
 

 

 

  

 جامعه الملك فيصل

 خدمه الفرد والجماعة
 زيد أبو احمد حسن: د

 

 مستوى 

 ثالث



 

2 
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المحاضرة التمهٌدٌة 

 :خدمة الفرد والجماعة أهمٌة 

تبر خدمة الفرد  من اهم طرق الخدمة االجتماعٌة فهى تهتم بالمشكبلت التى ٌعانى منها االفراد وتقدم الكثٌر من تعت 

الطرق التى ٌستخدمها الممارسون المهنٌون فى مساعدة االفراد ، اماخدمة الجماعة فهى تهتم بتكوٌن الجماعات وتقدم 

   .    دهم فى التعامل مع الجماعات بسهولة وٌسر للممارسٌن المهنٌٌن االدوات والتقنٌات التى تساع

  المحاضرة االولى 

  نشأة خدمة الفرد وتطورها

  عناصر المحاضرة

 مقدمة •

  التطور التارٌخى لخدمة الفرد •

 مرحلة الشٌوع والعشوائٌة -

 مرحلة االجتهاد والتجربة  -

 المرحلة المهنٌة -

 تطور خدمة الفرد من حٌث االهداف •

  خدمة الفردمقدمة فً 

 خدمة الفرد هً أول طرق الخدمة االجتماعٌة المهنٌة منذ نشاتها  -

 case workترجمة للمصطلح االجنبى  مفهوم خدمة الفرد -

اول من استخدم هذا اللفظ ، وكان  Devineلٌوضح الطبٌعة االجتماعٌة للطرٌقة وربما ٌكون  socialواضٌف الٌه لفظ  

 .   سعة بفضل تقدم الطب النفسى مقدرا لطرٌقة خدمة الفرد أن تتقدم بخطى وا

  التطور التارٌخى لخدمة الفرد

 :اوالً مرحلة الشٌوع والعشوائٌة 

، وظهرت فٌها  هذه المرحلة تارٌخ االنسانٌة الطوٌل منذفجر التارٌخ االنسانى وحتى نهاٌة القرن الثامن عشر تمثل  -

 من االحسان المباشر للفقراء والٌتامى والمسنٌنالخدمة الفردٌة كظواهر انسانٌة تلقائٌة اخذت شكاال مختلفة 

حثت جمٌع االدٌان االنسان على مساندة اخٌه االنسان وٍوزعت المساعدات فى المناسبات الدٌنٌة ، كما قامت  -

 المؤسسات الدٌنٌة برعاٌة المرضى وذوى العاهات 

  التطور التارٌخى لخدمة الفرد  

   حدداالسبلم مسؤلٌة المسلم نحو اسرته ومجتمعه واكد على كرامة الفرد وجعل المجتمع مسئوالً عن الفقراء

 والمحتاجٌن فاوجب الزكاة وحدد كٌفٌة توزٌعها 

   خصائص مرحلة العشوائٌة 

 العشوائٌة والبساطة وتقدٌم الخدمات الفردٌة من خبلل ذوى النفوذ ورجال الدٌن واالقارب  -1



 

3 
 حسن احمد ابو زيد: د
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وجود مؤسسات مستقلة خاصة لتقدٌم هذه الخدمات الفردٌة وكانت تمارس من خبلل دور العبادة وبٌوت المال    عدم -2

  التطور التارٌخى لخدمة الفرد

 ثانٌاً مرحلة االجتهاد والتجربة •

فى بداٌة القرن السابع عشر ظهرت فى اوروبا بعض القوانٌن التى تحدد مسئولٌة الحكومة عن الفقراء  •

االعمال الخٌرٌة  ورغم ذلك زادت االوضاع سوءاً، واسٌئ استغبلل المؤسسات ودور االٌواء التى ،وتنظم 

 انشئت فى ذلك الوقت 

فى اواخر القرن التاسع عشر ظهرت حركة جمعٌات تنظٌم االحسان ونظمت الجهود االهلٌة فى مجال البر  •

 .واالحسان 

 .كانت هذه الجهود مقدمة لظهور طرٌقة خدمة الفرد •

  التطور التارٌخى لخدمة الفرد

 (مرحلة النظرٌات والنماذج العلمٌة )ثالثا المرحلة المهنٌة  •

 فى بداٌة القرن العشرٌن نمت الخدمة االجتماعٌة وبدات تنظر لبلنسان نظرة شمولٌة  

 العوامل التى ادت الى ظهور المرحلة المهنٌة  •

 ظهورالمشكبلت االجتماعٌة  التقدم الصناعى والتغٌر الذى صاحبه والذى ادى الى-1

 الحروب المتوالٌة وما ترتب علٌها من ضحاٌا-2

 فشل التشرٌعات الوضعٌة المتتالٌة لمواجهة مشكبلت الفقر  -3

  التطور التارٌخى لخدمة الفرد

 المتعلقة بعبلقة الفرد بالمجتمع ومسئولٌة المجتمع تجاه افراده  ظهور االفكار االجتماعٌة -4

 العلمٌة الحدٌثة التى التى توصلت الٌها العلوم االنسانٌة حول  دوافع سلوك االنسان االكتشافات -5

 البحوث االجتماعٌة التى التى قامت بها جماعات المصلحٌن االجنماعٌٌن -6

 حركات جمعٌات تنظٌم االحسان  -7

  تطور خدمة الفرد من حٌث االهداف

االهداف العرٌضة ومن المثالٌة للواقعٌة وتحددت االهداف فى ة الى دتطورت خدمة الفرد من االهداف المحد •

 :تحسٌن الوظٌفة االجتماعٌة للفرد من خبلل 

 التعدٌل الجذرى فى كل من شخصٌة العمٌل والظروف البٌئٌة المحٌطة كهدف مثالى صعب التحقٌق -1

المستوى  اكثر واقعٌة وٌتبلءم مع التعدٌل النسبى فى كل من شخصٌة العمٌل والظروف البٌئٌة المحٌطة به وهذا  -2

 امكانات خدمة الفرد 

  تطور خدمة الفرد من حٌث االهداف

التعدٌل النسبى او الكلى  فى النواحى الذاتٌة فقط وٌعنى القضاء على جمٌع العوامل الذاتٌة المرتبطة بالمشكلة وهذا  -3

 شائع حٌنما ٌستحٌل تعدٌل الظروف البٌئٌة 

 الكلى  فى النواحى البٌئٌة فقط وهو عكس المستوى السابق    التعدٌل النسبى او -4
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تجمٌد الموقف كما هو دون تعدٌل فى البٌئة او العمٌل لتجنب المزٌد من التدهور فى حالة العمٌل كحاالت المرض   –5

 العقلى 

 الفرد من حٌث المجال  تطور خدمة  

 وسٌتم تناولها بمشٌئة هللا فى المحاضرة القادمة 

 ثانٌة المحاضرة ال

  تابع نشأة خدمة الفرد وتطورها

 تطور خدمة الفرد من حٌث المجال 

صادٌة ثم امتد مجالها لٌشمل مشكبلت الطفولة والمجال الطبى ومجال تنشات خدمة الفرد فى نطاق االسرة والمشاكل االق

 .التخصص العلمى فى هذه المجاالت االحداث المنحرفٌن ورعاٌة المسنٌن والمجال الصناعى والمدرسى وظهر نوع من 

 تطور خدمة الفرد من حٌث اسالٌب التدخل المهنى 

 : المرحلة العلمٌة المبكرة -

  المرحلة االجتماعٌة العلمٌة-أ

 : وتمٌزت هذه المرحلة بعدة خصائص 

 ارجاع شقاء االنسان الى البٌئة المحٌطة والموقف االجتماعى -1

 ظهور ماٌعرف بالتشخٌص  -2

 عتماد المطلق على المعطٌات المعرفٌة المستمدة من الخبرة ال من النظرٌات العلمٌة اال -3

 تطور خدمة الفرد من حٌث اسالٌب التدخل المهنى 

  ب المرحلة النفسٌة

فى بداٌة القرن العشرٌن تطورت خدمة الفرد وتاثرت بافكار نظرٌات التحلٌل النفسى وتاثرت بالطب النفسى وظهرت 

كتابات متعددة فى خدمة الفرد وبدا االهتمام بالعبلقة بٌن العمٌل واالخصائى وظهر اخصائٌون ٌتبعون مدرسة التحلٌل 

 : النفسى وكانت ابرز هذه النظرٌات النفسٌة  هى 

 طورخدمة الفرد من حٌث اسالٌب التدخل المهنى ت

 النطرٌة التحلٌلٌة -1

واهتمت بحقٌقة سلوك االنسان ومكوناته النفسٌة وتاثرت خدمة الفرد بعدة مفاهٌم اهمها الشعور وماقبل الشعور 

ع للتعبٌر عن والبلشعور ، وتقع الذات الشخصٌة الشعورٌة تحت تاثٌر ثبلث قوى وهى الذات الدنٌا بقواها التى تنز

نفسها والذات العلٌا والتى تسمح بقبول بعض النزعات والعالم الخرجى بمغرٌاته وقٌمه وتقالٌده وكان لهذه النظرٌة 

 : تاثٌرفى خدمة الفرد تمثل فى اهتمامها بالنواحى التالٌة 

 تطورخدمة الفرد من حٌث اسالٌب التدخل المهنى  

با مهما فى دراسة  مشكلة العمٌل وتشخٌصها الى جانب الموقف نمط شخصٌة العمٌل ذاتها التى تمثل جان •

 الخارجى 

 خبرات السنوات الخمس االولى للعمٌل تكمن فٌها جذور المشكلة  •
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تعدٌل شخصٌة العمٌل مرتبط بالضرورة بتحرٌره من صراعاته الداخلٌة والبلشعورٌة وان العبلقة الطٌبة بٌن  •

  جالعمٌل واالخصائى هى بداٌة عملٌة العبل

 تطور خدمة الفرد من حٌث اسالٌب التدخل المهنى 

تطورت بذلك عملٌات خدمة الفرد ومبادئها لكى تشمل الدراسة االجتماعٌة للمشكلة ، ودراسة اخرى لنمط  •

 العمٌل وسماته النفسٌة كما ٌشمل تشخٌص المشكلة تفسٌرا لسلوك العمٌل ذاته

 تطور خدمة الفرد من حٌث اسالٌب التدخل المهنى 

 النظرٌة الوظٌفٌة  -2

وتتلخص هذه النظرٌة فى ان التفاعل بٌن الدوافع الغرٌزٌة الداخلٌة للفرد وبٌن المؤثرات البٌئٌة ٌوجهه تعلق الفرد 

التى تنشط فى مواقف (االرادة )بذاته  ، وترتكز على افتراض وجود قوة ضابطة منظمة فى الشخصٌة االنسانٌة وهى 

مة الفرد الوظٌفٌة على نشاطها عملٌة المساعدة والتستخدم مصطلح العبلج وترتكز عملٌة االلم والتحدى ، وتطلق خد

 :المساعدة على االسس التالٌة 

 العمٌل ٌملك فطرٌا ارادة القوة -

 حدث عطل ما فى هذه االرادة  -

 عملٌة المساعدة هى تنشٌط هذه االرادة وزٌادتها -

 ٌتم التنشٌط من خبلل تجربة نفسٌة جدٌدة مع االخصائى االجتماعى  -

التجربة هى عبلقة جدٌدة بمراحلها الثبلث االتصال والتوحد واالنفصال ولكن بصورة صحٌة واالمل  -

  فى هذه التجربة ان ٌستعٌد العمٌل ارادته

 :المرحلة العلمٌة المعاصرة   -ج 

اعتمادها على تطوٌع نظرٌات العلوم االخرى المختارة بعناٌة لتناسب اهداف وهى مرحلة خصبة فى تطور خدمة الفرد ب

 :وقٌم خدمة الفرد واهم هذه النظرٌات باٌجاز شدٌد هى 

  تطور خدمة الفرد من حٌث اسالٌب التدخل المهنى

 سٌكولوجٌة الذات   --1

ٌه ، والنظر لبلنسان باعتباره ٌتكون من وهى عودة لبلهتمام بالواقع النفسى للعمٌل والوسط االجتماعى  الذى ٌعٌش ف

جانبٌن احدهما بٌولوجى واالخر ثقافى ، وعلٌه ٌجب ان ٌهتم االخصائى االجتماعى بالوقوف على التارٌخ االجتماعى 

 للعمٌل لما له من اهمٌة فى فهم الموقف االشكالى للعمٌل   

وبالرغم من انها نظرٌة نفسٌة ارتبطت بنظرٌات التعلم اال انه تم تطوٌعها للعبلج النفسى وتقوم : النظرٌة السلوكٌة -2

هذه النظرٌة على اساس فرضٌة مؤداها ان سلوك العمٌل اٌا كان توجهه هو سلوك مكتسب وعادات تعلٌمٌة اكتسبت 

اضعاف انماط السلوك غٌر المرغوب فٌه وتدعٌم السلوك بالتشجٌع ومن ثم ٌمكن تعدٌل سلوك العمٌل عن طرٌق 

 المرغوب فٌه وٌركز تعدٌل السلوك على التدعٌم والعقاب 

وترتكز هذه النظرٌة على فرضٌة مؤداها ان سلوك الفرد وانفعاالته هى نتاج الفكاره : النظرٌة المعرفٌة  -3 •

فى المعانى الخاطئة التى توجد فى العقل وتصوراته ومن ثم فان المشكلة التى ٌعانى منها العمٌل تكمن 

  المضطرب الذى ٌحرف الحقائق

 

 



 

6 
 حسن احمد ابو زيد: د

 modhesha    أختكم بنجاح لي دعواتكم بتوفيق لكم تمنياتي مع

 والجماعة الفرد خدمه 

 : نموذج حل المشكلة  -4

وهومشتق من نظرٌات سٌكولوجٌة الذات ونظرٌة التعلم والدور والفرضٌة االساسٌة لها ان المشكلة التى ٌعانى منها 

اته اوعدم توفر الفرصة له وبناءا علٌه قتعطل طاى لها ٌرجع الى ضعف الدافعٌة لدٌه او الفرد وعدم قدرته على التصد

 : فالمساعدة تتم من خبلل 

 تحرٌر اوتنشٌط دافعٌة العمٌل  -

 تحرٌر طاقات العمٌل المعطلة  -

        توفٌر الفرصة للعمٌل لبلستفادة من خدمات المؤسسة  -

 :اتجاهات نظرٌة ونماذج مستحدثة   -5

 النفسٌة واالجتماعٌة ومنهل على سبٌل المثال قامت تلك االتجاهات على تراكمات المداخل 

 نظرٌة االنساق العامة  -

 نظرٌة الدور  -

 نموذج االنساق االربعة  -

 نموذج التدخل فى الخدمات  -

وهكذا كان ظهور الخدمة االجتماعٌة بداٌة مرحلة جدٌدة السلوب مساعدة االنسان فى العصر الحدٌث  •

  االنسانواصبحت طرٌقة مهنٌة تعمل على تحقٌق رفاهٌة 

  المحاضرة الثالثة

  وخصائصها خدمة الفردل العامة  الطبٌعة

  عناصر المحاضرة

خدمة الفرد بٌن الفن والعلم    

  االتجاه القائل بعلمٌة خدمة الفرد :االتجاه األول  •

 االتجاه القائل بفنٌة خدمة الفرد   : االتجاه الثانً •

  الفرد تجمع بٌن العلم والفناالتجاه القائل بأن خدمة : االتجاه الثالث  •

خدمة الفرد بٌن العلم والفن  

أم عملٌة ، أم هً مهنة  فقد نشأت مستندة إلى الخبرات والمهارات الخاصة  ، طرٌقةً  أو فناً  كانت خدمة الفرد علماً  أٌاً  -

  .باألفراد أكثر من اعتمادها على المبادئ واألسس الفنٌة المهنٌة والحقائق العلمٌة 

  :ٌلً عرض ألوجه الجدل وإدعاءات كل فرٌق  فٌماو 

  خدمة الفرد بٌن العلم والفن -

  :وهى  ثبلثة اتجاهات متماٌزة إذا كانت خدمة الفرد علما أم فنا إلى وجود ماأدى اختبلف الكتاب فً

  :القائل بعلمٌة خدمة الفرد: االتجاه األول 
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اإلنسانٌة  نصاره إلى أن خدمة الفرد علم شأنه فً ذلك شأن العلوموذهب أ :-القائل بعلمٌة خدمة الفرد: االتجاه األول 

 األخرى له مبادئه وأسالٌبه ومناهجه 

  هل خدمة الفرد ٌمكن أن تدرج فً قائمة العلوم الخالصة ؟: والسؤال اآلن  - 

  .ولئلجابة على هذا التساؤل ٌتعٌن معرفة ما هو المقصود بالعلم 

ٌسعى العلم دائما إلى استبدال التخمٌن بالمعرفة الدقٌقة ، وذلك بجمع المعلومات وتنظٌمها وتفسٌرها بغرض    -

 الوصول حقائق وقوانٌن عامة 

  :الشروط الواجب توافرها لتكامل أركان العلم    

ال تتداخل مع  هبح ظواهرفتص طائفة متمٌزة من الظواهر ٌتخذها العلم موضوعا مستقبل للدراسة والبحث وجود -1  

  .غٌرها من الظواهر

إمكان إخضاع هذه الظواهر لمنهج أو أكثر من مناهج البحث العلمً ؛ ألن المنهج هو األسلوب العلمً الوحٌد الذي  -2

 . كلٌة القضاٌا الللوصول إلى       ٌسلكه العقل 

صفة الحتمٌة والعمومٌة تكشف الماضً والحاضر كما  أن ُتحقق هذه المناهج طائفة من القوانٌن والقضاٌا الكلٌة لها -3

تتنبأ بالمستقبل ومعٌار صدقها هو فى اطراد حدوث الظاهرة إذا ماتوافرت لها ظروف معٌنة فى كل زمان ومكان 

فالماضً ٌشبه الحاضر وكل منهما ٌشبه المستقبل    

 القائل بفنٌة خدمة الفرد   :  االتجاه الثانً

وذهب أنصاره إلى أن خدمة الفرد فن العتمادها أساسا على المهارات قائل بفنٌة خدمة الفرد ال:  انًاالتجاه الث

 وتنمٌه الممارسة  ٌوهبه هللاخاصا  إنسانٌاً  الشخصٌة والقدرات الذاتٌة ، ولذا فهً فن تطبٌقً تتطلب استعداداً 

 فهل ٌمكن إدراجها فً قائمة الفنون ؟ ..وإذا كانت خدمة الفرد تتعامل مع البشر المختلفون فً الشخصٌة والسلوك 

بأنه Brand             كما عرفه وأفالفن هو المهارة فً األداء واألسلوب الفنً لتحقٌق النتائج المرغوبة ،  -

  لمعرفة السلوكٌةا

وٌقرب هذا التعرٌف خدمة الفرد من الفن بمفهومه  المهارى كما ٌعنٌه أنصار هذا االتجاه ولٌس الفن بمفهومه  -

