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  األوىلاألوىلاحملاضرة احملاضرة 

  وتطورهاوتطورها  الفردالفرد  خدمةخدمة  نشأةنشأة
  


 ا منذ املهنية االجتماعية اخلدمة طرق أول هي الفرد خدمةنشا   
 االجنىب للمصطلح ترمجة الفرد خدمة مفهوم case work لفظ إليه وأضيف social االجتماعية الطبيعة ليوضح 

 واسعة خبطى تتقدم أن الفرد خدمة لطريقة مقدرا وكان ، اللفظ هذا استخدم من أول Devine يكون ورمبا للطريقة
   النفسى الطب تقدم بفضل

 
 اخلدمة فيها وظهرت ، عشر الثامن القرن اية وحىت االنساىن التاريخ فجر منذ الطويل اإلنسانية تاريخ املرحلة هذه متثل -

  واملسنني واليتامى للفقراء املباشر االحسان من خمتلفة شكاال اخذت تلقائية انسانية كظواهر الفردية
 املؤسسات قامت كما ، الدينية املناسبات ىف املساعدات ووٍزعت االنسان أخيه مساندة على االنسان االديان مجيع حثت -

   العاهات وذوى املرضى برعاية الدينية
  

 فاوجب واحملتاجني الفقراء عن مسئوالً اتمع وجعل الفرد كرامة على وأكد وجمتمعه أسرته حنو املسلم مسؤلية حدد االسالم
   توزيعها كيفية وحدد الزكاة
  
 واالقارب الدين لورجا النفوذ ذوى خالل من الفردية اخلدمات وتقدمي والبساطة العشوائية   
 املال وبيوت العبادة دور خالل من متارس وكانت الفردية اخلدمات هذه لتقدمي خاصة مستقلة مؤسسات وجود عدم     

 
 اخلريية االعمال ،وتنظم الفقراء عن احلكومة مسئولية حتدد الىت القوانني بعض اوروبا ىف ظهرت عشر السابع القرن بداية ىف  

   الوقت ذلك ىف انشئت الىت االيواء ودور املؤسسات استغالل واسيئ سوءاً، االوضاع زادت ذلك ورغم
 واالحسان الرب جمال ىف االهلية اجلهود ونظمت االحسان تنظيم مجعيات حركة ظهرت عشر التاسع القرن اواخر ىف .  
 الفرد خدمة طريقة لظهور مقدمة اجلهود هذه كانت.  
 
   مشولية نظرة لالنسان تنظر وبدات االجتماعية اخلدمة منت العشرين القرن بداية ىف
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 االجتماعية ظهوراملشكالت اىل ادى والذى صاحبه الذى والتغري الصناعى التقدم   
 ضحايا من عليها ترتب وما املتوالية احلروب  
 الفقر مشكالت ملواجهة املتتالية الوضعية التشريعات فشل    
 تمع الفرد بعالقة املتعلقة االجتماعية االفكار ظهورتمع ومسئولية باافراده جتاه ا   
 االنسان سلوك عدواف  حول االنسانية العلوم اليها توصلت الىت الىت احلديثة العلمية االكتشافات  
 ا قامت الىت الىت االجتماعية البحوث االجنماعيني املصلحني مجاعات   
 االحسان تنظيم مجعيات حركات    


 الوظيفة حتسني ىف االهداف وحتددت للواقعية املثالية ومن العريضة االهداف اىل احملددة االهداف من الفرد خدمة تطورت •
  : خالل من للفرد الجتماعيةا

 التحقيق صعب مثاىل كهدف احمليطة البيئية والظروف العميل شخصية من كل ىف اجلذرى التعديل  
 امكانات مع ويتالءم واقعية اكثر  املستوى وهذا به احمليطة البيئية والظروف العميل شخصية من كل ىف النسىب التعديل 

   الفرد خدمة
 شائع وهذا باملشكلة املرتبطة الذاتية العوامل مجيع على القضاء ويعىن فقط الذاتية النواحى ىف  الكلى او النسىب التعديل 

   البيئية الظروف تعديل يستحيل حينما
 السابق املستوى عكس وهو فقط البيئية النواحى ىف  الكلى او النسىب التعديل     
 العقلى املرض كحاالت العميل حالة ىف التدهور من زيدامل لتجنب العميل او البيئة ىف تعديل دون هو كما املوقف جتميد   
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  الثانيةالثانية  احملاضرةاحملاضرة
  وتطورهاوتطورها  الفردالفرد  خدمةخدمة  نشأةنشأة  تابعتابع

  


 اثاالحد وجمال الطىب واال الطفولة مشكالت ليشمل جماهلا امتد مث االقتصادية واملشاكل االسرة نطاق ىف الفرد خدمة نشأت
  . ااالت هذه ىف العلمى التخصص من نوع وظهر واملدرسى الصناعى واال املسنني ورعاية املنحرفني

  
 

  :  خصائص بعدة املرحلة هذه ومتيزت
  االجتماعى واملوقف احمليطة البيئة اىل االنسان شقاء ارجاع .١
   بالتشخيص مايعرف ظهور .٢
   العلمية النظريات من ال اخلربة من املستمدة املعرفية املعطيات على املطلق االعتماد .٣

 
 كتابات وظهرت النفسي بالطب وتأثرت النفسي التحليل نظريات بأفكار وتأثرت الفرد خدمة تطورت العشرين القرن بداية ىف

 وكانت النفسي التحليل مدرسة يتبعون أخصائيون وظهر واالخصائى العميل بني بالعالقة االهتمام وبدا الفرد خدمة ىف متعددة
  :  هى  النفسية النظريات هذه ابرز

  : التحليلية النظرية -١
 ، والالشعور الشعور وماقبل الشعور أمهها مفاهيم بعدة الفرد خدمة وتاثرت النفسية ومكوناته االنسان سلوك حبقيقة واهتمت

 والىت العليا والذات نفسها عن للتعبري ترتع الىت بقواها الدنيا الذات وهى قوى ثالث تأثري حتت الشعورية الشخصية الذات وتقع
 اهتمامها ىف متثل ردالف خدمة يف تاثري النظرية هلذه وكان وتقاليده وقيمه مبغرياته اخلارجي والعامل الرتعات بعض بقبول تسمح

   التالية بالنواحي
   اخلارجي املوقف جانب اىل وتشخيصها العميل مشكلة  دراسة ىف مهما جانبا متثل الىت ذاا العميل شخصية منط •
   املشكلة جذور فيها تكمن للعميل االوىل اخلمس السنوات خربات •
 واالخصائى العميل بني الطيبة العالقة وان والالشعورية الداخلية صراعاته من بتحريره بالضرورة مرتبط العميل شخصية تعديل •

  العالج عملية بداية هي
 ومساته العميل لنمط اخرى ودراسة ، للمشكلة االجتماعية الدراسة تشمل لكى ومبادئها الفرد خدمة عمليات بذلك تطورت •

  ذاته العميل لسلوك تفسريا املشكلة تشخيص يشمل كما النفسية
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  : الوظيفية ظريةالن -٢
 وترتكز ،  بذاته الفرد تعلق يوجهه البيئية املؤثرات وبني للفرد الداخلية الغريزية الدوافع بني التفاعل ان ىف النظرية هذه وتتلخص

 وتطلق ، والتحدى االمل مواقف ىف تنشط الىت) اإلرادة( وهى االنسانية الشخصية ىف منظمة ضابطة قوة وجود افتراض على
  : التالية االسس على املساعدة عملية وترتكز العالج مصطلح والتستخدم املساعدة عملية نشاطها على الوظيفية ردالف خدمة
o القوة ارادة فطريا ميلك العميل  
o االرادة هذه ىف ما عطل حدث   
o ا االرادة هذه تنشيط هى املساعدة عمليةوزياد  
o الجتماعىا االخصائى مع جديدة نفسية جتربة خالل من التنشيط يتم   
o ان التجربة هذه ىف واألمل صحية بصورة ولكن واالنفصال والتوحد االتصال الثالث مبراحلها جديدة عالقة هى التجربة 

  إرادته العميل يستعيد
 

 وقيم اهداف لتناسب ايةبعن املختارة االخرى العلوم نظريات تطويع على باعتمادها الفرد خدمة تطور ىف خصبة مرحلة وهى
  : هى شديد باجياز النظريات هذه واهم الفرد خدمة

   الذات سيكولوجية - ١
 جانبني من يتكون باعتباره لالنسان والنظر ، فيه يعيش الذى  االجتماعى والوسط للعميل النفسى بالواقع لالهتمام عودة وهى

 من له ملا للعميل االجتماعى التاريخ على بالوقوف االجتماعى ائىاالخص يهتم ان جيب وعليه ، ثقاىف واالخر بيولوجى احدمها
     للعميل االشكاىل املوقف فهم ىف امهية

   : السلوكية النظرية -٢
 فرضية اساس على النظرية هذه وتقوم النفسى للعالج تطويعها مت انه اال التعلم بنظريات ارتبطت نفسية نظرية اا من وبالرغم
 سلوك تعديل ميكن مث ومن بالتشجيع اكتسبت تعليمية وعادات مكتسب سلوك هو توجهه كان ايا عميلال سلوك ان مؤداها
 التدعيم على السلوك تعديل ويركز فيه املرغوب السلوك وتدعيم فيه املرغوب غري السلوك امناط أضعاف طريق عن العميل

   والعقاب
   : املعرفية النظرية -٣

 يعاىن الىت املشكلة فان مث ومن وتصوراته ألفكاره نتاج هى وانفعاالته الفرد سلوك ان ؤداهام فرضية على النظرية هذه وترتكز
  احلقائق حيرف الذي املضطرب العقل ىف توجد الىت اخلاطئة املعاين ىف تكمن العميل منها

  :  املشكلة حل منوذج -٤
 وعدم الفرد منها يعاىن الىت املشكلة ان هلا الساسيةا والفرضية والدور التعلم ونظرية الذات سيكولوجية نظريات من مشتق وهو

 خالل من تتم فاملساعدة عليه وبناءا له الفرصة توفر اوعدم طاقاته اوتعطل لديه الدافعية ضعف اىل يرجع هلا التصدى على قدرته
   العميل دافعية تنشيط او حترير -
   املعطلة العميل طاقات حترير -
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         املؤسسة خدمات من فادةلالست للعميل الفرصة توفري -
  : مستحدثة ومناذج نظرية اجتاهات  -٥

   املثال سبيل على ومنهل واالجتماعية النفسية املداخل تراكمات على االجتاهات تلك قامت
 العامة االنساق نظرية   
 الدور نظرية   
 األربعة األنساق منوذج   
 اخلدمات يف التدخل منوذج   

 طريقة وأصبحت احلديث العصر ىف االنسان مساعدة ألسلوب جديدة مرحلة بداية جتماعيةاال اخلدمة ظهور كان وهكذا •
  االنسان رفاهية حتقيق على تعمل مهنية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


 



  ٦ .. إعداد هتان                                                                                                                                     حسن أبوزيد - د/  خدمة الفرد واجلماعة

  الثالثةالثالثة  احملاضرةاحملاضرة
  وخصائصهاوخصائصها  الفردالفرد  خلدمةخلدمة  العامةالعامة    الطبيعةالطبيعة

  


 اخلاصة واملهارات اخلربات إىل مستندة نشأت فقد  مهنة هي أم ، عملية أم طريقةً ، فناً أو علماً الفرد خدمة كانت أياً -

  . العلمية واحلقائق املهنية الفنية واألسس املبادئ على اعتمادها من أكثر باألفراد
  : فريق كل وإدعاءات اجلدل ألوجه عرض يلي فيما و
  والفن العلم بني الفرد خدمة -

  : وهى متمايزة اجتاهات ثالثة وجود إىل فنا أم علما الفرد خدمة كانت اإذ فيما الكتاب اختالف أدى
 

 ومناهجه وأساليبه مبادئه له األخرى اإلنسانية العلوم شأن ذلك يف شأنه علم الفرد خدمة أن إىل أنصاره وذهب   
 ؟ اخلالصة العلوم قائمة يف تدرج أن ميكن الفرد خدمة هل:  اآلن والسؤال  

  . بالعلم املقصود هو ما معرفة يتعني التساؤل هذا على ولإلجابة.... 
 حقائق الوصول بغرض وتفسريها وتنظيمها املعلومات جبمع وذلك ، الدقيقة باملعرفة التخمني استبدال إىل دائما العلم يسعى   -

   عامة وقوانني
  : لمالع أركان لتكامل توافرها الواجب الشروط

 من غريها مع تتداخل ال ظواهره فتصبح والبحث للدراسة مستقال موضوعا العلم يتخذها الظواهر من متميزة طائفة وجود 
  .الظواهر
 الذي الوحيد العلمي األسلوب هو املنهج ألن ؛ العلمي البحث مناهج من أكثر أو ملنهج الظواهر هذه إخضاع إمكان 

  .  الكلية ضاياالق إىل للوصول  العقل يسلكه
 حقق أنتتنبأ كما واحلاضر املاضي تكشف والعمومية احلتمية صفة هلا الكلية والقضايا القوانني من طائفة املناهج هذه ت 

 يشبه فاملاضي ومكان زمان كل ىف معينة ظروف هلا ماتوافرت إذا الظاهرة حدوث اطراد ىف هو صدقها ومعيار باملستقبل
     املستقبل يشبه منهما وكل احلاضر
 
 تطبيقي فن فهي ولذا ، الذاتية والقدرات الشخصية املهارات على أساسا العتمادها فن الفرد خدمة أن إىل أنصاره وذهب
  . املمارسة وتنميه اهللا يوهبه خاصا إنسانياً استعداداً تتطلب

   ؟ الفنون قائمة يف إدراجها ميكن فهل.. والسلوك الشخصية يف املختلفون البشر عم تتعامل الفرد خدمة كانت وإذا
 :    

   السلوكية املعرفة بأنه Brand عرفه أوكما ، املرغوبة النتائج لتحقيق الفين واألسلوب األداء يف املهارة هو فالفن -
    اجلمايل مبفهومه الفن وليس االجتاه هذا أنصار يعنيه كما املهارى  مبفهومه الفن من الفرد خدمة التعريف هذا ويقرب -
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 على األفراد ملساعدة اإلنسانية املشكالت ميدان ىف تعمل أا اعتبار على الفرد خلدمة التطبيقي باجلانب  االجتاه هذا دعاة تأثر -
    فن بأا الفرد خدمة وصف إىل دعاهم مما النفسي توافقهم دون حتولو االجتماعي أدائهم تعوق اليت ملشكالم التصدي

 لتحسني معهم وبالتعاون األفراد ومع أجل من خمتلفة أعمال أداء فن" الفرد خدمة أن إىل) M.RICHMOND(  وتذهب -
  " جمتمعهم وأحوال أحواهلم
  .. ردالف خلدمة اإلنساين الطابع حيتمه واقع الفرد خدمة فنية أن واحلقيقة

