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  مقدمة :أوال
وأواله الخالفة على األرض، وما حدث تعتبر ظاهرة العنف ظاهرة قدیمة قدم البشریة منذ خلق اهللا آدم 

من خالف بین قابیل وهابیل، وانتهى بقتل إحداهما لآلخر، ومنذ ذلك التاریخ تطورت أشكال العنف 
وصوره طبقًا لتطور المجتمعات والثقافات والمصالح ووسائل العدوان، وأصبحت ظاهرة العنف ظاهرة 

ى إلى اعتبارها من أهم القضایا المطروحة على الساحة عالمیة تتجاوز األطر الجغرافیة والزمنیة، مما أد
العالمیة والمحلیة، وظهر العدید من المحاوالت لدراسة هذه الظاهرة وتفسیرها، وتقدیم المقترحات المتعددة 

  .لعالجها
ولما كان العنف قد انتشر بحیث لم تسلم منه منطقة أو ثقافة أو فئة إال أن امتداده نحو المرأة تحدیدًا 

وذلك ألن المرأة هي "حظى بمزید من الرعایة واالهتمام والدراسة، واقتراح الخطط ا لعالجیة لمواجهته، ی
العمود الفقري لألسرة التي تمثل نواة المجتمع، فالمرأة هي األم والزوجة واألخت واالبنة، وهي التي تقع 

ا أیضًا المشاركة في عملیة على عاتقها مسؤولیة تنشئة األجیال وتدبیر شؤون المنزل، ومطلوب منه
  ".اإلنتاج والعطاء

ولذلك اهتمت العدید من الدراسات في مختلف العلوم والتخصصات والمهن والسیما العلوم االجتماعیة 
واإلنسانیة بما فیها مهنة الخدمة االجتماعیة باعتبارها أحد المهن الهامة التي یجب تعاملها مع الظاهرة 

  . ها أو باقتراح آلیات التعامل معها أو التدخل المهني المباشر معهاسواء بدراسة أسبابها ووصف
  :أهداف الورقة العلمیة: ثانیا

  .المرأةتحدید النظریات العلمیة المفسرة لظاهرة العنف ضد   - ١
العنف ضد  للتخفیف من ظاهرةالعامة في الخدمة االجتماعیة  للممارسةتحدید المبادئ المهنیة  - ٢

  .المرأة
المهنیة للممارسة العامة في الخدمة االجتماعیة للتخفیف من ظاهرة العنف ضد  األنساقتحدید  - ٣

  .المرأة
  .المرأةالمهنیة للممارس العام في الخدمة االجتماعیة للتخفیف من ظاهرة العنف ضد  األدوارتحدید  - ٤
االجتماعیة للتخفیف من ظاهرة  تحدید االستراتجیات والتكنیكات المهنیة للممارسة العامة في الخدمة - ٥

  .المرأةالعنف ضد 
المهنیة للممارسة العامة في الخدمة االجتماعیة للتخفیف من ظاهرة العنف والمهارات  األدواتتحدید  - ٦

  .المرأةضد 
تحدید خطوات التدخل المهني للممارسة العامة في الخدمة االجتماعیة للتخفیف من ظاهرة العنف  - ٧

  .المرأةضد 
  أهمیة الدراسة: اثالث

إن المرأة هي النواة األساسیة لبناء المجتمع وأن أي تهدید لكیان المرأة هو تهدید لكیان األسرة   - ١
  .والمجتمع وهنا وجب حمایتها من كل أشكال العنف والعمل على مواجهة أسبابه وأثاره
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  .واألبحاثازدیاد نسبة العنف ضد المرأة وهذا ما أظهرته عدید من الدراسات   - ٢
ضد المرأة یحدث أضرار بالغة وجسیمة على شخصیة الزوجة وبالتالي یحدث خلًال كبیرًا ن العنف إ - ٣

  .في المجتمع
الجانب النظري والعملي للخدمة االجتماعیة بدراسات عملیة خاصة في قضیة مهمة وهي  إثراء - ٣

  .قضیة العنف ضد المرأة
  :مفاهیم الورقة العلمیة: رابعا

العنف بصفة عامة بأنه القسوة وممارسة القهر والقوة وما ینتج عن ذلك إصابة أو  :تعریف العنف -١
  .تدمیر

یعني أي أذى أو ضرر بدني أو جنسي أو نفسي یقع على الزوجة من قبل  :العنف ضد الزوجة -٢
  )٢٠١٧المفتي، ( أو أي شخص آخر خارج نطاق األسرة الزوج

