
 

 1الصفحة 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 األولى

 نشأة خدمة الفرد وتطورها

 عناصر المحاضرة

 مقدمة •
  لخدمة الفرد يالتطور التاريخ •
  ًمرحلة الشيوع والعشوائية: أوال 
  ًمرحلة االجتهاد والتجربة : ثانيا 
  ًالمرحلة المهنية: ثالثا 
 هدافتطور خدمة الفرد من حيث األ •

 
 مقدمة في خدمة الفرد •
  أول طرق الخدمة االجتماعية المهنية منذ نشأتهاخدمة الفرد  -
الطبيعة ليوضح   socialوأضيف إليه لفظ   case workترجمة للمصطلح األجنبي   مفهوم خدمة الفرد -

من استخدم هذا اللفظ ، وكان مقدراً لطريقة  خدمة الفرد أن تتقدم  أول ) (Devine وربما يكوناالجتماعية للطريقة 
 بفضل تقدم الطب النفسيبخطى واسعة 

 
 التطور التاريخي لخدمة الفرد  •
 ماذا نعني بالتطور التاريخي لخدمة الفرد ؟  -
نقصد به المراحل التي مرت بها خدمة الفرد حتى وصلت لمرحلة كونها مقرر أكاديمي ومهنة  تمارس داخل  -

 المؤسسات االجتماعية 
 
  ًمرحلة الشيوع و العشوائية: أوال 
وظهرت فيها الخدمة  ,18نهاية القرن اإلنساني  وحتى  تاريخ اإلنسانية الطويل منذ فجر التاريختمثل هذه المرحلة   -

 أخذت أشكاالً مختلفة من اإلحسان المباشر للفقراء واليتامى والمسنين  كظواهر إنسانية تلقائيةالفردية 
وزعت المساعدات في المناسبات الدينية كما قامت وحثت جميع األديان اإلنسان على مساندة أخيه  اإلنسان  -

 المؤسسات الدينية برعاية المرضى وذوي العاهات 
حدد اإلسالم مسؤولية المسلم نحو أسرته ومجتمعة  وأكد على كرامة الفرد وجعل المجتمع مسئوالً عن الفقراء  -

 والمحتاجين فأوجب الزكاة وحدد كيفية توزيعها 
 مرحلة الشيوع و العشوائية خصائص 

 ما هي الخصائص التي اتصفت بها مرحلة الشيوع والعشوائية ؟/ س 

 وتقديم الخدمات الفردية من خالل ذوي النفوذ ورجال الدين واألقارب العشوائية والبساطة/  1

 الخدمات الفردية وكانت تمارس من خالل دور العبادة وبيوت المال  هعدم وجود مؤسسات مستقلة  خاصة لتقديم هذ/  2



 

 2الصفحة 
 

  ًمرحلة االجتهاد والتجربة : ثانيا 
بعض القوانين التي تحدد مسئولية الحكومة عن الفقراء ، وتنظم األعمال  في أوروباظهرت   17بداية القرن في  -

 الخيرية ورغم ذلك زادت األوضاع سوءاً ، وأسيئ استغالل المؤسسات  ودور اإليواء التي أنشئت في ذلك الوقت 
 ان ونظمت الجهود األهلية في مجال البر واإلحس جمعيات تنظيم اإلحسان حركةظهرت  19أواخر القرن في  -
 . مقدمة لظهور طريقة خدمة الفردكانت هذه الجهود  -

 
  ًمرحلة النظريات والنماذج العلمية(  المرحلة المهنية: ثالثا( 
  نظرة شموليةنمت الخدمة االجتماعية وبدأت تنظر لإلنسان  20بداية القرن في  -
  العوامل التي أدت إلى ظهور المرحلة المهنية 

 والتغير الذي صاحبة  والذي  أدى إلى ظهور المشكالت االجتماعية  التقدم الصناعي  -1
 وما ترتب عليها من ضحايا  الحروب المتوالية  -2
 المتتالية لمواجهة مشكالت الفقر  فشل التشريعات الوضعية  -3
 بالمجتمع ومسؤولية المجتمع اتجاه أفراده ظهور األفكار االجتماعية المتعلقة بعالقة الفرد  -4
     دوافع سلوك اإلنسانالتي توصلت إليها العلوم اإلنسانية حول  االكتشافات العلمية الحديثة   -5
 التي قامت بها جماعات المصلحين االجتماعيين  البحوث االجتماعية  -6
 تنظيم اإلحسانحركات جمعيات   -7

 
 تطور خدمة الفرد من حيث األهداف  •
إلى الواقعية وتحددت األهداف في  األهداف العريضة والمثاليةى إل األهداف المحدودةتطورت خدمة الفرد من حيث  -

 :.تحسين الوظيفة االجتماعية للفرد من خالل 

 كهدف مثالي صعب التحقيقفي كل من شخصية العميل والظروف البيئية المحيطة  التعديل الجذري/  1

ويتالءم مع  أكثر واقعيةوهذا المستوى  بهفي كل من شخصية العميل والظروف البيئية المحيطة  التعديل النسبي/  2
 إمكانات خدمة الفرد

ويعني القضاء على جميع العوامل الذاتية المرتبطة بالمشكلة وهذا التعديل النسبي أو الكلي في النواحي الذاتية فقط /  3
  شائع حينما يستحيل تعديل الظروف  البيئية

 وهو  عكس المستوى السابق  فقط  التعديل النسبي أو الكلي في النواحي  البيئية/  4

لتجنب المزيد من التدهور في حاله العميل كحاالت المرض  تعديل في البيئة أو العميلكما هو دون  تجميد الموقف/  5
 .العقلي 

 تم بحمد هللا

 ال تنسوني من الدعاء لي ولوالدي
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 1الصفحة 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الثانية

 تابع نشأة خدمة الفرد وتطورها

 عناصر المحاضرة

 تطور خدمة الفرد من حيث المجال •
 تطور خدمة الفرد من حيث األساليب •

 .المبكرةالمرحلة العلمية  
 المرحلة االجتماعية العلمية - أ

 المرحلة النفسية  - ب
 النظرية التحليلية  -1
 .النظرية الوظيفية  -2

 المرحلة المعاصرة - ج
 سيكولوجية الذات  
 النظرية السلوكية  
 النظرية المعرفية 
 نموذج حل المشكلة  
 اتجاهات نظرية حديثة 

 
- :تطور خدمة الفرد من حيث المجال •
مشكالت الطفولة والمجال الطبي ثم امتد  مجاالها ليشمل  األسرة والمشاكل االقتصاديةنطاق نشأت خدمة الفرد في  -

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

 
- :تطور خدمة الفرد من حيث أساليب التدخل المهني •

- :المبكرةالمرحلة العلمية  
- :المرحلة االجتماعية العلمية - أ

- :وتميزت هذه المرحلة بعدة خصائص -
 إرجاع شقاء اإلنسان إلى البيئة المحيطة والموقف االجتماعي. 
 يعرف بالتشخيص ظهور ما. 
 االعتماد المطلق على المعطيات المعرفية المستمدة من الخبرة ال من النظريات العلمية. 

 
 -:المرحلة النفسية  - ب

بالطب النفسي  وتأثرتبأفكار نظريات التحليل النفسي  وتأثرتتطورت خدمة الفرد  بداية القرن العشرينفي  -
خصائيون يتبعون أخصائي وظهر العميل واأل بين بالعالقةاالهتمام وبدا في خدمة الفرد  وظهرت كتابات متعددة

 التحليل النفسي مدرسة
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 :وكانت أبرز هذه النظريات النفسية هي   -
 : النظرية التحليلية -1
الشعور وما قبل الشعور أهمها بعدة مفاهيم  وتأثرت خدمة الفرد بحقيقة سلوك اإلنسان ومكوناته النفسيةاهتمت  -

 ,والالشعور 
 :وهي  ثالث قوىتحت تأثير  الذات الشخصية الشعوريةوتقع  -
 بقواها التي تنزع للتعبير عن نفسها  الذات الدنيا -
 والتي تسمح بقبول بعض النزعات والعالم الخارجي بمغرياته وقيمة وتقاليده  والذات العليا -
 :بالنواحي التالية في اهتمامهاوكان لهذه النظرية تأثير في خدمة الفرد تمثل  -

 لى جانب الموقف إالتي تمثل جانبا مهما في دراسة مشكلة العميل وتشخيصها  نمط شخصية العميل ذاتها
 .الخارجي

  ةتكمن فيها جذور المشكل السنوات الخمس األولى للعميلخبرات. 
 بين  العالقة الطيبةمن صراعاته الداخلية والالشعورية وأن  هبتحرير مرتبط بالضرورة تعديل شخصية العميل

 .بداية عملية العالجخصائي هي العميل واأل
  لنمط العميل  ودراسة أخرى,للمشكلة جتماعية بذلك عمليات خدمة الفرد ومبادئها لكي تشمل الدراسة االتطورت

 .وسماته النفسية كما يشمل تشخيص المشكلة تفسيرا لسلوك العميل ذاته
 -:النظرية الوظيفية  -2
يوجهه تعلق الفرد في أن التفاعل بين الدوافع الغريزية الداخلية للفرد وبين المؤثرات البيئية  تتلخص هذه النظرية -

 بذاته
لم التي تنشط في مواقف األ )رادةاإل(وهي نسانية افتراض وجود قوه ضابطة منظمة في الشخصية اإل وترتكز على -

 والتحدي
 عملية المساعدة وال تستخدم مصطلح العالج  وتطلق خدمة الفرد الوظيفية على نشاطها  -
 :المساعدة على األسس التالية وترتكز عملية -

o  رادة القوةإالعميل يملك فطريا. 
o  رادةاإل هما في هذحدث عطل. 
o رادة وزيادتهاتنشيط هذه اإل عملية المساعدة هي 
o  خصائي االجتماعيمع األ تجربة نفسية جديدةيتم التنشيط من خالل 
o مل في ولكن بصورة صحية واأل  )واالنفصال- والتوحد   -االتصال(عالقة جديدة بمراحلها الثالث  التجربة هي

 رادتهإهذه التجربة أن يستعيد العميل 

  -:المرحلة العلمية المعاصرة -ج

لتناسب  تطويع نظريات العلوم األخرى المختارة بعنايةباعتمادها على  هي مرحلة خصبه في تطور خدمة الفرد -
 أهداف وقيم خدمة الفرد 

 : وأهم هذه النظريات بإيجاز شديد هي -
والنظر لإلنسان ,الذي يعيش فيه   االجتماعي والوسطللعميل  بالواقع النفسيهتمام وهي عودة لال -:سيكولوجية الذات 

 أحدهما بيولوجي واألخر ثقافي  يتكون من جانبينباعتباره 
 أهمية في فهم الموقفلما له من  بالوقوف على التاريخ االجتماعي للعميلوعليه يجب أن يهتم األخصائي االجتماعي  -

 .شكالي للعميل اإل
  تطويعها للعالج النفسيال أنه تم إارتبطت بنظريات التعلم  يه نفسيهأنها نظروبالرغم من  -:النظرية السلوكية 
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 سلوك مكتسب وعادات تعليميةأن سلوك العميل أيا كان توجهه هو  مؤداها أساس فرضيةعلى  ةوتقوم هذه النظري -
وتدعيم  أضعاف أنماط السلوك غير المرغوب فيهاكتسبت بالتشجيع ومن ثم يمكن تعديل سلوك العميل عن طريق 

 .على التدعيم والعقابالسلوك المرغوب فيه ويركز تعديل السلوك 
 هي نتاج ألفكارهمؤداها أن سلوك الفرد وانفعاالته  فرضيةوترتكز هذه النظرية على  -:النظرية المعرفية  

 العقل المضطربالمعاني الخاطئة التي توجد في ومن ثم فإن المشكلة التي يعاني منها العميل تكمن في  وتصوراته
 .الذي يحرف الحقائق

 والدور والفرضية األساسية لها  مشتق من سيكولوجية الذات ونظرية التعلموهو  -:نموذج حل المشكلة  
يرجع إلى ضعف الدافعية لديه أو تعطل طاقاته أو أن المشكلة التي يعاني منها الفرد وعدم قدرته على التصدي لها  -

  عدم توفر الفرصة له
 -:فالمساعدة تتم من خاللعليه وبناءا  -

 .تحرير أو تنشيط دافعية العميل ♦
 تحرير طاقات العميل المعطلة ♦
 توفير الفرصة للعميل لالستفادة من خدمات المؤسسة ♦
 قامت تلك االتجاهات على تراكمات المداخل النفسية االجتماعية : اتجاهات نظرية ونماذج مستحدثة 

 -:ومنها على سبيل المثال -
 نساق العامةنظرية األ -
 الدور هريظن -
 نساق األربعةنموذج األ -
 نموذج التدخل في الخدمات -

 
  نسان بالعصر الحديثسلوب مساعدة اإلبداية مرحلة جديدة ألكان ظهور الخدمة االجتماعية  

 نسانتعمل على تحقيق رفاهية اإل وأصبحت طريقة مهنية. 

 
 تم بحمد هللا  

  ال تنسوني من الدعاء لي ولوالدي



 

 1الصفحة 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الثالثة

 الطبيعة العامة لخدمة الفرد وخصائصها

 عناصر المحاضرة 

 خدمة الفرد بين الفن والعلم •
 الفرداالتجاه القائل بعلمية خدمة : االتجاه األول •
 االتجاه القائل بفنية خدمة الفرد: االتجاه الثاني •
 االتجاه القائل بأن خدمة الفرد تجمع بين العلم والفن: االتجاه الثالث •

 

 خدمة الفرد بين العلم والفن •
 أم هي مهنة ,طريقة أم عمليه , علما أو فناأيا كانت خدمة الفرد  -
المبادئ واألسس الفنية المهنية على  أكثر من اعتمادهاإلى الخبرات والمهارات الخاصة باألفراد  نشأت مستندةفقد  -

 .والحقائق العلمية
 وفيما يلي عرض ألوجه الجدل وإدعاءات كل فريق: 
 -:ثالثة اتجاهات متمايزة وهي أدى اختالف الكتاب فيما إذا كانت خدمة الفرد علما أم فنا إلى وجود  -

 
 االتجاه القائل بعلمية خدمة الفرد: األولاالتجاه  •
 . مبادئه وأساليبه ومناهجهشأنه في ذلك شأن العلوم اإلنسانية األخرى له علم خدمة الفرد :  أن ذهب أنصاره إلى -
 هل خدمة الفرد يمكن أن تدرج في قائمة العلوم الخالصة؟:والسؤال اآلن  -
 . المقصود بالعلمولإلجابة على هذا التساؤل يتعين معرفة ما هو  -
  استبدال التخمين بالمعرفة الدقيقةيسعى العلم دائما إلى  -
 .بغرض الوصول حقائق وقوانين عامة  بجمع المعلومات وتنظيمها وتفسيرهاوذلك  -
o  الشروط الواجب توافرها لتكامل أركان العلم: -

مع  ال تتداخلفتصبح ظواهره  والبحثللدراسة يتخذها العلم موضوعا مستقال  وجود طائفة متميزة من الظواهر -1
 .غيرها من الظواهر

 إمكان إخضاع هذه الظواهر لمنهج أو أكثر من مناهج البحث العلمي -2
 .للوصول إلى القضايا الكلية  يسلكه العقلاألسلوب العلمي الوحيد الذي  :المنهج هو ألن

تكشف الماضي والحاضر  الحتمية والعموميةصفة أن تحقق هذه المناهج طائفة من القوانين والقضايا الكلية لها  -3
في كل مكان  ظروف معينهإذا ما توافرت لها  حدوث الظاهرةهو في اطراد  كما تتنبأ بالمستقبل ومعيار صدقها

 وكل منهما يشبه المستقبل فالماضي يشبه الحاضروزمان 
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 االتجاه القائل بفنية خدمة الفرد: االتجاه الثاني •
  المهارات الشخصية والقدرات الذاتيةالعتمادها أساسا على  فنخدمة الفرد ذهب أنصاره إلى أن  -
 الممارسة  وتنميهاستعدادا إنسانيا خاصا يوهبه هللا  تتطلبولذا فهي فن تطبيقي  -
 ؟فهل يمكن إدراجها في قائمة الفنون..وإذا كانت خدمة الفرد تتعامل مع البشر المختلفون في الشخصية والسلوك  -
  لتحقيق النتائج المرغوبةالمهارة في األداء واألسلوب الفني  :فالفن هو -

 .المعرفة السلوكية  :بأنه Brand براند عرفهأو كما 
بمفهومه وليس الفن  يعنيه أنصار هذا االتجاهكما  بمفهومه المهاريويقرب هذا التعريف خدمة الفرد من الفن 

 .الجمالي
  تعمل في ميدان المشكالت اإلنسانيةبالجانب التطبيقي لخدمة الفرد على اعتبار أنها تأثر دعاة هذا االتجاه  -

مما دعاهم إلى  وتحول دون توافقهم النفسيالتي تعوق أدائهم االجتماعي  التصدي لمشكالتهم لمساعدة األفراد على
 . بأنها فنوصف خدمة الفرد 