 
 البحتة العلمية للدراسة ختضع ال قد) اإلنسان كطبيعة( وسلوكه اإلنسان حياة من جوانب هناك .  
 هلا كامال تفسريا وحده العلم يوفر ال املعقدة النفسية املشكالت بعض هناك .  
 بعمالء يلتقي.... املدرسة أو األسرية لالستشارات مكاتب أو النفسية العيادة يف يعمل حني االجتماعي األخصائي 

   علميا وليس فنيا العمالء هؤالء يناسب مبا املساعدة عملية أساليب يطوع وأن بد ال مث ومن واضحة فردية فروق بينهم
 ا املساعدة عمليةوالعميل األخصائي جانب من والتقبل والقبول اإلقبال يلزمها ذا .  
 ويف،  اخل... والتقومي والعالج والتشخيص  الدراسة عملية يف خاصة فنية وخربة مهارة إىل تاجحت املساعدة عملية 

   والتحويل املقاومة مثل املساعدة عملية طوارئ مواجهة
 ًالعمالء مع للتدخل وأساليب فنيات من علمياً يعرفه ما عملياً يطبق حني فنية ملسات يضفي أخصائي كل فإن وأخريا  
 

 إمنا و، الذاتية والقدرات املهارات على فقط تعتمد حبتاً فناً أيضاً وليست،  مستقال علماً ليست الفرد خدمة أن إىل أنصاره ويذهب
 من كل لتوجيه اإلنسانية العالقة يف ارةوامله اإلنسانية العلوم معارف فيه تستخدم فن" فهي ؛ واحد آن يف والفن العلم من مزيج هي

  ".منها جانب وبني بينه أو االجتماعية وبيئته العميل بني التوافق من ممكنة درجة أفضل لتحقيق اتمع وإمكانيات الفرد طاقات
 واحملاماة الطب ىلإ ا ينظر اليت الكيفية بنفس وفن كعلم إليها تشري حيث الفرد خلدمة دقة أكثر التعاريف هذه احلقيقة ويف -

  .وغريها
  املساعدة عملية ىف النتائج أفضل التطبيق يؤتى حبيث العلم استخدام فن على تقوم املعاصر العامل ىف الفرد فخدمة -
 تطبيق له يتيح والفن،   املمارسة ىف علمية ونظريات مهنية وأسس قواعد من به يلتزم إن ينبغي ما لالخصائى .. يرسى فالعلم - 

  املنشودة األهداف لتحقيق الفعالية من قدر بأكرب عارفامل تلك
  املختلفة املواقف ىف عمله جيب عما  البحث إىل يقودنا الذي هو ..  الفرد خدمة فى الفني واجلانب -
   املساعدة عملية ىف العلم استخدام فن هي الفرد خلدمة املهنية املمارسة تصبح بذلك  -
 متناقضني ليسا والفن العلم  الن التناقض على الينطوى أمر الوقت نفس ىف وفن علم ابأ الفرد خدمة وصف فان وأخريا -

   البعض بعضهما يكمالن إما بل والبديلني
   امليدان من ا يتزود خبربات الفرد خلدمة العلمية واألصول باألسس علمه ميزج الذى هو الناجح واالخصائى -

  . معاً والفن العلم من كل إىل حتتاج فهي واحد آن ىف والفن العلم من مزيج الفرد خدمة إن القول ميكن وبذلك
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  الرابعةالرابعة  احملاضرةاحملاضرة
  وخصائصهاوخصائصها  الفردالفرد  خلدمةخلدمة  العامةالعامة    الطبيعةالطبيعة  تابعتابع

  


   وعملية طريقة أا ثالث فريق ويذكر عملية أا آخرون يراها بينما طريقة الفرد خدمة طريقة إن البعض يرى •
  الفرد خدمة طبيعة حول فريق كل نظر لوجهة  وسنعرض املتخصصني بني طويل جدل دار االختالف هذا وحول •
 
 والفهم املعرفة من أساس على يقوم اإلجراءات من خاص نوع أو شكل هي أو معني شيء لعمل الوسيلة معناها الطريقة -

  واملهارات والقيم
  : وهى السابقة احملددات على يعتمد عمل ألداء وسيلة فهي طريقة الفرد خدمة طريقة بان القول ميكن التعريف هذا على وقياساً

 واليت املتراكمة العلمية والنظريات اإلنسانية العلوم من املستمدة املمارسة  لعملية األساسية القاعدة وهى..  املعرفية القاعدة - أ
  وجه أفضل على العمالء مساعدة من االخصائى يتمكن حىت املهين والتدخل ملالع أساليب حتديد ىف تساعد

   االجتماعية اخلدمة وكليات معاهد ىف إعداده مراحل ىف أثناء ىف االخصائى عليها يتدرب ..  مهارات -ب
   ئىاالخصا  عالقة حتكم مهنية ومفاهيم قيمية وتوجيهات وافتراضات قواعد عدة على ويقوم .. قيمي أساس -ج
 اإلشكاىل موقفه لفهم العميل مع عمله ىف االخصائى ا يقوم اليت العقالنية اجلهود أو التحليلية املهام ميثل وهو .. فهم - د

     توظيفها على قدرته وكذلك،  واملعلومات املعارف إىل مستنداً
 
   خاصة نتيجة إىل وتؤدى البعض بعضها مع واملرتبطة املتكررة اخلطوات من جمموعة إىل العملية مفهوم يشري •
 اىل تسعى – وعميل ممارس بني - هادفة عالقة خالل من تنفذ اليت املتتالية واإلجراءات املراحل من سلسلة إىل أيضا ويشري •

  منها التخفيف أو حلها اجل من ملشكلته التصدي ىف فاعليته تزداد لكي العميل ىف التأثري
         املساعدة خطوات كافة ىف مشتركني يكونا أن املساعدة عملية ىف العالقة طريف من تتطلب كعملية الفرد خدمة إن ولالق وميكن •
 

 خصائىاال بني التفاعل عنصر لتوافر عملية وأا واملهارات والقيم الفهم أساس على تقوم ألا طريقة الفرد خدمة إن سبق مما تبني
  .. والعميل

   واحد إن ىف معاً وعملية طريقة فهي وبالتايل والتجاهل اجلمود من نوع فيه فقط عملية أو طريقة أا على الفرد خدمة قصر إن -
 اليت للمشكالت املمكنة الفعالة املواجهة على األفراد ملساعدة املساعدة عملية تستخدم مؤسسية طريقة الفرد خدمة فطريقة -

  . النفسي توافقهم من وحتد االجتماعي دائهمأ تعوق
 
  : مهنة يصبح حىت نشاط أى ىف توافرها الواجب الشروط .  الغري خدمة إىل يهدف عمل أو وظيفة إىل املهنة مفهوم يشري •

 العلم إىل تستند علمية معرفية قاعدة وجود   
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 املهنة ممارسي لدى مهارى أساس توافر   
 واضحة جمتمعية وأهداف راضأغ وجود  
 علمي ومنهاج إسلوب إىل املهنة استناد  
 وتقاليدهم أعضائها سلوك حيكم شرف ميثاق أو وأخالقي قيمي أساس وجود  
 تمع اعترافتمع ىف املهنة مكانة وحتدد.......    باملهنة امهنية معايري من متتلكه ما حبسب ا     
 
 مفاهيم(   معرفية قاعدة على الفرد خدمة ىف املهين التدخل أو املساعدة عملية تستند:  العلم إىل تستند معرفية قاعدة 

   واالجتماعية والنفسية اإلنسانية العلوم من مستمدة)  علمية ونظريات
 لألخصائيني مارى أساس توافر على يعتمد املساعدة تقدمي ىف الفرد خدمة وجناح للممارسني مهارى أساس توافر  
 ا منذ الفرد وخدمة،   للممارسني قيمي أخالقى أساس وجودكاحترام األخالقية القيم من جمموعة على تستند نشأ 

  .    وغريها وتقبلهم العمالء
 على اإلفراد عدةمسا العام فهدفها الفردية املشكالت ملواجهة حتمية ضرورة تشكل الفرد وخدمة  جمتمعية أهداف للمهنة  

   النفسي توافقهم وتعوق أدائهم من حتد اليت مشكالم مواجهة
 اتفق مبا أساساً يرتبط علمي منهاج أو أسلوب على تدخلها ىف الفرد خدمة وتعتمد  املمارسة ىف علمي ومنهاج أسلوب 

  .  وخطواا املساعدة عملية مراحل أو املهين التدخل وعمليات مراحل  تسميته علي
 تمعي االعترافتمع اعتراف ويعىن اا وحتملها املهنة بقيام صراحة اتمع جتاه ملسؤولياشرعية عليها يضفى الذي ا 

   وممارستها وجودها
 إذ االجتماعية املشكالت ميدان ىف تعمل اليت املهن قائمة ىف إدراجها ميكن مهنة الفرد خدمة إن القول ميكن سبق ما على وبناءاً

   عنها احلديث سبق واليت للمهنة األساسية العناصر فيها توفرت


 األفراد ملساعدة اإلنسانية املشكالت ميدان ىف تعمل االجتماعية اخلدمة طرق من طريقة الفرد خدمة   
 يةاالجتماع بيئته مع تفاعله من بالضرورة نابعة مشكالته بان الفرد خدمة تؤمن   
 مث تشخيصها مث وحتديدها للمشكلة اجتماعية نفسية دراسة من منطقياً تسري متتابعة عقالنية عمليات خالل من التدخل يتم 

     والتقومي املستمرة واملتابعة العالجي بالتدخل القيام
 وشروطها هدافهاوأ فلسفتها هلا أهلية أو حكومية ثانوية أو أولية اجتماعية مؤسسات ىف الفرد خدمة متارس   
 االجتماعية اخلدمة كليات ىف مهنياً إعدادهم يتم اجتماعيون أخصائيون ميارسها   
 ا املهنة قيم من ينبع أخالقى نظام وفق الفرد خدمة متارسذا   
 واالجتماعية اإلنسانية العلوم من عريضة معرفية قاعدة على الفرد خدمة تعتمد   
 الوقت نفس ىف وتنموية وقائية أهدافاً حيقق بالضرورة ذلك كان وان أساساً العالجي هابطابع الفرد خدمة تتميز     
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  اخلامسةاخلامسة  احملاضرةاحملاضرة
  الفردالفرد  خدمةخدمة  يفيف  املساعدةاملساعدة  عمليةعملية  عناصرعناصر

  


 واألخصائي،  اإلشكايل املوقف أو واملشكلة،  العميل وهي الفرد خدمة يف املساعدة عملية يف متداخلة عناصر عدة هناك
 حقائق عدة على السابقة العناصر بني التفاعل ويقوم، املهنية العالقة خالل من متفاعلة أضالع العناصر هذه وتشكل ؛ ؤسسةوامل

  :  وهى
 يف قدرته أساس وعلى،  إشباعها عدم أو احتياجاته إشباع درجة أساس على فيها ويؤثر يتأثر املشكلة مع يتفاعل العميل أن 

   مشكالته ملواجهة إمكاناته توظيف
املهنية وخربته مهارته األخصائي استخدام خالل من األخصائي لتأثري خيضع العميل أن    
 املساعدة عملية وأهداف بشروط املهين األخصائي ويلتزم،  املساعدة عملية وحدود إطار متثل املؤسسة  
 هذه وتأخذ،  مشكلته مواجهة يف العميل مساعدةو،  اإلشكايل املوقف يف للتأثري مهين تدخل من األخصائي به يقوم ما إن 

  : شكلني املساعدة
 واجتاهاته العميل سلوكيات لتعديل التدخل   
 البيئة وخدمات املؤسسة خدمات طريق عن اإلشكايل املوقف يف للتأثري التدخل   




  . املساعدة لطالب الشائع اإلسم هوو client العميل مفهوم
 الداخلية نزعاته بني االضطراب من حالة أو، به احمليطة الظروف مع الالتوافقي التفاعل من حالة واجهته إنسان هو والعميل

    املساعدة طلب إىل تدفعه العجز من حالة إىل به تؤدي وقدراته وطموحاته
 

 أدواره أداء يف الصعوبات بعض تواجهه أو مشكلة من يعاين الذي صالشخ هو الفرد خدمة يف املساعدة عملية يف والعميل
   منها يعاين اليت املشكلة ملواجهة املساعدة طالباً املؤسسة إىل يتقدم لذا.  هلا التصدي عن يعجز واليت االجتماعية

  : يلي فيما هلا وسنعرض  مومسئوليا العمالء وأمناط العميل شخصية وهى املساعدة عملية يف تؤثر للعميل عناصر عدة وهناك
 

.  بيئته مع الفرد توافق حيدد الذي النفسية اجلسمية األجهزة جلميع الفرد يف الدينامي التنظيم بأا الشخصية  ALport يعرف
   املساعدة عملية حمور الشخصية وتعد

 
     تفككها أو الشخصية متاسك مدى بدراسة األخصائي ويهتم، الشخصيات تومكونا تركيب ا ويقصد
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 واألداء العام البناء يف اضطراب إيل أدي مكوناته بني اضطراب حدث وإذا،  السواء حالة يف وظيفياً ارتباطاً مكوناته وترتبط
  ةللشخصي الوظيفي
 
 احلواس ووظائف األعضاء ووظائف والوزن الطول من جسمية مكونات  
 واإلدراك والتذكر واحلفظ،  العقلية والقدرات العام الذكاء وتشمل معرفية عقلية مكونات  ...  
 والغضب واخلوف والكره احلب مثل باالنفعاالت وتتعلق انفعالية مكونات  ...  
 

