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  احملاضرة األوىل

 تطور اخلدمة االجتماعية 
 النقاط األساسية :

  .التطور التارخيي ملهنة اخلدمة االجتماعية •
  .نشأة مهنة اخلدمة االجتماعية يف مصر •
            .اخلدمة االجتماعية يف اململكة العربية السعودية •

 التطور التارخيي ملهنة اخلدمة االجتماعية :
ية ظهرت استجابة لظروف اجتماعية سادت اتمع األمريكي، حيث واكب ظهورها ظهور مؤسسات الرعاية اخلدمة االجتماع

.االجتماعية اليت دف إىل تقدمي خدمات اجتماعية لألفراد واجلماعات يف اتمع  
 املتغريات اليت صاحبت نشأة اخلدمة االجتماعية يف اخلارج :

.الثورة الصناعية -١  
.رتبطة بالنمو احلضرياملشكالت امل -٢  
.الثورات واحلروب يف أوروبا وفرنسا -٣  
.التحول من نظام اإلقطاع إىل النظام الرأمسايل -٤  
.تأثر التشريعات باألفكار االشتراكية -٥  
.فشل التشريعات يف مواجهة مشكالت اتمع األمريكي -٦  
.االستفادة من العلوم اإلنسانية -٧  

 التطور التارخيي ملهنة اخلدمة االجتماعية يف اتمع األمريكي :
 املرحلة األوىل : مرحلة التطوع وإنشاء املؤسسات االجتماعية.

: وتتسم هذه املرحلة بالسمات التالية  
.انتشار األفكار اإلنسانية واالجتماعية اليت جاءت ا الثورة الفرنسية مثل العدالة واملساواة واحلرية واإلخاء -  

.نسانية وما جاءت به من نظريات تسعى إىل فهم دوافع السلوك اإلنساينظهور العلوم اإل -  
.بداية حركة تنظيم اإلحسان ووجود متطوعني يعملون ا أدى إىل مطالبتهم باكتساب االعتراف واعتبارهم متخصصني -  

.  منها العمالءوضع تصورات مهنية لصياغة مقومات اخلدمة االجتماعية كمهنة وحتليل بعض احلاالت اليت يعاين -  
 املرحلة الثانية : ظهور طرق مهنة اخلدمة االجتماعية (١٩١٧-١٩٤٦).

  .ماري ريتشموند وكتاا التشخيص االجتماعي الذي أوضح معامل طريقة خدمة الفرد:  ١٩١٧ -
.تماعيةخالل املؤمتر القومي للخدمة االج ١٩٣٥مت وضع أول تعريف خلدمة اجلماعة واالعتراف ا عام  ١٩٣٣ -  
.ظهور قانون الضمان االجتماعي ١٩٣٧ -  
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.االعتراف بطريقة تنظيم اتمع يف املؤمتر القومي للخدمة االجتماعية ١٩٤٦ -  
ويف عام ١٩٤٨ وضع تعريف للخدمة االجتماعية تناول طرقها الثالثة وهو تعريف هريبرت ستروب وهو أا فن توصيل املوارد 

.واتمع إلشباع حاجام عن طريق استخدام طريقة علمية ملساعدة الناس على مساعدة أنفسهماملختلفة إىل الفرد واجلماعة   
تال ذلك االنفتاح على التراث العلمي االجتماعي وأخذت مناهج إعداد األخصائيني االجتماعيني تم بدراسة النظرية االجتماعية 

وسيلة حلماية اتمع وتقدمي اخلدمات العالجية وأصبح هدف  ويف اية اخلمسينات أصبحت اخلدمة االجتماعية توصف بأا
.اخلدمة االجتماعية يضم ثالث طرق أو مناهج أساسية يف املمارسة وهي خدمة الفرد وخدمة اجلماعة وتنظيم اتمع  

 املرحلة الثالثة : ظهور الطرق املساعدة يف اخلدمة االجتماعية خالل الستينات والسبعينات.
ات ظهرت العديد من املشروعات القومية للرعاية االجتماعية بالواليات املتحدة األمريكية دف إىل النهوض باملناطق خالل الستين

.الفقرية االجتماعية وهكذا كانت بداية نشأة طريقة التخطيط االجتماعي  
الزدياد عدد املؤسسات  كما ظهرت طريقة البحث واإلدارة يف اخلدمة االجتماعية استجابة للظروف واملشكالت ونتيجة

االجتماعية أصبح من الضروري وجود طريقة دف إىل إدارة هذه املؤسسات بشكل علمي وهي طريقة اإلدارة يف اخلدمة 
.االجتماعية  

 املرحلة الرابعة : املرحلة احلالية ملهنة اخلدمة االجتماعية وتبدأ من الثمانينات إىل وقتنا احلايل.
وتتميز هذه املرحلة . خدام األسلوب العلمي املنظم للكشف عن مسببات املشكالت القائمة يف اتمعتتميز هذه املرحلة باست

: باجتاهات ميكن حتديدها فيما يلي  
.التركيز على التفاعل بني الفرد والبيئة احمليطة به -١  
.االهتمام بدراسة اتمعات من حيث تركيبها العضوي ومن حيث حاجاا -٢  
.مليثاق األخالقي لألخصائيني االجتماعيني والذي يوجه السلوك املهين للمارسمراجعة ا -٣  
.أصبحت حقوق املواطنني حقوقا مقررة على املستوى الدويل واحمللي -٤  
.االهتمام بإصدار دوريات علمية تتضمن مقاالت يف اخلدمة االجتماعية -٥  
.بلة الطلب املتزايد عليهم لسد حاجات التطور احلضاري احلديثازدياد االهتمام بإعداد األخصائيني االجتماعيني ملقا -٦  

 نشأة وتطور مهنة اخلدمة االجتماعية يف مصر :
ميكن القول أن مهنة اخلدمة االجتماعية قد نشأت يف مصر نتيجة الحتياج اتمع املصري هلا من ناحية وجهود الشباب املثقف 

.جنبية من ناحية أخرىالذي أحس مبشاكل اتمع وبعض اجلاليات األ  
: وميكن أن منيز بني ثالث مراحل حددت نشأة وتطور املهنة يف مصر وهي  

 املرحلة األوىل : مرحلة النشاط التطوعي (قبل عام ١٩٣٥).
خلدمة أهايل احلي  ١٩٣٠وكانت امتدادا لإلحسان وفعل اخلري من جانب املتطوعني فنشأت حملة الرواد مبدينة القاهرة عام 

يف تكوين مجاعة لدراسة النواحي  ١٩٣٢كما فكر بعض املصلحني يف عام . دة فيه وتوجيه سكانه ليكونوا مواطنني صاحلنياملوجو
االجتماعية اليت ميكن هودام احملدودة أن تؤثر فيها وكان من نتيجة تلك الدراسة إنشاء نادي ألبناء الشعب ليكون بيئة صاحلة 

.عليهم بالنفع ميارس فيها الشباب أنشطة تعود  
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 املرحلة الثانية : بداية االهتمام بتعليم اخلدمة االجتماعية (١٩٣٥-١٩٦٨).
بإنشاء مدرسة اخلدمة االجتماعية مبدينة اإلسكندرية لتعليم األجانب ١٩٣٥يف هذه املرحلة بدأت جهود اجلالية اليونانية يف عام 

تواىل إنشاء املعاهد األهلية واحلكومية لتدريس اخلدمة االجتماعيةالذين يعملون يف ميادين الرعاية االجتماعية يف مصر مث   
 املرحلة الثالثة  : (احلالية) االهتمام بالدراسات العليا يف اخلدمة االجتماعية (١٩٦٨ حىت اآلن).

عداد األخصائي وفيها مت االهتمام بتخريج متخصصني على مستوى الدبلوم والبكالوريوس واملاجستري والدكتوراه وتطوير مناهج إ
.االجتماعي إىل جانب االعتراف االجتماعي باملهنة واالهتمام بعقد املؤمترات العلمية  

 اخلدمة االجتماعية يف اململكة العربية السعودية :
منها انطالقا من تعاليم اإلسالم اليت حتض على التعاون والتكافل تقدم حكومة اململكة العربية ملواطنيها كافة اخلدمات اليت تتض

.السياسة االجتماعية وخطط التنمية الشاملة باتمع السعودي  
وهناك عديد من األسباب والعوامل التارخيية اليت أحاطت بظهور وتطور مهنة اخلدمة االجتماعية باململكة العربية السعودية ترتبط 

 بثالثة أبعاد أساسية هي :
 البعد األول : يتعلق باتمع السعودي يف مرحلة التحول االجتماعي:

حيث شهد اتمع السعودي منوا اقتصاديا كبريا صاحبه تغري حضاري وحتول اجتماعي سريع انعكست آثاره على سلوك 
واجتاهات السكان والعالقات بينهم والقيم السائدة مما استوجب وجود اخلدمة االجتماعية لتحقيق التوازن بني اجلوانب املادية 

تغري احلضاري والتحول االجتماعي ومواجهة املشكالت النامجة عن عدم التوازن بني جانيب التغري يف اتمع واملعنوية النامجة عن ال
.السعودي  

 البعد الثاين : بعض احلقائق واملعطيات املوجهة للرعاية االجتماعية يف اتمع السعودي:
نواة مما اقتضى من الدولة أن حتل حمل األسرة املمتدة ولذا  شهد اتمع السعودي تغريا يف أمناط احلياة من أسرة ممتدة إىل أسرة
.وجدت املؤسسات االجتماعية لتعمل على تلبية احتياجات املواطنني  

وعلى هذا اهتمت اململكة باخلدمة االجتماعية كمهنة تستهدف توفري خدمات الرعاية االجتماعية يف اتمع من خالل عمل 
.ؤسسات املختلفة يف كافة جماالت الرعاية االجتماعية يف إطار املعطيات املوجهة للرعاية يف اتمعاألخصائيني االجتماعيني يف امل  

 البعد الثالث : اجتاهات خطط التنمية حنو برامج الرعاية االجتماعية باململكة:
دافعا من الدوافع الهتمام اململكة  سعت اململكة إىل التوسع يف فرص التعليم ااين واالهتمام بالتدريب يف جماالت عديدة مما كان

باخلدمة االجتماعية تعليما وممارسة إلمكانية مسامهة األخصائيني االجتماعيني مع التخصصات األخرى العاملة يف جماالت اإلنتاج 
.الجتماعيواخلدمات يف إطار من التنسيق لتحقيق أهداف خطط التنمية يف االرتقاء مبستوى معيشة املواطنني ودعم االستقرار ا  

 خصائص االهتمام بتعليم وممارسة اخلدمة االجتماعية يف اململكة :
: يالحظ على ممارسة مهنة اخلدمة االجتماعية وتعليمها باململكة ما يلي  

أن بدء انتقال مهنة اخلدمة االجتماعية إىل السعودية كان من مصر عن طريق االستعانة ببعض األخصائيني االجتماعيني  -١
.للعمل يف وزارة املعارف لإلشراف على إدارة التربية والنشاط االجتماعي املصريني  
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يف إطار سعودة الوظائف مت االستغناء عن أغلب األخصائيني االجتماعيني من غري السعوديني ليحل حملهم املواطنون من  -٢
. األخصائيني االجتماعيني  

بة تابعة ألحد األقسام العلمية أو أحد األقسام املستقلة، أو كلية تعدد صور إعداد األخصائي االجتماعي سواء من خالل شع -٣
.إلعداد األخصائيني  

اهتمام اململكة بإرسال البعثات من أبناء اتمع لدراسة املاجستري والدكتوراه يف بعض الدول األجنبية إىل جانب االهتمام  -٤
.بالدراسات العليا يف بعض الشعب أو األقسام  

.قد املؤمترات العلمية احمللية أو املشاركة يف املؤمترات الدولية والعاملية للخدمة االجتماعيةاالهتمام بع -٥  
االستعانة باألكادمييني من املتخصصني يف اخلدمة االجتماعية من الدول العربية خاصة مصر إىل جانب الوطنيني للمشاركة يف  -٦

املية لإلعداد املهين يف إطار اخلدمة االجتماعية ومبا يتمشى مع واقع اتمع إعداد األخصائيني االجتماعيني وفق أحدث املناهج الع
.السعودي  
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 احملاضرة الثانية
 تعريف اخلدمة االجتماعية 

 
 النقاط األساسية :

 .مقدمة •

  .شروط التعريف اجليد•
  .التعريفات األجنبية •
  .التعريفات العربية •
  .يد تعريف اخلدمة االجتماعيةمربرات االتفاق حول توح •
  .خصائص اخلدمة االجتماعية •

 مقدمة :
وقد يرجع هذا إىل حداثة اخلدمة االجتماعية . جيب اإلشارة إىل أنه من الصعوبة وضع تعريف شامل ودقيق للخدمة االجتماعية

.وإىل تعدد املفاهيم اليت ظهرت ذا الشأن  
شأا شأن أي علم حديث يعتمد على اجتهادات الرواد األوائل لصياغة اإلطار وال غضاضة يف هذا إذ أن اخلدمة االجتماعية 

.املعريف هلذا العلم وتوضيح مفهومه للعاملني واملشتغلني  
 شروط التعريف اجليد :

:ميكن إجياز جمموعة من الشروط اليت ينبغي توافرها يف التعريف اجليد  
.فكاره بأقل الكلماتأن يكون التعريف قصريا حبيث يتم التعبري عن أ -١  
.استخدام الكلمات السهلة الواضحة اليت ختلو من الغموض والتعقيد -٢  
.سالمة التركيب من الناحية اللغوية -٣  
.االهتمام باحملتوى الذي يتضمنه املوضوع املراد تعريفه -٤  

 التعريفات األجنبية :
 - تعريف هنسون (١٩٢٥) ..

نوع من اخلدمة اليت تعمل من جانب على مساعدة الفرد أو مجاعة األسرة اليت تعاين من  يعرف هنسون اخلدمة االجتماعية بأا
مشكالت لتتمكن من الوصول إىل مرحلة سوية مالئمة، وتعمل من جانب آخر على أن تزيل بقدر اإلمكان العوائق اليت تعرقل 

.األفراد على أن يستثمروا أقصى قدرام  
  - تعريف ماكس سيبيورين (١٩٧٥) ..

اخلدمة االجتماعية طريقة مؤسسية ملساعدة الناس على تفادي املشكالت االجتماعية، وتعمل على عالج املشكالت االجتماعية 
من خالل تقوية وظائفهم االجتماعية ومتارس من خالل مؤسسات لتقدمي اخلدمات اإلنسانية، وهي فن تكتيكي وعملي تقوم 

.بتقدمي مهام حيتاج إليها اتمع  
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 - تعريف اجلمعية القومية لألخصائيني االجتماعيني (١٩٥٦) ..
مهنة ختصصت يف تيسري وتنمية العالقات االجتماعية بني األفراد واجلماعات والنظم االجتماعية، ومن مث تقع مسئولية العمل 

نية، ويعترب األخصائي االجتماعي االجتماعي على هذه املهنة، تلك املسئولية اليت تصدر عن وظيفتها يف اتمع ومن معارفها امله
مسئوال بالدرجة األوىل عن اإلدراك الواعي للظروف االجتماعية السائدة مبا يف ذلك النظم االجتماعية القائمة واحتياجات اتمع 

حىت يتعاون اتمع يف  وموارده الفعلية، والتوقعات املستقبلية وتوجيه نظر املسئولني من اهليئات احلكومية أو األهلية أو قادة اتمع
.تذليل الصعوبات القائمة أو استحداث خدمات جديدة تستجيب الحتياجات الناس يف اتمع  

 التعريفات العربية :
 - تعريف أمحد كمال أمحد (١٩٧٦) ..

ملوجودة يف اتمع طريقة علمية ملساعدة اإلنسان ونظام اجتماعي يقوم حبل مشكالته وتنمية قدراته ومعاونة النظم االجتماعية ا
.للقيام بدورها وإجياد نظم اجتماعية حيتاجها اتمع لتحقيق رفاهية أفراده  

 - تعريف عبد املنعم شوقي ..
نظام اجتماعي مرن يشترك بطرقه األساسية مع بعض النظم األخرى، ويقوم بالعمل فيه مهنيون متخصصون ويهدف إىل مقابلة 

النمو والتكيف يف اتمع إذا فشلت يف ذلك النظم االجتماعية األخرى، كما يهدف إىل  احتياجات األفراد واجلماعات إىل
.مساعدة تلك النظم على النمو واالمتداد أو حىت تقابل حاجات األفراد واجلماعات واتمعات بطريقة أكثر كفاءة  

 - تعريف حممد مشس الدين أمحد ..
ملساعدة ملن جيد صعوبة يف التكيف وحيتاج إىل هذه املساعدة، كما أا املساعدة اليت اخلدمة االجتماعية علم وفن تقدم بواسطتها ا

يعطيها من هم يف حالة تكيف اجتماعي سليم حىت ال يصبحوا يف حالة سؤ تكيف وذلك بواسطة األخصائي االجتماعي يف 
.مؤسسة اجتماعية لتنمية القيمة والرفاهية االجتماعية لألفراد واجلماعات  

 - تعريف أمحد السنهوري ..
اخلدمة االجتماعية قوة حمركة تعمل بأسلوب متكامل يهتم بالفرد باعتباره اخللية أو النواة هلذا اتمع كما يهتم بوحدات اتمع 
 يف شكل اجلماعات اليت ينظمها اتمع لتحقيق أغراضه يف مسايرة التطور االشتراكي إىل جانب تدعيم وتوجيه منظمات اتمع

.والتنسيق بينها لتعمل يف وحدة متكاملة  
 مربرات االتفاق حول توحيد تعريف اخلدمة االجتماعية :

كيف خنتلف كمتخصصني يف حتديد مفهوم اخلدمة االجتماعية إىل اآلن وحناول أن نقدمها كمهنة متميزة وحنقق هلا مزيدا من  -١
.االعتراف اتمعي  

.يف املمارسة ومازلنا خمتلفني حول املفهومكيف نسعى إىل صياغة مناذج جديدة  -٢  
.أفرزت املمارسة اجتاهات حديثة ملمارسة اخلدمة االجتماعية وما زال اجلدل ثائرا حول املفهوم -٣  
الرصيد اهلائل املتراكم والذي أعده أساتذتنا والرواد األوائل يسمح بتحديدها كمهنة وتفرقتها عن غريها من سائر املهن  -٤

.جمال الرعاية االجتماعية العاملة يف  
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ينبغي أن نقفل الباب وراء هذا اجلدل الثائر وليكن بتحديد املقصود باخلدمة االجتماعية من خالل خصائصها على أن تعترب  -٥
هد احملاوالت السابقة اآلن إحدى املراحل التطورية يف حياة اخلدمة االجتماعية ولنبدأ عهدا جديدا ملناقشة قضايا أخرى حتتاج جل

.الكتاب واملمارسني  
 خصائص اخلدمة االجتماعية :

أهداف حمددة (ويشري مصطلح مهنة إىل أا ذات نشاط متخصص يعتمد على جمموعة من املقومات . اخلدمة االجتماعية مهنة -١
 –ملمارسة املهنة  مؤسسات –ممارس مهين  –مبادئ مهنية  –قيم أخالقية  –مهارات مهنية تطبيقية  –إطار من املعرفة العلمية  –

