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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 هـ 5341 _ 5341 (  حسام صاحل.د ( ُأسس اخلدمة االجتماعيةمقرر 

 .أحالم الشريف: إعداد 

 

األوىلاألوىل  احملاضرةاحملاضرة  
 نشأة اخلدمة االجتماعية وتطورهانشأة اخلدمة االجتماعية وتطورها

 
نشأة اخلدمة االجتماعية وتطورها: أوال   

مهنة مرت مبراحل خمتلفة حىت أصبحت وقد  أوائل القرن العشرينمنذ كمهنة علمية نشأت اخلدمة االجتماعية  
. ُُتارس  وتعتمد على مناهج وطرق خمتلفة  

:ميكن عرضها على النحو التايل  االجتماعية العوامل اليت مهدت لقيام مهنة اخلدمةوهناك جمموعة من   
 

ن مألـوفة مـنواقتصاديـة وسكانيـة وغيـرها لـم تكـ ومـا صـاحبها مـن مشكالت اجتماعية: الثورة الصناعية  – 5  
.ابجملتمعات  قبـل   
 

وعمليات قتل أسفرت عن وجود أعداد من ومـا صاحبها مـن تشـريد للمـواطنني ،: احلـروب املتتـالية  – 2  
.واألرامل واأليتام  الضحااي والعجزة   
 

إىل املـدن متـوالية للفـالحني مـن القـرى  حيث أدى ذلك إىل هجرات: انتهاء عهود اإلقطاع يف أورواب  – 4
غيـر املتـالحقة مـن العمـال  لـم تكـن املدينـة قـد هيأت نفسها الستيعاب هذه املوجاتوقت  سعياً وراء العمل يف

االحنراف و  التشردو  التسولفانتشر . واملؤسسات  لتـوظيفهـم فـي املصانـعاملهـرة   
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:فشل التشريعات يف مواجهة مشكالت الفقر  – 3  
، إبجنلرتا م  5165الصادر عام قانون الفقر ابتداء من  املتوالية مواجهة مشكالت الفقراء مل تستطع التشريعات

إليه مصريه ، وأنه ابلردع والتحقري والسجن  تبع ذلك من تشريعات تربز مسئولية الفرد املطلقة عما آل وما
.على ظاهرة الفقر والتسول  ميكن القضاء  

 
تكتشف الكثري عن اإلنسان ، ودوافع  حيث استطاعت أن: ظهرت  االكتشافات العلمية احلديثة اليت – 1

.احمليطة ، وأمهية التعامل اإلنساين  سلوكه ، وعالقته ابلبيئة  
 

خاصة يف أورواب وأمريكا ، وارتباط نتائج  اليت قام هبا مجاعات املصلحني: ظهور البحوث االجتماعية   – 1
.بسمات اإلنسان الشخصية  التفاعل مع البيئة  

 
:انتشار حركات تنظيم اإلحسان واحملالت االجتماعية  – 7  

مستوى الطبقات احملتاجة اقتصاداي واجتماعيا  سعت حركتا اإلحسان واحملالت االجتماعية إىل رفع مستوى
مهنة اخلدمة االجتماعية كمهنة  األمر الذى أدى إىل تطور خدمات الرعاية االجتماعية وظهور وثقافيا وصحيا

.االجتماعية  عمل يف نطاق الرعايةإنسانية ت  
 

:مراحل تطور اخلدمة االجتماعية  -  
، ميارس من  اإلحسانفلم يعد . االجتماعية  الرعايةأصبحـت اخلـدمة االجتماعية مهنـة تعمل يف ميـدان  – 5

مجعية تنظيم بل بدأت تظهر مؤسسات اجتماعية ُتـارس اإلحسـان لذلك ظهرت  خالل مجاعات تطوعية
، وهم الرواد األوائل ملمارسة املهنة ، ويسعى  الزائر ابلصديقم ، كما ظهـر ما يسمى 5611عام سان اإلح

. تقدمي املساعدات االقتصادية عند الضرورةابإلضافة اىل دراسة حالة الفرد وأسرته إىل  الصديق الزائر  
 

5157عام جاءت االنطالقة احلقيقية ملهنة اخلدمة االجتماعية  – 2  
أوضـح معالـم خدمـة والـذى « التشخيـص االجتمـاعي»فـي كتـاهبـا « مـاري ريتشمونـد» ـد األمـريكيـة علـى ي
. وهـى أوىل طرق مهنة اخلدمة االجتماعية يف الظهور الفـرد   
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ومت االعرتاف هبـا رمسيـا كطـريقـة اثنيـة للخدمـة االجتماعيـة  5144عام وضع أول تعريف خلدمة اجلماعة   - 4
. فـي املؤُتر القومي للخدمة االجتماعية 5141عـام   

 
، وقـد تـم االعتـراف هبـا   لنشأة اجلمعية األمريكية لدراسـة تنظيـم اجملتمـعنتيجة جاءت طريقة تنظيم اجملتمع  – 3

.م  5131كطـريقة اثلثـة يف اخلدمة االجتماعية يف املؤُتر القومي للخدمة االجتماعية عام   
 

، ثـم اجلمعيـات املهنيـة للخـدمـة االجتمـاعيـة اخلـدمة االجتمـاعية مـع زيـادة االهتمـام بتكـويـن تطـورت  – 1
واالنفتاح  على الرتاث العلمي االجتماعي ، مث النظـرية االجتمـاعية اهتمت مناهج إعداد االخصائيني بـدراسـة 
.ة املهنة خلرجيي اخلدمة االجتماعية منح الرتخيص مبزاول أصبحت مهنة اخلدمة االجتماعية تتجه حنو  

 
تطور اخلدمة االجتماعية يف مصر: اثنيا   

:وهي  مرت اخلدمة االجتماعية يف اجملتمع املصري بثالثة مراحل  
 

« 5141 قبل عام»مرحلة النشاط التطوعي : املرحلة األوىل   
خلدمة  5146عام مبدينة القاهرة د حملة الرواوكانت امتدادا لإلحسان وفعل اخلري من جانب املتطوعني فنشأت 

.أهايل احلي املوجودة فيه وتوجيه سكانه ليكونوا مواطنني صاحلني   
 

، وكان من نتيجة تلك   تكوين مجاعة لدراسة النواحي االجتماعيةيف  5142كما فكر بعض املصلحني يف عام 
وشغل أوقات الفراغ بشكل بناء  الدراسة إنشاء اندي للشباب ملمارسة األنشطة والتدريب على الدميقراطية

.يعود عليهم ابلنفع   
 

.بداية االهتمام بتعليم اخلدمة االجتماعية : املرحلة الثانية   
مبـدينـة  مدرسـة اخلدمـة االجتمـاعيـةإبنشاء 5141يف عام اجلالية اليواننية يف هذه املرحلة بدأت جهود 

يـاديـن الـرعايـة االجتماعية يف مصر حيث  مت تعـريب منـاهجها لتعليـم األجـانب الذين يعملـون يف م اإلسكنـدريـة
.فيمـا بعـد ،  ثـم تـوالـى إنشـاء املعـاهـد األهليـة واحلكومية لتدريس اخلدمة االجتماعية   
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ا وهى املرحلة احلالية حيث تـم االهتمـام فيهاالهتمام ابلدراسات العليا يف اخلدمة االجتماعية : املرحلة الثالثة 
وتطويـر منـاهـج إعـداد بتخريج متخصصني علـى مستـوى الـدبلـوم والبكـالـوريـوس واملـاجستيـر والدكتـوراه 

مبهنة اخلدمةاالعرتاف اجملتمعي ، إيل جانب  واالهتمـام بعقـد املؤُترات العلميةاألخصـائـي االجتمـاعـي   
م5174 االجتماعية وذلك إبنشـاء نقابة املهن االجتماعية يف عام  

إبنشاء العديد من معاهد اخلدمة االجتماعية لتخريج األخصائيني االجتماعيني للعمل يف وقد ُتيزت هذه املرحلة 
. اجملاالت  خمتلف  

 
تطور اخلدمة االجتماعية يف اململكة العربية السعودية: اثلثا   

لي أفراد اجملتمع وخصائصهم انعكست آاثره ع شهد اجملتمع السعودي منواً اقتصاداي هائال وتطورا حضاراي
مع التغريات النامجة  للتعاملمهنة اخلدمة االجتماعية األمر الذى استوجب ضرورة وجود  وعالقاهتم ومشكالهتم

.عن النمو االقتصادي والتطور احلضاري والتعامل مع املشكالت اليت أعقبت هذه التغريات   
 

:السعودي على النحو التايل  تمعوميكن عرض تطور ممارسة اخلدمة االجتماعية يف اجمل  
 

، حيث قامت وزارة ابجملال املدرسي  كانت البداية احلقيقية للخدمة االجتماعية يف اجملتمع السعودي – 5
على أوجه  اإلشرافمهامها م ومن 5113عام إدارة للرتبية والنشاط االجتماعي  املعارف يف اململكة إبنشاء

. ملكة ووضع اخلطط والربامج اليت تسهم يف النهوض  واالرتقاء بهاألنشطة املدرسية جبميع أحناء امل  
 

أخصائيني والـرقى ابلنشـاط املدرسي على  اعتمدت وزارة املعارف ابململكة يف البداية لتحقيق النهوض – 2
حيث قامت يف البداية بتعيني اثنني من االخصائيني خالل التعاقـدات الشخصية ،  مناجتماعيني مصريني 

اإلشراف على  مهامهـم، وكانت مكـة املكـرمـة يف مدينـة امللك سعـود العلمية ، واألخر يف مدارس  جبـدةا أحدمه
. االجتماعي االجتماعي ، واملسامهة يف إعداد وتنفيذ خطة إدارة الرتبية والنشاط النشاط  

 
اً اجتمـاعياً مـن مصـر وأربعني أخصـائي أربعةم مـع  5111تعاقدت وزارة املعارف يف اململكة عام  – 4

سعـودييـن ، وقـد عمـل منهـم فـي  لالستعـانة هبـم يف ممارسة اخلـدمـة االجتمـاعيـة نظـراً لعـدم وجـود متخصصـني
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املـدارس السعـوديـة وعمـل البعـض اآلخـر يف الوزارة نفسها كموجهني ابإلضافة للعمل يف بعض املؤسسات مثـل 
.ـايـة األحداث واملعاقني ومكاتب الضمان وغريها مـؤسسـات املكفـوفيـن ورع  

 

إال أهنا كانت قاصرة يف البداية على عدد حمدود  ابجملال الطيبمورست اخلدمة االجتماعية  5174يف عام  – 3
.كمستشفى األمراض النفسية  من املستشفيات  

 
نشاء مكتـب للخدمـة االجتمـاعية بـوزارة إبمت التوسـع بعـد ذلك يف ممارسـة اخلدمة االجتماعية ابجملال الطيب  – 1

اتسع نطاق عمل االخصائي االجتماعي كما ووضـع تـوصيف لعمـل األخصائي االجتماعي هبذا اجملال  الصحـة 
.ومشل كافة املستشفيات ومراكز رعاية األمومة والطفولة يف اململكة   

 
ابم استعـانت الرئـاسـة العامـة لرعـاية الشب 5173يف عام  – 1  

، كمـا  لإلشـراف على األنـشطـة االجـتمـاعيـة والثـقـافـيـة ابألنـديـةابألنـديـة الرايضية أبخصائيني اجتماعييـن للعمـل 
يف الكليات التابعة  كمـرشـدين أكـادميييـن مـع الشبـاب اجلامعي السعوديعمـل أيضـاً األخصـائيـون االجتمـاعيـون  

. للرائسة العامة لتعليم البنات  
 

من مجهورية مصر العربية إيل أن مت إعداد  ظلت اململكة العربية السعودية تستعني أبخصائيني اجتماعيني – 7
. سعـودة وظيفة األخصائي االجتماعييف اخلدمـة االجتماعية مـن السعوديني وبدأت فكـرة  جيل من املتخصصني  

  
معظم اجلامعات السعـودية خلـدمـة االجتماعية وتدعيمه يف أمـا يف الوقـت احلـاضـر هتتـم اململكـة بتخصص ا – 6

ابإلضافة  ختريج جيل مـن األخصائييـن االجتماعييـن قـادر على العمل وخدمة كافة القطاعات يف اململكة هبدف
.تدعيم الدراسات العليا ورسائل املاجستري والدكتوراه يف ختصص اخلدمة االجتماعية ايل   
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 ع
نيةنيةالثاالثا  احملاضرةاحملاضرة  

 مفهوم اخلدمة االجتماعية وأهدافها وعالقتها ابلعلوم األخرىمفهوم اخلدمة االجتماعية وأهدافها وعالقتها ابلعلوم األخرى
2 

 
تعريف اخلدمة االجتماعية: أوالً   

:هناك عدة تعريفات للخدمة االجتماعية ميكن عرضها على النحو التايل   
  وليم هدسونتعريف  -

أو مجاعة األسرة اليت تعاين على مساعدة الفرد تعمل من انحية نوع من اخلدمة »يعرف اخلدمة االجتماعية أبهنا 
على إزالة العوائق اليت تعرقل وتعمل من انحية أخري ، مشكالت لتتمكن من الوصول إيل مرحلة سوية مالئمة 

.«األفراد على استثمار قدراهتم  
 

هربت سرتوبتعريف  -  
ع احتياجاهتم عن طريق إلشبا واجلماعة واجملتمع  إيل الفردفن توصيل املوارد املختلفة » اخلدمة االجتماعية هي 

«علمية ملساعدة الناس علي مساعدة أنفسهم استخدام طريقة  
 

اجلمعية األمريكية لألخصائيني االجتماعينيتعريف  -  
زايدة على  األفراد واجلماعات واجملتمعات احمللية األنشطة املهنية اليت ُتارس ملساعدةاخلدمة االجتماعية هي »

«ولتوفري الظروف االجتماعية اليت تساعد على حتقيق هذا اهلدفاالجتماعي  قدراهتم يف األداء أو استعادة  
 

عبد املنعم شوقيتعريف   
ويقـوم ابلعمـل يشرتك بطرقه األسـاسية مـع بعـض النظـم األخـرى، نظام اجتماعي مرن اخلدمة االجتماعية هي »

إذا إىل النمـو والتكيف يف اجملتمع  ويهدف إىل مقابلة احتياجات األفراد واجلماعات مهنيـون متخصصونفيه 
يهدف إىل مساعدة تلك النظم على النمو واالمتداد أو حىت فشلـت يف ذلك النظـم االجتماعيـة األخرى، كما 

«تقابل حاجات األفراد واجلماعات واجملتمعات بطريقة أكثر كفاءة  
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دمحم مشس الدين أمحدتعريف   
،  ملن جيد صعـوبة يف التكيف وحيتـاج إىل هـذه املساعدةتها املساعدة تقدم بواسطعلم وفن اخلدمة االجتماعية »

سـوء تكيف حىت ال يصبحوا فـي حـالـة  أهنا املساعدة اليت يعطيها من هم يف حالة تكيف اجتماعي سليمكما 
ـة لألفـراد لتنميـة القيـم والـرفاهيـة االجتمـاعي األخصـائي االجتمـاعي فـي مـؤسسـة اجتمـاعيـة بواسطـةوذلك 

«واجلماعات  
 

أمحد كمال أمحدتعريف   
يقوم حبل مشكالته وتنمية قدراته ونظام اجتماعي  ملساعدة اإلنسانطريقة علمية اخلدمة االجتماعية هي »

حيتاجها اجملتمع لتحقيق للقيـام بـدورهـا وإجيـاد نظم اجتماعية  ومعاونة النظـم االجتمـاعية املـوجـودة فـي اجملتمـع
«ية أفرادهرفاه  

 

أهداف اخلدمة االجتماعية: اثنيا   
واالحتيـاجـات لظـروف اجملتمعـات  وفقاً  وتتغري هذه األهـداف. اخلدمة االجتماعية كمهنة هلا أهـداف عـديدة 

.واجتاهات املؤسسات حنو التغيري املطلوب ، واملشكـالت القائمة   
 

نظراً لعدة عوامل األهـداف الوقائية مث ظهـرت  دافاً عالجيةأهبداية األمر وكانت أهداف اخلدمة االجتماعية يف 
عندما ارتبطت اخلدمة االجتماعية األهداف التنموية االجتماعية واجملتمع ، مث أضيفت  تتعلق مبهنة اخلدمة

.بربامج ومشروعات التنمية االجتماعية   
 

:وميكن تقسيم أهداف اخلدمة االجتماعية إيل   
والتغلب علي صعوابت ، مشكالهتم  مساعدة األفراد واجلماعات يف حلتمثل يف وت: أهداف عالجية  –أ 