ذلك الشخص المهني الذي یمارس مهنة الخدمة  :االجتماعیة بأنهالممارس العام للخدمة  - ٣
االجتماعیة في مجاالتها المختلفة، واألداة التي من خاللها یتم تحقیق أهدافها من خالل االلتزام بطرقها 

  عالمجتمومبادئها وأسالیبها العلمیة، ویساهم مع غیرة من المهنیین في تحقیق التنمیة المرغوبة في 
  )٢٠٠٠،السنهوري(
بأنها القدرة على استخدام المعرفة بفاعلیة وسهولة في التنفیذ أو االنجاز كما أنها  مكون  :المهارة-٤

للممارسة الذي یدمج المعرفة والقیم معًا ویحولها إلى فعل كاستجابة الهتمام أو لحاجة، وفي إطار مهنة 
یقة الصلة بالمسؤولیة المهنیة المطلوبة من الخدمة االجتماعیة نجد أن المهارة هي اختیار واع للمعرفة وث

األخصائي االجتماعي ثم إدماج تلك المعرفة مع قیم الخدمة االجتماعیة والتعبیر عن ذلك التركیب 
  )١٩٩٧حبیب،( ببنشاط مهني مناس

فهي المسؤولیات واألعمال التي یؤدیها الممارس  :الممارس العام في الخدمة االجتماعیة أدوار -٥
العام في مؤسسات الرعایة االجتماعیة التي یعمل بها على أي مستوى، مستخدمًا األسالیب العلمیة التي 
تنطوي علیها عملیات الممارسة العامة في الخدمة االجتماعیة، وملتزمًا بمبادئها لمساعدة العمالء على 

هة مشكالتهم، بالتعاون مع المهن األخرى بما یحقق الرعایة االجتماعیة إشباع احتیاجاتهم ومواج
  .)٥٠(المتكاملة لهم

المنهج الذي یتبعه األخصائي االجتماعي لتحقیق أهدافه والتي تتضمن مجموعة من  :اإلستراتجیة -٦
  )١٩٩٨نوح،(المسلمات األساسیة التي توضح وجهة النظر العامة التي تمثلها وكذلك تفاصیل العمل بها

التدخل المهني مجموعة األنشطة المهنیة المخططة التي یقوم بها  :تعریف التدخل المهني -٧
بهدف ) فرد، زوجان، أسرة، منظمة، مجتمع(األخصائي االجتماعي والموجهة إلى نسق التعامل 

قیقها، مساعدته على إحداث تغییرات مقصودة ومرغوبة في إطار إستراتیجیة محددة بأهداف وطرق لتح
  )٢٠٠٣المعاطي،ابو (  وتحكمها أخالقیات وقیم ومعارف معترف بها في إطار مهنة الخدمة االجتماعیة
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   :اإلطار النظري للورقة العلمیة: خامسا
  .المرأةالنظریات العلمیة المفسرة لظاهرة العنف ضد : أوال
  :نظریة التعلم االجتماعي -١

السلوك اإلنساني وتؤكد هذه النظریة أن السلوك یتم تعلمه نظریة التعلم االجتماعي هي إحدى نظریات 
  )٢٠١٢حجازي،(بالتقلید والتعلم االجتماعي من خالل ما نشاهده من الفعل ورد الفعل باستمرار

وبالنسبة لنظریة التعلم فإنها تؤكد على أثر البیئة االجتماعیة وباألخص الجماعة وما توفره من نموذج 
حبه من سلوكه مثًال للعنف ولكنها لم تفسر لنا جوانب مهمة كثیرة یتمتع به صا للتعلم یقلده الفرد لما

          العوامل الوراثیة والشخصیة مثالً كالعوامل األخرى التي لها دورها في تشكیل الشخصیة مثل 
  )٢٠١١آل سعود،(
  :نظریة التحلیل النفسي -٢

وقوة مولودة مع الفرد، وأن جمیع الكائنات  تفترض نظریة التحلیل النفسي لفروید أن العدوان غریزة
البشریة لدیها دافع العدوان ودافع الشهوة الجنسیة، وقد یظهر هذان الدافعان في سلوك الفرد بشكل 

كما یرى أصحاب نظریة التحلیل النفسي أن أسباب مشكلة العنف تعود إلى اضطراب  .متداخل ومتشابك
الخبرات والتجارب السابقة التي یمر بها الرجال والنساء على  في شخصیة الفرد، فهم یؤكدون على أهمیة

