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في البدء كلمة

الحمد لله، والصالة والسالم عىل رسول الله، أما بعد:

فبفضــل مــن اللــه تتــواىل إصــدارات هــذه السلســلة املباركــة مــن أدلــة اإلرشــاد األرسي، 
ــّم الجــزء  ــام ١٤٢٥هـــ/ ٢٠٠٥م بالجــزء األول وهــو )اإلرشــاد الهاتفــي(، ثُ ــدأت يف الع ــي ب والت
الثــاين وهــو )اإلرشــاد باملقابلــة( ثـُـّم توالــت اإلصــدارات ففــي كل ســنتني كان يصــدر جــزء وفــق 
ــذي  ــا إىل هــذا الجــزء العــارش، ال ــى وصلن ــة، حت ــه الحمــد واملن حاجــة الســاحة اإلرشــادية ولل

يتحــدث عــن )مهــارات اإلصــالح األرسي(.

وإن مــن دواعــي الســعادة أن تــأيت هــذه املشــاركة العلميــة املتنوعة مــن ذوي التخصصات 
ــرات  ــراًء يف الخ ــرح وإث ــاً يف الط ــك تنوع ــك أن يف ذل ــة، وال ش ــع الوظيفي ــة، واملواق العلمي

ــة. ــة والعمليّ العلميّ

لقــد حــرص )الفريــق العلمــي املــرشف عــى أدلــة اإلرشــاد األرسي( عــى اســتكتاب نوعية 
ــم ســابق خــرة يف الإرشــاد األرسي، ومامرســة  ــة مــن املختصــني واملختصــات، ممــن له معين
ــة مرتكــزة  ــة وعلميّ عمليــة يف العمليــة اإلصالحيــة، فكانــت املعلومــات التــي قدمهــا الدليــل ثريّ
عــى الجانـــ النظــري، معــززة باملامرســة العمليّــة مــن خــالل اإلرشــاد واإلصــالح، والتعامــل مــع 

املسرتشــدين بشــكل شــبه يومــي.
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والبــد مــن الشــكر الجزيــل والعرفــان الكبــر إىل مركــز بيــت الخــرة للبحوث والدراســات 
االجتامعيــة بقيــادة ســعادة األخ الدكتــور/ خالــد بــن ســعود الحليبــي عــى املشــاركة برعايــة هــذا 

ــل وطباعته.  الدلي

وال أنــى أن أشــكر جميــع املشــاركني واملشــاركات يف كتابــة فصــول الدليــل مــن واقــع 
خراتهــم العريقــة يف اإلرشــاد األرسي، وتخصصاتهــم األكادمييــة املميــزة، وتقديــر وشــكر 
خــاص إىل ســعادة األســتاذ الدكتــور/ محمــد بــن مســفر القــرين أســتاذ العــالج األرسي يف قســم 
الخدمــة االجتامعيــة بجامعــة أم القــرى مبكــة املكرمــة ملراجعتــه العلميّــة املتقنــة للدليــل، فكتـــ 

اللــه للجميــع األجــر الجزيــل عــى جهودهــم.

ــه جهــداً،  ــذل في ــاَب مــن ب ــل، وأث ــَع بالدلي د الخطــى، ونف ــه يف الجهــود وســدَّ ــارك الل ب
وشــكراً ملــن أســدى نصحــاً أو ســد خلــًة، إنــه ســميع مجيـــ، وباإلجابــة جديــر، وآخــر دعوانــا أن 
الحمــد للــه رب العاملــني، وصــى اللــه عــى نبينــا محّمــد، وعــى آلــه وصحبــه أجمعــني، والتابعــني 

لــه إىل يــوم الديــن.

املرشف العلمّي عىل املرشوع

د. عبد الله بن نارص السدحان

 ansadhan@gmail.com
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الفصل األول

اإلصالح األسري تعريفه ودوره في االستقرار األسري 
والفرق بينه وبين اإلرشاد األسري

األستاذ/ يحيى الحربي
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الفصل األول 
اإلصالح األرسي تعريفه ودوره يف االستقرار األرسي، والفرق بينه وبني اإلرشاد األرسي

األستاذ/ يحيى الحريب

الحمــد للــه رب العاملــني، والصــالة والســالم عــى أرشف املرســلني نبينــا محمــد الهاشــمي، وعــى 
ــا بعــد: آلــه وصحبــه الُغــّر امليامــني ومــن اهتــدى بهداهــم إىل يــوم الديــن. أمَّ

خلــق اللــه ســبحانه وتعــاىل آدم عليــه الســالم - أبــا البرشيــة- يف الجنــة دار الخلــد، ومــن أصغــر 
أضلعــه خلــق لــه زوجــه حــواء لتكــون لــه ســكناً وأنســاً، وجعــل بينهــم املــودة والرحمــة لتــدوم العــرشة بينهام، 
ــه عنــه عــن النبــي صلــوات ريب  وقــد روى اإلمــام مســلم يف صحيحــه مــن حديــث أيب هريــرة ريض الل
وســالمه عليــه أنــه قــال: )مــا ِمــن َمْولُــوٍد إِالَّ يُولـَـُد عــىَل الِفطْــرَِة....( فالرتاحــم واإلخــاء والتســامح واملــودة 
ــة – التــي ال يســع املقــام لحرصهــا-،  ــم اإلنســانية النبيل ــه وغرهــا كثــر وكثــر، مــن القي والحـــ يف الل
وهــي مــن مــكارم األخــالق التــي فطــر اللــه عليهــا البرشيــة، وهــي مــن ســامت أهــل الجنــة، وبهــا ومــن 
ــه ســبحانه وتعــاىل نبيــه محمــد للثقلــني؛ ليؤكــد عــى مــا بقــي منهــا، وليتمــم مــا نقــص  أجلهــا بعــث الل
منهــا، ففــي الحديــث الــذي يرويــه البخــاري يف صحيحــه أنــه قــال عليــه الصــالة والســالم: )بُِعْثــُت ألَُتِّــَم 
ــا بعثــُت ألتِّــَم َمــكارَِم األخــالِق(، إال أن إبليــس العــدو األول واألخطــر  ُحْســَن األخــالِق(، ويف روايــة )إنَّ
آلدم وذريتــه قــد توعــد باإلغــواء والكيــد ونــذر نفســه وجّنــد غــره مــن أجــل تحقيــق غياتــه العظمــى، وقــد 
َــا  ا ۚ إِنَّ ــْم َعــُدوٌّ َفاتَِّخــُذوُه َعــُدوًّ ــْيطَاَن لَكُ جــاء التحذيــر والتنبيــه مــن اللــه لعبــاده فقــال تعــاىل: )إِنَّ الشَّ
ــِعريِ( ]ســورة فاطــر:٦[، ومــن الطــرق واألســاليـ التــي يتبعهــا  ــْن أَْصَحــاِب السَّ ــوا ِم ــُه لَِيكُونُ ــو ِحْزبَ يَْدُع
هــذا الخبيــث ليحقــق بهــا أهدافــه هــي بــث البغضــاء، وزرع العــداوة، و إشــعال الفتنــة بــني النــاس، والتــي 
ــْيطَاُن  ـَـا يُِريــُد الشَّ تــؤدي حتــامً إىل االختــالف والفرقــة والقطيعــة، قــال ســبحانه يف محكــم التنزيــل: )إِنَّ
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ــاَلِة ۚ  ــِن الصَّ ــِه َوَع ــِر اللَّ ــن ِذكْ ــْم َع كُ ــِرِ َويَُصدَّ ــِر َوالَْمْي ــاَء يِف الَْخْم ــَداَوَة َوالَْبْغَض ــم الَْع ــَع بينك أَن يُوِق
ــم ُمنتهــون( ]ســورة املائــدة:٩١[، وهــذه العــداوة ليســت قــارصة عــى جنــس أو عــرق أو ديــن،  فهــل أَنُت
إمنــا هــي شــاملة لجميــع البــرش، وتــزداد شــدة ورضاوة كلــام كانــت الروابــط الروحيــة والإنســانية أقــرب 
ــه وأقــوى كــام هــو الحــال بــني األزواج وبــني اإلخــوة واألرحــام ومــن تربطهــم كذلــك ببعضهــم  إىل الل
ــه يوســف عليــه الســالم مــع إخوتــه: )ِمــن بعــد  روابــط اجتامعيــة وثيقــة، قــال تعــاىل يف قصــة نبــي الل
ــْيطَاُن بينــي َوبَــنْيَ إِْخــَوِت( ]ســورة يوســف:١٠٠[، ومــا جــاء يف الســنة النبويــة املطهــرة مــن  أَن نــزغ الشَّ
حديــث جابــر بــن عبداللــه ريض اللــه عنــه يظهــر حجــم العــداوة التــي يســعى إبليــس وأعوانــه إلحداثهــا 
يف املجتمــع والتــي تبــدأ مــن دمــار العالقــة الزوجيــة، فقــد قــال عليــه الصــالة والســالم: )إنَّ إبْلِيــَس يََضــُع 
ــْم فَيقــوُل:  ــًة، يَِجــيُء أَحُدُه ــْم فتن ــًة أْعظَُمُه ــه َمْنِزلَ ــْم من ــاُه، فأْدناُه ــُث رَساي ــمَّ يَْبَع ــاِء، ثُ ــُه عــىَل امل َعْرَش
فعلــت كَــذا وكَــذا، فَيقــوُل: مــا صنعــت شــيًئا، قــاَل ثُــمَّ يَِجــيُء أَحُدُهــْم فَيقــوُل: مــا تركتــه حتَّــى فرقــت 

ــِه، قــاَل: فُيْدنِيــِه منــه ويقــوُل: نِْعــَم أنْــَت( )رواه مســلم(. بينــه وبــنْيَ اْمَرأَتِ

ــم والعمــل  ــدور العظي ــه، وال ــوع مجاالت ــة اإلصــالح بشــتى صــوره وتن ــا أهمي ــا تتجــى لن ومــن هن
ــارش  ــا ســوف نركــز بشــكل مب ــاس، إال أنن ــة اإلصــالح بــني الن ــوىل عملي ــه مــن يت ــذي يقــوم ب ــل ال الجلي
عــى اإلصــالح األرسي مــن حيــث مفهومــه، ومرشوعيــة، وأهميتــه، والفــرق بــني اإلصــالح األرسي واإلرشــاد 

األرسي.
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أوالً: مفهوم اإلصالح

ــوا  ــَن آَمُن ــا الَِّذي ــا أيُّه ــاىل: )يَ ــه تع ــلم لقول ــُح: الّس ل ــالح: هــو ضــد الفســاد، والصُّ ــَح والصَّ مــن َصل
ــرة:٢٠٨[  ــنٌي( ]ســورة البق ِب ــُدوٌّ مُّ ــْم َع ــُه لَكُ ــْيطَاِن ۚ إِنَّ ــَواِت الشَّ ــوا ُخطُ ــًة َواَل تَتَِّبُع ــلِْم كَافَّ ــوا يِف السِّ اْدُخلُ
ويف لســان العــرب البــن منظــور: صلـُـَح الــيء: أي زال عنــه الفســاد، وأصلــَح الــيء بعــد فســاده: أقامــه. 

ــه وأمــوره. ــح: يف أعامل ــح: أي اســتقام وُمصل ــة أي: أحســن إليهــا. ويقــال للرجــل صال ــَح الداب وأصل

ــى االصطالحــي  ــح واإلصــالح إال أن املعن ــوم الصل ــوي ملفه ــى اللغ ــن اتحــاد املعن ــم م وعــى الرغ
ــه. ــق من ــذي ينطل ــن ال ــه بحســـ الســياق ومجــال البحــث والف ــه ومفهوم ــن يف معاني يتباي

ــال حــق أو  ــح هــو انتق ــة: »الصل ــاء املالكي ــة وهــو مــن فقه ــن عرف ــة اب ــال العالم ــي: ق االصطــالح الفقه
ــدة يف  ـــ املعتم ــن الكت ــع للكاســاين وهــو م ــع الصنائ ــه«. ويف بدائ ــزاع، أو خــوف وقوع ــع ن دعــوى لرف
الفقــه الحنفــي: » املصالحــة عقــد يرفــع النــزاع«. وعرفــه الشــرازي يف املهــذب وهــو مــن فقهــاء الشــافعية 
بقولــه: » الصلــح هــو الــذي تنقطــع بــه خصومــة املتخاصمــني«. ويف املغنــى البــن قدامــة املقــديس وهــو 
مــن كتـــ املذهـــ الحنبــي: »الصلــح معاقــدة يتوصــل بهــا إىل اإلصــالح بــني املتخاصمــني«. واملالحــظ أنَّ 
تعريفــات فقهــاء املذاهـــ األربعــة اتفقــت مــع بعضهــا البعــض إىل حــد كبــر، عــى الرغــم مــن وجــود 
ــى اللغــوي؛  ــة مــع املعن ــا جــاءت متطابق ــاين والصياغــة العامــة للتعريفــات إال أنه اختــالف يســر يف املب

وهــو رفــع الخصومــة وحــل النــزاع.

وعــرف القانــون املــدين الفرنــي الصلــح يف املــادة رقــم ]٢٠٤٤[ بأنــه: عقــد يحســم بــه املتعاقــدان 
نزاعــاً قامئــاً، أو يتوقعــان بــه نزاعــاً محتمــالً. ويف قانــون املعامــالت املدنيــة اإلمــارايت عــرف الصلــح يف 

املــادة رقــم ]٧٢٢[ بأنــه: عقــد يرفــع النــزاع ويقطــع الخصومــة بــني املتصالحــني بالــرتايض.

ــرات  ــتجابة للمؤث ــط االس ــي يف من ــر نوع ــداث تغي ــو: إح ــي ه ــده االجتامع ــالح يف بع واالصط
املحيطــة بالفــرد ســواء كانــت املؤثــرات داخليــة أم خارجيــة، وهــذا التغيــر النوعــي يف االســتجابة يتبعــه 

ــرات.  ــال املث ــه حي ــرد وترصف ــر يف منــط ســلوك الف تغي
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ثانياً: مرشوعية اإلصالح بن الناس وبيان فضله

كثــرة هــي النصــوص الدالــة عــى مرشوعيــة اإلصــالح بــني النــاس، والتــي حثــت عــى الجنــوح 
ــني، وســوف  ــه الســاعي يف إصــالح ذات الب ــذي ينال ــم ال ــت الجــزاء العظي ــك أظهــرت وبين للســلم، وكذل
ــة مــن الكتــاب والســنة وذلــك عــى ســبيل االختصــار فقــط والبحــث يف ذلــك  أكتفــي بذكــر بعــض األدل
يطــول ملــن يرغـــ يف تتبــع مرشوعيــة وفضــل اإلصــالح وأجــر املصلحــني، فليــس الهــدف حــرص األدلــة 
إمنــا بيــان الفضــل واستشــعار أهميــة هــذا العمــل، فمــن كتــاب اللــه: قولــه تعــاىل: )فاتقــوا اللَّــَه َوأَْصلُِحــوا 
ــن نَّْجَواُهــْم إِالَّ َمــْن أََمــَر ِبَصَدَقــٍة أَْو  َذاَت بينكــم( ]ســورة األنفــال:١[. وقولــه تعــاىل: )الَّ َخــرْيَ يِف كَِثــريٍ مِّ
لِــَك ابِْتَغــاَء َمرَْضــاِت اللَّــِه َفَســْوَف نؤتيــه أَْجــًرا َعِظيــًا(. َمْعــُروٍف أَْو إصــالح بَــنْيَ النَّــاِس َوَمــن يفعــل َذٰ

]سورة النســاء:١١٤[.

ــَة  ــِت ُعْقبَ ــوم بن ــة: مــا رواه البخــاري يف صحيحــه أن أُمِّ كُلْثُ ــة مــن الســنة النبوي ــل املرشوعي ودلي
اُب  بــن أيَب ُمَعيْــٍط ريض اللَّــه عنهــا قَالـَـْت: ســِمْعُت رســوَل اللَّــه صــى اللــه عليــه وســلم يقــول: )لَْيــَس الْكَــذَّ
الَّــِذي يُْصلِــُح بَــنْيَ النَّــاِس فينمــي َخــرْيًا أَْو يقــول َخــرْيًا(، ويف روايــة مســلٍم زيــادة: َقالَــْت: َولَــْم أَْســَمْعُه 
ــَث  ــاِس، َوَحِدي ــنْيَ النَّ ــرَْب، َواإلصــالح بَ ــي: الَح ــالٍث، تعن ــاُس إِال يف ثَ ــه النَّ ــاَّ يقول ٍء ِم يرخــص يف َشْ
الرَُّجــِل اْمَرأَتـَـُه، َوَحديــَث املـَـْرأَِة َزْوَجَهــا. وعــن أيب الــدرداء ريض اللــه عنــه قــال: قــال رســول اللــه صــى 
اللــه عليــه وســلم: )أال أخربكــم بأفضــل مــن درجــة الصيــام والصــالة والصدقــة( قالــوا: بــى يــا رســول 

اللــه، قــال: )إصــالح ذات البــني، فــإن فســاد ذات البــني هــي الحالقــة( )صحيــح الرتغيـــ لأللبــاين(.

ــة إفســاد ذات البــني وخيمــة بقــدر عظــم أجــر إصــالح ذات البــني  وتجــدر اإلشــارة إىل أن عاقب
فقــد شــبَّه النبــي صلــوات ريب وســالمه عليــه عمــل املفســد بــــــــ”الحالقــة” أي هــي الخصلــة التــي مــن 
شــأنها أن تحلــق الديــن وتســتأصله كــام يســتأصل املــوس الشــعر، كــام قــال صاحـــ عــون املعبــود، وقــال 
ابــن منظــور: »الحالقــة« أي التــي مــن شــأنها أن تحلــق أي تهلــك وتســتأصل الديــن كــام تســتأصل املــوس 

الشــعر، وال شــك أن هــالك الديــن يكــون بهــالك النــاس.
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ثالثاً: أهمية اإلصالح بن الناس وأثره عىل املجتمع

أكــد االســالم الحنيــف عــى أهميــة إصــالح ذات البــني وأثــره الفعــال يف بنــاء املجتمــع ومتاســكه 
مــن خــالل إيجــاد التفاهــم، وقمــع عنــارص البغضــاء، فــال بــد مــن تقويــة أوارص املحبــة واالخــوة بــني 
أبنــاء املجتمــع الواحــد، وإزالــة عوامــل التفرقــة والشــقاق، وتــرز أهميــة إصــالح ذات البــني يف جوانـــ 

كــرة منهــا عــى ســبيل املثــال ال الحــرص:

سبـ رئيي الزدهار املجتمع وزيادة أمنه واستقراره ومنائه االقتصادي والسيايس والثقايف.( ١

دفــع النــاس للعمــل املثمــر النافــع الــذي يحقــق النهضــة بــدالً مــن الرتكيــز عــى الحقــد والكيــد ( ٢
ــن. لآلخري

حقــن للدمــاء التــي قــد تــراق بــني املتخاصمــني بســبـ موروثــات قدميــة قامئــة عــى االنتقــام ( ٣
وعــدم التســامح.

االنعــكاس اإليجــايب عــى الصحــة الجســدية التــي تتأثــر بشــكل كبــر مبســتوى الصحــة النفســية ( ٤
فكلــام كان اإلنســان أكــر تصالحــاً مــع ذاتــه واآلخريــن كلــام كان أكــر صحــة وســعادة.

ــوح ( ٥ ــة جن ــبة احتاملي ــن نس ــد م ــي تزي ــكك األرسي والت ــلبية للتف ــار الس ــن اآلث ــع م ــة املجتم وقاي
ــداث. األح

ــة لفــض املنازعــات عوضــاً عــن اللجــوء إىل املحكمــة ( ٦ ــة والطــرق البديل ــول الودي اللجــوء إىل الحل
ــي تــورث البغضــاء. وخصومــة التقــايض الت

ســبـ يف الحصــول عــى الركــة والتوفيــق وزيــادة اإلميــان يف القلـــ وذلــك لالمتثــال ألمــر اللــه ( ٧
وتقديــم مرضاتــه عــى هــوى النفــس.
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رابعاً: صور اإلصالح يف القرآن الكريم والسنة النبوية

ــْن أَْهلَِهــا إِن يُِريــَدا  ــِه َوَحكَــًا مِّ ــْن أَْهلِ قــال تعــاىل: )َوإِْن ِخْفُتــْم ِشــَقاَق بينهــا فابعثــوا َحكَــًا مِّ
ــَه كَاَن َعلِيــًا َخِبــريًا( ]ســورة النســاء:٣٥[، وقــد حــث اللــه ســبحانه  ــُه بينهــا ۚ إِنَّ اللَّ إصالحــا يوفــق اللَّ
ــذي  ــني الزوجــني، وال ــم ب ــادرة لحــل الخــالف القائ ــعي واملب ــة الكرميــة عــى الس ــذه اآلي ــاىل يف ه وتع
ــم  ــة وهــي اللجــوء إىل التحكي ــه الطريق ــؤول إىل الشــقاق واالنفصــال بينهــام، وقــد بــني الل يُخــى أن ي
مــن أجــل الوقــوف عــى أصــل الخــالف، ومحاولــة الوصــول إىل تســوية وديــة تكفــل االســتقرار والحيــاة 
ــه يف بيــان طبيعــة عمــل الحكمــني، وهــل حكمهــام  الكرميــة للزوجــني، وقــد أســهـ العلــامء رحمهــم الل
واجـــ التنفيــذ وإن مل يرتضيــه كال الزوجــني، وهــذا املبحــث مــرده إىل كتـــ الفقــه التــي اعتنــت ببيــان 

التفصيــل يف هــذه املســألة.

ــَا أَن  ــاَح َعلَْيِه ــاَل ُجَن ــوًزا أَْو إِْعَراًضــا َف ــْت ِمــن بعلهــا نُُش ــَرأٌَة َخاَف كــام قــال عــز وجــل: )َوإِِن اْم
ــه  ــني الل ــة يب ــة الكرمي ــذه اآلي ــاء:١٢٨[، ويف ه ــورة النس ــرْيٌ...( ]س ــُح َخ لْ ــا َوالصُّ ــا ُصلًْح ــا بينه يُْصلَِح
ــادر وتبــارش بنفســها لحــل الخــالف عندمــا يكــون  ســبحانه وتعــاىل الطريقــة التــي ميكــن للزوجــة أن تب
اإلعــراض والنشــوز مــن قبــل الــزوج، وهــذا الصلــح مــن قبــل الزوجــة يكــون بتنازلهــا عــن حقهــا أو بعــٍض 
منــه كالنفقــة أو املبيــت أو الكســوة أو غــر ذلــك مــن الحقــوق الواجبــة عــى الــزوج لهــا نظــر عُدولــه عــن 
الطــالق، كــام فعلــت ذلــك أم املؤمنــني ســودة بنــت زمعــة عندمــا وهبــت ليلتهــا لعائشــة ريض اللــه عنهــا 
عــى أن تبقــى زوجــة للنبــي صلــوات ريب وســالمه عليــه فقبــل منهــا النبــي ذلــك الصلــح وبقيــت رضــوان 
اللــه عليهــا عــى ذمتــه، وهــذا مــن ذكائهــا وفطنتهــا حيــث أنهــا آثــرت اآلخــرة عــى الدنيــا حتــى تكــون 

زوجــة للنبــي صلــوات ريب وســالمه عليــه يف دار الخلــود.
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الفرق بن اإلصالح األرسي واإلرشاد األرسي

ــات مــن الــروري وجــود مصلحــني  ــة ب ــاة االجتامعي ــع واملتنامــي للحي ــر الرسي يف ظــل التطوي
أرسيــن متخصصــني يف املحاكــم العدليــة، وعــى قــدر عــاٍل مــن املهــارة يف مجــال التوفيــق واإلصــالح، 
وذلــك إن الخالفــات األرسيَّــة - زوجيــة أو عائليــة- ال تقتــرص عــى جانـــ معــني، وليــس لهــا بُعــد واحــد 
ــا  ــا وصوره ــف أنواعه ــة مبختل ــات األرسيَّ ــع الخالف ــول إنَّ جمي ــن الق ــايل ال ميك ــه، بالت ــق من ــط تنطل فق
وأشــكالها ميكــن معالجتهــا عــن طريــق مراكــز اإلرشــاد األرسي، ومكاتـــ التنميــة االجتامعيــة، والعيــادات 
النفســية فقــط، دون الحاجــة إىل وجــود مكاتـــ إصــالح أرسي يف دار القضــاء، والعكــس كذلــك صحيــح؛ 
ــة، ومشــاكل األفــراد  ــع الخالفــات األرسيَّ فــال ميكــن أن تقــوم مكاتـــ اإلصــالح األرسي بالتصــدي لجمي
بــدون االســتعانة مبراكــز اإلرشــاد األرسي بشــقيها االجتامعــي والنفــي، فهــام يكمــالن بعضهــام البعــض.

ولكــن قــد يُشــكل عــى البعــض فهــم حقيقــة التبايــن يف عمــل كٍل مــن اإلصــالح األرسي واإلرشــاد 
األرسي، ومــا الــدور املحــوري لــكل منهــام يف دعــم اســتقرار األرسة، فالــذي يظهــر لغــر املطلــع أن كالهــام 
ــون شاســع  ــأداء العمــل نفســه، وأن االختــالف قــارص عــى املســميات واأللقــاب فقــط، إال أنَّ الب يقــوم ب
بينهــام، وأنَّ الواقــع العمــي واالختصــاص العلمــي لــكل منهــام مختلــف متامــاً عــن اآلخــر، فهنــاك أوجــه 

اختــالف ونقــاط التقــاء بينهــام، وهــذا مــا ســوف نســتعرضه مــن خــالل: 

	.مفهوم اإلرشاد األرسي واإلصالح األرسي

	.خصائص اإلرشاد األرسي واإلصالح األرسي

	.أوجه التشابه ونقاط االختالف بني اإلصالح األرسي واإلرشاد األرسي

	 ــة ــتهدفة، وطبيع ــة املس ــي: الفئ ــالح األرسي، وه ــاد األرسي واإلص ــني اإلرش ــة ب ــارص املقارن عن
العمــل، والقائــم عــى تقديــم الخدمــة، والجهــة التنظيميــة والرقابيــة، وأماكــن تقديــم الخدمــة، 
ــالج،  ــات، واالختصــاص املوضوعــي، وطــرق وأســاليـ الع ــح والترشيع ــة، واللوائ ــدى اإللزامي وم

ــات  ــات واملعوق ــج، والتحدي ــداف والنتائ واأله



15

أوالً: ما هو اإلرشاد واإلصالح األرسي وما الفرق بينهام

اإلرشــاد األرسي: علــم يهــدف إىل مســاعدة األرسة )الوالديــن واألوالد واألقــارب( فــرادى أو 
ــق  ــق التواف ــل تحقي ــن أج ــكالتها، م ــل مش ــا لح ــم ظروفه ــؤوليتها، وتفه ــى مس ــرف ع ــات يف التع جامع

األرسي.

اإلصــالح األرسي: هــو مــا تبذلــه مكاتـــ اإلصــالح األرسي بــوزارة العــدل يف تحقيــق اإلصــالح بــني 
املتنازعــني مــن أفــراد األرسة الواحــدة، وكيفيــة رفــع مســتواها يف أداء رســالتها.

االختالف بني املفهومني:

ونجــد مــن خــالل التعريفــني الســابقني أنَّ كال املفهومــني يجتمعــان يف الهــدف الرئيــي والغايــة 
التــي يحققانهــا وهــي الصلــح وحــل املشــكالت والتوفيــق بــني املتخاصمــني وإعــادة التــوازن بــني أفــراد 
ــم  ــالح األرسي أع ــون اإلص ــوم ومضم ــا، إال أنَّ مفه ــتهدفان األرسة وأفراده ــام يس ــك فإنه األرسة، وكذل
ــة  ــة وقانوني ــاول مجــاالت متنوعــة - رشعي ــك أنَّ اإلصــالح األرسي يتن وأشــمل مــن اإلرشــاد األرسي، وذل
ـــ االجتامعــي والنفــي،  ــرص اإلرشــاد األرسي عــى الجان ــة - يف حــني يقت ــية وتربوي ــة ونفس واجتامعي
وهــذا هــو جوهــر التبايــن بينهــام، وســوف يــأيت بيــان ذلــك بالتفصيــل بــإذن اللــه يف األســطر الالحقــة.

ثانياً: خصائص كّل  من اإلصالح األرسي، واإلرشاد األرسي:

خصائص اإلرشاد األرسي:

يركز عى أفراد األرسة، وطرق تفاعلهم مع بعضهم بشكل فردي أو جامعي.( ١

ــل ( ٢ ــي، والخل ــراب النف ــة االضط ــيج األرسي، ومعالج ــل النس ــة داخ ــل العالق ــدف إىل تعدي يه
ــراد. ــدى األف ــلويك ل الس
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ــو مامرســة ( ٣ ــامع، فه ــم االجت ــم النفــس وعل ــات عل ــق اإلرشــاد األرسي مــن قواعــد ونظري ينطل
ــت. ــة يف ذات الوق ــة ومهني علمي

يعتمد عى التشخيص الفردي، واالختبارات النفسية، وتقييم السلوك.( ٤

اللجوء إىل اإلرشاد األرسي غالبا يكون اختيارياً، وبناء عى رغبة شخصية.( ٥

تتضمن عملية االرشاد األرسي جوانـ عالجية ووقائية.( ٦

طبيعــة املقابــالت تكــون عــى شــكل جلســات عالجيــة فرديــة أو جامعيــة، وتســمى جلســة عالجيــة ( ٧
ــة ارشادية. أو جلس

يســفر اإلرشــاد األرسي عــن دراســة الحالــة، ويكــون العــالج وفــق خطــة عالجيــة دون أن يرتبــط ( ٨
ذلــك بأثــر قانــوين أو رشعــي.

ال يشرتط يف املرشد األرسي أن يكون متخصصاً يف العلوم الرشيعة والقانونية. ( ٩

خصائص اإلصالح األرسي:

يتناول جميع أفراد األرسة بهدف تحقيق األلفة والتوافق بينهم.( ١

يكون التدخل غالباً يف مرحلة األزمة أو ما بعد األزمة بغرض تخفيف التوتر.( ٢

مرحلــة مــن مراحــل التقــايض وتكــون إلزاميــة يف بعــض الــدول مبوجـــ ترشيــع قانــوين كونهــا ( ٣
أحــد الحلــول البديلــة لفــض املنازعــات.

املقابالت تكون عى شكل جلسات رسمية وفق ضوابط إجرائية مقننة.( ٤
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يسفر اإلصالح األرسي عن تصالح ودي أو اتفاق مكتوب يحمل صفة قانونية إلزامية.( ٥

تهــدف إىل حــل الخالفــات األرسيَّــة مبختلــف صورهــا والتوفيــق بــني األطــراف يف جوانـــ ماليــة ( ٦
وحقــوق رشعيــة وقانونية.

ينطلــق اإلصــالح األرسي مــن القواعــد الرشعيــة والقانونيــة، باإلضافــة إىل نظريــات علــم النفــس ( ٧
واالجتــامع ولكــن بشــكل محــدد.

ال يتصــدى اإلصــالح األرسي إىل األمــراض النفســية، واإلرضابــات الشــخصية، فاملصلــح مــا هــو ( ٨
مبعالــج نفــي، أو أخصــايئ اجتامعــي.

ثالثاً: أوجه التشابه ونقاط االختالف بن اإلصالح األرسي واإلرشاد األرسي

أوجه التشابه:

كالهام يهدف إىل تحقيق الوئام بني أفراد األرسة الواحدة، ويعزز من دور األرسة يف املجتمع.( ١

تقويم الخلل الناشئ يف األرسة والذي يُعيقها ويحدها من مامرسة وظيفتها ودورها األسايس.( ٢

القامئــون عــى هــذا العمــل يتحلــون بقــدر عــال مــن العلــم واملهــارة، واألمانــة املهنيــة التــي متكنهــم ( ٣
مــن التعاطــي مــع هــذا النــوع مــن األعــامل الحساســة والشــاقة.

نقاط االختالف:

اإلصــالح األرسي يركــز عــى الحــارض لحــل النــزاع وتخفيــف التوتــر ويقــدم حلــوالً فوريــة، بينــام ( ١
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اإلرشــاد األرسي يعمــل وفــق خطــة عالجيــة وليســت هنــاك حلــول فوريــة ويبــدأ أحيانــا مــن املــايض 
ويتطلــع للمســتقبل.

ــة كااللتزامــات ( ٢ ــة وقانوني ــات الرشعي ــة كالحقــوق والواجب ــاول اإلصــالح األرسي جوانـــ رشعي يتن
املاليــة، بينــام اإلرشــاد األرسي يتنــاول األســباب النفســية واالجتامعيــة التــي أثــرت عــى العالقــة 

ــة. األرسيَّ

ــار ( ٣ ــة، يف حــني أن اآلث ــة قانوني ــا صف ــة وله ــون ملزم ــة عــى اإلصــالح األرسي تك ــج املرتتب النتائ
ــتجابة. ــخص واألرسة يف االس ــة الش ــى رغب ــد ع ــة وتعم ــر ملزم ــاد األرسي غ ــى اإلرش ــة ع املرتتب

اللجــوء إىل اإلصــالح األرسي يكــون إلزاميــاً يف كثــر مــن الترشيعــات القضائيــة، بينــام اإلرشــاد ( ٤
األرسي هــو قــرار شــخيص وأرسي اختيــاري.

رابعاً: عنارص املقارنة بن اإلرشاد األرسي واإلصالح األرسي

وحتــى تتمكــن مــن معرفــة حقيقــة االختــالف بــني اإلصــالح األرسي، وبــني اإلرشــاد األرسي قمــت 
بوضــع مجموعــة مــن املعايــر التــي ســوف تبنــى عليهــا املقارنــة مــع التعليــق عليهــا.

الفئة املستهدفة( 	

اإلصالح األرسي:

إن الفئــة األكــر اســتفادة مــن جهــود اإلصــالح األرسي هــم أفــراد األرسة -كالوالديــن واألشــقاء 
ــوية الخــالف أو الفصــل يف  ــم يقصــدون القضــاء لتس ــه الخصــوص، فه ــام واألزواج عــى وج ــه ع -بوج
النــزاع أو الحصــول عــى الحــق بشــكل قانــوين فــال ميكــن أن تتصــدى مكاتـــ اإلصــالح لحــل الخالفــات 

مــامل يلجــأ أحــد األطــراف إىل املحكمــة مــن أجــل فــض النــزاع.
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اإلرشاد األرسي:

بينــام يســتهدف اإلرشــاد األرسي رشيحــة أكــر، فهــو يشــمل أفــراد األرسة بشــكل عــام مهــام كانــت 
درجــة القرابــة بينهــم، وهــو يدخــل يف مرحلــة مــا قبــل حــدوث املشــكلة لــدى أي فــرد مــن أفــراد األرسة أو 
عنــد حدوثهــا، وذلــك قبــل أن تتصاعــد املشــكلة لتصــل إىل الخصومــة والتقــايض، بالتــايل فــإن الرشيحــة 

التــي يتصــدى لهــا اإلرشــاد األرسي، أكــر وأوســع مــن الفئــة التــي يســتهدفها اإلصــالح األرسي.

طبيعة العمل( 	

اإلصالح األرسي:

إن طبيعــة العمــل لــدى مكاتـــ اإلصــالح األرسي يغلـــ عليــه الطابــع الرشعــي والقانــوين، ولكــن 
بصبغــة نفســية واجتامعيــة، وهــذا يعنــي أن عمــل املصلــح األرسي ينطلــق مــن أحــكام الرشيعــة اإلســالمية 
الخاصــة بفقــه األرسة، بالتــوازي مــع نصــوص ومــواد القانــون الوضعــي املعمــول بــه يف املحاكــم، كقانــون 
ــن  ــا م ــل، وغره ــة الطف ــون حامي ــة، وقان ــراءات املدني ــالت، واإلج ــون املعام ــخصية، وقان ــوال الش األح
القوانــني املعنيــة، مــن خــالل اســتخدام تقنيــات وفنيــات اإلرشــاد األرسي بهــدف تحقيــق الصلــح والتوافــق 

ونــزع فتيــل الخصومــة بــني أفــراد األرسة.

اإلرشاد األرسي:

ــادئ  ــس، ومب ــم النف ــات عل ــن نظري ــداً م ــق تحدي ــاد األرسي ينطل ــال اإلرش ــل يف مج ــام العم بين
علــم االجتــامع، فيتــم تنــاول املوضــوع ضمــن هذيــن االختصاصــني فقــط، دون النظــر لألبعــاد األخــرى 
-الرشعيــة والقانونيــة - بالتــايل فــإن املرشــد األرسي هــو أقــرب مــا يكــون إىل معالج ســلويك ومعــريف، ويف 
بعــض الحــاالت التــي تســتدعي إىل التدخــل الــدوايئ فينتقــل االختصــاص إىل الطبيـــ النفــي، وهــذا مــا 

يعــرف لــدى املختصــني يف هــذا املجــال بالعــالج اإلكلينيــي، فيتــم التعامــل معــه باعتبــاره مــرض.
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ومــن هنــا نجــد أن طبيعــة عمــل املصلــح األرسي أكــر شــمولية مقارنــة بعمــل املرشــد األرسي مــن 
ــة أو الخــالف  ــه للحال ــاء مبارشت ــا أثن ــي يســلط الضــوء عليه ـــ الت ــا والجوان ــي يتناوله ــاد الت ــث األبع حي
املعــروض أمامــه، فاملرشــد األرسي يف العيــادات أو املراكــز املتخصصــة ال ميكــن لــه أن يبــارش حالــة خالف 
أرسي ناشــئ بــني زوجــني بســبـ الحقــوق املاليــة كالنفقــات أو مســكن الزوجيــة أو نــزاع بــني مطلقــني 
ــاء، بينــام مثــل هــذه الخالفــات وغرهــا  ــة لألبن ــاء والرؤيــة والحقــوق املالي يتنازعــان عــى حضانــة األبن
ــاد  ــات اإلرش ــارات وتقني ــتعيناً مبه ــوين، مس ــي والقان ــق الرشع ــن املنطل ــح األرسي م ــا املصل ــدى له يتص

األرسي. 

الجهة التنظيمية والرقابية( 	

اإلصالح األرسي

إن عمــل مكاتـــ اإلصــالح أو كــام يطلــق عليهــا يف بعــض دول الخليــج العــريب مكاتـــ التوجيــه 
ــو  ــام ه ــق واملصالحــة ك ــة املتحــدة أو لجــان التوفي ــارات العربي ــة اإلم ــو الحــال يف دول ــام ه األرسي- ك
ــايل فــإن الجهــة  ــع قضــايئ ورشعــي، بالت ــا ســابقاً بطاب ــن- يتصــف كــام أرشن الحــال يف مملكــة البحري
التنظيميــة والرقابيــة لعمــل هــذه املكاتـــ هــي وزارة العــدل والشــؤون اإلســالمية متمثلــة يف مجلــس القضاء 
ــوزارة،  ــه يف ال ــكل التنظيمــي املعمــول ب ــع اإلداري والهي وإدارة التفتيــش القضــايئ، وذلــك بحســـ التوزي

وعليــه فإنهــا تخضــع لســلطة ورقابــة الجهــاز اإلداري الحكومــي.

عــى ســبيل املثــال لجــان التوجيــه األرسي يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة تخضــع يف عملهــا 
مــن حيــث االختصــاص النوعــي لرقابــة مجلــس القضــاء والتفتيــش القضــايئ الــذي يتــوىل متابعــة أعــامل 
املوجــه األرسي – املصلــح األرسي- مــن الناحيــة الفنيــة والقانونيــة نظــراً لطبيعــة العمــل الــذي يقــوم بــه، 
وفيــام يخــص املتابعــة اإلداريــة فــإن املوّجــه األرسي موظــف عــام، بالتــايل فإنــه يخضــع كذلــك لرقابــة 

الجهــاز اإلداري.
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اإلرشاد األرسي:

بينــام مراكــز اإلرشــاد هــي ذات نفــع عــام إذا كانــت تقدمهــا مؤسســات حكوميــة كمراكــز التنميــة 
األرسيَّــة التابعــة لــوزارة التنميــة االجتامعيــة، فهــي تقــدم استشــارات نفســية واجتامعيــة للعمــالء مجانيــة 
أو مقابــل رســوم رمزيــة بســيطة، وإمــا أن تكــون عيــادات نفســية متخصصــة أو مكاتـــ استشــارات مســتقلة 
ــة واإلرشــادية،  ــة إىل الخدمــات العالجي ــع تجــاري باإلضاف ــد يكــون ذو طاب ــا ق ــع خــاص وبعضه ذات نف
وهــذه املراكــز التــي تقــدم خدمــة اإلرشــاد األرسي ســواء كانــت ذات نفــع عــام أو نفــع خــاص فهــي تخضــع 

لرقابــة وزارة الشــؤون االجتامعيــة وتنميــة املجتمــع.

أماكن تقديم الخدمة:( 	

اإلصالح األرسي:

مكاتـــ اإلصــالح األرسي بحكــم طبيعــة عملهــا والخدمــات التــي تقدمهــا ونوعيــة العمــالء، فــإن 
أماكــن تقديــم الخدمــة غالبــاً تكــون يف مبنــى املحكمــة، أو مكاتـــ خارجيــة مســتقلة، ولكنهــا تابعــة لــوزارة 
العــدل والشــؤون اإلســالمية واألوقــاف، فهــي أماكــن يغلـــ عليهــا الطابــع الرســمي وأوقــات العمــل محددة، 

وغالبــاً مــا تكــون يف فــرتة الــدوام الرســمي.

اإلرشاد األرسي:

أمــا مراكــز اإلرشــاد األرسي فــإن أماكــن تقديــم الخدمــة متنوعــة ومتفاوتــة بحســـ الجهــة التــي 
تقــدم الخدمــة؛ فــإن كانــت مؤسســية كمراكــز التنميــة األرسيَّــة أو التنميــة االجتامعيــة فهــي مراكــز خدمــة 
تتســم بالطابــع الرســمي، ومحــددة كذلــك بأوقــات عمــل، ولكنهــا أكــر مرونــة، وكذلــك الطابــع العــام لهــذه 
املراكــز يختلــف لحــد كبــر بينــه وبــني مكاتـــ اإلصــالح األرسي التابعــة لــوزارة العــدل، ويف حــال كانــت 
الخدمــة تقــدم مــن قبــل مكتـــ أو عيــادة خاصــة، فــإن األمــر كليــاً مختلــف حيــث أنَّ هــذه املراكــز تراعــي 
غالبــاً معايــر خاصــة لتقديــم هــذا النــوع مــن الخدمــات مــن حيــث التصميــم العــام واأللــوان الخاصــة 
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باملركــز، باإلضافــة إىل مرونــة أكــر يف أوقــات تقديــم الخدمــة، وبهــدف الجــذب والحصــول عــى رىض 
املتعاملــني، وتحقيــق نتائــج أفضــل.

مدى اإللزامية( 	

اإلصالح األرسي:

اإلصــالح األرسي أحــد أبــرز الحلــول البديلــة لفــض املنازعــات، والتــي تســعى األنظمــة القضائيــة 
لتفعيلهــا، وحــث النــاس للجــوء إليهــا عوضــاً عــن القضــاء التقليــدي، لذلــك اتجهــت الترشيعــات الحديثــة 
ــا الخاصــة  ــة إلزاميــة يف القضاي يف معظــم دول الخليــج العــريب إىل جعــل اإلصــالح األرسي خطــوة أولي
ــر  ــا الكث ــة وغره ــات والحضان ــالق، والنفق ــا الط ــح كقضاي ــا الصل ــور فيه ــي يتص ــزاع األرسي، والت بالن
مــن قضايــا األحــوال الشــخصية، ومــن أمثلــة هــذه الــدول عــى ســبيل املثــال ال الحــرص اململكــة العربيــة 
ــل  ــك: املــرشع اإلمــارايت جع ــال ذل ــن. مث ــة البحري ــة املتحــدة، ومملك ــة اإلمــارات العربي الســعودية، ودول
التوجيــه األرسي مــن النظــام العــام، حيــث يعــد أحــد أســباب بطــالن الحكــم القضــايئ يف حــال تبــني أن 
الدعــوى مل تعــرض عــى التوجيــه األرسي، حيــث نصــت املــادة )١٦( مــن القانــون عــى )ال تقبــل الدعــوى 
أمــام املحكمــة يف مســائل األحــوال الشــخصية، إال بعــد عرضهــا عــىل لجنــة التوجيــه األرسي، ويســتثنى 
مــن ذلــك، مســائل الوصيــة واإلرث ومــا يف حكمهــا، والدعاوى املســتعجلة والوقتيــة، واألوامر املســتعجلة 
والوقتيــة يف النفقــة والحضانــة والوصايــة والدعــاوى التــي ال يتصــور الصلــح بشــأنها كدعــاوى إثبــات 

الــزواج والطــالق(.

اإلرشاد األرسي: 

ــا مــن  ــاري، ويكــون نابًع ــه اختي ــد قــرار اللجــوء إلي ــث يع ــف األمــر يف اإلرشــاد األرسي حي يختل
ــتوى  ــى املس ــة األوىل ع ــد بالدرج ــي واألرسي، ويعتم ــق النف ــق التواف ــراف يف تحقي ــة األط ــدى رغب م
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الثقــايف، ومــدى تقبلهــم لفكــرة اللجــوء إىل استشــارة مختصــني يف حــل الخالفــات األرسيَّــة، أو الحصــول 
ــد مــن مســتوى االســتقرار األرسي.  ــه مــن شــأنه أن يزي عــى توجي

القائم عىل تقديم الخدمة:( 	

اإلصالح األرسي:

ــا، وهــو موظــف  ــا أرسيًّ ــا، أو موجًه ــا أرسيًّ يســمى الشــخص الــذي يبــارش عمــل اإلصــالح مصلًح
عــام غالبــاً، ويشــرتط أن يكــون مــن حملــة الشــهادة الجامعيــة يف تخصــص الرشيعــة والقانــون، أو أحــد 
التخصصــات اإلنســانية كعلــم النفــس أو علــم االجتــامع، ويف هــذه الحاليــة يشــرتط أن يكــون مؤهــالً يف 
الجانـــ الرشعــي، وتحديــداً فيــام يخــص أحــكام فقــه األرسة، وملــامً بقــدر كاف بالجانـــ القانــوين ســواء 
يف إجــراءات املحاكــم والتقــايض، أو يف قانــون األحــوال الشــخصية، والقانــون املــدين وإجراءاتــه، وكذلــك 
يجـــ أن يكــون عــى إطــالع مببــادئ اإلرشــاد األرسي ونظريــات اإلرشــاد األرسي والزواجــي فهــي تســاهم 
ــة،  ــم، والحكم ــة كالحل ــخصية خاص ــارات ش ــه مبه ــة إىل تحلي ــح، باإلضاف ــق الصل ــال يف تحقي ــكل فع بش
املرونــة، والــذكاء االجتامعــي، باإلضافــة إىل مهــارات أخــرى كمهــارات التفــاوض والتأثــر واإلقنــاع، وحــل 

املشــكالت، وغرهــا مــن املهــارات والفنيــات املهنيــة واإلداريــة الخاصــة.

اإلرشاد األرسي:

بينــام يف اإلرشــاد األرسي فــإن املتخصــص الــذي يبــارش هــذا العمــل يُطلــق عليــه مرشــد أرسي، 
أو معالــج أرسي، وكذلــك يطلــق عليــه حــال كونــه يعمــل يف مؤسســة حكوميــة أخصائيًّــا نفســيًّا، أو أخصائيًّــا 
اجتامعيًّــا، ويف بعــض األحيــان قــد يكــون مقــدم خدمــة اإلرشــاد األرسي طبيبــاً نفســياً. والــذي يحــدد هــذه 
األلقــاب واملســميات، هــو نــوع املؤهــل العلمــي الــذي يحملــه الشــخص املتخصــص الــذي يقــدم الخدمــة، 
ــه يكــون  فــإذا كان يحمــل شــهادة يف الطـــ البــرشي يف تخصــص الطـــ النفــي أو طـــ الأرسة، فإن
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طبيبــاً نفســياً أو معالجــاً رسيريــاً، وهــو الشــخص الوحيــد املخــول لــه بــرصف العــالج الــدوايئ بحســـ مــا 
ــا مــع  ــي يقدمه ــة املسرتشــد، هــذا باإلضافــة إىل العــالج املعــريف والجلســات اإلرشــادية الت ــه حال تقتضي
ــون  ــه يك ــامع، فإن ــم االجت ــم النفــس أو عل ــا إنســانيًّا كعل ــدوايئ، ويف حــال كان يحمــل تخصًص ــالج ال الع
ــا، إال أنَّــه غــر مخــول لــه رصف األدويــة العالجيــة بــأي حــال مــن األحــوال. ــا نفســيًّا أو اجتامعيًّ أخصائيًّ

اللوائح والترشيعات:( 	

اإلصالح األرسي: 

هنــاك مجموعــة مــن الترشيعــات واللوائــح التــي تنظــم عمــل اإلصــالح األرسي كــون الجهــة املنظمة 
ــون األحــوال الشــخصية  ــق أحــكام قان ــزم بتطبي ــح األرسي ملت ــايل فــإن املصل ــدل، بالت ــه هــي وزارة الع ل
ــه  ــراء والفق ــالمية الغ ــة اإلس ــكام الرشيع ــى أح ــوده ع ــة بن ــه وصياغ ــتقراء نصوص ــد يف اس ــذي يعتم وال
اإلســالمي، باإلضافــة إىل قانــون املعامــالت واإلجــراءات املدنيــة الــذي ينظــم ســر عمــل جلســات الصلــح، 
ــل اإلصــالح  ــة الخاصــة بعم ــة التنفيذي ــا يســمى بالالئح ــاك م ــك هن ــا، وكذل ــدون فيه ــي ت واملحــارض الت
األرسي – التوجيــه األرسي-، والتــي تنظــم عمــل هــذه املكاتـــ بشــكل دقيــق، ومــا هــي اإلجــراءات املتبعــة 

منــذ لحظــة فتــح امللــف لحــني إنهــاء النــزاع كــام هــو الحــال يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة.

اإلرشاد األرسي: 

ــلوكهم،  ــم س ــي يحك ــتور أخالق ــدي دس ــون يف ه ــيني يعمل ــني النفس ــدين واملعالج ــم املرش معظ
American Psy- ــة ــس األمريكي ــم النف ــة عل ــرشت جمعي ــد ن ــم، ولق ــة عمله ــاء تأدي ــه يف أثن ــون ب  ويلتزم

 American personael and ؛ »١٩٥٩« ورابطــة املرشــدين النفســيني األمريكيــةchological Association
Guidance Association؛ »١٩٦١« مــا ميكــن أن يســمى »الدســتور األخالقــي للمرشــدين واملعالجــني 
النفســيني«، بالتــايل فــإن املرشــد األرسي ســواء كان موظــف يف مؤسســة حكوميــة، أو يعمــل يف القطــاع 
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الخــاص فإنــه ملتــزم بتطبيــق مــا جــاء يف امليثــاق األخالقــي لألخصــايئ النفــي، وهنــاك بعــض الــدول 
ــع هــذا  ــق م ــة الســعودية، وهــو مرف ــة العربي ــي للمرشــد األرسي كــام يف اململك ــاق األخالق أصــدرت امليث

ــل.  الدلي

االختصاص املوضوعي( 	

اإلصالح األرسي:

إن مكاتـــ اإلصــالح األرسي التابعــة لــوزارة العــدل هــي أحــد الوســائل والحلــول البديلــة للتقــايض 
التقليــدي وعليــه فإنهــا تختــص بنظــر النزاعــات والخالفــات التــي اختــار أطرافهــا أن تكــون املحكمــة هــي 
الفاصــل يف حــل هــذا النــزاع، بالتــايل فــإن عملهــا قــارص عــى حــل الخالفــات األرسيَّــة يف نطــاق مــا 
يعــرض عليهــا مــن مواضيــع أو نزاعــات محالــة لهــا مــن قبــل املحكمــة أو يف حــال لجــوء األطــراف لهــا - 
طواعيــة أو جــراً – وذلــك بحســـ األنظمــة الترشيعيــة املعمــول بهــا يف بعــض الــدول، والتــي تفــرض عــى 
األطــراف اللجــوء إىل مكاتـــ اإلصــالح األرسي - بشــكل إلزامــي وليــس اختياريــاً - وعــرض الخــالف عليهــا 

قبــل اللجــوء إىل املحكمــة املختصــة كــام هــو الحــال يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة.

ــع التــي تختــص بهــا مكاتـــ اإلصــالح األرسي، وبالدرجــة األوىل الخالفــات  ــة املواضي ومــن جمل
الزوجيــة املتعلقــة بالحقــوق والواجبــات الرشعيــة وطلـــ إشــهاد الطــالق، أو إثباتــه واملخالعة بــني الزوجني، 
ــة  ــة إىل حضان ــالق باإلضاف ــن الط ــئة ع ــوق الناش ــا الحق ــى قضاي ــني ع ــني املطلق ــات ب ــك الخالف وكذل
ــن  ــني الوالدي ــة ب ــة إىل الخالفــات العائلي ــني، باإلضاف ــوق للمحضون ــا مــن حق ـــ عليه ــا يرتت ــاء، وم األبن

واألبنــاء أو بــني األشــقاء كذلــك.

اإلرشاد األرسي:

اإلرشــاد األرسي مــن حيــث االختصــاص املوضوعــي فهــو ال يختلــف كثــراً عــن اإلصــالح األرسي 
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ــة  ــالف يكمــن يف الزاوي ــة ومشــاكل أفرادهــا، إمنــا االخت فكالهــام يعمــالن يف عــالج الخالفــات األرسيَّ
التــي مــن خاللهــا يتــم التعاطــي مــع موضــوع الخــالف، فاإلرشــاد يركــز عــى دور الفــرد يف األرسة وأثــر 
ــة املحيطــة بشــكل أفضــل  ــرد يندمــج مــع البيئ ــل الف ــو يهــدف إىل جع ــايل فه ــه، بالت ــة املحيطــة علي البيئ
ــد  ــا املرش ــي يبارشه ــع الت ــة املواضي ــن أمثل ــراد األرسة. وم ــني أف ــي ب ــق النف ــجام والتواف ــق االنس ليحق
ــات  ــة، الخالف ــزاج، الصدمــات النفســية والعاطفي ـــ امل ــات تقل ــات الشــخصية واضطراب األرسي االضطراب
بــني الزوجــني نتيجــة ضعــف التوافــق النفــي، وتــدين الثقــة بالنفــس، واالضطرابــات الجنســية، وغرهــا 

ــة والشــخصية التــي تؤثــر عــى االســتقرار األرسي. كثــر وكثــر مــن املشــاكل األرسيَّ

طرق وأساليب العالج( 	

اإلصالح األرسي:

نتيجــة للعنــارص الســابق ذكرهــا واملختصــة بطبيعــة العمــل واالختصــاص ومــكان تقديــم الخدمــة 
ــث إن  ــح األرسي حي ــتخدمها املصل ــي يس ــالج الت ــاليـ الع ــرق وأس ــر يف ط ــل تؤث ــذه العوام ــإن كل ه ف
ــان تكــون نســـ التوتــر لديهــم  األطــراف الذيــن يلجــؤون لطريــق اإلصــالح األرسي يف كثــر مــن األحي
عاليــة، وكذلــك حــدة الخــالف وعمقــه يشــكالن تحديـًـا أمــام املصلــح األرسي، ناهيــك عــن القيــود اإلداريــة 
والقانونيــة التــي تقيــده والواجـــ عليــه االلتــزام بهــا، بالتــايل فهــو مطالـــ بإنجــاز مهمــة اإلصــالح وفــق 
تلــك املعايــر والقيــود، ففــي الغالـــ لــن يكــون لديــه الوقــت الــكايف لتطبيــق جميــع أســاليـ وطــرق العالج 
املتعــارف عليهــا يف اإلرشــاد األرسي، والتــي تتطلـــ عــادة وجــود جلســات عديــدة، ومتابعــة دوريــة، حيــث 
إن هنــاك مجموعــة مــن املهــارات وطــرق العــالج الخاصــة تتناســـ مــع طبيعــة عمــل املصلــح األرسي، ومــن 
أمثلتهــا عــى ســبيل املثــال ال الحــرص: الوعــظ واإلرشــاد: ويغلـــ عليــه التذكــر باللــه وبالحقــوق والواجبــات 
ــز عــى معالجــة  ــة: وهــي الرتكي ــة. والواقعي ــي والصحاب ــاة النب ــة باإلضافــة إىل القصــص مــن حي الرشعي
ــريف  ــة ط ــم مواجه ــث يت ــة: حي ــايض. واملواجه ــوض يف امل ــي دون الخ ــر املنطق ــايل والتفك ــع الح الوض
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النــزاع وتوضيــح وجهــات النظــر املختلــف فيهــا. والتعهــدات املكتوبــة: حيــث يتــم االتفــاق عــى الحقــوق 
ووضــع الــرشوط وصياغتهــا عــى شــكل اتفاقيــات مكتوبــة.

اإلرشاد األرسي:

 يقــوم مفهــوم العــالج النفــي واإلرشــاد األرسي عــى مجموعــة مــن النظريــات النفســية، وهــي 
تتخــذ صــوًرا مختلفــة، وتبــدأ مــن مرحلــة جمــع املعلومــات ودراســة الحالــة بشــكل متعمــق وكل ذلــك عــن 
طريــق مقابــالت فرديــة، وقــد يضطــر املعالــج أو األخصــايئ النفــي الســتخدام مجموعــة مــن االختبــارات، 
ــة  ــة جامعي ــس النفســية تســاعده عــى تشــخيص املشــكلة، وقــد يضطــر إىل عمــل جلســات عالجي واملقايي
ــني  ــالج وب ـــ للع ــرد الطال ــني الف ــاج ب ــق األرسي، واالندم ــق التواف ــن أجــل تحقي ــراد األرسة م تشــمل أف

أفــراد أرستــه.

األهداف والنتائج( 		

اإلصالح األرسي:

حيــث إن الهــدف الرئيــي مــن عمــل مكاتـــ اإلصــالح األرسي يف املحاكــم هــو تخفيــف العـــء 
عــى القضــاء– محكمــة األحــوال الشــخصية – مــن خــالل تقليــص نســـ الطــالق، ومحاولــة التوفيــق بــني 
أطــراف النــزاع، وحــل الخالفــات األرسيَّــة بعــد حدوثهــا بــني الزوجــني أو أحــد أفــراد األرسة، بالتــايل فــإن 

املخرجــات التــي تســفر عنهــا عمليــة اإلصــالح األرسي تكــون محصــورة يف ثالثــة نتائــج رئيســية وهــي: 

− صلح ودي: والوصول لنقطة التقاء وتسوية الخالف القائم بشكل ودي دون اللجوء إىل القضاء.	

− ــرشوط 	 ــن ال ــة م ــن مجموع ــة تتضم ــة مكتوب ــة أرسي ــارة عــن اتفاقي ــة: وهــي عب ــات األرسيَّ االتفاقي
والبنــود التــي تصالــح أطــراف الخــالف عليهــا، واتفقــا وديــا عــى إنهــاء النــزاع وفــق هــذه االتفاقيــة 
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ــى  ــاق ع ــك االتف ــمل كذل ــا يش ــة، إمن ــاة الزوجي ــتمرارية الحي ــى اس ــرص ع ــة ال تقت ــذه االتفاقي وه
الطــالق أو كــام يســمى الطــالق الرضــايئ حيــث يعــد ذلــك أحــد مقاصــد عمــل الإصــالح األرسي، 

ــول أمــام القضــاء. ـــ املتخاصمــني املث ــم، وتجني ــف العـــء عــى املحاك وهــو تخفي

− اإلحالــة إىل املحكمــة: وهــذا يف حــال تعــذر الصلــح بــني األطــراف، وكذلــك عــدم القدرة عــى الوصول 	
لتســوية وديــة، عندهــا يتــم إصــدار شــهادة تســمى شــهادة تعــذر صلــح – إحالــة - ومبوجبهــا ينتقــل 

النــزاع إىل أروقــة املحاكــم ليتــم الفصــل يف املوضــوع مــن قبــل القضــاء.

اإلرشاد األرسي:

ــالح األرسي  ــاد واإلص ــني اإلرش ــي ب ــدف الرئي ــالف يف اله ــد اخت ــوم ال يوج ــث العم ــن حي م
ــلط  ــاد األرسي يس ــإن اإلرش ــق ف ــن يف العم ــتقرار األرسي، ولك ــق واالس ــق التواف ــعى لتحقي ــام يس فكاله
الضــوء عــى عــالج االضطــراب الــذي طــرأ عــى الفــرد أو عــى األرسة وجعلهــا تخــرج عــن تأديــة دورهــا 
النشــط والحيــوي، لذلــك فــإن املرشــد األرسي يســعى جاهــداً إىل تحقيــق نتيجــة ملموســة يف ذلــك الصــدد 
والنتائــج عــادة ال تكــون وقتيــة وال ميكــن قياســها يف الجلســة األوىل، إمنــا تحتــاج لوقــت أطــول لتحقيــق 

تلــك النتائــج، وفــق خطــة عالجيــة شــاملة.

التحديات واملعوقات( 		

اإلصالح األرسي:

هنــاك مجموعــة مــن التحديــات واملعوقــات التــي تواجــه املصلحــني يف مكاتـــ اإلصــالح األرسي 
وتحــد مــن تحقيــق الهــدف وهــي:

− األنظمــة والقوانــني التــي تعطــي جــدوالً زمنيــاً محــدداً ال ميكــن تجــاوزه فيــام يخــص وقــت الجلســة، 	
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حيــث إنهــا ال تزيــد عــن ســاعة، باإلضافــة إىل املــدة الزمنيــة لتــداول امللــف، والتــي غالبــا تكــون خــالل 
شــهرين مــن تاريــخ امللــف.

− توتــر األطــراف والغضـــ، نتيجــة لعــدم رغبتهــم يف اللجــوء إىل مكاتـــ اإلصــالح األرسي لحــل النــزاع، 	
ولكــن نظــراً لوجــود ترشيعــات تلزمهــم بذلــك فهــذا يجعــل منــه معــوق كــون الدافــع الحقيقــي هــو 

إجبــاري وليــس اختياريًّــا يف الغالـــ.

− ــث 	 ــزاع األرسي، وتطــوره حي ــوين مــن اســتمرارية الن ــني بالشــأن القان حــرص بعــض األطــراف املعن
إنهــم يف كثــر مــن األحيــان، يتــم توجيههــم إىل عــدم التجــاوب مــع املصلــح، وذلــك مــن أجــل تحقيــق 
عوائــد ماليــة، ومنافــع شــخصية، فهــم يتكســبون مــن وراء تلــك القضايــا بظاهــر الدفــاع عــن الحــق 

ورد املظــامل.

اإلرشاد األرسي:

إىل حــد مــا ال يختلــف الوضــع كثــراً يف اإلرشــاد األرسي عــام هــو موجــود يف اإلصــالح األرسي 
إال أن املعوقــات والتحديــات متفاوتــة، إىل حــد مــا، وهــي:

− عــدم تعــاون بعــض أفــراد العائلــة مــع العــالج، ومــع املرشــد األرسي مــام يجعــل املهمــة صعبــة عــى 	
املعالــج يف دمــج الفــرد الطالـــ للعــالج مــع بيئتــه وأفــراد أرستــه.

− عــدم وجــود عنــرص اإللــزام الــذي عامــاًل إيجابيًّــا يف التعامــل مــع كثــر مــن الحــاالت، والخالفــات 	
ســواء كان ذلــك بإلــزام األطــراف عــى الحضــور لتلقــي العــالج أو اســتكامل الخطــة العالجيــة. 
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املراجع 

− عــي عبداللــه البــدر، املشــكالت األرسيَّــة وعالجهــا مــن خــالل جهــود مكاتــب اإلصــالح بــوزارة 	
العدل.

− زينب زكريا معابدة، اإلصالح األرسي بني الزوجني يف الرشيعة اإلسالمية.	

− خالد يوسف العار، اإلرشاد األرسي.	

− البرشي محمد الشوربجي، الدليل اإلرشادي للحلول البديلة لفض املنازعات.	

− حمود القشعان، الدليل الشامل ملهارات اإلرشاد الزواجي.	

− قانون األحوال الشخصية اإلمارات.	
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الفصل الثاني

اإلعداد العلمي والمهاري للمصلح األسري
 وصفاته وسماته الشخصية

الدكتور/ تركي بن حسن القحطاني
الدكتورة/ عهود بنت عبد الرحمن التميمي
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القسم األول 
اإلعداد العلمي واملهاري للمصلح األرسي وصفاته وساته الشخصية

د. تريك القحـــطاين

إّن اإلصــالح األرسي كغــره مــن املهــن التــي ميتهنهــا اإلنســان يف حياتــه، ال بــّد أن يتصــف صاحبهــا 
مبجموعــة مــن الصفــات التــي تجعلــه أهــالً ملزاولتهــا، فــام مــن مهنــة رشيفــة أو وضيعــة إال وقــد نســج 
ــة خاصــة  ــط، كــام أّن ملجــال اإلصــالح األرسي خصوصي ــود، والضواب ــة مــن الــرشوط، والقي إزاءهــا جمل
لتعاملــه مــع أهــم جــزء مــن أجــزاء املجتمــع والتــي تشــكل نواتــه، أال وهــي األرسة، ذلــك كان ال بــّد مــن 
ــدر  ــى ق ــون ع ــاً ليك ــداداً كافي ــة، إع ــة، واملهاري ــة العلمي ــن الناحي ــح األرسي م ــداد املصل ــامم بإع االهت

املســؤولية امللقــاة عــى عاتقــه.

ــة،  ــور رشعي ــا: أم ــة، فمنه ــارات العملي ــة، وامله ــاالت العلمي ــه املج ــل في ــح األرسي تتداخ ــل املصل وعم
ــر. ــة للغ ــارات موجه ــة، ومه ــارات ذاتي ــانية، ومه ــة، وإنس وقانوني

ــات والســامت الشــخصية  ــاري، والصف ــي، وامله  ونســلط الضــوء يف هــذا الفصــل عــى اإلعــداد العلم
ــق اآليت: ــاور وف ــة مح ــح األرسي يف ثالث للمصل

املحور األول: اإلعداد العلمي للمصلح األرسي

ــي الذخــرة  ــح األرسي، فه ــر يف املصل ــي يجـــ أن تتوف ــات الت ــن أهــم املقوم ــي م ـــ العلم إّن الجان
ــول مثمــرة للمســائل املعروضــة  ــة التــي متــده باملعرفــة الالزمــة التــي تســاعده يف البحــث عــن حل العلمي
عليــه، فهــي التــي تتضمــن يف جوهرهــا الــرشوط االجتهاديــة للمصلــح األرسي، فــال ميكــن االجتهــاد ممــن 
كان خاليــاً مــن املعرفــة الالزمــة، فمــن تصــدر قبــل أوانــه فقــد تصــدى لهوانــه، كــام قــال ابــن جامعــة 

الشــافعي.
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ومن العلوم املهمة التي ال بّد منها يف اإلعداد العلمي للمصلح األرسي ما يأيت:

أوالً: التأهل بالعلوم الرشعية:

إّن املتصــدي لإلصــالح األرسي ال بــّد أن يكــون ممــن تأهــل بالعلــوم الرشعيــة؛ ألنّهــا محــور الحقــوق، 
والواجبــات املفروضــة عــى املكلفــني، وال ميكــن للجاهــل باألحــكام الرشعيــة أن يوفــق إلصابــة الحــق فيهــا، 

ففاقــد الــيء ال يعطيــه.

 فيتأّهــل املصلــح األرسي بقــدر كاٍف مــن العلــم الرشعــي، بعلــوم الغايــة، وهــي التــي يطلــق عليهــا 
العلــوم األصليــة، أو األساســية، أو علــوم املقاصــد، وهــي علــم القــرآن، والســنة، والفقــه، وكذلــك بعلــوم اآللة، 
وهــي العلــوم التبعيــة أو الثانويــة، وهــي العلــوم املســاعدة، التــي ال بــّد منهــا لفهــم علــوم الغاية، وهــي علوم 
العربيــة، وأصــول الفقــه، ومصطلــح الحديــث، ويأخــذ منهــا نصيبــاً بقــدر حاجتــه، فــال يجــوز أن يتصــدر 
أحــد للصلــح بــني النــاس والحكــم يف شــؤون حياتهــم املعقــدة، وإبــداء الــرأي فيهــا مبــا يصلــح أو ال يصلــح 
مــن كان جاهــالً، أو فاقــداً لألهليــة العلميــة؛ ألنـّـه مــن القــول عــى اللــه بــال علــم، قــال تعــاىل: } َواَل تَْقــُف 
ــْمَع َوالَْبــَرَ َوالُْفــَؤاَد كُلُّ أُولَِئــَك كَاَن َعْنــُه َمْســُئواًل { ]ســورة اإلرساء:٣٦[. عــى  َمــا لَْيــَس لَــَك ِبــِه ِعلـْـٌم إِنَّ السَّ
أّن التأهــل بالعلــم الرشعــي ال يعطــي الشــخص أهليــة اإلفتــاء يف املســائل مطلقــاً؛ ألّن الفتــوى لهــا مجالهــا، 
ودربتهــا الخاصــة، ولكــن املقصــود الحــرص عــى توفــر املعرفــة األساســية يف املصلــح األرسي فهــي التــي 
يبنــى عليهــا عمــل اإلصــالح األرسي، وعليــه املصلــح األرسي إذا مــا عرضــت عليــه مســائل تتعلــق بالفتــوى 
وهــو ليــس مبؤهــل للتصــدي لهــا، أو كان الّنظــام مينــع ذلــك رغــم تأهلــه، أن يحيــل املســتفتي إىل الجهــات 

الرســمية املخولــة بذلــك.

ثانياً: التخصص يف مجال األحوال الشخصية: 

ــن  ــاً م ــون متمكن ــد أن يك ــل ال ب ــاً، ب ــه عموم ــم بأحــكام الفق ــح األرسي مجــرد العل ــي يف املصل ال يكف
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تخصصــه، وهــو: فقــه األحــوال الشــخصية الــذي يشــمل فقــه النــكاح، والطــالق، ومــا يرتتـــ عليهــام مــن 
أحــكام قدميــاً وحديثــاً؛ فيكــون ممــن أتقــن مســائل األحــوال الشــخصية التــي ذكرهــا الفقهــاء يف كتبهــم، 
ومقاصــد الــرشع يف األرسة، وعلــل األحــكام ومقاصدهــا، وأن يكــون عــى معرفــة مبــا اســتجد مــن مســائل، 

ومــا بُــذل فيــه مــن جهــود، مــع معرفــة جملــة مــن املؤلفــات يف البــاب يرجــع إليهــا وقــت الحاجــة.

 ولقــد ظهــر التخصــص يف العلــوم مــن عــرص النبــوة، كــام كان ذلــك ظاهــراً يف تخصــص بعــض 
ــه  الصحابــة يف اإلقــراء، والبعــض اآلخــر يف القضــاء، قــال أمــر املؤمنــني عمــر بــن الخطــاب ريض الل
عنــه: » أقرؤنــا أيُب، وأقضانــا عــي« ريض اللــه عنهــم، رواه البخــاري، وعــى ذلــك ســار مــن جــاء بعدهــم، 
وقــال ابــن قتيبــة: » إذا أردت أن تكــون عاملــاً فاقصــد لفــن واحــد مــن العلــم، وإذا أردت أن تكــون أديبــاً 

فخــذ مــن كل شء أحســنه«.

ــداع  ــذان ينتجــان اإلب ــة، هــام الل ــة، باإلضافــة إىل حـــ املــادة العلمي ــزة علمي  والتخصــص عمومــاً مي
ــال.  ــني يف أي مج ــكار املطلوب واالبت

وقــد حــّذر علــامء اإلســالم قدميــاً مــن خــوض اإلنســان يف علــم ليــس مــن شــأنه، قــال الجرجــاين: 
»إذا تعاطــى الــيء غــري أهلــه، وتــوىل األمــر غــري بصــري بــه، أعضــل الــداء، واشــتد البــالء«. وقــد قيــل 

يف املثــل: » مــن تكلــم يف غــر فّنــه أىت بالعجائـــ«. 