.التوافق االجتماعي   
 

. املشكالت املتوقعة أو احملتمل حدوثها الوقاية منوتتمثل يف مساعدة الناس علي : أهداف وقائية  –ب   
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نمية قدرات ومهارات األفراد مثل ت)لإلنسان تدعيم برامج التنمية الشخصيةوتتمثل يف : أهداف تنموية  –ج 
.اجملتمعية للمجتمع  والتنمية( واجلماعات   

 
:فيما يلي  أهداف اخلدمة االجتماعيةوابإلضافة إىل التقسيم السابق ميكن عرض جمموعة من   

.أدائهم ألدوارهم االجتماعية مواجهة مشكالهتم اليت تعوقمساعدة األفراد واجلماعات علي  – 5  
اليت لـم تستطيع القيام بدورهـا  إحداث التغري يف النظم االجتمـاعية القـدميةالجتماعية على تعمل اخلدمة ا – 2

.يف سـد االحتياجات اإلنسانية املتغرية للوصول إيل رفاهية اإلنسان   
كقيم إجيابية لدفع عجلة واحرتام الوقت   كالعدل واألمانة ، واحرتام العمل ،غرس القيم االجتماعية   – 4

  .التنمية
والتوعية اخلاصة ، حتسني الظروف االجتماعية  عن طريقوذلك منـع املشكـالت املرتبطة ابجلرمية واالدمان  – 3

.هبذه املشكالت   
 من أجل زايدة حجم الطاقة املنتجة يف عجـلة اإلنتاجمساعـدة املتكاسليـن واملنحرفيـن يف العـودة إيل  -1

. اجملتمع   
العدالة واحلب والشعور اجلمعي وتنمى  احدي مظاهرفاخلدمة االجتماعية  تدعيم التكامل والتضامن – 1

.لكي يتحمل بدوره تبعات وأعباء التنمية  الوالء لدى املواطن  
وحتليل أسباهبا دراسة املشكالت فمن خالل  ،االكتشـاف املبكـر لألمـراض االجتمـاعية ومظاهـر التفكك  – 7

.اليت كانت سبباً يف هذه املشكالت  للالوقوف علي نقاط اخل يستطيع اجملتمع  
الربامج املعـدة لنمـو األفـراد واجلماعـات  جمموعة، وذلك من خالل املسامهة يف تنمية املوارد البشرية  – 6

.بطريقة تضمن خلق املواطن الصاحل  والنفسي هلم واإلعـداد االجتماعي  
 

األخرىعالقة اخلدمة االجتماعية ابلعلوم اإلنسانية : اثلثا   
علم االجتماع – 5  

اخلـدمـة إيل القوانني اليت حتكم هذه الظواهـر ، أمـا  املختلفة للوصولالظواهر االجتماعية علم االجتماع يدرس 
النقص ومـوضع اخللل ومسبباته  يف حتديد أوجهفتستعني ابلنتائج اليت يتوصل إليها علم االجتماع  االجتماعيـة

.قاية املطلوبة وحتـديد خطـة العـالج والـو   
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: مثال  
.األحداث والعوامل اليت تؤدى إيل الوقوع فيها  ابحلقائق واملعلومات الالزمة عن احنرافعلم االجتماع ميدان   
واقرتاح عن طريق األخصائي االجتماعي ،  تقدمي أنواع العالج املختلفةفعن طريقها يتم اخلدمة االجتماعية أما 

.كجانب وقائي للمشكلة من االحنراف  إنشاء مؤسسات لوقاية األحداث   
 

العلوم النفسية – 2  
الهتمـام  العقليةو الصحة النفسية و علـم النفـس  ترتبط اخلدمة االجتماعية ابلعلوم النفسية ارتباطاً وثيقاً بكل من

، والوقوف علي أسباب االعتالل يف الشخصية وأسباب األمراض الشخصية اإلنسانية هـذه العلـوم بدراسة 
كل هذه تعطـى تفسيـرا ألسبـاب الدوافـع السلوكية والصراعات املختلفة داخل الشخصية   لنفسية ، كـذلك ا

احلاالت الفردية وفهم طبيعة العمالء  لألخصائي االجتماعي يف تعامله معاالطار املرجعي املعارف تعترب مبثابة 
 ودوافع سلوكهم

 
األنثروبولوجيا – 4  

والنظـم االجتمـاعيـة وحتليل العـالقـة القائمة بني  دراسة اجملتمـعوجيا االجتماعية علي يرتكـز اهتمام األنثروبول
األنثروبولوجيا بدراسة  مبا حتتويه من قيم وأعراف وتقاليد ، كذلك هتتم الثقافةكذلك دراسة  ،النـاس واجملتمـع 

لتقـدمي معـارفها جيا واخلـدمـة االجتمـاعيـة ، ومـن هنـا كـانت العالقة الوثيقة بني األنثروبولو البناء االجتماعي 
يتعاملون معها وتراثها الثقـايف للممـارسني املهنيني  لفهم طبيعة اجملتمعات اليت  

 
علم االقتصاد – 3  

وامليزانية العامـلة للدولة للمجتمع سواء من انحية القوي الشرائية احلياة االقتصادية تتناول العلوم االقتصادية 
يف حدوث العديد من  هاماً  دوراً ويلعب العامل االقتصادي ـادرات والواردات وُتويل املشروعات ، وحجـم الص

يف  إملام االخصائي االجتماعي ابملعارف االقتصادية يساعده كثرياأن  ، ومن هنا جنداملشكـالت يف اجملتمـع 
.أقدر علي السري يف عالجها ويكون تناول املشكالت   
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التشريعات – 1  
   قيود يلتزم هبا األفراد حلماية اجملتمع من التفكـك واالحنـاللتشريعات هي ال

قوانني العمل يسنها اجملتمع ويلتـزم هبا األفراد مثل ( القوانيـن) وتشريعات وضعيـةتشريعـات دينية :  نوعـانوهـي 
. والتأمينـات االجتماعية والضمـان االجتماعي  

األسرة اليت ختص  تعامـلـه مـع املـشكـالت املختلفةفـي ئي االجتمـاعي األخصـا وتفيـد هـذه التشريعـات 
، وجتعله ملما هبا والبد مـن الـرجوع إليها الرتباطها بنسق التعامل يف واألحداث وحاالت العجز والشيخوخة

.جماالت املمارسة املهنية  
 

اإلحصاء – 1  
املهـام الرئيسية لكن من . تقدم إليها املساعدة  يتال يقتصر دور األخصائي االجتماعي علي تناول احلاالت ال

عن أعماله اليت يقوم هبا حيت خيرج ابلنتائج القيـام ابلبحوث العلمية  األخصائي االجتماعي اليت تقـع علي عاتـق
.اليت عن طريقها تطوير عمله   

لتوصل إليها من خالل البحث وتلعب طرق اإلحصاء دوراً أساسياً يف عمليات حتليل وتفسري البياانت اليت يتم ا
اليت أهم العلوم أمهيـة اإلملـام بطـرق اإلحصاء وهي من ومـن هنـا كـانت . الذي يقوم به األخصائي االجتماعي 

.تتعاون مع اخلدمـة االجتماعية يف أتدية دورها يف خدمة اجملتمع   
العلوم الطبية والصحية – 7  

 التغذيةو علـم الوراثة و علم الصحة العامة قة ابخلدمة االجتماعية يدخل ضمن نطاق العلوم الطبية اليت هلا عال
و . وهـي كلها علـوم تعين بدراسـة جسـم اإلنسـان ومعـرفـة احتياجاتـه وانعكاس املرض علي اجلسم الفسيولوجيا و 

لصحة والتفاعل بني ا، بعض األمراض من حيث دراسة  تستفيد اخلدمة االجتماعية بعملها يف اجملال الطيب
واملسامهة يف تنمية الوعي الصحي يف ،  ومعـرفة العوامـل االجتماعية املسببة لألمراض، والبيئة االجتماعية 

.اجملتمع   
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ثالثةثالثةالال  احملاضرةاحملاضرة  
 ((رروالعناصوالعناص  واخلصائصواخلصائص  الفلسفةالفلسفة  ))  االجتماعيةاالجتماعية  اخلدمةاخلدمة

 
 : االجتماعية اخلدمة فلسفة:  أوال

:  هي الظاهرة فـفلسفة ونشأته وجوده أسباب على والتعرف شيءال أصول يف البحث إىل فلسفة مصطلح يشري
 .املطلقة  وأهدافها األساسية وخلفيتها أولية قيم من وراءها مبا ماهيتها يف الغوص

 : مثال
 العليا املثل:  هي األخالقو  اجملتمع صحة:  هي الطب و علم العدالة:  هي القانون علوم فلسفة

 
 .املهن  من مهنة أي عليها تستند اليت العلمية احلقائق جمموعة:  أبهنا الفلسفة تعريف وميكن

 السماوية األداين إىل جذورها امتدت أخالقية اجتماعية فلسفة مفهومها يف االجتماعية اخلدمة فلسفة وتعترب 
 اإلنسانية والنزعة

 
 : اآلتية الركائز على االجتماعية اخلدمة فلسفة وتعتمد

 .كرامتهو  الفرد بقيمة اإلميان -5
 .اجملتمعات أو اجلماعات أو االفراد بني سواء الفردية ابلفروق اإلميان - 2
 .اجملتمعية القيم حدود يف حريته ممارسة يف الفرد حبق اإلميان -4
 .الغري حبقوق األضرار عدم مع مصريه تقرير يف الفرد حق -3
 .اإلنتاج عجلة فعد يف أثر هلا كان استثمرت إذا طاقات ميلك الفرد أبن اإلميان -1
 .وأخرى وداينة وآخر جنس بني التمييز وعدم ، االجتماعية ابلعدالة االجتماعية اخلدمة تؤمن -1
 .اإلدانة وعدم والتسامح ابحلب االجتماعية اخلدمة تؤمن -7
 ىعل مساعدته وينبغي احلياة دورة على تؤثر الفرد هلا يتعرض اليت االالم أبن االجتماعية اخلدمة تؤمن -6

 . منها التخلص
 وغاية وسيلة وهو االجتماعي التغري إحداث يف الفريدة الطاقة هو االنسان نأب االجتماعية اخلدمة تؤمن -1

 .االجتماعية الرفاهية



[12] 
 

 تعاليم أوردهتا السماوية الشرائع تعاليم عن تعبري هي احلاجة عند االنسان مساعدة أبن املطلق االميان -56
 .الشريفة اديثاألح وأوردهتا االسالم

 
 : االجتماعية للخدمة العامة اخلصائص أهم:  اثنياً 
 : التايل النحو على عرضها ميكن خصائص عدة االجتماعية اخلدمة ملهنة

 . مهنة أي مثل مثلها املمارسة وواجبات حقوق كافة هلا متخصصة مهنة االجتماعية اخلدمة -5
 .معاً  املهارةو  العلم صريعن على ممارستها يف االجتماعية اخلدمة تعتمد -2
 االفراد يف فيها مرغوب تغريات إحداث إىل أساسية بصفة االجتماعية اخلدمة هتدف -4
 االجتماعية املشكالت حلل االجتماعية وبيئتهم األفراد بني متبادلة حلول إجياد بقصد تواجملتمعا اجلماعاتو 

 . منها والوقاية
 ، املسنني جمال املنحرفني االحداث جمال ، الطيب اجملال مثل عددةمت جماالت يف االجتماعية اخلدمة تعمل -3

 .وغريها الدراسي اجملال ، الشباب رعاية جمال
 قيم إطار يف أهدافهاو  املهنة بفلسفة ملتزمون خاصاً  إعداد معدون متخصصون أخصائيون املهنة ميارس -1

 . اجملتمع
 .متخصصون اجتماعيون أخصائيون يديرها ةمتخصص مؤسسات طريق عن االجتماعية اخلدمة ُتارس -1
 واجلماعات االفراد ملساعدة املختلفة اجملاالت يف االخرى املهن من غريها مع االجتماعية اخلدمة تتعاون -7

 .التشريعو  االقتصادو  الرتبيةو  الطب مهنة وخاصة املنشودة االجتماعية املستوايت إىل للوصول واجملتمعات
 وتشكيلها صياغتها أهدافها إبعادة لتحقيق والطاقة املتاحة املوارد كل ابستثمار عيةاالجتما اخلدمة تقوم -6

 .اجملتمع لتنمية
 أو الفردية املقابالت خالل من املباشر االتصال بطريقة العمالء مع االجتماعية اخلدمة تتعامل -1

 .االخرى املهن عن زهاميي إجيابياً  طابعاً  االجتماعية اخلدمة على يضفي مما املباشرة االجتماعات
 .إمنائيةو  وقائيةو  عالجية أهداف هلا االجتماعية اخلدمة -56
 إي يف االنسان مشكالت مع تتعامل االجتماعية فاخلدمة للممارسة خاصة طرق االجتماعية للخدمة -55

 .اجملتمع يف أو مجاعة يف كعضو أو كفرد حياته مواقع من موقع
 السياسةو  االجتماع علم: مثل النظرية العلوم من أصوله يستمد يتطبيق علم االجتماعية اخلدمة -52

 .وغريها النفس علمو  القانونو  القتصادوا
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 االجتماعي الضبطو  العطاء بني تعارض ال حيث مفروضةو  معروضة مهنة االجتماعية اخلدمة -54
 .معاً  واجملتمع ردالف حلماية الضرورة عند التدخل إىل تلجأ قد خدماهتا فيه تعرض الذي الوقت يف فهي
 .وأنظمتها ولوائحها املؤسسة هلدف اجلزئية أهدافها خضوع مبعىن مؤسسية مهنة االجتماعية اخلدمة -53
 مع النفقات اتفاقاً  مقابل العائد حتسب استثمارية مهنة أهنا مبعىن اقتصادية مهنة االجتماعية اخلدمة -51

 . له االقتصادية اجلدوى حبساب ليقاب وأن البد اجتماعي عمل فكل ، املنفعة قوانني
 : مثال

 على عبئا يشكلوا أن من ألبنائه محاية هو ، له عمل فرصة إباتحة العمل عن املتعطل االسرة رب مساعدة
 . اقتصاداي اجملتمع

 يتوازى وأن البد واحتياجاته االنسان مشكالت تواجه وهي اهنا مبعىن تنموية مهنة االجتماعية اخلدمة -51
 .واجملتمع واجلماعة للفرد الشاملة التنمية قيقحت مع ذلك
 املهنة ومقومات معايري به تكتمل حيث اجملتمعي االعرتاف على تعتمد وأن البد مهنة االجتماعية اخلدمة -57

 .الراسخة
 تبعاً  وبناءاهتا أساليبها من تطوع أن على قادرة فهي والطواعية ابملرونة تتميز مهنة االجتماعية اخلدمة -56

 .اجملتمع يف احلادثة والتغيريات بل االجتماعية املؤسسات ولطبيعة املختلفة للمواقف
 بل اجملتمعات كل واحدة يف ليست االجتماعية فاخلدمة اجملتمع لوجيةيو إيد مع تتفق االجتماعية اخلدمة -51
 .خالله من تعمل الذي اجملتمع إبيديولوجية تلتزم

 
 : االجتماعية اخلدمة عناصر:  اثلثاً 

 : يلي فيما االجتماعية اخلدمة عناصر حتديد ميكن
 أو مجاعة أو فرداً  يكون وقد اخلدمة حمور العميل ويعد(  حالة)  أسم أحياان العميل على يطلق:  العميل -5

 وما العمل وأساليب مبادئ االجتماعية من اخلدمة إليه وصلت ما على العميل خدمة وتعتمد ، حملي جمتمع
 . االخرى علومال من استفادته

 
 اخلدمة ممارسة يف للعمل تؤهله شخصية صفات وحيمل ، مهين إعداد املعد وهو:  االجتماعي االخصائي -2

 امليداين والتدريب ، النظرية الدراسة خالل من املهنية الصفات االجتماعي االخصائي ويكتسب ، االجتماعية
 االجتماعية اخلدمة بتعليم اصةاخل التعليم مؤسسات من التخرج بعد الفعلية واملمارسة
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 أو اجلماعات أو لالفراد موجهة مساعدات تقدمي أثناء تتم اليت املهنية اخلطوات ابخلدمة يقصد : اخلدمة -4
  . والعالج والتشخيص الدراسة على اخلطوات هذه وتشتمل اجملتمعات

اجلماعة و  مشكالته مواجهة على الفرد يساعد الذي التطبيقي للعمل أساسية مبادئ على اخلطوات هذه وتعتمد
 ؟وموارده احتياجاته بني املواءمة على واجملتمع ، ومهاراهتم أعضائها بقدرات النهوض على

 
 ، منها للمستفيدين خدماهتا وتقدم ، املهنة فيه ُتارس الذي املكان أو امليدان هي : االجتماعية املؤسسة -3