الجمالً   

بالجانب التطبٌقً لخدمة الفرد على اعتبار أنها تعمل فى مٌدان المشكبلت اإلنسانٌة   تأثر دعاة هذا االتجاه -

عوق أدائهم االجتماعً وتحول دون توافقهم النفسً مما لمساعدة األفراد على التصدي لمشكبلتهم التً ت

دعاهم إلى وصف خدمة الفرد بأنها فن   

بالتعاون و فن أداء أعمال مختلفة من أجل ومع األفراد"إلى أن خدمة الفرد ( M.RICHMOND )وتذهب   -

  "معهم لتحسٌن أحوالهم وأحوال مجتمعهم 

  اإلنسانً لخدمة الفردالطابع والحقٌقة أن فنٌة خدمة الفرد واقع ٌحتمه 

: التً تؤكد أن خدمة الفرد  فن االعتبارات 

  .قد ال تخضع للدراسة العلمٌة البحتة ( كطبٌعة اإلنسان)هناك جوانب من حٌاة اإلنسان وسلوكه  -1

  .هناك بعض المشكبلت النفسٌة المعقدة ال ٌوفر العلم وحده تفسٌرا كامبل لها  -2

ٌلتقً بعمبلء ....عً حٌن ٌعمل فً العٌادة النفسٌة أو مكاتب لبلستشارات األسرٌة أو المدرسة األخصائً االجتما -3

بٌنهم فروق فردٌة واضحة ومن ثم ال بد وأن ٌطوع أسالٌب عملٌة المساعدة بما ٌناسب هؤالء العمبلء فنٌا ولٌس علمٌا 

.  
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  .جانب األخصائً والعمٌل عملٌة المساعدة ذاتها ٌلزمها اإلقبال والقبول والتقبل من  -4 

، الخ ...والتشخٌص والعبلج والتقوٌم  عملٌة المساعدة تحتاج إلى مهارة وخبرة فنٌة خاصة فً عملٌة الدراسة  -5

 عملٌة المساعدة مثل المقاومة والتحوٌل  ئروفً مواجهة طوا

  من فنٌات وأسالٌب للتدخل مع العمبلء ما ٌعرفه علمٌاً  ففن كل أخصائً ٌضفً لمسات فنٌة حٌن ٌطبق عملٌاً  وأخٌراً  -6

  القائل بأن خدمة الفرد تجمع بٌن العلم والفن:  االتجاه الثالث 

، مستقبل  وٌذهب أنصاره إلى أن خدمة الفرد لٌست علماً   القائل بأن خدمة الفرد تجمع بٌن العلم والفن:  االتجاه الثالث 

نما هً مزٌج من العلم والفن فً آن واحد ؛ فهً إ و،تعتمد فقط على المهارات والقدرات الذاتٌة  بحتاً  فناً  أٌضاً  ولٌست

فن تستخدم فٌه معارف العلوم اإلنسانٌة والمهارة فً العبلقة اإلنسانٌة لتوجٌه كل من طاقات الفرد وإمكانٌات المجتمع "

  ".تماعٌة أو بٌنه وبٌن جانب منهالتحقٌق أفضل درجة ممكنة من التوافق بٌن العمٌل وبٌئته االج

وفً الحقٌقة هذه التعارٌف أكثر دقة لخدمة الفرد حٌث تشٌر إلٌها كعلم وفن بنفس الكٌفٌة التً ٌنظر بها إلى الطب  -

  .والمحاماة وغٌرها

ة المساعدة فخدمة الفرد فى العالم المعاصر تقوم على فن استخدام العلم بحٌث ٌؤتى التطبٌق أفضل النتائج فى عملً -

والفن ٌتٌح ، فالعلم ٌرسى لبلخصائى ما ٌنبغً إن ٌلتزم به من قواعد وأسس مهنٌة ونظرٌات علمٌة فى الممارسة    -

له تطبٌق تلك المعارف بأكبر قدر من الفعالٌة لتحقٌق األهداف المنشودة 

واقف المختلفة والجانب الفنً فى خدمة الفرد هو الذي ٌقودنا إلى البحث  عما ٌجب عمله فى الم -

   بذلك تصبح الممارسة المهنٌة لخدمة الفرد هً فن استخدام العلم فى عملٌة المساعدة      -

وأخٌرا فان وصف خدمة الفرد بأنها علم وفن فى نفس الوقت أمر الٌنطوى على التناقض الن  العلم والفن  -

لٌسا متناقضٌن والبدٌلٌن بل إنهما ٌكمبلن بعضهما البعض  

الناجح هو الذى ٌمزج علمه باألسس واألصول العلمٌة لخدمة الفرد بخبرات ٌتزود بها من واالخصائى  -

المٌدان  

  .وبذلك ٌمكن القول إن خدمة الفرد مزٌج من العلم والفن فى آٍن واحد فهً تحتاج إلى كل من العلم والفن معاً 

  المحاضرة الرابعة

  وخصائصها خدمة الفردل العامة  الطبٌعةتابع 

  عناصر المحاضرة

خدمة الفرد بٌن الطرٌقة والعملٌة    •

خدمة الفرد كطرٌقة  -

خدمة الفرد كعملٌة  -

خدمة الفرد كطرٌقة وكعملٌة  -

خدمة الفرد كمهنة   •

الخصائص الرئٌسٌة لخدمة الفرد   •

خدمة الفرد بٌن الطرٌقة  والعملٌة 



 

9 
 حسن احمد ابو زيد: د

 modhesha    أختكم بنجاح لي دعواتكم بتوفيق لكم تمنياتي مع

 والجماعة الفرد خدمه 

ٌرى البعض إن طرٌقة خدمة الفرد طرٌقة بٌنما ٌراها آخرون أنها عملٌة وٌذكر فرٌق ثالث أنها طرٌقة  •

وعملٌة  

وحول هذا االختبلف دار جدل طوٌل بٌن المتخصصٌن وسنعرض  لوجهة نظر كل فرٌق حول طبٌعة خدمة  •

الفرد 

خدمة الفرد كطرٌقة    -1

خدمة الفرد كطرٌقة    -1

وسٌلة لعمل شًء معٌن أو هً شكل أو نوع خاص من اإلجراءات ٌقوم على أساس من المعرفة الطرٌقة معناها ال-

والفهم والقٌم والمهارات  

وقٌاساً على هذا التعرٌف ٌمكن القول بان طرٌقة خدمة الفرد طرٌقة فهً وسٌلة ألداء عمل ٌعتمد على المحددات 

:  السابقة وهى

ٌة لعملٌة  الممارسة المستمدة من العلوم اإلنسانٌة والنظرٌات العلمٌة المتراكمة القاعدة المعرفٌة وهى القاعدة األساس-أ

والتً تساعد فى تحدٌد أسالٌب العمل والتدخل المهنً حتى ٌتمكن االخصائى من مساعدة العمبلء على أفضل وجه 

االجتماعٌة  مهارات  ٌتدرب علٌها االخصائى فى أثناء فى مراحل إعداده فى معاهد وكلٌات الخدمة  -ب

أساس قٌمً وٌقوم على عدة قواعد وافتراضات وتوجٌهات قٌمٌة ومفاهٌم مهنٌة تحكم عبلقة  االخصائى   -ج

فهم وهو ٌمثل المهام التحلٌلٌة أو الجهود العقبلنٌة التً ٌقوم بها االخصائى فى عمله مع العمٌل لفهم موقفه  -د

لك قدرته على توظٌفها    وكذ، اإلشكالى مستنداً إلى المعارف والمعلومات 

خدمة الفرد كعملٌة   -2

ٌشٌر مفهوم العملٌة إلى مجموعة من الخطوات المتكررة والمرتبطة مع بعضها البعض وتؤدى إلى نتٌجة  •

خاصة  

بٌن ممارس  -وٌشٌر أٌضا إلى سلسلة من المراحل واإلجراءات المتتالٌة التً ُتنفذ من خبلل عبلقة هادفة  •

التأثٌر فى العمٌل لكً تزداد فاعلٌته فى التصدي لمشكلته من اجل حلها أو التخفٌف منها تسعى الى  –وعمٌل 

وٌمكن القول إن خدمة الفرد كعملٌة تتطلب من طرفً العبلقة فى عملٌة المساعدة أن ٌكونا مشتركٌن فى كافة  •

خطوات المساعدة        

خدمة الفرد كطرٌقة وعملٌة    -3

تبٌن مما سبق إن خدمة الفرد طرٌقة ألنها تقوم على أساس الفهم والقٌم والمهارات وأنها عملٌة لتوافر عنصر التفاعل 

بٌن االخصائى والعمٌل  

إن قصر خدمة الفرد على أنها طرٌقة أو عملٌة فقط فٌه نوع من الجمود والتجاهل وبالتالً فهً طرٌقة  -

وعملٌة معاً فى إن واحد  

ة الفرد طرٌقة مؤسسٌة تستخدم عملٌة المساعدة لمساعدة األفراد على المواجهة الفعالة الممكنة فطرٌقة خدم -

 .للمشكبلت التً تعوق أدائهم االجتماعً وتحد من توافقهم النفسً 

خدمة الفرد كمهنة   -4

اط حتى ٌشٌر مفهوم المهنة إلى وظٌفة أو عمل ٌهدف إلى خدمة الغٌر  الشروط الواجب توافرها فى أى نش •

ٌصبح مهنة  

وجود قاعدة معرفٌة علمٌة تستند إلى العلم   -1
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توافر أساس مهارى لدى ممارسً المهنة   -2

وجود أغراض وأهداف مجتمعٌة واضحة  -3

استناد المهنة إلى إسلوب ومنهاج علمً  -4

وجود أساس قٌمً وأخبلقً أو مٌثاق شرف ٌحكم سلوك أعضائها وتقالٌدهم  -5

اعتراف المجتمع بالمهنة   -6

وتحدد مكانة المهنة فى المجتمع بحسب ما تمتلكه من معاٌٌر مهنٌة    

مدى توافر شروط المهنة فى خدمة الفرد  •

) تستند عملٌة المساعدة أو التدخل المهنً فى خدمة الفرد على قاعدة معرفٌة  : قاعدة معرفٌة تستند إلى العلم  -1

مستمدة من العلوم اإلنسانٌة والنفسٌة واالجتماعٌة  ( مفاهٌم ونظرٌات علمٌة 

توافر أساس مهارى للممارسٌن ونجاح خدمة الفرد فى تقدٌم المساعدة ٌعتمد على توافر أساس مارى لؤلخصائٌٌن  -2

وخدمة الفرد منذ نشأتها تستند على مجموعة من القٌم األخبلقٌة كاحترام ، وجود أساس أخبلقى قٌمً للممارسٌن   -3

.....     العمبلء وتقبلهم وغٌرها 

للمهنة أهداف مجتمعٌة  وخدمة الفرد تشكل ضرورة حتمٌة لمواجهة المشكبلت الفردٌة فهدفها العام مساعدة اإلفراد  -4

على  مواجهة مشكبلتهم التً تحد من أدائهم وتعوق توافقهم النفسً  

تدخلها على أسلوب أو منهاج علمً ٌرتبط أساساً بما  أسلوب ومنهاج علمً فى الممارسة  وتعتمد خدمة الفرد فى -5

. اتفق علً تسمٌته  مراحل وعملٌات التدخل المهنً أو مراحل عملٌة المساعدة وخطواتها  

االعتراف المجتمعً وٌعنى اعتراف المجتمع صراحة بقٌام المهنة وتحملها لمسؤولٌاتها تجاه المجتمع الذي ٌضفى  -6

ارستها  علٌها شرعٌة وجودها ومم

وبناءاً على ما سبق ٌمكن القول إن خدمة الفرد مهنة ٌمكن إدراجها فى قائمة المهن التً تعمل فى مٌدان المشكبلت 

االجتماعٌة إذ تتوفر فٌها العناصر األساسٌة للمهنة والتً سبق الحدٌث عنها  

الخصائص الرئٌسٌة لخدمة الفرد   -

خدمة الفرد طرٌقة من طرق الخدمة االجتماعٌة تعمل فى مٌدان المشكبلت اإلنسانٌة لمساعدة األفراد   -1

تؤمن خدمة الفرد بان مشكبلته نابعة بالضرورة من تفاعله مع بٌئته االجتماعٌة   -2

مشكلة وتحدٌدها ثم ٌتم التدخل من خبلل عملٌات عقبلنٌة متتابعة تسٌر منطقٌاً من دراسة نفسٌة اجتماعٌة لل -3

تشخٌصها ثم القٌام بالتدخل العبلجً والمتابعة المستمرة والتقوٌم    

تمارس خدمة الفرد فى مؤسسات اجتماعٌة أولٌة أو ثانوٌة حكومٌة أو أهلٌة لها فلسفتها وأهدافها وشروطها   -4

عٌة  ٌمارسها أخصائٌون اجتماعٌون ٌتم إعدادهم مهنٌاً فى كلٌات الخدمة االجتما -5

تمارس خدمة الفرد وفق نظام أخبلقى ٌنبع من قٌم المهنة ذاتها   -6

تعتمد خدمة الفرد على قاعدة معرفٌة عرٌضة من العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة   -7

تتمٌز خدمة الفرد بطابعها العبلجً أساساً وان كان ذلك بالضرورة ٌحقق أهدافاً وقائٌة وتنموٌة فى نفس الوقت     -8
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 محاضرة الخامسة ال

عناصر عملٌة المساعدة فً خدمة الفرد  

  عناصر المحاضرة

مقدمة    •

عناصر عملٌة المساعدة  •

أوالً العمٌل   •

مفهوم العمٌل                  -

شخصٌة العمٌل   -

أنماط العمبلء فً عملٌة المساعدة  -

  مسئولٌات العمبلء فً عملٌة المساعدة  -

مقدمة 

، والمشكلة أو الموقف اإلشكالً ، هناك عدة عناصر متداخلة فً عملٌة المساعدة فً خدمة الفرد وهً العمٌل 

وٌقوم التفاعل بٌن العناصر ، واألخصائً والمؤسسة ؛ وتشكل هذه العناصر أضبلع متفاعلة من خبلل العبلقة المهنٌة

:  السابقة على عدة حقائق وهى

وعلى أساس ، شكلة ٌتأثر وٌؤثر فٌها على أساس درجة إشباع احتٌاجاته أو عدم إشباعها أن العمٌل ٌتفاعل مع الم -1

قدرته فً توظٌف إمكاناته لمواجهة مشكبلته  

أن العمٌل ٌخضع لتأثٌر األخصائً من خبلل استخدام األخصائً مهارته وخبرته المهنٌة    -2

األخصائً المهنً بشروط وأهداف عملٌة المساعدة وٌلتزم ، المؤسسة تمثل إطار وحدود عملٌة المساعدة  -ج

، ومساعدة العمٌل فً مواجهة مشكلته ، إن ما ٌقوم به األخصائً من تدخل مهنً للتأثٌر فً الموقف اإلشكالً  -د

: وتأخذ هذه المساعدة شكلٌن 

التدخل لتعدٌل سلوكٌات العمٌل واتجاهاته   -

ٌق خدمات المؤسسة وخدمات البٌئة   التدخل للتأثٌر فً الموقف اإلشكالً عن طر -

أوالً العمٌل   

وهو اإلسم الشائع لطالب المساعدة   clientمفهوم العمٌل 

أو حالة من االضطراب بٌن نزعاته ، والعمٌل هو إنسان واجهته حالة من التفاعل البلتوافقً مع الظروف المحٌطة به

تدفعه إلى طلب المساعدة    الداخلٌة وطموحاته وقدراته تؤدي به إلى حالة من العجز

مفهوم العمٌل   -1

والعمٌل فً عملٌة المساعدة فً خدمة الفرد هو الشخص الذي ٌعانً من مشكلة أو تواجهه بعض الصعوبات فً أداء 

لذا ٌتقدم إلى المؤسسة طالباً المساعدة لمواجهة المشكلة التً ٌعانً . أدواره االجتماعٌة والتً ٌعجز عن التصدي لها 

ا  منه

وهناك عدة عناصر للعمٌل تؤثر فً عملٌة المساعدة وهى شخصٌة العمٌل وأنماط العمبلء ومسئولٌاتهم  وسنعرض لها 

فٌما ٌلً  
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شخصٌة العمٌل كمحور للمساعدة   -2

الشخصٌة بأنها التنظٌم الدٌنامً فً الفرد لجمٌع األجهزة الجسمٌة النفسٌة الذي ٌحدد توافق الفرد مع   ALportٌعرف

وتعد الشخصٌة محور عملٌة المساعدة  . ئته بً

بنٌة شخصٌة العمٌل  -أ

وٌهتم األخصائً بدراسة مدى تماسك الشخصٌة أو تفككها    ، وٌقصد بها تركٌب ومكونات الشخصٌات

:  وتتكون الشخصٌة من بنائٌن

A.   البناء الوظٌفً للشخصٌة

اضطراب بٌن مكوناته أدي إلً اضطراب فً  وإذا حدث، وترتبط مكوناته ارتباطاً وظٌفٌاً فً حالة السواء  -

البناء العام واألداء الوظٌفً للشخصٌة 

: مكونات البناء الوظٌفً للشخصٌة -

مكونات جسمٌة من الطول والوزن ووظائف األعضاء ووظائف الحواس    •

  ........والحفظ والتذكر واإلدراك ، مكونات عقلٌة معرفٌة وتشمل الذكاء العام والقدرات العقلٌة  •

......  مكونات انفعالٌة وتتعلق باالنفعاالت مثل الحب والكره والخوف والغضب  •

B-    البناء الدٌنامً للشخصٌة

وٌتكون من عناصر نفسٌة شعورٌة وال شعورٌة وشبه شعورٌة تؤثر فً سلوك الفرد 

وهذا البناء الدٌنامً للشخصٌة هو الذي ٌحدد السلوك والذي ٌؤدي بدوره إلى التوافق أو عدم التوافق  

شخصٌة العمٌل فً تكاملها وتفككها   -ب

وٌعنى التكامل عمل ، والتكامل ٌعنً وجود منظومة تتكون من عدة منظومات والتً بدورها تتكون من منظومات أخرى 

وإذا ما حدث خلل فً هذه المنظومة  من العناصر حدث تفكك فً الشخصٌة  ، نسجام تلك المنظومة قً تناغم وا

وعلى األخصائً الوقوف على شخصٌة العمٌل ومدى اضطرابها أو تفككها      

العمٌل فً منطقة السواء والبلسواء   -ج

والشخص السوي هو الذي . األسوٌاء فالعمٌل فً عملٌة المساعدة قد ٌكون من األسوٌاء العادٌٌن  وقد ٌكون من غٌر 

. ٌتطابق سلوكه مع سلوك الشخص الهادئ فً تفكٌره ومشاعره ونشاطه وٌكون متوافقاً شخصٌاً وانفعالٌاً واجتماعٌاً 