ومع األفراد وبالتعاون األفراد  أعمال مختلفة من أجلفن أداء "إلى أن خدمة الفرد  )M.RICHMOND(وتذهب -
 "معهم لتحسين أحوالهم وأحوال مجتمعهم

 .الطابع اإلنساني لخدمة الفرد هواقع يحتموالحقيقة أن فنية خدمة الفرد  -
- :االعتبارات التي تؤكد أن خدمة الفرد فن 
 .ةللدراسة العلمية البحت ال تخضعقد )كطبيعة اإلنسان(هناك جوانب من حياة اإلنسان وسلوكه  -1
 .العلم وحده تفسيرا كامال لها ال يوفرهناك بعض المشكالت النفسية المعقدة  -2
يلتقي بعمالء  األخصائي االجتماعي حين يعمل في العيادة النفسية أو مكاتب لالستشارات األسرية أو المدرسة -3

فنيا وليس بما يناسب هؤالء العمالء  عدةأن يطوع أساليب عملية المسابينهم فروق فردية واضحة ومن ثم البد 
 .علميا

 .من جانب األخصائي والعميل يلزمها اإلقبال والقبول والتقبلذاتها  عملية المساعدة -4
 الخ ...عملية الدراسة والتشخيص والعالج والتقويمخاصة في  مهارة وخبرة فنيةتحتاج إلى  عملية المساعدة -5

 .المقاومة والتحويلمثل طوارئ عملية المساعدة  وفي مواجهة
 للتدخل مع العمالء من فنيات وأساليب  عمليا ما يعرفه علمياإن كل أخصائي يضفي لمسات فنيه حين يطبق  -6

  
 االتجاه القائل بأن خدمة الفرد تجمع بين العلم والفن: االتجاه الثالث •
تعتمد فقط على المهارات والقدرات فنا بحتا وليست أيضا , ليست علما مستقالخدمة الفرد  ذهب أنصاره إلى أن -

 .الذاتية 
  مزيج من العلم والفن في آن واحد: وإنما هي 

كل من طاقات الفرد وإمكانيات  لتوجيهتستخدم فيه معارف العلوم اإلنسانية والمهارة في العالقة اإلنسانية  فن"فهي -
 " وبين جانب منهاأو بينه  ماعيةالعميل وبيئته االجتدرجة ممكنة من التوافق بين  لتحقيق أفضلالمجتمع 

التي ينظر بها إلى الطب  كعلم وفن بنفس الكيفيةحيث تشير إليها  أكثر دقة لخدمة الفردوفي الحقيقة هذه التعاريف  -
 .والمحاماة وغيرها

 .عدة في عملية المسا أفضل النتائجبحيث يؤتي التطبيق  فن استخدام العلمتقوم على  فخدمة الفرد في العالم المعاصر -
 في الممارسة  قواعد وأسس مهنية ونظريات علميةأن يلتزم به من يرسي لألخصائي ما ينبغي  العلم -

 .بأكبر قدر من الفعالية لتحقيق األهداف المنشودة  يتيح له تطبيق تلك المعارف والفن
 . المختلفةالمواقف الذي يقودنا إلى البحث عما يجب عمله في :  الجانب الفني في خدمة الفرد هو -
 . عملية المساعدةفي  هي فن استخدام العلمبذلك تصبح الممارسة المهنية لخدمة الفرد  -
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 أمر ال ينطوي على التناقض  ن وصف خدمة الفرد بأنها علم وفن في نفس الوقتإ -
 . يكمالن بعضهما البعضليسا متناقضين وال بديلين بل إنهما  الن العلم والفن

 .بخبرات يتزود بها من الميدانلخدمة الفرد  يمزج علمه باألسس واألصول العلميةالذي : األخصائي الناجح هو -
 .من العلم والفن معافهي تحتاج إلى كل  الفرد مزيج من العلم والفن في آن واحدوبذلك يمكن القول إن خدمة  -

 تم بحمد هللا 

 ال تنسوني من الدعاء لي ولوالدي
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الرابعة

 وخصائصهاتابع الطبيعة العامة لخدمة الفرد 

 عناصر المحاضرة 

 .خدمة الفرد بين الطريقة والعملية  •
  خدمة الفرد كطريقة 
  خدمة الفرد كعملية 
 خدمة الفرد كطريقة وكعملية 
  خدمة الفرد كمهنة 

 الخصائص الرئيسية لخدمة الفرد  •
 

 :خدمة الفرد بين الطريقة والعملية  •
 .أنها طريقة وعمليهويذكر فريق ثالث عمليه بينما يرى آخرون أنها  طريقة خدمة الفرد طريقةيرى البعض أن  -
 .بين المتخصصين وسنعرض لوجهة نظر كل فريق حول طبيعة خدمة الفرد وحول هذا االختالف دار جدل طويل -

 
 يقوم علىاإلجراءات  شكل أو نوع خاص منأو هي  الوسيلة لعمل شيء معينالطريقة معناها   : خدمة الفرد كطريقة 

 .المعرفة والفهم والقيم والمهاراتأساس من 
 فرد طريقة فهي وسيلة ألداء عمل يعتمد على وقياسا على هذا التعريف يمكن القول بان طريقة خدمة ال -

- :المحددات السابقة وهي
نسانية والنظريات العلمية وهي القاعدة األساسية لعملية الممارسة المستمدة من العلوم اإل  -:القاعدة المعرفية 

العمالء على  من مساعدة األخصائيحتى يتمكن تحديد  أساليب العمل والتدخل المهني  تساعد فيالمتراكمة والتي 
 .أفضل وجه 

 .في معاهد وكليات الخدمة االجتماعية  أثناء مراحل إعدادهفي  األخصائييتدرب عليها  -:مهارات 
 . األخصائيعالقة تحكم ومفاهيم مهنية  ةويقوم على عدة قواعد وافتراضات وتوجيهات قيمي -:أساس قيمي  
لفهم موقفه في عملة مع العميل  األخصائيالتي يقوم بها  العقالنيةالمهام التحليلية أو الجهود وهو يمثل  -:فهم 

 . قدرته على توظيفهاوكذلك  ,المعارف والمعلومات  إلىمستندا  شكالياإل
 
  مجموعة من الخطوات المتكررة والمرتبطة مع بعضها البعض إلىيشير مفهوم العملية  -:خدمة الفرد كعملية 

 . نتيجة خاصة إلىوتؤدي 
 - ممارس وعميلبين   خالل عالقة هادفةالتي تنفذ من  جراءات المتتاليةسلسلة من المراحل واإل إلىويشير أيضا  -

 .التخفيف منهاحلها أو  من اجلفي التصدي لمشكلته  تزداد فاعليتهلكي  التأثير في العميل إلىتسعى 
كافة  ة المساعدة أن يكونا مشتركين فيتتطلب من طرفي العالقة في عمليويمكن القول إن خدمة الفرد كعملية  -

 .خطوات المساعدة 
 
  أساس الفهم والقيم والمهاراتتقوم على  ألنها خدمة الفرد طريقةتبين مما سبق أن  -:خدمة الفرد كطريقة وعملية 

 .والعميل  األخصائيعنصر التفاعل بين  لتوافرعملية  وأنها
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طريقة وعملية معا وبالتالي فهي  الجمود والتجاهلنوع من  فقط فيهقصر خدمة الفرد على أنها طريقة أو عمليه ن إ -
 .في آن واحد

الفعالة الممكنة للمشكالت  ةلمساعدة األفراد على المواجه عملية المساعدةتستخدم  طريقة مؤسسيةفطريقة خدمة الفرد  -
 .التي تعوق أدائهم االجتماعي  وتحد من توافقهم النفسي

 
  خدمة الغير إلىيهدف وظيفة أو عمل  إلىيشير مفهوم المهنة  -:خدمة الفرد كمهنة. 
 الشروط الواجب توافرها في أي نشاط حتى يصبح مهنة: -
 .العلم  إلىوجود قاعدة معرفية علمية تستند  -1
 .لدى ممارسي المهنة  مهاريتوافر أساس  -2
 وجود أغراض وأهداف مجتمعية واضحة -3
 أسلوب ومنهاج علمي  إلىاستناد المهنة  -4
 وجود أساس قيمي وأخالقي أو ميثاق شرف يحكم سلوك أعضائها وتقاليدهم -5
 .اعتراف المجتمع بالمهنة  -6
 . تمتلكه من معايير مهنية المجتمع بحسب ماالمهنة في  وتحدد مكانه -

 
  مدى توافر شروط  المهنة في خدمة الفرد: -
مفاهيم ( قاعدة معرفيةتستند عملية المساعدة أو التدخل المهني في خدمة الفرد على  -: قاعدة معرفية تستند على العلم -1

 .نسانية والنفسية واالجتماعية العلوم اإل مستمدة من )ونظريات علمية 
 توافر أساس مهاري لألخصائيين يعتمد علىونجاح خدمة الفرد في تقديم المساعدة  توافر أساس مهاري للممارسين -2
مجموعة من القيم األخالقية كاحترام  منذ نشأتها تستند علىوخدمة الفرد , أخالقي  قيمي للممارسينوجود أساس  -3

 ..العمالء وتقبلهم وغيرها
فراد مساعدة األ فهدفها العاملمواجهة المشكالت الفردية  تشكل ضرورة حتميةوخدمة الفرد  للمهنة أهداف مجتمعية -4

 .م وتعوق توافقهم النفسي التي تحد من أدائه مواجهة مشكالتهمعلى 
بما اتفق يرتبط أساسا  على أسلوب أو منهاج علميوتعتمد خدمة الفرد في تدخلها  أسلوب ومنهاج علمي في الممارسة -5

 .مراحل عملية المساعدة وخطواتهاأو  مراحل وعمليات التدخل المهنيعلى تسميته 
نة وتحملها لمسؤولياتها  تجاه المجتمع الذي يضفى ويعني اعتراف المجتمع صراحة بقيام المه االعتراف المجتمعي -6

 عليها شرعية وجودها وممارستها 
التي تعمل في ميدان  إدراجها في قائمة المهنوبناءا على ما سبق يمكن القول إن خدمة الفرد مهنة يمكن  -

 .للمهنة والتي سبق الحديث عنها  إذ تتوفر فيها العناصر األساسيةالمشكالت االجتماعية 
 

- :الخصائص الرئيسية لخدمة الفرد •
 .فراداأل لمساعدةنسانية اإل تعمل في ميدان المشكالتالخدمة االجتماعية  طريقة من طرقخدمة الفرد  -1
 .مع بيئته االجتماعية  نابعة بالضرورة من تفاعلهتؤمن  خدمة الفرد بأن مشكالته  -2
 تشخيصهاثم  وتحديدهااجتماعية للمشكلة  دراسة نفسيةتسير منطقيا من  من خالل عمليات عقالنية متتابعةيتم التدخل  -3

 .التقويموالمتابعة المستمرة و القيام بالتدخل العالجيثم 
 . فلسفتها وأهدافها وشروطهاحكومية أو أهلية لها مؤسسات اجتماعية أولية أو ثانوية خدمة الفرد في  تمارس -4
 .الخدمة االجتماعية في كليات عدادهم مهنياإيتم يمارسها أخصائيون اجتماعيون  -5
 . ذاتها ةقيم المهنينبع من   وفق نظام أخالقيخدمة الفرد  تمارس -6
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 .نسانية واالجتماعية من العلوم اإل على قاعدة معرفية عريضةخدمة الفرد تعتمد  -7
 .في نفس الوقت يحقق أهدافا وقائية وتنمويةأساسا وان كان ذلك بالضرورة  بطابعها العالجيخدمة الفرد  تتميز -8

 
 تم بحمد هللا

 ال تنسوني من الدعاء لي ولوالدي
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الخامسة

  عناصر عملية المساعدة في خدمة الفرد

  -:عناصر المحاضرة •
 مقدمة  •
 عناصر عملية المساعدة •
 أوالً العميل  •

                 مفهوم العميل 
  شخصية العميل 
 أنماط العمالء في عملية المساعدة 
 مسئوليات العمالء في عملية المساعدة  

 
  -:مقدمة •
, والمشكلة أو الموقف اإلشكالي , هناك عدة عناصر متداخلة في عملية المساعدة في خدمة الفرد وهي العميل  -

                                  , واألخصائي والمؤسسة ؛ وتشكل هذه العناصر أضالع متفاعلة من خالل العالقة المهنية
 : ق وهىويقوم التفاعل بين العناصر السابقة على عدة حقائ

وعلى أساس , أن العميل يتفاعل مع المشكلة يتأثر ويؤثر فيها على أساس درجة إشباع احتياجاته أو عدم إشباعها   -1
 قدرته في توظيف إمكاناته لمواجهة مشكالته 

 أن العميل يخضع لتأثير األخصائي من خالل استخدام األخصائي مهارته وخبرته المهنية    -2
 ويلتزم األخصائي المهني بشروط وأهداف عملية المساعدة, د عملية المساعدة المؤسسة تمثل إطار وحدو  -3
       ومساعدة العميل في مواجهة مشكلته  , إن ما يقوم به األخصائي من تدخل مهني للتأثير في الموقف اإلشكالي    -4

 :وتأخذ هذه المساعدة شكلين 
  التدخل لتعديل سلوكيات العميل واتجاهاته 
 ير في الموقف اإلشكالي عن طريق خدمات المؤسسة وخدمات البيئة  التدخل للتأث 

 
  -:أوالً العميل •
 الشائع لطالب المساعدة  سماالوهو  clientمفهوم العميل  -
أو حالة من االضطراب بين نزعاته , والعميل هو إنسان واجهته حالة من التفاعل الالتوافقي مع الظروف المحيطة به -

 الداخلية وطموحاته وقدراته تؤدي به إلى حالة من العجز تدفعه إلى طلب المساعدة  
 
 مفهوم العميل:- 
من مشكلة أو تواجهه بعض الصعوبات في أداء  الشخص الذي يعاني :هوالعميل في عملية المساعدة في خدمة الفرد  -

  .لهاأدواره االجتماعية والتي يعجز عن التصدي 
 لذا يتقدم إلى المؤسسة طالباً المساعدة لمواجهة المشكلة التي يعاني منها  -
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لها وهناك عدة عناصر للعميل تؤثر في عملية المساعدة وهى شخصية العميل وأنماط العمالء ومسئولياتهم  وسنعرض  -
  .فيما يلي

 
 شخصية العميل كمحور للمساعدة: -
الشخصية بأنها التنظيم الدينامي في الفرد لجميع األجهزة الجسمية النفسية الذي يحدد توافق الفرد مع   ALportيعرف -

 وتعد الشخصية محور عملية المساعدة . بيئته 
 بنية شخصية العميل  - أ

 ويهتم األخصائي بدراسة مدى تماسك الشخصية أو تفككها   , ويقصد بها تركيب ومكونات الشخصيات -
 وتتكون الشخصية من بنائين : 
  :البناء الوظيفي للشخصية )1

وإذا حدث اضطراب بين مكوناته أدي إلي اضطراب في البناء العام , وترتبط مكوناته ارتباطاً وظيفياً في حالة السواء  -
 الوظيفي للشخصيةواألداء 

 :مكونات البناء الوظيفي للشخصية -
o مكونات جسمية من الطول والوزن ووظائف األعضاء ووظائف الحواس 
o  واإلدراكوالحفظ والتذكر  ,العقليةمكونات عقلية معرفية وتشمل الذكاء العام والقدرات. ....... 
o  والغضبمكونات انفعالية وتتعلق باالنفعاالت مثل الحب والكره والخوف. ..... 
  :البناء الدينامي للشخصية  )2

 ويتكون من عناصر نفسية شعورية وال شعورية وشبه شعورية تؤثر في سلوك الفرد -
 وهذا البناء الدينامي للشخصية هو الذي يحدد السلوك والذي يؤدي بدوره إلى التوافق أو عدم التوافق  -
 شخصية العميل في تكاملها وتفككها   - ب
ويعنى التكامل , ود منظومة تتكون من عدة منظومات والتي بدورها تتكون من منظومات أخرى والتكامل يعني وج -

 وإذا ما حدث خلل في هذه المنظومة  من العناصر حدث تفكك في الشخصية , عمل تلك المنظومة قي تناغم وانسجام 
 وعلى األخصائي الوقوف على شخصية العميل ومدى اضطرابها أو تفككها      -
 العميل في منطقة السواء والالسواء   - ج
والشخص السوي هو الذي . فالعميل في عملية المساعدة قد يكون من األسوياء العاديين  وقد يكون من غير األسوياء  -

 .يتطابق سلوكه مع سلوك الشخص الهادئ في تفكيره ومشاعره ونشاطه ويكون متوافقاً شخصياً وانفعالياً واجتماعياً 
 وفي ضوء ذلك يمكن تصنيف شخصيات العمالء إلي : 