 يف السائدة االجتماعية القيم إطار يف االجتماعية املؤسسة وتعمل اثنوية أو أولية مؤسسات يف املهنة ُتارس وقد
 .واألهايل  الدولة إمكانيات على كياهنا ودعم وجودها يف وتعتمداجملتمع 
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الرابعةالرابعة  احملاضرةاحملاضرة  

 مبادئ اخلدمة االجتماعيةمبادئ اخلدمة االجتماعية
 

 مبادئ اخلدمة االجتماعية
ابستخدام املنهج أو  املنطقو  املعرفةو  اخلربةصل إليها عن طريق نقاعدة أساسية هلا صفة العمومية هو املبدأ 

.يقوم علي التجريب والقياس  الذيالعلمي   
 

نتيجة عمل استقرت اآلراء علي صحته وسالمته  أسلوبأو سلوك مهين معني واملبدأ يف اخلدمة االجتماعية هو 
ومن هنا للقيم األخالقية  منبثقاً وخاضعاً كون وهو يف مجيع الظروف ي والتجارب اليت مر هبا للتطبيقات الكثرية

.جاءت ضرورة االلتزام ابلعمل مبقتضاه واحرتامه   
 استخدام املبادئ كوحدة متكاملة يف الدراسة املهنية جيبمبعين أنه  ابلديناميةوتتصف مبادئ اخلدمة االجتماعية 

.من استخدامها  ألهدافال حيقق ا بعض املبادئ دون األخرى يف املواقف امللحة ألن استخدام  
علي  اتفاق، وهناك  آلخـر ومـن مـوقف آلخـر من جمتمعوقد خيتلف األسلوب أو الطريقة اليت يطبق هبا املبدأ 

.وااللتزام هبا تبعاً للمواقف اليت يطبق فيها كل مبدأ  جمموعة من املبادئ  
 

مبدأ التقبل – 5  
من القيم الكامنة فيه وأييت أمهيته من نشأهتا وحيت اليوم أهم عناصر اخلدمة االجتماعية منذ يعد التقبل من 

.احرتام العميل واحرتام كرامته   
يتسم ابحلب ( فرد ، مجاعة ، جمتمع ) املساعدة  حنو طالباجتاه عاطفي عام لألخصائي االجتماعي يعىن التقبل 
.والتسامح   

 
وليس كما جيب كما هو أو مجاعة أو جمتمعاً   سواء كان فرداً يتقبل العميل وجيب علي األخصائي االجتماعي أن 

ابعتبـار أن كل فـرد أو مجاعة أو جمتمع ميثل  مظهـرأو  عقيـدةأو  ديـنأو  لـونأو  جلنس دون حتيز، أن يكون 
.كما هي يف الواقع  ، لذلك جيب تقبلهاوحدة فريدة يف حد ذاهتا   
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:عبري عن هذا التقبل ابلصور اآلتية وعلي األخصائي االجتماعي إظهار استجابة عملية واضحة للت  
التسامح -          االحرتام  -  
جتنب النقد -تقدير املشاعر      -  
الرغبة يف املساعدة -عدم التحامل        -  

 
مبدأ السرية – 2  

وجتنب إذاعتها اليت كشفتها عمليات اخلدمة االجتماعية ، صيانة مقصودة ألسرار العمالء يقصد هبذا املبدأ 
.     انتشارهـا بني عامـة الناسو   
 

.الـزاخـر ابلتقاليد والقيم واحملرمات ومقدسات األسرار جمتمعنـا العريب يف أمهية خاصـة وميثـل هـذا املبـدأ    
وهلذا حيرص األخصائي واالطمئنان يف نفس العميل  تنمي الشعور ابلثقةاليت أهم املبادئ ويعترب مبدأ السرية من 

.املقابالت األويل املبدأ وأتكيده أمام العمالء وخاصة يف هذا  علي إبراز  
 

.املصدر األساسي للمعلومات هو  العميلجيب أن يكون تطبيق األخصائي االجتماعي هلذا املبدأ وعند   
، يف حدود املشكلة اليت يعاين منها العميل الالزمة  يلتزم األخصائي يف احلصول علي املعلوماتكما جيب أن 

.إذا تتطلب األمر ذلك يتصل مبصادر الدراسة  لكيالعميل  رأىوأن أيخذ   
 

حفظ ابإلضافة إيل الضوضاء واحلركة بعيداً عن يعد مكان إلجراء املقابالت مع العمالء  وضماانً لتحقيق السرية
. هذه احلاالت يف ملفات بعيداً عن متناول األيدي  

هنـاك بعض املواقف أو احلـاالت اليت ال يطبـق فيها  ء إال أنوابلرغم من أمهية هذا املبدأ يف صيانة أسرار العمال
.تعارض مع الصاحل العام أو مصلحة اجملتمع وخاصة إذا هذا املبـدأ   

:مثال  
، أو العميل مصاب مبرض وابئي خطري أن  إذا اكتشفيتجاوز مبدأ السرية ميكن لألخصائي االجتماعي أن 

.عليها القانون  األفعال اليت يعاقب ارتكاب العميل ألحد  
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مبدأ حق تقرير املصري – 4  
اليت تراها األهداف العامة واخلاصة حنو  لتوجيه ذاهتا املبدأ ترك احلرية لألفراد واجلماعات واجملتمعاتيقصد هبذا 
.يف صاحلها   

لي أن يساعده عبل عليه  أال يفرض حالً للمشكلة علي العميلويتطلب هذا املبدأ من األخصائي االجتماعي 
. وأال يفرض أهدافاً أو برانجماً معيناً على اجلماعة أو اجملتمع الذي يعمل معه، املشكلة  املسامهة يف حل هذه  

:توضيح اجلوانب التالية  ولكي يقوم األخصائي االجتماعي بتطبيق هذا املبدأ وجب عليه  
 

من إدراكه لكافة حقائق املوقف والتأكد  (للفرد ، مجاعة ، جمتمع )سواء توضيح كافة جوانب املشكلة  –أ 
.الذي ميثل املشكلة   

.املوقف  بكيفية مواجهة هذاتوضيح كافة اإلمكانيات والفرص املتاحة  –ب   
.وتوضيح األخطار النامجة عنها  مناقشة كافة املقرتحات واآلراء املقدمة حلل املشكلة –ج   
.تلخيص وتوضيح أهم اآلراء واحللول اليت مت مناقشتها  –د   

حـق تقريـر املصيـر ويتصـرف لصالـح احلالـة اليت  وهناك حاالت استثنائية تبيح لألخصائي االجتماعي أن يتجنب
:يتعامـل معهـا  

:ومن هذه احلاالت ما يلي   
.الفرد او اجلماعة أو اجملتمع  سواء عند العميلحاالت السلبية والتواكل وعدم اكتمال النضج  -  
.مدركاً لتصرفاته وسلوكه  حيث ال يصبح العميلضعف العقلي  حاالت املرض العقلي  وال -  
.حيث ال يستطيع األطفال تقرير مصريهم حاالت الطفولة   -  

 
مبدأ العالقة املهنية – 3  

تتفـاعل فيها مشـاعر وأفكـار العمـالء  االرتباط العاطفي العقلي اهلادفحالة من »هي العالقة املهنية 
.« املساعدة خـالل عمليـةواألخصـائي   

عدم التفرقة بني حيث تقودان إيل االجتماعية  الطابع املميز ملمارسة مهنة اخلدمةوتعد العالقة املهنية هي 
.حتد من كفاءة العمليات املساعدة  يف مواقف انفعالية وعدم الدخولالعمالء   
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:وتتميز العالقة املهنية عن العالقات األخرى مبا يلي   
.كان فرد أو مجاعة أو جمتمع  سواءمساعدة العميل هي وسيلة لغاية حمددة  العالقة املهنية –أ   

.االشكايل  تنتهي ابنتهاء املوقفعالقة مؤقته تعد العالقة املهنية  –ب   
املهارات واخلربات املتصلة ابلنشاط وعلي  من انحيةاحلقائق العلمية تقوم العالقة املهنية علي أساس من  –ج 

.ري أخ من انحيةاملهين   
. حبقائق ومهارات أكثر من ارتباطها مبشاعر ذاتية الرتباطها ابملوضوعية ومن هنا تتسم العالقة املهنية  

كإنسان يف موقف   .بل تنظر إيل العميل اللـونأو  العقيـدةأو  السلـوكال تتأثر العـالقة املهنية مبظـاهر   –د 
. منه إشكايل يسعي للخالص  

 
مبدأ التقومي الذايت – 1  

مدي جناح أو درجة من الدقة النسبية وعلي  مبوضوعيةليعرف العملية اليت يلجا إليها األخصائي ويقصد به 
.ما قام به من عمليات يف حتقيق اهلدف منها فشل   

 
:والشخصي من أبعاد مثل  ويتضمن التقومي الذايت كل ما يتصل بسلوك األخصائي املهين  

.يف خمتلف املواقف سلوكه املهين  –أ   
.املواقف ومع خمتلف الشخصيات  الذي يؤثر علي سلوكه املهين يف خمتلفسلوكه الشخصي  –ب   
.مستوي األخصائي االجتماعي املهين  –ج   

 
مبدأ املشاركة – 1  

.واملشاركة يف وضع حلول هلا يف دراسة مشكالهتم  ضرورة اشراك األفراد أو اجلماعات أو اجملتمعاتويقصد به   
رسم خطط وعلى  ال حيل مشاكل األفراد بقدر ما يساعدهم على تفهم مشاكلهماعي فاألخصائي االجتم

االستعانة ابملوارد واخلدمات االجتماعية بقدر استطاعتهم مع إمكانياهتم الذاتية معتمدين يف ذلك على العالج 
.املتاحة يف البيئة احمليطة  

.اخلدمة االجتماعية   ءوجتدر اإلشارة إيل أن املبادئ السابقة متفق عليها بني علما  
يؤثر كل منها يف مرتابطة ومتداخلة ، بل  ليست منفصلة عن بعضها البعضمبادئ اخلدمة االجتماعية كما أن 

.اآلخر وإن كان مت تقسيمها فهو لغرض الدراسة فقط   
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اخلامسةاخلامسة  احملاضرةاحملاضرة   
 طرق اخلدمة االجتماعيةطرق اخلدمة االجتماعية

 خدمة الفردخدمة الفرد
 

  مقدمة
ظهور مـن جـانب آخـر أثـره الـواضح يف االجتمـاعية  وظهور املشكالتجانب  منلتقدم العلوم االجتماعية كان 

طرق اخلدمة وقد رافق ذلك ظهور  ،االجتماعية كتخصص عام لعالج املشكالت االجتماعية العامة  اخلدمة
5141 عام خدمة اجلماعة مث طريقة  5157عام خدمة الفرد  ، حيث ظهرتاالجتماعية   

5131عام جملتمع طريقة تنظيم اوتالها   
 

أن حياة وتتمثل يف تكمن وراء ظهور هذه الطرق  فلسفةوإذا نظران هلذه الطرق الرئيسية الثالث جند أن هناك 
: من ثالثة جوانب رئيسية هي الفرد تتكون  

 
:اجلانب األول   

اآلخرين وصفات ميلك من الصفات ما هو مشرتك مع األفراد ، كما أنه قابلة للتغريوحدة دينامية يعترب الفرد 
. بيئته اخلاصة ألن لكل فرد صفاته املوروثة واملكتسبة من، التفرد واالختالف  أخري تعطيه  

 
:اجلانب الثاين   

فمنـذ اللحظة األويل يف حياته يصبح عضـواً يف  ،ابالختالف والتغري يكون الفرد عضو يف مجاعات تتميز 
 اللعبإليها كجماعات  كلما كثر عدد اجلماعات اليت ينتمي وكلما كرب ومنا، وهي األسرة  اجلماعة األساسية

.وغريها ومجاعات العمل واألصدقاء واجلرية   
 
 



[21] 
 

:اجلانب الثالث   
حبيث يتأثر ، جمتمعه عن ثقافات اجملتمعات األخرى  وختتلف ثقافةمتغري الثقافة  الفرد عضو يف جمتمعوهو أن 
أن الفرد يرتبط أبفراد جمتمعه ومجاعاته  وهذا يعين، لنظم احمليطة اجملتمع من خالل القوي االجتماعية وا ويؤثر يف

. هبم فعال قبل أن يدرك أنه قد ارتبط  
  

تعريف خدمة الفرد: أوال   
بقصـد إحداث التوافـق بينه وبني بيئته الفرد  هتدف إيل مساعدةطريقة مهنية تعترب طريقة خدمة الفرد 

.بوظائفه االجتماعية  االجتماعية للقيام  
 

طريقة من طرق اخلدمة االجتمـاعية هتـدف إيل مسـاعدة األفـراد سيئ التكيف » أبهنا خدمة الفرد وميكن تعريف 
«موالذيـن يقعـون يف جمـاهلا ابستغـالل الطـاقات الشخصية ، والبيئية يف تصحيح تكيفه،   

 
هبـدف مسـاعدة ،  االجتمـاعيةاملـؤسسات  عملية تتم ممارستها داخل» أبهنا خدمة الفرد كما ميكن تعريف 

«الفعالة للمشكالت اليت ميكن أن تعوق أدائهم لوظائفهم االجتماعية األفـراد علي املـواجهة  
 

 واالجتماعية، يتدخل يف اجلوانب النفسية  منهج من مناهج اخلدمة االجتماعية» أبهنا خدمة الفرد وتعرف أيضا 
عرب تنمية قدراته ليتمكن من  علي األداء االجتماعي هلذا الشخصأو احملافظة ، بقصد العالج  ، حلياة الفرد
«أداء وظائفه  

 
اخلصائص الرئيسية خلدمة الفرد: اثنيا   

وهتدف إىل مساعدة تتعامل مع الفرد يف املواقف املختلفة تعد خدمة الفرد أحد طرق اخلدمة االجتماعية  -5
. الفرد واألسرة على مواجهة هذه املواقف  

الدراسة مث استقبال العميل  تبدأ منذملية خدمة الفرد جمموعة من اإلجراءات مسلسلة تتطلب ع -2
.والتدخل املهين والتشخيص   
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املستمدة من العلوم اإلنسانية واالجتماعية واملمارسات امليدانية تستند على جمموعة من األسس العلمية  - 4
.وجتارب الرواد   

. فهي تسعى إىل تعديل سلوك األفراد واجتاهاهتم، جية وتنمويةتسعى إىل حتقيق أهداف وقائية عال - 3  
. قيمة اإلنسان وفرديته وحقه يف حياة كرميةأمهها خلدمة الفرد جمموعة من القيم اإلنسانية  - 1  
.ملساعدهتم على ختطي العقبات تؤمن خدمة الفرد مبسئوليتها يف التدخل املهين مع العمالء عند الضرورة - 1  
علي أسـاس االستعـداد للعمـل والتعلـم  املهارة يف األداء القائميف تعاملها مع العمالء علي  تستند – 7

.اخلربات واملهارات اليت حتقق عملية املساعدة  والتـدريب الكتساب  
مبا لديهم من ُتارس بواسطة أخصائيني مـدربني لديهـم االستعـداد لتقـدمي عملية املساعدة لألفراد وأسرهم  - 6
.   لم وما اكتسبوه من مهارةع  
ومن مث هناك مستوايت  هي اليت حتـدد اجتـاه ونوعية املساعدة للعمالءطبيعة املؤسسـة وفلسفتها  - 1

.للمساعدة ختتلف من مؤسسة ألخرى  
. لتحقيق أهداف خدمة الفرد هو الوسيلةالتعامل والتفاعل الوثيق بني االخصائي والعميل  – 56  
ليكون العالج دائماً اجتماعي  واالجتماعية خدمة الفرد حبتمية العالقة بني اجلوانب النفسيةإميان طريقة  – 55

.نفسي   
ملواجهة املشكالت الفردية املادية والبشرية كافة اإلمكانياتتؤمن خدمة الفرد بضرورة االستفادة من   -52  

 
أهداف خدمة الفرد: اثلثا   

يف إشباع حاجاهتم وحل مشكالهتم االجتماعية  العمالء وأسرهم مساعدةيف اهلدف العام خلدمة الفرد يتمثل 
.الفردية واألسرية يف اجملتمع ا ، مما يساهم يف عالج املشكالتلشخصية واالتصالية وغريها  وتنمية قدراهتم  

 
:عرضها علي النحو والتايل  ميكنستة مستوايت تتمثل يف أهداف فرعية وهناك عدة   

 
.ملنع ظهور املشكالت من األصل  ،وقاية العميل من املشكالت يتمثل يف و : املستوي الوقائي  – 5  
.وظروفه البيئية  يف شخصية العميل تعديلإحداث يتضمن : املستوى املثايل  - 2  
. يف شخصية العميل وظروفه البيئيةتعديل نسيب وهو : املستوى الواقعي  - 4  
.العميل أكثر من الظروف البيئية يف شخصية تعديل كلي أو نسيب : العالج الذايت  - 3  