).اعتراف جمتمعي –العمل ألفريقي  –التجديد واالبتكار   
التخطيط (كما أن هلا طرق مساعدة ) تنظيم اتمع –خدمة اجلماعة  –خدمة الفرد (للخدمة االجتماعية ثالث طرق أساسية  -٢

)البحث –اإلدارة االجتماعية  –االجتماعي   
.عية جمموعة من األساليب الفنية تستخدمها إلحداث التغيري املطلوبلكل طريقة من طرق اخلدمة االجتما -٣  
بقصد ) اتمع –اجلماعة  –الفرد (دف اخلدمة االجتماعية إىل إحداث تغيريات مرغوبة يف األنساق اليت تتعامل معها  -٤

.استثمار أقصى ما لديهم من قدرات وتوظيفها  
حيث تكون اخلدمة االجتماعية هي األساس يف تقدمي (ت عديدة بعضها أولية متارس اخلدمة االجتماعية من خالل مؤسسا -٥

).حيث تم اخلدمة االجتماعية مبساعدة مهن أخرى لتحقيق أهدافها(وبعضها ثانوية ) اخلدمات  
السابقة تعمل اخلدمة االجتماعية يف جماالت عديدة ومن املنتظر ظهور جماالت جديدة حيث أن كفاءة املهنة يف ااالت  -٦

. يسمح باستيعابه يف شىت جماالت املمارسة فضال عن أا وجدت للمساعدة مما ال يعوق من وجودها يف أي جمال من ااالت  
.يقوم مبمارسة هذه املهنة أخصائيون اجتماعيون معدون إعدادا عمليا وعلميا يف معاهد وكليات اخلدمة االجتماعية -٧  
.يها والقائمني عليها املزيد من فرص التحسنيمهنة متطورة تنتظر من ممارس -٨  

 ٩- معترف ا جمتمعيا يف صورة :
.اطراد إنشاء معاهد وكليات إعداد األخصائيني -أ  

.دورها اإلجيايب يف التدخل يف شىت ااالت - ب  
.تواجدها يف مجيع مؤسسات اتمع جبميع صورها األولية والثانوية -ج  
.يف ااالت املختلفةتعاوا مع خمتلف املهن  -د  
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 احملاضرة الثالثة
 فلسفة اخلدمة االجتماعية وعالقتها بالعلوم االجتماعية األخرى 

 
 النقاط األساسية :

 .مقدمة •

  .أهم مكونات فلسفة اخلدمة االجتماعية •
  .فلسفة اخلدمة االجتماعية •
  .العالقة بني اخلدمة االجتماعية والعلوم األخرى •

 مقدمة :
ويف هذا اجلزء نركز على القيم اليت . فلسفة اخلدمة االجتماعية بشكل أويل على القيم املنبثقة من الرغبات اتمعية املتنوعة تعتمد

.تسعى اخلدمة االجتماعية إىل محايتها وصيانتها كالقيم الروحية واإلنسانية  
رد واألسرة واجلماعات واتمعات، فهي بذلك تساعد فلسفة اخلدمة االجتماعية تركز على احلقائق اليت تعزز حتقيق الذات للف

.على التمكن من حل املشكالت واملسامهة يف الوقاية من املشكالت  
 أهم مكونات فلسفة اخلدمة االجتماعية :

مفهوم النسبية -١  

.والذي يعترب مفتاحا لفهم طبيعة اإلنسان واحتياجاته وعالقة اخلدمة االجتماعية به  
: جتماعية ارتباطا مبفهوم النسبيةقيم اخلدمة اال -٢  

:فاخلدمة االجتماعية تعمل من أجل الدفاع عن القيم التالية  
.احترام اإلنسان وكرامته -  
).الفروق الفردية(تقبل االختالفات  -  
.إشباع االحتياجات اإلنسانية -  
.احلرية -  
.حق تقرير املصري -  
.املشاركة االجتماعية -  
.وقت الفراغ أمهية العمل واستثمار -  
:النظريات اإلنسانية األساسية واليت تتناول اإلنسان من كافة جوانبه وتقوم على احلقائق التالية -٣  
.اإلنسان بكل مظاهره هو جزء من الطبيعة -  
.اإلنسان كبقية املخلوقات يعتمد على نفسه وحيتاج االعتماد على اآلخرين وعلى الطبيعة -  
حتديات احلياة من خالل إشباع احتياجاته كذلك هو قادر على تنمية واستخدام قدراته استخداما اإلنسان قادر على مواجهة  -

.كامال  
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.املعىن الروحي للحياة يضفيه عليه اإلنسان -  
.السعادة واإلجناز للشخص ولآلخرين أحد األهداف املهمة للحياة -  
.ربات إنسانيةمعظم املواثيق وضعت من قبل اإلنسان والقيم واألخالقيات هي خ -  
القيمة املثلى هي الوجود اإلنساين فكل إنسان له قيمة متساوية مع اآلخرين، فالقوانني واحلكومات واملؤسسات األخرى  -

.وجدت خلدمة اإلنسان  
قابل الربجمية اليت حتكم اجلانب املهاري والقدرات بواسطة فعالية نتائجها، أي قد يصبح صحيحا وقابال للفهم إذا أثبت أنه  -٤

:وبذا ميكن أن نستنتج. لالستخدام الكامل وقليل الضرر عمليا  
.أن اإلنسانية هي فلسفة وطريقة برجمية -  
.فلسفة اخلدمة االجتماعية ليست علما ألا تتعامل مع القضايا الفلسفية -  
.دمة االجتماعيةال نستطيع االعتماد كليا على العلم ليعطينا املبادئ الضرورية لتطوير ديناميكية طرق اخل -  

 التعامل مع بعض القضايا اليت ال العلم ال يستطيع إخبارنا عن كل ما حنتاج معرفته ولذلك ففلسفة اخلدمة االجتماعية حتاول
 نستطيع تناوهلا بطريقة علمية اليوم. ومن هذه القضايا الفلسفية :

ما هو اإلنسان؟ -١  
ا والطبيعة؟ما هي املسئوليات اليت جيب توجيهها حنو أنفسن -٢  
ما املقصود بأنواع الرغبات يف احلياة؟ -٣  
ما املقصود باتمع؟ -٤  

 فلسفة اخلدمة االجتماعية :
يرى البعض أن الفلسفة هي جمموعة من احلقائق وليست قيما إذ أن القيمة شئ نسيب ومتغري واحلقيقة شيء ثابت واخلدمة 

ك فإن فلسفة اخلدمة االجتماعية هي جمموعة احلقائق اليت تعتمد عليها املهنة لذل. االجتماعية كعلم ينبغي أن ترتكز على الثوابت
:وميكن أن نوردها فيما يلي  

.األفراد خمتلفون يف قدرام واستعدادام ومهارام وهو ما جعل املهنة تعترف بالفروق الفردية -١  
.عمالء اخلدمة االجتماعية هم مصدر التغيري -٢  
.ماعية أن عالج املشكالت يعتمد على جانبني ذايت وبيئيتؤمن اخلدمة االجت -٣  
.اإلميان بكرامة اإلنسان وأن كرامة اإلنسان أهم من مساعدته -٤  
).اتمع –اجلماعة  –الفرد (االعتماد املتبادل بني مجيع األنساق اليت تتعامل معها اخلدمة االجتماعية  -٥  
املضادون  –املهملون  –املرضى النفسيون  –التخلف العقلي (ثناء بعض احلاالتاخلدمة االجتماعية معروضة ال مفروضة باست -٦

).للمجتمع  
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 العالقة بني اخلدمة االجتماعية والعلوم األخرى :
 العلوم النفسية ..

سلوك  واستفادت من النظريات النفسية يف فهم. يعترب علم النفس من أول العلوم اليت استندت إليها املهنة خاصة خدمة الفرد
كما استفادت من علم النفس االجتماعي يف دراسة الصور . اإلنسان ودوافع السلوك ودراسة الشخصية والعمليات السيكولوجية

املختلفة للتفاعل االجتماعي وأمكن االستفادة من الصحة النفسية يف فهم اإلنسان يف األزمات واستخدامه للحيل الدفاعية والتفرقة 
.الالسويةبني الشخصية السوية و  

  علم االجتماع ..
تم اخلدمة االجتماعية وعلم االجتماع باحلقائق االجتماعية والظواهر واملشكالت والنسق االجتماعي وفهم نسق العميل وفهم 

ولكن عامل االجتماع التطبيقي يقف . اتمع لتوفري فرص املساعدة يف حل املشكالت وتغيري املواقف لتحقيق أفضل تكيف ممكن
د حد التوصية بالتغيري دون أن يقوم بنفسه بالتدخل، أما األخصائي االجتماعي فهو يقوم بالتدخل للتغيري بنفسه مستخدما ذاته عن

.املهنية ومهاراته الفنية يف التأثري واالتصال  
 العلوم السياسية  ..

ا حبقائق وبيانات عن الظواهر السياسية حيث تزود اخلدمة االجتماعية باملعلومات عن املؤسسات واملنظمات السياسية وتزوده
.ويستفيد منها األخصائي االجتماعي يف دراسة السلوك السياسي لصاحل اتمع  

  األنثروبولوجيا ..
وهذا يعترب من اهتمامات . حيث تم باإلنسان بوصفه عضوا يف اتمع وتدرس اجلوانب املختلفة يف النسق والبناء االجتماعي

.ية حيث تم بدراسة الثقافة اليت يعيش فيها اتمعاخلدمة االجتماع  
 علم االقتصاد ..

تستفيد اخلدمة االجتماعية من علم االقتصاد يف معرفة القوانني االقتصادية والعالقة بني الظواهر االقتصادية وفهم العمليات 
اجتة السلبية واملسامهة يف حتقيق النمو االقتصادي االقتصادية والتعرف على املشكالت االقتصادية حىت تتمكن من مواجهة اآلثار الن

.ودعم االجتاهات اإلجيابية للتقدم االقتصادي  
  العلوم الصحية والطبية ..

حيث تستفيد بعملها يف اال الطيب ويف عملها يف جمال رعاية املعاقني فهي حباجة إىل فهم ودراسة بعض األمراض والتفاعل بني 
ية وعلم التغذية ملعرفة العوامل االجتماعية املسببة لألمراض واليت هلا تأثري سليب عليها واملسامهة يف تنمية الصحة والبيئة االجتماع

.الوعي الصحي واالجتماعي يف اتمع  
  التشريعات ..

وضعية يسنها  تشريعات دينية وتشريعات: التشريعات عبارة عن قيود يلتزم ا األفراد واتمع حلمايتهم من التفكك وهي نوعان
وتفيد األخصائي االجتماعي يف تعامله مع . اتمع ويلتزم ا األفراد مثل قوانني العمل والتأمينات االجتماعية والضمان االجتماعي

املشكالت املختلفة اليت ختص األسرة واألحداث وحاالت العجز والشيخوخة، وجتعله ملما ا والبد من الرجوع إليها الرتباطها 
.التعامل يف جماالت املمارسة املهنيةبنسق   



  ١١ .. إعداد هتـان                                                                                                                صابر أمحد عبدالباقي   /د  – أسس اخلدمة االجتماعيه   

  علم اإلحصاء ..
تستفيد اخلدمة االجتماعية من عمليات اجلمع والتحليل وتفسري البيانات اليت يقوم ا مهنيون يف أحباثهم العلمية للتعرف على 

.اإلمكانيات وتقومي فعالية اخلدمات الختبار النماذج املهنية املختلفة  
 علوم الكمبيوتر ونظم املعلومات ..

يستخدم احلاسب اآليل يف ااالت االجتماعية والتعليمية ويقوم بتخزين املعلومات وحتليلها وتقومي الربامج ويف العرض والشرح 
.واألخصائي االجتماعي يقوم بتسجيل إجنازاته واخلدمات واملالحظات املهنية حيث تساعده يف تغطية جماالت العمل. والتقارير  
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 احملاضرة الرابعة
 عناصر مهنة اخلدمة االجتماعية ومبادئها 

 
 النقاط األساسية :

 .عناصر مهنة اخلدمة االجتماعية •

  .مبادئ اخلدمة االجتماعية •
 عناصر مهنة اخلدمة االجتماعية:

:عناصر اخلدمة االجتماعية أربعة هي  
.العميل -١  
.األخصائي االجتماعي -٢  
.ذاا اخلدمة -٣  
.املؤسسة ذاا -٤  

 أوال : العميل ..
وتعتمد خدمة هذا العميل على ما . وقد يكون فردا أو مجاعة أو جمتمعا سويا كان أو غري سوي. يعترب العميل هو حمور اخلدمة

 وصلت إليه اخلدمة االجتماعية من مبادئ وأساليب العمل وما استفادته من العلوم األخرى
  ثانيا : األخصائي االجتماعي ..

ويهدف التخصص يف هذه املهنة إىل تزويد األخصائي . األخصائي االجتماعي هو املتخصص املهين الذي يقوم باخلدمة االجتماعية
: باملميزات املهنية التالية  

.أن يزود باملعلومات الكافية عن األفراد واجلماعات واتمعات اليت يعمل معها -١  
. ل االجتماعي، وما تتطلبه تلك املهارات من إدراك وتطبيق ملبادئها وأساليبهاأن يزود باملهارات للعم -٢  
أن يزود مبجموعة من اخلربات املتصلة بطبيعة النشاط الذي ميارسه مع العمالء وهذه اخلربات تساعده على إدراك ما يتم من  -٣

.نشاط لألفراد أو اجلماعات أو اتمعات  
ة الصاحلة للعمل مع الناس كاملقدرة على حب الناس والرغبة يف العمل معهم وتقدير ظروفهم أن يزود باالجتاهات الشخصي -٤

.وضبط النفس واحملافظة على املواعيد وغريها من االجتاهات  
الدراسة النظرية والتدريب امليداين واملمارسة الفعلية بعد : واكتساب هذه الصفات املهنية تستمد أساسا من ثالث قوى رئيسية هي

.التخرج يف مراكز التعليم املختلفة  
 ثالثا : اخلدمة ..

وتشتمل هذه اخلطوات . يقصد باخلدمة اخلطوات املهنية اليت تتم أثناء تقدمي مساعدات موجهة لألفراد أو اجلماعات أو اتمعات
.على الدراسة والتشخيص والعالج  



  ١٣ .. إعداد هتـان                                                                                                                صابر أمحد عبدالباقي   /د  – أسس اخلدمة االجتماعيه   

ساعد الفرد على مواجهة مشكالته، واجلماعة على النهوض وتعتمد هذه اخلطوات على مبادئ أساسية للعمل التطبيقي الذي ي
.بقدرات أعضائها ومهارام واتمع على املواءمة بني احتياجاته وموارده  

 رابعا : املؤسسة االجتماعية ..
فقط، فقد  تعترب املؤسسة هي امليدان الذي متارس فيه اخلدمة، وال يعين ذلك أن اخلدمة ال متارس إال يف املؤسسة االجتماعية

.انطلقت اخلدمة االجتماعية حديثا حنو البيئات احملتاجة إىل خدمة  
وتعمل املؤسسة االجتماعية يف إطار القيم واملستويات االجتماعية السائدة يف اتمع وتستمد فلسفتها منها وتعمل على النهوض 

وال دف املؤسسة االجتماعية لتحقيق كسب مادي حيث  .ا كما ترتبط باحتياجات اتمع باعتبار أا الوسيلة لتحقيق مطالبه
. إا تعتمد يف وجودها ودعم كياا إىل إمكانيات الدولة واألهايل  

 مبادئ اخلدمة االجتماعية :
وقد  .تقوم اخلدمة االجتماعية على جمموعة من املبادئ اليت يلتزم ا األخصائي يف عمله مع وحدات اتمع املختلفة يف عالقته م

تبلورت هذه املبادئ من خالل اخلربات اليت مرت ا ممارسة اخلدمة االجتماعية واملواقف اليت صادفها األخصائيون االجتماعيون 
.يف عملهم إىل جانب العلوم االجتماعية والفلسفات واحلركات اإلنسانية اليت تأثرت ا اخلدمة االجتماعية يف نشأا وتطورها  

:بالنسبة للخدمة االجتماعية على جمموعة من االعتبارات النفسية واالجتماعية أمهها وتقوم مبادئ العمل  
.اإلنسان كائن اجتماعي مبعىن أنه يرغب يف املعيشة مع اآلخرين بل أنه ال ميكنه املعيشة بدون اآلخرين -١  
جتماعية اليت مر فيها طيلة حياته منذ اإلنسان نتاج اجتماعي مبعىن أن سلوكه يف أي حلظة يكون نتيجة مباشرة للخربات اال -٢

.والدته  
لكل إنسان سواء كان فردا أو داخل مجاعة حاجات مادية ونفسية حياول حتقيقها باستمرار، ويؤدي هذا إىل حدوث تفاعل  -٣

.اجتماعي بينه وبني اآلخرين يؤدي إىل تغري اتمع  
عتماد على نفسه من ناحية ويريد االستقالل من ناحية أخرى وهو كل إنسان تتصارع يف نفسه رغبات متضاربة فهو يريد اال -٤

.يريد التقليد من ناحية ويريد التجديد من ناحية أخرى  
.إن اقتناع اإلنسان ذهنيا بشيء ال يعين أنه سيؤديه فتكوين العادات ال يأيت عن طريق النصح ولكن عن طريق املمارسة -٥  
.دفاعي فيظهر غري ما يبطن بغرض إظهار نفسه وتوضيح تصرفاته بشكل يرضي اتمعإن اإلنسان حييط نفسه دائما بسياج  -٦  
. لإلنسان قدرة على التكيف مع الظروف احمليطة دون مساعدة خارجية يف أغلب األحيان -٧  
.إن لإلنسان قدرة على إحداث تغريات يف نفسه كما يف جمتمعه أيضا -٨  
.من غريهم على باقي أفراد اتمع إن بعض أفراد اتمع هلم نفوذ أكثر -٩  

.إن الناس هلم سرعة خاصة يف النمو فمن الصعب إحداث تغيري كبري فيها - ١٠  
.  إن املواطنني ميكنهم اختاذ قرارات صاحلة بشأن مشكالم كأفراد وكجماعات أو جمتمعات بدون مساعدة غالبا - ١١  

ل اإلنسان إىل هذه احلقيقة عن طريق اخلربة واملنطق أو عن طريق التجريب واملبدأ هو حقيقة أساسية هلا صفة العمومية، وقد يص
ومبادئ اخلدمة االجتماعية أتت عن طريق حتليل خربات كثرية مر ا عدد كبري من العاملني يف امليدان، أي أا الزالت يف . املقنن
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كما أا تتغري بتغري املكان . إىل مستوى القوانني الثابتةمرحلة الفروض األساسية املدعمة باخلربات املتراكمة ولكنها مل تصل بعد 
 والزمان. وأهم مبادئ اخلدمة االجتماعية هي:

: املساعدات الذاتية -١  
وجد أن تقدمي املساعدة لذوي احلاجة أو تقدمي احللول اجلاهزة ملشكالت الناس دون أي جهد منهم للتعاون يف إشباع احلاجات 

