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 أهم طرق الخدمة االجتماعية فهي تهتم بالمشكالت التي يعانى منها اإلفراد وتقدم الكثير  من
  من الطرق التي يستخدمها الممارسون المهنيون في مساعدة اإلفراد

  فهي تهتم بتكوين الجماعات وتقدم للممارسين المهنيين األدوات والتقنيات التي تساعدهم في
  .    التعامل مع الجماعات بسهولة ويسر 

        
  

    

  
  خدمة الفرد هي أول طرق الخدمة االجتماعية المهنية منذ نشأتها. 
  ترجمـة للمصـطلح األجنبـي  خدمـة الفـردمفهـومcase work  وأضـيف إليـه لفـظsocial  ليوضـح الطبيعـة االجتماعيـة للطريقـة

أول مــن اســتخدم هـذا اللفــظ ، وكــان مقــدرًا لطريقـة خدمــة الفــرد أن تتقــدم بخطـى واســعة بفضــل تقــدم  Devineوربمـا يكــون 
  .الطب النفسي 

  
  مرحلة الشيوع والعشوائية:  
  وظهـرت فيهـا الخدمـة  وحتـى نهايـة القـرن الثـامن عشـرتمثل هذه المرحلة تاريخ اإلنسـانية الطويـل منـذ فجـر التـاريخ اإلنسـاني ،

 . الفردية كظواهر إنسانية تلقائية أخذت أشكاالً مختلفة من اإلحسان المباشر للفقراء واليتامى والمسنين
  اإلنسان على مساندة أخيه اإلنسان ووزعت المساعدات فـي المناسـبات الدينيـة ، كمـا قامـت المؤسسـات حثت جميع األديان

 .الدينية برعاية المرضى وذوى العاهات 
  حدد اإلسالم مسؤولية المسلم نحو أسرته ومجتمعه وأكد على كرامة الفرد وجعل المجتمع مسئوالً عن الفقراء والمحتاجين

 .ية توزيعها فاوجب الزكاة وحدد كيف
 

  

  .العشوائية والبساطة وتقديم الخدمات الفردية من خالل ذوى النفوذ ورجال الدين واألقارب  )١
  عدم وجود مؤسسات مستقلة خاصة لتقديم هذه الخدمات الفردية وكانت تمارس من خالل دور العبادة وبيوت المال    )٢

  

  والتجربةمرحلة االجتهاد:  
  

 
ظهرت في أوروبا بعض القوانين التي تحدد مسئولية الحكومة عن الفقراء ،وتنظم اإلعمال 

، وأسيئ استغالل المؤسسات ودور اإليواء التي  الخيرية  ورغم ذلك زادت األوضاع سوءاً 
  أنشئت في ذلك الوقت

  جمعيات تنظيم اإلحسان ونظمت الجهود األهلية في مجال البر واإلحسان ظهرت حركة.  
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 المرحلة المهنية  
 الخدمة االجتماعية وبدأت تنظر لإلنسان نظرة شمولية  نمت في بداية القرن العشرين. 

  

 
  . التقدم الصناعي والتغير الذي صاحبه والذي أدى إلى ظهور المشكالت االجتماعية )١
  .الحروب المتوالية وما ترتب عليها من ضحايا  )٢
  .فشل التشريعات الوضعية المتتالية لمواجهة مشكالت الفقر   )٣
  .بعالقة الفرد بالمجتمع ومسئولية المجتمع تجاه إفراده المتعلقة  ظهور األفكار االجتماعية )٤
  .االكتشافات العلمية الحديثة التي  توصلت إليها العلوم اإلنسانية حول  دوافع سلوك اإلنسان  )٥
  .البحوث االجتماعية التي قامت بها جماعات المصلحين االجتماعيين  )٦
  .حركات جمعيات تنظيم اإلحسان   )٧

  

  
  تطورت خدمة الفرد من األهداف المحددة إلى األهداف العريضة ومن المثالية للواقعية وتحددت األهداف في تحسين الوظيفة

 :االجتماعية للفرد من خالل 
١(  في كل من شخصية العميل والظروف البيئية المحيطة كهدف مثالي صعب التحقيق.  
٢(     فــي كــل مــن شخصــية العميــل والظــروف البيئيــة المحيطــة بــه وهــذا المســتوى  أكثــر واقعيــة ويــتالءم مــع

 .إمكانات خدمة الفرد 
٣(   ويعنى القضاء على جميـع العوامـل الذاتيـة المرتبطـة بالمشـكلة وهـذا شـائع

 . حينما يستحيل تعديل الظروف البيئية
٤(   وهو عكس المستوى السابق. 
٥(   دون تعديل في البيئة أو العميل لتجنب المزيد من التدهور في حالة العميل كحاالت المرض العقلي

.    
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 خدمة الفرد في نطاق األسرة والمشاكل االقتصادية ثم امتد مجالها ليشـمل مشـكالت الطفولـة والمجـال الطبـي ومجـال  نشأت

  .اإلحداث المنحرفين ورعاية المسنين والمجال الصناعي والمدرسي وظهر نوع من التخصص العلمي في هذه المجاالت 
  

 :  
 

   
  

  
  .ظهور ما يعرف بالتشخيص  )٢  إرجاع شقاء اإلنسان إلى البيئة المحيطة والموقف االجتماعي )١
  .االعتماد المطلق على المعطيات المعرفية المستمدة من الخبرة ال من النظريات العلمية  )٣

  

   
 بداية القرن العشرين تطورت خدمة الفرد وتأثرت بأفكار نظريات التحليـل النفسـي وتـأثرت بالطـب النفسـي وظهـرت كتابـات  في

متعددة في خدمة الفرد وبدا االهتمام بالعالقة بين العميل واألخصائي وظهر أخصائيون يتبعون مدرسة التحليل النفسي وكانـت 
 : هي   النظريات النفسيةابرز هذه 

 

 :النظرية التحليلية  )١
 بحقيقة سلوك اإلنسان ومكوناته النفسية وتأثرت خدمة الفرد بعدة مفاهيم أهمها الشعور وما قبل الشعور والالشعور ،  واهتمت

وتقع الذات الشخصية الشعورية تحت تأثير ثالث قوى وهى الذات الدنيا بقواهـا التـي تنـزع للتعبيـر عـن نفسـها والـذات العليـا 
الخارجي بمغرياته وقيمه وتقاليده وكان لهذه النظرية تـأثير فـي خدمـة الفـرد تمثـل فـي  والتي تسمح بقبول بعض النزعات والعالم

  : اهتمامها بالنواحي التالية 
 نمط شخصية العميل ذاتها التي تمثل جانبا مهما في دراسة  مشكلة العميل وتشخيصها إلى جانب الموقف الخارجي  - 
  .ر المشكلة خبرات السنوات الخمس األولى للعميل تكمن فيها جذو  - 
تعـــديل شخصـــية العميـــل مـــرتبط بالضـــرورة بتحريـــره مـــن صـــراعاته الداخليـــة والالشـــعورية وان العالقـــة الطيبـــة بـــين العميـــل  - 

 . واألخصائي هي بداية عملية العالج
تشــمل الدراســة االجتماعيــة للمشــكلة ، ودراســة أخــرى لــنمط العميــل  لكــيتطـورت بــذلك عمليــات خدمــة الفــرد ومبادئهــا  - 

 . وسماته النفسية كما يشمل تشخيص المشكلة تفسيرا لسلوك العميل ذاته
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  :النظرية الوظيفية  )٢
 هــذه النظريــة فــي إن التفاعــل بــين الــدوافع الغريزيــة الداخليــة للفــرد وبــين المــؤثرات البيئيــة يوجهــه تعلــق الفــرد بذاتــه ،  وتــتلخص

التي تنشط في مواقف األلم والتحدي ، ) اإلرادة (وترتكز على افتراض وجود قوة ضابطة منظمة في الشخصية اإلنسانية وهى 
ليــة المســاعدة علــى عمليــة المســاعدة وال تســتخدم مصــطلح العــالج ، وترتكــز عم وتطلــق خدمــة الفــرد الوظيفيــة علــى نشــاطها

  :األسس التالية
 .العميل يملك فطريا إرادة القوة  - 
  .حدث عطل ما في هذه اإلرادة  - 
  .عملية المساعدة هي تنشيط هذه اإلرادة وزيادتها  - 
  .يتم التنشيط من خالل تجربة نفسية جديدة مع األخصائي االجتماعي  - 
التجربة هي عالقة جديدة بمراحلها الثالث االتصال والتوحد واالنفصال ولكن بصورة صحية واألمل في هذه التجربـة إن  - 

 . يستعيد العميل إرادته 

  

   
 مرحلة خصبة في تطور خدمة الفـرد باعتمادهـا علـى تطويـع نظريـات العلـوم األخـرى المختـارة بعنايـة لتناسـب أهـداف وقـيم  يوه

 :خدمة الفرد وأهم هذه النظريات بإيجاز شديد هي 
 :سيكولوجية الذات  )١
 ان باعتباره يتكـون مـن جـانبين عودة لالهتمام بالواقع النفسي للعميل والوسط االجتماعي  الذي يعيش فيه ، والنظر لإلنس يوه

احدهما بيولوجي واألخر ثقافي ، وعليه يجب إن يهتم األخصائي االجتماعي بـالوقوف علـى التـاريخ االجتمـاعي للعميـل لمـا لـه 
  .من أهمية في فهم الموقف اإلشكالي للعميل 

  : النظرية السلوكية )٢
 تم تطويعها للعالج النفسي وتقوم هذه النظريـة علـى أسـاس فرضـية  من أنها نظرية نفسية ارتبطت بنظريات التعلم إال انه وبالرغم

سلوك العميل أيا كان توجهه هو سلوك مكتسـب وعـادات تعليميـة اكتسـبت بالتشـجيع ومـن ثـم يمكـن تعـديل سـلوك  إنمؤداها 
العميل عن طريق إضعاف أنماط السلوك غير المرغوب فيه وتدعيم السلوك المرغـوب فيـه ويركـز تعـديل السـلوك علـى التـدعيم 

 .والعقاب 
  :النظرية المعرفية  )٣
  رضية مؤداها إن سلوك الفرد وانفعاالته هي نتاج ألفكاره وتصوراته ومن ثم فان المشكلة التي يعانى وترتكز هذه النظرية على ف

 . منها العميل تكمن في المعاني الخاطئة التي توجد في العقل المضطرب الذي يحرف الحقائق
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 : نموذج حل المشكلة  )٤
  والفرضــية األساسـية لهــا إن المشـكلة التــي يعـانى منهــا الفــرد وهـو مشــتق مـن نظريــات سـيكولوجية الــذات ونظريـة الــتعلم والـدور

ءا عليـه فالمسـاعدة وعدم قدرته على التصدي لها يرجع إلى ضعف الدافعية لديه أو تعطل طاقاته أو عـدم تـوفر الفرصـة لـه وبنـا
  :تتم من خالل

  .تحرير أو تنشيط دافعية العميل  - 
  .تحرير طاقات العميل المعطلة  - 
  . ميل لالستفادة من خدمات المؤسسة توفير الفرصة للع - 

 :اتجاهات نظرية ونماذج مستحدثة  )٥
  : قامت تلك االتجاهات على تراكمات المداخل النفسية واالجتماعية ومنهل على سبيل المثال  - 
  .نظرية األنساق العامة  - 
  .نظرية الدور  - 
  . نموذج األنساق األربعة  - 
 .نموذج التدخل في الخدمات  -
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  ًأم عمليــة ، أم هــي مهنــة  فقــد نشــأت مســتندة إلــى الخبــرات والمهــارات الخاصــة  ، طريقــةً  أو فنــاً  كانــت خدمــة الفــرد علمــاً   أيــا

  .باألفراد أكثر من اعتمادها على المبادئ واألسس الفنية المهنية والحقائق العلمية 
  خدمة الفرد بين العلم والفن (  :فيما يلي عرض ألوجه الجدل وإدعاءات كل فريق في و. (  
  وهى  ثالثة اتجاهات متمايزة إذا كانت خدمة الفرد علما أم فنا إلى وجود ماالكتاب في اختالفأدى:   

 القائل بعلمية خدمة الفرد:  
  وذهب أنصاره إلى أن خدمة الفرد علم شأنه في ذلك شأن العلوم اإلنسانية األخرى له مبادئه وأساليبه ومناهجه  
   هل خدمة الفرد يمكن أن تدرج في قائمة العلوم الخالصة ؟ : والسؤال اآلن  
 ولإلجابة على هذا التساؤل يتعين معرفة ما هو المقصود بالعلم ؟ 

بدال التخمين بالمعرفة الدقيقة ، وذلك بجمع المعلومات وتنظيمها وتفسيرها بغرض الوصول حقائق يسعى العلم دائما إلى است
 وقوانين عامة 

 الشروط الواجب توافرها لتكامل أركان العلم :   
وجــود طائفــة متميــزة مــن الظــواهر يتخــذها العلــم موضــوعا مســتقال للدراســة والبحــث فتصــبح ظــواهره ال تتــداخل مــع غيرهــا مــن  )١

   .الظواهر
إمكان إخضاع هذه الظواهر لمنهج أو أكثر من مناهج البحث العلمي ؛ ألن المنهج هو األسلوب العلمي الوحيد الذي يسلكه  )٢

 .العقل للوصول إلى القضايا الكلية 
ا تتنبــأ أن تُحقـق هـذه المنـاهج طائفــة مـن القـوانين والقضــايا الكليـة لهـا صـفة الحتميــة والعموميـة تكشـف الماضــي والحاضـر كمـ )٣

اطراد حدوث الظـاهرة إذا مـا تـوافرت لهـا ظـروف معينـة فـي كـل زمـان ومكـان فالماضـي يشـبه  فيبالمستقبل ومعيار صدقها هو 
 .الحاضر وكل منهما يشبه المستقبل 

 القائل بفنية خدمة الفرد:     
  الشخصـية والقـدرات الذاتيـة ، ولـذا فهـي فـن تطبيقـي وذهب أنصـاره إلـى أن خدمـة الفـرد فـن العتمادهـا أساسـا علـى المهـارات

 .تتطلب استعدادًا إنسانيًا خاصا يوهبه اهللا وتنميه الممارسة 
  فهل يمكن إدراجها في قائمة الفنون ؟ . وإذا كانت خدمة الفرد تتعامل مع البشر المختلفون في الشخصية والسلوك 

  لمعرفة السلوكيةبأنه اBrand   كما عرفه  و أق النتائج المرغوبة ، فالفن هو المهارة في األداء واألسلوب الفني لتحقي
  ويقرب هذا التعريف خدمة الفرد من الفن بمفهومه المهاري كما يعنيه أنصار هذا االتجاه وليس الفن بمفهومه الجمالي  

   المشــكالت اإلنســانية لمســاعدة  بالجانــب التطبيقــي لخدمــة الفــرد علــى اعتبــار أنهــا تعمــل فــي ميــدان  تــأثر دعــاة هــذا االتجــاه
األفراد على التصـدي لمشـكالتهم التـي تعـوق أدائهـم االجتمـاعي وتحـول دون تـوافقهم النفسـي ممـا دعـاهم إلـى وصـف خدمـة 

 .الفرد بأنها فن  
   وتـذهب) M.RICHMOND ( بالتعـاون معهـم و  فـن أداء أعمـال مختلفـة مـن أجـل ومـع األفـراد" إلـى أن خدمـة الفـرد

   "الهم وأحوال مجتمعهم لتحسين أحو 
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  اإلنساني لخدمة الفردالطابع والحقيقة أن فنية خدمة الفرد واقع يحتمه . 
 