  الفرد سلوك يف تؤثر شعورية وشبه شعورية وال شعورية نفسية عناصر من ويتكون
   التوافق عدم أو التوافق إىل بدوره يؤدي والذي السلوك حيدد الذي هو للشخصية الدينامي البناء وهذا

 
 تلك عمل التكامل ويعىن،  أخرى منظومات من تتكون بدورها واليت منظومات عدة من تتكون ومةمنظ وجود يعين والتكامل
  . الشخصية يف تفكك حدث العناصر من  املنظومة هذه يف خلل حدث ما وإذا،  وانسجام تناغم قي املنظومة

      . تفككها أو اضطراا ومدى العميل شخصية على الوقوف األخصائي وعلى
 

 يتطابق الذي هو السوي والشخص.  األسوياء غري من يكون وقد  العاديني األسوياء من يكون قد املساعدة عملية يف فالعميل
  .واجتماعياً وانفعالياً شخصياً متوافقاً ويكون ونشاطه ومشاعره تفكريه يف اهلادئ الشخص سلوك مع سلوكه

  : إيل العمالء شخصيات يفتصن ميكن ذلك ضوء ويف
 

  العمالء بني وجودها ويندر األمراض من اخلالية وهي
 

 من يعانون من األول  منطني إىل تقسيمهم وميكن التام االجتماعي الشلل إىل حالتهم تصل مل ولكن الشخصية مضطريب وهم
 وهم الشخصية مسة اضطرابات يعانون من الثاين والنمط،  التكيف على القدرة عدم من ويعانون لشخصيةا منط ىف اضطرابات

   انفعالياً املتزنني غري
 

     جمتمعهم مع التوافق على القدرة بعدم الشخصية هذه أصحاب ويتميز
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،  خاصة  خارجية ملثريات تعرضت إذا إال مشكالا تظهر ال ولكن،  األساسي الشخصية تنظيم يف اضطراباً تعاين أمناط وهى
       واالكتئاب بالذنب والشعور،  بالنقص والشعور،  االنفعايل باالضطراب يتسمون الذين العمالء وهم
 

 العقل مرضى العمالء هؤالء أمناط ومن،  الشخصية تنظيم يف الضطراب وجدت أينما املشاكل ختلق اليت الشخصية اطأمن وهى
  .    العصاب وحاالت، )  الذهان( 
 

 هلم تكفل طريقةب اخلارجي اتمع مع التوافق على والقادرة،  عناصرها بني التوازن من ممكن من قدر اكرب هلا يتوافر اليت وهى
 وظائفهم أداء عن أعجزم مفاجئة خارجية ظروف وجهتهم ما إذا عمالء إىل يتحولون وهؤالء،  والرضا بالسعادة الشعور

  . والنكبات،  والكوارث،  التعطل كحاالت ؛  االجتماعية
 

 
 على للحصول ويسعي،   عليهم االعتماد وحماولة،  لآلخرين واالستسالم،  اخلنوع ليهع ويبدو نفسه قدر من حيط النمط وهذا

 العالجية العالقات يف يدخل أنه غري،  سلبياً يبدو كما،  الذات وكراهية والنقص بالفشل شعور وجيتاحه،  واحلب احلماية
    بسهولة

 
  اجلهد بذل النمط هذا ويتجنب،  عنها املنفصل للحياة املشاهد موقف ويتخذ،  االهتمام وعدم االنسجام عدم عليه ويبدو

   عالجية عالقة يف دخوله تضاؤل إىل ذلك ويؤدي،  إنسانية عالقة أية يف الدخول ويتجنب
 

 من يتمكن بأنه حيس أنهوك يبدو كما،  جمادالً ويبدو،  ذاته من فيضخم،  نفسه عن كبرية فكرة لديه بان لألخصائي ويوحي
 تتحطم عندما أنه غري،  األمر بداية يف معه عالجية عالقة إجياد ويصعب،  املراس صعب النمط وهذا،  اآلخرين على التأثري

    بسهولة العالقة هذه يف يندمج الدفاعية عملياته
 
  .مسئوالً العميل يكون أن فالبد مث ومن،  العملية هذه حمور وهو لعميلا حول كلها  املساعدة عملية تتركز -
 يقبل الذي فهو ؛ املساعدة عملية يف مسئوليات عليه العميل ولكن،  املؤسسة إىل التقدم جمرد على العميل مهمة تقتصر ال -

  . بنفسه مصريه تقرير يف احلق وله ، ينفذه الذي وهو،  القرار يتخذ الذي وهو،  باملعلومات يزود الذي وهو،  املساعدة
 
 هلا واالستعداد املساعدة عملية يف وأمل ورضا باقتناع اإلقبال   
 األسرار وكشف  الصادقة املعلومات إعطاء  
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 املقابالت أثناء التعاون   
 نفسه يساعد كيف ليتعلم ةاملساعد عملية يف املتاحة والفرص واملساعدات واإلمكانات اخلدمات كل من االستفادة 

   مشكلته وحيل
 ولنفسه بنفسه قراراته اختاذ يف حقه وممارسة،  احللول اقتراح يف اجلهد أقصى وبذل االجيايب العمل   
 قرارات من  إليه التوصل يتم ما تنفيذ   
 حتسينها إيل يؤدي ما واقتراح،  املساعدة عملية تقومي يف املشاركة     
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  السادسةالسادسة  احملاضرةاحملاضرة
  الفردالفرد  خدمةخدمة  يفيف  املساعدةاملساعدة  عناصرعناصر  تابعتابع

  


 
 سوء أو،  إحباطات تراكم أو،  صعوبة أو،  حاجة إشباع عدم عن ينشأ الذي املوقف هى املشكلة أن إىل بريملان تذهب -

  .مناسبة بفعالية االجتماعية ألدواره أدائه يعوق مما معها التعامل  عن الفرد يعجز اجتماعية أو نفسية ضغوط نتيجة أو، توافق
 وحيد االجتماعي أدائه يعوق مما مناسبة بفعالية له التصدي عن الفرد فيه يعجز متأزم موقف بأا الفردية املشكلة تعريف ميكن -

    . النفسي توافقه من
 
 بالذنب الزائد اإلحساس– العدوان – املسئولية حتمل على القدرة عدم – االتكالية( الطفولة مبرحلة مرتبطة ورواسب حاجات(  
 النفسية – الصحية – االجتماعية- االقتصادية(  حياته يف الفرد هلا يتعرض اليت الضغوط (  
 على القدرة فضع -األحكام إصدار على القدرة فقدان -اخلارجي للعامل مشوه إدراك( للذات اخلاطئ الوظيفي األداء 

  )السلوك توجيه
 
 أو عقلية أو نفسية أو اجتماعية كانت سواء املختلفة القوى إىل الشخصية العوامل وتشري الذاتية أو الشخصية العوامل 

  جسمية
 العمل بيئة أو املدرسي الوسط أو سرةاأل بالبيئة متعلقة كانت سواء البيئة يف الكامنة املختلفة القوى إىل وتشري البيئية العوامل 
   السائدة والثقافة  القيم أو

 
 ااالجتماعي التفاعل إطار يف فرد ختص( اجتماعية شخصية أ(  
 إمكاناته من وتقلل الفرد طاقات تعطل   
 عالجي تدخل إيل حتتاج   
 اومستقبله وحاضره ماضيه له العميل حياة يف حدث أ   
 موضوعية وأخرى ذاتية انبجو هلا   


  ..هي  املؤسسة
  لدوره وأدائه تكيف من وحتد،  تواجهه اليت للمشكلة للتصدي املساعدة لتلقي الفرد إليه يذهب الذي املكان هى -
   فيه يعمل الذي اإلطار لألخصائي حتدد اليت وهى -          باألخصائي العميل فيه يلتقي الذي املكان وهى -
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 حكومية شبه-حكومية– أهلية(  التمويل ومصادر تبعيتها حسب (  
 ا وجمال طبيعتها حسباملعوقني رعاية – الطبية الرعاية – الطفولة رعاية – األسرة رعاية(  خدما (  
 جوانب من كجانب الفرد خدمة متارس ثانوية – أساسي بشكل فيها الفرد خدمة متارس أولية(   التخصص حسب 

  )  املؤسسة أنشطة
 
 االجتماعي للتكافل رمز  
 فيها العمل ونظام أهداف حتدد أساسية والئحة أساسي ونظام فلسفة للمؤسسة  
 األهايل أو احلكومة من املؤسسة متول  
 املؤسسة داخل املهنية باملمارسة األخصائيون يقوم  
 املؤسسة داخل ماعيةاالجت اخلدمة مهنة األخصائي ميثل  


 
 االجتماعية والعلوم  اإلنسانية العلوم من واسعة علمية بقاعدة التزود   
 الفرد خدمة ونظريات ألسس املتعمقة الدراسة  
 بالتطبيق النظرية وربط  املهين العمل ملسئوليات العملية للممارسة لألخصائي الفرصة إتاحة    

 
  : يلي فيما تتمثل اخلصائص من مبجموعة األخصائي يتمتع أن وجيب
 لعمله مناسبة وصحية جسمية قدرات  
 النفس ضبط على القدرة يكسبه انفعايل اتزان   
 اجتماعي وذكاء،  معريف تنظيم   
 املهنة ملمارسة الالزمة األخالقية بالسمات التحليب له تسمح اجتماعية قيم    

 
 

 العمالء مساعدة(   العطاء حب              (  
 لظروفهم العمالء مع التعاطف(  التسامح (  
 العميل موضع نفسه يضع(  الوجداين التقمص (  
 الوجه وتعبريات واإلمياءات الصوت اتنرب تفهم(  للمشاعر احلساسية   ( 
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 املالحظة دقة – االستماع حسن(  إدراكية مهارات (  
 العميل أفكار يف التأثري على القدرة( تأثريية مهارات(  
 االتصال يف مهارات  
 املهنية العالقة استخدام يف مهارات  
 املعلومات مجع يف مهارة   
 املشكلة تشخيص يف مهارة  
 التدخل خطة تصميم يف مهارة  
 العالجي التدخل يف مهارة   
 التقومي يف مهارة  

 
 

 والشرف باألمانة تتصل أخالقية مواقف يف التورط  عدم  
 الشخصية والرتعات املهين السلوك بني التمييز   
 يؤديه الذي العمل مسئولية حتمل  
 واملعرفة بالعلم تزودال  
 شخصية منافع حتقيق يف املهنية العالقة استغالل عدم   

 
 اخلدمات تقدمي يف اإلخالص  
 النوع أو اجلنس أساس على شخص أي ضد التحيز عدم  
 اءاملساعدة عملية انتهاء عند  املهنية العالقة إ   
 املصري تقرير حق العمالء إعطاء  
 العمالء خصوصية احترام   

 
 املهنية املصاحل لتحقيق زمالئه مع التعاون   
 الزمالء أسرار على احملافظة   
 الزمالء أراء احترام  
 الطارئة املواقف يف الزمالء عمالء مساعدة 
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 سياستهاو املؤسسة أداء وتطوير حتسني  
 املؤسسة موارد استخدام يف احلرص  
 وفعالية بكفاءة املؤسسة خدمات تقدمي على احلرص  

 
 املهن كرامة وتدعيم محاية  
 األخالقي غري السلوك ضد مؤسسية إجراءات اختاذ  
 للمهنة املفيدة االجتماعية السياسات تطوير يف املسامهة  
 الفرد خدمة ممارسة يف  املهنية املعارف على االعتماد  
 الفرد خلدمة املعرفية القاعدة بناء يف املسامهة   

 
 ا الذين األفراد كل إىل واخلدمات املوارد كل وصول ضمان األخصائي على جيبحيتاجو  
 الطوارئ حالة يف العاجلة اخلدمات تقدمي يف يسارع أن وجيب   
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  السابعةالسابعة  احملاضرةاحملاضرة
  الفردالفرد  خلدمةخلدمة  والقيميوالقيمي  املعريفاملعريف  البناءالبناء

  


 
 خدمة ممارسات  عليها تستند اليت فهي املهين التراث يف كبرية أمهية الفرد خدمة ملمارسة العلمية املعرفية القاعدة حتتل 

   ةالعلمي الصفة وتكسبها  الفرد
 العمالء مشكالت مواجهة يف االجتماعي األخصائي أداة هى املعرفية القاعدة هذه تعد   
 الفرد خدمة يف املمارسة عملية لنجاح ضرورياً شرطاً املعرفية بالقاعدة االهتمام يعد   

 
  : يف البحث وطرق مناهج إىل الفرد خدمة يف املمارسة تستند
 م العمالء مشكالت فهم من األخصائي يتمكن حىت بالعمالء تتصل اليت واملعلومات البيانات على احلصولومساعد   
 العالجي التدخل نتائج تقييم يف البحث مناهج على االعتماد   

 
 االجتماعية لوظائفه الفرد أداء تدعيم يف سيالنف والعالج النفسي والطب النفسي اإلرشاد مع الفرد خدمة تشترك 

  النفسي توافقه وحتقيق
 املمارسة توجه اليت العلمية والنظريات املداخل من فكثري النفس علم من النظرية معارفها من الكثري الفرد خدمة تستمد 

   فروعه بكافة النفس علم من مستمدة الفرد خدمة يف
 
 دف مساعدة عملية كالمها املشكالت وحل الذات حتقيق إىل  
 منهما لكل واحدة احلالة دراسة يف املطلوبة املعلومات  
 املساعدة عملية عليها تقوم اليت األسس يف يشتركان  
 وعالجية ووقائية وإمنائية إستراتيجية أهداف منهما لكل     
 
 اإلنسانية املشكالت جمال يف ميدانية خدمة كالمها  
 دف للفرد مساعدة عملية كالمها النفسي التوافق حتقيق   
 الوقت نفس يف وعالجية وقائية إستراتيجية له كالمها   
 اء واملتابعة والعالج والتشخيص الدراسة يف مشتركة وأساليب نظريات يستخدمانوالتقومي واإل 
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   االجتماعي األخصائي إعداد يف أساسيا علما يعد ولذلك،  واجلماعة الفرد بدراسة االجتماع علم يهتم -
  االجتماعية واألدوار،   االجتماعية واملعايري االجتماعي السلوك بدراسة الفرد وخدمة االجتماع علم من كل يهتم -
      االجتماع علم يف أساسية ونظريات فاهيمم على الفرد خدمة يف املساعدة عملية تعتمد -
 

 خدمة أخصائي تفيد أا إال مباشرة املمارسة عملية عن بعيدة علوم أو مبهن تتصل اليت املعارف من متناثرة جمموعة ا ويقصد
     البيولوجية والعلوم،  واالنثربولوجيا،  بالعمال ترتبط اليت العمالية التشريعات مثل العمالء مشكالت فهم يف الفرد

   فيه يعيش الذي واالجتماعي والثقايف البيئي واال الفرد بشخصية االهتمام يف الفرد خدمة مع وتشترك االنثربولوجيا - أ
   البيولوجية العلوم -ب

 ومساته خصائصه له حي ككائن اإلنسان لفهم عريضاً إطاراً البيولوجية العلوم تضيف   
 لوظائفه اإلنساين اجلسم أداء بكيفية  البيولوجية العلوم متدنا   
 وهذه بيئته مع الفرد بتوافق ذلك وعالقة ومشكالته وتطوره اجلسمي النمو مراحل حول باملعرفة البيولوجية العلوم متدنا 

  الفرد خدمة أخصائي ا حييط أن البد املعارف


     
 أو الصحية أو االقتصادية حالته عن النظر بغض معه األخصائي لتعامل املختلفة املواقف يف وكرامة باحترام يعامل أن فرد لكل -

   العقلية أو النفسية
  الفرد خدمة يف حمورية قيمة كانسان العميل احترام وميثل -
  القيمة هلذه حي وجتسيد فعلية ترمجة الفرد خدمة يف املساعدة لعملية  كمفاهيم والسرية الذايت والتوجيه التقبلو الفردية تعد -
 
   اآلخرين عن متيزه اليت ذاتيته فرد لكل أن إال البشر بني ومشتركة عامة إنسانية احتياجات وجود من بالرغم -
   وإمكانام اخلاصة وقدرام ظروفهم ضوء يف العمالء مع التعامل عند االعتبار ىف الذاتية هذه أخذ جيب -
 