:  وفً ضوء ذلك ٌمكن تصنٌف شخصٌات العمبلء إلً

الشخصٌة القادرة على العمل وعلى الحب    •

ن العمبلء وهً الخالٌة من األمراض وٌندر وجودها بً

الشخصٌة المضطربة    •

وهم مضطربً الشخصٌة ولكن لم تصل حالتهم إلى الشلل االجتماعً التام وٌمكن تقسٌمهم إلى نمطٌن  األول من 

والنمط الثانً من ٌعانون اضطرابات ، ٌعانون من اضطرابات فى نمط الشخصٌة وٌعانون من عدم القدرة على التكٌف 

ن انفعالٌاً  سمة الشخصٌة وهم غٌر المتزنً

الشخصٌة البلجتماعٌة    •
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وٌتمٌز أصحاب هذه الشخصٌة بعدم القدرة على التوافق مع مجتمعهم    

أنماط العمبلء فً عملٌة المساعدة   -3

أنماط إشكالٌة فً مواقف خاصة  - أ

ت خارجٌة  ولكن ال تظهر مشكبلتها إال إذا تعرضت لمثٌرا، وهى أنماط تعانً اضطراباً فً تنظٌم الشخصٌة األساسً 

والشعور بالذنب واالكتئاب      ، والشعور بالنقص ، وهم العمبلء الذٌن ٌتسمون باالضطراب االنفعالً ، خاصة 

أنماط إشكالٌة دائمة   -ب

ومن أنماط هؤالء العمبلء ، وهى أنماط الشخصٌة التً تخلق المشاكل أٌنما وجدت الضطراب فً تنظٌم الشخصٌة 

.    وحاالت العصاب  ،( الذهان ) مرضى العقل 

أنماط سوٌة    -ج

والقادرة على التوافق مع المجتمع الخارجً ، وهى التً ٌتوافر لها اكبر قدر من ممكن من التوازن بٌن عناصرها 

وهؤالء ٌتحولون إلى عمبلء إذا ما وجهتهم ظروف خارجٌة مفاجئة ، بطرٌقة تكفل لهم الشعور بالسعادة والرضا 

.  والنكبات، والكوارث ، ئفهم االجتماعٌة  ؛ كحاالت التعطل أعجزتهم عن أداء وظا

: تصنٌف كارن هورناى للعمبلء

   النمط المستكٌن

وٌسعً ،  ومحاولة االعتماد علٌهم ، واالستسبلم لآلخرٌن ، وهذا النمط ٌحط من قدر نفسه وٌبدو علٌه الخنوع 

غٌر أنه ٌدخل فً ، كما ٌبدو سلبٌاً ، وٌجتاحه شعور بالفشل والنقص وكراهٌة الذات ، للحصول على الحماٌة والحب 

العبلقات العبلجٌة بسهولة   

   النمط المستسلم

وٌتجنب هذا النمط بذل الجهد ، وٌتخذ موقف المشاهد للحٌاة المنفصل عنها ، ه عدم االنسجام وعدم االهتمام وٌبدو علً

وٌؤدي ذلك إلى تضاؤل دخوله فً عبلقة عبلجٌة  ، وٌتجنب الدخول فً أٌة عبلقة إنسانٌة ، 

   النمط المتعجرف

كما ٌبدو وكأنه ٌحس بأنه ٌتمكن ، وٌبدو مجادالً ، فٌضخم من ذاته ، وٌوحً لؤلخصائً بان لدٌه فكرة كبٌرة عن نفسه 

غٌر أنه ، وٌصعب إٌجاد عبلقة عبلجٌة معه فً بداٌة األمر ، وهذا النمط صعب المراس ، من التأثٌر على اآلخرٌن 

عندما تتحطم عملٌاته الدفاعٌة ٌندمج فً هذه العبلقة بسهولة   

مسئولٌات العمبلء فً عملٌة المساعدة   -4

. ومن ثم فبلبد أن ٌكون العمٌل مسئوالً ، ملٌة المساعدة  كلها حول العمٌل وهو محور هذه العملٌة تتركز ع -

ولكن العمٌل علٌه مسئولٌات فً عملٌة المساعدة ؛ ، ال تقتصر مهمة العمٌل على مجرد التقدم إلى المؤسسة  -

وله ، وهو الذي ٌنفذه ، قرار وهو الذي ٌتخذ ال، وهو الذي ٌزود بالمعلومات ، فهو الذي ٌقبل المساعدة 

.  الحق فً تقرٌر مصٌره بنفسه 

:  أهم مسئولٌات العمٌل

اإلقبال باقتناع ورضا وأمل فً عملٌة المساعدة واالستعداد لها   -1

إعطاء المعلومات الصادقة  وكشف األسرار  -2

التعاون أثناء المقاببلت   -3
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دات والفرص المتاحة فً عملٌة المساعدة لٌتعلم كٌف ٌساعد نفسه االستفادة من كل الخدمات واإلمكانات والمساع -4

وٌحل مشكلته  

وممارسة حقه فً اتخاذ قراراته بنفسه  ولنفسه  ، العمل االٌجابً وبذل أقصى الجهد فً اقتراح الحلول  -5

تنفٌذ ما ٌتم التوصل إلٌه  من قرارات   -6

ا ٌؤدي إلً تحسٌنها    واقتراح م، المشاركة فً تقوٌم عملٌة المساعدة  -7

 المحاضرة السادسة  

تابع عناصر المساعدة فً خدمة الفرد  

  عناصر المحاضرة

ثانٌا المشكلة الفردٌة  •

أسباب المشكلة  -مفهوم المشكلة                  -

خصائص المشكلة  -مكونات الموقف اإلشكالً      -

ثالثاً المؤسسات  •

تصنٌف المؤسسات            خصائص المؤسسات   -

رابعاً األخصائً االجتماعً  •

االستعداد الشخصً  -اإلعداد المهنً             -

االلتزامات األخبلقٌة -األساس المهاري          -

المسئولٌة األخبلقٌة  -

ثانٌاً المشكلة الفردٌة 

المشكلة الفردٌة 

أو ، أو تراكم إحباطات ، أو صعوبة ، ف الذي ٌنشأ عن عدم إشباع حاجة تذهب بٌرلمان إلى أن المشكلة هى الموق-

أو نتٌجة ضغوط نفسٌة أو اجتماعٌة ٌعجز الفرد عن  التعامل معها مما ٌعوق أدائه ألدواره االجتماعٌة ،سوء توافق 

. بفعالٌة مناسبة

له بفعالٌة مناسبة مما ٌعوق أدائه  ٌمكن تعرٌف المشكلة الفردٌة بأنها موقف متأزم ٌعجز فٌه الفرد عن التصدي -

االجتماعً وٌحد من توافقه النفسً    

أسباب المشكلة  

اإلحساس –العدوان  –عدم القدرة على تحمل المسئولٌة –االتكالٌة ) حاجات ورواسب مرتبطة بمرحلة الطفولة   -1

( الزائد بالذنب

( النفسٌة  –الصحٌة  –جتماعٌة اال-االقتصادٌة ) الضغوط التً ٌتعرض لها الفرد فً حٌاته  -2

ضعف القدرة على  -فقدان القدرة على إصدار األحكام -إدراك مشوه للعالم الخارجً)األداء الوظٌفً الخاطئ للذات  -3

( توجٌه السلوك

مكونات الموقف اإلشكالً 
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تماعٌة أو نفسٌة أو عقلٌة العوامل الشخصٌة أو الذاتٌة وتشٌر العوامل الشخصٌة إلى القوى المختلفة سواء كانت اج -1

أو جسمٌة 

العوامل البٌئٌة وتشٌر إلى القوى المختلفة الكامنة فً البٌئة سواء كانت متعلقة بالبٌئة األسرة أو الوسط المدرسً  -2

أو بٌئة العمل أو القٌم  والثقافة السائدة  

خصائص المشكلة الفردٌة 

( االجتماعً تخص فرد فً إطار التفاعل)أنها شخصٌة اجتماعٌة  -1

تعطل طاقات الفرد وتقلل من إمكاناته   -2

تحتاج إلً تدخل عبلجً   -3

أنها حدث فً حٌاة العمٌل له ماضٌه وحاضره ومستقبله   -4

لها جوانب ذاتٌة وأخرى موضوعٌة   -5

ثالثا المؤسسة 

المؤسسة  

وتحد من تكٌف وأدائه ، هه هى المكان الذي ٌذهب إلٌه الفرد لتلقً المساعدة للتصدي للمشكلة التً تواج -

لدوره 

وهى المكان الذي ٌلتقً فٌه العمٌل باألخصائً   -

وهى التً تحدد لؤلخصائً اإلطار الذي ٌعمل فٌه   -

  تصنٌف المؤسسات

( شبه حكومٌة -حكومٌة–أهلٌة ) حسب تبعٌتها ومصادر التموٌل  -1

( رعاٌة المعوقٌن  –الرعاٌة الطبٌة  –رعاٌة الطفولة  –رعاٌة األسرة ) حسب طبٌعتها ومجال خدماتها  -2

ثانوٌة تمارس خدمة الفرد كجانب من جوانب  –أولٌة تمارس خدمة الفرد فٌها بشكل أساسً )  حسب التخصص  -3

  (أنشطة المؤسسة  

   خصائص المؤسسات االجتماعٌة

رمز للتكافل االجتماعً  (1

لعمل فٌها للمؤسسة فلسفة ونظام أساسً والئحة أساسٌة تحدد أهداف ونظام ا (2

تمول المؤسسة من الحكومة أو األهالً  (3

ٌقوم األخصائٌون بالممارسة المهنٌة داخل المؤسسة  (4

ٌمثل األخصائً مهنة الخدمة االجتماعٌة داخل المؤسسة  (5

رابعاً أخصائً خدمة الفرد 

: اإلعداد المهنً ألخصائً خدمة الفرد وٌتطلب -1

    التزود بقاعدة علمٌة واسعة من العلوم اإلنسانٌة  والعلوم االجتماعٌة
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   الدراسة المتعمقة ألسس ونظرٌات خدمة الفرد

     إتاحة الفرصة لؤلخصائً للممارسة العملٌة لمسئولٌات العمل المهنً  وربط النظرٌة بالتطبٌق

االستعداد الشخصً ألخصائً خدمة الفرد   -2

: صائً بمجموعة من الخصائص تتمثل فٌما ٌلًوٌجب أن ٌتمتع األخ

قدرات جسمٌة وصحٌة مناسبة لعمله  - أ

اتزان انفعالً ٌكسبه القدرة على ضبط النفس    - ب

وذكاء اجتماعً  ، تنظٌم معرفً   - ت

قٌم اجتماعٌة تسمح له بالتحلً بالسمات األخبلقٌة البلزمة لممارسة المهنة     - ث

األساس المهاري ألخصائً خدمة الفرد  -3 

هارات إنسانٌة م - أ

(              مساعدة العمبلء ) حب العطاء   -

( التعاطف مع العمبلء لظروفهم ) التسامح      -

( ٌضع نفسه موضع العمٌل ) التقمص الوجدانً  -

(        تفهم نبرات الصوت واإلٌماءات وتعبٌرات الوجه ) الحساسٌة للمشاعر  -

مهارات فنٌة  -ب 

  ( دقة المبلحظة  –ع حسن االستما) مهارات إدراكٌة

  ( القدرة على التأثٌر فً أفكار العمٌل)مهارات تأثٌرٌة

  مهارات فً االتصال

   مهارات فً استخدام العبلقة المهنٌة

    مهارة فً جمع المعلومات

  مهارة فً تشخٌص المشكلة

  مهارة فً تصمٌم خطة التدخل

   ًمهارة فً التدخل العبلج

   مهارة فً التقوٌم

االلتزامات األخبلقٌة   -4

سلوك األخصائً فً عملٌة المساعدة  - أ

عدم  التورط فً مواقف أخبلقٌة تتصل باألمانة والشرف  -

التمٌٌز بٌن السلوك المهنً والنزعات الشخصٌة   -
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تحمل مسئولٌة العمل الذي ٌؤدٌه  -

التزود بالعلم والمعرفة  -

  عدم استغبلل العبلقة المهنٌة فً تحقٌق منافع شخصٌة  -

المسئولٌة األخبلقٌة تجاه العمبلء  -ب

اإلخبلص فً تقدٌم الخدمات  -

عدم التحٌز ضد أي شخص على أساس الجنس أو النوع  -

إنهاء العبلقة المهنٌة  عند انتهاء عملٌة المساعدة   -

إعطاء العمبلء حق تقرٌر المصٌر  -

احترام خصوصٌة العمبلء   -

المسئولٌة األخبلقٌة تجاه الزمبلء  -ج

التعاون مع زمبلئه لتحقٌق المصالح المهنٌة   -

المحافظة على أسرار الزمبلء   -

احترام أراء الزمبلء  -

  مساعدة عمبلء الزمبلء فً المواقف الطارئة -

المسئولٌة األخبلقٌة تجاه المؤسسة  -د 

تحسٌن وتطوٌر أداء المؤسسة وسٌاستها  -

الحرص فً استخدام موارد المؤسسة  -

خدمات المؤسسة بكفاءة وفعالٌة الحرص على تقدٌم  -

المسئولٌة األخبلقٌة تجاه المهنة  -هـ 

حماٌة وتدعٌم كرامة المهن  -

اتخاذ إجراءات مؤسسٌة ضد السلوك غٌر األخبلقً  -

المساهمة فً تطوٌر السٌاسات االجتماعٌة المفٌدة للمهنة  -

االعتماد على المعارف المهنٌة  فً ممارسة خدمة الفرد  -

  القاعدة المعرفٌة لخدمة الفرد المساهمة فً بناء  -

المسئولٌة األخبلقٌة تجاه المجتمع  -و

ٌجب على األخصائً ضمان وصول كل الموارد والخدمات إلى كل األفراد الذٌن ٌحتاجونها  -

وٌجب أن ٌسارع فً تقدٌم الخدمات العاجلة فً حالة الطوارئ   -

  المحاضرة السابعة
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البناء المعرفً والقٌمً لخدمة الفرد  

  ناصر المحاضرةع

أوألً البناء المعرفً    •

القاعدة المعرفٌة للممارسة       -1

المعارف المتصلة بمناهج البحث  -2

المعارف المتصلة بالمهن والعلوم اإلنسانٌة  -3

المعارف ذات الصلة غٌر المباشرة     -4

ثانٌاً البناء القٌمً   •

احترام كرامة الفرد كفنسان     -1

حق الفرد فً تقرٌر مصٌره   -3خصوصٌة الفرد          -2

مسئولٌة المجتمع   -5التسامح والحب                -4

أوألً البناء المعرفً   

القاعدة المعرفٌة   -1

تحتل القاعدة المعرفٌة العلمٌة لممارسة خدمة الفرد أهمٌة كبٌرة فً التراث المهنً فهً التً تستند علٌها   -

دمة الفرد  وتكسبها الصفة العلمٌة  ممارسات خ

تعد هذه القاعدة المعرفٌة هى أداة األخصائً االجتماعً فً مواجهة مشكبلت العمبلء   -

ٌعد االهتمام بالقاعدة المعرفٌة شرطاً ضرورٌاً لنجاح عملٌة الممارسة فً خدمة الفرد   -

المعارف المتصلة بمناهج البحث  -2

:  ى مناهج وطرق البحث فًتستند الممارسة فً خدمة الفرد إل

الحصول على البٌانات والمعلومات التً تتصل بالعمبلء حتى ٌتمكن األخصائً من فهم مشكبلت العمبلء  -

ومساعدتهم  

االعتماد على مناهج البحث فً تقٌٌم نتائج التدخل العبلجً   -

المعارف المتصلة بالمهن والعلوم اإلنسانٌة   -3

لنفسً والطب النفسً والعبلج النفسً فً تدعٌم أداء الفرد لوظائفه تشترك خدمة الفرد مع اإلرشاد ا -

االجتماعٌة وتحقٌق توافقه النفسً 

تستمد خدمة الفرد الكثٌر من معارفها النظرٌة من علم النفس فكثٌر من المداخل والنظرٌات العلمٌة التً  -

توجه الممارسة فً خدمة الفرد مستمدة من علم النفس بكافة فروعه  

عناصر االتفاق بٌن خدمة الفرد والعبلج النفسً   •

  كبلهما عملٌة مساعدة تهدف إلى تحقٌق الذات وحل المشكبلت

  المعلومات المطلوبة فً دراسة الحالة واحدة لكل منهما
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  ٌشتركان فً األسس التً تقوم علٌها عملٌة المساعدة

     لكل منهما أهداف إستراتٌجٌة وإنمائٌة ووقائٌة وعبلجٌة

صر االتفاق بٌن خدمة الفرد واإلرشاد النفسً عنا •

  كبلهما خدمة مٌدانٌة فً مجال المشكبلت اإلنسانٌة

   ًكبلهما عملٌة مساعدة للفرد بهدف تحقٌق التوافق النفس

   كبلهما له إستراتٌجٌة وقائٌة وعبلجٌة فً نفس الوقت

  تابعة واإلنهاء والتقوٌم  ٌستخدمان نظرٌات وأسالٌب مشتركة فً الدراسة والتشخٌص والعبلج والم

علم االجتماع وخدمة الفرد 

ولذلك ٌعد علما أساسٌا فً إعداد األخصائً االجتماعً  ، ٌهتم علم االجتماع بدراسة الفرد والجماعة  -

واألدوار ، ٌهتم كل من علم االجتماع وخدمة الفرد بدراسة السلوك االجتماعً والمعاٌٌر االجتماعٌة   -

االجتماعٌة 

ٌة المساعدة فً خدمة الفرد على مفاهٌم ونظرٌات أساسٌة فً علم االجتماع     تعتمد عمل -

مجموعة المعارف ذات الصلة غٌر المباشرة بالممارسة فً خدمة الفرد   -4 

وٌقصد بها مجموعة متناثرة من المعارف التً تتصل بمهن أو علوم بعٌدة عن عملٌة الممارسة مباشرة إال أنها تفٌد 

والعلوم ، واالنثربولوجٌا ، لفرد فً فهم مشكبلت العمبلء مثل التشرٌعات العمالٌة التً ترتبط بالعمال أخصائً خدمة ا

البٌولوجٌة    

االنثربولوجٌا وتشترك مع خدمة الفرد فً االهتمام بشخصٌة الفرد والمجال البٌئً والثقافً واالجتماعً الذي  - أ

ٌعٌش فٌه  

العلوم البٌولوجٌة   - ب

تضٌف العلوم البٌولوجٌة إطاراً عرٌضاً لفهم اإلنسان ككائن حً له خصائصه وسماته   -

تمدنا العلوم البٌولوجٌة  بكٌفٌة أداء الجسم اإلنسانً لوظائفه   -

تمدنا العلوم البٌولوجٌة بالمعرفة حول مراحل النمو الجسمً وتطوره ومشكبلته وعبلقة ذلك بتوافق الفرد مع  -

