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  د علً سمٌر     ولىالمحاضرة األ                                  

مفهوم التدرٌب وأهدافه 

 مقدمة •

.  مفهوم  التدرٌب المٌدانً  •

. أهداؾ التدرٌب المٌدانً  •

.  مبادئ التدرٌب المٌدانً  •

.  اإلعداد المهنً لؤلخصابً االجتماعً  •

: مقدمة

حٌث إن مهنة الخدمة  ٌستهدؾ إعداد األخصابٌٌن االجتماعٌٌن إكسابهم مهارات ضرورٌة لتكوٌن الشخصٌة المهنٌة المتكاملة ،

  .االجتماعٌة مهنة تطبٌقٌة تقوم على التدخل المباشر فى حل المشكبلت االجتماعٌة من خبلل منظومة علمٌة 

  . الواقع اإلمبرٌقى علىومن هنا تؤتى مهارة األخصابى االجتماعى من مدى تطبٌقه واستفادته مما درسه من العلوم 

لذا جاءت أهمٌة الزٌارات المٌدانٌة والتدرٌب المٌدانى لطبلب أقسام االجتماع بكلٌات اآلداب والخدمة االجتماعٌة 

: مفهوم  التدرٌب المٌدانً

تتعدد وجهات النظر حول مفهوم التدرٌب  وذلك بتعدد مجاالت استخدام هذا المصطلح ، فهناك التدرٌب اإلداري ، والتدرٌب الفنً ، 

إلى ؼٌر ذلك من المجاالت الستخدام هذا المفهوم ... والتدرٌب المهنً ، والتدرٌب العملً وتدرٌب القادة 

 : ٌعرؾ التدرٌب  •

بؤنه تنظٌم لمجموعة من اإلجراءات التً تإدى إلى إحداث تؽٌٌرات فً السلوك شبه الدابم لتحقٌق مجموعة من األهداؾ  •

.  وٌتضمن ذلك العمل فً ثبلث قطاعات هً المعرفة والمهارات واالتجاهات 

 :   Field Trainingوٌعرؾ التدرٌب المٌدانً  •

بؤنه تدرٌب فنً فً موقع العمل إلكساب مهارات عملٌة تمكنه من تؤدٌة العمل على أكمل وجه   •

 

: أهداؾ التدرٌب المٌدانً 

إن تدرٌس مقرر التدرٌب المٌدانً فً كلٌات اآلداب أقسام االجتماع وكذا فً كلٌات الخدمة االجتماعٌة من األهمٌة بمكان باعتبار أن 

  :ولعل أهم أهداؾ التدرٌب هً التدرٌب المٌدانً أحد المحاور األساسٌة فً إعداد شخصٌة األخصابً االجتماعً 

  .التدرٌب علً أسس البحث االجتماعً والممارسة المٌدانٌة لجمٌع طرق الخدمة االجتماعٌة فً مختلؾ مٌادٌن الحٌاة االجتماعٌة  [1

. ٌساعد التدرٌب  الطالب على اكتساب بعض الخبرات والمهارات المهنٌة   [2

 . التعرؾ على النظم اإلدارٌة بالمإسسات االجتماعٌة المختلفة [3

الوقوؾ على بعض المعوقات التً تواجه المإسسات االجتماعٌة وتحول دون الوصول إلى األهداؾ التً تسعى المإسسة إلى  [4

.  تحقٌقها 
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  .التعود على مقابلة المبحوثٌن والتحدث   معهم وفقاً لؤلسالٌب المنهجٌة المتعارؾ علٌها فً علم االجتماع والخدمة االجتماعٌة  [5

.  ومن ثم التفكٌر فً حلول جذرٌة لها ، اكتساب القدرة  علً رصد المشكبلت ومبلحظاتها  [6

توثٌق الروابط بٌن طبلب الدراسات السوسٌولوجٌة ومختلؾ الهٌبات االجتماعٌة التً سٌمارسون من خبللها العمل االجتماعً  [7

والبحوث االجتماعٌة وذلك من شانة أن ٌحدث التقارب بٌن الطالب والواقع المٌدانً الذي سٌواجهه بعد االنتهاء من دراسته الجامعٌة   

.  

  .تتٌح الدراسة المٌدانٌة للطبلب العمل داخل فرٌق مما ٌنمً لدٌهم االتجاه نحو التعاون والدٌموقراطٌة [8

: مبادئ التدرٌب 

وتنقسم مبادئ التدرٌب إلى مجموعتٌن من . نعنى بها األسس والقواعد التى ٌجب مراعاتها واالعتماد علٌها أثناء العملٌة التدرٌبٌة 

 :المبادئ هما 

. مبادئ تتصل بالمنهاج التدرٌبً : أوالً 

  .مبادئ تتصل بالعملٌة التعلٌمٌة للطبلب : ثانٌاً 

:   وٌمكن تناول كل منهما بشًء من التفصٌل فٌما ٌلً 

: مبادئ تتصل بالمنهاج التدرٌبً : أوالً 

ٌعتبر التدرٌب مقرراً من المقررات الدراسٌة التى تشملها خطة الدراسة بكلٌات اآلداب ومعاهد الخدمة االجتماعٌة ، ولذلك هناك عدة 

 : ومن هذه المبادئ اآلتى مبادئ ٌجب مراعاتها فى التدرٌب باعتباره أحد المناهج الدراسٌة 

. االستمرارٌة  [1

. التكامل  [2

. إتاحة فرص تدرٌب متكافبة لجمٌع الطبلب  [3

تنمٌة االستقبللٌة لدى الطبلب  [4

. مبادئ تتصل بالعملٌة التعلٌمٌة للطبلب : انٌاً ث

ولٌس تلقٌناً للطبلب كما هو الحال فى التعلٌم قبل الجامعى " تعلٌم كبار " تنطلق هذه المبادئ من فهم التدرٌب المٌدانى على أنه عملٌة 

 . ، ومن ثم فهو ٌرتكز على المسلمات أهمها أنه علم وفن ومساعدة البالؽٌن على التعلم

: وأهم هذه المبادئ 

.  الربط بٌن المنهج والخبرات الحٌاتٌة السابقة للطبلب - 1

.  الخبرات التدرٌبٌة التعلٌمٌة التى ٌتٌحها التدرٌب المٌدانى ٌنبؽى أن تتجه نحو تحلٌل المشكبلت الواقعٌة وحلها - 2

الخبرة التدرٌبٌة ٌنبؽى أن ال تكون أقل من إمكانٌات الطالب ، وكذلك لٌس أعلى من مستواه بل تتناسب مع قدراته وخبرته - 3  

 . السابقة 

ٌنبؽى إعطاء الفرصة للطبلب لتمثل الخبرة الجدٌدة وتفهمها جٌداً قبل االنتقال إلى خبرات أرقى - 4

: التعرٌؾ باألخصابً االجتماعً المعاصر كما جاء فً معجم وٌبستر 
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وتم إعداده ، هو المحقق لرسالة مهنة الخدمة االجتماعٌة بقٌمها وأهدافها ومعارفها و أسالٌبها كنمط متمٌز بصفات نظرٌة صالحة 

  .وتؤهٌله لممارسة أنشطة مختارة وفقاً لنمطه العام وسماته الخاصة

وتحدد الهٌبة القومٌة األمرٌكٌة لؤلخصابٌٌن االجتماعٌٌن قواعد عامة لحق األخصابً االجتماعً فً الممارسة فٌما ٌلً 

 . ـ الحصول على درجة الماجستٌر فً الخدمة االجتماعٌة بعد حصوله على درجة البكالورٌوس فً تخصص العلوم اإلنسانٌة1

.  ـ تم اختٌاره بشفافٌة للممارسة واإلعداد 2

.  ـ سبلمة صحٌة ونفسٌة وعقلٌة وسلوكٌة 3

  .ـ خلو مطلق من أٌة مظاهر للتحٌز للجنس أو اللون أو العقٌدة 4

.  ـ استعداد فطري للعطاء 5

.  ـ ٌتحلى بمهارات متمٌزة أهمها القبول من اآلخرٌن ومهارة اإلدراك ومهارة االرتباط ومهارة القدرة على التؽٌٌر 6

. ـ له وحده حق ممارسة المهنة بحكم القانون األمرٌكً 7

:  اإلعداد المهنً لؤلخصابً اإلجتماعً 

تكون الشخصٌة المهنٌة لؤلخصابً االجتماعً وذلك بتعلٌم الطبلب أساسٌات المهنة وإكسابهم االتجاهات  )وٌعرؾ اإلعداد المهنً بؤنه 

   .(السلٌمة فً مجال التفاعل الوظٌفً

االهتمام باختٌار أفضل العناصر الصالحة لدراسة الخدمة االجتماعٌة و إكسابهم القدرة والمهارة على التعامل من خبلل )كما ٌعرؾ بؤنه 

.  (عملٌتً اإلعداد النظري والتطبٌق العملً 

.  (صقل الشخصٌة المناسبة من خبلل الدورات التدرٌبٌة سواء قبل العمل أو عند االلتحاق به  )وٌعرؾ أٌضاً بؤنه 

: أهمٌة اإلعداد المهنً لؤلخصابً االجتماعً وتدرٌبه 

 : العوامل التالٌةنستطٌع أن نرجع أهمٌة اإلعداد المهنً لؤلخصابً االجتماعً و تدرٌبه إلى 

ـ حساسٌة وخطورة المهنة وتناولها لجوانب حساسة فً حٌاة اإلنسان فضبلً عن تنوع مشكبلت العمبلء وتعقد اإلنسان وتؽٌره 1

باستمرار  

.  ـ اإلعداد المهنً أصبح ضرورة بعد أن اتسعت القاعدة العلمٌة للخدمة االجتماعٌة بمداخلها المختلفة وطرقها ومهارتها2

  .ـ كفاءة األخصابً االجتماعً وممارسته عالٌة المستوى ٌرفع من مستوى مكانة المهنة فً المجتمع وٌوقظها من ركودها3

 . ـ تعقد الحٌاة االجتماعٌة المعاصرة وتعقد مشكبلتها ٌستوجب ممارس مهنً على درجة عالٌة من الكفاءة 4

ـ أصبح من الضروري الٌوم إعداد األخصابً االجتماعً المهنً إعداداً خاصاً حتى ٌمكنه متابعة القوانٌن والتشرٌعات االجتماعٌة 5

.  المتبلحقة والتً تنظم العمل االجتماعً الٌوم 

ـ اتساع مجاالت الممارسة المهنٌة وتصدٌها لكافة المشكبلت وعملها فً كافة مجاالت الحٌاة مما ٌستلزم إعداد جٌد مستمر ٌتناسب 6

.  مع ذلك 

.  ـ استحداث توسعات وخدمات جٌدة مما ٌلزم فهم األخصابً لها باستمرار 7

:  أسس إعداد األخصابٌٌن االجتماعٌٌن 
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بمعنى محاولة معرفة احتٌاجات ومشكبلت المجتمع ووضع الخطط التً تقابل هذه االحتٌاجات و ، ـ رسم سٌاسة اجتماعٌة شاملة 1

 . المشكبلت 

.  الخ ... مثلما ٌحدث اآلن من االتجاه للخصخصة واالقتصاد الحر والعولمة، ـ مراعاة التؽٌٌر فً المجتمع داخلٌاً وخارجٌاً 2

وتعتبر . ـ المتابعة المستمرة لتطور مناهج إعداد األخصابً االجتماعً فً كافة المجتمعات مع مراعاة خصوصٌة كل مجتمع وتفرده 3

المإتمرات العلمٌة المحلٌة والدولٌة المتخصصة التً تنظمها الهٌبات العلمٌة المختلفة من كلٌات ومعاهد ومراكز علمٌة هً صور 

.  االحتكاك العلمً للمساهمة فً تطوٌر إعداد األخصابً االجتماعً 

  .ـ مراعاة ظروؾ المجتمع سواء اقتصادٌا و اجتماعٌا وسٌاسٌاً وتعلٌمٌاً فً عملٌة اإلعداد4
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    د محمود هبلل المحاضرة الثانٌة                                    

  الزٌارات المٌدانٌة

   :تعرٌؾ الزٌارات المٌدانٌة 

هً إحدى وسابل التدرٌب المٌدانً التً تتعلق بمشاهده المإسسات االجتماعٌة علً الواقع عن طرٌق الرإٌة العٌنٌة بالذهاب  :مقدمة 

  إلً تلك المإسسات فً موعد محدد مسبقاً ومتفق علٌة

هً العملٌة التً ٌتم فٌه القٌام بمشاهده المإسسات االجتماعٌة عن طرٌق الرإٌة العٌنٌة ومناقشه المسبولٌن علً : التعرٌؾ األول 

  .الواقع الكتساب معلومات مباشرة عن أهم الخدمات التً تقدمها والوظابؾ التً تقوم بها

هً وسٌله من وسابل االتصال التً تتٌح الفرصة للطالب الكتساب الخبرات والمعارؾ من خبلل مشاهدته للواقع : التعرٌؾ الثانً 

  .والتعرؾ علً الحقابق على الطبٌعٌة ، ولذلك تصبح هذه الخبرة باقٌة األثر

 : وٌمكن شرح هذه التعرٌفات فٌما ٌلً 

تستهدؾ تلك المشاهدة اكتساب معلومات ومهارات مباشره عن نشؤه المإسسة وتطورها، وأهدافها ، وأنواع الخدمات التً  •

تقدمها وشروط تقدٌمها ودور األخصابً االجتماعً كممارس لمهنة الخدمة االجتماعٌة فً إطار فرٌق العمل فً تلك 

.  المإسسات

ٌتم اكتساب تلك المعلومات والمهارات من خبلل اللقاءات التً تتم بٌن الطبلب والعاملٌن بالمإسسة من ناحٌة ، وزٌارة  •

أقسامها والتعرؾ واقعٌاً علً الخدمات التً تقدم ومناقشة المسبولٌن عن تلك المإسسات فً مكان الممارسة الفعلٌة من 

  .ناحٌة أخري، إلً جانب تنمٌة التفكٌر النقدي واإلبتكاري لدي الطبلب 

تتم تلك اللقاءات تحت إشراؾ أكادٌمً ألحد أعضاء هٌبه التدرٌس من جانب الكلٌة إلحداث تفاعل أثناء الزٌارة بٌن الطبلب والعاملٌن 

 ..بالمإسسة

  :يشاحم انضيبساد انًيذاَيخ 
يشحهه اإلػذاد  

يشحهخ انتُفيز  

يشحهه انتمييى  

  .وفي كم يشحهه تتحذد يهبو نكم يٍ يششف انضيبسح وانطبنت وانؼبيهيٍ ثبنًؤسسخ انتي يتى صيبستهب  
  :أهذاف ثشَبيح انضيبساد انًيذاَيخ 

  :-يستهذف تُظيى انضيبساد انًيذاَيخ نطالة االختًبع وانخذيخ االختًبػيخ تحميك يب يهي 

   :انتضود ثًؼبسف خذيذح ػٍ يُظًبد انشػبيخ وانتًُيخ االختًبػيخ- 1
وػاللخ تهك انًُظًبد داخم انًدتًغ , وانخذيبد انتي تمذيهب نؼًالئهب , وَطبق ػًههب , وكبفخ األَشطخ االختًبػيخ, يٍ حيث أهذافهب 

  .سأسيبً وافميأً , وانىطىل إني فهى حميمي نزنك يٍ خالل يشوسهى ثخجشح والؼيخ ثذالً يٍ انسًبع ػُهب 
  :اكتساب بعض مهارات الممارسة المهنٌة للخدمة االجتماعٌة - 2

ومنها بعض المهارات المهنٌة مثل مهارة المبلحظة ، التسجٌل ، تكوٌن عبلقات مهنٌة مع اآلخرٌن ، هذا باإلضافة لتوثٌق العبلقات بٌن 

الطبلب وبعضهم البعض من ناحٌة وبٌن الطبلب وأساتذتهم من ناحٌة أخري  

  :التعرؾ على طبٌعة دور األخصابً االجتماعً - 3

وهذا ٌتم فً بعض مجاالت الممارسة المهنٌة ومدي تعاونه مع فرٌق العمل بالمإسسات وعبلقته بالنسق التنظٌمً للمإسسة ، مع 

  .مقارنة ذلك الدور بالدور المثالً ، وأهم معوقات الممارسة واقتراح مإشرات لزٌادة فعالٌة تطوٌر الممارسة فً مجاالتها المتعددة 

  :اكتساب الطبلب معرفة وفهم أعمق بشبكة خدمات الرعاٌة االجتماعٌة - 4
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والتعرؾ على أهم المشكبلت االجتماعٌة التً تواجه العمبلء كمشكبلت الطبلب بالمدارس ، انحراؾ األحداث ، مشكبلت الشباب 

ومشكبلت المعاقٌن الخ، وتؤثٌر تلك المشكبلت علً الفبات التً تتعامل معها الخدمة االجتماعٌة وكٌفٌة مساعدتها علً مواجهة تلك 

  .المشكبلت 

  :تحقٌق الشعور بالهوٌة المهنٌة لدي الطبلب - 5

من خبلل فهم واستٌعاب قٌم الخدمة االجتماعٌة للتعامل مع العمبلء إلً جانب ما ٌترتب علً هذا من تكوٌن الشخصٌة المهنٌة 

.  المتكاملة للطالب والتً تتكون أثناء مرور الطالب بخبرات واكتساب مهارات فً سنوات الدراسة التالٌة 

  :اكتساب الطبلب منهج التفكٌر السلٌم والبحث العلمً نظرٌا - 6

من خبلل إجراء البحوث النظرٌة قبل القٌام بالزٌارة عن طرٌق تكلٌفهم بإعداد البحوث النظرٌة المكتبٌة المرتبطة بالمجال الذي سٌتم 

  .زٌارته ومساعدتهم علً اختٌار موضوع البحث ومنهجه واختٌار المراجع التً ٌتم استخدامها

  :تنمٌة التفكٌر النقدي واإلبتكاري لدي الطبلب - 7

من خبلل ما ٌقومون به من نقد وما ٌقترحونه بعد القٌام بالزٌارة لتطوٌر المإسسة أو العمل بها، وتشجٌع مناقشة المواقؾ التً تم 

 .مبلحظتها أثناء الزٌارة والتسجٌل من خبلل كتابة تقارٌر وافٌة عن زٌارة كل مإسسة من المإسسات االجتماعٌة

  :المإسسة االجتماعٌة كمٌدان للزٌارات المٌدانٌة 

  :مقدمة 

      ٌقوم طبلب االجتماع  الخدمة االجتماعٌة بالعدٌد من الزٌارات للمإسسات االجتماعٌة ، والتً تعتبر مجاال ربٌسٌاً لممارسة المهنة 

وتكامل بنابها المهنً ، حٌث تمثل دلٌل فاعلٌتها ، خاصة وأن الخدمة االجتماعٌة مهنة تطبٌقٌة ومهنة ممارسة وبدون هذه الممارسة 

.  فلن ٌكون لها وجود فعلً فً المجتمع 

  :تعرٌؾ المإسسة االجتماعٌة 

 . بناء من األفراد المتفاعلٌن معاً ٌستخدمون المهارات والمصادر لتؤدٌة أعمال وإنتاج خدمات بواسطة أنظمة اتصال  •