ــون املــدين يف إحــدى  ــور يف القان ــئل أســتاذ دكت ــر عــدم التخصــص، ُس ــني أث ــي تب ــة الت ومــن األمثل
الجامعــات عــن التكييــف الفقهــي والقانــوين للخلــع، وأنــه فســخ ال ينقــص مــن عــدد الطلقــات يف بعــض 
ــود  ــخ يف العق ــط الفس ــاه ضواب ــة باتج ــت اإلجاب ــت نزع ــة، فكان ـــ الفقهي ــض املذاه ــاً لبع ــني تبع القوان
املاليــة، وأن ذلــك بســبـ خلــل يف وصــف العقــد ال يف أصلــه، مــام أوجــد لبســاً وخلطــاً لــدى املتلقــني بــني 
الخلــع والفســخ بســبـ العيـــ يف أحــد الزوجــني أو أخــل أحدهــام مبــا وافــق عليــه مــن رشوط يف عقــد 
النــكاح، وهــذا األمــر بعيــد جــداً، وليــس املقــام مقــام مناقشــة، فالقصــد بيــان أثــر عــدم التخصــص يف 

الجــواب، واللــه املســتعان.
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ثالثاً: اإلملام مببادئ علم النفس:

إّن علــم النفــس مــن أهــم أفــرع العلــوم اإلنســانية التــي بدورهــا لهــا الصــدارة يف العلــوم العرصيــة، 
وتحتــوي عــى التفســر املوضوعــي للظواهــر التــي تحيــط باإلنســان، ويقــوم علــم النفــس عــى دراســة 
ــه،  ــع بيئت ــه م ــاء تفاعل ــرد أثن ــتجابة الف ــكل اس ــى ش ــون ع ــي تك ــلوك الت ـــ الس ــع جوان ــان، وجمي اإلنس
باإلضافــة إىل دراســة النشــاط الوجــداين واالنفعــايل، والخــرات الشــعورية والالشــعورية، والنشــاط 

ــك. ــر وغــر ذل ــر، واإلدراك، والتذك ــل: التفك ــة، مث ــات العقلي ــي والعملي الذهن

ويحتــاج املصلــح األرسي هــذا النــوع مــن العلــوم، ألنــه يقــوم عــى وصــف الظواهــر التــي يدرســها 
وصفــاً دقيقــاً، ثــم يفرسهــا يف ضــوء قوانــني ومبــادئ عامــة، يســتطيع مــن خاللهــا املصلــح األرسي فهــم 
الســلوك اإلنســاين، ثــم يبحــث عــن الــرشوط والعوامــل التــي تقــوم وراء هــذا الســلوك مــن اســتعدادات 
كامنــة ودوافــع شــعورية وغــر شــعورية، فضــال عــن الظــروف الخارجيــة املختلفــة التــي ينبعــث فيهــا هــذا 

الســلوك، فيحــاول إيجــاد حلــول تتناســـ مــع طبيعــة كل حالــة.

ــخصية،  ــم الش ــث عل ــه، مباح ــح األرسي يف عمل ــني املصل ــذي يع ــم ال ــذا العل ــث ه ــم مباح ــن أه وم
ــا.  ــرق عالجه ــا، وط واضطراباته

رابعاً: اإلملام مببادئ علم االجتامع:

يقــوم علــم االجتــامع وهــو أحــد أفــرع العلــوم اإلنســانية كذلــك عــى دراســة الظواهــر االجتامعيــة- 
ــرات  ــل اإلنســاين بشــكل أســايس، والتأث ــر، واإلحســاس- بشــكل خــاص، وحصــاد التفاع ــل، والتفك العم
املرتتبــة عــى العالقــات املتبادلــة بــني األفــراد، والبيئــة االجتامعيــة، ســواء أكانــت هــذه التأثــرات عــى 
االتجاهــات، أو املشــاعر، أو األفعــال، كــام يهتــم بدارســة الّنظــام االجتامعــي الــذي تســر ضمنــه كافــة 
أشــكال العالقــات اإلنســانية، باإلضافــة إىل فهــم ودراســة كافــة األمنــاط االجتامعيــة، وعالقــة اإلنســان 
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باملجتمــع والثقافــة، فهــو يتطــرق لدراســة اإلنســان باعتبــاره كائنــاً اجتامعيــاً.

فيســتطيع املصلــح األرسي مــن خاللــه الكشــف عــن حقيقــة كل ظاهــرة اجتامعيــة، وعــن مقوماتهــا، 
ــق بهــا مــن أفــكار ومعتقــدات، ونشــأتها، وعــن وجــوه تطورهــا، وعــن أســباب كل  وعنارصهــا، ومــا يتعل
وجــه، وعــن العالقــة التــي تربــط بــني الظواهــر املختلفــة، وعــن وظائفهــا، والتوصــل إىل القوانــني التــي 

تخضــع لهــا الظواهــر االجتامعيــة يف مختلــف شــؤونها وأوضاعهــا.

كــام أّن هــذا العلــم يســاعد املصلــح األرسي عــى فهــم التجــارب، والخــرات والوقائــع املختلفــة فهــام 
عميقــاً شــامالً مــن خــالل وضعهــا يف إطــار البنــاء االجتامعــي، والتوعيــة بنســبية القيم، وأســاليـ الســلوك 
الشــائعة يف املجتمــع، كــام يســاعد عــى فهــم طبيعــة الســلوك االجتامعــي، وبنــاء املجتمــع الحديــث، وطــرق 
ــية،  ــار الّنظــم السياس ــم آث ــات، وتقيي ــني الثقاف ــوارق ب ــة، وإدراك الف ــر االجتامعي ــك الظواه ــالج لتل الع

واالجتامعيــة عــى الحيــاة البرشيــة.

وتكمن أهمية إملام املصلح األرسي مببادئ علمي النفس واالجتامع يف أمور منها:

األول: أنهام يساعدان عى فهم الطبيعة البرشية، وطرق التعامل معها.

ــن  ــدر ع ــي تص ــا االجتامع ــة ومحيطه ــس البرشي ــاول النف ــي تتن ــات الت ـــ الدراس ــاين: أن أغل الث
ــات،  ــك الدراس ــوع إىل تل ــح األرسي للرج ــاج املصل ــامع، فيحت ــم االجت ــس وعل ــم النف ــني يف عل متخصص

ــكان. ــدر اإلم ــه ق ــال عمل ــا يف مج ــا، وتوظيفه ــة منه ــتزادة العلمي واالس

خامساً: اإلملام مببادئ علم القانون:

ــل يف  ــذي ميث ــون، وال ــم القان ــادئ عل ــة مبب ــة كافي ــى دراي ــون ع ــح األرسي أن يك ــاج املصل يحت
حقيقتــه: » مجموعــة مــن القواعــد العامــة املجــردة التــي تحكــم ســلوك األفــراد يف املجتمــع، واملقرتنــة 
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ــو بالقــوة إذا لــزم األمــر«. بجــزاء دنيــوي، والتــي تلزمهــم الســلطة العامــة باحرتامهــا، ول

وذلــك أن ّالقانــون هــو الــذي يطبــق عــى األفــراد عنــد لجوئهــم لســلطات الدولــة للقضــاء بينهــم يف 
ــة،  ــدة القانوني ــة القاع ــول طبيع ــة ح ــرة عام ــى فك ــرف ع ــح األرسي أن يتع ــاج املصل ــات، فاحت الخصوم
وعالقتهــا االجتامعيــة والســلوكية بأفــراد املجتمــع، كــام يحتــاج إىل معرفــة قســمي القانــوين بشــقيه العــام 
والخــاص، ومــا ينــدرج تحــت كل قســم؛ ألن املصلــح األرسي هــو أول الطريــق الــذي يســلكه أفــراد األرسة 

عنــد الرغبــة يف اللجــوء إىل الجهــات الرســمية.

ــاص  ــل: اختص ــأن األرسة، مث ــة بش ــة ذات العالق ــني واألنظم ــى القوان ــكايف ع ــالع ال ــه االط ــام علي ك
النيابــات، والجهــات التــي تتقاطــع يف عملهــا مــع عمــل اإلصــالح األرسي، وأن يكــون مطلعــاً عــى جملــة 
مــن األحــكام واملبــادئ القضائيــة لــدى املحاكــم العليــا، ليكــون ملــامً بتفســر القوانــني، واتجــاه املحاكــم 

ــا األرسة. يف قضاي
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املحور الثاين: اإلعداد املهاري للمصلح األرسي

ــن  ــة م ــح األرسي إىل جمل ــاج املصل ــي، فيحت ــداد العلم ــن اإلع ــة ع ــاري أهّمي ــداد امله ــل اإلع ال يق
املهــارات التــي ال بــّد منهــا؛ لالضطــالع مبهــام اإلصــالح بــني أفــراد األرسة، ويقصــد باملهــارة هنــا: تلــك 
األدوات الذهنيــة، التــي توصــل إىل إحــكام الصناعــة الفنيــة التخصصيــة، وميكــن تقســيمها إىل خطــوات، 

ــا، وقياســها. والتدريـــ عليه

فهــي مــن األمــور املكتســبة التــي ال بــّد فيهــا مــن املامرســة والتطبيــق املســتمر حتــى ترســخ، ولذلــك 
ــر  ــدى أث ــاس م ــدي مختصــني، وقي ــا عــى أي ــدرب عليه ــا، والت ــد خطــوات تعلمه ــاج إىل تحدي ــي تحت فه

عمليــة التدريـــ عــى تقــدم املنتســبني للــدورات املهاريــة.

فاملهــارة ترســخ يف ذهــن صاحبهــا حتــى تكــون ســجية لــه، فــال يجــد عنــاء يف اســتحضارها، ويقصــد 
منهــا تحقيــق نتائــج وظيفيــة ملموســة ومقبولة.

ومن جملة املهارات الخاصة التي ال بّد منها إلعداد املصلح األرسي ما يأيت:

أوالً: اإلملام مبنهج الّنظر العلمي: 

ال يكفــي أن يكــون املصلــح األرسي واســع االطــالع وكثــر الحفــظ حتــى يســتطيع أن يصــل إىل اســتنتاج 
صحيــح لحقيقــة مــا يعــرض عليــه مــن مســائل، وتقديــم املشــورة بأفضــل الحلــول املمكنــة، بــل ال بــّد مــن 
ــوم عــى حســن تصــور  ــذي يق ــا، وال ــق األحــكام عليه ــع وتطبي ــم الوقائ ــج الّنظــر العلمــي لفه ــاع منه اتب
ــة، ثــم توصيفهــا الوصــف العلمــي  املســائل والوقائــع، وتصويرهــا تصويــراً دقيقــاً وفــق الضوابــط املنهجي
الدقيــق، والــذي يعــرف بالتكييــف العلمــي الســليم، ثــم الحكــم عــى الواقعــة مبــا يتــالءم مــع طبيعتهــا، ثــم 

تنزيــل ذلــك الحكــم الــذي توصــل إليــه عــى تلــك الواقعــة.

 وهــذا يحتــاج إىل دربــة وطــول مامرســة مــن املصلــح األرسي، وهــذه املهــارة يحتاجهــا كل مــن يعمــل 
يف ســلك االجتهــاد القضــايئ، مــن القضــاة وأعوانهــم. 
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ثانياً: مهارة البحث والتعلم الذايت:

مــن املهــم أن يكــون املصلــح األرسي عــى معرفــة كافيــة بطــرق البحــث والتحصيــل العلمــي، وال يكتفــي 
بأخــذ املعلومــة جاهــزة مــن الغــر، فــإّن هــذه املهــارة يحتاجهــا أصحــاب العمــل امليــداين أكــر مــن غرهم، 

وذلــك لتنــوع الوقائــع التــي تعــرض عليهــم.

وميكن أن نجمل مظاهر أهمية هذه املهارة للمصلح األرسي يف النقاط اآلتية:

تعــدد املجــاالت العلميــة التــي تخــدم تخصــص املصلــح األرسي كــام مــّر ســابقاً، فمــن الطبيعــي أن - 	
ال يجــد مــا يبحــث عنــه يف مجــال واحــد، فاملجــاالت تتشــعـ، فمنهــا: الرشعــي، ومنهــا اإلنســاين؛ 

فاحتــاج إىل ملكــة خاصــة يف البحــث العلمــي تؤهلــه ألخــذ املعرفــة مــن مظانهــا الصحيحــة.

التطويــر املســتمر ســمة الزمــة للموظــف الشــامل، فيحافــظ املوظــف عــى مســتوى تصاعــدي يف - 	
مســتواه الوظيفــي.

خصوصيــة التعامــل مــع األرسة، ورضورة املحافــظ عــى تفاصيــل حياتهــا الخاصــة، فيتمكــن املصلــح - 	
األرسي مــن خــالل هــذه املهــارة مــن االعتــامد عــى نفســه يف البحــث عــن التشــخيص الصحيــح، 
والعــالج املناســـ للمســائل دون تعريــض أرسار الحيــاة الزوجيــة لإلفشــاء بســبـ البحــث عــن جواب 

أو حــل لبعــض التســاؤالت.

ثالثاً: مهارة التواصل الفعال: 

كلــام أتقــن املصلــح األرسي مهــارة التواصــل الفّعــال كلــام ســهل عليــه إيصــال مــا يرغـــ للمتعاملــني 
ــية؛  ــة أساس ــة و وظيفي ــة اجتامعي ــو حاج ــهولة، فه ــرس وس ــح بي ــة، ونصائ ــائل، وموعظ ــة، ورس ــن معرف م

ــه يتفاعــل اإلنســان مــع محيطــه االجتامعــي والوظيفــي. ــذي مــن خالل ــان ال يشــكل الرشي
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وتشــكل مهــارة التواصــل بحســـ بعــض الدراســات مــا نســبته ٨٥% مــن الّنجــاح يف املهــام الوظيفيــة، 
بينــام تشــكل املهــارات الفنيــة التخصصيــة فقــط ١٥%.

ــارف الرشعيــة، والقانونيــة،  ــال تطبيقــي عــى الدراســة: إّن إملــام املصلــح األرسي بالعلــوم واملع مث
واإلنســانية، وآليــة التعامــل معهــا، باإلضافــة إىل آليــة اســتخدام األجهــزة والرامــج اإللكرتونيــة املعتمــدة 
يف مجــال اإلصــالح األرسي ومــا فيهــا مــن دقــة، يشــكل فقــط مــن نجــاح املصلــح األرسي يف عملــه ١٥%، 
بينــام نجاحــه يف إيصــال مــا يرغـــ يف إيصالــه للمتعاملــني، وإدارة الحــوار معهــم، يشــكل مــا نســبته ٨٥% 

مــن إجــاميل املعادلــة.

ــاة  ــالة، وقن ــتقبل، والرس ــن: املرســل، واملس ــي تتضم ــا والت ــة عنارصه ــد معرف ــاج بع ــارة تحت وهــذه امله
ــة  ــة التواصــل، باإلضافــة إىل معوقــات عملي ــا عملي ــم فيه ــي تت ــة الت ــة، والبيئ ــة الراجع التواصــل، والتغذي
التواصــل، تحتــاج إىل إتقــان ثــالث مهــارات فرعيــة وهــي: مهــارة اإلنصــات، ومهــارة التحــدث، ومهــارة 

الحــوار.

ومــن األمــور املهمــة التــي تتعلــق بفاعليــة عمليــة التواصــل التــي يحتــاج املصلــح األرسي إىل االهتــامم 
بهــا، فهــم لغــة الجســد، فتشــر بعــض الدراســات إىل أّن الخطــاب العاطفــي تشــكل لغــة الجســد منــه مــا 

نســبته: ٥٥% مــن عنــارص إيصــال الرســالة، بينــام تشــكل نــرة الصــوت ٣٨%، ويشــكل الــكالم ٧% فقــط.

فليــس املهــم فقــط مــا نقــول، بــل الطريقــة التــي نقــول بهــا الكلمــة، فكلمــة: »تفّضــل«، إذا قيلــت بنــرة 
صــوت هادئــة، وإشــارة يــد إىل كــريس، يفهــم منهــا الشــخص املخاطـــ الرتحيـــ والتكــرم بالجلــوس، بينــام 
ذات الكلمــة لــو رفعــت بهــا نــرة الصــوت، وأشــر باليــد إىل البــاب يفهــم منهــا املخاطـــ عــدم الرتحيـــ، 

وطلـــ منــه مغــادرة املــكان.

فعــى املصلــح األرسي أن يهتــم بلغــة الجســد التــي تصــدر مــن املتعاملــني، كــام يجـــ عليــه أن يهتــم مبــا 
يصــدر عنــه مــن إيحــاءات جســدية تــدل عــى مــا يجــول يف خاطــره.
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رابعاً: مهارة اإلقناع والحوار:

يبــذل املصلــح األرسي جهــداً كبــراً يف توجيــه أفــراد األرسة إىل تبنــي األفــكار، والتحي بالســلوكيات التي 
ــة، وهــذا األمــر يتطلـــ منــه القــدرة عــى تغيــر تلــك األفــكار والســلوكيات  تســتقيم معهــا الحيــاة األرسيَّ
التــي يتبناهــا الفــرد، وتعزيــز البعــض اآلخــر؛ لذلــك احتــاج املصلــح األرسي الســتخدام جملــة مــن األلفــاظ 
ــا إىل  ــات أو تغيره ــاء االتجاهــات والترصف ــة والقصــص، لبن ــرة، ورضب األمثل املناســبة، واإلشــارات املع

األفضــل.

ــة هــو  ــزوج لســنوات طويل ــات مــن ال ــرى بعــض الزوجــات أّن صرهــا عــى بعــض الترصف فلرمبــا ت
جوهــر املشــكلة، وأنــه الســبـ الرئيــس الــذي أدى يف النهايــة إىل اســتحالة العــرشة بينهــام، بينــام يف حقيقة 
األمــر الصــر مفتــاح مهــم مــن مفاتيــح اســتمرار الحيــاة الزوجيــة، وفيــه أجــر وثــواب يف اآلخــرة، فيحتــاج 
املصلــح يف هــذه الحالــة إىل تعزيــز قيمــة الصــر لــدى هــذه الســيدة الفاضلــة، بطــرق التأثــر، وتغيــر 

نظرتهــا إىل هــذا األمــر بطــرق ووســائل االقنــاع املختلفــة.

كــام يــرى البعــض اآلخــر أّن طــول ســنوات الــزواج أحــد عوامــل اليــأس مــن إصــالح الحيــاة الزوجيــة، 
ــر،  ــام أك ــرف عــى بعضه ــح لألطــراف التع ــة تتي ــاة الزوجي ــإّن طــول الحي ــة؛ ف ــة املوضوعي ــن الناحي وم
ونجاحهــم يف االســتمرار طــوال هــذه الفــرتة رغــم عــدم طلـــ املســاعدة مــن الغــر دليــل عــى القــدرة 
ــدة ال  ــة جدي ــح األرسي تعتــر مرحل ــة املصل ــة مراجع ــة، وأن مرحل ــة للخالفــات الزوجي عــى اإلدارة الذاتي

تلغــي مــا تــم تحقيقــه مــن نجــاح خــالل الســنوات الســابقة.

فمــن املهــم يف هــذا املقــام أن يســتحر املصلــح األرسي طريقــة تشــكل املشــكلة مــن خــالل الســلوك 
املرفــوض، حيــث يحصــل املوقــف بــني أفــراد األرسة، ويســتنتج الفــرد فكــرة ســلبية، فيتولــد لديــه شــعور 
ســلبي تبعــاً للفكــرة التــي تولــدت لديــه مــن املوقــف، فيحصــل الســلوك الســلبي، وفقــاً للشــعور الــذي غلـــ 

عــى تفكــره، لذلــك كان ال بــّد عنــد الرغبــة يف تغيــر الســلوك العمــل عــى تغيــر األفــكار أوالً.

ــوم  ــي تق ــا، والت ــام لذكره ــع املق ــي ال يس ــآداب الحــوار، والت ــامً ب ــون مل ــح األرسي أن يك وعــى املصل
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ــر عــام  ــا يطرحــه األطــراف، وإعطــاء كل طــرف الفرصــة يف التعب ــكل م يف األســاس عــى االحــرتام ل
يجــول يف خاطــره، وعــن موقفــه مــن نقــاط الحــوار التــي ال بــّد مــن تحديدهــا قبــل البــدء يف أي حــوار، 
ــام الوصــف  ــارات يف مق ــام، واســتخدام أفضــل العب ــن األدب الع ــدم الخــروج ع ــع املحافظــة عــى ع م

ــح. والتوضي

خامساً: مهارة إدارة الوقت: 

إّن عامــل الزمــن لــه أهميتــه كبــرة عــى صعيــد الفــرد، وأكــر أهميــة ونفعــاً عــى صعيــد األمــة، فهــو 
ثــروة وطنيــة لألمــة، وهــو وعــاء األحــداث واألعــامل الحياتيــة، فــال بــّد مــن تعلــم املصلــح األرسي ملهــارة 
التخطيــط الســتخدام الوقــت، وأســلوب اســتغالله بفاعليــة، تجعــل مــن حياتنــا املهنيــة منتجــة وذات منفعــة 
أخرويــة ودنيويــة، ويكــون لديــه القــدرة عــى إدارة أولوياتــه لالنتهــاء مــن العمــل وفــق الخطــة الزمنيــة 

املقــررة، و وفــق الوقــت املتــاح.

ــامل  ــم األع ــط تراك ــت ضغ ــه تح ــح األرسي، وتجعل ــل املصل ــن عم ـــ م ــوائية تصع ــت والعش ــدر الوق  فه
ــل. ــط العم ــة ضغ ــت طائل ــه تح ــك إىل وقوع ــؤدي ذل ــاء، في واألعب

سادساً: اإلملام مبهارة استخدام الحاسب اآليل والربامج الخاصة: 

ـــ اآليل؛ ألّن  ــتخدام الحاس ــن اس ــه م ــي متكن ــة الت ــاءة املطلوب ــح األرسي الكف ــق املصل ــّد أن يحق ال ب
األعــامل النظاميــة تعتمــد عليــه يف الوقــت الحــايل، فقــد أصبــح هــذا الجهــاز وســيلة فاعلــة يف حياتنــا 
املعــارصة، وذلــك لســهولة التخزيــن، والتعديــل بالحــذف واإلضافــة، وبــه يتــم توفــر الجهــد واملــال، ويســهم 
ــه أو  بشــكل كبــر يف تطويــر األعــامل الفنيــة يف زمــن قيــايس، وذلــك نتيجــة الرامــج التــي تتوافــر في

معــه، والتــي تســهم بشــكل فاعــل يف تدويــن املعلومــات.
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كــام أنــه يســهل عــى املصلــح عمليــة املراجعــة، وإعــادة النظــر فيــام كتـــ، ويعطيــه جــرأة أكــر عــى 
الكتابــة؛ ففــي أي وقــت ميكنــه التقديــم، أو التأخــر أو التعديــل فيــام كتـــ.

ومــام يتصــل بهــذه املهــارة القــدرة عــى االســتخدام األمثــل لشــبكة املعلومــات الرقميــة »األنرتنــت« التــي 
متثــل مصــدراً مهــامً مــن مصــادر املعرفــة اإلنســانية، فمــن خاللهــا يتمكــن املصلــح األرسي مــن االطــالع 

عــى املعــارف الجديــدة، واألبحــاث املفيــدة يف مجــال عملــه، يف وقــت قيــايس.

سابعاً: مهارة إدارة الجلسة:

إّن جلســة اإلصــالح األرسي هــي نقطــة االلتقــاء مــع املتعاملــني، ومــن خاللهــا يتــم عــرض ومناقشــة 
ــالج، وهــذه  ـــ املســاعدة، والبحــث عــن طــرق للع ــت أفــراد األرسة لطل ــي دفع املســائل واملوضوعــات الت
الجلســة تحتــاج إىل مهــارات خاصــة ليتمكــن املصلــح مــن النجــاح يف إدارتهــا، وهــذا مــا ســيتم تناولــه يف 

الفصــل الخامــس مــن هــذا الدليــل إن شــاء اللــه تعــاىل.

ثامناً: مهارة خدمة املتعاملن:

وهــي مــا يعــرف يف بعــض البلــدان - مثــل دولــة اإلمــارات - مبهــارة إســعاد املتعاملــني، فاملتعامــل هــو 
محــور الخدمــة، وهــو املــرر لوجودهــا، وتســعى جميــع الجهــات الرســمية لتتحقــق مــن جــودة الخدمــات 
ــي  ــة للخدمــات الت ــة الراجع ــة التغذي ــك يعتــر مبثاب ــني؛ ألّن ذل ــاس رىض املتعامل املقدمــة مــن خــالل قي

تقدمهــا تلــك الجهــات.

ــارص، وهــي: املوظــف الفخــور،  ــة عن ــة تقــوم عــى ثالث ــني تعتمــد عــى معادل ــارة إســعاد املتعامل ومه
ــادر واإليجــايب. ــل املب ــة، واملتعام ــة املتفاني والجه
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ــني املتشــعبة، وثقافاتهــم  ــة عــى التعامــل مــع حاجــات املتعامل ــة، ودرب ــاج إىل تهيئ وهــذه املهــارة تحت
املختلفــة، وعــدم أخــذ األمــور بشــخصية، وال يف قالـــ واحــد، بــل اســتحضار القاعــدة الذهبيــة يف إســعاد 

املتعاملــني، وهــي: » عامــل النــاس كــام تحـــ أن تعامــل«. 

ــان،  ــي، والغضب ــم: االجتامع ــني، فمنه ــاط املتعامل ــة أمن ــح األرسي يف معرف ــرس املصل ــّد أن يتم وال ب
ــط.  ــع كل من ــل م ــارة التعام ــان مه ــاكس، وإتق ــول، واملش ــوح، والخج واللح

ــام الرتحــاب والبشاشــة يف وجــه  ــذا املق ــح األرسي يف ه ــا املصل ــي يحتاجه ــم األســاليـ الت ــن أه وم
املتعاملــني، والبعــد عــن التجهــم يف وجوههــم، فليــس اإلقــدام عــى مناقشــة مشــاكل األرسة مــع اآلخريــن 
بأمــر محبـــ لــدى النــاس عــادة، ويحتاجــون ملــن يكســـ ثقتهــم، فيشــعرون بالراحــة والطأمنينــة التــي 

ــه دون تحفــظ. تشــجعهم عــى عــرض موضوعهــم بكامــل تفاصيل

ويف هــذا املقــام ال بــّد أن يراعــي املصلــح األرسي االختــالف بــني الجنســني، فال اسرتســال يف البشاشــة 
ــع  ــخصية م ــور ش ــوض يف أم ــغ يف الخ ــك ال يبال ــّن، وكذل ــّن لوحده ــة إذا ك ــاء، وخاص ـــ بالنس والرتحي
الرجــال توحــي مبعرفــة ســابقة أو ميــل لطــرف عــى حســاب اآلخــر، فجميــع ذلــك يصعـــ مهّمــة املصلــح.

تاسعاً: مهارة إدارة ضغوط العمل:

ــي  ــان النف ــع اإلنس ــة لوض ــر باإلضاف ــة؛ تؤث ــة، ومادي ــوط معنوي ــل لضغ ــات العم ــع بيئ ــرض جمي تتع
ــار جســمية، أو  ــؤدي إىل حــدوث آث ــل، مــام ي ــة العم ــي وعــى بيئ ــه الوظيف ــرد وأدائ والجســدي عــى الف
نفســية، أو ســلوكية عــى الفــرد ومخرجــات العمــل؛ مــام يســتلزم معالجــة تلــك اآلثــار، وإدارتهــا بطريقــة 

ســليمة.

ووجــود الضغــوط عنــد حــدود معقولــة أمــر طبيعــي، وهــي مــا يعــرف بالضغــوط اإليجابيــة، وهــي التــي 
تدفــع الفــرد إىل اإلنتــاج وإنجــاز األعــامل املطلوبــة يف الوقــت املحــدد، ولكــن تجــاوز هــذا الحــد الطبيعــي 
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إىل مــا يعــرف بالضغــوط الســلبية؛ يؤثــر عــى اتخــاذ اإلنســان للقــرار الصائـــ، والــذي رمبــا ينــدم عليــه 
فيــام بعــد، والــذي يكــون عــادة ال يتناســـ مــع املوقــف الــذي يتعــرض لــه الشــخص.

ــة الجلســات  ــه نتيجــًة لطبيع ــي يتعــرض ل ــح األرسي إىل إتقــان إدارة ضغــوط العمــل الت ــاج املصل فيحت
األرسيَّــة وطابعهــا الشــخيص، والتــي تتســم عــادة بالحساســية املفرطــة اتجــاه أي كلمــة تقــال، أو أي تــرصف 
قــد يترصفــه أحــد الحارضيــن يف الجلســة، لتتســق قراراتــه مــع الهــدف مــن جلســات الصلــح، وعــدم تأثــر 
الضغــوط عــى ســر الجلســات، فيصبــح املصلــح األرسي طرفــاً يف خصومــة جديــدة مــع األطــراف؛ نتيجــة 

عــدم قدرتــه عــى التحكــم وإدارة ضغــوط اإلصــالح األرسي.

عارشاً: مهارة حل املشكالت واتخاذ القرارات:

عندمــا يــدرك املصلــح األرسي أّن هنــاك عوائــق تقــف أمــام تحقيــق الصلــح بــني أفــراد األرسة لتســتعيد 
األرسة اســتقرارها، والقيــام بدورهــا الرائــد يف املجتمــع، يحتــاج للقيــام مبجموعــة مــن األنشــطة املحــددة، 
والتفاعــل الســلويك مســتفيداً مــن مخزونــة العلمــي، وخرتــه العمليــة، بقصــد تحديــد أنجــع الوســائل لحــل 

الخالفــات األرسيَّــة بعــد تقوميهــا، واختيــار أفضــل الحلــول املناســبة لحــال األرسة.

ــة،  ــق بالخالفــات الزوجي ومــن خــالل هــذه املهــارة ميكنــه أن يســتفيد مــن بعــض الحقائــق التــي تتعل
وأنــه ال توجــد حيــاة خاليــة منهــا، وأّن املطلــوب مــن الزوجــني يف واقــع حياتهــم تقبــل ذلــك االختــالف، 

وتعلــم مهــارة حــل الخالفــات.

وهــذه املهــارة كــام يجـــ عــى املصلــح األرسي تعلمهــا وتطبيقهــا، يحتــاج أيضــاً إىل تعليمهــا األطــراف 
لالســتعانة بهــا لحــل خالفاتهــم الزوجيــة.
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املحور الثالث: الصفات والسامت الشخصية للمصلح األرسي

 إّن مــن األهميــة مبــكان أن يتصــف املصلــح األرسي وينعــت مبجموعــة مــن الصفــات والســامت التــي 
تؤهلــه للدخــول واالطــالع عــى خفايــا األرس، وتلــك الصفــات والســامت، منهــا مــا هــو فطــري، والبعــض 

اآلخــر مكتســـ، ويدخــل يف جملتهــا األخــالق الحميــدة، والفضائــل الدينيــة عــى وجــه العمــوم، ومنهــا: 

أوالً: إخالص النية لله تعاىل يف عمل اإلصالح: 

إّن اإلصــالح بــني النــاس عبــادة يتقــرب بهــا اإلنســان للــه تعــاىل، فــال بــّد فيهــا مــن النيــة؛ لقــول 
ــه  ــة لل ــه، وإخــالص الني ــكل أمــرئ مــا نــوى« متفــق علي ــا ل ــات، وإّن ــا األعــال بالّني ــي ملسو هيلع هللا ىلص: » إّن النب
تعــاىل يف طلـــ إصــالح ذات البــني، ودرء الشــقاق بــني أفــراد األرسة ابتغــاء ملــا عنــد اللــه ســبحانه وتعــاىل 
بعيــداً عــن املكاســـ الدنيويــة، أو بحثــاً عــن ثنــاء مؤقــت، أو العتبــارات اجتامعيــة تتعلــق بأفــراد األرسة؛ 
ــن  ــق والســداد، قــال اب ــق، ومدعــاة للتوفي ــم الخل ــه ث ــد الل ــول عن ــم والعمــل، والقب مدعــاة إىل بركــة العل

عبــاس ريض اللــه عنهــام: » إمنــا يعطــى الرجــل عــى قــدر نيتــه«.

ــالح،  ــات اإلص ــى إدارة جلس ــح األرسي ع ــة املصل ــراً يف إعان ــراً كب ــالح أث ــة اإلص ــتحضار ني وإّن الس
والصــر عــى التقلبــات التــي تصاحبهــا عــادة، كــام تعينــه عــى تحمــل املجهــود الذهنــي الســتحضار جملــة 

ــة التــي تحكــم أمــور األرسة. ليســت بالقليلــة مــن املعــارف الرشعيــة، والضوابــط العرفيّ

ثانياً: العدالة: 

البــّد أن يكــون املصلــح األرسي عــدالً، ذو هيئــة راســخة يف النفــس، تحملــه عــى مالزمــة التقــوى حتــى 
ــه،  ــاً يف دين ــه، مأمون ــة يف فضل ــون ثق ــام يك ــه ظاهــره، ك ــق باطن ــه، ويواف ــوس بصدق ــة النف تحصــل ثق
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مواظبــاً عــى االتصــاف باملــروءة التــي تحملــه عــى األخــذ بحميــد األخــالق وتــرك رديئهــا، متنزهــا مــن 
ــه، فــإّن ذلــك أّول أســباب التوفيــق. أســباب الفســق، ومســقطات املــروءة، حريصــاً عــى اســتطابة مأكل

وال يشــرتط يف العدالــة العصمــة مــن جميــع املعــايص، “فلــو كان العــدل مــن مل يذنـــ؛ مل تجــد عــدالً، ولــو 
كان كل ذنـــ ال مينــع مــن العدالــة؛ مل تجــد مجروحــاً، ولكــن مــن تــرك الكبائــر، وكانــت محاســنه أكــر مــن مســاوئه، 

فهــو العــدل”. 

فالعدالــة تــورث الثقــة لــدى اآلخريــن، وتشــجعهم عــى عــرض مشــاكلهم والتحديــات التــي تواجههــم يف 
حياتهــم عــى املصلــح األرسي، وتجعلهــم أكــر تقبــالً لــآلراء والنصائــح التــي يســديها لهــم.

 ثالثاً: النزاهة: 

يرتفــع املصلــح األرسي عــن املطامــع الدنيئــة، ويبعــد عــن مواطــن الشــبهة والريبــة، ويتقــي الشــبهات، 
فــإّن ذلــك أدعــى لقبــول قولــه، وإقبــال النــاس عليــه، والطأمنينــة ملــا يقدمــه من اقرتاحــات لحــل الخالفات 
األرسيَّــة، وقــد قــال النبــي صــى اللــه عليــه وســلم:« فمــن اتقــى الشــبهات اســترأ لدينــه وعرضــه«. متفــق 

. عليه

ومــن أول مظاهــر النزاهــة عــدم قبــول الهديــة، وال محاولــة االنتفــاع املــادي أو املعنــوي مــن أطــراف 
النــزاع األرسي مهــام بلغــت مكانتهــم، ومهــام كانــت حاجتــه، ومــام يعــني عــى البعــد عــن مواطــن الريبــة 

عــدم الغــوص كثــراً يف طبيعــة عمــل األطــراف، أو مناصبهــم، أو دخلهــم الشــهري بــال حاجــة.

رابعاً: الفطنة: 

مــن املهــم أن يكــون املصلــح األرسي فطنــاً متنبهــا حــارض البديهــة، فهــي أعــى منــازل الــذكاء، ولذلــك 
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ــان يف حصــول  ــة ال يكفي ــوة واألمان ــرازي: »الق ــال ال ــد ق ــاء، وق ــات األنبي ــن صف ــة م ــة الزم ــت صف كان
ــة، والكياســة«. املقصــود، مــا مل ينضــم إليهــام الفطن

 فيســتطيع املصلــح مــن خاللهــا دقــة الفهــم وقــوة املالحظــة؛ حتــى يتمكــن مــن ربــط األفــكار ملــا يســمع 
ويقــرأ، ثــم يحســن بعــد ذلــك االســتنباط، وبنــاء اآلراء، ومناقشــتها، والتنبيــه ملــا قــد يــرد عــى بعضهــا.

فقــد يتكلــم أحــد األطــراف بــكالم يوحــي بعــدم جديتــه يف طلـــ الصلــح، فيوجــه املصلــح األرسي جهــده 
ــح املقــرتح، وأهــم  ــات الصل ــل وآلي ــر تفاصي ــداً يف ذك ــذل جه ــل أن يب ــح قب ــرة الصل ــول فك ــه لقب يف دفع

التحديــات التــي قــد تواجــه األطــراف، فــإن ذلــك يعتــر هــدراً لجهــد املصلــح األرسي.

خامساً: الثقة بالنفس والهمة العالية: 

ــام  ــام مبه ــه للقي ــه وأهليت ــه وكفايت ــدراً لقدرات ــه، مق ــن نفس ــاً م ــون واثق ــّد أن يك ــح األرسي ال ب املصل
ــوم.  ــس املذم ــداد بالنف ــرور واالعت ــن الغ ــداً ع ــدال، بعي ــة واعت ــاس بواقعي ــني الن ــح ب الصل

ــا دون  ــق مقاصــد اإلصــالح األرسي، فيســتصغر م ــة يف الســعي لتحقي ــة العالي ــه أن يتحــى بالهم وعلي
النهايــة مــن معــايل األمــور، ويطلـــ املراتـــ الســامية، ويســتحقر مــا يجــود بــه مــن جهــد ومــال يف ســبيل 

تحقيــق أهدافــه، مــن غــر امتنــان، وال اعتــداد.

فمــن خــالل هــذه الســمة يســتطيع املصلــح األرسي أن يصمــد أمــام املؤثــرات االجتامعيــة والشــخصية 
التــي يســتخدمها األطــراف عنــد زيارتــه والبــدء والنظــر يف موضوعهــم، فاإلصــالح األرسي يحتاجــه كل 
ــة، وأصاحـــ  ــة املرموق ــا، وأصحــاب املناصـــ الوظيفي ــل الشــهادات العلي ــع، فســيأيت حام ــح املجتم رشائ
الخــرات الطويلــة، واألغلـــ يريــد أن يظفــر مبــا يعــزز قناعتــه هــو، وقلــة مــن يــأيت وهــو يعلــم طبيعــة 

ــح األرسي. عمــل املصل
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 سادساً: العدل واإلنصاف والبعد عن الهوى: 

عــى املصلــح األرسي أن يتحــى بالعــدل واإلنصــاف، ويتجــرد عــن العواطــف واألهــواء، يــزن األمــور 
مبيــزان العــدل والقســط، بعيــداً عــن الهــوى، فيجعــل الحقيقــة هدفــه، والعــدل وســليته، واإلنصــاف غايتــه، 
وا  ــْم أَْن تُــَؤدُّ ــَه يَأُْمُركُ يعــرض ألقــوال األطــراف بتجــرد تــام، ويقــي بينهــام بالعــدل، قــال تعــاىل: }إِنَّ اللَّ
اأْلََمانـَـاِت إِىَل أَْهلَِهــا َوإَِذا َحكَْمُتــْم بَــنْيَ النَّــاِس أَْن تَْحكُُمــوا ِبالَْعــْدِل إِنَّ اللَّــَه نِِعــاَّ يَِعظُكُــْم ِبــِه إِنَّ اللَّــَه كَاَن 

َســِميًعا بَِصــريًا{ ]ســورة النســاء:٥٨[.

ــَقاَق  ــْم ِش ــح األرسي البعــد كل البعــد عــن الهــوى والتشــهي، قــال تعــاىل: }َوإِْن ِخْفُت  وعــى املصل

ــَه  ــُه بَْيَنُهــَا ۚ إِنَّ اللَّ ــِق اللَّ ــًا ِمــْن أَْهلَِهــا إِْن يُِريــَدا إِْصاَلًحــا يَُوفِّ ــِه َوَحكَ ــًا ِمــْن أَْهلِ بَْيِنِهــَا َفابَْعُثــوا َحكَ
كَاَن َعلِيــًا َخِبــريًا{ ]ســورة النســاء:١٣٥[، كــام يبعــد عــن األحــكام املســبقة بنــاء عــى تجاربــه الســابقة، أو 

أقــوال اآلخريــن، أو قــول طــرف مــع غيــاب الطــرف اآلخــر.

فاملصلــح األرسي يحــرص عــى بيــان الحقــوق والواجبــات لــكل طــرف عــى اآلخــر، ويتطلــع النــاس إىل 
ســامع رأيــه يف املســائل ذات األثــر يف حياتهــم األرسيَّــة، فــال بــد مــن اإلنصــاف.

إال أّن مســألة تبنــي املصلــح األرسي لــرأي يف مســألة مــن املســائل التــي يختلــف فيهــا الطرفــان أمــر ال 
بــّد أن تصاحبــه الحكمــة، فليــس كل مــا يعلــم يقــال، فتقويــة طــرف عــى حســاب الطــرف اآلخــر، أو إخــراج 
طــرف مخطــئ ليــس مــن الطــرق املحبـــ أن يتبعهــا املصلــح األرسي؛ ألّن يف هــذه الحالــة ســيدخل طــرف 
ــه األطــراف أن يتجــاوزوا  ــا يســتطيع ب ــني م ــه أن يب ــل علي ــه، ب ــذي يســعى أن ينهي ــزاع األرسي ال يف الن

خالفهــم والبــدء مــن جديــد بعيــداً عــن التخطئــة املبــارشة.
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سابعاً: الصرب واملثابرة: 

يحتــاج املصلــح األرسي إىل أعــى درجــات الصــر، وتحمــل املشــقة الذهنيــة، والجســمية، التــي تعــرض 
ــتها، وإدارة  ــائل، ومناقش ــرض املس ــور ع ــن ط ــراد األرسة، م ــني أف ــح ب ــول إىل الصل ــبيل الوص ــه يف س ل

ــا. ــا إىل الغــر ليســاعد يف حله ــا، أو انتقاله ــاء مــن حله للحــوار بــني األطــراف، إىل طــور االنته

ــن  ــر م ــّم كب ــني ك ــه ب ــح نفس ــدؤوب املتواصــل، فيجــد املصل ــل ال ــاج إىل العم فاإلصــالح األرسي يحت
ــة  ــج مــن أمــور قــد ال تكــون ذات دالل ــق، واســتخالص لنتائ ــاج إىل ســر، وفهــم دقي ــي تحت ــارف الت املع

ــون. ــارشة عــى املضم مب

كــام يجـــ عــى املصلــح ســعة الصــدر يف تقبــل نقــد اآلخريــن، فرمبــا يكــون النقــد ليــس بســبـ خلــل 
يف صحــة املعلومــة، أو التــرصف، وإمّنــا يف أســلوب عرضهــا.

ومــام يثمــره التحــي بهــذه الخصلــة املحافظــة عــى الهــدوء أثنــاء الجلــوس مــع األطــراف، مهــام تكــرر 
ذلــك، ومهــام بلــغ اللجــاج بينهــم، ومهــام حــاول أحدهــم جعــل املســألة شــخصية مــع املصلــح األرسي يف 

بعــض األوقــات.

 ثامناً: الحلم واألناة: 

إّن املصلــح األرسي أوىل النــاس بصفتــي الحلــم واألنــاة، والتــي يتصــف بهــام متــى مــا متكــن مــن ضبــط 
نفســه وطبعــه عنــد هيجــان الغضـــ، فيــرتك االنتقــام مــع القــدرة عليــه، مــع التــأين مــن غــر عجلــة يف 
طلـــ النتائــج، والبعــد عــن الحــّدة، والعجلــة، والتــرسع، فالحلــم واألنــاة خصلتــان يحبهــام اللــه ورســوله؛ 
فعــن ابــن عبــاس ريض اللــه عنهــام، أّن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم قــال لألشــج أشــج عبــد القيــس: » إّن 

فيــك خصلتــني يحبهــام اللــه: الحلــم، واألنــاة«، رواه مســلم. 
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فالحلــم زينــة العلــم، وكســوته، وبهــاؤه، وجاملــه، وقــال عنــه بعــض الســلف: » مــا قُــرن يشء إىل يشء 
أحســن مــن حلــم إىل علــم«، وخيــار النــاس مــن أويت العلــم، والحلــم معــاً؛ فالعلــم يُعرّفــه رشــده، والحلــم 

يُثبتــه عليــه. 

ومــام يســاعد املصلــح األرسي يف مســألة الحلــم عــدم أخــذ األمــور مبحمــل شــخيص، فاملــرأة املنزعجــة 
مــن موعظــة تحثهــا عــى طاعــة الــزوج باملعــروف ليــس ســببها أنهــا صــدرت مــن مصلــح بعينــه، بــل إذا 

صــدر هــذا األمــر مــن أي شــخص ســتكون النتيجــة واحــدة.

تاسعاً: املوهبة الخاصة: 

املوهبــة هــي أســاس كل إبــداع، وهــي ال تُعطــى إىل كّل أحــد، بــل هــي مــن اللــه ســبحانه يهبهــا ملــن 
يشــاء مــن عبــاده. 

وهــي يف حقيقتهــا يف اإلصــالح األرسي اســتعداد فطــري ملزاولــة التوفيــق بــني األطــراف املتنازعــني، 
ــول، ونقدهــا، تتشــكل مــن  ــم الحل ــم، وتقدي ــم، وإدارة الحــوار بينه ــوس واالســتامع له والصــر عــى الجل

خــالل امليــول إىل تنميــة تلــك القــدرات.

وهــذه املوهبــة شــأنها شــأن أي موهبــة تحتــاج إىل تنميــة؛ بكرة املطالعــة، وســعة املعرفة، وعمــق التفكر، 
وكــرة التطبيــق، وتبــادل الخــرات مــع اآلخريــن، وعــرض مــا يقــوم بــه مــن عمــل للنقــد والتقييــم املحايــد؛ 
ــة  ــق بــني أفرادهــا، فالفــروق الفردي ــا التطاب ــة. وال يســتلزم منه ــك املوهب ــل تل ــل يف صق ــك كفي ــإّن ذل ف

موجــودة بــني البــرش مبــن فيهــم أصحــاب املوهبــة.

واإلنســان الــذي ليــس لديــه ذلــك االســتعداد يكــون فاقــداً ملوهبــة الصلــح، إال أن هــذا األمــر ال ميكــن 
اكتشــافه إال بعــد الخضــوع إىل تجربــة حقيقــة واالســتعداد بشــكل مالئــم عــى أيــدي مختصــني، يتبــني مــن 

خــالل الرنامــج الــذي يلتحــق بــه الشــخص إذا كان ممــن توفــرت فيــه تلــك املوهبــة مــن عدمهــا.



52

دليل اإلرشاد األسري )مهارات اإلصالح األسري(

52

عارشاً: األمانة وحفظ الرس:

ــة، بــل يف بعــض املســائل عــى أرسار  ــاة األرسيَّ ــا الحي ــه عــى خفاي ــح األرسي بحكــم عمل ــع املصل يطل
فــراش الزوجيــة، ويتطــرق رمبــا إىل أمــور ال يعرفهــا أطــراف العالقــة عــن بعضهــام البعــض إال عنــد طلـــ 
النصــح واإلرشــاد، وذلــك يحتــم أن يكــون املصلــح األرسي ذو صيانــة لتلــك األرسار، ومصداقيــة يف كتمهــا 

وعــدم إفشــائها ألي شــخص كان.

والبــوح بــأرسار النــاس مــن فضــول الــكالم الــذي ال يحمــد فاعلــه، ورمبــا ترسبــت بعــض تلــك األرسار 
مــن املصلــح األرسي دون قصــد كأن يســأل عــن أمــر يخــص أرسة مــن األرس وتــدل اإلشــارات أو القرائــن 
عــى أصحابهــا، مــام يــؤدي إىل اســتباحة خصوصيــة األرسة، وخســارة الثقــة يف املصلــح األرسي ومــا قــد 

يقرتحــه عــى النــاس يف املســتقبل.

فهــذه عــرشة كاملــة مــن الصفــات والســامت التــي مــن الحــري باملصلــح األرسي أن يتزيــن بهــا، نكتفــي 
بهــا مراعــاة ملقــام البحــث، وليــس املــراد مــن ذكرهــا الحــرص، بــل نُذكّــر بفضــل التحــي باألخــالق الفاضلــة 
واالعتنــاء بهــا، ومنهــا: األمانــة العلميــة، والتواضــع، والبعــد عــن الغــرور، والتغافــل عــن الــزالت وغرهــا، 
وأهميــة ظهــور أثــر تلــك األخــالق عــى جميــع أعــامل املصلــح األرسي، فهــو قــدوة بعملــه وفعلــه، وصاحـــ 
األخــالق الحميــدة قريـــ مــن اللــه تعــاىل، وكالمــه أقــرب إىل القبــول عنــد النــاس، وأســهل تأثــراً فيهــم، 
ومدعــاة إىل تقبــل مــا يقولــه ويطرحــه، فــإن كان محمــود الســرة، ســمح الخليقــة، ســهل املعــارشة؛ فــإّن 
ذلــك يجعلــه موضــع ثقــة النــاس يف طرحــه، وحســن ظنهــم يف قصــده، وأّن هدفــه الوصــول إىل الحــق ال 

إىل الشــهرة والســمعة.

ولقــد كانــت وصيــة النبــي صــى اللــه عليــه وســلم ملعــاذ بــن جبــل ريض اللــه عنــه قولــه لــه: » وخالــق 
النــاس بخلــق حســن« رواه الرتمــذي وغــره.
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الفصل الثاني/ القسم الثاني 
اإلعداد العلمي واملهاري للمصلح األرسي وصفاته وساته الشخصية

د. عهود التميمي  

تُشــكل األرس الوحــدات البنائيــة ألي مجتمــع، فهــي تدعــم وحدتــه وتنظــم ســلوكه، إال أن تعرضهــا   
للعديــد مــن التغــرات التــي قــد تؤثــر عــى دورهــا األســايس يف تأديــة وظائفهــا، جعــل املجتمعــات عــى 
كافــة اختــالف ثقافاتهــا وأنواعهــا تــويل اهتاممــاً كبــراً بــاألرسة مــن خــالل تقديــم كافــة ألــوان الرعايــة 

ــا. ــا عــى أداء وظائفه ــي تعينه ــة الت االجتامعي

ونظــراً ألهميــة األرسة كنســق رئيــي مــن أنســاق املجتمــع مــن خــالل عمليــة التســاند الوظيفــي،   
أو مــا يطلــق عليــه االعتــامد املتبــادل بــني األنســاق، باإلضافــة إىل تأثــر النســق األرسي باألنســاق األخــرى 
ــف  ــامم مختل ــت باهت ــد حظي ــع، فق ــا األرسة يف املجتم ــي تحتله ــة الت ــذه األهمي ــاً، ونظــراً له ســلباً وإيجاب
العلــوم االجتامعيــة واإلنســانية، بهــدف الوصــول إىل أطــر نظريــة تســاعد يف فهــم وتحليــل وتفســر األرس 
الســوية وغــر الســوية، وكيفيــة مســاعدة النســق األرسي، وتهيئــة كافــة الظــروف واألوضــاع التــي متكنــه 

ــة وظائفــه بشــكل فعــال يف ضــوء املتغــرات املختلفــة. مــن تأدي

والخدمــة االجتامعيــة كمهنــة تعمــل يف مجــال الرعايــة االجتامعيــة تضــع األرسة يف مقدمــة   
اهتامماتهــا، بــل إن مجــال رعايــة األرسة يعــد أحــد املجــاالت التــي ارتبطــت مبهنــة الخدمــة االجتامعيــة 
منــذ نشــأتها، تقــوم مــن خاللــه مبســاعدة األرسة عــى تحقيــق عالقــات اجتامعيــة ســوية، وتحقيــق حيــاة 

ــل. ــية أفض معيش

ومــن هــذا املنطلــق تكتســـ الخدمــة االجتامعيــة أهميتهــا كأحــد املهــن التــي تحتــل دوراً بــارزاً يف    
االهتــامم برعايــة األرسة وحفــظ كيانهــا مــن املشــاكل التــي تعــرتض لهــا ســواء كان ذلــك عــى املســتوى 
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ــن  ــا م ــع غره ــاهم م ــة أن تس ــة كمهن ــة االجتامعي ــرص الخدم ــي، وتح ــي أو املجتمع ــردي، أو الجمع الف
املهــن يف القضــاء عــى تلــك املشــكالت، مســتعينة بأخصائيــني اجتامعيــني يعملــون كمصلحــني يف املجــال 
األرسي، يعملــون عــى إعــادة الوفــاق وبــذل الجهــد إلمتــام الصلــح وحــل النزاعــات والخالفــات األرسيَّــة، 

ــذي يعمــل يف املجــال األرسي. ــاً لألخصــايئ االجتامعــي ال ــاً ومهاري ـــ إعــداداً علمي ــك يتطل إال أن ذل

اإلعداد العلمي للمصلح األرسي:

ترجــع أهميــة اإلعــداد العلمــي للمصلــح األرسي لحساســية املهنــة، وكذلــك تناولهــا جوانـــ حساســة   
يف حيــاة األرس، وبالتــايل أصبحــت الحاجــة ملحــة إىل رضورة إعــداد مصلحــني أرسيــني متمكنــني مــن 
ــة  ـــ املختلف ــات واملداخــل املفــرسة للجوان ــد مــن النظري ــل يســمح باســتخدام العدي ــج متكام ــق منه تطبي

ــروف األرسة. ــع وظ ــع واق ـــ م ــل مبــا يتناس ــم التدخ ــف، وتالئ للمواق

وتتضمن عملية اإلعداد العلمي للمصلح األرسي عدًدا من املحاور كام يي:

أوالً: االستعداد املهني والشخيص للمصلح األرسي:

تعــود أهميــة توفــر االســتعداد املهنــي والشــخيص إىل أنــه يــؤدي إىل التأكــد مــن وجــود الرغبــة لديهــم 
ــامء  ــادة االنت ــة وزي يف خدمــة غرهــم، ومســاعدتهم عــى حــل مشــكالتهم، باإلضافــة إىل حـــ املهن

إليهــا، والرضــا عــن العمــل واإلخــالص فيــه.

ــاً  ــح األرسي ببعــض الخصائــص والســامت الشــخصية الالزمــة إلعــداده مهني ويجـــ أن يتحــى املصل
وهــي:

أن يتصف املصلح األرسي باتزان الشخصية.	 
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يتصف بالواقعية يف تناول القضايا واملشاكل.	 

االهتامم بإرشاك أطراف النزاع يف وضع الخطة العالجية.	 

احرتام رغبات أطراف النزاع يف اختيار أسلوب العمل.	 

القدرة عى ابتكار بدائل إلجراءات الصلح والتسوية.	 

القدرة عى العمل ضمن فريق.	 

القدرة عى التفكر والتحليل والوصول إىل النتائج.	 

القدرة عى تكوين عالقات مهنية إيجابية مع العمالء.	 

أن يتصف تفكره باملرونة.	 

عدم إساءة استخدام السلطة كوسيط أو مصلح ويفرض آراءه.	 

القدرة عى التحكم يف املشاعر أثناء العمل مع حاالت النزاع األرسي.	 

اإلملام بقوانني األحوال الشخصية واألنظمة الجزائية والحامية من اإليذاء.	 

ثانياً: اإلعداد النظري:

ــة،  ــي املوضوعــي ملامرســة املهن ــة أو األســاس العلم ــا املامرســة املهني ــى عليه ــة تبن ــة النظري املعرف  
ــف  ــاً للمواق ــا وفق ــة توظيفه ــة، وكيفي ــل النظري ــة واملداخ ــاذج علمي ــة ومن ــات علمي ــى نظري ــوي ع ويحت
املختلفــة حســـ نــوع كل مشــكلة، ومــن املداخــل التــي ميكــن أن يوظفهــا املصلــح األرسي )العــالج األرسي 
ــن  ــي ميك ــل الت ــن املداخ ــا م ــل وغره ــول العمي ــز ح ــالج املتمرك ــل – الع ــول الح ــز ح ــالج املتمرك – الع

ــا(. توظيفه
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وهنــاك عــدد مــن املصــادر متثــل قاعــدة علميــة لألخصائيــني االجتامعيــني العاملــني يف مجــال الصلــح 
ــل يف: األرسي تتمث

ــت 	  ــي أجري ــة الت ــج البحــوث العلمي ــة مــن نتائ ــة مكون ــة خاصــة بالخدمــة االجتامعي قاعــدة علمي
ــة. ــددة للمهن ــة املتع ــا يف مجــاالت املامرس ــة لوظائفه ــتوى أداء املهن لتحســني مس

معلومات ناتجة من خرات ميدانية ذات تعميامت واسعة ومقبولة مهنياً.	 

دورات تدريبيــة وورش عمــل متخصصــة يف مجــال اإلصــالح األرسي يــرشف عليهــا نخبــة عــدد مــن 	 
ــني ذوي الخرة. املختص

اإلعداد املهاري للمصلح األرسي:

تعــرف املهــارة بأنهــا: القــدرة عــى أداء األنــواع مــن املهــام بكفــاءة عاليــة وســهولة، ورسعــة مــع   
الدقــة يف أداء العمــل، والقــدرة عــى تكييــف األداء للظــروف املتغــرة.

وميكن تصنيف املتطلبات املهارية إىل نوعني من املهارات:

أوالً: مهارات إجرائية أو مهارات العمل:

ــا  ــط مب ــا، والتخطي ــق وتحليله ــع الحقائ ــن جم ــي تتضم ــة الت ــة العلمي ــتخدام الطريق ــي اس وتعن  
يناســـ املواقــف االجتامعيــة املختلفــة، وهــي تقــوم عــى املعرفــة فيــام يتعلــق بديناميكــة الفــرد والجامعــة 
ــة،  ــاء، واملالحظ ــى اإلصغ ــدرة ع ــة الق ــي، وخاص ــايئ االجتامع ــدرات األخص ــة، وق ــات االجتامعي والعملي

والتجــاوب، والتعاطــف.
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ثانياً: مهارات تفاعلية:

ــه وهــذه  ــة يف عمل ــي يســتخدمها األخصــايئ االجتامعــي ليكــون أكــر إيجابي وهــي الوســائل الت  
ــة  ــرد والجامع ــات الف ــاح لحاج ــتجابة بنج ــه واالس ــتخدام نفس ــيته يف اس ــة حساس ــق بطبيع ــائل تتعل الوس
مبــا يتــامىش مــع أهــداف وأغــراض العمــل، وهــذا يعنــي الجانـــ الفنــي يف العمــل مثــل التقبــل، وتقديــم 
ــن  ــا م ــر عنه ــم التعب ــة، يت ــارات التفاعلي ــرشح، والتفســر، وامله ــه، وال ــة، والتوجي ــة واملشــورة املهني املعون
خــالل أنشــطة األخصــايئ االجتامعــي القــادر عــى اإلبــداع، حيــث يقــوم بانتقــاء املعرفــة، ودمــج املعرفــة 
ــا مســتمرًّا، ومامرســة منظمــة،  ـــ تدريبً ــي، وهــذا يتطل ــك يف النشــاط املهن ــق ذل ــة، وتطبي ــم املهن مــع قي
وخــرة مضبوطــة، لتنميــة وإثــراء منهجيــة األداء، وتكتســـ املهــارات التفاعليــة عــن طريــق قيــام األخصــايئ 
االجتامعــي مبســؤولياته املهنيــة بحســـ مجــال العمــل وارتباطــه بالوحــدة التــي يتعامــل معهــا يف موقــف 

التدخــل.

وتكتسـ املهارة عن طريق:

التعليم والتدريب العلمي:	 

حيــث تكتســـ املهــارة مــن بدايــة اإلعــداد املهنــي بالتعليــم، واختيــار املعلومــات املرتبطــة باملهــارة 
بشــكل واع بالتدريـــ.

املامرسة املنظمة والخربة:	 

البــد مــن مامرســة املهــارة حتــى تنمــو عنــد املامرســني، وهــذا النمــو يتفــاوت مبســتويات مختلفــة 
وواضحــة وفقــاً لخصائصهــم الفرديــة، وقدراتهــم وفــرص تعليمهــم وتدريبهــم، ومــدى خراتهــم، 
ــم أكــر قــدرة مــن  ــح لألخصــايئ االجتامعــي تكــرار املامرســة، مــام يجعله فبعــض املجــاالت تتي

غرهــم الذيــن ميارســون مهــام أخــرى.

ــة –  ــجيل – املالحظ ــا )التس ــن أهمه ــارات م ــر امله ــرق لتطوي ــة ط ــة االجتامعي ــتخدم الخدم وتس  
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االستشــارة – التدريـــ امليــداين – تقويــم منــاذج مــن املامرســات املهنيــة ومناقشــتها(.

أهم املهارات املهنية يف الخدمة االجتامعية:	 

تعــددت اآلراء ووجهــات النظــر حــول تصنيــف املهــارات املهنيــة يف الخدمــة االجتامعيــة، وقــد حــددت 
ــة  ــة االجتامعي ــية يف الخدم ــارات األساس ــني NASW امله ــني االجتامعي ــة لألخصائي ــة القومي الجمعي

بأنهــا القــدرة عــى:

االستامع إىل اآلخرين بفهم وعن قصد.	 

استقاء املعلومات، وتجمع الحقائق املتصلة ببعضها لتقدير املوقف وكتابة التقارير.	 

تكوين عالقة مهنية.	 

املالحظة وتفسر السلوك اللفظي، واستخدام املعرفة النظرية.	 

ــم يف 	  ـــ ثقته ــكالتهم وكس ــل مش ــود ح ــات( بجه ــات – مجتمع ــراد – جامع ــالء )أف إرشاك العم
ــهم. أنفس

مناقشة املوضوعات العاطفية الحساسة بأسلوب تدعيم بعيد عن التهديد.	 

إيجاد الحلول املبتكرة الحتياجات العمالء.	 

تحديد الوقت املالئم ألنهاء العالقة املهنية.	 

إجراء البحوث وتفسر نتائجها.	 

الوساطة والتفاوض بني األطراف املتنازعة.	 

تقديم خدمات االتصال بني التنظيامت.	 

تفسر االحتياجات االجتامعية وإيصالها باملوارد الحكومية.	 
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كــام أوضحــت الجمعيــة أن متطلبــات تكويــن املهــارات الســابقة تتمثــل يف القــدرة عــى الحديــث   
ــق  ــل يف فري ــديدة، والعم ــة الش ــة والعاطفي ــف الطارئ ــتجابة يف املواق ــن، واالس ــم اآلخري ــوار، وتعلي والح
متكامــل، ويف تفســر الظواهــر املعقــدة، وتنظيــم واجبــات العمــل ملقابلــة املســؤوليات املحــددة، والحصــول 

ــاعدة. ــة املس ــة لعملي ــوارد الالزم ــى امل ع

ــح  ــل يف مجــال الصل ــذي يعم ــد أن يكتســبها األخصــايئ االجتامعــي ال ــارات خاصــة الب ــاك مه إال أنَّ هن
ــي: ــام ي ــن اســتعراضها ك األرسي وميك

أوالً: مهارة املساندة االجتامعية:

ــر  ــل عــى توف ــي تعم ــات الت ــوع األنشــطة والعالق ــا مجم ــة عــى أنه ــاندة االجتامعي ــرف املس تع  
ــه  ــذي يقدم ــارش ال ــة، وتشــمل الدعــم املب ــة صعب ــاً وأوضــاع اجتامعي ــي تواجــه ظروف ــألرس الت الدعــم ل
األخصــايئ االجتامعــي لــألرس مــن خــالل املؤسســات، كــام تشــمل الدعــم غــر املبــارش لــألرس، كقــدرة 
األخصــايئ االجتامعــي عــى مســاعدة أفــراد األرسة لبعضهــم البعــض بعــدد مــن الطــرق العلميــة واألســاليـ 

ــة  املهني

ويعود التزام األخصايئ االجتامعي مبهارة املساندة االجتامعية بعدد من الفوائد من أهمها:  

متكنها من استعادة صورتها التي قد تكون هزتها املواقف التي مرت بها.	 

تسمح لها بتوفر قاعدة آمنة لحياتها والتمتع بها بطريقة أكر إيجابية.	 

ــا 	  ــة، وأن لديه ــا ليســت معزول ــا ويهتمــون مبشــكالتها، وأنه ــون معه ــن يتامثل ــا أن اآلخري ــد له تؤك
ــون بجوارهــا. ــن يســاعدونها ويقف ــل أناســاً آخري بالفع

ويســتطيع األخصــايئ االجتامعــي تقويــة مهــارة املســاندة مــن خــالل عــدة وســائل أهمهــا: التوجيــه   
ــاء. ــاد البن والتشــجيع واالنتق
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ثانياً: مهارة كسب الثقة:

ــه  تعــرف مهــارة كســـ الثقــة عــى أنهــا: قــدرة األخصــايئ االجتامعــي عــى إشــعار املسرتشــد بقدرت
ــة. ــه يف إمتــام هــذه العملي عــى املســاعدة، واســتعداده ورغبت

ــة املسرتشــد عــن  ــح األرسي أن يكســـ ثق ــل يف مجــال الصل ويســتطيع األخصــايئ االجتامعــي العام
طريــق عــدد مــن الوســائل كــام يــي:

املعاملــة الحســنة، حيــث إن طبيعــة النفــس البرشيــة ترفــض مــن يعتــدي عــى كرامتهــا وإنســانيتها، 	 
كــام ترفــض مــن يتعــاىل عليهــا أو يشــعرها بالدونيــة.

ــبـ يف 	  ــام يتس ــاعر، م ــكار واملش ــلوكيات واألف ــاد الس ــكام وانتق ــدار األح ــرسع يف إص ــدم الت ع
ــة يف  ــاذج املامرس ــات ومن ــع النظري ــدت جمي ــذا أك ــي، له ــايئ االجتامع ــة باألخص ــاف الثق إضع
مهــن املســاعدة اإلنســانية عــى أهميــة بعــض القيــم كالتقبــل، والتعاطــف، والتقديــر، واالحــرتام، 

ــم. ـــ ثقته ــدين وكس ــع املسرتش ــل م ــجيع يف التعام ــاركة، والتش واملش

ــة وااللتــزام باملواعيــد، 	  إظهــار الكفــاءة مــن خــالل امتــالك املعرفــة واملهــارة، واالســتعداد للمقابل
وإدراك أهــداف املقابلــة، واســتخدام األســاليـ املهنيــة إلنجازهــا، وعــدم إضاعــة الوقــت، والقــدرة 
عــى االجابــة عــى األســئلة واالستفســارات، والقــدرة عــى التعامــل مــع املواقــف املؤملــة واملزعجــة، 
والقــدرة عــى تنظيــم ســر املقابلــة، والقــدرة عــى توفــر الخدمــات، كل هــذا ال يــأيت إال باالطــالع 
عــى كل مــا هــو جديــد يف مجــال عملــه، واملشــاركة يف الــدورات والنــدوات وورش العمــل 
املتخصصــة، والتعــرف عــى الرامــج والخدمــات املتاحــة يف املجتمــع والعمــل عــى توظيفهــا يف 

مجــال املامرســة.

إتاحــة الفرصــة للمسرتشــد للتعبــر عــن مشــكالته ومشــاعره وأفــكاره، ومســاعدته للقيــام بذلــك يف 	 
حالــة مواجهتــه لصعوبــات تحــول بينــه وبــني التعبــر عنهــا.

ـــ 	  ـــ، والذن ــزن والغض ــد )كالح ــه املسرتش ــي تواج ــة الت ــة واملزعج ــاعر املؤمل ــع املش ــل م التعام
والنقــص، وعــدم الرضــا، وعــدم الثقــة يف النفــس والرفــض والعــداء( فالتعامــل مــع هــذه املشــاعر 
لــه األولويــة يف العمــل، ومــامل يتخلــص مــن هــذه االنفعــاالت، أو التقليــل مــن تأثرهــا عليــه لــن 
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ــه. يســتطيع األخصــايئ االجتامعــي أن يؤثــر في

إظهــار الثقــة يف قــدرة األرسة وإمكاناتهــا مــع الرتكيــز عــى جوانـــ القــوة واالعــرتاف بحريتهــا 	 
يف اتخــاذ القــرار، وتحمــل املســؤولية، وعــدم الرتكيــز عــى اإلنجــازات فقــط، وإعطــاء الجهــد حقــه 

مــن التقديــر.

املشــاركة بــاآلراء والخــرات الشــخصية، حيــث إن هــذا النــوع مــن املشــاركة يعــني املسرتشــد عــى 	 
التعبــر عــن مشــاعره وأفــكاره مــام يســاعد يف التعامــل معــه.

ثالثاً: مهارة التقدير:

التقديــر إحــدى املهــارات العقليــة املهمــة وهــي مــن أهــم مهــارات التفكــر، وتعنــي الحكــم عــى 
األفــكار أو األشــياء أو النشــاطات، وتنميتهــا مــن جهــة القــدر أو القيمــة أو النــوع، ومــن خاللهــا 
ــتنتاجات  ــي االس ــة، يعن ــة االجتامعي ــر يف الخدم ــكام، والتقدي ــالق األح ــة إط ــة كيفي ــم معرف يت
ــة  ــارات التقديري ــه مشــكلة، والعب ــه املسرتشــد بوصف ــرف علي ــذي تع ــة لتشــخيص املوقــف ال املهني
متثــل اســتنتاجات األخصــايئ االجتامعــي، وليــس مــن الــروري أن يوافــق املسرتشــد عــى هــذه 

ــتنتاجات. االس

وبتوصــل األخصــايئ االجتامعــي العامــل يف مجــال الصلــح األرسي إىل تقديــر جيــد، ميكنــه مــن 
وضــع خطــة تدخــل مهنــي جيــدة، ويســهم يف تحقيــق هــدف عمليــة املســاعدة املهنيــة، ويتــم ذلــك 

مــن خــالل: 

مشاركة أطراف النزاع اهتاممهم.	 

جمــع املعلومــات املطلوبــة وتحليلهــا، ويتطلـــ ذلــك ترتيـــ املعلومــات ترتيبــاً تنازليــاً حســـ 	 
ــات  ــد املعوق ــك، وتحدي ــد ذل ــة بع ــات املختلف ــني املعلوم ــة ب ــم اكتشــاف العالق ــة، ث األهمي
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ــط  ــح، أن يضب ــة الصل ــي املــامرس لعملي ــع حــل املوقــف أو املشــكلة، وعــى املهن ــي متن الت
متامــاً قيمــه وتحيزاتــه الشــخصية حتــى ال تؤثــر عــى عمليــة التحليــل، وتفســر املعلومــات. 

رابعاً: مهارة الحضور:

ــن  ــخص م ــود الش ــي بوج ــاس الفع ــة إىل اإلحس ــة االجتامعي ــور يف الخدم ــوم الحض ــر مفه يش
خــالل قــوة تأثــره عــى األخريــن، مبــا ميتلكــه مــن قــدرات وصفــات متكنــه مــن إحــداث التأثــر 

اإليجــايب.

ولتقوية تلك املهارة فإنها تتطلـ من املامرس املهني:

أن يجلس يف وضع مقابل للمسرتشد.	 

يتواصل معه برصياً.	 

أن يكون بشوًشا وقت الجلسات.	 

إشعار املسرتشد يف وقت الجلسة بأهميته وقيمته.	 

أن تكــون االميــاءات، وتعابــر الوجــه واالتصــاالت غــر اللفظيــة متناســبة مــع املوقــف أثنــاء 	 
. لجلسة ا

التدخل يف الحديث عند اللزوم.	 

الحامس املتواصل مع املسرتشد.	 

بث الطأمنينة يف نفس املسرتشد حتى يتمكن بالحديث بأريحية ودون ارتباك. 	 
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خامساً: مهارة التفكري املنطقي:

يعــد التفكــر عمليــة عقليــة مســتمرة، تعنــي القــدرة عــى مواجهــة املشــكالت بجديــة، وكيفيــة التعامل   
مــع املواقــف، وتنويــع األفــكار ليشــمل التخطيــط واتخــاذ القــرار، والبحث عــن البدائــل، والتخمــني واالبتكار 
دون تحيــز أو تــرسع، والتفكــر املنطقــي مهــارة تركــز عــى عمليــات ذهنيــة تتطلـــ مــن املــامرس املهنــي 
إعــادة النظــر، وتغيــر النظــرة التــي كان ينظــر إليهــا مــن قبــل، وحــني ميــارس األخصــايئ االجتامعــي 
هــذه املهــارة فهــو يصــوغ املعرفــة بطريقــة أصيلــة، ويتفاعــل معهــا بأقــى درجــات الفاعليــة، ثــم يصــوغ 
خــرات جديــدة وتوقعــات جديــدة يتجــاوز فيهــا الخــرات املألوفــة، وبذلــك يصــل إىل التفكــر اإلبداعــي 

املنطقــي، ويتطلـــ ذلــك مــن األخصــايئ االجتامعــي:

التحقق من األسباب الكامنة وراء االحداث واملواقف.	 