 وهي الخالية من األمراض ويندر وجودها بين العمالء : الشخصية القادرة على العمل وعلى الحب -
وهم مضطربي الشخصية ولكن لم تصل حالتهم إلى الشلل االجتماعي التام ويمكن تقسيمهم إلى  :الشخصية المضطربة -

والنمط الثاني من , نمط الشخصية ويعانون من عدم القدرة على التكيف  ياضطرابات فنمطين  األول من يعانون من 
 يعانون اضطرابات سمة الشخصية وهم غير المتزنين انفعالياً 

 ويتميز أصحاب هذه الشخصية بعدم القدرة على التوافق مع مجتمعهم   : ألالجتماعيةالشخصية  -
 
 أنماط العمالء في عملية المساعدة: -

 إشكالية في مواقف خاصة أنماط - أ

ولكن ال تظهر مشكالتها إال إذا تعرضت لمثيرات خارجية  , وهى أنماط تعاني اضطراباً في تنظيم الشخصية األساسي  -
 والشعور بالذنب واالكتئاب     , والشعور بالنقص , وهم العمالء الذين يتسمون باالضطراب االنفعالي , خاصة 
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 أنماط إشكالية دائمة   - ب
ومن أنماط هؤالء العمالء , ماط الشخصية التي تخلق المشاكل أينما وجدت الضطراب في تنظيم الشخصية وهى أن -

 .   وحاالت العصاب , ) الذهان ( مرضى العقل 
 أنماط سوية    - ج
والقادرة على التوافق مع المجتمع الخارجي , وهى التي يتوافر لها اكبر قدر من ممكن من التوازن بين عناصرها  -

وهؤالء يتحولون إلى عمالء إذا ما وجهتهم ظروف خارجية مفاجئة , ة تكفل لهم الشعور بالسعادة والرضا بطريق
 . والنكبات, والكوارث , أعجزتهم عن أداء وظائفهم االجتماعية  ؛ كحاالت التعطل 

 
 :للعمالء كارن هورناىتصنيف  
  النمط المستكين 

ويسعي ,  ومحاولة االعتماد عليهم , واالستسالم لآلخرين , وهذا النمط يحط من قدر نفسه ويبدو عليه الخنوع  -
غير أنه يدخل في , كما يبدو سلبياً , ويجتاحه شعور بالفشل والنقص وكراهية الذات , للحصول على الحماية والحب 

 العالقات العالجية بسهولة  
  النمط المستسلم 

, ويتجنب هذا النمط بذل الجهد , ويتخذ موقف المشاهد للحياة المنفصل عنها , ه عدم االنسجام وعدم االهتمام ويبدو علي -
 ويؤدي ذلك إلى تضاؤل دخوله في عالقة عالجية , ويتجنب الدخول في أية عالقة إنسانية 

  النمط المتعجرف 
كما يبدو وكأنه يحس بأنه يتمكن , ويبدو مجادالً , فيضخم من ذاته , ويوحي لألخصائي بان لديه فكرة كبيرة عن نفسه  -

غير أنه , ويصعب إيجاد عالقة عالجية معه في بداية األمر , وهذا النمط صعب المراس , من التأثير على اآلخرين 
 عندما تتحطم عملياته الدفاعية يندمج في هذه العالقة بسهولة

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

وله الحق في تقرير مصيره , وهو الذي ينفذه , لقرار وهو الذي يتخذ ا, وهو الذي يزود بالمعلومات , يقبل المساعدة 
 . بنفسه 

 : أهم مسئوليات العميل ♦
 اإلقبال باقتناع ورضا وأمل في عملية المساعدة واالستعداد لها  -1
 إعطاء المعلومات الصادقة  وكشف األسرار -2
 التعاون أثناء المقابالت  -3
المتاحة في عملية المساعدة ليتعلم كيف يساعد نفسه االستفادة من كل الخدمات واإلمكانات والمساعدات والفرص  -4

 ويحل مشكلته 
 وممارسة حقه في اتخاذ قراراته بنفسه  ولنفسه , العمل االيجابي وبذل أقصى الجهد في اقتراح الحلول  -5
 تنفيذ ما يتم التوصل إليه  من قرارات  -6
    واقتراح ما يؤدي إلي تحسينها, المشاركة في تقويم عملية المساعدة   -7

 تم بحمد هللا 

 ال تنسوني من الدعاء لي ولوالدي
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 السادسة

 تابع عناصر المساعدة في خدمة الفرد

 :عناصر المحاضرة

 ثانيا المشكلة الفردية •
                   مفهوم المشكلة 
 أسباب المشكلة 
      مكونات الموقف اإلشكالي 
  المشكلةخصائص 
 ثالثاً المؤسسات •
             تصنيف المؤسسات 
 خصائص المؤسسات   
 رابعاً األخصائي االجتماعي •
             اإلعداد المهني 
 االستعداد الشخصي 
          األساس المهاري 
 االلتزامات األخالقية 
 المسئولية األخالقية 

 
  -:ثانياً المشكلة الفردية •
 مفهوم المشكلة 
أو , حباطات اأو تراكم , أو صعوبة , الموقف الذي ينشأ عن عدم إشباع حاجة  : يإلى أن المشكلة ه بيرلمان تذهب -

 سوء توافق 
ضغوط نفسية أو اجتماعية يعجز الفرد عن  التعامل معها مما يعوق أدائه ألدواره االجتماعية بفعالية  أو نتيجة -

 .مناسبة
موقف متأزم يعجز فيه الفرد عن التصدي له بفعالية مناسبة مما يعوق أدائه :  يمكن تعريف المشكلة الفردية بأنها -

 االجتماعي ويحد من توافقه النفسي 
   
  أسباب المشكلة 
اإلحساس –العدوان  –عدم القدرة على تحمل المسئولية  –االتكالية ( بمرحلة الطفولة   حاجات ورواسب مرتبطة -1

 )الزائد بالذنب
 )النفسية  –الصحية  –االجتماعية  -االقتصادية ( في حياته  الفردالضغوط التي يتعرض لها  -2
ضعف القدرة  - فقدان القدرة على إصدار األحكام - إدراك مشوه للعالم الخارجي(الخاطئ للذات  األداء الوظيفي  -3

 )على توجيه السلوك
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 مكونات الموقف اإلشكالي 
القوى المختلفة سواء كانت اجتماعية أو نفسية أو عقلية  إلىوتشير العوامل الشخصية  العوامل الشخصية أو الذاتية  -1

 أو جسمية
ة أو الوسط المدرسي أو يالقوى المختلفة الكامنة في البيئة سواء كانت متعلقة بالبيئة األسر وتشير إلى العوامل البيئية  -2

 بيئة العمل أو القيم  والثقافة السائدة 
 
  خصائص المشكلة 
 )ص فرد في إطار التفاعل االجتماعيتخ(أنها شخصية اجتماعية  )1
 تعطل طاقات الفرد وتقلل من إمكاناته  )2
 تحتاج إلي تدخل عالجي  )3
 أنها حدث في حياة العميل له ماضيه وحاضره ومستقبله  )4
 لها جوانب ذاتية وأخرى موضوعية  )5

 
  -:ثالثا المؤسسة •
 وتحد من تكيف وأدائه لدوره, للتصدي للمشكلة التي تواجهه  لتلقي المساعدةالمكان الذي يذهب إليه الفرد  هي -
 وهى المكان الذي يلتقي فيه العميل باألخصائي  -
 وهى التي تحدد لألخصائي اإلطار الذي يعمل فيه  -

 
 تصنيف المؤسسات 

 )شبه حكومية  - حكومية -أهلية (  تبعيتها ومصادر التمويلحسب  -1
 )رعاية المعوقين  -الرعاية الطبية  -رعاية الطفولة  -رعاية األسرة (  طبيعتها ومجال خدماتهاحسب  -2
ثانوية تمارس خدمة الفرد كجانب من جوانب  - مارس خدمة الفرد فيها بشكل أساسيأولية ت(   التخصصحسب  -3

  )أنشطة المؤسسة  
 
  خصائص المؤسسات االجتماعية 
 رمز للتكافل االجتماعي -
 والئحة أساسية تحدد أهداف ونظام العمل فيهاللمؤسسة فلسفة ونظام أساسي  -
 تمول المؤسسة من الحكومة أو األهالي -
 يقوم األخصائيون بالممارسة المهنية داخل المؤسسة -
 يمثل األخصائي مهنة الخدمة االجتماعية داخل المؤسسة -

 
  -:االجتماعيخصائي األرابعاً  •
  اإلعداد المهني 
 التزود بقاعدة علمية واسعة من العلوم اإلنسانية  والعلوم االجتماعية  -
 الدراسة المتعمقة ألسس ونظريات خدمة الفرد  -
 إتاحة الفرصة لألخصائي للممارسة العملية لمسئوليات العمل المهني  وربط النظرية بالتطبيق   -
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  االستعداد الشخصي 
 تتمثل فيما يلي ويجب أن يتمتع األخصائي بمجموعة من الخصائص: 
 قدرات جسمية وصحية مناسبة لعمله -
 اتزان انفعالي يكسبه القدرة على ضبط النفس   -
 وذكاء اجتماعي , تنظيم معرفي  -
 قيم اجتماعية تسمح له بالتحلي بالسمات األخالقية الالزمة لممارسة المهنة  -

  
  األساس المهاري 

 مهارات إنسانية - أ
 )             مساعدة العمالء ( حب العطاء   -
 )التعاطف مع العمالء لظروفهم ( التسامح      -
 )يضع نفسه موضع العميل ( التقمص الوجداني  -
 )       تفهم نبرات الصوت واإليماءات وتعبيرات الوجه ( الحساسية للمشاعر  -
 مهارات فنية - ب
 )دقة المالحظة  –حسن االستماع ( مهارات إدراكية  -
 )القدرة على التأثير في أفكار العميل(مهارات تأثيرية  -
 مهارات في االتصال -
 مهارات في استخدام العالقة المهنية -
 مهارة في جمع المعلومات  -
 مهارة في تشخيص المشكلة -
 مهارة في تصميم خطة التدخل -
 مهارة في التدخل العالجي  -
 مهارة في التقويم -

 
  االلتزامات األخالقية 
 في عملية المساعدة سلوك األخصائي -1
 عدم  التورط في مواقف أخالقية تتصل باألمانة والشرف -
 التمييز بين السلوك المهني والنزعات الشخصية  -
 تحمل مسئولية العمل الذي يؤديه -
 التزود بالعلم والمعرفة -
 عدم استغالل العالقة المهنية في تحقيق منافع شخصية  -
 المسئولية األخالقية تجاه العمالء -2
 في تقديم الخدمات اإلخالص -
 عدم التحيز ضد أي شخص على أساس الجنس أو النوع -
 إنهاء العالقة المهنية  عند انتهاء عملية المساعدة  -
 إعطاء العمالء حق تقرير المصير -
 احترام خصوصية العمالء  -
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 المسئولية األخالقية تجاه الزمالء -3
 التعاون مع زمالئه لتحقيق المصالح المهنية  -
 المحافظة على أسرار الزمالء  -
 احترام أراء الزمالء -
 مساعدة عمالء الزمالء في المواقف الطارئة -
- :المسئولية األخالقية تجاه المؤسسة  -4
 تحسين وتطوير أداء المؤسسة وسياستها -
 الحرص في استخدام موارد المؤسسة -
 الحرص على تقديم خدمات المؤسسة بكفاءة وفعالية -
- :المسئولية األخالقية تجاه المهنة  -5
 حماية وتدعيم كرامة المهن -
 اتخاذ إجراءات مؤسسية ضد السلوك غير األخالقي -
 المساهمة في تطوير السياسات االجتماعية المفيدة للمهنة -
 االعتماد على المعارف المهنية  في ممارسة خدمة الفرد -
 المساهمة في بناء القاعدة المعرفية لخدمة الفرد  -
 لمسئولية األخالقية تجاه المجتمعا -6
 يجب على األخصائي ضمان وصول كل الموارد والخدمات إلى كل األفراد الذين يحتاجونها -
 ويجب أن يسارع في تقديم الخدمات العاجلة في حالة الطوارئ  -

 تم بحمد هللا 

 ال تنسوني من الدعاء لي ولوالدي
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 السابعة

 البناء المعرفي والقيمي لخدمة الفرد 

  عناصر المحاضرة

 أوالً البناء المعرفي  •
 1-      القاعدة المعرفية للممارسة 
 2- المعارف المتصلة بمناهج البحث 
 3- بالمهن والعلوم اإلنسانية المعارف المتصلة 
 4- المعارف ذات الصلة غير المباشرة    
 ثانياً البناء القيمي  •
 1-    احترام كرامة الفرد كإنسان 
 2-         خصوصية الفرد 
 3-  حق الفرد في تقرير مصيره 
 4-             التسامح والحب 
 5-  مسئولية المجتمع 

 
 أوالً البناء المعرفي 
 1-  القاعدة المعرفية 
تستند عليها  ممارسات فهي التي  أهمية كبيرة في التراث المهنيتحتل القاعدة المعرفية العلمية لممارسة خدمة الفرد  -

 خدمة الفرد  وتكسبها الصفة العلمية 
 في مواجهة مشكالت العمالء  أداة األخصائي االجتماعيتعد هذه القاعدة المعرفية هي  -
 عملية الممارسة في خدمة الفرد  شرطاً ضرورياً لنجاحيعد االهتمام بالقاعدة المعرفية  -

 
 2- المعارف المتصلة بمناهج البحث 
 تستند الممارسة في خدمة الفرد إلى مناهج وطرق البحث في : 
  الء ومساعدتهمفهم مشكالت العمالحصول على البيانات والمعلومات التي تتصل بالعمالء حتى يتمكن األخصائي من  -
 االعتماد على مناهج البحث في تقييم نتائج التدخل العالجي  -

 
 3-  المعارف المتصلة بالمهن والعلوم اإلنسانية 
لوظائفه االجتماعية  تدعيم أداء الفردفي  اإلرشاد النفسي والطب النفسي والعالج النفسيتشترك خدمة الفرد مع  -

 وتحقيق توافقه النفسي
فكثير من المداخل والنظريات العلمية التي توجه  علم النفسالكثير من معارفها النظرية من  تستمد خدمة الفرد -

  مستمدة من علم النفس بكافة فروعهالممارسة في خدمة الفرد 
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 عناصر االتفاق بين خدمة الفرد والعالج النفسي  ♦
 كالهما عملية مساعدة تهدف إلى تحقيق الذات وحل المشكالت 
  المطلوبة في دراسة الحالة واحدة لكل منهماالمعلومات 
 يشتركان في األسس التي تقوم عليها عملية المساعدة 
    لكل منهما أهداف إستراتيجية وإنمائية ووقائية وعالجية 
 عناصر االتفاق بين خدمة الفرد واإلرشاد النفسي ♦
 كالهما خدمة ميدانية في مجال المشكالت اإلنسانية 
  للفرد بهدف تحقيق التوافق النفسي كالهما عملية مساعدة 
  كالهما له إستراتيجية وقائية وعالجية في نفس الوقت 
  يستخدمان نظريات وأساليب مشتركة في الدراسة والتشخيص والعالج والمتابعة واإلنهاء والتقويم 
 علم االجتماع وخدمة الفرد 
  في إعداد األخصائي االجتماعي  سياعلما أساولذلك يعد , يهتم علم االجتماع بدراسة الفرد والجماعة 
  واألدوار االجتماعية,   بدراسة السلوك االجتماعي والمعايير االجتماعيةيهتم كل من علم االجتماع وخدمة الفرد 
  مفاهيم ونظريات أساسية في علم االجتماعفي خدمة الفرد على  عملية المساعدةتعتمد   

   
 4-  مجموعة المعارف ذات الصلة غير المباشرة بالممارسة في خدمة الفرد 
  تتصل بمهن أو علوم بعيدة عن عملية الممارسة مباشرةالتي  مجموعة متناثرة من المعارفويقصد بها  -
, التشريعات العمالية التي ترتبط بالعمال مثل  فهم مشكالت العمالءإال أنها تفيد أخصائي خدمة الفرد في  -

    والعلوم البيولوجية,  واألنثروبولوجيا
وتشترك مع خدمة الفرد في االهتمام بشخصية الفرد والمجال البيئي والثقافي واالجتماعي الذي يعيش :  االنثربولوجيا - أ

 فيه 
 وفيها: العلوم البيولوجية   - ب
 تضيف العلوم البيولوجية إطاراً عريضاً لفهم اإلنسان ككائن حي له خصائصه وسماته   -
 تمدنا العلوم البيولوجية  بكيفية أداء الجسم اإلنساني لوظائفه  -
 تمدنا العلوم البيولوجية بالمعرفة حول مراحل النمو الجسمي وتطوره ومشكالته وعالقة ذلك بتوافق الفرد مع بيئته -

 وهذه المعارف البد أن يحيط بها أخصائي خدمة الفرد
 

 ثانياً البناء القيمي •
 1-    احترام كرامة الفرد كإنسان 
لكل فرد أن يعامل باحترام وكرامة في المواقف المختلفة لتعامل األخصائي معه بغض النظر عن حالته االقتصادية أو  -