حد سواء في تشكیل  شخصیاتهم، فخبرات الطفولة تنمي لدى المرأة المعتدي علیها معتقدات وسلوكیات 
خاطئة تصبح مع مرور الزمن جزء من شخصیتها حتى في مرحلة البلوغ والرشد وهؤالء النساء یعتقدون 

  )٢٠١١آل سعود،( .ویخشین من الدفاع عن أنفسهن أمام من هم أقوى منهنأنهن یستحق العقاب، 
  :البنائیة الوظیفیة -٣

ترتكز البنائیة الوظیفیة على فكرة تكامل األجزاء في كل واحد واالعتماد المتبادل بین العناصر المختلفة 
وتهتم النظریة بالطرق  بالمجتمع، لذا فإن التغییر في أحد األجزاء یحدث تغییرات في األجزاء األخرى،

التي تحافظ على توازن عناصر البناء االجتماعي وأنماط السلوك والتكامل والثبات النسبي للمجتمع أو 
وعلى هذا فإن للعنف داللة داخل السیاق االجتماعي إما أن یكون نتاجًا  لفقدان  .الجماعات االجتماعیة

السلوك، أو نتیجة الال معیاریة وفقدان التوجیه  االرتباط بالجماعات االجتماعیة  التي تنظم وتوجه
  )٢٠٠٩منصور،( د عدوانیین فیسلكون طریقهم للعنفوالضبط االجتماعي، وبذلك یكون األفرا

  :العدوان/ نظریة اإلحباط -٤
تعتمد هذه النظریة على فكرة أساسیة، مفادها أن العدوان هو دائمًا نتیجة لإلحباط، وأن مصادر اإلحباط 

  . العوائق والنقائض والصراعات: یمكن تحدیدها ضمن ثالث فئات هي
ومن هنا فإن اإلحباط هو الدافع األولي وراء العدوان وخصوصًا العدوان األسري، فالزوج الذي یتعرض 

في مجال عمله ویشعر بالضعف في التحكم في عمله، فإنه عندما یعود إلى منزله یمارس  للصراعات
  )٢٠١١محمود،(.القوة على زوجة أو أبناءه، إذ أنه یحول تحویل اإلحباط إلى قوة داخل أسرته

  :نظریة العنف األسري -٥
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والتي تبنى على أساس أن اإلحباط الذي یتعرض إلیه الزوج أو الزوجة من خالل عالقات وظروف 
العمل ینعكس على إساءة التعامل بینهما من جانب وزیادة مظاهر العنف في المنزل، وكذلك على 

أي أن (بدائرة العنف األسري  John O Brienتعاملهم مع أبنائهم من جانب اخر، وهذا ما أسماه 
لطفل یتعرض إلساءة في المعاملة من األب أو األم مما یؤثر على سلوكه ویصبح عدوانیًا في مواقف ا

  ).أخرى مع أقرانه أوفي المجتمع الخارجي
  :النظریة المعرفیة -٦

ترى هذه النظریة أن استجابات الفرد غیر العقالنیة تأتي بسبب إدراك الفرد لألحداث التي لم یخبرها 
جدیدة وغریبة عن مخططه اإلدراكي، وبالتالي فهي تقع خارج نطاق خبراته اإلنسانیة  سابقًا على أنها

ویكون بذلك مفتقر إلى أسالیب المواجهة لتلك الخبرات، فنراه یضطرب سلوكه والمالحظ . المألوفة لدیه
  )٢٠١١آل سعود،( .أن هذه النظریة تؤكد على العوامل المعرفیة ودورها في إحداث سلوك العنف

أما النظریة الوظیفیة ففسرت العنف من خالل الخلل الوظیفي لألسرة واضطراب العالقات داخل النسق 
  .األسري، وأن العنف هو دلیل واضح على وجود خلل في البناء الوظیفي لالسرة

یؤخذ على االتجاه البنائي الوظیفي أنه أحادي النظرة، بمعنى أنه ال یرى ویبحث في النسق االجتماعي 
إبعاد التوازن والوظائف وتحقیق األهداف، فال یهتم بتحلیل أبعاد أخرى مثل أبعاد التغیر واالضطراب  إال

  .واألمراض والمشكالت
  :نظریة الصراع -٧

تفسر هذه النظریة العنف ضد المرأة في إطار مفاهیم ومصطلحات السیطرة والضبط، فالرجال أكثر قوة 
هم على النساء، كما أن المراهقین أكثر قوة من األطفال من النساء، ومن هنا فهم یفرضون سیطرت