 
  .قد ال تخضع للدراسة العلمية البحتة ) كطبيعة اإلنسان(هناك جوانب من حياة اإلنسان وسلوكه  )١
  .المعقدة ال يوفر العلم وحده تفسيرا كامال لها هناك بعض المشكالت النفسية  )٢
يلتقـي بعمـالء بيـنهم ....األخصائي االجتماعي حـين يعمـل فـي العيـادة النفسـية أو مكاتـب لالستشـارات األسـرية أو المدرسـة  )٣

  . فروق فردية واضحة ومن ثم ال بد وأن يطوع أساليب عملية المساعدة بما يناسب هؤالء العمالء فنيا وليس علميا
  .عملية المساعدة ذاتها يلزمها اإلقبال والقبول والتقبل من جانب األخصائي والعميل  )٤
وفي مواجهة ، الخ ...والتشخيص والعالج والتقويم  عملية المساعدة تحتاج إلى مهارة وخبرة فنية خاصة في عملية الدراسة  )٥

  .عملية المساعدة مثل المقاومة والتحويل  ئر طوا
  .من فنيات وأساليب للتدخل مع العمالء  ما يعرفه علمياً  أخصائي يضفي لمسات فنية حين يطبق عملياً فإن كل  وأخيراً  )٦

  

  القائل بأن خدمة الفرد تجمع بين العلم والفن:  
  والقدرات الذاتية و وليست أيضًا فنًا بحتًا تعتمد فقط على المهارات ، ويذهب أنصاره إلى أن خدمة الفرد ليست علمًا مستقال

فـن تسـتخدم فيـه معـارف العلـوم اإلنسـانية والمهـارة فـي العالقـة اإلنسـانية "إنما هي مزيج من العلـم والفـن فـي آن واحـد ؛ فهـي 
لتوجيه كل من طاقات الفرد وإمكانيات المجتمع لتحقيق أفضل درجة ممكنة من التوافق بين العميل وبيئته االجتماعيـة أو بينـه 

 ". منهاوبين جانب 
  وفــي الحقيقــة هــذه التعــاريف أكثــر دقــة لخدمــة الفــرد حيــث تشــير إليهــا كعلــم وفــن بــنفس الكيفيــة التــي ينظــر بهــا إلــى الطــب

  .والمحاماة وغيرها
  فخدمة الفرد في العالم المعاصر تقوم على فن استخدام العلم بحيث يؤتى التطبيق أفضل النتائج في عملية المساعدة :  

  والفـن يتـيح لــه ، خصـائي مـا ينبغـي إن يلتـزم بـه مـن قواعــد وأسـس مهنيـة ونظريـات علميـة فـي الممارسـة  يرسـى لأل
 . تطبيق تلك المعارف بأكبر قدر من الفعالية لتحقيق األهداف المنشودة

    في خدمة الفرد هو الذي يقودنا إلى البحث  عما يجب عمله في المواقف المختلفة.  
   

   وأخيرا فان وصف خدمة الفرد بأنها علم وفن في نفس الوقـت أمـر ال ينطـوي علـى التنـاقض الن  العلـم والفـن ليسـا متناقضـين
 .وال بديلين بل إنهما يكمالن بعضهما البعض 

 األسس واألصول العلمية لخدمة الفرد بخبرات يتزود بها من الميدان واألخصائي الناجح هو الذي يمزج علمه ب 
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 يرى البعض إن طريقة خدمة الفرد طريقة بينما يراها آخرون أنها عملية ويذكر فريق ثالث أنها طريقة وعملية .  
 وحول هذا االختالف دار جدل طويل بين المتخصصين وسنعرض  لوجهة نظر كل فريق حول طبيعة خدمة الفرد .  

  خدمة الفرد كطريقة: 
  معناها الوسيلة لعمل شيء معين أو هي شكل أو نوع خاص من اإلجراءات يقوم على أساس من المعرفة والفهـم والقـيم الطريقة

  .والمهارات 
  وقياسًا على هـذا التعريـف يمكـن القـول بـان طريقـة خدمـة الفـرد طريقـة فهـي وسـيلة ألداء عمـل يعتمـد علـى المحـددات السـابقة

  : وهى
ة األساسية لعمليـة  الممارسـة المسـتمدة مـن العلـوم اإلنسـانية والنظريـات العلميـة المتراكمـة والتـي وهى القاعد القاعدة المعرفية - 

 .تحديد أساليب العمل والتدخل المهني حتى يتمكن األخصائي من مساعدة العمالء على أفضل وجه  فيتساعد 
 . في أثناء في مراحل إعداده في معاهد وكليات الخدمة االجتماعية  مهارات يتدرب عليها األخصائي - 
  . ويقوم على عدة قواعد وافتراضات وتوجيهات قيمية ومفاهيم مهنية تحكم عالقة األخصائي  أساس قيمي - 
اإلشــكالي  أو الجهــود العقالنيــة التــي يقــوم بهــا األخصــائي فــي عملــه مــع العميــل لفهــم موقفــه فهــم وهــو يمثــل المهــام التحليليــة - 

  .  وكذلك قدرته على توظيفها ، والمعلومات  مستندًا إلى المعارف
  خدمة الفرد كعملية:  

 يشير مفهوم العملية إلى مجموعة من الخطوات المتكررة والمرتبطة مع بعضها البعض وتؤدى إلى نتيجة خاصة . 
  تسـعى   –بـين ممـارس وعميـل  -تُنفـذ مـن خـالل عالقـة هادفـة ويشير أيضا إلى سلسلة من المراحل واإلجراءات المتتالية التي

  .إلى التأثير في العميل لكي تزداد فاعليته في التصدي لمشكلته من اجل حلها أو التخفيف منها 
  ويمكــن القــول إن خدمــة الفــرد كعمليــة تتطلــب مــن طرفــي العالقــة فــي عمليــة المســاعدة أن يكونــا مشــتركين فــي كافــة خطــوات

 .المساعدة 
  خدمة الفرد كطريقة وعملية:         
  تبـين ممــا ســبق إن خدمــة الفـرد طريقــة ألنهــا تقــوم علــى أسـاس الفهــم والقــيم والمهــارات وأنهــا عمليـة لتــوافر عنصــر التفاعــل بــين

 .األخصائي والعميل 
 ي طريقة وعملية معًا في إن واحدهإن قصر خدمة الفرد على أنها طريقة أو عملية فقط فيه نوع من الجمود والتجاهل وبالتالي ف  
  فطريقـة خدمـة الفــرد طريقـة مؤسسـية تســتخدم عمليـة المسـاعدة لمســاعدة األفـراد علـى المواجهــة الفعالـة الممكنـة للمشــكالت

 .التي تعوق أدائهم االجتماعي وتحد من توافقهم النفسي 
  

  خدمة الفرد كمهنة:  
  يهدف إلى خدمة الغير  يشير مفهوم المهنة إلى وظيفة أو عمل. 
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  .لدى ممارسي المهنة  يتوافر أساس مهار  )٢  .وجود قاعدة معرفية علمية تستند إلى العلم  )١
  .ومنهاج علمي  أسلوباستناد المهنة إلى  )٤  .وجود أغراض وأهداف مجتمعية واضحة  )٣
  .ميثاق شرف يحكم سلوك أعضائها وتقاليدهم وجود أساس قيمي وأخالقي أو  )٥
  )وتحدد مكانة المهنة في المجتمع بحسب ما تمتلكه من معايير مهنية . ( اعتراف المجتمع بالمهنة  )٦

  

  
١(   تســــتند عمليــــة المســـاعدة أو التــــدخل المهنــــي فـــي خدمــــة الفــــرد علـــى قاعــــدة معرفيــــة  

  . مستمدة من العلوم اإلنسانية والنفسية واالجتماعية) مفاهيم ونظريات علمية ( 
٢(   ونجاح خدمة الفرد فى تقديم المساعدة يعتمد على توافر أساس مارى لألخصائيين.  
٣(    ، وخدمـة الفـرد منـذ نشـأتها تسـتند علـى مجموعـة مـن القـيم األخالقيـة كـاحترام العمـالء

  .....    وتقبلهم وغيرها 
٤(     وخدمة الفرد تشكل ضرورة حتمية لمواجهـة المشـكالت الفرديـة فهـدفها العـام مسـاعدة اإلفـراد علـى

  .التي تحد من أدائهم وتعوق توافقهم النفسي مواجهة مشكالتهم 
٥(   في الممارسة وتعتمد خدمة الفـرد فـي تـدخلها علـى أسـلوب أو منهـاج علمـي يـرتبط أساسـًا بمـا اتفـق علـي

  .تسميته مراحل وعمليات التدخل المهني أو مراحل عملية المساعدة وخطواتها  
٦(  مجتمــع صــراحة بقيــام المهنــة وتحملهــا لمســؤولياتها تجــاه المجتمــع الــذي يضــفى عليهــا ويعنــى اعتــراف ال

  شرعية وجودها وممارستها
 


 

 

  
  .ميدان المشكالت اإلنسانية لمساعدة األفراد  فيخدمة الفرد طريقة من طرق الخدمة االجتماعية تعمل  )١
  تؤمن خدمة الفرد بان مشكالته نابعة بالضرورة من تفاعله مع بيئته االجتماعية )٢
متتابعة تسير منطقيًا من دراسة نفسية اجتماعية للمشكلة وتحديدها ثم تشخيصها ثم يتم التدخل من خالل عمليات عقالنية  )٣

  .القيام بالتدخل العالجي والمتابعة المستمرة والتقويم  
  .مؤسسات اجتماعية أولية أو ثانوية حكومية أو أهلية لها فلسفتها وأهدافها وشروطها  فيتمارس خدمة الفرد  )٤
  .ن يتم إعدادهم مهنيًا في كليات الخدمة االجتماعية يمارسها أخصائيون اجتماعيو  )٥
  .تمارس خدمة الفرد وفق نظام أخالقي ينبع من قيم المهنة ذاتها  )٦
  .تعتمد خدمة الفرد على قاعدة معرفية عريضة من العلوم اإلنسانية واالجتماعية  )٧
  .أهدافًا وقائية وتنموية في نفس الوقت تتميز خدمة الفرد بطابعها العالجي أساسًا وان كان ذلك بالضرورة يحقق  )٨
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  واألخصـائي ، والمشكلة أو الموقـف اإلشـكالي ، هناك عدة عناصر متداخلة في عملية المساعدة في خدمة الفرد وهي العميل

ويقـوم التفاعـل بـين العناصـر السـابقة علـى عـدة ،  متفاعلة من خالل العالقة المهنيةوالمؤسسة ؛ وتشكل هذه العناصر أضالع 
 : حقائق وهى

وعلـى أسـاس قدرتـه فـي ، أن العميل يتفاعل مع المشكلة يتأثر ويؤثر فيها علـى أسـاس درجـة إشـباع احتياجاتـه أو عـدم إشـباعها  )١
  .توظيف إمكاناته لمواجهة مشكالته 

 . أن العميل يخضع لتأثير األخصائي من خالل استخدام األخصائي مهارته وخبرته المهنية  )٢
 .ويلتزم األخصائي المهني بشروط وأهداف عملية المساعدة ، المؤسسة تمثل إطار وحدود عملية المساعدة  )٣
وتأخـذ هـذه ، ي مواجهـة مشـكلته ومساعدة العميل فـ، إن ما يقوم به األخصائي من تدخل مهني للتأثير في الموقف اإلشكالي  )٤

 :المساعدة شكلين 
   سلوكيات العميل واتجاهاته. 
    في الموقف اإلشكالي عن طريق خدمات المؤسسة وخدمات البيئة  .  

  العميل:  
  
  مفهوم العميلclient  االسم الشائع لطالب المساعدةوهو  . 
  أو حالة من االضـطراب بـين نزعاتـه الداخليـة ، إنسان واجهته حالة من التفاعل الال توافقي مع الظروف المحيطة بهوالعميل هو

 .وطموحاته وقدراته تؤدي به إلى حالة من العجز تدفعه إلى طلب المساعدة  
  لصـعوبات فـي أداء أدواره هو الشخص الذي يعاني من مشكلة أو تواجهه بعض اوالعميل في عملية المساعدة في خدمة الفرد

 لذا يتقدم إلى المؤسسة طالبًا المساعدة لمواجهة المشكلة التي يعاني منها .  االجتماعية والتي يعجز عن التصدي لها
  مسـئولياتهم  وسـنعرض لهـا فيمـا وهناك عدة عناصر للعميـل تـؤثر فـي عمليـة المسـاعدة وهـى شخصـية العميـل وأنمـاط العمـالء و

 .يلي
 

  
 يعرفALport  لـذي يحـدد توافـق الفـرد مـع الشخصية بأنها التنظيم الدينامي في الفـرد لجميـع األجهـزة الجسـمية النفسـية ا

 . وتعد الشخصية محور عملية المساعدة بيئته
 :بنية شخصية العميل   ) أ

  .  ويهتم األخصائي بدراسة مدى تماسك الشخصية أو تفككها ، ويقصد بها تركيب ومكونات الشخصيات
   

 :البناء الوظيفي للشخصية  )١
  وإذا حدث اضطراب بين مكوناته أدي إلي اضطراب في البناء العـام واألداء، وترتبط مكوناته ارتباطًا وظيفيًا في حالة السواء 

  .الوظيفي للشخصية 
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 مكونات البناء الوظيفي للشخصية: 
 مكونات جسمية من الطول والوزن ووظائف األعضاء ووظائف الحواس 
  والحفظ والتذكر واإلدراك ، مكونات عقلية معرفية وتشمل الذكاء العام والقدرات العقلية ........ 
  مكونات انفعالية وتتعلق باالنفعاالت مثل الحب والكره والخوف والغضب ......  
 :البناء الدينامي للشخصية  )٢
  ويتكون من عناصر نفسية شعورية وال شعورية وشبه شعورية تؤثر في سلوك الفرد ، وهـذا البنـاء الـدينامي للشخصـية هـو الـذي

  .عدم التوافق يحدد السلوك والذي يؤدي بدوره إلى التوافق أو 
  

 : شخصية العميل في تكاملها وتفككها  ) ب
  ويعنـى التكامـل عمـل تلـك ، والتكامل يعني وجود منظومة تتكون من عدة منظومات والتـي بـدورها تتكـون مـن منظومـات أخـرى

 .وإذا ما حدث خلل في هذه المنظومة من العناصر حدث تفكك في الشخصية ، المنظومة قي تناغم وانسجام 
  .األخصائي الوقوف على شخصية العميل ومدى اضطرابها أو تفككها وعلى 

  

  :العميل في منطقة السواء والال سواء   ) ت
  والشخص السوي هو الذي يتطابق . فالعميل في عملية المساعدة قد يكون من األسوياء العاديين  وقد يكون من غير األسوياء

 .ونشاطه ويكون متوافقًا شخصيًا وانفعاليًا واجتماعياً سلوكه مع سلوك الشخص الهادئ في تفكيره ومشاعره 
  : وفي ضوء ذلك يمكن تصنيف شخصيات العمالء 

  

  
   وهي الخالية من األمراض ويندر وجودها بين العمالء.  