وعلى ذلك أصبحت النظرة إىل العميل . معظم األحيان من العوامل اليت أدت إىل استمرار املشاكل أو عالج املشاكل كان يف
واملساعدة الذاتية يقصد . تتمثل يف أنه عنصر أساسي من عناصر التغيري مما يتطلب مشاركته مشاركة تتفق مع قدراته واستعداداته

.ومساعدة اتمع لنفسها مساعدة الفرد لنفسه وكذلك مساعدة اجلماعة لنفسها   
:التقبل -٢  

يقتضي هذا املبدأ من األخصائي االجتماعي أن يتقبل العميل كما هو وليس على الصورة اليت جيب أن يكون عليها، وبالتايل ال 
.تتدخل االعتبارات الشخصية أو الذاتية لألخصائي يف احلكم على العميل أو غريه من وحدات العمل  

ي للعميل ال يعين املوافقة على تصرفاته وسلوكه مبا يف ذلك سلوكه املنحرف، وإمنا القصد من التقبل هو على أن تقبل األخصائ
. إشعار العميل باستعداد األخصائي بتقدمي خدماته له ومساعدته إياه بغض النظر عن االختالف أو التفاوت بني الطرفني  

:حق تقرير املصري -٣  
ق اإلنسان يف أن حييا احلياة اليت خيتارها لنفسه وأن يتجه حبياته الوجهة اليت يرغبها بإرادته واليت يقوم هذا املبدأ على االعتراف حب

وال يعين التجاء العميل إىل األخصائي عن طريق إحدى املؤسسات االجتماعية أنه تنازل عن حقه يف . تنسجم مع قيمه ومعتقداته
وعلى ذلك على األخصائي أن يتجنب فرض آراء معينة أو حلول خاصة على . تقرير مصريه ويف اختاذ القرارات املتعلقة حبياته

.العميل بشكل يؤدي إىل سلبه هذا احلق  
:املشاركة -٤  

ويعين أن األخصائي االجتماعي ال حيل مشاكل األفراد بقدر ما يساعدهم على تفهم مشاكلهم وعلى رسم خطط العالج 
. در استطاعتهم مع االستعانة باملوارد واخلدمات االجتماعية املتاحة يف البيئة احمليطةمعتمدين يف ذلك على إمكانيام الذاتية بق

.فالعميل البد أن يسهم بدور فعال يف اخلدمة ويتحمل النصيب األكرب يف املسئولية وال يلقي العبء األكرب على األخصائي  
:السرية -٥  

ليه من بيانات ومعلومات خاصة بالعميل يف طي الكتمان فال يسمح التزام األخصائي مببدأ السرية يتطلب منه حفظ ما حيصل ع
ويعد من أهم املبادئ اليت تنمي الشعور بالثقة واالطمئنان يف نفس العميل . لنفسه بإذاعتها أو ال يسمح ألحد باالطالع عليها

.الت األوىلوهلذا حيرص األخصائي على إبراز هذا املبدأ وتأكيده أمام العميل وعلى األخص يف املقاب  
:العالقة املهنية -٦  

تنشأ بني األخصائي االجتماعي وبني وحدات اخلدمة اليت يتعامل معها عالقات تتصل بالعمل مسيت يف اخلدمة االجتماعية بالعالقة 
 املهنية. وتتميز العالقة املهنية عن العالقة الشخصية يف:

ل وعالج وا يعترضه من مواقف صعبة بينما العالقة الشخصية تعترب غاية العالقة املهنية وسيلة لغاية حمددة هي مساعدة العمي -١
.يف ذاا تشبع حاجات اجتماعية لدى الفرد  
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العالقة املهنية موقوتة بوقت معني وتنتهي بانتهاء تقدمي اخلدمة باعتبارها األصل يف قيام هذه العالقة بينما العالقة الشخصية ال  -٢
.بدوام أطرافها وقد تستمر طوال احلياة تنتهي بتاريخ معني وقد تدوم  

تتسم العالقة املهنية باملوضوعية الرتباطها حبقائق ومهارات أكثر من ارتباطها مبشاعر ذاتية، خبالف العالقة الشخصية اليت  -٣
.تكون فيها االعتبارات الذاتية ركنا مهما من أركان العالقة الشخصية  

السلوك اليت تصدر عن العميل خالل عملية االحتكاك والتفاعل بني األخصائي االجتماعي ال تتأثر العالقة املهنية مبظاهر  -٤
والعميل ألن هذه املظاهر السلوكية يف كثري من األحيان تصدر تعبريا عن الصعاب اليت تعترض العميل أكثر منها موجهة حنو 

.اليت يوجهها أحد أطراف هذه العالقة حنو الطرف اآلخراألخصائي، بعكس العالقة الشخصية اليت كثريا ما تتأثر مبظاهر السلوك   
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 احملاضرة اخلامسة
 املقومات املهنية للخدمة االجتماعية 

 
 النقاط األساسية :

.مقدمة -  
.بعض حماوالت حتديد املقومات املهنية ملهنة اخلدمة االجتماعية -  
.يةاملقومات املهنية للخدمة االجتماع -  

 مقدمة:
املهنة هي امتهان فرد أو أفراد ألداء نشاط معني ال ميارسه إال من ميلكون مهارات خاصة أعدوا خصيصا ملمارستها، فهي من مث  

ختصص دقيق متميز عرف حبكم قاعدة تقسيم العمل ضمانا حلسن األداء وجتنيب خماطر اخلطأ واالرجتال، ومن مث كان لكل مهنة 
ني توافرها ومعارف يتعني اكتساا، وتدريب متميز يتعني اكتسابه بالتعليم واملمارسة، بل استحدث يف استعدادات خاصة يتع

.السنوات األخرية ما يسمى بقانون ممارسة املهنة والذي يعرض أي ممارس غري متخصص للعقوبة واجلزاء  
 بعض حماوالت حتديد املقومات املهنية للخدمة االجتماعية :

لبدايات األوىل لنشأة مهنة اخلدمة االجتماعية كمهنة عاصرت حماوالت أولية لتحول املمارسة من التطوع إىل من املعروف أن ا
املهنية بتخصيص جهود معينة وأفراد متخصصني لتقدميها وظهرت يف هذا الصدد حماوالت حتدد املقومات املهنية للخدمة 

، وحماولة عبد ١٩٦٤) اتزيوين(، وحماولة ١٩٥٧) أرنست جرينوود(اولة ، وحم١٩١٥) إبراهام فلكسندر(حماولة : االجتماعية منها
.١٩٩٦، وحماولة علي الدين السيد ١٩٨٨احلليم رضا   

 املقومات املهنية للخدمة االجتماعية :
 .أهداف اجتماعية تسعى املهنة لتحقيقها   .١

  .القاعدة العلمية   .٢
  .املهارات والقدرة على التطبيق   .٣
  .ألخالقيةالقيم واملعايري ا   .٤
  .إعداد املشتغلني باملهنة   .٥
  .مؤسسات املمارسة   .٦
  .االعتراف اتمعي واملكانة االجتماعية للمهنة   .٧

 أوالً :  أهداف اجتماعية تسعى املهنة لتحقيقها ..
ؤديها تنشأ كل مهنة استجابة الحتياجات جمتمعية، ولذلك فالبد أن يكون لكل مهنة أهداف أو وظائف حمددة تنشأ املهنة لت

للمجتمع، ومن املفترض أن تكتسب املهنة أمهية متزايدة انعكاسا ألمهية الوظائف أو األهداف اليت تؤديها للمجتمع وبقدر فاعليتها 
.يف القيام بأهدافها اتمعية  
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ون االجتماعيون وبوجه عام ميكن القول أن اخلدمة االجتماعية تسعى إىل حتقيق أهداف وقائية وعالجية وتنموية ويسعى األخصائي
 خالل ممارستهم لتحقيق هذه األهداف

 ثانياً : القاعدة العلمية ..
تنمو أي مهنة بارتقاء معارفها وأساسها النظري الذي يساعدها على فهم الواقع والقدرة على التعامل معه وتفسري العالقات بني 

.الظواهر املختلفة اليت تم ا تلك املهنة  
ة ألوان املعرفة النظرية اليت تبىن عليها املمارسة املهنية أو األساس العلمي املوضوعي ملمارسة اخلدمة ويقصد بالقاعدة العلمي

االجتماعية والذي حيتوي على النظريات العلمية والنماذج العلمية واملداخل النظرية اليت توجه مسار التدخل املهين بعيدا عن 
.العشوائية واالرجتال  

 وتتمثل املصادر الرئيسية للقاعدة العلمية ملهنة اخلدمة االجتماعية يف املصادر التالية:
.قاعدة علمية توفيقية مستقاة من علوم أخرى صاحلة لالستخدام -١  
قاعدة علمية خاصة باخلدمة االجتماعية مكونة من نتائج البحوث العملية اليت أجريت لتحسني أداء املهنة لوظائفها يف جماالت  -٢

.دة للمهنةاملمارسة املتعد  
معلومات ناجتة من خربات ميدانية ذات تعميمات واسعة ومقبولة مهنيا، وهي أضعف حلقات القاعدة العلمية للخدمة  -٣

.االجتماعية  
 ثالثاً : املهارات والقدرة على التطبيق ..

ارة يف تطبيق واستخدام تلك احلقائق ميكن القول أن اخلدمة االجتماعية تعترب فنا فهي تعتمد على حقائق العلوم االجتماعية مث امله
.يف التطبيق العملي ملمارسة املهنة  

وتعرف املهارة على أا قدرة األخصائي على التأثري لتعديل سلوك أو مساعدة األفراد يف املواقف الصعبة، وتتضمن استخدامه 
.علومات بفاعلية والتنفيذ واإلجناز بسهولة ويسرأو أا القدرة على استخدام امل. ملختلف املعارف واخلربات أثناء العمل املهين  

وتتوقف قدرة ممارسة األخصائي للمهارات املهنية على مدى تدريبه الكتساب تلك املهارة ومما يساعد على اكتساب املهارات 
 املهنية :

.املمارسة والتكرار -١  
.الفهم وإدراك العالقات والنتائج -٢  
.التشجيع -٥  . القدوة احلسنة - ٤.   التوجيه -٣  

وقد تعددت وجهات النظر حول طبيعة املهارات املهنية اليت ميارسها األخصائي االجتماعي على أساس التركيز على طريقة معينة 
.أو على أساس مدخل تكاملي لتدخل األخصائي يف املواقف املختلفة  

 رابعاً : القيم واملعايري األخالقية ..
وهناك أربع قيم . ين يف أي جمتمع من اتمعات وهي وثيقة الصلة باخلدمة االجتماعية بصفة خاصةالقيم وثيقة الصلة بالنشاط امله

:يشترك فيها األخصائيون االجتماعيون وترتبط بوظيفة اخلدمة االجتماعية وهي  
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إمكانام خالل  ينبغي أن حيظى الناس باملوارد املطلوبة لسد احتياجات البشر األساسية وبالفرص املالئمة للتعرف على -١
.سنوات حيام  

كل إنسان له فرديته وله قيمته ولذلك ينبغي لتفاعل األفراد واستفادم من املوارد أن نزيد من احترامهم ومن شعورهم  -٢
.بذام  

.امميلك الناس حق احلرية ولذلك ينبغي لتفاعلهم واستفادم من املوارد العمل علة تعزيز استقالليتهم وتقييمهم لذ -٣  
أن حتقيق القيم ينبغي أن يكون مسئولية مشتركة بني األفراد واتمع، ففي حني يؤمن اتمع األوضاع املالئمة لألفراد ويوفر  -٤

.الفرص هلم يتوىل األفراد املشاركة الفعالة يف هذه العملية  
 خامساً : إعداد املشتغلني باملهنة ..

: دمة االجتماعية احملاور التاليةتتضمن عملية اإلعداد املهين لطالب اخل  
:االستعداد املهين والشخصي -١  

وينم التحقق من ذلك باختيار الطالب الصاحلني ملمارسة املهنة من خالل إجراء االختبارات الشخصية واملقابالت قبل االلتحاق 
رتبط بقدرة األخصائي االجتماعي على بدراسة اخلدمة االجتماعية للتحقق من توفر جمموعة اخلصائص واملقومات الشخصية اليت ت

. ممارسة عمله بنجاح  
:التعليم النظري -٢  

جمموعة : ويتحقق من خالل تزويد طالب اخلدمة االجتماعية ببناء معريف متكامل حول املهنة ينقسم إىل جمموعتني من املواد هي
موعة املواد التأسيسية، اليت تتضمن جمموعة املواد النفسية وجم. املواد املهنية، وهي اليت ترتبط باخلدمة االجتماعية وطرقها املختلفة

والسوسيولوجية واالقتصادية والتشريعية وجمموعة املواد العامة، وتشمل العلوم السياسية ووسائل االتصال والرياضة واإلحصاء 
.اخل..ونظم املعلومات واإلحصاء االجتماعي  

:التدريب امليداين -٣  
 اخلدمة االجتماعية على أنه تدريب الطالب يف املؤسسات االجتماعية لتأهيلهم ملمارسة املهنة من خالل يعرف التدريب امليداين يف

أو أنه العملية اليت تتم من خالل املمارسة . اكتسام املهارات الالزمة لألخصائي االجتماعي والتزود باملعلومات واملعارف املهنية
هدفة مساعدة الطالب على استيعاب املعارف وتزويده باخلربات امليدانية وإكسابه امليدانية وتستخدم فيها أسس متعددة مست

املهارات الفنية وتعديل مسات شخصيته مبا يؤدي إىل منوه عن طريق ربط النظرية بالتطبيق من خالل االلتزام مبنهج يطبق يف 
.مؤسسات وبإشراف مهين  

 سادساً : مؤسسات املمارسة ..
اعية اال الرئيسي ملمارسة اخلدمة االجتماعية وتكامل بنائها املهين، حيث متثل فاعليتها خاصة وأن اخلدمة متثل املؤسسات االجتم

.االجتماعية مهنة تطبيقية ومهنة ممارسة وبدون هذه املمارسة فلن يكون هلذه املهنة وجود فعلي يف اتمع  
.ني معا لتحقيق أهداف مشتركةوتعرف املؤسسة االجتماعية بأا بناء من األفراد املتفاعل  
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:ومن أهم خصائص املؤسسات االجتماعية اليت متارس من خالهلا اخلدمة االجتماعية  
أن هلا هدفا أو مهمة أساسية هي إنتاج خدمات من أجل الناس تعبريا واقعيا عن التكافل االجتماعي واملسئولية املتبادلة بني  -١

.كل من الفرد واتمع  
.إداري متكامل يقوم فيه األخصائي االجتماعي بدور ملمارسة التدخل املهينهلا جهاز  -٢  

 سابعاً : االعتراف اتمعي واملكانة االجتماعية للمهنة ..
ويعين االعتراف اتمعي مبهنة اخلدمة االجتماعية اإلميان الكامل بضرورة ممارسة هذه املهنة يف اتمع، وهذا االعتراف هو الذي 

يه إمداد املهنة باملوارد والتدعيم الالزم للممارسة حيث تقوم بتقدمي خدمات هلا أمهيتها ملساعدة النظم االجتماعية يف يترتب عل
.وقد ساعد ذلك على وجود عالقة بني اخلدمة االجتماعية والنظم االجتماعية يف اتمع نظرا ألمهية الدور الذي تؤديه. اتمع  

جتماعية أكثر تقديرا عن ذي قبل كما حظيت باالعتراف اتمعي ومبكانة مرموقة بني املهن وقد أصبحت النظرة للخدمة اال
.األخرى  

 ومن أهم مسات ومؤشرات هذا االعتراف اتمعي :
.زيادة االهتمام بإنشاء املزيد من كليات ومعاهد اخلدمة االجتماعية لتخريج األخصائيني االجتماعيني -١  
ني االجتماعيني يف كافة اهليئات احلكومية واألهلية العاملة يف خمتلف جماالت الرعاية االجتماعية كأحد االستعانة باألخصائي -٢

.أعضاء فريق العمل يف تلك اهليئات لتحقيق أهدافها، وزيادة االحتياج للممارس املهين يف اخلدمة االجتماعية يف شىت ااالت  
.يني االجتماعيني العاملني يف خمتلف جماالت اخلدمة االجتماعيةظهور التنظيمات الرمسية اليت تضم األخصائ -٣  
.عقد املؤمترات والندوات العلمية اخلاصة باملهنة -٤  
جترمي اتمع وتأكيده على عدم شرعية ممارسة املهنة لغري املتخصصني فيها على أن تقتصر ممارسة املهنة على خرجيي املعاهد  -٥

.خرجيي اخلدمة االجتماعيةوالكليات املعترف ا إلعداد   
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 احملاضرة السادسة
 طريقة خدمة الفرد 

 
 النقاط األساسية :

.مفهوم طريقة خدمة الفرد -  
.خصائص خدمة الفرد -  
.أهداف طريقة خدمة الفرد -  
.عناصر خدمة الفرد -  
.مبادئ طريقة خدمة الفرد -  
.عمليات خدمة الفرد -  

 مفهوم طريقة خدمة الفرد :
ونعين . ة الفرد طريقة من طرق اخلدمة االجتماعية تستخدم ملساعدة الفرد بقصد إحداث التوافق بينه وبني بيئته االجتماعيةخدم

بالتوافق هنا هو درجة مناسبة من إشباع احلاجات اإلنسانية يرضى عتها الفرد حبيث يتحقق التكامل يف شخصيته يف حالة تكيفه 
ن هنا يستطيع أن يؤدي واجباته مع أسرته ويف عمله وبيئته االجتماعية فسعادة الفرد تكمن يف مع نفسه ومع أسرته ومع عمله وم

.صحته النفسية وسالمتها  
وهي طريقة وعملية ملساعدة األفراد واألسر على إشباع احتياجام والتغلب على مشكالم وتنمية قدرام إىل أقصى درجة 

القدرات الفردية وحتقيق التوافق االجتماعي مع عناصر البيئة االجتماعية يف حدود ثقافة ممكنة باستخدام التدخل املهين لتحسني 
.اتمع وفلسفته  

 خصائص خدمة الفرد:
أحد طرق اخلدمة االجتماعية تتعامل مع الفرد يف املواقف املختلفة ودف إىل مساعدة الفرد واألسرة على مواجهة هذه  -

.املواقف  
.من اإلجراءات مسلسلة تبدأ منذ استقبال العميل مث الدراسة والتشخيص والتدخل املهين عملية تتطلب جمموعة -  
.تستند على جمموعة من األسس العلمية املستمدة من العلوم اإلنسانية واالجتماعية واملمارسات امليدانية وجتارب الرواد -  
.يل سلوك األفراد واجتاهامتسعى إىل حتقيق أهداف وقائية عالجية وتنموية، فهي تسعى إىل تعد -  
.خلدمة الفرد جمموعة من القيم اإلنسانية أمهها قيمة اإلنسان وفرديته وحقه يف حياة كرمية -  
.تؤمن خدمة الفرد مبسئوليتها يف التدخل املهين مع العمالء عند الضرورة ملساعدم على ختطي العقبات -  
األداء القائم على أساس االستعداد للعمل والتعلم والتدريب الكتساب اخلربات  تستند يف تعاملها مع العمالء على املهارة يف -

.واملهارات اليت حتقق عملية املساعدة  
متارس بواسطة أخصائيني مدربني لديهم االستعداد لتقدمي عملية املساعدة لألفراد وأسرهم مبا لديهم من علم وما اكتسبوه من  -

.مهارة  
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هي اليت حتدد اجتاه ونوعية املساعدة للعمالء ومن مث هناك مستويات للمساعدة ختتلف من مؤسسة  طبيعة املؤسسة وفلسفتها -
. ألخرى  

 أهداف طريقة خدمة الفرد :
 اهلدف العام .. 