انتقاء املعلومات الالزمة للتوصل إىل مسببات املشكلة.	 

التدريـ عى التفكر االستنباطي.	 

التدريـــ عــى التفكــر االســتقرايئ، ويعنــي ذلــك الوصــول إىل نتائــج مل تكــن موجــودة 	 
قبــل ذلــك.

إدراك أوجه التشابه واالختالف.	 

اكتشاف املغالطات املنطقية.	 

اكتشــاف العالقــات التــي تربــط عنــارص معينــة ببعضهــا، واقــرتاح الفــروض والتحقــق منهــا 	 
للوصــول إىل حلــول منطقية.

تنمية الثقة بالنفس.	 

البعد عن معوقات التفكر املنطقي سواء كانت معوقات انفعالية أم معرفية.	 
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سادساً: مهارة التطوير الذايت:

ــه الشــخص بنفســه، ومبحــض  ــذي يخطــط ل ــدم ال ــو والتق ــوع مــن النم ــارة الن ــك امله يقصــد بتل  
رغبتــه وإرادتــه بغيــة تحقيــق أهــداف محــددة، وهــي تغيــر وتجديــد مســتمر نحــو األفضــل.

ولهذه املهارة أهمية لألخصايئ االجتامعي تتمثل فيام يي:

تطوير الذات من فعالية شخصية األخصايئ االجتامعي.	 

التطوير الذايت ميكن األخصايئ االجتامعي من تحديد مصادر قوته ومكامن ضعفه.	 

ــل 	  ــى تحم ــادراً ع ــه ق ــه ويجعل ــي بنفس ــايئ االجتامع ــة األخص ــن ثق ــد م ــذايت يزي ــر ال التطوي
املســؤولية.

ميّكن املامرس املهني من حل املشكالت بعقلية متزنة.	 

التطوير الذايت يزيد من االعرتاف بأهمية األخصايئ االجتامعي.	 

وميكن لألخصايئ االجتامعي مهارة التطوير الذايت من خالل ما يي:

االنفتاح عى اآلخرين والكشف عن األفكار واملشاعر يف مجال العمل.	 

عــدم اإلفــراط يف تحليــل ســلوك وردود أفعــال الزمــالء وفريــق العمــل ولكــن البحــث عــن املفيــد 	 
منهــا.

تطبيــق املعــارف والنظريــات الخاصــة باإلضافــة إىل تطبيــق مــا تعلمــه يف مجــال املامرســة العلميــة 	 
الســتخالص النتائــج الواقعيــة ذاتيــاً.

تنمية روح املبادرة وعدم الرتدد يف إرسال أو استقبال كل جديد.	 

تبــادل املعلومــات مــع فريــق العمــل، وتحديــث املعــارف وتطويــر املهــارات بكافــة الوســائل املمكنــة 	 
واملتاحــة.
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تقبل النقد والتوجيه، واحرتام الرأي والرأي األخر.	 

ــا ســلوك 	  ــج عنه ــم ينت ــا إىل مواقــف تعل ــة والســلبية(، وتحويله ــع املواقــف )اإليجابي اســتثامر جمي
إيجــايب.

سابعاً: مهارة التقييم الذايت:

وتعنــي تلــك املهــارة معرفــة نقــاط القــوة والضعــف الداخليــة لــدى املــامرس املهنــي بحيــث ميكــن   
ــف. ــاط الضع ــى نق ـــ ع ــة والتغل ــرص املتاح ــوة والف ــاط الق ــتثامر نق اس

ولهذه املهارة أهمية تتمثل فيام يي:

متكن من التخطيط للحياة املهنية.	 

تســاعد عــى اكتشــاف األخصــايئ االجتامعــي لشــخصيته وطموحــه، والعمــل عــى تنميــة مهاراتــه 	 
بشــكل فاعــل وإيجــايب.

التدريـــ عــى مهــارة التقييــم الــذايت طريقــة مــن طــرق تنميــة املهــارات والتعــرف عــى املســار 	 
الصحيــح.

ثامناً: مهارة االتصال:

يقصــد بهــا قــدرة األخصــايئ االجتامعــي عــى تقديــم الدعــم لطــريف النــزاع، وحثهــم عــى التفاعل   
ــاء األرسة. ــل أعض ــن قب ــة م ــف الفردي ــض املواق ــح بع ــة إىل تصحي ــليم، باإلضاف الس

وتتضمــن املهــارة يف االتصــال قــدرة املصلــح األرسي عــى مســاعدة أطــراف النــزاع عــى اإلفصــاح   
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ــعور  ــادات دون ش ــن آراء وانتق ــاء األرسة م ــه أعض ــا يبدي ــام مل ــه الت ــهم وفهم ــاعرهم وأحاسيس ــن مش ع
ــال. ــذا االتص ــراء ه ــن ج ــوف م ــل أو الخ بالخج

عارشاً: مهارة اإلنصات:

ــارة مــن  ـــ هــذه امله ــال بشــكل أســايس، وتتطل ــة االتصــال الفع ــارة عــى عملي تتوقــف هــذه امله  
املســتمر. التدريـــ  االجتامعــي  األخصــايئ 

ــد للمتحــدث الســتيعاب  ــق االســتامع الجي ــة هــذه املهــارة عــن طري ــح األرسي تقوي وميكــن للمصل  
ــد. ــة الجس ــاالة يف اســتخدام لغ ــدم املغ ــم وع ــاء حديثه ــن أثن ــة اآلخري ــدم مقاطع ــوار، وع ــون الح مضم

واإلنصــات الجيــد ميكــن املصلــح األرسي مــن استشــعار وضعيــة املتحــدث هــل هــو قلــق أم هــادئ   
ــزن. ــك أو مت ــو مرتب ــل ه وه

حادي عرش: مهارة التوقيت:

ــائل  ــاك وس ــت املناســـ، وهن ــه يف الوق ــي إصابت ــاءة فه ــا الكف ــدف، أم ـــ اله ــة أن تصي الفاعلي  
بكفــاءة أهمهــا: املهــارة  املصلــح األرسي عــى تطبيــق  تعــني 

اختيار الوقت املناسـ لبدء جلسة الصلح.	 

اختيار وتحديد مواعيد املقابالت مبا يتناسـ مع وضع أطراف النزاع.	 

عدم التباطؤ يف تقدير املوقف وعدم اإلرساع يف إصدار األحكام.	 

االنتقال يف مراحل عملية بناء العالقة املهنية وفقاً بقدرات أطراف النزاع ويف الوقت 	 

املناسـ للموقف.	 
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مراحل العالج األرسي وتطبيق املهارات:

املرحلة األوىل:	 

يكــون االهتــامم يف هــذه املرحلــة مركــزًا عــى موقــف األرسة الحــايل، والصــورة أو الوضــع الــذي   
ــي  ــا والت ــي ميلكونه ــد مصــادر املســاعدة الت ــخ األرسة وتحدي ــح يف تاري ــا يبحــث املصل ــه األرسة، وهن علي

ــة. ــة املرغوب ــول إىل الحال ــاعدهم للوص تس

ــة عــدًدا مــن املهــارات، مثــل مهــارة اســتقاء املعلومــات  وميــارس املصلــح األرسي يف هــذه املرحل  
مــن مصادرهــا، أيضــا مهــارة االنصــات واالتصــال، والقــدرة عــى تكويــن العالقــة املهنيــة، وكســـ الثقــة 

والحضــور والتقديــر.

املرحلة الثانية:	 

ــدأ األرسة يف إدراك أن العالقــات ممكــن تغيرهــا، وأن الرصاعــات الهدامــة  ــة تب يف هــذه املرحل  
داخــل األرسة ممكــن أن يشــار إليهــا وتنتهــي.

وميكــن أن ميــارس املهنــي يف هــذه املرحلــة عــدداً مــن املهــارات، مثــل القــدرة عــى التواصــل مــع   
أطــراف النــزاع، والتفــاوض، والوســاطة، وكســـ ثقتهــم، وتقديــم املســاندة االجتامعيــة لهــم.

املرحلة الثالثة:	 

ــح واألرسة عــى أنهــا قــادرة عــى أن  ــة العــالج حيــث يشــعر فيهــا املصل ــة متثــل نهاي هــذه املرحل  
تقــود نفســها بنفســها، وأن املعالــج كمصــدر مســاعدة متــاح لهــم.

وميــارس العامــل يف اإلصــالح األرسي عــدًدا مــن املهــارات يف هــذه املرحلــة، كمهــارة التقديــر، واختيــار 
التوقيــت املناســـ إلنهــاء العالقــة املهنيــة، والقــدرة عــى إنهائهــا. 
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الفصل الثالث

المتطلبات المهنية لجلسة اإلصالح األسري، ومهاراتها التطبيقية،
ومواصفات البيئة المكانية لممارسة الجلسة اإلصالحية

أ. مساعد الطيار
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الفصل الثالث
املتطلبات املهنية لجلسة اإلصالح األرسي، ومهاراتها التطبيقية، ومواصفات البيئة املكانية 

ملارسة الجلسة اإلصالحية

أ. مساعد الطيار

مقدمة:

تعــد ظاهــرة النزاعــات واملشــكالت األرسيَّــة مــن األســباب الرئيســة للتفــكك األرسي، وهــي إحــدى أبــرز 
الظواهــر التــي تؤثــر يف كيــان املجتمــع تأثــراً ســلبيا مــام يعيــق تطــوره ومنــوه، وذلــك ملــا يرتتـــ عليهــا 
مــن هــدم لكيــان األرسة التــي هــي نــواة املجتمــع وأحــد أعمدتــه الرئيســة. وإىل وقــت غــر بعيــد مل تحــظ 
األرسة باالهتــامم املناســـ وخاصــة فيــام يتعلــق بنوعيــة الترشيعــات والقوانــني والرامــج والخدمــات التــي 
ــايل فــإن عمــل برامــج وخدمــات  ــوب، وبالت ــوازن واالســتقرار املطل ــق الت ميكــن أن تســاعدها عــى تحقي
موجهــة لــألرسة وتطويــر الرامــج القامئــة أصبــح رضوريــاً للحفــاظ عــى األرسة، وتحصينهــا ضــد املخاطــر 

التــي ميكــن أن ترتتـــ عــى هــذا التفــكك.

ويــأيت اإلصــالح األرسي وســيلة مــن وســائل اســتقرار املجتمــع باســتقرار األرسة، ويســاعد األرس عــى 
تجــاوز مشــكالته، ومقاومــة كل مــا يعصــف الحيــاة الزوجيــة عــر عمليــة منظمــة يقودهــا املصلــح األرسي 
ــارص  ــه يف العن ــا ســيتم التطــرق إلي ــم مؤســي، وهــذا م ــارات عــر تنظي ــك املؤهــالت وامله ــذي ميتل ال

التاليــة.
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املتطلبات املهنية لجلسة اإلصالح األرسي:

ــح  ــدى املصل ــر ل ــة، أن يتوف ــاكل األرسيَّ ــة للمش ــة اإلصالحي ــاح العملي ــى نج ــاعد ع ــام يس إن م
األرسي املهــارات املهنيــة للتعامــل معهــا، مــام يســاهم يف إعــادة تشــكيل حيــاة أرسيَّــة مســتقبلية مســتقرة، 
ويقــدم فيهــا الخــرات املتنوعــة إلثــراء الحيــاة األرسيَّــة مــام يــؤدي إىل التامســك األرسي وميكــن تصنيــف 

املتطلبــات عــى النحــو التــايل: 

أ ـ املتطلبات املهنية العلمية والعملية للمصلح األرسي:

الكفاءة العلمية:( 	

ــة  ــه املؤهــل املناســـ ملامرســة اإلصــالح األرسي كعملي ــح األرسي أن يتوفــر لدي ينبغــي عــى املصل
مهنيــة ومــن هــذه التخصصــات )اإلرشــاد األرسي، واإلرشــاد النفــي، والعــالج األرسي، واإلرشــاد 
االجتامعــي، وعلــم االجتــامع، وعلــم النفــس، والخدمــة االجتامعيــة( عــى أن يكــون املؤهــل ال يقــل 
ــل  ــى التحلي ــدرة ع ــر، والق ــم والتطوي ــة يف التعل ــه الرغب ــون لدي ــوس، وتك ــة البكالوري ــن درج ع

وربــط املعلومــات.

وأن يكــون لديــه كفايــة مــن العلــم الرشعــي يف القضايــا األرسيَّــة كالطــالق، والحضانــة، والنفقــة، 
ــه  ــي علي ــام ينبغ ــا، ك ــة وحدوده ــات الرشعي ــوق والواجب ــة، والحق ــرشة، والوالي والهجــر وســوء الع
العلــم بحقــوق الزوجــني النظاميــة والقضائيــة حتــى ميكنــه مــن القيــام بعمليــة التدخــل املهنــي، 

واإلصــالح بحــدود اللــه وأحكامــه.

الكفاءة العملية:( 	

ــه، واســرتاتيجياته،  ــل يف الخــرة واملامرســة يف املعــارف املرتبطــة باإلرشــاد األرسي )مراحل وتتمث
والعــالج، والنظريــات، والخصائــص الشــخصية واملهنيــة....(، والخــرة الحياتيــة التــي تســاعده عــى 
فهــم أبعــاد املشــكلة، فــال بــد للمصلــح األرسي أن يكــون عــى مســتوى عــال مــن الفهــم الكامــل 
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ــح األرسي أن  ــى املصل ــم ع ــذا يحت ــل األرسي، وه ــة التعام ــو األرسة، وطريق ــرد عض ــألرسة وللف ل
يعمــل عــى تطويــر مهاراتــه املهنيــة عــر التطبيــق املســتمر لضــامن تحقيــق الفاعليــة والكفــاءة يف 

أدائــه املهنــي.

االلتزام بامليثاق األخالقي لإلصالح األرسي:( 	

ــح، واإلملــام  ــة للمصل ــاق األخالقــي الــذي يرســم الحــدود األخالقي ــح األرسي بامليث أن يلتــزم املصل
ــاق مــن مؤسســة ألخــرى فإنهــا تجتمــع عــى حفــظ حقــوق  ــوده، ومهــام اختلــف امليث ــه وبن بآليات

ــني. املتخاصم

ب ـ املتطلبات املهنية الشخصية للمصلح:

األمانة:( 	

مــن املبــادئ األساســية املهنيــة للمصلــح األرسي أن يكــون أمينــاً يف عملــه، وأداء مهمتــه، وحافظــاً 
ــَاَواِت َواألَْرِض َوالِْجَبــاِل َفأَبَــنْيَ أَن  ملــا اســتودع عليــه، قــال تعــاىل )إِنَّــا َعرَْضَنــا األََمانـَـَة َعــىَل السَّ

يَْحِملَْنَهــا َوأَْشــَفْقَن ِمْنَهــا َوَحَملََهــا اإلنســان إِنَّــُه كَاَن ظَلُوًمــا َجُهــوالً( “األحــزاب: ٧٢”.

الرسيَّة:( 	

إن مــام يحتاجــه املصلــح األرسي ويتطلبــه عملــه أن يلتــزم بالرسيَّــة التامــة، وخاصــة فيــام يخــص 
املعلومــات األساســية لــألرسة، أو مــا يخــص املشــكلة، وعــدم التحــدث عنهــا يف أي وقــت، ويف أي 
ــة  ــة للجه ــاالت التالي ــة الح ــتثنى يف الرسيَّ ــة، ويس ــة األرس، وأداًء لألمان ــاً لخصوصي ــكان، حفظ م

املختصــة:

إذا كان هناك اعتداء جسدي أو جني عى أحد أفراد العائلة من قبل أحدهم.	 
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ــع، 	  ــة أو املجتم ــراد العائل ــد أف ــى أح ــه أو ع ــى نفس ــراً ع ــكل خط ــراد األرسة يش ــد أف إذا كان أح

ــية. ــه النفس ــة ظروف ــون بحج ــرق القان ــالً، أو خ ــل مث ــدد بالقت ــذي يه كال

عندما يُديل أحد أطراف املشكلة باعرتاف عن ارتكابه جرمية يف حق اآلخرين.	 

ــا مــن حــق 	  ــة، فهن ــادئ املهن ــح االجتامعــي باإلخــالل بــرشف ومب ــم أحــد األطــراف املصل إذا اته

ــرئ نفســه. ــة املســتفيد لي ــم معلومــات عــن حال ــح األرسي تقدي املصل

التقبل واالحرتام:( 	

للتأثــر عــى اآلخريــن، وكســـ ودهــم، فالبــد مــن تقبلهــم واحرتامهــم واحــرتام آرائهــم، فيجـــ أن 
ــم، وأن  ــه، وكســـ ثقته ــم ل ــن، والعمــل عــى رسعــة انجذابه ــح األرسي باحــرتام اآلخري يتحــى املصل
يتقبلهــم كــام هــم وليــس كــام يريــد، وهــذا يــأيت مــن الراعــة يف التأثــر عــى الشــخص اآلخــر، فــإن 
لــكل عقليــة بابــاً واســعاً مفتوحــاً دامئــاً، وأن يتذكــر مــا حــث بــه النبــي صــى اللــه عليــه وســلم »الكلمــة 

الطيبــة صدقــة«، وحديثــه صــى اللــه عليــه وســلم » وخالــق النــاس بخلــق حســن«.

املهارة اإلدراكية:( 	

مــن مهــارات املصلــح األرسي مهــارة اإلدراك، فعليــه أن يــدرك مــا يقولــه اآلخــر لنفســه بصــوت غــر 
مســموع، أو مــا يخفيــه خلــف ابتســامته الباهتــة مــن أثــر مــا ميــر بــه مــن مشــكالت، وميكــن تحديــد 

املهــارات اإلدراكيــة بــاآليت:

− سالمة الجسم والحس معاً.	

− شفافية إدراك خاصة.	

− إدراك النوازع الداخلية وهو ما يسمى باإللهام.	
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− دقة املالحظة.	

− القدرة عى اإلدراك الدقيق للمرئيات يف توقيتها املناسـ وهي مرتبطة بسلوك ردة الفعل.	

ج ـ املتطلبات املهنية لجلسة الصلح:

مهارة إدارة الجلسة:( 	

يتطلـــ عــى املصلــح األرسي إتقــان مهــارة وطــرق إدارة جلســة الصلــح األرسي، ومــام يســاعد عــى امتــالك 
ــارة: هذه امله

ـ االستعداد للمساعدة من قبل املصلح ولديه الرغبة املخلصة يف ذلك.

ـ اختيار البدايات املناسبة املعززة لإليجابية.ـ توافر األلفة والوئام، والدفء العاطفي.

ـ التقبل اإليجايب غر املرشوط للمستفيد.

ـ املشاركة االنفعالية، وتقدير ظروف املستفيد.

ـ الرتكيز عى موضوع جلسة الصلح، وليس حول مشكالت عامة.

ـ الحكمة، وحسن الترصف والقدوة الحسنة.

ـ التلقائية واملوضوعية، والتعبر بكل رصاحة وأمانة.

ـ حسن اإلصغاء واالستامع.

ـ الثقة املتبادلة، وإعطاء املستفيد األمان عى نفسه وأرساره.

ـ غرس قيم تحقيق الخرية لجميع األطراف.

ـ تجنـ إعطاء الوعود أو التعهدات، أو الضامنات املستقبلية للمستفيد.
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ـ تحديد املواعيد مبا يتناسـ مع املصلح واملستفيد.

ـ مكتـ الصلح ينبغي أن يكون مناسباً ومريحاً للمستفيد.

ـ فن إدارة الوقت، وتوزيعه بني الجلسات األحادية والثنائية حسـ املشكلة وحدتها وعددها.

مهارة حق اتخاذ القرار:( 	

ــراف،  ــد األط ــى أح ــاً ع ــارس ضغط ــاً، أو مي ــرض رأي ــح األرسي أال يف ــى املصل ــة ع ــوق الالزم ــن الحق م
وينبغــي لــه أن يضــع الخيــارات املتاحــة واملناســبة للجميــع التخــاذ القــرار املناســـ لهــم، وأن يبتعــد عــن 

ــكلة. ــد املش ــواء يف التشــخيص أو تحدي األه

مهارة املحافظة عىل العالقة املهنية:( 	

إن مــام يوجـــ العالقــة بــني املصلــح األرسي وأطــراف املشــكلة أن تكــون العالقــة مهنيــة، وأال تتحــول إىل 
ــات  ــؤدي العالق ــى ال ت ــا، حت ــة يف الحــدود املرســومة له ــظ بالعالق ــي أن يحتف ــات شــخصية، وينبغ عالق
املزدوجــة بينهــام إىل إحــداث أي رضر للمســتفيد ولآلخريــن، وينبغــي أن تتــم العالقــة املهنيــة يف جــو ال 
يختلــف عــن ذلــك الــذي تتــم فيــه العالقــة العالجيــة يف العــالج الطبــي أو النفــي، ويف الســاعات التــي 

تتفــق مــع الُعــرف الســائد يف مثــل هــذه الحــاالت، مــع مراعــاة املرونــة والظــروف.
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املهارات املهنية التطبيقية للمصلح األرسي:

عندمــا نقــول مهــارات مهنيــة، فهــذا يعنــي أنَّ العمليــة ال تتــم بشــكل ارتجــايل، بــل تتــم وفــق قواعــد مهنيــة 
متخصصــة، وفيــام يــي نعــرض املهــارات املهنيــة املطلــوب توافرهــا فيمــن يــوكل لــه اإلصــالح األرسي:

التهيئة واالستقبال:( 	

ــكل  ــد أدوار واضحــة ل ــة عــن األرسة ومشــكالتها، وتحدي ــن صــورة عام ــح األرسي إىل تكوي يســعى املصل

ــد مــن الخطــوات وهــي: عضــو يف النســق األرسي عــر العدي

ـ تعبئة استامرة معلومات أولية عن أطراف النزاع.

ـ دراسة املعلومات األولية واألساسية من املصلح األرسي.

ـ حسن االستقبال بالبشاشة وحسن الضيافة.

ـ تحديد موعد مناسـ للمصلح واملستفيدين.

ـ إرشاد األطراف مبراحل الجلسة اإلصالحية ومكانها وزمنها.

ـ التحي باالبتسامة والهدوء والحكمة من املصلح األرسي.

ــرأة،  ــوس امل ــكان جل ــرأة، وم ــة امل ــل )خصوصي ــة مث ــه يف املقابل ــع وخصوصيات ــة املجتم ــاة ثقاف ـ مراع
ــتفيد(.  ــم املس ــادات وقي وع
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مهارة التواصل مع اآلخر:( 	

ــوا ِمــْن  يقــول اللــه تعــاىل: )َفِبــَا َرْحَمــٍة ِمــَن اللَّــِه لِْنــَت لَُهــْم َولَــْو كُْنــَت َفظًّــا َغلِيــَظ الَْقلْــِب اَلنَْفضُّ
َحْولـِـَك َفاْعــُف َعْنُهــْم َواْســَتْغِفْر لَُهــْم َوَشــاِوْرُهْم يِف اأْلَْمــِر َفــإَِذا َعزَْمــَت َفَتــَوكَّْل َعــىَل اللَّــِه إِنَّ اللَّــَه يُِحــبُّ 
ــنَي( )ســورة آل عمــران، اآليــة:١٥٩(. تعتــر مهــارة التواصــل مــن املهــارات الهامــة، والتــي يعتمــد  الُْمَتَوكِّلِ
عليهــا اســتمرار العالقــة بــني املصلــح واألطــراف، ويســتخدمها املصلــح للتعبــر عــن األفــكار واآلراء وفهــم 

اآلخريــن، وتعتمــد كذلــك عــى نــوع الكلــامت وأســلوب الحديــث ولغــة الجســد، ومــن خصائصهــا:

ـ مهارات التواصل اللفظي بلغة بسيطة يستوعبها املستفيد.

ـ مهــارة التواصــل البــرصي، مثــال )مــدى معرفــة تركيــز البــرص عــى الشــخص، أو عدمــه حســـ الحديــث 
والشخص(.

 ـ مهــارات مالحظــة الســلوك اللفظــي وغــر اللفظــي، مثــال )مالحظــة الخــوف، ومالحظــة الــرتدد، وحركــة 
اليديــن، وغصــة الكلمة(.

 ـ مهارات االستامع واإلنصات للمستفيد.

 ـ أســاليـ التعاطــف واملعونــة النفســية بقــدر اإلمــكان، مثــال )مــا شــاء اللــه، بالضبــط، ال شــك يف ذلــك، 
أتفــق معــك(.

 ـ مهارات توجيه األسئلة وطلـ املعلومات، مثال )من فضلك، أمتنى، كرماً منك(.

ـ مهارات تقديم البدائل واالقرتاحات.

ـ مهارات التشجيع، مثال )هذا من حسن ذاتك، هذا يدل عى نبل خلقك، أحسنت(.

ـ مهارات تقديم النصح )وقتها، نوعها، مناسبتها، كلامتها(.
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التنفيس االنفعايل الوجداين:( 	

ــك بتشــجيع  ــغ الوجــداين، وذل ــح األرسي أن ميــارس أســلوب التفري مــن املهــارات الالزمــة للمصل  
أفــراد األرسة للتعبــر عــن مشــاعرهم، وضبطهــا وإدارتهــا مــن املصلــح، وتحســني العالقــة بينهــم، وتقليــل 
ــات  ــف اإليجابي ــح عــى توظي ــج عــن املشــكلة والــرصاع، مــع قــدرة املصل ــاط النات ــر واإلحب مشــاعر التوت
إلطفــاء الســلبيات. فهــو تجــاوب مهني ملشــاعر املســتفيد وقــدرة املصلح األرسي عى اإلحســاس مبشـــــاعر 

املســتفيدين، ومــن ثــم تفســـــرها واالســتجابة لهــا.

أمــا التعاطــف يختلــف عــن العطــف والشــفقة، وهــو نــوع مــن أنــواع املشــاركة الوجدانيــة الرورية   
لنجــاح العالقــة املهنيــة، ويتضمــن التفهــم وليــس بالــرورة املوافقــة عــى مــا يقولــه املســتفيد. والتعاطــف 
يجـــ أن يعكــس شــعوًرا بالتقديــر الدقيــق مــن قبــل املصلــح األرسي للمشــاعر التــي تتملــك املســتفيد محاوالً 
معايشــتها مــن وجهــة نظــر املصلــح األرسي، ولكــن ال يجـــ أن تفــرس هــذه املشــاعر بنفــس التفســر الــذي 

يتبنــاه املســتفيد، وتــزداد أهميــة هــذه املهــارة يف بعــض املشــكالت الصعبــة كالســلوك املضــاد للمجتمــع.

والتعاطــف يعنــي فهــم الفــرد دوافــع اآلخريــن  فهــاًم مشــبًعا باإلحســاس وتقديــر هــذه الدوافــع حتى   
ولــو كانــت خاطئــة أو غــر ســوية. وعندمــا يتفهــم املصلــح األرسي املســتفيد فإنــه يتعاطــف معــه ولــو كان 
مختلًفــا معــه، فهــو يف هــذه الحالــة يقــدر الظــروف التــي شــكلت ســلوكه وأســاليـ توافقــه. وعندمــا يتفهــم 
املصلــح األرسي دوافــع املســتفيد فإنــه يســتطيع أن يســاعده، كــام أن املســتفيد يســتجيـ عــى نحــو طيـــ 
عندمــا يجــد التفهــم مــن املصلــح األرسي، وهــو الــذي اعتــاد االنتقــاد مــن اآلخريــن، لــذا فــإن املصلــح 

األرسي ال يســتطيع أن يقــدم خدمــة إرشــادية أو عالجيــة ملســتفيد أو مريضــه مــا مل يتفهمــه.
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اإلنصات:( 	

يقصــد باإلنصــات أو اإلصغــاء أو االســتامع الفعــال، وهــو يختلــف عــن الســامع، فاإلنصــات هــو 
الســامع بوعــي، وفيــه يقــوم املصلــح األرسي باالســتامع الفعــال وباهتــامم عندمــا يتحــدث املســتفيد، وذلــك 
ــال  ــاح واإلقب ــه، فيشــعر املســتفيد باالرتي ــه املســتفيد ويفعل ــا يقول ــح األرسي مل ــامم املصل يعكــس مــدى اهت
ــات دون  ــاح عــى نفســه واإلدالء باملعلوم ــة الجلســات، وهــذا يســاعده عــى االنفت اإليجــايب عــى مواصل

تحفــظ.

ــح األرسي أن يراعــي عــدًدا مــن القواعــد الهامــة التــي يجـــ أن تؤخــذ يف  ويجـــ عــى املصل
الحســبان حــول اســتخدامه ملهــارة اإلنصــات وهــي:

ـ اإلنصات إىل النقاط الهامة حول الذات.

ـ اإلنصات إىل النقاط املتكررة يف حديث املستفيد.

ـ اإلنصات بإيجابية لفظية وغر لفظية وبلغة الجسد.

ـ اإلنصات لفرتات كافية من الزمن.

ـ اإلنصات بتفاعل لضامن استمرار املستفيد يف الحديث والتداعي الحر مبا يخدم موضوع املصالحة.

ــتنتاج  ــه، الس ــاء حديث ــده أثن ــة جس ــدته ولغ ــه وش ــتفيد ودرجت ــوت املس ــرات ص ــات إىل ن ــه اإلنص ـ توجي
ــط. ــامت فق ــامت ال الكل ــا الكل ــي تحمله ــة الت ــكار العميق األف

ــح  ــة للمصل ــات الذاتي ــواء والتوجه ــة األه ـــ تلبي ــتفيد، وتجن ــث املس ــاملة لحدي ــة ش ــات مبوضوعي ـ اإلنص
األرسي، واإلنصــات إىل كل كلمــة يقولهــا املســتفيد، وتحليــل أبعادهــا ومراميهــا، وعــدم إهــامل جــزء مــن 

ــه، أو االنشــغال الفكــري. حديث

ـ عــدم املقاطعــة إال للتوضيــح، فاملقاطعــة تفقــد الثقــة، وتقطــع حبــل األفــكار، مثــال )مــن فضلــك وضــح 
أكــر؟(.

ـ كل طرف يعتقد أنه محق فاإلنصات يشعره بأهميته، والبعض يكفيه اإلنصات.
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مهارة املواجهة:( 	

يستخدم املصلح األرسي يف إحدى الجلسات إىل املواجهة، واملواجهة نوعان:

ـ مواجهــة أحاديــة: هــي مهــارة تســتخدم للكشــف عــن املتناقضــات بــني مــا يقولــه املســتفيد ومــا يفعلــه، 
مــام يجعلــه أكــر قــدرة عــى رؤيــة نفســه وســلوكه مثلــام يراهــا اآلخــرون، ال كــام يراهــا هــو، وذلــك بكــرس 
الحواجــز التــي تفصــل بــني مــا يقولــه ومــا يفعلــه، وبتحطيــم الحيــل الدفاعيــة التــي تباعــد بينهــا، ومــن 
ثــم يــرى الفــرد نفســه كــام هــي عــى حقيقتهــا مبــا يتفــق مــع رؤيــة اآلخريــن لهــا دون زيــف وبــال إنــكار، 
ويــدرك ســلوكه كــام هــو يف واقعــه مبــا يتفــق مــع وجهــة نظــر اآلخريــن حولــه دون مجاملــة وبــال نفــاق.

ــض  ــد أن بع ــع التأكي ــر، م ــات النظ ـــ وجه ــح األرسي لتقري ــا املصل ــوم بإدارته ــة: ويق ــة جامعي ـ مواجه
ــا للمواجهــة،  ــح مــن أثرهــا اإليجــايب، وحاجته ــى يتيقــن املصل ــارشة حت ــاج املواجهــة مب املشــكالت ال تحت

ــة: ــادات للمواجه ــض اإلرش ــاك بع وهن

ـ الحــذر مــن الوقيعــة يف أحدهــام أمــام اآلخــر، مثــال )يقــول فــالن بأنــك كــذا، أو أنــك تفعــل كــذا، أو 
شــخصيتك كــذا(.

ـ استحضار االبتسامة واملعاملة الرفيقة يف مواضعها.

ــس والتشــويش،  ـــ اللب ــل تفســراً واحــداً لتجن ــي تقب ــة والواضحــة واملحــددة الت ــامت الطيب ــار الكل ـ اختي
والبعــد عــن العبــارات التــي قــد تثــر موضوعــات أو جــداالت جانبيــة ال تفيــد يف الوصــول إىل الصلــح أو 

تقريـــ وجهــات النظــر.

ـ أحياناً يحتاج املصلح إىل الكذب من أجل اإلصالح عى أال يستخدمه يف املواجهة الجامعية.

ـ إعادة الحوار بني األطراف بصياغة تؤثر عى األطراف.

ـ عدم اللجوء للمواجهة يف بدء الجلسات.
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ـ عدم مواجهة أحد باآلخر مبا يدعيه حتى ال تزيد الفرقة.

ـ عدم الحكم عى أحد األطراف، فاملصلح ليس حكامً بل موجه ومساعد.

ـ الصلح بني الخصمني هو تسوية عادلة )فأصلحوا بينهام بالعدل( فال تضغط.

ــل/  ــرتاتيجية التكام ــوة، إس ــرتاتيجية الق ــرتاتيجياته )إس ــتخدام إس ــرصاع، واس ــارات إدارة ال ــان مه ـ إتق
التعــاون، إســرتاتيجية االســرتضاء/ التســاهل، إســرتاتيجية التجنـــ، إســرتاتيجية التســوية( حســـ املواقــف 

ــي تناســـ كل إســرتاتيجية. الت

مهارة الصمت:( 	

ــح األرسي واملســتفيد،  ــني املصل ــد ب ــي تســاعد عــى التواصــل الجي ــارات الت ــن امله ــر الصمــت م يعت
وتعكــس اهتامًمــا رغــم التناقــض الظاهــري بــني مظهرهــا ووظيفتهــا، حيــث ميكــن املصلــح األرسي أن 
يســتثمر مهــارة الصمــت عــى نحــو جيــد يف خدمــة أهــداف العمليــة اإلصالحيــة، فالصمــت مطلــوب 
ــاول هــذه  ــه وأن يتدخــل لتن ــح األرسي أن يفهــم صمــت املســتفيد ودوافع ــاء الحديــث وعــى املصل أثن

الدوافــع إذا كانــت مــن معيقــات التواصــل.

 أنواع الصمت وأهدافه:

ــة 	  ــا ملواجه ــكاره وينظمه ــع أف ــي يجم ــح األرسي؛ ل ــت املصل ــث يصم ــح األرسي: حي ــت املصل صم
ــأله. ــتفيد أو يس املس

صمــت املســتفيد: حيــث قــد يصمــت املســتفيد؛ لــي ينظــم أفــكاره ويعــد إجاباتــه عــى أســئلة املصلح 	 
األرسي، وقــد يكــون ذلــك وســيلة دفاعيــة وعــدم رغبــة يف تحمل املســؤولية.
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ــد 	  ــل )أري ــة للمســتفيد مث الصمــت العالجــي: ويســتخدم يف مواقــف محــددة لنقــل رســائل عالجي
منــك أن تفكــر فيــام قلتــه قبــل قليــل(.

تركيــز الصمــت: حيــث يركــز املصلــح األرسي انتباهــه للحظــة مــا تشــبه حالــة التوقــف لالســتامع 	 
تتــاح فيــه الفرصــة للمســتفيد أن يســتمع لنفســه.

مهارة الحوار:( 	

يعتر الحوار منطلق أسايس ملهاريت )التفاوض ـ االقناع والتأثر( ويشتمل عى خطوتني:

الحوار مع الطرف األقوى: وفيها يستخدم املصلح األرسي:	 

_ طــرح خيــارات غــر مبــارشة وعــدم االلتــزام بهــا )مــاذا لــو طالبــت، ومــاذا لــو صالحــت، مــاذا 
لــو فعلــت...(.

_ بيــان مصلحتــه يف الصلــح، مــن خــالل االنطــالق يف الحديــث مــن مصلحتــه يف الصلــح، وليــس 
مــن مصلحــة الطــرف الثــاين، والحــذر مــن أن يفهــم أن هــذا مــن أجــل الضغــط عليــه، فتكــون ردة 

الفعــل عكســية، مثــال )قــد يكــون لــك الفضــل واإلحســان يف مبــادرة الصلــح(.

_ حاميــة جانـــ الســمعة، مثــال )قــد يؤثــر خالفاتكــم إىل مشــاكل أخــرى قــد تؤثــر عــى اســمكم 
وشــخصكم وذريتكــم..(.

_ التنويع يف الخطاب )عقله ـ قلبه ـ سمعه(.

_ اشعاره باالهتامم )تقدير دافعه، عدم لومه، املجاراة ـ....(.

 الحوار مع الطرف األضعف: وفيه يستخدم املصلح األرسي:	 
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_ إقناعه بأهمية الصلح، ومدى رضر استمرار الخصام.

ــرح  ــا يف ط ــق منه ــالف؟( وينطل ــة الخ ــرتح إلزال ــاذا تق ــال )م ــول مث ــارات والحل ــرتاح الخي _ اق
ــارات. الخي

_ تهذيـ األخالق قبل املواجهة.

_ عدم كرة العتاب أو الحط من القدر.

_ عدم استفزازه بالرتكيز عى الخطأ أو تضخيمه.

مهارة التفاوض:( 	

املصلــح األرسي كمفــاوض يحــاول املســاومة إليجــاد حــل وســطي وموافقــة مقبولــة مشــرتكة بــني األطراف، 
وإيجــاد أرضيــة مشــرتكة ميكــن أن يعيــش فيهــا كال الطرفــني معــاً.

وهناك ثالثة أنواع للتفاوض تتمثل فيام يي:

التفاوض املبني عى الحقوق.	 

ــز عــى  ــه الرتكي ــون في ــذي يك ــك األســلوب ال ــه ذل ــوع مــن أمنــاط املفاوضــات بأن ــذا الن يقصــد به
الحقــوق القانونيــة محــل النــزاع، وتظهــر أهميــة اســتخدام هــذا األســلوب يف الحــاالت التــي يرغـــ 
فيهــا األطــراف قــرص تســوية النــزاع عــى الحقــوق القانونيــة املتنــازع عليهــا بصــورة مجــردة عــن أي 

مصالــح أخــرى.

التفاوض التوفيقي.	 

ــروض  ـــ الع ــى تقري ــم ع ــلوب القائ ــك األس ــه ذل ــات بأن ــاط املفاوض ــن أمن ــوع م ــذا الن ــد به يقص
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املتبادلــة بــني األطــراف لحــل النــزاع وصــوال إىل العــرض األكــر مالمئــة لطــريف النــزاع ومــن ثــم 
ــويته. إىل تس

ــزاع،  ـــ طــريف الن ــة مــن جان ــازالت متبادل ــم تن ــوع مــن أمنــاط املفاوضــة تقدي ويتضمــن هــذا الن
ويســعى الوســيط يف هــذا النــوع مــن أمنــاط املســاومة اىل اســتخدام مهاراتــه يف تقريـــ وجهــات 
ــراف،  ــة لألط ــز القانوني ــه للمراك ــالل تقييم ــن خ ــة م ــروض املطروح ــراف بالع ــاع األط ــر وإقن النظ

ــاً. ــزاع قضائي ــة لحــل الن ــج املتوقع ــروض املطروحــة بالنتائ ــة الع ومقارن

التفاوض التوزيعي.	 

ــوية  ــة تس ــذي يبحــث يف كيفي ــك األســلوب ال ــه ذل ــن أمنــاط املفاوضــات بأن ــوع م ــذا الن يقصــد به
ــا. ــازع عليه ــواد املتن ــة مــن امل ــة ثابت ــزاع حــول كمي الن

وللنجاح يف مهارة التفاوض عى املصلح األرسي:

االســتعداد الجيــد لعمليــة التفــاوض )إعــداد املــكان الجيــد، وتحديــد األســئلة، الخيــارات املتاحــة، 	 
ــات والســلبيات، مواطــن القــوة..(. ــة ونتائجهــا، اإليجابي ــة التفاوضي األطــراف املؤثــرة واملتأثــرة بالعملي

فهم وتفهم خصائص املستفيد واألطراف املشاركة يف الجلسة، وتبرص أولويات اهتاممهم.	 

إشــعار املســتفيد أثنــاء التفــاوض أننــا بخدمتــه ال مــن خصومــه، والعمــل عــى بنــاء أعــى مســتوى 	 
للثقــة معــه.

توفــر املعلومــات الكاملــة عــن موضــوع املشــكلة، وخيــارات الحــل املمكنــة التــي نفــاوض املســتفيد 	 
فيهــا، والنتائــج املتوقعــة لــكل منهــا.

التحي بالهدوء والصر والحلم، وضبط النفس، وتجنـ ردود األفعال املترسعة.	 

املوضوعية والقدرة عى توليد بدائل جديدة للحلول أثناء جلسات الصلح للتفاوض عليها.	 
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مهارة اإلقناع:( 	

يقصــد مبهــارة اإلقنــاع تلــك املقــدرة التــي يتمتـّـع بهــا البعــض والتــي متّكنهــم مــن تغيــر ســلوكيات    
وقناعــات وترصّفــات شــخص آخــر أو مجموعــة أخــرى تجــاه فــرد أو مجموعــة أفــراد أو أحــداث أو فكــرة 
معيّنــة، وغالبـًـا مــا تتــّم عمليــة اإلقنــاع مــن خــالل إيصــال رســالة أو مشــاعر معيّنــة أو معلومــات أو منطــق 

إىل الطــرف اآلخــر أو مزيًجــا مــن ذلــك.

وترتكز مهارة اإلقناع عى عدة أسس منها:

_ اإلقنــاع عمليــة قامئــة عــى األخــذ والعطــاء والقبــول واالســتقبال دون الهجــوم أو التهجــم عــى الطــرف 
اآلخــر.

_ اقتناع املصلح بالفكرة أوالً قبل محاولة إقناع الغر.

_ اكتساب املصداقية.

_ جمع املعلومات املناسبة.

_ فهم شخصية الطرف اآلخر، وما الذي يبحث عنه.

_ جعل الفكرة مخترصة قدر اإلمكان.

_ البحث عن الجزء املشاعري يف الفكرة.

_ اإلحاطة التامة بجميع جوانـ املوضوع.

_ الفهم الكامل لوجهة النظر املراد إيصالها للمستمع.

اإلقنــاع قــد يكــون كتســلق الســلم والوقــوف عنــد درجــة ال تســتطيع بعدهــا إكــامل عمليــة الصعــود   
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والوصــول إىل القمــة، مــن هنــا ميكــن القــول يكفــي مــن اإلقنــاع أن تتقــن املهــارات األساســية وأن تصــل 
إىل أن املســتفيد قــد تقبــل منــك طــرح الفكــرة ومل يرفــض أو يجــادل مــن دون الحاجــة إىل االقتنــاع بهــا 

ــة بإرضــاء أصحــاب العقــول الراجحــة. فهــذا بحــد ذاتــه مثــرة كفيل

أمور ينبغي تجنبها للوصول إىل إقناع املستفيد:

الرتكيــز عــى مضمــون ُمعــد مســبقاً دون مراعــاة أقــوال وردود أفعــال وظــروف املســتفيد وأطــراف 	 
. ملشكلة ا

اإللحاح وعدم التنويع يف أسلوب العرض.	 

الرتهيـ والتخويف من النتائج العكسية.	 

الحامس املبالغ به للفكرة أو األفكار املعروضة.	 

البناء عى فهم وإدراك خاطئ أو أفكار ومعلومات غر دقيقة أو ناقصة.	 

ــع 	  ــا الجلســة م ــي يجـــ أن تصــل إليه ــة الت ــة الحتمي ــاع باعتبارهــا النهاي ــة اإلقن النظــر إىل عملي
ــا. ــاركة فيه ــتفيد أو األطــراف املش املس

مهارة التلخيص:( 		

ــل  ــة التواص ــالل عملي ــن خ ــه م ــن طرح ــا ميك ــع كل م ــط وتجمي ــص لرب ــارة التلخي ــتخدم مه تس  
)الشــخيص( فيــام بــني املصلــح األرسي واملســتفيد يف الجلســة اإلصالحيــة، ويف أقــل مــا ميكــن مــن ألفــاظ 
ــث تســاعد  ــا وأدت إىل التوصــل إىل حــل ملشــكلة املســتفيد، حي ــم التوصــل إليه ــة ت ــة ودال ــامت هادف وكل
ــم التوصــل إليهــا  ــي ت ــول الت ــق الحل مهــارة التلخيــص املســتفيد يف فهــم مشــكلته أكــر، والتمســك بتطبي

ــه. بإرادت
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وهناك مجموعة من الخطوات األساسية ملهارة التلخيص هي:

االنتباه واسرتجاع رسائل املستفيد رًسا.	 

التعرف عى األمناط واملوضوعات والعنارص والرسائل املتكررة للمستفيد.	 

تخر بدايات مناسبة لعبارات التلخيص، واستخدام ضمر املخاطـ )أنت(.	 

قّوم استجابة التلخيص عن طريق اإلصغاء للمستفيد ومالحظة مواقفه أو إنكاره ملا قال.	 

مهارة إنهاء الجلسة:( 		

ــم بهــا  ــي ينبغــي أن يل ــة الت تعتــر مهــارة إنهــاء الجلســة أو العمــل مــن أهــم املهــارات اإلصالحي  
ــا للمســتفيد؛ لــذا يجـــ  املصلــح األرسي، كــام ميكــن أن تكــون مــن أصعـــ املهــارات وأكرهــا إحباطً
عــى املصلــح األرسي اســتخدام املمهــدات العامــة إلنهــاء املقابلــة اإلرشــادية والتــي مــن شــأنها تجنـــ 

ــاء. ــة اإلنه ــر مــن املشــكالت الخاصــة بعملي الكث

ويحتــاج املصلــح األرسي يف نهايــة الجلســات إلصالحيــة ألن يوجــه املســتفيدين مبــا حــدث وأن يفــرس لــه 
مــدى تحقــق األهــداف اإلرشــادية، ولــي يكــون اإلنهــاء متوقًعــا عــى املصلــح األرسي أن يعقــد موعديــن 

متابعــني آلخــر جلســتني يف العمليــة اإلصالحيــة.

البيئة املكانية ملارسة الجلسة اإلصالحية

ــد يتوقــف عــى  ــح، فق ــة يف نجــاح الصل ــة بالغ ــح األرسي أهمي ــه الصل ــذي ميــارس في للمــكان ال   
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خصائــص هــذا املــكان مــدى تجــاوب وتفاعــل األطــراف املتنازعــة، فالبيئــة املكانيــة تشــمل جميــع املكاتـــ 
مــن االســتقبال واالنتظــار والجلســات، فاألماكــن تكــون مهيــأة بالتجهيــزات والرتتيبــات واملعــدات واملكاتـ 

ــح األرسي. ــق األهــداف املرجــوة مــن الصل لتســاعد عــى تحقي

ومــام يجـــ اإلشــارة إليــه إىل أنَّ مكاتـــ اإلصــالح األرسي تكــون ذات خصوصيــة تامــة، وتختلــف    
عــن املكاتـــ األخــرى وفقــاً لألهــداف واملراحــل، وتتكــون املكاتـــ غالبــاً مــا ال يقــل عــن أربعــة غــرف:

مكتـ استقبال	 

غرفة انتظار نساء	 

غرفة انتظار رجال 	 

مكتبان فأكر لإلصالح األرسي.	 

وينبغي التنبه إىل عدٍد من النقاط عند اختيار مكاتـ اإلصالح األرسي ومنها:

اختيار املوقع املناسـ وسهولة الوصول له )املبنى ـ الشارع ـ املواقف ـ...(.	 

يكون حجم الغرف مناسباً.	 

توفر دورات مياه مخصصة للرجال والنساء.	 

سهولة الصعود للمكاتـ إن كانت يف أدوار عليا.	 
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مواصفات البيئة املكانية لجلسة اإلصالح:

القسم األول: االستقبال:

ــات  ــع املعلوم ــة يف جم ــاة للخصوصي ــك مراع ــتقبال، وذل ــتقل لالس ـــ مس ــاك مكت ــون هن ــن أن يك يحس
ــكل )١( ــام يف الش ــالزم ك ــي ال ــاث املكتب ــاً باألث ــون مهيئ ــة، ويك األولي

القسم الثاين: غرف االنتظار:

مــن العوامــل التــي تبعــث يف النفــوس الراحــة، وتغــرس فيهــا األمــان، أن يكــون هنــاك غــرف مخصصــة 
لالنتظــار للرجــال وللنســاء، ويســتفاد منهــا كذلــك يف حــال جلســات الصلــح األحاديــة، وســامع وجهــات 

النظــر مــن طــرف دون آخــر.

شكل )١(
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ومــن املفضــل أن تحتــوي عــى وســائل الراحــة مــن الكنـــ والطــاوالت، وأن تكــون الجــدران ذات األلــوان 
الهادئــة، والســتائر املريحــة، واألرضيــات النظيفــة شــكل )٢(.

القسم الثالث: دورات املياه:

يجـــ أن تحتــوي مكاتـــ الصلــح عــى اثنتــني مــن دورات امليــاه للنســاء والرجــال، وأن تلبــي 
احتياجــات فئــات املجتمــع.

شكل )٢(
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شكل )٢(

القسم الرابع: مكتب الصلح األرسي:

مــن األهميــة أن تكــون البيئــة املكانيــة بيئــة مناســبة لعقــد جلســات الصلــح، ومــن أهــم املواصفــات لغرفــة 
جلســات الصلــح مــا يــأيت:

أن يكــون حجــم الغرفــة مناســباً، فالغرفــة الصغــرة تولــد اإلحســاس بالضيــق والقلــق، والغــرف الكبــرة 	 
تولــد اإلحســاس بعــدم األمــان والرسيَّــة.

احتــواء الغرفــة عــى مكتـــ مــن الحجــم املتوســط، فــال يكــون كبــراً فتكــون املســافة بعيــدة، وال صغراً 	 
فــال يناســـ فيــه الكتابــة واملشــاركة مــن الطرفــني، فاملكتـــ الرســمي يشــعر الجميــع بالعالقــة املهنيــة 

الرســمية، ويســهل عــى املصلــح األرسي كتابــة املالحظــات والتقاريــر.

احتــواؤه عــى مقعديــن اثنــني متقابلــني، عــى أن يكــون املقعــد مريحاً للجلســة ويشــعر فيه باالســرتخاء، 	 
ومتحــركاً يف كل االتجاهــات العتبارات متعددة شــكل )٣(.

شكل )٣(
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 احتواء املكتـ عى طاولة دائرية إن كان العدد أكر من ثالثة كام يف شكل )٤(.	 

يجـ توفر اإلضاءة والتهوية، بأن تكون اإلضاءة هادئة وغر مبارشة وشاملة ألرجاء الغرفة.	 

أن تكــون الغرفــة معزولــة صوتيــاً، فعنــد الحديــث مــع طــرف يف غرفــة، فالطــرف اآلخــر يكــون يف 	 
مــكان منعــزل صوتيــاً ال يســمع مــا يــدور بــني املصلــح واملســتفيد.

وجود مكتبة توعوية يف صالة االنتظار تحتوي عى الكتـ النافعة واإلرشادات األرسيَّة.	 

وجود شاشات عرض تفاعلية، ويستحسن عرض مقاطع تروية واجتامعية هادفة تخدم الجميع.	 

شكل )٤(
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شكل )٤(

املراجع

بشري، ميالد )2014م( الصلح يف القانون الجنايئ، دار املطبوعات الجامعية.- 1

الشيد عرفة، محمد )2006م( التحكيم والصلح، مركز الدراسات والبحوث، جامعة نايف.- 2

عبداملعطي، عطا )2011م( املتطلبات املهارية للمرشدين االجتاعيني، جامعة دمشق.- 3

العشــيوي، منــى )2016م( االحتياجــات التدريبيــة للمرشــد األرسي، رســالة ماجســتري، جامعــة - 4
نــورة بنــت عبــد الرحمــن.

عطا حسني، محمود )1420هـ(، اإلرشاد النفيس والرتبوي، مكتبة الخريجي.- 5

الغريب، عبدالعزيز )2008م(، االستشارات األرسيَّة، الرياض.- 6

محمــد الهــادي، فــوزي )2009م( مســتوى مارســة األخصــايئ االجتاعــي لعمليــة الوســاطة، - 7
جامعــة الفيــوم.

محمود أبو هشهش، أحمد )2010م(، الصلح وتطبيقاته، دار الثقافة.- 8

يوسف مداح، ظالل )2010م(، التوجيه واإلرشاد النفيس، مكتبة الرشد.- 9
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الفصل الرابع

أنماط المتصالحين ومهارات التفاوض مع كل نمط

د. وجنات الثقفي
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الفصل الرابع
)أناط املتصالحني ومهارات التفاوض مع كل نط(

د. وجنات الثقفي

 الحمد لله والصالة والسالم عى سيد الخلق واملرسلني سيدنا محمد وعى آله وصحبه أجمعني

 يحمــل هــذا الفصــل يف طياتــه مــادة علميــة مهمــة وذات أثــر قــوي يف عمليــة الصلــح حيــث ســركز عــى 
محوريــني مهمــني:

1-املحور األول: أناط املتصالحني.

 2-املحورالثاين: مهارات التفاوض مع كل نط.

وســيكون لــكل محــور مفاهيمــه الخاصــة ومــا يتعلــق باملوضــوع مــن أنــواع ومبــادئ يستحســن عــى   
املصلــح اتباعهــا يف كافــة الجلســات، حيــث إن تطبيقهــا والعمــل مبــا ســرد فيهــا ســيحقق نتائــج ذات أثــر 
إيجــايب ويعطــي العمليــة قــوة وجــودة، وهــذا مــا ســيتعرف عليــه املصلــح مــن خــالل هــذا البــاب والــذي 
ســيمكنه مــن استكشــاف أهميــة التعــرف عــى منــط الــزوج، وكذلــك الزوجــة ومــا يتعلــق بتلــك األمنــاط 
مــن مهــارات تفيــد بشــكل فعــال يف التفــاوض والوصــول للحــل باعتبارهــا مثابــة مفتــاح للدخــول لشــخصية 

كال الطرفــني.
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مقدمة:

 حيــث نحتــاج إىل قفــزة حديثــة يف مجــال الصلــح فمــن خــالل عقــد جلســات الصلــح داخــل املراكز 
االستشــارية بــني الزوجــني اتضــح وجــود فجــوة لــدى بعــض املصلحــني أو القامئــني املتخصصــني عــى 
تلــك العمليــة والتــي قــد نصنفهــا بأهــم أنــواع الصلــح، فــاألرسة نــواة املجتمــع لــذا فقــد حــرص اإلســالم 
عــى حاميتهــا مــن التفــكك واالختــالف، الــذي قــد يبــدأ نشــوزاً أو إعراضــاً ثــم يتحــول إىل شــقاٍق ففــراٍق، 
وتفــكك األرسة يــؤدي إىل تفــكك املجتمــع، ومــا هــذا الصلــح إال ســعياً مــن الشــارع الحكيــم للمحافظــة عــى 
كيانهــا، ويف حــال متــادى الزوجــان يف النشــوز واإلعــراض وتحــول إىل شــقاق، فحينئــٍذ أمــر اللــه ببعــث 
ــَقاَق  ــْم ِش الحكمــني، للكشــف عــن أســباب الخــالف، واســتئصال النــزاع مــن جــذوره، فقــال: ﴿ َوإِْن ِخْفُت
بَْيِنِهــَا َفابَْعُثــوا َحكَــًا ِمــْن أَْهلِــِه َوَحكَــًا ِمــْن أَْهلَِهــا إِْن يُِريــَدا إصالحــا يَُوفِّــِق اللَّــُه بَْيَنُهــَا إِنَّ اللَّــَه كَاَن 

َعلِيــًا َخِبــريًا ﴾ )ســورة النســاء، اآليــة: ٣٥(

لذلــك كان البــد مــن ســد تلــك الفجــوة مــن خــالل التحــدث عــن أحــد أهــم أســبابها وهــي عــدم   
معرفــة بعــض مــن املصلحــني مبنهجيــة واســرتاتيجية علــم األمنــاط، والــذي يعتــر ســالًحا قويــا وفعــاال 
للوصــول لنتائــج مرضيــة ورغــم جاهزيتهــم العاليــة، ورغــم املرجعيــة الدينيــة العميقــة لديهــم بينــام هــذا ال 
يكفــي أمــام التطــور امللحــوظ يف علــم النفــس واالجتــامع وأهميــة االســتفادة مــن أطروحاتهــم وأســاليبهم 

ــح. ومقاييســهم يف فهــم النفســيات، والتعــرف عــى األمنــاط مبــا يخــدم جلســات الصل

املحور األول: أناط املتصالحني.

خلــق اللــه تعــاىل البــرش مختلفــني يف خصائصهــم وصفاتهــم، فــكل فــرد لــه صفــات معينــة تجعلــه   
ــخصيات. ــكل الش ــة ل ــات العام ــابه يف الصف ــود تش ــم وج ــراد، وبرغ ــن األف ــره م ــن غ ــز ع يتميّ

ــع  ــا يف أرب ــوا عــى تصنيفه ــددة، وعمل ــان املتع ــس يف دراســة شــخصيات اإلنس ــامء النف ــد عل ــد اجته وق
ــا. ــل معه ــة وطــرق التعام ــا اســم أمنــاط الشــخصيّة األربع ــوا عليه ــات أساســيّة أطلق فئ
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أوالً: تعريف الشخصية

تــأيت كلمــة الشــخصية اشــتقاقاً مــن كلمــة« الُشــخوص« أي الظهــور أمــام اآلخريــن، وال يختلــف   
 Persona مشــتقة مــن الكلمــة الالتينيــة Personality هــذا املعنــى يف اللغــات األوربيــة. فكلمــة الشــخصية
أي القنــاع الــذي كان يرتديــه املمثلــون اليونانيــون ألداء أدوارهــم يف املــرسح، حتــى يكســبهم هــذا القنــاع 
صفــة مــن يقومــون بــدوره طــوال فــرتة وضعهــم القنــاع، ولذلــك فــإن كلمــة شــخصية تــدل يف اللغــات 

ــه. ــرد أمــام ناظري ــا الف ــي يؤديه ــة عــى األدوار الت األوربي

والشــخصية هــي: »ذلــك التنظيــم املتكامــل مــن الصفــات الجســمية والوجدانيــة والعقليــة   
واالجتامعيــة، التــي تبــدو يف حالــة تفاعــل مــع بعضهــا البعــض، وكــام تبــدو يف بيئــة اجتامعيــة معينــة، مــن 
خــالل التفاعــالت االجتامعيــة املختلفــة التــي يُبديهــا الفــرد، ومتيــزه عــن غــره مــن األفــراد. ويعنــي هــذا 
أن الشــخصية تشــمل دوافــع الفــرد، وعواطفــه، وميولــه، واهتامماتــه، وســامته الخلقيــة، وآراءه ومعتقداتــه. 
كــام تشــمل عاداتــه االجتامعيــة، وذكاءه، ومواهبــه الخاصــة، وقيمــه واتجاهاتــه. وكل هــذه الجوانـــ إمنــا 
ــن  ــون م ــخصية كاّلً ال يتك ــون الش ــى تك ــذا املعن ــام. وبه ــاق واالنتظ ــم باالتس ــٍل يتس ــد يف كٍل متكام توج

ــا«.  ــا ووظيفته ــا وانتظامه ــارصه معناه ــوع عن ــل كاّلً يعطــي ملجم ــط، ب ــارص فق ــة عن مجموع

مفهوم األناط الشخصية:

- هــي تلــك االختالفــات الطبيعيــة وكذلــك املكتســبة مــن خــالل قنــوات التواصــل، أو البيئــة التــي يتعايــش 
ويتفاعــل معهــا الشــخص فتتكــون شــخصية وتتشــكل طباعــه.

تُعــرّف أمنــاط الشــخصيّة بكونهــا مجموعــة الّصفــات واالختالفــات الفرديـّـة الّتــي تــّم دراســتها مــن   -
قبــل مجموعــة مــن الأخصائيــني النفســينّي، والّتــي تــّم عــى إثرهــا تقســيم الّشــخصيات البرشيـّـة إىل عــّدة 
ــي  مجموعــات رئيســيّة، باإلضافــة لذلــك فــإن هــذه الّصفــات تُعــد مبثابــة املُحــّدد األســايس للطّريقــة الّت

يتــرصّف بهــا األشــخاص، وتتحــّدد ســلوكيّاتهم بنــاء عليهــا.
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أقسام أناط الشخصّية:

تُقســم األمنــاط الشــخصيّة يف علــم الّنفــس إىل ثــالث مجموعــات رئيســيّة مــن املُمكــن ذكرهــا كــام   
ــي: ي

 ١- الّنمــط األول )Type A(: يُســّمى بنمــط الّســلوك التّاجــي، ويُصّنــف تحــت هــذه الّنمــط مجموعــة األزواج 
الّذيــن يتمتّعــون بحــس تنافــي عــاٍل، ويتّصفــون بأنّهــم مــن الّصعـــ قيادتهــم، إىل جانـ حاجتهــم لتحقيق 
املزيــد واملزيــد مــن اإلنجــازات، ويُعــد املــدراء التّنفيذيـّـون مثــاالً عــى األشــخاص مــن هــذا الّنمــط، ويُذكــر 

أنَّ األشــخاص مــن هــذه الّشــخصية أكــر احتــامالً للتعــرّض للّنوبــات القلبيّــة وأمــراض القلـــ التاجيّة.

ــش  ــخصية إىل عي ــن الّش ــط م ــذا الّنم ــن ه ــون ضم ــل األزواج املصّنف ــاين )Type B(: ميي ــط الثّ ٢- الّنم
الحــارض، وتحقيــق اإلنجــازات ضمــن الحــد املعقــول ودون ُمبالغــة، أي أنهــم يعيشــون بشــكل استســالمي 

نوعــاً مــا ويأخــذون األمــور ببســاطة. 

٣-الّنمــط الثّالــث )Type D(: يُعتــر األزواج املصّنفــون ضمــن هــذا الّنمــط بكونهــم األكر تعرّضــاً لألمراض 
املُرتبطــة باإلجهــاد؛ وذلــك ألنهــم األكــر تطويــراً للمشــاعر الّســلبية مــن قلــق وتوتـّـر ورسعــة الغضـــ، كــام 

أنهــم األكــر احتــامالً للتعــرّض ألمــراض القلـــ التّاجية.

يف هــذه الجزيئــة يهمنــي تذكــر املصلحــني األفاضــل بأهميــة التعــرف عــى تلــك األمنــاط وحتــى   
يكونــوا قادريــن عــى إمتــام جلســة الصلــح دون أي حواجــز أو مــا قــد يعــرض أحــد الزوجــني لإلجهــاد 
والتوتــر العــايل مــام يفقــد الجلســة قوتهــا وســرها ويكــون ذلــك باالطــالع عــى معلومــات كافيــة يف لغــة 

ــالف األمنــاط.  الجســد ودورهــا يف التعامــل مــع اخت

ُمحّددات أناط الّشخصية:

ــي يقــوم بهــا األزواج إىل جانـــ    تتحــّدد األمنــاط الشــخصيّة بشــكل أســايس تبعــاً للســلوكيّات الّت
مجموعــة األفــكار والعواطــف التــي يُظهرونهــا، والّتــي تُتيــح الفرصــة للقــدرة عــى فهــم ســلوكيّاتهم والتنبّــؤ 
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بالّســلوكيات املســتقبليّة لهــم، ومــن جهــة أخــرى فــإن األمنــاط الشــخصيّة قــد تكــون نتيجــة لتأثــر مجموعة 
مــن العوامــل منهــا العامــل الجينــي للفــرد، أو تتأثـّـر بشــكل مــا بطريقــة تنشــئة وتربية األهــل ألبنائهــم، دون 

اإلغفــال عــن أثــر البيئــة املحيطــة بالفــرد يف ذلــك، أو الثّقافــة الّتــي يــرتّب عليهــا.

أناط الشخصية األربعة:

ــا  ــا مزاي ــكل منه ــا ول ــة يف حياتن ــد مــن الشــخصيات املختلف ــا نواجــه العدي ــه أنّن مــام ال شــّك في  
وفــروق دقيقــة، ولكــن هنــاك أربعــة أنــواع أساســية مــن الشــخصيات التــي بإمكانــك االســتناد إليهــا وعــى 

ــي: ــاط وه ــذه األمن ــدى ه ــه إح ــون لدي ــني يك ــد الزوج ــار أنَّ أح اعتب

١- النمط املتفرد ٢- النمط التحليي ٣- النمط التعبري ٤- النمط الودي 

النمط األول: الشخصية املتفردة وصفاتها:

شــخصية مبــادرة يحـــ أن يكــون قياديــا، ويريــد أن يفــرض ســيطرته عــى اآلخريــن، وال يحـــ أن   
ــد. ــه أح ــم ب ــا، وال أن يتحك ــون تابًع يك

ال يرتدد يف عمل الصواب وتصحيح األخطاء حتى وإن كانت أخطاؤه الشخصية.

تتجه هذه الشخصية مبارشة نحو هدفها، وال تحـ أي شكل من أشكال املراوغة.

ال توجد عنده خيارات وسطيّة، وال يعرف الرتّدد ويتميّز بقراراته الحازمة.

إنسان عمي بالدرجة األوىل، ويكون ذلك غالباً عى حساب حياته العائلية.

ال يهتم بتفاصيل األمور، وكل ما يهمُه هو النتائج.
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يهمه فيام سيحصل أن يكون ذا فائدة.

يهتم بشكل كبر باإلنجازات العلميّة.

واضح ومبارش وال يعرف الكذب.

شخصية رصيحة جداً وتنافسية.

ماهر، فيتخطّى الصعوبات واملخاطر.

يعتر إىل حد ما شخًصا متكامال من جميع الجوانـ.

ــم ومــدروس طبقــاً  ــد كثــراً باألنظمــة والتعليــامت، كل يشء محســوب بدقــة وبالورقــة والقل ــم ويتقيّ منظّ
لخطــة معينــة.

شخص ال يعتمد عى الصدفة، ليس هناك يشء لديه مرتوك للظروف.

ــراً  ــا، فــال يتجــاوب كث ــم إال عــن خالله ــا وال يتكل ــد عليه ــق، ويعتم ــداً الحقائ ــّدر جي ــي يق شــخص منطق
ــة  ــق باألدل ــا بأســلوب منطقــي وموثّ ــك ان تعرضه ــة علي ــه مشــكلة معين ــإذا عرضــت علي ــاالت، ف مــع الخي

ــني. والراه

مستمع من الطراز األول ألنه يحـ جمع املعلومات والخرات.

يستمتع بالبقاء وحيداً ومنعزالً.

من الصعـ جداً أن تقوم بإقناعه.

ثابت ويرّص عى غايتِه ليصل إىل هدفه املنشود.

يُفّكر كثراً قبل أن يُقدم عى أي عمل أو ترصف.
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مستقل بالرأي وال يُشاور أي أحد عند اتخاذ القرار.

يعتر أفضل كشخص مطور ال كشخص مبتكر.

شخص صبور ومخلص جداً.

كيف نتعامل مع النمط املتفرد؟

عنــد التعامــل مــع الــزوج/ة الــذي ينتمــي إىل النمــط املتفــرد، عليــَك أيهــا املصلــح أن تبــدأ بالحديــث   
ــدأ  ــك أن تب ــال علي ــه مث ــط حيات ــر من ــى تغ ــجعُه ع ــالً إذا أردت أن تش ــل كل يشء، فمث ــج قب ــن النتائ ع
بالحديــث عــن الفوائــد التــي مــن املمكــن أن يوفرهــا لــُه التغــر، وقبــل أن تبــدأ بالحديــث عــن مميــزات 

ــه. ــط أو مواصفات ــذا النم ه

النمط الثاين: الشخصية التحليلية وصفاتها 

إنســان منطــٍو عــى نفســه، يحـــ الوحــدة ويحـــ أن يكــون وحيــداً، مقيــد باألنظمــة والتعليــامت،   
ــياء  ــاالت واألش ــع بالخي ــر ال يقتن ــد كب ــي إىل ح ــص منطق ــة، شخ ــة ممكن ــى درج ــا إىل أق ــزم به وملت

الوهميــة، وال يصدقهــا وال يرغـــ بتحفيــزه لتحســني العالقــة عــن طريــق العواطــف واألحاســيس. 

يعتر أفضل منط يطور منط العالقة الزوجية ال كشخص مبتكر.

مســتمع جيــد مــن الدرجــة األوىل يحـــ أن يســتمع إىل آراء اآلخريــن وأفكارهــم، ويحـــ أن يجمــع معلومات 
مــن اآلخريــن وخراتهــم، ويســتفيد منهــا، وهــذا يف صالــح املصلــح حيث يســتطيع إقناعــه بالحجــة والخرة، 

وكذلــك رضب أمثلــة مــن تجــارب اآلخرين.

يفكــر كثــراً قبــل اإلقــدام عــى عمــل أي يشء أو عــى أي خطــوة يف حياتــه ســواء كانــت العاطفيــة   
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أم العمليــة أو العلميــة. فهــو يفكــر دامئــاً يف نتائــج أفعالــه ومعطياتهــا وإيجابياتهــا وســلبياتها لذلــك البــد 
ــك. ــكايف لذل ــح إعطــاؤه الوقــت ال للمصل

امليــزة يف هــذا النــوع مــن أمنــاط الشــخصية أنــه ثابــت عــى مبدئــه، ولديــه قيــم ثابتــة يعمــل بهــا   
ويتخــذ قراراتــه بنــاء عليهــا. إذا وضــع شــيئاً يف رأســه ويريــد أن ينفــذه )مثــال: قــرار الطــالق( لــن يتوقــف 
حتــى يقــوم بتنفيــذه وعليــه فاملصلــح يحتــاج لجهــد مضاعــف إلقناعــه بالرتيــث، وعــدم اتخــاذ القــرار إال 

بعــد تجربــة املعطيــات الجديــدة املوضوعيــة والتــي تخــدم طموحــه.

 ومــع ذلــك يعتــر الــزوج/ة ذا النمــط التحليــي شــخص مســتقل بذاتــه يف أفــكاره وقراراتــه. تجــده يســأل 
اآلخريــن ويحاورهــم ويناقشــهم ويشــاورهم. لكــن يف النهايــة هــو صاحـــ قــراره.

يحـــ أن يعمــل يف فريــق عمــل وبيئــة اجتامعيــة متعاونــة )لذلــك جلســة الصلــح مفيــدة لــه جــدا، وغالبــاً 
تــؤيت مثارهــا بعــد توفيــق اللــه عــز وجــل(.

يحـ أن يعرض عليه اآلخرين أن يشاركهم أحداثهم وحياتهم االجتامعية.

ال يقتنــع بــأي حــل بســهولة قبــل دراســته جيــداً فــإذا أراد تجربــة حــل مــا طرحــه املصلــح البــد أن يــدرس 
أوالً عيوبــه ومميزاتــه، ثــم يقــوم باتخــاذ قــراره يف النهايــة حســـ املعطيــات املقدمــة إليــه.

ــى أرسار  ــة ع ــوم باملحافظ ــوف يق ــه س ــث إن ــع حي ــخصية زوج رائ ــاط الش ــن أمن ــوع م ــذا الن ــر ه يعت
ــر. ــرف األخ ــل الط ــن أج ــداً م ــص ج ــور ومخل ــه صب ــام أن ــة، ك الجلس

مــن عيــوب هــذا النــوع مــن أمنــاط الشــخصية أنــه حريــص جــداً عــى كل مــا يخصــه. وال يحـــ أن يلمــس 
أحــد خصوصياتــه ســواء املاديــة أو املعنويــة ويغضـــ كثــراً لذلــك، ومــن األفضــل عــى املصلــح أن يركــز 

عــى الحيثيــات وليــس الخصوصيــات.
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كيف تتعامل كمصلح مع النمط التحليي؟ 

ــل  ــه عــن التفاصي ــك أن تتحــّدث مع ــي علي ــط التحلي ــي إىل النم ــع زوج/ة ينتم ــل م ــا تتعام عندم  
الدقيقــة ألي موضــوع، فمثــالً إذا أردت أن تنصحــه عــن تــرك ســلوك معــني، عليــك أن تتحــّدث بالتفصيــل 

ــني. ــة والراه ــلوك باألدل ــذا الس ــص ه ــا يخ ــن كل م ع

النمط الثالث: الشخصية التعبريية وصفاتها

يتمتّع ويتسم بالعديد من الصفات اإلبداعيّة.