  

وهم مضطربي الشخصية ولكن لم تصل حالتهم إلى الشلل االجتماعي التام 
نمط  فيويمكن تقسيمهم إلى نمطين  األول من يعانون من اضطرابات 

والنمط الثاني من يعانون ، الشخصية ويعانون من عدم القدرة على التكيف 
  .اضطرابات سمة الشخصية وهم غير المتزنين انفعاليًا 

    ويتميز أصحاب هذه الشخصية بعدم القدرة على التوافق مع مجتمعهم.  
  

  
 

 :أنماط إشكالية في مواقف خاصة   ) أ
 ولكن ال تظهر مشكالتها إال إذا تعرضت لمثيرات خارجية  خاصة ، أنماط تعاني اضطرابًا في تنظيم الشخصية األساسي  وهى ،

 .والشعور بالذنب واالكتئاب ، والشعور بالنقص ، وهم العمالء الذين يتسمون باالضطراب االنفعالي 
  

 :أنماط إشكالية دائمة   ) ب
 ومـن أنمـاط هـؤالء العمـالء مرضـى ، ل أينمـا وجـدت الضـطراب فـي تنظـيم الشخصـية أنماط الشخصية التي تخلق المشاك وهى

  .   وحاالت العصاب ، ) الذهان ( العقل 
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 :أنماط سوية    ) ت
 والقادرة على التوافق مع المجتمـع الخـارجي بطريقـة تكفـل ، التي يتوافر لها اكبر قدر من ممكن من التوازن بين عناصرها  وهى

وهؤالء يتحولون إلى عمالء إذا ما وجهتهم ظروف خارجية مفاجئـة أعجـزتهم عـن أداء وظـائفهم ، لهم الشعور بالسعادة والرضا 
  . والنكبات ، وارث والك، االجتماعية  ؛ كحاالت التعطل 

 

  
ومحاولة االعتماد ، واالستسالم لآلخرين ، وهذا النمط يحط من قدر نفسه ويبدو عليه الخنوع 

، ويجتاحه شعور بالفشل والنقص وكراهية الذات ، ويسعي للحصول على الحماية والحب ،  عليهم 
  .أنه يدخل في العالقات العالجية بسهولة غير ، كما يبدو سلبيًا 

  
ويتجنب ، ويتخذ موقف المشاهد للحياة المنفصل عنها ، ويبدو عليه عدم االنسجام وعدم االهتمام 

ويؤدي ذلك إلى تضاؤل دخوله في ، ويتجنب الدخول في أية عالقة إنسانية  ،هذا النمط بذل الجهد 
  .عالقة عالجية 

  
كما يبدو وكأنه ، ويبدو مجادالً ، فيضخم من ذاته ، ويوحي لألخصائي بان لديه فكرة كبيرة عن نفسه 

ويصعب إيجاد عالقة ، وهذا النمط صعب المراس ، يحس بأنه يتمكن من التأثير على اآلخرين 
  في هذه العالقة بسهولةغير أنه عندما تتحطم عملياته الدفاعية يندمج ، عالجية معه في بداية األمر 

  

  
  ومن ثم فالبد أن يكون العميل مسئوالً ، تتركز عملية المساعدة  كلها حول العميل وهو محور هذه العملية. 
  ولكن العميل عليه مسئوليات في عملية المساعدة ؛ فهو الذي يقبل ، ال تقتصر مهمة العميل على مجرد التقدم إلى المؤسسة

 . وله الحق في تقرير مصيره بنفسه ، وهو الذي ينفذه ، وهو الذي يتخذ القرار ، وهو الذي يزود بالمعلومات ، المساعدة 
  

 
  .باقتناع ورضا وأمل في عملية المساعدة واالستعداد لها اإلقبال  )١
  .إعطاء المعلومات الصادقة  وكشف األسرار  )٢
  .التعاون أثناء المقابالت  )٣
االستفادة من كل الخدمات واإلمكانات والمساعدات والفرص المتاحة في عملية المساعدة ليتعلم كيف يساعد نفسه ويحل  )٤

  .مشكلته 
  .وممارسة حقه في اتخاذ قراراته بنفسه  ولنفسه ، وبذل أقصى الجهد في اقتراح الحلول العمل االيجابي  )٥
  .تنفيذ ما يتم التوصل إليه  من قرارات  )٦
  .واقتراح ما يؤدي إلي تحسينها  ، المشاركة في تقويم عملية المساعدة  )٧
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  :المشكلة الفردية 
  أو سـوء ، أو تـراكم إحباطـات ، أو صـعوبة ، الموقف الـذي ينشـأ عـن عـدم إشـباع حاجـة  هيأن المشكلة : تذهب بيرلمان إلى

  .توافق أو نتيجة ضغوط نفسية أو اجتماعية يعجز الفرد عن  التعامل معها مما يعوق أدائه ألدواره االجتماعية بفعالية مناسبة
 بأنها موقف متأزم يعجز فيه الفرد عـن التصـدي لـه بفعاليـة مناسـبة ممـا يعـوق أدائـه االجتمـاعي :  يمكن تعريف المشكلة الفردية

 .ويحد من توافقه النفسي 
 

 
 

 
  ) الزائد بالذنباإلحساس ، العدوان  ،عدم القدرة على تحمل المسئولية ،  اإلتكالية( 

 
  ) النفسية ، الصحية  ،االجتماعية ، االقتصادية(  

  ) ضعف القـدرة علـى  ، فقدان القدرة على إصدار األحكام ، إدراك مشوه للعالم الخارجي
  )توجيه السلوك

  

 

   وتشير العوامل الشخصية إلى القوى المختلفة سواء كانت اجتماعية أو نفسية أو عقلية أو
  . جسمية

   وتشير إلى القوى المختلفة الكامنة في البيئة سواء كانت متعلقة بالبيئة األسرة أو الوسط
  . والثقافة السائدةالمدرسي أو بيئة العمل أو القيم  

   

 
  تعطل طاقات الفرد وتقلل من إمكاناته )٢  )تخص فرد في إطار التفاعل االجتماعي (أنها شخصية اجتماعية  )١
  لها جوانب ذاتية وأخرى موضوعية )٤  تحتاج إلي تدخل عالجي )٣
    أنها حدث في حياة العميل له ماضيه وحاضره ومستقبله )٥

  

  المؤسسة :  
  :المؤسسة 

 وتحد من تكيف وأدائه لدوره، المكان الذي يذهب إليه الفرد لتلقي المساعدة للتصدي للمشكلة التي تواجهه  هي .  
 المكان الذي يلتقي فيه العميل باألخصائي  يوه.  
 التي تحدد لألخصائي اإلطار الذي يعمل فيه  يوه. 
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   ) شبه حكومية ،  حكومية، أهلية( .  
   ) رعاية المعوقين ، الرعاية الطبية  ،رعاية الطفولة  ،رعاية األسرة( .  

    ) ثانوية تمارس خدمة الفرد كجانب مـن  ،أولية تمارس خدمة الفرد فيها بشكل أساسي
 . )جوانب أنشطة المؤسسة  

  

 
  . تمول المؤسسة من الحكومة أو األهالي )٢  . رمز للتكافل االجتماعي )١
  . يمثل األخصائي مهنة الخدمة االجتماعية داخل المؤسسة )٤  يقوم األخصائيون بالممارسة المهنية داخل المؤسسة )٣
  . للمؤسسة فلسفة ونظام أساسي والئحة أساسية تحدد أهداف ونظام العمل فيها )٥

  

  :أخصائي خدمة الفرد:  
  
  التزود بقاعدة علمية واسعة من العلوم اإلنسانية  والعلوم االجتماعية.  
 الدراسة المتعمقة ألسس ونظريات خدمة الفرد .  
 وربط النظرية بالتطبيق  المهني إتاحة الفرصة لألخصائي للممارسة العملية لمسئوليات العمل.  
  

 

  
  .اتزان انفعالي يكسبه القدرة على ضبط النفس   ) ب  . قدرات جسمية وصحية مناسبة لعمله  ) أ

قيم اجتماعية تسمح له بالتحلي بالسمات األخالقية الالزمة   ) ث  . وذكاء اجتماعي، تنظيم معرفي   ) ت
  . لممارسة المهنة

 

  
 

    
  . )العمالء لظروفهم التعاطف مع ( التسامح   . )مساعدة العمالء ( حب العطاء  

)       تفهم نبرات الصوت واإليماءات وتعبيرات الوجه ( الحساسية للمشاعر   . )يضع نفسه موضع العميل ( التقمص الوجداني 
    

  . )القدرة على التأثير في أفكار العميل(مهارات تأثيرية   .)دقة المالحظة  –حسن االستماع ( مهارات إدراكية 
  . مهارة في جمع المعلومات  . مهارات في استخدام العالقة المهنية  . مهارات في االتصال

  . مهارة في التدخل العالجي  . مهارة في تصميم خطة التدخل  . مهارة في تشخيص المشكلة
    . مهارة في التقويم
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  . التمييز بين السلوك المهني والنزعات الشخصية  .في مواقف أخالقية تتصل باألمانة والشرفعدم  التورط 

  . التزود بالعلم والمعرفة  . تحمل مسئولية العمل الذي يؤديه
    .عدم استغالل العالقة المهنية في تحقيق منافع شخصية

    
  عدم التحيز ضد أي شخص على أساس الجنس أو النوع  اإلخالص في تقديم الخدمات

  إعطاء العمالء حق تقرير المصير  إنهاء العالقة المهنية  عند انتهاء عملية المساعدة
    احترام خصوصية العمالء

    
  المحافظة على أسرار الزمالء  التعاون مع زمالئه لتحقيق المصالح المهنية

  مساعدة عمالء الزمالء في المواقف الطارئة  احترام أراء الزمالء
    

  الحرص في استخدام موارد المؤسسة  تحسين وتطوير أداء المؤسسة وسياستها
    الحرص على تقديم خدمات المؤسسة بكفاءة وفعالية

    
  اتخاذ إجراءات مؤسسية ضد السلوك غير األخالقي  وتدعيم كرامة المهنحماية 

  االعتماد على المعارف المهنية  في ممارسة خدمة الفرد  المساهمة في تطوير السياسات االجتماعية المفيدة للمهنة
    المساهمة في بناء القاعدة المعرفية لخدمة الفرد

    
  على األخصائي ضمان وصول كل الموارد والخدمات إلى كل األفراد الذين يحتاجونها يجب

  ويجب أن يسارع في تقديم الخدمات العاجلة في حالة الطوارئ
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  : البناء المعرفي: 
  
  تحتل القاعدة المعرفية العلمية لممارسة خدمة الفرد أهمية كبيـرة فـي التـراث المهنـي فهـي التـي تسـتند عليهـا  ممارسـات خدمـة

  .الفرد  وتكسبها الصفة العلمية 
  أداة األخصائي االجتماعي في مواجهة مشكالت العمالء هيهذه القاعدة المعرفية .  
  ضروريًا لنجاح عملية الممارسة في خدمة الفرديعد االهتمام بالقاعدة المعرفية شرطًا . 

 

  
 : تستند الممارسة في خدمة الفرد إلى مناهج وطرق البحث في 

 الحصول على البيانات والمعلومات التي تتصل بالعمالء حتى يتمكن األخصائي من فهم مشكالت العمالء ومساعدتهم .  
  االعتماد على مناهج البحث في تقييم نتائج التدخل العالجي.  
  
  تشـترك خدمــة الفـرد مــع اإلرشــاد النفسـي والطــب النفســي والعـالج النفســي فـي تــدعيم أداء الفــرد لوظائفـه االجتماعيــة وتحقيــق

  . توافقه النفسي
  تستمد خدمة الفرد الكثير من معارفها النظرية من علم النفس فكثير من المـداخل والنظريـات العلميـة التـي توجـه الممارسـة فـي

 .خدمة الفرد مستمدة من علم النفس بكافة فروعه 
 

  المشكالتكالهما عملية مساعدة تهدف إلى تحقيق الذات وحل .  
 المعلومات المطلوبة في دراسة الحالة واحدة لكل منهما .  
 يشتركان في األسس التي تقوم عليها عملية المساعدة .  
 لكل منهما أهداف إستراتيجية وإنمائية ووقائية وعالجية   
 

 
  المشكالت اإلنسانيةكالهما خدمة ميدانية في مجال  
  كالهما عملية مساعدة للفرد بهدف تحقيق التوافق النفسي  
  كالهما له إستراتيجية وقائية وعالجية في نفس الوقت  
 يستخدمان نظريات وأساليب مشتركة في الدراسة والتشخيص والعالج والمتابعة واإلنهاء والتقويم  
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  ولذلك يعد علما أساسيا في إعداد األخصائي االجتماعي ، يهتم علم االجتماع بدراسة الفرد والجماعة.  
   واألدوار االجتماعية، يهتم كل من علم االجتماع وخدمة الفرد بدراسة السلوك االجتماعي والمعايير االجتماعية .  
 ظريات أساسية في علم االجتماع تعتمد عملية المساعدة في خدمة الفرد على مفاهيم ون. 

  

  
  ويقصد بها مجموعة متناثرة من المعارف التـي تتصـل بمهـن أو علـوم بعيـدة عـن عمليـة الممارسـة مباشـرة إال أنهـا تفيـد أخصـائي

  .والعلوم البيولوجية  ، واالنثربولوجيا ، لعمالية التي ترتبط بالعمال خدمة الفرد في فهم مشكالت العمالء مثل التشريعات ا
  

    
 وتشترك مع خدمة الفرد في االهتمام بشخصية الفرد والمجال البيئي والثقافي واالجتماعي الذي يعيش فيه .  
    
 ككائن حي له خصائصه وسماته  تضيف العلوم البيولوجية إطارًا عريضًا لفهم اإلنسان .  
 تمدنا العلوم البيولوجية  بكيفية أداء الجسم اإلنساني لوظائفه .  
 تمدنا العلوم البيولوجية بالمعرفة حول مراحل النمو الجسمي وتطوره ومشكالته وعالقة ذلك بتوافق الفرد مع بيئته  

  

  
  : البناء القيمي:  
  
  لكل فرد أن يعامل باحترام وكرامة في المواقف المختلفة لتعامل األخصائي معه بغض النظـر عـن حالتـه االقتصـادية أو الصـحية

  .أو النفسية أو العقلية 
 ويمثل احترام العميل كانسان قيمة محورية في خدمة الفرد .  
  الفردية والتقبل والتوجيه الذاتي والسرية كمفاهيم  لعملية المساعدة في خدمة الفرد ترجمة فعلية وتجسيد حي لهذه القيمةتعد   
  
  بالرغم من وجود احتياجات إنسانية عامة ومشتركة بين البشر إال أن لكل فرد ذاتيته التي تميزه عن اآلخرين.  
  االعتبار عند التعامل مع العمالء في ضوء ظروفهم وقدراتهم الخاصة وإمكاناتهم  فييجب أخذ هذه الذاتية. 

  

  
  لكل فرد الحق في أن يعيش حياته بطريقته الخاصة بشرط أال يعتدي على حياة اآلخرين.  
  الخاصة به  القراراتلكل فرد الحق في اتخاذ.  
  يجب على األخصائي أال يفرض معاييره السلوكية وأهدافه على العميل.  
 يجب على األخصائي أال يفرض الحلول التي يعتقد أنها ضرورية للتغلب على مشاكل العميل .  
  وتخطيط أسلوب حياته بنفسه، التي يرى أنها مالئمة لظروفه  القراراتيجب على األخصائي احترام حق العميل في اتخاذ .  
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   يؤدي اتخاذ العميل لقراراته بنفسه إلي تنمية شخصيته. 
  