 الصحية أو النفسية أو العقلية 
 قيمة محورية في خدمة الفردويمثل احترام العميل كانسان  -
ترجمة فعلية وتجسيد حي لهذه كمفاهيم  لعملية المساعدة في خدمة الفرد  سريةالفردية والتقبل والتوجيه الذاتي والتعد  -

 القيمة
 
 2-  خصوصية الفرد 
 التي تميزه عن اآلخرين  ذاتيتهإال أن لكل فرد  عامة ومشتركة بين البشربالرغم من وجود احتياجات إنسانية  -
 في ضوء ظروفهم وقدراتهم الخاصة وإمكاناتهم  هذه الذاتية في االعتبار عند التعامل مع العمالءيجب أخذ  -
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 3-  حق الفرد في تقرير مصيره 
 لكل فرد الحق في أن يعيش حياته بطريقته الخاصة بشرط أال يعتدي على حياة اآلخرين  -
 لكل فرد الحق في اتخاذ القرارات الخاصة به  -
 يجب على األخصائي أال يفرض معاييره السلوكية وأهدافه على العميل  -
 يجب على األخصائي أال يفرض الحلول التي يعتقد أنها ضرورية للتغلب على مشاكل العميل -
وتخطيط أسلوب حياته , يجب على األخصائي احترام حق العميل في اتخاذ القرارات التي يرى أنها مالئمة لظروفه  -

 بنفسه
 يؤدي اتخاذ العميل لقراراته بنفسه إلي تنمية شخصيته  -

 
 4- التسامح والحب 
ادية وغيرها من األفكار التي تنادي بتعذيب الفرد وتحميله وحده المسئولية عن الموقف الذي يترفض خدمة الفرد الس -

 يواجهه
على الفرد سواء من داخله أو من  بان سلوك اإلنسان ومواقفه هي استجابة حتمية لضغوط واقعةتؤمن خدمة الفرد  -

 خارجه
   ية قيد أبدي على الفرد منذ والدته وال حيلة له فيهالوراثتؤمن خدمة الفرد بان خصائص الفرد  -

 
 5- مسئولية المجتمع 
  عدم قدرته على ممارسة وظائفه االجتماعيةيعد وجود معوقات تواجه اإلنسان في أدائه االجتماعي يؤدي إلى  -
إلزالة أي معوقات أو صعوبات تقف في  ضرورة سعى المجتمع بأجهزته وهيئاته المختلفة  مسئولية المجتمعتتمثل  -

 في طريق تأكيد الفرد لذاته 
    قدراتهم لتحسين أدائهم االجتماعيإلى إطالق  التغلب على مشكالتهمتؤدي  مساعدة المجتمع لألفراد في  -

 

 تم بحمد هللا

 ال تنسوني من الدعاء لي ولوالدي
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الثامنة

 المفاهيم األساسية وموجهات الممارسة المهنية لطريقة خدمة الجماعة 

  عناصر المحاضرة

 المفاهيم األساسية في طريقة خدمة الجماعة : أوال  •
 مفهوم طريقة خدمة الجماعة : ثانيا  •
  أهداف طريقة خدمة الجماعة: ثالثا  •

 
 المفاهيم األساسية في طريقة خدمة الجماعة: أوال  •
  أخصائي الجماعة:  
 في الكليات والمعاهد المتخصصة في الخدمة االجتماعية  علميا ومهنياوهو الشخص الذي يتم إعداده  -

 
  أهداف الجماعة : 
يقوم خطة واضحة تتضمن برامج  من خاللالتي يسعى األخصائي والجماعة للوصول إليها  كافة الرغبات يه -

 في وضعها وتنفيذها  األخصائي بمساعدة الجماعة
 
  تكوين الجماعة : 
  تشكيل الجماعاتأو في  انضمام األعضاء للجماعةاألسلوب الذي تستخدمه المؤسسات في  -

 
  العضوية في الجماعة:  
الذي يختلف من جماعة إلى  حجم الجماعة، وتمثل العضوية  بناءاً على شروط المؤسسةيكون االنضمام إلى الجماعة  -

 أخري 
 وقد تظل العضوية مفتوحة أو تحدد بوقت معين  -

 
  الجماعة عضو:  
ويلتزم  أعمالها المختلفةويشترك في  بطريقة إجباريةأو  رغبته الشخصيةبناء على  الفرد الذي ينضم للجماعةهو  -

 بشروطها 
  
  تفاعل الجماعة:  
في إطار أهداف الجماعة أدوار معينة يقوم بها األعضاء  من خالل كافة األنشطة واألفعال وردودها والعالقاتوهو  -

 وشروطها
  
  العالقة المهنية في خدمة الجماعة:  
  األخصائي وأعضاء الجماعةالتي تتكون بين  الرابطةهي  -

 ، وبناء الثقة واالحترام والحرية  تحقيق الهدف الجماعيمساعدة األعضاء والجماعة على  وغرضها األساسي
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  قيادة الجماعة : 
  المختلفةخالل المواقف ومساعدتهم  عملية توجيه األعضاء والجماعةوهى  -
 التي ينتمي إليها والتي تحدد شروطه   نظام الئحة الجماعةفي إطار  وينتخب القائد -
  بمسئولياته القيادية القائد منذ قيامهاألخصائي  يساعد -

 
  مهام الجماعة:  
  يشترط في المهام:  
  تحديد هدف المهمة 
  تحديد إجراءات المهمة 
  ارتباط المهمة باألدوار التي يقوم بها األعضاء 
  تحديد مجال زمني للمهام 
  توفير متطلبات أداء المهام 

 
  الجماعة الفرعية:  
  الجماعات الفرعيةيطلق عليها  اثنين أو أكثرمجموعات صغيرة من  تتكون في الجماعة -
  الواضحةكالحصول على المكانة إشباع حاجات مشتركة  السبب هوقد يكون  -
 تفاعلهم وإدماجهم في الحياة االجتماعية  باألساليب المختلفة من أجليتعامل األخصائي مع هؤالء األفراد  -

 
  مبادئ خدمة الجماعة:  
مع بعضها  تتفاعل تلك المكوناتونتائج البحث العلمي وكذلك الخبرات ، حيث  الحقائق التي تستند على المعرفةوهى  -

  الموجهات األساسية للممارسة المهنيةالتي تصبح من  مكونة للمفاهيم
 
  البرنامج في خدمة الجماعة : 
 التي تمارس بانتظام  بحاجات األعضاء والجماعةالمرتبطة  كافة األفعال واألعمالويعبر عن  -
  بداية الحياة الجماعيةهدف جماعي متفق عليه في  ويهدف إلى تحقيق -

 
  المشكلة الجماعية:  
يشترك فيها وقد  األعضاء والجماعةالصادرة عن  مجموعة من العوامل النفسية واالجتماعية والثقافيةتفاعل  يه -

  األخصائي
  التدخل المهني لألخصائيتتطلب  آثار ومظاهر فكرية وسلوكيهوينتج من هذا التفاعل  -

 
  وسائل التعبير:  
 عن حاجات األفراد ورغباتهم  التي تستخدم للتعبير األدوات يه -
 كالنشرات  وسيلة اتصالكالرحالت والمعارض ، أو في شكل شكل أنشطة وتظهر وسائل التعبير في  -

 
  ديناميكية الجماعة:  
وغيرها من المصادر التي يمكن أن تؤدي  كافة العوامل المؤثرة الصادرة من األعضاء والجماعة واألخصائيهي  -

  إلى نمو الجماعة أو عدم نموها
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  نمو الجماعة:  
  مراحل حياتها المختلف من خاللالتي توصلت إليها الجماعة  الجوانب البنائيةويعبر عن  -

 
  النموذج في خدمة الجماعة:  
الممارسة المهنية  من خاللأو الممارس يرغب في تطبيقه في الواقع الفعلي  ذهن الباحثيتكون في  إطار ذهنيهو  -

 لطريقة العمل مع الجماعات 
  :المكونات اآلتية يتكون النموذج من  ♦
  األهداف األساسية 
  المفاهيم والحقائق 
  أهم المبادئ والمهارات 
  األدوار التي سوف يؤديها األعضاء والجماعة 
  أدوار وسلوكيات األخصائي 
  اإلجراءات التي سوف تتبع 
  التوقعات التي يمكن مواجهتها 
  الموارد واإلمكانيات 
  المجال الزمني والمكاني 
 تم القيام به ما كيفية تقويم  

 
  الموقف الجماعي:  
 شكل أفكار واتجاهاتفي  األعضاء واألخصائي والجماعة عن جوانب واضحةيعبر فيه  إطار زمني معينهو  -

  مجموعة أعضاءبعضو معين أو  مشتركة أو خاصةمعينة  وسلوكيات
 
  التسجيل في خدمة الجماعة:  
الستخدامها من أجل  والبيانات والمعلومات بطريقة يدوية أو تكنولوجيةتدوين وحفظ البيانات والحقائق التسجيل هو  -

 تحقيق أهداف العمل مع الجماعات 
 
  التدخل المهني:  
 بمساعدة األعضاء والجماعة في وضع خطة عمل أو برنامج قيام األخصائي االجتماعي الذي يعمل مع الجماعة  -

 
  تقويم الحياة الجماعية:  
وسائل مناسبة باستخدام  فترة زمنية معينةخالل  والقيمة الفعلية لما قام به األعضاء والجماعةتحديد العائد هو  -

  لألهداف التقويمية
 
  وظيفة المؤسسة:  
لالستفادة من خدمات  األغراض والشروط والقواعد واألهداف والمحددات األساسيةالذي يتضمن  اإلطار العامهي  -

 وبرامج المؤسسة 
 لطريقة خدمة الجماعة  الممارسة المهنية:  
المحدد  باإلطار العامواالرتباط  الجماعاتلطريقة العمل مع  قيام األخصائي بتطبيق المبادئ واألسس المهنيةهي  -

  للعمل مع الجماعات
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 مفهوم طريقة خدمة الجماعة: ثانيا  •
 تعريف هارلي تريكر: التعريف األول:  
المنضمين إلى الجماعة  التي تنتمي  األخصائي االجتماعي األفرادمن خاللها يساعد طريقة خدمة الجماعة طريقة  -

للوصول  يرتبطوا معا من أجل تنمية خبراتهماألنشطة المختلفة لكي  من خاللإلى مؤسسة اجتماعية وتوجيه تفاعلهم 
  نمو الفرد والجماعة والمجتمعإلى الهدف النهائي وهو 

  
  تعريف مارجور مورفي : التعريف الثاني:  
في  أسلوب من أساليب العمل االجتماعي المختلفة ووسيلة تسهم في الفاعلية االجتماعية للفردطريقة خدمة الجماعة  -

 ينضمون للجماعة الفعالة لألفراد الذين  التجربة المشتركةإطار 
 
  تعريف كالرا كايزر: التعريف الثالث  
تحفيزهم  اجتماعيا من أجل  داء االجتماعي لديهماأللتقوية  طريقة للعمل مع الناس في الجماعاتخدمة الجماعة  -

  المتبادلة بين األعضاء األهداف باستخدام المعرفة واالعتماديةللوصول إلى 
 
  تعريف محمد شمس:  
طريقة يتضمن استخدامها عملية بواسطتها يساعد األخصائي األفراد أثناء ممارستهم ألوجه نشاط خدمة الجماعة  -

في تغيير ويسهموا  لينمو كأفراد وكجماعةفي األنواع المتعددة من الجماعات في المؤسسات المختلفة  البرنامج
  المجتمع في حدود أهداف المجتمع وثقافته

 
 :أهداف طريقة خدمة الجماعة : ثالثا  •
 )أهداف خاصة بعضو الجماعة : -) أ:  

 ) كالحب واألمن والتقدير(إشباع الحاجات النفسية واالجتماعية  
 تكوين العالقات مع أشخاص آخرين في حياته يتعلم منهم ويتفاعل معهم  
 اكتساب القيم والخبرات التي تساعده على التفاعل مع اآلخرين  
 التدريب على القيادة والتبعية في الحياة الجماعية  
 إتاحة الفرص المناسبة للتعبير عن اآلراء والمشاعر قدر اإلمكان  
 تنمية إحساس العضو بقدراته وإمكانياته والتدريب على استخدامها  
  اكتساب المهارات اإلنتاجية التي يمكن أن تساهم في تدعيم الجوانب التنموية لدى األعضاء 
   اقف الجماعة المختلفةالتدريب على كيفية التحدث واالستماع لآلخرين خالل مو 
 
 )األغراض التي يمكن أن تحققها خدمة الجماعة للجماعة ككل :  -)ب:  
  كيان متميز عن باقي الجماعات األخرىوأنها  تشعر الجماعة بوحدتهاتسعى خدمة الجماعة إلى أن  
  تنمية اتجاهات الجماعات نحو المشاركة مع المجتمع في المجاالت التي يتطلب األمر مشاركة الجماعة فيها مثل

 التطوع وخدمة البيئة 
  لنفع الجماعة والمؤسسةواستخدامها  تتعرف على إمكانيات الجماعة وقدراتها الكامنةتسعى خدمة الجماعة إلى أن 

  والمجتمع
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 كمواقف تعليمية ويستخدمها األخصائي  المجال الذي يتضمن عدة مواقفن تكون الجماعة تسعى خدمة الجماعة إلى أ
  ... لتعليم األعضاء كيفية المشاركة مع اآلخرين

  التي تعرض األفراد  استخدام الجماعة كأداة مناسبة للوقاية من االنحراف والسلوكياتتسعى خدمة الجماعة إلى
  النفسية والصحيةللمخاطر 

 من خالللتحمل المسئولية االجتماعية مع المجتمع في المجاالت المختلفة  بإتاحة الفرص المناسبةماعات تقوم الج 
 ممارسة خدمة الجماعة مع تلك الجماعات 

 
  أهداف خدمة الجماعة الخاصة بالمؤسسة : ج:  
  تسعى خدمة الجماعة إلى استخدام الجماعات في تحقيق وظيفة المؤسسة التي تتضمن الشروط والقواعد واألغراض

 التي تسعى إليها 
  ممارسة خدمة الجماعة مع الجماعات المختلفة يمكن أن يحقق للمؤسسة مكانة اجتماعية بالمجتمع 
 ضوية مما يؤثر في بناء العضوية بالمؤسسة ممارسة خدمة الجماعة مع الجماعات قد يؤدي إلى جاذبية للع 
  ممارسة خدمة الجماعة مع الجماعات بالمؤسسة يمكن أن يحقق تكوين القيادات التي تم تدريبها داخل الجماعات 

 
  أهداف خدمة الجماعة الخاصة بالمجتمع : د:  

 الذي توجد فيه المؤسسة  إلى تدعيم االنتماء نحو المجتمعيمكن أن تؤدي ممارسة خدمة الجماعة  •
  متغيرات اقتصادية واجتماعيةما يدور في المجتمع من  توجيه الجماعات لمتابعةتؤدي ممارسة خدمة الجماعة إلى  •
استخدام تلك الجماعات في مشروعات مجتمعية ممارسة طريقة خدمة الجماعة مع الجماعات يمكن أن يؤدي إلى  •

  دمة البيئةمشروعات خفي تحقيق التنمية مثل  هامة
 التنمية االقتصادية واالجتماعية تعوق  كالزيادة السكانية واإلدمان -تواجه المجتمع مشكالت متعددة  •

البرامج التي تمارسها الجماعات وكذلك المجاالت  من خالل طريقة خدمة الجماعة بتلك المشكالتمما يتطلب اهتمام  -
 التي تشترك في ممارستها 

 تم بحمد هللا 

 من الدعاء لي ولوالدي ال تنسوني
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 التاسعة

 مبادئ طريقة العمل مع الجماعات
 عناصر المحاضرة •
 مبادئ طريقة العمل مع الجماعات •
 مبدأ األهداف المحددة : ولالمبدأ األ 
 مبدأ تكوين الجماعة المخطط :ثانيالمبدأ ال 
 مبدأ التفريد :ثالثال المبدأ 
  مبدأ تكوين العالقة المهنية بين األخصائي والجماعة : المبدأ الرابع 
  مبدأ توجيه التفاعل الجماعي : المبدأ الخامس 
  مبدأ التنظيم الوظيفي للجماعات : المبدأ السادس 
  مبدأ استخدام موارد األعضاء والبيئة : المبدأ السابع 
  اسة والبحث المستمر مبدأ الدر: المبدأ الثامن 

 
 مبادئ العمل مع الجماعات •
 التي تم التأكد من  المفاهيم والحقائق األساسيةوتتكون من  ناتجة عن الخبرة والبحث العلميموجهات  يه: المبادئ

 .أهداف العمل مع الجماعاتتحقيق  وتفيد فيصحتها ، 
يختلف أسلوب التطبيق ولكن قد  ميادين الممارسةأي ميدان من ولذلك يستخدم األخصائي االجتماعي تلك المبادئ في  -