يعتمد عى مشاعرِه عند اتخاذ القرارات.

يرتاح للحديث والعالقات قبل البدء بأي مهمة.

لديه قابلية عالية ملشاركة اآلخرين بالرأي واملشاركة يف الحوار وطرح الحلول.

صاحـ خيال واسع ومبدع كبر.

خياالته ال تنطلق من الواقع، مع ذلك تدفعه نحو اإلبداع.

يُثار شعورياً بسهولة، ويستطيع التأثر عى اآلخرين.

قد يتحول من قمة الحـ إىل قمة البغض يف وقٍت قصر.

شخص عاطفي يهتم باألحاسيس واملشاعر ومنفتح عى العامل دامئاً.

كيف نتعامل مع النمط التعبري؟
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عليــَك كمصلــح أن تتبــع األســلوب التحفيــزي والتشــجيعي عندمــا تتعامــل مــع شــخص ينتمــي إىل النمــط 
التعبــري، فــإذا أردت أن توجهــه نحــو أســلوب حيــاة جديــدة مثــالً قــل لــه مــا أجمــل هــذا األســلوب وأنــت 

متارســه، كــم حياتــك ســتكون جميلــًة بــه.

النمط الرابع: الشخصية الودية وصفاتها فكيف يتعامل املصلح مع النمط الودي؟

 يتمتع بحـ اآلخرين له ويتمتع باملودة.

يحـ العالقات الّدافئة مع اآلخرين، ومحط ثقة الجميع.

يحـ العمل املشرتك والتعامل الجامعي.

ــة وال يســتطيع أن يرفــض  ــم املعون ــم وتقدي ــن يحـــ مســاعدتهم واالســتامع له ــة اآلخري ــاٍن يف خدم متف
ألحــد طلـــ.

ال يحـ املغامرة ويتجنـ الخطر إال إذا حصل عى دعم قوي.

مهتم بالتفاصيل، محبوب، ودود، صبور، عطوف.

شــخصية تحـــ وتتقبــل الجميــع إال أنهــا تبنــي العالقــات الشــخصية مــع مــرور الوقــت وتكــون مقتــرصة 
عــى عــدد محــدد مــن األشــخاص.

ــه  ــالً إذا أردت أن تقنع ــودة، فمث ــدفء وم ــه ب ــك أن تعامل ــودي علي ــة ال ــع الزوج/الزوج ــل م ــي تتعام ول
ــي  ــه ألنن ــوَل ل ــة كأن تق ــارات الوديّ ــَك أن تســتخدم العب بأســلوب معــني للتعامــل مــه الطــرف األخــر علي

ــك. ــبة ل ــدة بالنس ــتكون جي ــة س ــذِه الطريق ــي أرى أّن ه ــك زوج ودود/ة، ألنن ــرك، ألن ــُم بأم أهت

خاصية كل منط:

املتفــرد: )صاحـــ إنتــاج ويهتــم بالنتائــج وحاســم وواضــح ومبــارش هــو شــخصية قياديــة( يصلــح لتحفيــز 
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اآلخريــن.

التحليي: يصلح للبحث واملعلومات

التعبري: يصلح لإلبداع والعصف الذهني واألفكار الجديدة واالبتكارية.

ــم  ــه الدع ــدم ل ــة، ويق ــاء الجلس ــح أثن ــاعد املصل ــل )يس ــرق العم ــذي يف ف ــون تنفي ــح أن يك ــودي: يصل ال
ــون(. والع

وأخــراً عندمــا نتعــرف كمصلحــني عــى أمنــاط الشــخصية وصفاتهــا نســتطيع أن نضــع كل مــن الزوجــني 
يف موضعــه الصحيــح ونتمكــن مــن تحديــد نقــاط ضعــف كل شــخصية ونقــاط قوتهــا، ويكــون تواصلنــا مــع 
ــف مــع وســطنا املهنــي والتفاعــل  مــن حولنــا أكــر مرونــة وسالســة وبالتــايل نصبــح قادريــن عــى التكيّ

معــه والنجــاح بجــدارة خــالل الجلســات.

لدينا تصنيف آخر لبعض األمناط الزوجية وحسـ بوصلة الشخصية

ــخص  ــادي، والش ــروف بالقي ــو املع ــاميل، وه ــم الش ــام: القس ــة أقس ــخاص إىل أربع ــيم األش ــي تقس وه
الجنــويب، وهــو مــا يعــرف بـــ املتســاهل، والشــخص الرشقــي وهــو التقليــدي، والنــوع األخــر هــو النــوع 

ــا. ــل الشــخصية للرجــال والنســاء مع ــواع تشــمل تحلي ــاملتحرر، وهــذه األن ــروف بـ ــريب واملع الغ

هــذا التصنيــف يعتمــد عــى الرتكيـــ الجينــي والعقــي للشــخص، كــام أنهــا قامــت عــى اختبــارات علميــة 
مقننــة، ومــن املمكــن أن تتكــون شــخصيات فرعيــة مــن الشــخصيات األساســية.

أنواع الشخصيات يف البوصلة وكيف نوظفها يف جلسات الصلح؟

الزوج/الزوجة ذو النمط الشاميل

مــن صفاتــه أنــه شــخص قيــادي مبعنــى الكلمــة، فهــو يريــد كل يشء أن يتــم بالطريقــة الصحيحــة ويعمــل 
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عــى إحيــاء النظــام، وشــجاع ويحـــ الحــق وهــو شــخص قــوي ويكــره أن تكــون شــخصيته ضعيفــة أمــام 
اآلخريــن، كــام ميكــن أن يكــون الشــخص الشــاميل متطــرف إىل أبعــد الحــدود وهــذا قــد ينتــج مــن تأثــر 

البيئــة عليــه.

 لذا عى املصلح:

أن يبــدأ الحديــث معــه وتكــون لغــة جســده قويــة ومتمكنــة يعمــل عــى تجهيــز خطــة مســبقة يف   
الجلســات القادمــة بنــاء عــى تشــخيصه املبــديئ حيــث إن صاحـــ هــذه الشــخصية ســواء كان زوًجــا أم 
زوجــة دقيًقــا أم موضوعيــا، ويحـــ أن يســر وفــق خطــة مدروســة أو أســئلة منطقيــة تقــوده نحــو الحــل، 
ومــن املهــم أن تكــون البيئــة الخاصــة بالجلســة ذات خصوصيــة تامــة، ألنــه حريــص عــى ذلــك، ودقيــق 

ــه بالطــرف اآلخــر. ــه، أو عالقت ــات تخــدم قضيت ــا ورد مــن معلوم ــق النظــام، وكل م جــدا يف تطبي

الزوجة/الزوج ذو النمط الجنويب

هــو شــخص متســاهل ومحـــ للحيــاة، وقــد تــم تشــبيه الشــخص الجنــويب بأبناء الشــعـ االســرتايل،   
فهــم جميعــا صفاتهــم تجعلهــم يحبــون الحيــاة وبســطاء ومييلــون إىل االســرتخاء، ومــن صفــات الشــخص 
ــام العطــل واإلجــازات، ورومانــي  الجنــويب أنــه متعاطــف دامئــا ويحـــ الســالم واجتامعــي، ويحـــ أي
ــو كان عــى حســاب نفســه وهــو إنســان ودود ومحبــوب مــن اآلخريــن، وهــو يف  ــى ل ويــريض غــره حت

ــا مثــل الشــخص الشــاميل وقــد تؤثــر البيئــة أيضــا عليــه. بعــض األحيــان يكــون شــخًصا متطرفً

لذا عى املصلح:

أن يكــون بســيطًا معــه يف طــرح األســئلة، ويشــعره باألمــان، وأن الجلســة ســتكون لصالــح األرسة   
ــول  ــا بالحل ــع رسيع ــواء ســواء كان زوجــا أم زوجــة يقتن ــا مــن التطمــني واالحت ــاج نوًع وبنائهــا فهــو يحت
املطروحــة بينــام يحتــاج لضامنــات نفســية، وقيــم تتعلــق باملشــاعر، وباإلضافــة لكلــامت تشــعره بــأن األرسة 
ســتكون بخــر فهــو يتأثــرا رسيعــاً بالبيئــة حولــه لذلــك يجـــ أن تكــون جلســة الصلــح يف مــكان مهيــئ لــه 
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نفســياً وذي ظــروف تســاهم يف إنجــاح الجلســة.

الزوجة/الزوج الرشقي

الرشقــي أو التقليــدي وهــو معــروف بحبــه للنظــام والقانــون، وهــو قــد يتشــابه مــع أبنــاء الشــعـ   
الصينــي يف حبهــم للنظــام واالنضبــاط واحرتامهــم لــه، ومــن صفــات الشــخص الرشقــي أنــه دقيــق جــدا 
ويحــرتم الوقــت وشــخص صبــور وليــس رسيــع الغضـــ، ونقــاط القــوة فيــه الدقــة والكــامل أمــا نقــاط 

ــة. الضعــف فهــي عــدم املرون

لذا عى املصلح:

االلتــزام باملواعيــد معــه، وعــدم تغرهــا أمــر مهــم جــدا بالنســبة لــه، واتبــاع نظــام معــني ودقيــق   
يف الجلســات، فهــو يحــرتم الشــخص املقابــل ويتطلـــ مــن الطــرف اآلخــر )ســواء كان املصلــح أم الطــرف 
الــذي معــه( احرتامــه وإشــعاره باألهميــة، أعطــه مهــام يقــوم بهــا وواجبــات، وكذلــك إجــراءات ينفذهــا 

ــا. ــًدا ومنضبطً ــًذا جي ــني الجلســة واألخــرى، وســتجده منف ب

الزوج /الزوجة ذو النمط الغريب

هــذا النــوع متحــرر ومــرن، ومــن أشــهر الشــعوب التــي اتصفــت بالغــرب هــو الشــعـ األمريــي    
فهــم متحرريــن جــدا ويحبــون املغامــرة، ومــن صفــات الشــخص الغــريب أنــه ذيك وغــر تقليــدي، ويحـــ 
املغامــرة وميكــن أن يعمــل أكــر مــن عمــل يف وقــت واحــد، ويتميــز مبواهبــه املتعــددة ويحـــ الحــامس 
ويتكيــف مــع األمــور، كــام أنــه يتميــز بقدرتــه عــى تغيــر املواضيــع بشــكل رسيــع وطريقــة ذكيــة، ونقــاط 

القــوة عنــد الشــخص الغــريب هــي الحريــة أمــا نقــاط الضعــف عنــده فهــي الحيويــة املفرطــة.

لذا عى املصلح:

تغــر أســلوب الطــرح والســؤال بشــكل إبداعــي وغــر منطــي، يشــعره باالهتــامم ويشــعر الطــرف   
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ــداع  ـــ يف اإلب ــل يرغ ــات ب ــة يف الجلس ـــ النمطي ــر، ال يح ــني واآلخ ــني الح ــر ب ــة التغي ــر بأهمي األخ
فيهــا واســتخدام أســاليـ جديــدة إلقنــاع الطــرف األخــر كــــــ)الكــروت /البطائق/األســئلة الذكية/املقاييس/

ــه(.  ــد عالقت ــه لحضــور برامــج ودورات تفي توجيه

اختبار تحليل الشخصية الشاميل – الجنويب

قــام تقســيم الشــخصية عــى أســاس التناظــر الثقــايف املوجــود بــني ســكان العــامل، فتــم تقســيم   
ســكان الكــرة األرضيــة جغرافيــا اىل أربــع جهــات، وهــذا االختبــار ملعرفــة نــوع الشــخص إذا كان شــامليا أو 

ــويب. ــخص الجن ــة ب بالش ــاميل واإلجاب ــخص الش ــة بالش ــة أ خاص ــا فاإلجاب جنوبي

١-أ – واثق من نفسه / ب – معني

٢- أ – رسيع الحركة / ب – متمهل

٣- أ – توكيدي / ب – غر تصادمي

٤-أ – قوي اإلرادة / ب – متسامح

٥-أ – متمركز حول الهدف / ب – متمركز حول الناس

٦-أ – يركز عى النتائج / ب – يركز عى العالقات

اختبار تحليل الشخصية الرشقي – الغريب

ــة د  ــة ج خاصــة بالشــخص الرشقــي واالجاب ــار بــني الشــخص الرشقــي والغــريب فاإلجاب يف هــذا االختب
بالشــخص الغــريب.

١-ج. منظم / د. ابتكاري
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٢-ج. متحر / د. متحمس

٣-ج. متحفظ / د. إبداعي

٤-ج. مغرم بالكامل / د. ذو روح متحررة

٥-ج. ميكن االعتامد عليه / د. مفوض

٦-ج. متبع لألنظمة / د. يزود بخيارات

ويف النهاية يتم تسجيل النتيجة والنسبة الغالبة تكون هي النمط الغالـ عى الشخصية.

من أرسار األمناط وأهمها /	 

)األنظمة التمثيلية(

لنفهم هذه املنظومة إليكم هذا القصة التقريبية 

كنــا نســتغرب تباطــؤ زميلتنــا ســعاد، وكيــف أنهــا ثقيلــة يف كل أعاملهــا، بــل كثــرا مــا كنــا نتهمهــا   
بقلــة الحيويــة والكســل، إىل أن قــرأت عــن األمنــاط التمثيليــة ثــم حــرت دورات حــول املوضــوع، عندهــا 
ــا،  ــة غــر طبيعتن ــا طبيع ــا!!!وأن له ــل لتغيضن ــل الثق ــا !!!وال تفتع ــل علين ــا ســعاد ال متث فهمــت أن صديقتن

ــالف؟ ــا تســاءلت أكــر، مــا رس هــذا االخت وهن

فــكان الــرس هــو اختــالف النظــام التمثيــي أو النمــط التمثيــي، وأتذكــر جيــدا كيــف أن الدكتــور   
 )Coaching( يف دورتــه Smith Peckan روبــرت ســميث – رئيــس املعهــد الــدويل للتدريـــ واالستشــارات
أي املتابعــة، أكــد لنــا أهميــة التعــرف عــى منــط مــن نتعامــل معهــم ألن ذلــك يســهل فهمهــم وإفهامهــم 
والشــعور بهــم وإســعادهم، وبعــد ذلــك فكــرت مــاذا لــو أن الزوجــني كانــا مختلفــني يف النمــط؟ هل يســبـ 
ذلــك مشــكالت يف الحيــاة الزوجيــة، أم إضافــة وتكامــال؟ وهــل هنــاك منــط أفضــل مــن اآلخــر؟، ومادامت 
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األمنــاط ثــالث: ســمعي وبــرصي وحــي، ومــن هنــا جــاء االختــالف بــني أمنــاط األزواج والــذي يجـــ 
االهتــامم بــه مــن قبــل املصلحــني وأخــذه بعــني االعتبــار والتعامــل مــع الزوجــني عــى غــراره.

وهنــا قــد يتــوارد ســؤال هــل الزوجــة الحســية أفضــل مــن الســمعية؟ وهــل الــزوج البــرصي أحســن    
مــن الحــي؟، هــل البــرصي أن يتعايــش مــع حســية؟ وســمعية مــع بــرصي؟ هــل البرصيــة تنجـــ برصيــني 

ــل أكــر وأكــر … وأي األمنــاط أفضــل للزوجــني، وأســئلة كثــرة جــدا كلهــا جعلتنــي أقــرأ وأحل

ــة يف  ــة األمنــاط التمثيلي ــات أهمي ــم لحلق ــا، أدعوك ـــ عــن جــل هــذه األســئلة وغره ــي نجي ول  
ــا  ــا منطــه بالضبــط ومنــط رشيكــه، ونعــرف عيــوب منطن ــة، أيــن ســيعرف كل واحــد من الســعادة الزوجي

ــة… ــذه املعرف ــة به ــعادتنا الزوجي ــد س ــف تزي ــك، وكي ــط الرشي ــذا من ــه، وك ومميزات

هــذه املعرفــة التــي كلــام زادت ســهل التفاهــم بــني الزوجــني واألبنــاء وإســعادهم، خاصــة أن لــكل   
ــاء.. ــف أو عن ــه دون تكل ــر ب ــهولة يف التعب ــد س ــاح ويج ــه ويرت ــل ب ــل لتعام ــط ميي ــا من من

فالنمــط التمثيــي هــو طريقــة نظرتنــا لألمــور وتخزيننــا لهــا، إذ أن حواســنا هــي املســؤولة عــى   
ــي تتحــول إىل إدراك، وتتشــكل يف الذهــن  ــة الت ــات الخارجي ــط الخارجــي باســتقبال املعلوم إدراك املحي

ــية. ــمعية وحس ــة، س ــرق برصي ــا بط ــر عنه ــاعر، والتعب ــم باملش ــق ترتج ــى ومنط ــا معن ــل له ويجع

ــالث ســمعي، حــي، بــرصي، لكــن  ــك األمنــاط الث ــا ميل ــا نســمع ونبــرص ونحــس، فكلن ومــا دمن  
ــي.  ــا التمثي ــا أو نظامن ــه منطن ــم أن ــذي نحك ــو ال ــا ه ــى ترصفاتن ـــ ع ــام الغال ــة والنظ ـــ مختلف بنس

فالكثــر مــن الخالفــات تنتــج الختــالف الشــخصيات وتــؤدي إىل اإلحبــاط يف عــدم معرفــة اآلخــر   
يف بعــض األحيــان. فمعرفــة منــط شــخصية األزواج، األبنــاء، التالميــذ، املديــر وكل شــخص تتعامــل معــه 
يقــوي االتصــال ويجعــل الحيــاة االجتامعيــة زاهيــة. مــن العلــوم الحديثــة يف التنميــة البرشيــة املكتشــفة 
بفضــل اللــه نظريــة األنظمــة التمثيليــة يف علــم النفــس والتــي تطبــق يف مختلــف املجــاالت. مثــالً ألهميتهــا 
تطبــق يف حقــل التعليــم فهــي تصنــف أمنــاط التعلــم لــدى األطفــال والتالميــذ. األنظمــة التمثيليــة ثــالث 
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أمنــاط البــرصي والســمعي والحــي.

ــق  ــل املصلحــني هــو الطري ــن قب ــي م ــط والنظــام التمثي ــم النم ــرف عــى الشــخصيات وفه التع   
الحيــاة. أمــور  الصلــح وتوجيههــم يف  األزواج يف جلســات  التعامــل مــع  األمثــل لحســن 

وللنجــاح يف هــذه العمليــة املمنهجــة واملجدولــة للصلــح مــن قبــل الجهــة املرشفــة عــى الجلســات    
عــى املصلــح التعــرف عــى مــا هــو النمــط والنظــام التمثيــي الســائد لــدى كل منهــام. حيــث يوجــد منــط 
متثيــي واحــد فقــط مســيطر ومفضــل للشــخص يف اســتقبال وإرســال املعلومــات. ومعرفــة النمــط الغالـــ 

ــي؟ ــة التفاهــم. فــام هــو النظــام التمثي ــل ويســهل طريق ــكل منهــام يســاعد عــى التقب ل

Representational System النظام التمثيي

ــم األول للمعلومــات. فمــن خــالل  النظــام أو النمــط التمثيــي هــو مصــدر اإلدراك والتعل  
ــي تتحــول إىل إدراك  ــة الت ــك باســتقبال املعلومــات الخارجي ــط الخارجــي وذل ــم إدراك املحي الحــواس يت
وتشــكل يف الذهــن، ويجعــل لهــا معنــى ومنطــق ترتجــم باملشــاعر والتعبــر عنهــا بطــرق برصيــة، ســمعية، 
ــون  ــم ال تعلم ــون أمهاتك ــن بط ــم م ــه أخرجك ــال )والل ــث ق ــاىل حي ــه تع ــا يف كتاب ــم ذكره ــية. وت حس
شــيئاً وجعــل لكــم الســمع واألبصــار واألفئــدة لعلكــم تشــكرون( النحــل:٧٨. فهــي طريقــة متثيــل الواقــع 
يف أذهاننــا اســتقباال وإرســاال وحفظــاً مرتبطــة بقيمنــا واعتقادنــا وأفكارنــا عــن طريــق إدراكنــا لألمــور. 
ــع  ــي(. جمي ــمعي، ح ــرصي، س ــخص )ب ــي للش ــط التمثي ــا النم ــة يحدده ــاليـ معين ــا بأس ــر عنه والتعب
األنظمــة موجــودة ولكــن بنســـ متفاوتــة والنســبة األعــى ألي نظــام لــدى الشــخص تعتــر النظــام املمثــل 

ــه ويعكــس عــى شــخصيته و)ال يوجــد نظــام أفضــل مــن األخــر(. ل

Visual أوالً: النمط البرصي

الــزوج /الزوجــة ذو النظــام البــرصي يــدرك األمــور عــن طريــق بــرصه ويهتــم للمناظــر والصــور واأللــوان 
للمحيــط الخارجــي. فهــو يتذكــر الصــور واألماكــن ويجيــد الوصــف للمعلومــات بعــد تخيلهــا وتصويرهــا يف 
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ــاء حديثــه حركــة عينــه متجهــة لألعــى، ويســتخدم يديــه بكــرة وبحــامس للتعبــر يف اتجــاه  ــه، وأثن عقل
أعــى مــن جســده، مييــل إىل الرسعــة امللحوظــة يف الحركــة، رسيــع التنفــس مــن أعــى منطقــة الصــدر، 
يتميــز بالنشــاط والحيويــة واالنطــالق والحريــة فيــه مــن صفــات القيــادة، رسيــع الــكالم وعــايل الصــوت 
جهــوري، كلامتــه يف املتوســط بــني ١٨٠ـ٢٢٠ يف الدقيقــة نتيجــة النتقالــه مــن صــورة ألخــرى يف مخيلتــه، 
ــور يف اتخــاذ  ــه مته ــه ولكن ــا حول ــاً مل ــه دوم ــة، منتب ــكالم ويحــي قصصــاً متنوعــة ومختلف يقاطــع يف ال
ــه  ــالل حديث ــن خ ــفه م ــام. تكتش ــكل الع ــة والش ــر الخارجي ــم باملظاه ــرد، يهت ــرسع يف ال ــرارات والت الق

فكلامتــه دومــا تــدور حــول شــاهد، أرى، أنظــر، تخيــل، شــوف، واضــح..... الــخ.

للتعامل معه أثناء الجلسة:

اهتم بشكلك الخارجي ومظهرك لي تجد القبول.

أظهر حامسك وكن منتبهاً اثناء حديثه مع حركة رأسك باإلمياءات.

تحدث معه بصوت مرتفع رسيع وعليك مجاراته بالتحدث عن الصور.

استخدم عباراته شاهد، تخيل، رؤية، صورة... الخ.

ــة  ــة املكتوب ــة، اللغ ــول مــن خــالل الوســائل املرئي ــك الحل ــكار وكذل ــه وطــرح األســئلة واألف يفضــل التوجي
املصــورة مثــل الكتابــة والقــراءة مــن الكتـــ املصــورة، مشــاهدة مقاطــع أرسيَّــة محــرة مــن قبــل املصلــح، 

تجذبــه األســئلة التصويريــة الخياليــة.

Auditory ثانياً: النمط السمعي

الــزوج /الزوجــة ذو النمــط الســمعي يــدرك األمــور بســمعه ويهتــم بالحديــث مــع اآلخريــن يركــز   
كثــراً مبســتوى ونــرة األصــوات وكيفيــة انتقــاء الكلــامت، يســتمتع بالنقــاش والحــوار ويتأكــد عــن املعلومــة 
ــى، إنســان اجتامعــي  ــاً، ويفضــل الحــوارات ذات املعن ــالً منطقي ــل كل مــا يســمعه تحلي باألســئلة فهــو يحل
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ــل  ــر والتحلي ــث والتفك ــه يف الحدي ــذ وقت ــيء ويأخ ــد، بط ــت جي ــتمع ومنص ــه مس ــات ألن ــد العالق يجي
املنطقــي، لذلــك قراراتــه فيهــا مــن الحكمــة واالتــزان مــام يســمح لــه برتتيـــ وتنظيــم أفــكاره، يتحــدث 
ببــطء وتــوازن مــا بــني ١٢٠ـ١٨٠ كلمــة يف الدقيقــة، يتنفــس مــن منتصــف منطقــة الصــدر وأثنــاء حديثــه 
حركــة عينيــه متجهــة يف املنتصــف ويديــه تتجــه مبســتوى إذنــه. ومــن عيوبــه البــطء يف اتخــاذ القــرارات 
نتيجــة لتحليــل األمــور والســؤال عنهــا، تعرفــه مــن خــالل كلامتــه يكــرر اســمعني، ســمعت، يقــول، نــرة، 

إزعــاج... الــخ 

للتعامل معه أثناء الجلسة:

انتقي حوارك وكلامتك فهو يهتم للمحتوى واملضمون.

كن هادئ الطبع وتحدث ببطء وركز عى تنوع نرة صوتك.

كن متوازنًا يف حركتك ألن الحركة الرسيعة تزعجه.

استخدم عباراته سمعت، تحدثت، حللت، ناقشت... الخ

ــل قــراءة  ــة الســمعية، اللغــة املقــروءة مث ــه وتقديــم النصائــح مــن خــالل الوســائل التعليمي يفضــل التوجي
ــة والفلســفية. ــه األســئلة التحليلي ــة القصــص والشــعر، ســامع األناشــيد، تجذب وكتاب

Kinesthetic ثالثاً: النمط الحيس

ــذوق وهــو  ــه وبحواســه مــن اللمــس والت الــزوج /الزوجــة ذو النظــام الحــي يــدرك األمــور بقلب  
يقــدر اإلحســاس واملشــاعر، يــدرك كل مــا يتعلــق بإحساســه ومشــاعره واللمــس والروائــح، الحــس املرهــف 
مييــز هــذا الشــخص والتحــدث ببــطء ملحــوظ ولديــه طــول بــال وقــدرة عــى الصــر، هــادئ جــداً ويعتــر 
أكــر حســية تجــاه الحيــاة والعالقــات اإلنســانية، عاطفــي جــدا وكل يشء مرتبــط بــه مهــم لــه جــدا. يحكــم 
عــى األمــور بشــكل عــام وليــس بتفاصيلهــا، النمــط الحــي يتنفــس بهــدوء وعمــق مــن أســفل الصــدر، 
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قدرتــه التنفيذيــة جيــدة ألنــه يعتمــد عــى حواســه ولكــن بطــيء يف اتخــاذ القــرارات ويعتمــد عــى إحساســه 
ــه  ــره ويحـــ بشــدة. صوت ــه يك ــا تصــدق ولكن ــاً م ــي غالب ــة عــى األحاســيس الت ــه مبني ــتقبل، قرارت للمس
منخفــض جــدا ويتكلــم مــن قلبــه ومشــاعره وأحاسيســه، يأخــذ وقــت أطــول يف الحديــث تقريبــاً مــا بــني 
ــه  ـــ إىل تحــت ويدي ــه يف الغال ــة عيني ــق(، حرك ــدوء ملفــت )الراي ــة يتحــدث به ١٢٠ـ٨٠ كلمــة يف الدقيق
كذلــك تحــت مســتوى الصــدر، يحـــ اللمــس وتعرفــه بكلــامت اإلحســاس املســتخدمة دومــاً مثــل أنــا حــاس، 

أشــعر، توتــر، اللمــس، بــرد، أحـــ.... الــخ

للتعامل معه أثناء الجلسة:

عر عن أحاسيسك تجاه أي موضوع يتحدث به، وأنك مهتم ومتفاعل.

أظهر له اهتاممك ومشاعرك أثناء الحديث وأشعره بذلك.

تحدث معه ببطء وصوت هادئ منخفض.

استخدم عباراته حسيت، شعرت، حبيت الفكرة... الخ

ــس  ــه اللم ــالل حواس ــن خ ــية، م ــة الحس ــائل التعليمي ــالل الوس ــن خ ــم م ــي التعل ــخص الح ــل الش يفض
ــاعر. ــئلة املش ــه اس ــعر، تجذب ــات والش ــراءة الرواي ــل ق ــية مث ــة الحس ــم، اللغ ــذوق والش والت

أخــراً يالحــظ أن معظــم الســمعيني والحســيني لديهــم اعتقاد أن البرصي شــخص مزعج ومشــاغـ.   
أمــا البــرصي يعتقــد بــرود النمطيــني اآلخريــن، ويتهمهــم مبضيعــة الوقــت والالمبــاالة. االهتــامم مبعرفــة 
أمنــاط الشــخصية واحرتامهــا متعــة تســمح لنــا التعامــل مبرونــة وهــذا األمــر مهــم جــدا توضيحــه للطــرف 
األخــر ليحــرتم نظــام رشيــك حياتــه، ويتعامــل معــه مــن خــالل مــا يرغـــ التعامــل بــه مــن كلــامت ولغــة 

جســد ونــرة صــوت.
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لفتة مهمة:

وأود توضيــح نقطــة مهمــة جــدا للمصلحــني يف هــذه الجزئيــة حيــث ســيتم توضيحهــا مــن خــالل   
هــذه الحالــة التــي ســأطرحها وكانــت مــن أحــد حــاالت الصلــح أدرتهــا وحــرت كافــة جلســاتها حتــى تــم 
الصلــح وللــه الحمد/الحالــة )م( أحالتهــا يّل األخــت الشــقيقة الكــرى عمــر الــزواج ٢٥ عــام وتــم تزويــج 
ـــ الطــالق  ــد األخــت، وتطل ــس عن ــذ شــهرين، وتجل ــة من ــت الزوجي ــث إن الزوجــة تركــت بي ابنتــني وحي
وقــد تــم الطــالق مرتــني ســابقة، والــزوج متمســك بهــا ويريــد إرجاعهــا، وهــي ترفــض بشــدة العــودة، وتــم 
ــا مشــكلة  ــا عــى أســاس أن تطــرح علين تنســيق موعــد مــع األخــت بطريقــة غــر مبــارشة للحضــور لدين
خاصــة بهــا، وهنــا ســتكون فرصــة لدراســة منــط الزوجــة )األخــت( وإيجــاد مفتــاح للدخــول يف موضوعهــا 
وقــد متكنــت وللــه الحمــد مــن إيجــاد هــذا املفتــاح وهــو التعــرف عــى منطهــا والــذي كان ميثــل النمــط 
الحــي واتضــح مــن خــالل الحديــث معهــا أن معظــم مشــكالتها وســبـ طالقهــا يف املرتــني الســابقة البعــد 
الجســدي للزوجــني وكونهــا حســية يهمهــا وجــوده حولهــا واإلحســاس بــه، وحيــث الــزوج يعمــل مبدينــة وهي 
تســكن مبدينــة أخــرى وقــد تجاهــل الــزوج ذلــك مــام ســبـ لهــا توتــرًا وإربــاكًا يف العالقــة، وبعــد الجلــوس 
مــع الــزوج وتوجيهــه وتعريفــه بنمــط زوجتــه واحتياجاتهــا وتعريفهــا هــي بنمــط زوجهــا وأهميــة التعامــل 
معــه بحســـ منطــه، والتأكيــد عــى الــزوج بــأن يتلمــس العــذر لهــا والتعامــل معهــا عــى حســـ منطهــا، 
وبذلــك اســتطعنا وبوجــود مصلــح ذات البــني الــذي كتـــ وثيقــة الصلــح بنــاء عــى احتياجاتهــا التــي تتعلــق 
ــح  بنمطهــا، وكذلــك الــزوج صاحـــ النمــط الســمعي، وأن تتعامــل معــه عــى حســـ احتياجــه وتــم الصل
وللــه الحمــد واآلن ومنــذ ٣ ســنوات هــام يف خــر ونعمــة، كــام ورد عــى لســان األخــت التــي تــم التواصــل 

معهــا قبــل فــرتة كنــوع مــن االطمئنــان والتواصــل.
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املحور الثاين: مهارات التفاوض مع كل منط.

ذكــرت يف املحــور الســابق بعًضــا مــن مهــارات التفــاوض مــع كل منــط وبشــكل موجــز وهنــا، ومــن   
خــالل هــذا املحــور ســيتم تفصيــل تلــك املهــارات وآليــة توظيفهــا يف الجلســات للوصــول للنتيجــة الحتميــة 

ــة اإلصــالح. والهــدف مــن عملي

أ مفهوم التفاوض	-

التفــاوض عمليــة ترتبــط بشــكل أســايس بفــض النــزاع وحلــه، والذي ينشــأ بــني طرفــني )الزوجني(،   
والــذي يقومــان فيــه برتتيـــ وإعــادة طلباتهــم بهــدف التوصــل إىل تســوية مقبولــة ويف مصلحــة كليهــام.

وتأكيــدا عــى أن التفــاوض عمليــة فــإن “تــوار” يــري أن التفــاوض عمليــة متكاملــة وليــس نهايــة   
واحــدة، وبالتــايل فــإن هنــاك مجموعــة مــن املهــارات املطلوبــة توافرهــا للقائــم بعمليــة التفــاوض بطريقــة 

ــة. فعال

كــام أن التفــاوض هــو نــوع مــن الحــوار أو تبــادل االقرتاحــات بــني الزوجــني بهــدف التوصــل إىل   
اتفــاق يــؤدي حســم املشــكلة والوصــول لحــل، ومــن يديــره شــخص متخصــص ومؤهــل لديــه مهــارات فــض 

النــزاع. 

ماذا تتضمن عملية التفاوض من اشكال ومهارات؟

ــكالم يف  ــوار بال ــئ الح ــاين يج ــلوك اإلنس ــن الس ــة م ــكاالً مختلف ــاوض أش ــة التف ــن عملي وتتضم  
مقدمتهــا، وإن كانــت تشــتمل أيضــا مظاهــر أخــرى كاإلشــارات أو الترصفــات املؤثرة يف ســر املفاوضات أو 
التجهيــزات وإكــامل التحضــرات املؤديــة لجلســة التفــاوض أو املواكبــة لهــا أو املؤثــرات املمكــن اســتخدامها 

ــه جلســات املفاوضــات بهــدف اإلصــالح. بطريقــة مبــارشة أو غــر مبــارشة لتوجي
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 مميزات جلسة التفاوض ومهارات املفاوض)املصلح(:

املرونــة /التكيــف الرسيــع /التــواؤم مــع املتغــرات املحيطة/وتتطلـــ قــدرات ومهــارات عقليــة، حتــى   
ميكــن التغلـــ عــى املشــاكل والعقبــات التــي تواجــه العمليــة التفاوضيــة وتنشــأ أثناءهــا خاصــة مــا قــد 
يطــرأ عــى الزوجــني أثنــاء الجلســة مــن تغــر يف األفــكار وبالتــايل املشــاعر مــام يجعلهــم يتخــذون ســلوكا 

ــاً. مختلــف نســعى أن يكــون إيجابي

 ماذا عن التفاوض يف املجال النفي واالجتامعي؟

واملتخصصــون يف الخدمــة االجتامعيــة يعرفــون التفــاوض عــى أنــه” عمليــة ميكــن مــن خاللهــا   
إحضــار الزوجــني اللذيــن لديهــام خــالف، والعمــل عــى التوفيــق بينهــم لــي يتصلوا مــع بعضهــم، ويتحدثوا 

ــني الطرفــني “. ــة ب ــة متبادل ــول وموافق ــاق ودي مقب ــون إىل اتف ــك يصل ــن خــالل ذل ــة وم بحري

مــن الجانـــ النفــي أرى أن عمليــة التفــاوض يف مجالــس الصلــح هــي عمليــة تســعى إىل إعــادة   
ــادة  ــام وإع ــاة بينه ــودة الحي ــني ج ــارات تحس ــتخدام مه ــك باس ــني وذل ــني الزوج ــجام ب ــة واالنس األلف

التــوازن املطلــوب يف جوانـــ حياتهــام املختلفــة.

من هو املّير أو املصلح؟ وما هو دوره ومهاراته يف التفاوض؟

ــن أجــل  ــع الزوجــني م ــل م ــذي يعم ــد وال ــك الشــخص املحاي ــو ذل ــاوض ه ــرس التف ويقصــد مبيّ   
تفعيــل النقــاش والحــوار بينهــم مــن خــالل تحســني االتصــال ودراســة املشــكالت وحلهــا مــن خــالل اتخــاذ 

ــيدة.  ــرارات رش ق

كــام أن ميّــرس التفــاوض هــو ذلــك الشــخص الــذي يعطــي كل طــرف )زوج/زوجــة( الفــرص املتســاوية لــي 
يشــارك مــن خــالل اإلنصــات الفعــال وطــرح التســاؤالت.



121

– أن يتوافــر بالقائــم بعمليــة التفــاوض االســتعداد للقيــام بهــا واإلعــداد املهنــي الــذي يؤهلــه للقيــام 
بتلــك العمليــة بنجــاح مــن حيــث املعــارف والخــرات واملهــارات الالزمــة لذلك.

– توافــر مجموعــة مــن اإلســرتاتيجيات والتكتيــكات التــي تتناســـ وطبيعــة كل موقــف تفــاويض 
وعنــارصه املختلفــة.

ــح( وفــق  ــا )املصل ــة يقــوم به ــه عملي ــه عــى أن ــك فــإن تيســر التفــاوض ميكــن النظــر إلي  وبذل
ــه  ــد، ويراعــى في ــم االتفــاق عليهــا بــني الزوجــني وفــق إطــار تخطيطــي جي أهــداف محــددة يت
اإلدارة للموقــف التفــاويض بــني الزوجــني مــن أجــل الوصــول إىل تســوية مقبولــة لــكل منهــام ويف 

إطــار القيــم املهنيــة.

 وتأسيســاً عــى مــا ســبق ميكــن وضــع مفهــوم إجــرايئ لتيســر التفــاوض يف ضــوء املفاهيــم الســابقة كــام 
: يي

ــة تتضمــن سلســلة مــن الخطــوات واإلجــراءات التــي يجـــ أن يقــوم بهــا األخصــايئ  ــة مهني ــه عملي – أنّ
ــاوض  ــام بالتف ــل القي ــة باإلعــداد قب ــرس، بداي ــل يف أقســام اإلصــالح األرسي كميّ ــذي يعم االجتامعــي ال
ــاوض  ــة التف ــارص عملي ــاق إيجــايب. إّن عن ــاء بالوصــول إىل اتف ــاويض وانته ــف التف ــإدارة املوق ــروراً ب م

ــح عــى ضلوعــه الثــالث: ــة الصل ــث تقــوم عملي ــارة عــن مثل ومقومــات إنجاحهــا عب

أطراف التفاوض )الزوجني(.	 

الحوار التفاويض )األسئلة واإلجراءات(	 

 امليرس لعملية التفاوض )املصلح( لتقريـ وجهات النظر.	 
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أهم املهارات:

ــح  ــن املصل ــكل م ــة ل ــي مهم ــة وه ــدء الجلس ــد ب ــة عن ــوة أوىل ومنطقي ــي خط ــارف: وه  ) أ( التع
والزوجــني، حيــث يجـــ عليــه أن يبــادر بهــا يف عمليــة التفــاوض، ألنهــا متكنــه مــن بنــاء جــرس 

ــاوض. ــة التف ــة يف عملي ــة مهني ــن عالق ــؤدي إىل تكوي ــذي ي ــة ال مــن الثق

) ب( افتتــاح جلســة التفــاوض: بعــد أن تتــم عمليــة التفــاوض يبــدأ املصلــح بافتتــاح الجلســة، ويقــوم 
بالرتحيـــ حتــى يعطــي انطباعــا للزوجــني بأنــه مهتــم بهــام، ثــم يقــوم بعــرض موضــوع الخــالف 
بشــكل واضــح وبلغــة بســيطة ومفهومــه، ويؤكــد عــى أهميــة التوصــل إىل اتفــاق، والنتائــج اإليجابية 

والســلبية املتوقعــة مــن هــذا االتفــاق مــع عــدم اســتخدام عبــارة تــرز القــوة أو التهديــد.

) ج( التكيــف مــع املوقــف التفــاويض: وهــي عمليــة ومهــارة مطلــوب توافرهــا يف املصلــح القائــم 
بالتفــاوض ألنــه يقابــل أمناطـًـا كثــرة ومتنوعــة مــن الســلوك أثنــاء جلســات التســوية مــام يفــرض 

عليــه التكيــف الرسيــع، والتــوازن مــع كل جديــد يف مواقــف النــزاع.

) د( توجيــه األســئلة االســتداللية والتفســرية: وعــادة مــا يســتخدمها املصلــح ويجـــ أن يحددهــا يف 
مرحلــة اإلعــداد حتــى يتســنى لــه القيــام بعمليــة اإلفــراغ الوجــداين للزوجــني، مــام يســهل يف كثــر 

مــن األحيــان الحــل أو التوصــل إىل الصلــح.

ــن  ــئ كل م ــا يهي ــح بعدم ــا املصل ــل إليه ــة يص ــي مرحل ــاق: وه ــرام االتف ــد وإب ــة التعاق ) ه( مرحل
ــاه ــني يرتضي ــل مع ــرار ح ــني إىل إق الزوج

كل منهام، ويعتر ذلك مرحلة إنهاء الجلسة التفاوضية إذا تم إبرام االتفاق بني الزوجني

) و( تقيــم األداء التفــاويض: وفيهــا يقــوم املصلــح مبراجعــة األهــداف املبتغــاة والتــي تــم تحديدهــا 
مســبقا يف مرحلــة اإلعــداد للتفــاوض، ثــم يقــوم بقيــاس وتقديــر النتائــج التــي تحققــت مــن جلســة 

التفــاوض وأخــراً مقارنــة هــذه النتائــج باألهــداف املوضوعــة.
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ختاما: اسرتاتيجيات وتكتيكات التفاوض:

ــت يف  ــة، وإن اختلف ــرتاتيجيات التفاوضي ــم االس ــرض أه ــول ع ــددة ح ــر متع ــات نظ ــاك وجه هن
ــايل: ــرتاتيجيات كالت ــذه االس ــرض ه ــن ع ــا، وميك ــق يف مضمونه ــا تتف ــا إال أنه عدده

) أ( إسرتاتيجيات طبقا للنتائج املطلوب تحقيقها:

– اسرتاتيجيات التفاوض واملصالح املشرتكة.

– اسرتاتيجيات الصلح

) ب( إسرتاتيجيات طبقا لتوقيت املوقف وهي:

– بدء الكالم أو التوقف. 

– االنسحاب الظاهري أو الحقيقي.

– الرتاجع أو الهجوم. 

– طرح البدائل أو االقرتاحات املضادة.

– توقيت التمسك أو الرتاخي. 

 – التقدم برأي أو عنرص جديد يف الحوار.

– طلـ االسرتاحة.
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) ج( إسرتاتيجيات طبقا لطابع السلوك التفاويض ومنها:

– إسرتاتيجية هجومية أو دفاعية.

– إسرتاتيجية التعاون أو املواجهة.

– إسرتاتيجية التدرج أو اإلنجاز مرة واحدة.

– إسرتاتيجية تفادي الرصاع أو مواجهة النزاع.

والجوانـ التي يجـ أن تدار بها جلسة التفاوض يف مكاتـ الصلح هي:

– التعارف وافتتاح جلسة الصلح والتفاوض مبهارات املصلح الفعال.

– التكيف مع املوقف التفاويض باعتبار الزوجني رشكاء يف مؤسسة واحدة ويجـ نجاحها. 

– تحديد مراحل التدخل يف الحوار بني الزوجني، وأساليـ الحوار الناجحة.

ــكل منهــم  ــث إن ل ــزوج والزوجــة حي ــا حســـ منــط ال ــة وأســلوب طرحه ــار األســئلة الذكي – اختي
ــكل جــواب. ــة ل ــة الراجع منــط والتغذي

_ الســر معهــام بطريقــة أو قاعــدة باريتــو وهــي الرتكيــز عــى ٢٠ % لــي نحصــل عــى ٨٠%، قــول 
مبــدأ باريتــو أن ٨٠% مــن النتائــج ســببها ٢٠% مــن األســباب. ويعــرف هــذا البــدء أيضــا بقاعــدة 
٨٠ - ٢٠. وســمي هــذا املبــدأ عــى اســم عــامل االقتصــاد اإليطــايل فيلفريــدو باريتــو الــذي الحــظ 
أن ٨٠% مــن الــروة يف إيطاليــا، مملوكــة ل ٢٠% مــن الســكان. ولهــذا املبــدأ تطبيقــات عديــدة يف 

كافــة املجــاالت، وفيــام يــي بعــض األمثلــة لهــذه التطبيقــات:

يف املبيعات: ٨٠% من أرباحك تأيت من ٢٠% من الزبائن

يف اإلدارة: ٢٠% من املوظفني يقومون بـ ٨٠% من العمل يف الرشكة.

يف تنظيم الوقت: ٨٠% من وقتك يرصف عى ٢٠% من املهام أو األشياء.

ــرت  ــن يف دف ــن املوجودي ــع ٢٠% م ــم م ــه يف التكل ــك تقضي ــت اتصال ــن وق ــال: ٨٠% م يف االتص
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ــك. هاتف

يف املالبس: ترتدي يف ٨٠% من الوقت ٢٠% مام هو موجود يف خزانة مالبسك.

ــن  ــتخدمون ٨٠% م ــرىض يس ــن امل ــني أن ٢٠% م ــدة، تب ــات املتح ــة يف الوالي ــة الصحي يف الرعاي
ــة. ــة الصحي ــوارد الرعاي م

كيف نوظفها هنا؟

ــز  ــام يرك ــوي فحين ــر إيجــايب وق ــدا، وذات أث ــة ج ــا قوي ــد أنه ــالح نؤك ــال اإلص ويف مج  
املصلــح يف الجلســة عــى أهــم ٢٠ نقطــة أمــام ١٠٠ نقطــة طرحــت مــن قبــل الزوجــني ســيحصل 

ــح. ــدة يف الصل ــة جي ــى نتيج ع

– التعاقد )عقد بالصلح( املبني عى ما تم الوصول له من احتياجات والوصول إىل اتفاق.

الختام:

لــوال االختــالف يف منــط كل مــن الــزوج والزوجــة واعتبارهــا أجمــل ارتبــاط وأكــر قــوة والــذي   
يغلفــه إطــار رشعــي قويــم ملــا تــم االنســجام واأللفــة، ورغــم تعقيــد واعتبــار العالقــة الزوجيــة مــن أعقــد 
العالقــات البرشيــة وأهمهــا إال أّن جاملهــا يف التعــرف عــى املفارقــات فيهــا لنتمكــن كمختصــني ومصلحني 

التعامــل معهــا وإيجــاد املفاتيــح املناســبة لــكل مشــكلة.

ــن خــالل منــوذج جــرس  ــاة الزوجــني م ــادراً عــى تحســني جــودة حي ــح ق ــذا ســيكون املصل وبه  
ــم  ــدة ت ــة جدي ــك وبداي ــف ومتاس ــجام إىل تكي ــدم انس ــة ورصاع وع ــل للعالق ــار كام ــد انهي ــول وبع التح
اســتخدام أقــوى اإلســرتاتيجيات التــي تتعلــق مبعرفــة النمــط وكل مــا يتعلــق بــه مــن ســامت يجـــ احرتامها 

ــا. ــا له ــوار تبع ــة الح ــا وصناع ــن خالله ــل م والتعام
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الفصل الخامس 
مهارات إدارة الجلسة اإلصالحية ومراحلها، ومتابعة الحالة بعد اإلصالح

د. تريك القحطاين

ــم  ــح األرسي، يت ــة املصل ــالح األرسي ومقابل ــة اإلص ــراد األرسة إىل مراجع ــد أف ــأ أح ــا يلج عندم  
اتبــاع النظــم املرعيــة يف هــذا الشــأن، ويخصــص لــه وقــت محــدد يتــم فيــه االتصــال املبــارش مــع املصلــح 
ــرف  ــرف يف الع ــا يع ــو م ــاين، وه ــرف الث ــور الط ــألة بحض ــر يف املس ــارة، أو النظ ـــ االستش ــواء لطل س
املهنــي بجلســة الصلــح، وســنتناول يف هــذا الفصــل التعريــف مبهــارات إدارة الجلســة اإلصالحيــة، ومراحــل 

ــو اآليت: ــى النح ــاور ع ــة مح ــك يف ثالث ــالح، وذل ــد اإلص ــة بع ــة الحال ــة، ومتابع الجلس

املحور األول: التعريف مبهارة إدارة الجلسة 

ميكــن أن تُعــرّف الجلســة املختصــة باإلصــالح األرسي بأنّهــا: مــدة زمنيــة يجلــس فيهــا املصلــح يف   
مــكان مخصــص، ويتصــل فيهــا مبــارشة مــع األطــراف لنظــر املوضــوع الــذي يخــص األرسة.

ــارش مــع الحــارض مــن األطــراف؛ إلعطائهــم الفرصــة  فالغــرض مــن الجلســة هــو التواصــل املب  
الــذي يرغبــون يف مشــاركة املصلــح األرسي يف إيجــاد حــل لــه. لعــرض املوضــوع 

بينــام ميكــن تعريــف إدارة الجلســة يف اإلصــالح األرسي بأنّهــا: “مجموعــة من اإلجراءات والوســائل   
التــي ميارســها املصلــح األرسي طــوال مراحــل االتصــال املبــارش مــع األطــراف، تهــدف للســيطرة املبكــرة 

ــي تدعــم اســتقرار األرسة”. ــول املناســبة الت ــزاع األرسي، وإيجــاد الحل عــى الن
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فتتميز إدارة الجلسة بعدة خصائص منها:

أوالً: البعد الزماين املحدد:

وهــو الوقــت الــذي يحــدد لالتصــال املبــارش باألطــراف، والــذي ال بــّد أن يكــون معلومــاً للمصلــح   
ولألطــراف، وســواء أكان ذلــك بحجــز موعــد مســبق، أو الدخــول مبــارشة إذا كان هنــاك فرصــة.

ثانياً: البعد املكاين املحدد:

إّن مجلــس الصلــح ال بــّد أن يكــون مهيــأً الســتقبال النــاس، ويتناســـ مــع حاجتهــم، وتتوفــر فيــه   
ســبل الراحــة والضيافــة؛ ألنهــم ســيقضون وقتــا ليــس بالقصــر يف العــرض املناقشــة، كــام يتعــني أن يكــون 

ــرس وســهولة.  ــه بي ــوا إلي ــكان، ويســتطيعون أن يصل ــك امل ــم موضــع ذل ــاً له معلوم

ثالثاً: إجراءات متتابعة:

تتــم يف جلســة الصلــح مجموعــة مــن اإلجــراءات والوســائل العمليــة التــي متثــل الجهــد الكمــي،   
والنوعــي الــذي يبذلــه املصلــح األرسي؛ إلنجــاح الجلســة، والوصــول إىل األهــداف املرســومة التــي تتناســـ 

ــا. ــع له ــي يتب ــة الت ــح والجه ــا املصل ــوم به ــي يق ــة الت ــع الوظيف م

رابعاً: يقوم بها مختص:

فالشــخص املســؤول عــن إدارة الجلســة هــو املصلــح األرسي، والذي حــدد النظام رشوطــه ومؤهالته   
العلميــة، والشــخصية. ويعــاون املصلــح األرسي عــادة أشــخاص آخــرون، ولكــن يقتــرص دورهــم عــى الدعــم 
الفنــي عــادة، واملســاعدة يف اســتكامل بعــض اإلجــراءات. فــال يعتــر مــا يقــوم بــه األطــراف مــن جهــد قبل 
االتصــال املبــارش باملصلــح، أو عنــد ســرهم يف اإلجــراءات النظاميــة لتحديــد موعــد للجلســة، وال الجهــد 

الــذي يقــوم بــه موظــف االســتقبال ضمــن مهــارة إدارة الجلســة.
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خامساً: لها مراحل متعددة:

فــإدارة الجلســة أعــم مــن وقــت الجلســة، فهــي تتعلــق بالتهيئــة املعنويــة واملاديــة التــي تكــون تبــدأ   
ــور اآليت. ــه يف املح ــاء الل ــه إن ش ــيأيت بيان ــام س ــراف ك ــع األط ــارش م ــال املب ــل االتص قب

سادساً: لها أهداف محددة:

تهــدف إجــراءات إدارة الجلســة إىل وأد الخــالف، وترميــم العالقــة األرسة، وليــس إثــارة الخالفــات   
وإذكائهــا، كــام تهــدف جلســة الصلــح إىل إنهــاء النــزاع دون الحاجــة إىل اللجــوء للمحاكــم، وذلــك لتقليــل 
ــات إىل  ــة امللف ــح األرسي يف إحال ــك يجـــ أال يتعجــل املصل ــم، لذل ــام املحاك ــا املنظــورة أم ــدد القضاي ع

ــواء املوضــوع. ــن الحت ــد املمك ــذل الجه ــل ب ــة قب املحكم

املحور الثاين: مراحل الجلسة اإلصالحية

متــر الجلســة اإلصالحيــة بثــالث مراحــل رئيســة، ال بــّد مــن التعامــل مــع كل مرحلــة مبــا يتناســـ   
ــح األرسي يف إدارة الجلســة، والوصــول إىل  ــاءة املصل ــع كف ــا، مــام يســاعد عــى رف ــا وطبيعته ــع واقعه م
نتائــج إيجابيــة، وهــذه املراحــل باعتبــار أن الجلســة هــي الوقــت واملــكان الــذي يبــدأ فيــه االتصــال مــع 
أطــراف النــزاع األرسي مبــارشة، فهــي ثالثــة مراحــل: مرحلــة التهيئــة، ومرحلــة املواجهــة، ومرحلــة تنفيــذ 

ــا عــى النحــو اآليت: ــة، وبيانه مخرجــات الجلس

املرحلة األوىل: مرحلة التهيئة أو ما قبل الجلسة: 

وهــي الفــرتة التــي تســبق االتصــال املبــارش مــع أطــراف العالقــة األرسيَّــة للنظــر يف موضوعهــم،   
ومســاعدتهم عــى فهــم طبيعــة العالقــة بينهــم، ومســاعدتهم عــى إيجــاد الحلــول املناســبة للصعوبــات التــي 

ــة. ــم األرسيَّ ــم يف حياته تواجهه
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ــة اإلعــداد الذهنــي، واملــادي معــاً، والــذي يســتدعي مــن  ــا مرحل ــة عــن غرهــا بأنّه وتتميــز هــذه املرحل
املصلــح األرسي التحضــر املناســـ لــكل مــا قــد يؤثــر عــى عمليــة التواصل الفّعــال مــع األطراف، فاملســائل 
املعروضــة يف الجلســة، منهــا: املعقــد، ومنهــا: البســيط، باإلضافــة إىل الحالــة النفســية والذهنيــة التــي قــد 
ــاً مــا يصاحبهــا الخــوف والتوتــر عنــد البعــض،  يكــون عليهــا األطــراف قبــل املوعــد املحــدد، والتــي غالب
واألحــكام املســبقة عنــد البعــض اآلخــر فيــام ســتؤول إليــه الجلســة، وانعــدام الثقــة يف املصلــح، أو يف جهــة 

اإلصــالح، وخــوف التحيــز إىل الطــرف اآلخــر.

فمن األمور التي ال بّد أن يراعيها املصلح األرسي يف هذه املرحلة ما يأيت:   

أوالً: التهيئة النفسية: 

وذلــك بالتخلــص مــن جميــع الشــواغل، والعوالــق الفكريــة التــي تؤثــر عــى تركيــز املصلــح األرسي،   
ــد  ــي ق ــات الت ــض الترصف ــاه بع ــدم الســيطرة عــى اســتجابته اتج ــة، أو ع ــه يف الجلس ــر عــى أدائ وتؤث

ــراف. ــن األط ــدر م تص

ومــام يســاعد عــى االســتعداد النفــي اســتحضار نيــة اإلصــالح والتوفيــق بــني األطــراف وتذكــر   
الفضــل واألجــر العظيــم يف ذلــك، واستشــعار حاجــة النــاس ملــن يســاعدهم يف تجــاوز املنغصــات التــي 
تكــدر صفــو ســكونهم وســعادتهم، واللــه ميــده بالعــون مــا دام يف عــون أخيــه املســلم، ويســاعد يف تنفيــس 
ــه وســلم: »مــن نفــس عــن  ــه علي ــه صــى الل ــه، فعــن أيب هريــرة، قــال: قــال رســول الل ــا عن كــرب الدني
مؤمــن كربــة مــن كــرب الدنيــا، نفــس اللــه عنــه كربــة مــن كــرب يــوم القيامــة، ومــن يــرس عــى معــرس، 
يــرس اللــه عليــه يف الدنيــا واآلخــرة، ومــن ســرت مســلامً، ســرته اللــه يف الدنيــا واآلخــرة، واللــه يف عــون 
العبــد مــا كان العبــد يف عــون أخيــه« رواه مســلم. كــام مــن األهميــة مبــكان أن يتذكــر املصلــح األرسي بأنـّـه 

عامــل بنــاء وترميــم للحيــاة األرسة، وليــس عامــل هــدم وتأزيــم.
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ثانياً: التهيئة الجسدية: 

وذلــك بالتخلــص مــن أي مؤثــرات جســدية قــد يعــاين منهــا املصلــح األرسي مثــل: التعـــ واإلرهــاق   
البــدين، أو حاجــات طبيعيــة يحتاجهــا الجســد، مثــل: العطــش، أو الجــوع، أو قضــاء الحاجــة، فــال يقــي 
الحكــم بــني اثنــني وهــو غضبــان كــام يف الحديــث املتفــق عليــه، وقد قــاس عليــه العلــامء الجــوع والعطش، 

وكل مــا يخــرج اإلنســان عــن وضعــه الطبيعــي.

ثالثاً: التهيئة املكانية: 

ــم  ــع حالته ـــ م ــة، ويتناس ــة األرسيَّ ــراف العالق ــامع بأط ــم لالجت ــكان املالئ ــز امل ــك بتجهي وذل  
ــكان أصحــاب  ــكان الرجــال، وم ــاء غــر م ــكان الّنس ــة، فم ــس، وفئ ــم كل جن ــا يالئ ــار م ــة، واعتب الصحي

االحتياجــات الخاصــة غــر األصحــاء.

ومــن املهــم يف هــذا األمــر أن يكــون وصــول املتعاملــني ملــكان معــد لالنتظــار قبــل الجلســة، تتوفــر   
ــدد. ــكان املح ــى امل ــدل ع ــادية ت ــات إرش ــود لوح ــن وج ــد م ــم التأك ــة، ث ــة والضياف ــبل الراح ــه س في

رابعاً: التهيئة الفكرية املعرفية: 

وذلــك بجمــع املعــارف العلميــة الالزمــة حــول موضــوع اإلصــالح األرسي املطلــوب، والــذي ال بــّد   
أن يتضمنــه طلـــ اإلصــالح مــن األطــراف عنــد التقــدم بطلـــ الجلســة أو االستشــارة، فــإذا كان املوضــوع 

حول الخيانة الزوجية، يقوم املصلح األرسي بالقراءة واملراجعة حول املوضوع، وطبيعة هذه  
املشــكلة، وطــرق حلّهــا، وإذا كان املوضــوع حــول الحقــوق الزوجيــة، فــال بــّد أن يراعــي املصلــح اســتحضار 
األحــكام الرشعيــة، والقواعــد القانونيــة واجبــة التطبيــق عنــد االختــالف، وعرضهــا بطريــق يســهل تقبلهــا 

ــن. مــن اآلخري

ــة، وذلــك مــن خــالل  ــة املعرفــة الربــط التاريخــي للعالقــة األرسيَّ كــام يدخــل مــن ضمــن التهيئ  
ــة، ومــا هــي الحلــول التــي ســبق أن اتبعهــا األطــراف، ومــا  مراجعــة تأريــخ األرسة يف الخالفــات األرسيَّ

ــك. ــالل ذل ــن خ ــا م ــم تحقيقه ــي ت ــج الت ــي النتائ ه
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ــاول  ــة لتن ــة ذهني ــع خارط ــح األرسي بوض ــوم املصل ــريف يق ــري املع ــر الفك ــذا التحض ــد ه وبع  
ــا  ــه، وم ــل مع ــة التعام ــد يحصــل يف الجلســة، وكيفي ــا ق ــراد األرسة، يتضمــن محــاكاة مل ــع أف املوضــوع م

يتوقعــه املصلــح األرسي مــن أســئلة يرغـــ األطــراف يف اإلجابــة عنهــا.

خامساً: التهيئة اللوجستية: 

ــة، نحــو األوراق،  ــور مادي ــن أم ــاء الجلســة، م ــح األرسي أثن ــه املصل ــاج إلي ــا يحت ــز م وهــي تجهي  
ــك االســتعانة مبرتجــم  ــك يدخــل يف ذل ــا، وكذل ــد مــن صالحيته ــة، والتأك ــزة اإللكرتوني ــالم، واألجه واألق
أثنــاء الجلســة إذا كان أحــد األطــراف ال يجيــد اللغــة العربيــة، كــام يف بعــض الــدول مثــل اإلمــارات العربيــة 

ــدة. املتح

ــم،  ــف توتره ــراف وتخفي ـــ األط ــة لكس ــة أولي ــع خط ــة وض ــن الجلس ــة م ــذه املرحل ــتلزم ه وتس  
القائــم. الخــالف  لحــل  األرسي  املصلــح  مــع  التعــاون  عــى  ومســاعدتهم 

وال ينتقــل املصلــح األرسي إىل املرحلــة التــي تليهــا، وهــي مرحلــة اســتقبال املتعاملــني إال بعــد تأكــده   
ــح أرسي. ــه كمصل ــق مبهمت ــذي يلي ــامم ال ــم االهت ــة إلعطائه ــه التام ــن جاهزيت م

املرحلة الثانية: مرحلة املواجهة، أو مرحلة االتصال املبارش:

وهــي مرحلــة التــي تصــل فيهــا املصلــح األرسي مبــارشة مــع أطــراف النــزاع األرسي، يهــدف فيهــا   
ــات بينهــم. ــم طبيعــة العالقــة بــني الزوجــني، وســبل حــل الخالف املصلــح األرسي إىل محاولــة فه

وهــذه املرحلــة تختلــف باختــالف الهــدف منهــا، فيــأيت البعــض للحصــول عــى مشــورة فقــط دون   
اختصــام طــرف آخــر، وقــد يكــون أحــد األطــراف غائبــاً وهــو الغالـــ، وميكــن أن يحــر األطــراف معــاً 
بقصــد عــرض املســألة والتطلــع إىل حــل الخــالف بينهــم إمــا مبــارشة بــدون موعــد مســبق إذا أمكــن ذلــك، 

أو بأخــذ موعــد الحــق للحضــور فيــه.
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وهنــاك مجموعــة مــن الضوابــط والقواعــد والخطــوات التــي ال بــّد مــن مراعاتهــا يف هــذه املرحلة   
ــي: ــرض املوضوع ــالل الع ــن خ ــا م ــح األرسي، نتناوله ــل املصل ــن قب م

أوالً: االستقبال وبدء التواصل:

ــك  ــني؛ فذل ــق باملتعامل ــة عــى االســتقبال الالئ ــح األرسي يف هــذه املرحل ــّد أن يحــرص املصل ال ب  
ــة إدارة الجلســة. ــه عملي ــد توترهــم، مــام يســهل علي ــم، ويبع ــدد مخاوفه ــم، ويب يســاعد عــى كســـ ثقته

وهذا األمر يتطلـ بعض الخطوات، ومنها:

أقبــل عــى املتعاملــني بــكل جوارحــك، فــال تتجهــم يف وجوههــم، فليــس الجميــع حــر اىل الصلــح ( ١
مختاراً.

حاول كسـ األطراف من بداية اللّقاء، وال تؤجل ذلك لبدء املناقشة، أو نهاية اللقاء.( ٢

أجلــس األطــراف يف مــكان مريــح لهــم، بحيــث تســتطيع ســامعهم بوضــوح، وتتمكــن مــن رصــد ( ٣
لغــة الجســد دون أن يشــعر األطــراف بذلــك، فهــي تعــر يف كثــر مــن األحيــان عــن بعــض األمــور 

التــي ال يرغـــ األطــراف التطــرق إليهــا.

أظهــر الرتحــاب بالحضــور، وال تشــعرهم بــأن قدومهــم شــّكل عبئــاً عليــك، بــل هــي فرصــة لكســـ ( ٤
األجــر والثــواب، ومحاولــة مســاعد النــاس عــى تجــاوز خالفاتهــم.

تأكــد مــن صفــة الحضــور، عــن طريــق إثبــات الشــخصية، ويتــم التطبيــق عــى النســاء إذا كــّن ( ٥
ــق النســاء العامــالت يف قســم اإلصــالح األرسي. ــات عــن طري منتقب

اثبــت العالقــة بــني األطــراف، هــل هــي زواج، أم طــالق، وإن كان زواجــاً هــل تــم الدخــول أم ( ٦
الخلــوة الصحيحــة، ومــا مثــرة هــذه العالقــة مــن أبنــاء، وتأريــخ العقــد، ومســتند ذلــك مــن أوراق 

ثبوتيــة، مثــل: صــورة العقــد.
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ثانياً: إدارة الحوار:

يعــرض أطــراف النــزاع األرسي موضوعهــم ويرغبــون فيمــن يحاورهــم يف أبعــاده، مــام يســتدعي   
مــن املصلــح األرسي إدارة الحــوار بــني ومــع األطــراف حتــى يتمكــن مــن فهــم طبيعــة املشــكلة، ويكــون 

مســتعداً لتقديــم الحلــول الالزمــة لهــا، ولذلــك ال بــّد مــن مراعــاة األمــور اآلتيــة:

ــع - ١ ــدء م ــل الب ــت قب ــع الوق ــة توزي ــة، ومنهجي ــوار يف الجلس ــاش والح ــط النق ــد، وضواب ــع قواع ض
ــارات  ــار العب ــأدب الحــوار، واختي ــزام ب ــر األطــراف بإغــالق الجــواالت، وااللت األطــراف، نحــو: تذك
بعنايــة، والبعــد عــن اإلســاءة بــني األطــراف، وترتيـــ البــدء بالطــرف الــذي تقــدم بطلـــ النظــر يف 

ــرد للطــرف اآلخــر. ــة حــق ال املوضــوع، وكفال

حــاول أال تقاطــع الطــرف املتحــدث أثنــاء الحديــث إال يف حــدود مــا يوجــه الــكالم إىل الهــدف، أو ملنــع - ٢
اإلســاءة إىل الطــرف اآلخــر، أو لالستفســار عــن نقطــة مل يتضــح املــراد منهــا.

إذا شارف الوقت املحدد للُمتحّدث نبّهه قبل ذلك حتى يخترص وينهي حديثه.- ٣

ــل لّخــص - ٤ ــارشة، ب ــث للطــرف اآلخــر مب ــه ال تنتقــل بالحدي ــاء الطــرف املتحــدث مــن حديث ــد انته عن
مــا قالــه، وتأكٍّــد بأنـّـك فهمــت الــكالم بحســـ مــراد قائلــه، وأّن ليــس هنــاك أي إضافــة أو تعديــل، أو 

توضيــح يريــد أن يضيفــه عــى مــا قالــه، ويكــون ذلــك باختصــار.

ابــدأ حديثــك مــع الطــرف اآلخــر املســتمع بشــكره عــى صــره، وعــدم مقاطعتــه، ثــم قــم بــرسد ملخــص - ٥
حديــث الطــرف األول يف نقــاط رئيســة، وركــز عــى جوهــر املســألة.

ال توجــه العبــارات بصيغــة الجــزم بــأن الطــرف الثــاين قــد فعــالً أمــراً، بــل اســتخدم عبــارات مرنــة - ٦
مثــل: » بحســـ تعبرهــا«، » بحســـ مــا قالتــه وأنــت تســمع«.

حــاول اإلنصــاف يف تقســيم الوقــت قــدر اإلمــكان، فــال يُعطــى طــرف أكــر مــن اآلخــر، وقيــد مــا - ٧
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ــه الطــرف األول، وإذا تفــرد مبســألة جديــدة فضعهــا عــى جنـــ. ــه الطــرف الثــاين مقابــل مــا قال يقول

ــه - ٨ ــا قال ــص م ــوع، ولخ ــدود املوض ــه يف ح ــه ليقول ــا لدي ــى كل م ــاين أنه ــرف الث ــن أّن الط ــد م تأك
ــاش. ــدء بالنق ــل الب ــان قب الطرف

 استشعر دامئاً بأنّك مصلح ولست طرفاً يف الخصومة حتى لو حاول األطراف جعلك كذلك.٩- 

كن مدرباً، ومستمعاً جيداً، ومتواصالً فعاالً مع األطراف طوال فرتة الجلسة.- ١٠

ثالثاً: األسلوب: 

يحتــاج املصلــح األرسي يف هــذه املرحلــة اختيــار أفضل األســاليـ إلدارة الجلســة، وعــرض املوضوع،   
واملناقشــة، ومــن الخطــوات العمليــة التــي تعــني عــى ذلــك مــا يــأيت:

ــى  ــث ع ــة، وتح ــوع الجلس ــدم موض ــي تخ ــث الت ــات واألحادي ــن اآلي ــة م ــكالم مبجموع ــتهالل ال اس
ــَر  التصالــح والتســامح بــني النــاس، مثــل قولــه تعــاىل: } اَل َخــرْيَ يِف كَِثــريٍ ِمــْن نَْجَواُهــْم إِالَّ َمــْن أََم
ِبَصَدَقــٍة أَْو َمْعــُروٍف أَْو إصــالح بَــنْيَ النَّــاِس َوَمــْن يَْفَعــْل َذلِــَك ابِْتَغــاَء َمرَْضــاِة اللَّــِه َفَســْوَف نُْؤتِيــِه 
أَْجــًرا َعِظيــًا { ]ســورة النســاء:114[. وقالــه تعــاىل: } َوِمــْن آَيَاتِــِه أَْن َخلَــَق لَكُــْم ِمــْن أَنُْفِســكُْم أَْزَواًجــا 
ــُروَن {أ]ســورةأالــروم:		[.  ــْوٍم يََتَفكَّ ــاٍت لَِق ــَك آَلَيَ ــًة إِنَّ يِف َذلِ ًة َوَرْحَم ــَودَّ ــْم َم ــَل بَْيَنكُ ــا َوَجَع ــكُُنوا إِلَْيَه لَِتْس

مخاطبة األطراف بأسامئهم الرسمية، أو بكنيتهم التي اعتادوا عليها.- ١

ــكالم ال يتناســـ مــع - ٢ ــأّن ال ــح األرسي ب ــدا للمصل ــو ب ــى ل ــه أي طــرف حت إظهــار االهتــامم مبــا يقول
ــارشة. ــة مب ــدون مقاطع ــة ب ــم إىل نقطــة الخــالف الجوهري ســياق املوضــوع، وليحــاول أن يوجــه املتكل

ــة، - ٣ ــك يشــعر األطــراف بالطأمنين ــإّن ذل ــة، ف ــه األطــراف يف ورقــة خارجي ــد مــا يقول مــن املهــم تقيي
ــث. ويشــجعهم عــى التطــرق عــى االســتمرار يف الحدي
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البــدء مبقدمــة تشــجيعية بالثنــاء عــى األطــراف، وبيــان اإليجابيــة يف العالقــة التــي بينهــام، مثــل: طول - ٤
ــة  ســنوات الــزواج، والقــدرة عــى تجــاوز الصعــاب خــالل الفــرتات الســابقة، ومثــرة العالقــة الزوجي
مــن أطفــال وتفاهــم وغــر ذلــك، وتطــرق إىل حقيقــة أّن العالقــات اإلنســانية ال تخلــو مــن خالفــات.

ــي - ٥ ــلوب التمثي ــي، واألس ــلوب العلم ــداين، واألس ــي الوج ــلوب العاطف ــني األس ــلوب ب ــع يف األس التنوي
ــوع. ــة املوض ــع طبيع ـــ م ــي تتناس ــاليـ الت ــن األس ــره م ــيص، وغ القص

املحافظــة عــى الحيــاد العاطفــي، والســلويك التــام، فــال يشــعر طــرف بــأّن املصلــح األرسي تأثــر بقــول - ٦
الطــرف اآلخــر حتــى عنــد إطــالق العبــارات الدارجــة عــى األلســنة، مثــل: الحوقلــة، أو لغــة الجســد 

املعــرة، مثــل: تعابــر االســتغراب مــن بعــض األمــور. 