  .وحدات اجتماعٌة أو تجمع بشري ٌبنى وٌعاد بناإه بقصد تحقٌق أهداؾ محددة •

نسق من العبلقات التنظٌمٌة التً تنظم وتٌسر حصول المستفٌدٌن علً خدماتها المهنٌة فً إطار هٌكلً منظم وسلطة ٌكفلها  •

  .النظام العام 

نسق اجتماعً له بناء ووظٌفة ، بٌنه وبٌن البٌبة المحٌطة به تفاعل ٌحقق أهداؾ كل من النسق والبٌبة 

 : خظبئض انًؤسسبد االختًبػيخ 
  :يٍ أهى خظبئض انًؤسسخ االختًبػيخ انتي يتى صيبسح انطالة نهب يب يهي

  :أٌ نهب هذفب أو يهًخ أسبسيخ - 1
تؼجيشا والؼيبً ػٍ انتكبفم االختًبػي وانًسئىنيخ انًتجبدنخ ثيٍ   (يدتًؼبد – خًبػبد – أفشاد ) وهزا يؼُي إَتبج خذيبد يٍ أخم انُبط 

  .انفشد وانًدتًغ
  :نهب خهبص إداسي يتكبيم - 2
وفي هزا اندهبص يمىو فيه األخظبئي االختًبػي ثذوس نًًبسسخ انتذخم انًهُي , حيث تًثم انخذيخ االختًبػيخ في ثُبئهب انتُظيًي  

.  أدواسا يهُيخ يحذدح نتحميك أهذاف انًؤسسخ 

  :تختهف ػٍ انهيئبد أو انًؤسسبد األخشي - 3
ورنك يٍ حيث , خبطيخ يٍ تشػبهى , حدًهب , دسخخ تؼميذهب , يٍ حيث يىلغ انخذيخ االختًبػيخ فيه وتأثش هزا انًىلغ في ػاللته 

  .ثبنجُبء انخبص ثبنًؤسسخ ككم 
  :نهب يكبٌ نًًبسسخ وتمذيى انخذيخ - 4
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هذا ٌعنً أنها ال تستهدؾ الربح أو العابد بكل مسمٌاته ، وإنما هدفها هو الرعاٌة االجتماعٌة لفبات  :أنها مإسسات ؼٌر تجارٌة - 5

  0معٌنة من أفراد المجتمع وإن تضمنت أنشطتها عملٌات تربوٌة أو تؤهٌلٌة أو تشؽٌلٌة

تلتزم إدارة المإسسة االجتماعٌة بالنظام األساسً لها وبلوابحها التنظٌمٌة التً تحدد شروط  :االلتزام بالنظام األساسً للمإسسة - 6

  .االستفادة من خدماتها ومصادر تموٌلها التً تتضمن تموٌبلً حكومٌاً أو أهلٌاً إلً جانب الهبات والتبرعات المحلٌة والدولٌة 

وهً التً تمنحها حرٌة الحركة والتؽٌٌر بتؽٌر احتٌاجات العمبلء والتؽٌٌرات االجتماعٌة أو السٌاسٌة  :تتسم بالمرونة والدٌنامٌكٌة - 7

 . واالقتصادٌة المرتبطة بالرعاٌة االجتماعٌة

 : معاٌٌر تصنٌؾ المإسسات االجتماعٌة 

:  تصنٌؾ المإسسات حسب التبعٌة : أوالً 

المدارس الحكومٌة ، : وهً التً تنشبها الدولة وتتولً مسبولٌة تموٌلها واإلشراؾ علٌه، ومن أمثلتها  :مإسسات حكومٌة  •

  .ومكاتب العمل ، ومكاتب الضمان االجتماعً 

وهً التً ٌكونها األهالً وٌتولون إدارتها بجهود تطوعٌة فً إطار قانون الجمعٌات والمإسسات الخٌرٌة  :مإسسات أهلٌة  •

  .الجمعٌات الخٌرٌة : تحت إشراؾ حكومً، ومن أمثلتها 

.  وهً التً تجمع بٌن الجهود الحكومٌة واألهلٌة فً اإلدارة والتموٌل :  مإسسات مشتركة  •

  :تصنٌؾ المإسسات حسب نوعٌة المجال :ثانٌاً 

  (عمالٌة– أسرٌة – مدرسٌة " قد تكون مإسسة  ): تصنؾ المإسسات وفقاً لمجال الممارسة

بالنسبة لمجال رعاٌة . الخ ..كمإسسات محكمة األحداث، دار المبلحظة ، ودار اإلٌداع  )كما قد تصنؾ طبقاً لخدمات التً تقدمها 

   .(األحداث 

:  تصنٌؾ المإسسات تبعاً لوضع الخدمة بها :ً ثالثا 

وهً التً قامت أساساً لتطبٌق الخدمة االجتماعٌة وتقدٌم خدمات اجتماعٌة للعمبلء أفراد أو جماعات أو : مإسسات أولٌة  •

مإسسة رعاٌة األحداث ، مإسسات رعاٌة المسنٌن ، أندٌة الشباب، وٌبلحظ أن األخصابً : مجتمعات، ومن أمثلتها 

 .االجتماعً فً تلك المإسسات ٌمثل دور القٌادي المهنً

وهً التً أنشبت لتحقٌق هدؾ ما ، وهً ؼٌر متخصصة فً الخدمة االجتماعٌة ولكن الخدمة االجتماعٌة : مإسسات ثانوٌة  •

: تمثل جانباً من خدماتها ، حٌث أن وجود الخدمة االجتماعٌة ٌعتبر وسٌلة مساعدة لتحقٌق أهدافها الربٌسٌة، ومن أمثلتها 

  0المستشفٌات ،حٌث تتواجد الخدمة االجتماعٌة فً هذه المإسسات– المصانع – المدارس 

 :- أسس اختٌار مإسسات الزٌارات المٌدانٌة

تعتبر المإسسات التً ٌتم زٌارة الطبلب لها شرٌكة هامة فً عملٌة إعداد الطالب ، ومن أهم شروط اختٌار المإسسات لتستطٌع القٌام 

:  بمهمة تحقٌق أهداؾ الزٌارة، ما ٌلً 

التزام إدارة المإسسات واألخصابٌٌن العاملٌن بها بالقبول بفكرة أن زٌارة طبلب الخدمة االجتماعٌة هو أحد الوظابؾ الهامة - 1

  .للمإسسة ، وأن إكساب الطبلب المهارات الخاصة بالزٌارات واجب تمٌله االلتزامات والقٌم المهنٌة

وجود أخصابً اجتماعً خرٌج أقسام االجتماع والخدمة االجتماعٌة بشرط أن تسمح له المإسسة بالوقت البلزم لمقابلة الطبلب - 2 

 .وإعطابهم المعلومات الخاصة بالمإسسة والرد علً استفساراتهم
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وجود العمبلء الذٌن ٌستفٌدون من المإسسة وقت زٌارة الطبلب ، بما ٌساهم فً أن توفر المإسسة الخبرة المبلبمة للطبلب  - 3

  .للتعرؾ علً أنشطة المإسسة فعلٌاً 

توفٌر المإسسة للتسهٌبلت واإلمكانٌات البلزمة لزٌارة الطبلب ، وتسهٌل مهمة المشاهدة الفعلٌة والمرور علً األقسام المختلفة - 4

  .التً تشملها المإسسة 
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 أٌمن محمود عبد العال. د     المحاضرة الثالثة                                         

  أهمٌة ومشتمبلت الزٌارة المٌدانٌة

  أسس اختٌار مإسسات الزٌارات المٌدانٌة

  عناصر المحاضرة

 مقدمة •

أسس اختٌار مإسسات الزٌارات المٌدانٌة  •

أهمٌة ومشتمبلت الزٌارة المٌدانٌة  •

 بنود تقارٌر الزٌارات المٌدانٌة •

 اعداد الطالب تعتبر المإسسات التً ٌتم زٌارة الطبلب لها شرٌكة هامة فً عملٌة  :مقدمة

 :- أسس اختٌار مإسسات الزٌارات المٌدانٌة  

التزام إدارة المإسسات واألخصابٌٌن العاملٌن بها بالقبول بفكرة أن زٌارة طبلب الخدمة االجتماعٌة هو أحد الوظابؾ الهامة  -

للمإسسة ، وأن اكساب الطبلب المهارات الخاصة بالزٌارات واجب تملٌه االلتزامات والقٌم المهنٌة المتعارؾ علٌها من جمٌع 

  .األخصابٌٌن االجتماعٌٌن ، باإلضافة لضرورة موافقتهم على زٌارة الطبلب لها 

وجود أخصابً اجتماعً خرٌج كلٌات أو معاهد الخدمة االجتماعٌة بشرط ان تسمح له المإسسة بالوقت البلزم لمقابلة  -

  .الطبلب وإعطابهم المعلومات الخاصة بالمإسسة والرد على استفساراتهم 

وجود العمبلء الذٌن ٌستفٌدون من المإسسة وقت زٌارة الطبلب ، بما ٌساهم فً أن توفر المإسسة الخبرة المبلبمة للطبلب  -

  .للتعرؾ على أنشطة المإسسة فعلٌاً 

توفر حد أدنى من كفاءه تقدٌم الخدمات ، بما ٌساهم فً توفر برامج وأنشطة للخدمة االجتماعٌة تتٌح الفرصة الكافٌة لمعرفة  -

  .الطبلب بنوعٌة الخدمات التً تقدم للعمبلء المستفٌدٌن من المإسسة 

توفٌر المإسسة للتسهٌبلت واالمكانٌات البلزمة لزٌارة الطبلب ، وتسهٌل مهمة المشاهدة الفعلٌة والمرور علً األقسام  -

 المختلفة التً تشملها المإسسة

أهمٌة وأسلوب إعداد تقرٌر الزٌارة المٌدانٌة  

 عزٌزي الطالب 

 لمساعدتك على كتابة تقرٌر الزٌارة فإنه من البلزم أن نعطٌك فكرة عن العناصر األساسٌة التً ٌنبؽً أن ٌشتمل علٌها التقرٌر بما 

ٌمكنك من التعرؾ على المإسسة وفهم وظٌفتها واختصاصاتها وشروط منح خدماتها وتقوٌم أنظمتها وإدارتها ، ووسابل اتصال 

  .العمبلء بها وحصولهم على الخدمات التً تقدمها 

:  وترجع أهمٌة وأسلوب إعداد تقرٌر الزٌارات المٌدانٌة لما ٌلى 

 :  بٌانات أولٌة 

وهى بٌانات معرفة بالمإسسة التً ٌتم زٌارتها بؽرض تحدٌد هوٌتها وطبٌعتها الخاصة وطبٌعة أنشطتها ، والمنطقة التً تخدمها 

 جؽرافٌاً ، ومٌدان عملها وظٌفٌا تمٌٌزاً لها عن المإسسات األخرى 



  [اختكم بنت نجـد..دعواتكم لوالدي بالرحمة والمغفرة ]               
 

 
 

    11 

  :-وتشمل تلك البٌانات 

.  رقم الزٌارة ، تارٌخها ، وزمنها : بٌانات عن الزٌارة نفسها تتضمن 

.  وٌكون ذلك فى أؼلب االحوال وفق برنامج محدد للزٌارات المٌدانٌة من قبل الكلٌة أو المعهد العلمى 

  .حتى ٌكون معبراً عن طبٌعتها الخاصة وانشطتها وممٌزاً لها عن ؼٌرها من المإسسات ارتباطاً بمجال الزٌارة  : اسم المإسسة

وترجع أهمٌة ذكر اسم المإسسة حتى ال ٌحدث خلط بٌنها وبٌن ؼٌرها من المإسسات التى تعمل فى نفس مجال عملها المهنى ، 

 (أ):  مثال ذلك . خاصة وأن كل مجال من مجاالت الممارسة المهنٌة فى الخدمة االجتماعٌة ٌمكن أن ٌتبعه كثٌر من المإسسات 

محكمة األحداث ، : مجال رعاٌة األحداث (ب)المدارس ، الصحة المدرسٌة ، مكاتب الخدمة االجتماعٌة المدرسٌة : المجال المدرسى 

  .دار اإلٌداع ، دار المبلحظة ، المراقبة االجتماعٌة

حٌث ٌجب تحدٌد موقع المإسسة لمعرفة طبٌعه البٌبه التى تخدمها ، خاصة وأن هناك مإسسات ٌمكن ان تتشابه  : عنوان المإسسة

 مع إسم المإسسة التى ٌزورها الطالب مثل المستشفٌات ، والوحدات االجتماعٌة 

ومن ثم فإن تحدٌد العنوان أمر مهم ، ألنه ٌحدد تحدٌداً قاطعاً المإسسة التى قام الطالب بزٌارتها فعبلً ، كما أن معرفة عنوان المإسسة 

  .ٌعتبر وسٌلة للوصول إلى المإسسة بطرٌقة مٌسرة 

حٌث ٌفٌد ذلك فى حصول الطالب على أى معلومات ٌرٌد الحصول علٌها بعد الزٌارة ، أو االستفسار عن الخدمات  : تلٌفون المإسسة  

  .التى تقدمها المإسسة لبعض الحاالت التى ٌرٌد الطالب أن ٌحولها للمإسسة أثناء تدرٌبة أو عمله بؤى مإسسة أخرى بعد ذلك 

أى تحدٌد الجهة التى لها حق االشراؾ على المإسسة ، والقابمة بمد المإسسة باألموال التى تحتاجها وقد تكون  : تبعٌة المإسسة

مع الوضع فى االعتبار أن المإسسات األهلٌة تخضع  (سبق الحدٌث عن تصنٌؾ المإسسات وفقاً لتبعٌتها )مإسسات أهلٌة أو حكومٌة 

 .إلشراؾ وزارة العمل والشإون االجتماعٌة

أى تحدٌد األنشطة الوظٌفٌة التى تإدٌها المإسسة وبالتالً معرفة نوعٌة العمبلء الذٌن ٌمكنهم : مٌدان عمل المإسسة وظٌفٌاً 

  .االستفادة من تلك االنشطة 

 وهو ما ٌحدد النطاق الجؽرافى لعمل المإسسة التى ٌقوم الطالب بزٌارتها وٌحدد اختصاصات :المجال الجؽرافى الذى تخدمه المإسسة

  .المإسسة كؤساس لتنظٌم العمل بٌن تلك المإسسة وؼٌرها من المإسسات التى تعمل فى نفس المجال الوظٌفى أو تقدم نفس الخدمات 

:  وقد ٌكون المجال الجؽرافى لعمل المإسسة 

  ( زٌارة لوزارة التخطٌط )على المستوى القومى * 

  (زٌارة االتحاد االقلٌمى علً مستوي المحافظة  ) على المستوى اإلقلٌمً*  

   .(زٌارة لمستشفى أو مدرسة  )على المستوى المحلى *  

 وهذا التحدٌد ٌفٌد عند إجراء البحوث والمسوح االجتماعٌة لدراسة مدى فاعلٌة الخدمة التى تقدمها المإسسة فى النطاق 

الجؽرافى الذى تخدمة ، كما أن معرفة هذا المجال الجؽرافى والتؽٌرات الدٌموجرافٌة التى تحدث فٌه ٌسهم فً تحدٌد حجم التؽٌٌر 

  .المطلوب فى أنشطة المإسسة أو طبٌعة الخدمات التى تقدمها لمواجهة الطلب المتزاٌد على الخدمة من جانب العمبلء المستفٌدٌن منها

نشؤة المإسسة وتطورها  

 : عرض موجز لنشؤة المإسسة ٌبٌن فٌه الطالب 

وعبلقة نشؤة المإسسة بمرحلة تطور ممارسة مهنة الخدمة االجتماعٌة ، وارتباطه بمٌدان عمل المإسسة ، : تارٌخ إنشاء المإسسة 

  .وتحدٌد لماذا تم إنشاء تلك المإسسة فى هذا التارٌخ بالذات 
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مما ٌعطً خلفٌة تارٌخٌة عن المإسسة وارتباط نشؤتها بمرحله تطور مهنة الخدمة االجتماعٌة بوجه عام وبمجال نشاط المإسسة 

.  بوجه خاص 

  . فى بداٌة نشؤتها من مبانى وتجهٌزات ،  وخدماتها وبرامجها وانشطتها التى بدأت تقدمها :شكل المإسسة 

مما ٌوضح البداٌات األولً لنشؤتها لتقابل احتٌاجات وتسهم فً مواجهة مشكبلت العمبلء المستفٌدٌن  

 من حٌث تطور الموارد المالٌة والبشرٌة والتنظٌمٌة كالمٌزانٌة والعمالة وأعداد العمبلء :التطورات التى طرأت على المإسسة 

  .المستفٌدٌن ونوعٌاتهم 

وهل استحدثت مٌادٌن عمل جدٌدة بالمإسسة أم أن المإسسة مازالت تقدم نفس  : اإلنشاءات والتجهٌزات التً استحدثت بالمإسسة

  .الخدمات منذ بداٌة إنشابها

خاصة وأن لكل مإسسة سٌاسة عمل خاصة تتناسب مع طبٌعة أنشطتها وما تقدمه من خدمات وبرامج ، لذا  : سٌاسة العمل بالمإسسة

البد من معرفة وفهم سٌاسة المإسسة الداخلٌة وارتباطها بخدماتها ، ومدي التطور فً تلك السٌاسة لتقابل االحتٌاجات المتجددة 

. للعمبلء 

وٌشٌر ذلك إلى ما تستهدؾ المإسسة تحقٌقه فى النطاق الجؽرافى الذى تعمل فٌه لخدمة عمبلبها ، حٌث أهداؾ المإسسة وخدماتها 

تعتبر األهداؾ بمثابة موجهات لتصمٌم برامج وخدمات المإسسة وذلك إلشباع احتٌاجات المستفٌدٌن ومساعدتهم على مواجهة 

  .مشكبلتهم 

:-  وٌتعرؾ الطالب على 

  .األهداؾ التى أنشبت المإسسة من اجل تحقٌقها فى بداٌة نشؤتها  -

  .توضٌح التؽٌٌر الذى طرأ على أؼراض المإسسة منذ بداٌة نشؤتها -

نوع وطبٌعة الخدمات والبرامج التى تقدمها المإسسة ، ونوعٌة المستفٌدٌن من تلك الخدمات والبرامج فى الوقت الحالى ،  -

  .حٌث ٌختلؾ العمبلء المستفٌدون من مإسسة ألخرى 

، حتى ٌتؤكد العاملون من انطباق الشروط على  (عمبلء المإسسة)شروط تقدٌم تلك الخدمات للمستفٌدٌن من المإسسة  -

وفى حاله عدم أنطباق الشروط ٌقوم األخصابً . العمبلء ، وهذه الشروط تكون واضحه فى البلبحة الداخلٌة للمإسسة 

االجتماعى بتوجٌه العمبلء إلى المإسسات التى ٌمكن أن تنطبق شروطها علً حاالتهم ، وهذا التوجٌه ٌتم بحكم فهم 

 األخصابى االجتماعى ودراٌته بالمإسسات األخرى فى المجتمع 

التعرؾ على المراحل والخطوات التً ٌتبعها العمبلء منذ تقدمهم لطلب المساعدة من المإسسة حتى نهاٌة حصولهم على  -

.  خدماتها ، والوثابق والمستندات المطلوبة الستفادة العمبلء من الخدمات واألنشطة التى تقدمها