  محدد وواضحولكن مضمون هذه المبادئ  من مجتمع آلخر
في موقف  يستطيع أن يستخدم أكثر من مبدأ واحدبمعني أن األخصائي االجتماعي  ولذلك تتسم المبادئ بالديناميكية -

  واحد
 
  هنيامبدأ األهداف المحددة والمعينة علميا وم: المبدأ األول 
  دور األخصائي االجتماعي في مساعدة الجماعة في تحديد أهدافها وتصميمها:  
 األعضاء الراغبين في االنضمام للجماعة وإعالنها على جميع األعضاء  دراسة حاجات ورغبات .1
 وما يرتبط بها من شروط وأغراض لها أهميتها تحديد وظيفة المؤسسة .2
  على الهدف الجماعي التعرف من خالل الحياة الجماعية .3
  على اإلمكانيات والموارد التي تسهم في تحقيق األهداف مساعدة الجماعة في الحصول .4
  في حالة صعوبة تنفيذ الهدف الكلي تقسيم األهداف إلى أهداف فرعية .5
 الجماعي في المراحل التالية  مساعدة األعضاء على تذكر الهدف .6
راحل الحياة الجماعية وإجراء التعديل المطلوب دون تغيير الهدف في كل مرحلة من م تقويم األهداف المعينة .7

  األساسي
 
  مبدأ التكوين الجماعي المخطط والمنظم : المبدأ الثاني: 
  يجب أن يراعي األخصائي ما يلي عند تخطيط وتنظيم عملية تكوين الجماعات: 
 عن شروط االنتماء والعضوية للجماعة  اإلعالن والوضوح  -1



 

 2الصفحة 
 

 التي تمر بها عملية تكوين الجماعات  الخطوات األساسيةتحديد   -2
  لألفراد الراغبين في االنضمام للجماعة وتحديد البيانات المطلوبة لذلك تنظيم عملية التسجيل  -3
  من األفراد حتى يتحقق االنسجام والتقارب مراعاة العوامل التي تتطلبها كل جماعة  -4
قد تدفع األخصائي إلى إدخال عوامل أخرى يجب توافرها  صادية وثقافيةمراعاة أن هناك متغيرات اجتماعية واقت  -5

  في األفراد الراغبين في االنضمام للجماعة ،
  متقاربة المستويات االقتصادية واالجتماعية والثقافيةكلما كانت الجماعة  ألنه -
   َسهل ذلك عمل األخصائي مع الجماعةكلما  -

 
  فردية العضو والجماعة مبدأ التفريد أو : المبدأ الثالث: 
  ويتطلب هذا المبدأ مراعاة الجوانب التالية:  
تمشيا مع مفهومي التغير كذلك تختلف الجماعات فيما بينها  لمفهوم الفروق الفرديةيختلف األفراد فيما بينهم طبقا   -1

  واالختالف
 خاصة بهؤالء األفراد والجماعاتمشكالت على أنها  يتطلب ضرورة معاملة مشكالت األفراد والجماعاتالتفريد   -2

 أيضا  
 
  مبدأ تكوين العالقة المهنية بين األخصائي والجماعة: المبدأ الرابع 
  Uطريقة العمل مع الجماعات بصفة خاصةUوفي  عنصر أساسي في الخدمة االجتماعيةالعالقة المهنية  -
  يجب على األخصائي مراعاة االعتبارات اآلتية : 
 عالقة ودية قائمة على الحزمولكنها  عالقة شخصيةليست لعالقة المهنية ا  
  التقبل المتبادل بين األخصائي واألعضاء والجماعةتستند العالقة المهنية على  
  الشروط بما تتضمنه من  حددها وظيفة المؤسسةت، وتلك الحدود  حدود يجب االلتزام بهاالعالقة المهنية لها

 واالستفادة من خدمات المؤسسة  واألغراض
  الهدف المهني والمساعدة في إشباع ضرورة االبتعاد عن أي جوانب تؤثر في طبيعة العالقة المهنية من حيث

 الحاجات النفسية واالجتماعية 
  تتكون مع جميع األعضاء ومع الجماعة ككلألنها أهمية العالقة المهنية لها  
 كما  مواقف تتعلق بالحياة الجماعية ومن خالل العمل تكوين العالقة المهنية منذ بدايةفي  ييبدأ األخصائي االجتماعي ،

  Uتتطور خالل الحياة الجماعية بصورة واضحةUأن العالقة المهنية 
 
  مبدأ توجيه التفاعل الجماعي: المبدأ الخامس 
 محور الحياة الجماعية  :التفاعل هو -
األفعال وردودها من األعضاء والجماعة واألخصائي االجتماعي الذي يعمل مع الجماعة خالل الحياة  :ويتكون من  -

 الجماعية 
 ويتمثل أهم ما يجب أن يقوم به األخصائي االجتماعي في إطار مبدأ توجيه التفاعل الجماعي ما يلي : 
 إيجابا وسلبا  ادراسة تفاعل الجماعة والعوامل المؤثرة فيه 
  كالتشجيع والتحفيز  زيادة التفاعل الجماعي باستخدام األساليب المختلفةضرورة أن يعمل األخصائي على ... 
  نمو الجماعة وأعضائهالى إمما يؤثر في العالقات الجماعية مما يؤدي  -
  األعضاء  الفرص المناسبة لتفاعلويتيح  بالحد من تفاعله مع األعضاء والجماعةيقوم األخصائي في بعض المواقف

 والجماعة لتدعيم االنتماء للجماعة 



 

 3الصفحة 
 

  في  األعضاء على مواجهة مشكالتهمومساعدة  التدخل في بعض المواقف حفاظا على الروح الجماعيةضرورة
Uعملية التفاعلU  
 ومن أمثلة مواقف التدخل  
 مساعدة بعض األعضاء على فهم بعض جوانب ممارسة المؤسسة  ♦
 مساعدة األعضاء على استخدام أساليب مناسبة لعرض األفكار  ♦
 تشجيع المنطويين للمشاركة في التفاعل الجماعي  ♦
 محاولة حماية الجماعة من االنقسام أو الصراعات  ♦

 
  مبدأ التنظيم الوظيفي للجماعات: المبدأ السادس 
لبرامجها وتحقيق أغراضها وكيفية مواجهة لكيفية ممارسة الجماعة  اإلطار العاميعني  : التنظيم الوظيفي للجماعات -

 مسئوليات محددة يقوم بها األعضاء  من خالل مشكالتها
  يتميز تنظيم الجماعة بخصائص أساسية أهمها ما يلي:  
 ارتباط التنظيم بمقتضيات الظروف والحاجة إليه  
  الحاجة الفعلية للجماعةحسب  للتعديل والتغييرالقابلية أي  بالمرونةضرورة أن يتميز التنظيم  
  واألهداف التي تسعى إليها  بوظيفة المؤسسةارتباط التنظيم 
  في تحمل المسئولية  الفرص المناسبة لمشاركة األعضاء والجماعةيحقق التنظيم 
  ب بين تلك الجوان توازنوأن يكون هناك  الحقوق والوجبات لجميع أعضاء الجماعةيحدد التنظيم 
  ؛  مرتبط بالهدف الجماعي وخصائص األعضاءأي أنه  يعطي سمات خاصة للجماعةالتنظيم الوظيفي للجماعة

  Uتنظيم جماعة المعاقين سمعياUيختلف عن  Uلجماعة المعاقين حركياUفالتنظيم الوظيفي 
  فيما يلي دور أخصائي الجماعة في التنظيم الوظيفي للجماعاتيتمثل:  
o  فهم أهمية التنظيم ومضمونهمساعدة األعضاء على  
o  اختيار الشكل المناسب للتنظيم الوظيفيمساعدة األعضاء على  
o  محددة في التنظيم التدخل لمساعدة أعضاء الجماعة الذي يتحملون مسئوليات 
o متابعة مدى مالئمة التنظيم الوظيفي للحياة الجماعية  
o  أحسن وجه ممكن الذين يتحملون المسئوليات على أداء تلك المسئوليات على تدريب األعضاء 
o مكونات التنظيم بطريقة إيجابيةعلى االستفادة من  مساعدة أعضاء الجماعة  
o  تقويم التنظيم الوظيفي من وقت آلخرالمشاركة مع الجماعة في  

 
  مبدأ استخدام موارد األعضاء والبيئة: المبدأ السابع 
 الموارد يرتكز على مجاالت أساسية أهمها  مصادر تلك:  
  :أعضاء الجماعة كمصدر للموارد -1
  يتميزون بالمهارات والخبراتأي يستعين أخصائي الجماعة بأعضاء الجماعة ممن  -
  في الجوانب اآلتية:  
 تعليم أوجه نشاط البرنامج المختلفة  
  قيادة األنشطة والمشروعات 
  عملية االتصال بالمؤسسات الموجودة في البيئة 
  االستفادة من خبراتهم المرتبطة بالحياة الجماعية 
 لصالح الجماعة استخدام عالقاتهم مع بقية األعضاء ومع المؤسسات الموجودة في البيئة  
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  :لجماعة بكافة مكوناتها كمصدر للدخل ا  -2
  المشروعات الجماعية التي تهتم بمشروعات خدمة البيئة والتوعية الصحية 
  كمورد معنوي واجتماعيالتماسك االجتماعي  
 االتجاهات اإليجابيةالذي يوجه العمل نحو  الفكر الجماعي  
 الموارد المالية والمادية التي يسهم بها أعضاء الجماعة 

  
  :كمصدر للموارد  ألخصائي االجتماعي الذي يعمل مع الجماعةا -3
 بأهداف الجماعةواألفكار المختلفة المرتبطة  تقديم المقترحات  
 واالتصاالت مع المؤسسات األخرى  استخدام العالقات 
  الموارد من المؤسسات األخرىالتعرف على كيفية الحصول على  
 على تحقيق أهدافها مساعدة الجماعةالتي تتوفر لألخصائي في  استخدام الخبرات والمهارات 

  
  :المؤسسة التي تمثل الكيان العام الذي توجد فيه الجماعة كمصدر للموارد  -4
 في مجاالت األنشطة المختلفة  الموارد الخاصة بالخبراء المتخصصين 
 على تحقيق أهدافها  الموارد المالية المخصصة لمساعدة الجماعة 
 الخاصة بالنشاط واألدواتالخامات الخدمات والموارد التي تتعلق ب  
 الستخدام الجماعات في ممارسة األنشطة والمشروعات  الموارد التي تتعلق باإلمكانيات والقاعات المخصصة

 المختلفة 
 

  :البيئة بكافة مؤسساتها وأجهزتها ومواردها المختلفة كمصدر للموارد  -5
  يستعين األخصائي بالبيئة كمصدر للموارد في الحاالت اآلتية:  
 توفر المالعبال يتوفر بالمؤسسة مثل  لها طابع خاصالتي  استخدام الموارد ...  
 المؤسسات الثقافية كالمكتبات العامةاالستفادة منها  مثل  في التي يرغب األعضاء استخدام موارد الخدمات  
 األطباء واإلعالميينالذين يتوفر وجودهم في المجتمع مثل  استخدام الخبراء  

 
  مبدأ الدراسة والبحث المستمر: الثامن المبدأ 
 على التغيرات التي قد تحدث للجماعة  إجراء البحث العلميوكذلك لألعضاء والجماعة المستمرة  تعد عملية الدراسة

مع  أهم المشكالت التي تواجه ممارسة العملعلى والتعرف  ,وتطويرها ,ضرورة أساسية لمتابعة الحياة الجماعية
 وكيفية مواجهتها الجماعة 

 القيام بالتقويم المرحلي أو النهائيفي  الدراسة والبحث يفيد  
العوامل المؤثرة في والتعرف على  تحقيق أهداف الجماعةوأثرها في  القيمة الفعلية لمجهود األخصائييوضح  ألنه -

  .الحياة الجماعية وكيفية مواجهتها 

 

 تم بحمد هللا 

 ولوالديال تنسوني من الدعاء لي 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 العاشرة

  الجماعة في طريقة خدمة الجماعات

 عناصر المحاضرة •
 تعريف الجماعة في طريقة خدمة الجماعة  : أوال •
 السمات األساسية للجماعة في خدمة الجماعة : ثانيا  •
 المكونات األساسية في بناء الجماعة في طريقة خدمة الجماعة : ثالثا  •
 الدوافع المؤدية لالنضمام إلى الجماعات  : رابعا  •

 
 تعريف الجماعة في طريقة خدمة الجماعة : أوال •
  تعريف سالفسون : 
 بين أعضاء الجماعة  Uالعالقةطبقا لطبيعة Uعرف الجماعة و تُ  -
 بين األفراد المكونين لها  بوجود نشاط عاطفيتتسم  غير رسميةفي عالقة  Uتتكون من ثالثة أشخاص أو أكثرU يفه  -
  تتغير شخصية كل عضو في الجماعة ونتيجة لذلك -

 
  تعريف بوجاردس:  
في حالة  يالتي ه من الكائنات الحيةأي عدد :  ي، فالجماعة االجتماعية ه Uطبقا لعدد األعضاءUتعريف الجماعة  -

 تفاعل 
 
  شوارتز(تعريف الجماعة من حيث االعتمادية المتبادلة:(  
  بينهم اعتماد متبادلمجموعة من األفراد  يه -

 
  وارنر(تعريف الجماعة من حيث الدافعية:(  
االجتماعي بكيان واضح االرتباط  من خالل يحاولون إشباع احتياجاتهممجموعة من األفراد الذين  :يالجماعة ه -

  محدد
  ومما سبق يتضح أن تحديد مضمون الجماعة له أبعاد مختلفة ولكنها تتضمن جوانب مشتركة كالعدد والهدف

 واالرتباط الجماعي 
  ويمكن وضع تعريفا إجرائيا على النحو التالي:  
  الجماعة مجموعة من األفراد لهم سمات وقدرات متقاربة 
  لالنتماء للجماعة والمشاركة في التفاعل الجماعي الموجهالرغبة الصادقة  
  تسعى الجماعة إلى تحقيق أهداف واضحة محددة 
 تتكون العالقات االجتماعية خالل مواقف محددة  
  كل عضو يقوم بدوره ويرتبط بأدوار اآلخرين 
  األخصائي االجتماعي يقوم بتوجيه التفاعل الجماعي ومساعدة األعضاء والجماعة 
 ف التي تؤديها الجماعة ئطبيعة الوظالتستمر الحياة الجماعية فترة زمنية مناسبة لألهداف و 
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 :السمات األساسية للجماعة في خدمة الجماعة: ثانيا  •
 تتميز الجماعة في خدمة الجماعة بسمات أساسية تجعلها قد تختلف عن الجماعات األخرى  -
  :ومن تلك السمات ما يلي  ♦

  أهداف واضحة مشتركةتتميز الجماعة في خدمة الجماعة بأن لها :  باألهدافسمات خاصة  
سمات مشتركة بين المستويات الثقافية فضل عند تكوين الجماعة أن تكون هناك يُ :  سمات خاصة بخصائص األعضاء 

 حتى يمكن أن تحقق الجماعة االستقرار  والعمرية والصحية واالجتماعية
 اً أي أن هناك أدوار تنظيم وظيفيأو بوجود تكوين حيث تتميز الجماعات :  الوظيفي الجماعيسمات خاصة بالتنظيم  

  أو مستويات محددة لكل عضو من األعضاء
حيث تتميز الجماعات بتكوين العالقة المهنية بين األخصائي والجماعة ثم :  سمات خاصة بالعالقات االجتماعية 

  العالقات االجتماعية بين األعضاء
هناك ميعاد محدد لممارسة األنشطة ، وعقد االجتماعات ، أن حيث  Uمن السمات األساسيةUيعد :  م العمل الجماعينظا 

 وعقد المقابالت 
 من خالل مؤسسات  تتميز جماعات خدمة الجماعة بالعالقة مع المجتمعحيث :  العالقة مع المجتمع 
 
 :خدمة الجماعة المكونات األساسية في بناء الجماعة في طريقة : ثالثا  •
  هناك مكونات أساسية يجب توفرها حتى يمكن بناء وتكوين الجماعات في خدمة الجماعة:  
  :وهى األهداف ويجب توفر شروط أساسية في : األهداف األساسية للجماعة  -1
  الراغبين لالنضمام للجماعة معلنا لجميعأن يكون الهدف  
  أمام جميع األعضاء واضحا أن يكون الهدف 
  وليس مرتبطا بجوانب غامضة غير مرتبطة باألعضاء اً محددأن يكون الهدف  
  ألعضاء الجماعة  متميزا بالجاذبيةأن يكون الهدف 
أعضاء الجماعة حيث أن األفراد الذين يكونون الجماعة يمثلون الهدف الذي تسعى إليه لحل مشكالتهم ، ويجب  -2