   اآلخرين حياة على يعتدي أال بشرط اخلاصة بطريقته حياته يعيش أن يف احلق فرد لكل -
   به اخلاصة القرارات اختاذ يف احلق فرد لكل -
   العميل على وأهدافه سلوكيةال معايريه يفرض أال األخصائي على جيب -
  العميل مشاكل على للتغلب ضرورية أا يعتقد اليت احللول يفرض أال األخصائي على جيب -
  بنفسه حياته أسلوب وختطيط،  لظروفه مالئمة أا يرى اليت القرارت اختاذ يف العميل حق احترام األخصائي على جيب -
   شخصيته تنمية إيل بنفسه لقراراته العميل اختاذ يؤدي  -
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  يواجهه الذي املوقف عن املسئولية وحده وحتميله الفرد بتعذيب تنادي اليت األفكار من وغريها السادية الفرد خدمة ترفض -
  خارجه من أو داخله من سواء الفرد على واقعة لضغوط حتمية استجابة هى ومواقفه اإلنسان سلوك بان الفرد خدمة تؤمن -
     فيه له والحيلة والدته منذ الفرد على أبدي قيد الوراثية الفرد خصائص بان الفرد خدمة تؤمن -
 
   االجتماعية وظائفه ممارسة على قدرته عدم إىل يؤدي االجتماعي أدائه يف اإلنسان تواجه معوقات وجود يعد -
 طريق يف تقف صعوبات أو معوقات أي إلزالة املختلفة وهيئاته جهزتهبأ اتمع سعى ضرورة  يف اتمع مسئولية تتمثل -

   لذاته الفرد تأكيد
     االجتماعي أدائهم لتحسني قدرام إطالق إىل مشكالم على التغلب يف لألفراد اتمع مساعدة  تؤدي -
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  الثامنة احملاضرة
 نية لطريقة خدمة اجلماعةاملفاهيم األساسية وموجهات املمارسة امله

  


 
   االجتماعية اخلدمة يف املتخصصة واملعاهد الكليات يف ومهنيا علميا إعداده يتم الذي الشخص وهو
 

 األخصائي يقوم برامج تتضمن واضحة خطة خالل نم إليها للوصول واجلماعة األخصائي يسعى اليت الرغبات كافة هى
   وتنفيذها وضعها يف اجلماعة مبساعدة
 

   اجلماعات تشكيل يف أو للجماعة األعضاء انضمام يف املؤسسات تستخدمه الذي األسلوب
 
   أخري إىل مجاعة من خيتلف الذي اجلماعة حجم ويةالعض ومتثل ، املؤسسة شروط على بناءاً اجلماعة إىل االنضمام يكون
  معني بوقت حتدد أو مفتوحة العضوية تظل وقد
 
   بشروطها ويلتزم املختلفة أعماهلا يف ويشترك إجبارية بطريقة أو الشخصية رغبته على بناء للجماعة ينضم الذي الفرد هو

 
   وشروطها اجلماعة أهداف إطار يف األعضاء ا يقوم معينة أدوار خالل من والعالقات دودهاور واألفعال األنشطة كافة وهو

 
   اجلماعة وأعضاء األخصائي بني تتكون اليت الرابطة هى

   واحلرية واالحترام الثقة وبناء ، اجلماعي اهلدف حتقيق على واجلماعة األعضاء مساعدة األساسي وغرضها
 
 اليت اجلماعة الئحة نظام إطار يف القائد وينتخب...  املختلفة املواقف خالل ومساعدم واجلماعة األعضاء توجيه عملية وهى
  القيادية مبسئولياته قيامه منذ القائد األخصائي يساعد  ...شروطه   حتدد واليت إليها ينتمي
 

  : امامله يف يشترط
 املهمة هدف حتديد   
 املهمة إجراءات حتديد   
 ا يقوم اليت باألدوار املهمة ارتباط األعضاء   
 املهام أداء متطلبات توفري -          للمهام زمين جمال حتديد   
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   الفرعية اجلماعات عليها يطلق أكثر أو اثنني من صغرية جمموعات اجلماعة يف تتكون -
   الواضحة املكانة على كاحلصول مشتركة حاجات إشباع هو السبب ونيك قد -
   االجتماعية احلياة يف وإدماجهم تفاعلهم أجل من املختلفة باألساليب األفراد هؤالء مع األخصائي يتعامل -

 
 مكونة بعضها مع املكونات تلك تتفاعل حيث ، اخلربات وكذلك العلمي البحث ونتائج املعرفة على تستند اليت احلقائق وهى

   املهنية للممارسة األساسية املوجهات من تصبح اليت للمفاهيم
 

 مجاعي هدف حتقيق إىل ويهدف...  بانتظام متارس اليت واجلماعة األعضاء حباجات املرتبطة واألعمال األفعال كافة عن ويعرب
  . اجلماعية ياةاحل بداية يف عليه متفق

 
 وينتج األخصائي فيها يشترك وقد واجلماعة األعضاء عن الصادرة والثقافية واالجتماعية النفسية العوامل من جمموعة تفاعل هى
  . لألخصائي املهين التدخل تتطلب وسلوكيه فكرية ومظاهر آثار التفاعل هذا من

 
  واملعارض كالرحالت أنشطة شكل يف التعبري وسائل وتظهر...  ورغبام األفراد حاجات عن للتعبري خدمتست اليت األدوات هى
   كالنشرات اتصال وسيلة شكل يف أو

 
 أو اعةاجلم منو إىل تؤدي أن ميكن اليت املصادر من وغريها واألخصائي واجلماعة األعضاء من الصادرة املؤثرة العوامل كافة هى
  منوها عدم
 

  املختلف حياا مراحل خالل من اجلماعة إليها توصلت اليت البنائية اجلوانب عن ويعرب
 

 مع العمل لطريقة املهنية املمارسة خالل من الفعلي الواقع يف تطبيقه يف يرغب املمارس أو الباحث ذهن يف يتكون ذهين إطار هو
   اجلماعات

 
 األساسية األهداف   
 واحلقائق املفاهيم   
 واملهارات املبادئ أهم   
 
 واجلماعة األعضاء يؤديها سوف اليت األدوار   
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 األخصائي وسلوكيات أدوار   
 تتبع سوف اليت اإلجراءات   
 مواجهتها ميكن اليت التوقعات   
 واإلمكانيات داملوار   
 الواملكاين الزمين ا   
 به القيام مامت تقومي كيفية  
 

 معينة وسلوكيات واجتاهات أفكار شكل يف واضحة جوانب عن واجلماعة واألخصائي األعضاء فيه يعرب معني زمين إطار هو
   أعضاء جمموعة أو معني بعضو خاصة أو مشتركة
 
 حتقيق أجل من الستخدامها تكنولوجية أو يدوية بطريقة واملعلومات والبيانات واحلقائق البيانات وحفظ تدوين هو التسجيل
   اجلماعات مع العمل أهداف
 

   برنامج أو عمل خطة وضع يف واجلماعة األعضاء مبساعدة اجلماعة مع يعمل الذي االجتماعي األخصائي قيام
 

  التقوميية لألهداف مناسبة وسائل باستخدام معينة زمنية فترة خالل واجلماعة األعضاء به قام ملا الفعلية والقيمة العائد حتديد هو
 

 رامجوب خدمات من لالستفادة األساسية واحملددات واألهداف والقواعد والشروط األغراض يتضمن الذي العام اإلطار هى
   املؤسسة
 

 مع للعمل احملدد العام باإلطار واالرتباط اجلماعات مع العمل لطريقة املهنية واألسس املبادئ بتطبيق األخصائي قيام هى
  اجلماعات


 

 مؤسسة إىل تنتمي اليت  اجلماعة إىل املنضمني األفراد االجتماعي األخصائي يساعد خالهلا من طريقة جلماعةا خدمة طريقة
 وهو النهائي اهلدف إىل للوصول خربام تنمية أجل من معا يرتبطوا لكي املختلفة األنشطة خالل من تفاعلهم وتوجيه اجتماعية

   واتمع واجلماعة الفرد منو
 

 إطار يف للفرد االجتماعية الفاعلية يف تسهم ووسيلة املختلفة االجتماعي العمل أساليب من أسلوب اجلماعة خدمة طريقة
   للجماعة ينضمون الذين لألفراد الفعالة املشتركة التجربة
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 إىل للوصول اجتماعيا  حتفيزهم أجل من لديهم االجتماعي األداء لتقوية اجلماعات يف سالنا مع للعمل طريقة اجلماعة خدمة

  األعضاء بني املتبادلة واالعتمادية املعرفة باستخدام األهداف
 
 يف لربنامجا نشاط ألوجه ممارستهم أثناء األفراد األخصائي يساعد بواسطتها عملية استخدامها يتضمن طريقة اجلماعة خدمة

 أهداف حدود يف اتمع تغيري يف ويسهموا وكجماعة كأفراد لينمو املختلفة املؤسسات يف اجلماعات من املتعددة األنواع
  وثقافته اتمع

 

  ) لتقديروا واألمن كاحلب( واالجتماعية النفسية احلاجات إشباع •
   معهم ويتفاعل منهم يتعلم حياته يف آخرين أشخاص مع العالقات تكوين •
   اآلخرين مع التفاعل على تساعده اليت واخلربات القيم اكتساب •
   اجلماعية احلياة يف والتبعية القيادة على التدريب •
   اإلمكان قدر واملشاعر اآلراء عن للتعبري املناسبة الفرص إتاحة •
   استخدامها على والتدريب وإمكانياته بقدراته العضو إحساس تنمية •
  األعضاء لدى التنموية اجلوانب تدعيم يف تساهم أن ميكن اليت اإلنتاجية املهارات اكتساب •
   املختلفة اجلماعة مواقف خالل لآلخرين واالستماع التحدث كيفية على التدريب •

 
 ا اجلماعة تشعر أن إىل اجلماعة خدمة تسعىا بوحداألخرى اجلماعات باقي عن متميز كيان وأ  
 تمع مع املشاركة حنو اجلماعات اجتاهات تنميةاالت يف اوخدمة التطوع مثل فيها اجلماعة مشاركة األمر يتطلب اليت ا 

   البيئة
 ا اجلماعة إمكانيات على فتتعر أن إىل اجلماعة خدمة تسعىتمع واملؤسسة اجلماعة لنفع واستخدامها الكامنة وقدراوا  
 ال اجلماعة تكون أن إىل اجلماعة خدمة تسعىتعليمية كمواقف األخصائي ويستخدمها مواقف عدة يتضمن الذي ا 

  ... اآلخرين مع املشاركة كيفية األعضاء لتعليم
 للمخاطر األفراد تعرض اليت والسلوكيات االحنراف من للوقاية مناسبة كأداة اجلماعة استخدام إىل اجلماعة خدمة تسعى 

   والصحية النفسية
 تمع مع االجتماعية املسئولية لتحمل املناسبة الفرص بإتاحة اجلماعات تقوماالت يف اخدمة ممارسة خالل من املختلفة ا 

  اجلماعات تلك مع اجلماعة
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 اليت واألغراض والقواعد الشروط تتضمن اليت املؤسسة وظيفة حتقيق يف اجلماعات استخدام إىل اجلماعة خدمة تسعى  •

   إليها تسعى
   باتمع اجتماعية مكانة للمؤسسة حيقق أن ميكن املختلفة اجلماعات مع اجلماعة خدمة ممارسة  •
   باملؤسسة العضوية بناء يف يؤثر مما للعضوية جاذبية إىل يؤدي قد اجلماعات مع اجلماعة خدمة ممارسة  •
   اجلماعات داخل تدريبها مت اليت القيادات تكوين حيقق أن ميكن باملؤسسة اجلماعات مع اجلماعة خدمة ممارسة  •
 

 تمع حنو االنتماء تدعيم إىل اجلماعة خدمة ممارسة تؤدي أن ميكناملؤسسة فيه توجد الذي ا   
 تمع يف يدور ما ملتابعة اجلماعات توجيه إىل اجلماعة خدمة ممارسة تؤديواجتماعية اقتصادية متغريات من ا   
 يف هامة جمتمعية مشروعات يف اجلماعات تلك استخدام إىل يؤدي أن ميكن اجلماعات مع اجلماعة خدمة طريقة ممارسة 

   البيئة خدمة مشروعات مثل التنمية حتقيق
 تمع تواجهاهتمام يتطلب مما - واالجتماعية االقتصادية التنمية تعوق  واإلدمان السكانية كالزيادة -  متعددة مشكالت ا 

  ستهاممار يف تشترك اليت ااالت وكذلك اجلماعات متارسها اليت الربامج خالل من املشكالت بتلك اجلماعة خدمة طريقة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 
 !! 
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  التاسعةالتاسعة  احملاضرةاحملاضرة
  اجلماعاتاجلماعات  معمع  العملالعمل  طريقةطريقة  مبادئمبادئ

  

 

 يف وتفيد ، صحتها من التأكد مت اليت األساسية واحلقائق املفاهيم من وتتكون العلمي والبحث اخلربة عن ناجتة موجهات هى -
  اجلماعات مع العمل أهداف حتقيق

 من التطبيق أسلوب خيتلف قد ولكن املمارسة ميادين من ميدان أي يف املبادئ تلك االجتماعي األخصائي يستخدم ولذلك - 
  وواضح حمدد املبادئ هذه مضمون ولكن آلخر جمتمع

  واحد وقفم يف واحد مبدأ من أكثر يستخدم أن يستطيع االجتماعي األخصائي أن مبعين بالديناميكية املبادئ تتسم ولذلك -
 
  : وتصميمها أهدافها حتديد يف اجلماعة مساعدة يف االجتماعي األخصائي دور
 ا للجماعة االنضمام يف الراغبني األعضاء ورغبات حاجات دراسةاألعضاء مجيع على وإعال   
 ا يرتبط وما املؤسسة وظيفة حتديد أمهيتها هلا وأغراض شروط من  
 اجلماعي اهلدف على اجلماعية احلياة خالل من التعرف  
 األهداف حتقيق يف تسهم اليت واملوارد اإلمكانيات على احلصول يف اجلماعة مساعدة  
 الكلي اهلدف تنفيذ صعوبة حالة يف فرعية أهداف إىل األهداف تقسيم  
 التالية ملراحلا يف اجلماعي اهلدف تذكر على األعضاء مساعدة   
 األساسي اهلدف تغيري دون املطلوب التعديل وإجراء اجلماعية احلياة مراحل من مرحلة كل يف املعينة األهداف تقومي  
 
  : اجلماعات تكوين عملية وتنظيم ختطيط عند يلي ما األخصائي يراعي أن جيب
 للجماعة والعضوية االنتماء شروط عن والوضوح اإلعالن   
 ا متر اليت األساسية اخلطوات حتديد اجلماعات تكوين عملية   
 لذلك املطلوبة البيانات وحتديد للجماعة االنضمام يف الراغبني لألفراد التسجيل عملية تنظيم  
 التقاربو االنسجام يتحقق حىت األفراد من مجاعة كل تتطلبها اليت العوامل مراعاة  
 يف توافرها جيب أخرى عوامل إدخال إىل األخصائي تدفع قد وثقافية واقتصادية اجتماعية متغريات هناك أن مراعاة 