يتمثل يف مساعدة األفراد على التغلب على العقبات واملشكالت اليت تواجههم من خالل تنمية قدرام كي يتمكنوا من أداء 
م ومن مث يتحقق هلم أكرب قدر من السعادة والرضامسئوليا.  

 األهداف الفرعية ..
: هناك مخسة مستويات من خالهلا تتحقق األهداف الوقائية والعالجية واإلمنائية لطريقة خدمة الفرد، هي  

.إحداث تعديل كلي يف شخصية العميل وظروفه البيئية:  املستوى املثايل -١  
.يل نسيب يف كل من شخصية العميل وظروفه البيئيةتعد : املستوى الواقعي -٢  
.تعديل كلي أو نسيب يف شخصية العميل أكثر من الظروف البيئية: العالج الذايت -٣  
. تعديل كلي أو نسيب للظروف البيئية أكثر من التعديل يف شخصية العميل:  العالج البيئي -٤  
.عض احلاالت لتجنب املزيد من التدهوروهو مستوى سليب ونلجأ إليه يف ب:  جتميد املوقف -٥  

 عناصر خدمة الفرد :
: العميل -١   

وهو إنسان واجهته حالة من عدم التوافق مع الظروف . يطلق لفظ العميل على املتقدم لطلب املساعدة سواء كان فردا أو أسرة
.مر الذي دفعه إىل طلب املساعدةاحمليطة به أو حالة من االضطراب يف جوانب شخصيته مما أدى إىل اإلحساس بالعجز األ  

):املشكلة(املوقف اإلشكايل  -٢  
 هي موقف متأزم يواجه الفرد ويعجز بقدراته الذاتية عن مواجهته، فاملشكلة الفردية تظهر نتيجة لتفاعل الفرد مع ظروفه احمليطة به

: وميكن تصنيف هذه املشكالت إىل. كايلومن مث البد من التعرف على أبعاد الشخصية كمدخل لفهم املشكلة أو املوقف اإلش  
.عوامل ذاتية تشمل العوامل الوراثية والعقلية واجلسمية -  
.الظروف والعوامل البيئية وتشمل البيئة األسرية، االقتصادية، القيم والتقاليد السائدة، العالقات بالبيئة اخلارجية -  
:األخصائي االجتماعي -٣  

وتتطلب هذه املمارسة جمموعة من السمات واخلصائص الواجب . املهين ملهنة اخلدمة االجتماعيةأخصائي خدمة الفرد هو املمارس 
.توافرها يف شخصيته سواء من حيث اإلعداد املهين أو االستعداد الشخصي  

: املؤسسة -٤  
أولية متخصصة أساسا وتصنف املؤسسات إىل مؤسسات . هي اهليئة أو املنظمة اليت وجدت يف اتمع تعبريا عن حاجات أفراده

ملمارسة مهنة اخلدمة االجتماعية مثل مكاتب الضمان االجتماعي ومؤسسات ثانوية وهي تلك املؤسسات اليت مل تنشأ خصيصا 
.ملمارسة املهنة ولكن ممارسة اخلدمة االجتماعية ا تعد جانبا من نشاطها مثل املدارس واملستشفيات واملصانع وغريها  
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: عملية املساعدة -٥  
تشمل عملية املساعدة  جمموعة من اخلطوات املتتابعة اليت يقوم ا أخصائي خدمة الفرد مع العمالء باالعتماد على مبادئ 

وعمليات الطريقة وكي تتم عملية املساعدة بفاعلية البد أن تعتمد على قدر كاف من املعلومات فهي املقياس احلقيقي لنجاح 
.طريقة خدمة الفرد  

 مبادئ طريقة خدمة الفرد :
: مبدأ التقبل -١  

يعرف التقبل بأنه إظهار مشاعر الود واالرتياح إىل مالقاة العميل يف موقع العمل املهين ويقوم أساسا على احترام العميل وآدميته 
األخصائي وكرامته حيث تعتمد فلسفة التقبل على اإلميان بالفروق الفردية حيث أن لكل إنسان قدراته اخلاصة وخرباته، فعلى 

.تقبل العميل كما هو كائن وليس كما جيب أن يكون من وجهة نظر األخصائي  
: مبدأ السرية -٢  

السرية هي صيانة مقصودة ألسرار العمالء وجتنب إذاعتها وانتشارها بني عامة الناس، وتعتمد فلسفة السرية على أن الطبيعة 
وعلى األخصائي أن يطمئن عمالئه إىل سرية املعلومات اليت حيصل عليها  .البشرية حترص دائما على إخفاء نواحي النقص من الغري

وأال يتحدث مع العميل عن أسرار غريه من العمالء وكذلك أال يأخذ من العميل بيانات ومعلومات إىل بالقدر الذي يلزم لفهم 
.املشكلة  

: مبدأ حق تقرير املصري -٣  
يف شؤونه داخل نطاق املؤسسة وخارجها يف حدود القوانني والنظم املعمول ا  ويعين منح العميل ذو األهلية حق التصرف احلر

وهي حرية مقيدة متنح للعمالء بدرجات تتفق مع طبيعة مشكالم وأمناط شخصيام ولكن يستثىن من تطبيق هذا املبدأ بعض 
واألطفال عدميي األهلية واألطفال صغار السن الفئات اليت تعجز عن اختاذ القرار املناسب مثل املرضى العقليني وضعاف العقول 

.واألحداث املنحرفني وحاالت اإلدمان الشديد  
: مبدأ العالقة املهنية -٤  

العالقة املهنية هي حالة من االرتباط العاطفي العقلي اهلادف تتفاعل خالهلا مشاعر وأفكار العميل واألخصائي خالل عملية 
انتهاء املساعدة كما أا مؤسسية حيث يتعامل األخصائي مع العمالء بالقدر الذي تتطلبه وهي عالقة مؤقتة تنتهي ب. املساعدة

.مصلحة العمل، ودف إىل توفري املناخ املالئم إلمتام عملية املساعدة  
 عمليات خدمة الفرد :

: الدراسة االجتماعية -أوال  
ئي االجتماعي والعميل على عالقة إجيابية حبقائق املوقف الدراسة االجتماعية هي عملية مشتركة دف إىل وضع كل من األخصا

كما أن للدراسة مصادرها أو منابعها اليت حنصل منها على حقائق . اإلشكايل دف تشخيص املشكلة ووضع خطة العالج
.املشكلة وهي العميل واألسرة واملدرسة واألصدقاء واملستندات وغريهم  

: التشخيص -ثانيا  
.يد طبيعة مشكلة العميل والوصول إىل تفسري أسباا دف جناح اخلطة العالجيةيقصد بالتشخيص حتد  



  ٢٣ .. إعداد هتـان                                                                                                                صابر أمحد عبدالباقي   /د  – أسس اخلدمة االجتماعيه   

وهذا يعين أن التشخيص عملية عقلية يشترك فيها كل من األخصائي والعميل بعد استيفاء قدر كبري من عملية دراسة املشكلة 
.بيئية حتليال عمليا ومنطقياوذلك لتحديد طبيعة املشكلة وحتليل العوامل املسببة هلا سواء الذاتية أو ال  

: العالج -ثالثا  
العالج يف خدمة الفرد هو التأثري اإلجيايب يف شخصية العميل أو ظروفه احمليطة لتحقيق أفضل أداء ممكن لوظيفته االجتماعية 

الثاين بيئيوللعالج شقان أحدمها ذايت و. ولتحقيق أفضل استقرار ممكن ألوضاعه االجتماعية يف حدود إمكانيات املؤسسة  
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 احملاضرة السابعة
 طريقة خدمة اجلماعة 

 
 النقاط األساسية :

.مقدمة -  
.تعريف طريقة خدمة اجلماعة -  
.أهداف طريقة خدمة اجلماعة -  
.عناصر طريقة خدمة اجلماعة -  

 مقدمة :
يف اية القرن التاسع عشر كاالحتادات واجلماعات التقليدية  ظهرت طريقة خدمة اجلماعة نتيجة للعديد من احلركات االجتماعية

والراديكالية يف جمال السياسة واليت أدت إىل ظهور مؤسسات ذات عالقة باخلدمة االجتماعية واليت كانت تضم مجاعات الشباب 
.ومنها أندية الصبية واحملالت االجتماعية  

نشأت اجلمعية األمريكية  ١٩٣٦تماعية بطريقة خدمة اجلماعة ويف عام اعترف املؤمتر القومي للخدمة االج ١٩٣٥ويف عام 
.لدراسة اجلماعة واليت عرفت بعد ذلك باجلمعية األمريكية ألخصائي العمل مع اجلماعات  

 تعريف طريقة خدمة اجلماعة :
تساعد األفراد لتزيد من أدائهم تعددت تعريفات طريقة خدمة اجلماعة ومنها تعريفها بأا أحد مناهج اخلدمة االجتماعية اليت 

االجتماعي عن طريق اخلربات اجلماعية للعمل على مواجهة مشكالم الشخصية واجلماعية واتمعية بطريقة أكثر كفاءة 
.وفاعلية  

ق وعرفها أنيس عبد امللك بأا طريقة وعملية للعمل مع األفراد يف مجاعات داخل مؤسسة اجتماعية وبتوجيه رائد عن طري -
.   برنامج يتفق وحاجات أعضاء اجلماعة وقدرام وميوهلم  

كما عرفها حممد مشس الدين أمحد بأا طريقة يتضمن استخدامها عملية بواسطتها يساعد األخصائي األفراد أثناء ممارستهم  -
ويسامهون يف تغيري اتمع يف  ألوجه نشاط الربنامج يف األنواع املتعددة من اجلماعات يف املؤسسات املختلفة كأفراد وكجماعة

.حدود أهداف اتمع وثقافته  
 وبتحليل هذا التعريف ميكن استخالص التايل:

. خدمة اتمع طريقة أي أا تعتمد على املنهج العلمي مبا يشمله من املعرفة والفهم واملبادئ واملهارات -١  
ى سلسلة من اخلطوات واإلجراءات ميارسها األخصائي هذه الطريقة يتضمن استخدامها عملية فهي تعتمد أيضا عل -٢

.االجتماعي الذي يعمل مع اجلماعة  
.استخدام الربنامج مبا يتضمنه من أنشطة متنوعة كوسيلة ملساعدة األفراد الذين انضموا إىل اجلماعة ملمارستها -٣  
يف مؤسسات متنوعة سواء لتحقيق هدف أويل أو هناك أنواع متعددة من اجلماعات كاجلماعات اإلجبارية واالختيارية متارس  -٤

.ثانوي  
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.تسعى الطريقة إىل حتقيق غرض ثالثي يتمثل يف منو الفرد ومنو اجلماعة واملسامهة يف تغيري اتمع -٥  
.األخصائي االجتماعي عنصر أساسي من عناصر ممارسة الطريقة حيث يعمل يف حدود أهداف اتمع وثقافته وقيمه -٦  

 أهداف طريقة خدمة اتمع :
 أوال- أهداف مرتبطة بالفرد كعضو يف مجاعة :

:تسعى خدمة اجلماعة إىل مساعدة الفرد يف حتقيق العديد من األهداف كما يلي  
.إشباع احلاجات النفسية كاحلاجة إىل األمن واحلب والتقدير، واحلاجات االجتماعية كاالنتماء واحلصول على املكانة وغريها -١  
.ب اخلربات اليت تساعده على التفاعل مع اآلخريناكتسا -٢  
.إتاحة الفرص املناسبة للتعبري عن آرائه ومشاعره -٣  
.تنمية قدرات الفرد الذاتية والتدريب على استخدامها -٤  
.تنمية اجلانب املهاري، مما يسهم يف تدعيم اجلوانب التنموية لدى العضو -٥  
.الحظة خالل مواقف احلياة االجتماعيةتنمية مهارات اإلصغاء والتحدث وامل -٦  
.تعديل واكتساب وتغيري االجتاهات -٧  

 ثانيا -  أهداف مرتبطة باجلماعة ككل :
:تسعى الطريقة إىل حتقيق أهداف بالنسبة للجماعة باعتبارها وحدة واحدة وتتمثل فيما يلي  

.ات مبا يفيد اجلماعة واملؤسسة واتمعالتعرف على قدرات وإمكانيات اجلماعة واكتشافها واستخدام هذه القدر -١  
.استخدام اجلماعة كأداة للوقاية من العديد من األمراض االجتماعية كاالحنراف والتدخني واإلدمان -٢  
.مشاركة اجلماعة يف تنمية اتمع من خالل املشاركة يف ااالت املختلفة باتمع كمجال خدمة البيئة والتطوع وغريها -٣  
دة اجلماعة كوحدة قائمة بذاا على النمو والنضج وحتقيق أهدافها األمر الذي يؤدي إىل منو اتمع وتطوره وهذا يتم مساع -٤

من خالل تقوية العالقات اإلنسانية بني أعضائها واستثارم للمشاركة يف املناقشات اجلماعية اليت تسهم يف حل املشكالت اليت 
.قد تعترضهم  

.لدميقراطية يف اجلماعة حيث أن األسلوب الدميقراطي أفضل األساليب وحيتاج إىل تدريبتنمية احلياة ا -٥  
 ثالثا- أهداف خدمة اجلماعة املرتبطة باملؤسسة :

.استخدام اجلماعة لتحقيق هدف املؤسسة مبا تتضمنه من شروط وقواعد وأغراض تسعى إىل حتقيقها -١  
على حتقيق أهدافها فكل مؤسسة تتبىن هدفا معينا تسعى إىل حتقيقه ومنها الوقاية  ممارسة خدمة اجلماعة يف املؤسسة يساعدها -٢

.من االحنراف وحل املشكالت واإلعداد للحياة واإلصالح والعمل االجتماعي والتأهيل  
تأثري مادي ممارسة خدمة اجلماعة باملؤسسات قد تؤدي إىل جذب املزيد من األعضاء لالستفادة من خدمات املؤسسة وبالتايل  -٣

.ومعنوي على املؤسسة نفسها  
ممارسة خدمة اجلماعة يف املؤسسة قد حتقق للمؤسسة مكانة وقيمة اجتماعية باتمع من خالل ما حتققه اجلماعة من أدوار  -٤

.خالل األنشطة اليت متارسها باملؤسسة  
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 رابعا-  أهداف خدمة اجلماعة املرتبطة باتمع :
:حتقيق أهداف تتعلق باتمع احمليط باملؤسسة اليت متارس ا كما يليدف خدمة اجلماعة إىل   

.ممارسة خدمة اجلماعة تسهم يف تنمية روح الوالء واالنتماء للمجتمع -١  
.استثمار وقت فراغ األفراد واجلماعات مبا يعود عليهم وعلى اتمع الذي يعيشون فيه بالنفع -٢  
وصيل ونقل ثقافة اتمع لألعضاء والعمل على تعديل بعض اجلوانب غري املرغوب فيها ممارسة خدمة اجلماعة تسهم يف ت -٣

.وذلك بتوجيه من األخصائي االجتماعي  
تسهم ممارسة خدمة اجلماعة يف املشاركة يف املشروعات اتمعية اليت حتقق التنمية كاملشروعات التطوعية ومشروعات اخلدمة  -٤

.العامة  
.ماعة ملتابعة التغريات االجتماعية والثقافية والسياسية اليت تطرأ على اتمعتوجيه أعضاء اجل -٥  
املسامهة يف مواجهة مشكالت اتمع والنهوض به ومن هذه املشكالت االحنراف واإلدمان واملشكالت اليت تعوق التنمية  -٦

.االقتصادية كمشكالت الزيادة السكانية والبطالة وغريها  
 عناصر طريقة خدمة اجلماعة :

تتضمن عناصر الطريقة كل من الفرد كعضو يف اجلماعة، واجلماعة، والربنامج، وأخصائي خدمة اجلماعة، واملشرف، واملؤسسة، 
.واتمع  

:عضو اجلماعة -١  
تميزة ولكل عضو شخصيته امل. هو الفرد الذي ينضم إىل اجلماعة برغبته أو بطريقة إجبارية ويشترك يف براجمها ويلتزم بشروطها

واألخصائي يقوم مبساعدة كل عضو عن طريق اخلربات اجلماعية داخل اجلماعة بالشكل الذي يساعده على النمو ومواجهة 
.املشكالت الشخصية اليت تعوق أدائهم االجتماعي  

: اجلماعة -٢    
جام من خالل االرتباط اجلماعة وحدة تتكون من ثالثة أشخاص أو أكثر تربطهم عالقة غري رمسية حياولون إشباع احتيا

 االجتماعي بينهم. وجيب أن يتوفر باجلماعة اخلصائص التالية :
.أن يكون هدفها معلنا جلميع الراغبني يف االنضمام إليها من األعضاء -  
.ماعةوجود مسات مشتركة بني األعضاء يف املستويات الثقافية والعمرية والصحية واالجتماعية وهو ما نطلق عليه جتانس اجل -  
.وجود تنظيم وظيفي للجماعة يتمثل يف أدوار ومسئوليات حمددة لكل عضو -  
تتميز بتكوين عالقة مهنية بني أخصائي خدمة اجلماعة واألشخاص املكونني هلا وعالقات بني األعضاء بعضهم البعض داخل  -

.اجلماعة  
.موعد حمدد ملمارسة الربنامج املتفق عليه من قبل اجلماعة -  
: ئي خدمة اجلماعةأخصا -٣  

:هو شخص معد إعدادا مهنيا ميكنه من ممارسة أدواره يف مساعدة اجلماعة وأعضائها على النمو والتغري والبد أن يتصف مبا يلي  
.لديه معرفة تامة بطريقة خدمة اجلماعة وعملياا ومبادئها -  
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.لديه خربة ومهارة يف ممارسة الطريقة مبيادين املمارسة املهنية -  
.القدرة على إقناع اآلخرين بأمهية الطريقة ودورها يف اتمع -  
.احلرص على االرتقاء بالتخصص واملهنة -  

.القدرة على فهم سلوك األفراد واجلماعات والتخطيط إلشباع احتياجات األفراد يف اجلماعات واحتياجات اجلماعات أيضا  
: الربنامج -٤  

يت تتكون بني األعضاء واجلماعة واألخصائي من أجل الوصول إىل مكونات ثقافية ونفسية الربنامج هو كافة األنشطة والعالقات ال
.واجتماعية تؤثر يف منو الفرد واجلماعة  

: املشرف -٥  
هو شخص مهين ذو خربة ومهارة وقدرة على توجيه اآلخرين من املتطوعني أو طالب اخلدمة االجتماعية أو األخصائيني 

.لى النمو وحتسني األداء هلم يف تعاملهم مع العمالءاالجتماعيني ملساعدم ع  
: املؤسسة -٦  