  :في أعضاء الجماعةمراعاة الجوانب اآلتية 
 المناسبة لالنضمام للجماعة  الفئات العمريةيد تحد 
  خصائص تلك الفئات العمريةتحديد  
  في األفراد الذين سوف ينضمون للجماعات توافر خبرات معينةأحيانا يشترط  
 من األعضاء في االنضمام لتلك الجماعات  التعبير الذاتي عن الرغبات الصادقة 
 يعد األخصائي االجتماعي من المكونات األساسية لبناء الجماعات في طريقة خدمة الجماعة   -3
من المكونات األساسية لبناء الجماعة هو وضع التنظيم الوظيفي المناسب ويشترط في تكوين التنظيم الوظيفي   -4

 : عند بناء الجماعة ما يلي 
  من كافة الجوانب  هداف الجماعةألمالئمة التنظيم 
  وضع التنظيم الوظيفي في الجماعة التنظيم معلنا لجميع األعضاء منذ بداية أن يكون 
  األعضاء  التنظيم مناسبا لقدرات وإمكانياتأن يكون 
  كلما أمكن ذلك يتميز التنظيم بالمرونةأن  
  من خالل التنظيمتحديد األدوار والوظائف  
و نظام العمل وممارسة األنشطة واألعمال الخاصة بالحياة من المكونات األساسية لبناء الجماعة واستقرارها ه  -5

 الجماعية 
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 واستمراريتها بالحياة الجماعيةللعضوية  وضع شروط وإجراءات واضحةمن المكونات الهامة في الحياة الجماعية  -6
 المناسبةتساعد األفراد على اتخاذ القرارات وهى التي  الموجه نحو الحياة الجماعية يتلك الشروط هحيث أن 

بها وعدم مخالفة أي قواعد تؤثر في الحياة الجماعية بطرق سلبية ،  والمحافظة على العضويةلالنضمام للجماعة 
  :بع من المصادر اآلتية نواإلجراءات ت) العضوية(ويمكن أن نحدد أن الشروط 

  الئحة المؤسسة التي تكونت بها الجماعة 
 خبرات األعضاء  
 االستعانة بالخبراء  
  التي تتكون منها  بطبيعة الجماعة ونوع الفئة العمريةارتباط اإلجراءات 

لعالقة المهنية بين األخصائي االجتماعي وأعضاء الجماعة من المكونات األساسية التي تساهم في استقرار ا  -7
 الجماعة 

 
 :الدوافع المؤدية لالنضمام إلى الجماعات: رابعا  •
  :النفسية واالجتماعية دوافع شخصية خاصة بإشباع الحاجات  -1
  ومن أهم الحاجات التي يمكن إشباعها عن طريق الجماعات:  
 يستمر فترة طويلة للجماعة بمعنى وجود االرتباط الذي قد  لالنتماءالحاجة  ♦
 الجماعي  للشعور باألمن واالستقرار من خالل التفاعلالحاجة  ♦
 ويتحقق من خالل التفاعل الجماعي  للتقديرالحاجة  ♦
 وغيرها  المعارف والخبرات والمهاراتفالعضو دائما يسعى إلى أن يحصل على  للتحصيل والنجاحالحاجة  ♦

 
  :دوافع تتعلق بمواجهة المشكالت الذاتية واالجتماعية   -2
 يتجه األفراد لالنضمام رغبة في حل مشكالت ذاتية أو اجتماعية  -
  ومن المشكالت الذاتية ما يلي:  
  بالعزلة واالغترابالشعور مشكالت  
  في مجاالت المجتمع المختلفة  الشعور بعدم القدرة على التعامل مع اآلخرينمشكالت 
  عن الشخصية ومكوناتها  األفكار الذاتية الخاطئةمشكالت 
  عدم القدرة على مواجهة اآلخرينمشكالت Uنتيجة االنطواءU  
  من المشكالت االجتماعية ما يلي:  
  عدم القدرة على تكوين عالقات اجتماعية ناجحة مع اآلخرين 
  عدم القدرة على إيجاد الفرص المناسبة للقيادة أو القيام بأدوار قيادية 
  تعامله مع اآلخرين في ما لدى الفرد من قدرات ومهارات  ختباراالرغبة في 
  مشكالت تتعلق بالرغبة في الحصول على مكانة اجتماعية 

 
  :دوافع تتعلق بتشجيع األسرة   -3
  تقوم األسرة التي ينتمي إليها الفرد بدور أساسي في تشجيع األفراد النضمامهم إلى بعض الجماعات 
  لهاومن بين الجماعات التي تشجع األسرة أفرادها على االنضمام:  
 جماعات الهوايات على اختالف أنواعها  ♦
 جماعات األنشطة الرياضية  ♦
 جماعات التدريب التكنولوجي  ♦
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  :دوافع االنضمام للجماعة نتيجة تشجيع األصدقاء ورغبة في تكوين العالقات االجتماعية  -4
وتكوين الدافع داخل لالنضمام إلى تلك الجماعة   لهم نتيجة لدفع األصدقاءيتجه أعضاء الجماعة لالنضمام للجماعات  -

  حديث األصدقاء معهمنتيجة لالتجاه إلى االنضمام  هؤالء األفراد
 

  :دوافع التعليم واالكتساب للمهارات والخبرات الجماعية واالجتماعية المختلفة  -5
التي تساهم في  االتجاه للمجاالتمما يؤدي إلى  بدافع االكتساب للخبرات والمهاراتيرتبط انضمام األفراد للجماعات  -

  اكتساب الخبرات والمهارات
  التي يمكن اكتسابها عن طريق الجماعات ما يليومن أهم الخبرات والمهارات :  
o الخبرات الخاصة بالتعامل مع مجموعة من األفراد  
o الخبرات التي تتعلق بإعداد البرامج والمشروعات  
o  الخبرات التي تتعلق بكيفية استخدام اإلمكانيات الذاتية والمجتمعية من أجل تحقيق األهداف 
o  مهارات االتصال مع اآلخرين في مواقف محددة وواضحة 
o  مهارات القيادة والتفاعل مع اآلخرين في الجماعات الصغيرة 
o   مهارات التنظيم واإلدارة نتيجة المشاركة في المواقف الجماعية 

 

 تم بحمد هللا 

 ال تنسوني من الدعاء لي ولوالدي
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الحادية عشر

 وظائف الجماعات وأنواعها ومراحل نموها

  -:عناصر المحاضرة

 وظائف الجماعات •
 في طريقة خدمة الجماعة أنواع الجماعات •
 المراحل األساسية لنمو الجماعات  •

 
 -:وظائف الجماعات   •
 1-  الوظائف المؤسسية : 
وقد تكون  تحقق وظائف أساسية مرتبطة بنظامها األساسي وأهدافها التي قامت من أجلهاأن المؤسسة :  ويقصد بها -

  الوسيلة األساسية في تحقيق أهداف تلك المؤسسة يالجماعات ه
 
  التي تسعى إلى تحقيقها ما يلي ومن الوظائف األساسية : -

 : الوظائف التعليمية   - أ
تحقيق ذلك إال عن فإنها ال تستطيع  متخصصة في المجال التعليمي الرسمي كالمدارسخاصة عندما تكون المؤسسات  -

  يسمى جماعة الفصلوبالتالي يوجد ما  طريق الجماعات
أيضا بما  الوسائل األساسية للتعليم غير الرسميوتنظر المدرسة كمؤسسة تعليمية وتربوية إلى الجماعات على أنها  -

 تمارسه من أنشطة وما تعده من برامج
 :الوظائف المتعلقة بإشباع الحاجات    - ب

حيث أن  لنفسي للشخصيةمن المعوقات األساسية للبناء ااإلنسانية السيكولوجية واالجتماعية خاصة  تعتبر الحاجات -
 ومن أهم تلك الحاجات أعضاء الجماعات ينضمون للجماعات ومعهم حاجاتهم المتنوعة التي يرغبون في إشباعها

  الحاجة للحب  - الحاجات السيكولوجية  التي يمكن للجماعات تحقيق إشباعها
في الحياة الجماعية ويشعر أنه يستطيع فاإلنسان يرغب أن يكون مقبوال ، مرغوبا في عالقته مع اآلخرين ، مشاركا  -

 اختيار أصدقاء من الجماعة التي ينتمي إليها
سواء في األفكار أو  وجود عناصر متشابهة لدى األفراد :ومن العناصر األساسية المكونة للحاجة للحب هو -

 اإلمكانيات أو العالقات أو الجوانب الشكلية 
 االنتماء ماعات للعضو الذي ينتمي إليها وينضم إلى عضويتها التي تحققها الج ومن الحاجات السيكولوجية  -
استخدام شعارات :  ومن بينهاتوضح وتؤكد مدى انتماء اإلنسان إلى جماعة من الجماعات  عالمات واضحةوهناك  -

  شعارات الجماعات الكشفية وجماعات المرشدات:  مثل ووضعها في مكان واضح أمام اآلخرين
يؤكد ونالحظ ترديد اسم الجماعة والتحدث عنها بكل افتخار وتكرار التحدث عن الجماعة وتناول مواقف عن حياتها  -

 أن العضو ينتمي للجماعة ويرتبط بها
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 2-  وظائف متعلقة بحل المشكالت : 
يواجه اإلنسان العديد من المشكالت التي تعوق قيامه بأدواره االجتماعية أو تكوينه للعالقات اإلنسانية أو إشباع  -

  سواء البيولوجية ، أو السيكولوجية أو االجتماعيةحاجاته المتعددة 
 
 :أنواع الجماعات في طريقة خدمة الجماعة  •
 : عمل معها أخصائي الجماعة كما يلي هناك عدة أنواع للجماعات التي يمكن أن نحددها وي -

 تنمية الشخصية من الجوانب النفسية ، االجتماعية ، الصحية والثقافيةتهدف جماعات النمو إلى  :جماعات النمو  -1
 :تأخذ تلك الجماعات أشكال مختلفة ومن أهمها وغيرها من جوانب ولذلك قد 

  جماعات األنشطة المتعددة 
  جماعات النشاط المحدد بكافة عوامله 
  جماعات تدريبية سواء رياضية ، ثقافية ، نفسية ، تكنولوجية وغيرها 
  جماعات التعليم والتثقيف من أجل حصول العضو على معلومات ، معارف ، خبرات جديدة تساهم في تنمية

 الشخصية مثل جماعات التثقيف الصحي
 

 : ت المجتمع جماعات المشاركة والمواجهة لمشكال -2
 بمشاركة األفراد في حل مشكالت المجتمع ومواجهة صعوبات الحياة المعاصرةيهتم المجتمع في الوقت المعاصر  -

بتكوين أفراد لديهم قدرات واهتمامات جماعات األهالي في مواجهة مشكالت النظافة ، وتهتم تلك الجماعات  : مثل
 الذي يعيشون فيه خاصة بالمجتمع

o الجماعات في الوقت الحالي  ومن أنواع تلك: 
  من  تكوين جماعات من مختلف فئات المجتمع ومنظماتهوالمقصود بها  :جماعات التأهيل المرتكز على المجتمع

وأولياء األمور   - تكوين جماعات من ممثلي الجمعيات األهلية :  مثل؛ مواجهة مشكالت تواجه المجتمعأجل 
حل مشكلة األبناء  من أجلوبعض الخبراء في المجتمع   - سات المهنية ومديري بعض المؤس  - أصحاب المشكلة 

 إمكانيات المجتمع باستخدام مواجهة مشكالتهم  والسعي نحوالمعاقين ذهنيا 
  إلدراك  غير األسوياءيتقابل فيه األعضاء  عن أسلوب عالجيوتعبر تلك الجماعات  :جماعات المواجهة العالجية

األعضاء الذين :  مثل المزيد من الخبرات والمهارات الخاصة بمواجهة مشكالتهمواكتساب أبعاد المشكلة المحددة 
    يتعثرون في استكمال دراساتهم باألسلوب المنظم

 
 :جماعات الرعاية والمساندة االجتماعية   -3
 بشكل واضح   الجماعات التي ظهرت أهميتها في الوقت المعاصرتعد جماعات الرعاية والمساندة من  -
- :يلي  كما يوعن األهداف التي تحققها تلك الجماعة فه -
  العمل مع الفئات التي تتطلب تضافر الجهود لرعايتها 
  الرغبة في مساعدة الفئات الضعيفة التي تواجه مشكالت لها طابع خاص 
  إمكانية الحصول على اإلمكانيات والمساعدات سواء المالية أو المادية أو الفنية 
  الجماعات إلى إتاحة الفرصة للمتطوعين أو الراغبين في التطوعتهدف تلك 
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 :جماعات العمل والمهام  -4
 :ويمكن تصنيف تلك الجماعات على النحو التالي  -
 : جماعات التطوع وخدمة البيئة  ♦
جماعات العمل االجتماعي :  ومن أمثلتهاالقيام بعمل محدود وواضح في مواقف محددة :  والمقصود بتلك الجماعات -

 ، وجماعات خدمة البيئة 
 :وتهدف تلك الجماعات إلى  -
  إتاحة الفرصة لكي يقوم األفراد بالمشاركة 
  المحافظة على البيئة وتحسينها  مثلمشاركة األفراد في مجاالت تتطلب االهتمام بها وتضافر الجهود 
  تأكيد روح االنتماء للمجتمع الذي تعيش فيه 
  أهداف متعددة طبقا لتوجه األخصائي االجتماعييمكن أن تحقق جماعات التطوع وخدمة البيئة 
 : جماعات المهام  ♦
 :  مثلومنها اللجان باختالف أنواعها  -

 لجنة بحث شئون العضوية بالمؤسسة  
 لجنة زيادة الموارد المالية  
 لجنة االتصال بالمؤسسات المجتمعية  
 لجنة القيام بحفل خيري لصالح المعاقين  
 لجنة فحص أنشطة مؤسسة خاصة برعاية الشباب  

 :وتهدف تلك اللجان إلى تحقيق األهداف التالية  -
  اكتشاف إمكانيات وقدرات األعضاء 
  تحقيق االنتماء للمؤسسة والمجتمع 
  تنظيم العمل وتركيز المناقشات وإعداد الموضوعات وتنظيمها باألساليب العلمية المنظمة 
 : جماعة فريق العمل  ♦
 .وتنتشر في معظم مؤسسات الرعاية االجتماعية ، والصحية ، واالقتصادية وغيرها من المؤسسات  -
 : وأهم أهداف فريق العمل   -
  السعي للتكامل بين الجوانب المختلفة 
  األدوار التي يمكن أن يقوم بها كل متخصص تحديد 
  توفير الخبرات المختلفة التي يمكن تبادلها بين أفراد الفريق 
 تأكيد االهتمام بكافة الجوانب خاصة في األعمال التي تتطلب تخصصات مختلفة 

 
 :الجماعات العالجية لألمراض واالضطرابات النفسية  -5
 عالجية رغبة في عالج مرض معين أو مواجهة اضطرابات نفسية محددةبتكوين جماعات وتقوم بعض المؤسسات  -

  مجال عالج المدمنين وعالج المضطربين نفسياوتنتشر تلك الجماعات في 
 : يلي  وتهدف تلك الجماعة إلى ما -
  قيام األخصائي االجتماعي بمساعدة األفراد كأعضاء في جماعة على التعبير عن مشاعرهم واتجاهاتهم نحو

 مشكالتهم 
  مساعدة األعضاء على إدراك أنهم يشتركون مع غيرهم في نفس المشكلة 
  توفير الوقت والجهد لدى األخصائي 
 يةتحقق الجماعة العالجية المساعدة لألعضاء  في الحياة الجماع 
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 : الجماعات التلقائية -6
ونتيجة  الجماعات التلقائية التي تتكون من تلقاء نفسها طبقا لظروف البيئة واألفراديعمل األخصائي االجتماعي مع  -

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

 
 :المراحل األساسية لنمو الجماعة  •
  مرحلة التكوين والقبول : المرحلة األولى 
 : وتتميز تلك المرحلة بقلة التفاعل والتركيز على ما يعرفه األفراد عن الجماعة ومن السمات األساسية لتلك المرحلة  -
  محاولة األعضاء اكتشاف جوانب متعددة في حياة الجماعة 
  التردد والمخاوف لدى بعض األعضاء 
  قيام األخصائي باستقبال األعضاء 
  الرغبة في تكوين العالقات مع األخصائي أو بين األعضاء بعضهم البعض 
 التعبير عن بعض مشاعر الود والقبول النضمامهم إلى الجماعة 
 :الجماعة في هذه المرحلة فهو على النحو التالي أما عن دور أخصائي  -
  االستماع الجيد لما يقوله األعضاء 
  مناقشة األعضاء في بعض ما يعبرون عنه 
  توضيح أهداف الجماعة وتحديد مكوناتها 
  تخفيف مشاعر القلق لدى البعض 
 القبول الفعلي ألفكار ورغبات البعض 