وبالتالي یمكنهم فرض سیطرتهم على األطفال، كما أن العنف الذي یحدث في المجتمع هو میراث للظلم 
  .التاریخي باإلضافة إلى ما تعاني منه األقلیات من عدم الحصول على نصیب عادل من الثورة والقوة

  :نظریة غیاب الردع -٨
وتؤكد هذه النظریة أن العنف یتزاید عندما ال یكون هناك عقوبة على مرتكبه، سواء كانت هذه العقوبة 

أن الكائن اإلنساني بطبیعته یولد ) Hirsch(قانونیة أو اجتماعیة، وتنطلق هذه النظریة من فكرة هیرتشي 
  )٢٠١٢حجازي ( مك إیذاء اآلخرین واالعتداء علیهوهو یحمل سلوكًا غیر اجتماعي بما في ذل

المبادئ المهنیة للممارسة العامة في الخدمة االجتماعیة للتخفیف من ظاهرة : ثانیا
  :المرأةالعنف ضد 

أساسها االحترام المتبادل  التركیز على بناء عالقة مهنیة تعاطفیة عالجیة تعاونیة غیر مشروطة - ١
ظهار التقدیر مما یتیح الفرص للتواصل والتفاعل السلیم من خالل استخدام  والثقة وتجنب النقد واإلدانة وإ

  .أسالیب اتصال لفظیة وغیر لفظیة
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من خالل إشعار الزوجة المعنفة بالتقبل واالهتمام مما یساعدها :النظرة اإلیجابیة غیر المشروطة  - ٢
  .اآلخرینعادة ثقتها بنفسها والقدرة على التعامل مع على است

من خالل فهم األخصائي لمشاعر الزوجة المعنفة، ومحاولة توصیل هذا الفهم  :الفهم التعاطفي - ٣
  .للزوجة المعنفة مما یساعدها على تكوین صورة واقعیة لمشاعرها، واكتشاف ذاتها والتعبیر عنها بصدق

من خالل التصرف بشكل واضح وتلقائي والتعبیر بصدق  الزوجة المعنفةواقعیة األخصائي مع  - ٤
عما بداخلها تجاه العمیلة، وهذا یشجع الزوجة المعنفة على التعبیر الحر والصادق والتلقائي عن 

  )٢٠١٧رزق،(.مشاعرها
  .والحفاظ على المعلومات وأسرار المعنفة السریة - ٥
  .حق تقریر المصیر - ٦

هنیة للممارسة العامة في الخدمة االجتماعیة للتخفیف من الم األنساق: ثالثا
  :المرأةظاهرة العنف ضد 

وهو األخصائي االجتماعي كممارس عام والمؤسسة أو المنظمة التي : النسق المسئول عن التغییر  -
  .یعمل بها

أسرة، أو فردًا، (هو النسق الذي یعاني من المشكلة ویحتاج إلى المساعدة فقد یكون : نسق العمیل -
  ).جماعة المحیطین باألسرة، المجتمع المحلي النتشار مشكلة العنف األسري

 -أحد أفراد األسرة( إلى تغییر فقد یكون  المتحاجونهو الشخص أو األشخاص : النسق المستهدف -
  ).ثقافة واتجاهات المجتمع - أو األسرة ككل

إحداث تغییر في هم األشخاص الذین یتعامل معم األخصائي من أجل : نسق العمل أو الفعل -
  .العمیل

  )٢٠١٢حجازي ،(  .وهي مشكلة العنف األسري: نسق المشكلة -
األدوار المهنیة للممارس العام في الخدمة االجتماعیة للتخفیف من ظاهرة : رابعا

  .المرأةالعنف ضد 
المعنفة على حشد قدراتها وطاقاتها واتخاذ القرارات  وذلك من خالل مساعدة الزوجة: دوره كمسهل - ١

  .المناسبة فیما یتعلق  بتفاعالتها االجتماعیة والمطالبة بحقوقها الخاصة
وذلك من خالل قیام األخصائي االجتماعي بتوضیح تأثیر العنف الواقع علیها في : دوره كموضح - ٢

یة، وعدم القدرة على مقاومة الضغوط التي االجتماعقدرتها على التعبیر عن مشاعرها، وتفاعالتها 
  .تتعرض لها

من خالل معاونة الزوجة المعنفة على مساعدة نفسها، حیث یكون سلوك األخصائي  :دوره كمساعد - ٣
االجتماعي مسهًال  لسلوك الزوجة المعنفة في االتجاه المرغوب لیساعدها على تنمیة مهارات توكید 