متارس خدمة اجلماعة يف العديد من املؤسسات كاألندية الشعبية ومؤسسات الترويح واملدارس واملؤسسات االجتماعية 
.واملستشفيات وختتلف كل منها عن األخرى من حيث الغرض  

: اتمع وثقافته -٧  
ئي االجتماعي للمجتمع احمللي الذي توجد فيه املؤسسة والعوامل املختلفة اليت تؤثر فيها تكون مساعدته بقدر معرفة األخصا

.للجماعة على حتقيق أغراضها اليت تتماشى مع قيم وثقافة اتمع احمللي  
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 احملاضرة الثامنة
 طريقة خدمة اجلماعة مبادئها وعملياا 

 
 النقاط األساسية :

.مبادئ طريقة خدمة اجلماعة -  
.عمليات طريقة خدمة اجلماعة -  

 مبادئ طريقة خدمة اجلماعة :
تقوم خدمة اجلماعة على جمموعة من املبادئ وجيب على األخصائي املمارس للطريقة أال يلتزم فقط ذه املبادئ ولكن يعرف 

:وتتحدد هذه املبادئ فيما يلي. ويؤمن بالفلسفة اليت قامت عليها  
: مبدأ تكوين اجلماعة على أساس مرسوم -١  

جيب أن يراعى عند تكوين اجلماعة أن تتم هذه العملية على أساس خمطط فهي ليست عملية عشوائية أو ارجتالية، حيث أن 
 اجلماعة هي الوحدة األساسية اليت بواسطتها يستطيع األخصائي مساعدة األعضاء على النمو وحتقيق األهداف وكي يتحقق ذلك
يراعى عند تكوين اجلماعة أن تكون متجانسة من حيث األعمار واملستويات االقتصادية واالجتماعية والصحية والثقافية وكذلك 

.اجلوانب الثقافية والشخصية وتشمل العادات والقيم والتقاليد واألهداف  
) فريتز ريدل(ماعة وهذا ما أوضحه العامل وعلى الرغم من أمهية التجانس إال أنه من األفضل وجود قدر من االختالف يف اجل -

يف قانون املسافة األنسب والتجانس النسيب حيث أكد أن اجلماعة البد أن حتظى بقدر كبري من التجانس مع وجود نسبة قليلة من 
.االختالف، فالتجانس لضمان استقرار اجلماعة أما القليل من االختالف لضمان حيوية اجلماعة ونشاطها  

:كوين عالقة مهنية بني األخصائي واجلماعةمبدأ ت -٢  
أساس العالقة املهنية بني األخصائي يف خدمة اجلماعة واجلماعة هو تقبل األخصائي لألعضاء كما هم ال كما ينبغي أن يكون عليه 

اجلماعة، وبينه ثقة متبادلة بني األخصائي و: وهي) جوانب(وترتكز العالقة املهنية على ثالثة مكونات . سلوك هؤالء األعضاء
وأن يؤمن األخصائي أن العالقة املهنية بينه وبني اجلماعة تتم يف . وبني كل عضو من أعضائها، وحرية متبادلة، واحترام متبادل

.حدود املؤسسة وبالقدر الذي يتالءم مع هدف املؤسسة وقوانينها ولوائحها  
: مبدأ األهداف املعينة -٣  

وهناك أهداف . هداف خاصة باألخصائي، وأخرى خاصة باألعضاء، وثالثة خاصة باملؤسسةأ: هناك ثالثة أنواع من األهداف
ويسلم هذا املبدأ بأن اجلماعة واملؤسسة واألخصائي وحدة واحدة تعمل متضامنة مع بعضها . قصرية املدى وأخرى طويلة املدى

.هم وإمكانيام وأهدافهموعلى األخصائي أن يساعد األفراد واجلماعات ملعرفة حدود. لتحقيق أهدافها  
: مبدأ الدراسة املستمرة -٤  

يتدخل األخصائي االجتماعي ملساعدة األعضاء واجلماعات مهنيا ولتقدمي أي مساعدة جيب عليه دراسة وحدات الدراسة سواء 
 وعلى األخصائي أن يكون الفرد أو اجلماعة أو املؤسسة وهو يف ذلك يؤمن مببدأ التغري واالختالف فالفرد واجلماعة دائما يف تغري
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على معرفة ذا التغري حىت ميكنه مساعدة اجلماعة وأعضائها عن طريق برنامج يقابل حاجام ورغبام املتغرية وذلك بالدراسة 
.املستمرة عن طريق األسئلة واملالحظة واإلصغاء واستخدام النظريات العامة وغريها من الوسائل  

:وجهمبدأ التفاعل اجلماعي امل -٥  
فالتفاعل هو شبكة من العالقات املتبادلة بني . التفاعل هو املصدر األول للحيوية بني األعضاء واجلماعة وبينهم وبني األخصائي

. اجلماعة واألعضاء واألخصائي  
الشلل والتنافس والتفاعل قد يكون تفاعال مجاعيا إجيابيا كالتعاون والتكيف والتوافق، وقد يكون تفاعال مجاعيا سلبيا كالصراع و

.السليب  
وعلى األخصائي أن يعمل على زيادة التفاعل واإلكثار منه بني أعضاء اجلماعة وذلك ألمهيته البالغة إذ ال تتم عملية منو اجلماعة 

 واألعضاء إال من خالل التفاعل ويتمثل دور األخصائي فيما يلي:
.تشجيع األعضاء على التفاعل وخاصة األعضاء املنطوين -١  
.تشجيع األعضاء على التكيف داخل اجلماعة -٢  
.حتويل التفاعل السليب إىل إجيايب -٣  
.ال يتدخل يف تفاعل اجلماعة إال عند اللزوم -٤  
.يطلق العنان لتفاعل األعضاء -٥  
:مبدأ الدميقراطية وحق تقرير املصري -٦  

 الدميقراطية هي أسلوب احلياة الذي حيدد أفعال واستجابات األفراد أثناء حيام اجلماعية. ومن املهم اإلشارة إىل نقطتني مهمتني:
فكل عضو باجلماعة ميلك قدرات وإمكانيات تساعده على حل مشكالته ومهما كانت قوة العضو أو ضعفه فهو :  قوة العضو -أ

ال يسيطر على اجلماعة يتحمل مسئولية حياته وبالتايل فاألخصائي بالنسبة للعضو هو شخص مساعد والبد من إميانه بذلك حىت 
.أو األعضاء بداخلها  

ويتطلب هذا احلق وجوب مساعدة اجلماعة على حتديد وتقرير أوجه . وهو من املستلزمات لنمو األفراد: حق تقرير املصري - ب
ما تراه  وواجب األخصائي هنا هو مساعدة اجلماعة أن تقرر بنفسها. النشاط الواجب القيام ا وذلك مبساعدة أخصائي اجلماعة

.كما يتيح هلا الفرصة ملمارسة النظام الدميقراطي  
:مبدأ التنظيم الوظيفي املرن -٧  

ويتكون . أحد أعمال األخصائي هو مساعدة اجلماعة على وضع تنظيم وظيفي ميكنها من وضع وتنفيذ براجمها وحتقيق أغراضها
ومسئوليام داخل اجلماعة ودستور حيدد قواعد ولوائح  اسم اجلماعة وشعارها ونظام العضوية وأدوار األعضاء: التنظيم من

وجيب أن يكون التنظيم مرنا مبعىن أن يكون قابال للتمدد واالنكماش حسب احلاجة الفعلية للجماعة حبيث ال يكون . اجلماعة
.هناك مغاالة يف حجم التنظيم كما ال يكون هناك قصور يف حجمه  

:ا الربنامجمبدأ اخلربات التقدمية اليت يتيحه -٨  
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يعترب الربنامج أحد الوسائل األساسية ملساعدة اجلماعة على النمو والتقدم املرغوب فيه ولتحقيق هذا النمو البد أن تتناسب 
وجيب أن يكون دور األخصائي يف . اخلربات اليت يوفرها الربنامج مع مستوى حاجات ورغبات األعضاء وخربام السابقة

.اعة على وضع براجمها وتنفيذها وأال يفرض عليها برناجما معيناالربنامج هو مساعدة اجلم  
: مبدأ استغالل املوارد -٩  

ينبغي استغالل املوارد سواء املادية املوجودة باملؤسسة أو اتمع احمللي أو البشرية اليت تتمثل يف األعضاء واجلماعة حيث لكل 
جيب أن يكون األخصائي عل دراية بكافة املعلومات عن مصادر  عضو باجلماعة قدرات وإمكانيات ومواهب وكي يتحقق ذلك

.البيئة، باإلضافة إىل وجود تعاون بني األخصائي واملؤسسة من جهة وبينه وبني مؤسسات اتمع من جهة أخرى  
: مبدأ التقومي - ١٠  

وهو عملية . تعلقة بالعمل مع اجلماعاتالتقومي هو حتديد القيمة الفعلية للتغريات اليت تصاحب اجلهود املبذولة يف النواحي امل
.ضرورية ووسيلة لتحقيق أهداف خدمة اجلماعة حيث ال تنمو اجلماعة إال عن طريق كشف األخطاء وإصالحها  

ويشترك يف عملية التقومي كل من األخصائي واجلماعة واملؤسسة، كما ال يقتصر التقومي على جزء واحد من مقومات العمل مع 
.شمل مجيع املقوماتاجلماعة ولكن ي  

 عمليات طريقة خدمة اجلماعة :
: عملية البت يف قبول األعضاء -١  

هي عملية اختاذ قرار من قبل األخصائي االجتماعي بقبول أو رفض عضو من األعضاء وتتم هذه العملية يف بداية تكوين اجلماعة 
ا يتعرف العضو اجلديد على خدمات املؤسسة وأهدافها وخالهل. أو حينما يريد أحد األعضاء االنضمام إىل اجلماعة باملؤسسة

وبراجمها ولوائحها حيث يشرح األخصائي لألعضاء اجلدد كل املعلومات اخلاصة باملؤسسة واجلماعة خالل املقابالت الفردية أو 
. اجلماعية اليت تعقد هلذا الغرض  

:عملية التعاقد -٢  
األعضاء بعضها ببعض وهذه العملية تبىن على ما مت يف العملية السابقة من عالقة هي اتفاق مبدئي بني األخصائي واألعضاء أو بني 

ومضمون عملية التعاقد هو كتابة الئحة أو دستور للجماعة حيدد هلا مواعيد االجتماعات . قائمة على الثقة واحلرية واالحترام
إلجناح التعاقد من أمهها اشتراك أكرب عدد من األعضاء  إىل آخره والبد من توافر شروط...ومكاا واسم اجلماعة وأدوار األعضاء

.يف وضع الئحة اجلماعة وأن يكون العقد مرنا وقابال للتعديل  
:عملييت الدراسة والتشخيص -٣  

تعتمد طريقة خدمة اجلماعة على عملية الدراسة واليت تتم من خالل مجع احلقائق عن األعضاء باجلماعة ومن وسائلها االستعانة 
ظريات العامة لتفسري سلوك عضو اجلماعة واإلصغاء والتجاوب سواء مع األفكار أو اآلراء أو املشاعر اخلاصة باألعضاء مما بالن

أما عملية التشخيص فتعين حتليل هذه احلقائق والربط فيما بينها متهيدا . يسهم يف منو العالقة بني األخصائي واألعضاء باجلماعة
.لوضع خطة للتدخل املهين  
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:عملية املساعدة -٤  
وتعتمد هذه العملية على مهارات . من خالل هذه العملية يصل األخصائي إىل نتائج اجلهود اليت متت يف العمليات السابقة

 األخصائي وقدراته يف التعامل مع املواقف وهي ترتكز على :
:  حب األعضاء -  

.ملهنيةويعين قبول األعضاء كما هم وهذا يساعد يف تكوين العالقة ا  
: وضع احلدود لسلوك األعضاء -  

.فاألخصائي جيب أن يضع احلدود لسلوك العضو املسيطر أو العدواين حىت يستطيع مساعدة اجلماعة على النمو  
باإلضافة إىل وضع احلدود لسلوك اجلماعة ككل وذلك يف حالة وجود شلل باجلماعة أو حينما تتخذ اجلماعة قرارا خمالفا ملعايري 

.ةاملؤسس  
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 احملاضرة التاسعة
 طريقة تنظيم اتمع 

 
 النقاط األساسية :

.تطور طريقة تنظيم اتمع -  
.تعريف طريقة تنظيم اتمع -  
.أهداف طريقة تنظيم اتمع -  

 تطور طريقة تنظيم اتمع :
ل مع اتمع ككل مبا يتضمنه من أجهزة ومؤسسات وأنظمة طريقة تنظيم اتمع إحدى طرق اخلدمة االجتماعية اليت تتعام -

.فهي ال تقدم خدمات مباشرة لألفراد واجلماعات ولكنها تسعى للتنسيق بني املؤسسات اليت تم بتقدمي اخلدمات  
الكثري من وكان بداية ظهور هذه الطريقة يف القرن التاسع عشر نتيجة لظهور حركة اإلصالح االجتماعي اليت أعقبها ظهور  -

وهي أول  ١٨٩٦اهليئات االجتماعية األمر الذي أدى إىل ضرورة التنسيق بني هذه اهليئات وظهرت مجعية تنظيم اإلحسان عام 
.اهليئات اليت قامت للتنسيق بني اجلمعيات  

ليت تضم مندوبني مث ظهرت فكرة االحتادات ا. أنشئ جملس لتنسيق اخلدمات يف الواليات املتحدة األمريكية ١٩٠٩ويف عام  -
عن اهليئات اليت تعمل يف ميدان واحد واهتمت هذه اهليئات بتنسيق اخلدمات االجتماعية يف امليادين املختلفة كما قامت برسم 

. اخلطط ودراسة املوارد املوجودة يف اتمع الستثمارها يف تقدمي اخلدمات  
واملهتمني ذا اال بالدراسة واالستفادة من نتائج البحث العلمي  نتيجة الستفادة املختصني ١٩٤٦وظهرت الطريقة فعليا عام  -

.حيث مت االعتراف اتمعي ا عندما أقرا اهليئة القومية للخدمة االجتماعية  
توى وتواىل تطور الطريقة بدءا من مرحلة التنسيق مث التخطيط مث التنمية كما متارس الطريقة سواء على املستوى القومي أو املس -

.احمللي دف تلبية احتياجات املواطنني من خالل استثمار قدرام  
 تعريف طريقة تنظيم اتمع :

: تعددت تعريفات طريقة تنظيم اتمع ومنها  
:  تعريف هدى بدران -  

خذ على مجيع هي طريقة من طرق اخلدمة االجتماعية يستخدمها األخصائي االجتماعي للتأثري يف القرارات اتمعية اليت تت
.املستويات لتخطيط وتنفيذ برامج التنمية االجتماعية واالقتصادية  

:  تعريف عبد املنعم شوقي -  

طريقة للخدمة االجتماعية يستخدمها األخصائيون االجتماعيون واملتطوعون من الشعب املتعاونون معهم لتنظيم اجلهود املشتركة 
املوارد املوجودة أو اليت ميكن إجيادها ملواجهة احلاجات الضرورية وفقا خلطة مرسومة  حكومية وأهلية ويف خمتلف املستويات لتعبئة

.ويف حدود السياسة االجتماعية للمجتمع  
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:ويعرف إبراهيم رضا طريقة تنظيم اتمع إجرائيا كما يلي -  

ت فالوحدة األساسية اليت تركز عليها طريقة تنظيم اتمع هي طريقة من طرق اخلدمة االجتماعية اليت تتعامل مع اتمعا -١
.الطريقة هي اتمع  

تنظيم اتمع طريقة وتعين أا تسري على أساس منهجي قائم على الدراسة العلمية بدءا من دراسة املوقف مث وضع خطة  -٢
.العمل وتنفيذها على أسس علمية  

.علمية يف التقييم لضمان احلصول على نتائج موضوعيةتنظيم اتمع عملية مدروسة مستخدمة يف سبيل ذلك الدراسة ال -٣  
.ميارسها أخصائيون متخصصون معدون لذلك يطلق على من ميارسها املنظم االجتماعي -٤  
تتعامل مع اتمعات باستخدام التخطيط بغرض توجيه التغري االجتماعي بتلك اتمعات للتغلب على مظاهر التفكك  -٥

.االجتماعي  
غري يتضمن أهدافا فرعية تتمثل يف زيادة موارد وإمكانيات اتمع وإجياد مؤسسات اجتماعية جديدة وزيادة تعاون توجيه الت -٦

.املؤسسات االجتماعية القائمة والتخطيط للوقاية من حدوث التفكك االجتماعي  
وإمكانيات اتمع ويليها يف األولوية تركز الطريقة يف الدول النامية على األهداف اإلمنائية اليت تؤدي إىل زيادة موارد  -٧

.األهداف الوقائية مث األهداف العالجية  
.هذا التقسيم عرضة للتغري حينما حيدث تغري يف السياسة االجتماعية العامة للمجتمع -٨  
غيريهم خالل تركز الطريقة على رأس املال البشري حبيث تعمل على إشراكهم للعمل يف خدمة جمتمعام والتأثري عليهم وت -٩

.املمارسة باإلضافة إىل النهوض واالرتقاء م  
. الطريقة ال تتعامل فقط مع التغري االجتماعي ولكن يف جوهرها تعمل على إعداد املواطنني كي يكونوا هم رسل التغيري - ١٠  

 أهداف طريقة تنظيم اتمع :
ات املقصودة يف البشر كي يستطيعوا مواجهة ما يعانونه من اهلدف الرئيسي لطريقة تنظيم اتمع ينحصر يف إحداث التغيري -

. احتياجات ومشكالت  
وحتقيق هذا اهلدف يعترب وسيلة ضرورية للمسامهة يف تنمية اتمع اليت ميكن عن طريقها حتسني أحوال اتمعات وإحداث 

.التغيريات املقصودة لصاحل الناس وحتسني مستواهم االقتصادي واالجتماعي  
ناك وجهات نظر عديدة يف حتديد األهداف الفرعية لطريقة تنظيم اتمع منها وجهة نظر عبد احلليم رضاوه -  

ويرى أن اهلدف العام لطريقة تنظيم اتمع هو توجيه التغري االجتماعي للمجتمعات للتغلب على مظاهر التفكك االجتماعي 
.وللحفاظ على استمرار وحدة اتمع وسالمة كيانه  

 وتنقسم األهداف الفرعية إىل: 
أ- أهداف معنوية : وهي األهداف اخلاصة بعملية تنظيم اتمع أي األهداف اليت تتعلق بالتغيريات االجتماعية املقصودة يف البشر 

أنفسهم. وأول من نادى ذه األهداف هو (روس) حيث يرى البعض أن الغرض األساسي لتنظيم اتمع ليس تنفيذ مشروع 
حىت لو مت ذلك فعال وليس التخطيط ملعاجلة مشكلة معينة حىت إذا احتاج األمر لذلك لكن الغرض الرئيسي هو تشجيع معني 

.اتمع على حتديد مشكالته واختاذ اخلطوات الالزمة ملعاجلة تلك املشكالت  
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أنفسهم على أن يتم ذلك من خالل وختتص تلك األهداف بالعمل على تنمية قدرات أهايل اتمع حىت يستطيعوا حل مشكالم ب
.التجارب اليت ميارسوا معا للعمل على حل املشكالت اليت يواجهوا  