[22] 
 

. للظروف البيئية أكثر من التعديل يف شخصية العميلتعديل كلي أو نسيب : العالج البيئي  - 1  
.جتنبا لظهور مشكالت جديدة وذلك : تثبيت املوقف  – 1  

 

فلسفة خدمة الفرد: رابعا   
فراد ملواجهة املشكالت اليت يتعرضون هلا األ ولكنها ظهرت كاستجابة حلاجةمل تظهر خدمة الفرد من فراغ  – 5

.مواجهتها  ، ومساعدهتم علي  
 

:من أمهها  ساعدت علي تطور خدمة الفردجمموعة دوافع هناك  – 2  
 

:دوافع دينية  -  
أو الذي يتعرض لصعوابت حثت األداين علي األخذ بيد اإلنسان الضعيف واحملروم والفقري واملريض حيث 

.عالية يف نفوس األفراد إيل جانب األجر والثواب ملن يقدمون هذه املساعدات  وخاصة أن للدين مكانة  
 

:دوافع إنسانية  -  
.وذلك نتيجة اإلميان آبدمية اإلنسان احملروم  وتنبع من شعور اإلنسان أبن ما يتمتع به ال بد أن يشاركه فيه  

 
:دوافع نفعية  -  

. خلدمته هو ولكن ريهوهي دوافع مل تنبع يف األصل من اإلنسان خلدمة غ  
 

 مثال
ورعاية صحية لعمـاله ، إمنا يهـدف إيل مساعـدة  صاحب املصنع الذي يقدم خدمات إسكان وحضانة وتغذية

أفضل إنتاج ، أي اهلدف األساسي حتقيق مصاحله ولو أنه يف الوقت نفسه سيعود علي  العمال علي حتقيق
.العمال ابخلري   
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السادسةالسادسة  احملاضرةاحملاضرة  
 مة الفردمة الفرداتبع خداتبع خد

 

عناصر خدمة الفرد: خامسا   
العميل –أ   

إنسان  العميل، كما أن سواء كان فردا أو أسرة  املتقدم لطلب املساعدةيف خدمة الفرد علي  العميليطلق لفظ 
حـالـة ، أو عـدم التوافـق مـع ظـروفه الـمحيطـة بـه  واجهتـه حـالة مـنولكـن  له مساته الشخصية   كسـائر النـاس

يدفعـه ذلك إيل وابلتـايل أدى إيل شعـوره ابلعجـز  ممـا بيـن نـزعـاتـه الـداخليـة وطمـوحه الشخصين االضطـراب مـ
.طلب املساعدة   

 
( املشكلة)  املوقف –ب   

أن ، أو فيه قدراته عن مواجهته بفاعلية مناسبة  موقف متأزم يواجه الفرد وتعجزيف خدمة الفرد هي املشكلة 
.بعجز يف اإلمكانيات حبيث يعجز عن تناول مشكالت حياته بنجاح  فجأةتصاب قدراته   

:الفرد كالتايل  وميكن تصنيف العوامل اليت تؤدي إيل املشكالت اليت تواجه  
.النفسيةو  اجلسميةو  العقليةو  الوراثيةوتشمل النواحي  العوامل الشخصية أو الذاتية – 5  
. العوامل اخلارجية أو الظروف البيئية – 2  

القيم والتقاليد ، العالقات ابلبيئة اخلارجية ، العمل أو  املدرسة، والظروف االقتصادية البيئة األسرية وتشمل 
.السائدة    

 
األخصائي االجتماعي –ج   

جممـوعـة مـن وتتطلب هـذه املمـارسـة .   املمارس املهين ملهنة اخلدمة االجتماعيةهو أخصائي خدمة الفرد 
و اإلعداد املهين :  وتتضمن جانبني أساسيني مها ص الواجـب توافرهـا يف شخصيته  السمـات واخلصـائ

.االستعداد الشخصي  
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: املؤسسة –د   
.اهليئة أو املنظمة اليت وجدت يف اجملتمع تعبريا عن حاجات أفراده ويقصد هبا   

:وتصنف هذه املؤسسات إيل   
:مؤسسات أولية  – 5  

ُتارس طريقة أو اليت ميكن أن  ساً يف اخلـدمة االجتماعية بطرقها املختلفةاملؤسسات املتخصصة أساوهي تلك 
.واخلدمة املدرسية مكاتب الضمان االجتماعي  مثل معينة  

 
مؤسسات اثنوية – 2  

بل ُتثل اخلدمة االجتماعية فيها جانباً ، املؤسسات اليت مل تنشأ أساساً ملمارسة مهنة اخلدمة االجتماعية وهي 
 من أنشطتها
.وغريها  السجون، املصانع ، واملستشفيات  ،كاملدارس   

مؤسسات أهلية ، وأخري ُتوهلا الدولة اليت حلكومية  املؤسسات، فهناك وفقا لتبعيتها وقد تصنف املؤسسات 
.األهايل والدولة معاً ميوهلا مؤسسات شبه حكومية أنفسهم ، وهناك ا ميوهلا األهايل  

 
عملية املساعدة -هـ   

التـي يقـوم هبا األخصائي االجتماعي مـن خـالل  اخلطوات املتسلسلةلية املساعدة يف حد ذاهتا علي تشتمل عم
. ملفاهيم ومبادئ وعمليات طريقة خدمة الفرد املمـارسة املهنية  

 
مبادئ خدمة الفرد: سادسا   

مبدأ العالقة املهنية – 5  
اهلادف تتفاعل فيها مشاعر وأفكار العميل  لعقليحالة من االرتباط العاطفي اأبهنا العالقة املهنية تعرف 

.املساعدة  واألخصائي خالل عملية  
يتم خالهلا تفاعل أفكار كل من العميل عالقة مؤقته ، لذلك فهي بنهاية العمل مع احلالة وتنتهي العالقة املهنية 

.واألخصائي   
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مبدأ التقبل – 2  
، والواقع أن موقع العمل املهين يف  بني العميل واالخصائياجتاه عاطفي ملشاعر الود واالرتياح هو  التقبل

.شرط أساسي للتفاعل اهلادف داخل املؤسسات االجتماعية حدوث التقبل   
أن العميل ابعتبار بغض النظر عن سلوكه أو مظهره  يتقبل العميل كإنسانوجيب علي األخصائي االجتماعي أن 

يتسم سلوكه ابلتسامح أن  وهذا يتطلب من األخصائي من العقابيعاين من مشكلة وحيتاج إيل املساعدة أكثر 
.بغض النظر عن اجلنس أو اللون أو الدين والود والرغبة يف مساعدة العمالء   

 
مبدأ حق تقرير املصري – 4  

يف يف شئونه اخلاصة داخل نطاق املؤسسة أو خارجها  ل املسئول ذي األهلية حق التصرفمنح العميويقصد به 
حقه يف قبول وكذلك حـق العميـل يف اختـاذ القـرارات اخلاصـة مبشكلته بنفسه ، أي  انني ونظـم املؤسسـةحدود قو 

.او رفض خدمات املؤسسة   
 

مبدأ السرية – 3  
.        صيانة املعلومات اخلاصة ابلعميل من التسرب إيل الغري أو إيل أي شخص غري مهين ويقصد هبذا املبدأ 

املصـدر األساسي للمعلوماتعندمـا يكـون العميـل هـو ـرية ويتحقـق مبـدأ الس   
 

عمليات خدمة الفرد: سابعا   
، ، والتشخيص الدراسة االجتماعية : تتكون املساعدة يف خدمة الفرد من خالل ثالث عمليات رئيسية وهي 

.والعالج   
الدراسة االجتماعية –أ   

هبدف تشخيص  إجيابية حبقائق املوقف االشكايل وضع كل من العميل واألخصائي علي عالقةويقصد هبا 
.خطة العالج  املشكلة ووضع  

ولكنها وسيلة عـن طريقهـا يستطيـع األخصائي  ليست هدفاً يف حد ذاهتايف خدمة الفرد الدراسة االجتماعية و 
وانب دراسـة جلميـع جـ ليست، ولذلك فأهنا التشخيص آمال يف الوصول إيل خطة العالج  االجتماعي وضـع

.دراسـة للموقف االشكايل وجوانبه املختلفة اليت أدت إيل ظهور املشكلة بقـدر مـاهي حيـاة العميـل   
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: مصادر الدراسة  
املنابع اليت عن طريقها يستطيع األخصائي االجتماعي احلصول علي املعلومات الالزمة يقصد مبصادر الدراسة 

.للحالة  
:وتنقسم املصادر إيل   

. اخلرباء،  األقارب،  األسرة،  العميل ذاتهتتمثل يف و : مصادر بشرية   
.ونتائج االختبارات والفحوص  يف الواثئق واملستندات والسجالتوتتمثل : مصادر غري بشرية   

  : أساليب الدراسة
ثالثة وتنحصر أساليب الدراسة اليت يستخدمها األخصائي االجتماعي للحصول علي حقائق املشكلة يف 

:أساليب رئيسية   
(مع العميل ، األقارب ، اخلرباء ) أبنواعها املقابلة  – 5  
الزايرة املنزلية أو املؤسسية – 2  
.املكاتبات واالتصاالت التليفزيونية  – 4  

التشخيص –ب   
مع حماولة علمية لتفسري أسباهبا هبدف الوصول إيل  حتديد لطبيعة املشكلة ونوعيتها اخلاصة التشخيصويعين 

.خطة عالجية   
بعـد استيفاء قـدر كبيـر من عمليـة دراسـة يشرتك فيها كل من األخصائي والعميل عملية عقلية تشخيص فال

.لتحـديد طبيعة املشكلة وحتليل العوامل املسببة هلا سواء الذاتية أو البيئية حتليال عمليا ومنطقياوذلك املشكلـة   
العالج -جـ   

وُتكنه مـن الوصـول  واليت ميكن أن حتدث تغيرياً مرغـوابً يف مـوقفهتلك اجلهود اليت تقدم للعميل  ابلعالجيقصد 
.التوافق االجتماعي الذي يرضيه ويرضي اجملتمع الذي يعيش فيه  حلالة من  

:وينقسم العالج إيل  بعد إجراء التشخيص الذي يعتمد علي الدراسة اليت ُتتويتم حتديد العالج   
والنفسية  واجلسميةمبكوانته الشخصية يوجه مباشرة إيل العميل وهو العالج الذي : العالج الذايت  -

مثـل عـالج بعض األمـراض ، تعديل أفكاره عـوامل معـوقه لتكيف العميـل إلزالة ما فيها من واالجتماعية 
.واجتاهاته ، اكتشاف قدراته وتوظيفها   

املوارد أو  كاألسرة املسببة للمشكلةو  لعالج الذي يوجه للظروف احمليطة ابلعميلوهو ا: العالج البيئي  -
. األصدقاءو  العملأو  املدرسةأو املالية   
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السابعةالسابعة  احملاضرةاحملاضرة  
 خدمة اجلماعةخدمة اجلماعة

 
مقدمة  -  
وسيـلة علي ابعتبـارها اجلمـاعة هـذه الطـريقة علي وتركز ، إحدى طرق اخلدمة االجتماعية خدمة اجلماعة تعترب   

خـدمة اجلمـاعة كانت جـزءاً من نشاط اهليئات اليت ارتبطت غـم مـن أن ، وعلي الر لتنميـة شخصية الفرد 
إال أن اعتبار مثل هذا النوع من النشاط جزء من عمليات اخلدمة ، جهودها حبركة تنظيم وخدمة اجملتمع 

.منتصف القرن العشرين االجتماعية مل يتبلور إال يف   
 

تعريف خدمة اجلماعة : أوال   
هتدف إيل منو األفراد وتكيفهم االجتماعي عن طريق عملية تعليمية »أبهنا خدمة اجلماعة  «جريس كويل»يعرف 

. « مجاعات اختيارية يشرتكون فيها  
 

و تساعد األفراد يف اجلماعات يف مؤسسة اجتماعية طريقة بواسطتها » هي خدمة اجلماعة أن « تركر» ويري 
 يوجهه اخصائي اجتماعي ليتيح هلم فرص منوهم كأفراد يربطهم ويتفاعلون خالله تفاعالً برانجما تقدم هلم 
.« ومجاعات  

 
عملية وطريقة من خالهلا يؤثر االخصائي يف حياة اجلماعة »هي خدمة اجلماعة إيل أن « ولسن واريالند»ويشري 

. «عن طريق توجيه عملية التفاعل حنو الوصول إيل األهداف الدميقراطية  
 

أثنـاء ممـارستهـم  طريقـة بـواسطتهـا يساعـد األخصـائي أفـراد اجلمـاعة» أبهنـا « ين حممـد مشس الد» كما يعـرفها 
لينمو كأفراد وكجماعـة  ألوجـه نشـاط البـرانمـج فـي األنـواع املتعـددة  مـن اجلمـاعـات فـي املؤسسات املختلفة

.« هحيت يسهمـوا يف تغييـر اجملتمـع يف حـدود أهـداف اجملتمع وثقافت  
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  :يتناوهلا تعريف طريقة خدمة اجلماعة  ميكن حتديد اجلوانب اليت جيب أنومن خالل التعاريف السابقة 
تستخدم األسلوب العلمي إهنا طريقة  – 5  
هتدف إيل منو األفراد واجلماعات  – 2  
.أساس العمل يف هذه الطريقة يف مناخ دميقراطي  التفاعل اجلماعي املوجه – 4  
من خالل اخصائيني اجتماعيني جلماعة تطبق خدمة ا – 3  
. مبا يف ذلك جمال شغل أوقات الفراغتطبق يف شيت جماالت احلياة اإلنسانية  – 1  
  وإنشائية وعالجية وقائيةهلا أدوار  – 1
تستخدم برامج مرسومة لتحقيق اغراضها  – 7  
ُتارس من خالل تنظيمات اجتماعية – 6  

 
ةأهداف طريقة خدمة اجلماع: اثنيا   

.إيل أقصى حد ممكن  احتياجاهتم وإشباعالنضـج وتنميـة شخصياهتـم مسـاعدة األفـراد على  – 5  
قـدرهتم ، وكذلك تزيد مـن قدرهتـم على اإلنتاجية اليت ااتحة الفرصة لألفراد الكتساب املهارات املختلفة  – 2

. املشاركة اجلماعية يف أوجه األنشطة املختلفةعن  طريق االبتكـارية   
عـن ، ويتـم ذلك  وترقيـة األسلـوب الـدميقـراطي لألفـراد واجلمـاعـاتممارسـة احليـاة الدميقـراطيـة بصفـة عـامة  – 4

حتت إشراف وتوجيه  اخصائي اجلماعة املدرب مهنيا للقيام مبثل املمارسة الفعلية لألساليب الدميقراطية طريـق 
.هذا العمل   

إسهـام األفراد واشرتاكهـم مع عن طريـق  نمية قدراهتم علي االشرتاك مع الغريإاتحة الفرصة لألفراد لت – 3
علي تفهم املمارسات الدميقراطية والتفكري  ويساعد االشرتاك مع الغري،  اآلخرين يف كل ما يتعلق هبم يف حياهتم

.الواقعي واختاذ القرار   
.  والتخلي عن صفة التحيز، احرتام الفروق الفردية لألفراد مساعدة األفراد علي  – 1  
. والقواعد والقوانني  ومراعاة آداب السلوك، األمانة و  الصدقو  كالعدلغرس القيم االجتماعية   – 1  
أي أن يكون الفرد قادراً  أو راضياً غاية الرضا علي أن يكون قائداً ، تنمية القدرة علي القيادة والتبعية  – 7

.موقف آخر  واتبعاً له يف لغريه يف بعض املواقف  
وأداء واجباهتم والقيام  مساعدة األفراد علي التمسك حبقوقهم واملطالبة هبا دون تردد أو خوف – 6

. مبسئولياهتم عن رغبة ذاتية   
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مع تعديل أو تغيري االسهـام مـع األسـرة واجلماعـات املختلفـة فـي نقـل ثقافـة اجملتمع من جيل إيل آخر  – 1
. وب فيهابعض النواحي غري املرغ  

. مبا يعود عليهم وعلي اجملتمع ابلنفع استغالل وقت فراغ األفراد واجلماعات  – 56  
. اإلدمانو  التشردو  كاالحنرافاستخدام اجلماعة كأداة للوقاية من العديد من األمراض االجتماعية   - 55  

 
عناصر طريقة خدمة اجلماعة : اثلثا   

  اجلماعة – 5
حياولون إشباع تربطهم عالقة غري رمسية  وحدة تتكون من ثالثة أشخاص أو أكثر» أبهنا اجلماعةميكن تعريف 

. « احتياجاهتم من خالل االرتباط االجتماعي بينهم  
:ميكن عرضها علي النحو التايل  جمموعة من السمات أو اخلصائصجيب أن يتوفر يف اجلماعة   