التعرؾ على النظم واللوابح التى فى ضوبها ٌتم تقدٌم الخدمات ، حٌث أن تلك اللوابح هى التى تحدد قواعد وأسس العمل  -

والبناء التنظٌمى للمإسسة واختصاصات كل قسم من أقسامها ، وكل ماٌساعد على تقنٌن وتنظٌم العمل تحقٌقاً لؤلهداؾ التى 

.  تسعى المإسسة إلى تحقٌقها 

 إمكانٌات المإسسة وأقسامها 

  :لكل مإسسة إمكانٌات تستخدمها لتحقٌق أهدافها وٌقصد باإلمكانٌات ما ٌتوفر للمإسسة من 

:  مبانى ومرافق 
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وهى اإلمكانٌات المادٌة التى تتعلق بسعة المإسسة المكانٌة ومدى كفاٌتها للمستفٌدٌن منها ، ومدى تمشى طبٌعة المبانى مع ظروؾ 

العمبلء وحالتهم الصحٌة والجسمٌة ، خاصة إذا كان المستفٌدٌن من المعاقٌن أو المسنٌن مثبل حٌث ٌحتاجون إلى نمط خاص من 

  .المبانى والتجهٌزات التى تٌسر حصولهم على خدمات المإسسات االجتماعٌة 

هذا باإلضافة إلً موقع المإسسة بالنسبة للمنطقة الجؽرافٌة التى تخدمها ، وخطط الصٌانة أو تطوٌر المبانى ، ومدى وجود خطة 

.  للتوسع فى اإلنشاءات 

إلى جانب مدى توفر التجهٌزات كاألثاث ، وخطوط االتصال بٌن اقسام المإسسة من ناحٌة وبٌنها وبٌن المإسسات األخرى أو بٌنها 

  .وبٌن العمبلء الذٌن تخدمهم المإسسة تمهٌداً لخدمة عمبلبها 

 :إمكانٌات بشرٌة 

 حٌث أنه على قدر ما ٌتوفر فى المإسسة من القوى البشرٌة والتخصصات العاملة المعدة والمدربة على قدر توقعنا لمستوى تحقٌق 

.  األهداؾ ومستوى تقدٌم الخدمات 

وٌتضمن ذلك التعرؾ على عدد العاملٌن فى كل قسم من أقسام المإسسة ومستوى إعدادهم المهنى وقدرتهم على تخطٌط وتنفٌذ 

ومتابعة البرامج التى ٌحتاجها العمبلء ، وتناسب هذا العدد مع أعداد العمبلء المستفٌدٌن من خدمات المإسسة ، ومدى احتٌاج العنصر 

  .البشرى لمعارؾ أو خبرات ومهارات جدٌدة لزٌادة كفاءته لتقدٌم الخدمات 

 :إمكانٌات مالٌة 

:   تنطوى على تحدٌد مٌزانٌة المإسسة والوضع المالى لها من حٌث 

حجم المٌزانٌة ومصادر تموٌل المإسسة ، وتوزٌع المٌزانٌة على األبواب المختلفة للصرؾ ، ومدى تطور مٌزانٌة المإسسة عبر 

السنوات المختلفة ونوعٌة السجبلت المالٌة الموجودة بالمإسسة واللوابح المنظمة لئلمكانٌات المالٌة من حٌث الموارد ومدى مبلءمة 

  .المٌزانٌة وكفاٌتها لتحقٌق أهداؾ المإسسة ، ونظام التفتٌش والرقابة المالٌة والجهات التى لها صبلحٌة القٌام بتلك المهمة 

 : البناء التنظٌمً للمإسسة 

أى تحدٌد األقسام والوحدات واإلدارات التى تتكون منها المإسسة ومدى مبلءمة هذا البناء التنظٌمى لطبٌعة عمل المإسسة واألهداؾ 

  .التى تسعى لتحقٌقها ، مع االهتمام بتوضٌح موقع األخصابً االجتماعً فى هذا البناء التنظٌمى وعبلقته بالعاملٌن فى المإسسة 

:  وٌختلؾ هذا البناء التنظٌمى فى المإسسة األهلٌة عنه فى المإسسة الحكومٌة 

  .تنقسم إلى أقسام أو وحدات فرعٌة لكل منها وظٌفة معٌنة ومحددة  : المإسسات الحكومٌة

 تتمثل فى الجمعٌة العمومٌة ومجلس اإلدارة ، واللجان ولكل منها تكوٌنه واختصاصاته فى إطار المإسسة األهلٌة :المإسسات األهلٌة 

.  

 : عبلقة المإسسة باألجهزة األخرى وأثر ذلك على تحقٌق أهدافها 

   أي مإسسة من مإسسات الرعاٌة االجتماعٌة ال تعمل فى فراغ ولكن بٌنها وبٌن المإسسات األخرى عبلقة سواء كانت هذه 

:  العبلقات 

 بٌن المإسسة وبٌن المإسسات األخرى المحٌطة بها على نفس المستوى الجؽرافى داخل المجتمع المحلى أو فى :عبلقة أفقٌة 

.  مجتمعات محلٌة أخرى 

  .عبلقة المدرسة بالمشفى وعبلقتهما بالوحدة المحلٌة : مثال ذلك 
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بٌن المإسسة والمستوٌات األعلى منها أو األدنى منها فى المستوى التنظٌمى والتى تقوم باإلشراؾ على تلك المإسسة : عبلقة رأسٌة 

  .

عبلقة مدٌرٌة الشإون االجتماعٌة علً المستوي المحلً بوزارة الشإون االجتماعٌة على المستوى القومى والوحدة  : مثل ذلك

  .االجتماعٌة على المستوى األدنً 

مع االهتمام بتوضٌح طبٌعة التفاعل بٌن المإسسة وؼٌرها ، وكٌفٌة التنسٌق بٌن وظٌفة وأهداؾ المإسسة وؼٌرها من المإسسات 

األخرى سواء كانت أهلٌة أو حكومٌة ، واالستفادة منها فى تقدٌم المإسسة لخدماتها وتحقٌق أهدافها بطرٌقة أفضل ، والعوامل 

. المإثرة على تلك العبلقة سواء كانت عوامل بٌبٌة أو تنظٌمٌة أو بشرٌة 

 طبٌعة ممارسة الخدمة االجتماعٌة بالمإسسة 

ٌعتبر التعرؾ على ممارسة الخدمة االجتماعٌة بالمإسسة التى ٌقوم الطالب بزٌارتها من أهم أهداؾ تنظٌم تلك الزٌارات حتى ٌتعرؾ 

 : - الطالب على 

.  الدور المتوقع أو الدور الموصوؾ لؤلخصابً االجتماعً فى مجال عمل المإسسة  -

الدور الذى ٌقوم به األخصابى االجتماعى فعبلً بالمإسسة ، ومدى تفهم األخصابى لهذا الدور لمواجهة مشكبلت العمبلء  -

  .المستفٌدٌن من المإسسة 

عبلقة األخصابً االجتماعً بفرٌق العمل بالمإسسة ومدى تفهمه ألدوار كل منهم ، ومدى تفهمهم لدوره ، وطبٌعة التعاون  -

بٌن التخصصات المختلفة بالمإسسة لتوفٌر رعاٌة متكاملة للعمبلء ، مع االهتمام بتوضٌح مدى تفهم إدارة المإسسة لطبٌعة 

التعاون بٌن تلك التخصصات وتهٌبة المناخ المناسب لٌمارس كل تخصص ما ٌوكل إلٌه من مهام فى إطار عبلقته 

  .بالتخصصات األخرى بالمإسسة

  .تحدٌد السجبلت المهنٌة التً ٌستخدمها األخصابً االجتماعً فى تقدٌم خدماته للعمبلء المستفٌدٌن من المإسسة  -

التعرؾ علً الصعوبات التً تواجه األخصابً االجتماعً فً ممارسة المهام المنوطة به وأسبابها ، والجهود التً تبذل من جانبه أو - 

من جانب العاملٌن بالمإسسة أو إدارتها لتذلٌل تلك الصعوبات ، بما ٌسهم فً زٌادة فعالٌة الدور الذي ٌقوم به األخصابً فً إطار 

. تعاونه مع فرٌق العمل بالمإسسة 

 مبلحظات الطالب ورأٌه فً المإسسة 

لما كانت الزٌارات المٌدانٌة تسعى إلى تنمٌة إدراك الطالب بالمإسسة التى ٌزورها وقدرته على تقٌٌمها وتنمٌة التفكٌر النقدي 

  .واالبتكاري لدٌه من خبلل ما ٌقوم به من نقد وما ٌقترحه من مقترحات بعد القٌام بالزٌارة 

  :لذا ٌجب أن ٌشمل التقرٌر علً رأى الطالب فى كل من 

.  الشكل العام واقسام المإسسة ومدى تناسبها مع احتٌاجات وأعداد العمبلء المستفٌدٌن من خدماتها  -

  .أسلوب العمل بالمإسسة ومدى مناسبته لطبٌعة الخدمات التى تقدمها المإسسة -

  .مدى توافر االمكانٌات البشرٌة بالمإسسة وتناسبها مع أعداد المستفٌدٌن -

.  مدى مبلءمة المٌزانٌة لتحقٌق أهداؾ المإسسة  -

  .مدى تحقٌق المإسسة ألهدافها فى خدمة عمبلبها  -

  .عدد األخصابٌٌن االجتماعٌٌن وتناسبه مع اعداد المستفٌدٌن  -

  .مدى تفهم األخصابى لدوره بالمإسسة ورضابه عن هذا الدور -

  .مدى تفهم العاملٌن بالمإسسة لدور األخصابى االجتماعً  -
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.  مدى تعاون العاملٌن بالمإسسة من التخصصات األخرى مع األخصابى االجتماعى لتقدٌم خدمات متكاملة للعمبلء  -

مدى قٌام إدارة المإسسة بتهٌبه وتٌسٌر المناخ المبلبم لٌمارس األخصابى االجتماعى دوره بفاعلٌة   -

مدى وجود معوقات تواجه األخصابى األجتماعى للقٌام بدوره لخدمة عمبلء المإسسة   -

.  مقترحات الطالب لتطوٌر عمل المإسسة واالرتقاء بالخدمات التى تقدمها -

 تقٌٌم الطالب للزٌارة 

  ، وٌرتبط ذلك بحكم الطالب على الزٌارة التى قام بها من حٌث اإلعداد لها وتنفٌذها ومدى ما حققته الزٌارة للطالب من فابدة

 ووجهة نظره فى كٌفٌة التؽلب على الصعوبات التى واجهته فى مراحل الزٌارة وكتابة تقرٌرها والمناقشات التى تمت بشؤنها 

  : -وٌتضمن ذلك ما ٌلى 

 صعوبات خاصة باإلعداد للزٌارة.  

      " أثناء القٌام بالزٌارة.  

      " بعد الزٌارة  .

  ًمقترحات الطالب لتبلفى الصعوبات مستقببل.  

 مشتمبلت تقرٌر الزٌارة المٌدانٌة 

   بٌانات أولٌة عن المإسسة 

  :أسم المإسسة  •

  :عنوان المإسسة تفصٌبلً  •

  :تلٌفون المإسسة  •

:  مجال الممارسة المهنى للمإسسة  •

  :تارٌخ إنشاء المإسسة  •

   :(إن وجد)رقم أشهار المإسسة  •

 : تبعٌة المإسسة  •

:  نطاق العمل الجؽرافى للمإسسة  •

:  مواعٌد العمل الٌومى بالمإسسة •

  :إسم مدٌر المإسسة  •

:  إسم األخصابى المسبول بالمإسسة  •
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  علً سمٌر. د    المحاضرة الرابعة                                        

 المجال المدرسً كؤحد مجاالت الممارسة المهنٌة

  عناصر المحاضرة

 .تعرٌؾ الخدمة االجتماعٌة فً المجال المدرسً  •

.  أهداؾ الخدمة االجتماعٌة فً المجال المدرسً  •

. بعض مشكبلت التبلمٌذ فً المجال المدرسً  •

. دور الخدمة االجتماعٌة فً المجال المدرسً  •

.  طبٌعة التعاون بٌن األخصابً االجتماعً والتخصصات األخري فً إطار العمل الفرٌقً بالمجال المدرسً   •

: عرٌؾ الخدمة االجتماعٌة فً المجال المدرسً ت 

 : لقد تعددت اآلراء حول تعرٌؾ الخدمة االجتماعٌة فً المجال المدرسً ومنها 

مجموعة المجهودات والخدمات والبرامج التً ٌهٌبها أخصابٌون اجتماعٌون ألطفال وطلبه المدارس ومعاهد التعلٌم علً 

اختبلؾ مستوٌاتهم بقصد تحقٌق أهداؾ التربٌة الحدٌثة ، أي تنمٌة شخصٌات الطبلب وذلك بمساعدتهم علً االستفادة من 

  .الفرص والخبرات المدرسٌة إلً أقصً حد تسمح به قدراتهم واستعداداتهم المختلفة 

الجهود المهنٌة الفنٌة التً تهدؾ إلً إحداث التوافق بٌن التبلمٌذ وبٌباتهم المدرسٌة واألسرٌة ، ومساعدة التبلمٌذ لتحقٌق 

أقصً درجة من االستٌعاب وتهٌبة أنسب الظروؾ المبلبمة للنمو والنضج االجتماعً ، ومساعدة أسر التبلمٌذ لتدعٌم 

  .عبلقاتهم بالمدرسة لكً تتمكن المدرسة من تحقٌق أهدافها التربوٌة  

 : وٌمكن تعرٌؾ الخدمة االجتماعٌة فً المجال المدرسً بؤنها 

أحد مجاالت الممارسة المهنٌة لؤلخصابً االجتماعً فً المإسسات التعلٌمٌة بهدؾ رعاٌة الطبلب بتدعٌم وتنمٌة قدراتهم أو  •

مساعدتهم علً إشباع احتٌاجاتهم ومواجهة مشكبلتهم ، عن طرٌق التعاون المخطط بٌن األخصابً والتخصصات المختلفة 

بالمدرسة أو بالمجتمع المحلً لبلستفادة من الموارد المتاحة أو التً ٌمكن إتاحتها لربط المإسسة التعلٌمٌة ببٌبتها وتحقٌق 

.  أهداؾ المهنة فً المجال المدرسً فً إطار السٌاسة التعلٌمٌة فً المجتمع 

 : ومن خبلل التعرٌؾ السابق ٌتضح أن  •

الخدمة االجتماعٌة فً المجال المدرسً هً أحد مجاالت العمل المهنً التً ٌمارسها األخصابً االجتماعً فً المإسسات التعلٌمٌة 

.  من خبلل االلتزام بالمبادئ والقٌم المهنٌة لمهنة الخدمة االجتماعٌة 

 ــ  أن ممارسة األخصابً االجتماعً لعمله فً هذا المجال ٌستهدؾ رعاٌة وبناء العنصر البشري المتمثل فً الطبلب وتنمٌة قدراتهم 

ومساعدتهم علً إشباع احتٌاجاتهم ومواجهة مشكبلتهم ، حٌث ال ٌتم التركٌز فقط علً الطبلب المتعثرٌن فً دراستهم بل والمتفوقٌن 

علً حد سواء 

ــ  أن األخصابً االجتماعً فً سعٌه لتحقٌق أهداؾ النسق التعلٌمً ال ٌعمل منفرداً فً هذا المجال بل ٌلتزم بالتعاون المهنً مع جمٌع 

مدٌر المدرسة ، المدرسٌن ، األخصابً النفسً واألخصابً الرٌاضً ومشرفً األنشطة ، : التخصصات المختلفة بالمدرسة ، مثل 

 وؼٌرهم من التخصصات لتوفٌر الرعاٌة المتكاملة للطبلب فً كافة المراحل التعلٌمٌة وفقاً الحتٌاجاتهم 

ــ  أن األخصابً االجتماعً فً تعامله مع كافة أنساق التعامل فً المجال المدرسً ٌلتزم بتطبٌق كافة الطرق المهنٌة المتمثلة فً 

طرٌقة خدمة الفرد ، طرٌقة خدمة الجماعة ، طرٌقة تنظٌم المجتمع ، التخطٌط ، إدارة المإسسات ، والبحث ، علً أساس تكاملً طبقاً 

لطبٌعة موقؾ التدخل وفً إطار االلتزام بقٌم وفلسفة مهنة الخدمة االجتماعٌة 

تعتمد الخدمة االجتماعٌة فً عملها داخل المإسسة التعلٌمٌة علً األسلوب العلمً الجاد من خبلل خطط مهنٌة واضحة المعالم تتضمن 

  .التخطٌط للعمل المهنً ، وتنفٌذ برامجه ، وتقوٌم تلك البرامج واألنشطة والتدخل لتطوٌرها لتصبح أكثر قدرة علً تحقٌق األهداؾ : 

تهتم الخدمة االجتماعٌة بالمساهمة فً التنشبة االجتماعٌة للطبلب فً المراحل المختلفة ، كما تهتم بتذلٌل كافة المعوقات التً تإثر 

.  علً القطاع التعلٌمً لتحقٌق األهداؾ الوقابٌة والعبلجٌة والتنموٌة التً ٌسعً لتحقٌقها النسق التعلٌمً

 : أساسٌة تضمن نجاحها فً عملها وهً تتضمن ممارسة الخدمة االجتماعٌة فً المجال المدرسً مقومات 
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.  أ ـ الطبلب فً المراحل التعلٌمٌة المختلفة ، باعتبارهم المحور الذي تدور حوله وله كافة الخدمات التعلٌمٌة والتربوٌة واالجتماعٌة 

ب ـ الخدمات التً تهتم بتقدٌمها المهنة ، والتً ٌحتاجها هإالء الطبلب وفقاً لمرحلة تعلٌمهم لمساعدتهم علً مواجهة مشكبلتهم 

.  وزٌادة قدرتهم علً التحصٌل الدراسً 

القادة المتمثلون فً األخصابٌٌن االجتماعٌٌن الذي ٌقدمون خدماتهم للمستفٌدٌن فً المجال المدرسً بالتعاون مع التخصصات - ج

  الفرٌقًاألخري علً أساس من العمل

أن مهنة الخدمة االجتماعٌة فً عملها بالمجال المدرسً تعمل مع القٌادات المجتمعٌة الجادة ، كما تشجع المشاركة الشعبٌة 

والمساعدة الذاتٌة من قبل سكان المجتمع المحلً المحٌط بالمإسسة التعلٌمٌة لبلستفادة باإلمكانٌات المجتمعٌة المتاحة والتً ٌمكن 

إتاحتها لتحقٌق األهداؾ التً ٌصبوا إلٌها ، وفً نفس الوقت تعتبر المإسسة التعلٌمٌة مركز إشعاع للبٌبة المحٌطة من ناحٌة أخري 

 . فً إطار محددات السٌاسة التعلٌمٌة كجزء من السٌاسة العامة فً المجتمع 

 : أهداؾ الخدمة االجتماعٌة فً المجال المدرسً 

 : ٌمكن أن نحدد أهم أهداؾ الخدمة االجتماعٌة فً المجال المدرسً فٌما ٌلً 

ـ العمل علً إٌجاد ترابط وتفاهم قوي بٌن البٌت والمدرسة ، أي بٌن الذٌن ٌشتركون فً تربٌة وتنشبة الطبلب تنشبة اجتماعٌة من 