بٌئته 

ف البد أن ٌحٌط بها أخصائً خدمة الفرد وهذه المعار

ثانٌاً البناء القٌمً  

احترام كرامة الفرد كفنسان     -1

لكل فرد أن ٌعامل باحترام وكرامة فً المواقف المختلفة لتعامل األخصائً معه بغض النظر عن حالته  -

االقتصادٌة أو الصحٌة أو النفسٌة أو العقلٌة  

ة محورٌة فً خدمة الفرد وٌمثل احترام العمٌل كانسان قٌم -

تعد الفردٌة والتقبل والتوجٌه الذاتً والسرٌة كمفاهٌم  لعملٌة المساعدة فً خدمة الفرد ترجمة فعلٌة وتجسٌد حً  -

لهذه القٌمة 
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خصوصٌة الفرد   -2

بالرغم من وجود احتٌاجات إنسانٌة عامة ومشتركة بٌن البشر إال أن لكل فرد ذاتٌته التً تمٌزه عن اآلخرٌن   -

ٌجب أخذ هذه الذاتٌة فى االعتبار عند التعامل مع العمبلء فً ضوء ظروفهم وقدراتهم الخاصة وإمكاناتهم   -

حق الفرد فً تقرٌر مصٌره   -3

طرٌقته الخاصة بشرط أال ٌعتدي على حٌاة اآلخرٌن  لكل فرد الحق فً أن ٌعٌش حٌاته ب -

لكل فرد الحق فً اتخاذ القرارت الخاصة به   -

ٌجب على األخصائً أال ٌفرض معاٌٌره السلوكٌة وأهدافه على العمٌل   -

ٌجب على األخصائً أال ٌفرض الحلول التً ٌعتقد أنها ضرورٌة للتغلب على مشاكل العمٌل  -

وتخطٌط أسلوب ، ق العمٌل فً اتخاذ القرارت التً ٌرى أنها مبلئمة لظروفه ٌجب على األخصائً احترام ح -

حٌاته بنفسه 

ٌؤدي اتخاذ العمٌل لقراراته بنفسه إلً تنمٌة شخصٌته    -

التسامح والحب  -4

ترفض خدمة الفرد السادٌة وغٌرها من األفكار التً تنادي بتعذٌب الفرد وتحمٌله وحده المسئولٌة عن  -

ٌواجهه الموقف الذي 

تؤمن خدمة الفرد بان سلوك اإلنسان ومواقفه هى استجابة حتمٌة لضغوط واقعة على الفرد سواء من داخله  -

أو من خارجه 

تؤمن خدمة الفرد بان خصائص الفرد الوراثٌة قٌد أبدي على الفرد منذ والدته والحٌلة له فٌه     -

مسئولٌة المجتمع  -5

ائه االجتماعً ٌؤدي إلى عدم قدرته على ممارسة وظائفه االجتماعٌة  ٌعد وجود معوقات تواجه اإلنسان فً أد -

تتمثل مسئولٌة المجتمع فً  ضرورة سعى المجتمع بأجهزته وهٌئاته المختلفة إلزالة أي معوقات أو  -

صعوبات تقف فً طرٌق تأكٌد الفرد لذاته  

تهم لتحسٌن أدائهم االجتماعً    تؤدي  مساعدة المجتمع لؤلفراد فً التغلب على مشكبلتهم إلى إطبلق قدرا -
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 المحاضرة الثامنة 

المفاهٌم األساسٌة وموجهات الممارسة المهنٌة لطرٌقة خدمة الجماعة  

  عناصر المحاضرة

المفاهٌم األساسٌة فً طرٌقة خدمة الجماعة  : أوال  

مفهوم طرٌقة خدمة الجماعة  : ثانٌا 

أهداف طرٌقة خدمة الجماعة  : ثالثا 

المفاهٌم األساسٌة فً طرٌقة خدمة الجماعة  : وال أ 

  :أخصائً الجماعة 

وهو الشخص الذي ٌتم إعداده علمٌا ومهنٌا فً الكلٌات والمعاهد المتخصصة فً الخدمة االجتماعٌة  

 : أهداف الجماعة 

هى كافة الرغبات التً ٌسعى األخصائً والجماعة للوصول إلٌها من خبلل خطة واضحة تتضمن برامج ٌقوم األخصائً 

بمساعدة الجماعة فً وضعها وتنفٌذها  

 : تكوٌن الجماعة 

األسلوب الذي تستخدمه المؤسسات فً انضمام األعضاء للجماعة أو فً تشكٌل الجماعات  

  :العضوٌة فً الجماعة 

ن االنضمام إلى الجماعة بناءاً على شروط المؤسسة ، وتمثل العضوٌة حجم الجماعة الذي ٌختلف من جماعة إلى ٌكو

أخري  

  وقد تظل العضوٌة مفتوحة أو تحدد بوقت معٌن

  :عضو الجماعة 

وٌلتزم  هو الفرد الذي ٌنضم للجماعة بناء على رغبته الشخصٌة أو بطرٌقة إجبارٌة وٌشترك فً أعمالها المختلفة

بشروطها  

  :تفاعل الجماعة 

وهو كافة األنشطة واألفعال وردودها والعبلقات من خبلل أدوار معٌنة ٌقوم بها األعضاء فً إطار أهداف الجماعة 

وشروطها  

  :العبلقة المهنٌة فً خدمة الجماعة 

هى الرابطة التً تتكون بٌن األخصائً وأعضاء الجماعة  

عضاء والجماعة على تحقٌق الهدف الجماعً ، وبناء الثقة واالحترام والحرٌة  وغرضها األساسً مساعدة األ

 : قٌادة الجماعة 

وهى عملٌة توجٌه األعضاء والجماعة ومساعدتهم خبلل المواقف المختلفة  

وٌنتخب القائد فً إطار نظام الئحة الجماعة التً ٌنتمً إلٌها والتً تحدد شروطه   
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  ذ قٌامه بمسئولٌاته القٌادٌةٌساعد األخصائً القائد من

  :مهام الجماعة 

  :ٌشترط فً المهام 

   تحدٌد هدف المهمة

   تحدٌد إجراءات المهمة

   ارتباط المهمة باألدوار التً ٌقوم بها األعضاء

   تحدٌد مجال زمنً للمهام

   توفٌر متطلبات أداء المهام

  :الجماعة الفرعٌة  

تتكون فً الجماعة مجموعات صغٌرة من اثنٌن أو أكثر ٌطلق علٌها الجماعات الفرعٌة   -

قد ٌكون السبب هو إشباع حاجات مشتركة كالحصول على المكانة الواضحة   -

ٌتعامل األخصائً مع هؤالء األفراد باألسالٌب المختلفة من أجل تفاعلهم وإدماجهم فً الحٌاة االجتماعٌة   -

  :الجماعة  مبادئ خدمة

وهى الحقائق التً تستند على المعرفة ونتائج البحث العلمً وكذلك الخبرات ، حٌث تتفاعل تلك المكونات مع بعضها 

مكونة للمفاهٌم التً تصبح من الموجهات األساسٌة للممارسة المهنٌة  

 : البرنامج فً خدمة الجماعة 

وٌعبر عن كافة األفعال واألعمال المرتبطة بحاجات األعضاء والجماعة التً تمارس بانتظام  

وٌهدف إلى تحقٌق هدف جماعً متفق علٌه فً بداٌة الحٌاة الجماعٌة  

  :المشكلة الجماعٌة 

شترك فٌها هى تفاعل مجموعة من العوامل النفسٌة واالجتماعٌة والثقافٌة الصادرة عن األعضاء والجماعة وقد ي

  األخصائً

وٌنتج من هذا التفاعل آثار ومظاهر فكرٌة وسلوكٌه تتطلب التدخل المهنً لؤلخصائً  

  :وسائل التعبٌر 

هى األدوات التً تستخدم للتعبٌر عن حاجات األفراد ورغباتهم  

وتظهر وسائل التعبٌر فً شكل أنشطة كالرحبلت والمعارض ، أو فً شكل وسٌلة اتصال كالنشرات  

  :دٌنامٌكٌة الجماعة 

هى كافة العوامل المؤثرة الصادرة من األعضاء والجماعة واألخصائً وغٌرها من المصادر التً ٌمكن أن تؤدي إلى 

  نمو الجماعة أو عدم نموها

  :نمو الجماعة 

  وٌعبر عن الجوانب البنائٌة التً توصلت إلٌها الجماعة من خبلل مراحل حٌاتها المختلف
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  :فً خدمة الجماعة  النموذج  -

هو إطار ذهنً ٌتكون فً ذهن الباحث أو الممارس ٌرغب فً تطبٌقه فً الواقع الفعلً من خبلل الممارسة المهنٌة 

لطرٌقة العمل مع الجماعات  

  :ٌتكون النموذج من المكونات اآلتٌة 

األهداف األساسٌة   -

المفاهٌم والحقائق   -

أهم المبادئ والمهارات   -

  فً خدمة الجماعة النموذج

   األدوار التً سوف ٌؤدٌها األعضاء والجماعة

   ًأدوار وسلوكٌات األخصائ

   اإلجراءات التً سوف تتبع

   التوقعات التً ٌمكن مواجهتها

   الموارد واإلمكانٌات

   ًالمجال الزمنً والمكان

 كٌفٌة تقوٌم ماتم القٌام به  

  :الموقف الجماعً 

هو إطار زمنً معٌن ٌعبر فٌه األعضاء واألخصائً والجماعة عن جوانب واضحة فً شكل أفكار واتجاهات وسلوكٌات 

معٌنة مشتركة أو خاصة بعضو معٌن أو مجموعة أعضاء  

  :التسجٌل فً خدمة الجماعة 

لوجٌة الستخدامها من أجل التسجٌل هو تدوٌن وحفظ البٌانات والحقائق والبٌانات والمعلومات بطرٌقة ٌدوٌة أو تكنو

تحقٌق أهداف العمل مع الجماعات  

  :التدخل المهنً 

قٌام األخصائً االجتماعً الذي ٌعمل مع الجماعة بمساعدة األعضاء والجماعة فً وضع خطة عمل أو برنامج  

  :تقوٌم الحٌاة الجماعٌة 

ل فترة زمنٌة معٌنة باستخدام وسائل مناسبة لؤلهداف هو تحدٌد العائد والقٌمة الفعلٌة لما قام به األعضاء والجماعة خبل

  التقوٌمٌة

  :وظٌفة المؤسسة  

هى اإلطار العام الذي ٌتضمن األغراض والشروط والقواعد واألهداف والمحددات األساسٌة لبلستفادة من خدمات 

وبرامج المؤسسة  
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  :الممارسة المهنٌة لطرٌقة خدمة الجماعة 

ق المبادئ واألسس المهنٌة لطرٌقة العمل مع الجماعات واالرتباط باإلطار العام المحدد للعمل هى قٌام األخصائً بتطبً

  مع الجماعات

: مفهوم طرٌقة خدمة الجماعة : ثانٌا 

  :تعرٌف هارلً ترٌكر: التعرٌف األول

عة  التً تنتمً إلى طرٌقة خدمة الجماعة طرٌقة من خبللها ٌساعد األخصائً االجتماعً األفراد المنضمٌن إلى الجما

مؤسسة اجتماعٌة وتوجٌه تفاعلهم من خبلل األنشطة المختلفة لكً ٌرتبطوا معا من أجل تنمٌة خبراتهم للوصول إلى 

الهدف النهائً وهو نمو الفرد والجماعة والمجتمع  

  :تعرٌف مارجور مورفً : التعرٌف الثانً 

عً المختلفة ووسٌلة تسهم فً الفاعلٌة االجتماعٌة للفرد فً طرٌقة خدمة الجماعة أسلوب من أسالٌب العمل االجتما

إطار التجربة المشتركة الفعالة لؤلفراد الذٌن ٌنضمون للجماعة  

  تعرٌف كبلرا كاٌزر: التعرٌف الثالث 

خدمة الجماعة طرٌقة للعمل مع الناس فً الجماعات لتقوٌة األداء االجتماعً لدٌهم من أجل تحفٌزهم  اجتماعٌا 

  للوصول إلى األهداف باستخدام المعرفة واالعتمادٌة المتبادلة بٌن األعضاء

  :تعرٌف محمد شمس 

خدمة الجماعة طرٌقة ٌتضمن استخدامها عملٌة بواسطتها ٌساعد األخصائً األفراد أثناء ممارستهم ألوجه نشاط 

كأفراد وكجماعة وٌسهموا فً تغٌٌر المجتمع البرنامج فً األنواع المتعددة من الجماعات فً المؤسسات المختلفة لٌنمو 

  فً حدود أهداف المجتمع وثقافته

: أهداف طرٌقة خدمة الجماعة : ثالثا 

  :أهداف خاصة بعضو الجماعة : أ

(  كالحب واألمن والتقدٌر)إشباع الحاجات النفسٌة واالجتماعٌة  •

م  تكوٌن العبلقات مع أشخاص آخرٌن فً حٌاته ٌتعلم منهم وٌتفاعل معه •

اكتساب القٌم والخبرات التً تساعده على التفاعل مع اآلخرٌن   •

التدرٌب على القٌادة والتبعٌة فً الحٌاة الجماعٌة   •

  :أهداف خاصة بعضو الجماعة : أ

إتاحة الفرص المناسبة للتعبٌر عن اآلراء والمشاعر قدر اإلمكان   •

تنمٌة إحساس العضو بقدراته وإمكانٌاته والتدرٌب على استخدامها   •

  اكتساب المهارات اإلنتاجٌة التً ٌمكن أن تساهم فً تدعٌم الجوانب التنموٌة لدى األعضاء •

  التدرٌب على كٌفٌة التحدث واالستماع لآلخرٌن خبلل مواقف الجماعة المختلفة  •

  :لجماعة للجماعة ككل األغراض التً ٌمكن أن تحققها خدمة ا: ب 

 تسعى خدمة الجماعة إلى أن تشعر الجماعة بوحدتها وأنها كٌان متمٌز عن باقً الجماعات األخرى  
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   تنمٌة اتجاهات الجماعات نحو المشاركة مع المجتمع فً المجاالت التً ٌتطلب األمر مشاركة الجماعة فٌها

مثل التطوع وخدمة البٌئة  

 تتعرف على إمكانٌات الجماعة وقدراتها الكامنة واستخدامها لنفع الجماعة  تسعى خدمة الجماعة إلى أن

  والمؤسسة والمجتمع

  األغراض التً ٌمكن أن تحققها خدمة الجماعة للجماعة ككل: ب 

تسعى خدمة الجماعة إلى أن تكون الجماعة المجال الذي ٌتضمن عدة مواقف وٌستخدمها األخصائً كمواقف  •

  ...عضاء كٌفٌة المشاركة مع اآلخرٌن تعلٌمٌة لتعلٌم األ

تسعى خدمة الجماعة إلى استخدام الجماعة كأداة مناسبة للوقاٌة من االنحراف والسلوكٌات التً تعرض  •

األفراد للمخاطر النفسٌة والصحٌة  

تقوم الجماعات بفتاحة الفرص المناسبة لتحمل المسئولٌة االجتماعٌة مع المجتمع فً المجاالت المختلفة من  •

  خبلل ممارسة خدمة الجماعة مع تلك الجماعات  

  :أهداف خدمة الجماعة الخاصة بالمؤسسة : ج 

الشروط والقواعد  تسعى خدمة الجماعة إلى استخدام الجماعات فً تحقٌق وظٌفة المؤسسة التً تتضمن •

واألغراض التً تسعى إلٌها  

ممارسة خدمة الجماعة مع الجماعات المختلفة ٌمكن أن ٌحقق للمؤسسة مكانة اجتماعٌة بالمجتمع   •

ممارسة خدمة الجماعة مع الجماعات قد ٌؤدي إلى جاذبٌة للعضوٌة مما ٌؤثر فً بناء العضوٌة بالمؤسسة   •

بالمؤسسة ٌمكن أن ٌحقق تكوٌن القٌادات التً تم تدرٌبها داخل ممارسة خدمة الجماعة مع الجماعات  •

  الجماعات 

  :أهداف خدمة الجماعة الخاصة بالمجتمع : د 

   ٌمكن أن تؤدي ممارسة خدمة الجماعة إلى تدعٌم االنتماء نحو المجتمع الذي توجد فٌه المؤسسة

 ر فً المجتمع من متغٌرات اقتصادٌة تؤدي ممارسة خدمة الجماعة إلى توجٌه الجماعات لمتابعة ما ٌدو

واجتماعٌة  

  :أهداف خدمة الجماعة الخاصة بالمجتمع : د 

  ممارسة طرٌقة خدمة الجماعة مع الجماعات ٌمكن أن ٌؤدي إلى استخدام تلك الجماعات فً مشروعات

مجتمعٌة هامة فً تحقٌق التنمٌة مثل مشروعات خدمة البٌئة  

  مما  -كالزٌادة السكانٌة واإلدمان  تعوق التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة  -تواجه المجتمع مشكبلت متعددة

ٌتطلب اهتمام طرٌقة خدمة الجماعة بتلك المشكبلت من خبلل البرامج التً تمارسها الجماعات وكذلك 

المجاالت التً تشترك فً ممارستها  

 المحاضرة التاسعة 

مل مع الجماعات  مبادئ طرٌقة الع

  عناصر المحاضرة

مبادئ طرٌقة العمل مع الجماعات   •

مبدأ األهداف المحددة  : ولالمبدأ األ -
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مبدأ تكوٌن الجماعة المخطط  :ثانًالمبدأ ال -

مبدأ التفرٌد  :ثالثالمبدأ ال -

 مبدأ تكوٌن العبلقة المهنٌة بٌن األخصائً والجماعة : المبدأ الرابع  -

 مبدأ توجٌه التفاعل الجماعً : المبدأ الخامس  -

 مبدأ التنظٌم الوظٌفً للجماعات : المبدأ السادس   -

 مبدأ استخدام موارد األعضاء والبٌئة : المبدأ السابع  -

 مبدأ الدراسة والبحث المستمر : المبدأ الثامن  -

مبادئ العمل مع الجماعات  

المبادئ  

ث العلمً وتتكون من المفاهٌم والحقائق األساسٌة التً تم التأكد من صحتها ، هى موجهات ناتجة عن الخبرة والبح -

  وتفٌد فً تحقٌق أهداف العمل مع الجماعات

ولذلك ٌستخدم األخصائً االجتماعً تلك المبادئ فً أي مٌدان من مٌادٌن الممارسة ولكن قد ٌختلف أسلوب التطبٌق  - 

  حدد وواضحمن مجتمع آلخر ولكن مضمون هذه المبادئ م

ولذلك تتسم المبادئ بالدٌنامٌكٌة بمعنً أن األخصائً االجتماعً ٌستطٌع أن ٌستخدم أكثر من مبدأ واحد فً موقف  -