 
  مرحلة التفاعل والمشاركة : المرحلة الثانية 
 : من سمات تلك المرحلة ما يلي  -
  ظهور مالمح الحياة الجماعية من حيث جاذبية المراحل 
  الرغبة في تكوين العالقات مع األخصائي 
  يقوم األعضاء ببعض األدوار الواضحة 
  يقترح األعضاء أنشطة متعددة مرتبطة بأهداف الجماعة 
 كتشاف القادة ومن يتميزون بالمهارات المناسبة لتحقيق أهداف الجماعةالبدء في ا 
 :يلي  أما عن دور أخصائي الجماعة فهو كما -
  تشجيع األعضاء على المشاركة في الحياة الجماعية 
  استخدام بعض المقترحات العلمية 
 العمل على إيجاد مواقف تسهم في تنمية التفاعل الجماعي 
  تدريب األعضاء على القيادة والتبعية 
 تنمية العالقة المهنية 

 
  مرحلة االنتماء والممارسة الفعلية للحياة الجماعية  : المرحلة الثالثة 
 :يمكن تحديد سمات تلك المرحلة على النحو التالي  -
  رغبة األعضاء في ممارسة المزيد من األنشطة 
  استخدام األعضاء لقدراتهم وخبراتهم 



 

 5الصفحة 
 

  وضوح عدم التركيز على الرغبات الذاتية 
  يقوم األعضاء باألفعال واألعمال المؤكدة الهتمامهم بالحياة الجماعية 
  قيام األعضاء بالمشاركة مع األخصائي في تطوير الحياة الجماعية 
 تمثيل الجماعة أمام الجماعات األخرى 
 :أما عن دور أخصائي الجماعة في هذه المرحلة فهو كما يلي  -
  تدعيم أدوار األعضاء 
  إتاحة الفرص والمواقف التي يمكن أن يشترك فيها األعضاء 
 عدم التركيز على المتميزين بالمهارات العالية فقط 
 العمل على حل الصعوبات والمشكالت 

 
  مرحلة النضج واإلنجاز : المرحلة الرابعة 
 : ويمكن تحديد سمات تلك المرحلة كما يلي  -
  ظهور مؤشرات وعالمات التماسك بين أعضاء الجماعة 
  المحافظة على تنظيم الجماعة 
 العالقة المهنية بين األعضاء والجماعة واألخصائي  نمو 
 قدرات األعضاء الواضحة على حل المشكالت 
 :ويقوم أخصائي الجماعة باألدوار اآلتية  -
  والتجديداستخدام األساليب المهنية التي تدفع األعضاء لالبتكار 
  مساعدة الجماعة على عدم الطموحات العالية التي تفوق قدراتهم 
 مساعدة الجماعة على تقويم ما وصلت من انجاز 
 مساعدة الجماعة على إيجاد مستويات مختلفة للعمل القيادي 

 
  مرحلة تحقيق األهداف واإلنهاء : المرحلة الخامسة 
 : ويمكن تحديد سمات تلك المرحلة كما يلي  -
  الشعور بالرضا واإلشباع نتيجة تحقيق األهداف المرغوبة 
  يعبر بعض األعضاء عن رغبته في االنسحاب واالنضمام إلي جماعات أخرى 
  رغبة بعض األعضاء في تقويم ما وصلت إليها الجماعة من انجازات 
  الشعور بالقلق والخوف من  إنهاء الحياة الجماعية 
 : باألدوار اآلتية  ويقوم األخصائي في هذه المرحلة  -
  مساعدة األعضاء على فهم ما توصلوا إليه 
  توجيه األعضاء إلى إمكانية استمرارية الحياة الجماعية 
  تقبل مشاعر الغضب والقلق عند اإلعالن عن انتهاء الحياة الجماعية 
 القيام بتقويم شامل للحياة الجماعية 

 تم بحمد هللا 

 ال تنسوني من الدعاء لي ولوالدي
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الثانية عشر

 مشكالت الجماعات وكيفية مواجهتها

  -:عناصر المحاضرة

 مقدمة •
 العوامل المؤدية للمشكالت الجماعية •
 المشكالت  الجماعية االعتبارات األساسية لمواجهة •
 كيفية مواجهة مشكالت الجماعات •

 
  -:مقدمة •
 مشكالت الجماعات وكيفية مواجهة أخصائي الجماعة لها  -
وتواجه الجماعات . تحقيق أهداف تشبع رغبات وحاجات األعضاء والجماعة قدر اإلمكانتسعى الجماعات إلى  -

بعض المواقف أو إلى تفككها في مواقف أخرى تبعا بالمشكالت المتعددة التي قد تؤدي إلى تماسك الجماعة في 
كذلك تمشيا مع المهارات التي اكتسبها األخصائي االجتماعي ويمارسها من  لموضوع المشكلة والعوامل المؤثرة فيها

 خالل ممارسته للعمل مع الجماعات 
 
 :العوامل المؤدية للمشكالت الجماعية  •
 : العوامل الراجعة إلى خصائص األعضاء  -1
مما يتطلب  غير واضحةالجوانب الصحية وقد تكون جوانب أخرى :  مثلوقد تكون بعض الخصائص واضحة  -

 ضرورة إجراء االختبارات والمقاييس واستخدام أساليب التحليل المختلفة المقننة
 

 :العوامل الراجعة إلى الجماعة كوحدة قائمة بذاتها  -2
والجماعة تسعى منذ تكوينها إلى تحقيق أهدافها باستخدام اإلمكانيات والموارد الممكنة التي يمكن االستعانة بها  -

 وتوظيفها 
  ومن أهم تلك العوامل التي تؤدي إلي حدوث المشكالت ما يلي: -
طا ال يتمشى مع األهداف عدم التنظيم الوظيفي المناسب للجماعة التي يعمل معها األخصائي ، وقد يكون التنظيم بسي  - أ

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

 :الصراعات والخالفات خالل الحياة الجماعية ومنها   - ب
 صراعات حول المراكز والمكانات 
  صراعات فرض اآلراء واألفكار 
  صراعات من أجل إشباع الحاجات والرغبات 
 صراعات تحقيق الذات وتأكيد القدرات 
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 : ومن أهم أنواع الجماعات التي يمكن أن تواجه تلك الصراعات ما يلي  -
 جماعات األحداث المنحرفين المودعين بالمؤسسات :  النوع األول ♦
 جماعات أطفال الشوارع الذين تتعامل معها المؤسسات المتخصصة:  النوع الثاني ♦
 جماعات األنشطة بمراكز رعاية الشباب  :النوع الثالث  ♦
 جماعات األسر الطالبية بالكليات والمعاهد العليا  :النوع الرابع  ♦
 جماعات خدمة البيئة والخدمة العامة التي تعمل من أجل تطوير المجتمع  :النوع الخامس  ♦

 
 : العوامل الراجعة إلى البرنامج الذي تمارسه الجماعة  -3
كافة األفعال والعالقات واألنشطة التي تمارسها الجماعة بمساعدة األخصائي االجتماعي في إطار  ويتضمن البرنامج -

 سياسة ووظيفة المؤسسة 
 لمشكالتها ومصدرا  وقد يصبح البرنامج أحد العوامل المؤدية إلى المشكالت التي تواجه الجماعة  -
 :وهو ما يتضح مما يلي  -
 عدم مالئمة البرنامج لرغبات وحاجات األعضاء 
  عدم توزيع المسئوليات المرتبطة بتنفيذ البرنامج 
  سطحية البرنامج وعدم تطويره بالشكل الذي يمثل جاذبية واضحة لألعضاء 
 لى وجود المشكالت بين األعضاء عدم توفر األدوات واإلمكانيات الالزمة لممارسة البرنامج مما يؤدي إلى إ

 واألخصائي 
  فرض البرامج على األعضاء والجماعة سواء من المؤسسة أو األخصائي الذي يعمل معها مما يجعل األعضاء

 والجماعة يشعرون بالسيطرة عليها من خالل تلك البرامج
 

 : العوامل الراجعة إلى األخصائي االجتماعي الذي يعمل مع الجماعة   -4
 من حيث عدم إمكانية تكوين العالقة المهنية بين األخصائي واألعضاء والجماعة  -
 كذلك عدم توفر الخبرات الالزمة لدى األخصائي التي تساعده في القيام بأدواره المهنية  -
 كما أن الخبرات السابقة غير المناسبة لدى األخصائي قد تؤدي إلى مشكالت جماعية من خالل عمله -

 
 : جعة إلى المؤسسة العوامل الرا -5
وتضع قيوداً على أدوار  تفرض قواعد ونظم تساعد على التدخل في شئون الجماعةمن حيث أن بعض المؤسسات قد  -

 األخصائي ، وقد ال يتمشى ذلك مع المضمون الذي يتوقعه األعضاء من الحياة الجماعية
 
- :االعتبارات األساسية لمواجهة المشكالت  الجماعية •
 :الت الجماعية وعالجها مواجهة المشك -
 األعضاء أم عن الجماعة أم عن األخصائي   مشكالت متعددة سواء أكانت هذه المشكالت ناتجة عنتواجه الجماعات  -
 موقف يعبر عن التفاعل السلبي بين بعض العوامل المكونة للحياة الجماعية :  يوالمشكلة ه -
 : وحتى نحدد المشكلة ويدركها األخصائي ال بد من مراعاة ما يلي   -
  تحديد المشكلة تحديد واضح أمام األعضاء والجماعة 
  االستماع إلى كافة اآلراء التي تعبر عن تلك المشكلة 
 استثارة األعضاء نحو البحث في المشكلة والمشاركة في وضع خطة عالجها 
 كافة الجوانب  ضرورة أن تكون المشكلة واقعية من 
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  مراعاة خصوصية المشكالت 
  في مواجهتها بالوسائل الممكنة) الجماعة –األعضاء  –األخصائي (المشاركة معا 

 
- :كيفية مواجهة مشكالت الجماعات •
 : وعن كيفية مواجهة مشكالت الجماعات  -
 :تتضح مهارة األخصائي فيها من خالل اإلجراءات التالية  -
  وقوعها أو قبل وقوعهااإلحساس بالمشكلة عند 
  قدرة األخصائي على تحديد المشكلة ودراستها 
  عرض المشكلة على األعضاء والمناقشة معهم 
  استثارة األعضاء للمشاركة في مواجهة المشكلة 
  عدم فرض حلول معينة على األعضاء 
  يبدأ األخصائي بعرض الحلول الممكنة للمشكلة من حيث الخطوات 
 صائي لحلول معينة ضرورة عدم تحيز األخ 
  تنظيم األعضاء في مواجهة بعض المشكالت 
  متابعة األخصائي وتقويمه للخطوات التي يجب أن ُتتخذ نحو مواجهة المشكالت الجماعية 
  ضرورة استخدام المشكالت وكيفية مواجهتها كمواقف تعليمية 
 بها االهتمام بالتركيز على جوانب المشكلة وليس على األشخاص الذين يقومون 

 

 تم بحمد هللا 

 ال تنسوني من الدعاء لي ولوالدي
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الثالثة عشر

 إجراءات تكوين الجماعات والعضوية

 في طريقة خدمة الجماعة

  -:عناصر المحاضرة

 اإلجراءات الواجب القيام بها عند تكوين الجماعة 1-  •
 عضوية الجماعة في طريقة خدمة الجماعة2-  •
 وية ضاالتجاهات األساسية في بناء الع3-  •
 مصادر العضوية في طريقة خدمة الجماعة4-  •
 أساليب بناء العضوية في طريقة خدمة الجماعة5-  •
 المشكالت التي تواجه العضوية وكيفية مواجهتها6-  •

 
- :اإلجراءات الواجب القيام بها عند تكوين الجماعة1-  •
 تحديد طرق تكوين الجماعات 
 الوحدة األساسية التي بواسطتها يستطيع أخصائي الجماعة إن يقدم للفرد ما يحتاجه من خدمات  :الجماعة هي   -
 لنمو الفرد أداة ايجابية بالعوامل التي تجعل من الجماعة عن تكوين الجماعةيهتم األخصائي والمسئولين ولذلك  -

 :يجب مراعاة فعند تكوين الجماعات  ومقابلة حاجاته
  العمر الزمني والعمر العقلي ألعضاء الجماعة 
 االجتماعي لهم المستوى االقتصادي 
  العادات والتقاليد وحاجات ورغبات األعضاء 

 وغيرها من العوامل التي تساعد على تجانس الجماعة  -
تلك يقوم بدراسة وتفهم وأن ,  منذ بداية تكوين الجماعة أن يتقبل الجماعةوعلى األخصائي في خدمة الجماعة  -

عوامل مختلفة وتؤثر عليها ,  تنمو وتتغيركما أن الجماعات ,  كوحدة قائمة بذاتها ولها فرديتها الخاصة بهاالجماعة 
  مؤسسةموضع اعتبار وتقدير وتتبع األخصائي واليجب إن تكون 

في حدود إمكانياتها وإمكانيات وتحقيق أهدافها  يساعد الجماعة التي يتم تكوينها فعالً على النمووعلى األخصائي إن  -
 والمجتمع المحلي المؤسسة 

ال يمكن أن تسير على نظام واحد أو أن تتشابه في الحاجات أن الجماعات  يضع في اعتبارهوعلى األخصائي أن  -
 من األعضاء  التي تبدو والرغبات

 
 تحديد الغرض من تكوين الجماعات 
العمل مع الجماعة حيث تختلف الجماعات  من أجل تحقيقها منذ بدايةالتي تكونت الجماعة  غراضتحديد األالبد من  -

 فيما بينها من حيث األغراض 
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  تحديد اإلجراءات التنظيمية للعمل داخل الجماعة 
تحديد اإلجراءات ومن أجل , التي تضمن سير العمل وتنظيمه  العريضةويجب على األخصائي أن يضع الخطوط  -

وبدء  في التحدث عن مخاوفهويساعده  بشرح أهداف الجماعة للعضو المنتظريقوم األخصائي االجتماعي  التنظيمية
 تكوين عالقة معه

 
 تحديد الخبرات الالزمة للعمل مع الجماعة 
وذلك من أجل , المهنية الواجب توافرها في أخصائي العمل مع الجماعاتتحديد الصفات والخبرات والمقصود هنا  -

  مساعدة الجماعة وأعضائها على النمو والتقدم
 ومنها, مجموعة من الصفات المهنية التي تساعده على تأدية عمله مع األفراد والجماعاتن تتوافر لديه أالبد  -

 التجاوب مع أعضاء الجماعة , 
  واإلنصاف والتقدير في عالقته بالجماعة 
  واالنطالق في الحديث 
  واالتزان االنفعالي 
    والذكاء 

 
  ومنهاتحديد األساليب المهنية الالزمة للعمل مع الجماعات: 
لتحقيق أهداف اجتماع أو أكثر لجماعة صغيرة من اإلفراد يتفاعلون معاً وجها لوجه  المناقشة الجماعية وتشير إلى ♦

فهمهم للقوانين وزيادة ,  اكتساب السلوكيات االجتماعية المرغوبةأعضاء الجماعة على  وتستخدم لمساعدة,  الجماعة
 .الخاصة بالجماعة

 حيث يؤدونه بشكل تلقائي , السلوك الذي يعبر به األعضاء عن مشكالت من واقع الحياة  لعب الدور  ويقصد به ♦
 إكساب أعضاء الجماعة الكثير من والخبراتلها أهميتها في  خدمة الجماعةكأحد األساليب في طريقة الرحالت   ♦
 تعليم األفراد الحياة الصحية والوقاية من المخاطر والترويح وشغل أوقات الفراغ  وتهدف إلىالمعسكرات  ♦
 تحقيق غاية جماعية  والهدف منهالمشروع الجمعي  ♦

 
  تحديد فريق العمل 
تحقيق  من أجل حديد فريق العمل الذي سيعمل داخل الجماعة متعاوناً معهتويجب على األخصائي االجتماعي  -

 األهداف التي تكونت داخل الجماعة
تباين المستويات االجتماعية ذلك العمل الذي يجمع بين أفراده مسئولية اجتماعية على الرغم من  والعمل الفريقي هو  -

 والتعليمية والثقافية واالقتصادية ألعضاء الفريق 
 
  تحديد أساليب االتصال 
مساعدة الجماعة التي يعمل  من أجل يقوم أخصائي الجماعة بتحديد األساليب والطرق التي تهيئ الفرصويعني أن  -

 المؤسسة التي يعمل بها   االتصال بالمجتمع الخارجي الذي تنتمي إليهمعها على 
  أكبر استفادة ممكنة للجماعة التي يعمل بهاتحقيق  من أجلوذلك  -
  يجب على األخصائيولفعالية عملية االتصال بالمجتمع الخارجي  -
  تحديد وظيفة المؤسسة وشرحها وتوضيحها 
 واالتصال والتعاون مع المؤسسات األخرى 
  وإجراء عملية التقويم 
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  تحديد طرق وأساليب التقويم في طريقة خدمة الجماعة 
 في طريقة خدمة الجماعة م كعملية مهنيةتحديد طرق وأساليب التقويويجب عل األخصائي منذ البداية  -
وسيلة موضوعية يهدف إلى الكشف عن حقيقة التأثير الكلى أو الجزئي لبرنامج إثناء سريانه وتنفيذ  :والتقويم هو -

 عملياته واقتراح الوسائل التي تعمل على تحقيق أهدافه أي أن التقويم وسيلة وليس غاية في حد ذاته  
 