.  ناحٌة وبٌنهم وبٌن المدرسٌن الذٌن ٌقومون بتعلٌم هإالء الطبلب داخل المإسسة التعلٌمٌة من ناحٌة أخري 

ـ تنظٌم الحٌاة االجتماعٌة بالمإسسة التعلٌمٌة ، حتً تصبح محببة إلً نفوس الطبلب وصالحة لنمو قدراتهم العقلٌة والوجدانٌة 

والجسمٌة والروحٌة من خبلل مساعدة الطبلب علً االندماج فً النشاط المناسب بمشاركتهم فً الجماعات المتعددة التً تتكون 

.  بالمدرسة 

ـ مساعدة الطبلب علً إشباع احتٌاجاتهم ومواجهة مشكبلتهم ، ومحاولة المواءمة بٌن الطالب وبٌن المإسسة التعلٌمٌة ، وتشجٌع 

 . المدرسٌن للتعامل مع الطبلب ذوي المشكبلت ومساعدتهم علً حلها حتى ال تعوق الطبلب أثناء حٌاتهم الدراسٌة 

ـ تهٌبة الظروؾ المحٌطة بالطالب لمساعدته علً التحصٌل الدراسً ، وإزالة المعوقات التً تحول دون التفوق الدراسً سواء كانت 

  .تلك المعوقات مرتبطة باألسرة أو المدرسٌن أو المإسسات فً البٌبة التً ٌمكنها المعاونة فً ذلك 

مساعدة المدرسة علً نشر خدماتها فً المنطقة التً توجد فٌها ، لكً تعتبر بحق مركز إشعاع للبٌبة وذلك بوضع إمكانٌاتها فً خدمة 

البٌبة المحٌطة بها من ناحٌة ، ومساعدة المجتمع الذي توجد به المدرسة علً تدعٌمها وأفادتها بما ٌتوفر لدٌه من موارد وإمكانٌات 

 . ٌمكن استخدامها لخدمة الطبلب من ناحٌة أخري 

ـ جعل التنظٌمات فً المإسسة التعلٌمٌة أكثر استجابة لحاجات الطبلب وزٌادة استفادتهم منها ، وتوجٌه التفاعبلت االجتماعٌة 

واالرتفاع بمستواها ومفهومها بما ٌسمح بالتفاعل داخل وخارج البٌبة المدرسٌة 

مواجهة الظواهر االجتماعٌة المنعكسة علً المإسسة التعلٌمٌة ، كالتسٌب والعدوان وتعاطً المخدرات والتلوث وؼٌرها من الظواهر -

 . السلبٌة ، وذلك بتنظٌم البرامج والمشروعات لمقابلة أو مواجهة هذه الظواهر المإثرة علً العملٌة التعلٌمٌة والحٌاة المدرسٌة 

 :بعض مشكبلت التبلمٌذ فً المجال المدرسً  

 : تعرٌؾ المشكلة المدرسٌة 

الصعوبات والمواقؾ التً تواجه التبلمٌذ فً مختلؾ مراحل التعلٌم نتٌجة لمإثرات شخصٌة أو مدرسٌة أو أسرٌة أو  

مجتمعٌة ، وال تستطٌع قدرات التلمٌذ علً مواجهتها ، بما ٌعوق تكٌفه مع نفسه أو مدرسته ، وٌإثر بالتالً علً حٌاته الدراسٌة 

.  والعامة ، األمر الذي ٌتطلب التدخل لمساعدته علً مواجهه تلك الصعوبات

 : خصابص مشكبلت التبلمٌذ 
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:    تتعدد الخصابص التً تتسم بها مشكبلت التبلمٌذ فً المجال المدرسً ، ومنها 

ـ تنوع المشكبلت ، فبعضها ٌتصل بالدراسة أو التعلٌم واآلخر بالجوانب االقتصادٌة ، وأخري بمظاهر النمو أو الجوانب القٌمٌة أو 

.  النفسٌة 

.  ـ ٌتسم بعضها بالبساطة كالمشكبلت العارضة ، وبعضها معقد مثل المشكبلت السلوكٌة 

ـ تعدد أسباب المشكبلت ، ما بٌن ذاتٌه خاصة بالتلمٌذ ، أو مدرسٌه ترجع للمدرسة أو أسرٌة ترجع للظروؾ األسرٌة ، بل قد ٌرجع 

.  بعضها ألسباب مجتمعٌة 

ـ فردٌة المشكبلت ، حٌث أنها تختلؾ من تلمٌذ آلخر من حٌث نوعٌة المشكلة أو شدتها ، كما أن للمشكلة جانب موضوعً وآخر ذاتً 

  .

 .ـ تستوجب تضافر جهود عدٌدة لمواجهتها 

 :  تتعدد مشكبلت التبلمٌذ فً المجال المدرسً ، ومن أهمها : أهم مشكبلت التبلمٌذ 

 . مشكله الؽٌاب المتكرر ، مشكلة الهروب من المدرسة ، مشكلة التخلؾ الدراسً : المشكبلت الدراسٌة أو المدرسٌة ومنها 

  .سوء العبلقات بٌن الوالدٌن ، الجهل بؤصول التربٌة ، تفضٌل ابن عن اآلخرٌن : المشكبلت األسرٌة ومنها 

مشكلة التكوٌن ؼٌر الطبٌعً ، األمراض الجسمٌة ، وجود بعض العاهات : المشكبلت الصحٌة ومنها 

 . انعدام أو قله دخل األسرة ، سوء تصرؾ األسرة فً الدخل ، حرمان التلمٌذ من المصروؾ : المشكبلت االقتصادٌة ومنها 

 . مظاهر السلوك المخالفة لقٌم المجتمع ، بعض االنحرافات كالؽش والسرقة: مشكبلت االنحرافات األخبلقٌة ومنها 

 . عدم توفر وسابل لشؽل وقت الفراغ ، عدم وجود أنشطة تبلبم التبلمٌذ : مشكبلت شؽل أوقات الفراغ ومنها 

 .اإلصابة باألمراض النفسٌة ، االضطراب النفسً وعدم االستقرار :  مشكبلت االضطراب النفسً ومنها 

  :دور الخدمة االجتماعٌة فً المجال المدرسً

  :دور األخصابً االجتماعً مع أنساق التعامل المختلفة 

ترتبط الممارسة المهنٌة للخدمة االجتماعٌة فً المجال المدرسً بؤداء مجموعة من األدوار الربٌسٌة التً تتعلق بالخدمات  

الفردٌة التً ٌمكن لؤلخصابً االجتماعً تقدٌمها للطبلب من ناحٌة ، والخدمات واألنشطة الجماعٌة التً تقدم للجماعات المختلفة داخل 

النسق المدرسً من ناحٌة ثانٌة ، باإلضافة إلً الخدمات المجتمعٌة المتعلقة بالمإسسة التعلٌمٌة وما تتضمنه من أجهزة ومنظمات 

  .مدرسٌة من ناحٌة ثالثة 

 وٌمكن توضٌح هذه األدوار المهنٌة علً النحو التالً 

 : دور األخصابً االجتماعً مع التلمٌذ كنسق فردي 

:  ٌتضمن هذا الدور قٌام األخصابً بالمهام التالٌة 

.  ـ بحث حاالت الطبلب التً تحتاج إلً معونات اقتصادٌة وتموٌلها من الموارد المختلفة 

ـ بحث المشكبلت االجتماعٌة والنفسٌة والدٌنٌة والسلوكٌة واألخبلقٌة والتعلٌمٌة والصحٌة وما شابه ذلك من مشكبلت ٌعانً منها 

.  التبلمٌذ ، ورسم خطة عبلجها ومتابعتها علً أساس سلٌم من التشخٌص 

ـ تحوٌل الحاالت التً تعجز إمكانات المدرسة عن عبلجها إلً الهٌبات والمإسسات والتنظٌمات المختصة ومتابعتها 
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  .ـ تقدٌم التوجٌه واإلرشاد والمعونة فً المواقؾ الفردٌة السرٌعة التً ٌستقبلها أو ٌكتشفها أثناء الٌوم الدراسً 

ـ تزوٌد رواد الفصول من المدرسٌن بالبٌانات واإلرشادات التً تساعدهم علً التعامل مع التبلمٌذ الذٌن ٌقومون برٌادتهم ، أو 

.  المعلومات التً من المهم أن تثبت فً بطاقاتهم المدرسٌة 

ـ تنظٌم الخدمات والمشروعات التً ٌمكن أن تساعد التبلمٌذ علً مواجهة مشاكلهم الفردٌة ، كعقد الندوات واالجتماعات التً 

. ٌحضرها المدرسون واآلباء وأولٌاء األمور والتبلمٌذ وؼٌرهم لمناقشة مثل تلك المشكبلت 

تنسٌق الجهود مع مصادر الخدمات الفردٌة خارج المدرسة ، كمصادر اإلعانات المادٌة والمالٌة من الهٌبات المختلفة حكومٌة أو أهلٌة 

، والعٌادات النفسٌة وؼٌرها وٌمكن أن ٌتم ذلك عن طرٌق تكوٌن لجان مشتركة من المدرسة وتلك الهٌبات بقصد مساعدة التبلمٌذ 

علً مواجهة مشكبلتهم 

 :دور األخصابً االجتماعً مع نسق جماعات الطبلب 

:  ٌمكن تلخٌص أهم الخدمات الجماعٌة فٌما ٌلً 

.  ـ التخطٌط والتنظٌم لتكوٌن جماعات النشاط المدرسً والتً تتناسب وبٌبة وظروؾ تبلمٌذها 

.  ـ تحدٌد الموارد واإلمكانات البلزمة لكل جماعة ، خاصة جماعات النشاط لكً تستطٌع أن تمارس نشاطها وتحقٌق أهدافها 

ـ نشر الدعوة بٌن التبلمٌذ لبلنضمام إلً الجماعات التً ٌرؼبون االنضمام إلٌها حسب رؼبات كل تلمٌذ ، وما ٌتطلبه ذلك من شرح 

أهداؾ كل جماعة ، طرٌقة تكوٌنها ، شروط عضوٌتها ، قٌمة اشتراكها ، برامجها ، إلً ؼٌر ذلك من البٌانات التً ٌجب أن ٌعرفها 

.  التبلمٌذ عن كل جماعة 

ـ اإلشراؾ علً انتخاب مجلس إدارة أو هٌبة مكتب كل جماعة كالربٌس ، ونابب الربٌس ، والسكرتٌر ، وأمٌن الصندوق ، وأي مراكز 

 . أخري ٌحتاجها نشاط الجماعة 

ـ تصمٌم نماذج من السجبلت الخاصة بنشاط الجماعة وعضوٌتها ومجلس إدارتها وخطتها وبرنامجها الزمنً واجتماعاتها ومٌزانٌتها 

.  ، وأي بٌانات أخري ٌري أهمٌتها بالنسبة لنشاط الجماعة 

ـ اختٌار رابد مناسب من بٌن مدرسً المدرسة لكل جماعة من جماعات النشاط أو الجماعات العلمٌة باستثناء الجماعات االجتماعٌة 

.  التً ٌقوم األخصابً االجتماعً نفسه باإلشراؾ علٌها كجماعة الخدمة العامة والنادي المدرسً وجماعة خدمة البٌبة

ـ مساعدة رواد الجماعات عن طرٌق تزوٌدهم بالمعلومات واالستشارات والخبرات المهنٌة التً تساعدهم علً ممارسة العمل مع 

 . الجماعات ، خاصة وأنه ال تتوافر للبعض منهم الخبرة والمعرفة الكافٌة عن أسالٌب العمل مع النسق الجماعً 

ـ إعداد سجل عام للنشاط ٌحصر فً بٌانات إجمالٌة معلومات عن جماعات النشاط بالمدرسة من حٌث عدد أعضاء كل جماعة 

.  ومٌزانٌتها ونشاطها ومدي تقدمها وتحقٌقها ألهدافها فً نهاٌة كل عام دراسً 

ـ جمع السجبلت الخاصة بكل جماعة فً نهاٌة العام الدراسً وحفظها مع السجل العام فً مكتبة المدرسة 

 :دور األخصابً االجتماعً مع نسق مجتمع الطبلب 

  :  ٌمكن تلخٌص أهم الخدمات المجتمعٌة فً المجال المدرسً التً ٌستطٌع األخصابً االجتماعً تقدٌمها فٌما ٌلً 

ـ المساعدة فً تكوٌن تنظٌمات علً مستوي المدرسة لبلنطبلق من خبللها للعمل فً المجتمع المدرسً نفسه ، وفً المجتمع الخارجً 

.  الذي تقوم المدرسة علً خدمة أبنابه 

.  ـ المساعدة فً وضع برامج هذه التنظٌمات والعمل علً نموها وتطورها 

ـ العمل علً تدرٌب القادة المسبولٌن عن هذه التنظٌمات بما ٌسهم فً مساعدتها علً تحقٌق أهدافها 
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 . ـ العمل علً توضٌح وتحدٌد مسبولٌة هذه التنظٌمات وخصوصاً فٌما ٌتعلق باتصاالتها بهٌبات ومإسسات المجتمع خارج المدرسة 

ـ العمل مع مجلس األمناء واآلباء والمعلمٌن ، وما ٌتبع ذلك من تنظٌم اجتماعاته واإلعداد لها وتسجٌلها ومتابعة قراراته والعمل علً 

.  تنفٌذها ومتابعتها 

ـ العمل مع مجلس الرواد أو النشاط بالمدرسة ، وما ٌتضمنه من مساعدة هإالء الرواد علً تنظٌم وتنسٌق العمل لتجنب أي ازدواج 

.  أو تضارب بٌن جماعات النشاط المختلفة بالمدرسة 

ـ العمل مع مجالس االتحادات الطبلبٌة علً مستوي الفصول والصفوؾ الدراسٌة والمدرسة وفق القواعد المنظمة لها 

رباسة مركز الخدمة العامة بالمدرسة ، وعلٌه أن ٌعد خطة عمله وٌضعها موضع التنفٌذ ، وهو المسبول عن مشروعات الخدمة العامة 

 . ومشروعات الخدمة االجتماعٌة التً تقوم المدرسة بتنفٌذها لخدمة سكان المجتمع 

ـ وضع وتنفٌذ خطة لتنظٌم تبادل الخدمات االجتماعٌة بٌن المدرسة وهٌبات ومإسسات وتنظٌمات المجتمع والسٌما المعنٌة منها 

.  برعاٌة التبلمٌذ ، وٌقتضً ذلك تحدٌد مثل تلك الهٌبات والمإسسات والتنظٌمات فً المجتمع وأسلوب التعامل معها 

.  ـ العمل على تقوٌة الروابط والصبلت بٌن المدرسة والبٌت والمجتمع ، وإٌجاد التعاون المتبادل بٌنها جمٌعاً لخدمة الطبلب 

: طبٌعة التعاون بٌن األخصابً االجتماعً والتخصصات األخرى فً إطار العمل الفرٌقً بالمجال المدرسً 

ٌتمثل التعاون فً إطار العمل الفرٌقً فٌما ٌقدم من جهود تعاونٌة بٌن األخصابً االجتماعً وكل من مدٌر أو ناظر المدرسة ، 

 . المدرسٌن ، التخصصات األخرى داخل المدرسة 

 : وهو ما سنوضحه فٌما ٌلً 

 : العمل مع المدرسٌن 

وهذه العبلقة بمثابة جواز المرور لنجاح عمل كل منهما ، كما أن المسبولٌة المباشرة فً إعداد الطالب كمواطن صالح تقع ضمن 

:  كما أن تعاونهما مطلب جوهري لعبلج المشكبلت والصعوبات الفردٌة التً تواجه الطبلب علً النحو التالً مسبولٌاتهما ، 

ـ أن األخصابً االجتماعً ٌجب أن ٌستعٌن بمشورة المدرسٌن حول أسالٌب توفٌر مناخ ٌتاح فٌه الحرٌة للطبلب وٌكون حافزاً لهم 

.  للتعلٌم 

ـ أن وجود األخصابً كعنصر مساعد للمدرس أصبح ضرورة  ٌملٌها الواقع ، حٌث أن ازدحام الفصول بالطبلب ال ٌمكن المدرس من 

. العناٌة الفردٌة بطبلب الفصل 

الطالب المضطرب ٌتكشؾ بسرعة أمام مدرسً الفصل ، ومن ثم ٌمكن أن ٌحول المدرس الطالب لؤلخصابً االجتماعً والحالة فً 

 . مراحلها األولً 

ـ ٌحتاج األخصابً االجتماعً لمعاونة المدرس فً معظم خطوات عمله سواء ما ٌتعلق منها بالدراسة أو العبلج ، فقد ٌبلحظ المدرس 

سلوك الطالب فً الفصل الدراسً وٌشتركا معاً فً تنفٌذ خطة العبلج التً قد تتضمن استثارة قدرات الطالب لٌصبح أكثر استقبلالً ، أو 

أن ٌتفقا علً معاملة خاصة فً الفصل الدراسً أو تكلٌفه ببعض األعمال المدرسٌة واإلشراؾ علٌها ، أو توضٌح كٌفٌة التعامل مع 

بعض أنماط السلوك ، أو توضٌح احتٌاجات الطالب من رعاٌة خاصة أو حنان أو شعوره باألمن لٌكون تعامل المدرس معه مشبعاً لهذه 

. االحتٌاجات 

ـ قد تتضمن مساعدة األخصابً االجتماعً للمدرس معاونته علً تفهم جانب آخر من شخصٌة الطالب أو تقبله بحالته الراهنة وتفهم 

دوافع سلوكه ، وهنا ٌصبح المدرس أكثر تحمبلً لبعض أنواع السلوك التً كانت تبدو له أمراً ال ٌمكن احتماله ، كما أن الفصل 

  .الدراسً ٌمكن أن ٌستخدم لتقدٌم العبلج المحٌطً الذي ٌحقق قٌمة للخطة العبلجٌة 
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ـ إذا كان الموقؾ متعلقاً بسوء العبلقة بٌن المدرس والطالب ، فإن األمر ٌستدعً تدخل األخصابً االجتماعً إلحداث تؽٌٌر ما فً 

الموقؾ ، وٌجب أن ٌهتم األخصابً فً المقام األول بوجهة نظر المدرس بالنسبة للموقؾ وال ٌمكن بالتالً تقدٌم المساعدة إال بعد أن 

. ٌبدي المدرس مدي تفهمه للموقؾ 

 :  العمل مع ناظر المدرسة 

 ال ٌمكن لؤلخصابً االجتماعً أن ٌحتل مكانة خاصة بٌن التخصصات العاملة فً المدرسة وتحظً أعماله باحترام اآلخرٌن 

واعترافهم دون أن ٌتفهم ناظر المدرسة قٌمة جهوده وٌقدم له كل معاونة ممكنة ، وهذه المعاونة لن تتوفر إال إذا كان الناظر ملماً 

.  بحقٌقة الدور الذي ٌإدٌه األخصابً وحدود هذا الدور 

 وقد ٌحتاج األخصابً االجتماعً فً بعض الحاالت لعقد اجتماع مع كل من المدرس والناظر للنظر فً هذه الحاالت الخاصة 

.  وللتشاور فً رسم خطط عبلجها 

وٌجب أن ٌستعٌن األخصابً االجتماعً بمشورة ناظر المدرسة فً عمل مشترك لبناء خطة الخدمات االجتماعٌة داخل المدرسة ، 