  
 ترفض خدمة الفرد السادية وغيرها من األفكار التي تنادي بتعذيب الفرد وتحميله وحده المسئولية عن الموقف الذي يواجهه .  
  استجابة حتمية لضغوط واقعة على الفرد سواء من داخله أو من خارجه هيتؤمن خدمة الفرد بان سلوك اإلنسان ومواقفه .  
 حيلة له فيه  فرد منذ والدته والتؤمن خدمة الفرد بان خصائص الفرد الوراثية قيد أبدي على ال.  
  
  يعد وجود معوقات تواجه اإلنسان في أدائه االجتماعي يؤدي إلى عدم قدرته على ممارسة وظائفه االجتماعية.  
  تتمثل مسئولية المجتمع في  ضرورة سعى المجتمع بأجهزته وهيئاتـه المختلفـة إلزالـة أي معوقـات أو صـعوبات تقـف فـي طريـق

  .تأكيد الفرد لذاته 
  راتهم لتحسين أدائهم االجتماعي  في التغلب على مشكالتهم إلى إطالق قدتؤدي  مساعدة المجتمع لألفراد.  
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 المفاهيم األساسية في طريقة خدمة الجماعة :  
   
  وهو الشخص الذي يتم إعداده علميا ومهنيا في الكليات والمعاهد المتخصصة في الخدمة االجتماعية.  
  
 كافــة الرغبــات التــي يســعى األخصــائي والجماعــة للوصــول إليهــا مــن خــالل خطــة واضــحة تتضــمن بــرامج يقــوم األخصــائي   هــي

  .بمساعدة الجماعة في وضعها وتنفيذها 
  
  األسلوب الذي تستخدمه المؤسسات في انضمام األعضاء للجماعة أو في تشكيل الجماعات.  
   
  يكون االنضمام إلى الجماعة بناءًا على شروط المؤسسة ، وتمثل العضوية حجم الجماعة الذي يختلف من جماعة إلى أخري  

  . بوقت معين وقد تظل العضوية مفتوحة أو تحدد
   
  هو الفرد الذي ينضم للجماعة بناء على رغبته الشخصية أو بطريقة إجبارية ويشترك في أعمالها المختلفة ويلتزم بشروطها.  
   
  وهو كافة األنشطة واألفعال وردودها والعالقات من خالل أدوار معينة يقوم بها األعضاء في إطار أهداف الجماعة وشروطها.  
   
 الرابطة التي تتكون بين األخصائي وأعضاء الجماعة  هي.  

 لجماعي ، وبناء الثقة واالحترام والحرية وغرضها األساسي مساعدة األعضاء والجماعة على تحقيق الهدف ا.  
  
  وهى عملية توجيه األعضاء والجماعة ومساعدتهم خالل المواقف المختلفة.  
 ي ينتمي إليها والتي تحدد شروطه وينتخب القائد في إطار نظام الئحة الجماعة الت.  
 يساعد األخصائي القائد منذ قيامه بمسئولياته القيادية .  
   

 

  
  تحديد هدف المهمة.   تحديد إجراءات المهمة .   ارتباط المهمة باألدوار التي يقوم بها األعضاء  
 تحديد مجال زمني للمهام .   توفير متطلبات أداء المهام .    
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  تتكون في الجماعة مجموعات صغيرة من اثنين أو أكثر يطلق عليها الجماعات الفرعية.  
  قد يكون السبب هو إشباع حاجات مشتركة كالحصول على المكانة الواضحة.  
  يتعامل األخصائي مع هؤالء األفراد باألساليب المختلفة من أجل تفاعلهم وإدماجهم في الحياة االجتماعية. 
   
 الحقــائق التــي تســتند علـى المعرفــة ونتــائج البحــث العلمـي وكــذلك الخبــرات ، حيــث تتفاعـل تلــك المكونــات مــع بعضــها  يوهـ

  .مكونة للمفاهيم التي تصبح من الموجهات األساسية للممارسة المهنية 
  
 ألعضاء والجماعة التي تمارس بانتظامويعبر عن كافة األفعال واألعمال المرتبطة بحاجات ا .   
  ويهدف إلى تحقيق هدف جماعي متفق عليه في بداية الحياة الجماعية .  
    
 تفاعل مجموعة من العوامل النفسية واالجتماعية والثقافية الصادرة عن األعضاء والجماعة وقد يشترك فيها األخصائي هي .   
  وينتج من هذا التفاعل آثار ومظاهر فكرية وسلوكيه تتطلب التدخل المهني لألخصائي.  
   
 األدوات التي تستخدم للتعبير عن حاجات األفراد ورغباتهم  هي.  
  وتظهر وسائل التعبير في شكل أنشطة كالرحالت والمعارض ، أو في شكل وسيلة اتصال كالنشرات.  
   
 كافــة العوامــل المــؤثرة الصــادرة مــن األعضــاء والجماعــة واألخصــائي وغيرهــا مــن المصــادر التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى نمــو   هــي

  . الجماعة أو عدم نموها
   
 ويعبر عن الجوانب البنائية التي توصلت إليها الجماعة من خالل مراحل حياتها المختلف .  
   
  هو إطار ذهني يتكون فـي ذهـن الباحـث أو الممـارس يرغـب فـي تطبيقـه فـي الواقـع الفعلـي مـن خـالل الممارسـة المهنيـة لطريقـة

 .العمل مع الجماعات 
  

 األهداف األساسية .   المفاهيم والحقائق .   أهم المبادئ والمهارات .  
 

  
 

  األدوار التي سوف يؤديها األعضاء والجماعة   أدوار وسلوكيات األخصائي   اإلجراءات التي سوف تتبع  
 التوقعات التي يمكن مواجهتها   الموارد واإلمكانيات   المجال الزمني والمكاني  
 تم القيام به كيفية تقويم ما .     
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  هو إطار زمني معين يعبر فيه األعضاء واألخصائي والجماعة عن جوانب واضحة في شكل أفكـار واتجاهـات وسـلوكيات معينـة

  مشتركة أو خاصة بعضو معين أو مجموعة أعضاء 
   
  التسجيل هو تدوين وحفظ البيانات والحقائق والبيانات والمعلومات بطريقة يدوية أو تكنولوجية السـتخدامها مـن أجـل تحقيـق

  أهداف العمل مع الجماعات 
   
  قيام األخصائي االجتماعي الذي يعمل مع الجماعة بمساعدة األعضاء والجماعة في وضع خطة عمل أو برنامج  
   
  هــو تحديــد العائــد والقيمــة الفعليــة لمــا قــام بــه األعضــاء والجماعــة خــالل فتــرة زمنيــة معينــة باســتخدام وســائل مناســبة لألهــداف

   . التقويمية
   
 اإلطار العام الذي يتضمن األغراض والشـروط والقواعـد واألهـداف والمحـددات األساسـية لالسـتفادة مـن خـدمات وبـرامج  هي

  .المؤسسة 
   
 قيام األخصائي بتطبيق المبادئ واألسس المهنية لطريقة العمل مـع الجماعـات واالرتبـاط باإلطـار العـام المحـدد للعمـل مـع  هي

 .  الجماعات
  

    
  

  
  طريقة خدمة الجماعة طريقة من خاللها يساعد األخصائي االجتماعي األفراد المنضمين إلى الجماعة  التي تنتمي إلى مؤسسـة

اجتماعية وتوجيه تفاعلهم من خالل األنشطة المختلفة لكي يرتبطوا معـا مـن أجـل تنميـة خبـراتهم للوصـول إلـى الهـدف النهـائي 
  .وهو نمو الفرد والجماعة والمجتمع 

  
  طريقة خدمة الجماعة أسلوب من أسـاليب العمـل االجتمـاعي المختلفـة ووسـيلة تسـهم فـي الفاعليـة االجتماعيـة للفـرد فـي إطـار

  .التجربة المشتركة الفعالة لألفراد الذين ينضمون للجماعة 
  

  طريقة للعمل مـع النـاس فـي الجماعـات لتقويـة األداء االجتمـاعي لـديهم مـن أجـل تحفيـزهم  اجتماعيـا للوصـول خدمة الجماعة
 . إلى األهداف باستخدام المعرفة واالعتمادية المتبادلة بين األعضاء
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 اء ممارستهم ألوجه نشـاط البرنـامج فـي خدمة الجماعة طريقة يتضمن استخدامها عملية بواسطتها يساعد األخصائي األفراد أثن
األنــواع المتعــددة مــن الجماعــات فــي المؤسســات المختلفــة لينمــو كــأفراد وكجماعــة ويســهموا فــي تغييــر المجتمــع فــي حــدود 

  . أهداف المجتمع وثقافته
  
   

  

     
 

  كالحب واألمن والتقدير(إشباع الحاجات النفسية واالجتماعية (.  
  تكوين العالقات مع أشخاص آخرين في حياته يتعلم منهم ويتفاعل معهم.  
  اكتساب القيم والخبرات التي تساعده على التفاعل مع اآلخرين.  
  التدريب على القيادة والتبعية في الحياة الجماعية. 
  إتاحة الفرص المناسبة للتعبير عن اآلراء والمشاعر قدر اإلمكان. 
  تنمية إحساس العضو بقدراته وإمكانياته والتدريب على استخدامها.  
 اكتساب المهارات اإلنتاجية التي يمكن أن تساهم في تدعيم الجوانب التنموية لدى األعضاء .  
 مواقف الجماعة المختلفة التدريب على كيفية التحدث واالستماع لآلخرين خالل  . 

  

    
 

 تسعى خدمة الجماعة إلى أن تشعر الجماعة بوحدتها وأنها كيان متميز عن باقي الجماعات األخرى .  
   تنمية اتجاهات الجماعات نحو المشاركة مع المجتمـع فـي المجـاالت التـي يتطلـب األمـر مشـاركة الجماعـة فيهـا مثـل التطـوع

  .وخدمة البيئة 
  تســـعى خدمـــة الجماعـــة إلـــى أن تتعـــرف علـــى إمكانيـــات الجماعـــة وقـــدراتها الكامنـــة واســـتخدامها لنفـــع الجماعـــة والمؤسســـة

 .والمجتمع
 أن تكون الجماعة المجال الذي يتضمن عدة مواقف ويستخدمها األخصائي كمواقف تعليمية لتعليم  تسعى خدمة الجماعة إلى

  ...األعضاء كيفية المشاركة مع اآلخرين 
  تسـعى خدمــة الجماعـة إلــى اسـتخدام الجماعــة كـأداة مناســبة للوقايــة مـن االنحــراف والسـلوكيات التــي تعـرض األفــراد للمخــاطر

  .النفسية والصحية 
  الجماعات بإتاحة الفرص المناسبة لتحمل المسئولية االجتماعية مع المجتمع في المجاالت المختلفة من خـالل ممارسـة تقوم

 .خدمة الجماعة مع تلك الجماعات 
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  تسـعى خدمـة الجماعــة إلـى اسـتخدام الجماعــات فـي تحقيــق وظيفـة المؤسسـة التــي تتضـمن الشـروط والقواعــد واألغـراض التــي
  .تسعى إليها 

  ممارسة خدمة الجماعة مع الجماعات المختلفة يمكن أن يحقق للمؤسسة مكانة اجتماعية بالمجتمع.  
 لعضوية مما يؤثر في بناء العضوية بالمؤسسةممارسة خدمة الجماعة مع الجماعات قد يؤدي إلى جاذبية ل .   
  ممارسة خدمة الجماعة مع الجماعات بالمؤسسة يمكن أن يحقق تكوين القيادات التي تم تدريبها داخل الجماعات.  

 

    
 

  يمكن أن تؤدي ممارسة خدمة الجماعة إلى تدعيم االنتماء نحو المجتمع الذي توجد فيه المؤسسة.  
  تؤدي ممارسة خدمة الجماعة إلى توجيه الجماعات لمتابعة ما يدور في المجتمع من متغيرات اقتصادية واجتماعية.  
 ك الجماعات في مشـروعات مجتمعيـة هامـة فـي ممارسة طريقة خدمة الجماعة مع الجماعات يمكن أن يؤدي إلى استخدام تل

 .تحقيق التنمية مثل مشروعات خدمة البيئة 
  ممـا يتطلـب اهتمـام  -كالزيادة السكانية واإلدمان  تعوق التنمية االقتصادية واالجتماعيـة   -تواجه المجتمع مشكالت متعددة

  ماعــات وكــذلك المجــاالت التــي تشــترك فـــي طريقــة خدمــة الجماعــة بتلــك المشــكالت مــن خــالل البـــرامج التــي تمارســها الج
  .ممارستها 
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 موجهات ناتجة عن الخبرة والبحث العلمي وتتكون من المفـاهيم والحقـائق األساسـية التـي تـم التأكـد مـن صـحتها ، وتفيـد  هي
  . في تحقيق أهداف العمل مع الجماعات

  ولذلك يستخدم األخصائي االجتماعي تلك المبادئ في أي ميدان من ميادين الممارسة ولكن قد يختلف أسلوب التطبيق من
  . خر ولكن مضمون هذه المبادئ محدد وواضحمجتمع آل

  بمعني أن األخصائي االجتماعي يستطيع أن يستخدم أكثر من مبدأ واحد في موقف واحد   
مبدأ األهداف المحددة والمعينة علميا ومهنيا : 
  تحديد أهدافها وتصميمها دور األخصائي االجتماعي في مساعدة الجماعة في:  

  .دراسة حاجات ورغبات األعضاء الراغبين في االنضمام للجماعة وإعالنها على جميع األعضاء  )١
  . تحديد وظيفة المؤسسة وما يرتبط بها من شروط وأغراض لها أهميتها )٢
 . التعرف من خالل الحياة الجماعية على الهدف الجماعي  )٣
 . اإلمكانيات والموارد التي تسهم في تحقيق األهدافمساعدة الجماعة في الحصول على  )٤
  . تقسيم األهداف إلى أهداف فرعية في حالة صعوبة تنفيذ الهدف الكلي )٥
  .مساعدة األعضاء على تذكر الهدف الجماعي في المراحل التالية  )٦
 . ن تغيير الهدف األساسيتقويم األهداف المعينة في كل مرحلة من مراحل الحياة الجماعية وإجراء التعديل المطلوب دو  )٧

  

 مبدأ التكوين الجماعي المخطط والمنظم: 
  يجب أن يراعي األخصائي ما يلي عند تخطيط وتنظيم عملية تكوين الجماعات: 

  .اإلعالن والوضوح عن شروط االنتماء والعضوية للجماعة  )١
   . تحديد الخطوات األساسية التي تمر بها عملية تكوين الجماعات )٢
 . تنظيم عملية التسجيل لألفراد الراغبين في االنضمام للجماعة وتحديد البيانات المطلوبة لذلك )٣
 . مراعاة العوامل التي تتطلبها كل جماعة من األفراد حتى يتحقق االنسجام والتقارب )٤
أخـرى يجـب توافرهـا فـي األفـراد مراعاة أن هناك متغيرات اجتماعية واقتصادية وثقافية قـد تـدفع األخصـائي إلـى إدخـال عوامـل  )٥