رابعاً: استخالص املشكلة:

إن الخلــل الواقــع يف الحيــاة األرسيَّــة هــو املحــرك الحقيقــي الــذي ألجأ النــاس إىل طلـ املســاعدة   
ــة مــن أكــر  ــة بــني أطــراف العالقــة األرسيَّ ــر اســتخالص املشــكلة الحقيقي مــن اإلصــالح األرسي، ويعت
التحديــات التــي تواجــه املصلــح األرسي؛ ألّن املشــاكل تختلــف مــن حيــث الوضــوح، والغمــوض، والرتكيـــ، 
والبســاطة، والســهولة، والتعقيــد، والجــّدة، والتقليــد، مــام يســتدعي مــن املصلــح األرسي بــذل جهــد كايف 

للوصــول إىل املشــكلة الحقيقيــة بــني األطــراف.

ــد  ــح األرسي عن ــا املصل ــم أن يتبعه ــن امله ــي م ــة الت ــط املنهجي ــن الضواب ــة م ــاك مجموع وهن  
ومنهــا: املشــكلة،  اســتخالص 

الرتيث وعدم االستعجال يف استخالص املشكلة.- ١

عدم استنتاج املشكلة من كالم أحد األطراف دون اعتبار لكالم الطرف اآلخر.- ٢

التثبت من صحة ودقة وصف املشكلة من األطراف.- ٣
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تحديد وقت بداية املشكلة، ومدى استمرارها خالل املدة املذكورة.- ٤

البحث عن أسباب املشكلة، وعمقها.- ٥

قياس مدى أثر املشكلة عى الحياة األرسيَّة.- ٦

تشخيص املشكلة وعرضها عى األطراف.- ٧

كــن واقعيــاً يف طموحــك، فــال تتصــور بــأّن املشــاكل التــي تقــادم عليهــا الزمــان ســتُحل يف جلســة - ٨
واحــدة.

خامساً: طرح الحلول:

ــراف  ــح األرسي وأط ــده املصل ــذي يقص ــدف ال ــو اله ــم ه ــزاع القائ ــاء الن ــل إلنه ــر بالح إن الظف  
العالقــة األرسيَّــة، إال أنهــم ال يتفقــون عليــه بيــرس وســهولة، فاملــرأة عنــد طلبهــا للطــالق تــرى أّن هــذا هــو 
الحــل للمشــاكل التــي تعــاين منهــا، والرجــل عندمــا ميتنــع عــن االســتجابة لطلـــ الطــالق يــرى بــأن هــذا 
هــو الحــل للمشــكلة، واملصلــح األرسي عندمــا يقــدم مجموعــة مــن الحلــول الواقعيــة يــرى بــأن األطــراف 

ميكنهــم البــدء مــن جديــد بنــاء عــى قواعــد جديــدة تضمــن االســتقرار األرسي.

فمن املهم أن يراعي املصلح األرسي مجموعة من الضوابط عند طرح الحلول، ومنها:

ركّز عى الحلول ال عى املشكلة إال يف حدود ما يخدم الفكرة.- ١

ليــس كل مــا يُعلــم يقــال، فرمبــا خفــاء معلومــة العلــم بهــا ال ينفــع، والجهــل بهــا ال يــر يســاهم يف - ٢
حــل الخالفــات الزوجيــة.

شــّجع األطــراف عــى التقــدم بحلــول تتناســـ مــع املشــكلة املطروحــة، وشــجعهم عــى نقدهــا النقــد - ٣
البنــاء؛ لبيــان اإليجابيــات والســلبيات فيهــا.
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ــذ - ٤ ــا، ودور كل طــرف يف تنفي ــد مــن اســتيعاب األطــراف له ــق وتأك ــة للتطبي ــة قابل ــوالً واقعي ضــع حل
الحــل.

اســمح لألطــراف باالستفســار عــن املقرتحــات التــي تقدمهــا، وبيــان العوائــق التــي قــد تصعـــ تنفيــذ - ٥
الحــل.

اجعل لألطراف حرية الخيار بني الحلول املتاحة.- ٦

اتفق مع األطراف عى فرتة زمنية كافية لتنفيذ االقرتاح املطلوب.- ٧

سادساً: ختام الجلسة ووداع األطراف:

ــزام  ــم الت ــا، ومــن امله ــرر له ــد طــول مناقشــة ينتهــي الوقــت املق ــة، والجلســة بع ــة نهاي ــكل بداي ل
ــاك إســاءة للمسرتشــد اآلخــر  ــة، أو تكــون هن ــى ال يَضطــّر أحــد للمقاطع االنتهــاء يف الوقــت املحــدد حت

ــح األرسي. ــد املصل ــول عن ــر يف الدخ ــذي ينتظ ال

وال بّد من جملة من الضوابط عى املصلح األرسي مراعاتها يف هذه الحالة، ومنها:

وثــق وقائــع الجلســة يف محــر رســمي، واثبــت مــا توصــل لــه األطــراف مــن نقــاط االتفــاق والخالف، - ١
وقــم بذكــر الجهــد الــذي قمــت بــه، واالقرتاحــات التــي تقدمــت بهــا، وثبــت املوعــد الالحــق إن كان 

هنــاك موعــداً.

 قيّــد يف املحــر مــا تــراه مناســباً وال يشــرتط إثبــات كل إســاءة تقــال مــن طــرف يف حــق الطــرف ٢- 
اآلخــر، واســتأذن األطــراف يف عــدم إثبــات العبــارات الخادشــة للحيــاء، وبــني لهــم الفــرق بــني عمــل 

املصلــح األرسي وعمــل النيابــة.



140

دليل اإلرشاد األسري )مهارات اإلصالح األسري(

140

احــرص عــى توقيــع األطــراف عــى محــر وقائــع الجلســة التــي حروهــا، واملخرجــات التــي اتفقــوا - ٣
عليهــا؛ فــإن يف ذلــك حفظــاً للحقــوق، وتشــجيًعا لألطــراف للمتابعــة، ويكــون أبعــد للجحــود.

ودَّع األطــراف مــن الجلســة كــام اســتقبلتهم، وأظهــر لهــم ثقتــك فيهــم، وقدرتهــم عــى تجــاوز هــذه - ٤
ــم  ــم، وأوصه ــراً يف حياته ــج أث ــى تنت ــت حت ــاج إىل وق ــا تحت ــول وأنه ــة الحل ــم بطبيع ــة، وذكّره املحن

ــه تعــاىل والصــر فإنــه خــر معــني. بتقــوى الل

سابعاً: أمور ال بّد من تجنبها أثناء الجلسة:

ال تســتمع لطــرف يف غيــاب الطــرف اآلخــر مــع إمكانيــة االســتامع لألطــراف معــاً، فــإّن ذلــك يفقــدك - 1
الحيــاد يف نظــر الطــرف اآلخــر، إال إذا كانــت الجلســة لالستشــارة، أو علــم الطــرف الثــاين باملوعد 

وتغيـــ، أو رفــض الحضور. 

ال تُخطـّـئ طرفــاً مهــام بــدا لــك مخطئــاً، فــإّن القصــد مــن جلســة اإلصــالح األرسي ليــس الحكــم عــى - 2
األطــراف بالصحــة أو الخطــأ، وإمنــا إيجــاد حــل للمشــكلة.

ال تقاطع األطراف أثناء حديثهم، وال تسمح أن يقاطع طرفاً الطرف اآلخر.- 3

ال تتعجل يف استنتاج املشكلة الحقيقية حتى تسمع من األطراف جميعاً.- 4

ال تسمح بتشعـ الحوار والنقاش، بل ركز الحديث حول املوضوع املحدد.- 5

ال تتطرّق لألمثلة الشخصية الخاصة بك، فام تراه مناسباً لك قد ال يراه اآلخرين كذلك.- 6

ال تكن قناعاتك الشخصية هي املعيار األوحد، فالّناس تختلف يف قناعاتهم.- 7

ال تتشــاغل بــأي يشء إال بالجلســة، حتــى لــو اضطــررت للمقاطعــة اســتئذن مــن األطــراف ثــم اعتــذر - 8
منهــم عنــد اســتئناف عمليــة االتصــال.
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املرحلة الثالثة: مرحلة تنفيذ مخرجات الجلسة، أو ما بعد الجلسة:

تبــدأ هــذه املرحلــة بعــد االنتهــاء مــن محــر الجلســة، ومغــادرة األطــراف، والنتيجــة التــي ينتهــي   
إليهــا املصلــح األرسي ليســت عــى نســق واحــد يف جميــع الحــاالت، وميكــن أن تجمــل االحتــامالت التــي 

ــاً يف اآليت: ــراف غالب ــع األط ــارش م ــال املب ــد االتص ــا بع ــل إليه يتوص

أوالً: إنهاء النزاع صلحاً.

ثانياً: التأجيل ملوعد آخر.

ثالثاً: إحالة امللف إىل موجه أرسي آخر.

رابعاً: حفظ امللف وعدم االستمرار يف السر فيه وتأجيل النقاش إلشعار آخر.

خامساً: تعذر الصلح وطلـ الطرف األول إحالة الطلبات للمحكمة املختصة.

هناك مجموعة من اإلجراءات التي ال بّد أن يقوم بها املصلح األرسي يف هذه املرحلة، ومنها: 

ــاء الجلســة يف  	 ــح األرسي عــادة بأرشــفة املحــر واملســتندات املقدمــة مــن األطــراف أثن يقــوم املصل
ــاً، ثــم توضــح يف امللــف املخصــص. ــاً، أم يدوي الّنظــام الخــاص بذلــك ســواء أكان ذلــك إلكرتوني

ــع األطــراف  	 ــاق م ــف إىل جلســة أخــرى الســتكامل بحــث املوضــوع، ســواء باتف ــل املل ــرر تأجي إذا تق
جميعــاً، أو مــع الطــرف الحــارض، يقــوم املصلــح األرسي برتحيــل الجلســة إىل املوعــد القــادم، ويعلــم 

الطــرف الغائـــ بــه.

 إذا تقــرر إحالــة امللــف إىل مصلــح أرسي آخــر بعــد التنســيق معــه، يرســل امللــف مــع وجــود ملّخــص  	
كايف عــن الحالــة، ويتــم تحديــد موعــد لنظــر امللــف يشــعر بــه األطــراف مبــا يتناســـ مــع مواعيــد 

ــد. ــح األرسي الجدي املصل
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إذا تقــرر إحالــة امللــف إىل املحكمــة املختصــة، يتأكــد املصلــح األرسي مــن إرســال امللــف للجهــة املختصة  	
ــذه الحالة. يف ه

ــن  	 ــم م ــا ت ــا م ــق فيه ــة فيوث ــة يدوي ــتخدم إحصائي ــاء ويس ــا باإلحص ــح األرسي مطالبً إذا كان املصل
ــارشة. ــة مب ــد الجلس ــراءات بع إج

ــي  	 ــلبيات الت ــات والس ــص اإليجابي ــة ويلخ ــه يف الجلس ــم أدائ ــة وتقيي ــح األرسي مبراجع ــوم املصل يق
ــلبيات. ــاليف الس ــة لت ــع خط ــوم بوض ــه، ويق ــة لنفس ــايب وتوثيق ــلوك اإليج ــز الس ــوم بتعزي ــه، ويق صادفت

إذا تقــرر متابعــة الصلــح الــذي توصــل إليــه األطــراف مبســاعدة املصلــح األرسي، يتــم اتبــاع الخطــوات  	
التــي ســيأيت ذكرهــا يف املحــور اآليت.

املحور الثالث: متابعة الحالة بعد اإلصالح

إّن الهــدف األســمى لــكل مصلــح هــو الوصــول إىل اتفــاق ينهــي النــزاع ودياً بــني األطراف،   
فبــه تحقــق الخريــة التــي ذكرهــا اللــه ســبحانه وتعــاىل يف قولــه: } اَل َخــرْيَ يِف كَِثــريٍ ِمــْن نَْجَواُهــْم إِالَّ َمــْن 
أََمــَر ِبَصَدَقــٍة أَْو َمْعــُروٍف أَْو إصــالح بَــنْيَ النَّــاِس َوَمــْن يَْفَعــْل َذلِــَك ابِْتَغــاَء َمرَْضــاِة اللَّــِه َفَســْوَف نُْؤتِيــِه 

أَْجــًرا َعِظيــًا { ]ســورة النســاء:١١٤[. 

ويعتــر الصلــح عامــالً فاعــالً الســتعادة االســتقرار األرسي بعــد العيــش لفــرتة قــد ال تكــون قصــرة   
يف جــّو تعصــف بــه ريــاح الشــقاق والنكــد، فــإذا نجــح األطــراف يف التوصــل إىل الصلــح قــد ال يتمكــن 
ــل  ــن قب ــم م ــتمرار الدع ــوا إىل اس ــدة، فاحتاج ــات الجدي ــام التحدي ــالً أم ــود طوي ــن الصم ــم م جميعه
املختصــني، حتــى يتمكــن األطــراف مــن النجــاح يف تثبــت الصلــح وعــدم االنتكاســة يف رصاعــات جديــدة 

رمبــا تكــون أشــد مــن الســابق.
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أهمية متابعة الحالة بعد الصلح:

إّن متابعــة الصلــح ال تقــل أهّميــة عــن تحقيــق الصلــح، وذلــك أّن التصالــح بــني األطــراف ال يعنــي   
بالــرورة ســهولة اســتعادة الحيــاة الطبيعيــة بينهــم، فلرمبــا كان الدافــع للصلــح وقتيــاً، يتــالىش بعــد فــرتة 
قصــرة، مثــل: أن يكــون املحــرك للصلــح الخــوف، أو التأثــر العاطفــي، أو عــدم التصــور الصحيــح لطبيعــة 
الحــل والوقــت الــذي يحتاجــه النــاس عــادة إلحــداث فــارق وتغيــر يف ســلوكهم، أو لوجــود التأثــر مــن 

الغــر عــى قــرار أفــراد األرسة.

كــام أّن الحيــاة الزوجيــة يف طبيعتهــا مجموعــة مــن املهــارات التــي يحتــاج الفــرد عــادة لطريقــة   
ووقــت الكتســابها، أضــف إىل ذلــك أّن ليــس بالــرورة أن يكــون األطــراف شــاركوا املصلــح األرسي املشــكلة 
الحقيقيــة التــي أثــرت عــى الحيــاة األرسيَّــة، بــل لرمبــا ال يعــرف األطــراف ماهيــة تلــك املشــكلة، وينشــغلون 

بآثــار املشــكلة الجانبيــة، وليــس حقيقتهــا.

مثــال: يعــاين زوجــان مــن فتــور يف العالقــات العاطفيــة، وتســلل الشــك وافــرتاض الخيانــة مــن   
الطرفــني أو مــن أحدهــام؛ فيحــوم األطــراف عــى طريقــة املعاملــة، والجفــاء الــذي بينهــم الــذي أدى إىل 
الهجــر يف فــراش الزوجيــة، بينــام حقيقــة املشــكلة وجوهرهــا التأثــر بتجــارب ســابقة لألطــراف أو تأثرهــم 
بتجــارب الغــر دون القــدرة عــى االســتقالل بنمــط حيــاة يتناســـ مــع وضعهــم الحقيقــي، مــام أدى إىل أن 

يعيــش األطــراف تجربــة الغــر كأنهــا تجربتهــم.

فلجميــع ذلــك احتــاج املصلــح األرسي ملتابعــة الصلــح الــذي تــم أمامــه بعــد أن ينجــح يف تحقيقــه   
مــع األطــراف، والــذي يحتــاج إىل منهــج عمــي يبــني مناهجــه، خطواتــه.

وميكن أن تجمل مظاهر أهمية متابعة الصلح املرم بني أطراف العالقة األرسيَّة يف النقاط اآلتية:

تقديــم الدعــم واملســاندة الــالزم لــألرسة، وتشــجيعهم عــى املــي قدمــاً يف خطــة اإلصــالح، واملحافظة  	
عى اســتقرار األرسة.
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تثبت أركان الصلح، ومنع أي عودة للوضع السابق. 	

طــرد األفــكار الســلبية التــي قــد تتســلل إىل ذهــن أفــراد األرسة، مثــل: عــدم جــدوى الصلــح بعــد طــول  	
. ء عنا

محاربة اليأس والقنوط الذي قد يسيطر عى فكر أفراد األرسة. 	

التأكد من فهم أفراد األرسة ألدوارهم يف عملية الصلح. 	

تقوية الرابط بني املصلح األرسي وأصحاب العالقة األرسيَّة. 	

إتاحة الفرصة للمصلح األرسي للتعرف عى حقيقة املشاكل التي تواجه أفراد األرسيَّة. 	

ــق  	 ــات التطبي ــم معوق ــة، وأه ــة العالجي ــاح الخط ــدى نج ــن م ــح األرسي ع ــة للمصل ــة الراجع التغذي
ــابهة. ــاالت مش ــالج ح ــتقبل لع ــا يف املس لتطويره

ثانياً: خطوات متابعة الصلح:

إّن التدخــل يف حيــاة أي إنســان ال بــّد أن تكــون بإذنــه وطلـــ منــه، ولرمبــا ال تتوفــر عنــد الجميــع   
ثقافــة ومعرفــة كافيــة بطلـــ املســاعدة، فاحتــاج املصلــح األرسي أن يســاهم يف نــرش هــذه الثقافــة، وفــق 

ــة. أســس وخطــوات منهجي

ومن الخطوات التي ال بّد منها يف املتابعة ما يأت:

استئذان األطراف مبتابعة حالتهم، فهم أصحاب الحق يف ذلك. 	

ــارة مــرة  	 ــة، ســواء باالتصــال، أو بالزي ــم املتابع ــا األطــراف أن تت ــي يرغـــ فيه ــة الت ــد الطريق تحدي
ــالح األرسي. ــر اإلص ــرى ملق أخ
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تحديد مدة املتابعة، والتي تختلف باختالف املشكلة والحلول التي تم اقرتاحها. 	

تحديد تأريخ املتابعة، والوقت املناسـ لها. 	

توثيق اإلذن باملتابعة وجميع التفاصيل الالزمة يف منوذج معٌد لهذا الغرض يوقع عليها األطراف. 	

إدراج املتابعة يف جدول املتابعات. 	

ثالثاً: ضوابط متابعة الصلح:

عى املصلح أن يلتزم بجملة من الضوابط املهنية، وال يخرج عنها، ومنها:  

يلتزم املصلح األرسي يف متابعة الحالة بالحدود التي سمح بها األطراف، ويف مكان عمله. 	

ال يخرج املصلح األرسي عن حدود متابعة مراحل حل املشكلة والصعاب التي تواجه األرسة. 	

ــل  	 ــدة ال تدخ ــة أو جدي ــت قدمي ــواء أكان ــرى س ــاكل أخ ــاك مش ــأّن هن ــح األرسي ب ــنيَّ للمصل إذا تب
ضمــن املشــكلة والحلــول التــي ســبق أن اتفــق عليهــا األطــراف؛ يطلـــ مــن األطــراف القــدوم؛ ملناقشــة 

ــول املناســبة. املســتجدات لوضــع الحل

إذا تبــني للمصلــح األرسي بــأّن هنــاك تقــدم يف عمليــة الحــل، وأّن الحالــة بحاجــة ملزيــد مــن الوقــت،  	
يشــجع األطــراف عــى املــي يف اإلصــالح، وإذا كانــت الخطــة املوضوعــة للصلــح تحتــاج إىل تعديــل 

فــال يتــواىن يف ذلــك.

إذا احتاجــت األرسة إىل مزيــد مــن الوقــت، يحــدد املصلــح األرسي الوقــت الــذي بتناســـ مــع األطراف  	
ــرة األوىل.  مثل امل
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رابعاً: منهج متابعة الصلح:

إذا جاء الوعد املروب ملتابعة الحالة، عى املصلح األرسي أن يراعي األمور اآلتية:  

االلتزام بالوقت، والطريقة التي حددها األطراف للمتابعة. 	

مراجعة ملف الحالة، واستحضار األمور الرئيسة التي متت أثناء الجلسات السابقة. 	

البدء بالرتحيـ باألطراف، وإظهار التفاؤل بغض النظر عن الواقع الذي يعيشه األطراف. 	

سؤال األطراف معاً عن حالهم يف الصلح، فإّن ذلك يرسل رسالة بأنكم معاً مهام اختلفتم. 	

الســامح لألطــراف بإبــداء آرائهــم حــول حالهــم بعــد الصلــح، وتعزيــز كل مــا هــو إيجــايب، ومحاولــة  	
تجــاوز األمــور الســلبية.

اقــرتاح خطــة جديــدة تشــمل بعــض التغيــر يف بعــض التفاصيــل إن اقتــى األمــر، وتحافــظ عــى  	
ــح املتامســك حتــى اآلن، وذلــك دفعــاً للســآمة عــن األطــراف.  جوهــر الصل

ســؤال األطــراف إن كانــوا بحاجــة إىل اســتمرار املتابعــة مــن عدمــه، وجعــل تحديــد ذلــك بنــاء عــى  	
رغبتهــم.

إذا تبــني للمصلــح األرسي بــأّن الحالــة تســتدعي اإلحالــة ملصلــح آخــر، أو جهــة أخــرى فــال يــرتدد يف  	
ذلــك؛ فــإن القصــد هــو املحافظــة عــى األرسة بــأي طريقــة متاحــة.
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خامساً: أمور ال بّد من تجنبها عند متابعة الصلح:

هناك جملة من األمور التي ال بّد عى املصلح أن يتجنبها عند متابعة الصلح:

عــدم تجــاوز الصالحيــات املســموح بهــا يف عمــل املصلحــني، وذلــك مبحاولــة التعمــق يف العالقة - ١
الشــخصية مــع األطــراف، والقيــام بزيارتهــم يف منزلهــم الخاص.

عــدم توســيع دائــرة إطــالع الغــر عــى مــا تــم مــن صلــح بــني األطــراف بــدون إذنهــم، فــال بــّد - ٢
مــن املحافظــة عــى خصوصيــة األرسة.

عدم االلتزام باملوعد أو الطريقة التي تم االتفاق عليها مع األطراف.- ٣

التســاهل يف عــدم تعبئــة النمــوذج املعــّد لطلـــ متابعــة الصلــح؛ ألن ذلــك ينــزع الغطــاء القانوين - ٤
لعمليــة متابعــة الصلــح، وتجعــل املصلــح األرسي تحــت مســؤولية املحاســبة، والتدخــل يف حيــاة 

اآلخريــن بــدون إذنهم.

التشعـ وبحث مسائل مل تطرح يف جلسة الصلح، ومل يوضع الصلح ألجل إنهائها.- ٥
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إدارة جلسة الصلح
د. خالد بن سعود الحليبي

مقدمة:
الحمد لله، والصالة والسالم عى رسول الله وآله وصحبه أجمعني..  

ــع  ــذ مطال ــا الشــامخة من ــت نخلته ــة عظمــى، نبت املصالحــة قيمــة إســالمية كــرى، وحاجــة برشي  
أنــوار ديننــا العظيــم، ونالــت مكانــة عاليــة يف الكتــاب والســنة، وقــد زاد االهتــامم بهــا وأخــذت منحنيــات 
ِمهنيــة ومؤسســاتية يف الفــرتة األخــرة، بعــد أن تنوعــت أوُجُههــا، ودخلــت مضامــر جديــدة أكــر مــن ذي 
قبــل، بعــد أن أصبحــت القطــاَع الرابــَع مــن قطاعــات العمــل لديهــا: القضــاء والتنفيــذ والتوثيــق واملصالحــة 
ــة،  ــة واملتخصص ــم العام ــعِ املحاك ــا لجمي ــث اعتمدته ــعودية؛ حي ــة الس ــة العربي ــدل يف اململك يف وزارة الع

ــة. ـــ العدلي خطــوًة تســبق اللجــوء إىل املكات

ــني طرفــني  ــة )املصالحــة( و)الوســاطة( ب ــوم مبهم ــن يق ــا م ــاج إليه ــي يحت ــارف الت ــدد املع وتتع  
ــة )يف مؤسســات  ــي املتواضع ــن خــالل تجربت ــة، وم ــق( و)التســوية( الودي ــر؛ للوصــول إىل )التوفي أو أك
رســمية( حــوايل )١٥ عامــا(، واملشــاركة يف تأهيــل املرشــدين واملصلحــني مــن الجنســني يف مناطــق مختلفــة 
يف اململكــة العربيــة الســعودية، واإلرشاف عــى برامــج كــرى، وتطبيقــات واســعة، وجــدُت أن أبــرز وأهــمَّ 
: )إدارة جلســة املصالحــة(؛ نظــرًا لكونــه يُوظــف  مــا يحتــاج إليــه املــامرس للمصالحــة والوســاطة، هــو فــنُّ

ــة. ــني األطــراف املختلف ــة ب ــة اإلرشــادية التوفيقي ــارات يف العملي ــارف والخــرات وامله املع
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أهمية املصالحة وأهدافها:
كلُّ معــارف وخــرات ومهــارات املصلــح تظهــر مثراتهــا يف جلســة املصالحــة، فهــي مرتكــز العمليــة   
اإلرشــادية، فــإذا نجــح املصلــح يف التعامــل األمثــل مــع املوقــف، واســتخدم أدواته املهنيــة بطريقــة صحيحة، 
فســوف يصــل إىل تحقيــق هدفــه النبيــل بأقــل الخســائر، وبأعــى املكاســـ، وســوف يختــل هــذا التــوازن 

بقــدر إخاللــه بآليــات إدارة الجلســة.

وتعــدُّ املصالحــة )الوســاطة( البديــل األمثــل عــن التقــايض، وقــد حققــت نجاحــا كبــرا يف عــدد   
مــن الــدول اإلســالمية وغرهــا، ويف اململكــة العربيــة الســعودية أصــدرت وزارة العــدل قواعــد املصالحــة، 
وســعت إىل توســيع دائرتهــا، ودعمتهــا ماليــا، ويكفــى أن نعلــم أنَّ محكمــة األحــوال الشــخصية يف الريــاض 
عــام ١٤٣٩ه/ ٢٠١٩م، حققــت نجاحــاً يف إنهــاء أكــر مــن ٥٠% مــن الحــاالت التــي وردت إليهــا صلحــاً، مــام 
يعنــي تخفيــض الحاجــة إىل التقــايض مبقــدار النصــف، وفيــه هــذا فوائــد عظيمــة املنافــع عــى املجتمــع، 
وعــى األمــن، وعــى االقتصــاد، وعــى األخالقيــات العامــة، وغــر ذلــك مــن األمــور اإليجابيــة الكثــرة.

أهم مميزات خيار الوساطة التي تصبُّ يف نجاح الجلسة اإلصالحية:

يتميــز خيــار )الوســاطة واملصالحــة( مبميــزات، يجعــل منــاخ الجلســة اإلصالحيــة مناســبًا للوصــول   
ــا:  ــن أهمه ــاىل، وم ــه تع ــق الل ــه بتوفي ــاق علي ــن االتف ــا ميك إىل م

طواعية اللجوء للوساطة؛ فمن اختار املصالحة فقد تهيأت نفسه لقبول أحد الخيارات غالباً.. ١

حــق اختيــار النتيجــة النهائيــة مكفــول لجميــع األطــراف، وهــذا يجعــل املقبــل عــى الجلســة يشــعر . ٢
ـ قــرار، ولــن يلزمــه أحــد مبــا ال يريــد، بعكــس القضــاء، الــذي قــد يرضيــه أو ال يرضيــه. بأنــه صاحــ

ــط . ٣ ــم يف ضب ــون يف قدراته ــف املصلح ــث يختل ــح، حي ــد املصل ــاح عن ــك النج ــذا مح ــاد؛ وه الحي
ــواء. ــده س ــم عن ــم بأنه ــراف جميعه ــعر األط ــح أن يش ــاح املصل ــم، ونج انفعاالته

توثيــق الصلــح يف ســند تنفيــذي؛ حســـ نظــام وزارة العــدل، الــذي نصــت عليــه قواعــد املصالحــة . ٤
الجديــدة، وهــذا يعطــي قيمــة كــرى لجلســة املصالحــة؛ ألنهــا تغنــي متامــاً عــن مجلــس القضــاء.
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أهداف املصالحة/الوساطة:
أهدافها:

ــة،  ــراف املتنازع ــني األط ــة ب ــوية وديّ ــول إىل تس ــة: الوص ــة املصالح ــن جلس ــاس م ــدف األس اله  
التــايل: يف  تتمثــل  التفصيليــة  واألهــداف 

مساعدة املستفيد عى اتخاذ القرار الصحيح حيال املشكلة التي ميرُّ بها.. ١

تبصر املستفيد مبآالت األمور املتوقعة؛ عن طريق التشخيص والحدس وحسن التنبؤ.. ٢

دعم املستفيد نفسيًّا ليواصل الطريق للحصول عى حقه برتاٍض تام.. ٣

ــي كانــت مــن أســباب عــدم . ٤ ــة التــي ميارســها املســتفيد، الت كشــف عــدد مــن املامرســات الخاطئ
ــة. ــق املالحظــة خــالل الجلســات املتتالي الــرتايض مــع الطــرف اآلخــر، عــن طري

تدريـ املستفيد عى الطريقة املثى للتعامل مع الطرف اآلخر؛ حتى ال تتجدد املشكلة.. ٥

كا تؤدي الجلسة الناجحة إىل تحقيق سبعة أهداف أخرى:

ــني املتنازعــني . 1 ــات للتســوية ب ــم خدم ــي تقدي ــف: وتعن ــة وخفــض التكالي تيســري الخدم
ــة. ــية واالجتامعي ــة والنفس ــة املادي ــد والكلف ــت والجه ــص الوق لتقلي

ــإن . 2 ــى يصطلحــوا، ف ــه: »رّدوا الخصــوم حت ــه عن ــر ريض الل الوصــول للــرتايض: قال عم
ــد  ــر أح ــلطة تج ــه س ــس مع ــح لي ــاس”، ألن التصال ــني الن فصل القضاء يورث الضغائن ب

الطرفــني عــى مــا ال يريــد، فيقومــان وقــد تراضيــا، أو يلجــآن إىل القضــاء.

عدم مارسة الضغط: عى إرادة املتنازعني للخروج منهم بصيغة أو نتيجة محددة.. 3

ــاة . 4 ـــ مراع ــة، يج ــاء الخصوم ــزاع وإنه ــم الن ــى حس ــز ع ــع الرتكي ــداف: فم ــمول األه ش
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ــة. ــخصية واجتامعي ــية وش ــرى نفس ـــ أخ جوان

مراعــاة الجانــب الشــخيص: وتعنــي تبنــي الجوانـــ غــر الترشيعيــة والقانونيــة يف النــزاع . 5
كذلــك؛ كالقضايــا اإلنســانية، وتطويــر طــرق التعامــل، وتغيــر األفــكار، وتعديــل الســلوك، 

وتصحيــح مســارات العالقــات االجتامعيــة واإلنســانية.

واإلصــالح . 6 املجتمــع،  عــى مصلحــة  الرتكيــز  وتعنــي  االجتاعيــة:  العالقــات  صــون 
االجتامعــي، والبنــاء األرسي، وأنــه مقــدم عــى مصلحــة األفــراد، وذلــك باالهتــامم بصــون 

ــه. ــة قطاعات ــع بكاف ــتقر املجتم ــى يس ــة حت ــة واألرسيَّ ــات االجتامعي ــم والعالق القي

إرضــاء املســتفيد: ويعنــي أن تقــوم الوســاطة بالتعــرف عــى توقعــات ومتطلبــات األطــراف . 7
ــة  ــوات واثق ــة، وخط ــراءات مرن ــق إج ــات؛ وف ــذه التطلع ــاء ه ــعي إلرض ــة، والس املتنازع

ــاوض بشــكل إيجــايب. ــة، وإدارة للتف ــة علمي ومنهجي

ــلوب إدارة  ــة األداء وأس ــىل طريق ــك ع ــس ذل ــيط انعك ــة للوس ــداف واضح ــت األه ــا كان وكل
ــاطة. الوس

الدور الرئيس للوسيط/املصلح:

ــاعدة األطــراف عــى التواصــل  ــاءة؛ ملس ــس للوســيط يف: إدارة مفاوضــات بن ــدور الرئي ــل ال يتمث  
اإليجــايب، ومناقشــة حيثيــات النــزاع، وفهمهــا بحياديــة وتجــرد؛ للوصــول إىل اختيــار األطراف ما يناســبهم، 

ــج. ــي ونض ــة، بوع ــارات املطروح ــول والخي ــن الحل م

ــق  ــرتض طري ــي تع ــات الت ــع والعقب ــد املوان ــح: تحدي ــيط املصل ــل الوس ــم عم ــن صمي ــا أن م ك  
ــة،  ــادة الصياغ ــد، وإع ــة الجس ــف لغ ــاء، وتوظي ــة؛ كاإلصغ ــاليـ الفعال ــتخدام األس ــر، باس ــل املثم التواص
وتلخيــص محتــوى الفكــرة، ورضورة حفــظ الكرامــة لجميــع األطــراف؛ لخلــق جــو مــن االرتيــاح، واالحــرتام 

ــة. ــة الكافي ــادل، والثق املتب
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ــى  ــجيعهم ع ــني وتش ــز املتنازع ــى تحفي ــدرة ع ــك الق ــذي ميتل ــو ال ــدع: ه ــيط/املصلح املب والوس  
ــادرة عــى  ــل ق ــارات وبدائ ــة؛ للخــروج بخي ــول غــر تقليدي ــة، وحل ــة، وطــرق إبداعي ــكار خالق ــاد أف إيج

ــزاع. ــرة الن ــن دائ ــروج م الخ

إدارة جلسة املصالحة:

أعنــي بهــا؛ مجموعــة مــن املهــارات واآلليــات التــي تضبــط ســلوك املصلــح واألطــراف املختلفــة، إىل   
جانـــ املؤثــرات األخــرى يف ســر جلســة املصالحــة خــالل العمليــة اإلرشــادية؛ كاملــكان، واإلضــاءة، وغرفــة 

االنتظــار، وغرهــا.

اتجاهات الحلول والخيارات:

ينبغي أن تنتهي الجلسة اإلصالحية بأحد االتجاهات الثالثة التالية:  

األول: التوافق: بحيث يصل جميع األطراف إىل حل واحد مرٍض لهم جميًعا.

الثــاين: التكيــف: حيــث يوافــق بعــض األطــراف عــى حــل اقرتحــه طــرف آخــر، ولديــه االســتعداد عــى 
ــف، والتغــر؛ لــريض الطــرف اآلخــر، وإن كان غــر راٍض متامــاً بهــذا الحــل. التكي

ــة  ــان األرسة، ورعاي ــا لكي ــر، حفظً ــم دون تغي ــع القائ ــراف بالوض ــل كل األط ــش: أن يقب ــث: التعاي الثال
ــم. ــي بينه ــرشة الت للع

وال شــك أنهــا مــن حيــث األفضليــة بالرتتيـــ، فاملصلــح يســعى جاهــًدا إىل )التوافــق( الــذي يجعــل   
الحيــاة مريحــة، ومســتقرة، فــإن مل يســتطع دعــا بعــض األطــراف إىل القبــول بالحــل األفضــل و)التكيــف( 
معــه، فــإن مل يســتطع دعاهــم جميًعــا إىل )التعايــش( حتــى ال تتفــرق األرسة، ويحصــل بعــد الطــالق مــا هــو 
أشــد مــن البقــاء يف عصمــة الــزواج، هــذا إذا مل تكــن العــرشة اســتحالت بينهــام، أو هنــاك مــن األرضار 
ــار  ــح بإحســان )الطــالق الناجــح( هــو الخي ــث يكــون الترسي ــه أحدهــم، حي الجســيمة مــا قــد يتعــرض ل

األفضــل.
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أنواع املقابالت يف جلسات الصلح:
املقابالت األولية )االستهاللية(:

يقــوم بهــا املختصــون بهــدف أخــذ املعلومــات األوليــة مــن املسرتشــدين، وتســتخدم هــذه األنــواع   
مــن املقابــالت يف املؤسســات ذات الكثافــة العاليــة مــن حيــث نســبُة املسرتشــدين، إذ يقــوم فريــق العمــل 
املتخصــص مبقابلــة الحــاالت الجديــدة التــي حولــت من جهــات ذات عالقــة بطبيعة عمــل املؤسســة )اإلمارة، 
أو املحاكــم، أو النيابــة، أو الرشطــة، أو مركــز البالغــات يف وزارة املــوارد البرشيــة والتنميــة االجتامعيــة(، 
ويتــم فتــح ملفــات خاصــة بــكل حالــة، ومقابلتهــم ألخــذ بعــض املعلومــات األوليــة عــن أطــراف املشــكلة، 
ونوعهــا، للتأكــد مــن طبيعــة الحالــة، ومــدى تناســبها أو اندراجهــا ضمــن الخدمــات والتخصصــات التــي 

تقدمهــا املؤسســة.

وميكن تلخيص اختصاصات املقابلة االستهاللية يف النواحي التالية:

التأكد من هوية املسرتشد، واألوراق الرسمية التي يحملها.. 	

الرتكيــز بشــكل أســاس عــى جمــع املعلومــات األوليــة مــن أجــل تحديــد نــوع املشــكلة التــي يعــاين . 	
منهــا املسرتشــد.

التعــرف بشــكل رسيــع عــى املشــكلة وأعراضهــا وتاريخهــا، إضافــة إىل الحاجــات التــي يطلبهــا أحــد . 	
أطــراف املشــكلة، ومــا يتوافــق مــع املؤسســة بإطارهــا العــام وسياســاتها اإلداريــة والفنيــة.

يحــرص املرشــد أو املصلــح عــى مالحظــة ســامت طالـــ الصلــح العامــة، ســواء أكان مــن حيــث . 	
ترصفاتــه أم مــن حيــث أســلوبه )حديثــه وســلوكاتُه غــر اللفظيــة(.

ــا . 	 ــي تقدمه ــات الت ــة الخدم ــع طبيع ــن واق ــة حاجــات املسرتشــدين م ــة تلبي ــدى إمكاني ــد م تحدي
ــكلة املسرتشــد عــى حــد ســواء. ــة مش ــع طبيع ــح م ــدى تناســـ تخصــص املصل ــة، وم املؤسس
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املقابلة التقديرية:

تعــد هــذه النوعيــة مــن الجلســات امتــداداً واســتمراراً لجلســة مــا بعــد املقابلــة األوليــة، إذ يقــوم املصلــح   
املتخصــص مبقابلــة أحــد أطــراف املشــكلة، أو كليهــام، عــى أن يبــدأ بالتداخــل ودراســة الحالــة مــن حيــث انتهــى 
الباحــث عنــد مقابلــة املسرتشــد باملقابلــة األوليــة، ألن املصلــح املاهــر هــو الــذي ال يكــرر األســئلة التــي أدىل بهــا 
وقدمهــا املسرتشــد يف الجلســة املبدئيــة، وذلــك تجــاوزًا إلصابــة املسرتشــد بامللــل، أو كُرِهــِه لتكــرار معلومــات قــد 

تكــون أُخــذت منــه باالتصــال الهاتفــي أو املقابلــة األوليــة.

إن املقابــالت التقديريــة يجـــ أن تركــز عــى االستفســار مــن جانـــ املسرتشــد عــن عمــق املشــكلة، ومــا   
يصاحبهــا مــن أعــراض وســلوكيات تســهم يف تكرارهــا واســتمرارها، وكذلــك يحــرص املرشــد عــى التعــرف عــى 

تاريــخ املشــكلة، ولكــن بدرجــة أعمــق وأكــر تفصيــاًل مــن ذي قبــل.

ــح  ــد أو املصل ــني املرش ــة ب ــة املهني ــتمرارية العالق ــز اس ــا لتعزي ــا وأساًس ــالت عصبً ــذه املقاب ــد ه وتع  
واملسرتشــد، ألنهــا قــد تســتمر لعــدة أســابيع وخصوًصــا يف الحــاالت التــي تتطلـــ اســتمراًر ومتابعــًة أطــول، 

كــام يجـــ أن تــوزع بعدالــة بــني الطرفــني املختلفــني أو األطــراف املختلفــة.

ومــن حيــث الزمــان فيؤكــد الخــراء عــى عــدم قبــول التواصــل الشــخيص أو الهاتفــي بــني املرشــد   
واملسرتشــد خــارج نطــاق املؤسســة، أو يف أوقــات اإلجــازات، أو الفــرتات املســائية املتأخــرة؛ ألن ذلــك مــن شــأنه 

ــة. ــم األخالقي ــن األهــداف والقي ــد ع ــاه بعي ــة التج ــة املهني ــع العالق دف

وتؤكــد الدراســات عــى أن املعــدل الطبيعــي للجلســة اإلرشــادية يــرتاوح مــا بــني ٤٥_٦٠ دقيقــة، وهــي   
بذلــك تســهم يف مســاعدة املرشــد يف التخطيــط ملجريــات املقابلــة، وتحديــد اســرتاتيجيته وتدخلــه املهنــي، إىل 
جانـــ تنظيــم وقــت ومواعيــد املرشــد. أمــا إذا اضطــر املرشــد إلجــراء لقــاء أويل عــر الهاتــف، فــإن اللقــاء 

ــا. ــون حيادي ــة، ويك ــد عــن ٣٠ دقيق ــي يجـــ أال يزي الهاتف

ومــن حيــث عــدد الجلســات يف اإلرشــاد الزواجــي، فــإن ذلــك يعتمــد عــى النمــوذج اإلرشــادي الــذي   
ينطلــق منــه املرشــد، فهنــاك النمــوذج طويــل املــدى، الــذي تــرتاوح عــدد جلســاته مــا بــني ١٠_٣٦جلســة، وهنــاك 
النمــوذج القصــر املــدى الــذي نــرى مناســبته لــألرسة العربيــة، فتــرتاوح عــدد جلســاته مــا بــني ٢_١٤ جلســة 

إرشــادية. 

ومــن خــالل املامرســة واإلرشاف عــى عــدد مــن مكاتـــ املصالحــة، تبــني يل أن عــددا ال بــأس بــه مــن   



156

دليل اإلرشاد األسري )مهارات اإلصالح األسري(

156

الجلســات تُنجــز الهــدف املطلــوب يف ١ – ٥ جلســات فقــط، والضابــط لالســتمرار أو إقفــال الجلســات هــو 
اســتمرار منحنــى التوافــق يف االرتفــاع، أمــا إذا كان يف انخفــاض أو توقــف متامــا، فيمكــن للمصلــح أن 

يتوقــف، ويقفــل الجلســات.

والجلسات اإلصالحية اإلرشادية نوعان أساسان: الجلسة الفردية، والجلسة املشرتكة:

أوال: الجلسة الفردية:

هــي التــي تجمــع املصلــح مــع أحــد أطــراف الحالــة، وخصوًصــا يف املقابــالت األوليــة، واألفضــل   
البــدء بالطــرف الــذي رفــع الحالــة إىل الجهــة املعنيــة، ثــم الطــرف اآلخــر، أو األطــراف األخــرى.

ــا لجلســة الصلــح منــذ البــدء، ولكــن املصلــح يقــرتح عليهــام أن يســمع  وقــد يحــر الزوجــان مًع   
مــن كل منهــام لوحــده عــى انفــراد؛ ليحقــق بذلــك عــدة أهــداف، مــن أهمهــا: 

االستامع لوجهة نظر كل منهام دون التعرض لتأثر اآلخر، )تهديد، خوف، مجاملة(.. ١

التعــرف عــى خصائــص شــخصية كل منهــام ومنطــه الخــاص؛ مــام يفيــده كثــرا يف إدارة الجلســة . ٢
بعــد ذلــك.

ــة . ٣ ــول املطروح ــو الحل ــؤولية نح ــل املس ــر وتحم ــني للتغي ــن الطرف ــل كل م ــدى تقب ــر يف م النظ
ــوب. املطل

ــايئ . ٤ ــاء الثن ــل اللق ــني، قب ــن الزوج ــدى كل م ــدة ل ــلبية الزائ ــة الس ــحنات االنفعالي ــاص الش امتص
الــذي قــد ترتفــع فيــه حــدة النقــاش وتبــادل االتهامــات، أو الســباب والشــتائم، ورمبــا االعتــداء 

ــرب. بال

االتفاق عى آلية حوار منصفة بني الطرفني.. ٥

إعادة التوازن العاطفي وتخفيف التوتر.. ٦

اســتثامر الكلــامت الحســنة التــي يطلقهــا أحــد الطرفــني تجــاه اآلخــر يف الجلســة املشــرتكة: مثــل . ٧
)أحبــه، أقــدر لــه احرتامــه، كريــم(، وكــم كان لهــا مــن آثــار رائعــة جــدا يف تجربتــي يف اإلصــالح.
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ثانًيا: الجلسة املشرتكة:

هــي التــي تجمــع املصلــح مــع جميــع األطــراف، وحضورهــم ـ غالبــا ـ يكــون دليــال عــى حرصهــم   
جميًعــا عــى الســعي للوصــول إىل حــل مشــرتك وإيجــايب.

وللجلسة املشرتكة أهداف، من أبرزها:

تعبر كل طرف من األطراف عن أحاسيسه ومشاعره تجاه اآلخر أمامه، وبشكل مبارش.. ١

إحداث التفاعل الثنايئ بينهام ومراقبة ما يحدث، والتقويم املبارش ألي انحراف يف السلوك.. ٢

تطبيــق املصلــح للخطــة اإلرشــادية بوســائلها املبــارشة، دون اللجــوء لوســائل التغيــر غــر املبــارش؛ . ٣
نظــرًا لوجــود أطــراف األرسة يف الجلســة.

ــد أن  ــم ينتقــل إىل املشــرتكة بع ــة، ث ــة بالجلســات الفردي ــه اإلصالحي ــح رحلت ــدأ املصل واألفضــل هــو أن يب
يكــون قــد حقــق أهدافهــا األوليــة، وقــد يعــود إىل الجلســة الفرديــة يف أي مرحلــة مــن مراحــل معالجــة 

الحالــة إذا احتــاج إليهــا.

ثالًثا: جلسة دراسة الحالة:

واملعتــاد يف الجلســات اإلصالحيــة أنهــا ال تتعمــق يف دراســة شــخصية كل طــرف لوحــده، بــل تركــز   
عــى املشــكلة الواقعــة بينهــام، وقــد تســتدعي بعــض القضايــا إقامــة دراســة خاصــة عــى أطــراف الحالــة، 
ــخيص  ــي والش ــي والصح ــخ االجتامع ــف التاري ــة بوص ــروري اإلحاط ــن ال ــل م ــام يجع ــام، م أو أحده

ــكلة. ــني أطــراف املش ــة ب ــة والتفاعــالت الثنائي ــات الخفي ــة العالق ــه، ملعرف ــراد أرست للمسرتشــد وأف

ومصادرهــا: إىل جانـــ املقابلــة، الســجالت الرســمية، والزيــارات املنزليــة، والوثائــق الشــخصية، واملالحظــة 
املبــارشة، واالختبــارات النفســية املعتمــدة.
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ــول  ــد والوص ــامل املسرتش ــق يف ع ــى التعم ــح ع ــاعد املصل ــا تس ــة، أنه ــذه الدراس ــداف ه ــم أه ــن أه وم
لتشــخيص )تقديــر( أكــر عمًقــا وأكــر دقــة ملشــكلته، وأنَّ دقــة املعلومــات التــي يحصــل عليهــا املرشــد، تعــدُّ 

أكــر الوســائل الفعالــة يف الوصــول لدرجــة أكــر وضوًحــا حــول املشــكلة ومســبباتها.

كــام تســاعد دراســة الحالــة يف مجــاالت التعليــم والتدريـــ للمصلحــني الجــدد، إذ أنَّ اســتعراض   
املصلــح املتمــرس )املعلــم - املــدرب( لنــامذج حيــة مــن الحــاالت، سيســهم يف تعريــف املتعلمــني واملتدربــني 

ــة. ــامذج واقعي ــة كن ــة املعروض ــاالت املختلف ــع الح ــي م ــي والواقع ــل الح ــارات التعام مبه

ــة  ــة( هــذه، يف دراســة الظواهــر االجتامعي كــام ميكــن االســتفادة مــن )اســتامرات دراســة الحال  
ـة. األرسيَـّ العالقــات  والســيام يف  املختلفــة؛ 

رابًعا: الجلسة التتبعية:

عــادة مــا تعقــد الجلســات التتبعيــة مــع أطــراف القضيــة، بعــد شــهر مــن انتهــاء الجلســة الختاميــة،   
ويرتكــز الهــدف األســاس لهــذا النــوع مــن املقابــالت عــى تقييــم مــدى فاعليــة الحلــول التــي أُخــذ بهــا، 
بحيــث ميكــن التحــول مــن حــل إىل حــل آخــر بعــد دراســة األمــر جيــدا؛ لتدعيــم أوارص املصالحــة حتــى ال 

تنهــار.

ــون يف  ــا العامل ــوم به ــي يق ــاءة األعــامل الت ــدى كف ــم م ــة يف تقيي ــام تســهم الجلســات التتبعي ك  
ــوا عليهــا؛ ســواء  املؤسســة، والتعــرف عــى مــدى رضــا املسرتشــدين عــن الخدمــة اإلرشــادية التــي حصل

ــة. ــا املؤسس ــي تقدمه ــات الت ــد أم نوعيــة الخدم ــتوى املرش عــى مس
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خامًسا: الجلسة الختامية:

ميكــن تحديــد الجلســة الختاميــة حــني يظهــر عــى أطــراف املشــكلة التقــدم يف القــدرة عــى إدارة   
املشــكلة والتحكــم فيهــا، ويتضــح ذلــك التقــدم مــن خــالل مالحظــة عالمــات النمــو يف الســلوك الــذايت 
اليومــي للمسرتشــدين، إىل جانـــ قدرتهــم عــى تحقيــق قــدر مقبــول مــن االعتــامد عــى النفــس ملواجهــة 

املشــكلة، ومــا قــد يعرتضهــم مــن تحديــات مســتقبلية.

ــكل  ــادية بش ــة اإلرش ــاء العملي ــة أو إنه ــام الجلس ــوء لخت ــة اللج ــوم بعملي ــأالَّ يق ــح ب ــح املصل وينص  
ــة اإلرشــادية، وميكــن للمرشــد  ــاء العملي ــدرج يف إنه ــه أن يحــرص عــى الت ــع وإمنــا علي مفاجــئ أو رسي

إنهــاء جلســات املصالحــة عنــد مالحظــة أمريــن مهمــني:

− إدراك متبــادل بــني املصلــح واملسرتشــدين بــأن مرحلــة االنتهــاء قــد اقرتبــت وفًقــا للخطــة 	
اإلرشــادية.

− إدراك متبــادل بــأن الخطــة اإلرشــادية قــد أمثــرت إيجابيًــا وأن املسرتشــد قــد أظهــر تقدًمــا، وبــدأ 	
يتحــرر مــن عوائــق مشــكلته.

ــادية  ــات اإلرش ــا الجلس ــرت به ــي م ــل الت ــص املراح ــد بتلخي ــوم املرش ــة، يق ــة الختامي ويف املقابل  
اإلرشــادية. العالقــة  بــدء  منــذ  للمسرتشــد  الــذي حــدث  والتقــدم  التطــور  ومــدى 
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خطوات اإلقفال لجلسة الصلح:
تجــب تهيئــة الحالــة قبــل عــدة جلســات مــن موعــد اإلقفــال بــداًل مــن االنتظــار حتــى اللحظــة األخــرية 

كاآلت:

	 ــه مــن إنجــازات خــالل ــم تحقيق ــا ت ــكل م ــص عــام ل ــح إرشاك املسرتشــد يف تلخي يحــاول املصل
ــة  ــه يف االنطالق ــاس رغبت ــادي وقي ــاح اإلرش ــدم والنج ــى التق ــل ع ــادية، كدلي ــات اإلرش الجلس

ــتقلة. ــة املس ــتقاللية الفردي واالس

	 ــى دور ــامد ع ــا دون االعت ــه تدريجيً ــئولية إدارة ذات ــل مس ــد لتحم ــة املسرتش ــح بتهيئ ــوم املصل يق
ــرة. ــرة وكب ــح يف كل صغ املصل

	 ،يتــم إخبــار املسرتشــد بــأن إنهــاء الجلســات اإلرشــادية ال يعنــي إقفــال )إنهــاء( العالقــة اإلرشــادية
ــع  ــل م ــاعدة، أو التواص ــه للمس ــعور بحاجت ــد الش ــرى عن ــرة أخ ــه م ــة التصال ــاك إمكاني وأن هن

ـــ االستشــارة. ــة لطل االستشــارات الهاتفي

	 يتــم إبــالغ املسرتشــد بأهميــة االتصــال مــرة أخــرى خــالل ٨ - ١٠ أســابيع، لتكــون مقابلــة تقومييــة
لقيــاس مــدى وقــدرة املسرتشــد عــى إدارة شؤونــه الذاتيــة والبيئيــة.

مراحل الجلسة اإلصالحية: 
أوال: مرحلة االفتتاح: ويشمل املهارات واإلجراءات التالية:

الرتحيـ باألطراف وشكرهم عى اختيارهم الوساطة كأسلوب بديل عن التقايض.. ١

التعريف بالوسيط/املصلح ودوره املهني.. ٢

التعرف عى األطراف مبا يكفي فقط، دون إحراجها بطلـ معلومات ال حاجة إليها.. ٣
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خلق جو من األلفة واملناخ اإليجايب وبث األمل والثقة.. ٤

دعوة األطراف إىل املشاركة الفعالة يف املشاركة الحيوية يف الجلسات.. ٥

رشح إجراءات الوساطة ومسارها وأدبياتها.. ٦

ثانًيا: مرحلة االستكشاف والسرب، ويشمل املهارات واإلجراءات التالية: 

دعوة األطراف إىل عرض وجهات نظرهم ورؤاهم بدون استفزاز، أو ضغط.. ١

التفاهم املتبادل بني األطراف.. ٢

التواصل الفعال )إصغاء، استجابة نظرية، تسجيل كتايب، تلخيص وإعادة صياغة،...(.. ٣

األسئلة املستكشفة السابرة املناسبة.. ٤

تقويم آراء ومشاعر وردود أفعال األطراف.. ٥

تبصــر األطــراف باإليجابيــات والســلبيات ونقــاط القــوة والضعــف؛ لتهيئتهــم التهيئــة لعــرض مقرتحات . ٦
ــوية الودية. التس

ثالًثا: التفاوض، ويشمل املهارات واإلجراءات التالية:

الحفاظ عى استمرارية اإليجابية يف كل الجلسات، وتذليل الصعوبات وتقليل التوترات.. ١

ــي( . ٢ ــز التناف ــري يف )الرتكي ــث يج ــي(، حي ــي، تكام ــراف )تناف ــاوض لألط ــار التف ــد مس تحدي
ــع. ــح للجمي ــة والرب ــى املرون ــز ع ــي( الرتكي ــز التكام ــارة، ويف )الرتكي ــح والخس ــى الرب ــز ع الرتكي

الوقوف عى الدوافع والبواعث واألسباب حتى يتم التعاون؛ لتحقيق األهداف واملقاصد.. ٣

فتح آفاق للمكاسـ وتقليل الخسائر.. ٤

مراعاة الجوانـ النفسية واالجتامعية والقانونية.. ٥

ــة غــر . ٦ ــة ومقرتحــات إبداعي ــول خالق التبصــر لألطــراف واإلرشــاد اإليجــايب؛ للوصــول إىل حل
ــة. تقليدي
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رابًعا: الختام، ويشمل املهارات واإلجراءات التالية:

االتفاق الواعي عى التسوية سواء باالتفاق أو عدمه.. ١

الخروج بتصور شفاف عن الحالة واألطراف رشعيًّا وإنسانيًّا واجتامعيًّا وقانونيًّا.. ٢

املصالحة والوساطة ليست إلزاما بل اختيار بوعي.. ٣

مربع الوفاق:

ــح الــذي ميكــن اســتخدامه  ــح، فإنهــا ســتكون ســيَّد املفاتي مهــارة فائقــة الجــودة حــني يجيدهــا املصل
لــكل األقفــال، ومــع قيمتهــا الكــربى، فهــي ســهلة التنفيــذ أيًضــا.

ــا ـ يف طــرف  يف موقــف الخالفــات، يكــون كل طــرف قــد أىت يف حقيبــة ذهنــه مبطلــب يكــون ـ غالًب
مضــادٍّ للطــرف اآلخــر، تاًمــا:

موقف الطرف األول                                                             موقف الطرف الثاين

ويف العادة يكون الحل الذي سريضاه كل طرف وسطًا بني ما يرغبه فعال، وما ميكنه قبوله:

موقف الطــــرف األول

موقف الطــــرف الثاين



163

فــاألول تخــى عــن الطــرف الــذي كان فيــه بتنازلــه عــن يشء مــام جــاء يطلبــه، والثــاين مثلــه، وعندمــا 
يتداخــل ال  موقفــان نحصــل عــى مربــع االتفــاق:

ــن  ــرتايض م ــاق بال ــع االتف ــات ـ الحصــول عــى مرب ــدة جلس ــالل ع ــيكون دور الوســيط ـ خ وس  
يســرا: مثــاال  لهــذا  ولعــي أرضب  الطرفــني، 

زوجــة تطالـــ زوجهــا بنفقــة خاصــة يف يدهــا مبقــدار: ١٠٠٠ ريــال، بينــام الــزوج ال يعطيهــا أي   
مبلــغ، ويــرى أن ذلــك ليــس ملزًمــا لــه ال رشًعــا وال عرفـًـا، وال رشطـًـا يف العقــد؛ فهــي تحصــل عــى النفقــة 

ــك. ــس ونحــو ذل ــا مــن مــأكل وملب ــي احتياجاته مــن خــالل مــا يلب

كلٌّ منهام يف طرٍف نقيٍض للطرف اآلخر متاًما.

هنــا يتجــه الوســيط املصلــح، إىل محاولــة إقنــاع الــزوج مبنــح الزوجــة مــا أرادت بالضبــط، فــإذا   
رفــض، انتقــل معــه إىل نظريــة مربــع الوفــاق، أن ينتقــل مــن االمتنــاع التــام مــن املوافقــة عــى املنــح، ثــم 
إىل املنــح ولــو بـــ: ٥٠٠ ريــال بــداًل مــن ١٠٠٠ ريــال، ويتجــه إىل إقنــاع الزوجــة بقبــول ٥٠٠ ريــال بــدال مــن 

ــال. ١٠٠٠ ري

هذا هو مربع الوفاق.

ما ميكن قبوله

موقف الطرف األول

ما يطلبه الطرف 1

موقف الطرف الثاين

ما يطلبه الطرف 2
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أخطاء عامة يف إدارة جلسة الصلح:
ــه  ــه إال ول ــص يف مجال ــد مخت ــه ال يوج ــه أن ــااًل لعمل ــادي مج ــل اإلرش ــذ العم ــن اتخ ــم كل م يعل  
ــي، وأن األخطــاء  ــة أم يف مجــال تخصصــه املهن ــه اليومي ــك يف ترصفات عــرات وأخطــاء، ســواء أكان ذل

محطــات توقــف وفــرص تحســني.

ومام تجدر اإلشارة إليه من األخطاء التي قد يقع فيها املصلح ما يي:  

الخطأ األول: التحيز لطرف دون آخر:

فمــن أخطــاء التحيــز امليــل والتعاطــف مــع أحــد الطرفــني ضــد اآلخــر، وهــذا بــال شــك هــدم كبــر   
للعالقــة املهنيــة يف إدارة جلســة الصلــح، وهــو مــا يســمى مثلــث التحالــف، الــذي يقصــد بــه تحالــف املصلــح 
مــع أحــد الزوجــني ضــد الطــرف الثالــث، فقــد يتحيــز الوســيط/الرجل ضــد النســاء بســبـ خراتــه الســلبية 

معهــن، وقــد تتحيــز املــرأة ضــد عنــرص الرجــال للســبـ نفســه.

إن التحيــز ضــد أو مــع أحــد طــريف العالقــة ســيؤدي بــال شــك إىل خلــل واضــح يف طريقــة إدارة   
ــة. ــادية املهني ــط اإلرش ــع الخط ــر ووض ــة وتقدي ــل يف دراس ــه خل ـــ علي ــام يرتت ــح م ــة الصل جلس

وليعلــم املصلــح أن محاولــة أحــد الطرفــني التحــدث معــه قبــل الجلســة لــرشح تفاصيــل ال يرغـــ   
يف طرحهــا يف الجلســة مــا هــي يف حقيقتهــا إال إحــدى مظاهــر الدعــوة للتعاطــف مــع الشــخص املتصــل؛ 

ــع الشــخص املتصــل ضــد الطــرف اآلخــر. ــان للوقــوف م ــر مــن األحي ــؤدي يف كث مــام ي

ومنهــا كذلــك: محاولــة أحــد الزوجــني تحديــد موعــد الجلســة منفــردا قبيــل جلســة الصلــح بحجــة   
ــه. ــط من ــح وال بتخطي ــة املصل ــدون رغب ــه يف الجلســة، ب ــي الوصــول إلي ــذي ينبغ ــا ال ــح م ــد وتوضي تحدي

إن هــذه األمــور وإن كانــت يف ظاهرهــا ال تتعــارض مــع القيــم األخالقيــة ملهنيــة اإلرشــاد بشــكل   
عــام، إال أن املصلــح عليــه االنتبــاه؛ حتــى ال يســتدرج للوقــوع يف املثلــث العاطفــي والتحيــز مــع طــرف 

دون اآلخــر.
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ــة  ــذ البداي ــالح من ــاد يف اإلص ــار الحي ــد يف إظه ــح املرش ــف ينج ــو كي ــدي وه ــى التح ــن يبق ولك  
دون إظهــار عــدم ارتياحــه ورفضــه لبعــض طلبــات املسرتشــد؟ ولهــذا يحتــاج املرشــد هنــا لبعــض املهــارات 

ــك. ــار ذل ــة إلظه املهني

وسائل علمية لتجنب الوقوع يف حيز التحالف يف الجلسة اإلرشادية:

هنــاك عــدد مــن اإلجــراءات التــي ميكــن للمصلــح اتباعهــا للتقليــل مــن انزالقــه يف خطــأ التحيــز   

لطــرف دون آخــر، وميكــن أن نوجزهــا بخطــوات عمليــة مبــارشة:

	 ــراد الحصــول ــة املعلومــات امل ــي تســبق الجلســة ونوعي ــة الت ــد مــدة املكامل الحــرص عــى تحدي

عليهــا مــن الهاتــف، وإن أرصَّ املتصــل عــى تزويــده ببعــض املعلومــات التفصيليــة، فليحــاول إقناعه 

بأهميــة تأجيلهــا للجلســة لحرصــه عــى االســتئناس بــه.

تحديد مدة املكاملة

نوعية املعلومات املراد الحصول عليها
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	 الحــرص عــى دعــوة الطرفــني للجلســة؛ ألن ذلــك ســيجعل كل طــرف مســتعًدا للجلســة بــدل انشــغال

املصلــح بالتفاصيــل قبل الجلســة.

	 تــرك كل طــرف يف الجلســة يصــف رؤيتــه للمشــكلة وكيفيــة تأزمهــا، وهــذا بــال شــك ال يعــد تقليًصــا

لــدور الطرفــني، وإمنــا يجعــل كل طــرف يأخــذ قــدًرا متســاويًا مــن الوقــت والجهــد، وهنــا يبتعــد 

املصلــح عــن االتهــام بوصفــه بأنــه متحيــز.

	 ــة ــاركًة بالجلس ــل مش ــا واألق ــر صمتً ــرف األك ــرات الط ــات وتفس ــامع تعقيب ــى س ــرص ع الح

ــني. ــني الطرف ــوة ب ــوازن رصاع الق ــادة ت ــة إلع ــة فرص ــذه املحاول ــد ه ــادية، وتع اإلرش

	 ــة ــام؛ بالعدال ــع وســائل االتصــال به ــة يف توزي ــوازن والعدال ــدر مــن الت الحــرص عــى إيجــاد ق

ــة  ــه ونظــرًا للخصوصي ــام، إال أنَّ ــث كل منه ــدة حدي ــد م ــع النظــرات، واإلنصــات، وتحدي يف توزي

ــد  ــن أح ــح ع ــس املصل ــف جن ــة إذا كان اختل ــرأة وخاص ــل وامل ــني الرج ــة ب ــة يف العالق الرشعي

ــا لــردة فعــل رشيــك  الطرفــني، فينبغــي الحــذر مــن تكــرار وإمعــان النظــر بشــكل الفــت؛ تجنبً

الحيــاة املرافــق يف الجلســة، ولهــذا فــإن لغــة العيــون واالتصــال البــرصي أمــر يف غايــة األهميــة 

والحساســية عــى حــد ســواء، إذ ينبغــي عــى املرشــد تحديــد وتقديــر ذلــك حســـ ثقافــة الزوجــني 

وأعامرهــام.

تقدير ثقافة الزوجن وأعامرهام
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	 االحــرتاس يف وضعيــة الجلــوس وتوزيــع الكــرايس أو الجلــوس؛ حتــى ال تكــون املســافة غــر متكافئــة

يف الجلســة بــني املرشــد وطــريف العالقــة، ولذلــك تلجــأ بعــض مراكــز اإلصــالح إىل الطاولــة الدائريــة؛ 

لتتســاوى املســافات، ومــع ذلــك فقــد وجــدُت أنهــا مرفوضــة مــن بعــض األرس، مــن كال الطرفــني؛ ألنهــا 

تقــرب املصلــح مــن الطــرف املخالــف لــه يف الجنــس.

طـــرفا الصلح

املرشـــد

	 وميكــن أن يجلــس الزوجــان أمــام املصلــح مبــارشة مقابلــني جهــة أخــرى؛ بحيــث يكــون الرجــل أقــرب
إىل املرشــد، ثــم الزوجــة، ونالحــظ مــن الــذي يتباعــد؟ ومــن الــذي يتقــارب؟

	 ،ــس ــف الجن ــوة بــني املرشــد واملسرتشــد إذا اختل ــراد والخل ــد عــى عــدم جــواز االنف ــد مــن التأكي والب
وليــس أحدهــام َمْحرًَمــا لآلخــر، وال يســمح بذلــك مهــام كان األمــر، ومهــام كانــت الظــروف واألعــذار، 

بــل البــد مــن فتــح البــاب.

الـــزوج

الزوجــة
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الخطأ الثاين: السكوت عىل بعض الترصفات والعبارات بحجة تأسيس العالقة املهنية.

يجـــ أن يعــي املصلــح أن نوعيــة الحــاالت التــي تلجــأ لطلـــ القضــاء، ثــم تحــول منــه إىل املصالحــة، قــد   

ــث. ــع ثال ــوم يف وض ــرى، أو الهج ــا أخ ــحابية أحيانً ــا، أو االنس ــدة أحيانً ــن الش ــوٌع م ــا ن ــون يف بعضه يك

ولــي يحقــق املصلــح األســاس األول يف إدارة الجلســات، عليــه أن يعمــل عــى توضيــح مــا ســيقوم بــه يف   

الجلســة، ثــم يحــدد مــا الــذي ينبغــي عــى كل منهــام اتباعــه، ومــا الــدور املتوقــع منهــام، واالعــرتاف مبــا يجـــ 

ــح. الســر عليــه خــالل فــرتات جلســة الصل

ــة  ــامت مــن شــأنها اإلســاءة لآلخــر، أو اســتخدام لغ ــة عــدم اســتخدام كل ــه أن يحــدد أهمي ــاًل علي فمث   

ــان  ــض األحي ــة، ويف بع ــدم املقاطع ــة اإلنصــات وع ــد عــى أهمي ــه التأكي ــك علي ــد لآلخــر، وكذل ــد أو وعي تهدي

يفضــل للحــاالت األكــر حــدة وتأزًمــا أن يجعــل الحــوار موجًهــا إليــه كمنســق لهــام، وال يســمح للحديــث املبــارش 

ــني.  ــني الزوج ــة ب ــارك الكالمي ــادي املع ــني لتف ــني الطرف ب

الخطأ الثالث: ترصف املرشد وكأنه حكم أو واعظ:

كثــرًا مــا يلجــأ الزوجــان للمصلــح للحكــم يف ســبـ خالفهــام، وألخــذ النصــح منــه كخبــر يف التخصــص   

حــول مــن هــو املخطــئ أو املتســبـ يف تفاقــم الخــالف، إن الخطــأ الــذي ينبغــي عــى املرشــد تفاديــه هــو أن 

ــكال  ــات ل ــح والتوجيه ــم النصائ ــرص عــى تقدي ــني، أو أن يحــاول أن يقت ــني املتخاصم ــاًم للفصــل ب ــح  حك يصب

ــح أو  ــم النصائ ــه وتقدي ــى التوجي ــار ع ــلبية االقتص ــا يف س ــورة هن ــن الخط ــد، وتكم ــت واح ــني يف وق الطرف

ــة: ــور التالي إصــدار األحــكام يف األم

− إن طبائــع البــرش أنهــم يتذكــرون فقــط مــا يريــدون تذكــره، ولهــذا ســيذكر الــزوج النصيحــة التــي قــد 	

يوجههــا املرشــد للزوجــة عــى ســبيل املثــال، فكلــام أخلَّــت الزوجــة يف اتبــاع وتنفيــذ النصيحــة )ذكَّرهــا بذلك(، 

فــإذا طلـــ املرشــد مــن الزوجــة التهدئــة عنــد الخــالف داخــل املنــزل، فــإن الــزوج قــد يســتغل تلــك املســألة 
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بشــكل ســلبي، وذلــك بتذكرهــا بخطــأ أســلوبها. ويف املقابــل لــو نصــح املرشــد الــزوج بالجلــوس أكــر 

ــاء والزوجــة ثــم خــرج ومل ينفــذ أو يلتــزم بالنصيحــة، فهنــا ميكــن أن ترتكــز الزوجــة عــى  مــع األبن

ــة.  ــام باملســؤولية األرسيَّ ــة والقي ــزوج بالتقصــر وعــدم مراعــاة الحقــوق الزوجي توجيهــات االتهــام لل

ــني الزوجــني خــارج الجلســة  ــاع وهجــوم ب ــل نفســه وســيلة دف ــد جع ــا هــو أن املرشــد ق ــل هن والخل

اإلرشــادية.

− ــني 	 ــني املتخاصم ــح ب ــة جــدا يف الصل ــور مهم ــر باالحتســاب أم ــر بالصــر والتذك الوعــظ واألم

ــع  ــا دون وض ــار عليه ــكلة يف االقتص ــن املش ــال، ولك ــوز مث ــوق والنش ــاالت العق ــر األرسة، كح يف دوائ

ــذي  ــذي يفــرق بــني الواعــظ واملختــص ال ــارات للخــروج مــن األزمــة، وهــذا ال ــول وخي برنامــج وحل

ــم. ــة وعل يعمــل مبهني

− ــن ال 	 ــك الســلبيني الذي ــح لبعــض الحــاالت، خاصــة أولئ ــات والنصائ ــار مــن إعطــاء التوجيه اإلكث

ــك الســلبية لديهــم،  ــد مــن تل ــة، قــد يزي ــدون تحمــل املســئولية تجــاه أنفســهم وعالقتهــم الزوجي يري

.مســتقباًل. ــة  ــم الزوجي ــم ومصــر عالقته ــة عــى املرشــد يف اتخــاذ قراراته ــم أكــر اعتامدي ويجعله

ولــي نتجــه للخــروج مــن معضلــة إعطــاء النصيحــة أو الفصــل بــني الزوجــني يف تحديــد مصــدر   

الخطــأ, ينبغــي عــى املرشــد اســتخدام أســلوب )االستفســار الدائــري( فمثــاًل، عندمــا يقــول الــزوج )لقــد 

حاولنــا الصلــح وتجــاوز املشــكالت لكننــا كثــرًا مــا نفشــل، ولهــذا جئنــا للفصــل يف تحديــد مصــدر الخلــل(. 