وطلب مساعدته فً تنمٌة عبلقة عمل تعاونٌه مع المإسسات المجتمعٌة ، وللمساعدة فً عمل إطار سٌاسة مدرسٌة لها تؤثٌرها 

كما أن اشتراك الناظر فً دراسة مشكبلت الطبلب ٌجعله أكثر حساسٌة لهذه المشكبلت وٌدفعه إلً تؤٌٌد . المباشر فً رعاٌة الطبلب 

األخصابً االجتماعً فً عمله ، كما أن مساهمته فً تنظٌم الخدمة االجتماعٌة ٌجعله ٌشعر أن مدرسته تقوم بنصٌبها فً تؤدٌة 

المسبولٌة الملقاة علً عاتقها فً تنمٌة شخصٌة الطالب مما ٌدفعه أكثر للتعاون مع األخصابً االجتماعً لتحقٌق مزٌد من أهداؾ 

. الخدمة االجتماعٌة فً إطار المجال التعلٌمً 

قد ٌستدعً عبلج بعض الحاالت الفردٌة استثمار إمكانٌات المإسسة التعلٌمٌة مثل إلحاق : العمل مع بقٌة التخصصات بالمدرسة 

، لبلستفادة من أوجه نشاطها المتاحة داخل  (الخ ... نادي مدرسً – هواٌات – جماعات علمٌة  )الطالب بالجماعات المدرسٌة 

 . المإسسة التعلٌمٌة ، وهذا ٌتطلب تعاوناً مع القابمٌن علً أمر هذه األنشطة 

: كما ٌزود األخصابً االجتماعً موظفً الخدمات األخرى بالمهارات فً عملٌات االنضباط الخاصة بالطبلب داخل المدرسة مثال 

.. المسبول عن حصر الؽٌاب والمسبول عن الرعاٌة الصحٌة 

وقد ٌستدعً األمر قٌام األخصابً بتحوٌل بعض حاالت الطبلب لؤلخصابً النفسً أو الطبٌب لحاجة الطبلب لخدمة مثل تلك 

كما قد ٌقوم طبٌب المدرسة أو الحكٌمة أو الضابط أو مشرؾ النشاط بتحوٌل بعض الطبلب لؤلخصابً االجتماعً ، وفً . التخصصات 

كما ٌمكن  .هذه الحالة ٌسعً األخصابً لمساعدتهم فً استجبلء بعض نواحً المشكبلت التً من أجلها تم تحوٌل الطالب إلٌه 

لؤلخصابً االجتماعً االستعانة بكل التخصصات الموجودة بالمإسسة التعلٌمٌة للتعرؾ علً مدي التقدم الذي ٌحرزه الطبلب خاصة 

.  المشكلٌن منهم نتٌجة ما ٌبذل معهم من جهود عبلجٌة فً سبٌل مساعدتهم علً مواجهة مشكبلتهم 
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  علً سمٌر. د     المحاضرة الخامسة                                      

 بعض المشكبلت التً ٌتعرض لها األخصابً االجتماعً فً المجال المدرسً وكٌفٌة حلها 

  عناصر المحاضرة

 .مشكلة الكذب  •

.  دور األخصابً االجتماعً فً تناول مشكلة الكذب  •

. مشكلة السرقة  •

  .دور األخصابً االجتماعً فً مواجهة مشكلة السرقة  •

. مشكلة السلوك العدوانً والؽضب عند الطفل  •

. دور األخصابً االجتماعً فً التعامل مع مشكلة السلوك العدوانً والؽضب عند الطفل  •

. مشكلة الهروب من المدرسة  •

دور األخصابً االجتماعً فً عبلج مشكلة الهروب من المدرسة  •

:  مشكلة الكذب #  

حٌث ٌولد األطفال وهم ال ٌعلمون ، ٌعتبر الكذب من المشكبلت االجتماعٌة السلوكٌة التى ٌظهر فٌها تؤثٌر الظروؾ البٌبٌة واضحا 

، إذ ٌمتص الطفل اتجاه الصدق من الكبار المحٌطٌن به . ولكن ٌتعلمون الصدق واألمانة من البٌبة المحٌطة بهم ، شٌبا عن الكذب

 . فإذا إلتزم الكبار فى أقوالهم وأفعالهم حدود الصدق وأوفوا بما ٌعدون تثبت دعابم الصدق القوٌة فى شخصٌة الطفل 

.  وإذا كانت البٌبة المحٌطة بالطفل ؼٌر صالحة ال تعبؤ بقٌمة الصدق فإن ذلك ال ٌساعد على تكوٌن اتجاه الصدق 

 :والكذب عند األطفال أنواع كثٌرة تختلؾ باختبلؾ األسباب الدافعة إلٌه ومن هذه األنواع ما ٌؤتً 

 : الكذب الخٌالً  (أ  )

ولذلك فإن هذا النوع من الكذب أقرب ما ٌكون من اللعب ، ٌمر كل األطفال بفترة فً صؽرهم ال ٌفرقون فٌها بٌن الحقٌقة والخٌال  

تلك اآلمال والرؼبات التً ، كما أنه أحٌاناً ٌكون تعبٌراً عن أحبلم الطفل ، أحبلم الٌقظة التً تظهر فٌها آمال ورؼبات الطفل ، والتسلٌة 

  .ال ٌمكن أن ٌفصح عنها بؤسلوب واقعً 

  :الكذب االلتباسً  (ب )

فكثٌراً ما ٌسمع الطفل قصة خرافٌة لكن ، وٌرجع إلى أن الطفل ال ٌستطٌع التمٌٌز بٌن ما ٌراه حقٌقة واقعة وما ٌدركه هو فً مخٌلته 

.  سرعان ما ٌتحدث عنها بعد ذلك وكؤنها حدثت له فً الواقع 

ٌسمٌان بالكذب البريء وهما ٌزوالن من تلقاء نفسهما عندما " الكذب الخٌالً والكذب االلتباسً " وهذان النوعان السابقان من الكذب 

  .ٌكبر الطفل وٌصل إلى مستوى عقلً ٌمكنه من التمٌٌز بٌن الحقٌقة والخٌال 

  .وٌجب مساعدة الطفل على التمٌٌز بٌن الحقٌقة والخٌال لتدعٌم خٌاله الواقعً 

  :الكذب أالدعابً  (ج)
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فقد ٌبالػ الطفل فً وصؾ بعض التجارب التً حدثت له ، وهو كذب موجه لكسب اهتمام اآلخرٌن وإعجابهم وتؽطٌة الشعور بالنقص 

وٌمكن أن تصل المؽاالة فً الكذب إلى إدعاءات مؽرضة لتحقٌق ؼرض شخصً وقد ٌصل الكذب . أو المبالؽة فٌما ٌتمتع به من صفات 

.  عند الشخص إلى أن ٌصبح عادة الشعورٌة مزمنة أو مرضٌة 

  :الكذب االنتقامً  (د)

قد ٌكذب الطفل إللحاق األذى على شخص آخر ٌكرهه أو ٌؽار منه ، وهو أكثر أنواع الكذب خطراً على الصحة النفسٌة للطفل وعلى 

  .كٌان المجتمع

  :الكذب الدفاعً  (هـ )

  .وهو من أكثر أنواع الكذب شٌوعاً بٌن األطفال إذ ٌلجؤ إلٌه الطفل خوفاً مما قد ٌوقع علٌه من عقاب أو تخلصاً من موقؾ حرج ألم به 

  :الكذب بالعدوى  (و)

وٌلجؤ إلٌه الطفل تقلٌداً للمحٌطٌن به الذٌن ٌتخذون من الكذب أسلوبا لهم فً حٌاتهم  

  :الكذب المزمن أو البلشعوري  (ى)

وٌرجع سببه إلى دوافع بؽٌضة للنفس ولآلخرٌن تم كبتها فً الشعور الطفل كالطفل الذي ٌكذب على مدرسٌه دون سبب ظاهر 

 : دور األخصابً االجتماعً فً تناول مشكلة الكذب 

  .وحسب سن الطفل الذي ٌتعامل معه ، ٌختلؾ دور األخصابً االجتماعً فً تناول هذه المشكلة حسب الموقع الذي ٌشؽله 

من خبلل دور الحضانة النهارٌة أو المإسسات األخرى التً ترعى أطفال دون سن الخامسة فإذا كان األخصابً االجتماعً ٌتعامل مع 

  .األطفال فبل ٌجب أن ٌنزعج لما ٌنسجه خٌال الطفل من قصص ووقابع ؼٌر صادقة 

ولكن ٌجب أن ٌقوم األخصابً االجتماعً بمساعدة الطفل على أن ٌدرك الفرق بٌن الواقع وبٌن الخٌال مستخدماً فً ذلك أسلوب المرح 

 .دون أن ٌتهم الطفل أو ٌإنبه على ما ٌنسجه خٌاله من قصص خٌالٌة

 فٌركز فً تعامله مع الطفل على الحدٌث عن الصدق واألمانة وذلك أطفال بعد سن الخامسةوإذا كان األخصابً االجتماعً ٌتعامل مع 

، من خبلل الحكاٌات البسٌطة التً تتناسب مع سن الطفل وتحوى قصصاً عن الصدق وفوابده وذلك بروح كلها محبة وعطؾ وقبول 

كما ٌقوم األخصابً بالتعاون مع المربٌن فً المنزل على أن ٌتسم سلوكهم بالتسامح والمرونة فً التعامل مع الطفل إذا لجؤ إلى أسلوب 

كما ٌجب ان ٌكون اآلباء خٌر مثال ٌحتذي به الطفل فبل ٌقولون ، الخٌال من وقت آلخر دون أن ٌتهموه بالكذب أو ٌلجؤون  إلى عقابه 

إال الصدق كما ٌجب ان تتسم أفعالهم بالصدق حتى ٌصبحوا قدوة صالحة لؤلبناء الصؽار 

  :-وإذا كان األخصابً االجتماعً ٌعمل فً مدرسة فإن دوره لمواجهة هذه المشكلة ٌرتكز على 

وهل هو كذب ٌقصد به حماٌة النفس خوفاً من عقاب ؟ أو ، دراسة كل حالة كذب على حده لمعرفة الباعث الحقٌقً الدافع إلى الكذب 

أم هو كذب التباس مرجعه خٌال الطفل ، حماٌة اآلخرٌن والتستر علٌهم  أو ٌقصد به الظهور بمظهر البق وتؽطٌة الشعور بالنقص 

ٌجب ان ٌكون هناك تعاون تام بٌن المدرسة والمنزل  .وأحبلم ٌقظته او عدم قدرته على التذكر إلى ؼٌر ذلك من الدوافع واألسباب 

، واألسباب التً تكمن وراء كذب الطفل وذلك حتى ٌمكن معالجة هذه األسباب والتؽلب علٌها ، لمعرفة الظروؾ البٌبٌة المحٌطة بالطفل 

فضبلً عن سبل تحقٌق الذات وتقدٌرها وتوافر العوامل التً تإدى الى تحقٌق الحاجات النفسٌة من عطؾ وحب حنان وثقة وتقدٌر 

كما ٌجب ان ٌقوم األخصابً االجتماعً بتوجٌه اآلباء والمربٌن إلى أهمٌة تكوٌن الشخصٌة األخبلقٌة فى الطفل عن  .وشعور بالنجاح 

طرٌق بث وؼرس القٌم األخبلقٌة فً نفسه بطرٌق اإلقناع ال خوفاً من عقاب الكبار 

 : مشكلة السرقة 
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وأن هاتان الصفتان ، ٌجب أن نشٌر فى البداٌة أن الطفل ٌولد وهو ٌتمتع بنفس نقٌة طاهرة ال تعرؾ شًء عن الكذب أو السرقة 

فإذا أتسم سلوك األبوٌن بهاتٌن الصفتٌن فبلبد أن ٌتؤثر الطفل بهذا السلوك عن طرٌق محاكاة ، مكتسبتان من البٌبة المحٌطة بالطفل 

كما ٌجب أن ٌدرك اآلباء والمربٌن أنه قبل تكوٌن االتجاهات . وذلك حتى ال نظلم طفبلً فتقول أنه طفل كاذب أو طفل سارق . الكبار 

السلوكٌة نحو الصدق واألمانة  بالنسبة للطفل أنه البد من حدوث اعتداءات من الطفل على ملكٌة الؽٌر خصوصاً إذا كان بالمنزل إخوة 

متقاربٌن فى السن فبلبد حدوث المنازعات على ملكٌة األشٌاء رؼم تخصٌص اآلباء ألشٌاء األبناء وهذا أمر طبٌعً ٌجب أن ٌقابله 

 . األباء  بالمرونة الى أن ٌتعلم كل طفل أسالٌب األخذ والعطاء والتعاون 

  :دوافع السرقة عند األطفال 

  :فالدوافع إما مباشرة أو ؼٌر مباشرة وإن كانت فى ظاهرها ال تدل على سلوك السرقة وهذه الدوافع هً 

أي أن نموه لم ٌمكنه بعد من التمٌٌز ، طفل ٌسرق أدوات طعام أخٌه أو زمٌله فى المدرسة ألنه ٌجهل كٌؾ ٌحترم ملكٌة اآلخرٌن - 1

  .ولكً ننمى فكرته عن الملكٌة فبلبد أن نخصص للطفل أدوات خاصة به ٌتناول بها الطعام . بٌن ما له وما لٌس له 

أو ٌسرق المال ، فقد ٌسرق إلشباع جوعه لسوء حالة األسرة االقتصادٌة . قد ٌلجؤ الطفل الى السرقة لعدم إشباع األسرة لحاجاته - 2

  .أو شراء طوابع ، إلشباع هواٌة من هواٌاته كالرؼبة فى تؤجٌر دراجة ٌلهو بها 

.  قد تكون الؽٌرة سبباً ؼٌر مباشراً للسرقة فٌلجؤ الطفل الى سرقة بعض األشٌاء التى ٌقتنٌها ؼٌره وال ٌستطٌع هو الحصول علٌها - 3

 شعور الطفل بالنقص وإحساسه بؤنه أدنى من زمبلبه فى المكانة االجتماعٌة ٌجعله ٌلجؤ الى السرقة لتؤكٌد ذاته - 4

أو التفرقة بٌنهم فى المعاملة ٌدفع األبناء الى السرقة كؤسلوب انتقامً من ، قسوة اآلباء الشدٌدة على أبنابهم وإهمال رعاٌتهم - 5

  هإالء اآلباء

التربٌة األسرٌة الخاطبة التى لم تعود الطفل على احترام ملكٌة اآلخرٌن أو التى ؼرست فٌه األنانٌة الزابدة تدفعه الى أن ٌستحوذ - 6

  .على كل شًء حتى ولو كانت ملكاً لؽٌره 

حرمان الطفل من الحب والحنان مما ٌجعله ٌلجؤ الى السرقة للحصول على بدٌل مادي عن الحب والحنان المفقودٌن لدٌه  - 7

  :عبلج السرقة 

عند دراسة حاالت السرقة ٌجب التؤكد من الدوافع المختلفة للسرقة والعوامل النفسٌة الكامنة وراء مثل هذا السلوك المنحرؾ كما ٌجب 

والصفات التً تتمتع بها شخصٌة ، طرٌقة السرقة ، وما هً األشٌاء التً ٌسرقها الطفل ، التؤكد هل هذه الحاالت طاربة أم متكررة 

الطفل السارق كالذكاء وخفة الٌد والحركة السرٌعة حٌث ٌساعد ذلك على عبلج سلوك السرقة وتوجٌه الطفل التوجٌه السلٌم دون 

  .عقاب له 

 : دور األخصابً االجتماعً فً مواجهة مشكلة السرقة  (تابع)

فإن دوره ، أو المدارس أو أي مإسسات للطفولة ، من حٌث دور الحضانة إذا كان تعامل األخصابً االجتماعً مع الطفل مباشرة 

  :ٌتركز فً 

  .تدرٌب الطفل على ممارسة خصوصٌاته واحترام خصوصٌات اآلخرٌن وملكٌاتهم بطرٌقة ٌسودها التفاهم واإلقناع - 1

وذلك من خبلل تعوٌد الطفل على أن ، ثم تعوٌده على احترام ملكٌة اآلخرٌن ، ضرورة احترام ملكٌة الطفل وإشباع التملك لدٌه - 2

. ٌكون له أدواته الخاصة وعدم التعرض ألدوات زمبلبه 

وٌمكن تعوٌد الطفل على ذلك من ، تعوٌد الطفل مبكراً على األخذ والعطاء والتعاون مع األخرٌن مع اإلحتفاظ بالملكٌة الخاصة له - 3

  .خبلل المواقؾ الٌومٌة التى تحدث بٌن األطفال 
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ضرورة توافر القدوة الحسنة فى سلوك الراشدٌن المحٌطٌن بالطفل وٌتعاملون معه ٌومٌاً مثل الوالدٌن والمدرسات ومشرفات - 4

  .الحضانة وذلك بؤن تكون إتجاهاتهم موجبة نحو األمانة وسالبة نحو السرقة 

التنبٌه على المدرسٌن والمشرفٌن الذٌن ٌتعاملون مع الطفل مباشرة بعدم تؤنٌبه أو معاٌرته بسلوك السرقة أمام زمبلبه وأمام الؽٌر - 5

  .حتى ال ٌشعر بالنقص وٌنزوى عن البٌبة اإلجتماعٌة 

ٌقوم األخصابى اإلجتماعى بتوجٌه األباء والمربٌٌن من خبلل اإلجتماعات أو الندوات التى ٌنظمها معهم حول موضوع التنشبة - 6

  .اإلجتماعٌة للطفل بؤن ٌلتزموا فى سلوكهم وفى تعاملهم مع الطفل بالصدق واألمانة 

  :فإن دوره ٌتركز فىبالنسبة لحاالت السرقة التى تحول لؤلخصابً االجتماعً فً المدرسة - 7

.  دراسة كل حالة على حده ومعرفة الدوافع واألسباب التً دفعت التلمٌذ إلى السرقة  (أ  

  .االتصال بالمنزل لمعرفة الظروؾ البٌبٌة المحٌطة بالتلمٌذ وأدت به إلى هذا السلوك  (ب

تحقٌق التعاون بٌن كل من المدرسة والمنزل للتؽلب على تلك العوامل التً ساعدت على ظهور هذا السلوك وتعدٌل أو تؽٌٌر  (ج

االتجاهات الوالدٌة الخاطبة نحو تربٌة الطفل واالتفاق على أسلوب التعامل مع الطفل للتؽلب على تلك المشكلة  

 : مشكلة السلوك العدوانً والؽضب عند الطفل 

متعلم أو مكتسب حٌث أن الطفل ٌتعلم االستجابة للمواقؾ المختلفة بطرق متعددة قد تكون بالعدوان أو " سكوت " العدوان كما ٌرى 

  .بالتقبل ،وهذا ٌرجع إلى نوع العبلقات األسرٌة والبٌبٌة والعوامل المإثرة فٌها  

أما البٌبة التً ٌسودها ، فالبٌبة التً ٌسودها كثرة المشاجرات والؽضب وسرعة االنفعال بٌن أفرادها تخلق لدى الطفل عادات العدوان 

الود والعطؾ وال ٌتصؾ أفرادها باالنفعال وسرعة الؽضب تخلق لدى الطفل عادات المسالمة فإذا ظهر العدوان فً سلوك الطفل فبل 