ألنـه كلمـا كانـت الجماعـة متقاربـة المسـتويات االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة كلمـا َسـهل  الـراغبين فـي االنضـمام للجماعـة ،
 .ذلك عمل األخصائي مع الجماعة  

  

 مبدأ التفريد أو فردية العضو والجماعة: 
  الجوانب التالية ويتطلب هذا المبدأ مراعاة:  

يختلـــف األفـــراد فيمـــا بيـــنهم طبقـــا لمفهـــوم الفـــروق الفرديـــة كـــذلك تختلـــف الجماعـــات فيمـــا بينهـــا تمشـــيا مـــع مفهـــومي التغيـــر  )١
  . واالختالف
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  .بهؤالء األفراد والجماعات أيضا  التفريد يتطلب ضرورة معاملة مشكالت األفراد والجماعات على أنها مشكالت خاصة )٢
مبدأ تكوين العالقة المهنية بين األخصائي والجماعة : 

 المهنية عنصر أساسي في الخدمة االجتماعية وفي طريقة العمل مع الجماعات بصفة خاصة  العالقة 
 على األخصائي مراعاة االعتبارات اآلتية  يجب:   

  .العالقة المهنية ليست عالقة شخصية ولكنها عالقة ودية قائمة على الحزم  )١
   . تستند العالقة المهنية على التقبل المتبادل بين األخصائي واألعضاء والجماعة )٢
حــددها وظيفــة المؤسســة بمــا تتضــمنه مــن الشــروط واألغــراض تحــدود يجــب االلتــزام بهــا ، وتلــك الحــدود  العالقــة المهنيــة لهــا )٣

  .ستفادة من خدمات المؤسسة واال
 على األخصائي مراعاة االعتبارات اآلتية  يجب:  

ضــرورة االبتعــاد عــن أي جوانــب تــؤثر فــي طبيعــة العالقــة المهنيــة مــن حيــث الهــدف المهنــي والمســاعدة فــي إشــباع الحاجــات  )١
  .النفسية واالجتماعية 

  .العالقة المهنية لها أهمية ألنها تتكون مع جميع األعضاء ومع الجماعة ككل  )٢
ي فـي تكـوين العالقـة المهنيـة منـذ بدايـة العمـل ومـن خـالل مواقـف تتعلـق بالحيـاة الجماعيـة ، كمـا أن االجتمـاعيبدأ األخصائي  )٣

  . المهنية تتطور خالل الحياة الجماعية بصورة واضحة العالقة
  

مبدأ توجيه التفاعل الجماعي : 
 هو محور الحياة الجماعية ، ويتكون من األفعال وردودها من األعضاء والجماعة واألخصـائي االجتمـاعي الـذي يعمـل  التفاعل

 .مع الجماعة خالل الحياة الجماعية 
  التفاعل الجماعي ما يلي ويتمثل أهم ما يجب أن يقوم به األخصائي االجتماعي في إطار مبدأ توجيه:   

  .دراسة تفاعل الجماعة والعوامل المؤثرة فيها سلبا وإيجابا  )١
ممـا يـؤثر فـي ... ضرورة أن يعمل األخصائي على زيادة التفاعل الجمـاعي باسـتخدام األسـاليب المختلفـة كالتشـجيع والتحفيـز  )٢

  .نمو الجماعة وأعضائها  إلىالعالقات الجماعية مما يؤدي 
صائي في بعض المواقف بالحد من تفاعله مع األعضاء والجماعة ويتيح الفرص المناسبة لتفاعل األعضاء والجماعـة يقوم األخ )٣

  .لتدعيم االنتماء للجماعة 
 .ضرورة التدخل في بعض المواقف حفاظا على الروح الجماعية ومساعدة األعضاء على مواجهة مشكالتهم في عملية التفاعل )٤
  ومن أمثلة مواقف التدخل:  
  مساعدة بعض األعضاء على فهم بعض جوانب ممارسة المؤسسة.  
  مساعدة األعضاء على استخدام أساليب مناسبة لعرض األفكار.  
  تشجيع المنطويين للمشاركة في التفاعل الجماعي.  
  محاولة حماية الجماعة من االنقسام أو الصراعات. 
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 التنظيم الوظيفي للجماعاتمبدأ : 
  التنظيم الوظيفي للجماعات يعني اإلطار العام لكيفية ممارسة الجماعة لبرامجها وتحقيق أغراضها وكيفية مواجهة مشكالتها من

 .خالل مسئوليات محددة يقوم بها األعضاء 
  يتميز تنظيم الجماعة بخصائص أساسية أهمها ما يلي:   

  . الظروف والحاجة إليهارتباط التنظيم بمقتضيات  )١
 .ضرورة أن يتميز التنظيم بالمرونة أي القابلية للتعديل والتغيير حسب الحاجة الفعلية للجماعة  )٢
 .ارتباط التنظيم بوظيفة المؤسسة واألهداف التي تسعى إليها  )٣
  .يحقق التنظيم الفرص المناسبة لمشاركة األعضاء والجماعة في تحمل المسئولية  )٤
  .يحدد التنظيم الحقوق والوجبات لجميع أعضاء الجماعة وأن يكون هناك توازن بين تلك الجوانب  )٥
التنظــيم الــوظيفي للجماعــة يعطــي ســمات خاصــة للجماعـــة أي أنــه مــرتبط بالهــدف الجمــاعي وخصــائص األعضــاء ؛ فـــالتنظيم  )٦

  .الوظيفي لجماعة المعاقين حركيا يختلف عن تنظيم جماعة المعاقين سمعيا 
 يتمثل دور أخصائي الجماعة في التنظيم الوظيفي للجماعات فيما يلي:  

  . مساعدة األعضاء على فهم أهمية التنظيم ومضمونه )١
  .مساعدة األعضاء على اختيار الشكل المناسب للتنظيم الوظيفي  )٢
  .التدخل لمساعدة أعضاء الجماعة الذي يتحملون مسئوليات محددة في التنظيم  )٣
 . التنظيم الوظيفي للحياة الجماعية متابعة مدى مالئمة )٤
 .تدريب األعضاء الذين يتحملون المسئوليات على أداء تلك المسئوليات على أحسن وجه ممكن  )٥
  .مساعدة أعضاء الجماعة على االستفادة من مكونات التنظيم بطريقة إيجابية  )٦
 .المشاركة مع الجماعة في تقويم التنظيم الوظيفي من وقت آلخر  )٧

  

مبدأ استخدام موارد األعضاء والبيئة : 
  :مصادر تلك الموارد يرتكز على مجاالت أساسية أهمها 

  
  أي يستعين أخصائي الجماعة بأعضاء الجماعة ممن يتميزون بالمهارات والخبرات في الجوانب اآلتية:  

 

 تعليم أوجه نشاط البرنامج المختلفة .   قيادة األنشطة والمشروعات .  
 عملية االتصال بالمؤسسات الموجودة في البيئة .   االستفادة من خبراتهم المرتبطة بالحياة الجماعية .  
 لصالح الجماعة استخدام عالقاتهم مع بقية األعضاء ومع المؤسسات الموجودة في البيئة .  

  

   
  المشروعات الجماعية التي تهتم بمشروعات خدمة البيئة والتوعية الصحية.  
  التماسك االجتماعي كمورد معنوي واجتماعي.  
  الفكر الجماعي الذي يوجه العمل نحو االتجاهات اإليجابية.  
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 الموارد المالية والمادية التي يسهم بها أعضاء الجماعة .  
   

  تقديم المقترحات واألفكار المختلفة المرتبطة بأهداف الجماعة.  
  استخدام العالقات واالتصاالت مع المؤسسات األخرى.  
  التعرف على كيفية الحصول على الموارد من المؤسسات األخرى.  
  استخدام الخبرات والمهارات التي تتوفر لألخصائي في مساعدة الجماعة على تحقيق أهدافها.  

  

   
  الموارد الخاصة بالخبراء المتخصصين في مجاالت األنشطة المختلفة.  
  الموارد المالية المخصصة لمساعدة الجماعة على تحقيق أهدافها.  
 الموارد التي تتعلق بالخدمات والخامات واألدوات الخاصة بالنشاط .   
 رسة األنشطة والمشروعات المختلفةالموارد التي تتعلق باإلمكانيات والقاعات المخصصة الستخدام الجماعات في مما.  

 :  
  يستعين األخصائي بالبيئة كمصدر للموارد في الحاالت اآلتية:   

  استخدام الموارد التي لها طابع خاص ال يتوفر بالمؤسسة مثل توفر المالعب...   
  استخدام موارد الخدمات التي يرغب األعضاء في االستفادة منها  مثل المؤسسات الثقافية كالمكتبات العامة.  
 استخدام الخبراء الذين يتوفر وجودهم في المجتمع مثل األطباء واإلعالميين . 

مبدأ الدراسة والبحث المستمر : 
والجماعة وكذلك إجراء البحث العلمي على التغيرات التي قد تحدث للجماعة ضرورة تعد عملية الدراسة المستمرة لألعضاء  )١

والتعـرف علـى أهـم المشـكالت التـي تواجـه ممارسـة العمـل مـع الجماعـة وكيفيـة ،  وتطويرهـا،  أساسية لمتابعـة الحيـاة الجماعيـة
 .مواجهتها 

ألنـه يوضـح القيمـة الفعليـة لمجهـود األخصـائي وأثرهـا فـي تحقيـق الدراسة والبحث يفيد في القيام بالتقويم المرحلي أو النهائي  )٢
   .أهداف الجماعة والتعرف على العوامل المؤثرة في الحياة الجماعية وكيفية مواجهتها 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ]  [KFUNawi1408@ 

  
  

  :  
 سالفسون: 

  ، تتكــون مـن ثالثــة أشــخاص أو أكثــر فـي عالقــة غيــر رســمية  فهــيو تُعـرف الجماعــة طبقــا لطبيعـة العالقــة بــين أعضــاء الجماعـة
  تتسم بوجود نشاط عاطفي بين األفراد المكونين لها ونتيجة لذلك تتغير شخصية كل عضو في الجماعة 

 بوجاردس:  
  في حالة تفاعل  هيأي عدد من الكائنات الحية التي :  هيتعريف الجماعة طبقا لعدد األعضاء ، فالجماعة االجتماعية.  

شوارتز  
 مجموعة من األفراد بينهم اعتماد متبادل  هي.  

وارنر  
  مجموعة من األفراد الذين يحاولون إشباع احتياجاتهم من خالل االرتباط االجتماعي بكيان واضح محدد هيالجماعة . 

  

   كالعــدد والهـدف واالرتبــاط وممـا سـبق يتضــح أن تحديـد مضـمون الجماعــة لـه أبعــاد مختلفـة ولكنهـا تتضــمن جوانـب مشـتركة
  .الجماعي

  
  الجماعة مجموعة من األفراد لهم سمات وقدرات متقاربة.  
 الرغبة الصادقة لالنتماء للجماعة والمشاركة في التفاعل الجماعي الموجه .  
  تسعى الجماعة إلى تحقيق أهداف واضحة محددة.  
 تتكون العالقات االجتماعية خالل مواقف محددة   .  
  كل عضو يقوم بدوره ويرتبط بأدوار اآلخرين.  
  األخصائي االجتماعي يقوم بتوجيه التفاعل الجماعي ومساعدة األعضاء والجماعة.  
  التي تؤديها الجماعة  الوظائفتستمر الحياة الجماعية فترة زمنية مناسبة لألهداف ولطبيعة.  

  

 السمات األساسية للجماعة في خدمة الجماعة :  
 الجماعة في خدمة الجماعة بسمات أساسية تجعلها قد تختلف عن الجماعات األخرى  تتميز. 

  ومن تلك السمات ما يلي:   
  

 تتميز الجماعة في خدمة الجماعة بأن لها أهداف واضحة مشتركة .  


 
 ُ بين المستويات الثقافية والعمرية فضل عند تكوين الجماعة أن تكون هناك سمات مشتركة ي

  . والصحية واالجتماعية حتى يمكن أن تحقق الجماعة االستقرار

 

أو مستويات محددة لكل  اً تنظيم وظيفي أي أن هناك أدوار أو حيث تتميز الجماعات بوجود تكوين 
  . عضو من األعضاء
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حيث تتميز الجماعات بتكوين العالقة المهنية بين األخصائي والجماعة ثم العالقات االجتماعية بين 
  . األعضاء

  هناك ميعاد محدد لممارسة األنشطة ، وعقد االجتماعات ، أن يعد من السمات األساسية حيث
  . وعقد المقابالت

  تتميز جماعات خدمة الجماعة بالعالقة مع المجتمع من خالل مؤسساتحيث .  
  

 
  يجب توفرها حتى يمكن بناء وتكوين الجماعات في خدمة الجماعة ) مكونات أساسية ( هناك:  

  
 يوهتوفر شروط أساسية في األهداف  ويجب :   

 أن يكون الهدف معلنا لجميع الراغبين لالنضمام للجماعة .  
  أن يكون الهدف واضحا أمام جميع األعضاء.  
 وليس مرتبطا بجوانب غامضة غير مرتبطة باألعضاء اً أن يكون الهدف محدد .  
  أن يكون الهدف متميزا بالجاذبية ألعضاء الجماعة . 
  
 أن األفراد الذين يكونون الجماعة يمثلون الهدف الذي تسعى إليه لحل مشكالتهم  حيث.  
 في أعضاء الجماعةمراعاة الجوانب اآلتية  ويجب :  

  تحديد الفئات العمرية المناسبة لالنضمام للجماعة.  
  تحديد خصائص تلك الفئات العمرية.  
  في األفراد الذين سوف ينضمون للجماعاتأحيانا يشترط توافر خبرات معينة .  
 التعبير الذاتي عن الرغبات الصادقة من األعضاء في االنضمام لتلك الجماعات .  
  
 األخصائي االجتماعي من المكونات األساسية لبناء الجماعات في طريقة خدمة الجماعة  يعد. 
  
  مــن المكونــات األساســية لبنــاء الجماعــة هــو وضــع التنظــيم الــوظيفي المناســب ويشــترط فــي تكــوين التنظــيم الــوظيفي عنــد بنــاء

  : الجماعة ما يلي 
  مالئمة التنظيم ألهداف الجماعة من كافة الجوانب.  
  أن يكون التنظيم معلنا لجميع األعضاء منذ بداية وضع التنظيم الوظيفي في الجماعة.  
 كون التنظيم مناسبا لقدرات وإمكانيات األعضاء أن ي.  
 أن يتميز التنظيم بالمرونة كلما أمكن ذلك .  
  تحديد األدوار والوظائف من خالل التنظيم. 
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  من المكونات األساسية لبناء الجماعة واستقرارها هو نظام العمل وممارسة األنشطة واألعمال الخاصة بالحياة الجماعية. 

  
  بالحيـاة الجماعيـة حيـث أن من المكونات الهامة فـي الحيـاة الجماعيـة وضـع شـروط وإجـراءات واضـحة للعضـوية واسـتمراريتها

الموجـه نحـو الحيـاة الجماعيـة وهـى التـي تسـاعد األفـراد علـى اتخـاذ القـرارات المناسـبة لالنضـمام للجماعـة  هـيتلك الشـروط 
والمحافظة على العضوية بها وعدم مخالفـة أي قواعـد تـؤثر فـي الحيـاة الجماعيـة بطـرق سـلبية ، ويمكـن أن نحـدد أن الشـروط 

  :بع من المصادر اآلتية نواإلجراءات ت) العضوية(
  الئحة المؤسسة التي تكونت بها الجماعة.  
 خبرات األعضاء .  
 االستعانة بالخبراء .   
  ارتباط اإلجراءات بطبيعة الجماعة ونوع الفئة العمرية التي تتكون منها. 
  