 
.   يف االنضمام إليهاهدف واضح ومعلن جلميع األفراد الراغبنيأن يكون هلا  –أ   

يشرتكون يف السمات العمرية واملستوي االجتماعي والثقايف مبعين أهنم  وجود جتانس بني أعضاء اجلماعة –ب 
. والتعليمي وغريها  

. يتمثل يف أدوار ومسئوليات حمددة لكل عضو  وجود تنظيم وظيفي للجماعة -جـ   
وعالقات بني األعضاء  اجلماعة واألشخاص املكونني هلا عالقة مهنية بني أخصائي خدمةتتميز بتكوين  -د 

.بعضهم البعض داخل اجلماعة  
أخصائي خدمة اجلماعة  – 2  

معد إعداداً مهنياً ميكنه من القيام بدوره علي أكمل وهو الشخص الذي يقوم بتقدمي املساعدة للجماعة وهو 
.  وجه  

: وجيب أن يتوافر يف أخصائي اجلماعة عدة صفات وهي   
االستعداد والرغبة يف العمل مع اجلماعات  -  
والرغبة يف تطبيق هذه املعارفالفهم واالدراك الواعي للمعارف اإلنسانية  -  
واتزاهنا االنفعايل والعاطفي قوة الشخصية  -  
والفهم الصحيح ألبعادها املسئولية والقدرة علي حتملها  -  
والنموذج الصاحل القدوة احلسنة  -  
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االنصاف والتقدير  -  
الثبات يف املعاملة يف املواقف املتشاهبة  -  
االشرتاك مع األعضاء والتجاوب معهم -  
  :الربانمج يف خدمة اجلماعة  – 4

 الوسيلةالربانمج هو ، مبعين أن  أي شيء وكل شيء تفعله اجلماعة لرتضي ميوهلا واهتماماهتا ابلربانمجيقصد 
.    ملقابلة حاجات أفراد اجلماعة من خالل التوجيه اليت يستخدمها أخصائي اجلماعة  

وهذه . وحمتوي الربانمج ، وأخصائي اجلماعة ، األعضاءتتمثل يف ثالث عناصر أساسية ويتكون الربانمج من 
. العناصر مرتابطة ببعضها البعض  

  : نحو التايل واليت ميكن عرضها علي ال هناك جمموعة من املبادئ الواجب توافرها عند وضع الربانمج
أن يكون الربانمج حمققاً لرغبات وحاجيات األعضاء جيب  – 5  
ضرورة ارتباط أهداف الربامج مع أهداف املؤسسة واجملتمع  – 2  
جيب أن يراعي يف الربانمج اإلمكانيات واملوارد املؤسسية والبيئية  – 4  
.جيب أن يكون الربانمج مالئما لعدد األفراد داخل اجلماعة  – 3  
. املادة اخلصبة لتكوين عالقات الصداقة والتعاون جيب أن يكون الربانمج هو  – 1  
جيب أن يشرتك األعضاء يف وضع الربانمج  – 1  
يراعي يف وضع الربانمج حدود وقدرات األعضاء  – 7  
يراعي أن يكون الربانمج مرانً وتقدمياً  – 6  

: وتنقسم الربامج يف خدمة اجلماعة إيل ما يلي   
تنمية مهارات أعضاء اجلماعة يف تكوين العالقات ويهدف هذا النوع من الربامج إيل : الربامج االجتماعية 

. اإلجيابية بينهم   
تزويد األعضاء ابملعارف ، واملعلومات عن يهدف هذا النوع من برامج خدمة اجلماعة إيل : الربامج الثقافية 

. واملؤُترات،  راتواحملاض،  الندواتطريق عدد من الوسائل مثل   
اإلعداد اجلسمي من أجل إعداد الفرد للعمل اجلاد انطالقاً إن اهلدف من هذه الربامج هو : الربامج الرايضية 

  . من مبدأ روح الفريق الواحد
، واليت تنعكس إجيابيا علي األعضاء اجلماعة تنمية املهارات الفنية ألعضاء ويكون اهلدف منها : الربامج الفنية 

.املستقبل يف   
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الثامنةالثامنة  احملاضرةاحملاضرة  
 اتبع خدمة اجلماعةاتبع خدمة اجلماعة

 
مبادئ طريقة خدمة اجلماعة : رابعا   

من أهم املبادئ اليت جتعل من ينظر إيل هذا املبدأ ابعتباره مبدأ تكوين اجلماعة علي أساس مرسوم  – 5
. أداة إجيابية لنمو الفرد ومقابلة حاجاته  اجلماعة  

العمـر الزمين مـن حيث تكـون اجلمـاعة متجانسـة أن عات يف إطار هذا املبدأ جيب مـراعاة وعند تكوين اجلما
 حاجاتو العادات والتقاليد إيل جانب مراعاة والثقايف والصحي  واالقتصاديواملستوى االجتماعي ، والعقلي 

.  ورغبات األعضاء   
، بني أعضاء اجلماعة قـدر مـن االختـالف وجود يف تكوين اجلماعات  إال أنه يفضل أمهية التجانس ورغم 

اجلماعـة البـد أن يتوافر فيها  إيل أن قانون املسافة األنسب والتجانس النسيب يف إطار « فريتز ريدل»ويشري 
أمـا فالتجانس يكون  لضمـان استقـرار اجلمـاعة ،  وجود نسبة قليلة مـن االختـالفمـع قـدر كبيـر مـن التجانس 

.لضمان حيوية اجلماعة ونشاطها االختالف يكون  القليـل مـن  
 

مبدأ التنظيم الوظيفي املرن  – 2  
وطريقة خـدمة ، مبـدي منو اجلماعة ومعرفتها أبمهية هذا التنظيم يـرتبط  التنظيـم اخلاص ابجلماعة أمـر هاميعـد 

وعة من الوظائف اليت حتتاج من خالل جممحتمل املسئولية واكتشاف القيادات اجلماعـة تتيح هلؤالء األفراد 
. اجلماعة إليها   

أو وأمني للصندوق سكرتري للجماعة وخيتاروا رئيساً هلم ميكن أن خيتار أفراد اجلماعة يف اندي مثال  :مثال 
.مراقب للنشاط   

عيـة تساعد علـي تدريب أفـراد اجلماعة علي القيـادة والتبالوظائف الواردة يف املثال السابق وميكن القول أن 
. حبيث يستطيع التنظيم مقابلة حاجات أعضاء اجلماعة  وعلي حتمـل املسئولية  

وضع تنظيم وظيفي ميكنها من وضع وتنفيذ براجمها وحتقيق أغراضهاعلى ويساعد األخصائي اجلماعة   
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، اجلماعـة  ومسئولياهتـم داخـل، وأدوار األعضـاء ونظام العضوية ،  وشعارها، اسم اجلماعة من ويتكون التنظيم 
. ودستـور حيدد قواعد ولوائح اجلماعة   

حيت ال حسب احلاجة الفعلية للجماعة  للتمدد واالنكماشحبيث يكون قابال يتسم التنظيم  ابملرونة  وجيب أن 
.  يكون هناك مغاالة يف حجم التنظيم  

 
مبدأ األهداف املعينة  – 4  

تدعيم ولكل منهم أهداف حمددة تسعي إيل  عضاء اجلماعةوأ املؤسسةو  األخصائيكل من يسهم يف منو اجلماعة  
.  اجلماعة واإلسهام يف منوها وإشباع رغباهتا  

 
:وهناك أهداف قريبة وأهداف بعيدة   

مساعدهتا علي ممارسة كذلك   مساعدة أعضاء اجلماعة علي تقبل بعضهم البعضتتمثل يف : األهداف القريبة 
.وفر لألعضاء الشعور ابألمن أوجه النشاط اليت تشبع رغباهتا ، وت  

 
مساعدة أعضاء اجلماعة علي النضج كما تساعدهم علي أن يكونوا مواطنني تتمثل يف : األهداف البعيدة 

.  صاحلني  
 اجلماعة واملؤسسة واألخصائي وحدة واحدة تعمـل متضامنـة مع بعضها لتحقيـق أهدافهاويسلم هذا املبدأ أبن 

وقد يضطر ، ألفـراد واجلماعات ملعرفة حدودهم وإمكانياهتم وأهدافهم وعلى األخصائي أن يساعد ا. 
للوصول إيل الغاايت واألهداف  بتجزئة اهلدف البعيد إيل جمموعة من األهداف الفرعيةاألخصائي أن يقوم 

.البعيدة   
 

مبدأ الدراسة املستمرة  – 3  
ة وحدات الدراسة سواء الفـرد أو اجلماعة يقوم بدراسجيب علي األخصائي االجتماعي عند تقدمي املساعدة أن 

وعلى .  يؤمن مببدأ التغيـر واالختـالف فالفـرد واجلمـاعة دائما يف تغري مستمر وهـو يف ذلك  أو املؤسسة
عـن طريـق برانمج يقابل األخصائي أن يكـون على معرفة هبذا التغري حىت ميكنه مساعدة اجلماعة وأعضائها 

. غريةحاجاهتم ورغباهتم املت  
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مبدأ استغالل املوارد  – 1  
فخربات ،  الطاقات واإلمكانيات املادية والبشرية اليت ميكن أن تسهم يف خدمة اجلماعة ابملوارديقصد 

وإمكانيات اجملتمع سواء ، واجلمـاعة نفسهـا وأفـرادها واملـؤسسة وإمـكانياهتـا ،  األخصائي االجتماعي ومهـاراته
. جيب استغالله مبهارة لتحقيق أغراض اجلماعة وأهدافهالك ، كل ذمادية أو بشرية   

 
مبدأ الدميقراطية وحق تقرير املصري  – 1  

، واالعرتاف بفروقهم الفردية ،  اإلميان بكرامة األفرادتقوم فلسفة اخلدمة االجتماعية وطرقها املختلفة علي 
. وقوهتم وحقهم يف تقرير أسلوب حياهتم   

 
فمهمـا كانت قـوة العميل أو ضعفه فهـو ،  وحريته وحق تقرير مصيـره، قوة العميل بوتؤمن خدمة اجلماعة 

وتكمن مهمة األخصائي يف مساعدة األفراد علي تنمية وجيب أن يستمر يف حتملها ،  يتحمل مسئولية حياته ،
.قواهم الكامنة للتغلب علي مشكالهتم  

بل من الضروري التدخل يف الوقت ،  لجماعة دون تدخلفال يعين ترك احلرية املطلقة لتقرير املصري أما عن 
. مبخالفة سياسة وأهداف املؤسسة ابعتبارها جزء من اجملتمع الذي يشعر فيه األخصائي   

 
  مبدأ التقومي – 7

للتغريات اليت تصاحب اجلهود املبذولة يف النواحي املتعلقة ابلعمل مع حتـديـد القيمة الفعلية  هـوالتقـويـم 
إال عن طريق  حيث ال تنمو اجلماعة ووسيلة لتحقيـق أهـداف خدمـة اجلماعة عملية ضـرورية وهـو . ات اجلماع

  . كشف األخطاء وإصالحها
كما ال يقتصر التقومي على جزء واحد من ،  املؤسسةو  اجلماعةو  األخصائيويشرتك يف عملية التقومي كل من 

.اتولكن يشمل مجيع املقوم مقومات العمل مع اجلماعة  
 

عمليات طريقة خدمة اجلماعة : خامسا   
الدراسة االجتماعية  – 5  

ويستخدم االخصائي االجتماعي  يف ذلك جمموعة من معرفة كل ما يتصل ابألعضاء من معلومات وتتمثل يف 
: األدوات أمهها   
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املالحظة  –أ     
االستماع واالنصات  –ب   
الزايرات املنزلية -جـ   

 
مل  التشخيص وخطة الع – 2  

ميكن فمن خالل التشخيص ، ال خيتلف التشخيص يف طريقة خدمة اجلماعة عن بقية طرق املهنة األخرى 
التعرف علي سبب رغبتهم يف و التعرف علي شخصيات األفراد ودوافع سلوكهم لالنضمام إيل هذه اجلماعات 

.  اعة وخارجهاالتعرف علي العالقات االجتماعية داخل اجلم، وكذلك  االنضمام إيل اجلماعة  
.لكي حيقق النمو والنضج هلا وضع خطة عمله مع اجلماعة ويساعد التشخيص األخصائي علي   

 
العالج وتنفيذ اخلطة  – 4  

جمموعة من ، وذلك من خالل وضع معطيات الدراسة والتشخيص ، موضع التنفيذ الفعلي  ابلعالجيقصد 
مهاراته يف ، فهمه ألعضاء اجلماعة ، خصائي االجتماعي األ، الربانمج  ،اجلماعة نفسها تتمثل يف األدوات 

. استخدام نفسه وعالقته املهنية مع األعضاء داخل اجلماعة  
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التاسعةالتاسعة  احملاضرةاحملاضرة  
 طريقة تنظيم اجملتمعطريقة تنظيم اجملتمع

 

  مقدمة -
دمات تستهدف حتقيق مستوى مناسب من اخلواليت إحدى طرق اخلدمة االجتماعية طريقة تنظيم اجملتمع تعترب 

فهي ال تقـدم  ملـواجهـة احتياجاهتم تنميـة الـوعـى لـدى اجملتمعـاتمـن خـالل لتحقيق الرفاهية االجتمـاعية 
بل تسعي خللق سبل لالتصال بني اجلماعات والتنسيق بني املؤسسات خـدمات مباشـرة لألفراد أو اجلماعات 

.واليت هتتم بتقدمي اخلدمات   
 

اجملتمع  تعريف طريقة تنظيم: أوال   
: هناك تعريفات متعددة لطريقة تنظيم اجملتمع ، وميكن عرض بعض منها على النحو التايل   

تعريف عبد املنعم شوقي  –أ   
يستخدمها األخصائيون االجتماعيون واملتطوعون من الشعب املتعاونون معهم طريقة للخدمة االجتماعية » 

لتعبئة املوارد املوجودة أو التـي ميكـن إجيـادهـا  تلف املستوايتلتنظيم اجلهود املشرتكة حكومية وأهلية ويف خم
.« ملواجهـة احلاجـات الضـروريـة وفقـا خلطـة مرسومة ويف حدود السياسة االجتماعية للمجتمع  

 
تعريف هدى بدران  –ب   

اليت ت اجملتمعيـة للتأثيـر يف القـرارايستخدمها األخصائي االجتماعـي طريقة من طرق اخلدمة االجتماعية هي »
«تتخـذ على مجيع املستوايت لتخطيط وتنفيذ برامج التنمية االجتماعية واالقتصادية  

 
تعريف سيد أبو بكر  -جـ   
ميارسها األخصائيـون االجتماعيون ملساعـدة سكـان طريقة أساسية ملهنة اخلدمة االجتماعية تنظيم اجملتمع » 

وتوجيهها لتحسني يط وتنفيذ وتقومي الربامج املناسبة لتنمية مواردهم اجملتمع على اختاذ أسلم القرارات لتخط
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اهليئات احلكومية واألهلية واخلربات الفنية أحـواهلـم االقتصادية واالجتماعية على أساس من التعاون املنسق بني 
.« طبقـا أليديولوجية اجملتمـع وسياسته العامة على خمتلـف املستوايت  

 
اللطيف  رشاد عبدتعريف  –د   
ميارسها أخصائيون اجتماعيـون ملتزمـون ابملنهـج العلمـي ملساعـدة اجملتمع طريقة من طرق اخلدمة االجتماعية »

التحـرك ملـواجهـة مشكالتـه أو تنشيطـه إلدراك املشكالت ووضع األولوايت علـي وقياداته الشعبيـة والتنفيذيـة 
ا من أجل املطالبة حبقوقهم والتأثري علي متخذي القرار من خالل ، وتدعيم اجلهود اليت يبذلوهناملناسبة هلا 

. « األهداف املادية واملعنويةلتحقيق القنوات الشرعية   
 

: اخلصائص الرئيسية لطريقة تنظيم اجملتمع : اثنيا   
. هلا أساسها النظري من معارف وخربات ومهارات إهنا طريقة رئيسية من طرق اخلدمة االجتماعية  – 5  
. للقيام بدورهم أخصائيون اجتماعيون مدربون ميارس هذه الطريقة  – 2  
. وُتكني سكان اجملتمع من مواجهة مشكالهتمالقرارات اجملتمعية تعمل الطريقة علي التأثري يف  – 4  
. تستعني الطريقة ابخلرباء املتخصصني يف جماالت العمل  – 3  
. تقدمي اخلدمات اجملتمعية  تكون مشاركة املواطنني واحلكومة أساس يف – 1  
 املدارسأو يف أجهزة معينة مثل  أجهزة متخصصة لتنظيم اجملتمعُتارس طريقة تنظيم اجملتمع من خالل  – 1
. وغريها  املصانعو   
. استخدام واستحداث املوارد ملقابلة االحتياجات املتزايدة لألهايل تعمل هذه الطريقة على  – 7  
  . واجملتمعات  التعاون بني األفراد واجلماعاتتسعى إىل تنمية روح  – 6
وسياسته العامةأيديولوجية اجملتمع تعمل هذه الطريقة يف إطار  – 1  