   ، للجماعة االنضمام يف الراغبني األفراد
   جلماعةا مع األخصائي عمل ذلك سهل كلما والثقافية واالجتماعية االقتصادية املستويات متقاربة اجلماعة كانت كلما ألنه
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  : التالية اجلوانب مراعاة املبدأ هذا ويتطلب
 التغري مفهومي مع متشيا بينها فيما اجلماعات ختتلف كذلك الفردية الفروق ملفهوم طبقا بينهم فيما األفراد خيتلف 

  واالختالف
 ا على واجلماعات األفراد تمشكال معاملة ضرورة يتطلب التفريدؤالء خاصة مشكالت أ أيضا واجلماعات األفراد    
 

   خاصة بصفة اجلماعات مع العمل طريقة ويف االجتماعية اخلدمة يف أساسي عنصر املهنية العالقة 
  : اآلتية العتباراتا مراعاة األخصائي على جيب
 احلزم على قائمة ودية عالقة ولكنها شخصية عالقة ليست املهنية العالقة   
 واجلماعة واألعضاء األخصائي بني املتبادل التقبل على املهنية العالقة تستند   
 ا االلتزام جيب حدود هلا املهنية العالقة ، واألغراض وطالشر من تتضمنه مبا املؤسسة وظيفة حتددها احلدود وتلك 

   املؤسسة خدمات من واالستفادة
 احلاجات إشباع يف واملساعدة املهين اهلدف حيث من املهنية العالقة طبيعة يف تؤثر جوانب أي عن االبتعاد ضرورة 

   واالجتماعية النفسية
 ا أمهية هلا املهنية العالقةككل اجلماعة ومع األعضاء مجيع مع تتكون أل   
 كما ، اجلماعية باحلياة تتعلق مواقف خالل ومن العمل بداية منذ املهنية العالقة تكوين يف ماعيياالجت األخصائي يبدأ 

   واضحة بصورة اجلماعية احلياة خالل تتطور املهنية العالقة أن
 

 مع يعمل الذي االجتماعي واألخصائي واجلماعة األعضاء من وردودها األفعال من ويتكون ، اجلماعية احلياة حمور هو التفاعل
   اجلماعية احلياة خالل اجلماعة
  : يلي ما اجلماعي التفاعل توجيه مبدأ إطار يف االجتماعي األخصائي به يقوم أن جيب ما أهم ويتمثل
 وإجيابا سلبا فيها املؤثرة والعوامل اجلماعة تفاعل دراسة   
 يؤثر مما...  والتحفيز كالتشجيع املختلفة األساليب باستخدام اجلماعي التفاعل زيادة ىعل األخصائي يعمل أن ضرورة 

   وأعضائها اجلماعة منو اىل يؤدي مما اجلماعية العالقات يف
 األعضاء لتفاعل املناسبة الفرص ويتيح واجلماعة األعضاء مع تفاعله من باحلد املواقف بعض يف األخصائي يقوم 

   للجماعة النتماءا لتدعيم واجلماعة
 م مواجهة على األعضاء ومساعدة اجلماعية الروح على حفاظا املواقف بعض يف التدخل ضرورةعملية يف مشكال 

  التفاعل
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 املؤسسة ممارسة جوانب بعض فهم على األعضاء بعض مساعدة   
 راألفكا لعرض مناسبة أساليب استخدام على األعضاء مساعدة   
 اجلماعي التفاعل يف للمشاركة املنطويني تشجيع   
 الصراعات أو االنقسام من اجلماعة محاية حماولة   
 

 نم مشكالا مواجهة وكيفية أغراضها وحتقيق لرباجمها اجلماعة ممارسة لكيفية العام اإلطار يعين للجماعات الوظيفي التنظيم
   األعضاء ا يقوم حمددة مسئوليات خالل
  : يلي ما أمهها أساسية خبصائص اجلماعة تنظيم يتميز
 إليه واحلاجة الظروف مبقتضيات التنظيم ارتباط  
 للجماعة الفعلية احلاجة حسب والتغيري للتعديل القابلية أي باملرونة التنظيم يتميز أن ضرورة   
 إليها تسعى اليت هدافواأل املؤسسة بوظيفة التنظيم ارتباط   
 املسئولية حتمل يف واجلماعة األعضاء ملشاركة املناسبة الفرص التنظيم حيقق   
 اجلوانب تلك بني توازن هناك يكون وأن اجلماعة أعضاء جلميع والوجبات احلقوق التنظيم حيدد   
 فالتنظيم ؛ األعضاء خصائصو اجلماعي باهلدف مرتبط أنه أي للجماعة خاصة مسات يعطي للجماعة الوظيفي التنظيم 

   مسعيا املعاقني مجاعة تنظيم عن خيتلف حركيا املعاقني جلماعة الوظيفي
  :يلي فيما للجماعات الوظيفي التنظيم يف اجلماعة أخصائي دور يتمثل
 ومضمونه التنظيم أمهية فهم على األعضاء مساعدة  
 الوظيفي للتنظيم املناسب الشكل اختيار على األعضاء مساعدة   
 التنظيم يف حمددة مسئوليات يتحملون الذي اجلماعة أعضاء ملساعدة التدخل   
 اجلماعية للحياة الوظيفي التنظيم مالئمة مدى متابعة  
 ممكن وجه أحسن على املسئوليات تلك أداء على املسئوليات يتحملون الذين األعضاء تدريب   
 إجيابية طريقةب التنظيم مكونات من االستفادة على اجلماعة أعضاء مساعدة   
 آلخر وقت من الوظيفي التنظيم تقومي يف اجلماعة مع املشاركة   
 

  : أمهها أساسية جماالت على يرتكز املوارد تلك مصادر
اجلوانب يف واخلربات باملهارات تميزوني ممن اجلماعة بأعضاء اجلماعة أخصائي يستعني أي 

   اآلتية
 املختلفة الربنامج نشاط أوجه تعليم  
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 واملشروعات األنشطة قيادة   
 البيئة يف املوجودة باملؤسسات االتصال عملية   
 م من االستفادةاجلماعية باحلياة املرتبطة خربا   
 م استخداماجلماعة لصاحل لبيئةا يف املوجودة املؤسسات ومع األعضاء بقية مع عالقا   
 

 تم اليت اجلماعية املشروعات الصحية والتوعية البيئة خدمة مبشروعات   
 واجتماعي معنوي كمورد االجتماعي التماسك   
 اإلجيابية االجتاهات حنو العمل يوجه الذي اجلماعي الفكر   
 ا ميسه اليت واملادية املالية املوارد اجلماعة أعضاء  
 

 اجلماعة بأهداف املرتبطة املختلفة واألفكار املقترحات تقدمي   
 األخرى املؤسسات مع واالتصاالت العالقات استخدام   
 األخرى املؤسسات من املوارد على احلصول كيفية على التعرف   
 أهدافها حتقيق على اجلماعة مساعدة يف لألخصائي تتوفر اليت واملهارات تاخلربا استخدام   
 

 املختلفة األنشطة جماالت يف املتخصصني باخلرباء اخلاصة املوارد   
 فهاأهدا حتقيق على اجلماعة ملساعدة املخصصة املالية املوارد   
 بالنشاط اخلاصة واألدوات واخلامات باخلدمات تتعلق اليت املوارد  
 املختلفة واملشروعات األنشطة ممارسة يف اجلماعات الستخدام املخصصة والقاعات باإلمكانيات تتعلق اليت املوارد   
 

  : اآلتية احلاالت يف للموارد كمصدر لبيئةبا األخصائي يستعني
 املالعب توفر مثل باملؤسسة يتوفر ال خاص طابع هلا اليت املوارد استخدام ...  
 العامة كاملكتبات الثقافية املؤسسات مثل  منها االستفادة يف األعضاء يرغب اليت اخلدمات موارد استخدام   
 تم يف وجودهم يتوفر الذين اخلرباء استخدامواإلعالميني األطباء مثل عا  
 
 للجماعة حتدث قد اليت التغريات على العلمي البحث إجراء وكذلك واجلماعة لألعضاء املستمرة الدراسة عملية تعد 

 اجلماعة مع العمل ممارسة اجهتو اليت املشكالت أهم على والتعرف، وتطويرها، اجلماعية احلياة ملتابعة أساسية ضرورة
   مواجهتها وكيفية

 هود الفعلية القيمة يوضح ألنه النهائي أو املرحلي بالتقومي القيام يف يفيد والبحث الدراسة حتقيق يف وأثرها األخصائي 
  . مواجهتها وكيفية اجلماعية احلياة يف املؤثرة العوامل على والتعرف اجلماعة أهداف
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  العاشرةالعاشرة  احملاضرةاحملاضرة
  اجلماعاتاجلماعات  خدمةخدمة  طريقةطريقة  يفيف  اجلماعةاجلماعة

  


 
 تتسم رمسية غري عالقة يف أكثر أو أشخاص ثالثة من تتكون فهى ، اجلماعة أعضاء بني العالقة لطبيعة طبقا اجلماعة وتعرف
  اجلماعة يف عضو كل شخصية تتغري ذلكل ونتيجة هلا املكونني األفراد بني عاطفي نشاط بوجود
 
   تفاعل حالة يف هى اليت احلية الكائنات من عدد أي:  هى االجتماعية فاجلماعة ، األعضاء لعدد طبقا اجلماعة تعريف
 

   متبادل اعتماد بينهم األفراد من جمموعة هى
 
  . حمدد واضح بكيان االجتماعي االرتباط خالل من احتياجام إشباع حياولون الذين األفراد من جمموعة هى اجلماعة

   اجلماعي واالرتباط واهلدف كالعدد مشتركة جوانب تتضمن ولكنها خمتلفة أبعاد له اجلماعة مضمون حتديد أن يتضح سبق ومما
 

 متقاربة وقدرات مسات هلم األفراد من جمموعة اجلماعة   
 املوجه اجلماعي التفاعل يف واملشاركة للجماعة لالنتماء الصادقة الرغبة  
 حمددة واضحة أهداف حتقيق إىل اجلماعة تسعى   
 حمددة مواقف خالل االجتماعية العالقات تتكون  
 اآلخرين بأدوار ويرتبط بدوره يقوم عضو كل   
 واجلماعة األعضاء ومساعدة اجلماعي التفاعل بتوجيه يقوم االجتماعي األخصائي   
 اجلماعة تؤديها اليت الوظانف ولطبيعة لألهداف مناسبة زمنية فترة اجلماعية احلياة تستمر   

   األخرى اجلماعات عن ختتلف قد جتعلها أساسية بسمات اجلماعة مةخد يف اجلماعة تتميز
  : يلي ما السمات تلك ومن
 مشتركة واضحة أهداف هلا بأن اجلماعة خدمة يف اجلماعة تتميز:  باألهداف خاصة مسات   
 فضل:  األعضاء خبصائص خاصة مساتقافيةالث املستويات بني مشتركة مسات هناك تكون أن اجلماعة تكوين عند ي 

   االستقرار اجلماعة حتقق أن ميكن حىت واالجتماعية والصحية والعمرية
 أو أدواراً هناك أن أي وظيفي تنظيم أو تكوين بوجود اجلماعات تتميز حيث:  اجلماعي الوظيفي بالتنظيم خاصة مسات 

  األعضاء من عضو لكل حمددة مستويات
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 العالقات مث واجلماعة األخصائي بني املهنية العالقة بتكوين اعاتاجلم تتميز حيث:  االجتماعية بالعالقات خاصة مسات 
  األعضاء بني االجتماعية

 االجتماعات وعقد ، األنشطة ملمارسة حمدد ميعاد هناك أن حيث األساسية السمات من يعد:  اجلماعي العمل نظام ، 
   املقابالت وعقد

 تمع مع العالقةتمع مع العالقةب اجلماعة خدمة مجاعات تتميز حيث:  امؤسسات خالل من ا   

  : اجلماعة خدمة يف اجلماعات وتكوين بناء ميكن حىت توفرها جيب أساسية مكونات هناك
 وهى األهداف يف أساسية شروط توفر وجيب:  للجماعة األساسية األهداف :  

 للجماعة لالنضمام الراغبني جلميع معلنا اهلدف يكون أن  
 األعضاء مجيع أمام واضحا اهلدف يكون أن   
 باألعضاء مرتبطة غري غامضة جبوانب مرتبطا وليس حمدداً اهلدف يكون أن  
 اجلماعة ألعضاء باجلاذبية متميزا اهلدف يكون أن  
 م حلل إليه تسعى الذي هلدفا ميثلون اجلماعة يكونون الذين األفراد أن حيث اجلماعة أعضاءمراعاة وجيب ، مشكال 

  :اجلماعة أعضاء يف اآلتية اجلوانب
 للجماعة لالنضمام املناسبة العمرية الفئات حتديد   
 العمرية الفئات تلك خصائص حتديد   
 للجماعات ينضمون سوف الذين األفراد يف معينة خربات توافر يشترط أحيانا  
 اجلماعات لتلك االنضمام يف األعضاء من صادقةال الرغبات عن الذايت التعبري   
 اجلماعة خدمة طريقة يف اجلماعات لبناء األساسية املكونات من االجتماعي األخصائي يعد   
 بناء عند الوظيفي التنظيم تكوين يف ويشترط املناسب الوظيفي التنظيم وضع هو اجلماعة لبناء األساسية املكونات من 

  :  يلي ما اجلماعة
 اجلوانب كافة من اجلماعة ألهداف التنظيم مالئمة   
 اجلماعة يف الوظيفي التنظيم وضع بداية منذ األعضاء جلميع معلنا التنظيم يكون أن   
 األعضاء وإمكانيات لقدرات مناسبا التنظيم يكون أن   
 ذلك أمكن كلما باملرونة التنظيم يتميز أن  
 التنظيم خالل من والوظائف األدوار حتديد   
 اجلماعية باحلياة اخلاصة واألعمال األنشطة وممارسة العمل نظام هو واستقرارها اجلماعة لبناء األساسية املكونات من   
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 أن حيث اجلماعية باحلياة واستمراريتها للعضوية واضحة وإجراءات شروط وضع اجلماعية احلياة يف اهلامة املكونات من 
 واحملافظة للجماعة لالنضمام املناسبة القرارات اختاذ على األفراد تساعد اليت وهى ماعيةاجل احلياة حنو املوجه هى الشروط تلك
   ، سلبية بطرق اجلماعية احلياة يف تؤثر قواعد أي خمالفة وعدم ا العضوية على

  : اآلتية املصادر من تنبع واإلجراءات) العضوية( الشروط أن حندد أن وميكن
 تكونت اليت املؤسسة الئحة اجلماعة ا   
 األعضاء خربات  
 باخلرباء االستعانة  
 منها تتكون اليت العمرية الفئة ونوع اجلماعة بطبيعة اإلجراءات ارتباط   
 اجلماعة استقرار يف تساهم اليت األساسية املكونات من اجلماعة وأعضاء االجتماعي األخصائي بني املهنية العالقة   


 