أي أن اهلدف هو التغري البشري الذي يتم من خالل مشاركة أبناء اتمع يف عمليات تنظيم اتمع وما يكتسبونه من خربات 
. تساعدهم على مواجهة املشكالت يف املستقبل  

 ب-  أهداف مادية:
وهي األهداف اليت تسعى الطريقة لتحقيقها فيما يتعلق مبساعدة اتمعات على إشباع احتياجاا وحل مشكالا مثل ردم بركة 

.أو رصف طريق أو إنشاء مصنع أو مدرسة وما إىل ذلك من مشروعات ختدم اتمع  
فقط لغرض الدراسة فاهلدفان يتحققان معا وال ميكن حتقيق هدف ويف النهاية جند أن الفصل بني األهداف املادية واملعنوية يتم 

. مبعزل عن اآلخر  
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 احملاضرة العاشرة
 طريقة تنظيم اتمع مبادئها ومراحلها 

 
 النقاط األساسية :

.مبادئ طريقة تنظيم اتمع -  
.عمليات التدخل املهين يف طريقة تنظيم اتمع -  

 مبادئ طريقة تنظيم اتمع :
:مبدأ التقبل -١  

وهذا ال . التقبل هو موقف وجداين يقفه األخصائي االجتماعي حنو الوحدة اليت يتعامل معها سواء كانت فردا أو مجاعة أو جمتمعا
ا على تعديل يعين أن يتقبل السلوك غري املقبول أخالقيا أو دينيا ولكن يتقبل الوحدة البشرية ويكون لديه الرغبة يف مساعد

. سلوكياا أو حتقيق أهدافها  
واألخصائي عند تعامله املهين ال يفرق بني فرد وآخر أو مجاعة وأخرى ولكن اجلميع سواء، وعليه أن يتفهم ظروف كل جمتمع  -

. وخصائصه ومشكالته فهما مبنيا على الدراسة والبحث  
ئي كمنظم اجتماعي للوحدات البشرية اليت يتعامل معها ولكن والتقبل هنا ال يكون من طرف واحد فقط هو تقبل األخصا -

. العكس أيضا فيجب أن حيظى املنظم االجتماعي بقبول هذه الوحدات ملساعدته يف القيام بأدواره معها  
:مبدأ السرية -٢  

وصيانة . اجلماعات يف اتمعتعين السرية االحتفاظ بالبيانات واملعلومات اليت جيمعها املنظم االجتماعي خالل دراسته لألفراد و
واألخصائي حينما . هذه البيانات تعترب عملية أخالقية كما أن تعهد املنظم لعمالئه بضمان السرية للمعلومات يؤدي إىل طمأنتهم

در أخرى يطبق هذا املبدأ يعترب أن الوحدة البشرية اليت يتعامل معها هي املصدر األساسي للمعلومات ولكنه ميكنه العودة إىل مصا
.الستكمال ما ينقصه من بيانات ومعلومات عن هذه الوحدة  

:مبدأ املساعدة الذاتية -٣  
نعين باملساعدة الذاتية إعطاء الوحدة البشرية مسئولية املشاركة يف اختاذ القرار الذي يترتب عليه إحداث تغيريات ختصهم مع 

.البشرية مراعاة أال يترتب على هذه القرارات أضرار قد تصيب الوحدة  
واألخصائي االجتماعي يساعد اتمع من خالل قيادته احمللية يف دراسة اتمع وحتديد األهداف ووضع اخلطط الالزمة لتنمية 

اتمع وتنفيذها وتقوميها وعليه أن يتجنب أي مشروع يتم فرضه على اتمع ولكن يتيح الفرصة للمجتمع كي يشارك يف اختيار 
.رى أمهيتهااملشروعات اليت ي  

:مبدأ املوضوعية -٤  
. املقصود به أال يسمح لألخصائي بالتدخل يف عالقاته مع الوحدات البشرية اليت يتعامل معها ألي اعتبارات شخصية أو ذاتية

ه مع فاألخصائي إنسان له مساته الشخصية واجتاهاته اخلاصة وحىت يلتزم باملوضوعية جيب أن يلتزم بالعالقة املهنية يف معامالت
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الوحدات البشرية وأن يعامل اجلميع دون تفرقة وأن يراعي العدالة واملساواة يف عمله مع هذه الوحدات والبعد عن الذاتية 
.واالرتكاز على املوضوعية يف التعامل مع اتمع بعيدا عن املعايري الشخصية أو االعتبارات الذاتية  

:مبدأ الرجوع إىل اخلرباء -٥  
يلجأ إىل اخلرباء عندما ال يتمكن من مساعدة اتمع بقدراته الذاتية وعليه أال يدعي املعرفة فأحيانا قد حيتاج على األخصائي أن 

إىل رأي طبيب نفسي أو مستشار قانوين أو مهندس زراعي أو مهندس وهو يستعني باخلرباء كل يف جمال ختصصه ألن األخصائي 
.من الصعب أن يلم بكل املشكالت يف اتمع  

:مبدأ التوقيت واحلركة -٦  
يقصد ذا املبدأ أن يراعي األخصائي االجتماعي عند تقدميه املساعدة للوحدة البشرية اليت يتعامل معها أن تتناسب سرعته يف 

إال بناء  تقدمي املساعدة مع اإلمكانيات واملوارد الذاتية هلذه الوحدة وأن يسري بنفس سرعة اتمع فال يزيد من سرعته أو يقلل منها
.على دراسة واعية لقدرات اتمع ومدى استجابته حىت ال يفقد ثقته  

:مبدأ التقومي الذايت -٧  
اهلدف من التقومي حتديد مدى النجاح أو الفشل يف عمل األخصائي مع الوحدة البشرية سواء فردا أو مجاعة أو جمتمعا ومن مث 

لفاعلية يف عمله جيب عليه أوال تقومي ذاته وسلوكه مع زمالئه ورؤسائه وكي حيقق ا. يستطيع االستفادة من أخطائه يف عمله
ومرؤوسيه وحيدد ما إذا كان سلوكه يتفق مع قيم وعادات وتقاليد اتمع أم ال باإلضافة إىل قيام األخصائي بتحديد مستواه املهين 

.وما ينقصه من معارف ومهارات وذلك كي يرفع من مستواه املهين  
 عمليات التدخل املهين يف طريقة تنظيم اتمع :

: املرحلة التمهيدية -١  
:خالل هذه املرحلة يقوم األخصائي االجتماعي باخلطوات التالية  

.دراسة املنظمة اليت يعمل ا لتحديد أهدافها وعالقتها باملنظمات األخرى وحتديد اللوائح اليت تنظم العمل هلا وميزانيتها -  
ط باملنظمة من حيث التعرف على خصائص سكان اتمع وثقافته والعالقات االجتماعية السائدة بني السكان دراسة اتمع احملي -

.وبناء القوة يف اتمع واحتياجاته ومشكالته وما بذل من جهد ملواجهة هذه املشكالت  
.يف اتمع االتصال بقيادات اتمع ومساعدم على اختيار املشروعات البسيطة اليت ميكن تنفيذها  
.وضع أولويات الحتياجات اتمع ومشكالته ودراسة املوارد املادية والبشرية يف اتمع  

يئة اتمع من خالل توضيح ما سيقوم بعمله للمواطنني مثل التوعية باملساجد وبني الطالب يف املدارس وبني التجمعات 
.السكنية  

تقوم على الثقة واالحترام املتبادلإقامة عالقات طيبة مع املواطنني باتمع   
:املرحلة التخطيطية -٢  

وتعتمد على املعلومات اليت مت مجعها خالل املرحلة التمهيدية األمر الذي يساعد املنظم على وضع خطة للعمل املهين تتناسب مع 
:وتتم هذه املرحلة وفقا للخطوات التالية. واقع اتمع وظروفه وإمكانياته وموارده  

.ديد احتياجات اتمع واملوارد الالزمة إلشباعهاحت -  



  ٣٧ .. إعداد هتـان                                                                                                                صابر أمحد عبدالباقي   /د  – أسس اخلدمة االجتماعيه   

.إعداد فريق العمل وإعداد الربامج اخلاصة باملشروعات اليت ستقدم للمجتمع وحتقق أهداف اخلطة املوضوعة -  
.حتديد األهداف حبيث تتناسب مع قدرات وإمكانيات اتمع وإعطاء األولوية لألهداف اليت م أكرب عدد من السكان -  
.حتديد اجلهاز الذي سيقوم بتنفيذ اخلطة وحتقيق األهداف اليت مت االتفاق عليها -  

.البدء باملشروعات املرتبطة خبطة التنمية القومية للدولة كي تساهم هذه املشروعات يف حتقيق اخلطة القومية  
: املرحلة التنفيذية -٣  

خطوات التاليةخالهلا يتم التنفيذ الفعلي ملا مت التخطيط له وذلك وفقا لل  
.العمل مع القيادات الشعبية واملهنية باتمع -  
.تدريب هذه القيادات على األعمال لضمان نتائج أفضل -  
.توزيع املسئوليات واملهام على بعض أفراد اتمع ممن لديهم استعداد للمشاركة -  
.استثارة أهايل اتمع للمشاركة يف التنفيذ -  
: املرحلة التقوميية -٤  

ويهدف التقومي إىل الكشف عن فاعلية برامج . ال يقتصر التقومي على اية العمل ولكنه جزء من كل مرحلة من املراحل السابقة
.ومشروعات التنمية وقياس درجة كفايتها اإلنتاجية وآثار هذه املشروعات يف حتقيق أهداف التنمية  

.ىل قصور التنفيذ ومن مث العمل على تعديل اخلطة التنفيذيةومن خالل التقومي يتم التعرف على األسباب اليت أدت إ  
 وهذه املرحلة تعتمد على خطوات تتركز يف التايل:

.حتديد أهداف املشروع -  
.حتديد أهداف التقومي وهل هو تقومي ائي أم تقومي جزء معني من املشروع -  
.التحليل السليم والفهم الكامل للمشكلة وأسباا -  
.ات التقومي وأدواتهحتديد حمك -  
.قياس التغري الناتج -  
.مجع البيانات واستخالص النتائج -  
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 احملاضرة احلادية عشرة
 الطرق املساعدة ملهنة اخلدمة االجتماعية

 
 النقاط األساسية :

.التخطيط يف اخلدمة االجتماعية -  
.البحث يف اخلدمة االجتماعية -  
.إدارة املؤسسات االجتماعية -  

 التخطيط يف اخلدمة االجتماعية:
التخطيط هو عملية تغيري اجتماعي دف إىل نقل اتمع من وضع اجتماعي إىل وضع اجتماعي أفضل منه خالل فترة زمنية 
حمددة من خالل اختاذ جمموعة من القرارات اخلاصة باستخدام املوارد املتاحة حاليا ومستقبال إلشباع االحتياجات ومواجهة 

وهناك عالقة ارتباطيه بني التخطيط وطرق . وتتم هذه العملية من خالل أجهزة اتمع على كافة املستويات اجلغرافية. تاملشكال
اخلدمة االجتماعية األساسية حيث يستخدمه األخصائيون االجتماعيون يف كافة العمليات املهنية باعتباره أسلوبا علميا وأداة 

.جتماعيةتستخدم لتحقيق أهداف اخلدمة اال  
 البحث يف اخلدمة االجتماعية:

يعترب البحث االجتماعي طريقة منظمة جلمع احلقائق عن الظواهر واملشكالت االجتماعية وتنظيم هذه احلقائق للتعرف على 
.تهاعالقتها بعضها البعض وذلك لفهم هذه الظواهر واملشكالت حىت ميكن التنبؤ بالتغريات احملتملة ومن مث االستعداد ملواجه  

ويعرفه البعض بأنه استخدام املنهج العلمي للتوصل إىل نتائج تفيد يف إثراء القاعدة العلمية ملهنة اخلدمة االجتماعية ولتنمية 
.إمكانياا التقنية كي تصبح أكثر مقدرة على حتقيق أهدافها  

 أهداف البحث االجتماعي يف اخلدمة االجتماعية:
هنة اخلدمة االجتماعية من خالل ربط اجلانب األكادميي بالواقع املمارس مما يؤدي إىل يسهم البحث يف حتديث وتطوير م -١

.زيادة قدرة املهنة على إحداث عمليات التغري االجتماعي املقصود وخلق وضع اجتماعي واقتصادي أفضل للفرد باتمع  
ة وضع مقترحات للتخفيف من حدة هذه يسهم البحث يف دراسة املشكالت والظواهر االجتماعية يف اتمع وحماول -٢

.املشكالت والتخفيف من اآلثار املترتبة عليها بقدر املستطاع وذلك يف حدود ما يتوفر باتمع من موارد أو ما ميكن إتاحته  
 من خالل ما تتوصل إليه البحوث من معلومات دقيقة وحديثة يستطيع البحث أن يكون له دور فعال يف املشاركة يف صنع -٣

.القرار ويف وضع السياسات االجتماعية وبالتايل التخطيط للمشروعات والربامج التنموية  
يسهم البحث يف اخلدمة االجتماعية يف تطوير البناء املعريف كما يشتمل على نظريات ومناذج املمارسة واليت توجه األخصائيني  -٤

. املوقف ووضع أساليب للتعامل املهين معهيف جمال التطبيق حيث ال توجد ممارسة بدون نظرية تقوم بتفسري  
البحث يوجه األخصائي االجتماعي أثناء املمارسة املهنية يف خمتلف جماالت املمارسة، كما يوجهه أيضا خالل اإلعداد  -٥

.النظري يف مرحلة الدراسة وأثناء التدريب امليداين  
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نة اخلدمة االجتماعية وابتكار أمناط جديدة هلذه اخلدمات مبا يفيد يسهم البحث يف تقومي اخلدمات االجتماعية اليت تؤديها مه -٦
.يف املمارسة املهنية  

.التوصل إىل أدوات للقياس مبا يسهم يف حتقيق املزيد من الدقة خاصة يف تقدير نتائج العالج -٧  
 مراحل البحث يف اخلدمة االجتماعية:

:التايليعتمد البحث على جمموعة من اخلطوات املترابطة وهي ك  
:حتديد مشكلة البحث وصياغتها -١  

ويف ضوئها يتم حتديد نوع الدراسة واملنهج املستخدم واألدوات املستخدمة جلمع البيانات واملعلومات ويتحدد خالهلا أسباب 
.االهتمام باملوضوع وأهدافه  

:حتديد املفاهيم واإلطار النظري -٢  
د أن يتسم هذا التحديد بالدقة حىت يسهل على القارئ متابعة البحث من خالل يعتمد البحث على حتديد املفاهيم العلمية والب

.إدراك معانيه واألفكار املرتبطة به  
:وضع الفروض -٣  

يقوم الباحث بوضع الفروض اليت سيقوم بالكشف عنها خالل قيامه بالبحث وقد يعتمد البحث على فروض يتضح ا املتغري 
.بحث وقد يعتمد على تساؤالت يسعى الباحث إىل اإلجابة عليهاالتابع واملتغري املستقل يف ال  

:حتديد اإلجراءات املنهجية -٤  
.يهتم الباحث بتحديد نوع الدراسة واملنهج املستخدم وأدوات مجع البيانات وجماالت الدراسة  

:مجع البيانات -٥  
.اناتويقوم الباحث بنفسه ذه العملية أو عن طريق مندوبني عنه من جامعي البي  

:تفريغ البيانات -٦  
حيث يتم تفريغ البيانات يدويا أو آليا مث يقوم جبدولة البيانات من خالل جداول بسيطة أو مركبة أو مزدوجة وتقسيم البيانات 

.إىل فئات  
:حتليل البيانات وتفسريها -٧  

 يتعرف على العوامل املؤثرة يف الظاهرة يتم إعطاء البيانات صورة وصفية مث يقوم الباحث بتفسري النتائج اليت حصل عليها حىت
.والعالقات اليت تربط بينها  

 أنواع البحوث:
: حبوث استطالعية -١  

.تستخدم يف دراسة الظواهر اجلديدة اليت مل تتطرق إليها األحباث العلمية  
: حبوث وصفية -٢  

.تستخدم يف وصف خصائص ومسات الظاهرة موضوع البحث  
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:البحوث التقوميية -٣  
تهدف تقومي نتائج برنامج معني أو تقومي خدمات مقدمة يف املؤسسات االجتماعية أو تقومي األساليب اليت تقدم ا هذه تس

.اخلدمات  
:حبوث التدخل املهين -٤  
تستهدف اختبار مدى فعالية إطار نظري معني يوجه املمارسة املهنية سواء كانت نظرية أو منوذج علمي لالستفادة من نتائج  -

.ه البحوث يف إثراء البناء النظري للمهنة وتطوير أساليب املمارسة املهنية يف خمتلف جماالت املمارسة املختلفةهذ  
 إدارة املؤسسات االجتماعية:

.تعترب اإلدارة من أهم عوامل جناح املؤسسات وحتقيق أهدافها ولإلدارة أمهية كبرية للهيئات احلكومية واألهلية على السواء -  
ة هي الطريقة العلمية اليت ميكن بواسطتها حتقيق أهداف برنامج معني بواسطة جهاز إداري ونظام علمي ميكن عن طريقه فاإلدار

كما تعرف بأا أسلوب تطبيق املبادئ العلمية واألسس اإلدارية املتفق عليها يف . السري باجلهود املتوافقة املترابطة جتاه األهداف
.داف اتمعالنشاط احلكومي مبا حيقق أه  

.وتقوم اإلدارة مبجموعة وظائف ومنها التخطيط والتنظيم والتوظيف والتوجيه والتنسيق والتسجيل والتمويل -  

بالتايل فلإلدارة أمهية لتحقيق أهداف مهنة اخلدمة االجتماعية وملا كان األخصائي االجتماعي هو املمارس املهين داخل املنظمات 
العمليات اإلدارية السابق ذكرها ويتضح دوره من خالل إشراكه يف صياغة أهداف اهليئات فمن الواجب أن يكون ملما ب

.واملؤسسات اليت يعمل ا  
 أمهية اإلدارة يف اتمع املعاصر:

اإلدارة وسيلة وأداة اتمع لتحقيق األهداف، حيث تتحقق األهداف بكفاءة أعلى إذا استخدم األسلوب العلمي الذي يضمن  -
.ءمة بني احلاجات واملوارد وأسلوب يضمن عدم االبتعاد عن األهداف العامةاملوا  
.اإلدارة أداة اتمع ملقابلة االحتياجات املتجددة وتقوم اإلدارة بتوظيف املوارد وخلق موارد جديدة إلشباع هذه احلاجات -  

 أمهية اإلدارة يف اخلدمة االجتماعية:
ظام الرعاية االجتماعية وهلذا هلا عالقة وثيقة باإلدارة شأا شأن باقي املهن األخرى، كما اخلدمة االجتماعية كمهنة تدخل ضمن ن

أن للمهنة مؤسساا ولكل مؤسسة أسلوب إداري خاص ا يتناسب مع طبيعة القيم األخالقية واملبادئ الفلسفية اليت تقوم عليها 
:ماعية لألسباب التاليةاملهنة وهلذا ترجع أمهية دراسة اإلدارة يف اخلدمة االجت  