. خبطة التنمية الشاملة للمجتمع القومي ترتبط خطة تنظيم اجملتمع  – 56  
.  تمعهمضرورة اشرتاك سكان اجملتمع يف تقومي الربامج املقدمة جملتؤكد هذه الطريقة علي  – 55  
وعلى املستوى واملستوى اإلقليمي  واملستوى القومياملستوى احمللي فتتم على هلا مستوايهتا اجلغرافية  – 52

.الدويل   
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أهداف تنظيم اجملتمع : اثلثا   
اهلدف العام  –أ   

مبا املرغوب احداث التغيري االجتماعي املقصود و على (  هيئاتهو  مجاعاتهو  أفراده) مساعدة اجملتمع ويتمثل يف 
 العمـل علـي إجيـاد تـوازن بيـن مـوارد اجملتمع واالحتياجات القائمة فيهيؤدي إيل حتسني أحـوالـه وذلـك مـن خـالل 

. 
األهداف الثانوية  –ب   
وقائمة  حىت تستند سياسة العمل االجتماعي إىل معلومات صحيحةدراسة اجملتمع دراسة اجتماعية كاملة  – 5

.  ام واإلحصائيات واحلقائقعلى أساس األرق  
. حيت ميكن حتقيق التكامل املطلوب يف اخلطة إعداد خطة الربامج اجلديدة وتعديل القائم منها  – 2  
. مبا حيقق عائدا كبريا من اخلدمات النهوض ابملستوى الفين للربامج ورفع مستوى كفايتها  – 4  
. ماعات واهليئات املتصلة بتنفيذ الربامج بني األفراد واجلتنمية روح التعاون وروح الفريق  – 3  
.وإاثرة اهتمام مجيع قطاعاته مبشكالت اجملتمع التوعية الالزمة لتحريك اجملتمع  – 1  

 
: ويضع بعض العلماء التقسيم التايل ألهداف تنظيم اجملتمع  -  
أهداف ختطيطية  – 5  

ُتهيداً االحتياجات حسب أولوايهتا وأمهيتها  تلك وترتيبدراسة اجملتمع لتحديد احتياجاته وموارده وتتضمن 
. لرسم خطة العالج   

أهداف تنسيقية  – 2  
على خمتلـف املستـوايت والفئات وذلك  التنسيق بني خمتلف اهليئات األهلية واحلكومية على السـواءوتتضمن 

.لضمان عـدم التكرار أو التداخل بني اخلدمات واملستوايت   
أهداف تدعيمية  – 4  
وحتقيق التعاون بينها سواء ضمن تشجيع املواطنني واهليئات احلكومية على رفع مستوى اخلدمات املوجودة وتت

.احلكومية أو األهلية   
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العاشرةالعاشرة  احملاضرةاحملاضرة  
 اتبع تنظيم اجملتمعاتبع تنظيم اجملتمع

 
  مبادئ تنظيم اجملتمع: رابعاً 

مبدأ التقبل  – 5  
املـوقف ويقصـد ابلتقبـل ،  ع طـرق اخلـدمة االجتمـاعيـةمن أهم ركائز العمل واملمارسة يف مجيـمبدأ التقبل يعد 

.  سواء كانت فرد أو مجاعة أو جمتمعالوجداين لألخصائي االجتماعي جتاه الوحدة اليت يتعامل معها   
 

وال ،  يتقبل اجملتمع كما هو عليه مبشكالته وقيمه وعاداته منذ البدايةجيب أن ولنجاح األخصائي االجتماعي 
ولكن يتقبل الوحدة البشرية اليت يتعامل السلوك غري املقبول أخالقيا أو دينيا أن يتقبل األخصائي يعين ذلك 

.معها ويكون لديه الرغبة يف مساعدهتا على حتقيق أهدافها  
تقبل األخصائي كمنظم اجتماعي للوحدات البشرية اليت يتعامل  مثلوال يكون التقبل من طرف واحد فقط 

.ظى املنظم االجتماعي أيضا بقبول هذه الوحدات ملساعدته يف القيام أبدواره معهامعها ولكن جيب أن حي  
 

مبدأ االستثارة  – 2  
واستثارة املواطنني بعدم الرضا عن  ضرورة توفري مناخ مناسب لعمليات التغري االجتماعييعىن هذا املبدأ 

والرغبة األكيدة يف تغيري األوضاع ، ملستمـر واليت تعترب مصـدر القلـق والضيـق ااألحوال واألوضاع املوجـودة 
.غري املرغوب فيها   

 
مبدأ املشاركة  – 4    

ابلرأي ملا له أمهية يف تشجيع األفراد علي املشاركة سواء حجر الزاوية يف طريقة تنظيم اجملتمع يعترب هذا املبدأ 
حبيث ال تقتصر املشاركة ، راهتم ورغباهتم ملواجهة احتياجاهتم ومشكالهتم مبا يتناسب مع قد أو ابجلهد أو ابملال

.علي فئة دون األخرى   
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مبدأ حق تقرير املصري  – 3  
دون أن يفرض عليه  حقائق إنسانية تؤمن بكرامة الفرد وحقه يف املمارسات املشـروعةيستند هذا املبدأ على 

. أمراً يف غري صاحله   
ن يتخذوا القـرارات اليت تتمشى مع قدراهتـم وامكانياهتـم وأجيب أن يقـرر سكان اجملتمع أبنفسهـم مصريهم لذلك 

طاملا ال يتناىف وجيب اال يهمل املمارس املهين هذا احلق ، سواء كانت قرارات ختطيطية أو تنفيذية ومشكالهتـم 
.مع قيمه املهنية وسياسة اجملتمع   

 
مبدأ الوصول إيل نتائج مادية ملموسة  – 1  

حبيث حتقق حتقيق نتائج مادية أو معنوية  كبقية طرق اخلدمة االجتماعية إىل  هتدف طريقة تنظيم اجملتمع
أن يبدأ ببعض املشروعات أو مواجهة ، وجيب على املمارس املهين يف بداية عمله والتقدم  للمجتمعات التنمية

وعات اليت مث يقوم بعد ذلك ابملشر ، لكسب ثقة األفراد املشكالت اليت قد تؤدي إيل نتائج ملموسة سريعة 
. تساعد التغيري والتنمية الشاملة  

 
مبدأ املوضوعية  – 1  

والبعد عن النزعات ابحلياد وعدم التحيز أن يلتزم املمارس املهين يف تناوله ملشكالت اجملتمع  ابملوضوعيةيقصد   
نها أو ال مصلحة فئة بعي،  املصلحة العامة للمجتمع، حيث جيب أن يراعي االخصائي االجتماعي الشخصية 

أو تركز ،  أيخذ برأي مجاعة معينة هلا نفوذ وسلطان يف اجملتمع دون اجلماعات األخرى، أو مصلحته الشخصية 
.  اخلدمات يف منطقة دون املناطق األخرى  

 
مبدأ الرجوع للخرباء  – 7  

أن يلجـأ   تمـاعيفيجب علـى األخصـائي االج، االستعانة بكل خربة تفيد يف العمل اجملتمعي يقصد هبذا املبدأ 
وعليه أال يدعي املعـرفـة فأحيـانـا قـد حيتاج ، إىل اخلبـراء عندمـا ال يتمكـن مـن مساعـدة اجملتمع بقدراته الـذاتية 

ولذلك جيب أن يستعني ابخلرباء يف خمتلـف ، أو مهندس مستشار قانوين أو أو نفسي طبيـب بشـري إلـى رأي 
يلـم األخصائـي بكـل جماالت املعرفة اليت تساعده يف حل مشكالت يف  ألنـه مـن الصعـب أن التخصصـات

.اجملتمع   
 



[41] 
 

مبدأ العالقة املهنية   - 6  
عالقات طيبة مع الذي يسمح لألخصائي االجتماعي من الدخول يف مبثابة الضوء األخضر العالقة املهنية تعترب 

. ة الثقة واالحرتام واحلرية املتبادلوهى تقوم على املواطنني   
للتعرف علي أحوال  تكوين العالقة املهنية بني قادة اجملتمعوال يستطيع االخصائي أن يؤدي دوره إال من خالل 

ملا هلا مـن أمهية يف  العـالقة املهنية املبـدأ الـرئيسي يف اخلدمـة االجتماعية، وُتثل ومشكالت اجملتمع وإمكانياته 
. إجنـاح دور املمـارس املهين   

 
أ التقومي الذايت مبد – 1  

مـع الوحـدة البشرية سـواء فردا أو مجاعة  حتديد مدى النجاح أو الفشل يف عمل األخصـائيإيل  التقومييهدف 
جيب عليه أوال تقـومي ولكي حيقـق الفاعلية يف عمله . وابلتـايل يستطيع االستفـادة مـن أخطـائه يف عمـله أو جمتمعا 

وحيـدد مـا إذا كـان سلـوكه يتفـق مـع قيـم وعادات وتقاليد اجملتمع أم  ـائه ومـرؤوسيـهذاته وسلـوكه مـع زمالئه ورؤس
وما ينقصه من معارف ومهارات وذلك لكي يرفع من مستواه املهين ابإلضافة إىل قيام األخصائي بتحديد ال 

. مستواه املهين  
 

عمليات تنظيم اجملتمع : خامسا   
املرحلة التمهيدية  –أ   

: ذه املرحلة علي جمموعة من اخلطوات اليت يقوم هبا األخصائي االجتماعي على النحو التايل تعتمد ه  
وحتديد اللوائح اليت تنظم العمل  لتحديد أهدافها وعالقتها ابملنظمات األخرىدراسة املنظمة اليت يعمل هبا  -5

.هلا   
رف علـى خصـائـص سكـان اجملتمـع وثقـافتـه من حيث التعـدراسـة مجيـع مكونـات اجملتمـع احمليط ابملنظمة  -2

وبناء القوة يف اجملتمع واحتياجاته ومشكالته وما بذل من جهد  والعـالقـات االجتماعية السائدة بني السكان
. ملواجهة هذه املشكالت   

. تمع ومساعدهتم على اختيار املشروعات البسيطة اليت ميكن تنفيذها يف اجمل االتصال بقيادات اجملتمع - 4  
. ودراسة املوارد املادية والبشرية يف اجملتمع وضع أولوايت الحتياجات اجملتمع ومشكالته  - 3  
وبني الطالب يف املدارس التوعية ابملساجد  : مثلهتيئة اجملتمع ملا سيقوم بعمله األخصائي  للمواطنني  - 1

. وبني التجمعات السكنية  
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املرحلة التخطيطية  –ب   
مما يساعد األخصائي االجتماعي على املعلومات اليت مت مجعها خالل املرحلة التمهيدية رحلة على تعتمد هذه امل

. وضع خطة للعمل املهين تتناسب مع واقع اجملتمع وظروفه وإمكانياته وموارده  
:وتتم هذه املرحلة وفقا للخطوات التالية   

. حتديد احتياجات اجملتمع واملوارد الالزمة إلشباعها - 5  
إعداد فريق العمل وإعداد الربامج اخلاصة ابملشروعات اليت ستقدم للمجتمع وحتقق أهداف اخلطة  - 2

.املوضوعة  
وإعطاء األولوية لألهداف اليت هتم أكرب حتديد األهداف حبيث تتناسب مع قدرات وإمكانيات اجملتمع  - 4

. عدد من السكان  
.قيق األهداف اليت مت االتفاق عليهاحتديد اجلهاز الذي سيقوم بتنفيذ اخلطة وحت - 3  

 
املرحلة التنفيذية  -جـ   

: يتم يف هذه املرحلة التنفيذ الفعلي ملا مت التخطيط له وذلك وفقا للخطوات التالية   
. العمل مع القيادات الشعبية واملهنية ابجملتمع - 5  
. تدريب هذه القيادات على األعمال لضمان نتائج أفضل - 2  
. املسئوليات واملهام على بعض أفراد اجملتمع ممن لديهم استعداد للمشاركةتوزيع  - 4  
.استثارة أهايل اجملتمع للمشاركة يف التنفيذ - 3  

 
: املرحلة التقوميية  –د   

.للتأكـد من الوصول إيل األهداف اليت قام من أجلها املشروع  أتيت هذه املرحـلة   
وآثـار هذه وقيـاس درجـة كفـايتهـا اإلنتـاجية  امج ومشـروعـات التنميـةالكشف عن فاعلية بر ويهدف التقومي إىل 

. املشروعات يف حتقيق أهداف التنمية   
تقييم هنائي بعد االنتهاء من يلي ذلك  التقييم املرحلي جلميع العمليات السابقةوتتم عملية التقييم عن طريق 

.جلوانب السلبية ملعاجلتها للوقوف على التغريات اليت واجهت املشروع وا املشروع  
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احلادية عشراحلادية عشر  احملاضرةاحملاضرة  
 الطرق الثانوية يف اخلدمة االجتماعيةالطرق الثانوية يف اخلدمة االجتماعية

 

التخطيط يف اخلدمة االجتماعية : أوال    
البحث يف اخلدمة االجتماعية : اثنيا    
اإلدارة يف اخلدمة االجتماعية: اثلثا    

 
التخطيط يف اخلدمة االجتماعية : أوال   

هتدف اىل نقل اجملتمع من وضع اجتماعي اىل وضع اجتماعي أفضل منه تغيري اجتماعي  عمليةالتخطيط هو 
ة حالياً ومستقبال ـوارد املتاحـن خالل اختاذ جمموعة من القرارات اخلاصة ابستخدام املـم خالل فرتة زمنية حمددة

املستوايت ة ـمع على كافوتتم هذه العملية من خالل أجهزة اجملت ة املشكالتـات ومواجهـاع االحتياجـشبال
 .اجلغرافية 

 واليت عملية اختاذ قرارات منطقية عن أهداف املستقبل ووسائل حتقيق هذه األهدافأبنه  التخطيطكما يعرف 
 . تعتمد على وضوح ورسم االجراءات والقيم املتضمنة للطرق البديلة للعمل

حيث يستخدمه االخصائيون سابق اإلشارة إليها وهناك عالقة ارتباطية بني التخطيط وطرق املهنة األساسية ال
ابعتباره أسلواب علميا وأداة تستخدم لتحقيق أهداف مهنة اخلدمة  االجتماعيون يف كافة العمليات املهنية

 .االجتماعية 
 

مبادئ التخطيط  – 5  
 : مبدأ الواقعية  -أ

وذلك ابالتصال أبفراد اجملتمع تمع يسعى املخطط لوضع خطة تتمشى مع االحتياجات الفعلية ألفراد اجمل
ق واملعلومات عن املوارد املادية ائـع احلقـومجا ـواجههي الت احلالية اليتـرف على املشكـلدراسة احتياجاته والتع

 . والبشرية املتاحة ابجملتمع ومدى استعداد أفراد اجملتمع للعمل املشرتك
: مبدأ الشمول  -ب  
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حتقيقا للعدالة وذلك ابلشمول لكافة القطاعات ابجملتمع املخطط االجتماعي يضعها  تتصف اخلطة اليتجيب أن 
.االجتماعية   

: مبدأ التعاون والتنسيق  -ج  

راء مقابالت مع ـجيهتم املخطط االجتماعي ابوهلذا أمرين أساسيني لنجاح أي خطة يعد التعاون والتنسيق 
 .تصال أبفراد اجملتمعاىل االابإلضافة  ادات الشعبية والقيادات املهنيةـالقي

 
: مبدأ مراعاة الظروف الداخلية واخلارجية  -د  

م ـيهتذا ـهـول ةـة املستقبليـعلى اخلطتؤثر ن أن ـميك يراعي املخطط االجتماعي العوامل الداخلية واخلارجية اليت
ن ـعام ـرأي العـال اتـاهـل اجتـوتشكيوإجراء دراسات ملعرفة الظروف الداخلية واخلارجية ابجلماهري ابالتصال 

 .والتوعوية ةـرامج التثقيفيـالبطريق 
 
 : مبدأ التقدمية  - هـ

البد من مراعاة االطالع على اخلطط  حىت يتمكن املخطط االجتماعي من الوصول اىل األهداف املنشودة
ومن جملتمع ، للتعرف بوضوح على االواثئق والسجالت وذلك ابالعتماد على مت تنفيذها ابجملتمع  السابقة اليت

 .و االنفصال عن الواقع الفعلي أمث البدء مبا انتهت إليه اخلطة القدمية وذلك لضمان التكرار 
 