  واحد

مبدأ األهداف المحددة والمعٌنة علمٌا ومهنٌا  : المبدأ األول 

  :دور األخصائً االجتماعً فً مساعدة الجماعة فً تحدٌد أهدافها وتصمٌمها 

دراسة حاجات ورغبات األعضاء الراغبٌن فً االنضمام للجماعة وإعبلنها على جمٌع األعضاء   -1

تحدٌد وظٌفة المؤسسة وما ٌرتبط بها من شروط وأغراض لها أهمٌتها  -2

  التعرف من خبلل الحٌاة الجماعٌة على الهدف الجماعً -3 

: دافها وتصمٌمها دور األخصائً االجتماعً فً مساعدة الجماعة فً تحدٌد أه

  مساعدة الجماعة فً الحصول على اإلمكانٌات والموارد التً تسهم فً تحقٌق األهداف -4

  تقسٌم األهداف إلى أهداف فرعٌة فً حالة صعوبة تنفٌذ الهدف الكلً -5

مساعدة األعضاء على تذكر الهدف الجماعً فً المراحل التالٌة   -6

رحلة من مراحل الحٌاة الجماعٌة وإجراء التعدٌل المطلوب دون تغٌٌر الهدف تقوٌم األهداف المعٌنة فً كل م -7

  األساسً

:  مبدأ التكوٌن الجماعً المخطط والمنظم : المبدأ الثانً 

: ٌجب أن ٌراعً األخصائً ما ٌلً عند تخطٌط وتنظٌم عملٌة تكوٌن الجماعات 

اإلعبلن والوضوح عن شروط االنتماء والعضوٌة للجماعة   -1

تحدٌد الخطوات األساسٌة التً تمر بها عملٌة تكوٌن الجماعات   -2
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  تنظٌم عملٌة التسجٌل لؤلفراد الراغبٌن فً االنضمام للجماعة وتحدٌد البٌانات المطلوبة لذلك -3

: ٌجب أن ٌراعً األخصائً ما ٌلً عند تخطٌط وتنظٌم عملٌة تكوٌن الجماعات 

  ماعة من األفراد حتى ٌتحقق االنسجام والتقاربمراعاة العوامل التً تتطلبها كل ج -4

مراعاة أن هناك متغٌرات اجتماعٌة واقتصادٌة وثقافٌة قد تدفع األخصائً إلى إدخال عوامل أخرى ٌجب توافرها فً  -5

  األفراد الراغبٌن فً االنضمام للجماعة ،

الثقافٌة كلما َسهل ذلك عمل األخصائً مع ألنه كلما كانت الجماعة متقاربة المستوٌات االقتصادٌة واالجتماعٌة و

الجماعة   

:  مبدأ التفرٌد أو فردٌة العضو والجماعة : المبدأ الثالث 

  :وٌتطلب هذا المبدأ مراعاة الجوانب التالٌة 

ر ٌختلف األفراد فٌما بٌنهم طبقا لمفهوم الفروق الفردٌة كذلك تختلف الجماعات فٌما بٌنها تمشٌا مع مفهومً التغً -1

  واالختبلف

التفرٌد ٌتطلب ضرورة معاملة مشكبلت األفراد والجماعات على أنها مشكبلت خاصة بهؤالء األفراد والجماعات  -2

أٌضا   

 مبدأ تكوٌن العبلقة المهنٌة بٌن األخصائً والجماعة : المبدأ الرابع 

 لجماعات بصفة خاصة العبلقة المهنٌة عنصر أساسً فً الخدمة االجتماعٌة وفً طرٌقة العمل مع ا 

  :ٌجب على األخصائً مراعاة االعتبارات اآلتٌة 

 لعبلقة المهنٌة لٌست عبلقة شخصٌة ولكنها عبلقة ودٌة قائمة على الحزم ا 

  تستند العبلقة المهنٌة على التقبل المتبادل بٌن األخصائً واألعضاء والجماعة 

 حددها وظٌفة المؤسسة بما تتضمنه من الشروط تلحدود العبلقة المهنٌة لها حدود ٌجب االلتزام بها ، وتلك ا

 واألغراض واالستفادة من خدمات المؤسسة 

  ضرورة االبتعاد عن أي جوانب تؤثر فً طبٌعة العبلقة المهنٌة من حٌث الهدف المهنً والمساعدة

 فً إشباع الحاجات النفسٌة واالجتماعٌة 

  األعضاء ومع الجماعة ككل  تتكون مع جمٌعألنها العبلقة المهنٌة لها أهمٌة 

 ًفً تكوٌن العبلقة المهنٌة منذ بداٌة العمل ومن خبلل مواقف تتعلق  يٌبدأ األخصائً االجتماع

 بالحٌاة الجماعٌة ، كما أن العبلقة المهنٌة تتطور خبلل الحٌاة الجماعٌة بصورة واضحة 

 مبدأ توجٌه التفاعل الجماعً : المبدأ الخامس 

التفاعل هو محور الحٌاة الجماعٌة ، وٌتكون من األفعال وردودها من األعضاء والجماعة واألخصائً االجتماعً الذي 

 ٌعمل مع الجماعة خبلل الحٌاة الجماعٌة 

  :ٌلً  وٌتمثل أهم ما ٌجب أن ٌقوم به األخصائً االجتماعً فً إطار مبدأ توجٌه التفاعل الجماعً ما

  إٌجابا وسلبا  اوالعوامل المؤثرة فٌهدراسة تفاعل الجماعة 

  ضرورة أن ٌعمل األخصائً على زٌادة التفاعل الجماعً باستخدام األسالٌب المختلفة كالتشجٌع والتحفٌز ...

 مما ٌؤثر فً العبلقات الجماعٌة مما ٌؤدي الى نمو الجماعة وأعضائها 
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  ٌقوم األخصائً فً بعض المواقف بالحد من تفاعله مع األعضاء والجماعة وٌتٌح الفرص المناسبة لتفاعل

 األعضاء والجماعة لتدعٌم االنتماء للجماعة 

  ضرورة التدخل فً بعض المواقف حفاظا على الروح الجماعٌة ومساعدة األعضاء على مواجهة مشكبلتهم

 فً عملٌة التفاعل 

  ف التدخلومن أمثلة مواق

  مساعدة بعض األعضاء على فهم بعض جوانب ممارسة المؤسسة 

  مساعدة األعضاء على استخدام أسالٌب مناسبة لعرض األفكار 

  ًتشجٌع المنطوٌٌن للمشاركة فً التفاعل الجماع 

  محاولة حماٌة الجماعة من االنقسام أو الصراعات 

 مبدأ التنظٌم الوظٌفً للجماعات : المبدأ السادس  

التنظٌم الوظٌفً للجماعات ٌعنً اإلطار العام لكٌفٌة ممارسة الجماعة لبرامجها وتحقٌق أغراضها وكٌفٌة مواجهة 

 مشكبلتها من خبلل مسئولٌات محددة ٌقوم بها األعضاء 

  :ٌتمٌز تنظٌم الجماعة بخصائص أساسٌة أهمها ما ٌلً 

 ارتباط التنظٌم بمقتضٌات الظروف والحاجة إلٌه  

 ن ٌتمٌز التنظٌم بالمرونة أي القابلٌة للتعدٌل والتغٌٌر حسب الحاجة الفعلٌة للجماعة ضرورة أ 

  ارتباط التنظٌم بوظٌفة المؤسسة واألهداف التً تسعى إلٌها 

  ٌحقق التنظٌم الفرص المناسبة لمشاركة األعضاء والجماعة فً تحمل المسئولٌة 

 عة وأن ٌكون هناك توازن بٌن تلك الجوانب ٌحدد التنظٌم الحقوق والوجبات لجمٌع أعضاء الجما 

  التنظٌم الوظٌفً للجماعة ٌعطً سمات خاصة للجماعة أي أنه مرتبط بالهدف الجماعً وخصائص األعضاء

 ؛ فالتنظٌم الوظٌفً لجماعة المعاقٌن حركٌا ٌختلف عن تنظٌم جماعة المعاقٌن سمعٌا 

  :فٌما ٌلً اعاتدور أخصائً الجماعة فً التنظٌم الوظٌفً للجمٌتمثل 

o مساعدة األعضاء على فهم أهمٌة التنظٌم ومضمونه  

o  ًمساعدة األعضاء على اختٌار الشكل المناسب للتنظٌم الوظٌف 

o  التدخل لمساعدة أعضاء الجماعة الذي ٌتحملون مسئولٌات محددة فً التنظٌم 

o متابعة مدى مبلئمة التنظٌم الوظٌفً للحٌاة الجماعٌة  

o  تدرٌب األعضاء الذٌن ٌتحملون المسئولٌات على أداء تلك المسئولٌات على أحسن وجه ممكن 

o  مساعدة أعضاء الجماعة على االستفادة من مكونات التنظٌم بطرٌقة إٌجابٌة 

o  المشاركة مع الجماعة فً تقوٌم التنظٌم الوظٌفً من وقت آلخر 

 مبدأ استخدام موارد األعضاء والبٌئة : المبدأ السابع 

  :مصادر تلك الموارد ٌرتكز على مجاالت أساسٌة أهمها 
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أي ٌستعٌن أخصائً الجماعة بأعضاء الجماعة ممن ٌتمٌزون بالمهارات  :أعضاء الجماعة كمصدر للموارد-1

  :والخبرات فً الجوانب اآلتٌة 

 لفةتعلٌم أوجه نشاط البرنامج المخت  

  قٌادة األنشطة والمشروعات 

  عملٌة االتصال بالمؤسسات الموجودة فً البٌئة 

  االستفادة من خبراتهم المرتبطة بالحٌاة الجماعٌة 

 لصالح الجماعة استخدام عبلقاتهم مع بقٌة األعضاء ومع المؤسسات الموجودة فً البٌئة  

  :لجماعة بكافة مكوناتها كمصدر للدخل ا -2

 جماعٌة التً تهتم بمشروعات خدمة البٌئة والتوعٌة الصحٌة المشروعات ال 

  ًالتماسك االجتماعً كمورد معنوي واجتماع 

  الفكر الجماعً الذي ٌوجه العمل نحو االتجاهات اإلٌجابٌة 

 الموارد المالٌة والمادٌة التً ٌسهم بها أعضاء الجماعة  

  :وارد ألخصائً االجتماعً الذي ٌعمل مع الجماعة كمصدر للما -3

 تقدٌم المقترحات واألفكار المختلفة المرتبطة بأهداف الجماعة  •

 استخدام العبلقات واالتصاالت مع المؤسسات األخرى  •

 التعرف على كٌفٌة الحصول على الموارد من المؤسسات األخرى  •

 استخدام الخبرات والمهارات التً تتوفر لؤلخصائً فً مساعدة الجماعة على تحقٌق أهدافها  •

  :المؤسسة التً تمثل الكٌان العام الذي توجد فٌه الجماعة كمصدر للموارد -4

  الموارد الخاصة بالخبراء المتخصصٌن فً مجاالت األنشطة المختلفة 

  الموارد المالٌة المخصصة لمساعدة الجماعة على تحقٌق أهدافها 

 الخامات واألدوات الخاصة بالنشاطالخدمات والموارد التً تتعلق ب  

 لموارد التً تتعلق باإلمكانٌات والقاعات المخصصة الستخدام الجماعات فً ممارسة األنشطة والمشروعات ا

 المختلفة 

  :البٌئة بكافة مؤسساتها وأجهزتها ومواردها المختلفة كمصدر للموارد -5

  :ٌستعٌن األخصائً بالبٌئة كمصدر للموارد فً الحاالت اآلتٌة 

  ...طابع خاص ال ٌتوفر بالمؤسسة مثل توفر المبلعب استخدام الموارد التً لها  •

 االستفادة منها  مثل المؤسسات الثقافٌة كالمكتبات العامة  فً استخدام موارد الخدمات التً ٌرغب األعضاء •

  استخدام الخبراء الذٌن ٌتوفر وجودهم فً المجتمع مثل األطباء واإلعبلمٌٌن •
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 مبدأ الدراسة والبحث المستمر : المبدأ الثامن 

 - لؤلعضاء والجماعة وكذلك إجراء البحث العلمً على التغٌرات التً قد تحدث المستمرة  تعد عملٌة الدراسة

أهم المشكبلت التً تواجه على والتعرف  ،وتطوٌرها ،للجماعة ضرورة أساسٌة لمتابعة الحٌاة الجماعٌة

 ة وكٌفٌة مواجهتها ممارسة العمل مع الجماع

 -  ًالدراسة والبحث ٌفٌد فً القٌام بالتقوٌم المرحلً أو النهائً ألنه ٌوضح القٌمة الفعلٌة لمجهود األخصائ

  .وأثرها فً تحقٌق أهداف الجماعة والتعرف على العوامل المؤثرة فً الحٌاة الجماعٌة وكٌفٌة مواجهتها 

 المحاضرة العاشرة 

الجماعات  الجماعة فً طرٌقة خدمة 

  عناصر المحاضرة

  تعرٌف الجماعة فً طرٌقة خدمة الجماعة : أوال •

 السمات األساسٌة للجماعة فً خدمة الجماعة : ثانٌا  •

  المكونات األساسٌة فً بناء الجماعة فً طرٌقة خدمة الجماعة: ثالثا  •

 الدوافع المؤدٌة لبلنضمام إلى الجماعات  : رابعا  •

 تعرٌف الجماعة فً طرٌقة خدمة الجماعة  : أوال

 : تعرٌف سبلفسون 

عرف الجماعة طبقا لطبٌعة العبلقة بٌن أعضاء الجماعة ، فهى تتكون من ثبلثة أشخاص أو أكثر فً و تُ 

عبلقة غٌر رسمٌة تتسم بوجود نشاط عاطفً بٌن األفراد المكونٌن لها ونتٌجة لذلك تتغٌر شخصٌة كل عضو 

  فً الجماعة

  :ٌف بوجاردس تعر 

أي عدد من الكائنات الحٌة التً هى فً : تعرٌف الجماعة طبقا لعدد األعضاء ، فالجماعة االجتماعٌة هى 

 حالة تفاعل 

  (:شوارتز)تعرٌف الجماعة من حٌث االعتمادٌة المتبادلة  -

 هى مجموعة من األفراد بٌنهم اعتماد متبادل 

  (:وارنر)تعرٌف الجماعة من حٌث الدافعٌة  -

الجماعة هى مجموعة من األفراد الذٌن ٌحاولون إشباع احتٌاجاتهم من خبلل االرتباط االجتماعً بكٌان 

  واضح محدد

ومما سبق ٌتضح أن تحدٌد مضمون الجماعة له أبعاد مختلفة ولكنها تتضمن جوانب مشتركة كالعدد والهدف 

 واالرتباط الجماعً 

  :التالً  وٌمكن وضع تعرٌفا إجرائٌا على النحو -

  الجماعة مجموعة من األفراد لهم سمات وقدرات متقاربة 

 الرغبة الصادقة لبلنتماء للجماعة والمشاركة فً التفاعل الجماعً الموجه  

  تسعى الجماعة إلى تحقٌق أهداف واضحة محددة 
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 تتكون العبلقات االجتماعٌة خبلل مواقف محددة  

  كل عضو ٌقوم بدوره وٌرتبط بأدوار اآلخرٌن 

  األخصائً االجتماعً ٌقوم بتوجٌه التفاعل الجماعً ومساعدة األعضاء والجماعة 

 طبٌعة الوظانف التً تؤدٌها الجماعة لتستمر الحٌاة الجماعٌة فترة زمنٌة مناسبة لؤلهداف و 

 السمات األساسٌة للجماعة فً خدمة الجماعة : ثانٌا 

 الجماعة فً خدمة الجماعة بسمات أساسٌة تجعلها قد تختلف عن الجماعات األخرى تتمٌز  -

  :ومن تلك السمات ما ٌلً 

 تتمٌز الجماعة فً خدمة الجماعة بأن لها أهداف واضحة مشتركة : سمات خاصة باألهداف  •

فضل عند تكوٌن الجماعة أن تكون هناك سمات مشتركة بٌن المستوٌات يُ : سمات خاصة بخصائص األعضاء  •

 الثقافٌة والعمرٌة والصحٌة واالجتماعٌة حتى ٌمكن أن تحقق الجماعة االستقرار 

تنظٌم وظٌفً أي أن هناك أو حٌث تتمٌز الجماعات بوجود تكوٌن : سمات خاصة بالتنظٌم الوظٌفً الجماعً   •

  كل عضو من األعضاءأو مستوٌات محددة ل اً أدوار

حٌث تتمٌز الجماعات بتكوٌن العبلقة المهنٌة بٌن األخصائً والجماعة : سمات خاصة بالعبلقات االجتماعٌة  •

  ثم العبلقات االجتماعٌة بٌن األعضاء

هناك مٌعاد محدد لممارسة األنشطة ، وعقد أن ٌعد من السمات األساسٌة حٌث  :نظام العمل الجماعً  •

 عقد المقاببلت االجتماعات ، و

 حٌث تتمٌز جماعات خدمة الجماعة بالعبلقة مع المجتمع من خبلل مؤسسات : العبلقة مع المجتمع  •

  :المكونات األساسٌة فً بناء الجماعة فً طرٌقة خدمة الجماعة : ثالثا 

  :هناك مكونات أساسٌة ٌجب توفرها حتى ٌمكن بناء وتكوٌن الجماعات فً خدمة الجماعة  -

  :وهى األهداف وٌجب توفر شروط أساسٌة فً : هداف األساسٌة للجماعة األ -1

 أن ٌكون الهدف معلنا لجمٌع الراغبٌن لبلنضمام للجماعة  

  أن ٌكون الهدف واضحا أمام جمٌع األعضاء 

 ولٌس مرتبطا بجوانب غامضة غٌر مرتبطة باألعضاء اً أن ٌكون الهدف محدد  

  عضاء الجماعةأن ٌكون الهدف متمٌزا بالجاذبٌة أل  

أعضاء الجماعة حٌث أن األفراد الذٌن ٌكونون الجماعة ٌمثلون الهدف الذي تسعى إلٌه لحل مشكبلتهم ، -2

  :فً أعضاء الجماعةوٌجب مراعاة الجوانب اآلتٌة 

  تحدٌد الفئات العمرٌة المناسبة لبلنضمام للجماعة 

  تحدٌد خصائص تلك الفئات العمرٌة 

  خبرات معٌنة فً األفراد الذٌن سوف ٌنضمون للجماعاتأحٌانا ٌشترط توافر  

  التعبٌر الذاتً عن الرغبات الصادقة من األعضاء فً االنضمام لتلك الجماعات 
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 ٌعد األخصائً االجتماعً من المكونات األساسٌة لبناء الجماعات فً طرٌقة خدمة الجماعة  -3

ظٌم الوظٌفً المناسب وٌشترط فً تكوٌن التنظٌم من المكونات األساسٌة لبناء الجماعة هو وضع التن -4