  .الذات لدیها
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ویتمثل في األنشطة التي یقوم بها األخصائي االجتماعي لمساعدة الزوجة المعنفة  :دوره كمعالج - ٤
على زیادة فاعلیة وظائفها االجتماعیة وزیادة قدرتها على تفهم مشاعرها وتعدیل سلوكیاته، وتعلیمها 

  )٢٠١٧رزق،( .كیفیة التعامل مع الضغوط  التي تتعرض لها، والمطالبة بحقوقها الخاصة
ومنظم ومفسر المعلومات عن مشكلة العنف األسري سواء على نطاق األسرة أو  ومحلل دور جامع - ٥

  .في المجتمععلى نطاق انتشار الظاهرة 
لتوجیه النصیحة ألفراد األسرة وتقدیم االستشارة المهنیة للمسترشدین ممن یعانون من  :دور المرشد - ٦

  .العنف األسري
تماعي بتقدیم معلومات كافیة ووافیة عن المؤسسات حیث یقوم األخصائي االج :دور الخبیر - ٧

والخدمات التي یمكن أن تستفید منها األسرة ككل أو یستفید منها الشخص الذي وقع علیه العنف 
  .إذا كانت لدیه الرغبة في التغییر) المعنف(أو الشخص  القائم بالعنف ) المعنف(
  .بین البرامج والمؤسسات المعنیة بمواجهة المشكلة :دور المنسق - ٨
المترتبة على  باآلثارللبرامج العالجیة والبرامج التوعویة واإلرشادیة لتوعیة المجتمع  دور المخطط - ٩

  .انتشار المشكلة
حیث یقوم بهذا الدور بین أفراد األسرة التي تعاني من مشكلة العنف أو بین األفراد : دور الوسیط-١٠
  )٢٠١٢حجازي،( أو اإلیوائیة ین یعانون من العنف والمؤسسات مقدمة الخدمات األسریةالذ

االستراتجیات والتكنیكات المهنیة للممارسة العامة في الخدمة االجتماعیة : خامسا
  .المرأةللتخفیف من ظاهرة العنف ضد 

  :تغییر السلوك، وتتمثل في إستراتیجیة - ١
  .نوع من السلوك اإلیجابي للتعامل داخل األسرة إیجاد -
  )٢٠١٥الشرقاوي،( التجاهات والنظرة السلبیة للمرأةتغییر ا -
  :ضبط االنفعال إستراتیجیة - ٢

  .مع مشاعر الخوف والقلق والتوتر للمرأة المعنفة عند  تعرضها للعنف اإلستراتیجیةهذه 
  :التفاعل الجماعي إستراتیجیة - ٣

تساهم في إیجاد تعاون بین  جماعة النساء المعنفات من خالل تدعیم مشاركتهن في األنشطة الجماعیة 
  .مما یترتب علیه تدعیم عالقاته ببعض وبالتالي توسیع دائرة عالقتهن من غیرهن

  :البناء المعرفي إستراتیجیة - ٤
التعامل مع  العنف الموجه إلیها ومعرفة لتنمیة معارف المرأة المعنفة بالمشكالت التي تواجهها وبكیفیة 

  )٢٠١٠حجازي،( .حقوقها
  :العالج التعلیمي إستراتیجیة - ٥
تنمیة إدراك ووعي المجتمع بمخاطر انتشار ظاهرة العنف األسري وتأثیرها على تماسك األسرة  -

  .واستقرار المجتمع
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  .تقویة وتمكین الضحیة التي وقع علیها العنف لحل مشكالتها -
یة المعتدلة ومهارات حل لسلیمة وأسالیب المعاملة  الوالدالوالدان طرق التنشئة االجتماعیة ا یمتعل -

  .المشكلة دون اللجوء إلى العنف
  :اإلقناع إستراتیجیة - ٦
  .تسهیل عملیة االتصال بین أفراد األسرة -

  .تنمیة ثقافة الحوار بین أفراد األسرة
وعدم تهمیشها في جمیع مناشط الحیاة وذلك في ضوء تعالیم تعدیل اتجاهات المجتمع  نحو المرأة  -

  )٢٠١٢حجازي،( .الدین اإلسالمي
  :القوة إستراتیجیة- ٧

على دعم ثقة المرأة في نفسها وفي قدرتها على التعاون بشكل فعال مع  اإلستراتیجیةتركز هذه 
مع المشكالت التي تواجهها المشكالت التي تواجهها وذلك من خالل زیادة قدراتها على العمل بایجابیة 