  لعالقة المهنية بين األخصائي االجتماعي وأعضاء الجماعة ا، من المكونات األساسية التي تساهم في استقرار الجماعة. 
   :  
   
  الجماعات ومن أهم الحاجات التي يمكن إشباعها عن طريق:   

  الحاجة لالنتماء للجماعة بمعنى وجود االرتباط الذي قد يستمر فترة طويلة.  
  الحاجة للشعور باألمن واالستقرار من خالل التفاعل الجماعي.  
  الحاجة للتقدير ويتحقق من خالل التفاعل الجماعي.  
  الحاجة للتحصيل والنجاح فالعضو دائما يسعى إلى أن يحصل على المعارف والخبرات والمهارات وغيرها.  
   
  يتجه األفراد لالنضمام رغبة في حل مشكالت ذاتية أو اجتماعية.  
  ومن المشكالت الذاتية ما يلي:   
  بالعزلة واالغترابمشكالت الشعور .  
  مشكالت الشعور بعدم القدرة على التعامل مع اآلخرين في مجاالت المجتمع المختلفة. 
  مشكالت األفكار الذاتية الخاطئة عن الشخصية ومكوناتها 
  مشكالت عدم القدرة على مواجهة اآلخرين نتيجة االنطواء  
  من المشكالت االجتماعية ما يلي:  
  عدم القدرة على تكوين عالقات اجتماعية ناجحة مع اآلخرين. 
  عدم القدرة على إيجاد الفرص المناسبة للقيادة أو القيام بأدوار قيادية  
  تعامله مع اآلخرين في ما لدى الفرد من قدرات ومهارات  اختبارالرغبة في.  
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 مشكالت تتعلق بالرغبة في الحصول على مكانة اجتماعية .  
   
  تقوم األسرة التي ينتمي إليها الفرد بدور أساسي في تشجيع األفراد النضمامهم إلى بعض الجماعات  
 ومن بين الجماعات التي تشجع األسرة أفرادها على االنضمام لها: 

   

  التكنولوجي جماعات التدريب  جماعات األنشطة الرياضية  جماعات الهوايات على اختالف أنواعها
  
 

   
  يتجـه أعضـاء الجماعـة لالنضـمام للجماعـات نتيجــة لـدفع األصـدقاء لهـم  لالنضـمام إلــى تلـك الجماعـة وتكـوين الـدافع داخــل

  هؤالء األفراد لالتجاه إلى االنضمام نتيجة حديث األصدقاء معهم 
    
  األفــراد للجماعـات بــدافع االكتســاب للخبـرات والمهــارات ممــا يـؤدي إلــى االتجــاه للمجـاالت التــي تســاهم فــي يـرتبط انضــمام

 . اكتساب الخبرات والمهارات
  ومن أهم الخبرات والمهارات التي يمكن اكتسابها عن طريق الجماعات ما يلي:  

  . الخبرات الخاصة بالتعامل مع مجموعة من األفراد  ) أ
  . تتعلق بإعداد البرامج والمشروعاتالخبرات التي   ) ب
  .الخبرات التي تتعلق بكيفية استخدام اإلمكانيات الذاتية والمجتمعية من أجل تحقيق األهداف   ) ت
 .مهارات االتصال مع اآلخرين في مواقف محددة وواضحة   ) ث
   . مهارات القيادة والتفاعل مع اآلخرين في الجماعات الصغيرة  ) ج
    . جة المشاركة في المواقف الجماعيةمهارات التنظيم واإلدارة نتي  ) ح
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  ويقصد بها أن المؤسسة تحقق وظائف أساسية مرتبطة بنظامها األساسي وأهدافها التي قامت من أجلها وقد تكـون الجماعـات

  الوسيلة األساسية في تحقيق أهداف تلك المؤسسة  هي
  التي تسعى إلى تحقيقها ما يلي ومن الوظائف األساسية:  
  ) أ 
 عندما تكون المؤسسات متخصصة في المجال التعليمي الرسمي كالمدارس فإنها ال تستطيع تحقيق ذلك إال عن طريق  خاصة

   . الجماعات وبالتالي يوجد ما يسمى جماعة الفصل
 المدرسة كمؤسسة تعليمية وتربوية إلى الجماعات على أنها الوسائل األساسية للتعليم غير الرسمي أيضـا بمـا تمارسـه مـن  وتنظر

 . أنشطة وما تعده من برامج
    ) ب

 ي للشخصـية حيـث أن أعضـاء تعتبر الحاجات اإلنسانية السيكولوجية واالجتماعية خاصة من المعوقات األساسية للبنـاء النفسـ
الجماعــات ينضــمون للجماعــات ومعهــم حاجــاتهم المتنوعــة التــي يرغبــون فــي إشــباعها ومــن أهــم تلــك الحاجــات التــي يمكــن 

  . للجماعات تحقيق إشباعها
   الحاجــات الســيكولوجية الحاجــة للحــب ؛ فاإلنســان يرغــب أن يكــون مقبــوال ، مرغوبــا فــي عالقتــه مــع اآلخــرين ، مشــاركا فــي

  الحياة الجماعية ويشعر أنه يستطيع اختيار أصدقاء من الجماعة التي ينتمي إليها 
 سـواء فـي األفكـار أو اإلمكانيــات أو  ومـن العناصـر األساسـية المكونـة للحاجـة للحــب هـو وجـود عناصـر متشـابهة لــدى األفـراد

 .العالقات أو الجوانب الشكلية 
  ومن الحاجات السيكولوجية التي تحققها الجماعات للعضو الذي ينتمي إليها وينضم إلى عضويتها االنتماء. 
 ووضعها في  وهناك عالمات واضحة توضح وتؤكد مدى انتماء اإلنسان إلى جماعة من الجماعات ومن بينها استخدام شعارات

  .مكان واضح أمام اآلخرين مثل شعارات الجماعات الكشفية وجماعات المرشدات 
  ونالحظ ترديد اسـم الجماعـة والتحـدث عنهـا بكـل افتخـار وتكـرار التحـدث عـن الجماعـة وتنـاول مواقـف عـن حياتهـا يؤكـد أن

  .العضو ينتمي للجماعة ويرتبط بها 
  
  يواجــه اإلنســان العديــد مــن المشــكالت التــي تعــوق قيامــه بــأدواره االجتماعيــة أو تكوينــه للعالقــات اإلنســانية أو إشــباع حاجاتــه

 .المتعددة سواء البيولوجية ، أو السيكولوجية أو االجتماعية 
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  هناك عدة أنواع للجماعات التي يمكن أن نحددها ويعمل معها أخصائي الجماعة كما يلي : 
  
  تهدف جماعات النمو إلى تنمية الشخصية من الجوانب النفسية ، االجتماعية ، الصحية والثقافية وغيرها مـن جوانـب ولـذلك

   :قد تأخذ تلك الجماعات أشكال مختلفة ومن أهمها 
  .عات األنشطة المتعددة جما  ) أ

  .جماعات النشاط المحدد بكافة عوامله   ) ب
  .جماعات تدريبية سواء رياضية ، ثقافية ، نفسية ، تكنولوجية وغيرها   ) ت
جماعات التعليم والتثقيف من أجل حصول العضو على معلومات ، معارف ، خبرات جديدة تساهم في تنمية الشخصية   ) ث

  .مثل جماعات التثقيف الصحي 
  
  يهــتم المجتمــع فــي الوقــت المعاصــر بمشــاركة األفــراد فــي حــل مشــكالت المجتمــع ومواجهــة صــعوبات الحيــاة المعاصــرة مثــل

جماعــات األهــالي فــي مواجهــة مشــكالت النظافــة ، وتهــتم تلــك الجماعــات بتكــوين أفــراد لــديهم قــدرات واهتمامــات خاصــة 
  .  ع الذي يعيشون فيهبالمجتم
  ومن أنواع تلك الجماعات في الوقت الحالي:   
 والمقصــود بهــا تكــوين جماعــات مــن مختلــف فئــات المجتمــع ومنظماتــه مــن أجــل  : جماعــات التأهيــل المرتكــز علــى المجتمــع

مواجهة مشكالت تواجه المجتمع؛ مثل تكوين جماعـات مـن ممثلـي الجمعيـات األهليـة ، وأوليـاء األمـور أصـحاب المشـكلة ، 
ذهنيـا والسـعي نحــو  ومـديري بعـض المؤسسـات المهنيـة ، وبعـض الخبـراء فـي المجتمـع مـن أجـل حـل مشـكلة األبنـاء المعـاقين

  .مواجهة مشكالتهم باستخدام إمكانيات المجتمع 
 وتعبــر تلــك الجماعــات عــن أســلوب عالجــي يتقابــل فيــه األعضــاء غيــر األســوياء إلدراك أبعــاد  : جماعــات المواجهــة العالجيــة

المشـكلة المحـددة واكتسـاب المزيـد مـن الخبـرات والمهـارات الخاصــة بمواجهـة مشـكالتهم مثـل األعضـاء الـذين يتعثـرون فــي 
  .استكمال دراساتهم باألسلوب المنظم 

   
   تعد جماعات الرعاية والمساندة من الجماعات التي ظهرت أهميتها في الوقت المعاصر بشكل واضح  
 يلي  كما  يهداف التي تحققها تلك الجماعة فهوعن األ:  

  العمل مع الفئات التي تتطلب تضافر الجهود لرعايتها   ) أ
  الرغبة في مساعدة الفئات الضعيفة التي تواجه مشكالت لها طابع خاص   ) ب
  إمكانية الحصول على اإلمكانيات والمساعدات سواء المالية أو المادية أو الفنية   ) ت
   تهدف تلك الجماعات إلى إتاحة الفرصة للمتطوعين أو الراغبين في التطوع  ) ث

   
   :ويمكن تصنيف تلك الجماعات على النحو التالي 
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  ) أ 
  جماعــات العمــل االجتمــاعي ، : والمقصــود بتلــك الجماعــات القيــام بعمــل محــدود وواضــح فــي مواقــف محــددة ومــن أمثلتهــا

  .وجماعات خدمة البيئة 
  وتهدف تلك الجماعات إلى:   
  إتاحة الفرصة لكي يقوم األفراد بالمشاركة.  
  مشاركة األفراد في مجاالت تتطلب االهتمام بها وتضافر الجهود مثل المحافظة على البيئة وتحسينها.  
  تأكيد روح االنتماء للمجتمع الذي تعيش فيه.  
 يمكن أن تحقق جماعات التطوع وخدمة البيئة أهداف متعددة طبقا لتوجه األخصائي االجتماعي .  
   ) ب

 لجنــة بحــث شــئون العضــوية بالمؤسســة ، لجنــة زيــادة المــوارد الماليــة ، لجنــة االتصــال : ف أنواعهــا مثــل ومنهــا اللجــان بــاختال
  بالمؤسسات المجتمعية ، لجنة القيام بحفل خيري لصالح المعاقين ، لجنة فحص أنشطة مؤسسة خاصة برعاية الشباب 

  وتهدف تلك اللجان إلى تحقيق األهداف التالية:   
  اكتشاف إمكانيات وقدرات األعضاء.  
  تحقيق االنتماء للمؤسسة والمجتمع.  
  تنظيم العمل وتركيز المناقشات وإعداد الموضوعات وتنظيمها باألساليب العلمية المنظمة.  
   ) ت

 وتنتشر في معظم مؤسسات الرعاية االجتماعية ، والصحية ، واالقتصادية وغيرها من المؤسسات.   
   وأهم أهداف فريق العمل :  
  السعي للتكامل بين الجوانب المختلفة.  
  تحديد األدوار التي يمكن أن يقوم بها كل متخصص.  
  توفير الخبرات المختلفة التي يمكن تبادلها بين أفراد الفريق.  
  تأكيد االهتمام بكافة الجوانب خاصة في األعمال التي تتطلب تخصصات مختلفة.  
   
  وتقوم بعـض المؤسسـات بتكـوين جماعـات عالجيـة رغبـة فـي عـالج مـرض معـين أو مواجهـة اضـطرابات نفسـية محـددة وتنتشـر

  .تلك الجماعات في مجال عالج المدمنين وعالج المضطربين نفسيا 
 يلي  وتهدف تلك الجماعة إلى ما :  
  قيام األخصائي االجتماعي بمساعدة األفراد كأعضاء في جماعة على التعبير عن مشاعرهم واتجاهاتهم نحو مشكالتهم  
  مساعدة األعضاء على إدراك أنهم يشتركون مع غيرهم في نفس المشكلة  
  توفير الوقت والجهد لدى األخصائي  
 ية تحقق الجماعة العالجية المساعدة لألعضاء  في الحياة الجماع. 
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  يعمل األخصائي االجتماعي مع الجماعات التلقائية التي تتكون مـن تلقـاء نفسـها طبقـا لظـروف البيئـة واألفـراد ونتيجـة للعوامـل

  .النفسية واالجتماعية التي تواجه بعض األفراد مثل جماعات النواصي في األحياء الشعبية 
  ويسعى أخصائي الجماعة إلى تكوين عالقة مهنية مع هؤالء األفراد للتعرف على حاجاتهم ومشكالتهم.  
   