 : الوظٌفً عند بناء الجماعة ما ٌلً 

o  هداف الجماعة من كافة الجوانب ألمبلئمة التنظٌم 

o  أن ٌكون التنظٌم معلنا لجمٌع األعضاء منذ بداٌة وضع التنظٌم الوظٌفً فً الجماعة 

o  أن ٌكون التنظٌم مناسبا لقدرات وإمكانٌات األعضاء 

o  ٌتمٌز التنظٌم بالمرونة كلما أمكن ذلكأن  

o  تحدٌد األدوار والوظائف من خبلل التنظٌم 

من المكونات األساسٌة لبناء الجماعة واستقرارها هو نظام العمل وممارسة األنشطة واألعمال الخاصة  -5 

 بالحٌاة الجماعٌة 

للعضوٌة واستمرارٌتها بالحٌاة  من المكونات الهامة فً الحٌاة الجماعٌة وضع شروط وإجراءات واضحة -6

الجماعٌة حٌث أن تلك الشروط هى الموجه نحو الحٌاة الجماعٌة وهى التً تساعد األفراد على اتخاذ 

القرارات المناسبة لبلنضمام للجماعة والمحافظة على العضوٌة بها وعدم مخالفة أي قواعد تؤثر فً الحٌاة 

 الجماعٌة بطرق سلبٌة ، 

  :بع من المصادر اآلتٌة نواإلجراءات ت( العضوٌة)الشروط  وٌمكن أن نحدد أن

 الئحة المؤسسة التً تكونت بها الجماعة  •

  خبرات األعضاء •

  االستعانة بالخبراء •

 ارتباط اإلجراءات بطبٌعة الجماعة ونوع الفئة العمرٌة التً تتكون منها  •

المكونات األساسٌة التً تساهم فً لعبلقة المهنٌة بٌن األخصائً االجتماعً وأعضاء الجماعة من ا -7

 استقرار الجماعة 

 الدوافع المؤدٌة لبلنضمام إلى الجماعات : رابعا 

  :دوافع شخصٌة خاصة بفشباع الحاجات النفسٌة واالجتماعٌة -1

  :ومن أهم الحاجات التً ٌمكن إشباعها عن طرٌق الجماعات 

  قد ٌستمر فترة طوٌلة الحاجة لبلنتماء للجماعة بمعنى وجود االرتباط الذي 

  ًالحاجة للشعور باألمن واالستقرار من خبلل التفاعل الجماع 

  ًالحاجة للتقدٌر وٌتحقق من خبلل التفاعل الجماع 

 الحاجة للتحصٌل والنجاح فالعضو دائما ٌسعى إلى أن ٌحصل على المعارف والخبرات والمهارات وغٌرها  

  :واالجتماعٌة دوافع تتعلق بمواجهة المشكبلت الذاتٌة -2

 ٌتجه األفراد لبلنضمام رغبة فً حل مشكبلت ذاتٌة أو اجتماعٌة  -
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  :ومن المشكبلت الذاتٌة ما ٌلً 

 مشكبلت الشعور بالعزلة واالغتراب  

 بعدم القدرة على التعامل مع اآلخرٌن فً مجاالت المجتمع المختلفة  مشكبلت الشعور 

  مشكبلت األفكار الذاتٌة الخاطئة عن الشخصٌة ومكوناتها 

  مشكبلت عدم القدرة على مواجهة اآلخرٌن نتٌجة االنطواء 

  عدم القدرة على تكوٌن عبلقات اجتماعٌة ناجحة مع اآلخرٌن 

  عدم القدرة على إٌجاد الفرص المناسبة للقٌادة أو القٌام بأدوار قٌادٌة 

 تعامله مع اآلخرٌن فً فرد من قدرات ومهارات ار ما لدى البالرغبة فً اخت 

  مشكبلت تتعلق بالرغبة فً الحصول على مكانة اجتماعٌة 

  :دوافع تتعلق بتشجٌع األسرة  -3

  تقوم األسرة التً ٌنتمً إلٌها الفرد بدور أساسً فً تشجٌع األفراد النضمامهم إلى بعض الجماعات 

 لهاها على االنضمام ومن بٌن الجماعات التً تشجع األسرة أفراد:  

 جماعات الهواٌات على اختبلف أنواعها 

 جماعات األنشطة الرٌاضٌة 

 جماعات التدرٌب التكنولوجً 

  :دوافع االنضمام للجماعة نتٌجة تشجٌع األصدقاء ورغبة فً تكوٌن العبلقات االجتماعٌة -4

لبلنضمام إلى تلك الجماعة وتكوٌن  لهم  ٌتجه أعضاء الجماعة لبلنضمام للجماعات نتٌجة لدفع األصدقاء

  الدافع داخل هؤالء األفراد لبلتجاه إلى االنضمام نتٌجة حدٌث األصدقاء معهم  

  :دوافع التعلٌم واالكتساب للمهارات والخبرات الجماعٌة واالجتماعٌة المختلفة -5

إلى االتجاه للمجاالت التً ٌرتبط انضمام األفراد للجماعات بدافع االكتساب للخبرات والمهارات مما ٌؤدي 

  تساهم فً اكتساب الخبرات والمهارات

  :ومن أهم الخبرات والمهارات التً ٌمكن اكتسابها عن طرٌق الجماعات ما ٌلً 

  الخبرات الخاصة بالتعامل مع مجموعة من األفراد(أ

  الخبرات التً تتعلق بفعداد البرامج والمشروعات(ب

 ٌة استخدام اإلمكانٌات الذاتٌة والمجتمعٌة من أجل تحقٌق األهداف الخبرات التً تتعلق بكٌف(  ج

 مهارات االتصال مع اآلخرٌن فً مواقف محددة وواضحة ( د

 مهارات القٌادة والتفاعل مع اآلخرٌن فً الجماعات الصغٌرة (   هـ

 مهارات التنظٌم واإلدارة نتٌجة المشاركة فً المواقف الجماعٌة  (  و
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 المحاضرة الحادٌة عشر 

وظائف الجماعات وأنواعها ومراحل نموها 

  عناصر المحاضرة

  وظائف الجماعات

  أنواع الجماعات

   المراحل األساسٌة لنمو الجماعات

وظائف الجماعات   

:  الوظائف المؤسسٌة -1

من أجلها وقد  وٌقصد بها أن المؤسسة تحقق وظائف أساسٌة مرتبطة بنظامها األساسً وأهدافها التً قامت

تكون الجماعات هى الوسٌلة األساسٌة فً تحقٌق أهداف تلك المؤسسة  

  : -ومن الوظائف األساسٌة التً تسعى إلى تحقٌقها ما ٌلً 

:  الوظائف التعلٌمٌة  -أ

خاصة عندما تكون المؤسسات متخصصة فً المجال التعلٌمً الرسمً كالمدارس ففنها ال تستطٌع تحقٌق 

رٌق الجماعات وبالتالً ٌوجد ما ٌسمى جماعة الفصل  ذلك إال عن ط

وتنظر المدرسة كمؤسسة تعلٌمٌة وتربوٌة إلى الجماعات على أنها الوسائل األساسٌة للتعلٌم غٌر الرسمً 

  أٌضا بما تمارسه من أنشطة وما تعده من برامج

   

  :الوظائف المتعلقة بفشباع الحاجات  -ب 

ٌكولوجٌة واالجتماعٌة خاصة من المعوقات األساسٌة للبناء النفسً للشخصٌة تعتبر الحاجات اإلنسانٌة الس

حٌث أن أعضاء الجماعات ٌنضمون للجماعات ومعهم حاجاتهم المتنوعة التً ٌرغبون فً إشباعها ومن أهم 

  تلك الحاجات التً ٌمكن للجماعات تحقٌق إشباعها

أن ٌكون مقبوال ، مرغوبا فً عبلقته مع اآلخرٌن ، الحاجات السٌكولوجٌة الحاجة للحب ؛ فاإلنسان ٌرغب  

مشاركا فً الحٌاة الجماعٌة وٌشعر أنه ٌستطٌع اختٌار أصدقاء من الجماعة التً ٌنتمً إلٌها  

ومن العناصر األساسٌة المكونة للحاجة للحب هو وجود عناصر متشابهة لدى األفراد سواء فً األفكار أو 

وانب الشكلٌة  اإلمكانٌات أو العبلقات أو الج

   

ومن الحاجات السٌكولوجٌة التً تحققها الجماعات للعضو الذي ٌنتمً إلٌها وٌنضم إلى عضوٌتها االنتماء   -

وهناك عبلمات واضحة توضح وتؤكد مدى انتماء اإلنسان إلى جماعة من الجماعات ومن بٌنها استخدام 

شعارات ووضعها فً مكان واضح أمام اآلخرٌن مثل شعارات الجماعات الكشفٌة وجماعات المرشدات  

مواقف عن ونبلحظ تردٌد اسم الجماعة والتحدث عنها بكل افتخار وتكرار التحدث عن الجماعة وتناول 

حٌاتها ٌؤكد أن العضو ٌنتمً للجماعة وٌرتبط بها  
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:  وظائف متعلقة بحل المشكبلت  -2

ٌواجه اإلنسان العدٌد من المشكبلت التً تعوق قٌامه بأدواره االجتماعٌة أو تكوٌنه للعبلقات اإلنسانٌة أو 

اعٌة  إشباع حاجاته المتعددة سواء البٌولوجٌة ، أو السٌكولوجٌة أو االجتم

:  أنواع الجماعات فً طرٌقة خدمة الجماعة  

:  هناك عدة أنواع للجماعات التً ٌمكن أن نحددها وٌعمل معها أخصائً الجماعة كما ٌلً 

تهدف جماعات النمو إلى تنمٌة الشخصٌة من الجوانب النفسٌة ، االجتماعٌة ، الصحٌة : جماعات النمو  -1

  :د تأخذ تلك الجماعات أشكال مختلفة ومن أهمها والثقافٌة وغٌرها من جوانب ولذلك ق

جماعات األنشطة المتعددة  ( أ

جماعات النشاط المحدد بكافة عوامله  ( ب

جماعات تدرٌبٌة سواء رٌاضٌة ، ثقافٌة ، نفسٌة ، تكنولوجٌة وغٌرها  ( ج

جماعات التعلٌم والتثقٌف من أجل حصول العضو على معلومات ، معارف ، خبرات جدٌدة تساهم فً تنمٌة ( د

الشخصٌة مثل جماعات التثقٌف الصحً  

:  جماعات المشاركة والمواجهة لمشكبلت المجتمع  -2

ت الحٌاة ٌهتم المجتمع فً الوقت المعاصر بمشاركة األفراد فً حل مشكبلت المجتمع ومواجهة صعوبا

المعاصرة مثل جماعات األهالً فً مواجهة مشكبلت النظافة ، وتهتم تلك الجماعات بتكوٌن أفراد لدٌهم 

  قدرات واهتمامات خاصة بالمجتمع الذي ٌعٌشون فٌه

  :ومن أنواع تلك الجماعات فً الوقت الحالً 

مختلف فئات المجتمع ومنظماته  والمقصود بها تكوٌن جماعات من :جماعات التأهٌل المرتكز على المجتمع 

من أجل مواجهة مشكبلت تواجه المجتمع؛ مثل تكوٌن جماعات من ممثلً الجمعٌات األهلٌة ، وأولٌاء األمور 

أصحاب المشكلة ، ومدٌري بعض المؤسسات المهنٌة ، وبعض الخبراء فً المجتمع من أجل حل مشكلة 

تهم باستخدام إمكانٌات المجتمع  األبناء المعاقٌن ذهنٌا والسعً نحو مواجهة مشكبل

وتعبر تلك الجماعات عن أسلوب عبلجً ٌتقابل فٌه األعضاء غٌر األسوٌاء :  جماعات المواجهة العبلجٌة

إلدراك أبعاد المشكلة المحددة واكتساب المزٌد من الخبرات والمهارات الخاصة بمواجهة مشكبلتهم مثل 

تهم باألسلوب المنظم  األعضاء الذٌن ٌتعثرون فً استكمال دراسا

  :جماعات الرعاٌة والمساندة االجتماعٌة  -3 

تعد جماعات الرعاٌة والمساندة من الجماعات التً ظهرت أهمٌتها فً الوقت المعاصر بشكل واضح   

  :-وعن األهداف التً تحققها تلك الجماعة فهى كماٌلً 

العمل مع الفئات التً تتطلب تضافر الجهود لرعاٌتها  ( أ

الرغبة فً مساعدة الفئات الضعٌفة التً تواجه مشكبلت لها طابع خاص  ( ب

إمكانٌة الحصول على اإلمكانٌات والمساعدات سواء المالٌة أو المادٌة أو الفنٌة  (ج

  تهدف تلك الجماعات إلى إتاحة الفرصة للمتطوعٌن أو الراغبٌن فً التطوع(د
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أنواع الجماعات فً طرٌقة خدمة الجماعة   

  :جماعات العمل والمهام  -4

  :وٌمكن تصنٌف تلك الجماعات على النحو التالً 

 : جماعات التطوع وخدمة البٌئة -أ

جماعات العمل : والمقصود بتلك الجماعات القٌام بعمل محدود وواضح فً مواقف محددة ومن أمثلتها 

االجتماعً ، وجماعات خدمة البٌئة  

  :وتهدف تلك الجماعات إلى 

   إتاحة الفرصة لكً ٌقوم األفراد بالمشاركة

  مشاركة األفراد فً مجاالت تتطلب االهتمام بها وتضافر الجهود مثل المحافظة على

البٌئة وتحسٌنها  

   تأكٌد روح االنتماء للمجتمع الذي تعٌش فٌه

  ًٌمكن أن تحقق جماعات التطوع وخدمة البٌئة أهداف متعددة طبقا لتوجه األخصائ

  ياالجتماع

 : جماعات المهام (ب

لجنة بحث شئون العضوٌة بالمؤسسة ، لجنة زٌادة الموارد المالٌة ، : ومنها اللجان باختبلف أنواعها مثل 

لجنة االتصال بالمؤسسات المجتمعٌة ، لجنة القٌام بحفل خٌري لصالح المعاقٌن ، لجنة فحص أنشطة 

مؤسسة خاصة برعاٌة الشباب  

  :تحقٌق األهداف التالٌة وتهدف تلك اللجان إلى 

اكتشاف إمكانٌات وقدرات األعضاء   •

تحقٌق االنتماء للمؤسسة والمجتمع   •

تنظٌم العمل وتركٌز المناقشات وإعداد الموضوعات وتنظٌمها باألسالٌب العلمٌة المنظمة   •

  :جماعة فرٌق العمل ( ج

  .، واالقتصادٌة وغٌرها من المؤسساتوتنتشر فً معظم مؤسسات الرعاٌة االجتماعٌة ، والصحٌة          -

:  وأهم أهداف فرٌق العمل   -

   السعً للتكامل بٌن الجوانب المختلفة

   تحدٌد األدوار التً ٌمكن أن ٌقوم بها كل متخصص

   توفٌر الخبرات المختلفة التً ٌمكن تبادلها بٌن أفراد الفرٌق

 طلب تخصصات مختلفة  تأكٌد االهتمام بكافة الجوانب خاصة فً األعمال التً تت

  :الجماعات العبلجٌة لؤلمراض واالضطرابات النفسٌة  -5

وتقوم بعض المؤسسات بتكوٌن جماعات عبلجٌة رغبة فً عبلج مرض معٌن أو مواجهة اضطرابات نفسٌة 

محددة وتنتشر تلك الجماعات فً مجال عبلج المدمنٌن وعبلج المضطربٌن نفسٌا  
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:  وتهدف تلك الجماعة إلى ماٌلً 

قٌام األخصائً االجتماعً بمساعدة األفراد كأعضاء فً جماعة على التعبٌر عن مشاعرهم واتجاهاتهم نحو  •

مشكبلتهم  

مساعدة األعضاء على إدراك أنهم ٌشتركون مع غٌرهم فً نفس المشكلة   •

توفٌر الوقت والجهد لدى األخصائً   •

ساعدة لؤلعضاء  فً الحٌاة الجماعٌة  تحقق الجماعة العبلجٌة الم •

   

  :الجماعات التلقائٌة -6

ٌعمل األخصائً االجتماعً مع الجماعات التلقائٌة التً تتكون من تلقاء نفسها طبقا لظروف البٌئة واألفراد 

  ونتٌجة للعوامل النفسٌة واالجتماعٌة التً تواجه بعض األفراد مثل جماعات النواصً فً األحٌاء الشعبٌة

وٌسعى أخصائً الجماعة إلى تكوٌن عبلقة مهنٌة مع هؤالء األفراد للتعرف على حاجاتهم ومشكبلتهم  

   

  :المراحل األساسٌة لنمو الجماعة 

مرحلة التكوٌن والقبول  : المرحلة األولى 

اسٌة لتلك وتتمٌز تلك المرحلة بقلة التفاعل والتركٌز على ما ٌعرفه األفراد عن الجماعة ومن السمات األس

:  المرحلة 

   محاولة األعضاء اكتشاف جوانب متعددة فً حٌاة الجماعة

   التردد والمخاوف لدى بعض األعضاء

   قٌام األخصائً باستقبال األعضاء

   الرغبة فً تكوٌن العبلقات مع األخصائً أو بٌن األعضاء بعضهم البعض

 عة  التعبٌر عن بعض مشاعر الود والقبول النضمامهم إلى الجما

  :أما عن دور أخصائً الجماعة فً هذه المرحلة فهو على النحو التالً 

   االستماع الجٌد لما ٌقوله األعضاء

   مناقشة األعضاء فً بعض ما ٌعبرون عنه

   توضٌح أهداف الجماعة وتحدٌد مكوناتها

   تخفٌف مشاعر القلق لدى البعض

   القبول الفعلً ألفكار ورغبات البعض

مرحلة التفاعل والمشاركة  : المرحلة الثانٌة 

:  من سمات تلك المرحلة ما ٌلً 

   ظهور مبلمح الحٌاة الجماعٌة من حٌث جاذبٌة المراحل
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   ًالرغبة فً تكوٌن العبلقات مع األخصائ

   ٌقوم األعضاء ببعض األدوار الواضحة

   ٌقترح األعضاء أنشطة متعددة مرتبطة بأهداف الجماعة

 كتشاف القادة ومن ٌتمٌزون بالمهارات المناسبة لتحقٌق أهداف الجماعة  البدء فً ا

  :أما عن دور أخصائً الجماعة فهو كماٌلً 

تشجٌع األعضاء على المشاركة فً الحٌاة الجماعٌة   •

استخدام بعض المقترحات العلمٌة   •

  العمل على إٌجاد مواقف تسهم فً تنمٌة التفاعل الجماعً •

لقٌادة والتبعٌة  تدرٌب األعضاء على ا •

  تنمٌة العبلقة المهنٌة •

•    

مرحلة االنتماء والممارسة الفعلٌة للحٌاة الجماعٌة   : المرحلة الثالثة 

  :ٌمكن تحدٌد سمات تلك المرحلة على النحو التالً 

رغبة األعضاء فً ممارسة المزٌد من األنشطة  

استخدام األعضاء لقدراتهم وخبراتهم   •

وضوح عدم التركٌز على الرغبات الذاتٌة   •

ٌقوم األعضاء باألفعال واألعمال المؤكدة الهتمامهم بالحٌاة الجماعٌة   •

قٌام األعضاء بالمشاركة مع األخصائً فً تطوٌر الحٌاة الجماعٌة   •

  تمثٌل الجماعة أمام الجماعات األخرى •

   