  )٢٠١٣بهنسي،(.داخل األسرة
  :التكتیكات المستخدمة

وهو من التكنیكات التي یمكن أن تساعد الزوجة المعنفة على التعبیر عن : أسلوب االستماع - ١
  .مشاعرها وانفعاالتها وبالتالي تتخلص من كثیر من المشاعر السلبیة التي تؤثر على توكیدها لذاتها

دراكه ) الزوجة المعنفة(األخصائي على أن یعبر عن اهتمامه بالعمیل وهو یساعد  :التأكید أسلوب - ٢ وإ
لموقفها ومشاعرها التي تمكنه من فهم الزوجة المعنفة، وتدعیم ذاتها حتى تقلل من مشاعر الضیق 

عرض والغضب والقلق والتوتر حتى تتحسن قدرتها على التفاعل االجتماعي ومقاومة الضغوط التي تت
  .لها
والرغبة في مساعدتها والتعبیر عن ) الزوجة المعنفة(ویتضمن االهتمام بالعمیل  :أسلوب التدعیم - ٣

الثقة في قدرتها وكفاءتها على مقاومة الضغوط التي تتعرض لها، وكذلك الدفاع عن حقوقها، وتلك 
األسالیب لها أهمیتها مع الزوجة المعنفة خاصة في الحاالت التي تبدي فیها توترها وقلقها وانخفاض 

رة الذات لدیها واستخدام الدفاعات التي تقلل ثقتها بنفسها، وتعوق االنسجام بین الذات والخبرة، كذلك صو 
  .استخدام الوسائل اللفظیة التي تساعدها على زیادة ثقتها بنفسها

حیث یتم مساعدة الزوجة المعنفة على التعبیر عن مشاعرها  :أسلوب إعادة صیاغة األفكار - ٤
عادة صیاغتها بشكل جدید یساعدها على إدراك وفهم موقفها الحالي واالرتباط بواقعها بشكل  وأفكارها، وإ

  .یساعدها على االنسجام بین ذاته وخبراته والتوافق مع العالم الخارجي
الواقع ویستخدم هذا األسلوب لتنمیة إدراك الزوجة المعنفة للعالقة بین العنف  :أسلوب التفسیر - ٥

لسلبیة التي لدیها، والضغوط الواقعة علیها، وتفاعالتها االجتماعیة وتأثیر ذلك علیها وبین المشاعر ا
، والتي بدوها لها تأثیر على سلوكها حتى تنمو اآلخرینعلى الصورة التي تكونها عن ذاتها وعن 
  .بصیرتها وتكون لدیها قوة دافعة لتوكید ذاتها
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تصال بینها وبین المحیطین بها إلقامة من خالل تشجیعها على فتح قنوات ا: بناء االتصاالت - ٦
أساسها التفاعل اإلیجابي بینهم قائم على االحترام والتقدیر، ومن ثم  اآلخرینعالقات جدیدة جیدة مع 

الشعور بأهمیتها والقبول االجتماعي لها من قبل المحیطین بها، وما یترتب على ذلك من أثر إیجابي 
  .یرتبط بتوكیدها لذاتها

خالل تقدیر األخصائي لموقف الزوجة المعنفة والظروف المؤلمة والصعبة التي مرت  من :التعاطف - ٧
بداء األخصائي لثقته الكاملة في قدرة الزوجة المعنفة على تخطي كل ذلك   .بها، وإ

وذلك إلخراج المشاعر السلبیة المصاحبة لمشكلة العنف الواقع علیها وما  :اإلفراغ الوجداني - ٨
  .یصاحبه من توكید ذات منخفض

أن یقدم األخصائي االجتماعي نماذج لالتصاالت تختلف عن النماذج التي تستخدمها  :النمذجة - ٩
  .األسرة وتسبب لها العدید من المشكالت

لتي یتم فیه النقاش بین طرفي النزاع والتدریب على أسالیب إعادة تمثیل للمواقف ا :لعب األدوار -١٠
  )٢٠١٧رزق،(.مناقشة مختلفة

ویقصد بأسلوب إدارة الغضب كل من المشاعر االنفعالیة واإلثارة الفسیولوجیة  :إدارة الغضب -١١
  :المرتبطة بالغضب، عن طریق االستراتیجیات التالیة