املراحل األساسية التخطيط  – 2  

تتحدد مراحل التخطيط االجتماعي يف مخس مراحل أساسية لكل مرحلة خطوات حمددة ميكن عرضها كما يلي 
 : 
 : هداف مرحلة الدراسة وحتديد األ -أ

واملوارد واإلمكانيات  جبمع البياانت واحلقائق اخلاصة ابحتياجات اجملتمع ومشكالتهيقوم املخطط االجتماعي 
وترمجتها اىل أهداف قريبة يسهل وضع األهداف اجملتمعية بعيدة املدى رحلة ـذه املـم خالل هتكما ياملتاحة  

 .حتقيقها 
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: مرحلة وضع اخلطة  -ب  

اجملتمعية مع مراعاة أن تسهم يف إشباع االحتياجات  اىل جمموعة من الربامج واملشروعات اليتيتم ترمجة اخلطة 
وضع برانمج زمين لتنفيذ هذه الربامج يف املواعيد وأن يتم  تتناسب هذه الربامج مع املوارد املتاحة ابجملتمع

 .اخلرباء املتخصصني و املقررة ويشرتك يف وضع اخلطة مع األخصائي االجتماعي عدد من 
: مرحلة تنفيذ اخلطة  -ج  

 .وتشرتك يف هذه العملية أجهزة خمتلفة لكل منها دور حمدد برامج ومشروعات قابلة للتنفيذ اىل ترتجم اخلطط 
 : مرحلة املتابعة  -د

ويتم خالهلا مقارنة تتم لقياس األداء من أول مرحلة يف التخطيط  جمموعة اإلجراءات اليت ابملتابعةيقصد 
 . اعرتضت عملية تنفيذ اخلطة ومعرفة الصعوابت اليتمبا مت تنفيذه فعليا داف املوضوعة يف اخلطة األه

: مرحلة تقييم اخلطة  -هـ  

بقياس مدى جناح وخالهلا يقوم املخطط االجتماعي بعد الوصول اىل النتائج األخرية تتم هذه املرحلة يف النهاية 
 . لالستفادة منها يف االرتقاء ابخلطط املستقبليةهلا أو فشل اخلطة يف حتقيق األهداف املقررة 

 
دور االخصائي االجتماعي كمخطط  – 3  
د ـوحتدية ـة واجلزئيـبني األهداف الكلي مع الربطيسعى اىل حتقيقها  وضع صورة كلية لألهداف اليت -5
  . ات لألهداف يف ضوء االحتياجات واملوارد املتاحةـويـأول
.النظر املختلفة للمشاركني يف عملية وضع اخلطة  التوفيق بني وجهات -2  
.  والتوفيق والربط فيما بينها يف اجتاه واحد حنو حتقيق اهلدفدراسة القوى املؤثرة يف اختاذ القرار ابجملتمع  -4
حبيث يصل اىل حالة من التوازن فيما وبني القوى االنتاجية التنسيق بني القوى احلكومية والقوى الشعبية  -3
.ينهم ب  

 .ووضع حلول بشأهنا قد تواجه اخلطة ودراستها  التنبؤ ابملشكالت اليت -1
 .تعبئة القوى الشعبية للقيام أبدوارهم خالل مراحل التخطيط املختلفة  -1
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اإلدارة يف اخلدمة االجتماعية : اثنيا   
ن طريق جهاز إداري ـععني عملية وأسلوب يتم اتباعهما من أجل حتقيق برانمج م»أبهنا  اإلدارةتعريف  ميكن

ر تنسيق اجلهود وصوال لبلوغ ـوع من التوافق والتعاون عبـر نـرغبة يف توفيـحيث ال يتسم ابلتنظيم العلمي
. « األهداف املرغوبة  

 ميارسها اإلداريون من األخصائيون االجتماعيني أبهنا الطريقة اليت »فقد مت تعريفها اإلدارة االجتماعية أما 
ة على ـم ومساعدة املنظمـوفقاً ملتطلبات وظائفه مـع مسؤولياهتـعاملني يف أداء أعماهلم والتعامل مملساعدة ال

وارد املتاحة ـار األمثل للمـستثماال ريقطـن ـع ذي تتواجد بهـراد اجملتمع الـل اخلدمات االجتماعية ألفـر أفضـتوفي
  . ابجملتمع

 
عملية حتويل السياسة االجتماعية اىل خدمات »أبهنا جتماعية اإلدارة يف اخلدمة اال «ي جون كدان»  ويعرف

رض التوصيات ذات الصلة بعمليات أو ـل االستفادة منها يف عـن أجـوتوظيف اخلربات املكتسبة ماجتماعية 
  . « وسائل تعديل السياسة االجتماعية

والعمل على حتقيق أغراض املنظمة عملية حتديد و »أبهنا اإلدارة يف اخلدمة االجتماعية  «هريمن سنت»كما عرف 
. «تنفيذها من خالل اجلهود التعاونية املشرتكة واملنظمة  

 
ة عمليات اإلدارة االجتماعي -  

 : تقوم اإلدارة اجتماعية بعدد من العمليات تتلخص يف اآليت 
يق أهداف املؤسسة تقود اىل حتق بتحديد الطرق والوسائل اليتيهتم التخطيط اإلداري : التخطيط اإلداري  -5

ي ـواملساعدة فا ـن أنشطتهـا والتنسيق بيـن هبـكما يعمل على توضيح أهداف املؤسسة للعاملي االجتماعية
 . استثمار املوارد واملصادر املتوفرة ومراقبة عمليات تنفيذ اخلطط

حتقيق من أجل  جتماعيةتقوم بتنسيق اجلهود البشرية ابملؤسسة اال يشمل العمليات اليتو : التنظيم اإلداري  -2
. األهداف املرجوة ومن أجل الوصول اىل أكرب معدل من الكفاءة واإلنتاج  
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الثانية عشرالثانية عشر  احملاضرةاحملاضرة  
 اتبع الطرق الثانوية يف اخلدمة االجتماعيةاتبع الطرق الثانوية يف اخلدمة االجتماعية

 
: التوظيف -4  

تدريب وأيضا إلدارة العمل هبا  ة واملؤهلةابلعناصر البشرية املدربة واخلبري عملية إمداد املنظمة االجتماعية هو 
 .القوى العاملة 

 
:التوجيه والقيادة  -3  

خيطر فيها املوظفني  يصدرها املدير التنفيذي ابملؤسسة االجتماعية يشمل كافة التعليمات والتوجيهات اليت
 . املرسومةأدائها ابعتبارهم أدوات لتنفيذ اخلطة وأوقات تقع على عاتقهم  بطبيعة األعمال اليت

 
:التنسيق  -1  

منعاً ألي تضارب وإجياد نوع من التعاون والتكامل يف أداء أعماهلم  وهو ربط أعمال املوظفني ببعضهم البعض
 حبيث تسري األعمال يف تناسق اتم وتؤدي اىل حتقيق اهلدف املنشود أو تكرار أو تداخل

 

:التقرير والتبليغ  -1  

وكل من له اجلهات املنفذة ت والبياانت والتوجيهات واألوامر املتعلقة ابلعمل اىل يعين نقل وإبالغ كافة املعلوما
إعداد ويشمل ذلك  عالقة بتنفيذ العمل سواء العاملني هبا أو املستفيدين من خدمات املؤسسة االجتماعية

ل والعالقات وإصدار النشرات وكتيبات العموحماضر اجللسات والبحث والتفتيش السجالت والتقارير الدورية 
 . العامة
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:التمويل وامليزانية  -7  

من حيث وضع امليزانية هلا خيتص بتوفري األموال الالزمة لتنفيذ كافة العمليات املخطط هلا من قبل املنظمة 
تعتمد  وحتديد سبل الرقابة املالية واالتفاق على مصادر التمويل اليتوإجراء عمليات احملاسبة واملراجعة بشأهنا 

 .املنظمة  عليها
 :وظائف األخصائي االجتماعي كإداري  -

 :ميكن حتديد وظائف األخصائي االجتماعي كإداري فيما يلي 
 .االشرتاك يف صياغة أهداف املنظمة وسياستها  -أ

والعالقات بينهم يوضح طبيعة العالقات بني العاملني بعضهم البعض  لالتصالاالشرتاك يف وضع نظام  -ب
 .عليا وبني اإلدارة ال

 . الستخدامها يف حتقيق أهداف املنظمةالبحث عن املوارد املادية والبشرية  -ج
.ومساعدهتم على القيام بوظائفهم بكفاءة وفاعلية اإلشراف على املتطوعني والعاملني اجلدد يف املنظمة  -د  

.بفاعلية املنظمة اقرتاح تعديالت من شأهنا تسهم يف إجناز أهداف  - هـ  

 . وحماولة املسامهة يف إشباعها من خالل املنظمةالحتياجات واملشكالت اجملتمعية دراسة ا -و
 

البد من وحىت يكون األخصائي االجتماعي قادراً على القيام هبذه الوظائف اإلدارية يف املنظمات االجتماعية 
 :تتضمن القدرة على أداء كل مما يلي  اليت صقله ابلعديد من املهارات اإلدارية

 .تفكري والتخطيط بواقعية ال -5
 .تقدير مدى معقولية اخلطط وقابليتها للتخطيط  -2
 .التفكري يف البدائل املختلفة للخطط واخلدمات  -4
 .وضع القرارات والتنبؤ ابآلاثر احملتملة هلا  -3
.القيام ابلعديد من األدوار واملهام يف نفس الوقت  -1  

 .ابية استخدام السلطة وتفويضها بطريقة إجي -1
 .االتصال بفاعلية مع كل من الزمالء والرؤساء والعمالء  -7
 .احلفاظ على االتزان الشخصي والعمل حبسم وجدية  -6
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البحث يف اخلدمة االجتماعية: اثلثا   
وذلك من مل يتم تفسريها  عملية حتتوي على تفسري الظواهر االجتماعية اليت» أبنه البحث االجتماعي يعرف 

هبذه احلقائق املتعلقة  الكشف عنالظاهرة املدروسة كأحد العناصر لعملية هدفها  بياانت عنخالل مجع ال
. « الظواهر  

. و السعي للوصول للمعرفة من خالل الطرق العلمية املقننةهبينما يرى آخر أبن البحث االجتماعي   
العلمي للوصول اىل نتائج تفيد استخدام املنهج »أبنه البحث يف اخلدمة االجتماعية من جانب آخر مت تعريف و 

وتنمية اإلمكانيات الفنية للخدمة االجتماعية حىت تصبح أكثر قدرة على حتقيق  يف إثراء القاعدة العلمية
. «أهدافها  

:أهداف البحوث يف اخلدمة االجتماعية   

 : البحوث يف اخلدمة االجتماعية اىل حتقيق عدد من األهداف من أمهها ما أييت تسعى 
من حيث تشخيصها وإجياد ع القضااي االجتماعية املختلفة ـة يف التعامل مـة االجتماعيـمفاهيم اخلدم سيختر  -5

 .احللول العالجية هلا وتقييمها 
ميكن االستفادة منه يف ختطيط وتنفيذ الربامج وصوال ألهداف اخلدمة  إضافة رصيد جديد من املعرفة -2

 .االجتماعية 
ملا للبحوث من أمهية كربى وصلت  جتماعية وطرقها عرب تلك البحوث والدراساتتدعيم مهنة اخلدمة اال -4

.اىل احلد الذي اعتربت طريقة من طرق اخلدمة االجتماعية   

 . تزويد األخصائيني االجتماعيني أبدوات لقياس حتقيقا للدقة يف التشخيص والعالج -3
 

 :أنواع األحباث والدراسات يف اخلدمة االجتماعية 
مل تسبق  دراسة الظواهر اجلديدة اليتيستخدم هذا النوع من البحوث يف : لدراسات االستطالعية ا -5

 .وصوال لكشف احلقائق املتعلقة ابلظاهرة املدروسة دراستها 
بناء على فروض سابقة أو بدوهنا تعرض خصائص الظاهرة املدروسة هي حبوث : الدراسات الوصفية  -2

.بطريقة أكثر دقة   

هذا و  وفق أساليب ضبط وحتكم هتدف الختبار الفروض بصورة دقيقةهي دراسات : راسات التجريبية الد - 4
 . نظرا لصعوبة تطبيقهالنوع من الدراسات الزال يستخدم بصورة قليلة يف جمال اخلدمة االجتماعية 
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:خطوات البحث يف اخلدمة االجتماعية   

التصميم املنهجي للبحوث يف يتبع نفس النهج املتبع  ال يزال البحث االجتماعي يف اخلدمة االجتماعية
 :والذي يتمثل يف اجلوانب التالية االجتماعية األخرى 

 .حتديد مشكلة الدراسة وصياغتها  -5
 .حتديد املفاهيم واإلطار النظري للدراسة  -2
 .وضع فروض وتساؤالت الدراسة  -4
.حتديد نوع الدراسة واملنهج املستخدم  -3  

 .جماالت الدراسة  حتديد -1
 .حتديد أدوات مجع البياانت واختبارها  -1
 .مجع البياانت  -7
 .تصنيف البياانت وتفريغها  -6
 .حتليل وتفسري البياانت  -1

 .كتابة التقرير النهائي للبحث  -56
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الثالثة عشرالثالثة عشر  احملاضرةاحملاضرة  

 املمارسة العامةاملمارسة العامة
 عيعيوالصفات الواجب توافرها يف االخصائي االجتماوالصفات الواجب توافرها يف االخصائي االجتما

 
تعريف املمارسة العامة: أوال   

 :تعريف دائرة معارف اخلدمة االجتماعية  -5
ويوضح أن التغيري البناء يتناول  للممارسة هي اإلطار الذي يوفر لإلخصائي االجتماعي أساس نظري انتقائي 

يف  العامةرسة للمماوتتمثل املسئولية الرئيسية ( من الفرد اىل اجملتمع ) كل مستوى من مستوايت املمارسة 
 . توجيه وتنمية التغيري املخطط أو عملية حل املشكلة

 
روبرت ابركرتعريف  -2  

ويف تقدمها املهنة  تقوم على أساس عام من املعرفة واملهارة املرتبطة ابخلدمة االجتماعية اليت هي املمارسة اليت
ويعمل مع إنساق خمتلفة على نطاق أساليب مهنية متنوعة للتدخل املهين ذلك يستخدم اإلخصائي االجتماعي 

 .واسع 
 

 :مجال شحاته تعريف  -4
من مجلة النماذج  نوع من املمارسة املهنية للخدمة االجتماعية تعتمد على انتقاء املداخل أو النماذج املهنية

 . واملداخل العلمية املتاحة
 

أهداف املمارسة العامة: اثنيا   
مساعدهتم على اختيار من خالل  و التكيف معهاأهتم على حل املشاكل هتم وقدر ءممارسة الناس لزايدة كفا -5

 .أفضل البدائل ملواجهة تلك املشكالت 
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تقدم اخلدمات  لالستفادة من املؤسسات اليتوارد املتاح وتوجيههم ـول على املـمساعدة الناس يف احلص -2
 .حيتاجون  إليها  اليت
 . ة جتاوب تلك املؤسسات معهموزايدزايدة استفادة الناس من املؤسسات  -4
 .تسهيل التفاعالت بني االنساق املختلفة يف البيئة االجتماعية  -3
 . من خالل القيام أبنشطة تنسيقيةالتأثري يف التفاعالت بني املؤسسات اجملتمعية  -1
ل مشاكل واملسامهة يف ح ترفع من مستوى البيئة االجتماعية اليتالتأثري على السياسات االجتماعية  -1

 .األفراد واألسر واجلماعات واجملتمعات
 .أي األكثر تعرضا للمشكالت التدخل بفاعلية لصاحل السكان األكثر تعرضا للخطر  -7
 

خصائص املمارسة العامة: اثلثا   
وات التدخل املهين ـفهي حتدد خط وليست مدخال نظراي أو نظرية علميةجتاه تطبيقي يف املمارسة اأهنا  -5

بغض  ع مشكالت العمالءـة مـالجيـن أساليب عـاسب مـا يتنـة الختيار مـه الفرصـوُتنحي االجتماعي لألخصائ
. النظر عن النظرية أو االجتاه الذي تنتمي إليه هذه األساليب  

يف الء ـبتفسري مشكلة العمق ـا يتعلـة فيمـوخاصنساق التعتمد املمارسة العامة على مفاهيم النظرية العامة ل -2
.وبعضها االنساق ء العالقة املتبادلة والتكامل الوظيفي بني ضو   
ز ـركـوال ي اتـراد واجلماعات واجملتمعـمنوذج أحادي متكامل وشامل يتضمن العمل مع األفاملمارسة العامة  -4

ى ر األحداث واملشكالت علـل لوصف وتفسيـام وشامـوب عـأسلر ـل يعتبـ، بة للتدخل املهين ـة معينـعلى طريق
حيث خيتار األخصائيون االجتماعيون نساق متوفرة تعترب ال أساليب التدخل املهين ـفكلذلك ي مستوى أ