هنــا ينبغــي عــى املرشــد إعــادة تدويــر الســؤال عــى شــكل ســؤال آخــر، كالقــول مثــاًل:: )يبــدو يل أنكــام 

مخلصــان تجــاه بعضكــام؛ بدليــل الحــرص الدائــم عــى االتفــاق والتوافــق، فهــل ميكــن أن تخراين بوســائل 

جربتامهــا، وأدت إىل نتائــج أكــر إيجابيــة واســتمرت ملــدة أطــول؟(.
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الخطأ الرابع: التعرض ملناقشة العالقة الجنسية يف مراحل مبكرة يف الجلسات اإلرشادية:

ينبغــي عــى املصلــح أال يناقــش األمــور الحساســة، خاصــة فيــام يتعلــق بالجنــس وخاصــة مــع الجنــس   

اآلخــر، تحديــًدا أمــام رشيــك الحيــاة، ولهــذا ينبغــي أال يطــرح أو يســتفرس عــن الجنــس إال بعــد تحقــق أمريــن 

ــني: أساس

1- تأسيس الثقة املتبادلة بني املسرتشد واملرشد:

فالثقة كام يعرفها املختصون بأنها عالقة متر بثالث مراحل أساس:

)أ( مرحلة الثقة األولية:

وهــي مــا يحملــه املسرتشــد حــول ســمعة كفــاءة املصلــح العلميــة والعمليــة، فكلــام كانــت ســمعة املصلــح   

ــة، أو  ــة أو زميل/زميل ــك نتيجــة نصيحــة قريـ/قريب ــّون ذل ــه ك ــذي الشــك يف أن ــدى املسرتشــد ال ــة ل إيجابي

قــراءة مقالــة مبجلــة أو صحيفــة أو محــارضة أو لقــاء تلفزيــوين، ســّهل ذلــك االنتقــال للمرحلــة الثانيــة مــن 

ــدة. ــة املتول ــل بالثق ــي تتمث ــة والت الثق

)ب( الثقة املتوالدة:

وهــي كل مــا يالحظــه ويــراه املسرتشــد مــن طريقــة وأســلوب املصلــح يف إدارة الجلســة مــن دراســة   

ــة التشــخيص )التقديــر(، وأخــرًا بوضــع خطــة عــالج واضحــة املعــامل  للحقائــق حــول املشــكلة، مــروًرا مبرحل

محــدودة زمنيًــا ومرحليًــا، فــإن تــم ذلــك فهنــا يكــون املرشــد قــد حقــق املرحلــة األخــرة مــن الثقــة واملتمثلــة 

ــة. ــة النهائي يف الثق

)ج( الثقة النهائية:

ــة للعالقــة اإلرشــادية، فعندمــا تتوطــد العالقــة والثقــة يف نفــس املســتفيد مــن  ــة النهائي هــي املحصل  

اإلرشــاد، يصبــح املسرتشــد بآرائــه وعالقاتــه مصــدًرا لإلعــالن عــن مــدى االســتفادة التــي حصــل عليهــا، ســواء 
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أكان ذلــك لــدى أقربائــه أم زمالئــه، وللتأكيــد عــى أهميــة الثقــة النهائيــة ودورهــا بالتعريــف بالخدمــات 

ــالح.  ــة اإلص ــادية يف جلس اإلرش

2_ إعادة بناء الثقة بني طريف العالقة وتأسيس قدر من التوافق بينها:

ــة عــى إحــداث  ــة لحســن التوافــق الزواجــي، وهــي أيضــا معين ــاح محصل مامرســة الجنــس بارتي  

هــذا التوافــق، وال يتوقــع املرشــد أن تصبــح العاطفــة الزوجيــة مقبولــة وجياشــة بــني طــريف العالقــة دون 

ــام. ــية بينه ــة الجنس ــل يف العالق ــالح الخل إص

الخطأ الخامس: إغفال جانب العادات والتقاليد واملنظور األخالقي للمسرتشدين:

ــو  ــه ه ــه يف أرست ــأ علي ــه ونش ــا تعلم ــة، أو م ــكاره الخاص ــُه وأف ــدين أن ِقيََم ــض املرش ــد بع يعتق  

العــرف الســائد لــدى كافــة النــاس، وهــذا مخالــف للواقــع؛ فاملصلــح الــذي تــريب يف بيئــة محافظــة عليــه 

ًا للزوجــني  أال يفــرض قيمــة وتوجيهاتــه وآراءه عــى الزوجــني، وهنــا يصبــح املصلــح موجًهــا وليــس ُمبَــرصِّ

ــبهام. ــا يناس ــار م الختي

ويف املقابــل ينبغــي عــى املصلــح أال يفــرض قيمــه التــي يؤمــن بهــا عــى أرسة مــا بحجــة أنــه أعلــم   

مبــا يناســبها، ولكــن يجـــ أال يفهــم مــن كالمنــا هنــا، أن الجلســة تصبــح خاليــة مــن القيــم والقيــود ولكــن 

املطلــوب هــو أن تتناســـ تلــك األمــور مــع النمــط العــام والعــرف العــام يف املجتمــع.
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الجلسات اإللكرتونية:

خــالل جائحــة كورونــا ١٤٤١ه)٢٠٢٠(، كان مــن أهــم االحــرتازات الصحيــة يف بيئــات العمــل، إيقاف    
الــدوام يف املكاتـــ، والعمــل عــن بعــد، فظهــرت الحاجــة إىل التعامــل مــع جلســات املصالحــة عــن بعــد، 

ــا: فاســتخدمت عــدة طــرق، منه

− ــم 	 ــل منصــة )تــرايض( يف وزارة العــدل، ومنصــة مركــز التحكي ــت لهــذا الغــرض؛ مث منصــات بُني

ــاري. العق

− منصــات عامــة لالجتامعــات، حيــث ميكــن حضــور املصلــح واألطــراف املعنيــني يف غرفــة محادثــة 	

إلكرتونيــة خاصــة جــدا، ال يطلــع عليهــا أحــد مــن النــاس غرهــم.

− املكاملات الهاتفية املشرتكة، حيث ميكن دمج عدد من األطراف يف مكاملة واحدة.	

وال تزال التقنيات تهدي للبرشية مزيًدا من البدائل والتسهيالت، ينبغي استثامرها فيام ينفع الناس.

ــجيل  ــدم تس ــة، وع ــدأ الرسيَّ ــى مب ــاظ ع ــو الحف ــا ه ــة كله ــات اإللكرتوني ــذه املنص ــم يف ه وامله  
األطــراف. والتأكــد مــن هويــة  املــرأة،  الجلســات صوتيًــا، وعــدم ظهــور صــورة 
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املدخل للبيئة اإلرشادية املناسبة للجلسة اإلصالحية:

البيئة اإلرشادية:  

ــادية  ــة اإلرش ــاح املقابل ــة إلنج ــل الهام ــن العوام ــد م ــاد األرسي تع ــة اإلرش ــة بيئ ــداد وتهيئ إن إع  
ــراءات  ــة اإلج ــار كاف ــذ يف االعتب ــح أن يأخ ــى املصل ــذا ع ــد، ل ــد األرسي واملسرتش ــح أو املرش ــني املصل ب
الروريــة مــن أجــل إعــداد بيئــة املقابلــة اإلرشــادية وتأمينهــا؛ بحيــث تصبــح مهيــأة وأكــر رسيَّــة ملعلومات 

املسرتشــدين. 

وتختلــف الجهــات اإلرشــادية يف تحديــد املــكان الــذي تتــم فيــه املقابــالت اإلرشــادية؛ كل حســـ   
ــة  ــاك مــكان محــدد إلجــراء املقابل إمكاناتهــا وأهدافهــا، ولكــن وبشــكل أكــر تحديــدا البــد أن يكــون هن
اإلرشــادية حتــى ميكــن إنجاحهــا، وينبغــي أن يراعــي فيهــا األســس والركائــز األســاس لتهيئتهــا للمقابلــة، 
ومــن بــني هــذه األســس الروريــة )حجــم املــكان، والتهويــة، واإلضــاءة، واألثــاث، والعزلــة..... إلــخ(؛ وذلك 
ملســاعدة املرشــد أو املصلــح عــى إنجــاح املقابلــة والتوصــل إىل جمــع أكــر قــدر ممكــن مــن املعلومــات عــن 
مشــكلة املسرتشــد؛ حتــى ميكــن التوصــل إىل األســباب الحقيقيــة وراء املوقــف اإلشــكايل ومــن ثــم التوصــل 

إىل منــط العــالج املناســـ.

األسس الرضورية

األثاث اإلضاءة   التهوية   حجم املكان   
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البيئة اإلرشادية املناسبة لجلسة الصلح:

1ـ املكان:

ــمي  ــكل رس ــا بش ــرتف به ــة مع ــدد؛ يف مؤسس ــكان مح ــون يف م ـــ أن تك ــادية يج ــة اإلرش املقابل  
وقانــوين، إذ ال يجــوز أن تحــدد املقابلــة يف منــزل املرشــد، أو يف مطعــم مثــال، وإمنــا تحــدد املقابلــة يف 

ــة. ــا املؤسس ــات التــي تحدده املؤسســة، وخــالل األوق

الجــلسة 
الدائـرية

الجــلسة 
الثنــائية

الجــلسة 
الفــردية

العــالج 
األرسي

غـرفة 
انتظار

الفـريق 
اإلداري

استقبال

الـــزوج

الـــزوجة
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2ـ اللون والضوء:

ــون  ــان والل ــكان والزم ــو وامل ــبة الج ــن مناس ــون م ــي تتك ــة الت ــبة بالفيزيقي ــة املناس ــمى البيئ تس  
واملســاحة حســـ الحالــة واملــزاج العــام التــي وضعــت مــن أجلــه، وكثــراً مــا يطرحهــا الباحثــون يف الصــف 
الــدرايس؛ ملــا لهــا مــن أثــر يف العمليــة التعليميــة، وكذلــك العمليــة اإلصالحيــة، تحتــاج إىل مزيــد اهتــامم 

ــل. ــدف النبي ــوب، واله ــر املطل ــدث التأث ــة؛ ليح ــة الفيزيقي ــة، والبيئ ــة املعامري بالهوي

ــام، ويبعــث يف النفــس البهجــة  ــذوق الع ــون يناســـ ال ــة املصالحــة إىل ل ــاج بيئ ــون فتحت أمــا الل  
والــرسور، ويشــع بالهــدوء ويبــث الطأمنينــة يف النفــوس املرتبكــة؛ لــذا البــد مــن مراعــاة األلــوان واألضــواء 

ــان: ــة لون ــة املصالح ــوان لبيئ ـــ األل ــن أنس ــل م ــامم، ولع ــة واهت ــارة بعناي ــكال املخت واألش

األول: األبيــض املُطَْفــأ، ومــا يســمى )off white(، وهــو مــن أكــر األلــوان راحــة للنفــس، فالبيــاض يوحــي 
بالــراءة والنقــاء والرقــة والوضــوح، واالســتقرار والدميومــة والســالم والتفــاؤل.

ــع  ــون الفاتــح الالمــع، التــي ترمــز للربي ــون األخــر الفاتــح: وهــو لــون الحشــائش ذات الل الثــاين: اللّ
ــاؤل  ــل، والتف ــالم واألم ــة والّس ــر والرك ــدال والخ ــة واالعت ــز للرحم ــر رم ــة، واألخ ــامل والبهج والج

ــتقبل. للمس

وقــد اعتمــده مركــز بيــت الخــرة للبحــوث والدراســات االجتامعيــة يف كل املراكــز التــي أنشــأها يف   
اململكــة العربيــة الســعودية، وأقــرت ذلــك وزارة العــدل يف مكاتـــ املصالحــة يف محاكمهــا كذلــك، وعلمــُت 

ــم. ــوان املناســبة للفصــول الدراســية يف وزارة التعلي ــه اختــر مــن األل بأنّ
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3ـ التهوية واإلضاءة:

اإلضــاءة  قلــة  إن  حيــث  وضعف اإلضاءة الطبيعيــة،  التهويــة  قلــة  طردية بــني  توجد عالقــة   
الطبيعيــة يدفــع الســتخدام إضــاءة صناعيــة لهــا مخاطرهــا يف حالــة اإلضــاءة الزائــدة، فإنهــا تؤثــر عــى 
ــئ ــن أعــراض عدم جودة الهواء يف البي ــز، وهــي م راحة العني وتســبـ الشــعور بالصــداع وعــدم الرتكي

ة الداخليــة.

واإلضــاءة البيضــاء غــر املشــعة أفضــل مــن اإلضــاءة الصفــراء، ألن األخــرة تخفــي مالمــح الوجــه،   
ولهــا أثــر طبــي غــر محمــود كــام يذكــر بعــض األطبــاء، وقــد أكــد خــراء التصميــم والديكــور أن لــون 
اإلضــاءة يؤثــر بشــكل كبــر يف اإلنســان ونشــاطه وحالتــه النفســية، مشــرين إىل القاعــدة العامــة باختيــار 
الضــوء األصفــر لالســرتخاء، بينــام اإلضــاءة البيضــاء للقــراءة ومامرســة األنشــطة اليوميــة؛ ألنــه يبعــث عــى 

الحيويــة، وهــو التــي نحتاجهــا يف وقــت الجلســة.
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4ـ الشكل الداخي )الديكور(:

مــن الحســن وجــود النباتــات الخــراء يف املكتـــ، حيــث تــؤدي دوريــن، األول: الزينــة والطابــع   
امللوثة للبيئة الداخليــة.  من الغازات الخطــرة  كبــرة  كميــة  امتصــاص  والثــاين:  الجــاميل، 

كــام يحســن أن تعلــق صــور معــرة )ليســت ذات أرواح( يف املكتـــ أو داخــل املؤسســة يف االســتقبال   

ــن. ــيخها يف الذه ــوب ترس ــالة املطل ــال الرس ــوة يف إيص ــا ق ــور له ــرات؛ ألن الص أو املم

وأستحسن نوعني من الصور:
الصور التي ترمز للبيئة التي يعيش فيها املستفيدون.. ١
الصور ذات الدالالت التعبرية عن الصلح والتسامح والتفاؤل.. ٢
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اعتبارات فنية ومهنية وذوقية إلنجاح الجلسة اإلصالحية:-

إن االســتعداد النفــي واملهنــي واملبــديئ للمقابلــة اإلرشــادية ســواًء مــن جانـــ املرشــد أو املصلــح نفســه   
أو مــن العاملــني يف املؤسســة التــي تقــدم الخدمــة االستشــارية، إىل جانـــ االســتعداد مــن فريــق العمــل املســاند 
للمصلــح، كل ذلــك مــن شــأنه أن يســاعد يف نجــاح الجلســة والســر بهــا نحــو تحقيــق الهــدف اإلرشــادي املرجــو 
منهــا، ولهــذا فإنــه يجــدر باملصلــح والعاملــني معــه يف املؤسســة اإلرشــادية األخــذ ببعــض األمــور التــي تحقــق 

الغايــة مــن اللقــاء مــع املسرتشــد عــى النحــو التــايل:

أن يحدد موعد وعنوان املكان الذي تعقد فيه الجلسة )املؤسسة( )يستفاد من الرسائل النصية(.. ١

أن يحرص املصلح عى خصوصية املسرتشد وراحته.. ٢

ــوس . ٣ ــق عــى نف ــرًة جــًدا فتضي ــث املســاحة؛ فــال تكــون صغ ـــ مناســبة مــن حي ــة املكت ــون غرف أن تك
املوجوديــن فيهــا، ويشــعر املسرتشــدون بالحــرج مــن جــراء قــرب املصلــح منهــم، وال تكــون كبــرًة جــًدا 

ــم. فتشــتت أذهانه

ــه . ٤ ــة احرتام ــل عــى جدي ــك دلي ــة، وذل ــر موعــد ووقــت املقابل ــح عــى احــرتام وتقدي أن يحــرص املصل
ــح واملسرتشــد. ــني املصل ــة واالحــرتام ب ــاء جســور الثق ــا يف بن ــد محــوًرا أساًس للمسرتشــد، وتع

ــة . ٥ ــة، وأمان ــن الضياف ــتقبال وحس ــن االس ــى حس ـــ ع ــني يف املكت ــع العامل ــح وجمي ــرص املصل أن يح
ـــ  ــا يج ــدين، وإمن ــع املسرتش ــة م ــا للعالق ــا أساس ــادي هدفً ـــ امل ــح الكس ــث ال يصب ــاد؛ بحي االسرتش
الحــرص عــى العالقــة اإلنســانية واملهنيــة، ومراقبــة اللــه تعــاىل والحــرص عــى كســـ رضــاه وتوفيقــه 

ــه عــز وجــل. وقبول
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ــن أن . ٦ ــع املسرتشــدين؛ فيمك ــة م ــاء الثق ــدُّ أساســا لبن ــا، ويُع ــدرج فيه أن يحســن اســتخدام األســئلة والت
نقــول إن الســؤال الجيــد يقــود إىل إجابــة جيــدة، أمــا الســؤال الهامــي غــر املوجــه فإنــه يقــود إلجابــة 

غــر جيــدة أو هامشــية املضمــون.

وبعــد، فتلــك إضــاءات إجرائيــة نــأت عــن التنظــر، تهــدف إىل إنجــاح العلميــة اإلرشــادية يف جلســات   
ــة، والخــرات  ــة، والبحــوث العلمي ــة مــع املتغــرات االجتامعي ــي أن تتطــور وتتنامــى متواكب املصالحــة، والطبيع

ــق. ــه املوف ــة، والل العملي
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من مراجع البحث:
− كتب الحديث النبوي الرشيف مع االقتصار عىل الصحيح والحسن فقط.	

− تأهيــل املصلحــني األرسيــني، حقيبــة تدريبيــة صــادرة عــن مركــز بيــت الخــربة والبحــوث االجتاعية 	
األهي.

− تطبيقــات دراســة الحالــة يف اإلرشــاد النفــيس والرتبــوي واملهنــي، محمــد جعفــر الليــل، عبــد اللــه 	
العطــاس، 1432ه، خــوارزم العلميــة.

− دراسة الحالة أ.د خالد عبدالرزاق النجار 1428ه، طبعه مركز التنمية األرسيَّة باألحساء. 	

− دليــل اإلرشــاد األرسي الثــاين )اإلرشــاد باملقابلــة( نخبــة مــن املختصــني واملختصــات، إرشاف عبــد 	
ـ طبعــه مــرشوع ابــن بــاز ملســاعدة الشــباب عــىل الــزواج الخــريي. اللــه بــن نــارص الســدحان، 1426هـــ، 

− ــارات 	 ــز االستش ــعان، مرك ــد القش ــود فه ــيس، حم ــي والجن ــاد الزواج ــارات اإلرش ــامل مله ــل الش الدلي
العائليــة 2011م.

− روح املعــاين يف تفســري القــرآن العظيــم والســبع املثــاين، للشــهاب الديــن الســيد محمــود األلــويس، 	
املركــز اإلســالمي للطباعــة والنــرش، مــر.

− الصلح يف ضوء القرآن الكريم، طه عابدين طه، بحث أكادميي منشور يف اإلنرتنت.	

− املدخــل لدراســة الوســاطة يف تســوية املنازعــات، رشيــف النجيجــي، أحمــد حمــدان، الــدار املريــة 	
اللبنانية، 1438هـــ )2017م(.

− املقدمات املمهدات، محمد بن أحمد القرطبي، دار الغرب اإلسالمي.	

− مواقع إلكرتونية متخصصة مختلفة.	
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الفصل السادس

إدارة جلسة الصلح ودور المصلح في حال عدم نجاح عملية الصلح.

إدارة جلسة الصلح
د. خالد النقية

مقومات النجاح لجلسة المصالحة
د. وجنات الثقفي
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الفصل السادس/ القسم األول 
إدارة جلسة الصلح

د. خالد النقية

املقدمة:

تعــد جلســة الصلــح املحــور املفصــي واملرحلــة املهمــة يف علميــة الصلــح بــني أطــراف النــزاع، وفيهــا 
ــذا  ــة، ل ــة املصالح ــة يف عملي ــاليـ الالزم ــائل واألس ــراءات والوس ــرات واإلج ــارات والخ ــد كل امله تحتش
وجبــت العنايــة بهــا وحــق لهــا أن تفــرد يف بــاب مســتقل يف هــذا الدليــل، ولقــد رأيــت مــن منطلــق عمــي 
مصلحــاً ومستشــاراً أرسيــاً لســتة أعــوام، ثــم مديــراً عامــاً ملركــز املصالحــة يف وزارة العــدل ملــدة عــام، أن 
جلســة الصلــح وإداراتهــا تشــكل نســبة كبــرة مــن عوامــل نجــاح املصالحــة أو فشــلها، وحســن إدارتهــا بعــد 
توفيــق اللــه هــو العامــل الحاســم يف رفــع نســبة الصلــح لــدى مصلــح دون آخــر. وجلســة الصلــح ميكــن 

تقســيمها إىل ثــالث مراحــل:

املرحلة األوىل: مرحلة ما قبل جلسة الصلح.

املرحلة الثانية: مرحلة االفتتاح والتفاوض.

املرحلة الثالثة: مرحلة اإلغالق واإلنهاء.

ولــكل مرحلــة مــن هــذه املراحــل متطلبــات ومهــارات وإجــراءات حــري باملصلــح أن يتــدرب عليهــا، 
ــم  ــى تقوي ــداً ع ــعى جاه ــه أن يس ــا. وعلي ــوع فيه ـــ الوق ــه أن يتجن ــر علي ــا، ومحاذي ــك زمامه وأن ميتل
نفســه بعــد كل جلســة ويراجــع أخطــاءه ومامرســاته ليســتفيد منهــا بتالفيهــا يف الجلســة القادمــة يف عمليــة 
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تحســني مســتمر ميكــن مــن خاللهــا اكتســاب التمهــر والتمكــني يف مجــال املصالحــة حتــى تصبــح هــذه 
املامرســات واملهــارات عــادات يوميــة ينطلــق فيهــا املصلــح بــدون تكلــف أو تصنــع، وســيكون عــرض املراحــل 

عــى النحــو اآليت: 

املرحلة األوىل: ما قبل جلسة الصلح

ــا ترســم  ــا والتحضــر له ــة به ــة، والعناي ــة مهم ــح مرحل ــط لجلســة الصل ــة والتخطي ــة التهيئ مرحل
للمصلــح خــط الســر يف الجلســة، وهــي الدليــل املرشــد للمصلــح يف إدارة الجلســة، وهــي مــا يســميه أهــل 
االختصــاص يف علــم االجتــامع والخدمــة االجتامعيــة دليــل املقابلــة أو دليــل دراســة الحالــة مــن الناحيــة 

املهنيــة واملنهجيــة، وفيهــا العديــد مــن االجــراءات واملهــارات والخطــوات كــام يــي:

جمع ودراسة املعلومات عن القضية محل الصلح. . 1

 هنــاك فــرق بــني مصلــح يدخــل جلســة الصلــح وهــو متســلح باملعلومــات عــن القضيــة وأطرافهــا، 
ــه جلســة  ــح لدي ــح خــايل الذهــن مــن أي معلومــة لتتحــول جلســة الصل ــح يدخــل جلســة الصل وبــني مصل

تحقيــق لجمــع املعلومــات األساســية عــن األطــراف. ودعونــا نتصــور الحــوار التــايل: 

املصلــح: يوجــه ســؤاال ألطــراف الصلــح يف بدايــة الجلســة قائــالً مثــالً: مــا اســمك ؟ وكــم عمــرك؟ 
وكــم لديــك مــن أبنــاء؟ مــا هــي قضيتــك؟ أو يدخــل جلســة الصلــح غــر مهيــأ يلتقــط أنفاســه ويلملــم شــعث 
أوراقــه ال يعــرف ال كيــف وال مــن أيــن يبــدأ؟ مشــتت الفكــر، تســره جلســة الصلــح بعفويــة ســاذجة، وتضيــع 
منــه جلســة الصلــح بســبـ االنطبــاع الــذي تركــه لــدى أطــراف الصلــح مــن عــدم جاهزيــة وال مهنيتــه وال 
قدرتــه يف الوصــول إىل حــّل، بــل واألدهــى مــن ذلــك أن تكــون بــني يديــه أوراق القضيــة وتفاصيلهــا ثــم 
ال يكلــف نفســه النظــر فيهــا، ويكــرر األســئلة التــي طرحــت عــى األطــراف عنــد اإلحالــة، ويعيــد طرحهــا 

ببــالدة وبالهــة دون وعــي ملــا ســيرتكه هــذا التــرصف مــن شــعور لــدى أطــراف الصلــح. 
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ومصلــح آخــر يدخــل مســتعداً بكامــل البيانــات؟ يبــدأ برتحيـــ أطــراف الصلــح بأســامئهم، ويبادلهم 
مبعلومــات يعرفهــا عنهــم، ألقابهــم وكناهــم، تفاصيــل قضيتهــم، مــام يكــرس جمــود البدايــات وإحراجاتهــا، 
ويعطــي انطباعــاً لــدى األطــراف مــن البدايــة مبــدى مقــدرة املصلــح عــى الوصــول بجلســة الصلــح لــر 

األمــان والصلــح املنشــود. 

إعداد نوذج )دليل املقابلة( أو دليل الجلسة . 1

والــذي يتضمــن الخطــة التفصيليــة للجلســة واإلجــراءات واألســئلة والوســائل واألدوار التــي ســيتم 
تبادلهــا بــني املصلــح ومــن معــه مــن معاونــني إن وجــدوا، وتوزيــع وقــت الجلســة وفــق محــاور محــددة 
بحيــث ال يطغــى محــور عــى محــور، وتحديــد آليــة إدارة الجلســة، ووضــع إجــراءات تفصيليــة لــردود الفعــل 
املتوقعــة. هــذا الدليــل مــن مســامه دليــل يقــود املصلــح يف جلســة الصلــح ويرســم خريطــة الســر للوصــول 
للهــدف املنشــود وهــو تحقيــق الصلــح بــني األطــراف ورســم الســيناريوهات املتوقعــة ووضــع البدائــل لهــا. 
ومهــارة إعــداد دليــل املقابلــة مهمــة جــداً يجـــ عــدم متكــني املصلــح مــن مامرســة العمــل مصلحــاً دون 
ــن  ــد م ــع العائ ــا أن نرف ـــ إذا أردن ــص أو التدري ــر التخص ــواء ع ــا، س ــه له ــن امتالك ــد م ــم التأك أن يت
عمليــة الصلــح فيجـــ التأكيــد عــى أن يكــون امتــالك هــذه املهــارة أساًســا ورشطـًـا إلســناد قضايــا الصلــح 

للمصلــح. 

ــح . 2 ــراف الصل ــة ألط ــة والخصوصي ــق الريَّ ــذي يحق ــح ال ــن واملري ــب واآلم ــكان املناس ــار امل اختي
وتهيئتــه قبــل دخــول األطــراف بالتهويــة واإلضــاءة والرائحــة الزكيــة واملقاعــد املريحة الكافيــة ألطراف 
ــه  ــه فيجدون ــون ل ــح ويدخل ــكان الصل ــراف م ــرف األط ــني األوىل أن يع ــني صورت ــتان ب ــح. وش الصل
جاهــزاً معطــراً مضــاًء دافئــاً يف الشــتاء بــارداً يف الصيــف مبقاعــد مريحــة مناســبة مــع وجــود بعــض 
املرطبــات واملــاء يف جــو يبعــث االطمئنــان واألمــان والخصوصيــة يف نفوســهم وبــني مــكان غــر مريح 

يسء موقعــه، رائحتــه غــر جيــدة، وأثاثــه بــاٍل ممــزق، ومقاعــده تبعــث عــى امللــل. 
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بإخــالص نيتــه للــه يف إرادة التوفيــق بــني املتخاصمــني واعتبــار مــا يقــوم بــه عبــادة للــه يكســـ 
فيهــا مــن اللــه األجــر قبــل األجــرة، وأن يســتحر قولــه تعــاىل: )ال خــر مــن كثــر مــن نجواهــم إال مــن 
ــه فســوف نؤتيــه  أمــر بصدقــة أو معــروف أو إصــالح بــني النــاس ومــن يفعــل ذلــك ابتغــاء مرضــات الل

أجــراً عظيــامً( النســاء: ١١٤ 

ولقــد رأيــت بركــة إخــالص النيــة والتوفيــق يف الواقــع مــن خــالل جــواليت عــى مكاتـــ املصالحــة 
حيــث رأيــت مــن كتـــ اللــه عــى يديــه الصلــح كثــراً بتوفيــق اللــه ونيتــه إذا يقــول أحدهــم: اســتحر أن 
مــا أقــوم بــه عبــادة للــه وأصــي ركعتــني قبــل الجلســة وأدعــو اللــه يف ســجودي بــأن يكتـــ الصلــح بينهــام 
عــى يــدي. يقــول: وجــدت لذلــك أثــراً عظيــامً وفتحــاً لقضايــا صلــح كانــت مغلقــة أو معلقــة لســنني طويلــة.

ومــن تهيئــة املصلــح لنفســه قبــل جلســة الصلــح تفقــد هندامــه وشــكله ورائحتــه، ومــدى اســتعداده 
النفــي والجســدي ومناســبة الوقــت لــه لعقــد الجلســة بحيــث ال يكــون غاضبــاً أو جائعــاً أو منتظــراً ملوعــد 
أو لديــه مــا يعكــر صفــوه مــن خــر مزعــج أو مشــكلة شــخصية تؤثــر عــى ســر الجلســة. وبــال ريـــ أن 
اســتعداد املصلــح وتهيئتــه لنفســه قبــل الجلســة تنعكــس عــى أدائــه وإدارتــه للجلســة وتقبــل أطــراف الصلــح 

لــه. 

املرحلة الثانية: مرحة االفتتاح والتفاوض

ــة الصلــح واللقــاء املبــارش باألطــراف وأهــم مــا فيهــا  ــة هــي البــدء يف ميــدان رحل وهــذه املرحل
كــرس حاجــز الجمــود املتوقــع يف البدايــة أو إحجــام أحــد األطــراف عــن الحديــث أو االنفعــاالت املتوقعــة 
وغــر املتوقعــة التــي قــد تصــدر مــن األطــراف أو أحدهــم، لــذا عــى املصلــح أن يحســن البــدء وفــق مــا 

رســمه مــن خطــة يف مرحلــة االســتعداد الســابقة.
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ــوار  ــه الح ــة وتوجب ــة املهني ــاء العالق ــا بن ــث فيه ــات. حي ــاح النهاي ــاح نج ــات مفت ــن البداي وحس
والتفــاوض لكســـ الطرفــني وجرهــم للمنطقــة الرماديــة التــي يكــون فيهــا الوفــاق حيــث يدخــل كل طــرف 
متمســكاً مبطالبــه مشــحوناً بــروح االنتقــام والتشــفي واألثــرة وحـــ الــذات وادعــاء الحــق. ومهــارة املصلــح 
تكمــن يف امتالكــه زمــام التفــاوض وإدارة الجلســة وصــوالً للحــل األمثــل لــكال الطــريف. لــذا عليــه أن يقــوم 

مبــا يــي: 

استدعاء أطراف الصلح( ١

يحســن باملصلــح أن يذهـــ بنفســه ألطــراف الصلــح يف صالــة االنتظــار مبتســام بشوشــاً، ويطلـــ 
أطــراف الصلــح بأســامئهم إذا مل يكــن إال هــم يف الصالــة، وإن كان معهــم غرهــم فيكتفــي برقــم القضيــة 
ــة. ويرافقهــام لغرفــة الصلــح مقدمــاً لهــام يف الدخــول قبلــه. ويتجنـــ  حفاظــاً عــى الخصوصيــة والرسيَّ
اســتخدام ألفــاظ وعبــارات الدائــرة القضائيــة فــال يســتخدم )الخصــوم، النــزاع، املدعــي، املدعــى عليــه، 
ــاين، موضــوع الخــالف،  ــل يســتبدلها بــــــــ )الطــرف األول، الطــرف الث ــم( ب ــايض، الحك ــة، التق القضي
الشــكوى، الــرأي، الحــل، االتفــاق، التفــاوض( وهــذا لــه دور كبــر يف الوصــول للصلــح إذ مــام يعــاب عــى 
ــح إىل مــا يشــبه التقــايض وهــو مــا يكــون  ــاءة القضــاء وتحويــل جلســة الصل بعــض املصلحــني لبســه عب
ــر  ــل للظف ــرة واملي ــه األث ــزاع تدخــل في ــح ألن القضــاء فصــل وحســم للن ســبباً للفشــل يف الوصــول للصل

بالقضيــة، بينــام الصلــح وفــاق وتنــازل وإيثــار.

االفتتاح والتعريف. ( ٢

يبــدأ املصلــح بحمــد اللــه معرفــاً بنفســه ومبــن معــه إذا كان معــه شــخص آخــر أو خبــر أو مســاعد 
ــتطراد،  ــهاب أو اس ــه دون إس ــح وأهميت ــل الصل ــن فض ــاً ع ــه متحدث ــن مع ــاً دوره ودور م ـــ مبين أو كات
بحيــث ال تحــول االفتتاحيــة إىل محــارضة أو خطبــة، مراعيــاً يف ذلــك الوقــت ومســتوى األطــراف العلمــي 

والفكــري ال مغرقــاً يف الغرابــة والتنطــع وال مبتــذالً لأللفــاظ.
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ــى وال  ــاب والكن ــزاً ليســتحر األســامء واأللق ــا مرك ــاً منتبه ــون حصيف ــح أن يك ــا عــى املصل وهن
يخلــط أو ينــى فمــن أكــر األخطــاء التــي يقــع فيهــا بعــض املصلحــني نســيان األســامء أو الخطــأ فيهــا 
مــام يظهــره أمــام األطــراف مبوقــف الضعيــف غــر املبــايل. وميكنــه طلـــ االثباتــات الشــخصية ألطــراف 
النــزاع بأســلوب لطيــف مســتخدماً الطلـــ بالفعــل املضــارع ال فعــل األمــر كأن يقــول )يــا ليــت تعطــوين 
ــم  ــة. ث ــة أو الفوقي ــعرهم بالغلظ ــا يش ــم؟( مب ــن هوياتك ــك، وي ــات إثبات ــس )ه ــخصية( ولي ــم الش إثباتاتك
ــة ليتأكــد مــن التطابــق بــني األشــخاص  يقــارن البيانــات واألســامء واألرقــام مبــا لديــه يف ملــف القضي
ومــا هــو مســجل لديــه. وإذا كان أحــد األطــراف وكيــالً عــن طــرف فليطلـــ املصلــح الوكالــة أو التفويــض 

ويتأكــد مــن صفتــه االعتباريــة ورسيــان مفعولهــا. 

العهد واالتفاق ( ٤

وهــو مهــم للغايــة بحيــث يحــدد املصلــح آليــة إدارة الجلســة وضبــط الوقــت وضبــط األدوار، وتحديد 
مــا يجـــ ومــا ال يجـــ، مؤكــداً عــى طبيعــة الصلــح موضحــاً أن دوره هــو مســاعدة األطــراف للوصــول 
ــه  ــة، ويفصــح عــن عــدم معرفت ــاد ومهني ــاوض بحي ــر هــذا التف ــه يدي ــع األطــراف وأنَّ ــريض جمي لحــل ي
باألطــراف ال مــن قريـــ وال مــن بعيــد، وأن الهــدف هــو تســهيل الطريــق للوصــول للوفــاق املفــي لقطــع 

النــزاع.

ويؤكــد عــى رضورة احــرتام األطــراف لبعضهــم وضبــط األلفــاظ واالنفعــاالت وعــدم رفــع الصوت، 
أو التعــدي عــى أي طــرف، وأنــه يجـــ احــرتام دور كل طــرف وعــدم مقاطعتــه، والتأكيــد عــى أن الصلــح 
اختيــاري وليــس فرضــاً وبإمــكان أي طــرف رفضــه أو الخــروج منــه يف أي وقــت، وأن كل مــا يطــرح يف 
الجلســة رسي وخــاص، وال يســمح بالتصويــر أو التســجيل أو إجــراء أو الــرد عــى املكاملــات أثنــاء الجلســة 

إال ملصلحــة الصلــح وموضوعــه فقــط. 
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ــه  ــح ومــام يقــع في ــة الجلســة مهــم جــداً يف نجــاح جلســة الصل ــان هــذه القواعــد يف بداي إن بي
بعــض املصلحــني هــو البــدء يف جلســة الصلــح مبــارشة دون هــذا التمهيــد فينفلــت الزمــام منــه ألنــه مل 
يبــني قواعــد الجلســة ومل يؤكــد عليهــا يف البدايــة لتكــون مبثابــة العقــد الضمنــي الــذي يراعيــه األطــراف 

جميعهــم.

البدء والعرض ملوضوع الصلح( ٥

ــة  ــة الحال ــل دراس ــوى أو دلي ــة الدع ــن عريض ــه م ــا لدي ــالف مب ــوع الخ ــح موض ــص املصل يلخ
ــدو  ــة يب ــات القضي ــق أو حســـ بيان ــن وثائ ــدي م ــام ل ــول: م ــد عــى الق ــع التأكي ــة، م أو أمنــوذج املقابل
موضوعكــم: كــذا وكــذا حيــث موضــوع الخــالف أو ســوء التفاهــم بينكــم يكمــن يف..... و..... أليــس هــذا 

ــح؟  صحي

وإن وجــه الــكالم إىل املدعــي باعتبــاره صاحـــ الدعــوى دون اســتخدام لفــظ )املدعــي( وطلـــ 
منــه تلخيــص مــا يريــد أو محــل الشــكوى. مــع تحديــد وقــت للحديــث حتــى ال يســتأثر طــرف بالحديــث 

عنــد طــرف أو تتحــول الجلســة إىل تصفيــة حســابات وفضفضــة تفــي إىل تضييــع وقــت املصلــح. 

دور املصلــح يجـــ أن يتســم بالحــزم مــع يشء مــن املرونــة ليعطــي للجلســة هيبتهــا وجديتهــا، فــال 
ينفلــت منــه الزمــام ويصبــح مســتمعاً أو يضيــع دوره فيصبــح رد فعــل ملــا يطــرح، بــل يجـــ عليــه أن يكــون 
املنظــم للوقــت الضابــط لــألدوار امللخــص ملــا دار يف الجلســة والحكــم العــدل بــني األطــراف فــال يطغــى 

طــرف عــى طــرف أن يتعــدى طــرف عــى آخــر.

الجلسة الخاصة والعامة( ٦

 للمصلــح حســـ مصلحــة الصلــح البــدء بالجلســة العامــة املشــرتكة التــي يســمع فيهــا لــكال الطرفــني 
معــاً وهــذا الجلســة مهمــة للتأســيس وفتــح الطريــق للتفاوض. 
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ثــم قــد يحتــاج املصلــح لجلســة خاصــة لكل طــرف منفــرداً مــع مراعــاة الخلــوة الرشعية يف الجلســة 
الفرديــة إذا كان أحــد األطــراف امــرأة. مــع التأكيــد عــى الهــدف مــن الجلســة الفرديــة وهــو التفــاوض 
ــد مــن االســتئذان مــن الطــرف  ــا ال يســتطيع الطــرف ذكــره يف حــرة الطــرف اآلخــر، فالب وســامع م
اآلخــر بــرتك غرفــة الجلســة، وإعطــاء الفرصــة لطــرف بالجلســة الفرديــة. والجلســة الفرديــة رغــم مــا لهــا 
مــن أهميــة إال أنهــا قــد تكــون ســبباً يف عرقلــة الصلــح إذا مل يدرهــا املصلــح باحــرتاف مــن حيــث التمهيــد 
لهــا، وبيــان أهميتهــا والتأكيــد عــى رسيَّــة مــا يطــرح فيهــا، وكشــف الجوانـــ التــي قــد تعرقــل أو تســهل 

الصلــح بــني األطــراف. 

وإذا لجــأ الصلــح إىل الجلســة الفرديــة بعــد الجلســة العامــة فعليــه أن يعطــي للطــرف اآلخــر الحــق 
يف طلـــ جلســة فرديــة، ثــم يعــود للجلســة العامــة ويســتأنف الحــوار والتفــاوض وفــق مــا اســتبان لــه مــن 

معطيــات يف الجلســة العامــة االفتتاحيــة ومــا تالهــا مــن جلســات فرديــة. 

ومــن حكمــة املصلــح أن يســتخدم التوريــة والكــذب الجائــز يف بيــان محاســن كل طــرف، ويبالــغ 
فيــام ذكــره طــرف عــن طــرف يف الجلســة الخاصــة مــن محاســن وإن زاد عليهــا فحســن، وال يذكــر مــا 
ذكــر مــن معايـــ وشــتائم مــام قــد يوغــر الصــدور ويشــعل نــار العــدوات واألحقــاد ويــرتك مواقــف املايض 
واســتجراره وتذكــره مبــا يعيــد ويجــدد نــار الخــالف ويوســع الفجــوة بــني األطــراف. بــل يذكــر مــا ذكــره 
كل طــرف عــن اآلخــر مــن إيجابيــات ومحاســن، وهــذا األمــر مجــرب وهــو أكــر معــني بعــد اللــه لوصــول 

للصلــح.

الجلسة الختامية ( ٧

ــم  ــه وهــي جلســة اإلغــالق ســواء ت ــم التوصــل ل ــح ويقــرر مــا ت يف هــذه الجلســة يلخــص املصل
الصلــح أو تعــذر، ال بــد مــن جمــع األطــراف وبيــان مــا تــم التوصــل لــه وعــرض مــا يــراه املصلــح مــن 

ــو الوفــاق مــن إجــراءات.  ــح أو مــا يتل تدابــر حــال تعــذر الصل



190

دليل اإلرشاد األسري )مهارات اإلصالح األسري(

190

وهنــا تتجــى مهــارة املصلــح يف مللمــة أطــراف القضيــة، وتعظيــم جوانـــ الوفــاق عــى االختــالف، 
وشــكر األطــراف عــى مــا أبــدوه مــن تعــاون واحتســاب يف الوصــول للحــل األمثــل. وعــى املصلــح أن يكون 
عــى درجــة مــن الصــر واملرونــة وعــدم التعجــل يف إغــالق الجلســة فقــد يكــون الصلــح يف النهايــات، وقــد 

يفتــح اللــه عــى قلـــ أحــد األطــراف فيتنــازل عــن حــظ نفســه ملصلحــة الصلــح.

 املرحلة الثالثة: ما بعد جلسة الصلح

إذا انتهت الجلسة بالصلح التام:( ١

إذا انتهــت الجلســة بالصلــح التــام فعــى املصلــح أن يوثــق مــا تــم فيــه الصلــح بالتفصيــل ويعيــد مــا 
تــم الصلــح فيــه، ويقــرر األطــراف مشــافهة ويعيــده ثــم يكتبــه ويقــرأه عليهــم ويقررهــم فيــه مــرة أخــرى، 
ويكــون دقيقــاً فيــام يحــرره ويقــرره وال يــرتك شــيئاً ثغــرة مــن شــأنها أن تثــر الخــالف أو تقــوض الصلــح 
فالصلــح الوثيــق مــا متــت فيــه رشوط الــرتايض والدقــة والعــزم وصــدق النوايــا. فــإذا وثــق املصلــح الصلــح 
ــه راجــع لصــدق  ــق الل ــه يشــكر األطــراف عــى مــا أبــدوه مــن تعــاون وأن األمــر بعــد توفي ووقعهــم علي
نواياهــم ثــم يدعــو لهــم بالتوفيــق والركــة واألجــر. ويبــني أهميــة وثيقــة الصلــح وأنهــا ســند تنفيــذي لــه 

اعتبــاره لــدى الجهــات الرســمية.

إذا انتهت الجلسة بالصلح الجزيئ:( ٢

ــة يف  ـــ املثالي ــاً وال يطل ــون مرن ــح أن يك ــى املصل ــزيئ فع ــح الج ــة بالصل ــت الجلس ــا إذا انته أم
الصلــح التــام وقــد يكــون الصلــح الجــزيئ طريقــاً للصلــح التــام مهــام صغــرت نقــاط الوفــاق فهــي خيــوط 

للوفــق التــام. 

ــرر األطــراف  ــه ويق ــه ويوثق ــح في ــم الصل ــا ت ــة م ــح أن يحــدد بدق ــح فعــي املصل ــم الصل ــإذا ت ف
عليــه لفظــاً وبعــد التحريــر يعيــده مــرة أخــرى، ثــم يحمــى هــذا االتفــاق مــام يقوضــه مــن قضايــا مل يتــم 
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االتفــاق عليهــا ويفصــل بدقــة بينهــا حتــى ال تتداخــل مــع بعضهــا فتفســد الصلــح. 

ثــم يشــكر األطــراف عــى تعاونهــم ومرونتهــم وأنــه الســبـ بعــد توفيــق اللــه فيــام تــم الوصــول 
إليــه مــن وفــاق منهــي للخصومــة ولــو جزئيــاً. ثــم يفتــح البــاب عــى مرصاعيــه لألطــراف إذا مــا رغبــوا 
يف توســيع نطــاق الوفــاق بــأن يأتــوا يف أي وقــت ملراجعــة محــر الصلــح واإلضافــة إليــه مبــا يضمــن 
الوصــول للصلــح التــام. وأن يتحــرى عــدم الحيــف والضغــط عــى طــرف مســتخدما ســيف الحيــاء ليتــم 

الصلــح، بــل يقبــل مــا تــم الصلــح فيــه.

إذا مل يتم الصلح:( ٣

قــد يتعــذر الصلــح وتفشــل كل الطــرق واألســاليـ يف الوصــول إىل صلــح يقطــع النــزاع فهنــا عــى 
ــة  ــل يعطــي فرصــة وموعــداً آخــراً للمراجع ــح ب ــاب الصل ــق ب ــالً، وال يغل ــاً متفائ ــون حصيف ــح أن يك املصل
وينظــر األطــراف ليستشــروا ويســتخروا ويقــرروا إذا كان لديــه فســحة مــن وقــت. ثــم يعهــد يف الجلســة 
ــذا عــى  ــح آلخــر، ل ــول مــن مصل ــف األســاليـ والطــرق والقب ــد تختل القادمــة لغــره مــن املصلحــني فق
املصلــح أال يقطــع األمــل، ويتعامــل بــيء مــن املرونــة والتفــاؤل. لكنــه يغلــق الجلســة وفــق النظــام والقواعد 
املنظمــة للصلــح، ويبحــث بدقــة عــن أســباب تعــذر الصلــح هــل ترجــع إليــه أم إىل األطــراف أم القضيــة 
وتعقدهــا، فــإذا وجــد أنــه اســتفرغ جهــده ومهارتــه ومــا آتــاه اللــه مــن مهــارة وخــرة فقــد يكــون أحــد 
األطــراف ســواء كان أصيــالً أو وكيــال هــو الســبـ يف تعــذر الصلــح فــإن كان الشــخص األصيــل هــو الســبـ 
فيعمــد إىل اإلقنــاع واالســتفراد بــه والرتكيــز عليــه، وإذا كان الشــخص الوكيــل هــو الســبـ ملصلحــة يرجوهــا 

فللمصلــح أن يطلـــ اللقــاء باألصيــل ملصلحــة الصلــح. 
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مالحظات عامة للمصلحن

تدرب عى مهارة التفاوض ومارسها فهي محور مهم يف الصلح والنجاح فيه.( ١

تــدرب عــى مهــارة طــرح األســئلة وتجنـــ أســلوب التحقيــق أو األســئلة املغلقــة أو الحساســة التــي ( ٢
تثــر األطــراف وتعرقــل الصلح.

تــدرب عــى فهــم أمنــاط الشــخصية وطــرق فهمهــا والتعامــل معهــا فهــو مفتــاح الصلــح بــإذن ( ٣
اللــه. 

ال تبالغ يف لغة الجسد أو االنفعال فقد يكون لها أثر سلبي عى سر جلسة الصلح.( ٤

تجنـ املزح والهزل والضحك لغر سبـ فهي تذهـ الهيبة وتجرئ األطراف عليك.( ٥

وزَّع األدوار بينــك وبــني مــن معــك يف جلســة الصلــح مــن مصلــح مســاعد أو كاتـــ أو خبــر، ( ٦
وال يظهــر بينكــم الخــالف أمــام األطــراف مــام يضعــف موقــف الصلــح ويشــتت أطــراف الصلــح 

بــل يقــوض الصلــح ويفشــله.

اجتنـ إعطاء رقمك الخاص لألطراف أو طلـ أرقامهم فقد يكون لها انعكاس سلبي.( ٧

اجتنـــ االطــالع عــى الجــوال الخــاص أو املراســالت الخاصــة خصوصــاً يف القضايــا الزوجيــة ( ٨
فقــد تفــرس لغــر مــا أريــدت لــه.

حافــظ عــى انفعالــك ومســتوى صوتــك يف جلســة الصلــح فــال يكــون منخفضــاً وال مرتفعــاً وال ( ٩
تكــون رسيــع االســتثارة فينفلــت منــك الزمــام.

اعمــل عــى حاميــة األطــراف مــن تعــدي بعضهــم عــى بعــض وال تســمح بــه ال لفظــاً وال فعــالً ( ١٠



193

وليكــن رجــل األمــن قريبــاً مــن غرفــة الجلســة تحســباً ألي طــارئ. 

ال تنقل مساوئ األطراف لبعضهم والتي ذكروها لك يف الجلسة الفردية.( ١١

ادع األطراف بألقابهم وكناهم التي يحبونها فلها أكر األثر يف القبول والتفاعل.( ١٢

جهز ما تحتاجه من ورق وأقالم ومناذج قبل الجلسة.( ١٣

وفر املاء واملناديل والضيافة يف غرفة الصلح وقدمها لألطراف بكرم وطيـ نفس.( ١٤

ــس ( ١٥ ــدوء النف ــر يف ه ــغ األث ــه أبل ــام ل ــح م ــة الصل ــة يف جلس ــة زكي ــو ورائح ــف ج ــع ملط ض
واالســرتخاء.

اسأل األطراف عن مناسبة الجو برودة وحرارة يف غرفة الصلح.( ١٦

اسأل األطراف ذوي االحتياجات الخاصة عنام يحتاجونه قبل بدء الجلسة.( ١٧

لتكــن املقاعــد مريحــة متســاوية بــني األطــراف ال متيــز أحــداً عــى أحــد أو تقــرب آخــر عــى ( ١٨
حســاب آخــر.

بني لألطراف مكان دورة املياه واملصى وصالة االنتظار.( ١٩

ــاً يف ( ٢٠ ــفي خصوص ــال أو التش ــن االنفع ــو م ــت الج ــاورا إذا أمن ــراف ليتح ــة لألط ــرك فرص ات
ــة. ــة واألرسيَّ ــا الزوجي القضاي

إذا احتجــت إىل معونــة مستشــار نفــي أو أرسي أو اجتامعــي أو جهــة أخــرى فــال تــرتدد وأجــل ( ٢١
الوصــول للصلــح حتــى وقــت آخــر.

ال متــارس الرقيــة الرشعيــة وال العــالج الشــعبي يف جلســة الصلــح وال تأويــل الــرؤى واالحــالم، ( ٢٢
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أو تلمــح أو تــرصح مبعرفتــك بهــا. 

ال تفرتض األسباب ومتي الحلول بل اقرتحها واجعل األطراف يتبنونها بأنفسهم.( ٢٣

احــرص عــى أن يكــون يف صالــة االنتظــار شاشــة يعــرض فيهــا مــواد توعيــة فلهــا أكــر األثــر ( ٢٤
يف تهيئــة األطــراف يف قبــول الصلــح.

كن دقيقاً يف مواعيدك وال تتأخر عنها وال تتقدم عليها.( ٢٥

ركز عى محور الخالف وال تتشتت فتعرقل الصلح والوصول إليه.( ٢٦

اجتنـ االستئثار بالحديث واالستطراد اململ واسمع أكر مام تتحدث.( ٢٧

وزع برصك بني األطراف مع مراعاة الجوانـ الرشعية يف غض البرص.( ٢٨

ما يحدث يف الجلسة رس استؤمنت عليه فال تفش األرسار لكائن من كان.( ٢٩

أفصــح عــن عالقتــك ومعرفتــك ألي طــرف وال تــرتد يف عــدم قبــول الحالــة إذا خفــت الحيــف ( ٣٠
واملجاملــة يف الصلــح.

تعلم أساليـ كتابة محارض الصلح وتوثيقها.( ٣١

أحسن االستقبال والوداع واطلـ من األطراف تقييم الجلسة باألساليـ املتاحة يف املحكمة.( ٣٢

بــني لألطــراف أن هنــاك كامــرا تســجيل وضعــت ملصلحــة الصلــح وليســت للمراقبــة أو التصنــت ( ٣٣
أو انتهــاك الخصوصيــة.

كن متواضعاً يف جلستك ال متكراً وال متعالياً أو مميزاً لنفسك عنهم.( ٣٤

ال تنســاق وراء العواطــف فيؤثــر فيــك طــرف مبعســول الــكالم أو اللحــن يف القــول أو البــكاء ( ٣٥



195

لتنحــاز معــه عــى حســاب طــرف، وأعلــم أنــك حكــم وســيط تســعى للتوفيــق بــني األطــراف مبــا 
يزيــل الخصومــة ويقطــع النــزاع.

بــني لألطــراف مــا يرتتـــ عــى صلحهــم أو عدمــه مــن عواقـــ تراهــا أو تتوقعهــا مــن خــالل ( ٣٦
خرتــك.

ال تقاطع املتحدث وأحسن االستامع والتلخيص ملا سمعت من كل طرف. ( ٣٧

أدر الجلسة بحزم ومرونة فال غلظة وال انفالت. ( ٣٨

اقرأ جيداً واستحر قواعد املصالحة الرسميّة وتعامل معها بدقة. ( ٣٩

وطــد عالقتــك بالدوائــر القضائيــة خصوصــاً الدائــرة التــي أحيلــت لهــا أو منهــا القضيــة وتعــاون ( ٤٠
معهــم مبــا فيــه مصلحــة الصلــح.
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الفصل السادس/ القسم الثاني 
مقومات النجاح لجلسة املصالحة )الذاتية /املوضوعية(

د. وجنات الثقفي

الحمد لله والصالة والسالم عى سيد الخلق واملرسلني وعى آله وصحبه آجمعني...أما بعد  

كل مهنــة تحتــاج ملقومــات لتحقــق نســبة نجــاح ومتيــز، وبالنســبة لجلســات وعمليــة الصلــح البــد أن   
ــاح ــع = نج ــة + الدواف ــرصان الرغب ــذان العن ــح ه ــا املصل ــك أيه ــون لدي يك

فالرغبــة يف إنجــاح عمليــة اإلصــالح وخاصــة يف العالقــات الزوجيــة هــي مــن الحاجــات    
الطبيعيّــة املهمــة واملطلوبــة والتــي يجـــ الحــرص عــى تحقيقهــا وبنســبة عاليــة، وبالنســبة للمصلــح ســتكون 
ــّد  ــات وس ــني االحتياج ــه، أو لتأم ــن الل ــر م ــا لألج ــوح، أو طلبً ــق الطم ــواًء لتحقي ــة، س ــة مضاف ذات قيم
ــن  ــح باآلخري ــح الناج ــالط املصل ــك الخت ــة، أو كذل ــالة العظيم ــة والرس ــذه املهن ــى ه ــة ع ــات املبني الرغب
ــة، ونظــراً ألّن  ــي قــد لجــأت لهــذه العملي ــدى معظــم األرس الت ــارًشا للخــر، ويعــم االســتقرار ل فيكــون ن
ــه يبحــث دامئــاً عــن النجــاح يف شــتّى مجــاالت حياتــه، ومــن أهّمهــا: العمــل  ــز فإنّ ٌـّ للتميّ اإلنســان محــ
ــاَح  وأميــا عمــل إنــه اإلصــالح، قــال تعــاىل: ﴿ َوإِِن اْمــَرأٌَة َخاَفــْت ِمــْن بَْعلَِهــا نُُشــوًزا أَْو إِْعَراًضــا َفــال ُجَن
ــحَّ َوإِْن تُْحِســُنوا َوتَتَُّقــوا َفــإِنَّ  لْــُح َخــرْيٌ َوأُْحــِرَِت األَنُفــُس الشُّ َعلَْيِهــَا أَْن يُْصلَِحــا بَْيَنُهــَا ُصلًْحــا َوالصُّ

ــريًا ﴾ ]النســاء:١٢٨[. ــوَن َخِب ــا تَْعَملُ ــَه كَاَن مِبَ اللَّ

ثــم يــأيت دور الدوافــع التــي تقــف خلــف تلــك الرغبــة يف النجــاح يف أي عمــل يقــوم بــه املصلــح،   
والتــي قــد تكــون عبــارة عــن: الحصــول عــى الخــرة العميقــة يف مجــال اإلصــالح، أو كســـ املــال وتأمــني 
حريــة ماليــة مــن خــالل النجــاح يف املهمــة املوكلــة والتخصــص املختــار يف هــذا املجــال، أو تحقيــق املكانــة 
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االجتامعيّــة للوصــول ملنصـــ متميــز يف املهنــة ولكــّن أفضــل الدوافــع هــي تلــك التــي تجلـــ معهــا أخــرى 
وتحفــز عــى إرضــاء اللــه وكســـ أجــر اإلصــالح، وإرضــاء الــذات، وعــدم القبــول إاّل باألفضــل.

  فكيف ميكن أن يكون الشخص ناجحاً؟

وللــرد عــى هــذا التســاؤل ســنعرض يف هــذا الفصــل مــا ســيوضح ذلــك ويلقــي الضــوء عــى أهــم 
ــح  ــة الصل ــا جــدا، حيــث ترتكــز عملي ــا إىل كونــه عميًق ــه شــيًقا وممتًع النقــاط والــذي ســيكون يف مجمل

ونجاحهــا ومتيزهــا عــى مــا ســيتم طرحــه يف هــذه الجزئيــة والتــي ســتأخذ منحنيــني رئيســية:

 األول: مقومات النجاح الذاتية واملوضوعية لجلسة املصالحة.

 الثاين: دور املصلح يف حال عدم التوافق وعدم نجاح الجلسة. 

الشــك أن املختصــني يف املجــال النفــي واالجتامعــي، وكذلــك الرشعــي والقانــوين، والذين    
يعملــون يف مجــال جلســات الصلــح دومــا يبحثــون عــن أهــم مقومــات النجــاح لعملهــم يف إدارة العالقــات 
الزوجيــة أثنــاء جلســة الصلــح ملــا لهــا مــن أهميــة كــرى حيــث أن متاســك األرسة وتكيفهــا مهــم للحفــاظ 
ــٍة  ــرْيَ أُمَّ ــْم َخ ــاىل )كُنُت ــه تع ــا الل ــال عنه ــي ق ــة اإلســالمية والت ــه األم ــع والوطــن، ومن ــان املجتم عــى كي
ــِه( )آل عمــران، اآليــة: ١١٠(،  ــِر َوتُْؤِمُنــوَن ِباللَّ ــاِس تَأُْمــُروَن ِبالَْمْعــُروِف َوتَْنَهــْوَن َعــِن الُْمنكَ أُْخرَِجــْت لِلنَّ
ــا عــرض مثلــث إنتاجيــة ونجــاح أي عمليــة نفســية واجتامعيــة ســواء جلســات  وعليــه كان يجـــ عــي هن

إصــالح أو عــالج. وهــذا املثلــث ذو األضــالع التاليــة عبــارة عــن:

رغبــة قويــة مــن املتخاصمــني )الزوجــني( للصلــح أو أحدهــام، وميتلــك القــدرة عــى التنــازل - 	
واالحتــواء ورغبــة املصلــح أو الجهــة املرشفــة عــى تلــك العمليــة يف أن تكــون نتائــج الجلســة 

إيجابيــة ويف مصلحــة األطــراف املعنيــة.

أ  مصلــح متمكــن ومتخصــص، ولديــه مهــارات وعمــق علمــي ومنهجــي، وقاعــدة دينيــة وفقهية، 	-
وكذلــك نفســية عميقة.
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أ  مكان وبيئة محفزة لإلصالح سواء داخل املؤسسات ومراكز اإلصالح أو منزل الزوجية.	-

ومن هذه الثالثية ستنطلق املقومات الذاتية واملوضوعية لجلسات وعملية الصلح بشكل عام.

املنحى األول: مقومات النجاح الذاتية واملوضوعية لجلسة الصلح. 

مفهوم مقّومات النجاح:

ــاح،  ــؤّدي إىل النج ــي ت ــارات الت ــلوكيات أو امله ــال أو الس ــن الخص ــٍة م ــن مجموع ــارة ع ــو عب ه   
فبعــض هــذه املهــارات مكتســبٌة وال تولــد مــع الفــرد، لذلــك ميكــن لكثــر مــن األشــخاص اكتســابها والتمتـّـع 
ــعيدة  ــاة س ــش بحي ـــ رضوري للعي ــو مطل ــكاله ه ــة أش ــاح بكاف ــة. فالنج ــاح يف املهن ــق النج ــا؛ لتحقي به
ومســتقرة، بالتأكيــد إن لــكل شــخص هدفًــا أو غايــة أو حلــاًم يتمّنــى تحقيقــه يف يــوم مــن األيــام، وحتــى 
وإن طالــت املــدة ومــرّت الســنني مبجــرد أن يصــل إىل مــا يريــده سيشــعر بالفــرح والبهجــة والفخــر بأنــه 
متّكــن بالفعــل مــن تحقيــق النجــاح، وخاصــة إذا كان النجــاح هــو إصــالح ذات البــني، وأيضــا ملــا ألهميــة 

النجــاح يف عمــل املصلحــني مــن قيمــة تنعكــس عــى متاســك املجتمــع بشــكل عــام.

ما هو النجاح بالنسبة لك أيها املصلح؟ 

هــو أن متتلــك صفــات األشــخاص الناجحــني وكذلــك مقومــات النجــاح األساســية، حيــث ميتلــك املصلــح 
الناجــح مجموعــة مــن الصفــات والتــي متيــزه عــن غــره. 

فاهي تلك الصفات؟

اإليجابيــة: املصلــح الناجــح إيجــايب بطبعــه فهــو يــدرك أّن اإليجابيــة طريــق الخــالص، وبالســلبية 	 
لــن يســتطيع أن يحقــق أي تقــدم يف حياتــه العمليــة وال الحياتيــة. 

املســؤولية: املصلــح الناجــح يتحمــل مســؤولية أعاملــه بشــكل كامــل، ويرفــض أن يتــكل عــى اآلخرين، 	 
ولذلــك هــو محــّط تقديــر النــاس دوًما.
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الصــدق: املصلــح الناجــح صــادق يف القــول والفعــل فهــو يرفــض كل أشــكال الكــذب، ويســعى دامئـًـا 	 
لكشــف الحقيقــة، واالعــرتاف باألخطاء. 

ــر 	  ــرة بنفســه، ويســعى باســتمرار لتطوي ــه ثقــة كب ــح الناجــح أّن لدي ــز املصل ــة: أكــر مــا مُييّ الثق
ــزازه بنفســه.  ــه واعت ــه فهــي مصــدر قّوت مواهب

الوعــي: ميتلــك املصلــح الناجــح وعيــاً كبــراً تجــاه مــا ميــّر بــه مــن أحــداث يف حياتــه فهــو قــادر 	 
عــى التميــز بــني الصــح والخطــأ، وإدراك الحقائــق. 

ــة، 	  ــل خســائر ممكن ــر مشــاكله بأق ــف يدي ــرف كي ــو يع ــذكاء فه ــح الناجــح شــديد ال ــذكاء: املصل ال
ــي  ــذكاء العاطف ــة ال ــح أهمي ـــ أن أوض ــا أح ــا. وهن ــه دامئً ــوق حليف ــاح والتف ــى النج ــك يبق ولذل
ــة. ــح الجلس ــوار لصال ــه الح ــة يف توجي ــن أهمي ــواع م ــك األن ــا تل ــا له ــي مل ــك االجتامع ــي، وكذل واللفظ

املرونــة: يرفــض املصلــح الناجــح كل أشــكال التعّصـــ فهــو منفتــح عــى كل األفــكار واآلراء، ولديــه 	 
مرونــة يف فهــم التغــرات املحيطــة. 

ــح الناجــح رسعــة البديهــة فهــو قــادر عــى 	  البديهــة: مــن الصفــات الرائعــة التــي ميتلكهــا املصل
ــام الفــرص، واســتغاللها.  مالحظــة األشــياء، واغتن

االلتــزام: املصلــح الناجــح شــخص ملتــزم أخالقيـًـا، واجتامعيًــا، ومهنيـًـا، كــام وميتلــك خصــاال نبيلــة، 	 
وصفــات حميــدة متيــزه عــن غــره مــن أبنــاء جيلــه. 

الثقافــة: ميتلــك املصلــح الناجــح ثقافــة واســعة، حيــث لديــه كــم كبــرة مــن املعــارف مــن مختلــف 	 
مجــاالت العلــوم ســواء أدب، أو فــن، أو أحيــاء، أو فلســفة. 

ــكل 	  ــة بالش ــور الجلس ــام أم ــم يف زم ــى التحك ــادر ع ــخصية ق ــوي الش ــح ق ــح الناج ــوة: املصل الق
ــات الجلســة  ــل تبع ــد اإليجــايب ويتحم ــدر النق ــد الســلبي ويق ــح، ويرفــض كل أشــكال النق الصحي
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ــه. ــكل موج ــا بش ــم يف إدارته ــني ويتحك ــالف الزوج وخ

 الكاريزمــا: الصفــات الحميــدة التــي ميتلكهــا املصلــح الناجــح جعلــت منــه شــخًصا محبوبـًـا، ســمعته 	 
الطيبــة تســبقه فريــد معظــم املتخاصمــني أن يكــون هــو املصلــح الــذي يديــر جلســة الصلــح. 

املقومات العامة العرشة للنجاح يف مهنتك كمصلح: 

١. الحامس/هو أن منتلك القوة الدافعة لتحقيق أهدافنا.

٢. الطاقة /هي املقدرة والقابلية عى القيام بعمل إلحداث التغير.

٣. املهارة/هي مجموعة من املعارف والخرات وكذلك القدرات التي متكنا من القيام بعمل معني.

 ٤. التصور/هو عملية يتم من خاللها إعادة صورة للحواس وتفسر األمور واألحداث يف شكل صور.

 ٥.الفعل/هــو حــدث مرتبــط بزمــن يف شــكل ســلوك يقــوم بــه املصلــح بنــاء عــى األفــكار واألحــداث التــي 
طرحهــا الزوجــان وقــد يكــون يف شــكل إجــراء أو تطبيــق.

 ٦.التوقــع/ هــو تقديــر مســتقبي معتمــد عــى القــدرة الذاتيــة يف تطويــع البيانــات املتســقة باملحتــوى املــراد 
تقديــره، أو الحــل املــراد تقدميــه. 

 ٧.املصداقيــة/ هــو رابطــة قانونيــة بــني املصلــح واألطــراف املتخاصمة)الزوجني(بالقيــام مبهمــة أو عمــل 
أو كذلــك تنفيــذ رشط.

٨.التقبــل غــر املــرشوط/ هــو القــدرة عــى تقبــل كافــة األطــراف بــكل مــا تطرحــه مــن أفــكار وتعــر عنــه 
ــات  ــة واالســتجابة بســهولة للظــروف والتوقع ــه مــن ســلوك مــع املرون ــك مــا تقــوم ب مــن مشــاعر، وكذل

املتغــرة والتكيــف معهــا.
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٩. الصر/ هو قدرة املصلح عى التحمل واملثابرة عندما تتعقد األمور بني الزوجني.

١٠.االنضبــاط / هــو مجموعــة مــن القواعــد الســلوكية يلتــزم بهــا املصلــح، ويتنمــذج عــى غرارهــا الطرفــان 
)الزوجــان( للحفــاظ عــى النظــام داخــل الجلســة والعمليــة اإلصالحيــة.

 )أ( مقومات النجاح الذاتية: 

مقومات ذاتية: أي تتعلق باملصلح ذاته طريقة تفكره ومشاعره وكذلك سلوكه إلنجاح الجلسة.

ذايت: هو كل ما يصدر عن الذات.

خص لرّد كّل يشء إىل ذاته، لعدم اهتاممه إاّلَ بنفسه.  نزعة يف الشَّ

اتيَّة. َمذهـ فَلسفّي يُقيِّم املَعرِفة كُلّها عى أَساس من الِخرة الذَّ

اتيَّة َشْكل من أَْشكال املِثاليَّة” “الذَّ

ومن أهم هذه املقّومات:

- اإلميــان باللــه تعــاىل باإلضافــة إىل التــوكّل عليــه، والحــرص عــى القيــام بالعبــادات والطاعــات؛ فالنجــاح 
يحتــاج إىل إميــاٍن صــادٍق. 

- االقتنــاع واإلميــان بــرورة النجــاح والقــدرة عليــه فالنجــاح ينبــع مــن داخــل املصلــح ومــاّم يفّكــر فيــه، 
ــًة يف العقــل الباطــن تدفــع العقــل  ــك يخــزّن رســالًة ثابت ــه بذل ــه عــى النجــاح فإن ــع بقدرت وعندمــا يقتن

الظاهــر إىل العمــل بنشــاط. 

ــل،  ــاع نحــو العم ــة، واالندف ــان النشــاط والحيويّ ــاؤل والتفكــر اإليجــايّب يجلب ــٍة. فالتف - التفكــر بإيجابيّ
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ــة بالنفــس. ــح إىل الخمــول والكســل، وفقــدان الثق ــام تقــود األفــكار الســلبيّة املصل بين

- الجــّد واملثابــرة يف العمــل فــال ميكــن النجــاح بالكســل والخمــول واالتـّـكال، وإمّنــا ال بــّد مــن االجتهــاد، 
وإمتــام العمــل جيــداً.

 - الرتكيــز يف العمــل: فالنجــاح يف عمليــة الصلــح تحتــاج مــن املصلــح أن يركّــز يف عملــه؛ ليســتطيع إنجــاز 
الجلســات بأحســن صــورٍة.

 - الفصــل بــني الحيــاة الخاّصــة وحيــاة العمــل وعــدم التعميــم: فمــن أجــل تحقيــق النجــاح يف العمــل يجـــ 
عــى املصلــح أن يــرتك مشــاكله الشــخصيّة يف الخــارج، ويدخــل إىل مــكان الجلســة بنفســيٍّة نشــيطٍة وجيــدٍة.

- بنــاء العالقــات الطيّبــة مــع زمــالء العمــل )املصلحــني وغرهــم ســواء يف اإلدارة أو املؤسســة بشــكل عــام 
ومــن يشــاركه املهنــة والتخصــص بشــكل خــاص(.

 - االبتعاد عن الحقد والكره واملكائد التي تؤّدي يف النهاية إىل استنزاف الطاقة والفشل. 

ـّ املهنة والشغف يف إمتام الجلسات برغبة قوية يف النجاح -ح

ال ميكــن للمصلــح أن ينجــح يف عملــه إاّل إذا أحبّــه، فلــو عمــل الشــخص يف مجــاٍل ال يحبّــه يجـــ أن يعتــاد 
 . ـّ عليــه ويقتنــع بــه ليتمّكــن مــن النجــاح، فكــام يُقــال: أحِبـــ مــا تعمــل؛ لتعمــل فيــام تحــ

تطويــر املهــارات والقــدرات: ميكــن فعــل ذلــك مــن خــالل الــدورات العلميّــة والعمليّــة واألكادمييّــة   -
التــي تصقــل مهــارات الشــخص وتزيــد خراتــه، وتســاعده يف مواكبــة تطــّورات العــرص، ومواكبــة كّل مــا 

ــره.  ــؤّدي إىل تطوي ــل، مــاّم ي ــد يف مجــال العم هــو جدي

ــة، 	  ــدق، واألمان ــل الص ــم(: مث ــلم قي ــة وس ــزام مبنهجي ــدة )االلت ــة والجي ــالق الطيب ــع باألخ التمتّ
ـّ املوظّفــني األمينــني  واإلخــالص يف الجلســة، فــكّل مؤسســة أو مركــز إصــالح وكذلــك مســؤوٍل يحــ

ــه واســناد الجلســات لهــم. ــه يســتطيع االعتــامد عليهــم يف عمل واملخلصــني؛ ألنّ
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أن يلتــزم بالدســتور األخالقــي للمهنــة: ونقصــد هنــا االلتــزام بأدبيــات الحــوار والحيــاء، واســتبعاد 	 
الرغبــات الخاصــة. 

ــك  ــات وكذل ــق باألشــخاص أو البيئ ــة تتعل ــد يشــوبها مــن تشــوهات معرفي ــكار مــام ق ــة األف    تنقي
الطرفــني. مــن  كل  ذات  واحــرتام  واللهجــات  الجنســيات  اختــالف 

أن تكــون املشــاعر إيجابيــة مفعمــة بالتفــاؤل وحســن الظــن باللــه، ويقــني وأمــل واثــق بــأن اللــه 	 
ســيغر مــن حــال املتخاصمــني ألحســن حــال، وقــد ســبق أن تحدثنــا عــن اإليجابية كســمة شــخصية 

وصفــة البــد أن يكتســبها املصلــح ويتعايــش بهــا.