 مرحلة التكوين والقبول: 
  وتتميز تلك المرحلة بقلة التفاعل والتركيز على ما يعرفه األفراد عن الجماعة. 
  ومن السمات األساسية لتلك المرحلة : 

  . التردد والمخاوف لدى بعض األعضاء  . محاولة األعضاء اكتشاف جوانب متعددة في حياة الجماعة
  التعبير عن بعض مشاعر الود والقبول النضمامهم إلى الجماعة  . قيام األخصائي باستقبال األعضاء

  . بين األعضاء بعضهم البعضالرغبة في تكوين العالقات مع األخصائي أو 
  

  أما عن دور أخصائي الجماعة في هذه المرحلة فهو على النحو التالي:  
  . مناقشة األعضاء في بعض ما يعبرون عنه  . االستماع الجيد لما يقوله األعضاء

  تخفيف مشاعر القلق لدى البعض  .توضيح أهداف الجماعة وتحديد مكوناتها
  ورغبات البعضالقبول الفعلي ألفكار 

 

مرحلة التفاعل والمشاركة : 
  من سمات تلك المرحلة ما يلي:  

  . الرغبة في تكوين العالقات مع األخصائي  . ظهور مالمح الحياة الجماعية من حيث جاذبية المراحل
  . الجماعة يقترح األعضاء أنشطة متعددة مرتبطة بأهداف  . يقوم األعضاء ببعض األدوار الواضحة

  . البدء في اكتشاف القادة ومن يتميزون بالمهارات المناسبة لتحقيق أهداف الجماعة
 يلي  أما عن دور أخصائي الجماعة فهو كما:  

  .استخدام بعض المقترحات العلمية   .تشجيع األعضاء على المشاركة في الحياة الجماعية 
  . تدريب األعضاء على القيادة والتبعية  . الجماعيالعمل على إيجاد مواقف تسهم في تنمية التفاعل 

  .  تنمية العالقة المهنية
مرحلة االنتماء والممارسة الفعلية للحياة الجماعية : 

  يمكن تحديد سمات تلك المرحلة على النحو التالي:  
  

  . لقدراتهم وخبراتهماستخدام األعضاء   .رغبة األعضاء في ممارسة المزيد من األنشطة 
  يقوم األعضاء باألفعال واألعمال المؤكدة الهتمامهم بالحياة الجماعية  . وضوح عدم التركيز على الرغبات الذاتية
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  قيام األعضاء بالمشاركة مع األخصائي في تطوير الحياة الجماعية  . تمثيل الجماعة أمام الجماعات األخرى
 

  هذه المرحلة فهو كما يلي أما عن دور أخصائي الجماعة في:  
 

  . إتاحة الفرص والمواقف التي يمكن أن يشترك فيها األعضاء  . تدعيم أدوار األعضاء
  . العمل على حل الصعوبات والمشكالت  . عدم التركيز على المتميزين بالمهارات العالية فقط

  

ز مرحلة النضج واإلنجا: 
  المرحلة كما يلي ويمكن تحديد سمات تلك: 

  

  .المحافظة على تنظيم الجماعة   ظهور مؤشرات وعالمات التماسك بين أعضاء الجماعة
  . قدرات األعضاء الواضحة على حل المشكالت  العالقة المهنية بين األعضاء والجماعة واألخصائي نمو

  

  ويقوم أخصائي الجماعة باألدوار اآلتية:  
 

 التي تدفع األعضاء لالبتكاراستخدام األساليب المهنية 
  مساعدة الجماعة على عدم الطموحات العالية التي تفوق قدراتهم  . والتجديد

   مساعدة الجماعة على إيجاد مستويات مختلفة للعمل القيادي  الجماعة على تقويم ما وصلت من انجازمساعدة 
  

مرحلة تحقيق األهداف واإلنهاء : 
  ويمكن تحديد سمات تلك المرحلة كما يلي : 

  

  . الشعور بالرضا واإلشباع نتيجة تحقيق األهداف المرغوبة
  . لي جماعات أخرىإيعبر بعض األعضاء عن رغبته في االنسحاب واالنضمام 

  . رغبة بعض األعضاء في تقويم ما وصلت إليها الجماعة من انجازات
  الشعور بالقلق والخوف من  إنهاء الحياة الجماعية 

  

  ويقوم األخصائي في هذه المرحلة باألدوار اآلتية : 
 

  توجيه األعضاء إلى إمكانية استمرارية الحياة الجماعية  مساعدة األعضاء على فهم ما توصلوا إليه 
تقبل مشاعر الغضب والقلق عند اإلعالن عن انتهاء 

  القيام بتقويم شامل للحياة الجماعية   الحياة الجماعية
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  تسعى الجماعات إلى تحقيق أهداف تشبع رغبات وحاجات األعضاء والجماعة قدر اإلمكان.  
  وتواجه الجماعات بالمشكالت المتعددة التي قد تؤدي إلى تماسك الجماعـة فـي بعـض المواقـف أو إلـى تفككهـا فـي مواقـف

أخرى تبعا لموضوع المشكلة والعوامل المؤثرة فيها كذلك تمشيا مع المهـارات التـي اكتسـبها األخصـائي االجتمـاعي ويمارسـها 
  .من خالل ممارسته للعمل مع الجماعات 

   
  
 تكون بعض الخصائص واضحة مثـل الجوانـب الصـحية وقـد تكـون جوانـب أخـرى غيـر واضـحة ممـا يتطلـب ضـرورة إجـراء  وقد

 . والمقاييس واستخدام أساليب التحليل المختلفة المقننة االختبارات
   
 ، والجماعة تسعى منذ تكوينها إلى تحقيق أهدافها باستخدام اإلمكانيات والموارد الممكنة التي يمكن االستعانة بها وتوظيفها  

   
 عدم التنظيم الوظيفي المناسب للجماعة التي يعمل معها األخصائي ، وقد يكون التنظيم بسيطا ال يتمشى مع األهداف التي   ) أ

تسعى إليها الجماعة ، وقد يكون التنظيم معقدا لدرجة أنه ال يتمشى مع قدرات وأدوار األعضاء التي يؤدونها خالل الحياة 
 .الجماعية 

  :خالل الحياة الجماعية ومنها عات والخالفات االصر   ) ب
  . صراعات حول المراكز والمكانات  - 
  .صراعات فرض اآلراء واألفكار  - 
  .صراعات من أجل إشباع الحاجات والرغبات  - 
  . صراعات تحقيق الذات وتأكيد القدرات - 
  

 

  األحداث المنحرفين المودعين بالمؤسساتجماعات .  
 جماعات أطفال الشوارع الذين تتعامل معها المؤسسات المتخصصة .  
 جماعات األنشطة بمراكز رعاية الشباب .  
 جماعات األسر الطالبية بالكليات والمعاهد العليا .  
  البيئة والخدمة العامة التي تعمل من أجل تطوير المجتمعجماعات خدمة .  

 

  



  ]  [KFUNawi1408@ 

  
  ويتضمن البرنامج كافة األفعـال والعالقـات واألنشـطة التـي تمارسـها الجماعـة بمسـاعدة األخصـائي االجتمـاعي فـي إطـار سياسـة

 ووظيفة المؤسسة 
   يتضح مما يلي وهو ماوقد يصبح البرنامج أحد العوامل المؤدية إلى المشكالت التي تواجه الجماعة ومصدرا لمشكالتها :   
  .عدم مالئمة البرنامج لرغبات وحاجات األعضاء   ) أ

 .عدم توزيع المسئوليات المرتبطة بتنفيذ البرنامج   ) ب
  .سطحية البرنامج وعدم تطويره بالشكل الذي يمثل جاذبية واضحة لألعضاء   ) ت
  .عدم توفر األدوات واإلمكانيات الالزمة لممارسة البرنامج مما يؤدي إلى وجود المشكالت بين األعضاء واألخصائي   ) ث
األعضاء والجماعة  فرض البرامج على األعضاء والجماعة سواء من المؤسسة أو األخصائي الذي يعمل معها مما يجعل  ) ج

  . يشعرون بالسيطرة عليها من خالل تلك البرامج
  

  .من حيث عدم إمكانية تكوين العالقة المهنية بين األخصائي واألعضاء والجماعة  - 
  .كذلك عدم توفر الخبرات الالزمة لدى األخصائي التي تساعده في القيام بأدواره المهنية    - 
  . كما أن الخبرات السابقة غير المناسبة لدى األخصائي قد تؤدي إلى مشكالت جماعية من خالل عمله   - 
  
 علــى أدوار  اً التــدخل فــي شــئون الجماعــة وتضــع قيــود مــن حيــث أن بعــض المؤسســات قــد تفــرض قواعــد ونظــم تســاعد علــى

 األخصائي ، وقد ال يتمشى ذلك مع المضمون الذي يتوقعه األعضاء من الحياة الجماعية 
  

  
 الجماعـات مشـكالت متعـددة سـواء أكانـت هـذه المشـكالت ناتجـة عـن األعضـاء أم عـن الجماعـة أم عـن األخصـائي  تواجه  

  .موقف يعبر عن التفاعل السلبي بين بعض العوامل المكونة للحياة الجماعية  يالمشكلة هو 
   
  .تحديد المشكلة تحديد واضح أمام األعضاء والجماعة  - 
  .االستماع إلى كافة اآلراء التي تعبر عن تلك المشكلة  - 
 . استثارة األعضاء نحو البحث في المشكلة والمشاركة في وضع خطة عالجها - 
 .ضرورة أن تكون المشكلة واقعية من كافة الجوانب  - 
  .مراعاة خصوصية المشكالت  - 
 . في مواجهتها بالوسائل الممكنة) الجماعة –األعضاء  –األخصائي (المشاركة معا  - 
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  . اإلحساس بالمشكلة عند وقوعها أو قبل وقوعها - 
  .قدرة األخصائي على تحديد المشكلة ودراستها  - 
  .عرض المشكلة على األعضاء والمناقشة معهم  - 
 .استثارة األعضاء للمشاركة في مواجهة المشكلة  - 
 .عدم فرض حلول معينة على األعضاء  - 
  .بعرض الحلول الممكنة للمشكلة من حيث الخطوات  يبدأ األخصائي - 
  .ضرورة عدم تحيز األخصائي لحلول معينة  - 
  .تنظيم األعضاء في مواجهة بعض المشكالت  - 
  .متابعة األخصائي وتقويمه للخطوات التي يجب أن تُتخذ نحو مواجهة المشكالت الجماعية  - 
  .ضرورة استخدام المشكالت وكيفية مواجهتها كمواقف تعليمية  - 
  .لى األشخاص الذين يقومون بها االهتمام بالتركيز على جوانب المشكلة وليس ع - 
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  الجماعة هي الوحدة األساسية التي بواسطتها يستطيع أخصائي الجماعة إن يقدم للفرد ما يحتاجه من خدمات.  
  ولــذلك يهــتم األخصــائي والمســئولين عــن تكــوين الجماعــة بالعوامــل التــي تجعــل مــن الجماعــة أداة ايجابيــة لنمــو الفــرد ومقابلــة

والمستوى االقتصادي االجتماعي ، ني والعمر العقلي ألعضاء الجماعة حاجاته فعند تكوين الجماعات يجب مراعاة العمر الزم
  . لهم

  وغيرها من العوامل التي تساعد على تجانس الجماعة، والتقاليد وحاجات ورغبات األعضاء  وكذلك مراعاة العادات . 
  وأن يقــوم بدراسـة وتفهــم تلــك الجماعــة  ، وعلـى األخصــائي فــي خدمــة الجماعـة منــذ بدايــة تكــوين الجماعـة أن يتقبــل الجماعــة

وتـؤثر عليهـا عوامـل مختلفـة يجـب إن تكـون ، كما أن الجماعات تنمو وتتغيـر ، كوحدة قائمة بذاتها ولها فرديتها الخاصة بها 
 .مؤسسة موضع اعتبار وتقدير وتتبع األخصائي وال

  وعلــى األخصــائي إن يســاعد الجماعــة التــي يــتم تكوينهــا فعــالً علــى النمــو وتحقيــق أهــدافها فــي حــدود إمكانياتهــا وإمكانيــات
  .المؤسسة والمجتمع المحلي 

  وعلى األخصائي أن يضع في اعتباره أن الجماعات ال يمكن أن تسـير علـى نظـام واحـد أو أن تتشـابه فـي الحاجـات والرغبـات
  .دو من األعضاء التي تب

  
 من تحديد اإلغراض التي تكونت الجماعة من أجل تحقيقها منذ بداية العمل مع الجماعة حيث تختلف الجماعات فيما  بد ال

  بينها من حيث األغراض 
  
 ومـن أجـل تحديـد اإلجـراءات التنظيميـة ، العريضـة التـي تضـمن سـير العمـل وتنظيمـه  ويجب على األخصائي أن يضع الخطـوط

  .عن مخاوفه وبدء تكوين عالقة معه يقوم األخصائي االجتماعي بشرح أهداف الجماعة للعضو المنتظر ويساعده في التحدث
  
 وذلك من أجل مساعدة ، والمقصود هنا تحديد الصفات والخبرات المهنية الواجب توافرها في أخصائي العمل مع الجماعات

  .الجماعة وأعضائها على النمو والتقدم 
 ومنهـا التجـاوب مـع ، البد إن تتوافر لديه مجموعة من الصفات المهنية التي تساعده علـى تأديـة عملـه مـع األفـراد والجماعـات

  .والذكاء ، واالتزان االنفعالي ،واالنطالق في الحديث ، واإلنصاف والتقدير في عالقته بالجماعة ،  ضاء الجماعةأع
  
  لتحقيـق أهـداف الجماعـة المناقشة الجماعية وتشير إلى اجتماع أو أكثر لجماعة صـغيرة مـن اإلفـراد يتفـاعلون معـًا وجهـا لوجـه

وزيـــادة فهمهـــم للقـــوانين الخاصـــة ، وتســـتخدم لمســـاعدة أعضـــاء الجماعـــة علـــى اكتســـاب الســـلوكيات االجتماعيـــة المرغوبـــة 
  .بالجماعة
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    لعب الدور  ويقصد به السلوك الذي يعبر به األعضاء عن مشكالت من واقع الحياة حيث يؤدونه بشكل تلقائي. 
  في طريقة خدمة الجماعة لها أهميتها في إكساب أعضاء الجماعة الكثير من والخبراتالرحالت  كأحد األساليب . 
  المعسكرات وتهدف إلى تعليم األفراد الحياة الصحية والوقاية من المخاطر والترويح وشغل أوقات الفراغ.  
  المشروع الجمعي والهدف منه تحقيق غاية جماعية.  

  
  ألهداف التي األخصائي االجتماعي تحديد فريق العمل الذي سيعمل داخل الجماعة متعاونًا معه من أجل تحقيق اويجب على

 . تكونت داخل الجماعة
 ذلــك العمــل الــذي يجمــع بــين أفــراده مســئولية اجتماعيــة علــى الــرغم مــن تبــاين المســتويات االجتماعيــة :  والعمــل الفريقــي هــو

  .والتعليمية والثقافية واالقتصادية ألعضاء الفريق 
  
  يعمل معها علـى ويعني أن يقوم أخصائي الجماعة بتحديد األساليب والطرق التي تهيئ الفرص من أجل مساعدة الجماعة التي

  .االتصال بالمجتمع الخارجي الذي تنتمي إليه المؤسسة التي يعمل بها  
  ولفعالية عملية االتصال بالمجتمع الخـارجي يجـب علـى ، وذلك من أجل تحقيق أكبر استفادة ممكنة للجماعة التي يعمل بها

  .وإجراء عملية التقويم ، واالتصال والتعاون مع المؤسسات األخرى ، األخصائي تحديد وظيفة المؤسسة وشرحها وتوضيحها 
  
 ويجب عل األخصائي منذ البداية تحديد طرق وأساليب التقويم كعملية مهنية في طريقة خدمة الجماعة 
  والتقــويم هــو وســيلة موضــوعية يهــدف إلــى الكشــف عــن حقيقــة التــأثير الكلــى أو الجزئــي لبرنــامج إثنــاء ســريانه وتنفيــذ عملياتــه

  .أي أن التقويم وسيلة وليس غاية في حد ذاته  واقتراح الوسائل التي تعمل على تحقيق أهدافه 
  
  االنضـمام للجماعـة طبقـا تعتمد الجماعات التي يعمل معها األخصائي بصفة أساسية على عضوية  تلك الجماعات واسـتمرارية

  .ألهدافها 
  وتكمـن أهميـة ، يمكـن أن تسـتمر بـدون عضـوية جماعيـة محـددة ويعتبر األعضاء أسـاس تكـوين الجماعـة فالحيـاة الجماعيـة ال

 . وفي تشجيعه لألعضاء اآلخرين، وفي قراراته ، العضوية بالنسبة للجماعة في اعتمادها على قدرات  كل عضو فيها
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  العضوية ويري إن الدافع نحو االنضمام لعضوية الجماعة يرجع إلى الرغبة في اإلشباع في بناء
  األساسي للحاجات النفسية ومواجهة االضطرابات التي تعاني منها الشخصية

 
ولذلك نجد أن الجوانب ، في بناء العضوية فيعتبر الجوانب االجتماعية هى أساس تكوين الجماعة