.يف أي مؤسسة من مؤسسات الرعاية االجتماعية و مشكلة تواجه العميل أاألساليب املناسبة ألي موقف   
أجل فهم التأثري املتبادل من فيها يعيش  تؤكد املمارسة العامة على أمهية التعامل مع العميل والبيئة اليت -3

.وكيفية تعديل هذه التفاعالت من أجل أحداث التغيري املطلوب والتفاعل املستمر بينهما   
 :وهي هذه اخلصائص جتعل املمارسة العامة تستهدف حتقيق جمموعة من األغراض 

 .تعزيز قدرات حل املشكلة لدى الناس الذين نتعامل معهم   -
 .حيتاجوهنا  اليت تزودهم ابملوارد واخلدمات اليت النساقابربط الناس  -
 .نساق املختلفة يف اجملتمع الاالرتقاء بفاعلية وقدرات ا -
 .يف اجملتمع االجتماعية املشاركة يف تنمية وحتسني السياسات  -
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:اخلدمة االجتماعية يف إطار املمارسة العامة أبربعة أبعاد رئيسية وهي وتتميز   

 : البعد األول
 وبتهاـا أو صعـدهـة تعقيـا كانت درجـالت مهمـيركز األخصائي االجتماعي على مشكلة أو جمموعة من املشك

ولكن تعين أنه ميكن على ن حلها هنائيا ـل معها اإلخصائي ميكـيتعاممشكلة ا أن كل ـال تعين هنة ـة العامـواملمارس
 .املشكالت خفيف من حدة بعض هذه تاألقل ال

 :ين البعد الثا
 .استهدافها تغيري البيئة هو أن ما جيعل اخلدمة االجتماعية أكثر تفردا 

 :البعد الثالث 
ق ـن طريـفغالبا ما حيتاج اإلخصائي االجتماعي اىل مساندة عمالئه عويرتبط هذا البعد أيضا ابلبيئة املستهدفة 

 .الذي يساعد العميل على إشباع احتياجاته ال ـالتدخل الفع
 :بع البعد الرا

 .القيم املهنية األساسية للخدمة االجتماعية التمسك ابتباع وتنفيذ 
 

انساق التعامل يف إطار املمارسة العامة للخدمة: رابعا   
 االجتماعية

 :نسق املمارس  -5
من خرى أنساق ايعترب نسق حمدث التغيري ابلتعاون مع الذي (املمارس العام )االخصائي االجتماعي وهو 

 .ا حتتويه من سياسات وموارد وخدمات تقدمها للعمالء مب ؤسسةاملخالل 
 

 :نسق العمالء  -2
 :وهم الذين يستفيدون من اخلدمة وميكن تقسيمهم اىل عدة انساق 

 وهم العمالء كأفراد :النسق الفردي  -أ
 وهم العمالء كجماعات: النسق اجلماعي  -ب
 و الوظيفيةأت املهنية و اجملتمعاأوهم العمالء كمجتمع : النسق اجملتمعي  -ج
 
 



[53] 
 

 :نسق اهلدف   -4
حتقيق أهداف التدخل املهين لصاحل نسق من أجل و املنظمات املطلوبة أحداث التغيري فيهم أوهم الناس 

 . العميل
 :نسق املشكلة  - 3

 أسريةفقد تكون وهي خمتلفة ومتنوعة يتعامل معها اإلخصائي االجتماعي  اليتللوحدة  املوقف األشكايلوهي 
 .وغريها طفولية مدرسية حيةص
 :نسق املؤسسة  -1

و أعل اإلخصائي االجتماعي مع العاملني داخل املؤسسة اتقدم اخلدمة سواء من خالل تف وهي املؤسسات اليت
واملؤسسات متنوعة ومتعددة وختتلف عن بعضها من  األخرى يف اجملتمعاملؤسسات من تعاون اإلخصائي مع 

 . تقدمها خلدمات اليتحيث النظام الذي حيكمها وا
 

الصفات الواجب توافرها يف االخصائي االجتماعي: سادسا   
 البد من أن يتصف األخصائي االجتماعي مبجموعة من الصفات احلميدة والقيم واألخالقيات اإلجيابية اليت

 :نذكر  قياتمن هذه الصفات والقيم واألخالو ترشد اجتاهاته وتوجه سلوكه يف حياته الشخصية وحياته املهنية 
 األمانة -2     الصرب -5
 العدالة -3    اإلخالص -4
 حب الناس -1    املساواة -1
حسب مساعدة الناس -7  

 عدم قبول الرشاوى -1   الوالء واالنتماء  - 6
 عدم استغالل اآلخرين -55  عدم قبول اهلدااي -56

 
:هى و  هناك جمموعة من الشروط جيب توافرها يف االخصائي االجتماعي  

 . لديه الرغبة يف العمل كأخصائي اجتماعيأن يكون  -5
 .لديه املعارف واملهارات املناسبة ألداء وظيفته بكفاءة وفعالية  -2
 .أن يكون لديه احرتام للوقت ويلتزم ابملواعيد  -4
 .احلصول على التدريب بشكل مناسب  -3
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 .لديه القدرة على حتمل املسئولية ومواجهة املشكالت  -1
 .ويتسم بسمعة طيبه ممتازة  هأن تكون سلوكيات -1
 .التعاون والتنسيق مع فريق العمل أن يكون لديه روح  -7
 .لديه اجتاهات إجيابية حنو وظيفته واملنظمة والعمالء  -6
 .أن حيرتم قيم وأخالقيات املهنة  -1

 .أن يسرتشد مببادئ املهنة  -56
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عشرعشر  الرابعةالرابعة  احملاضرةاحملاضرة  

 التدخل املهين يف اخلدمة االجتماعيةالتدخل املهين يف اخلدمة االجتماعية
 

تعريف التدخل املهين: أوال   
اليت يقوم هبا األخصائي االجتماعي  عمليات وأنشطة اخلدمة االجتماعية» يشري مفهوم التدخل املهين إيل 

يري املطلوب مبا يؤدي إيل التغواملهام اليت يقوم هبا األخصائي االجتماعي  مجع املعلومات وحتليلهاوحتتوي علي 
«للعمالء  

 
أثنـاء املمـارسـة املهنيـة حيث أنـه مقدار ما يسهم به االخصـائـي االجتماعـي » أبنه التدخل املهين وميكن تعريف 

 والوسائل اليت تؤدي إىل حتقيق األهدافوكيفيـة حتقيـق هذه األهداف يضـع األهداف اليت يريـد حتقيقهـا 
«للتأكد من أن املمارسة املهنية قد حققت األهداف املرجوة من أفعال مراجعة ما قام بهابإلضافة إىل   

 
أهداف التدخل املهين: اثنيا   

:ميكن أن منيز بني ثالثة أنواع  ألهداف التدخل املهين وهي   
األخصائيني االجتماعيني من  ائد مشاركةـحتديد عوتضم هذه األهداف :  أهداف اخلدمة االجتماعية  -أ 

  بوجه عام ،التدخل املهين
 :ومن أمثلة هذه األهداف 

 .اليت حتد من تكيفهم مع بيئاهتم االجتماعية مساعدة األفراد واجلماعات على التعامل مع املشكالت  -
 بني األفراد واجلماعات واجملتمع التعرف على أسباب عدم التكيف -

 األفراد واجلماعات واجملتمعحتقيق التوازن بني  -

 . العمل مع مؤسسات اجتماعية حمدودةأو خربات املمارسة وهي تركز على :  املدى أهداف متوسطة  -ب 
 : ومن أمثلة هذه األهداف

 الرعاية البديلة  - تدعيم الذات -
 الرعاية املؤسسة   -الرعاية الذاتية -



[56] 
 

طبيعة ، أي لطبيعة مشكلة التدخل املهين ويتحدد هذا التصنيف من األهداف تبعا :  أهداف متنوعة  -ج 
.موقف التدخل املهين والظروف املرتبطة به   

:وابإلضافة لألهداف السابقة ميكن أن نعرض ثالثة أنواع أخرى من أهداف التدخل املهين وهي  -   
اليت يتعـرض هلـا األفـراد واجلمـاعـات  املساعدة يف عالج املشكالتحماولة يتمثل يف و : اهلدف العالجي  – 5 

إيل أقصى حد ممكنليـل مـن أتثيـرهـا على هـذه الـوحـدات التقواجملتمعـات أو   
ابختاذ إجراءات وتدابري معينة من  جتنب وقوع هذه الوحدات يف املشكالتوهو حماولة : اهلدف الوقائي  – 2

. شأهنا منع حدوث هذه املشكالت  
واليت يتعامل معها  هارات للوحداتتنميـة وزيـادة اإلمكانيـات والقدرات واملوهـو حمـاولـة : اهلدف املعنوي  – 4

.إىل أقصي حد ممكن   
 

عناصر التدخل املهين: اثلثا   
القيم و األيديولوجيات ، مشكالت التدخل املهين، املشاركون يف : تشتمل عناصر التدخل املهين على  -

 التدخل املهين ، اسرتاتيجيات التدخل املهين
 :القيم واأليديولوجيات  -5

جمموعة القيم اليت يؤمن هبا الشخص ، ومعىن ذلك أن موجهات للسلوك املرغوب فيه" القيم"ر من املمكن اعتبا
. ، وعلى اعتبار أهنا مرجعة يف هذا السلوكحتركه حنو القيام بسلوك خاص هي اليت   
تمع انتج عملية تكوين نسق فكري عام يفسر الطبيعة واجمل) ابلقيم ارتباطا كبريا فهي " األيديولوجية"وترتبط 
( . والفرد  

 
وتؤثـر القيم ، وتؤثر يف سياسات الرعـاية االجتماعية بوجـه عام ، القيم يفرزها اجملتمعأن " داهنام"ويرى 

، أو البناء الشخصي لكل  سواء ابلبناء االجتماعي للمجتمع، واأليديولوجيات يف كل عناصر التدخل املهين 
 .مشارك فيه 

 
:مشكالت التدخل املهين  -2  

 :ومشكالت التدخل املهين تشمل ثالث أنواع وهييتطلب التدخل حلله ، وضع مضطرب املشكلة أبهنا  تعرف
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، وحيتوي هذا النوع من ابإلطار اخلاص ملهنة اخلدمة االجتماعيةوختتص : مشكالت اخلدمة االجتماعية  -أ 
 . مات االجتماعيةومشكالت العالقات بني املواطنني واملنظ،  العالقات بني املواطننياملشكالت 

ابملشكالت اخلاصة ابملنظمات وخيتص هذا النوع من املشكالت ،  : مشكالت جمال املمارسة   -ب
 . االجتماعية يف جمال ممارسة معينة

ابألوضاع اليت حيتاج فيها اجملتمع املساعدة من وختتص : مشكالت خاصة ابألوضاع االجتماعية   -جـ 
.األخصائي االجتماعي  

 
:اتيجية التدخل املهين اسرت  – 4  

لتحقيق أهداف اخلدمة االخصائي االجتماعي  املنهج الذى يتبعهيف اخلدمة االجتماعية  ابالسرتاتيجيةيقصد 
توضح وجهة النظر العامة واليت ُتثلها ، جمموعة من املسلمات األساسية االسرتاتيجية  وتتضمناالجتماعية  

.تكتيكات وتسمي نقاط العمل هبا وكذلك   
التـي يستخدمهـا االخصـائي أو الطـريقة  الوسيلةوهو يشري اىل  لالسرتاتيجيةمصطلح مالزم  التكتيكو 

. االجتمـاعي فـي تطبيـق االسرتاتيجية  
 

مهارة األخصائي االجتماعي يف حتليله لإلطار اخلاص و تتحدد اسرتاتيجية التدخل املهين من خالل 
:وتتضمن اسرتاتيجية التدخل املهين أربعة عناصر أساسية وهي،  وحتديده لألهداف املطلوبة، للمشكالت  

 .التغيري املستهدف  -
 .حتديد األهداف قصرية األمد وتلك طويلة األمد  -
 .حتديد املهام اخلاصة بكل مشارك  -
 .حتديد املوارد واإلمكانيات وبرامج التدخل   -

 

:املشاركون يف التدخل املهين  -3  

 :، تتكون من توافر حلقة للمشاركة هين تشمل عملية التدخل امل
 . املواطنون  -أ 

 .األخصائيون االجتماعيون   -ب 



[58] 
 

 .املنظمات االجتماعية    -جـ 
، للمشاركني يف التدخل املهين  ابلدراسة الدقيقةوعلى األخصائي االجتماعي املمارس للتدخل املهين القيام 

:وهتدف هذه الدراسة إىل  
.املواطنني وأوضاعهم االجتماعية والثقافية تفهم طبيعة ومشكالت -  

 حتليل شخصيات املساعدين له يف التدخل املهين ودرجة وإمكانية مشاركتهم يف عمليات التدخل املهين -
 .العامل فيها واهليكل الوظيفي  ومصادر االعرتاف ابملنظماتمراكز القوة ابملنظمات التعرف على  -
 

عمليات التدخل املهين: رابعا   
:ميكن تقسيم عمليات التدخل املهين  إىل تسع عمليات أساسية وهي  

أولئك مـن يتـم التعـرف عليهـا و قبل القيام أبي فعـل حتديد املشكلة ويتطلب ذلك : التعرف على املشكلة  -5
 .واملتأثرين هبااملسئولني عنها ، ومـن الذيـن يعانـون منهـا 

ويتطلـب ذلك املساعدة مـن األخصـائـي االجتمـاعـي طلب اجملتمع  حيتاج التدخل املهين: طلب املساعدة  -2
 .مشـاركـة اجملتمـع لألخصائي يف مجيع عمليات التدخل املهين

، بتحـديـد املشكلة علـى طالبـي املساعـدة مسانـدة األخصائـي االجتمـاعـي يف القيـام  : التقييم األولـى  -4
وتفهم دور األخصائي االجتماعي يف عمليات التدخل املهنـي ومـدى ، وأهــداف التـدخـل ووضـع األولوايت 

. ، وحتـديـد دورهـم ودورهمشـاركتـه   
التعـرف حيث يشارك كل من األخصائي االجتماعـي وطالبـي املساعـدة يف : تقييم املشكلة وحتديد اهلدف  -3

.اجناز األهداف وحتديد املعوقات اليت تقف يف سبيل ، على عـائـد التدخـل املهين   
وتتحدد االسرتاتيجية بتحليل خربات املمارسة امليدانية السابقة على التدخل املهين : اختيار االسرتاتيجية  -1

.، للوصول إىل اسرتاتيجية مؤثرة، وحتديد تكليفاهتا مع اختبارها يف مواقف خمتلفة احلايل  
األخصـائـي االجتمـاعـي وطالبـي املسـاعـدة املـشكلـة ،  عنـدمـا يتفهـم:  عقـد التفـاوض للتـدخل املهنـي    - 1

وعقـد التـدخل املهنـي جيب أن يرتبط مبوافقة وحيـددون األهــداف واالسرتاتيجيات فهذا هـو وقت التفـاوض ، 
 وأن حتدد فيه األهداف واالستـراتيجيـات والـوقـت احملـدد والـدور اخلـاص ابملشـاركني، املهتمني ابملشكلة 

.تكون املوافقة على العقد كتابية أو شفوية، على أن واألخصائي االجتماعي   

يتعـرفـوا على علـى األخصـائـي االجتمـاعـي واملشـاركيـن فـي التدخـل املهنـي أن : تكتيكات االسرتاتيجيات  - 7
.ا على املوقفواختيار أنسبها وأكثرها أتثري ، تكتيكات االسرتاتيجيات املستخدمة يف التدخل املهين  
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قوم إبشراك طاليب املساعـدة يف عمليـات اإلرجـاع على األخصائي االجتماعي أن ي: اإلرجاع والتقييم   - 6
وإحـداث التغييـر فـي االسرتاتيجيات إذ مـا ،  ، الختبـار مـدى التقـدم  فـي برانمـج  التـدخـل املهنـي  الـدوري 

وعندما يوافق طالبوا املساعدة واألخصائي االجتماعي على إهناء التدخل توفـر الوقـت إلحـداث هـذا التغييـر 
والتعرف على النتائج اليت حتققت واألهداف اليت مل التقييم النهائي للتدخل املهين املهين ، تظهر احلاجة إىل 

.تتحقق  

تظهر احملصلة طة واملهارات بعـد أن حيـدد املشاركني يف التـدخـل املهنـي بدايته ، وميارسوا األنش:  النتائج -1
. النتائج اليت تربز عائد كل اخلطوات السابقة للتدخل املهينوهى  النهائية من التدخل املهين  

أنشطة التدخل املهين: خامسا   
وتوفري ، إلشباع االحتياجات املادية للمواطننيوتتضمن اخلدمات االجتماعية : املساعدات العامة  -5
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