النيــة: وهــي أن ينــوي املصلــح بــكل عمــل يقــوم فيــه يف عمليــة اإلصــالح أن يكــون خالصــا للــه وإن كان 
ـَـا لِــكُلِّ اْمــِرٍئ َمــا نـَـَوى( )رواه البخاري(. ـَـا األَْعــَاُل ِبالنِّيَّــاِت، َوإِنَّ يتقــاىض عليــه أجــر وراتـــ شــهري )إِنَّ

ــارات 	  ــات ومه ــا مواصف ــع له ــة ويض ــل الجلس ــه داخ ــن ذات ــة ع ــة إيجابي ــورة ذهني ــع ص أن يصن
معينــة تتطلبهــا أي جلســة ناجحــة مثــل )أن يقــول قبــل دخــول جلســة الصلــح أو يتخيــل نفســه بأنــه 
اســتطاع إقنــاع أحــد األطــراف أو كليهــام بأســلوبه الحــواري وطريقــة طرحــه لألســئلة وأن الصلــح 

هــو النتيجــة املرجــوة ويــرى تلــك النتائــج فعــال تتجســد أمامــه وكأنهــا حقيقــة(.

أن يكــون لــه منــوذج )قــدوة( يف اإلصــالح حقــق نتائــج ونجاحــات يف جلســات الصلح ويحــاول قدر 	 
اإلمــكان اكتســاب تلــك املهــارات منــه بــرشط أن يكــون له أســلوبه وطريقتــه املنهجيــة الخاصة. 

كثــر االطــالع عــى كل جديــد ومفيــد يف مجــال اإلصــالح ذات البــني وخاصــة فيــام يخــص العالقة 	 
الزوجية.

يؤمن بقانون الجودة والتحسني املستمر ويكون صاحـ بصمة تغر.	 
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)ب(- مقومات النجاح املوضوعية

مفهوم املوضوعية: 

هــي تجريــد الحكــم والفعــل وكذلــك الســلوك ومــا يتبعــه مــن أفــكار ومشــاعر مــن كل مــا 	 
يتعلــق بالــذات واألنــا، وعــدم التعميــم مهــام تشــابهت الظــروف واملعطيــات.

منحنى فلسفي يرى أن املعرفة ترجع عى غر الذات املدركة. 	 

هــي أن تصــدر أحكامــك حــول الواقــع منزهــة عــن الرغبــة والهــوى، وبالتــايل املوضوعيــة 	 
هــي صفــة لألحــكام وليــس صفــة للواقــع، ألن الواقــع موضــوع مســتقل عــن الــذات. ولكــن 
هيهــات يف عــامل السياســة والجــامل واألدب والفكــر أن يصــل اإلنســان إىل حالــة يكــون 
ــكام  ــرى األح ــا ن ــن هن ــف ذايت، وم ــع ملوق ــوامل تخض ــذه الع ــاً، ألن كل ه ــا موضوعي فيه

املتناقضــة، بــل واملتضــادة، حــول واقعــة واحــدة وحــدث واحــد.

هو كل أمر غر شخيص خال من أي تحيز خاص.	 

ما الذي متثله املوضوعية؟

متثــل املوضوعيــة أهــمَّ ســامت التفكــر العمــي؛ والتفكــر املوضوعــي هــو فــن التعامــل مــع األفكار 
واملواقــف واألشــخاص واألحــداث، وهــو العمليــة الذهنيــة التــي ينظــم بهــا العقــل خــرات ومعلومات 
ــادي  اإلنســان مــن أجــل اتخــاذ قــرار معــني إزاء مشــكلة مــا أو موضــوع محــدد وفــق نســق حي

متجــرد عــن الهــوى والعاطفــة يف اتخــاذ القــرار أو أي شــأن مــن شــؤون الحيــاة.

وهــذا يــدل عــى أهميــة وجــود مقومــات نجــاح لــدى املصلــح تتمثــل يف طريقــة تفكــره املوضوعــي 
التخــاذ اإلجــراء والحــل الســليم مــع الزوجــني وكالً حســـ مــا ميتلكــه مــن مــوارد وليــس مــا ميتلكــه 

ملصلح. ا
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أهم املقومات املوضوعية لنجاح الجلسة:

١-االلتزام باالسرتاتيجيات الخمس يف استقبال الزوجني واالستبقاء عى العالقة املرنة معهام.

ــة،  ــة والعملي ــزام بالقواعــد والخطــوات العلمي ــع االلت ــني الزوجــني م ــح وب ــني املصل ــة الحواجــز ب أ- إذاب
وذلــك عــن طريــق االســتقبال الجيــد واللغــة الجيــدة واملتطابقــة واالنســجام يف لغــة الجســد، حيــث أكــدت 
ــوي يف  ــر ق ــة ذات أث ــر الجلس ــن يدي ــح أو م ــد للمصل ــة الجس ــن لغ ــى أن ٥٥%م ــية ع ــات النفس الدراس
قيادتهــا نحــو الصلــح واإليجابيــة، و ٣٨% لنــرة صــوت املصلــح ومــدى انســجامها مــع أمنــاط املتخاصمــني 

)الزوجــني(، و٧% مــن الكلــامت واأللفــاظ وطريقــة طــرح األســئلة.

ب-استخدام منوذج الخمس خطوات:

-الخطــوة األوىل /التعــرف عــى املوضــوع الحقيقــي وراء الخــالف والبحــث عــن جــذوره وعــدم التفــرع 
لغــره مــن مواضيــع ال تخــدم حــل املشــكلة، وذلــك عــن طريــق طــرح األســئلة الذكيــة التــي تبــدأ 

بـــــــــ)ما الذي؟/ملاذا؟/ماهي؟/متى؟/أين؟/هل؟/كيف؟/ماذا لو؟/ماذا بعد؟(

ما الذي حدث بالضبط؟

ماهي املشكلة الحقيقية؟

ملاذا حدثت وماهي أسبابها؟

متى بالضبط؟

أين كان حدوثها؟

هل تكررت وما أكر وقت تكررت فيه؟

ماذا لو فكرت بطريقة أخرى؟

ماذا بعد حدوثها؟
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كيف ممكن تقي عليها ويتم حلها؟

اسأل نفسك ماذا لو شخص آخر مر بنفس مشكلتك كيف ممكن توجهه وتنصحه؟

-الخطوة الثانية/تحديد األهداف الحقيقية وراء املوضوع ومدى أهميتها لتحقيق املصلحة للطرفني.

 ما هو هدف وجودكم معنا هنا؟

 وهل ترغـ بنجاح الصلح؟

 كم يف % تريد الصلح والخروج بحلول من هذه الجلسة خاصة وعملية الصلح بشكل عام؟

ــن  ــل كميرسي ــو الح ــون نح ــل املوجه ــام يفع ــة وك ــة فعال ــة بطريق ــئلة املوجه ــرح األس ــوة الثالثة/ط -الخط
ومشــاركني وغــر ناصحــني وهــذا يعنــي أن أفضــل طريقــة )فكــر كموجه/اســتمع كموجه/تحــدث كموجــه(، 
ويف هــذه الخطــوة ينبغــي عــدم تقديــم النصائــح والحلــول مــن قبــل املصلــح ويكــون التدخــل غــر مبــارش 
والنصــح كذلــك وذلــك بتحفيــز مواردهــم ومــا ميتلكونــه هــم مــن حلــول قــد ال تكــون واضحــة بالنســبة لهــم 

وتحتــاج ملصلــح موضوعــي يســاندهم ويشــجعهم للحــل.

-الخطــوة الرابعة/عــى املصلــح أن يؤكــد عــى الزوجــني أهميــة اتخــاذ القــرار منــذ الجلســة األوىل ويعمــالن 
عليــه ويف كل جلســة قــرار يتعلــق مبصلحــة كليهــام بشــكل خــاص والأرسة بشــكل عــام، وذلــك عــن طريــق 
إجــراءات مجهــزة لــدى املصلــح أو تلــك العقــود الخاصــة بالصلــح )وثيقــة الصلــح(، والتــي يكتـــ كل زوج 

احتياجاتــه ورشوطــه ويتــم التوقيــع عليهــا مــن كال الطرفــني.

ــزوج  ــح عــن أداء ال ــي يتلقاهــا املصل ــة وهــي مجموعــة املعلومــات الت -الخطــوة الخامســة/التغذية الراجع
ــث توضــح لهــام  ــه، بحي ــم تكليفهــام ب ــذان ت ــج الخطــة واإلجــراء الل ــد الجلســة األوىل، ونتائ والزوجــة بع
األخطــاء التــي وقعــا فيهــا ومقــدار تقدمهــام ومقــدار مــا تعلــامه ومــدى مالءمــة أدائهــام للهــدف الــذي 

ينبغــي الوصــول إليــه.

ج- عــدم التعميــم حيــث إن اعتبــار املشــكلة الراهنــة لزوجــني هــي نفــس املشــكلة لزوجــني أســبق منهــام 
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أمــر مرفــوض موضوعيــا، حيــث يجـــ عــدم إصــدار األحــكام العامــة لنفــس املشــاكل الزوجيــة فكل مشــكلة 
وحالــة لهــا وضعهــا الخــاص. 

د- إزاحــة أي عوائــق تتعلــق بالتفكــر املوضوعــي حتــى يكــون النجــاح هــدف الجلســة وعمليــة الصلــح بشــكل 
كامــل ومــن ذلك:

ــتبعدان أي ١-  ــة، ويس ــكلة الحالي ــى املش ــام ع ــز كل منه ــني يرك ــل الزوج ــك أن يجع ــايض وذل  امل
ــابقة. ــف س ــند عــى مواق ــر مس تفك

ــدث، - ٢ ــاعر والح ــى املش ــد ع ــي واملعتم ــكلة املبن ــر يف املش ــتبعاد التفك ــات، واس ــاعر واألمني املش
ــالف. ــة وراء الخ ــن الحقيق ــد م والتأك

العــرف ووضــع العــادات والتقاليــد يف قالـــ بعيــد عــن تقييــم املشــكلة الزوجيــة، واالعتــامد عــى - ٣
مــا ورد يف الكتــاب والســنة مــن األحــكام يف موضــوع الخــالف، وال مانــع مــن االســتعانة ببعــض 

املقاييــس واالختبــارات الحديثــة )مثــل مقيــاس التوافــق الزواجــي(

٢- دور املصلح يف حال عدم التوافق وعدم نجاح عملية الصلح 

أ-التوافق الزواجي 

التوافــق هــو قــدرة الفــرد عــى التكيــف والتــالؤم مــع نفســه ومــع البيئــة االجتامعيــة املحيطــة بالفــرد، وهذا 
ــة  ــف مــع ظروفــه الطبيعي ــن الحــي عــى التكي ــي قــدرة الكائ ــا، ويعن ــم البيولوجي ــى مســتمد مــن عل املعن

املتغــرة، ولــي يحــدث التوافــق يلــزم حــدوث أحــد أمريــن وهــام:

- أن يعدل الفرد من ذاته وسلوكه.

- أن يغّر من بيئته الخارجية.
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أنواع التوافق:

األول: التوافق النفيس الشخيص:

وهــو درجــة مالمئــة الفــرد مــع نفســه وذلــك بــأن يشــعر بالرضــا عــن ذاتــه، وأن يخلــو نســبياً مــن    
الــرصاع والتوتــر وهــو مرتبــط مبــدى قدرتــه عــى إشــباع دوافعــه وحاجاتــه وتحقيــق أهدافــه. وهنــا يــأيت 
ــات  ــه الواجب ــه وتقبل ــه ورضــاه عن ــوط ب ــدور املن ــزوج/ة عــى التوافــق واملالمئــة مــع ال ــى )قــدرة ال مبعن

ــوق(. ــام بالحق والقي

الثاين: التوافق النفيس االجتاعي:

ويعنــى بــه درجــة مالمئــة الفــرد مــع اآلخريــن يف العمــل أو األرسة أو الشــارع وهــو مرتبــط مبــدى إشــباع 
الفــرد لدوافعــه االجتامعيــة وتحقيــق أهدافــه االجتامعيــة. هنــا يــأيت مبعنــى )قــدرة الــزوج /ة عــى التوافــق 

مــع أهــل الطــرف اآلخــر والجــران والعالقــات وكافــة الجوانـــ التــي يكــون فيهــا اتصــال وتفاعــل(.

الثالث: التوافق الزوجي:

 )Adjustment Marital(: التوافــق الزواجــي مــن أبــرز مــؤرشات الصحــة النفســية يف األرسة، وهــو يعنــي 
قــدرة الزوجــني عــى التكيّــف مــع الحيــاة الزوجيــة، وهــو مــن املفاهيــم التــي ظهــرت حديثـًـا مــع التغــرات 
ــة  ــن بإضاف ــز عــى التوافــق اإلنســاين، وهــو مركـــ مــن لفظــني مفردي ــي أصبحــت ترك ــة الت االجتامعي

لفــظ: »توافــق« )Adjustment( إىل لفــظ: »زواجــي«.

التوافــق يعنــي قــدرة اإلنســان عــى التــواؤم مــع النفــس )توافــق نفــي(، ومــع البيئــة االجتامعيــة )توافــق 
اجتامعــي(، وهــي عمليــة مســتمرة ليحصــل التــوازن بــني الفــرد وبيئتــه. 
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تعريف التوافق الزواجي:

التوافــق: يف اللغــة االتفــاق والتظاهــر، وافقــت فالنــاً عــى أمــٍر أي اتفقنــا عليــه معــاً، والوفــق مــن   
ــر،  ــف، والتناف ــه التخال ــة، ونقيض ــامع الكلم ــارب، واجت ــف، والتق ــام، والتآل ــيئني كااللتح ــني ش ــة ب املوافق

ــادم. والتص

ــخصية  ــني ش ــل ب ــاج للتفاع ــه “نت ــي بأن ــق الزواج ــرز Rogers” )١٩٧٢( التواف ــرف روج ــد ع وق  
الزوجــني والــذي يحــدد نجــاح الــزواج أو فشــله، وأنــه ال يوجــد منــط معــني مــن أمنــاط الشــخصية يحــدد 

ــي”.  ــق الزواج ــل التواف ــم عوام ــن أه ــني م ــني الزوج ــل ب ــد التفاع ــزواج، ويع ــاح ال نج

ــة  ــل العالق ــة، تشــر إىل مــدى تقب ــة وجداني ــه حال ــف شــوقي ومحمــد حســن: »بأن ــه طري ويعرف  
الزوجيــة، وتعــد محصلــة لطبيعــة العالقــات املتبادلــة بــني الزوجــني مــن جوانـــ متنوعــة فمنهــا: التعبــر 
ــى  ــرص ع ــداء الح ــا، وإب ــة فيه ــه، والثق ــو وأرست ــه ه ــر واحرتام ــرف اآلخ ــة للط ــاعر الوجداني ــن املش ع
اســتمرار العالقــة معــه فضــالً عــن مقــدار التشــابه بينهــام يف القيــم واألفــكار والعــادات، ومــدى االتفــاق 
حــول أســاليـ تنشــئة األطفــال، وأوجــه إنفــاق ميزانيــة األرسة باإلضافــة إىل اإلشــباع الجنــي يف العالقــة«. 
فالــزواج منــط مــن أمنــاط العالقــات اإلنســانية ووســيلة مــن وســائل املجتمــع لتنظيــم العالقــات االجتامعية 
بــني األشــخاص البالغــني، ويتطلـــ الــزواج تحقيــق قــدٍر مــن التوافــق بــني الزوجــني لضــامن اســتمراره 

ولــي يبقــى محافظــاً عــى أهدافــه مــن خــالل التفاعــل والتكافــؤ بــني الزوجــني.

أهمية التوافق الزواجي:

تتمثــل أهميــة التوافــق الزواجــي يف أن ارتفــاع مســتواه يزيــد مــن قــدرة كال الزوجــني عــى تحمــل   
الضغــوط الحياتيــة، واجتيــاز األزمــات التــي يواجههــا الزوجــان، ويجعلهــام أكــر ســعادة يف الحيــاة بشــكل 
عــام وأكــر قــدرة عــى توظيــف طاقاتهــام وقدراتهــام للقيــام بأعبــاء الــدور، وإنجــاز املهــام املنوطــة بهــام 

بأكــر قــدر مــن التوافــق واالنســجام.
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وأهميــة دراســة موضــوع التوافــق الزواجــي تتضــح عندمــا يكــون منخفضــاً يف املجتمــع، فــإن ذلــك   
االنخفــاض ســيؤدي إىل التأثــر الســلبي عــى املجتمــع مــن خــالل عــدم اســتقرار األرسة فيــه مبــا تتضمنــه 
مــن أطفــال ومراهقــني؛ مــام ينتــج عنــه الكثــر مــن املشــكالت يف املجتمــع أهمهــا الصعوبــات الزواجيــة، 

وهــي مــؤرش النخفــاض التوافــق الزواجــي وتتســبـ بنتائــج خطــرة مثــل:

١- الطالق الذي يعد نهاية مطاف العالقة الزوجية، وما يتبعه من تفكك أرسي.

٢- ظهور األعراض واالضطرابات النفسية جسمية، فالتوافق الزواجي يرتبط سلباً بهذه األعراض.

٣-التوافق ارتفاع معدل الخيانة الزوجية.

٤- نشــوب النزاعــات والخالفــات بــني الزوجــني؛ مــام يــؤدي إىل عــدم اســتقرار الأرسة ويؤثــر ســلباً عــى 
األبناء.

ــة  ــم االجتامعي ــر ســلباً عــى مكانته ــم، مــام يؤث ــون األرس املحيطــة به ٥- تشــوه صــورة الزوجــني يف عي
ــم. ــالت بينه ــع أوارص الص فتتقط

أنَّ الثــامر االيجابيــة التــي يجنيهــا األزواج الذيــن يرتفــع مســتوى توافقهــم تتمثــل يف زيــادة قدرتهم   
عــى تحمــل مشــاق وضغــوط الحيــاة مــام يســاعد عــى توظيــف طاقاتهــم وقدراتهــم للقيــام بــأدوار أكــر 

فاعليــة.

- عــدم التوافــق الزواجــي: هــو غيــاب الحــوار والتفاهــم وكذلــك االنســجام بــني الزوجــني مــام قــد ينشــأ 
عنــه التفــكك وعــدم التكيــف وبــدء انهيــار األرسة.، وأبــرز أســبابه:

تباين وجهات النظر.- ١

اختالف البيئة التي عاش كل منهام واكتسـ منها مهاراته.- ٢
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 غياب القيم واختالفها ودورها يف عدم والتوافق.٣- 

سامت الشخصية واختالف األمناط.- ٤

عدم التكافؤ االقتصادي واالجتامعي وكذلك النفي له دور كبر.- ٥

بعض الفروسات التي تصيـ العالقة الزوجية ومل يتم حلها.- ٦

الخرات السابقة والتجارب وأثرها يف العالقة.- ٧

البعد املكاين لظروف عمل أو دراسة.- ٨

عدم تطوير وتحسني جودة الحياة وإضافة مهارات جديدة.- ٩

عدم استثامر وسائل وتقنيات العرص يف إيجاد التوافق املطلوب بني الطرفني.- ١٠

دور املصلح يف ذلك

يــأيت هنــا أهميــة دور املصلــح يف إيجــاد وتعميــق التوافــق بــني الزوجــني وذلــك عن طريــق الرتكيز   
ــه. ــلبي وتصحيح ــه الس ــا وتوجي ــايب منه ــم اإليج ــق ودع ــر يف التواف ــي تؤث ــل الت ــم العوام ــى أه ع

العوامل الداخلية:

وهي املتعلقة بالزوجني ومن أهمها:

١- التنشــئة األرسيَّــة للزوجــني: فاســتقرار األرسة التــي انحــدر منهــا الزوجــان لــه ارتبــاط وثيــق يؤثــر غالبًــا 
عــى التوافــق بينهــام، فيجـــ عــى املصلــح التأكــد مــن التوافــق واالنســجام رغــم االختــالف يف التنشــئة. 

ــزواج  ــد وجــد أن حــاالت ال ــدى النضــوج والرشــد يف شــخصيتهام فق ــام، وم ــر الزوجــان وتقاربه ٢- عم
املبكــر ٢١ ســنة للــزوج و١٨ للزوجــة، أبانـــت عـــن حـــاالت الطـــالق والتوتــر وســوء التفاهــم، وهــذا بالتــايل 
يلعـــ دوراً مهــام ويعتــر عامــال ذا قيمــة عاليــة يجـــ أن يبحــث وراءهــا املصلــح، ويحــاول قــدر اإلمــكان 
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تقريـــ وجهــات النظــر، والتأكيــد عــى الجوانـــ املشــرتكة ودعمهــا، وتوجيههــم نحــو مهــارات تزيــد مــن 
النضــج العاطفــي واالجتامعــي.

٣-تحفيزهــام نحــو أهميــة إدراك جوانـــ الحيــاة األرسة والتــوازن فيهــا قــدر اإلمــكان وجديتهــام وقدرتهــام 
عــى تحمــل املســؤولية.

ــامم يف التعــرف - 	 ــد حــل املشــكلة، والوضــوح واالهت ــة حســن العــرشة بع ــل أهمي تأصي
ــي تظهــر  ــث نقــاط القــوة والضعــف، ومعالجــة املشــكالت الت عــى بعضهــام مــن حي

ــأول. أول ب

ثانيا: العوامل الخارجية:

إكســابهام مهــارات التواصــل الفعــال وعالقــة الزوجــني باألقربــاء ال ســيام أهــل الزوجــة وأهــل ( ١
الــزوج، ومــدى اســتقالليتهام يف إدارة شــؤونهام األرسيَّــة 

تعريفهم بالنظام االجتامعي السائد وأهمية احرتامه والعمل حسـ منظومته.( ٢

تحذيرهــام ورفــع الوعــي لديهــام لخطــورة اإلعــالم املغــرض وقنــوات التواصــل غــر الهادفــة، ( ٣
وأثــره عــى عالقتهــام.

نصحهــم بتقديــر كل منهــام ظــروف العمــل وطبيعتــه لــكال الزوجــني لــه أثــره عــى عالقتهــام، ( ٤
ومــا قــد يســببه االختــالف مــن عــدم اتفــاق وانســجام.

ـــ ( ٥ ــات الح ــج لغ ــل )برام ــة مث ــاء العالق ــر ومن ــج تطوي ــى برام ــول ع ــو الحص ــم نح توجيهه
ــارات االنســجام  ــة والحميمية/برامــج مه ــون يف تحســني العالقــة الزوجي الخمــس /برامــج فن
والتوافــق العاطفــي والجســدي(، والعديــد مــن الرامــج املطروحــة واملدروســة واملعتمــدة محليــا 
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مبــا يتفــق مــع الديــن ويتوافــق قيــم املجتمــع وعاداتــه.

ترغيـ كل منهام يف حضور الجلسات الخاصة بجودة الحياة مع مستشارين متخصصني.( ٦

رفــع الوعــي االميــاين وتقويــة عالقتهــام مــع اللــه، وقــول كلمــة الحــق يف اتخــاذ القــرار مــع ( ٧
الرتكيــز عــى أهميــة الوعــي الــذايت، والتعــرف عــى مــوارد كل منهــام، ووضعهــام يف التصــور 
والخيــال الواســع لتصــور حياتهــام بعــد االنفصــال، وأيضــا حياتهــام يف حــال تحســنت ظروفهام 

وتــم حــل املشــكلة القامئــة مــام قــد يزيــد التوافــق بــكل انواعــه.

ــكل جوانبهــا مــام يضمــن ( ٨ ــاة ب ــة الحي ــوازن يف عجل ــكل منهــام، والت ــد املهــام واألدوار ل تحدي
ــق. االنســجام والتواف

تصميــم عقــد التــزام ســلويك )يختلــف متامــا عــن وثيقــة الصلــح( ، يكتـــ فيــه كل منهــام مــاذا ( ٩
يريــد مــن الطــرف االخــر.

تحسني نظرة كل منهام نحو اآلخر وذلك بدعم القيم.( ١٠

إعادة التأهيل ملقومات االستعداد الزواجي.( ١١

جعل كل منهام يوضح التصور الشخيص عن الزواج وما الذي يريد تطويره.( ١٢

خالصة:

مــن هــذه املقومــات وذلــك الــدور للمصلــح ســيكون قــادرا بحــول مــن اللــه وقدرتــه عــى إعــادة   
روح الحيــاة الزوجيــة ومــن خــالل مــوارد الزوجــني، حيــث إنــه هنــا يقــوم بــدور املوجــه واملصلــح الفعــال 
ال املخــر ومعطــي الحلــول بــل املصاحـــ لهــم والقــادر عــى تحفيزهــم نحــو صناعــة الحــل الــذي يتكيــف 
ــر  ــق والتغ ــم يف خارطــة الطري ــه املرشــد له ــات وكأن ــن إمكان ــون م ــا ميتلك ــم، وم ــع قدراته ــق م ويتواف

ــل. والتعدي
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الفصل السابع
قراءة يف قواعد العمل يف مكاتب املصالحة 

الدكتور/ خالد النقية

 املقدمة  

الحمد لله والصالة والسالم عى رسول الله  

ــخ  ــم )٥٥٩٥( يف تاري ــوزاري رق ــرار ال ــة بالق ــة للمصالح ــد املنظم ــدل القواع ــدرت وزارة الع أص  
١٤٤٠/١١/٢٩هـــ متضمنــة ســتة فصــول وســبعة وعرشيــن مــادة ملحــق بهــا جــدول للقضايــا العامــة واألحوال 
الشــخصية والجزائيــة التــي تطبــق عليهــا هــذه القواعــد لتحــل محــل القواعــد واالجــراءات الســابقة التــي 

ــخ ١٤٣٥/٧/٢٧هـــ. ــم )٥٣٧٩٢( وتاري ــوزاري رق ــرار ال صــدرت بالق

وصــدور هــذه القواعــد بهــذا التفصيــل والشــمول يعــد عالمــة فارقــة يف التطــور والنقلــة النوعيــة   
ــم  ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ــدر ق ــذ ص ــة، فمن ــات العدلي ــر الخدم ــدل يف تطوي ــهدها وزارة الع ــي تش الت
)١٠٣( وتاريــخ ١٤٣٤/٤/٨هـــ تــم إنشــاء مركــز املصالحــة يف الــوزارة ليكــون الجهــاز املنــوط بــه اإلرشاف 
عــى املصالحــة وتضاعــف هــذا االهتــامم بعــد انطــالق مــرشوع التحــول الوطنــي ليكــون )تفعيــل منظومــة 

ــة ٢٠٣٠.  ــة اململك ــق رؤي ــدل لتحقي ــداف وزارة الع ــم أه ــد أه ــة( أح املصالح

ــاء  ــة للمصالحــة، وانتق ــاء أهــم فصــول القواعــد املنظم ســيكون هــذا الفصــل مشــتمالً عــى انتق  
أهــم املــواد يف كل فصــل ليكــون التعليــق عليهــا دون اســتطراد ليكــون الطــرح بعيــداً عــن الــرسد واإلمــالل. 
مبتدئــاً باإلحالــة عــى مكاتـــ املصالحــة واختصاصاتهــا، ثــم املصلــح ومــا يتعلــق بــه مــن قيــم واشــرتاطات 
وتســجيل والتزامــات املصلــح املســجل، ثــم املقابــل املــادي للمصالحــة، ثــم إجــراءات املصالحــة وهــو الفصــل 
األهــم حيــث احتــوى عــى ســت مــواد مفصلــة ثــم أختــم بالفصــل الخامــس مــع املــرور عــى أهــم القضايــا 
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التــي وردت يف املحلــق بهــذه القواعــد. وباللــه التوفيــق.

أوالً: األحكام العامة

يعــد الفصــل األول مــن قواعــد العمــل يف مكاتـــ املصالحــة والــذي خصــص لألحــكام العامــة الذي 
تضمــن التعريــف بأهــم املصطلحــات التــي وردت يف هــذه القواعــد فصــالً تأسيســياً مهــامً يحــدد املفاهيــم 
ــة  ــا: )وســيلة رضائي ــف باملصالحــة بأنه ــا التعري ــن أهمه ــي م ــد والت ــا يف هــذه القواع ــم تضمينه ــي ت الت
لتســوية املنازعــات ــــ تتوالهــا مكاتـــ املصالحــة ــــ صلحــاً جزئيــاً أو كليــاً(. ومــن التعريــف يتضــح اعتبــار 
املصالحــة وســيلة بديلــة للتقــايض تتــم مــن خــالل مكاتـــ املصالحــة ال مــن خــالل الدوائــر القضائيــة وهــو 
ــة  ــة لتكــون وســيلة رضائي ــات واملرافع مــا يجعلهــا بهــذا تبتعــد عــن إجــراءات التقــايض يف الدفــع واإلثب
يتــم بهــا قطــع الخصومــة ســواء أتــم هــذا الصلــح جزئيــاً يف محــل النــزاع أو كليــاً. وهــذا التعريــف رغــم 
اختصــاره إال أنــه جــاء جامعــاً مانعــاً معــراً عــن الصلــح ومــا يرتتـــ عليــه وطبيعتــه يف كلــامت موجــزة. 

ــل  ــاً. ولع ــه الحق ــيأيت تفصيل ــذي س ــجل وال ــح املس ــح واملصل ــت املصل ــة بين ــكام العام ــّم إّن األح ثُ
أهــم مــا يف التعريــف بهــذا الشــأن هــو اإلشــارة إىل أن املصلحــني املســجلني هــم: )املصلحــون والجهــات 
الذيــن يســتعني بهــم املكتـــ مــن غــر منســويب الــوزارة املقيــدون يف الســجل املعــد لذلــك وفــق أحــكام 
التنظيــم والقواعــد والقــرارات الصــادرة تنفيذيــاً لهــام(. وهــذا يعنــي وألول مــرة فتــح املجــال ألن يتــوىل 
ــات واألشــخاص ذوي  ــني رســمياً كمصلحــني إىل الســامح للجه ــوزارة املعين ــح مــن غــر منســويب ال الصل
الخــرة والتأهيــل واملســجلني لــدى الــوزارة للقيــام مبامرســة الصلــح، وهــو مــا يعــد توســيعاً لنطــاق الصلــح 
ــة وهــو مــا يحقــق التكامــل بــني مؤسســات املجتمــع  ــة أو األهلي واســتثامراً لألشــخاص والجهــات الخري
املــدين والحكومــي يف توســيع قاعــدة الصلــح وتعزيــزه كدليــل واضــح عــى نيــة وعــزم الــوزارة عــى تفعيــل 

الوســائل البديلــة للتقــايض، وتخفيــف الضغــط والعـــء عــى القضــاة ونــرش ثقافــة الصلــح. 

وتناولــت املــادة الثانيــة مــن األحــكام العامــة قضيــة اإلحالــة إىل مكاتـــ املصالحــة واختصاصاتهــا 
والتــي كانــت محــل جــدل واجتهــادات مختلفــة مــن قبــل املحاكــم لعــدم وضــوح نظــام اإلحالــة ومــا يحــال 



218

دليل اإلرشاد األسري )مهارات اإلصالح األسري(

218

للصلــح دون ســواه. فحــددت أن مكتـــ املصالحــة يتــوىل نوعــاً مــن املنازعــات األول: املنازعــات املحالــة 
مــن املحاكــم عــى اختــالف اختصاصاتهــا. وهــذا عمــوم جيــد يســتوعـ الكثــر مــن قضايــا املنازعــات ومــا 

يجــوز فيــه الصلــح رشعــاً ومــا ألطــراف النــزاع حــق الصلــح فيــه أو ال يخالــف نظامــاً.

والثــاين: املنازعــات التــي يحيلهــا أطــراف النــزاع أو بعضهــم إىل مكاتـــ املصالحــة ابتــداًء أو بعــد البــدء يف 
نظــر املنازعــة يف أي مرحلــة مــن مراحــل الدعــوى مــع مراعــاة إشــعار ناظــر القضيــة، ويف هــذا النــوع 
فتحــت هــذه املــادة تدفــق القضايــا عــى مكاتـــ املصالحــة وخففتــه عــى الدوائــر القضائيــة ملــا يف هــذا 
ــث إن  ــا، حي ــدء به ــد الب ــة أو بع ــدء يف إجــراءات القضي ــل الب ــح قب ــد الصل ــذل جه ــزاع وب مــن قطــع الن
النــزاع قــد يبــدأ بــني الخصــوم قويــاً مدفوعــاً باألثــرة وحـــ النفــس والفــوز بالقضيــة وادعــاء الحــق، ويف 
البــدء بالصلــح قطــع للنــزاع وتربيــة للنفــوس عــى العفــو والبــذل والتســامي عــى حـــ كســـ القضيــة إذ 
القضــاء فصــل بينــام الصلــح فيــه مجــال للتنــازل والتخــي عــن الحــق أو بعضــه لبقــاء الــود والوئــام وهــذا 

أهــم مطلـــ مــن مطالـــ الصلــح ونــرشه والحــث عليــه يف اإلســالم.

الفصل الثاين من القواعد: املصلح

ــق  ــا يتعل ــة م ــة والخامس ــة والرابع ــي الثالث ــواد وه ــالث م ــاين يف ث ــل الث ــوى الفص احت  
باملصلــح مــن قيــم يف مجــال عملــه كالرسيَّــة والحيــاد واملهنيــة واالتقــان واإلخــالص، ومــا يتعلــق بهــا مــن 
معايــر ســلوكية، ثــم فصلــت املــادة الرابعــة مســألة الحيــاد وأكــدت عليــه وهــذا األمــر يف غايــة األهميــة ملــا 
قــرره الشــارع الحكيــم يف أكــر مــن موضــع بــأن إرادة الحكمــني أو املصلحــني للصلــح لــه أثــر يف التوفيــق 
ــْن أَْهلَِهــا إِن يُِريــَدا إِْصاَلًحــا يَُوفِّــِق اللَّــُه  ــْن أَْهلِــِه َوَحكَــًا مِّ )َوإِْن ِخْفُتــْم ِشــَقاَق بَْيِنِهــَا َفابَْعُثــوا َحكَــًا مِّ

ــريًا( )النســاء:٣٥(  ــًا َخِب ــَه كَاَن َعلِي ــَا ۚ إِنَّ اللَّ بَْيَنُه

ــح أال يتــوىل يف املصالحــة يف األحــوال  ــح نــوع مــن القضــاء لــذا لــزم عــى املصل ومبــا أن الصل  
التــي قــد تؤثــر عــى حيــاده واســتقالله إال بعــد اإلفصــاح إلدارة املكتـــ ولجميــع أطــراف النــزاع وقبولهــم 
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بــه خطيــاً، ثــم بينــت هــذه املــادة تلــك األحــوال بالتفصيــل يف نقطيتــني فرعيتــني يف هــذه املــادة تــدور 
يف مجملهــا حــول مــا إذا كان للمصلــح مــع أطــراف القضيــة أو أحدهــم عالقــة زواج، أو قرابــة أو مصاهــرة 
إىل الدرجــة الرابعــة أو مصلحــة أو رشاكــة قامئــة أو محتملــة يف املنازعــة. أو كان قــد ســبق لــه الرتافــع 
عــن أحــد أطــراف النــزاع أو أفتــى فيهــا أو نظــر فيهــا خبــراً أو محكــامً أو أدىل بشــهادة فيهــا أو بــارش أي 
نــوع مــن التحقيــق أو اإلجــراء فيهــا. وهــذا اســتيعاب دقيــق مفصــل لــكل مــا يؤثــر عــى الحيــاد واالســتقالل 

يف تنــاول الصلــح يف النــزاع.

الفصل الثالث من القواعد: املصلحون املسجلون

يف ســبع مــواد اســتوعـ هــذا الفصــل مســألة املصلحــني املســجلني، حيــث أسســت املــادة السادســة   
لقضيــة يف غايــة األهميــة، تعتــر نقلــة نوعيــة يف خدمــات وزارة العــدل وانفتاحهــا عــى الجهــات األخــرى 
ــة حكــراً  لتســتعني بهــا يف تــويل بعضــاً مــن مهامهــا، خصوصــاً قضيــة الصلــح والتــي ظلــت ســنني طويل
عــى املحاكــم ومنســويب وزارة العــدل فقــط لتــأيت هــذه املــادة لتقــول: يجــوز ملكاتـــ املصالحــة االســتعانة 
مبصلحــني مــن غــر منســويب الــوزارة مــن القطــاع الحكومــي والخــاص وغــر الربحــي الذيــن تنطبــق 
عليهــم الــرشوط واملؤهــالت بعــد اعتامدهــم وتســجيلهم، وال يجــوز االســتعانة بغــر املصلــح املســجل وفــق 
أحــكام املــادة الســابعة التــي وضحــت رشوط تســجيل املصلــح والجهــات املقدمــة للمصالحــة. حيــث وضعــت 
ســبعة رشوط للمصلــح تــدور حــول األهليــة الكاملــة وحســن الســرة، وأن يحمــل مؤهــالً ال يقل عــن الجامعة 
مجتــازاً للقابلــة الشــخصية والختبــار الكفايــة بعــد حضــور الــدورات التدريبيــة التــي يحددهــا املركــز، وأداء 
التدريـــ العلمــي مبــا ال يقــل عــن عــرش جلســات مصالحــة فعليــة عنــد أحــد املصلحــني املعتمديــن، ويف 
هــذه الفقــرة تأكيــد عــى املهنيــة والتخصــص والخــرة يف مامرســة املصالحــة لتفتــح آفاقــاً واســعة لــكل مــن 
يــرى يف نفســه امليــل والرغبــة والكفــاءة يف مامرســة الصلــح بعــد أن كانــت حكــراً عــى مــن يتعــني رســمياً 

يف وزارة العــدل وهــذا يعــد ســبًقا لهــا يف اســتثامر الخــرات والطاقــات يف إنجــاح املصالحــة. 
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ومل يقــف األمــر عنــد ذلــك بــل شــجعت الجهــات ســواء أكانــت حكوميــة أو قطاعــاً خاصــاً أو غــر   
ــا  ــدور يف مجمله ــي ت ــا القواعــد، والت ــي حددته ــح وفــق الــرشوط الت ــم الصل ربحــي للمســاهمة يف تقدي

ــوزارة.  ــر ال ــرتاطات ومعاي ـــ اش ــم حس ــكان املالئ ــص وامل ــص والتخص ــول الرتخي ح

ويف املــادة الثامنــة مــن هــذا الفصــل والتــي خصصــت للمصلحــني والجهــات املســجلة فيــام يتعلــق   
بالقيــد والــرشط، ومــن ميلــك صالحيــة ذلــك، وامللفــت للنظــر هــو إتاحــة بيانــات القيــد والشــطـ للعمــوم 
وهــذا يف نــوع مــن الشــفافية والوضــوح التــي تتطلبهــا مهنيــة العمــل يف هــذا املجــال مبــا يحقــق الثقــة 
واملصداقيــة وهــذا مــا تقتضيــه املــادة التاســعة املتعلقــة باملقابــل املــادي للمصالحــة وهــو مــا يعنــي االنتقــال 
ــل مــادي تحــت  ــاً يقــدم مبقاب ــح مجــاالً ربحي باملصالحــة مــن االحتســاب والعمــل الحكومــي إىل أن تصب
مســمى أتعــاب املصالحــة مــن أطــراف النــزاع أو بعضهــم، ويف األحــكام التــي حددتهــا هــذه املــادة فيــام 

يــي: 

أن يبني ذلك يف سجل املصلحني املسجلني.. 	

موافقة أطراف املصالحة بعد اطالعهم عى األتعاب.. 	

أال يؤثر ذلك يف حيادية املصلح املسجل واستقالله.. 	

ــح املســجل مبــا يصــدره املركــز مــن إجــراءات وضوابــط يف هــذا . 	 أن يلتــزم املصل
الشــأن مــن تحديــد لألتعــاب واملنازعــات التــي يجــوز أخــد املقابــل عليهــا. 

وألن الــوزارة هــي املســؤولة األوىل عــن املصالحــة فكــام أن لهــا حقوقــاً فعليهــا واجبــات مل   
تغفلهــا القواعــد بــل نصــت عليهــا املــادة العــارشة واســتوعبت أهــم مــا تقدمــه الــوزارة للمصلــح املســجل، 
مثــل توفــر الدعــم اإللكــرتوين والتدريـــ والتأهيــل ســواء بشــكل مبــارش، أو عــن طريــق الرشاكــة مــع 
القطاعــات املختلفــة الحكوميــة أو الخاصــة أو غــر الربحيــة. أو تهيئــة املــكان املناســـ للمصلــح املســجل 

ــة.  ـــ املصالح ــل مكات داخ
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ــات  ــس التزام ــرت خم ــجل وذك ــح املس ــات املصل ــى التزام ــت ع ــرشة نص ــة ع ــادة الحادي ويف امل   
مهمــة، بــدأت بااللتــزام األهــم، وهــو التمــي بأحــكام املصلــح واجراءاتــه الــواردة يف التنظيــم والقواعــد 
والقــرارات الصــادرة تنفيــذاً لهــا. ولعــل أهــم مــا فيــه هــذه االلتزامــات أنهــا نصــت عــى تــويل املصلــح للحد 
األدىن الســنوي لطلبــات املصالحــة التــي تحــال للمصلــح بغــر مقابــل، وتركــت للمصلــح قبــول مــا زاد عليــه 
ــح تجــارة يكتســـ منهــا يخرجهــا  بــدون مقابــل لتفتــح املجــال للتطــوع واالحتســاب حتــى ال يصبــح الصل
ــل الخــرة واالســتفادة  ــوزارة نق ــن ال ــى تضم ــح. وحت ــة الصل ــة مــن رشعي عــن مرادهــا ومقتــى الحكم
مــن الخــراء يف مجــال الصلــح أكــدت الفقــرة الثالثــة مــن هــذه املــادة عــى أن ميكــن املصلــح املســجل 
مــا ال يقــل عــن خمســة متدربــني يف الســنة لحضــور جلســات الصلــح تحــت إرشافــه. كــام الفقــرة الرابعــة 
مــن هــذه املــادة أن مــن واجبــات املصلــح املســجل التعليــم والتطويــر املســتمر لنفســه بحضــور الــدورات 
التدريبيــة واملؤمتــرات وورش العمــل يف مجــال املصالحــة أو املشــاركة يف إعدادهــا مبــا ال يقــل عــن خمــس 

ســاعات ســنوياً. 

 

الفصل الرابع من القواعد: إجراءات املصالحة

ويعــد هــذا الفصــل أطــول فصــول قواعــد املصالحــة وأكرهــا تفصيــالً وأهمهــا، جــاء هــذا الفصــل 
مشــتمالً عــى ســت مــواد مــن املــادة الثالثــة عــرشة وحتــى املــادة التاســعة عــرشة وتحــت كل مــادة تفريــع 
ــا  ــد املصالحــة وإحالته ــي خصصــت لقي ــة عــرشة والت ــادة الثالث ــا. ففــي امل ــي توضحه ــق للفقــرات الت دقي
يف أربــع فقــرات وضحــت آليــة القيــد واإلحالــة حيــث يحــال طلـــ املصالحــة مــن املحاكــم وفــق النمــوذج 
املعتمــد إىل مكتـــ املصالحــة يف املحكمــة املرفــوع لديهــا الدعــوى، فــإن مل يكــن فيهــا مكتـــ للمصالحــة 
تحــال ملكتـــ مصالحــة آخــر يحــدده مركــز املصالحــة. إمــا إذا تقــدم األطــراف أو أحدهــم بطلـــ املصالحــة 
ـــ إىل املركــز وفقــاً للنمــوذج املعتمــد  ــة مــن املحكمــة، فيقــدم األطــراف أو أحدهــم الطل مــن غــر إحال
ويتــوىل علميــة الصلــح املكتـــ الــذي يحــدده املركــز. ومــن اإلجــراءات تقيــد طلـــ املصالحــة باليــوم والرقم 
املميــز، ثــم يتــوىل مديــر مكتـــ املصالحــة املختــص أو مــن يفوضــه بإحالــة األطــراف إىل املصلحــني مــن 
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ــرة أعطــت  ــن وهــذه الفق ــا أمك ــة األطــراف م ــاة رغب ــع مراع ــني املســجلني م ــوزارة أو املصل منســويب ال
مرونــة أكــر يف مجــال إحالــة قضايــا الصلــح بعــد أن كانــت تحــال مــن نظــام اإلحــاالت أو مــن الدائــرة 

القضائيــة ابتــداًء ثــم إىل املصالحــة. 

ــة  ــح ومكانهــا وإبــالغ األطــراف جــاءت املــادة الرابع ــد موعــد جلســات الصل ــق بتحدي ــام يتعل وفي
عــرشة موضحــة بــأن موعــد عقــد جلســة الصلــح خــالل مــدة ال تزيــد عــن ١٤ يومــاً مــن تاريــخ قيــد طلـــ 
ــق  ــغ أطــراف املصالحــة باملوعــد عــن طري ــم تبلي ــك. ويت املصالحــة، مــامل ينــص املركــز عــى خــالف ذل
ــح الحــق يف  ـــ الصل ــح، )ويف هــذه الفقــرة خصوصــاً( يف إعطــاء طال ـــ الصل ـــ املصالحــة أو طال مكت
ــد  ــزاع، وإعطــاء فرصــة للمتنازعــني التحــدث والتواصــل مــام ق ــرًسا لحــدة الن ــح ك ــغ مبوعــد الصل التبلي
يكــون ســبباً يف إطفــاء نــار العــداوة وتســهيل الصلــح وإجراءاتــه. ويف حــال غيــاب أحــد األطــراف يحــدد 
موعــد آخــر خــالل ســبعة أيــام مــن املوعــد األول، مــع مراعــاة مناســبته ألطــراف الصلــح قــدر اإلمــكان، 
ــغ  ـــ املصالحــة وتبل ــم فيحفــظ طل ــذر تبليغه ــة أو تع ــرة الثاني ـــ األطــراف أو أحدهــم للم ويف حــال تغي

ــة يف حالــة مــا إذا كان الطلـــ محــاالً.  الجهــة املحيل

وملزيــد مــن التســهيل واســتخدام التقنيــة فــإن هــذه املــادة نصــت عــى أن جلســة املصالحــة تعقــد 
يف مقــر مكتـــ املصالحــة ويجــوز عقدهــا إلكرتونيــاً )عــن بعــد( أو يف مقــر آخــر مناســـ مــع مراعــاة 
الضوابــط والــرشوط التــي يحددهــا مركــز املصالحــة. والــوزارة بهــذه الفقــرة كأنهــا تســترشف املســتقبل 
فأطلقــت منصــة تــرايض )الصلــح اإللكــرتوين( وتجلــت هــذه الفكــرة وعظمــت الحاجــة إليهــا يف ظــل أزمــة 
جائحــة فايــروس كورونــا)١٩ )COVID حيــث تبينــت أهميــة تقديــم الخدمــات عــن بعــد يف ضــوء التباعــد 
االجتامعــي، واتخــاذ االحتياطــات الالزمــة ملنــع انتشــار العــدوى، والحظــر وتعليــق كثــر مــن النشــاطات 
واألعــامل، وبقيــت الخدمــات اإللكرتونيــة شــاهدة عــى مــا لــوزارة العــدل مــن ســبق يف تقديــم خدماتهــا 
ــة عــى  ــذه الالئح ــص ه ــرايض ون ــا إطــالق منصــة ت ــة وم ــذه الجائح ــل ه ــا قب ــي بدأته ــد، والت ــن بع ع
الوســائل االفرتاضيــة للتقــايض والصلــح إال قصـــ ســبق يحســـ لــوزارة العــدل اســتحقت بــه وســام التميز، 

حيــث ســهلت الوصــول إىل خدماتهــا املتعــددة عــر منصــة ناجــز وغرهــا مــن البوابــات اإللكرتونيــة. 
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ــة  ــات املصالح ــور جلس ــراءات حض ــاٍف وكاٍف إلج ــه ش ـــ لكن ــان مقتض ــة بي ــادة الخامس ويف امل
حيــث حــددت يف أربــع فقــرات مــن الذيــن يقتــرص عليهــم يف حضــور الجلســة وهــم: املصلــح، واألطــراف 
األصليــني للمصالحــة، ولهــم توكيــل مــن يحــر نيابــة عنهــم بــرشط وجــود وكالــة تخــول الوكيــل يف الصلــح 
ويحــر عــن الشــخصية االعتباريــة ممثلهــا النظامــي الــذي لــه صالحيــة الصلــح عنهــا أو مــن يوكلــه، وكالء 
أطــراف املصالحــة ولــو مــع حضــور مــن وكلهــم، ومــن يقبــل جميــع األطــراف حضــوره قبــل املصالحــة أو 
أثناءهــا. وهــذه الفقــرة أرى أن فيهــا شــيئاً مــن االرتبــاك والتداخــل بــني الفقرتــني )ب و ج( فضــالً عــن 
أنــه وبحكــم الخــرة والتجربــة حضــور الــوكالء عــن األطــراف يعرقــل الصلــح، ويحيــل جلســة الصلــح إال 
تنــازع خصوصــاً إذا كان وكيــل أحــد األطــراف محاميــاً، أو شــخصاً لــه مصلحــة يف عرقلــة الصلــح، أو كان 
املــوكل عنــه ضعيفــاً يف اتخــاذ قــرار الصلــح، ولقــد رأيــت أن معظــم القضايــا تنتهــي بالصلــح مبجــرد مقابلة 
أطــراف النــزاع وجهــاً لوجــه وهــذا يف األعــم األغلـــ، وإن وجــدت حــاالت يكــون األصلــح للصلــح حضــور 
األصيــل وخصوصــاً يف قضايــا األحــوال الشــخصية والزوجيــة منهــا خصوصــاً، إذ قــد ترغـــ الزوجــة يف 
الصلــح والعــودة لبيــت الزوجيــة أو التنــازل عــن حــق لهــا ويــأب الوكيــل األب أو األخ ذلــك إمــا حرصــاً منــه 
عــى عــدم العــود والوئــام أو مبالغــة منــه يف الحاميــة ملوليتــه مــن تبعــات الصلــح. ولهــذا يف الغالـــ تــرتك 
املســألة الجتهــاد املصلــح وحصافتــه ومعرفتــه بحكــم التخصــص والخــرة مــن األصلــح يف حضــور جلســة 
املصالحــة الوكيــل أم األصيــل كل حالــة بحســبها. ولهــذا ربــط الشــارع الحكيــم حضــور الحكمــني يف خــالف 
ــْن أَْهلِــِه َوَحكَــًا  نشــوز الزوجــني أو أحدهــام بقولــه تعــاىل: )َوإِْن ِخْفُتــْم ِشــَقاَق بَْيِنِهــَا َفابَْعُثــوا َحكَــًا مِّ

ــْن أَْهلَِهــا إِن يُِريــَدا إِْصاَلًحــا يَُوفِّــِق اللَّــُه بَْيَنُهــَا ۚ إِنَّ اللَّــَه كَاَن َعلِيــًا َخِبــريًا( اآليــة )النســاء: ٣٥(  مِّ

ويف الفقــرة األخــرة مــن هــذه املــادة أنــه عــى املصلــح أن توقــع األطــراف التــي تحــر جلســة 
الصلــح مــن غــر أطرافــه عــى تعهــد بعــدم اإلفصــاح والتــزام آداب جلســة املصالحــة، وكأن هــذه املــادة 
تعطــي اإلذن للمصلــح باالســتعانة بخــراء أو معاونــني بحضــور جلســة الصلــح إذا رأى املصلــح جــدوى ذلــك، 
ــويل  ــك كال ــح ذل ــح بــني األطــراف، أو تقتــي جلســة الصل ــة الوصــول إىل الصل ــك يســهل عملي أو أن ذل

واملحــرم وعضــو التحكيــم أو كاتـــ محــر الصلح...الــخ
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ويف املــادة السادســة عــرشة بيــان تفصيــي إلجــراءات جلســة الصلــح يف ســبع فقــرات تــدور يف 
مجملهــا حــول الــدور الــذي يقــوم بــه املصلــح قبــل الجلســة ويف بدايتهــا وأثنائهــا وبعدهــا. حيــث أوجبــت 
عــى املصلــح التحقــق مــن األهليــة الرشعيــة والنظاميــة ألطــراف الصلــح وطلـــ هوياتهــم. وأعطــت الفقــرة 
الثانيــة مســؤولية ضبــط جلســة املصالحــة واســتفراغ الجهــد يف الســعي إىل وصــول أطــراف املصالحــة إىل 
ــادة  ــواردة يف امل ــم ال ــة والقي ــة املرعي ــة واألنظم ــاآلداب الرشعي ــزام ب ــح املنهــي للخصومــة مــع االلت الصل
الرابعــة ومــا يصــدر تباعــاً مــن أدلــة إجرائيــة، ولعــل أهــم مــا ترمــي إليــه هــذه الفقــرة هــو التأكيــد عــى 
مراعــاة اآلداب الرشعيــة خصوصــاً فيــام يتعلــق بالخلــوة غــر الرشعيــة فيــام إذا كان أحــد أطــراف الصلــح 
ــت بــني األطــراف أكــر مــن  ــح إذا كان ــه عــى املصل ــع وهــو أن ــم هــذه الفقــرة مبلمــح رائ امــرأة. وتختت
منازعــة وتنوعــت اختصاصاتهــا فعــى املصلــح أن يســعى للوصــول إىل صلــح ينهــي جميــع هــذه املنازعــات. 
وهــذا مطلـــ مهــم، إذ مــا دامــت النفــوس مهيــأة للصلــح فاملــي يف قطــع الخصومــة ومــا يــؤول إليهــا 
ــا  ــاك قضاي ــه فــإذا وجــد أن هن ــح وحصافت ــه لحكمــة املصل ــة أوىل وآكــد، وهــذا مرجع ــا معلق مــن قضاي
قــد تصــل إىل طريــق مســدود أو تفــي إىل تقويــض الصلــح الجــزيئ فرجئهــا لوقــت الحــق، أو يجعلهــا 
ــح فيــه مبحــر مســتقل، ولعــل املنظــم يف صياغــة هــذه  ــح مســتقلة وينهــي مــا تــم الصل يف قضيــة صل
الفقــرة وضعهــا يف ذهنــه قضايــا الطــالق والخلــع والفســخ ومــا يرتتـــ عليهــا مــن حضانــة وزيــارة ونفقــة 
إذا تناولهــا يف قضيــة واحــدة عنــد تعــذر الصلــح، ورأب الصــدع بــني الزوجــني مهــم جــداً، بــل ومطلـــ 
لســهولة البــت فيهــا يف الجلســة وعــدم إطالــة أمــد املصالحــة بالنظــر ملصلحــة األبنــاء وطــريف الصلــح وال 

يتــرر أحــد منهــم بذلــك.

وخولــت الفقــرة الثالثــة مــن هــذه املــادة للمصلــح ولغــرض الوصــول إىل الصلــح االجتــامع أثنــاء 
ــة أو  ــم املصالح ــالل بقي ــم دون اإلخ ــامع بوكالئه ــر أو االجت ــراف دون اآلخ ــد األط ــا بأح ــة أو قبله الجلس
ــة للتقــايض يجـــ أال  ــح باعتبــاره وســيلة بديل بــاآلداب الرشعيــة، وهــذه الفقــرة تتمــى مــع طبيعــة الصل
يكــون صارمــاً يف إجراءاتــه يف حضــور األطــراف أو أحدهــم كــام هــو يف الدائــرة القضائيــة بــل كل مــا 

ـــ ورضورة. ــح املنهــي للخصومــة فاتخــاذه مطل ــزاع بالصل مــن شــأنه خدمــة الوصــول إىل قطــع الن
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ــذا  ــح، وه ــول الصل ــم عــى قب ــزاع أو بعضه ــراه أطــراف الن ــدم إك ــان بع ــة بي ــرة الرابع ويف الفق
صحيــح إذ الصلــح وســيلة تــراٍض وتنــازل عــن طيـــ نفــس، واللجــوء إىل إكــراه األطــراف أو أحدهــم عــى 
الصلــح ال يجــوز ويعمــد إليــه بعــض املصلحــني بدافــع الحــامس يف إطفــاء نــار الخصومــة، أو لتكثــر حاالت 
ــم بســيف  ــع أحــد األطــراف أو بعضه ــا دف ــددة منه ــراه متع ــم. وصــور اإلك ــالً بالحك ــه أو جه ــح لدي الصل
ــح ومــا يرتتـــ  ــاء، أو وجاهــة املصلــح رصاحــة باللفــظ أو بالتخويــف، واملبالغــة بعواقـــ عــدم الصل الحي
عليــه لجعــل أطــرف الصلــح أو أحدهــم يلجــأ إىل الصلــح أو تطويــل أمــد الصلــح عمــداً مبــا يــر بأحــد 
األطــراف ليلجــأ إىل الصلــح أو توســيط مــن لــه ســلطة عــى أحــد األطــراف بدفعــه للصلــح كرهــا، وكل هــذه 
املامرســات يعمــد إليهــا بعــض املصلحــني ممــن ليــس لديهــم املهنيــة والتدريـــ الــكايف يف مامرســة الصلــح.

ويف الفقــرة السادســة نــص عــى أن جميــع جلســات الصلــح ومحــارضه تكــون باللغــة العربيــة مــامل 
يتفــق أطــراف الصلــح عــى غــر ذلــك، وهــذا فيــه لفــت النظــر إىل مــن ليــس لغتهــم األصليــة العربيــة، أو 
ال يحســنون الحديــث بهــا، فهنــا ميكــن اللجــوء إىل لغــة األطــراف أو أحدهــم لكنهــا مل تنــص عــى رضورة 
وجــود مرتجــم بــني األطــراف، ورشوط اختيــاره وأتعابــه وهــو مــا يحتــاج إىل تفصيــل أظــن أن يصــدر بــه 

دليــل تفســري الحــق مــن مركــز املصالحــة. 

ويف الفقــرة الســابعة األخــرة مــن هــذه املــادة بيــان لعــدد جلســات الصلــح وأنــه يجـــ أال تزيــد 
ــة  ــر يف غاي ــذا األم ــا، وه ــني يوم ــن ثالث ــراءات ع ــدء االج ــن ب ــدة م ــد امل ــات وال تزي ــالث جلس ــن ث ع
األهميــة فالهــدف املهــم مــن الصلــح هــو عــدم إطالــة أمــد التقــايض مبــا يتــرر معــه أطــراف الصلــح 
أو أحدهــم وهــذا هــو الحــد األعــى للوصــول إىل صلــح ينهــي الخصومــة، ومل تغفــل املــادة االســتثناء مــن 
ذلــك للحــاالت التــي ينــص مكتـــ املصالحــة عــى طــول مددهــا، أو يكــون ملديــر مكتـــ املصالحــة ســبـ 
يبينــه املصلــح يف طــول مددهــا أو عددهــا، وهــذا أمــر وجيــه ففــي بعــض القضايــا التــي يــرى املصلــح أن 
هنــاك أمــال يف الصلــح عنــد صــالح حــال أحــد األطــراف أو كليهــام، أو خضــوع أحدهــام لرنامــج تعديــل 
الســلوك أو تجــاوز مرحلــة التكيــف كتلــك القضايــا الزوجيــة واألرسيَّــة املتعلقــة باإلدمــان أو العــالج النفــي 
أو الســحر أو العــني، فقــد يــرى املصلــح املتخصــص إحالتهــام إىل جهــات عالجيــة أو استشــارية متخصصــة 
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تتــوىل متابعــة الحالــة وفــق برنامــج قــد يطــول أمــده، وتكــون املصلحــة يف عــدم االســتعجال بالصلــح الــذي 
قــد يفــي إىل التفريــق، وقــد رأيــت بحكــم التجربــة والتخصــص أن هنــاك قضايــا تــم إنهاؤهــا بالصلــح 
يف جلســة أو جلســتني، وعــادت مــرة أخــرى بســبـ عــدم درايــة املصلــح مبالبســات الحالــة وهــذا ال يدركــه 
إال مــن ميلــك أدوات التخصــص النفــي واالجتامعــي ويســتطيع دراســة تاريــخ الحالــة، وتلمــس األســباب 

الخفيــة وراء النــزاع، والتــي لــو تــم حلهــا لعــاد لبيــت الزوجيــة الوئــام والســالم. 

ــة جلســات املصالحــة واســتثناءاتها وأكــدت عــى  املــادة الســابعة عــرشة خصصــت إلجــراءات رسيَّ
ــة جلســات املصالحــة وعــدم اإلفصــاح عــام دار فيهــا مــن معلومــات ووثائــق ومحــارض أو تقدميهــا  رسيَّ
ــا  ــم إال م ــات التحكي ــات وهيئ ــل املنازع ــان فص ــة ولج ــات القضائي ــام الجه ــه أم ــهادة ب ــات أو الش كإثب
ــم أحــد  ــح، وتقدي ــذ محــر الصل ــه تنفي ــذي يقتضي اســتثنته هــذه املــادة يف ســبع فقــرات. كاإلفصــاح ال
أطــراف املنازعــة يف إجــراءات التقــايض أو التحكيــم مــا قدمــه مــن وثائــق ومســتندات وحقائــق متعلقــة 
مبوضــوع املنازعــة أو مــا كان عنــده واطلــع عليــه بطريــق مــرشوع قبــل جلســة الصلــح، أو اإلفصــاح عــن 
اســم املصلــح أو مــا يتفــق أطــراف النــزاع عــى إفشــائه، أو اإلفصــاح االســتثنايئ الــذي يلــزم بــه النظــام 
يف حــدود أحكامــه، أو االفصــاح الــذي يحــول دون ارتــكاب جرميــة أو مخالفــة ارتكبهــا املصلــح أثنــاء جلســة 
الصلــح. ويف ظنــي أن جعــل االفصــاح باملخالفــة التــي ارتكبهــا املصلــح يجـــ أن تخــرج مــن هــذه الحــاالت 
االســتثنائية، ألنــه ال حصانــة للمصلــح ومــن حــق أطــراف الصلــح أن يقيمــوا عمــل املصلــح بعــد كل جلســة 
وبيــان مــا وقــع فيــه مــن أخطــاء وهــو أمــر مهــم يف تجويــد العمــل وتحســينه، وال يدخــل يف اإلفصــاح 

املنهــي عنــه مــامل يكــن أمــراً شــخصياً. 

ويختــم الفصــل الرابــع مبادتــني مكملتني لبعضهــام األوىل تتعلــق بانتهــاء املصالحة والثانيــة بتحرير 
محــارض الصلــح. فأمــا الحــاالت التــي ينتهــي فيهــا الصلــح فهــي ســت حــاالت وهــي: إذا توصــل أطــراف 
املصالحــة إىل صلــٍح منــٍه للخصومــة، إذا غــاب أحــد أطــراف املصالحــة وفقــاً للــامدة الرابعــة عــرشة، إذا 
انســحـ أحــد أطــراف املصالحــة يف أي مرحلــة مــن مراحلهــا، وإذا تعــذر الصلــح مــن أحــد أطــراف الصلــح 
بوفاتــه أو انقضــاء شــخصيته االعتباريــة، وإذا تجــاوزت جلســات الصلــح عــدد الجلســات املذكــورة يف املــادة 
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السادســة عــرشة، وأخــراً إذا رأى املصلــح عــدم الجــدوى يف املــي يف الصلــح أو تكــررت مخالفــة أطــراف 
الصلــح آداب املصالحــة وإجراءاتهــا وال يتــم إال بعــد الرفــع ملديــر مكتـــ املصالحــة بتقريــر بذلــك. وهــذه 
الحــاالت رغــم اقتضابهــا إال أنهــا اســتوعبت الحــاالت التــي ميكــن مبوجبهــا إنهــاء الصلــح وعــدم املــي 

 . فيه

ــات  ــراً لجلس ــرر مح ــارض بينــت أن املصلــح ال يح ــة باملح ويف املــادة التاســعة عــرشة املتعلق
املصالحــة إال إذا متــت املصالحــة بصلــح كامــل، بينــام يكتفــي املصلــح بتحريــر تقريــٍر فقــط يف الحــاالت 
التاليــة: إذا انتهــت جلســة املصالحــة بغــر صلــح أو إذا انتهــت املصالحــة يف صلــح يف بعــض املنازعــة يكتـــ 
املصلــح تقريــراً يشــمل عــى تاريــخ ومــكان املصالحــة، واســم املصلــح، وأطــراف املصالحــة، وأســامء مــن 
حــر الجلســة، وملخــص املنازعــة محــل املصالحــة دون ذكــر مــا دار يف الجلســة، وتحفــظ املعاملــة مــع 
إشــعار الجهــة املحيلــة إذا كانــت القضيــة محالــة. أمــا إذا تــم الصلــح يف بعــض املنازعــة فيحــرر املصلــح 
محــراً مبــا تــم الصلــح فيــه، وتقريــراً بانتهــاء املصالحــة بغــر صلــح كامــل، وتحفــظ املعاملــة مــع إشــعار 
الجهــة املحيلــة. وإذا تــم الصلــح كامــالً يف محــل املنازعــة فإنــه يصــدر بــه محــر صلــح وفقــأ ملــا ســيأيت 

يف الفصــل الخامــس، وتشــعر الجهــة املحيلــة بذلــك إذا كانــت القضيــة محالــة.

الفصل الخامس من القواعد: محرض الصلح

اشــتمل هــذا الفصــل عــى أربــع مــواد مبينــة شــكل محــر الصلــح ورشوطــه وإجــراءات اعتــامده 
وحجيتــه ثــم حفظــه وتســليمه وتفســره. ولعــل أهــم مــا فيــه هــذا الفصــل اعتــامد محــر الصلــح ســنداً 
ــد  ــذ بع ــة وفــق نظــام التنفي ــه أحــكام الســندات التنفيذي ــق علي ــاً وملزمــاً ألطــراف املصالحــة تنطب تنفيذي
اســتيفائه للــرشوط واإلجــراءات الالزمــة لصحتــه واعتــامده، بحيــث يكــون وفقــاً للنمــوذج املعتمــد، متضمنــاً 
تاريــخ الصلــح، واســم املصلــح، وأطــراف املصالحــة، وبيانــات األشــخاص الطبيعيــني، والرتخيــص للشــخص 
ــه  ــق علي ــا اتف ــوية وم ــص التس ــم ن ــراف ث ــات األط ــة وطلب ــض املنازع ــات، وملخ ــام الهوي ــوي، وأرق املعن
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الطرفــان مذيــالً بتوقيعهــام، وتوقيــع املصلــح، ومديــر مكتـــ املصالحــة يف املــكان الــذي جــرى فيــه الصلــح 
أو األمــني العــام أو مــن يفوضــه، ويغنــي عنــه التوقيــع اإللكــرتوين يف املحــارض املدونــة إلكرتونيــاً. ويف 
هــذا تفصيــل دقيــق ال بــد منــه وهــو مــا ســيضفي عــى املصالحــة القــوة واألهميــة بــأن تكــون محــارضه 

لهــا صفــة التنفيــذ قطعــاً للخصومــة والنكــوص عــن الصلــح بعــد عقــده وتوثيقــه.

ويف موضــع آخــر مــن هــذا الفصــل ضمــن املــادة الثانيــة والعرشيــن والثالثــة والعرشيــن واللتــني 
ــح ومــن ميلــك حــق تفســره، نصــت املــادة الثانيــة  ــا موضــوع حفــظ وتســليم نســخ محــارض الصل تناولت
عــرشة عــى أن يســلم كل طــرف مــن أطــراف الصلــح محــر الصلــح واعتــامده، وترســل مكاتـــ املصالحــة 
ــاً ليســهل الرجــوع  ــظ إلكرتوني ــز، وتحف ــة مــن املحــارض إىل املرك واملصلحــون املســجلون نســخة إلكرتوني
ــد  ــه عن ــن عــى أن ــة والعرشي ــادة الثالث ــح فقــد نصــت امل ــام يخــص تفســر محــر الصل ــا. وأمــا في إليه
الحاجــة إىل تفســر محــر الصلــح فرجــع للمصلــح، ويصــدر التفســر كتابــة، ويبلــغ بــه جميــع األطــراف، 

ويعــد متمــامً ملحــر الصلــح وتــرسي عليــه أحكامــه. 

الفصل السادس من القواعد: أحكام ختامية 

وهــذا الفصــل رغــم وجازتــه إىل أنــه احتــوى ثــالث مــواد األوىل تتعلــق برقمنــة اإلجــراءات مبــا 
ــة  ــة. والثاني ــاً وفــق نظــام التعامــالت االلكرتوني ــا إلكرتوني ــك بتدوينه ــة املحــارض وذل يحافــظ عــى رسيَّ
ــزم للعمــل بهــذه القواعــد مــن قــرارات وضوابــط وأدلــة  فوضــت أمــني مركــز املصالحــة بإصــدار مــا يل
وإجــراءات ومنــاذج معتمــدة. واملــادة األخــرة بينــت العمــل بالقواعــد، وأنهــا تحــل محــل القواعــد الســابقة 
وإجراءاتــه الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )٥٣٧٩٢( وتاريــخ ١٤٣٥/٧/٢٧هـــ، ويعمــل بــه بعــد )١٢٠( يومــاً 

مــن تاريــخ اعتــامده. 

وختامــاً فــإن تفعيــل منظومــة املصالحــة الــذي تبنتــه وزارة العــدل كأحد أهــم أهدافها االســرتاتيجية 
يف التحــول الوطنــي، ومــا حققتــه يف هــذا املجــال مــن تقــدم يؤكــد ســعي الــوزارة الجــاد يف نــرش ثقافــة 
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الصلــح ملــا لــه مــن فضيلــة رشعيــة وآثــار اجتامعيــة ونفســية واقتصاديــة يف نــرش الوئــام والــود والســالم 
ــك  ــظ بذل ــداوات، وتحف ــار الع ــه ن ــئ مع ــذي تنطف ــرتايض ال ــات بال ــر الخصوم ــاس، وقطــع داب ــني الن ب
األعــراض واألنفــس واألمــوال، ويزيــد مــن تالحــم األرس، ويقلــل نســـ الطــالق والتفــكك األرسي، ويقطــع 
دابــر الجرميــة والخــراب الــذي يخلفــه النــزاع والخصومــة وهــو أهــم مطالـــ الــرشع فهــو قســيم القضــاء 
ــة الناجــزة، كــام أن مــام يحمــد لهــذه القواعــد فتحهــا مجــال االســتفادة مــن املتخصصــني  وذراع العدال
واملهتمــني مبجــال الصلــح ســواء تطوعــاً أو بأجــر ممــن تتوفــر فيهــم الكفايــة والكفــاءة، والتأهيــل الــالزم 
ملامرســة الصلــح، وهــو مــؤرش مهــم عــى تقديــر أهــل التخصــص، وأجدهــا فرصــة لدعــوة الجهــات املهتمــة 
ــوزارة يف إنجــاح هــذا املــرشوع عــر رشاكات  مبجــال االستشــارات واإلصــالح األرسي أن تســاهم مــع ال
ــل  ــدل لتفعي ــجلة يف وزارة الع ــات املس ــن الجه ــل ضم ــة، وتدخ ــى باملصالح ــات تعن ــن كيان ــة، وتكوي فاعل

منظومــة املصالحــة. 

والله ويل التوفيق
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الفصل الثامن

االحتياجات التدريبية للمصلحين األسريين

إعداد: مها العومي
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الفصل الثامن
االحتياجات التدريبية للمصلحني األرسيني

إعداد: مها العومي

مقدمة..

الحمد لله والصالة والسالم عى رسول الله..