إعطاء املهنة مكانة أكرب يف اتمع حيث أن عمل األخصائي االجتماعي ال يركز فقط على العميل ولكن يعتمد على أن توفر  -١
.املؤسسة احتياجات العمالء من اخلدمات  

يام ا لتحقيق النجاح يف العمل إعطاء األخصائيني رؤية واضحة حول متطلبات العمل اإلداري واألشياء املطلوب منهم الق -٢
.اإلداري الذي سيكلفون به  

.يستطيع األخصائي أن يوضح للمرؤوسني صورة املؤسسة ككل ومكانة كل منهم باملؤسسة -٣  
.يتمكن األخصائي من الربط بني اإلجراءات التنظيمية للمؤسسة وممارسات اخلدمة االجتماعية -٤  
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جتماعية يف حتقيق أهدافها ال ميكن أن يقاس قياسا كميا من حيث عدد العمالء الذين تقوم هلذا فإن جناح منظمات الرعاية اال -
على خدمتهم أو تكلفة الرعاية أو اخلدمة من الناحية االقتصادية ولكن القياس الكيفي يلعب دورا رئيسيا وهذا األمر يتطلب إجياد 

.أوال بأول على انعكاس دور املنظمة على البيئةأسلوب إداري يتناسب مع طبيعة اخلدمة االجتماعية والتعرف   
وهلذا جيب أن يكون إعداد األخصائي االجتماعي قائما على معرفته ببعض العلوم اإلدارية اليت ميكن أن تسهم بطريقة أو  -

عي رمبا ترجع إىل بأخرى يف أدائه ملهام وظيفته بطريقة أفضل خاصة وأن كثريا من املشكالت اليت يتعامل معها األخصائي االجتما
سوء يف العالقات داخل املنظمة اليت يعمل ا أو ينتمي إليها أو نتيجة لعدم القدرة على وضع بدائل للحلول يف املواقف املختلفة أو 

.نتيجة لعدم القدرة على البت يف األمور أو اختاذ القرارات  
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 احملاضرة الثانية عشرة
 املمارسة العامة يف اخلدمة االجتماعية 

 
 النقاط األساسية:

.مقدمة -  
.مربرات األخذ باجتاه املمارسة العامة يف اخلدمة االجتماعية -  
.نشأة املمارسة العامة يف اخلدمة االجتماعية -  
.مفهوم املمارسة العامة -  
.اآلراء املؤيدة واملعارضة للممارسة العامة يف اخلدمة االجتماعية -  

 مقدمة :
وميثل هذا االجتاه . املمارسة العامة من املداخل احلديثة اليت ظهرت يف اخلدمة االجتماعية يف الربع األخري من القرن العشرين تعد

.إطارا تفاعليا بني الطرق األساسية للخدمة االجتماعية  
يقوم على إتاحة الفرصة لألخصائي وتقوم املمارسة العامة على فكرة االعتماد على املنظور االنتقائي يف التدخل املهين والذي 

.االجتماعي ليختار ما يراه مناسبا للعميل من أساليب مهنية قائمة على املداخل والنظريات العلمية املختلفة املتوفرة لديه  
 مربرات األخذ باجتاه املمارسة العامة يف اخلدمة االجتماعية :

: املربرات العامة -أ  
.عها األخصائي االجتماعي واليت تتطلب منه مهارات ومعارف أوسع عند التدخل املهينتعقد املشكالت اليت يتعامل م -١  
.تقدم املمارسة العامة لألخصائي االجتماعي منظورا مشوليا لتقدير وتشخيص املواقف ومن مث التدخل املهين -٢  
االجتماعية التقليدية حيث تظهر هنا أمهية قصور املداخل األحادية يف التعامل مع املشكالت بفعالية واليت متثل طرق اخلدمة  -٣

استخدام املمارسة العامة يف اخلدمة االجتماعية ألا تيسر إمكانية التعامل مع املشكالت كوحدة مهما تعددت األنساق املسببة 
.حلدوثها  

ب ولتحديد أساليب ال توجد مشكلة تركز على نسق بعينه، بل يتطلب األمر الرجوع إىل عدة أنساق للتعرف على األسبا -٤
.التدخل املهين وذلك من من منطلق أن املشكالت هلا جذور يف خمتلف األنساق  

يسعى اجتاه املمارسة إىل إجياد التكامل بني كل من األنساق احملدثة للمشكلة من ناحية وفريق العمل الذي ميكن االستعانة به  -٥
.من ناحية أخرى  

 املربرات الكامنة يف الطرق التقليدية :
تركيز األخصائي العامل بطريقة خدمة الفرد على التدخل الفردي وبالرغم من الرجوع إىل مصادر أخرى للدراسة كاألسرة  -١

أو األصدقاء، حتتم مبادئ العمل املهين يف خدمة الفرد أنه ال ينبغي الرجوع للمصادر األخرى إال بعد أخذ موافقة العميل ويتم 
.قابالت الفردية أي بالتركيز على النسق الفرديالعمل معهم أيضا من خالل امل  
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يستطيع أخصائي خدمة اجلماعة العمل مع أعضاء اجلماعة ككل وكذلك العمل مع بعض األعضاء الذين حيتاجون إىل  -٢
يضيع  التدخل الفردي ولكن إذا تطلب العمل معهم الكثري من الوقت واجلهد فإنه يقوم بتحويلهم إىل أخصائي خدمة فرد حىت ال

.وقت اجلماعة، وبالتايل فهو يركز جهده يف العمل مع نسق اجلماعة  
يركز املنظم االجتماعي على الوحدات الكربى عند التدخل املهين ويهتم بالقضايا العامة اليت متس أكرب الفئات تضررا وقد ال  -٣

.ات اتمعيةيهتم بالنسق الفردي وفقا لطبيعة ختصصه الذي يؤكد على التركيز على االحتياج  
 نشأة املمارسة العامة يف اخلدمة االجتماعية:

مرت اخلدمة االجتماعية كمهنة منذ نشأا مبراحل تطورية ارتبطت بتطور طرقها املهنية ومدى تركيز كل طريقة على التعامل مع 
.أنساق معينة  

تركيز على كافة املستويات، والعمل مع مجيع وقد أثبتت التجربة ضرورة تسلح اخلدمة االجتماعية برؤية مشولية جتمع بني ال
األنساق االجتماعية والتجمعات اإلنسانية، نظرا لالرتباط الوثيق والتفاعل املستمر بني هذه املستويات دون التركيز على جانب 

. دون آخر  
ليمية وأساليب تدخل مهين وقد أوجبت التغريات اتمعية على مهنة اخلدمة االجتماعية البحث عن معارف جديدة واجتاهات تع

تتواءم مع الظروف واألحداث والتغريات اليت نشهدها يف العامل لذلك فقد أصبح مفهوم املمارسة العامة يف اخلدمة االجتماعية ميثل 
هذا االجتاه اجلديد الذي يساعد املهنة على فهم طبيعة ومستويات األحداث ومدى التفاعالت اليت حتدث على مستوى األنساق 

.تمعية، مبا فيها املستوى العامليا  
 مفهوم املمارسة العامة :

تعددت التعريفات اليت تناولت املمارسة العامة فقد عرفها ماهر أبو املعاطي بأا منوذج املمارسة املهنية الذي يركز فيه  -
ق طريقة حمددة للخدمة االجتماعية األخصائي االجتماعي على استخدام األساليب والطرق الفنية حلل املشكلة دون تفضيل تطبي

فرد، (ملساعدة املستفيدين من خدمات املؤسسة يف إشباع احتياجام ومواجهة مشكالم واضعا يف اعتباره كافة أنساق التعامل 
يف تعاملها  مستندا على أسس معرفية، مهارية وقيمية تعكس الطبيعة املتفردة ملهنة اخلدمة االجتماعية) أسرة، مجاعة، منظمة، جمتمع

. مع التخصصات األخرى يف هذا اال لتحقيق األهداف  
على أا إطار للعمل يتضمن تقدير كل من األخصائي االجتماعي والعميل للموقف لتحديد النسق ) جونسون(كما عرفها  -

م يف ضؤ ذلك على الفرد الذي جيب أن يوجه إليه االهتمام وتركيز اجلهود لتحقيق التغري املطلوب فيه، حيث ينصب االهتما
.واألسرة واجلماعة الصغرية واملنظمات واتمعات  

بأا قدرة األخصائيني االجتماعيني على العمل مع خمتلف األنساق مثل األفراد واألسر واجلماعات ) تولسون(كما عرفها  -
ختيار ما يتناسب من استراتيجيات وأساليب الصغرية والتنظيمات واتمعات مستخدمني إطارا نظريا انتقائيا ليتيح هلم فرصة ا

. للتدخل مع مشكالت هذه األنساق  
 وميكن تعريف املمارسة العامة إجرائيا على النحو التايل:

.أحد اجتاهات اخلدمة االجتماعية احلديثة -١  
.بؤرة تركيز العمل املهين لألخصائي االجتماعي هي نوع املشكلة -٢  
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 –املؤسسة  –اجلماعة  –األسرة  –الفرد (من خالله التعامل مع كافة األنساق اتمعية  يستطيع األخصائي االجتماعي -٣
).اتمع  

يظهر هذا االجتاه قدرة األخصائي االجتماعي على انتقاء أساليب وطرق التدخل املهين سواء الفردية أو اجلماعية أو املرتبطة  -٤
.بتنظيم اتمع واملنبثقة من خلفيته العلمية  

يسهم هذا االجتاه يف حتقيق نتائج فعالة إجيابية لكونه ميكن األخصائي االجتماعي من البحث يف كافة االحتماالت املسببة  -٥
.للمشكلة داخل األنساق املختلفة والتعامل معها بصورة مشولية  

) اجلماعة واألسرة(توسطة ومستوى الوحدات امل) الفرد(مستوى الوحدات الصغرى: هناك ثالث مستويات للتدخل املهين هي -٦
)اتمع(ومستوى الوحدات الكربى   

 اآلراء املؤيدة واملعارضة للممارسة العامة :
 ١-  االجتاه املعارض للممارسة العامة يف اخلدمة االجتماعية :

:يستند أصحاب هذا االجتاه إىل عدة مربرات منها  
.هي مفهوم أم منهج ممارسة أم منوذجأن هناك جدل حول املمارسة العامة هل هي اجتاه عام أم  -١  
إعداد طالب اخلدمة االجتماعية ليصبحوا ممارسني عامني مسألة معقدة حيث أن املمارس العام جيب أن تتوافر لديه املهارات  -٢

.اتاملطلوبة للعمل مع وحدات عمل خمتلفة وتسهم عملية تزويده بأنواع املهارات املطلوبة بالتنوع واالختالف يف االجتاه  
أن املمارسة العامة تعين التخلي عن الطرق األساسية للمهنة وأن إعداد األخصائي بشكل جيد يتطلب التعمق يف دراسة كل  -٣

.طريقة على حدة ليتمكن من ممارسة أساليبها وطرق التدخل املهين اخلاصة ا  
يث أنه على الرغم من تدريس الطرق املمارسة العامة ليست مبفهوم حديث خاصة على مستوى إعداد األخصائيني ح -٤

.األساسية والثانوية للخدمة االجتماعية فإن اخلريج يعمل كممارس عام  
يركز العلم احلديث يف كافة نواحي املعرفة على التخصص الدقيق سواء على املستوى املعريف أو التطبيقي يف الوقت الذي تأيت  -٥

.فيه املمارسة العامة مضادة هلذا االجتاه  
.عدم قدرة املؤيدين هلذا االجتاه على التطوير الكامل له وفصله عن املمارسة التقليدية للخدمة االجتماعية -٦  
 

 ٢-  آراء املؤيدين للممارسة العامة يف اخلدمة االجتماعية:
هاري والقيمي للخدمة املمارسة العامة ليست وليدة الصدفة وإمنا معارفها واجتاهاا النظرية مبنية على التراكم املعريف وامل -١

.االجتماعية ككل بطرقها األساسية واملساعدة  
أخالقيات العمل املهين تتطلب استكمال العمل مع النسق املستهدف بالعمل املهين بدال من التخلي عنه أو حتويله إىل أخصائي  -٢

.آخر يف حالة تعارض العمل أو بعده عن التخصص  
.ية يف تشخيص وتقدير املوقف املهين وهو ما يسهم يف تطور املهنة وتقدمهاتقدم املمارسة العامة نظرة مشول -٣  
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تسعى اخلدمة االجتماعية من خالل أهدافها إىل املسامهة يف حل املشكالت وعلى ذلك تعترب املشكلة هي احملرك األساسي  -٤
و احملرك األساسي يف العمل املهين بل أن للتدخل املهين كما هو احلال يف املمارسة العامة بدال من أن يكون نسق التعامل ه

.األنساق تتداخل يف إحداث املشكالت  
.عادة ما تطلب املساعدة من خمتلف األنساق دون االعتماد على نسق بعينه -٥  
يار ميكن هذا االجتاه األخصائي من العمل حبرية دون قيود على نسق التعامل باإلضافة إىل تنمية القدرات االنتقائية يف اخت -٦

.أساليب التدخل املهين  
 

 ٣-  االجتاه احملافظ (املثايل املعتدل):
يرى أصحابه أنه ال يوجد تعارض يف إعداد األخصائيني االجتماعيني سواء من خالل الطرق التقليدية أو املمارسة العامة حيث أنه 

. هارات وأساليب التدخل باملمارسة العامةميكن اجلمع يف عملية إعداد األخصائيني بني تدريس الطرق األساسية واملساعدة وم
وتعترب مصر منوذجا فريدا يف هذا اجلانب حيث جيمع دارسو اخلدمة االجتماعية بني كال االجتاهني ويعمل يف جماالت املمارسة 

وهناك  كممارس عام مث يكمل دراساته العليا يف كال االجتاهني فهناك درجات علمية يف الطرق املهنية لكل طريقة على حدة
.درجات أخرى يف املمارسة العامة  
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 احملاضرة الثالثة عشرة
 املمارسة العامة يف اخلدمة االجتماعية 

 
 النقاط األساسية :

من هو املمارس العام للخدمة االجتماعية؟ -  
.واجبات األخصائي االجتماعي يف إطار املمارسة العامة -  
ة للممارسة العامة يف اخلدمة االجتماعية؟كيف ميكن اكتساب املهارات املهني -  
.املهارات الالزمة لعمل األخصائي االجتماعي كممارس عام يف اخلدمة االجتماعية -  
.أنواع مهارات املمارسة العامة الالزمة لعمل املمارس العام -  

 من هو املمارس العام للخدمة االجتماعية؟
هو الشخص الذي تقع عليه مسئولية ممارسة مهنة (ماعي فمنها من يعرفه بأنه تعددت التعريفات اليت تناولت األخصائي االجت

). اخلدمة االجتماعية وتأدية اخلدمات اليت حيتاج إليها أفراد اتمع سواء كانت عالجية أم وقائية  
يكون بعضها فطري وبعضها  الشخص الذي تتوافر لديه امليول املهنية واالجتماعية ملمارسة مهنة اخلدمة االجتماعية وقد(كما أنه 
).مكتسب  

: وميكن تعريف األخصائي االجتماعي يف إطار املمارسة العامة بأنه -  
ذلك الشخص احلاصل على بكالوريوس اخلدمة االجتماعية من أحد كليات ومعاهد وأقسام اخلدمة االجتماعية والذي اكتسب 

معتمدا ) اتمعية –املؤسسية  –اجلماعية  –األسرية  –الفردية (عامل مهارات متكنه من التدخل املهين الفعال مع كافة أنساق الت
على خلفيته العلمية اليت اكتسبها علميا وعمليا خالل سنوات الدراسة األربع باإلضافة إىل حتليه ببعض الصفات املهنية 

.واالجتماعية املوروثة واملكتسبة واملدعمة بالقيم األخالقية واملهنية  
 واجبات األخصائي االجتماعي يف إطار املمارسة العامة :

 أ- واجبات املمارس العام كأخصائي:
.تقدمي وتوجيه اخلدمات االجتماعية إلجناز األهداف احملددة -١  
.تنظيم ورش عمل للمشاركة وتقدمي اخلدمات االجتماعية -٢  
.تنظيم مجاعات اتمع احمللي وتنسيق جهودها حلل املشكالت االجتماعية -٣  
االستشارة مع املؤسسات األخرى يف املشكالت واحلاالت املتعددة واملشتركة وتنسيق اخلدمات بني املؤسسات املساعدة ذات  -٤

.املشكالت املتعددة  
.مجع البيانات وحتليلها واخلاصة باملشكالت االجتماعية -٥  
.اتمعتطوير املعارف وتأسيسها خللق شرعية لصنع قرارات وفهم مشكالت واحتياجات  -٦  
.خدمات املدافعة للعمالء أو اجلماعات الذين مل تقابل احتياجام بواسطة الربامج املتاحة أو من خالل املؤسسات املتخصصة -٧  
.العمل مع اجلماعات ملساعدا يف حتديد احتياجاا واهتماماا ومساعدا يف اختاذ قراراا كجزء من تفاعلها -٨  
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.كجزء من بنائها إعداد وحدات الربامج -٩  
.العمل كمحرك للتفاعل اجلماعي - ١٠  
.تنظيم مجاعات اتمع احمللي للعمل مع املشكالت اخلارجية - ١١  
.تطوير وتدعيم البحث العلمي متضمنا البحث اإلحصائي وحتويل البيانات الوصفية إىل كمية - ١٢  
.العمل على إجياد برامج ختطيطية للمشكالت الرئيسية للمؤسسات - ١٣  
.العمل كقائد فريق يف وحدة اخلدمات - ١٤  
.كفاءة اخلدمة االجتماعية حتتاج إىل العمل الفريقي- ١٥  

 
 ب-  واجبات املمارس العام كمشرف :

.العمل كقائد فريق يف األنواع املتعددة للمؤسسات اليت يشرف عليها -١  
).تبادلية( تقدمي الدعم النفسي لألفراد واجلماعات باالعتماد على أسس تعاونية -٢  
.العمل كمستشار يف اخلدمات الرئيسية ويف برامج التفاعل اجلماعي -٣  
.إدارة برامج اخلدمة االجتماعية يف املؤسسة -٤  
.تصميم وختطيط برامج البحوث -٥  
.العمل كمنظم اجتماعي وخمطط كجزء من النسق يف املؤسسة -٦  
.االجتماعيةتدعيم أساليب اإلشراف يف الربامج املقدمة للخدمة  -٧  

 كيف ميكن اكتساب املهارات املهنية للممارسة العامة يف اخلدمة االجتماعية؟
.حتديد اهلدف من اكتساب املهارة -١  
مجع البيانات واملعلومات حول املهارة من وجهات نظر متعددة وذلك ألن كل مهارة هلا أساس معريف خاص يعترب قاعدة  -٢