  : اجلماعات طريق عن إشباعها ميكن اليت احلاجات أهم ومن
 طويلة فترة يستمر قد الذي االرتباط وجود مبعىن للجماعة لالنتماء احلاجة   
 اجلماعي التفاعل خالل من واالستقرار باألمن للشعور احلاجة   
 اجلماعي التفاعل خالل من ويتحقق للتقدير ةاحلاج   
 وغريها واملهارات واخلربات املعارف على حيصل أن إىل يسعى دائما فالعضو والنجاح للتحصيل احلاجة   

 
   اجتماعية أو ذاتية مشكالت حل يف رغبة لالنضمام األفراد يتجه -

  : يلي ما الذاتية شكالتامل ومن
 واالغتراب بالعزلة الشعور مشكالت  
 تمع جماالت يف اآلخرين مع التعامل على القدرة بعدم الشعور مشكالتاملختلفة ا   
 ا الشخصية عن اخلاطئة الذاتية األفكار مشكالتومكونا   
 االنطواء نتيجة اآلخرين مواجهة على القدرة عدم مشكالت   
 اآلخرين مع ناجحة اجتماعية عالقات ينتكو على القدرة عدم   
 قيادية بأدوار القيام أو للقيادة املناسبة الفرص إجياد على القدرة عدم   
 اآلخرين مع تعامله يف ومهارات قدرات من الفرد لدى ما اختبار يف الرغبة   
 اجتماعية مكانة على احلصول يف بالرغبة تتعلق مشكالت   

 
   اجلماعات بعض إىل النضمامهم األفراد تشجيع يف أساسي بدور الفرد إليها ينتمي اليت األسرة تقوم
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  : هلا االنضمام على أفرادها األسرة تشجع اليت اجلماعات بني ومن
 أنواعها اختالف على اهلوايات مجاعات   
 الرياضية األنشطة مجاعات   
 التكنولوجي التدريب مجاعات   

 
 هؤالء داخل الدافع وتكوين اجلماعة تلك إىل لالنضمام  هلم األصدقاء لدفع نتيجة للجماعات لالنضمام اجلماعة أعضاء يتجه

   معهم األصدقاء حديث نتيجة االنضمام إىل لالجتاه األفراد
 

 اكتساب يف تساهم اليت للمجاالت االجتاه إىل يؤدي مما واملهارات للخربات االكتساب بدافع للجماعات األفراد انضمام يرتبط
  واملهارات اخلربات

  : ييل ما اجلماعات طريق عن اكتساا ميكن اليت واملهارات اخلربات أهم ومن
  األفراد من جمموعة مع بالتعامل اخلاصة اخلربات - أ 
  واملشروعات الربامج بإعداد تتعلق اليت اخلربات -ب 
   األهداف حتقيق أجل من واتمعية الذاتية اإلمكانيات استخدام بكيفية تتعلق اليت اخلربات -ج 
   وواضحة حمددة مواقف يف اآلخرين مع االتصال مهارات - د 
   الصغرية اجلماعات يف اآلخرين مع والتفاعل القيادة مهارات - ه 
    اجلماعية املواقف يف املشاركة نتيجة واإلدارة التنظيم مهارات -و 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

. . ..  
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  عشرعشر  احلاديةاحلادية  احملاضرةاحملاضرة
  منوهامنوها  ومراحلومراحل  وأنواعهاوأنواعها  اجلماعاتاجلماعات  وظائفوظائف

  


 
 هى اجلماعات تكون وقد أجلها من قامت اليت وأهدافها األساسي هابنظام مرتبطة أساسية وظائف حتقق املؤسسة أن ا ويقصد
   املؤسسة تلك أهداف حتقيق يف األساسية الوسيلة

  -:  يلي ما حتقيقها إىل تسعى اليت األساسية الوظائف ومن
 

 طريق عن إال ذلك حتقيق تستطيع ال فإا كاملدارس الرمسي التعليمي اال يف متخصصة املؤسسات تكون عندما خاصة
  . الفصل مجاعة يسمى ما يوجد وبالتايل اجلماعات

 من متارسه مبا أيضا الرمسي غري للتعليم األساسية الوسائل أا على اجلماعات إىل وتربوية تعليمية كمؤسسة املدرسة وتنظر
  . برامج من تعده وما أنشطة

 
 أعضاء أن حيث للشخصية النفسي للبناء األساسية املعوقات من خاصة واالجتماعية السيكولوجية اإلنسانية احلاجات تربتع

 للجماعات ميكن اليت احلاجات تلك أهم ومن إشباعها يف يرغبون اليت املتنوعة حاجام ومعهم للجماعات ينضمون اجلماعات
  . إشباعها حتقيق

 احلياة يف مشاركا ، اآلخرين مع عالقته يف مرغوبا ، مقبوال يكون أن يرغب فاإلنسان ؛ للحب اجةاحل السيكولوجية احلاجات 
  . إليها ينتمي اليت اجلماعة من أصدقاء اختيار يستطيع أنه ويشعر اجلماعية

 أو مكانياتاإل أو األفكار يف سواء األفراد لدى متشاة عناصر وجود هو للحب للحاجة املكونة األساسية العناصر ومن
  . الشكلية اجلوانب أو العالقات

  . االنتماء عضويتها إىل وينضم إليها ينتمي الذي للعضو اجلماعات حتققها اليت السيكولوجية احلاجات ومن -
 يف ووضعها شعارات استخدام بينها ومن اجلماعات من مجاعة إىل اإلنسان انتماء مدى وتؤكد توضح واضحة عالمات وهناك
   املرشدات ومجاعات الكشفية اجلماعات شعارات مثل اآلخرين أمام واضح مكان

 أن يؤكد حياا عن مواقف وتناول اجلماعة عن التحدث وتكرار افتخار بكل عنها والتحدث اجلماعة اسم ترديد ونالحظ
   ا ويرتبط للجماعة ينتمي العضو

 
 حاجاته إشباع أو اإلنسانية للعالقات تكوينه أو االجتماعية بأدواره قيامه تعوق اليت شكالتامل من العديد اإلنسان يواجه

   االجتماعية أو السيكولوجية أو ، البيولوجية سواء املتعددة
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  :  يلي كما اجلماعة أخصائي معها ويعمل حنددها أن ميكن اليت للجماعات أنواع عدة هناك

  
 قد ولذلك جوانب من وغريها والثقافية الصحية ، االجتماعية ، النفسية اجلوانب من الشخصية تنمية إىل النمو مجاعات دف
  : أمهها ومن خمتلفة أشكال اجلماعات تلك تأخذ

   املتعددة األنشطة مجاعات - أ 
   عوامله بكافة احملدد النشاط مجاعات -ب 
   وغريها تكنولوجية ، نفسية ، ثقافية ، رياضية سواء تدريبية مجاعات -ج 
 تنمية يف تساهم جديدة خربات ، معارف ، معلومات على العضو حصول أجل من والتثقيف التعليم مجاعات - د 

   الصحي التثقيف مجاعات مثل الشخصية
 

 مجاعات مثل املعاصرة احلياة صعوبات ومواجهة اتمع مشكالت حل يف األفراد اركةمبش املعاصر الوقت يف اتمع يهتم
 الذي باتمع خاصة واهتمامات قدرات لديهم أفراد بتكوين اجلماعات تلك وتم ، النظافة مشكالت مواجهة يف األهايل
  فيه يعيشون

  : احلايل الوقت يف اجلماعات تلك أنواع ومن
 مواجهة أجل من ومنظماته اتمع فئات خمتلف من مجاعات تكوين ا واملقصود : اتمع على رتكزامل التأهيل مجاعات -

 بعض ومديري ، املشكلة أصحاب األمور وأولياء ، األهلية اجلمعيات ممثلي من مجاعات تكوين مثل اتمع؛ تواجه مشكالت
 مشكالم مواجهة حنو والسعي ذهنيا املعاقني األبناء ةمشكل حل أجل من اتمع يف اخلرباء وبعض ، املهنية املؤسسات
   اتمع إمكانيات باستخدام

 أبعاد إلدراك األسوياء غري األعضاء فيه يتقابل عالجي أسلوب عن اجلماعات تلك وتعرب : العالجية املواجهة مجاعات -
 استكمال يف يتعثرون الذين األعضاء مثل كالممش مبواجهة اخلاصة واملهارات اخلربات من املزيد واكتساب احملددة املشكلة

   املنظم باألسلوب دراسام
 

    واضح بشكل املعاصر الوقت يف أمهيتها ظهرت اليت اجلماعات من واملساندة الرعاية مجاعات تعد
  -: كمايلي فهى اجلماعة تلك حتققها اليت األهداف وعن
   لرعايتها اجلهود تضافر تتطلب اليت الفئات مع العمل - أ 
   خاص طابع هلا مشكالت تواجه اليت الضعيفة الفئات مساعدة يف الرغبة -ب 
   الفنية أو املادية أو املالية سواء واملساعدات اإلمكانيات على احلصول إمكانية -ج 
  التطوع يف الراغبني أو للمتطوعني الفرصة إتاحة إىل اجلماعات تلك دف - د 
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  : التايل النحو على اجلماعات تلك تصنيف وميكن

  :  البيئة وخدمة التطوع مجاعات - أ
 ومجاعات ، االجتماعي العمل مجاعات:  أمثلتها ومن حمددة مواقف يف وواضح حمدود بعمل القيام اجلماعات بتلك واملقصود

   البيئة خدمة
  : إىل اجلماعات تلك ودف
 باملشاركة األفراد يقوم لكي ةالفرص إتاحة   
 ا االهتمام تتطلب جماالت يف األفراد مشاركة وحتسينها البيئة على احملافظة مثل اجلهود وتضافر   
 فيه تعيش الذي للمجتمع االنتماء روح تأكيد   
 االجتماعي األخصائي لتوجه طبقا متعددة أهداف البيئة وخدمة التطوع مجاعات حتقق أن ميكن  

  :  املهام مجاعات -ب
 باملؤسسات االتصال جلنة ، املالية املوارد زيادة جلنة ، باملؤسسة العضوية شئون حبث جلنة:  مثل أنواعها باختالف اللجان ومنها

  . الشباب برعاية خاصة مؤسسة أنشطة فحص جلنة ، املعاقني لصاحل خريي حبفل القيام جلنة ، اتمعية
  : التالية افاألهد حتقيق إىل اللجان تلك ودف
 األعضاء وقدرات إمكانيات اكتشاف   
 تمع للمؤسسة االنتماء حتقيقوا   
 املنظمة العلمية باألساليب وتنظيمها املوضوعات وإعداد املناقشات وتركيز العمل تنظيم   

  :  العمل فريق مجاعة -  ج
  .املؤسسات من وغريها واالقتصادية ، والصحية ، االجتماعية الرعاية مؤسسات معظم يف وتنتشر
  :  العمل فريق أهداف وأهم
 املختلفة اجلوانب بني للتكامل السعي   
 ا يقوم أن ميكن اليت األدوار حتديد متخصص كل   
 الفريق أفراد بني تبادهلا ميكن اليت املختلفة اخلربات توفري   
 خمتلفة ختصصات تتطلب اليت األعمال يف خاصة اجلوانب بكافة االهتمام تأكيد   

 
 تلك وتنتشر حمددة نفسية اضطرابات مواجهة أو معني مرض عالج يف رغبة عالجية مجاعات بتكوين املؤسسات بعض وتقوم

  . نفسيا املضطربني وعالج املدمنني عالج جمال يف اجلماعات
  :  مايلي إىل اجلماعة تلك ودف
 م مشاعرهم عن التعبري على مجاعة يف كأعضاء األفراد مبساعدة عياالجتما األخصائي قيامم حنو واجتاهامشكال   
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 م إدراك على األعضاء مساعدةاملشكلة نفس يف غريهم مع يشتركون أ   
 األخصائي لدى واجلهد الوقت توفري   
 اجلماعية احلياة يف  لألعضاء املساعدة العالجية اجلماعة حتقق   

 
 للعوامل ونتيجة واألفراد البيئة لظروف طبقا نفسها تلقاء من تتكون اليت التلقائية اجلماعات مع االجتماعي األخصائي يعمل

   الشعبية األحياء يف النواصي مجاعات مثل األفراد بعض تواجه اليت واالجتماعية النفسية
   ومشكالم حاجام على للتعرف فراداأل هؤالء مع مهنية عالقة تكوين إىل اجلماعة أخصائي ويسعى

 
  :  املرحلة لتلك األساسية السمات ومن اجلماعة عن األفراد يعرفه ما على والتركيز التفاعل بقلة املرحلة تلك وتتميز
 اجلماعة حياة يف متعددة جوانب اكتشاف األعضاء حماولة   
 األعضاء بعض لدى واملخاوف التردد   
 األعضاء باستقبال األخصائي قيام   
 البعض بعضهم األعضاء بني أو األخصائي مع العالقات تكوين يف الرغبة   
 اجلماعة إىل النضمامهم والقبول الود مشاعر بعض عن التعبري   

  : التايل النحو على فهو املرحلة هذه يف اجلماعة أخصائي دور عن أما
 األعضاء يقوله ملا اجليد االستماع   
 عنه يعربون ما بعض يف األعضاء مناقشة   
 ا وحتديد اجلماعة أهداف توضيحمكونا   
 البعض لدى القلق مشاعر ختفيف   
 البعض ورغبات ألفكار الفعلي القبول  
 

  :  يلي ما املرحلة تلك مسات من
 املراحل جاذبية حيث من اجلماعية احلياة مالمح ظهور   
 األخصائي مع العالقات تكوين يف الرغبة   
 الواضحة األدوار ببعض األعضاء يقوم   
 اجلماعة بأهداف مرتبطة متعددة أنشطة األعضاء يقترح   
 اجلماعة أهداف لتحقيق املناسبة باملهارات يتميزون ومن القادة اكتشاف يف البدء  
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  : كمايلي فهو اجلماعة أخصائي دور عن أما
 اجلماعية احلياة يف املشاركة على األعضاء تشجيع   
 العلمية املقترحات بعض استخدام   
 اجلماعي التفاعل تنمية يف تسهم مواقف إجياد على العمل  
 والتبعية القيادة على األعضاء تدريب   
 املهنية العالقة تنمية  
 
  : التايل النحو على املرحلة تلك مسات حتديد ميكن
 األنشطة من املزيد ممارسة يف األعضاء رغبة   
 م األعضاء استخدامم لقدراوخربا   
 الذاتية الرغبات على التركيز عدم وضوح   
 جلماعيةا باحلياة الهتمامهم املؤكدة واألعمال باألفعال األعضاء يقوم   
 اجلماعية احلياة تطوير يف األخصائي مع باملشاركة األعضاء قيام   
 األخرى اجلماعات أمام اجلماعة متثيل  

  : يلي كما فهو املرحلة هذه يف اجلماعة أخصائي دور عن أما
 األعضاء أدوار تدعيم   
 األعضاء فيها يشترك أن ميكن اليت واملواقف الفرص إتاحة   
 فقط العالية باملهارات يزيناملتم على التركيز عدم  
 واملشكالت الصعوبات حل على العمل  
 