  :ي أما عن دور أخصائً الجماعة فً هذه المرحلة فهو كما ٌل

   تدعٌم أدوار األعضاء

   إتاحة الفرص والمواقف التً ٌمكن أن ٌشترك فٌها األعضاء

 عدم التركٌز على المتمٌزٌن بالمهارات العالٌة فقط  

 العمل على حل الصعوبات والمشكبلت  

  

مرحلة النضج واإلنجاز  : المرحلة الرابعة 

:  وٌمكن تحدٌد سمات تلك المرحلة كما ٌلً 
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   ظهور مؤشرات وعبلمات التماسك بٌن أعضاء الجماعة

   المحافظة على تنظٌم الجماعة

   ًنموالعبلقة المهنٌة بٌن األعضاء والجماعة واألخصائ

 قدرات األعضاء الواضحة على حل المشكبلت  

   

  :وٌقوم أخصائً الجماعة باألدوار اآلتٌة 

  لبلبتكار والتجدٌداستخدام األسالٌب المهنٌة التً تدفع األعضاء  

   مساعدة الجماعة على عدم الطموحات العالٌة التً تفوق قدراتهم

  الجماعة على تقوٌم ما وصلت من انجازمساعدة  

 مساعدة الجماعة على إٌجاد مستوٌات مختلفة للعمل القٌادي  

 مرحلة تحقٌق األهداف واإلنهاء : المرحلة الخامسة 

 : ٌلً  وٌمكن تحدٌد سمات تلك المرحلة كما

 الشعور بالرضا واإلشباع نتٌجة تحقٌق األهداف المرغوبة  •

 لً جماعات أخرى إٌعبر بعض األعضاء عن رغبته فً االنسحاب واالنضمام  •

 رغبة بعض األعضاء فً تقوٌم ما وصلت إلٌها الجماعة من انجازات  •

 الحٌاة الجماعٌة  الشعور بالقلق والخوف من  إنهاء •

 : المرحلة باألدوار اآلتٌة وٌقوم األخصائً فً هذه 

  مساعدة األعضاء على فهم ما توصلوا إلٌه 

  توجٌه األعضاء إلى إمكانٌة استمرارٌة الحٌاة الجماعٌة 

  تقبل مشاعر الغضب والقلق عند اإلعبلن عن انتهاء الحٌاة الجماعٌة 

  القٌام بتقوٌم شامل للحٌاة الجماعٌة 

 المحاضرة الثانٌة عشر 

  اههتوكٌفٌة مواجمشكبلت الجماعات 

  عناصر المحاضرة

مقدمة   •

  العوامل المؤدٌة للمشكبلت الجماعٌة •

االعتبارات األساسٌة لمواجهة المشكبلت  الجماعٌة   •

  كٌفٌة مواجهة مشكبلت الجماعات  •
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مقدمة  

 مشكبلت الجماعات وكٌفٌة مواجهة أخصائً الجماعة لها  

 تسعى الجماعات إلى تحقٌق أهداف تشبع رغبات وحاجات األعضاء والجماعة قدر اإلمكان 

تفككها  ىلإوتواجه الجماعات بالمشكبلت المتعددة التً قد تؤدي إلى تماسك الجماعة فً بعض المواقف أو 

اكتسبها  فً مواقف أخرى تبعا لموضوع المشكلة والعوامل المؤثرة فٌها كذلك تمشٌا مع المهارات التً

 األخصائً االجتماعً وٌمارسها من خبلل ممارسته للعمل مع الجماعات 

 : العوامل المؤدٌة للمشكبلت الجماعٌة 

  :العوامل الراجعة إلى خصائص األعضاء 

وقد تكون بعض الخصائص واضحة مثل الجوانب الصحٌة وقد تكون جوانب أخرى غٌر واضحة مما ٌتطلب 

  المقاٌٌس واستخدام أسالٌب التحلٌل المختلفة المقننةارات وبضرورة إجراء االخت

والجماعة تسعى منذ تكوٌنها إلى تحقٌق أهدافها : العوامل الراجعة إلى الجماعة كوحدة قائمة بذاتها 

  باستخدام اإلمكانٌات والموارد الممكنة التً ٌمكن االستعانة بها وتوظٌفها ،

  :-المشكبلت ما ٌلً لً حدوث إتؤدي تلك العوامل التً ومن أهم 

عدم التنظٌم الوظٌفً المناسب للجماعة التً ٌعمل معها األخصائً ، وقد ٌكون التنظٌم بسٌطا ال ٌتمشى مع  -أ

األهداف التً تسعى إلٌها الجماعة ، وقد ٌكون التنظٌم معقدا لدرجة أنه ال ٌتمشى مع قدرات وأدوار األعضاء 

 التً ٌؤدونها خبلل الحٌاة الجماعٌة 

  :عات والخبلفات خبلل الحٌاة الجماعٌة ومنها االصر -ب

  صراعات حول المراكز والمكانات  

  صراعات فرض اآلراء واألفكار 

 عات من أجل إشباع الحاجات والرغبات اصر 

 عات تحقٌق الذات وتأكٌد القدراتاصر  

 : عات ما ٌلً اومن أهم أنواع الجماعات التً ٌمكن أن تواجه تلك الصر

  جماعات األحداث المنحرفٌن المودعٌن بالمؤسسات : النوع األول 

  ًجماعات أطفال الشوارع الذٌن تتعامل معها المؤسسات المتخصصة: النوع الثان  

  جماعات األنشطة بمراكز رعاٌة الشباب : النوع الثالث 

  جماعات األسر الطبلبٌة بالكلٌات والمعاهد العلٌا : النوع الرابع 

  جماعات خدمة البٌئة والخدمة العامة التً تعمل من أجل تطوٌر المجتمع : النوع الخامس 

 : العوامل الراجعة إلى البرنامج الذي تمارسه الجماعة 

وٌتضمن البرنامج كافة األفعال والعبلقات واألنشطة التً تمارسها الجماعة بمساعدة األخصائً االجتماعً 

 ة فً إطار سٌاسة ووظٌفة المؤسس

 وقد ٌصبح البرنامج أحد العوامل المؤدٌة إلى المشكبلت التً تواجه الجماعة ومصدرا لمشكبلتها وهو ما 

  :ٌتضح مما ٌلً 
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 عدم مبلئمة البرنامج لرغبات وحاجات األعضاء (أ

 عدم توزٌع المسئولٌات المرتبطة بتنفٌذ البرنامج (ب

 اذبٌة واضحة لؤلعضاء سطحٌة البرنامج وعدم تطوٌره بالشكل الذي ٌمثل ج( ج

عدم توفر األدوات واإلمكانٌات البلزمة لممارسة البرنامج مما ٌؤدي إلى إلى وجود المشكبلت بٌن ( د

 األعضاء واألخصائً 

ألعضاء والجماعة سواء من المؤسسة أو األخصائً الذي ٌعمل معها مما ٌجعل افرض البرامج على ( هـ

  ٌها من خبلل تلك البرامجاألعضاء والجماعة ٌشعرون بالسٌطرة عل

 :  العوامل الراجعة إلى األخصائً االجتماعً الذي ٌعمل مع الجماعة -4

  من حٌث عدم إمكانٌة تكوٌن العبلقة المهنٌة بٌن األخصائً واألعضاء والجماعة 

   كذلك عدم توفر الخبرات البلزمة لدى األخصائً التً تساعده فً القٌام بأدواره المهنٌة 

   الخبرات السابقة غٌر المناسبة لدى األخصائً قد تؤدي إلى مشكبلت جماعٌة من خبلل عملهكما أن  

من حٌث أن بعض المؤسسات قد تفرض قواعد ونظم تساعد على التدخل :  العوامل الراجعة إلى المؤسسة-5

توقعه على أدوار األخصائً ، وقد ال ٌتمشى ذلك مع المضمون الذي ي اً فً شئون الجماعة وتضع قٌود

 األعضاء من الحٌاة الجماعٌة 

االعتبارات األساسٌة لمواجهة المشكبلت  الجماعٌة  

  :مواجهة المشكبلت الجماعٌة وعبلجها 

تواجه الجماعات مشكبلت متعددة سواء أكانت هذه المشكبلت ناتجة عن األعضاء أم عن الجماعة أم عن 

   األخصائً 

 لبً بٌن بعض العوامل المكونة للحٌاة الجماعٌة المشكلة هى موقف ٌعبر عن التفاعل السو

 : وحتى نحدد المشكلة وٌدركها األخصائً ال بد من مراعاة ما ٌلً 

  تحدٌد المشكلة تحدٌد واضح أمام األعضاء والجماعة 

  االستماع إلى كافة اآلراء التً تعبر عن تلك المشكلة 

  ًوضع خطة عبلجهااستثارة األعضاء نحو البحث فً المشكلة والمشاركة ف  

 : وحتى نحدد المشكلة وٌدركها األخصائً ال بد من مراعاة ما ٌلً 

  ضرورة أن تكون المشكلة واقعٌة من كافة الجوانب 

  مراعاة خصوصٌة المشكبلت 

  فً مواجهتها بالوسائل الممكنة( الجماعة –األعضاء  –األخصائً )المشاركة معا  
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  كٌفٌة مواجهة مشكبلت الجماعات

 :  وعن كٌفٌة مواجهة مشكبلت الجماعات

  :تتضح مهارة األخصائً فٌها من خبلل اإلجراءات التالٌة 

 اإلحساس بالمشكلة عند وقوعها أو قبل وقوعها  

  قدرة األخصائً على تحدٌد المشكلة ودراستها 

  عرض المشكلة على األعضاء والمناقشة معهم 

 ة استثارة األعضاء للمشاركة فً مواجهة المشكل 

  عدم فرض حلول معٌنة على األعضاء 

 ًالحلول الممكنة للمشكلة من حٌث الخطوات  بعرض ٌبدأ األخصائ 

  ضرورة عدم تحٌز األخصائً لحلول معٌنة 

  تنظٌم األعضاء فً مواجهة بعض المشكبلت 

  ُتخذ نحو مواجهة المشكبلت الجماعٌة متابعة األخصائً وتقوٌمه للخطوات التً ٌجب أن ت 

  ضرورة استخدام المشكبلت وكٌفٌة مواجهتها كمواقف تعلٌمٌة 

  االهتمام بالتركٌز على جوانب المشكلة ولٌس على األشخاص الذٌن ٌقومون بها 

 المحاضرة الثالثة عشر  

إجراءات تكوٌن الجماعات والعضوٌة  

  فً طرٌقة خدمة الجماعة

  عناصر المحاضرة

اإلجراءات الواجب القٌام بها عند تكوٌن الجماعة   -1

عضوٌة الجماعة فً طرٌقة خدمة الجماعة  -2

  االتجاهات األساسٌة فً بناء العصوٌة -3

مصادر العضوٌة فً طرٌقة خدمة الجماعة  -4

أسالٌب بناء العضوٌة فً طرٌقة خدمة الجماعة  -5

المشكبلت التً تواجه العضوٌة وكٌفٌة مواجهتها   -6

اإلجراءات الواجب القٌام بها عند تكوٌن الجماعة   

تحدٌد طرق تكوٌن الجماعات  -1

هً الوحدة األساسٌة التً بواسطتها ٌستطٌع أخصائً الجماعة إن ٌقدم للفرد ما ٌحتاجه من الجماعة   •

خدمات  
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ولذلك ٌهتم األخصائً والمسئولٌن عن تكوٌن الجماعة بالعوامل التً تجعل من الجماعة أداة اٌجابٌة لنمو  •

، ر العقلً ألعضاء الجماعة الفرد ومقابلة حاجاته فعند تكوٌن الجماعات ٌجب مراعاة العمر الزمنً والعم

والمستوى االقتصادي االجتماعً لهم 

وغٌرها من العوامل التً تساعد على تجانس ، وكذلك مراعاة العادات والتقالٌد وحاجات ورغبات األعضاء   •

الجماعة 

  هم وأن ٌقوم بدراسة وتف، وعلى األخصائً فً خدمة الجماعة منذ بداٌة تكوٌن الجماعة أن ٌتقبل الجماعة

وتؤثر علٌها ، كما أن الجماعات تنمو وتتغٌر ، تلك الجماعة كوحدة قائمة بذاتها ولها فردٌتها الخاصة بها 

عوامل مختلفة ٌجب إن تكون موضع اعتبار وتقدٌر وتتبع األخصائً والمؤسسة  

  ًحدود إمكانٌاتها وعلى األخصائً إن ٌساعد الجماعة التً ٌتم تكوٌنها فعبلً على النمو وتحقٌق أهدافها ف

وإمكانٌات المؤسسة والمجتمع المحلً  

  ًوعلى األخصائً أن ٌضع فً اعتباره أن الجماعات ال ٌمكن أن تسٌر على نظام واحد أو أن تتشابه ف

الحاجات والرغبات التً تبدو من األعضاء  

  أن ٌقوم بدراسة وتفهم و، وعلى األخصائً فً خدمة الجماعة منذ بداٌة تكوٌن الجماعة أن ٌتقبل الجماعة

وتؤثر علٌها ، كما أن الجماعات تنمو وتتغٌر ، تلك الجماعة كوحدة قائمة بذاتها ولها فردٌتها الخاصة بها 

عوامل مختلفة ٌجب إن تكون موضع اعتبار وتقدٌر وتتبع األخصائً والمؤسسة  

 حقٌق أهدافها فً حدود إمكانٌاتها وعلى األخصائً إن ٌساعد الجماعة التً ٌتم تكوٌنها فعبلً على النمو وت

وإمكانٌات المؤسسة والمجتمع المحلً  

  ًوعلى األخصائً أن ٌضع فً اعتباره أن الجماعات ال ٌمكن أن تسٌر على نظام واحد أو أن تتشابه ف

الحاجات والرغبات التً تبدو من األعضاء  

تحدٌد الغرض من تكوٌن الجماعات  -2

تكونت الجماعة من أجل تحقٌقها منذ بداٌة العمل مع الجماعة حٌث تختلف  البد من تحدٌد اإلغراض التً

الجماعات فٌما بٌنها من حٌث األغراض  

تحدٌد اإلجراءات التنظٌمٌة للعمل داخل الجماعة   -3

ومن أجل تحدٌد ، وٌجب على األخصائً أن ٌضع الخطوط العرٌضة التً تضمن سٌر العمل وتنظٌمه 

التنظٌمٌة ٌقوم األخصائً االجتماعً بشرح أهداف الجماعة للعضو المنتظر وٌساعده فً التحدث اإلجراءات 

عن مخاوفه وبدء تكوٌن عبلقة معه  

تحدٌد الخبرات البلزمة للعمل مع الجماعة -4

وذلك من ، والمقصود هنا تحدٌد الصفات والخبرات المهنٌة الواجب توافرها فً أخصائً العمل مع الجماعات

مساعدة الجماعة وأعضائها على النمو والتقدم   أجل

، البد إن تتوافر لدٌه مجموعة من الصفات المهنٌة التً تساعده على تأدٌة عمله مع األفراد والجماعات

واالنطبلق فً الحدٌث ، واإلنصاف والتقدٌر فً عبلقته بالجماعة ، ،ومنها التجاوب مع أعضاء الجماعة

 كاء   والذ، واالتزان االنفعالً ،

 :تحدٌد األسالٌب المهنٌة البلزمة للعمل مع الجماعات ومنها -5

المناقشة الجماعٌة وتشٌر إلى اجتماع أو أكثر لجماعة صغٌرة من اإلفراد ٌتفاعلون معاً وجها لوجه لتحقٌق  - أ

وزٌادة ، ستخدم لمساعدة أعضاء الجماعة على اكتساب السلوكٌات االجتماعٌة المرغوبة أهداف الجماعة وت

. فهمهم للقوانٌن الخاصة بالجماعة
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لعب الدور  وٌقصد به السلوك الذي ٌعبر به األعضاء عن مشكبلت من واقع الحٌاة حٌث ٌؤدونه بشكل تلقائً     - ب

عة لها أهمٌتها فً إكساب أعضاء الجماعة الكثٌر من الرحبلت  كأحد األسالٌب فً طرٌقة خدمة الجما -ج 

 والخبرات

المعسكرات وتهدف إلى تعلٌم األفراد الحٌاة الصحٌة والوقاٌة من المخاطر والتروٌح وشغل أوقات الفراغ   -د

المشروع الجمعً والهدف منه تحقٌق غاٌة جماعٌة   -هـ

تحدٌد فرٌق العمل   -6

على األخصائً االجتماعً تحدٌد فرٌق العمل الذي سٌعمل داخل الجماعة متعاوناً معه من أجل تحقٌق وٌجب 

والعمل الفرٌقً هو ذلك العمل الذي ٌجمع بٌن أفراده مسئولٌة اجتماعٌة ، األهداف التً تكونت داخل الجماعة

صادٌة ألعضاء الفرٌق  على الرغم من تباٌن المستوٌات االجتماعٌة والتعلٌمٌة والثقافٌة واالقت

تحدٌد أسالٌب االتصال   -7

  ًوٌعنً أن ٌقوم أخصائً الجماعة بتحدٌد األسالٌب والطرق التً تهٌئ الفرص من أجل مساعدة الجماعة الت

   ٌعمل معها على االتصال بالمجتمع الخارجً الذي تنتمً إلٌه المؤسسة التً ٌعمل بها

  ولفعالٌة عملٌة االتصال بالمجتمع ، وذلك من أجل تحقٌق أكبر استفادة ممكنة للجماعة التً ٌعمل بها

واالتصال والتعاون مع ، الخارجً ٌجب على األخصائً تحدٌد وظٌفة المؤسسة وشرحها وتوضٌحها 

  وإجراء عملٌة التقوٌم، المؤسسات األخرى 

وٌجب عل األخصائً منذ البداٌة تحدٌد طرق خدمة الجماعة تحدٌد طرق وأسالٌب التقوٌم فً طرٌقة  -8 

وأسالٌب التقوٌم كعملٌة مهنٌة فً طرٌقة خدمة الجماعة 

والتقوٌم هو وسٌلة موضوعٌة ٌهدف إلى الكشف عن حقٌقة التأثٌر الكلى أو الجزئً لبرنامج إثناء سرٌانه 

أي أن التقوٌم وسٌلة ولٌس غاٌة فً حد ذاته   وتنفٌذ عملٌاته واقتراح الوسائل التً تعمل على تحقٌق أهدافه 