.لالسترشاد عند املمارسة  
.د جمال ممارسة املهارة واستخدامها وذلك لتحقيق الربط بني جمال املمارسة وأنواع املهارات املختلفةحتدي -٣  
.حتديد إجراءات تنفيذ املهارة للتعرف على اخلطوات األساسية وما جيب فعله يف كل خطوة من هذه اخلطوات -٤  
.التدريب على استخدام هذه املهارة -٥  
.ف مدرب أو خبري يف هذا اال، وذلك من أجل تصحيح أخطاء واستخدام املهارةممارسة املهارة حتت إشرا -٦  
.ممارسة املهارة يف جمال املمارسة وكتابة تقرير حول أسلوب ممارستها وتعزيز استخدام هذه املهارة -٧  
.رية اخلاصة ذه املهارةتقومي استخدام املهارة من خالل الربط بني أسلوب استخدامها وذلك وفقا ألحدث االجتاهات النظ -٨  
.جيب التأكد من تطبيق احلقائق النظرية للمهارة خالل استخدامها وذلك وفقا ألحدث االجتاهات النظرية اخلاصة ذه املهارة -٩  

العمالء  التركيز على املهارات اليت من شأا حتقيق الربط يف العمل املهين بني األخصائي االجتماعي وزمالء املهنة وبينه وبني - ١٠
.اخل...مثل مهارات توجيه التفاعل ومهارات العالقة  املهنية  
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كما أن مراعاة الترتيب يف اخلطوات السابقة يعد أمرا مهما بالنسبة لعمل األخصائي االجتماعي ولدارس اخلدمة االجتماعية 
.عموما  

 املهارات الالزمة لعمل األخصائي االجتماعي كممارس عام يف اخلدمة االجتماعية :
فتعرف املهارة يف أبسط صورها بأا القدرة على عمل شيء ما بإتقان والشخص املاهر هو . تعددت تعريفات املهارة بصفة عامة

.من ميلك املهارة أو يظهرها  
وت من كما تعرف املهارة بأا املقدرة على إجناز شيء أو القيام به، أو هي معرفة وخربة وقدرة على األداء، وتلك املقدرة تتفا

فرد إىل آخر ومن هنا دخل العنصر الفين يف اخلدمة االجتماعية، أو كما يقرر البعض أن مهنة اخلدمة االجتماعية ترتكز على العلم 
.غري أن ممارستها تعترب فنا  

مية واملهنية يف وعرف آخرون املهارة يف اخلدمة االجتماعية بأا قدرة األخصائي االجتماعي على استخدام النظريات واملبادئ العل
.جماالت املمارسة املهنية لتحقيق عملية املساعدة يف حدود اإلمكانات واألهداف املتاحة يف اتمع  

كما تعرف بأنه قدرة األخصائي االجتماعي على انتقاء أساليب وطرق التدخل املهين للعمل مع نسق التعامل سواء كان فردا أم 
ائج إجيابية بأعلى كفاءة وبأقل اإلمكانيات يف حدود وظيفة املؤسسة وضمن ثقافة اتمع مجاعة أم جمتمعا أم مؤسسة لتحقيق نت

.الذي يعمل به  
 أنواع مهارات املمارسة العامة الالزمة لعمل املمارس العام

: املهارات اإلدراكية -أ  
وقدرته على التطوير، والفهم، ويف هي تلك املهارات اليت تستخدم يف التفكري وتظهر يف وجود الشخص يف املواقف املختلفة، 

.حتديد املعارف واستخدامها يف التخطيط من أجل التدخل املهين ويف إجراء التقومي  
: املهارات التفاعلية - ب  

هي تلك املهارات اليت ترتبط بالعمل مع األفراد واجلماعات واألسر واتمعات واملؤسسات من أجل االتصال وتطوير الفهم يف 
.وتنفيذ اخلطط واألفعالربط اخلطط   

.واألخصائي االجتماعي املمارس العام ينبغي أن يكون كفئا يف كال النوعني من املهارات  
اليت ) ١٩٧٣فيدريكو (وقد بذلت عدة حماوالت لتحديد املستوى املهاري املطلوب ملمارسة اخلدمة االجتماعية من أمهها حماولة 

 تعد حماولة غري مباشرة لوصف مهارات اخلدمة االجتماعية وذلك بواسطة شرح أدوار وأنشطة األخصائي االجتماعي كما يلي:
.ويقصد به الذي ينتشر يف اتمع لتحديد االحتياجات وتتبع مصادرها خلدمة اتمع) املبادئ(املبادر  -١  
.الوسيط والذي يتعرف على اخلدمات املتاحة ويتأكد من وصوهلا ملستحقيها بشكل مناسب -٢  
يقوم مبساعدة أنواع خاصة من العمالء للحصول على اخلدمات حينما يرفض الشخص اآلخر إعطائها هلم أو : دافعامل -٣

.مساعدم، واملساعدة يف توصيل هذه اخلدمات ألكرب عدد ممكن من املستفيدين  
اختاذ القرار بشأن اختيار البديل والذي يقوم بتقومي االحتياجات واملوارد واستثمار البدائل ملقابلة االحتياجات و: املقوم -٤

.املناسب  
.والذي يعلم احلقائق واملهارات: املعلم -٥  
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.الذي يساعد يف تطوير اخلدمات ويساهم يف إجياد خدمات أخرى جديدة: احملرك -٦  
.والذي يعدل مناطق خاصة يف سلوكيات العمالء: السلوك) معدل(مغري  -٧  
.رين مبساعدم على زيادة فاعليتهم لتقدمي اخلدماتوالذي يعمل مع مهنيني آخ: املستشار -٨  
.والذي يساعد مجاعات اتمع يف التخطيط بفاعلية من أجل احتياجات الرعاية االجتماعية اتمعية: املخطط االجتماعي -٩  

على مقابلة والذي يقدم التدعيم ألولئك الذين ال يستطيعون حل مشكالم وغري قادرين ): املعطي(مصدر العطاء  - ١٠
.احتياجام الذاتية  

.جامع ومدير البيانات وحملل البيانات لغرض صنع القرار - ١١  
.والذي يؤدي جمموعة من األنشطة الضرورية لتصميم وتنفيذ برامج اخلدمات: املدير - ١٢  
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 احملاضرة الرابعة عشرة
 التدخل املهين يف اخلدمة االجتماعية

 
 النقاط األساسية :

. مفهوم التدخل املهين -  
.تكامل عمليات التدخل املهين مبعناه الشامل -  
. العوامل املؤثرة على فعالية التدخل املهين -  

 مفهوم التدخل املهين :
) املايكرو(يعترب مصطلح التدخل املهين من املفاهيم املعاصرة يف اخلدمة االجتماعية وخاصة يف جمال العمل على املستوى األصغر 

حيث بدأ يف الظهور يف كتابات اخلدمة االجتماعية يف السبعينيات من القرن العشرين بديال عن مصطلح العالج الذي استخدم 
ويفضل األخصائيون استخدام مصطلح التدخل ). عالج –تشخيص  –دراسة (كأحد املصطلحات الرئيسية للعمل مع األفراد 

ة إىل بعض األنشطة األخرى اليت يستخدموا حلل مشكالت العمالء أو الوقاية منها وحتقيق املهين ألنه يتضمن العالج باإلضاف
.أهداف العمالء  

والتدخل املهين مبعناه الشامل هو عملية االنتقال من مرحلة حتديد املشكلة إىل مرحلة حل املشكلة وذلك من خالل حتديد  -
.سطة من وما النتائج املراد الوصول إليهاأبعادها وما جيب عمله ملواجهتها وكيفية ذلك وبوا  

ويشري مفهوم التدخل املهين إىل األنشطة العلمية املنظمة اليت يقوم ا األخصائي االجتماعي اليت تتضمن الفهم الواعي للعميل 
. صورة متكاملةكشخص يف موقف دف الوصول إىل التغيري املطلوب يف شخصيته ويف املواقف والظروف االجتماعية احمليطة به ب  

هو استخدام أساليب فنية حمددة للتعامل مع مشكالت نوعية خاصة بالعمالء، حبيث ) وليم ريد(والتدخل املهين من وجهة نظر  -
أما يف إطار . تتوافر هلذه املشكالت أسباب وعوامل إكلينيكية أدت إىل ظهورها، ومن هنا يأيت تركيز ريد على حل املشكالت

فإن التركيز ال يكون دائما على حل املشكالت فقط ولكنه يتضمن التطبيق املنظم للخطط املوضوعة حبيث يشمل املمارسة العامة 
ذلك التركيز على إدارة برنامج تنفيذ اخلطة والعمل يف فريق يتحمل مسئولية تغيري العميل، والتأثري يف األنساق األخرى احمليطة 

.اخل...ةبالعميل، وتعليم العميل مهارات حل املشكل  
ومعىن ذلك فإن تركيز األخصائي املمارس العام ال يكون فقط على املشكلة واحلل ليس هو الناتج النهائي أو اهلدف الوحيد  -

.ولكن يتضمن أيضا مهارات حل املشكالت لدى العمالء وتغيري الظروف البيئية السيئة اليت يواجهوا  
تدخل املهين كعملية شاملة حلل مشكالت األفراد واألسر واجلماعات وبينه ويف هذا السياق نستطيع أن نفرق بني مفهوم ال

 كمرحلة أساسية من مراحل هذه العملية
: التدخل املهين كعملية شاملة -  

يشري إىل مجيع اخلطوات اليت يقوم ا األخصائي االجتماعي مع األفراد أو األسر أو اجلماعات بدءا بعملية مجع البيانات وحتديد 
وبعد ذلك تطبيق خطط وبرامج ) التخطيط(مث حتديد األهداف واالستراتيجيات املناسبة حلل هذه املشكالت ) التقدير(كالت املش

.مث بعد ذلك التقييم واإلاء واملتابعة) تطبيق خطة التدخل(التدخل املهين من خالل النماذج والنظريات العامة   
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:شكلةالتدخل املهين كمرحلة من مراحل عملية حل امل  
وهنا يعترب التدخل املهين هو اخلطوة الثالثة من خطوات عملية حل املشكلة والذي يتمثل يف تطبيق األخصائي االجتماعي 

لألساليب اليت تتناسب مع مشكلة العميل، والقائمة على أساس العديد من النماذج والنظريات العلمية، وكذلك تنفيذ األنشطة 
ويطلق على هذه اخلطوة مرحلة تنفيذ . جتماعي والعميل وغريهم من املشاركني يف املشكلةاملكلف ا كل من األخصائي اال

.استراتيجيات وأساليب التدخل املهين  
 تكامل عمليات التدخل املهين مبعناه الشامل :

جناح العمليات إن مستويات الدقة والفعالية اليت تتم خالهلا كل عملية من عمليات التدخل املهين تؤثر بالضرورة على  -١
.األخرى  

أن عمليات التدخل املهين ال تنفذ بشكل متتابع حبيث تنتهي عملية لتبدأ أخرى، ولكن هناك ارتباط متناغم بني هذه  -٢
العمليات، حيث ميكن لألخصائي يف مرحلة التدخل أن يكتشف معلومات جديدة ترتبط حبالة العميل ومن مث يعود مرة أخرى 

د صياغته ومن مث ميكن تعديل األهداف املوضوعة يف عملية التخطيط وبالتايل ميكن تغيري األساليب املختارة يف ملرحلة التقدير ويعي
. التدخل وتبديلها بأساليب جديدة  

تعترب مرحلة تطبيق استراتيجيات وأساليب التدخل املهين مهمة وخطرية حيث يتم من خالهلا إحداث التغيري، لذلك فإن األداء  -٣
للخطوات األخرى ال ميكن أن يضمن حتقيق التغيري، ألن اختيار أساليب التدخل املالئمة يؤدي إىل التوصل إىل حتقيق اجليد 

ومن هنا فإن استخدام أساليب غري دقيقة وغري ملموسة يؤدي إىل تفريغ عملية . أهداف عمليات حل املشكلة يف صورا الكلية
رة على مساعدة العميل بشكل فعال ولكن بشكل صوري قد ال ينتمي بأي عالقة ملهنة املساعدة من حمتواها، وبالتايل عدم القد

.اخلدمة االجتماعية وأهدافها  
تساعد عملية التقومي يف تزويد األخصائيني االجتماعيني مبعلومات عن فعالية عملية التدخل املهين يف حتقيق األهداف، وكذلك  -٤

األخصائيون يف التأثري على عمالئهم، مبا يساعدهم يف تطويرها أو تغيريها بأساليب أخرى  فعالية األساليب الفنية اليت استخدمها
ومن هنا ميكن تعديل أو تبديل بعض مكونات عمليات التدخل املهين، خاصة إذا ما وجد األخصائي االجتماعي . أكثر فعالية

.ضرورة لذلك  
 العوامل املؤثرة على فعالية التدخل املهين :

:دافعية العميلمستوى  -١  
يتوقف جناح عملية التدخل املهين يف حتقيقها ألهدافها على مدى رغبة العميل ودافعيته يف إجياد حل للمشكلة أو املشكالت اليت 

فالعميل الذي يعترف مبشكلته ويشعر بالنتائج السلبية املترتبة عليها ويسعى جاهدا إىل التعاون مع األخصائي . يعاين منها
.ل هذه املشكالت يعترب عامال فعاال وأساسيا يف إجناح هذه العمليةاالجتماعي حل  

:طبيعة مشكلة العميل -٢  
تتنوع مستويات املشكالت اليت يعاين منها العمالء وفقا للعديد من االعتبارات فهناك املشكالت البسيطة وهناك املشكالت املركبة 

.قليل من الناس وهناك أيضا املشكالت اليت تؤثر يف عدد كبري منهمأو املعقدة وكذلك توجد املشكالت اليت يتأثر ا عدد   
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ويف مجيع األحوال فإن مستوى املشكلة ميكن أن يؤثر يف عملية التدخل املهين سواء يف مدة التدخل أو احتماالت النجاح أو 
.الفشل أو يف حجم اجلهود اليت ميكن أن يبذهلا األخصائي االجتماعي والعميل للتعامل معها  

:كفاءة األخصائي االجتماعي وخرباته -٣  
فكفاءة األخصائيني االجتماعيني وخربام . وتعترب من العوامل الفعالة واحلامسة يف إجناح عملية التدخل املهين وجعلها أكثر فعالية

ضمن العديد من ال تتكون بشكل عشوائي أو باحملاولة واخلطأ ولكنها تقوم على أساسني علميني أوهلما إطار نظري قوي يت
النماذج والنظريات اليت تفسر مشكالت الناس وحتدد أساليب وأنشطة التعامل معها، وثانيهما يتمثل يف التطبيق العملي هلذا اإلطار 

.النظري يف جماالت املمارسة املتعددة اليت تتعامل مع مشكالت الناس على اختالف مستويام ومشكالم  
:ة وفاعليتهاالعوامل املرتبطة باملؤسس -٤  

وخصوصا املوارد واإلمكانيات املادية والبشرية اليت تتوفر يف املؤسسة، وكذلك اإلطار القانوين واألخالقي للمؤسسة والذي حيفظ 
للعمالء حقهم يف احلصول على اخلدمة ويوفرها هلم بطريقة كرمية حتفظ هلم حقوقهم، ومن جانب آخر توفر لألخصائيني 

.الشرعية واألمان، وتزيد من قدرم على أداء دورهم املهين بالفعالية املناسبة االجتماعيني العاملني  
 - وهناك بعض االعتبارات اليت جيب التركيز عليها عند تطبيق عملية التدخل املهين :

دخل املهين الناجح حيتاج إن العالقة املهنية اإلجيابية مع العميل هي أساس جناح عملية التدخل املهين وحتقيق التغيري الفعال، فالت -١
.إىل العمل التعاوين بني األخصائي ونسق العميل واألنساق األخرى احمليطة به وليس التطبيق ارد ألساليب التدخل املهين  

تتركز وظيفة األخصائي االجتماعي يف تسهيل حل العميل ملشكلته، حيث إن احلل الذي خيتاره العميل ليس بالضرورة أن  -٢
لذلك جيب أن يدرك األخصائي االجتماعي أن العميل هو األجدر على اختاذ القرارات . ختيار األخصائي االجتماعييكون من ا

.املناسبة ملشكلته ألنه أكثر الناس إدراكا هلا ومعاناة منها  
رارات البد أن تقوم يتضمن حل املشكلة يف الغالب البحث عن خيارات واختاذ قرارات صعبة تقود إىل التغيري، إال أن هذه الق -٣

.على أساس نسق قيم ومعتقدات العميل وكذلك الطرق املناسبة للحل  
إن دافعية العميل للتغيري ال تأيت إال بعد إدراكه الواقعي ملشكلته، وأن دافعيته الختاذ اخلطوات املناسبة حلل مشكلته ال تتحقق  -٤

.إال من خالل شعوره باألمل يف إمكانية احلل  
على التجاوب والتفاهم مع العميل حيث جيب على األخصائي االجتماعي أن يرى احلياة من وجهة نظر العميل التركيز  -٥

وجيب أن يتذكر أن عامل العميل ليس هو عامله وال حياول أن يفرضه عليه، ومن الضروري إشراك العميل يف اختاذ القرارات املهنية 
.كناواملؤسسية املرتبطة مبشكالته كلما كان ذلك مم  

يسعى األخصائي االجتماعي إىل مساعدة العميل على مواجهة مشكالته من خالل استخدامه أساليب علمية قائمة على  -٦
. دراسات وجتارب علمية وليس التمادي يف وعظ أو تأديب العمالء  

ى التقليل من مشاعر البد من الكشف عن مشاعر العميل السلبية وتفهمها من جانب األخصائي والعمل بقدر اإلمكان عل -٧
.الصراع واألمل عند العمالء  
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البد أن يتوقع األخصائي االجتماعي من العمالء الذين يعانون من مشكالت اجتماعية ونفسية أن يشعروا باإلحباط والقهر،  -٨
أن يعتربه  ورمبا يوجهوا غضبهم حنو األخصائي االجتماعي حىت وإن مل يكن مصدرا هلذا اإلحباط، ولو حدث ذلك فال جيب

.األخصائي موقفا شخصيا جيب اختاذ رد دفاعي جتاهه  
البد من تطوير الوعي الذايت واالنضباط الذايت لألخصائي االجتماعي حبيث ال يسمح حلاجاته الشخصية أو مشكالته بالتأثري  -٩

.ة خارج العالقة املهنيةومن هنا فمن الضروري أن يواجه األخصائي مشكالته وانفعاالته السلبي. على عملية املساعدة  
جيب على األخصائي أال يفقد األمل يف إمكانية التغيري مهما كانت درجة تعقيد مشكالت العمالء، وخاصة عندما يشعر  - ١٠

.العميل باإلحباط حيث جيب تشجيعه على حتقيق األهداف املتفق عليها  
جتنب االعتماد على اآلخرين بشكل دائم، وذلك من خالل جيب تشجيع العمالء على حتقيق االستقاللية يف أمور حيام و - ١١

مشاركة العميل الفعالة يف وضع خطط التدخل املهين ملشكلته واختاذ القرارات املتعلقة به مما يساعده على تعلم مهارات حل 
التعامل مع مشكالته فجوهر التدخل املهين يعتمد على إعداد العميل وزيادة قدرته على . املشكلة واليت سوف تفيده مستقبال

.املستقبلية بدون مساعدة خارجية  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

  ....  متت حبمد اهللا متت حبمد اهللا 
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