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خدمة االرشاد األسري

 ..إضاءات ..

نريد لألسرة أن تكون الح ِْجر الدافئ الذي ننطلق منه للعالم الكبير ،نريد أن تكون أسرنا متماسكككة
ومعطاءة و يكون لكل فرد فيها مكانة.
اليوم ونحن نعيش في عصر العولمة وثورة التكنولوجكيكا واالتصكاالت ،تكواجكهكنكا الكككثكيكر مكن
التحديات لوضع األسرة على طريق األمان النفسي واالجتماعي ..
فالتغيرات السريعة التي نمر بها في هذا العالم قد طالت جميع مجاالت الحكيكاة بكمكا فكيكهكا األسكرة
والعمل والحياة االجتماعية ،وأثرت هذه التغيرات على قيم األفراد وسلوكياتهم وأنماط تفكككيكرهكم،
حتى صرنا نشاهد صور غريبة تعكس االنقسام األسري ،التفكك ،العقوق ،الخصام بين األخوة و
القسوة الوالدية !
نقابل في مكاتب البحث االجتماعي المتواجدة في المراكز الصحية الكثير من الحاالت التكي تكعكانكي
الضغوط النفسية وسوء التكيف االجتماعي وفي كثير مكن األحكيكان حكاالت تكعكانكي مكن أعكرا
جسمية منشأها نفسي.
وإيمانا ً منا بالنظرة الكلية لإلنسان نقوم بتقديم خدمات التوجيه واالرشاد األسكري ،حكيكث تكككون
البداية مع الفرد ويتم التركيز فيها على عملية فهم الفرد لنفسكه واتكجكاهكاتكه وقكدراتكه وحكاجكاتكه
الجسمية والعقلية واالجتماعية وتوظيفها إلى أقصى حد ممكن لكلكتكككيكف مكع الكحكيكاة ومكواجكهكة
الصعوبات من خالل العمل على إكسابه المهارات الحياتية الالزمة.
و ال يقتصر عملنا كباحثين اجتماعيين عند األفراد ،بل نذهب للعمل مع األسرة أيضاً ،حكيكث ال
يمكن بأي حال أن نفصل بين ما يعانيه الفرد من ضغوط وبين الظروف البكيكةكيكة واألسكريكة الكتكي
يعيشها والتي تؤثر على صحته الجسمية والنفسية.
في االرشاد االسري تعاون أفراد األسرة هام جدا لتحقيق االهداف العالجية المكوضكوعكة ،ولكهكذا
نحرص أثناء عملية االرشاد على تدعيم العالقات األسرية والمساعدة في فكهكم األدوار ،وإزالكة
أسباب الخالف ،والعمل على تقريب وجهات النظر ،والفهم والتقبل المتبادل ،بما يزيد الكتكوافكق و
التماسك األسري.
إن تقديم خدمات إرشادية هادفة لرفع مستوى الوعي النفسي واالجتماعي في ككل أسكرة لكيكنكعكم
المجتمع باالستقرار والنماء هي أحد االهداف الرةيسية للعاملين في قسم البحث االجكتكمكاعكي مكن
خالل تواجدهم في كافة المراكز الصحية ..
رملة جمعة  -باحثة اجتماعية بمركز بنك البحرين الوطني الصحي بالحد
مع تحيات  :فريق اإلصدارات بقسم البحث االجتماعي

” إنككنككا فككي الككعككالككم الككغككربككي
اخترعنا فكككرة انكفكصكال عكلكوم
مثل األحياء و الطبيعة ،و عكلكم
النفس وعلم الكعكالا الكنكفكسكي.
وعندما نتعامل مكع جكانكب مكن
جوانب الصكحكة فكإنكنكا نكتكعكامكل
عادة مع الكككيكمكيكاء أو الكحكالكة
الككعككاطككفككيككة ،وبككالككتككالككي تصككب ك
نظرتنا ناقصة .فالمريك الكذي
يأتيني للعالا يحمل مكعكه لكيكس
فقط الناحية الككيكمكيكاةكيكة ولكككن
الناحية العاةلية واالجتماعيكة و
الككعككاطككفككيككة والشككخككصككيككة .إن
التفرقة التي نكدخكلكهكا عكلكى أي
مستشفى في شكل عقل و جسكم
هي حواجز وعواةق وضكعكنكاهكا
نحن .فالمري ما زال شخكصكا
متكامال ،ولكككي نسكاعكده عكلكى
العالا يجب أن نتعامل مكع ككل
جوانبه ،أي الكتكوازن بكيكن ككل
جوانب حياته ”.
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