والمفروض أن نعمل على توجٌه الطاقة الزابدة لدى الطفل إلى ، حٌث أن الكبت فً هذه الحالة ٌإدى إلى نتابج وخٌمة ، ٌجب أن نكبته 

مسالك مقبولة اجتماعٌا  

  :عرؾ علماء النفس العدوان على أنه 

وعندما ، فعندما ٌعتدي طفل على أخر بالضرب مثبلً فهذا عدوان بدنً " . أي أذى بدنً أو مادي أو معنوي ٌلحقه شخص بؤخر " 

  "" .وعندما ٌعتدي على طفل أخر بالسب فهذا عدوان معنوي ، ٌعتدي على ممتلكات طفل أخر فهذا عدوان مادي 

  :مظاهر السلوك العدوانً عند األطفال  

 سنوات تعترٌهم نوبات الؽضب وٌلجبون 5-3تختلؾ مظاهر السلوك العدوانً عند األطفال باختبلؾ أعمارهم فبٌنما األطفال من سن 

 سنوات ٌظهرون ؼضبهم أحٌاناً فً صورة التشنج بالبكاء 7-5فإن األطفال من ، إلى البكاء وضرب األرض وجذب االنتباه إلٌهم 

 سنة ٌظهرون ؼضبهم بالعناد والهٌاج والملل واالكتباب والخمول والشكوى من الشعور 11-7أما األطفال من ، الشدٌد والعصٌان 

  .وقد ٌظهرون ؼضبهم بالسلبٌة واالنزواء ، باإلجهاد والتعب السرٌع 

أما اإلسلوب الثانى ، وٌعتبر األسلوب األول الذى ٌعتمد على الثورة والؽضب والهٌاج أو إتبلؾ األشٌاء من األسالٌب اإلنفعال اإلٌجابٌة 

بعكس ، الذى ٌتمٌز باالنسحاب أو االنزواء من األسالٌب االنفعال السلبٌة وهى أكثر أنواع االنفعال ضرراً ألنها تعتمد على الكبت 

اإلسلوب اإلٌجابى الذى ٌفرغ فٌه الطفل الؽاضب شحنة الؽضب وٌعبر عنها بصورة ظاهرة تعطى المحٌطٌن فرصة التفاهم معه 

  .والوصول إلى حل مرضى أو تفهٌمه أنه مخطا فى ؼضبه 

  :أسباب السلوك العدوانً والؽضب عند األطفال 

  .أسباب جسمٌة فٌزٌقٌة تنشؤ من الراحة الجسمٌة التً تحد من نشاط الطفل وحركته - 1

  .سوء الحالة الصحٌة للطفل وتوتر جهازه العصبً - 2
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  .حرمان الطفل من اهتمام وانتباه الكبار وحرمانه من الحب والعطؾ والحنان وعدم شعوره بالثقة فً نفسه وفٌمن حوله - 3

  .شعوره باإلحباط المستمر الناتج عن عدم تحقٌق رؼباته وحاجاته - 4

  .تقلٌد الطفل للكبار الذٌن ال ٌستطٌعون ضبط انفعاالتهم أمامه- 5

   .(فً حالة وجود مولود جدٌد  )إهمال الطفل وتفضٌل طفل أخر علٌه - 6

  .التدخل المستمر فً حرٌة ونشاط الطفل وسلوكه - 7

  .وسٌلة للحصول على رؼباته وحاجاته فً الحال وٌساعد على تثبٌت تلك العادة تلبٌة األم لرؼبات الطفل فً الحال - 8

تدلٌل الطفل بواسطة الوالدٌن حتى ٌصبح التدلٌل السمة الربٌسٌة لشخصٌة الطفل وبالتالً فهو ٌؽضب من األخرٌن الذٌن ال ٌدللونه - 9

.  ومن ثم ال ٌتوافق معهم

  :ضبط السلوك العدوانً عند األطفال 

أهم وسٌلة للضبط هً تبلفى الممارسات الخاطبة فً تنشبة األطفال وتتمثل هذه الممارسات الخاطبة فً تساهل شدٌد بحٌث تخلو حٌاة 

أو تشدد ٌصل به إلى مستوى اإلحساس بالرفض من أبوٌه أو أحدهما وذلك ، الطفل من الضوابط إلى مستوى ٌصل إلى حد اإلهمال 

عن طرٌق قضاء الوالدٌن وقت ٌومً مع األطفال لمشاركتهم اهتماماتهم ،كذلك مساعدتهم على توظٌؾ أوقات فراؼهم فً األلعاب 

أٌضاً ضبط الوالدٌن للسلوك العدوانً للطفل عن طرٌق تجاهل السلوك العدوانً البسٌط ، الهادفة المختلفة التً ٌنفثون طاقتهم فٌها 

ولفت نظره إلى سلوكه العنٌؾ بطرٌقة هادبة ، الذي ال ٌلحق ضرراً بالطفل أو ؼٌره وإثابته على سلوكٌه الذي ٌخلو من العدوانٌة 

 ونصحه ومحاولة إقناعه بمدى الخطؤ الذي ٌرتكبه بفعله لهذا السلوك أٌضاً قٌام الوالدٌن بتنمٌة سلوك المعاونة عند الطفل

ٌلعب األخصابً االجتماعً بالمدرسة دوراً كبٌراً فً اكتشاؾ األطفال الذٌن ٌتسم سلوكهم بالعدوانٌة وذلك من خبلل المبلحظة الدقٌقة 

لؤلطفال أثناء الفسحة أو من خبلل ممارستهم لؤلنشطة المختلفة فً المدرسة وكذلك أٌضاً من خبلل التعاون التام بٌنه وبٌن المدرسٌن 

وذلك من خبلل دراسة كل حالة على حده ، بالمدرسة الذٌن ٌكتشفون حاالت التبلمٌذ وٌقومون بتحولها إلى األخصابً االجتماعً 

والتعاون التام مع اآلباء والمربٌن على تعدٌل أو تؽٌٌر أسالٌب تنشبتهم . ومعرفة الظروؾ البٌبٌة التً ساعدت على ظهور هذا السلوك 

  .الخاطبة التى ساعدت على ظهور هذا السلوك 

كذلك ٌمكن لؤلخصابً االجتماعً بالمدرسة مواجهة النزعات العدوانٌة للطفل عن طرٌق إشراكه فً العمل مع الجماعات لٌتعلم كٌؾ 

  .ٌتعاون وٌتنافس باألسالٌب المقبولة من المجتمع وتساعده على السٌطرة على نزعاته العدوانٌة 

وال ٌقتصر دور األخصابً االجتماعً على المدرسة فقط فً التعامل مع تلك المشكلة بل ٌمتد دوره لٌشمل المإسسات االجتماعٌة 

.  األخرى التً ٌتعامل فٌها األخصابً مع الطفل مباشرة 

: مشكلة الهروب من المدرسة 

  :أسباب الهروب من المدرسة 

. فٌما ٌتعلق بهروب األبناء من المدرسة نستطٌع أن نقول أن هناك عوامل بٌبٌة وأخرى ذاتٌة تإدى بالتلمٌذ إلى الهروب من المدرسة 

كما نعنى بالعوامل الذاتٌة ما ٌكون راجعاً إلى الطفل ، ونعنى بالعوامل البٌبٌة تلك العوامل التً تتعلق بالمدرسة والجو المحٌط بالطفل 

  .أى إلى تكوٌنه الشخصً بما فً ذلك استعداداته ومٌوله وقدراته ، نفسه 

فٌفضل الطفل الهروب من المدرسة ، فالبٌت مثبلً قد ال ٌكون مهٌؤ بطرٌقة تسمح لبلبن باستذكار دروسه وأداء واجباته المدرسٌة * 

  .على مواجهة مدرسٌه بالتقصٌر وما قد ٌترتب على ذلك من عقاب ٌوقع علٌه 

  .قد ٌكون الجو المنزلً بصفة عامة ؼٌر مشجع على التزود بالمعرفة وحب التعلٌم * 
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قد ٌعهد لبلبن ببعض األعمال المنزلٌة التً تشؽله عن دروسه أو بسبب عوامل اقتصادٌة ٌضطر االبن لمساعدة األسرة فً كسب * 

  .عٌشها 

وقد ٌكون الجو المنزلً مشحوناً بالمشاحنات العابلٌة وأنواع من التوتر وؼٌر ذلك مما تكون نتابجه الهروب من المدرسة أو الفشل * 

  .الدراسً 

عدم إٌمان بعض اآلباء وبصفة خاصة فى الرٌؾ بقٌمة التعلٌم األمر الذي ٌجعلهم ٌسحبون أوالدهم من المدرسة قبل إتمام المرحلة * 

  .اإللزامٌة

ٌساعد على هروب التلمٌذ من المدرسة قٌام بعض األسر بعقد المقارنات بٌن الطفل وإخوته أو أقرانه المتفوقٌن وإشعاره بعجزه * 

 وفشله واالستهزاء به والسخرٌة منه مما ٌفقده ثقته فى نفسه وٌكره المدرسة وٌهرب منها

فى تحقٌق أهدافهم فى أوالدهم وطموحاتهم التى لم ٌتمكنوا هم من ، أى رؼبة األباء ، كما تلعب عملٌة إسقاط طموحات األباء * 

حٌث ٌشعر الطفل بالعجز عن تحقٌق هذه الطموحات التى تفوق . تحقٌقها وتكون النتٌجة عكس ما ٌتوقعه وٌنتظره األباء من أوالدهم 

  .قدراته فٌكره المدرسة وٌهرب منها 

. وقد ٌهرب التلمٌذ من المدرسة نتٌجة أللتقابه برفقاء السوء الذٌن ٌشجعونه على ترك المدرسة والهرب منها للتجوال أو التنزه * 

  .وهنا ٌجب أن تكون رقابة األباء على األبناء واعٌة والتدقٌق فى إختٌار أصدقابهم 

والعقاب هو ، فقد ٌكون الجو المدرسى صارماً بدرجة ؼٌر مقبولة ، والمدرسة قد تلعب دورها فى دفع الطفل إلى الهرب منها * 

كالتراخى واإلهمال وعدم وجود قدر كاؾ من الرقابة والضبط مما ٌشجع الطفل ، وقد ٌكون األمر . الوسٌلة الوحٌدة الشابعة اإلستخدام 

  .على الهروب من المدرسة بدون إعتبار لسلطة قابمة 

  .عدم تشوٌق المدرسة لعملٌة التعلٌم وجذب اهتمام الطفل باألنشطة المناسبة له ولقدراته ومٌوله وحاجاته * 

  .عدم مبلبمة المناهج وطرق التدرٌس إلشباع حاجات الطفل * 

كؤن ٌكون مصاباً بعاهة تعجزه عن مساٌرة زمبلبه العادٌٌن أو تجعله ، وقد ٌكون هروب التلمٌذ من المدرسة راجعاً ألسباب ذاتٌة * 

موضعاً لسخرٌتهم مما ٌجعل المدرسة تمثل خبرة ؼٌر سارة بالنسبة له وتدفعه إلى البحث عن وسابل أخرى ترضى ذاته خارج المجال 

  المدرسً

 : دور األخصابً االجتماعً فً عبلج مشكلة الهروب من المدرسة 

نظراً لتداخل العوامل المإدٌة إلى هروب الطفل من المدرسة فٌجب أن ٌتعاون األخصابً االجتماعً مع اآلباء والمربٌن فً المنزل ومع 

المدرسٌن فً المدرسة لبحث هذه الظاهرة وعبلجها بدقة وذلك ٌتطلب أن ٌقوم األخصابً االجتماعً بفحص كل حالة على حده 

 . وعبلجها حسب ظروؾ كل حالة 

  :ومن اإلجراءات التً ٌجب أن ٌراعٌها األخصابً االجتماعً عند تناول هذه الظاهرة ما ٌلً 

التؤكد من سبلمة الطفل صحٌاً وعقلٌاً ونضجه وقدرته على التعلم ومن توافر الشروط البلزمة لتكٌفه النفسى واالجتماعى فى محٌط - 1

 وذلك من خبلل إجراء اإلختبارات المختلفة على التلمٌذ للتعرؾ على مدى نضج الطفل العقلى والنفسى واالجتماعى ، المدرسة 

التعاون مع األباء للعمل على تكوٌن اتجاهات موجبة لدى الطفل نحو المدرسة  - 2

وتهٌبة الفرص المتكافبة لكل طفل للنمو ولكسب الخبرات بما ٌتناسب مع قدرات ومٌول ، مراعاة الفروق الفردٌة فى التعلٌم - 3

  .واستعدادات الطفل 

  .عدم مقارنة الطفل بؤخٌه أو بزمٌله الذى ٌفوقه دراسٌاً حتى ال ٌشعر الطفل بالدونٌة واإلحباط والفشل - 4
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كذلك عند تناول األخصابً االجتماعً لهذه الظاهرة ٌجب التؤكد من أن المدرسة توفر وسابل الترفٌه المختلفة واألنشطة الرٌاضٌة - 5

  .واالجتماعٌة التى تحبب التلمٌذ فى المدرسة 

والتعرؾ على قدراته وإمكانٌاته ، أن ٌتوافر اإلعداد الجٌد للمدرس وإلمامه بالعمل التربوي ونفسٌة الطفل الذي سٌقوم بتعلٌمه - 6

.  الخاصة وطبٌعة مرحلة النمو التى ٌمر بها ثم إلمامه بطرٌقة توصٌل المادة العلمٌة للتلمٌذ بصورة سهلة وجٌدة 

ٌقوم األخصابً االجتماعً بتحقٌق التعاون بٌن المنزل والمدرسة لتهٌبة الظروؾ المناسبة التً تحمى الطفل من المإثرات النفسٌة - 7

السٌبة ومن االنحرافات السلوكٌة واالجتماعٌة حتى ٌنشؤ سوٌاً مقببلً على العلم واالندماج فى الحٌاة العامة  

توجٌه المسبولٌن بالمدرسة بؤن ٌقوموا بإشباع حاجة الطفل إلى الحب وتقدٌر الذات فً المدرسة حتى ال ٌضطر إلى البحث عن - 8

  .األمر الذي ٌدفعه إلى الهروب من المدرسة وتحدى السلطات ، تقدٌر الذات خارج المدرسة 

تلك هً بعض المشكبلت التً من الممكن أن ٌمر بها الوالدٌن والمربٌن أو األخصابً االجتماعً فى عمله وهى أساس الحدٌث فى ذلك 

ولكنها لٌست كل المشكبلت التً تنتاب األطفال فهناك مشكبلت كثٌرة ٌمر بها األطفال باختبلؾ أعمارهم والظروؾ ، المنهج الدراسً 

  :مثل فٌها سواء المنزلٌة أو المدرسٌة أو المجتمعٌة  البٌبٌة التً ٌعٌشون 

مشكبلت  سوء التؽذٌة بما ٌنشؤ عنها من أمراض مختلفة كذلك مشكلة التبول البلإرادي أو التلعثم فً الكبلم والثؤثؤة لدى بعض األطفال 

لذا ٌجب على ، وتعاطً المخدرات والمشكبلت المدرسٌة مثل كثرة الؽٌاب و ضعؾ التحصٌل الدراسً ومشكبلت عدم التكٌؾ وؼٌرها 

األخصابً االجتماعً بل على طالب التدرٌب أن ٌثقؾ نفسه فً القراءة فً كل تلك المشكبلت لمعرفة أسبابها وطرق عبلجها حتى 

ٌتثنى له حلها إذا ما واجهته أثناء عمله فً المٌدان االجتماعً أو إذا ما تم استشارته عن رأٌه فً تلك المشكبلت كاستشاري اجتماعً 

    له ثقله داخل المجتمع 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  [اختكم بنت نجـد..دعواتكم لوالدي بالرحمة والمغفرة ]               
 

 
 

    31 

 

  أٌمن محمود عبد العال. د         المحاضرة السادسة                           

  مجال رعاٌة الشباباألسس النظرٌة للممارسة المهنٌة فً 

  عناصر المحاضرة

 تعرٌؾ الخدمة االجتماعٌة فً مجال رعاٌة الشباب  •

خصابص وسمات رعاٌة الشباب  •

أهداؾ الخدمة االجتماعٌة فً مجال رعاٌة الشباب   •

 مشكبلت الشباب  •

 دور الخدمة االجتماعٌة فً مجال رعاٌة الشباب  •

 :تعرٌؾ الخدمة االجتماعٌة فً مجال رعاٌة الشباب 

 تعدد مفهوم رعاٌة الشباب من وجهة نظر المتخصصٌن فً الخدمة 

: -  االجتماعٌة ومن تلك التعارٌؾ 

خدمات مهنٌة أو عملٌات ومجهودات ذات صبؽة وقابٌة  وإنمابٌة وعبلجٌة تإدي للشباب وتهدؾ إلً مساعدتهم كؤفراد أو  

جماعات للوصول إلً حٌاة تسودها عبلقات طٌبة ومستوٌات اجتماعٌة تتمشً مع رؼباتهم وإمكانٌاتهم وتتوافق مع مستوٌات وآمال 

المجتمع الذي ٌعٌشون فٌه 

  :تعرٌؾ الخدمة االجتماعٌة فً مجال رعاٌة الشباب 

ذلك البناء المنظم من الطرق والعملٌات والجهود المهنٌة التً تمارس مع الشباب فً المإسسات المختلفة ، وتتضمن برامج  -

تستهدؾ إشباع احتٌاجاتهم ونموهم المتكامل والمتوازن كؤفراد وجماعات ، بما ٌساعد علً زٌادة األداء االجتماعً وتنمٌة 

  .العبلقات المرضٌة وتحقٌق آمالهم بما ٌتفق مع األهداؾ القومٌة  

 : - وٌمكن تعرٌؾ مجال رعاٌة الشباب من وجهة نظر مهنة الخدمة االجتماعٌة بؤنه 

أحد مجاالت الممارسة المهنٌة لؤلخصابٌٌن االجتماعٌٌن للعمل مع الشباب لتحقٌق أهداؾ وقابٌة وعبلجٌة وتنموٌة عن "  -

علً أساس  (المإسسات)طرٌق ما ٌقدم من خدمات وبرامج متعددة ومتكاملة للشباب كؤفراد وكجماعات وكمجتمع وظٌفً 

تكاملً لتطبٌق معارؾ ومهارات وقٌم مهنة الخدمة االجتماعٌة فً مإسسات حكومٌة وؼٌر حكومٌة بالتعاون مع 

التخصصات األخرى العاملة فً هذا المجال علً أساس من العمل الفرٌقً فً ضوء أٌدٌولوجٌة المجتمع والسٌاسة العامة 

  " .لرعاٌة الشباب 

 خصابص وسمات رعاٌة الشباب

ان رعاٌة الشباب عمل مشترك ٌتم بالتعاون والتنسٌق بٌن جهود المهن والتخصصات المختلفة  فى جمٌع المجاالت ، وٌتم  -

التعاون والتنسٌق بٌن تلك المهن كذلك من االجهزة المختلفة، وكذلك ال ٌمكن اؼفال جهود الشباب للمشاركة مع تلك المهن 

  .عملٌات التخطٌط والتنفٌذ واالجهزة فً

خدمات وانشطة متعددة فى كافة المجاالت تحاكى احتٌاجات ورؼبات الشباب وتعمل على اشباعها فى تقدم  ان رعاٌة الشباب  -