لبسیطة مثل التنفس بعمق والتخیل في تهدئة مشاعر تساعد بعض فنیات االسترخاء ا :االسترخاء -
في تخفیف مشاعر ) اهدأ، ال  تغضب، كل شئ على ما یرام(الغضب، وتكریر بعض العبارات مثل 

  .الغضب
  )٢٠١١آل سعود،(.استخدام تقنیات أسلوب إعادة بناء الجوانب اإلدراكیة والمعرفیة 
  .للعمل واختبار مدى التقدم  في اتجاه الحلحل المشكلة التي تواجه العمیل وذلك بوضع خطة -

والمهارات المهنیة للممارسة العامة في الخدمة االجتماعیة  األدوات: سادسا
  .المرأةللتخفیف من ظاهرة العنف ضد 

كأحد األدوات التي تساهم في تزوید المرأة بنواحي معرفیة مرتبطة ببعض : المحاضرات والندوات - ١
  .ي تتعلق بهم والمشكالت التي یواجهونها وطرق التعامل معهاالقضایا والموضوعات الت

الطریقة العامة للمناقشة : من خالل استخدام الطرق المختلفة للمناقشة مثل :المناقشة الجماعیة - ٢
للتعرف على الحاجات النفسیة واالجتماعیة للمرأة التي تتعرض للعنف، وكذا التعرف على احتیاجاتهم 

بحریة لتنمیة قدراتهم  أرائهموعالقاتهم األسریة، باإلضافة إلى مساعدتهم على التعبیر عن ومشكالتهم 
  :التعبیر الذاتيعلى 

وباستخدام الصور والمناقشة عن طریق الفیدیو لتدریب  المناقشة عن طریق المجموعات الصغیرة - ٣
والسلوكیات اإلیجابیة وكیفیة لتنمیة القیم  إلضافةالمرأة على طرق التحدث الجید، واألنصاف الفعال 

  .التعامل مع المشكالت التي تتعرض لها
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ي تتعرض للعنف بتنفیذ بعض حیث یمكن من خالل هذه الوسیلة قیام المرأة الت :التعلیم الذاتي - ٤
  )٢٠١٣بهنسي،(.األنشطة بأنفسهم للتعرف على نقاط القوة والضعف لدیهم

  .إلى استخدام الكتیبات والنشرات التوعویة عن العنف األسري المؤتمرات باإلضافةو  المقابلة بأنواعها - ٥
  :علیها التصورالمهارات التي یعتمد 

  المهارة في المناقشة الجماعیة-                 المهارة في االتصال -                مهارة المالحظة -
  .إلمكانیات وموارد المؤسسة والمجتمعالمهارة في االستثمار األمثل  -            المهارة في المشاركة -

تحدید خطوات التدخل المهني للممارسة العامة في الخدمة االجتماعیة للتخفیف من ظاهرة : سابعا
  .المرأةالعنف ضد 

  :في مرحلة الدراسة وتقدیر الموقف: أوال
  .عقد مقابلة أولى للحالة المعنفة - ١
  .دراسة طبیعة العالقات األسریة - ٢
  .على تاریخ المشكلةالتعرف  - ٣
  .معرفة المستوى التعلیمي - ٤
  راض المشكلةتحدید أع - ٥
  .المعتقدات واألفكار الشخصیة للحالةتحدید  - ٦
  .تحدید االضطرابات النفسیة التي تعاني منها الحالة المعنفة - ٧
  .تحدید المشكلة كما تراها الحالة المعنفة - ٨
  .المشكلةمقابلة جمیع أفراد األسرة لفهم  - ٩

  .االتصال بالمؤسسات المجتمعیة لتنسیق الخدمات المقدمة لألسرة -١٠
  .كتابة دراسة حالة شاملة وتقدیمها للقاضي -١١
  :في مرحلة التشخیص: ثانیا

  .تحدید المتسبب بالعنف - ١
  .تحدید طبیعة العنف جسدي، نفسي، جنسي - ٢
  .تحدید نتائج العنف على الحالة المعنفة - ٣
  .طبیعة العالقات األسریة وارتباطها بالمشكلةتحدید  - ٤
  .انتقاء  واختیار العوامل التي أسهمت في حدوث المشكلة - ٥
  .تحلیل وتفسیر العوامل وتوضیح التفاعالت والعالقات بینها - ٦
  .صیاغة تشخیص متكامل عن الحالة - ٧