  عضوٌة الجماعة فً طرٌقة خدمة الجماعة

تعتمد الجماعات التً ٌعمل معها األخصائً بصفة أساسٌة على عضوٌة  تلك الجماعات واستمرارٌة االنضمام  •

،  للجماعة طبقا ألهدافها 

، وٌعتبر األعضاء أساس تكوٌن الجماعة فالحٌاة الجماعٌة ال ٌمكن أن تستمر بدون عضوٌة جماعٌة محددة  •

وفً ، وفً قراراته ، وتكمن أهمٌة العضوٌة بالنسبة للجماعة فً اعتمادها على قدرات  كل عضو فٌها

تشجٌعه لؤلعضاء اآلخرٌن 

االتجاهات األساسٌة فً بناء العضوٌة  

التجاهات   ومن أهم تلك ا

فً بناء العضوٌة وٌري إن الدافع نحو االنضمام لعضوٌة الجماعة ٌرجع إلى الرغبة فً االتجاه السٌكولوجً 

اإلشباع األساسً للحاجات النفسٌة ومواجهة االضطرابات التً تعانً منها الشخصٌة  

ولذلك نجد ، تكوٌن الجماعةفً بناء العضوٌة فٌعتبر الجوانب االجتماعٌة هى أساس أما االتجاه االجتماعً 

بل أنها قد ، أن الجوانب االجتماعٌة فً حٌاة الفرد قد تكون دافعاً إلى تكوٌن الجماعات واإلستمرا ر فٌها 

تكون مدخبلً مناسباً لدراسة الجماعة   

االتجاه البٌئً فً بناء العضوٌة  
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ناءا علً ذلك تتكون الجماعات بهدف وب، قد ٌهتم بعض األفراد فً بٌئة معٌنة بمشكلة من مشكبلت البٌئة 

التعامل مع الجوانب البٌئٌة   

االتجاه االقتصادي فً بناء العضوٌة  

ٌبحثون أي أن بعض األفراد ، فاالتجاهات االقتصادٌة من االتجاهات المؤثرة فً تكوٌن الجماعات المعاصرة 

وهناك جماعات تتكون بهدف القٌام ، فً المجاالت التً تساهم فً إكسابهم مهارات تساعدهم فً زٌادة الدخل 

  بمشروعات اقتصادٌة

  مصادر العضوٌة فً طرٌقة خدمة الجماعة

االتجاهات الخاصة بتكوٌن الجماعات ومصادر العضوٌة فٌها وتتمثل فً االتجاه المؤسسً والذي ٌرتبط 

واالتجاه الفردي القائم على اإلنجاز ، وطبٌعة ومجال عملها،   ن الجماعات طبقاً لشروط المؤسسةبتكوي

والمهارات الفردٌة   ، وٌظهر ذلك بوضوح فً جماعات الهواٌات ، الفردي للهدف

أسالٌب بناء العضوٌة فً طرٌقة خدمة الجماعة   

األسالٌب المهنٌة  -1

األسلوب األول التكوٌن االختٌاري  

وفً أطار هذا األسلوب ٌتقدم الفرد بطلب لبلنضمام لجماعة من الجماعات التً تتٌح تلك العضوٌة والتً ال 

تشترط أي شروط لبلنضمام إلٌها سوى توافر الرغبة الشخصٌة ؛ ومن المؤسسات التً تستخدم األسلوب 

  ت خدمة البٌئةوجماعا، وجماعات النشاط ، األندٌة الثقافٌة، التلقائً فً تكوٌن الجماعة 

األسلوب الثانً تكوٌن الجماعات اإلجبارٌة  

وفً إطار هذا األسلوب ٌدخل الفرد فً جماعة فً إطار النظام العام للمؤسسة التً تتكون بداخلها الجماعات 

ومساوئ األسلوب اإلجباري عدم ارتباط رغبات األعضاء بأهداف ، مثل مؤسسات رعاٌة األحداث والسجون  

وعدم مبلئمة األسلوب اإلجباري مع األهداف ، وتعارض األسلوب اإلجباري مع المبادئ المهنٌة ، الجماعة 

التً ٌسعى األخصائً إلى تحقٌقها  

  المشكبلت التً تواجه العضوٌة وكٌفٌة مواجهتها 

المشكبلت النفسٌة  -1

كما أنها ترتبط بباقً المشكبلت األخرى  ، المجتمع وهً المشكبلت التً تواجه األفراد فً 

المشكبلت االجتماعٌة   -2

قد ٌواجه اإلنسان العدٌد من من المعوقات التً تشكل مشكبلت محددة فً حٌاة الفرد وٌطلق علٌها مشكبلت 

: إنسانٌة أو مشكبلت اجتماعٌة وتختلف المشكبلت فٌما بٌنها لؤلسباب اآلتٌة

التنشئة فبعض األسر تحرص على اكتساب أعضائها لقٌم قد ال تحرص علٌها أُسر أخرى مما ٌؤدي إلً  -

اختبلف المشكبلت التً ٌعانً منها األفراد 

اختبلف البٌئة ٌؤدي إلى اختبلف المشكبلت التً ٌعانً منها األفراد  -

   

المشكبلت االقتصادٌة   -3

الهامة فً حٌاة اإلنسان فنقص الموارد االقتصادٌة وعدم قٌام أصبحت المشكلة االقتصادٌة من المشكبلت 

ولم تهتم الجماعات فً بداٌة نشأتها ، اإلنسان بمشروعات لزٌادة دخله قد تسبب له العدٌد من المشكبلت
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أما اآلن فأصبحت الجماعة أداة أساسٌة لتحقٌق األهداف العدٌدة ، بالهدف االقتصادي بل اهتمت بالترفٌه

فهناك ما ٌسمى بجماعات المشروعات اإلنتاجٌة     ، حٌاة اإلنسان ومنها األهداف االقتصادٌة المرتبطة ب

 المحاضرة الرابعة عشر 

  أخصائً العمل مع الجماعات

  عناصر المحاضرة

  اإلعداد المهنً لؤلخصائً  االجتماعً  •

المهارات األساسٌة التً ٌجب أن ٌكتسبها أخصائً خدمة الجماعة  •

دور األخصائً االجتماعً فً العمل مع الجماعات    •

  مواقف جماعٌة تواجه األخصائً االجتماعً فً عمله •

اإلعداد المهنً لؤلخصائً  االجتماعً   

ٌتضمن اإلعداد المهنً لؤلخصائً االجتماعً فً العمل مع الجماعات محاور أساسٌة تتضمن االستعداد 

الشخصً والمهنً واإلعداد النظري 

ستعداد الشخصً وٌشمل ماٌلً اال -1

الصفات الشخصٌة الفطرٌة وهى   

قدرات صحٌة وجسمٌة مناسبة بالقدر الذي ال ٌثٌر الشفقة لدى العمبلء   - أ

االتزان االنفعالً الذي ٌكسب القدرة على ضبط النفس وادراك الواقع والنضج االنفعالً   - ب

تنظٌم معرفً عقلً مناسب   - ت

قٌم اجتماعٌة تسمح له بالتحلً بسمات أخبلقٌة سوٌة والتحكم فً نزعاته    - ث

اإلعداد المهنً وٌشمل   -2

   ًأن ٌزود  األخصائً بقاعدة علمٌة واسعة من العلوم اإلنسانٌة المختلفة وخاصة علم النفس االجتماع

واإلحصاء  

 دراسة شاملة للخدمة االجتماعٌة  وعملٌاتها وأهدافها وفلسفتها  

  تدرٌباً عملٌاً ٌخضع إلشراف مؤسسً ٌكسب الممارس خبرة عملٌة تربط النظرٌة بالتطبٌق لتكوٌن المهارات

األساسٌة 

   

باإلضافة إلى ما سبق ٌجب إن ٌتحلى األخصائً بالصفات اآلتٌة 

وعملٌاتها  ، معرفة تامة ودراٌة كاملة بطرقة خدمة الجماعة  •

مٌادٌن خدمة الجماعة  مرانا وخبرة فً بعض  •

اهتماما كبٌراً وتحمساً مبنٌا على اقتناع لطرٌقة خدمة الجماعة   •

مقدرة على إقناع اآلخرٌن بأهمٌة طرٌقة خدمة الجماعة ودورها فً المجتمع   •
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مقدرة على اكتساب مهارات ضرورٌة لبلرتقاء بخدمة الجماعة  •

مقدرة على تعلٌم الغٌر   •

راد والجماعات مقدرة على فهم سلوك األف •

•   

المهارات األساسٌة التً ٌجب أن ٌكتسبها أخصائً خدمة الجماعة 

ٌعرف قاموس وٌبستر المهارة بأنها معرفة وخبرة ومقدرة على التنفٌذ واألداء 

أو هى المقدرة على العمل فً عملٌة مع جماعة لتحقٌق هدف واضح محدد  

:  الجماعة ما ٌلًوتتمثل أهم المهارات البلزمة لؤلخصائً فً خدمة  

: المهارة فً استخدام وظٌفة المؤسسة  -1

التً ٌعمل فٌها وعبلقتها بالمجتمع الذي توجد ، وٌجب على األخصائً إن ٌكون على دراٌة بوظٌفة المؤسسة 

.  فٌه وتخدمه وعلٌه أن ٌستخدم تلك الوظٌفة كأداة هامة لمساعدة الجماعة على النمو

:  المؤسسة وتشتمل تلك المهارة على العملٌات اآلتٌة  المهارة فً استخدام وظٌفة -1

عملٌة فبول األعضاء بالمؤسسة وٌتبع األخصائً فً قبول األعضاء كافة إجراءات القبول التً تضعها  - أ

المؤسسة وٌناقش العضو فً نوع الخدمة التً ٌتوقعها من المؤسسة 

وٌجب إن ٌحول األخصائً باستمرار عن طرٌق البرامج ربط الجماعة عملٌة ربط الجماعة بالمؤسسة  - ب

وبذلك ، بالمؤسسة وذلك من خبلل مساعدتهم على تفهم وإدراك نوع السلوك الذي ال توافق علٌه المؤسسة 

ٌكتسب األعضاء معرفة أكبر بالمؤسسة   

عملٌة مساعدة العضو عن طرٌق الجماعة   -ج 

ماعة مساعدة األعضاء قً جماعات ولذلك فعلى األخصائً إن ٌحقق تلك تتضمن وظٌفة مؤسسات  خدمة الج

الوظٌفة باتصاالته المستمرة بأعضاء الجماعة خارج اجتماعات الجماعة  

عملٌة التحوٌل   -د

وال ٌعنً ذلك ، كثٌرا ماٌصادف األخصائً عضوا ٌعانً من مشكلة ال ٌدخل عبلجها ضمن وظٌفة المؤسسة 

علٌه إن ٌساعده على االلتحاق بمؤسسة أخرى تستطٌع مساعدته  التخلً عن العمٌل بل 

المهارة فً االتصال بالمشاعر   -2

وتتضمن هذه المهارة  

فالمشاعر التلقائٌة لؤلخصائً تتبع . مشاعر األخصائً  وتتضمن ناحٌتٌن احدهما تلقائٌة واألخرى موجهة  - أ

فالمشاعر االٌجابٌة مثل الثقة فً النفس  منه كشخص وهى تتضمن جانبٌن احدهما سلبً واألخر اٌجابً

إما المشاعر السلبٌة مثل التخوف والكراهٌة والتحٌز  ، والحب 

لذلك كان ٌجب علً األخصائً كشخص مهنً إن ٌوجه وٌضبط مشاعره حتى ٌسٌطر علً ذلك الجانب  - ب

  .السلبً، فمشاعر األخصائً نحو العضو والجماعة ٌجب إن تكون مشاعر حب وتقبل 

شاعر أعضاء الجماعة م 
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إن مشاعر عضو الجماعة تشتمل أٌضا علً جانبٌن احدهما اٌجابً واألخر سلبً ، والمشاعر االٌجابٌة مثل 

تقبل األعضاء و الجماعة ، تقبل األخصائً و المؤسسة ، أما المشاعر السلبٌة فمثل كراهٌة عضو فً 

. الجماعة أو الجماعة أو العداء الموجه لؤلخصائً

.  ألخصائً هو مساعدة العضو أن ٌتفهم وٌتقبل تلك المشاعر بعد تفهمهاوواجب ا

مشاعر الجماعة  

أن الجماعة ال تتكون من مجموعة من األعضاء وإن لها خصائصها المنفصلة عن خصائص األعضاء كأفراد 

مشاعر ، كما إن لها ذاتها وكٌانها وعلً ذلك فبل ٌمكن البتة اعتبار مشاعر الجماعة كمجموع حسابً ل

.  األعضاء

وعلى األخصائً إن ٌحاول إن ٌتفهم مشاعر الجماعة وٌدرس دوافعها وٌحاول إن ٌتعامل معها بطرٌقة  

وٌحاول إن ٌتعامل معها بطرٌقة موضوعٌة  ، موضوعٌة فٌتقبل مشاعر الجماعة ودوافعها 

المهارة فً استخدام واقع الزمن الحاضر   -3 

زمنً الرئٌسً الذي ٌساعد فٌه األخصائً الجماعة وأعضائها لتحقٌق ٌعتبر الزمن الحاضر هو البعد ال

. فالحاضر هو مكان التقاء الماضً بالمستقبل ، إغراضها

المهارة فً استثارة واستخدام عبلقات الجماعة   -4

: ٌستخدم األخصائً تلك المهارة لمساعدة الجماعة على النمو االجتماعً وتتضمن تلك المهارة ما ٌلً   -

عبلقة الجماعة كبؤرة اهتمام لعملٌة خدمة الجماعة   - أ

ٌعمل أخصائً خدمة الجماعة على مساعدة كل عضو فً الجماعة على إقامة عبلقات اجتماعٌة مع سائر  

وٌجب إن ٌدرك األخصائً إن ،أعضاء الجماعة حتى ٌحتل مركزا فً الجماعة ٌتفق مع قدراته وإمكانٌاته

وفهمها .الجماعة تلقائٌة أنه ال ٌتسبب فً حدوثها بل علٌه دراستها كظاهرة  العبلقات المتبادلة بٌن أعضاء

واستخدامها حتى ٌحقق للجماعة واألعضاء النمو المنشود 

استخدام البرامج كوسٌلة لتقوٌة العبلقات االجتماعٌة   -ب

وعلى ذلك ٌستطٌع ، التفوا حول هدف مشترك تزداد العبلقات االجتماعٌة بٌن أفراد الجماعة قوة كلما 

األخصائً مساعدة الجماعة على اختٌار تلك البرامج التً تعمل على توحٌد جهود الجماعة لتحقٌق أهداف 

مشتركة  

ضبط النفس   -ج

على األخصائً إن ٌحاول إن ٌتدخل فً النشاط الجماعً إال عند اللزوم وال ٌستحسن إن ٌكون تدخله سافراً 

قات الجماعة فً المواقف الحرجة  عبل -د

وفً تلك ، فً بعض األحٌان تتعرض الجماعة لبعض المواقف الحرجة التً تهدد تماسكها وتعرضها للتمزق 

وعلى األخصائً ، المواقف ٌجب إن تشعر الجماعة بان األخصائً ٌقف بجانبها وبأنها ٌمد لها ٌد المساعدة 

فً  التفاعل   فً تلك المواقف إن ٌزٌد من مقدار تدخله

المهارة فً تكوٌن عبلقة مهنٌة   -5

والعبلقة المهنٌة هً تفاعل سٌكولوجً بٌن مهنً وعمٌل ٌرتكز على مبادئ وأسس المهنة وٌتسم  دائماً 

: بالثقة والموضوعٌة وتتمثل أسس العبلقة المهنٌة فٌما ٌلً 

منه االحترام إذا أن األخصائً ٌحترم عمٌله وٌحترم مشاعره وال ٌسخر  •
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التقبل فاألخصائً ٌجب إن ٌتقبل ما ٌصدر عن العمٌل   •

السرٌة فاألخصائً ٌجب أن ٌحترم أسرار العمٌل   •

الثقة من جانب العمٌل ومن جانب األخصائً   •

الموضوعٌة تتسمم بأنها هادفة متحررة من أي غرض أو تحٌز شخصً   •

إدارة الحٌاة الجماعٌة فالتنظٌم ركن مهارة األخصائً فً مساعدة األعضاء والجماعة على تنظٌم و -6

أساسً من أركان نماذج الحٌاة الجماعٌة ولذلك ننظر إلٌه كمبدأ ٌلتزم به األخصائً االجتماعً ولكن 

باإلضافة إلى ذلك البد إن تتوفر لدي األخصائً مهارة استخدام هذا التنظٌم 

رف من طرف إلى من خبلل المواقف مهارة االتصال مع األعضاء والجماعة و االتصال هو نقل المعا -7

الجماعٌة وله أهمٌة كبٌرة فً حٌاة الجماعة ولذلك ٌجب أن ٌراعً األخصائً تحدٌد هدف عملٌة االتصال 

وموضوعاته والوسٌلة واألسالٌب  المستخدمة  

مهارة الحصول على البٌانات وتوظٌفها لمساعدة األعضاء والجماعة فالتسجٌل هو مكون أساسً فً  -8

ٌاة الجماعٌة وهو األساس الذي تبنى علٌه دراسته    الح

:  دور أخصائً العمل مع الجماعة 

: دور أخصائً الجماعة فٌما ٌلً وضح ترٌكر 

مساعدة الجماعة فً وضع األهداف   -1

مساعدة الجماعة علً وضع الخطط   -2

مساعدة الجماعة فً تنفٌذ الخطط   -3

مساعدة الجماعة  فً تنظٌم نفسها   -4

مساعدة الجماعة  فً اختٌار قادتها   -5

مساعدة الجماعة  فً اختٌار البرامج   -6

مساعدة الجماعة  فً التدرٌب علً عملٌات النقد الذاتً   -7

مساعدة الجماعة  فً التعرف علً الموارد واإلمكانات  -8

مساعدة الجماعة  فً تكوٌن عبلقات مع الجماعات األخرى   -9

األخصائً فً عمله مع الجماعة  مواقف جماعٌة تواجه 

والمناصب ، مهارات وقدرات أعضاء الجماعةمن المواقف التً تواجه األخصائً فً عمله مع الجماعة؛ 

وظهور الجماعات الفرعٌة  ، ووضع خطة عمل الجماعة ،

، والتنازع فً الجماعة ، أعمال الجماعة وسٌطرة فئة قلٌلة على ، وأدوار أعضاء الجماعة ، (الشلل ) 

، ؛ أسباب تتعلق بالفرد وعدم معالجة المشكبلت الصغٌرة وترجع أسباب حدوث التنازع داخل الجماعة إلى

وعدم مشاركة الجماعة فً حل ، وسوء توزٌع العمل ، وزٌادة حجم الجماعة، والتنظٌم الخطأ للجماعة 

وعدم وضوح أغراض الجماعة  ، مشكبلتها 

 

 