  :  يلي كما املرحلة تلك مسات حتديد وميكن
 اجلماعة أعضاء بني التماسك وعالمات مؤشرات ظهور   
 اجلماعة تنظيم على احملافظة   
 واألخصائي ةواجلماع األعضاء بني املهنية العالقة منو   
 املشكالت حل على الواضحة األعضاء قدرات  
  : اآلتية باألدوار اجلماعة أخصائي ويقوم
 والتجديد لالبتكار األعضاء تدفع اليت املهنية األساليب استخدام  
 م تفوق اليت العالية الطموحات عدم على اجلماعة مساعدةقدرا   
 القيادي للعمل خمتلفة مستويات إجياد على اجلماعة مساعدة -       اجناز من وصلت ما تقومي على اجلماعة مساعدة  
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 ..  
  :  يلي كما املرحلة تلك مسات حتديد وميكن
 املرغوبة األهداف حتقيق نتيجة واإلشباع بالرضا الشعور   
 أخرى عاتمجا إيل واالنضمام االنسحاب يف رغبته عن األعضاء بعض يعرب   
 اجنازات من اجلماعة إليها وصلت ما تقومي يف األعضاء بعض رغبة   
 اء  من واخلوف بالقلق الشعوراجلماعية احلياة إ   
  :  اآلتية باألدوار املرحلة هذه يف األخصائي ويقوم
 إليه توصلوا ما فهم على األعضاء مساعدة   
 ةاجلماعي احلياة استمرارية إمكانية إىل األعضاء توجيه   
 اجلماعية احلياة انتهاء عن اإلعالن عند والقلق الغضب مشاعر تقبل   
 اجلماعية للحياة شامل بتقومي القيام   
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  عشرعشر  الثانيةالثانية  احملاضرةاحملاضرة
  مواجهتهامواجهتها  وكيفيةوكيفية  اجلماعاتاجلماعات  مشكالتمشكالت

  

  .. هلا اجلماعة أخصائي مواجهة وكيفية اجلماعات مشكالت 

   اإلمكان قدر واجلماعة األعضاء وحاجات رغبات تشبع أهداف قيقحت إىل اجلماعات تسعى
 تبعا أخرى مواقف يف تفككها إىل أو املواقف بعض يف اجلماعة متاسك إىل تؤدي قد اليت املتعددة باملشكالت اجلماعات وتواجه

 خالل من وميارسها الجتماعيا األخصائي اكتسبها اليت املهارات مع متشيا كذلك فيها املؤثرة والعوامل املشكلة ملوضوع
   اجلماعات مع للعمل ممارسته


 
 إجراء ضرورة يتطلب مما واضحة غري أخرى جوانب تكون وقد الصحية اجلوانب مثل واضحة اخلصائص بعض تكون وقد

  املقننة املختلفة التحليل أساليب واستخدام واملقاييس االختبارات
   

  . وتوظيفها ا االستعانة ميكن اليت املمكنة واملوارد اإلمكانيات باستخدام أهدافها حتقيق إىل تكوينها منذ تسعى واجلماعة
  -: يلي ما املشكالت حدوث إيل تؤدي اليت العوامل تلك أهم ومن
 اليت األهداف مع يتمشى ال بسيطا التنظيم يكون وقد ، األخصائي معها يعمل اليت للجماعة املناسب الوظيفي التنظيم عدم 

   اجلماعية احلياة خالل يؤدوا اليت األعضاء وأدوار قدرات مع يتمشى ال أنه لدرجة معقدا التنظيم يكون وقد ، اجلماعة إليها تسعى
 ومنها اجلماعية احلياة خالل فاتواخلال الصراعات :  

 واملكانات املراكز حول صراعات  
 واألفكار اآلراء فرض صراعات   
 والرغبات احلاجات إشباع أجل من صراعات   
 القدرات وتأكيد الذات حتقيق صراعات  

  :  يلي ما الصراعات تلك تواجه أن ميكن اليت اجلماعات أنواع أهم ومن
  باملؤسسات املودعني املنحرفني اثاألحد مجاعات   
  املتخصصة املؤسسات معها تتعامل الذين الشوارع أطفال مجاعات  
  الشباب رعاية مبراكز األنشطة مجاعات   
  العليا واملعاهد بالكليات الطالبية األسر مجاعات   
 تمع تطوير أجل من تعمل اليت العامة واخلدمة البيئة خدمة مجاعاتا   
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 سياسة إطار يف االجتماعي األخصائي مبساعدة اجلماعة متارسها اليت واألنشطة والعالقات األفعال كافة الربنامج ويتضمن
   املؤسسة ووظيفة

  : يلي مما يتضح ما وهو ملشكالا ومصدرا اجلماعة تواجه اليت املشكالت إىل املؤدية العوامل حدأ الربنامج يصبح وقد 
   األعضاء وحاجات لرغبات الربنامج مالئمة عدم ) أ

   الربنامج بتنفيذ املرتبطة املسئوليات توزيع عدم )ب
   لألعضاء واضحة جاذبية ميثل الذي بالشكل تطويره وعدم الربنامج سطحية) ج
   واألخصائي األعضاء بني املشكالت وجود إىل إىل يؤدي مما الربنامج ملمارسة الالزمة واإلمكانيات األدوات توفر دمع) د

 واجلماعة األعضاء جيعل مما معها يعمل الذي األخصائي أو املؤسسة من سواء واجلماعة األعضاء على الربامج فرض) هـ
  الربامج تلك خالل من عليها بالسيطرة يشعرون

 
 واجلماعة واألعضاء األخصائي بني املهنية العالقة تكوين إمكانية عدم حيث من   
 املهنية بأدواره القيام يف تساعده اليت األخصائي لدى الالزمة اخلربات توفر عدم كذلك   
 عمله خالل من مجاعية مشكالت إىل تؤدي قد األخصائي دىل املناسبة غري السابقة اخلربات أن كما  

 
 األخصائي أدوار على قيوداً وتضع اجلماعة شئون يف التدخل على تساعد ونظم قواعد تفرض قد املؤسسات بعض أن حيث من
   اجلماعية احلياة من األعضاء يتوقعه الذي املضمون مع ذلك يتمشى ال وقد


 
   .. األخصائي عن أم اجلماعة عن أم األعضاء عن ناجتة املشكالت هذه أكانت سواء متعددة مشكالت اجلماعات تواجه

  .. اجلماعية ياةللح املكونة العوامل بعض بني السليب التفاعل عن يعرب موقف هى واملشكلة
  :  يلي ما مراعاة من بد ال األخصائي ويدركها املشكلة حندد وحىت
 واجلماعة األعضاء أمام واضح حتديد املشكلة حتديد   
 املشكلة تلك عن تعرب اليت اآلراء كافة إىل االستماع   
 عالجها خطة وضع يف واملشاركة املشكلة يف البحث حنو األعضاء استثارة  
 اجلوانب كافة من واقعية ملشكلةا تكون أن ضرورة   
 املشكالت خصوصية مراعاة   
 املمكنة بالوسائل مواجهتها يف) اجلماعة – األعضاء – األخصائي( معا املشاركة 
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  :  اجلماعات مشكالت مواجهة كيفية وعن

  : التالية اإلجراءات خالل من فيها األخصائي مهارة تتضح
 وقوعها قبل أو وقوعها عند باملشكلة اإلحساس  
 ودراستها املشكلة حتديد على األخصائي قدرة   
 معهم واملناقشة األعضاء على املشكلة عرض   
 املشكلة مواجهة يف للمشاركة األعضاء استثارة   
 األعضاء على معينة حلول فرض عدم   
 اخلطوات حيث من للمشكلة املمكنة احللول بعرض األخصائي يبدأ   
 معينة حللول األخصائي حتيز عدم ضرورة   
 املشكالت بعض مواجهة يف األعضاء تنظيم   
 تخذ أن جيب اليت للخطوات وتقوميه األخصائي متابعةاجلماعية املشكالت مواجهة حنو ت   
 تعليمية كمواقف مواجهتها وكيفية املشكالت استخدام ضرورة   
 ا يقومون الذين صاألشخا على وليس املشكلة جوانب على بالتركيز االهتمام   
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  عشرعشر  الثالثةالثالثة  احملاضرةاحملاضرة
  والعضويةوالعضوية  اجلماعاتاجلماعات  تكوينتكوين  إجراءاتإجراءات
  اجلماعةاجلماعة  خدمةخدمة  طريقةطريقة  يفيف

  


 
 خدمات من حيتاجه ما للفرد دميق إن اجلماعة أخصائي يستطيع بواسطتها اليت األساسية الوحدة هي اجلماعة   
 ومقابلة الفرد لنمو اجيابية أداة اجلماعة من جتعل اليت بالعوامل اجلماعة تكوين عن واملسئولني األخصائي يهتم ولذلك 

 االقتصادي واملستوى،  اجلماعة ألعضاء العقلي والعمر الزمين العمر مراعاة جيب اجلماعات تكوين فعند حاجاته
  هلم االجتماعي

 اجلماعة جتانس على تساعد اليت العوامل من وغريها،  األعضاء ورغبات وحاجات والتقاليد العادات مراعاة ذلكوك  
 اجلماعة تلك وتفهم بدراسة يقوم وأن،  اجلماعة يتقبل أن اجلماعة تكوين بداية منذ اجلماعة خدمة يف األخصائي وعلى 

 تكون إن جيب خمتلفة عوامل عليها وتؤثر،  وتتغري تنمو اجلماعات أن كما،  ا اخلاصة فرديتها وهلا بذاا قائمة كوحدة
   واملؤسسة األخصائي وتتبع وتقدير اعتبار موضع

 ا حدود يف أهدافها وحتقيق النمو على فعالً تكوينها يتم اليت اجلماعة يساعد إن األخصائي وعلىوإمكانيات إمكانيا 
   احمللي واتمع املؤسسة

 والرغبات احلاجات يف تتشابه أن أو واحد نظام على تسري أن ميكن ال اجلماعات أن اعتباره يف يضع أن األخصائي وعلى 
   األعضاء من تبدو اليت

 
 هابين فيما اجلماعات ختتلف حيث اجلماعة مع العمل بداية منذ حتقيقها أجل من اجلماعة تكونت اليت اإلغراض حتديد من البد
   األغراض حيث من
 

 يقوم التنظيمية اإلجراءات حتديد أجل ومن،  وتنظيمه العمل سري تضمن اليت العريضة اخلطوط يضع أن األخصائي على وجيب
   معه عالقة تكوين وبدء خماوفه عن التحدث يف ويساعده املنتظر للعضو اجلماعة أهداف بشرح االجتماعي األخصائي

 
 مساعدة أجل من وذلك، اجلماعات مع العمل أخصائي يف توافرها الواجب املهنية واخلربات الصفات حتديد هنا واملقصود
  . والتقدم النمو على وأعضائها اجلماعة

 أعضاء مع التجاوب ومنها، واجلماعات األفراد مع عمله تأدية على تساعده اليت املهنية الصفات من جمموعة لديه تتوافر إن البد
      والذكاء،  االنفعايل واالتزان، احلديث يف واالنطالق،  باجلماعة عالقته يف والتقدير واإلنصاف، ،اجلماعة
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 اجلماعة أهداف لتحقيق لوجه وجها معاً يتفاعلون اإلفراد من صغرية جلماعة أكثر أو اجتماع إىل وتشري اجلماعية املناقشة 

  .باجلماعة اخلاصة للقوانني فهمهم وزيادة،  املرغوبة االجتماعية السلوكيات اكتساب على اجلماعة أعضاء ملساعدة وتستخدم
 تلقائي بشكل يؤدونه حيث احلياة واقع من تمشكال عن األعضاء به يعرب الذي السلوك به ويقصد  الدور لعب     
 واخلربات من الكثري اجلماعة أعضاء إكساب يف أمهيتها هلا اجلماعة خدمة طريقة يف األساليب كأحد  الرحالت  
 دف املعسكراتالفراغ أوقات وشغل والترويح املخاطر من والوقاية الصحية احلياة األفراد تعليم إىل و   
 مجاعية غاية حتقيق منه دفواهل اجلمعي املشروع   
 

 اليت األهداف حتقيق أجل من معه متعاوناً اجلماعة داخل سيعمل الذي العمل فريق حتديد االجتماعي األخصائي على وجيب
 باينت من الرغم على اجتماعية مسئولية أفراده بني جيمع الذي العمل ذلك هو الفريقي والعمل، اجلماعة داخل تكونت

   الفريق ألعضاء واالقتصادية والثقافية والتعليمية االجتماعية املستويات
 

 يئ اليت والطرق األساليب بتحديد اجلماعة أخصائي يقوم أن ويعين معها يعمل اليت اجلماعة مساعدة أجل من الفرص 
    ا يعمل اليت املؤسسة إليه تنتمي الذي اخلارجي باتمع االتصال على

 ا يعمل اليت للجماعة ممكنة استفادة أكرب حتقيق أجل من وذلك  ،تمع االتصال عملية ولفعاليةعلى جيب اخلارجي با 
  التقومي عملية وإجراء،  األخرى املؤسسات مع والتعاون واالتصال،  وتوضيحها وشرحها املؤسسة وظيفة حتديد األخصائي

   
  . اجلماعة خدمة طريقة يف مهنية كعملية التقومي وأساليب طرق حتديد البداية منذ األخصائي عل وجيب

 عملياته وتنفيذ سريانه إثناء لربنامج اجلزئي أو الكلى التأثري حقيقة عن الكشف إىل يهدف موضوعية..    وسيلة هو والتقومي
    ذاته حد يف غاية وليس وسيلة التقومي أن أي أهدافه حتقيق على تعمل اليت الوسائل واقتراح


 طبقا للجماعة االنضمام واستمرارية اجلماعات تلك  عضوية على أساسية بصفة األخصائي معها يعمل اليت اجلماعات تعتمد •
  . ألهدافها

 العضوية أمهية وتكمن،  حمددة مجاعية عضوية بدون تستمر أن ميكن ال اجلماعية فاحلياة ماعةاجل تكوين أساس األعضاء ويعترب •
  . اآلخرين لألعضاء تشجيعه ويف،  قراراته ويف، فيها عضو كل  قدرات على اعتمادها يف للجماعة بالنسبة


   .. االجتاهات تلك أهم ومن

 األساسي اإلشباع يف الرغبة إىل يرجع اجلماعة لعضوية االنضمام حنو الدافع إن ويري العضوية بناء يف .. كولوجيالسي االجتاه
   الشخصية منها تعاين اليت االضطرابات ومواجهة النفسية للحاجات
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 اجلوانب أن جند ذلكول، اجلماعة تكوين أساس هى االجتماعية اجلوانب فيعترب العضوية بناء يف .. االجتماعي االجتاه أما
 لدراسة مناسباً مدخالً تكون قد أا بل،  فيها ر واإلستمرا اجلماعات تكوين إىل دافعاً تكون قد الفرد حياة يف االجتماعية