  .الخ .. فى المدارس والجامعات والنوادى  (اوقات الفراغ، اوقات العمل  )جمٌع االوقات 
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لتنفٌذ المسبولٌات مع الشباب لمساعدتهم  (نظرٌا، عملٌا )ٌعمل فى مجال رعاٌة الشباب مهنٌون متخصصون اعدوا اعداد جٌد -

  .على انجاز وتحقٌق المسبولٌات 

مصانع،قوات مسلحة،نوادى،مراكز )رعاٌة الشباب تإدى من خبلل مإسسات ومنظمات فى كافة المٌادٌن التى ٌرتادها الشباب -

 الخ .. شباب مدن وقرى 

 تهدؾ خدمات رعاٌة الشباب الى تحقٌق درجة عالٌة من التنشبة االجتماعٌة لتدعٌم قدرات المواطن القادر على المشاركة  -

  .واحداث التؽٌٌر االفضل للمجتمع وتنمٌة قدراته 

 رعاٌة الشباب عبارة عن مجموعة من الخدمات التنموٌة والوقابٌة والعبلجٌة لتدعٌم قدرات الشباب بما ٌمكنهم من  -

  .المساهمة فى تنمٌة وبناء مجتمعهم 

  .اجتماعٌا، ثقافٌا، دٌنٌا،نفسٌا )تسعى رعاٌة الشباب الى اشباع االحتٌاجات االساسٌة للشباب  -

  .  ان رعاٌة الشباب مناهج للعمل معهم ولٌس من اجلهم  بما ٌدعم مشاركتهم فى كل ما ٌقدم لهم  من خدمات  -

 رعاٌة الشباب لٌست مسبولٌة الحكومة فقط بل تتم بالتعاون مع األهالً وكذلك على المستوى الدولى بما ٌمكن من تقدٌم  -

  .الخدمات وتنفٌذ البرامج 

ان رعاٌة الشباب تتصؾ بالشمول والتكامل لجمٌع فبات المجتمع وقطاعاته فى الرٌؾ والحضر، والطبلب والموظفٌن،  -

  والذكور واالناث بما ٌحقق الفرص المتكافبة والعادلة للجمٌع

  .رعاٌة الشباب تقدم لؤلفراد والجماعات والمجتمعات والمنظمات المتعددة وبما ٌتمشى مع االهداؾ المجتمعٌة المرؼوبة  -

خدمات لتدعٌم الشباب واعداده وتنمٌته، اتاحة الفرصة  للشباب لٌشارك وٌسهم  )رعاٌة الشباب ذات شقٌن متبلزمٌن   -

  .بجهوده فى تحقٌق ذلك 

 أهداؾ الخدمة االجتماعٌة فً مجال رعاٌة الشباب 

 : ٌمكن بوجه عام أن نحدد أهداؾ الخدمة االجتماعٌة للعمل مع الشباب ، فً األهداؾ التالٌة

مساعدة الشباب علً أن ٌجتازوا مرحلة النمو التً ٌمرون بها وما ٌصحبها من تؽٌرات جسمٌة ونفسٌة وعقلٌة واجتماعٌة  -

حتً ٌكتسبوا قدرات ومهارات واتجاهات تساعدهم علً مواجهة مخاطر تلك المرحلة ومشكبلتها من ناحٌة ، والوقاٌة من 

.  الوقوع فً المشكبلت الناجمة عن تلك التؽٌرات من ناحٌة أخري 

المساهمة فً إشباع االحتٌاجات األساسٌة للشباب من خبلل التحدٌد الهرمً لتلك االحتٌاجات وفقاً لمعاٌٌر معٌنه ، إلً جانب  -

تحدٌد العقبات التً تحول دون إشباع حاجاتهم بقدر اإلمكان ، والعمل علً تقوٌة وتنمٌة قدراتهم للتؽلب علً العقبات التً 

  .تعترضهم إلشباع احتٌاجاتهم وتدبٌر الموارد التً ٌحتاج إلٌها الشباب إلشباعها 

المساهمة فً تعدٌل االتجاهات السلبٌة لدي الشباب ووقاٌتهم من االنحراؾ وعدم اإلحساس باالنتماء وحماٌتهم من  -

االستقطاب الفكري ، إلً جانب المساهمة فً تنمٌة اتجاهاتهم وقدراتهم باالعتماد علً النفس ، والتؤثٌر علً سلوكٌاتهم من 

خبلل الحٌاة الجماعٌة للتعامل مع اآلخرٌن علً أساس أن التركٌز علً السلوكٌات ؼٌر المرؼوبة القابلة للعبلج له أهمٌة فً 

. توجٌه الشباب ألنسب الطرق لمواجهة مشكبلتهم واالستفادة من طاقاتهم وتوفٌر كثٌر من الوقت والجهد لرعاٌتهم

العمل علً مد الخدمات التً تتضمنها الرعاٌة المتكاملة لكل الشباب المحتاجٌن إلٌها ، ودعم تلك الخدمات ، إلً جانب  -

المساهمة فً التنشبة الصالحة للشباب بإكسابهم الخصابص التً تعاونهم علً التكٌؾ مع المجتمع وإكسابهم صفات 

 : المواطنة الصالحة ومنها 
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اإلٌمان واإلٌجابٌة والقدرة علً البناء واإلنتاجٌة ، القدرة علً تحمل المسبولٌة ، التعاون مع اآلخرٌن ، والتفكٌر الواقعً  -

.  لحقابق األمور فً مواقؾ الحٌاة المختلفة 

تنمٌة الروح االجتماعٌة لدي الشباب مما ٌإدي إلً إدراكهم لشبون مجتمعهم ومشاكله وظروفه ، وإكسابهم القدرة علً  -

العمل الجماعً والتعاون لتحقٌق أهداؾ اجتماعٌة مشتركة ، مع إكسابهم القدرة علً التكٌؾ مع التؽٌرات المرؼوبة التً 

 . تحدث فً المجتمع 

المساهمة فً مساعده الشباب علً مواجهة مشكبلتهم واثراء قدراتهم للتصدي لتلك المشكبلت ، من خبلل اختٌارهم ألفضل  -

البدابل لمواجهة المشكبلت التً تعوق أدابهم لوظابفهم االجتماعٌة ، باالضافة إلً تعلٌمهم استراتٌجٌات ومهارات حل 

.  المشكلة بما ٌنمً قدرتهم علً مواجهة مشكبلتهم الحالٌة والمستقبلٌة بصورة موضوعٌة 

مساعدة الشباب علً تنمٌة المهارات والقٌم ونماذج السلوك التً تسهل تحولهم إلً بالؽٌن مسبولٌن ٌمكنهم التوافق مع  -

 . المتؽٌرات التً تحدث فً النظم المجتمعٌة وتزٌد من قدرتهم للتعامل مع ؼٌرهم من الشباب 

تدعٌم الخدمات المجتمعٌة المتاحة سواء الخدمات االجتماعٌة أو الثقافٌة أو الدٌنٌة أو الفنٌة ، ومساعدة المإسسات  -

  .والتنظٌمات العاملة فً مجال رعاٌة الشباب علً تقدٌم أفضل الخدمات المناسبة لهم 

 مشكبلت الشباب 

 : ٌمكن تعرٌؾ مشكبلت الشباب من وجهة نظر مهنة الخدمة االجتماعٌة بؤنها 

موقؾ ٌإثر علً الشباب الذٌن ٌتعامل معهم األخصابً االجتماعً ٌنشؤ نتٌجة عدم توافر االشباع البلزم لحاجاتهم ، أو نتٌجة اخفاقهم 

فً القٌام بوظابؾ ومهام دور من أدوارهم ، مما ٌترتب علٌه ظهور صعوبات تواجههم وتتناسب شدتها مع درجة عدم اشباع حاجاتهم 

    .

: وهناك العدٌد من المشكبلت التً تواجه الشباب ومنها

  :مشكلة البطالة

والتً ترجع إلً عدم توفر فرص عمل ، وعدم وجود سٌاسات فعالة الستخدام القوي البشرٌة فً المجتمع وعدم تفضٌل بعض الشباب 

 . للعمل بعٌداً عن أماكن اقامتهم ، باإلضافة إلً عدم اقبالهم علً المشروعات الصؽٌرة 

:  ولهذه المشكلة آثار سلبٌه تتمثل فً 

شعور الشباب بالٌؤس واالحباط ، وأن ٌعٌش فً فراغ ٌقوده إلً االنحراؾ فً بعض األحٌان ، كما ٌإدي إلً زٌادة عبء اإلعالة 

.  وضعؾ االنتماء االجتماعً

 :مشكلة عدم توفر االمكانٌات لتكوٌن أسرة 

ٌواجه الشباب فً إطار صراع القٌم والبطالة وتفشً الؽبلء مشكلة عدم القدرة علً تكوٌن أسره وما ٌتطلبه ذلك من إمكانات وأسالٌب 

لبلنتقاء واالستعداد المادي والنفسً والوظٌفً لبناء األسرة ، باإلضافة إلً القصور المعرفً لدي الشباب نتٌجة للتنشبة االجتماعٌة أو 

 نتٌجة تشدد بعض األسر فً اشتراطاتها عند الزواج 

 :مشكلة شؽل واستثمار وقت الفراغ 

ٌعتبر عدم شؽل واستثمار وقت الفراغ بطرٌقة إٌجابٌة لدي الشباب عامبلً من عوامل انحرافهم ، كما أن مجرد تمضٌه الوقت فً اللهو 

ٌإدي إلً قٌام الشباب بممارسات مضرة لهم كاالنضمام لرفاق السوء أو اإلضرار بالمجتمع أو ٌجعلهم صٌداً سهبلً للعصابات وعتاه 

 . االنحراؾ 

 :مشكلة اؼتراب الشباب وضعؾ انتمابهم 
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االؼتراب ٌعنً عدم مٌل الفرد لبلندماج مع اآلخرٌن والتمركز حول الذات والعزلة عن المجتمع والعجز عن التبلإم معه واالخفاق فً 

 . التكٌؾ مع األوضاع السابدة فٌه ، مما ٌكون سبباً فً التمرد واالستٌاء الذي ٌعبر عنه بصوره سلبٌة 

 وؼالباً ما ٌكون سبب االؼتراب وجود خلل إجتماعً فً المجتمع ، ووجود اهتزاز فً السٌاق القٌمً ، وؼٌاب التجانس 

االٌدٌولوجً الموجه للشباب ، باإلضافة إلً عدم قدرة المجتمع علً إشباع احتٌاجات الشباب ، وتؤثٌر التٌارات المعادٌة علً الشباب 

.  وسعٌها لتحطٌم القٌم والتقالٌد التً تكون شخصٌته 

 وؼالبا ما تظهر حالة االؼتراب فً شعور الشباب باإلحباط والقلق علً المستقبل وعدم الثقة فً اآلخرٌن ، وكثره احتجاجات 

  .الشباب علً األوضاع السابدة ، ووضوح الرفض لكل شا بٌنهم إلً جانب العزوؾ عن المشاركة فً كل شبون المجتمع 

 دور الخدمة االجتماعٌة فً مجال رعاٌة الشباب 

تعمل مهنة الخدمة االجتماعٌة من خبلل ممارسة متخصصٌها أدواراً متعددة فً مجال رعاٌة الشباب وٌتحدد دور األخصابً طبقاً 

للجهاز الذي ٌمارس دوره من خبلله ووفقاً لوضعه الوظٌفً فً تلك المإسسات والتً تحتم علٌه القٌام بؤداء مهام معٌنة ترتبط بما هو 

 . موكل إلٌه من أعمال حسب طبٌعة هذا الوضع 

: -     وبوجه عام ٌمكن تحدٌد األدوار المهنٌة ألخصابً رعاٌة الشباب فً األدوار التالٌة 

قد ٌشؽل األخصابً االجتماعً وضعا وظٌفٌاً فً أحد األجهزة المسبولة عن رسم السٌاسة العلٌا والتخطٌط لرعاٌة الشباب  -

علً المستوي القومً ، وبالتالً ٌصبح مسبوالً عن المشاركة فً وضع سٌاسة رعاٌة الشباب ودراسة اآلثار االجتماعٌة 

 . لسٌاسات رعاٌة الشباب ، وتهٌبة كافة اإلمكانٌات لتحدٌد األهداؾ بعٌدة المدي لتلك السٌاسات 

المساهمة فً اكتشاؾ وتحدٌد حاجات الشباب والتعرؾ علً مشكبلتهم فً بعض مإسسات رعاٌتهم كمراكز الشباب واألندٌة  -

.  االجتماعٌة والثقافٌة وبٌوت الشباب ، ومساعدة الشباب علً اتخاذ اإلجراءات لتخفٌؾ حدة المشكبلت أو مواجهتها 

لمساعدتهم علً زٌادة  (مراكز أو أندٌه الشباب )المساهمة فً تكوٌن وتنظٌم جماعات الشباب داخل مإسسات رعاٌتهم  -

األداء االجتماعً وتحسٌن قدراتهم فً حل مشكبلتهم الفردٌة والجماعٌة من خبلل الخبرات الجماعٌة التً تتٌحها الجماعة 

 . لهم كؤعضاء 

مساعدة الشباب علً تحدٌد أهداؾ البرامج التً تشبع احتٌاجاتهم ، وتوفٌر الموارد واإلمكانٌات الخاصة بممارسة تلك  -

.  الشباب ، المإسسة ، المجتمع ، البرنامج ، األخصابً نفسه : البرامج مراعٌاً فً ذلك عناصر تصمٌم البرامج وهً 

التعامل مع الشباب كؤفراد لمساعدتهم علً أن ٌواجهوا مشكبلتهم الشخصٌة التً تعوق أدابهم االجتماعً وتحقٌق أهداؾ  -

 : وقابٌة وتنموٌة وتدعٌمٌة ، وخاصة فً حاالت منها 

انضمام الشاب كعضو جدٌد بؤحد مإسسات رعاٌة الشباب ، العمل مع الشباب الذٌن ٌتولون مسبولٌة قٌادٌه ، الشباب الذٌن  -

ٌجدون صعوبة فً التكٌؾ ، الشباب الذٌن ٌتمتعون بمهارات وكفاءات لمساعدتهم علً تنمٌتها ، انسحاب الشباب من 

.  المإسسة ، الشباب الذٌن ٌحتاجون لمساعدة من مإسسات خارج مإسسة رعاٌة الشباب التً ٌعمل فٌها األخصابً 

مساعدة جماعات الشباب علً تنفٌذ الخطط والبرامج التً سبق وضعها وٌتضمن ذلك تحدٌد المراحل المختلفة لتنفٌذ البرامج  -

والمسبولٌن عن ذلك ، وتوفٌر الموارد واالعتمادات البلزمة لممارسة األنشطة التً تتضمنها تلك البرامج ، مع مراعاه 

 . التنسٌق بٌن تلك األنشطة بما ٌحقق الرعاٌة المتكاملة للشباب 

مساعدة العاملٌن فً مإسسات رعاٌة الشباب علً القٌام بالمسبولٌات المنوطة بهم تبعاً لما تتطلبه وظابفهم لتحقٌق أهداؾ  -

المإسسة التً ٌعمل فٌها األخصابً االجتماعً فً أقل فترة ممكنة مع حسن األداء ، والعمل علً تطوٌر أداء تلك المإسسات 

  .لتقدم خدماتها بؤفضل صورة ممكنة
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 (الجزء ألول)          المحاضرة السابعة                                     

  أٌمن محمود عبد العال. د                                    

 .. مجال رعاٌة الشباباألسس النظرٌة للممارسة المهنٌة فً تابع 

  عناصر المحاضرة

 أدوار الممارس العام للخدمة االجتماعٌة فى مجال رعاٌة الشباب    •

استراتٌجٌات الممارسة العامة للعمل فى مجال رعاٌة الشباب  •

 أدوات ووسابل الخدمة االجتماعٌة التى تستخدم بؤجهزة رعاٌة الشباب   •

 :-أدوار الممارس العام للخدمة االجتماعٌة فً مجال رعاٌة الشباب # 

ولها ، باعتباره ٌتعامل مع فبه ال ٌستهان بها فى المجتمع ، انطبلقا من أهمٌة وثقل مجال رعاٌة الشباب فى مجتمعنا ، العربً   

، التى تإهلها للقٌام بالمسإولٌات المستقبلٌة فى المجتمع ، وتحقٌق االهداؾ المراد الوصول الٌها ، أهمٌتها وسماتها وخصابصها

 :ٌمارس االخصابٌون االجتماعٌون فى أطار الممارسة العامة للخدمة االجتماعٌة أدواراً متعددة نشٌر الٌها فٌما ٌلى 

  Mediatar Roleدور المنظم    

ومهارات، ، هذا الدور مع الشباب من خبلل ما ٌتحلون به من قٌم وأخبلقٌات مهنٌة، ٌمارس االخصابٌون االجتماعٌون -

ومعارؾ علمٌة، وذلك لمساعدة أنساق التعامل واألنساق االجتماعٌة المختلفة فى إطار العمل فى المإسسات المختلفة لٌعمبل 

معا، وللتواصل مع بعضهما بطرٌقة أكثر واقعٌة وبطرٌقة أثر فابدة، وتحقٌق التفاهم والمفاوضات بٌن جمٌع األطراؾ بما 

ٌحقق األهداؾ المنشودة، وٌسعى لتحقٌق أقصى درجة من التواصل بٌن كافة األنساق من خبلل الحوار والمناقشة، وكذلك 

  .تنظٌم الجهود وتوجٌهها لما ٌحقق ما ٌرؼب به مجتمعهم 

دور المستشار 

ٌملك االخصابٌون االجتماعٌون من المعارؾ والمعلومات والمهارات التى تإهلهم لتقدٌم النصح والتوجٌه فى كل ما ٌرتبط بمتطلبات 

العمل مع الشباب احتٌاجاتهم ورؼباتهم، مشكبلتهم، وكٌفٌة مواجهتها والتعامل معها، وٌقدم المشورة والنصح لٌس للشباب فحسب بل 

للعاملٌن بالمإسسات، والزمبلء من تخصصات المهن األخرى المشاركٌن فى رعاٌة الشباب، كما ٌمكن أن ٌستشار فى سٌاسات وخطط  

. وبرامج العمل مع الشباب لؤلجهزة المعنٌة بهذا األمر

  Mediator Role:    دور الوسٌط 

ٌعتبر األخصابى االجتماعى كممارس عام وسٌط ٌهٌا الفرصة للشباب ومتخذى القرار للمناقشة والحوار، ٌتٌح الفرصة  -

للشباب للتعبٌر عما ٌدور فى تفكٌرهم، وما ٌواجهون من مشكبلت، فاألخصابٌون االجتماعٌون ٌتحملون مسبولٌة توصٌل 

 . الخدمات للشباب، وحلقة الوصل بٌن الشباب اآلخرٌن، وٌوجه الشباب إلى ما ٌشبع رؼباتهم واحتٌاجاتهم

 دور المعالج 

ٌسعى األخصابٌون االجتماعٌون من خبلل ممارسة هذا الدور إلى مساعدة الشباب لمواجهة مشكبلتهم، وإٌجاد الحلول المناسبة لتلك 

المشكبلت، وٌستعٌن األخصابى االجتماعى بمدخل حل المشكلة وما ٌملكه من مهارات وخبرات، وٌهٌا الفرصة للشباب لمعالجة ما 