بل أنها قد ، االجتماعية في حياة الفرد قد تكون دافعًا إلى تكوين الجماعات واإلستمرا ر فيها 
  تكون مدخالً مناسبًا لدراسة الجماعة  


 

وبناءا علي ذلك تتكون ، األفراد في بيئة معينة بمشكلة من مشكالت البيئة  قد يهتم بعض
  الجماعات بهدف التعامل مع الجوانب البيئية  


 

أي أن بعض ، فاالتجاهات االقتصادية من االتجاهات المؤثرة في تكوين الجماعات المعاصرة 
وهناك ، التي تساهم في إكسابهم مهارات تساعدهم في زيادة الدخل  األفراد يبحثون في المجاالت

  جماعات تتكون بهدف القيام بمشروعات اقتصادية 
  

    
  االتجاهات الخاصة بتكوين الجماعات ومصادر العضوية فيها وتتمثل في االتجاه المؤسسـي والـذي يـرتبط بتكـوين الجماعـات

ويظهـر ذلـك بوضـوح ، واالتجـاه الفـردي القـائم علـى اإلنجـاز الفـردي للهـدف،  وطبيعة ومجال عملها ، طبقًا لشروط المؤسسة
 .والمهارات الفردية  ، في جماعات الهوايات 

  
  

  
  وفـي أطــار هـذا األســلوب يتقـدم الفــرد بطلــب لالنضـمام لجماعــة مـن الجماعــات التــي تتـيح تلــك العضـوية والتــي ال تشــترط أي

، شروط لالنضمام إليها سوى توافر الرغبة الشخصية ؛ ومن المؤسسات التي تستخدم األسلوب التلقـائي فـي تكـوين الجماعـة 
  .خدمة البيئة  وجماعات، وجماعات النشاط ، األندية الثقافية

  
  وفي إطار هذا األسلوب يدخل الفرد في جماعة في إطار النظام العام للمؤسسة التي تتكون بداخلها الجماعات مثل مؤسسات

وتعـارض األسـلوب ، ومساوئ األسلوب اإلجباري عدم ارتباط رغبات األعضاء بأهداف الجماعة ، رعاية األحداث والسجون  
 . وعدم مالئمة األسلوب اإلجباري مع األهداف التي يسعى األخصائي إلى تحقيقها، اإلجباري مع المبادئ المهنية 
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  كما أنها ترتبط بباقي المشكالت األخرى ، وهي المشكالت التي تواجه األفراد في المجتمع.  
  
 المعوقــات التــي تشــكل مشــكالت محــددة فــي حيــاة الفــرد ويطلــق عليهــا مشــكالت إنســانية أو  قــد يواجــه اإلنســان العديــد مــن

  : سباب اآلتيةمشكالت اجتماعية وتختلف المشكالت فيما بينها لأل
التنشــئة فــبعض األســـر تحــرص علـــى اكتســاب أعضــائها لقـــيم قــد ال تحـــرص عليهــا ُأســر أخـــرى ممــا يـــؤدي إلــي اخـــتالف  - 

  . المشكالت التي يعاني منها األفراد
  . البيئة يؤدي إلى اختالف المشكالت التي يعاني منها األفراد اختالف - 
  
  مـــن المشـــكالت الهامـــة فـــي حيـــاة اإلنســـان فـــنقص المـــوارد االقتصـــادية وعـــدم قيـــام اإلنســـان أصـــبحت المشـــكلة االقتصـــادية

ولم تهتم الجماعات في بداية نشـأتها بالهـدف االقتصـادي بـل ،  بمشروعات لزيادة دخله قد تسبب له العديد من المشكالت
أما اآلن فأصبحت الجماعـة أداة أساسـية لتحقيـق األهـداف العديـدة المرتبطـة بحيـاة اإلنسـان ومنهـا األهـداف ، اهتمت بالترفيه

     .فهناك ما يسمى بجماعات المشروعات اإلنتاجية ، االقتصادية 
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  يتضمن اإلعداد المهني لألخصائي االجتماعي في العمل مع الجماعات محاور أساسية تتضمن االسـتعداد الشخصـي والمهنـي

 . واإلعداد النظري
  
 ي الصفات الشخصية الفطرية وه:    

  .قدرات صحية وجسمية مناسبة بالقدر الذي ال يثير الشفقة لدى العمالء  - 
  .الواقع والنضج االنفعالي وإدراكاالتزان االنفعالي الذي يكسب القدرة على ضبط النفس  - 
  .تنظيم معرفي عقلي مناسب  - 
  .قيم اجتماعية تسمح له بالتحلي بسمات أخالقية سوية والتحكم في نزعاته   - 
  

  .واإلحصاء تلفة وخاصة علم النفس االجتماعي األخصائي بقاعدة علمية واسعة من العلوم اإلنسانية المخيزود أن  - 
  .دراسة شاملة للخدمة االجتماعية  وعملياتها وأهدافها وفلسفتها  - 
  .تدريبًا عمليًا يخضع إلشراف مؤسسي يكسب الممارس خبرة عملية تربط النظرية بالتطبيق لتكوين المهارات األساسية - 
  

  .وعملياتها ، معرفة تامة ودراية كاملة بطرقة خدمة الجماعة  - 
  .اعة مرانا وخبرة في بعض ميادين خدمة الجم - 
  .اهتماما كبيرًا وتحمسًا مبنيا على اقتناع لطريقة خدمة الجماعة  - 
  .مقدرة على إقناع اآلخرين بأهمية طريقة خدمة الجماعة ودورها في المجتمع  - 
  . مقدرة على اكتساب مهارات ضرورية لالرتقاء بخدمة الجماعة - 
  .مقدرة على تعليم الغير  - 
  . مقدرة على فهم سلوك األفراد والجماعات - 
  
 بأنها معرفة وخبرة ومقدرة على التنفيذ واألداء:  يعرف قاموس ويبستر المهارة. 
  على العمل في عملية مع جماعة لتحقيق هدف واضح محدد  المقدرة هيأو.  

  
  
 التـي يعمـل فيهـا وعالقتهـا بـالمجتمع الـذي توجـد فيـه وتخدمـه ، على األخصائي إن يكون على درايـة بوظيفـة المؤسسـة  ويجب

 . اعة على النمووعليه أن يستخدم تلك الوظيفة كأداة هامة لمساعدة الجم
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 :عملية فبول األعضاء بالمؤسسة   ) أ
  ويتبع األخصائي في قبول األعضاء كافة إجراءات القبول التي تضـعها المؤسسـة وينـاقش العضـو فـي نـوع الخدمـة التـي يتوقعهـا

  . من المؤسسة
 :عملية ربط الجماعة بالمؤسسة   ) ب
  ويجــب إن يحــول األخصــائي باســتمرار عــن طريــق البــرامج ربــط الجماعــة بالمؤسســة وذلــك مــن خــالل مســاعدتهم علــى تفهــم

 .وبذلك يكتسب األعضاء معرفة أكبر بالمؤسسة  ، وإدراك نوع السلوك الذي ال توافق عليه المؤسسة 
 :عملية مساعدة العضو عن طريق الجماعة   ) ت
 عــة مســاعدة األعضــاء قــي جماعــات ولــذلك فعلــى األخصــائي إن يحقــق تلــك الوظيفــة تتضــمن وظيفــة مؤسســات  خدمــة الجما

  .باتصاالته المستمرة بأعضاء الجماعة خارج اجتماعات الجماعة 
  :عملية التحويل   ) ث
 وال يعنـي ذلـك التخلـي عــن ، يصـادف األخصـائي عضــوا يعـاني مـن مشـكلة ال يــدخل عالجهـا ضـمن وظيفـة المؤسســة  كثيـرا مـا

  .العميل بل عليه إن يساعده على االلتحاق بمؤسسة أخرى تستطيع مساعدته 
  

  
 :مشاعر األخصائي    ) أ
  فالمشــاعر التلقائيــة لألخصــائي تتبــع منــه كشــخص وهــى تتضــمن جــانبين . وتتضــمن نــاحيتين احــدهما تلقائيــة واألخــرى موجهــة

إما المشاعر السلبية مثل التخوف والكراهيـة ، احدهما سلبي واألخر ايجابي فالمشاعر االيجابية مثل الثقة في النفس والحب 
لذلك كان يجب علي األخصائي كشخص مهني إن يوجه ويضبط مشاعره حتى يسيطر علـي ذلـك الجانـب السـلبي، ، والتحيز 

  . فمشاعر األخصائي نحو العضو والجماعة يجب إن تكون مشاعر حب وتقبل 
 : مشاعر أعضاء الجماعة  ) ب
 االيجابية مثل تقبـل األعضـاء و  إن مشاعر عضو الجماعة تشتمل أيضا علي جانبين احدهما ايجابي واألخر سلبي ، والمشاعر

الجماعة ، تقبل األخصائي و المؤسسة ، أما المشاعر السلبية فمثل كراهيـة عضـو فـي الجماعـة أو الجماعـة أو العـداء الموجـه 
  .لألخصائي

 وواجب األخصائي هو مساعدة العضو أن يتفهم ويتقبل تلك المشاعر بعد تفهمها .  
 :مشاعر الجماعة   ) ت
 ون من مجموعة من األعضاء وإن لها خصائصها المنفصلة عن خصائص األعضاء كأفراد ، كما إن لها ذاتها أن الجماعة ال تتك

  . وكيانها وعلي ذلك فال يمكن البتة اعتبار مشاعر الجماعة كمجموع حسابي لمشاعر األعضاء
  ا بطريقــة موضــوعية فيتقبــل وعلــى األخصــائي إن يحــاول إن يــتفهم مشــاعر الجماعــة ويــدرس دوافعهــا ويحــاول إن يتعامــل معهــ

 .ويحاول إن يتعامل معها بطريقة موضوعية ، مشاعر الجماعة ودوافعها 
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 فالحاضـر هـو ، يعتبر الزمن الحاضر هو البعد الزمني الرئيسي الذي يساعد فيه األخصائي الجماعة وأعضـائها لتحقيـق إغراضـها

  .بالمستقبل  مكان التقاء الماضي
  
  يستخدم األخصائي تلك المهارة لمساعدة الجماعة على النمو االجتماعي وتتضمن تلك المهارة ما يلي:  
  :عالقة الجماعة كبؤرة اهتمام لعملية خدمة الجماعة   ) أ
   يعمل أخصائي خدمة الجماعة على مساعدة كل عضـو فـي الجماعـة علـى إقامـة عالقـات اجتماعيـة مـع سـائر أعضـاء الجماعـة

ويجــب إن يــدرك األخصــائي إن العالقــات المتبادلــة بــين أعضـــاء ،حتــى يحتــل مركــزا فــي الجماعــة يتفــق مــع قدراتــه وإمكانياتــه
وفهمها واستخدامها حتى يحقق للجماعة واألعضاء النمو .دراستها كظاهرة الجماعة تلقائية أنه ال يتسبب في حدوثها بل عليه 

  المنشود
  : استخدام البرامج كوسيلة لتقوية العالقات االجتماعية  ) ب
  وعلـى ذلـك يسـتطيع األخصـائي مسـاعدة ، تزداد العالقات االجتماعية بين أفراد الجماعة قوة كلما التفـوا حـول هـدف مشـترك

  الجماعة على اختيار تلك البرامج التي تعمل على توحيد جهود الجماعة لتحقيق أهداف مشتركة 
  :ضبط النفس   ) ت
 عند اللزوم وال يستحسن إن يكون تدخله سافراً على األخصائي إن يحاول إن يتدخل في النشاط الجماعي إال   

 :عالقات الجماعة في المواقف الحرجة   ) ث
  وفـي تلـك المواقـف يجـب ، في بعض األحيان تتعرض الجماعة لبعض المواقف الحرجة التي تهـدد تماسـكها وتعرضـها للتمـزق

لى األخصائي فـي تلـك المواقـف إن يزيـد مـن وع، إن تشعر الجماعة بان األخصائي يقف بجانبها وبأنها يمد لها يد المساعدة 
  .مقدار تدخله في  التفاعل 

  
وتتمثل والعالقة المهنية هي تفاعل سيكولوجي بين مهني وعميل يرتكز على مبادئ وأسس المهنة ويتسم  دائمًا بالثقة والموضوعية 

  :أسس العالقة المهنية فيما يلي 
  . أن األخصائي يحترم عميله ويحترم مشاعره وال يسخر منهاالحترام إذا  - 
  .التقبل فاألخصائي يجب إن يتقبل ما يصدر عن العميل  - 
  .السرية فاألخصائي يجب أن يحترم أسرار العميل  - 
  .الثقة من جانب العميل ومن جانب األخصائي  - 
  .الموضوعية تتسمم بأنها هادفة متحررة من أي غرض أو تحيز شخصي  - 

  
  فالتنظيم ركن أساسي من أركان نماذج الحياة الجماعية ولذلك ننظر إليه كمبدأ يلتزم به األخصـائي االجتمـاعي ولكـن باإلضـافة

 . إلى ذلك البد إن تتوفر لدي األخصائي مهارة استخدام هذا التنظيم
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  واالتصال هو نقل المعارف من طرف إلـى مـن خـالل المواقـف الجماعيـة ولـه أهميـة كبيـرة فـي حيـاة الجماعـة ولـذلك يجـب أن

  .يراعي األخصائي تحديد هدف عملية االتصال وموضوعاته والوسيلة واألساليب  المستخدمة 
  
  فالتسجيل هو مكون أساسي في الحياة الجماعية وهو األساس الذي تبنى عليه دراسته.    
  
  
  . وضع األهدافمساعدة الجماعة في  )١
  . وضع الخططمساعدة الجماعة علي  )٢
  . تنفيذ الخططمساعدة الجماعة في  )٣
  . تنظيم نفسهامساعدة الجماعة  في  )٤
  . اختيار قادتهامساعدة الجماعة  في  )٥
  . اختيار البرامجمساعدة الجماعة  في  )٦
  . التدريب علي عمليات النقد الذاتيمساعدة الجماعة  في  )٧
  . التعرف علي الموارد واإلمكاناتمساعدة الجماعة  في  )٨
  . تكوين عالقات مع الجماعات األخرىمساعدة الجماعة  في  )٩
  
 ووضـع خطـة عمـل ،والمناصـب ، من المواقف التي تواجه األخصائي في عمله مع الجماعة؛ مهارات وقـدرات أعضـاء الجماعـة

والتنـازع ، وسيطرة فئة قليلـة علـى أعمـال الجماعـة ، وأدوار أعضاء الجماعة ، )الشلل ( وظهور الجماعات الفرعية ، الجماعة 
، خـل الجماعـة إلـى؛ أسـباب تتعلـق بـالفرد وعـدم معالجـة المشـكالت الصـغيرة وترجع أسـباب حـدوث التنـازع دا، في الجماعة 

وعــدم ، وعـدم مشــاركة الجماعـة فـي حــل مشـكالتها ، وسـوء توزيــع العمـل ، وزيـادة حجـم الجماعــة، والتنظـيم الخطـأ للجماعــة 
  .وضوح أغراض الجماعة 

  
  

  ..وهللا الحمد والمنة تم االنتهاء من إعداد الملزمة 
  ..لكم بالتوفيق بآعلى الدرجات كل الدعوات 

  وال تنسوني من صالح دعواتكم 
  
  

 