ــة عــى  ــد بالتنمي ــامم املتزاي ــة إىل االهت اســتدعى التطــور املجتمعــي املتســارع والتحــوالت الحديث
ــات  ــات املؤسس ــام ومتطلب ــى مه ــس ع ــام انعك ــراده، م ــع وأف ــتقرار املجتم ــة باس ــدة املتصل ــة األصع كاف
ــة  ــي ملواكب ــداد املهن ــا باإلع ــني فيه ــة العامل ــك تنمي ــن ذل ــا، وم ــا وأهدافه ــة ووظائفه ــة املختلف االجتامعي
املســتجدات املســتمرة مبتطلبــات عملهــم، والتوجهــات الحديثــة يف الخدمــة املقدمــة للمجتمــع ومبــا يتناســـ 
مــع حاجــة املســتفيدين منهــا. وتعتــر مهنــة )اإلصــالح األرسي( مهنــة إنســانية تطبيقيــة ذات تعامــل مبــارش 
ــة التــي متــس حيــاة األفــراد، والتــي تزايــدت الحاجــة إليهــا يف محاكــم  مــع القضايــا واملشــكالت األرسيَّ
األحــوال الشــخصية ومكاتـــ الصلــح مبراكــز التنميــة األرسيَّــة لفــض النزاعــات الزوجيــة واملحافظــة عــى 
األرسة مــن التفــكك. وبالتــايل تطلبــت طبيعــة هــذا العمــل االهتــامم بتطويــر املامرســة املهنيــة للمصلحيــني 
األرسيــني مبــا يحقــق نجــاح وفعاليــة قدرتهــم عــى مســاعدة األفــراد واألرس لالســتقرار والتوافــق األرسي، 
وذلــك مــن خــالل التعليــم والتدريـــ املســتمر للمصلــح األرسي مبــا يحقــق لــه القــدر املالئــم مــن الكفايــة 

املهنيــة لتحقيــق أقــى فاعليــة يف عملــه.

ويعــد التدريـــ أحــد املرتكــزات الهامــة والروريــة للتنميــة املهنيــة يف مجــال اإلصــالح األرسي، 
حيــث يقــوم التدريـــ الفعــال يف رفــع مســتوى الكفايــات التــي تتضمــن املهــارات واملعــارف واالتجاهــات 
ــة  ــد االحتياجــات التدريبي ــد تحدي ــح األرسي، ويع ـــ الصل ــا املصلحــون يف مكات ــي يحتاجه والخــرات الت
هــي األداة الرئيســية التــي تبنــى عليهــا أهــداف التدريـــ وبرامجــه التطويريــة، مبــا يحقــق أهــداف التنميــة 
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املهنيــة للمصلــح وملؤسســة ومكتـــ اإلصــالح.

مفاهيم االحتياجات التدريبية للمصلحني األرسيني

مفهوم التدريب:

يعــرف التدريـــ بأنــه: نشــاط وجهــد تعليمــي منظــم، يعمــل عــى تعليــم الفــرد مهــارات جديــدة أو 
تحســني يف مهــارات موجــودة، والعمــل عــى تطويرهــا ملواجهــة متطلبــات العمــل الحاليــة واملســتقبلية.. كــام 
ُعــرف بأنــه: عمليــة تفاعــل الشــخص مــع خــرات تعليميــة، تهــدف إىل بنــاء وتطويــر خصائــص وقــدرات 
ــات محــددة ضمــن  ــام وواجب ــادراً عــى أداء مه ــه ق ــة تجعل ــة( مرغوب ــة واتجاهي ــة وأدائي ــارات ذهني )مه

ظــروف وتســهيالت محــددة.

مفهوم االحتياجات التدريبية:

عرفــت الحاجــة بأنهــا: حالــة مــن االفتقــار والشــعور بوجــود نقــص يف يشء مــا، وعــرف االحتيــاج 
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بأنــه: مــا يتطلبــه الــيء الســتكامل نقــص أو قصــور فيــه. 

 االحتياجات التدريبية 

ــه  ــه، ومهارات ــة مبعلومات ــرد واملتعلق ــدى الف ــا ل ــراد إحداثه ــرات امل ــوع التغ ــا مجم ــت: بأنه ُعرف
واتجاهاتــه لتعديــل ســلوكه، أو تطويــره أو اســتحداث الســلوك املرغــوب الــذي يحقــق الكفايــة اإلنتاجيــة يف 
أدائــه، ويســاعد يف التخلــص مــن جوانـــ القصــور أو الضعــف يف األداء، مــن أجــل زيــادة فعاليــة الفــرد 

يف العمــل. 

 وهــي للمصلــح األرسي إجرائيــا: مجموعــة املهــارات واملعــارف واالتجاهــات والقــدرات، التــي يــراد 
إكســابها، وصقلهــا وتنميتهــا لــدى املصلحــني األرسيــني لتوظيفهــا يف عملهــم بكفــاءة ومهــارة عاليــة.

أهمية تحديد االحتياجات التدريبية للمصلحني األرسيني

تكمن أهمية تحديد االحتياجات التدريبية فيام يي:

ــتوجـ . ١ ــام يس ــة م ــات الزوجي ــل املنازع ــا يف ح ــم أثره ــالح األرسي وعظي ــة اإلص ــل ورشف مهن فض

ــا.  ــان وظيفته ــؤدي إىل إتق ــا وي ــق مقاصده ــا يحق ــكل م ــة ب العناي

تنامــي قضايــا الخالفــات واملنازعــات الزوجيــة التــي تحتــاج لإلرشــاد بشــكل عــام واإلصــالح بشــكل . ٢

خــاص، مــام جعــل تدريـــ وتأهيــل املصلحــني حاجــة ملحــة تســعى إليهــا املحاكــم ومراكــز اإلرشــاد 

ــالح األرسي. واإلص

ـــ . ٣ ــي تتطل ــح أرسي( الت ــة مبســمى )مصل ــح واســتحداث وظائــف مهني التوســع املتنامــي ملكاتـــ الصل

ــة.  ــة األرسيَّ ــات وقــدرات مخصصــة لهــا يف وزارة العــدل ومراكــز التنمي كفاي
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قلــة املصلحــني األرسيــني املتخصصــني املؤهلــني علميــاً ومهنيــاً يف هــذا املجــال، وتفــاوت مؤهالتهــم . ٤

الفنيــة واملعرفيــة وقصورهــا لــدى البعــض مــن غــر املتخصصــني.

حاجــة املصلحــني عــى اكتشــاف املشــكالت والقضايــا املرتبطــة مبجــاالت املامرســة املهنيــة ومعوقــات . ٥

األداء فيهــا، مــام يســاعد يف التقليــل مــن األخطــاء يف مامرســاتها الفنيــة.

ــا 	.  ــايرة متغراته ــالح األرسي، ومس ــة اإلص ــات مهن ــر متطلب ــه يف تطوي ــذي تؤدي ــي ال ــدور الرئي  ال

املتجــددة عــى املســتوى العلمــي واملجتمعــي، مبــا يؤكــد مبــدأ التعلــم املســتمر للبنــاء املعــريف والعمــي 

ــني. ــني األرسي للمصلحي

ــذيك . ٧ ــل ال ــي إىل العم ــل الروتين ــة يف العم ــن النمطي ــه م ــه وآفاق ــادة وعي ــح وزي ــة املصل ــد عقلي تجدي

املبتكــر، مــن خــالل أســاليـ تدريـــ جديــدة متطــورة مواكبــه للتوجهــات واملامرســات العلميــة الحديثــة 

يف هــذا املجــال.

أنهــا حجــر األســاس للعمليــة التدريبيــة املتكاملــة، فمــن خاللهــا يتــم تقريــر التدريـــ املطلــوب للمصلــح . ٨

ــاءة األداء  ـــ يف رفــع كف ــر الفعــي للتدري ــم األث ــا تقــاس ويقي ــه، وعليه األرسي والرامــج املناســبة ل

لــدى املصلــح األرسي املتــدرب، فهــي تتكامــل وترتابــط مــع عنــارص التدريـــ األخــرى لتشــكل معهــا 

منظومــة التدريـــ الفعــال والناجــح.

 العملية التدريبية املتكاملة

إن التحديــد الدقيــق لهــذه االحتياجــات يجعــل النشــاط التدريبــي نشــاطا هادفــا وواقعيــا للمتدربني . ٩

وملؤسســات ومكاتـــ اإلصــالح األرسي، مــام يوفــر الوقــت والجهــد ويســاهم يف تــاليف االجتهادات 

واألخطــاء املــرة بــدور املصلــح مــع املســتفيدين، أو غــر املحققــة ألهــداف املؤسســة الخدميــة يف 

ــال اإلصالح. مج
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خصائص االحتياجات التدريبية للمصلحن

أن تكــون وفــق معايــر األداء واالختصاصــات التــي تتضمنهــا وظيفــة املصلــح األرسي، مبــا يف ذلــك . ١

الســلوك واملعــارف واملهــارات االزمــة ألدائها.

أن تقــوم عــى أســس علميــة دقيقــة، ووفــق معايــر موضوعيــة مدروســة وليســت عشــوائية . ٢
باجتهــادات فرديــة أو مؤسســية. 

ــد . ٣ ــس تحدي ــدث مقايي ــق أح ــات وف ــات واملعلوم ــع البيان ــة يف جم ــة املتناهي ــى الدق ــد ع أن تعتم
ـــ. ــال التدري ــات يف مج االحتياج

ــق، لهــا أثرهــا يف رفــع كفــاءة أفــراد العمــل . ٤ ــة للتطبي ــة قابل ــة عــى أهــداف واقعي أن تكــون مبني
ــدة املرجــوة للمســتفيد. ــق الفائ ــج وتحقي ــادة جــودة الخدمــات املقدمــة وتحســني املنت وزي

أن تكون مستمدة من واقع االحتياجات الفعلية:. ٥

 - للمصلحني كأفراد. 

 - للمستفيدين من خدمة الصلح )األزواج(.

ــم، وشــبه الرســمية  ــح الرســمية يف املحاك ـــ الصل ــل )مكات ــة مث ــة للخدم ــات املتخصصــة واملقدم  - للجه
ــاألرسة(. ــة ب ــات املهتم ــة والجمعي ــة األرسيَّ ــز التنمي كمراك

أن يراعــى فيهــا املعرفــة العلميــة والخــرة العمليــة للمصلــح األرسي وفقــا لســنوات املامرســة العمليــة . ٦
يف مجــال اإلصــالح األرسي.

أن تكــون شــاملة لــكل الجوانـــ التــي يحتاجهــا املصلــح األرسي عــى املســتوى الشــخيص والعمــي . ٧
واملؤســي، مبــا يذلــل العقبــات والصعوبــات التــي قــد تعيــق كفاءتــه وفاعليتــه املرجــوة. 
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أن تتضمن اإلعداد العمي للمصلح األرسي، ووضع النظرية مكان التطبيق من خالل:. ٨

التدريـ امليداين. - التدريـ عى رأس العمل.	 

زيارة مكاتـ الصلح األرسي واالستفادة من تجاربها.	 

أن تحــدد وفــق أدوار املصلــح يف الجهــة التــي ينتمــي لهــا مــن املؤسســات الرســمية وشــبه الرســمية . ٩
ــني هــذه  ــي ب ــع التقاطــع املهن ــق م ــة، مبــا يتواف ــة وسياســاتها اإلجرائي وبحســـ أهــداف كل جه

املؤسســات ويتكامــل مــع أداورهــا يف العمليــة اإلصالحيــة للمســتفيدين يف املجتمــع.

أنواع االحتياجات التدريبية للمصلح األرسي

تتنــوع االحتياجــات التدريبيــة للمصلحــني األرسيــني بحيــث تحقــق لهــم الكفايــات مــن املعــارف 
ــة. ــة الالزمــة ألداء دورهــم اإلصالحــي بأعــى كفــاءة ممكن النظريــة واملهــارات والتطبيقــات العملي

ويرتكز هذا التنوع عى ركيزتني رئيسيتني هام:

	 .اإلعداد العلمي

	.اإلعداد العمي

ــه  ــه ونظريات ــه ومعارف ــي بأسس ـــ العلم ــني الجان ــدة، إذ ال انفصــال ب ــة واح ــان لعمل وهــام وجه
ــة القــدرات للوصــول  ــه، فتحســني وتنمي ــه وخرات ــه وأســاليبه ومهارات ـــ العمــي بفنيات املعــارصة، والجان
ــه عــى اســتيعاب  ملســتوى الجــودة يف هــذا املجــال يعتمــد عــى التكامــل بــني هاذيــن الجانبــني وقدرات
متغــرات املجتمــع بقضايــاه ومشــكالته بالقــدر الــذي يســاهم يف اســتحداث مامرســات مهنيــة قــادرة عــى 
التعامــل معهــا باحرتافيــة.. تنقســم االحتياجــات التدريبيــة إىل خمســة أنــواع تتكامــل فيــام بينهــا لتشــكل 

ــح األرسي.. وهــي: ــة للمصل منظومــة الكفــاءة املهني
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االحتياجات املعرفية للمصلحن األرسين:

ــارة  ــة مــع امله ــة، متوافق ــة كافي ــة علمي ـــ العمــل يف مجــال اإلصــالح األرسي قاعــدة معرفي يتطل
العمليــة العاليــة، فالخلفيــة العلميــة توســع آفــاق الوعــي واملعرفــة لــدى املصلــح، التــي يرتكــز عليهــا كأدوات 

ومفاتيــح تســهم يف فاعليــة مهاراتــه العمليــة يف اإلصــالح بــني األزواج.

 أهم االحتياجات املعرفية للمصلح األرسي هي:

 معارف رشعية:

املعرفة باإلصالح األرسي وفق الكتاب والسنة.	 

املعرفة بالتأصيل الرشعي املتعلق باألرسة.	 

املعرفة باألحكام الرشعية املتعلقة بالزواج، وكيفية تطبيقاتها يف الصلح.	 

 معارف مهنية:

املعرفة بأساسيات الصلح األرسي )اسرتاتيجياته(.	 

املعرفة باملشكالت االجتامعية والنفسية لألرسة ومستجداتها محليا وعامليا.	 

املعرفة باألرضار التي تقع عى األرسة نتيجة النزاعات األرسيَّة.	 

املعرفة بأساليـ حل وتسوية النزاعات الزواجية واألرسيَّة. 	 

املعرفة بالحد الالزم من العلوم املساعدة كعلم الرتبية والقانون وعلم االجتامع.	 

 معارف نفسية:
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املعرفة بالنظريات النفسية الخاصة بتحليل املشكالت الزواجية. 	 

املعرفة بالنظريات العلمية ألمناط الشخصية.	 

املعرفة بالنامذج العالجية وتطبيقاتها العملية يف الصلح األرسي.. مثل:	 

	 .العالج العائي

	.العالج الزواجي

	.العالج الزواجي السلويك املتكامل

	.العالج بالواقع

املعرفة مبقاييس تحليل التفاعل والتوافق الزواجي.	 

معارف عدلية:

املعرفــة مبحاكــم األحــوال الشــخصية ومكاتـــ الصلــح، والدعــاوى القضائيــة املتعلقــة بهــا 	 
وإجراءاتهــا اإلداريــة، والضوابــط القانونيــة املتعلقــة باألحــوال الشــخصية فيهــا.

ــزواج 	  ــا ال ــة بقضاي ــدل املتصل ــن وزارة الع ــتحدثة م ــة املس ــراءات القضائي ــة باإلج املعرف
واألرسة يف املحاكــم الرشعيــة وتطوراتهــا يف املجــال اإللكــرتوين.

معارف مجتمعية:

املعرفة بخصائص املجتمع املحي وعاداته وتقاليده، واختالف ثقافاته ومناطقه.	 

املعرفة مبراكز اإلرشاد واإلصالح األرسي، وصور العمل فيها والتعاون معها.	 
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االحتياجات الشخصية للمصلحن األرسين:

 االحتياجــات الشــخصية هــي تلــك التــي تتعلــق باتــزان ذات املصلــح وشــخصيته، والتــي لهــا أثرهــا 
يف التعامــل مــع األخريــن، فالصفــات الشــخصية اإليجابيــة املتزنــة عاطفيــاً وســلوكياً تُعــدُّ الواجهــة األوىل 

للمصلــح يف املقابــالت مــع النــاس والتــي تســتدعي كســـ ثقــة وقبــول املســتفيد لــه..

 وهي كالتايل:

مقومات الشخصية اإليجابية.

الخصائص النفسية للمصلح األرسي واستعداده ملزاولة اإلصالح بني الناس. 	 

 مقومات االتزان النفي والذكاء االنفعايل )كالسيطرة عى الغضـ(.	 

 مقومات الذكاء االجتامعي والتفاعل مع اآلخرين.

االحتياجات األخالقية للمصلحن األرسين:

ميثــل البنــاء القيمــي واألخالقــي اإلطــار التــي تقــوم عليــه مهنــة اإلصــالح األرسي، ومــن خاللــه 
ــح وســلوكياته املهنيــة والشــخصية، وتهــدف االحتياجــات األخالقيــة إىل  يتــم الحكــم عــى ترصفــات املصل
تعزيــز انتــامء املصلــح لقيــم ومبــادئ وأخالقيــات مهنتــه وامتثالهــا يف املامرســة مبــا يعكــس أهليتــه لهــذا 

العمــل ومناســبته لــه، وهــي كالتــايل:

دراسة امليثاق األخالقي املهني للمصلح األرسي.	 

 وضع األولوية ملصلحة األرسة واحتياجاتها.	 

احرتام قيمة وكرامة املستفيد يف جلسات الصلح.	 
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تقبل أطراف النزاع، واحرتامهم وعدم التعايل عليهم.	 

التحرر من كافة أشكال التحيز والتعصـ.	 

 املوضوعية، وتحقيق العدالة ألطراف النزاع.	 

مراعاة الثقافة املجتمعية، وتأثرها يف سلوك املتنازعني من األزواج.	 

الصدق، وامتثال أركان ومبادئ الدين اإلسالمي وآدابه.	 

األمانة، والدقة يف املعالجة اإلصالحية.	 

االلتزام بحقوق املستفيد من حيث رسيَّة بياناته ومعلوماته.	 

االحتياجات املهارية للمصلحن األرسين:

ــة  ــة، واالتجاهــات املهني ــح األرسي األســاليـ واملهــارات الفني ــة للمصل يقصــد باالحتياجــات املهاري
التــي تحقــق للمصلــح االحرتافيــة والكفــاءة العاليــة وتنفيــذ عملــه بإتقــان.. وهــي كالتــايل:

مهارة تكوين العالقة املهنية مع األطراف املتنازعة.	 

مهارة تقديم املعونة النفسية والتشجيع.	 

مهارة إدارة املقابلة اإلرشادية الفردية والثنائية بني األزواج.	 

مهارة االتصال الفعال اللفظي وغر اللفظي.	 

مهارات إدارة الحوار وتقريـ وجهات النظر.	 
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مهارة توجيه األسئلة والتوضيح وإعادة تنظيم األفكار. 	 

مهارة التأثر واإلقناع.	 

مهارة التفكر املنطقي والتحليل.	 

مهارة إدارة الغضـ الزواجي يف مجلس الصلح.	 

مهارة املساعدة عى اتخاذ القرار.	 

مهارة التعامل مع الفروق الفردية واالجتامعية.	 

مهارة االبتكار للحلول اإلبداعية املتوافقة مع حاجات املتنازعني.	 

االحتياجات إلدارية للمصلحن األرسين:

يرتبــط املصلحــون األرسيــون عــادة مبؤسســات الصلــح األرسي مــام يســتوجـ فهــم أســس العمــل 
املؤســي كفــرد يتبــع منظومتهــا اإلداريــة والخدميــة.. وتنقســم هــذه االحتياجــات إىل:

مهنية:

مهارات اإلدارة الذاتية )العمل املنظم واملخطط(.	 

مهارة التوثيق وكتابة التقارير والسجالت.	 

مهارة إدارة الوقت املحدد لجلسات الصلح.	 

 مهارة إدارة العمل الجامعي.	 

مهارة إدارة ضغوط العمل.	 



243

مؤسسية:

 مهارة تطوير أساليـ العمل وتوريث الخرة بالبحوث والدراسات والتدريـ. 	 

مهارة العمل الجامعي وإدارة الفريق.	 

مهارة التعامل مع اإلجراءات اإلدارية والتنظيمية الخاصة باملؤسسة.	 

مكتبة املصلح األرسي

ــا مــن مصــادر تطويــر وعــي املصلــح األرسي  تعتــر مكتبــة املصلــح األرسي مصــدًرا رضوريًّــا وهامًّ
ــم  ــي تهت ــة الت ــة والرتبوي ــة والنفســية واالجتامعي ــوي عــى املراجــع الرشعي ــد أن تحت ــي الب ــه، والت مبجال

ــاألرسة واإلصــالح واإلرشــاد األرسي ككل.. ب

 كتب مقرتحة )معرفية، تخصصية، مهارية( 

دورات إميانية قصرية كاإلخالص لله.	 

دورة إعداد املصلح األرسي.	 

دبلوم اإلرشاد األرسي.	 

دورة تنمية مهارات املحكمني األرسيني.	 

دورة اإلجراءات واألحكام القضائية األرسيَّة.	 

دورة فقه الحقوق الزوجية يف الرشيعة اإلسالمية.	 

دورات أناط التفكري والسلوك.	 
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دورات فن الحوار والتواصل الفعال.	 

دورة إدارة الغضب واالنفعاالت.	 

دورة الذكاء العاطفي.	 

دورة فن اإلقناع والتأثري باستخدام الربامج العقلية..	 

دورة الربنامج املتخصص يف العالج األرسي.	 

دورة برنامج املتخصص يف العالج الزواجي.	 

مقياس هريمان ألناط التفكري.	 

دورات نظرية االختيار والعالج بالواقع.	 

دورات أناط الشخصية وفهم النفسيات.	 

دورة التفكري اإليجايب.	 

دورة التوافق الزواجي.	 

دورة التحليل املعريف السلويك للتفاعل الزواجي.	 

دورة فنيات الجلسات اإلصالحية.	 

دورة فنيات العمل املؤسيس يف مراكز ومكاتب الصلح األرسي.	 

مهارات التفاوض الفعال.	 

دورة إدارة الوقت.	 

دورة يف املقاييس النفسية الخاصة بالعالقة الزوجية مثل التوافق الزواجي.	 
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الكاتـأدلة إجرائية ومراجع عدلية 

بيت الخرة للدراساتالدليل املهني واإلجرايئ ملراكز اإلصالح األرسي

وزارة العدلمدونة األحكام القضائية

وزارة العدلدليل األسئلة العدلية الوارد عر حساب التواصل العديل

جمعية املودة للتنمية األرسيَّةميثاق خراء األرسة

أبو فهد الراشددليل األنظمة العدلية السعودية ولوائحها التنفيذية

وزارة العدلقواعد العمل يف مكاتـ املصالحة واجراءاته

إصدارات مجلة العدلاملصطلحات الرشعية والنظامية يف الدوائر العدلية

وزارة العدل مركز البحوثمجموعة األحكام القضائية املجلد الثاين عرش)نفقة(

إصدارات مجلة العدلحق املرأة يف التقايض

وزارة العدلمنشورات برنامج)تعريف( للتوعية بالحقوق الرشعية القضائية

وزارة العدلحقوق املتقاضني وواجباتهم

عبد املجيد الدهييحقوق املرأة يف النظام القضايئ السعودي

عبد اإلله الصقيهياألحوال الشخصية )التسبيبات القضائية والقول ملن(

نارص املحيميداإلنهاءات الثبوتية باملحاكم الرشعية باململكة العربية السعوديةج١

نارص املحيميداإلنهاءات الثبوتية باملحاكم الرشعية باململكة العربية السعوديةج٢
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إبراهيم العامرأحكام صندوق النفقة

عبد الله آل خنني )الخلع بطلـ الزوجة لعدم الوئام مع زوجها( بحث

عبد العزيز الشبلاإلثبات اإللكرتوين يف النكاح والطالق

إجامعات ابن حزم من كتابه “مراتـ اإلجامع” يف كتاب:

الخلع والطالق -جمعا ودراسة.
عبد املجيد بن عبد الله الخنني

وزارة األوقاف الكويتيةاملوسوعة الفقهية الكويتية

مرشوع اإلجراءات املنظمة للطالق وما يرتتـ عليه للزوجة واألبناء. )امللخص 
التنفيذي( املجلة القضائية٩

جمعية مودة الخرية للحد من الطالق 
وآثاره

أحمد الساعديالنفقة املاضية للزوجة واألوالد

عبد الله املحامديالكفاءة بني الزوجني يف النسـ وتطبيقاتها القضائية. املجلة القضائية٢

عي الدبيان- هالة جستنيةأثر املتغرات املعارصة يف األحق بالحضانة. املجلة القضائية٥

وزارة العدلجميع أعداد مجلة العدل
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املراجع

− د. عــي ميــا، د. كنــده ديـــ، صالــح القاســمي:)تحديد االحتياجــات التدريبيــة وأثرهــا عــى تطويــر 	
ــن  ــة ترشي ــة جامع ــلطنة عامن/مجل ــة الخاصــة بس ــات التعليمي ــة عــى الكلي األداء( دراســة ميداني
ــد )٣١( العــدد )٢(٢٠٠٩. ــة، مجل ــوم االقتصاديــة والقانوني للبحــوث والدراســات العلمية-سلســلة العل

− ــات 	 ــة االحتياج ــة يف تلبي ــة الحديث ــاليـ التدريبي ــض األس ــراد: )دور بع ــن م ــيوين حس ــة البس هب
ــا. ــة طنط ــة- جامع ــة الرتبي ــرص(٢٠١٤م كلي ــة يف م ــة العام ــدارس الثانوي ــري امل ــة ملدي التدريبي

− منــرة املســعود: )الصعوبــات املهنيــة التــي تواجــه املرشــدين األرسيــني وآليــة التغلـــ عليها( مســابقة 	
الدراســات األرسيَّــة. جمعيــة املــودة للإصــالح االجتامعي جــدة ١٤٣٤هـ.

− ــي يف 	 ــج تدريب ــرتح لرنام ــور مق ــد األرسي وتص ــة للمرش ــات التدريبي ــيوي: )االحتياج ــى العش من
ــة  ــاد األرسي يف مدين ــز اإلرش ــة عــى مراك ــة مطبق ــالج األرسي: دراسة وصفي ــة الع ضــوء نظري

ــدد٢، ٢٠١٨م. ــد٤٥، الع ــة، املجل ــانية واالجتامعي ــوم اإلنس ــات، العل ــاض( دراس الري

− ــة 	 ــني يف اململك ــني األرسي ــل للمصلح ــداد وتأهي ــة إلع ــات التدريبي ــدي: )االحتياج ــلطان الصاع س
ــة الســعودية(. رســالة دكتــوراه عــام ١٤٣٤-١٤٣٥هـــ. العربي

− باســمه عــي أبــو ســليمه: )مــدى فاعليــة التدريـــ يف تطويــر املــوارد البرشيــة( رســالة ماجســتر 	
كليــة التجــارة يف الجامعــة اإلســالمية - غزة،١٤٢٨هـــ-٢٠٠٧م.

− إكــرام الصالــح: )تصــور مقــرتح لــدور العــالج الزواجــي الســلويك املتكامــل للتعامــل مــع الخالفــات 	
الزوجيــة( جامعــة األمــرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن-١٤٣٨ه-٢٠١٧م.

− عليــة محمــد رشف:)االحتياجــات التدريبيــة لرفــع كفــاءة مديــري املــدارس يف ضــوء الفكــر اإلداري 	
املعــارص مــن وجهــة نظرهــم( املجلــة الدوليــة للدراســات الرتبويــة والنفســية.٢٠١٨م.
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− صالح أبو عباة، عبد املجيد نيازي. )اإلرشاد النفي واالجتامعي(.١٤٢ه-٢٠٠٠م.	

− أمــاين قاســم:)نحو برنامــج مقــرتح لتنميــة املهــارات املهنيــة لألخصائيــني االجتامعيــني يف العمــل 	
ــوم اإلنســانية /العــدد  ــة والعل ــة دراســات يف الخدمــة االجتامعي مــع حــاالت العنــف األرسي( مجل

الســادس والعرشيــن، الجــزء األول/٢٠٠٩م.

− زاهــر العتيبــي: )االحتياجــات التدريبيــة ملعلمــي ومعلــامت الرتبيــة الفنيــة مبدينــة الطائــف( رســالة 	
ماجســتر/جامعة أم القــرى. كليــة الرتبية/عــام ١٤٣٥ه-٢٠١٤م.

− ــوارد 	 ــة امل ـــ وتنمي ــريب األول للتدري ــر الع ــة( املؤمت ــد االحتياجــات التدريبي ــس: )تحدي ــامل يون ك
ــتقبلية.  ــة مس ــة- رؤي البرشي

− محمد ياعي: )أهمية تحديد االحتياجات التدريبية يف فعالية الرامج التدريبية(.	

− محمود حجاج:)املعالج األرسي مبكاتـ تسوية املنازعات(٢٠١٨م/ املكتـ الجامعي الحديث.	

− ــة 	 ــة العربي ــني باململك ــني بلجــان إصــالح ذات الب ــار العامل ــر اختي ــد املحســن الســلمي: )معاي عب
ــوك. ــة تب ــة -جامع ــة الرتبي الســعودية( كلي

− ــة 	 ــودة الخري ــة امل ــاد األرسي يف جمعي ــالح واإلرش ــع اإلص ــلبي: )واق ــارس الش ــان، ي ــي درع ع
ــتطالعية. ــة اس ــر(. دراس ــبل التطوي ــة وس ــة املكرم ــة مك ــي مبنطق ــالح االجتامع لإلص

−  عبــد اللــه جريــل عــايت: )دور مكاتـــ الصلــح يف املحاكــم الرشعيــة يف تفعيــل قيمــة إصــالح ذات 	
ــة الدعــوة  ــة- منطقــة جــازان منوذجــا( رســالة ماجســتر -كلي البــني يف املجتمــع -دراســة ميداني

وأصــول الدين-جامعــة أم القــرى.١٤٣٥-١٤٣٦ه.

− 	.Counsel Guide )تطبيق )دليل املستشار
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 	.http://adillah.org .)موقع )أدلة اإلرشاد األرسي

 	 ./https://www.drkhutooba.orموقع د. خطوبة

موقع جاسم املطوع. 	 

موقع وزارة العدل.	 

موقع وزارة املوارد البرشية والتنمية االجتاعية.	 

منصة )ترايض( للمصالحة عن بعد -وزارة العدل. 	 

حساب تويرت: لربنامج )تعريف( Tareef التابع لوزارة العدل، لرفع الوعي بالحقوق	 

 القانونية والرشعية. 

حساب تويرت: )مختارات عدلية(.	 

حساب تويرت: )قضاء األحوال الشخصية(.	 

حساب تليجرام: )مكتبة األحوال الشخصية(.	 

 	SaudiMFT@ حساب تويرت: العالج الزواجي واألرسي

موقع جمعية وفاق لإلصالح األرسي املدينة املنورة. 	 

جمعية مودة للتنمية األرسيَّة -جدة. 	 

 - موقع مركز بيت الخربة للدراسات والبحوث االجتاعية.
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السير الذاتية المختصرة للُكتاب*

الدكتور/ تركي بن حسن القحطاني 
الدكتور/ خالد بن سعود الحليبي
د النقية  الدكتور/ خالد بن ُمَحمَّ

الدكتورة/ عهود بنت عبد الرحمن التميمي
األستاذ/ مساعد بن إبراهيم الطيار 

األستاذة/ مها بنت عبدالله العومي 
الدكتورة/ وجنات بنت حسين الثقفي

األستاذ/ يحيى بن عبد الله الحربي 

_________________

 تّم ترتيب الكُتاب والكاتبات أبجدياً.
*
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السرية الذاتية للدكتور/ تريك بن حسن القحطاين

− موجه أرسي أول بدائرة القضاء أبوظبي بدولة اإلمارات العربية املتحدة.	

− دكتوراة يف الفقه وأصوله من جامعة الشارقة،2019م.	

− ماجستري يف الفقه وأصوله من جامعة الشارقة، 2014م.	

− ليسانس آداب دراسات إسالمية - كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ديب، 2008م.	

− مدرب معتمد يف املوارد البرشية لحكومة أبوظبي.	

− مدرب معتمد للمقبلني عىل الزواج ورخصة الحياة الزوجية يف إمارة أبوظبي.	

− مارس للتعلم الريع، واإلرشاف الوظيفي.	

− شــارك يف عــدة مــن املؤتــرات، والنــدوات االجتاعيــة منهــا: ملتقــى زايــد لألخصائيــني 	
االجتاعيــني، وتقــدم بورقــة عمــل بعنــوان: »التوجيــه األرسي بأبوظبــي، التحديــات واألســاليب«.

− شارك يف عدد من الربامج التلفزيونية فيا يخص العالقات الزوجية وشؤون األرسة.	

− شارك يف مجموعة من الورش العملية للمقبلني عىل الزواج، ومبادرة دعم استقرار األرسة.	

− للباحث مجموعة من البحوث العلمية يف الفقه املقارن منها.	
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السرية الذاتية للدكتور/ خالد بن سعود الحليبي

− املدير التنفيذي ملركز بيت الخربة للبحوث والدراسات االجتاعية األهي )خربة(.	

− مدير عام جمعية التنمية األرسية باألحساء.	

− رئيس مجلس اإلدارة ملركز بوح لالستشارات التعليمية والرتبوية.	

− عضو اللجنة التنفيذية للجنة إصالح ذات البني يف األحساء التابعة إلمارة املنطقة الرشقية.	

− رئيس لجنة إصالح ذات البني باألحساء التابعة إلمارة املنطقة الرشقية.	

− املرشف العام عىل املجلس التنسيقي ملراكز التنمية األرسية باملنطقة الرشقية.	

− قــدم استشــاراته بوصفــه خبــريا يف مجــال اإلرشــاد األرسي يف مركــز قيــاس الوطنــي، ووزارة 	
العــدل، ووزارة التخطيــط، ووزارة املــوارد البرشيــة والتنميــة االجتاعيــة، ومجلــس األرسة، 

ــريئ واملســموع، وغريهــا. ــة اإلعــالم امل ــي، وهيئ ــز للحــوار الوطن ــد العزي ــك عب ــز املل ومرك

− حكَّم مجموعة كبرية من األبحاث للجامعات والجوائز املحلية واإلقليمية.	

− نرش نتاجه األديب؛ شعًرا، ونرثًا فنًيا، ونقًدا يف معظم الصحف السعودية وبعض الخليجية.	

−  يقدم عددا من الربامج اإلذاعية والفضائية.	

− حصل عىل عدد من الجوائز يف مجال اإلبداع الشعري، والعمل الخريي، والخطابة.	

− طبع له أكرث من عرشين كتابا يف األدب والثقافة والتوعية الرشعية والرتبوية واألرسية.	

− مــدرب معتمــد لــدى املؤسســة العامــة للتدريــب التقنــي واملهنــي يف املجالــني االجتاعــي 	
والتطويــر الــذات.
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د النقية  السرية الذاتية للدكتور/ خالد بن ُمَحمَّ

− دكتوراه يف علم االجتاع األرسي )االستشارات األرسيَّة( من اململكة املتحدة.	

− عضو هيئة التدريس يف قسم االجتاع والخدمة االجتاعية بجامعة اإلمام.	

− مدير تنفيذي ملركز واعي لالستشارات األرسيَّة يف الرياض ملدة عام 1436هـ.	

− مستشاراً غري متفرغ يف وزارة العدل مرشف عىل مركز املصالحة يف الوزارة.	

− عضو الجمعية السعودية لعلم االجتاع والخدمة االجتاعية.	

− رئيس املجلس اإلرشايف لبيت الخربة يف األحساء يف دورته األوىل حتى عام 2017م	

− مشاركات إعالمية: تلفزيونية وإذاعية وصحفية.	

− محكم لعدد من الحقائب التدريبية املتخصصة.	

− إعداد الخطة االسرتاتيجية ملركز واعي لالستشارات األرسيَّة 2016م 	

− رئيس لجنة تحكيم بحوث ندوة االستشارات االلكرتونية 2016م 	

− يعمل حالياً مستشاراً متعاوناً يف موقع املستشار مبركز التنمية األرسيَّة باإلحساء 	

− مستشار غري متفرغ يف مركز واعي لالستشارات األرسيَّة يف الرياض	

− تقديم عدد من الدورات التدريبية يف املجال االجتاعي واألرسي.	

− 	kh_ksa@hotmail.com :للتواصل
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السرية الذاتية للدكتورة/ عهود بنت عبد الرحمن التميمي

− دكتوراه يف الخدمة االجتاعية من جامعة امللك سعود. 	

− مرشفة القسم النسوي يف وحدة الصلح الجنايئ يف النيابة العامة.	

− باحثة اجتاعية ورئيسة قسم التدريب والعالقات العامة يف املديرية العامة للسجون.	

− ــة بعــدد 25 	 دورة اإلرشــاد املقامــة يف املركــز الخــريي لإلرشــاد االجتاعــي واالستشــارات األرسيَّ
ســاعة.

− دورة تدريبيــة بعنــوان )اإلجــراءات الجزائيــة يف قضايــا إيــذاء األطفــال والعنــف األرسي( جامعة 	
نايــف العربيــة للعلوم األمنيــة 1438هـ

− ــة( 	 ــوى الجزائي ــك الدع ــره يف تحري ــة وأث ــال يف الوالي ــوان )اإله ــل بعن ــة عم ــور ورش حض
النيابــة العامــة 1440هـــ

− بحــث بعنــوان فاعليــة العمليــات التنظيميــة لجــودة فريــق وحــدات الصلــح الجنــايئ يف النيابــة 	
لعامة. ا

− تقديم ورقة عمل يف ملتقى أسمعني بعنوان دور النيابة العامة يف حفظ الحقوق.	

− عضو لجنة فريق عمل النيابة العامة مع وزارة املوارد البرشية والتنمية االجتاعية.	

− عضو لجنة فريق عمل النيابة العامة مع مجلس شؤون األرسة.	

− عضو لجنة فريق عمل النيابة العامة مع وزارة الصحة.	

− 	hotmail.com@Al-tmimi500 :الربيد اإللكرتوين
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السرية الذاتية لألستاذ/ مساعد بن إبراهيم الطيار

− ماجستري علم االجتاع، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض.	

− أمني عام اللجنة االرشافية لربنامج وحدات الصلح بالنيابة العامة )حالياً(	

− محارض متعاون بقسم االجتاع والخدمة االجتاعية من عام 1433هـ - 1438هـ.	

− مرشد طاليب بوزارة الرتبية والتعليم من عام 1419هـ وحتى عام 1434هـ.	

− مستشار يف اإلدارة العامة للخدمة االجتاعية يف وزارة العدل عام 1435-1436هـ	

− املشاركة يف الصلح والتحكيم يف محاكم االحوال الشخصية بالرياض )سنة واحدة(.	

− املشاركة يف تأسيس إدارة الخدمة االجتاعية يف وزارة العدل	

− املشاركة يف تأسيس وحدات الصلح بفروع النيابة العامة.	

− حصل عىل جائزة التميز يف التوجيه واإلرشاد عام 1432هـ من إدارة تعليم الرياض 	

− إعداد دليل اإلدارة العامة للخدمة االجتاعية يف وزارة العدل	

− تأليف كتاب بعنوان التاسك األرسي.	

− تأليف كتيب بعنوان مصطلحات التوجيه واإلرشاد.	

− املشاركة يف تأليف دليل التوجيه واإلرشاد لوزارة التعليم.	

− إعداد مطوية بعنوان امليثاق األخالقي للمرشد الطاليب.	

− املشاركة يف دراسة واقع التوجيه واإلرشاد يف اململكة عام 1426هـ.	
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السرية الذاتية لألستاذة/ مها بنت عبدالله العومي

− بكالوريوس أصول دين جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية باألحساء عام 1415ه.	

− دبلوم عايل يف اإلرشاد األرسي باعتاد أكادميي من جامعة امللك فيصل.	

− حاصلــة عــىل الربنامــج التأســييس للعــالج العائــي والزواجــي التابــع للدراســات العليــا يف الطب 	
النفــيس يف مستشــفى الحــرس الوطني عــام 1427ه.

− حاصلة عىل املستوى )الثاين والثالث( من برنامج »تنمية مهارات املستشار االجتاعي«.	

− حاصلة عىل مستوى ال)basic( يف نظرية العالج بالواقع من معهد وليام جالرس.	

− ــوار 	 ــز للح ــد العزي ــك عب ــز املل ــن مرك ــوار األرسي( م ــىل )الح ــب ع ــدة للتدري ــة معتم مدرب
ــي.  الوطن

− مدربة لربامج إعداد املقبالت عىل الزواج واملتزوجات ألكرث من 17سنة.	

− دربت يف كثري من امللتقيات األرسيَّة داخل الرياض وخارجها.	

− مارست اإلرشاد األرسي الهاتفي واإللكرتوين يف موقع املستشار وموقع لها أون الين.	

− مارست اإلرشاد األرسي اإللكرتوين عىل مواقع التواصل االجتاعي.	

− 	maaltayyar.trining@gmail.com :الربيد اإللكرتوين
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السرية الذاتية للدكتورة/ وجنات بنت حسن الثقفي

− مدير عام مركز البصمة اإليجابية لألنشطة واالستشارات الرتبوية والتعليمية جدة.	

− مدرب معتمد من مؤسسة التدريب التقني واملهني ألكرث من 13 برنامج	

− مستشار نفيس/ اجتاعي وارسي باعتاد من هيئة التخصصات الطبية	

− بكالوريوس علم نفس جامعة امللك عبدالعزيز امتياز مع مرتبة الرشف األوىل 	

− دبلوم تربوي يف الرتبية وعلم النفس جامعة امللك عبد العزيز 	

− موجــه شــخيص )مــدرب التوجيــه الفعــال( معتمــد مــن املؤسســة العامــة للتدريــب التقنــي واملهني 	
ووزارة الرتبيــة والتعليــم مؤسســات بريطانيــة وأمريكية 

− ــز األرسة 	 ــن مرك ــد م ــاة ومعتم ــادة الحي ــأدوات قي ــا ب ــزن بربيطاني ــن هوراي ــد م ــدرب معتم م
ــت ــة بالكوي ــية واالجتاعي ــارات النفس لالستش

− مــدرب معتمــد لورشــة تصميــم القيــم )مركــز األرسة لالستشــارات النفســية بالكويــت وأكادمييــة 	
املدربــني العــرب(

− مدرب معتمد للكوتشنج الشبايب )التوجيه الفعال لفئة الشباب(	

− مدرب معتمد ألدوات التوجيه الزواجي )البيت املكني(	

− 	   3abed@hotmail.com.Wjn للتواصل
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السرية الذاتية لألستاذ/ يحيى بن عبد الله الحريب

− بكالوريوس يف الرشيعة اإلسالمية. كلية اإلمام مالك للرشيعة والقانون.	

− بكالوريوس يف الرشيعة والقانون. كلية اإلمام مالك للرشيعة.	

− طالب درجة املاجستري تخصص )القانون الخاص(. كلية اإلمام مالك للرشيعة والقانون.	

− دبلوم اإلرشاد األرسي من جامعة اإلمارات العربية املتحدة.	

− دبلوم التوجيه األرسي من معهد ديب القضايئ.	

− دبلوم التحكيم األرسي من معهد ديب القضايئ.	

− الكثري من الدورات التخصصية يف مجال اإلرشاد األرسي من جهات ومعاهد مختلفة.	

− موجه أرسي يف دائرة القضاء بأبوظبي	

− مدرب ومحارض معتمد يف دائرة القضاء بأبوظبي	

− مدرب ومحارض معتمد يف برنامج إعداد املقبلني عىل الزواج التابع لوزارة تنمية املجتمع.	

− مؤسس خدمة مودة ورحمة لالستشارات.	

− مدرب معتمد يف التنمية األرسيَّة بأبوظبي	

− يقدم العديد من الدورات واملحارضات يف مجال األرسة والتطوير الشخيص. 	

− 	hotmail.com@Yahya_alharbi84 :الربيد اإللكرتوين
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ملحق رقم )	(

قواعد العمل يف مكاتب املصالحة وإجراءاته )وزارة العدل(

وقرار وزير العدل رقم 7344 يف 1441/6/19ه 

بالتعديل يف نظام املرافعات فيا يتعلق بالصلح االرسي

ملحق رقم )	(

امليثاق األخالقي واملهني للمصلح واملرشد واملحكم األرسي )جمعية مودة(
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ملحق رقم )	(

قواعد العمل يف مكاتب املصالحة وإجراءاته )وزارة العدل( وقرار وزير العدل رقم 7344 يف 1441/6/19ه 
بالتعديل يف نظام املرافعات فيا يتعلق بالصلح األرسي
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ملحق رقم )	(

امليثاق األخالقي واملهني للمصلح واملرشد واملحكم األرسي 

)جمعية مودة(

شــامل  ميثــاق  املكرمــة  مكــة  مبنطقــة  األرسيــة  للتنميــة  مــودة  جمعيــة  أصــدرت  أن  ســبق 
بإعــداده  وقــام  2017م،  1439ه/  عــام  واملهنــي(  األخالقــي  امليثــاق  األرسة:  خــرباء  )ميثــاق  باســم 
الطارقــي،  ســيدي  اللــه  عبــد  والدكتــور/  درعــان،  آل  ــد  ُمَحمَّ بــن  عــي  الدكتــور/  مــن:  كل 
إبراهيــم. جاللــني  إبراهيــم  الدكتــور/  وراجعــة  الشــلبي  مصطفــى  بــن  يــارس  واألســتاذ/ 

ــم  ــح واملرشــد والُْمَحكِّ ــي للمصل ــاق األخالقــي واملهن وتضمــن هــذا اإلصــدار قســم خــاص باســم )امليث
ــاق ليكــون مكمــالً للدليــل  ــة مشــكورة عــىل االســتفادة مــن هــذا امليث األرسي(، وبعــد موافقــة الجمعّي
فقــد تــّم اســتالل الجــزء الخــاص باملصلــح األرسي وهــو املنشــور هنــا، فللجمعيــة وعــىل رأســها ســعادة 
ــد بــن عــي آل ريض مديــر عــام الجمعّيــة كل الشــكر والتقديــر عــىل هــذه املوافقــة. األخ األســتاذ/ ُمَحمَّ
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امليثاق األخالقي واملهني للمصلح واملرشد والُْمَحكِّم األرسي

املادة األوىل: رسالة اإلصالح واإلرشاد والتَحكيم األرسي:

اإلصــالح واإلرشــاد والتحكيــم رســالة تســتمد أخالقياتهــا مــن هــدي رشيعتنــا ومبــادئ حضارتنــا، . ١
وتوجـــ عــى القامئــني بهــا أداء حــق االنتــامء إليهــا.

املصلــح أو املرشــد أو الُْمَحكِّــم صاحـــ رســالة، يستشــعر عظمتهــا، ويؤمــن بأهميتهــا، ويــؤدي حقهــا . ٢
مبهنيــة عاليــة.  

ــه، وإدراكــه املســتمر لرســالته يدعوانــه إىل الحــرص . ٣ ــم مبهنت ــح أو املرشــد أو الُْمَحكِّ اعتــزاز املصل
عــى نقــاء الســرة وطهــارة الرسيــرة حفاظًــا عــى رشف مهنــة اإلصــالح واإلرشــاد، وحتــى يكــون 

لــه أثــر وقبــول وإقنــاع ونفــع متعــد.

املــادة الثانيــة: رشوط املرشــد واملصلــح والُْمَحكِّــم األرسي: متطلبــات توظيــف املصلــح واملرشــد والُْمَحكِّــم 
األرسي

ــم  ــالح والتحكي ــاد اإلص ــال اإلرش ــل يف مج ــب العم ــن يرغ ــة فيم ــرشوط التالي ــر ال ــب أن تتوف يج
األرسي: 

العمر: أن يكون عمره ٣٠ سنة فام فوق. . ١

الحالة االجتامعية: أن يكون متزوًجا، ومستقرًا أرسيًا.. ٢

ــي - . ٣ ــة: )رشع ــل يف إحــدى التخصصــات التالي ــوس عــى األق ــل شــهادة بكالوري ــم: أن يحم التعلي
ــوي(. ــي – ترب ــي - نف اجتامع

التدريـ: أن يحر جميع مراحل برنامج إعداد املرشد واملصلح واملحكم األرسي.. ٤
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الخرة: أن تكون لديه خرة يف مجال العمل الرتبوي أو االجتامعي ال تقل عن )٣( سنوات.. ٥

السرة والسلوك: أن يكون معروفًا بحسن السرة والسلوك والصالح.. ٦

الحالة الصحية: أن يكون بحالة صحية ونفسية جيدة.. ٧

التفــرغ للعمــل: أن يكــون لديــه إمكانيــة التفــرغ للعمــل يف مجــال اإلرشــاد واإلصــالح والتحكيــم . ٨
ــه.  ــد ل األرسي وااللتــزام باملواعي

ــة الصادقــة يف العمــل واالحتســاب يف مجــال اإلرشــاد واإلصــالح . ٩ ــه الرغب ــة: أن تكــون لدي الرغب
ــم األرسي. والتحكي

املادة الثالثة: السلوك الشخيص للمصلح واملرشد والُْمَحكِّم األرسي:

ــد  ــن التأكي ــد م ــوت كان ال ب ــع أرسار البي ــه م ــد األرسي، وتعامل ــح واملرش ــل املصل ــة عم ــرًا ألهمي نظ
عــى تخلقــه ومحافظتــه عــى املثــل العليــا لســلوكه الشــخيص واملحافظــة عــى أخالقيــات املهنــة، وااللتــزام 
بالقــدوة التــي تتحــى مبســتويات عاليــة مــن التمســك بالخلــق املهنــي والشــخيص األمثــل، فيتطلـــ مــن 
املرشــد أو املصلــح أن يتجنـــ كل مــا مــن شــأنه اإلســاءة إىل املهنــة وأن ينــأى بنفســه عــن القيــام بــأي عمــل 

مــن شــأنه اإلرضار بســمعته، وذلــك مــن خــالل االلتــزام بالنواحــي التاليــة:

أن يخلص يف عمله، ويدرك أن الرقيـ الحقيقي عى سلوكه هو الله ثم ضمره اليقظ.. ١

أن يلتــزم بدينــه ويتــأىس بســنة رســوله صــى اللــه عليــه وســلم يف جميــع أقوالــه وأفعالــه، مراعيًــا . ٢
الوســطية يف تعامالتــه وأحكامــه.

أن يحفــظ قــدًرا مــن القــرآن الكريــم ونصوًصــا مــن الســنة النبويــة، ووقائــع مــن التاريــخ والســرة . ٣
النبويــة، ليستشــهد بهــا أثنــاء عملــه.



273

أن يكون واثًقا بنفسه وخراته.. ٤

أن يتمسك دامئًا بالقيم واألخالق من صدق وأمانة، وحلم وصر، وتواضع وإخالص.. ٥

أن يكون قدوة حسنة للمسرتشد خاصة وللمجتمع عامة قوالً وعمالً.. ٦

أن يتحمل مسؤولية العمل الذي يؤديه أيا كانت املعاناة أو الجهد املبذول.. ٧

أن يبذل قصارى جهده ليحافظ عى مستوى عال من الكفاءة يف املامرسة. . ٨

أن تكون لديه املرونة الكافية الستيعاب املواقف واحتوائها. . ٩

أن يحسن الظن بالناس ويعلمهم أن يكونوا كذلك. . ١٠

أن يكون واعيًا لحاجاته الخاصة قادًرا عى ضبطها وعزلها عن عالقته املهنية.. ١١

أن يتجنـ املشاركة يف أي موقف يؤثر عى مكانته االجتامعية.. ١٢

أن يعمل عى تطوير النمو املهني لديه؛ فيهتم بتنمية معرفته، واكتساب املهارات والخرات.. ١٣

أن يحرص عى تصحيح أخطائه ومراجعة أدائه باستمرار. . ١٤

أن يحرص عى األناة والرتوي وعدم التعجل يف تقديم النصح واإلرشاد.. ١٥

أن يعي حدود معرفته ومهاراته، وال يتدخل يف تخصص غره.. ١٦

ــه . ١٧ إنَّ كل مــا يســمعه املرشــد ومــا يحصــل مــع املسرتشــد يعتــر رًسا وال يحــق للمرشــد التحــدث ب
ــي النصــح واإلرشــاد )املسرتشــدين(. ــوح بأســامء طالب خــارج نطــاق العمــل، وكذلــك عــدم الب

محاولــة ســؤال املسرتشــد أســئلة تســاعده يف معرفــة تفاصيــل املشــكلة متهيــًدا للوصــول إىل الحلــول . ١٨
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املناســبة، خاصــًة وأن بعــض املسرتشــدين يعجــزون عــن وصــف مشــاكلهم بصــورة دقيقــة.

ــو الحالــة التــي بــني يديــه مــن موانــع الصلــح قبــل البــدء يف عمليــة اإلرشــاد . ١٩ أن يتأكــد مــن خل
ــول.  ــم وطــرح الحل ــه أو التحكي والتوجي

املادة الرابعة: املسؤولية األخالقية للمصلح واملرشد والُْمَحكِّم تجاه املهنة: 

ينبغــي عــى اختصــايص اإلرشــاد واإلصــالح أو التحكيــم األرسي احــرتام غرهــم مــن املهنيــني يف . ١
مجــال العالقــات البرشيــة، ويجـــ عليهــم فهــم وتعريــف مجــال العــالج الزواجــي األرسي وأنشــطته 

الرئيســة التــي ميارســونها.

إتقان املهارات العملية الالزمة ملامرسة مهنتهم، وذلك نحو:. ٢

وضع تشخيص مالئم لحالة املسرتشد.- 

وضع خطة عالجية إرشادية.- 

احرتام األحكام القانونية واألخالقية والتنظيمية لإلرشاد األرسي.- 

أن يكون مؤمًنا بأهمية مهنة اإلصالح واإلرشاد والتحكيم األرسي ومدركًا ألهميتها. . ٣

أن يستعد نفسيًا وذهنيًا قبل البدء بعملية اإلرشاد واإلصالح والتحكيم. . ٤

ــم . ٥ ــم النصــح واإلرشــاد والتحكي ــار الوقــت املناســـ لتقدي ــة املناســبة، واختي ــة البيئ أن يقــوم بتهيئ
ــه. وقبول

ــا، . ٦ ــل الحكــم عليهــا؛ فيتعــرف عــى أطرافه ــه قب ــي بــني يدي ــة الت أن يجمــع معلومــات عــن الحال
ــا مــن غمــوض وظــروف. ــا يكتنفه ــة وم ــا، وأســباب املشــكلة الحقيقي وأحــوال أصحابه
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ــدم . ٧ ــي ال تخ ــاوئ الت ــر املس ــدم ذك ــر وع ــرف اآلخ ــى الط ــس وع ــى النف ــرت ع ــث روح الس أن يب
ــة. الحال

أن يُقــدم اإلرشــاد واإلصــالح يف حــدود معرفتــه وتخصصــه وخرتــه، وأن يطلـــ االستشــارة فيــام . ٨
ال يتقنــه، وأال يجــد يف نفســه حرًجــا يف إحالــة املســتفيد فيــام ليــس مــن تخصصــه إىل متخصــص 

آخــر أقــدر منــه تأهيــالً وخــرة. 

ــالق . ٩ ــائل الط ــة يف مس ــوى، خاص ــل الفت ــاة وأه ــاص القض ــه يف اختص ــص نفس ــل املخت أال يدخ
والرضــاع واإلرث ونحوهــا مــن مســائل مدارهــا عــى الجمــع والتفريــق مــام ال تتضــح خفاياهــا إال 

ــاء يف مســائل الطــالق. ــه االفت ــدى القــايض، أو مــن أوكل إلي ل

أن يراعــي األســلوب املناســـ لــكل حالــة وخصوصيتهــا، ويتــامىش مــع فنيــات كل نــوع مــن أنــواع . ١٠
االستشــارة. 

أن يراعــي الفــروق الفرديــة واالجتامعيــة واملعرفيــة والعرفيــة بــني املســتفيدين، كام يراعــي اختالف . ١١
البيئــات واألعــراف عنــد تقديــم النصــح والتوجيــه واإلرشــاد واإلصــالح مهام تشــابهت املشــكالت. 

أال يستخدم أدوات فنية وأساليـ مهنية ال يجيد املستفيد تطبيقها وتفسر نتائجها. . ١٢

أن يتدرج يف خطوات العالج للوصول إىل أفضل النتائج. . ١٣

ــه مــن تلقــاء نفســه، . ١٤ ــًة عــن أصحابهــا، بــل يجعــل املســتفيد يتخــذ قرارات أال يتخــذ القــرارات نياب
ويتحمــل مســؤولية قــراره، بعــد بيــان عواقبهــا مــن قبــل املرشــد أو املصلــح، بــرشط عــدم تعــارض 

كل ذلــك مــع أحــكام الرشيعــة وصالــح املجتمــع. 

أن يَحــذر مــن اشــتامل خطواتــه العالجيــة عــى أمــر محــرم، أو التوســع يف بنــاء األحــكام عــى . ١٥
الــرورات بفعــل بعــض املحظــورات. 



276

دليل اإلرشاد األسري )مهارات اإلصالح األسري(

276

أال ميــارس أثنــاء عمليــة اإلصــالح واإلرشــاد والتحكيــم األرسي أي عمــل ليــس لــه عالقــة مبهنتــه، . ١٦
كالرقيــة الرشعيــة أو فــك الســحر، أو تفســر املنامــات، ومــا شــابه ذلــك. 

ــف . ١٧ ــات الهات ــارة )مكامل ــة باالستش ــه عالق ــس ل ــر لي ــأي أم ــة ب ــة العالجي ــاء الجلس ــغل أثن أال ينش
ــاب...(. ــراءة كت ــرى – ق ــكلة أخ ــوال – مش والج

أن يحافظ عى رسية العالقة اإلرشادية واملعلومات الناتجة عنها.. ١٨

ــن أو . ١٩ أن يحــرص عــى حفــظ أرسار األرس وعــدم كشــفها للبعــض منهــم، أو كشــفها أمــام اآلخري
الحديــث عنهــا يف املجامــع أو عــر وســائل اإلعــالم ولــو بــدون ذكــر األســامء.

ــه أو . ٢٠ ــؤذي نفس ــن أن ي ــن املمك ــتفيد م ــعر أن املس ــة إذا ش ــات املعني ــالغ الجه ــى إب ــل ع أن يعم
اآلخريــن أو املمتلــكات مــع املحافظــة عــى أرسار املســتفيد الشــخصية.  

أن يراعــي الحــس العــام يف نــرش االستشــارات اإللكرتونيــة، وعــدم نــرش أي استشــارة متــس الحــس . ٢١
العــام أو تتضمــن معلومــات خاصــة باملســتفيد.  

ــه . ٢٢ ــة إذا مــا شــعر بعــدم قدرت ــة أو التحكيمي ــه اإلرشــادية أو اإلصالحي أن يعمــل عــى إنهــاء عالقت
عــى مســاعدة املســتفيد. 

يجـ عى االختصاصيني مواكبة املعرفة الجديدة يف مجال العالج الزواجي األرسي.. ٢٣

يجـــ عليهــم متابعــة تدريبهــم نظريــا وعمليــا، والحفــاظ عــى مهاراتهــم عــى الــدوام، والحصــول . ٢٤
عــى مهــارات أخــرى جديــدة لتلبيــة احتياجــات عمالئهــم املتطــورة.

يجـــ عليهــم تقييــم مامرســاتهم املهنيــة القامئــة بصــورة دوريــة، وعــى ســبيل املثــال، عــى الكفــاءة . ٢٥
ــن إجــراءات  ــراه م ــا ت ــع م ــزواج واألرسة، م ــة الختصــايص معالجــة ال ــة املرجعي األساســية للوثيق

تصحيحيــة والتــي تعتــر رضوريــة.
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يجـــ أن يكونــوا عــى بينــة مــن قدراتهــم وحدودهــم، والســعي إىل املســاعدة الالزمــة والدعــم يف . ٢٦
حــال وقــوع مشــكالت شــخصية أو رصاعــات ميكــن أن تلقــي بظاللهــا عــى حكمهــم عــى الحالــة 

وتعرقــل فعاليتهــم.

ــة أو . ٢٧ ــة االجتامعي القــدرة عــى إجــراء حــوار مــع أي شــخصية بغــض النظــر عــن الديــن أو املكان
الجنســية إلــخ.

املادة الخامسة: املسؤولية األخالقية للمصلح واملرشد والُْمَحكِّم تجاه املستفيد: 

أن يحــرتم مشــاعر وحقــوق األفــراد واألزواج واألرس يف تقديــم الخدمــات التــي تخلــو مــن التمييــز . ١
ــي  ــيايس، االجتامع ــوالء الس ــة، وال ــدات الديني ــس أو املعتق ــن أو الجن ــرق أو الس ــاس الع ــى أس ع

والحالــة االقتصاديــة أو التوجــه الجنــي.

أن يتقبل املستفيد كام هو مهام كان نوع املشكلة. . ٢

أن يوفــر كل مــا مــن شــأنه تعزيــز الثقــة واالحــرتام بينــه وبــني املســتفيد، وإشــعاره باألمــن النفي، . ٣
وأن يبتعــد عــن كل مــا يهــز تلــك الثقــة ويضعــف االحــرتام مــن اســتفزاز للمسرتشــد للكشــف عــن 

أرساره، أو وضعــه يف موضــع الهجــوم وتوجيــه النقــد الحــاد، أو الســخرية منــه واإلســاءة إليــه. 

ــة للمســتفيد يف عــرض حاجتــه ومشــكلته، ويســمع مــن كل طــرف مــن . ٤ أن يعطــي الفرصــة الكامل
أطــراف املشــكلة عــى حــده عنــد تعــدد أطرافهــا.

أن يعمل عى ضبط سلوك املستفيد وتعديله وتبني قيم إيجابية.. ٥

ــع . ٦ ــد م ـــ التعاطــف الزائ ــني أطــراف املشــكلة، ويتجن ــدل ب ــدأ املســاواة والع أن يحافــظ عــى مب
ــه  ــاز ألي طــرف عــى حســاب اآلخــر، أو تبنــي مواقفــه والدفــاع عن املســتفيد أو ضــده، أو االنحي
ــع.   ــت الدواف ــام كان ــه يف رصاعــات مه ــي املســؤولية عــى الطــرف اآلخــر، أو الدخــول مع بشــكل يلق
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أن يعمل عى إكساب املستفيد مهارات عالج مشكالته بنفسه.. ٧

ــه ال . ٨ ــح والتوجي ــبيل النص ــى س ــبـ، ع ــوات والس ــة الخط ــات واضح ــد مقرتح ــدم للمسرتش أن يق
ــح.   ــد أو املصل ــح املرش ــل بنصائ ــتفيد إذا مل يعم ــد املس ــن تهدي ــد ع ــزام، والبع اإلل

أن يتلطــف بالعبــارة مــع املســتفيد، ويحــرص عــى اســتعامل األســلوب الحســن، ويبتعــد عــن العبارات . ٩
الجارحــة والتوبيخ.

ــد . ١٠ ــة بأح ــن الوقيع ــذر م ــر، ويَح ــن اآلخ ــرف ع ــا كل ط ــي ذكره ــد الت ــن واملحام ــر املحاس أن يذك
ــارش. ــكل مب ــه بش ــر عن ــرف اآلخ ــا الط ــي ذكره ــاوئ الت ــر املس ــر، أو ذك ــد اآلخ ــني عن الخصم

أن يحافــظ عــى العالقــة املهنيــة مــع املســتفيد بحياديــة واســتقاللية، ويحــذر مــن تطويــر العالقــة . ١١
إىل عالقــة خاصــة تحقــق لــه مكاســـ أو أغــراض شــخصية. 

يجـــ عــى االختصــايص الكشــف عــن أي عالقــة ســابقة مــع أي عضــو مــن الزوجــني قبــل البــدء . ١٢
يف اإلرشــاد أو اإلصــالح. 

كــام يجـــ التأكــد مــن أن املســتفيد لديــه فهــم جيــد للقــاء الســابق وهــذا الــذي عــى وشــك أن . ١٣
يبــدأ، والحصــول عــى املوافقــة الحــرة مــن كل طــرف. 

ــة إىل . ١٤ ــل الحال ــه تحوي ــه واقرتاحات ــد حلول ــول املسرتش ــدم قب ــال ع ــد يف ح ــى املرش ــي ع ينبغ
ــر.  ــايص آخ اختص

يجـ عى االختصايص عدم مبارشة حالتني مختلفتني لنفس األرسة.. ١٥

يجـــ عــى االختصــايص العمــل بأســاس مهنــي بحــت يف حــال إجــراء جلســات اإلرشــاد أو اإلصالح . ١٦
مــع أفــراد أرستــه واألصدقــاء املقربــني، وزمــالء العمــل، أو األفــراد الذيــن يَُدرِّســهم أو يــرشف عــى 

تدريبهم.
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يجـــ عــى االختصــايص االمتنــاع عــن قبــول أي هديــة يقدمهــا أي طــرف مــن الزوجــني أو األرسة، . ١٧
والتــي ميكــن أن تتداخــل مــع العالقــة اإلرشــادية أو اإلصالحيــة أو التحكيميــة مــام يخلــق مظهــرًا 

مــن تضــارب يف املصالــح.

تخصيص ملف الستيعاب كافة املالحظات والتقارير املتعلقة بالعالج الزواجي األرسي.. ١٨

تدويــن كل ملــف عــى حــدة، والتوقيــع عــى التقاريــر، فضــال عــن وجــود أو عــدم وجــود الفــرد . ١٩
ــة. يف كل مقابل

الحصــول عــى موافقــة كل عضــو مــن الزوجــني أو العائلــة عندمــا يطلـــ االطــالع عــى التقاريــر . ٢٠
املتعلقــة بالعــالج الزواجــي األرسي.

ر أطراف املشكلة من عواقـ فساد ذات البني، وخطورة استمرار النـزاع.. ٢١ أن يُحذِّ

أن يبتعــد عــن إصــدار األحــكام عــى األطــراف التــي مل يســمع منهــا، وتحليــل ســلوكيات اآلخريــن . ٢٢
ونفســياتهم وإخبارهــم بهــا.

التعامــل الجيــد مــع املسرتشــد/ة خاصــًة العنــرص النســايئ، وإظهــار االحــرتام ملــا يبدونــه مــن آراء . ٢٣
وعــدم اســتهجان هــذه اآلراء ال ســيام إذا كانــت مــن خلفيــات اجتامعيــة أو ثقافــة وتعليــم مختلــف.

االجتهــاد يف إزالــة الخــوف والرهبــة لــدى املسرتشــد/ة بغــرض بــث االطمئنــان للوصــول للمعلومــات . ٢٤
التــي تســاعد يف حــل املشــكلة. 

املادة السادسة: املسؤولية األخالقية للمصلح واملرشد والُْمَحكِّم تجاه زمالئه: 

يجـ عى املصلح واملرشد األرسي ما يي: 

أن يتعامــل مــن خــالل الثقــة املتبادلــة بــني جميــع العاملــني باإلصــالح واإلرشــاد األرسي، والعمــل . ١
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بــروح الفريــق الواحــد لتحقيــق املصالــح واالهتاممــات املهنيــة.

أن يحرتم زمالءه يف املهنة وأال ينال أحًدا منهم بالتجريح، وأال يدخل معهم يف رصاعات.. ٢

أن ميتنــع عــن الدخــول يف عالقــة مــع مسرتشــد يعلــم أن لــه عالقــة إرشــادية مــع مرشــد آخــر مــا . ٣
مل تُحــول إليه. 

أن يستشــر األقــدر منــه مــن زمالئــه يف املهنــة يف حالــة وجــود شــك محتمــل أو موقــف مهنــي . ٤
محــدد يتطلـــ ذلــك، وفيــام يقابلــه مــن صعوبــات أو مواقــف يشــعر فيهــا أن العالقــة تســر بشــكل 

غــر طبيعــي.

ــني . ٥ ــر ب ــات النظ ــالف يف وجه ــزاع أو اخت ــتغل أي ن ــه، وأال يس ــمعة زمالئ ــح وس ــي مصال أن يراع
ــا خاصــة لنفســه. ــق مكاســـ أو مزاي ــه لتحقي زمالئ

أن يكون ناصًحا وموجًها لزمالئه دون تعاٍل أو تحيز.. ٦

أن يتعامــل مــع مرؤوســيه مبهنيــة، وصــدر رحـــ مبــا يــؤدي إىل تطويــر العمــل وســره عــى الوجــه . ٧
املطلوب.

أن يحافــظ عــى األرسار التــي يطلــع عليهــا مــن الزمــالء أثنــاء عالقاتهــم ومعامالتهــم املهنيــة فيــام . ٨
ال يــر بالعمــل، أو يتنــاىف مــع أنظمــة املؤسســة.

ــم األرسي تجــاه املؤسســة التــي يعمــل  ــادة الســابعة: املســؤولية األخالقيــة للمصلــح واملرشــد والُْمَحكِّ امل
بهــا:

 عى املرشد واملصلح:

أن يحافظ عى مسؤوليات املؤسسة تجاه املجتمع والعاملني بها.. ١
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أن يتعرف عى أهداف مؤسسته ويسهم يف تحقيقها.. ٢

أن يقــرأ امليثــاق ويفهــم ويســتوعـ مضمونــه ويقــر بااللتــزام بــه، باإلضافــة إىل الدليــل اإلجــرايئ . ٣
الخــاص مبؤسســته.

أن يحرتم قواعد السلوك الوظيفي ويلتزم باألنظمة والتعليامت والقوانني واللوائح.. ٤

أن يحافظ عى أرسار املؤسسة.. ٥

أن يشارك يف برامج املؤسسة االجتامعية والتطويرية. . ٦

املادة الثامنة: املسؤولية األخالقية للمصلح واملرشد والُْمَحكِّم تجاه األرسة واملجتمع: 

حيــث إن املصلــح واملرشــد موضــع تقديــر املجتمــع واحرتامــه وثقتــه، وهــو عضــو مؤثــر يف مجتمعــه، 
ــه:  ــذا يجـــ علي ــه، ل ــه ومتاســك أركان ــه اآلمــال باملســاهمة يف الحفــاظ عــى كيان ــق علي وتعل

أن يكــون يف مســتوى هــذه الثقــة التــي أواله املجتمــع إياهــا، وأن يحــرص عــى أال يُؤْثـَـر عنــه إال . ١
مــا يؤكــد ثقــة املجتمــع بــه واحرتامــه لــه.

أن يعرف قيمته وأهمية دوره يف املجتمع.. ٢

أن يسهم يف الحفاظ عى كيان األرس واستقرارها كونها اللبنة األوىل لبناء املجتمع.. ٣

أن يســهم بالوقــت والجهــد والخــرة املهنيــة يف األنشــطة التــي تحقــق االحــرتام واملنفعــة والنـــزاهة . ٤
والكفــاءة ملهنــة اإلرشــاد واإلصــالح األرسي.

أن يساعد يف صياغة وتطوير وإصدار وتطبيق السياسات االجتامعية املفيدة للمهنة.. ٥

أن يشــارك بالدراســات والبحــوث والتوصيــات التــي تجســد وضــع األرسة والرامــج الالزمــة للحفاظ . ٦
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عــى كيانهــا وإثــراء البحــث العلمــي واالجتامعي.

أن يتطوع بجزء من وقته لخدمة املجتمع.. ٧

ــة، وبــث األمــن . ٨ ــة يف حــاالت الطــوارئ واألزمــات املفاجئ ــم الخدمــات العاجل أن يســهم يف تقدي
ــاؤل. وروح التف

ــو . ٩ ــن الغل ــًدا ع ــلمي، بعي ــش الس ــامح والتعاي ــدال والتس ــدأ االعت ــة مب ــيخ أهمي ــهم يف ترس أن يس
والتطــرف واالنحــالل.

املادة التاسعة: مسؤولية املؤسسة نحو املصلح واملرشد والُْمَحكِّم األرسي:  

أن تتــوىل مســؤولية توظيــف وتقييــم أداء املوظفــني مــن أعضــاء املهنــة بناء عــى معايــر موضوعية . ١
ــة بوضوح. معلن

أن تعمل عى تطوير العاملني يف املؤسسة.. ٢

أن تحرص عى تأمني متطلباتهم مبا يحسن أداء العمل.. ٣

أن تعطي املصلح واملرشد األرسي وضعه االجتامعي وحفظ حقوقه املعنوية واملادية.. ٤

أن تعمــل عــى ضــامن أمــن املرشــد واملصلــح وتوفــر الحاميــة الالزمــة لــه أثنــاء قيامــه بعملــه يف . ٥
مواقــع العمــل.

ــة، دون . ٦ ــة تخــدم الحال ــه إال يف حــدود معين ــح واملرشــد عــى إفشــاء أرسار عمالئ أال تجــر املصل
ــات املختصــة فقــط. ــا، وللجه الدخــول يف تفصيالته

ــن منســق إداري ضمــن مواصفــات أخالقيــة ومهنيــة متخصصــة، الســتقبال املراجعــني مــن . ٧ أن تَُؤمِّ
املســتفيدين وتحديــد املواعيــد املناســبة ملقابلــة املرشــد أو املصلــح األرسي.
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