  :في  مرحلة العالج: ثالثا
  .تحقیق األمان النفسي للحالة  المعنفة - ١
  .تحدید األهداف العالجیة - ٢
  .إبرام عقد مع الحالة على تحقیق األهداف العالجیة - ٣
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حداث التغیرات المطلوبة عن طریق أسالیب التدخل العالجیة - ٤   .تصحیح العالقات األسریة وإ
  .استغالل الجوانب اإلیجابیة للحالة لحل المشكلة - ٥
  )٢٠١١ال سعود،(.عقد جلسات عالجیة للحالة المعنفة - ٦

  المراجع
  
الممارسة العامة المتقدمة للخدمة االجتماعیة وتحدیات  موسوعة منهج: أحمد محمد السنهوري - ١

  )2000، 4القاهرة، دار النهضة العربیة، ط( ، القرن الواحد والعشرین
غزة، مكتبة الطالب (  رعایة األسرة والطفولة مجال الخدمة االجتماعیة في: امجد محمد المفتي - ٢

 )٢٠١٧الجامعي،
برنامج مقترح من منظور العالج المتمركز حول العمیل في خدمة الفرد لتنمیة مهارات : بسام رزق - ٣

القاهرة، جمعیة األخصائیین (مجلة الخدمة االجتماعیة : بحث منشور في  توكید الذات للزوجة المعنفة،
  )٢٠١٧االجتماعین، 

لألخصائیین االجتماعیین وتنمیة أدائهم  تدریبيالعالقة بین تطبیق برنامج ت": جمال شحاتة حبیب - ٤
جامعة حلوان، كلیة الخدمة (،مجلة دراسات في الخدمة االجتماعیة والعلوم اإلنسانیة: ، في" المهني

     )1997االجتماعیة، العدد الثاني، أبریل، 
 العنف األسري ضد المرأة في محاكم األسرةدور الخدمة االجتماعیة مع حاالت : الجوهرة أل سعود - ٥

القاهرة، جامعة ( مجلة دراسات في الخدمة االجتماعیة والعلوم اإلنسانیة: ،بحث منشور في 
  )٢٠١١حلوان،

التدخل المهني للخدمة االجتماعیة للتخفیف من حدة المشكالت التي تعاني  :خالد صالح محمود - ٦
القاهرة، ( مجلة دراسات في الخدمة االجتماعیة والعلوم اإلنسانیة :، بحث منشور في منها المرأة المعنفة

  )٢٠١١جامعة حلوان،
فاعلیة برنامج للتدخل المهني من منظور الخدمة االجتماعیة لتنمیة وعي : سمیر حسن منصور - ٧

مجلة دراسات في الخدمة : بحث منشور في  ،المرأة في التخفیف من مظاهر العنف الموجه ضدها
  )٢٠٠٩القاهرة، جامعة حلوان،( یة والعلوم اإلنسانیةاالجتماع

نحو برنامج مقترح من منظور طریقة خدمة الجماعة للتخفیف من حدة : فایزة محمد بهنسي - ٨
مجلة دراسات في الخدمة االجتماعیة والعلوم : بحث منشور في  ،العنف األسري ضد المرأة الریفیة

  )٢٠١٣القاهرة، جامعة حلوان،( اإلنسانیة
معالجة علمیة من منظور " الخدمة االجتماعیة في مجال رعایة الشباب : ماهر أبو المعاطي علي - ٩

  ) 2003القاهرة، مكتبة زهراء الشرق، (، "الممارسة العامة
مهارات                     –قیم  –قاعدة علمیة " الطریقة المهنیة لتنظیم المجتمع : محمد عبد الحي نوح -١٠
   )١٩٩٨دار الفكر العربي، القاهرة، ( 
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مشكالت المرأة المعنفة في المجتمع السعودي وتصور مقترح لنموذج : نادیة عبد العزیز حجازي -١١
مجلة دراسات في الخدمة االجتماعیة والعلوم : بحث منشور في  ،حل المشكلة في خدمة الجماعة

  ) ،٢٠١٠القاهرة، جامعة حلوان( اإلنسانیة
 ،  العنف األسري ضد المرأة السعودیة وتأثیره علیها كطالبة جامعة: نجوى الشرقاوي وآخرون -١٢

  )٢٠١٥الكویت،  ،(بحث منشور في مجلة الخدمة االجتماعیة 
الممارسة المهنیة للخدمة االجتماعیة للتعامل مع العنف األسري بالمملكة  :هدى محمود حجازي -١٣

مؤتمر العلمي مستقبل الخدمة االجتماعیة في ظل الدول الحدیثة : منشور فيبحث العربیة السعودیة، 
  )٢٠١٢القاهرة ، جامعة حلوان، (