 :طريقة خدمة الجماعةعضوية الجماعة في  -2 •
بصفة أساسية على عضوية  تلك الجماعات واستمرارية االنضمام تعتمد الجماعات التي يعمل معها األخصائي  -

  للجماعة طبقا ألهدافها
وتكمن ,  ال يمكن أن تستمر بدون عضوية جماعية محددةأساس تكوين الجماعة فالحياة الجماعية  ويعتبر األعضاء -

وفي تشجيعه لألعضاء , وفي قراراته ,  بالنسبة للجماعة في اعتمادها على قدرات  كل عضو فيهاأهمية العضوية 
 اآلخرين

 
 االتجاهات األساسية في بناء العضوية -3 •
   ومن أهم تلك االتجاهات 

  في بناء العضوية االتجاه السيكولوجي 
ومواجهة  اإلشباع األساسي للحاجات النفسيةيرجع إلى الرغبة في ن الدافع نحو االنضمام لعضوية الجماعة أ ىوير -

  االضطرابات التي تعاني منها الشخصية
 
  في بناء العضوية االتجاه االجتماعي 

قد تكون ولذلك نجد أن الجوانب االجتماعية في حياة الفرد , أساس تكوين الجماعة يفيعتبر الجوانب االجتماعية ه -
 مدخالً مناسباً لدراسة الجماعة بل أنها قد تكون ,  ر فيهاستمرادافعاً إلى تكوين الجماعات واال

 
 االتجاه البيئي في بناء العضوية  

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

 االتجاه االقتصادي في بناء العضوية  
يبحثون في أي أن بعض األفراد ,  من االتجاهات المؤثرة في تكوين الجماعات المعاصرةفاالتجاهات االقتصادية  -

بهدف القيام وهناك جماعات تتكون ,  المجاالت التي تساهم في إكسابهم مهارات تساعدهم في زيادة الدخل
 بمشروعات اقتصادية

 
- :مصادر العضوية في طريقة خدمة الجماعة •
االتجاه المؤسسي والذي يرتبط بتكوين اهات الخاصة بتكوين الجماعات ومصادر العضوية فيها وتتمثل في االتج -

, واالتجاه الفردي القائم على اإلنجاز الفردي للهدف,  وطبيعة ومجال عملها,   الجماعات طبقاً لشروط المؤسسة
   والمهارات الفردية, جماعات الهوايات ويظهر ذلك بوضوح في 
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- :أساليب بناء العضوية في طريقة خدمة الجماعة   •
o األساليب المهنية 

 األسلوب األول التكوين االختياري  ♦
ال تشترط التي تتيح تلك العضوية والتي  يتقدم الفرد بطلب لالنضمام لجماعة من الجماعاتوفي أطار هذا األسلوب  -

في تكوين  األسلوب التلقائي؛ ومن المؤسسات التي تستخدم  أي شروط لالنضمام إليها سوى توافر الرغبة الشخصية
 وجماعات خدمة البيئة, وجماعات النشاط , األندية الثقافية, الجماعة 

 األسلوب الثاني تكوين الجماعات اإلجبارية  ♦
مثل  تيدخل الفرد في جماعة في إطار النظام العام للمؤسسة التي تتكون بداخلها الجماعاوفي إطار هذا األسلوب  -

  مؤسسات رعاية األحداث والسجون
 :  ومساوئ األسلوب اإلجباري -
 عدم ارتباط رغبات األعضاء بأهداف الجماعة 
 وتعارض األسلوب اإلجباري مع المبادئ المهنية 
  تحقيقها إلىوعدم مالئمة األسلوب اإلجباري مع األهداف التي يسعى األخصائي 

 
- :مواجهتهاالمشكالت التي تواجه العضوية وكيفية  •
 المشكالت النفسية  -1
 كما أنها ترتبط بباقي المشكالت األخرى , وهي المشكالت التي تواجه األفراد في المجتمع  -

 
 المشكالت االجتماعية   -2
مشكالت إنسانية أو :  ويطلق عليهاقد يواجه اإلنسان العديد من المعوقات التي تشكل مشكالت محددة في حياة الفرد  -

 :فيما بينها لألسباب اآلتيةمشكالت اجتماعية وتختلف المشكالت 
  اختالف مما يؤدي إلي  لقيم قد ال تحرص عليها أُسر أخرىالتنشئة فبعض األسر تحرص على اكتساب أعضائها

 المشكالت التي يعاني منها األفراد
 نها األفراديؤدي إلى اختالف المشكالت التي يعاني م اختالف البيئة 

 
 المشكالت االقتصادية   -3
فنقص الموارد االقتصادية وعدم قيام اإلنسان  من المشكالت الهامة في حياة اإلنسانأصبحت المشكلة االقتصادية  -

بل  في بداية نشأتها بالهدف االقتصاديولم تهتم الجماعات , قد تسبب له العديد من المشكالتبمشروعات لزيادة دخله 
المرتبطة بحياة اإلنسان ومنها  أداة أساسية لتحقيق األهداف العديدةأما اآلن فأصبحت الجماعة , بالترفيهاهتمت 

    ما يسمى بجماعات المشروعات اإلنتاجيةفهناك , األهداف االقتصادية 

 تم بحمد هللا 

 لوالديال تنسوني من الدعاء لي و
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الرابعة عشر

 أخصائي العمل مع الجماعات

  -:عناصر المحاضرة

 اإلعداد المهني لألخصائي  االجتماعي  •
 أخصائي خدمة الجماعةالمهارات األساسية التي يجب أن يكتسبها  •
 دور األخصائي االجتماعي في العمل مع الجماعات  •
 مواقف جماعية تواجه األخصائي االجتماعي في عمله •

 
- :اإلعداد المهني لألخصائي  االجتماعي •
االستعداد الشخصي  تتضمن محاور أساسيةيتضمن اإلعداد المهني لألخصائي االجتماعي في العمل مع الجماعات  -

 واإلعداد النظري - والمهني 
 يلي االستعداد الشخصي ويشمل ما  -1
   الصفات الشخصية الفطرية وهى 
  قدرات صحية وجسمية مناسبة بالقدر الذي ال يثير الشفقة لدى العمالء 
 دراك الواقع والنضج االنفعاليإاالتزان االنفعالي الذي يكسب القدرة على ضبط النفس و 
  تنظيم معرفي عقلي مناسب 
   قيم اجتماعية تسمح له بالتحلي بسمات أخالقية سوية والتحكم في نزعاته 

 
 اإلعداد المهني ويشمل    -2
  وخاصة علم النفس االجتماعي  واإلحصاءاألخصائي بقاعدة علمية واسعة من العلوم اإلنسانية المختلفة أن يزود  -
 دراسة شاملة للخدمة االجتماعية  وعملياتها وأهدافها وفلسفتها  -
تربط النظرية بالتطبيق لتكوين المهارات يكسب الممارس خبرة عملية  يخضع إلشراف مؤسسيتدريباً عملياً  -

 األساسية
 باإلضافة إلى ما سبق يجب إن يتحلى األخصائي بالصفات اآلتية: -
 وعملياتها , معرفة تامة ودراية كاملة بطرقة خدمة الجماعة  ♦
 ة مرانا وخبرة في بعض ميادين خدمة الجماع ♦
 اهتماما كبيراً وتحمساً مبنيا على اقتناع لطريقة خدمة الجماعة  ♦
 مقدرة على إقناع اآلخرين بأهمية طريقة خدمة الجماعة ودورها في المجتمع  ♦
 مقدرة على اكتساب مهارات ضرورية لالرتقاء بخدمة الجماعة ♦
 مقدرة على تعليم الغير  ♦
 مقدرة على فهم سلوك األفراد والجماعات ♦
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 المهارات األساسية التي يجب أن يكتسبها أخصائي خدمة الجماعة •
 معرفة وخبرة ومقدرة على التنفيذ واألداء : المهارة بأنها قاموس ويبستريعرف  -
 المقدرة على العمل في عملية مع جماعة لتحقيق هدف واضح محدد :  يأو ه -
 وتتمثل أهم المهارات الالزمة لألخصائي في خدمة الجماعة ما يلي : 
 :المهارة في استخدام وظيفة المؤسسة   -1
التي يعمل فيها وعالقتها بالمجتمع الذي توجد فيه ,  على دراية بوظيفة المؤسسةويجب على األخصائي إن يكون  -

 .كأداة هامة لمساعدة الجماعة على النمووتخدمه وعليه أن يستخدم تلك الوظيفة 
 : وتشتمل تلك المهارة على العمليات اآلتية  
  التي تضعها المؤسسة  كافة إجراءات القبولويتبع األخصائي في قبول األعضاء  بول األعضاء بالمؤسسةقعملية

 التي يتوقعها من المؤسسة ويناقش العضو في نوع الخدمة
 ربط الجماعة بالمؤسسةعن طريق البرامج ول األخصائي باستمرار اويجب إن يح عملية ربط الجماعة بالمؤسسة 

وبذلك يكتسب األعضاء ,  تفهم وإدراك نوع السلوك الذي ال توافق عليه المؤسسةمساعدتهم على  خاللوذلك من 
 .معرفة أكبر بالمؤسسة  

 عن طريق الجماعة عملية مساعدة العضو  
ولذلك فعلى األخصائي إن يحقق تلك  ي جماعاتفمساعدة األعضاء تتضمن وظيفة مؤسسات  خدمة الجماعة  -

  خارج اجتماعات الجماعةبأعضاء الجماعة  المستمرة باتصاالتهالوظيفة 
  وال ,  ال يدخل عالجها ضمن وظيفة المؤسسةيصادف األخصائي عضوا يعاني من مشكلة  كثيرا ماعملية التحويل

 على االلتحاق بمؤسسة أخرى تستطيع مساعدته التخلي عن العميل بل عليه إن يساعدهيعني ذلك 
 

 المهارة في االتصال بالمشاعر   -2
 :وتتضمن هذه المهارة  -
   واألخرى موجهة - احدهما تلقائية : وتتضمن ناحيتينمشاعر األخصائي 
 األخر ايجابي  و احدهما سلبي : وهى تتضمن جانبينبع منه كشخص نفالمشاعر التلقائية لألخصائي ت -
 ) الثقة في النفس والحب(   مثل : فالمشاعر االيجابية -
 ) التخوف والكراهية والتحيز (  مثل : المشاعر السلبية -
  إن يوجه ويضبط مشاعره حتى يسيطر علي ذلك الجانب السلبيلذلك كان يجب علي األخصائي كشخص مهني ،

 . يجب إن تكون مشاعر حب وتقبلفمشاعر األخصائي نحو العضو والجماعة 
 
 مشاعر أعضاء الجماعة 
 األخر سلبيو احدهما ايجابي:  أيضا علي جانبينتشتمل إن مشاعر عضو الجماعة  -
 المؤسسة تقبل األخصائي و  -تقبل األعضاء و الجماعة  ( مثل:  المشاعر االيجابية -
 .) كراهية عضو في الجماعة أو الجماعة أو العداء الموجه لألخصائي(  مثل : المشاعر السلبية -
 .المشاعر بعد تفهمها وواجب األخصائي هو مساعدة العضو أن يتفهم ويتقبل تلك -

 
  مشاعر الجماعة 
وإن لها خصائصها المنفصلة عن خصائص األعضاء كأفراد ، كما  ال تتكون من مجموعة من األعضاءأن الجماعة  -

 . فال يمكن البتة اعتبار مشاعر الجماعة كمجموع حسابي لمشاعر األعضاءإن لها ذاتها وكيانها وعلي ذلك 
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 يتفهم مشاعر الجماعة ويدرس دوافعها ويحاول إن يتعامل معها بطريقة موضوعيةيحاول إن وعلى األخصائي إن   -
 ويحاول إن يتعامل معها بطريقة موضوعية , فيتقبل مشاعر الجماعة ودوافعها 

 
 المهارة في استخدام واقع الزمن الحاضر   -3
, لتحقيق إغراضهاة وأعضائها البعد الزمني الرئيسي الذي يساعد فيه األخصائي الجماع : الزمن الحاضر هويعتبر  -

 .مكان التقاء الماضي بالمستقبل :  فالحاضر هو
  المهارة في استثارة واستخدام عالقات الجماعة -4
  لمساعدة الجماعة على النمو االجتماعييستخدم األخصائي تلك المهارة  -
 :وتتضمن تلك المهارة ما يلي  -
o  عالقة الجماعة كبؤرة اهتمام لعملية خدمة الجماعة 
إقامة عالقات اجتماعية مع سائر أعضاء يعمل أخصائي خدمة الجماعة على مساعدة كل عضو في الجماعة على  -

إن العالقات المتبادلة ويجب إن يدرك األخصائي  , يتفق مع قدراته وإمكانياته يحتل مركزا في الجماعةحتى الجماعة 
وفهمها واستخدامها حتى يحقق . دراستها كظاهرة ال يتسبب في حدوثها بل عليهأنه  بين أعضاء الجماعة تلقائية

 للجماعة واألعضاء النمو المنشود
o  استخدام البرامج كوسيلة لتقوية العالقات االجتماعية 
وعلى ذلك يستطيع األخصائي ,  قوة كلما التفوا حول هدف مشتركتزداد العالقات االجتماعية بين أفراد الجماعة  -

 لتحقيق أهداف مشتركة مساعدة الجماعة على اختيار تلك البرامج التي تعمل على توحيد جهود الجماعة 
o  ضبط النفس 
 يكون تدخله سافراً وال يستحسن إن  يتدخل في النشاط الجماعي إال عند اللزومعلى األخصائي إن يحاول إن  -
o رجة عالقات الجماعة في المواقف الح 
وفي تلك , في بعض األحيان تتعرض الجماعة لبعض المواقف الحرجة التي تهدد تماسكها وتعرضها للتمزق  -

وعلى األخصائي في تلك ,  يمد لها يد المساعدةوبأنه  يجب إن تشعر الجماعة بان األخصائي يقف بجانبهاالمواقف 
 إن يزيد من مقدار تدخله في  التفاعلالمواقف 

 
 المهارة في تكوين عالقة مهنية   -5
بالثقة  ويتسم  دائماً يرتكز على مبادئ وأسس المهنة  مهني وعميلتفاعل سيكولوجي بين :  والعالقة المهنية هي -

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

 
  مهارة األخصائي في مساعدة األعضاء والجماعة -6
كمبدأ ولذلك ننظر إليه  ركن أساسي من أركان نماذج الحياة الجماعيةفالتنظيم  الجماعيةتنظيم وإدارة الحياة على  -

 تتوفر لدي األخصائي مهارة استخدام هذا التنظيمولكن باإلضافة إلى ذلك البد إن  يلتزم به األخصائي االجتماعي
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 مهارة االتصال مع األعضاء والجماعة  -7
أهمية كبيرة في حياة وله  من خالل المواقف الجماعية أخر نقل المعارف من طرف إلى طرف : هو و االتصال  -

 ه والوسيلة واألساليب  المستخدمةوموضوعات تحديد هدف عملية االتصالولذلك يجب أن يراعي األخصائي  الجماعة
 

  مهارة الحصول على البيانات وتوظيفها لمساعدة األعضاء والجماعة  -8
  وهو األساس الذي تبنى عليه دراستهمكون أساسي في الحياة الجماعية :  التسجيل هو -

 
 :دور أخصائي العمل مع الجماعة  •
 :دور أخصائي الجماعة فيما يلي  تريكر وضح -
 مساعدة الجماعة في وضع األهداف  .1
 مساعدة الجماعة علي وضع الخطط  .2
 مساعدة الجماعة في تنفيذ الخطط  .3
 مساعدة الجماعة  في تنظيم نفسها  .4
 مساعدة الجماعة  في اختيار قادتها  .5
 مساعدة الجماعة  في اختيار البرامج  .6
 مساعدة الجماعة  في التدريب علي عمليات النقد الذاتي  .7
 مساعدة الجماعة  في التعرف علي الموارد واإلمكانات .8
 مساعدة الجماعة  في تكوين عالقات مع الجماعات األخرى .9

 
 :مواقف جماعية تواجه األخصائي في عمله مع الجماعة •
 :من المواقف التي تواجه األخصائي في عمله مع الجماعة -
 مهارات وقدرات أعضاء الجماعة 
 والمناصب 
 ووضع خطة عمل الجماعة 
  الشلل ( وظهور الجماعات الفرعية( 
 وأدوار أعضاء الجماعة 
 وسيطرة فئة قليلة على أعمال الجماعة 
  والتنازع في الجماعة 

 وترجع أسباب حدوث التنازع داخل الجماعة إلى 
 أسباب تتعلق بالفرد وعدم معالجة المشكالت الصغيرة ♦
 والتنظيم الخطأ للجماعة ♦
 وزيادة حجم الجماعة ♦
 وسوء توزيع العمل ♦
 وعدم مشاركة الجماعة في حل مشكالتها ♦
 وعدم وضوح أغراض الجماعة ♦

 تم بحمد هللا 

 الدعاء لي ولوالديال تنسوني من 
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