
 في حاالت اإلصالح األسري

خطوات التدخل المهني

المعرفة ننقلها لكم







المقدمة
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المقدمة
انطالقًا من رؤية واهداف إخاء التي ترتكز احد اهم نقاطها على 

والفتيات  لألبناء  والحياتي  االجتماعي  االستقرار  وتحقيق  دعم 

واالجتماعية  النفسية  بالصحة  واالرتقاء  برعايتها,  المشمولين 

المصاحبة  االجتماعية  والتطورات  التغيرات  مع  وتفاعاًل  لهم, 

لأليتام في مختلف مراحل حياتهم وخاصتًا في مرحلة الزواج 

مهني  لدخل  تحتاج  التي  الخالفات  بعض  يتخللها  قد  التي 

النظر  وتقريب وجهات  المناسبة  الحلول  للمساعدة في وضع 

الطبيعي,  بشكلها  الزوجية  الحياة  الستمرارية  سعيًا  وذلك 

لذلك تم تحديد جميع  خطوات التدخل المهني الصحيح في 

حاالت اإلصالح األسري. 



األهداف
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األهداف

مساعدة الزوجين

على لالندماج المجتمعي

المشكلة من وجه نظره

الحفاظ على

استــقـرار االسـرة

المشكلة من وجه نظره

توفير مساحة شخصية

للطرفين المتخاصمين لشرح 

تـنـظـيــم آلـيـة الـعـمـل
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خطوات الـتـدخـل

جلسة فنية 
قبل الصلح

جــلـسـة
فردية

جلسة فنية 
لألخصائيين

جلسة الصلح 
الجماعية 

تعزيز 
االستقرار



المؤسسة الخيرية لرعاية األيتام »إخاء«10

اواًل: الجلسات الفنية قبل الصلح

تتم هذه الجلسة بين االخصائي واالخصائية االجتماعية للنقاش حول المشكلة ومسبباتها وابعادها وذلك من خالل جميع المعطيات 

المتعلقة بهذه المشكلة وكذلك ودراسة الحالة, بهدف الخروج بتوصيات مهنية يتم تداولها خالل الجلسات الفردية مع األبن او األبنة.

ثانيًا: الجلسة الفردية

يتم عقد جلسة فردية مع الطريفين كاًل على حدة للنقاش في صلب المشكلة بشكل عام من حيث ) تاريخ المشكلة - المسببات - 

الحلول (.

ثالثًا: جلسة فنية لألخصائيين 

تصور  لرسم  الفردية  الجلسة  المعطيات في  يتم فيها مناقشة جميع  االجتماعية  واالخصائية  االجتماعي  األخصائي  بين  نقاس  جلسة 

كامل عن المشكلة والخروج بتوصيات المناسبة وايضًا النظر في مناسبة عقد جلسة جماعية إصالحية بين الطرفين او حل المشكلة عن 

طريق التوجيهات الفردية لكاًل منهما.

خطوات التدخل
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رابعًا: جلسة الصلح الجماعية 

بين  عليها  واالتفاق  الحلول  جميع  طرح  وكذلك  استمراها  حال  في  المستقبلية  وأثارها  ومسبباتها  المشكلة  حول  النقاش  فيها  يتم 

الطرفين.

خامسًا: تعزيز االستقرار

يتم في هذه المرحلة متابعة الطرفين لضمان العمل على التوصيات المتفق عليها وكذلك متابعة األحداث العرضية التي قد تستجد في 

مرحلة حل المشكلة، وذلك لضمان عدم االنتكاسة وتفاقم المشكلة بشكل اكبر.

مالحظة:
لألخصائيين  األخالقي  الميثاق  في  ذكر  ما  جميع  مراعات  جلسة  أي  في  البدء  قبل  االجتماعية  واألخصائية  االجتماعي  األخصائي  على 

االجتماعين.

خطوات التدخل