    اجلماعة
 كونتت ذلك علي وبناءا،  البيئة مشكالت من مبشكلة معينة بيئة يف األفراد بعض يهتم قد..  العضوية بناء يف البيئي االجتاه

    البيئية اجلوانب مع التعامل دف اجلماعات
 أن أي،  املعاصرة اجلماعات تكوين يف املؤثرة االجتاهات من االقتصادية فاالجتاهات..   العضوية بناء يف االقتصادي االجتاه
 دف تتكون اعاتمج وهناك،  الدخل زيادة يف تساعدهم مهارات إكسام يف تساهم اليت ااالت يف يبحثون األفراد بعض
  اقتصادية مبشروعات القيام


 طبقاً اجلماعات بتكوين يرتبط والذي املؤسسي االجتاه يف وتتمثل فيها العضوية ومصادر اجلماعات بتكوين اخلاصة االجتاهات
 مجاعات يف بوضوح ذلك ويظهر، للهدف الفردي جنازاإل على القائم الفردي واالجتاه، عملها وجمال وطبيعة، املؤسسة لشروط
    الفردية واملهارات،  اهلوايات
  :  

 
  .. االختياري التكوين األول األسلوب

 شروط أي تشترط ال واليت العضوية تلك تتيح اليت اجلماعات من جلماعة لالنضمام بطلب الفرد يتقدم األسلوب هذا أطار ويف
 األندية،  اجلماعة تكوين يف التلقائي األسلوب تستخدم اليت املؤسسات ومن ؛ الشخصية الرغبة توافر سوى إليها لالنضمام

  البيئة خدمة ومجاعات،  النشاط ومجاعات، الثقافية
   اجلماعة خدمة طريقة يف العضوية بناء أساليب

  .. اإلجبارية ماعاتاجل تكوين الثاين األسلوب
 مؤسسات مثل اجلماعات بداخلها تتكون اليت للمؤسسة العام النظام إطار يف مجاعة يف الفرد يدخل األسلوب هذا إطار ويف

   ..  والسجون األحداث رعاية
   اإلجباري األسلوب ومساوئ
 اجلماعة بأهداف األعضاء رغبات ارتباط عدم   
 املهنية املبادئ مع اإلجباري األسلوب وتعارض   
 حتقيقها إىل األخصائي يسعى اليت األهداف مع اإلجباري األسلوب مالئمة وعدم   

 

   األخرى املشكالت بباقي ترتبط أا كما،  اتمع يف األفراد تواجه اليت املشكالت وهي
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 أو إنسانية مشكالت عليها ويطلق الفرد حياة يف حمددة مشكالت تشكل اليت املعوقات من من العديد اإلنسان يواجه قد

  : اآلتية لألسباب بينها فيما املشكالت وختتلف اجتماعية مشكالت
 فاختال إيل يؤدي مما أخرى أُسر عليها حترص ال قد لقيم أعضائها اكتساب على حترص األسر فبعض التنشئة 

  األفراد منها يعاين اليت املشكالت
 األفراد منها يعاين اليت املشكالت اختالف إىل يؤدي البيئة اختالف  

 
 مبشروعات اإلنسان قيام وعدم االقتصادية املوارد فنقص اإلنسان حياة يف اهلامة املشكالت من االقتصادية املشكلة أصبحت

 أما، بالترفيه اهتمت بل االقتصادي باهلدف نشأا بداية يف اجلماعات تم ومل، املشكالت من العديد له تسبب قد دخله لزيادة
 ما فهناك،  االقتصادية األهداف ومنها اإلنسان حبياة املرتبطة العديدة األهداف لتحقيق أساسية أداة اجلماعة فأصبحت اآلن

      اإلنتاجية املشروعات جبماعات يسمى
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  عشرعشر  الرابعةالرابعة  احملاضرةاحملاضرة
  اجلماعاتاجلماعات  معمع  العملالعمل  أخصائيأخصائي

  

 واملهين الشخصي االستعداد تتضمن أساسية حماور اجلماعات مع العمل يف االجتماعي لألخصائي املهين اإلعداد يتضمن

  . النظري واإلعداد
 

   .. وهى الفطرية الشخصية الصفات
   العمالء لدى الشفقة يثري ال الذي بالقدر مناسبة وجسمية صحية قدرات - أ 
  االنفعايل والنضج الواقع وادراك النفس ضبط على القدرة يكسب الذي االنفعايل االتزان -ب 
   مناسب عقلي معريف تنظيم -ج 
    تهنزعا يف والتحكم سوية أخالقية بسمات بالتحلي له تسمح اجتماعية قيم - د 
 

 واإلحصاء  االجتماعي النفس علم وخاصة املختلفة اإلنسانية العلوم من واسعة علمية بقاعدة األخصائي  يزود أن   
 ا  االجتماعية للخدمة شاملة دراسةوفلسفتها وأهدافها وعمليا   
 ًاألساسية املهارات لتكوين بالتطبيق لنظريةا تربط عملية خربة املمارس يكسب مؤسسي إلشراف خيضع عملياً تدريبا  

  اآلتية بالصفات األخصائي يتحلى إن جيب سبق ما إىل باإلضافة 
 ا،  اجلماعة خدمة بطرقة كاملة ودراية تامة معرفةوعمليا   
 اجلماعة خدمة ميادين بعض يف وخربة مرانا   
 اجلماعة خدمة لطريقة اقتناع على مبنيا وحتمساً كبرياً اهتماما   
 تمع يف ودورها اجلماعة خدمة طريقة بأمهية اآلخرين إقناع على مقدرةا   
 اجلماعة خبدمة لالرتقاء ضرورية مهارات اكتساب على مقدرة  
 الغري تعليم على مقدرة   
 واجلماعات األفراد سلوك فهم على مقدرة  


  واألداء التنفيذ على ومقدرة وخربة معرفة بأا املهارة بستروي قاموس يعرف
   حمدد واضح هدف لتحقيق مجاعة مع عملية يف العمل على املقدرة هى أو

   : يلي ما اجلماعة خدمة يف لألخصائي الالزمة املهارات أهم وتتمثل
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 وعليه وختدمه فيه توجد الذي باتمع وعالقتها فيها يعمل اليت،  املؤسسة بوظيفة ايةدر على يكون إن األخصائي على وجيب

  . النمو على اجلماعة ملساعدة هامة كأداة الوظيفة تلك يستخدم أن
  اجلماعة خدمة أخصائي يكتسبها أن جيب اليت األساسية املهارات
  :  اآلتية العمليات على املهارة تلك وتشتمل

 ويناقش املؤسسة تضعها اليت القبول إجراءات كافة األعضاء قبول يف األخصائي ويتبع باملؤسسة األعضاء لفبو عملية - )أ(
  املؤسسة من يتوقعها اليت اخلدمة نوع يف العضو

 من وذلك باملؤسسة اجلماعة ربط الربامج طريق عن باستمرار األخصائي حيول إن وجيب باملؤسسة اجلماعة ربط عملية -)ب(
    باملؤسسة أكرب معرفة األعضاء يكتسب وبذلك،  املؤسسة عليه توافق ال الذي السلوك نوع وإدراك تفهم على عدممسا خالل

 ولذلك مجاعات قي األعضاء مساعدة اجلماعة خدمة  مؤسسات وظيفة تتضمن اجلماعة طريق عن العضو مساعدة عملية -)ج(
   اجلماعة اجتماعات خارج اجلماعة بأعضاء تمرةاملس باتصاالته الوظيفة تلك حيقق إن األخصائي فعلى

 يعين وال،  املؤسسة وظيفة ضمن عالجها يدخل ال مشكلة من يعاين عضوا األخصائي مايصادف كثريا التحويل عملية -)د(
   مساعدته تستطيع أخرى مبؤسسة االلتحاق على يساعده إن عليه بل العميل عن التخلي ذلك

 
  .. املهارة هذه وتتضمن

 كشخص منه تتبع لألخصائي التلقائية فاملشاعر.  موجهة واألخرى تلقائية احدمها ناحيتني وتتضمن  األخصائي مشاعر - )أ(
 مثل السلبية املشاعر إما،  واحلب النفس يف الثقة مثل االجيابية فاملشاعر اجيايب واألخر سليب احدمها جانبني تتضمن وهى

   والتحيز والكراهية التخوف
 فمشاعر السليب، اجلانب ذلك علي يسيطر حىت مشاعره ويضبط يوجه إن مهين كشخص األخصائي علي جيب كان لذلك -

  . وتقبل حب مشاعر تكون إن جيب واجلماعة العضو حنو األخصائي
 واملشاعر ، سليب واألخر اجيايب احدمها جانبني علي أيضا تشتمل اجلماعة عضو مشاعر إن اجلماعة أعضاء مشاعر -) ب(

 أو اجلماعة يف عضو كراهية فمثل السلبية املشاعر أما ، املؤسسة و األخصائي تقبل  اجلماعة و األعضاء تقبل مثل االجيابية
  .لألخصائي املوجه العداء أو اجلماعة
  . تفهمها بعد املشاعر تلك ويتقبل يتفهم أن العضو مساعدة هو األخصائي وواجب

 األعضاء خصائص عن املنفصلة خصائصها هلا وإن األعضاء من جمموعة من تتكون ال اجلماعة أن  اجلماعة مشاعر -)ج(
  . األعضاء ملشاعر حسايب كمجموع اجلماعة مشاعر اعتبار البتة ميكن فال ذلك وعلي وكياا ذاا هلا إن كما كأفراد

 مشاعر فيتقبل موضوعية بطريقة معها يتعامل إن وحياول فعهادوا ويدرس اجلماعة مشاعر يتفهم إن حياول إن األخصائي وعلى 
   موضوعية بطريقة معها يتعامل إن وحياول،  ودوافعها اجلماعة
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 هو حلاضرفا، إغراضها لتحقيق وأعضائها اجلماعة األخصائي فيه يساعد الذي الرئيسي الزمين البعد هو احلاضر الزمن يعترب

  . باملستقبل املاضي التقاء مكان
 
  : يلي ما املهارة تلك وتتضمن االجتماعي النمو على اجلماعة ملساعدة املهارة تلك األخصائي يستخدم - 
   اجلماعة خدمة لعملية اهتمام كبؤرة اجلماعة عالقة - )أ(
 حىت اجلماعة أعضاء سائر مع اجتماعية عالقات إقامة على اجلماعة يف عضو كل مساعدة على ماعةاجل خدمة أخصائي يعمل 

 تلقائية اجلماعة أعضاء بني املتبادلة العالقات إن األخصائي يدرك إن وجيب،وإمكانياته قدراته مع يتفق اجلماعة يف مركزا حيتل
  املنشود النمو واألعضاء للجماعة حيقق حىت واستخدامها اوفهمه. كظاهرة دراستها عليه بل حدوثها يف يتسبب ال أنه
   االجتماعية العالقات لتقوية كوسيلة الربامج استخدام -) ب(

 مساعدة األخصائي يستطيع ذلك وعلى،  مشترك هدف حول التفوا كلما قوة اجلماعة أفراد بني االجتماعية العالقات تزداد
   مشتركة أهداف لتحقيق اجلماعة جهود توحيد على ملتع اليت الربامج تلك اختيار على اجلماعة

   النفس ضبط -)ج(
  سافراً تدخله يكون إن يستحسن وال اللزوم عند إال اجلماعي النشاط يف يتدخل إن حياول إن األخصائي على

  اجلماعة خدمة أخصائي يكتسبها أن جيب اليت األساسية املهارات
   احلرجة املواقف يف اجلماعة عالقات -)د(

 تشعر إن جيب املواقف تلك ويف،  للتمزق وتعرضها متاسكها دد اليت احلرجة املواقف لبعض اجلماعة تتعرض األحيان بعض يف
  يف تدخله مقدار من يزيد إن املواقف تلك يف األخصائي وعلى،  املساعدة يد هلا ميد وبأا جبانبها يقف األخصائي بان اجلماعة
   التفاعل

 
 واملوضوعية بالثقة دائماً  ويتسم املهنة وأسس مبادئ على يرتكز وعميل مهين بني سيكولوجي تفاعل هي املهنية والعالقة
  : يلي فيما املهنية العالقة أسس وتتمثل
 منه يسخر وال مشاعره وحيترم عميله حيترم األخصائي أن إذا االحترام  
 العميل عن يصدر ما ليتقب إن جيب فاألخصائي التقبل   
 العميل أسرار حيترم أن جيب فاألخصائي السرية   
 األخصائي جانب ومن العميل جانب من الثقة   
 ا تتسمم املوضوعيةشخصي حتيز أو غرض أي من متحررة هادفة بأ  



  ٥٠ .. إعداد هتان                                                                                                                                     حسن أبوزيد - د/  خدمة الفرد واجلماعة

  مناذج أركان من ساسيأ ركن فالتنظيم 
 األخصائي لدي تتوفر إن البد ذلك إىل باإلضافة ولكن االجتماعي األخصائي به يلتزم كمبدأ إليه ننظر ولذلك اجلماعية احلياة
  التنظيم هذا استخدام مهارة

 يف كبرية أمهية وله يةاجلماع املواقف خالل من إىل طرف من املعارف نقل هو واالتصال 
   املستخدمة  واألساليب والوسيلة وموضوعاته االتصال عملية هدف حتديد األخصائي يراعي أن جيب ولذلك اجلماعة حياة
 وهو اجلماعية احلياة يف أساسي مكون هو فالتسجيل 

     دراسته ليهع تبىن الذي األساس


  : يلي فيما اجلماعة أخصائي دور تريكر وضح
 األهداف وضع يف اجلماعة مساعدة   
 اخلطط وضع علي اجلماعة مساعدة   
 اخلطط تنفيذ يف اجلماعة مساعدة   
 نفسها تنظيم يف  اجلماعة مساعدة   
 ا اختيار يف  اجلماعة مساعدةقاد   
 الربامج اختيار يف  اجلماعة مساعدة   
 الذايت النقد عمليات علي التدريب يف  اجلماعة مساعدة   
 واإلمكانات املوارد علي التعرف يف  اجلماعة مساعدة  
 األخرى اجلماعات مع عالقات تكوين يف  اجلماعة مساعدة  


    ..اجلماعة مع ملهع يف األخصائي تواجه اليت املواقف من
  ،) الشلل(  الفرعية اجلماعات وظهور -   اجلماعة عمل خطة ووضع -  واملناصب  -    اجلماعة أعضاء وقدرات مهارات -
   اجلماعة يف والتنازع -   اجلماعة أعمال على قليلة فئة وسيطرة  -     اجلماعة أعضاء وأدوار -
 اخلطأ والتنظيم،  الصغرية املشكالت معاجلة وعدم بالفرد تتعلق أسباب  .. إىل اجلماعة داخل التنازع حدوث أسباب وترجع 

 أغراض وضوح وعدم،  مشكالا حل يف اجلماعة مشاركة وعدم،  العمل توزيع وسوء، اجلماعة حجم وزيادة،  للجماعة
  اجلماعة

 

  

  


 

 