  .ٌعانون من مشكبلت على كافة المستوٌات الشخصٌة وعبلقتها بالمإسسة وزمبلإه والمجتمع

  Advocate Roleدور المدافع 
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بمثابه مدافعٌن عن حقوق الشباب ومتطلباتهم وذلك للتؤثٌر ، حٌث ٌعتبر األخصابٌون االجتماعٌون فى مإسسات العمل مع الشباب 

لكى تكون اكثر استجابة لهذه المتطلبات ، وٌعتمد األخصابً االجتماعً كممارس عام على ما ٌملك من مهارات ، على المنظمات 

أو التدخل مع المإسسات التشرٌعٌة  (الضؽوط ، التصحٌح ، استخدام طرؾ ثالث مثل وسابل االعبلم ، تعببه الجماهٌر  )المدافعة 

  .والقانونٌة وصوالً الى أقصر الطرق لتحقٌق األهداؾ 

 أدوار الممارس العام للخدمة االجتماعٌة فً مجال رعاٌة الشباب 

وتتعدد األدوار التى ٌمارسها األخصابٌون االجتماعٌون فى مإسسات العمل مع الشباب وذلك وفقاً لطبٌعة الموقؾ ، ووفقاً لطبٌعة تلك 

  :-المإسسات ، ومن بٌن هذه األدوار أٌضاً على سبٌل المثال ال الحصر 

  دور التربوي- 

  دور الممكن- 

دور المنظم  - 

دور مانح القوة  - 

دور مقدم التسهٌبلت  - 

 :-استراتٌجٌات الممارسة العامة للعمل فى مجال رعاٌة الشباب 

تمثل االستراتٌجٌة منهجاً للعمل لتحقٌق االهداؾ ، وتعتبر إطاراً عاماً للممارسة المهنٌة ، وٌعتمد على االسلوب األنتقابى للوصول الى 

  .أفضل القرارات المساعدة على اشباع االحتٌاجات وحل مشكبلت الشباب والوصول الى تقدٌم أفضل الخدمات 

  وٌستخدم األخصابٌون االجتماعٌٌن فى إطار الممارسة العامة للعمل مع الشباب استراتٌجٌات متعددة للتدخل المهنى مع أنساق 

  .التعامل لتحقٌق األهداؾ الوقابٌة والعبلجٌة والتنموٌة التى تستهدفها الممارسة العامة 

 :  ومن بٌن هذه االستراتٌجٌات على سبٌل المثال ال الحصر 

  "استخدام البرنامج " استراتٌجٌة التدخل

تستند هذه االستراتٌجٌة على استخدام البرنامج واألنشطة التى تتضمنه والتى ٌمارسها النشء والشباب فى القطاعات  -

المختلفة ، وذلك للتعلٌم والممارسة لؤلدوار االجتماعٌة المترابطة المتكاملة لتحقٌق األهداؾ ، وٌتدخل األخصابى االجتماعى 

باعتبار ان البرنامج وسٌلة للتدرٌب على المهارات المختلفة كالمشاركة فى اتخاذ ، فى كافه مراحل وضع وتقٌٌم البرنامج

القرارات، ووسٌلة الستثارة الطاقات الكامنة لدى الشباب واستثمارها ، وكذا وسٌلة الستثارة التفاعل بٌن الشباب ، ومحور 

 تفاعلهم بما ٌهٌا الفرص والمواقؾ لمواجهة مشكبلتهم 

 استراتٌجٌة تؽٌٌر االتجاهات 

أو ألنه ، تتضح الكثٌر من االتجاهات لدى النشا والشباب منها ما ٌحتاج للتؽٌٌر أو التعدٌل لعدم مناسبته ، فى أطار العمل مع الشباب 

اتجاه خاطا ، ومنها ما ٌحتاج للتنمٌة، وقد ٌكون لدى األطراؾ التى تتعامل مع الشباب اتجاهات تحتاج لمثل تلك العملٌات من التؽٌٌر 

  .ولذا تستخدم تلك االستراتٌجٌة لئلسهام فى تحقٌق ذلك ربما ٌتناسب مع األهداؾ المرؼوبة  .أو التعدٌل أو التنمٌة 

 استراتٌجٌة االقناع 

تلك االستراتٌجٌة مع النشء والشباب لئلقناع بإجراء عملٌة التؽٌٌر أو تنمٌة القٌم واالتجاهات فى ، ٌستخدم األخصابٌون االجتماعٌون 

 المواقؾ المختلفة ، كذلك تزداد أهمٌة تلك االستراتٌجٌة فً تعلٌم االلتزام بالسلوك الدٌموقراطً خبلل الحٌاه الجماعٌة 

  .   وٌتطلب استخدام تلك االستراتٌجٌة استخدام الثقة والعبلقات اإلٌجابٌة حتى تتحقق األهداؾ لدى الشباب 
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  :-كذلك ٌستخدم األخصابٌون االجتماعٌون فى ممارستهم ألدوارهم المتعددة استراتٌجٌات اخرى منها 

استراتٌجٌة تدعٌم المعرفة  - 

استراتٌجٌة تؽٌٌر السلوك  - 

استراتٌجٌة إعادة التنشبة االجتماعٌة  - 

استراتٌجٌة االتصال     - 

 :أدوات ووسابل الخدمة االجتماعٌة التى تستخدم بؤجهزة رعاٌة الشباب 

المناسبة التى ٌمكن من خبللها تحقٌق هذه األهداؾ ،  (الوسٌلة)ال ٌمكن ألى عمل مهنى أن ٌحقق األهداؾ المرجوة دون انتقاء األداة 

بؤنها الوسٌلة التى ٌمكن من خبللها إحداث االتصال بٌن مجموعة من األفراد أو المإسسات وقد تكون هذه األداة : حٌث تعرؾ األداة 

  .، كما تستخدم هذه الوسٌلة تدعٌم العبلقة وإحداث التفاعل بٌن مستخدمٌها " لفظٌة " مادٌة محسوسة ، أو ؼٌر مادٌة 

فقد ٌبدأ بالمقابلة على عمل لجنة أو اجتماع . ونجد أنه من الممكن أن ٌستخدم األخصابً االجتماعً أكثر من وسٌلة خبلل موقؾ واحد 

 . أو مناقشة

  : ومن األدوات التى تستخدم بؤجهزة رعاٌة الشباب 

المقاببلت 

تستخدم مإسسات الخدمة االجتماعٌة المقابلة بؽرض توضٌح األمور التى تتعلق بفهم المجتمع ، والعمل معه ككل حتى لو تمت على 

مع األعضاء المترددٌن على النادي من  (أندٌة الشباب مثبلً  )المستوى الفردى وتتم المقابلة عادة فى مقر مإسسة الخدمة االجتماعٌة 

الجمعٌة العمومٌة أو القٌادات المحلٌة والخبراء لمناقشة بعض األمور التى تتعلق بتنظٌم العمل ، أو تنسٌق الجهود ، أو الحصول على 

بٌانات أو معلومات أو إحصاءات تتطلبها حاجة العمل ، وإما مع أعضاء آخرٌن ٌرٌدون االنضمام إلى عضوٌة نادي الشباب ، أو مع 

لٌتعاون كل منهما مع اآلخر فى  (نوادي الشباب  )مندوبى أجهزة أخرى لتحدٌد العبلقة بٌن تلك األجهزة ومإسسة الخدمة االجتماعٌة 

ممارسة األنشطة المختلفة وٌجب أن ٌكون للمقابلة ؼرض واضح تهدؾ الوصول إلٌه والبد من تسجٌل المقابلة والجو الذى تمت فٌه ، 

  .وأهم وجهات النظر التى طرحت خبللها 

 المناقشات الجماعٌة 

كما . ان المناقشة الجماعٌة تعتبر من أهم وسابل التعبٌر االجتماعى حٌث إنها ترتبط بكل ما ٌقرر من األنشطة التى تمارسها الجماعات 

أنها من أهم الوسابل المناسبة لعملٌات االتصال التى تتم بٌن األعضاء المترددٌن وبٌن األخصابى االجتماعى وكذلك مجلس اإلدارة  

كما أنها فرصة لدى .. وهى أٌضاً نشاط تعاونى ٌشترك فٌه أعضاء الجماعة . والجهاز الوظٌفى داخل أجهزة رعاٌة الشباب 

المإسسات التى ٌعمل فى إطارها األخصابى االجتماعى كؤندٌة الشباب للتعرؾ على أفكار الشباب وإبراز ما لدٌهم من إمكانات ، وإبداء 

ما لدٌهم من آراء دون أى خوؾ ، وذلك  من خبلل استثارة األعضاء عن طرٌق األخصابى االجتماعى بمركز الشباب لتحدٌد اإلجراءات 

.  التى ٌتخذها األعضاء عند مواجهة موقؾ أو مشكلة معٌنة 

كما أنها تهدؾ داخل اندٌة الشباب إلى تبادل اآلراء والمعلومات التى تمكنهم من تكوٌن رأى مستنٌر حول موضوع النقاش وذلك نتٌجة 

  .لتولٌد العدٌد من األفكار وإبراز الحقابق وإٌضاح االختبلفات فٌما بٌنهم والتوصل إلى الحلول الممكنة 

  .وتعتبر المناقشة الجماعٌة فى مهنة الخدمة االجتماعٌة باتجاهاتها الحدٌثة من أنجح الوسابل لتؽٌٌر االتجاهات واآلراء الجماعٌة 

  .فالمناقشة الجماعٌة موقؾ تعلٌمى ٌتٌح لؤلعضاء الفرصة للتعبٌر عن أفكارهم ومشاعرهم وهم ٌحاولون بواسطتها حل مشكبلتهم 

 المإتمرات
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ٌعد المإتمر من الوسابل العلمٌة الهامة التى ٌستعٌن بها األخصابى االجتماعى بؽرض التؤكٌد على فكرة ما أو على تنمٌة موضوع ما 

كإقناع المترددٌن على أندٌة الشباب بؤهمٌة المشاركة فى مشروعات التنمٌة أو أهمٌة الصناعات الصؽٌرة ، أو قضٌة الشباب وتحدٌات 

المستقبل إلخ ، وبذل الجهد للحصول على تؤٌٌد جماعى على الدوام ، كذا تهٌبة المناخ المبلبم للحوار الفكرى والمناقشات البناءة داخل 

 أندٌة الشباب حول قضٌة أو مشكلة أو مسؤلة معٌنة بٌن عدد من المهتمٌن من المتخصصٌن أو ؼٌر المتخصصٌن 

بفكرة حول موضوع معٌن أو  (سواء المترددون على أندٌة الشباب أو ؼٌرهم  )والمإتمر هو الوسٌلة التى ٌتم بها إقناع الجمهور 

وعادة ما ٌسبق عقد المإتمر تمهٌد له ، بعقد . نتابج عمل معٌن بهدؾ كسب تؤٌٌد الرأى العام لذلك الموضوع المراد بحثه فى المإتمر 

اجتماعات أو عمل ندوات أو أحادٌث عامة وجلسات تحضٌرٌة  وإعداد البحوث والدراسات أو ؼٌر ذلك من الوسابل المناسبة لموضوع 

  .المإتمر وؼالباً ال ٌتعدى المإتمر أٌاًما معدودة 

اللجـان 

تعتبر اللجان من األدوات األساسٌة والربٌسٌة لممارسة أنشطة الخدمة االجتماعٌة إذ ال ٌوجد مإسسة الخدمة االجتماعٌة  -

بدون تشكٌل اللجان البلزمة للعمل واللجنة عبارة عن مجموعة من األفراد الذٌن ٌقومون بالبحث والتفكٌر والبت والتنفٌذ 

والمتابعة أو القٌام بالنشاط المتصل بالمهام التى تسند إلٌهم ، وقد تنشؤ اللجنة لمهام مإقتة ترتبط مدتها بالمشروع نفسه ، 

  .وقد تختلؾ وظٌفة كل لجنة طبقاً لمدتها ومدى استمرارٌتها وطبقاً للهدؾ المراد تحقٌقه منها 

النـدوات 

تعتبر الندوة من األدوات التى ٌستخدمها األخصابً االجتماعى الممارس لمهنة الخدمة االجتماعٌة فى الدعوة والتثقٌؾ لموضوع معٌن 

أو مشكلة تهم الشباب المترددٌن على أندٌة الشباب الذى ٌعمل به ، وٌتم من خبلل الندوة دعوة المتخصصٌن فى المجاالت المختلفة 

  .خاصة تلك المجاالت التى تمثل أهمٌة للشباب ، ومن خبلل الندوة ٌتم تدرٌب الشباب على كٌفٌة إدارتها ، وخاصة القٌادات منهم 

والندوات من الوسابل التى ٌمكن التوصل من خبللها إلى توصٌات وقرارات فى موضوع الندوة ، وهناك حقٌقة هامة مإداها أن 

 .التحضٌر للندوة من العوامل المإثرة فى إنجاحها 

التوعٌة 

تعتبر التوعٌة من األدوات الهامة التى ٌستخدمها األخصابى االجتماعى فى مساعدة الشباب أفراداً وجماعات بؤندٌة الشباب على 

  .اكتساب خبرات متنوعة وحول مشكلة معٌنة أو ظاهرة   ما ، والتزود بفهم أساسى للبٌبة والمشكبلت المرتبطة بها 

  .كما تستخدم عند عمل حمبلت توعٌة نحو مشكلة ما خارج أندٌة الشباب ضمن مشروعات خدمة البٌبة 

 االجتماعات 

تعتبر االجتماعات من األدوات التى ٌمكن لؤلخصابى االجتماعى استخدامها مع أعضاء مجلس اإلدارة واإلخصابٌٌن االجتماعٌٌن 

ومشرفى األنشطة بؤجهزة رعاٌة الشباب ، والتى ٌمكن من خبللها التعرؾ على المشكبلت التى تعوق الباحث أثناء تدخله المهنى ، أو 

  .ما تم تنفٌذه من التدخل المهنى ، أو أى توجٌهات للباحث للمجموعة اإلدارٌة والمهنٌة العاملة بتلك االجهزة 

الزٌـارات 

الزٌارة من وجهة نظر الممارسٌن للخدمة االجتماعٌة لقاء بٌن شخصٌن أو أكثر وجهاً  لوجه ، وبطبٌعة الحال ٌكون األخصابً أحد 

هذٌن الطرفٌن وٌتم هذا اللقاء خارج مإسسة الخدمة االجتماعٌة بٌن األخصابى االجتماعى وبٌن بعض القٌادات الشعبٌة أو المهنٌٌن ، 

مثال زٌارة األخصابى االجتماعى بؤندٌة الشباب لكبار المسبولٌن عن الشباب والذٌن ال تسمح التقالٌد بانتقالهم إلى مقر مركز الشباب 

وذلك للحصول على خدمات أو الموافقة على برامج معٌنة ، أو توطٌد  العبلقة بٌن النادي ومإسسة أخرى ، كما قد ٌرافق األخصابى 

  .االجتماعى فى زٌارته بعض القٌادات الشعبٌة 

التسجٌل 
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المقصود بالتسجٌل فى الخدمة االجتماعٌة قٌام األخصابً االجتماعى الممارس بتدوٌن جمٌع األعمال واألنشطة التى تمارسها األجهزة 

التى ٌقوم بالعمل بها ، وتجدر اإلشارة هنا أن التسجٌل أداة مهمة لؤلخصابى االجتماعى والباحث بؤندٌة الشباب حٌث ٌتم تسجٌل ما ٌتم 

  .أوالً بؤول للوقوؾ على مدى نجاح البرنامج أو إعاقته 
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 محمود هبلل.     دالمحاضرة الثامنة                                     

  المجال الطبًاألسس النظرٌة للممارسة المهنٌة فً 

  :نشؤة الخدمة االجتماعٌة الطبٌة وتطورها 

م للعناٌة بمرضى العقول عقب خروجهم من المستشفٌات، وتؤلفت جمعٌة كان 1880بدأ ظهور الخدمة االجتماعٌة الطبٌة عام - 1 

  .نشاطها تنظٌم حٌاة هإالء المرضى وخاصة من ال عابل لهم

ومن الحركات المساعدة التً وجهت األنظار إلً ضرورة سد النقص فً الخدمات االجتماعٌة الموجهة للمرضً تطوعت بعض - 2 

 .السٌدات المحسنات فً مساعدة المرضى

  .حركة التطوع فً خدمة ومساعدة المرٌض" تشارلزلوك "م تزعم 1890فً إنجلترا عام - 3 

م بدأت المستشفٌات فً والٌة نٌوٌورك فً نظام جدٌد وهو إرسال الممرضات الزابرات إلى المنازل إلمداد 1904وفً عام - 4 

  .المرضى بالتوجٌهات واإلرشادات المتصلة بطبٌعة مرضهم

من أهم الخطوات التً حولت الخدمة االجتماعٌة من دراسة علمٌة أكادٌمٌة إلى ممارسات عملٌة، عندما أجروا طبلب الطب تدرٌباً - 5

  .وكانت الدراسة الطبٌة تشمل دراسة المشكبلت االجتماعٌة واالنفعالٌة.عملٌاً فً المإسسات االجتماعٌة 

من أكبر خطوات حركة التطور فً الخدمة االجتماعٌة الطبٌة كان فً أمرٌكا فً مستشفى ماساشوتس العام بمدٌنة بوسطن عام - 6 

  .فضل كبٌر فً سبٌل تطور وتقدم الخدمة االجتماعٌة الطبٌة " رٌتشارد كابوت"م وكان للطبٌب 1905

م نشؤ قسم الخدمة االجتماعٌة الطبٌة فً مستشفى ماساشوتس ولم ٌمض عشرون عاماً على هذه البداٌة إال وكان 1905فً عام - 7 

  . قسم للخدمة االجتماعٌة الطبٌة فً أمرٌكا 500هناك 

م أنشؤت الجمعٌة األمرٌكٌة لؤلخصابٌٌن االجتماعٌٌن الطبٌٌن، وكان من أهدافها رفع المستوى الفنً للخدمة 1918فً عام - 8

.  االجتماعٌة المتصلة بشإون الرعاٌة الصحٌة

  :ماهٌة الخدمة االجتماعٌة الطبٌة  

الخدمة االجتماعٌة هً ممارسة الخدمة االجتماعٌة وعبلقتها بالطب وهً ممارسة عملٌة للخدمة والمساعدة فً المإسسة الصحٌة - 1

 0والمإسسات التً تمارس مهنة الطب والرعاٌة الصحٌة 

الخدمة االجتماعٌة الطبٌة هً تطبٌق أسس وقٌم ومبادئ ومهارات واتجاهات الخدمة االجتماعٌة فً  مجال الصحة -  2

  .والطب

الخدمة االجتماعٌة تكشؾ عن الضؽوط والظروؾ االجتماعٌة والبٌبة التً أحدثت المرض وتسببت فً فشل المرٌض فً أدابه -  3

. االجتماعً لعمله أو إعاقة أحد أدواره االجتماعٌة

: ٌمكن تحدٌد ماهٌة الخدمة االجتماعٌة الطبٌة من خبلل تطورها فً اتجاهٌن - 4

.   تحول الخدمة االجتماعٌة الطبٌة من مجرد خدمة تإدى فً مإسسة اجتماعٌة إلى نسق اجتماعً له  ضرورة الزمة فً المجتمع- 

فؤصبح .والمجتمع وتدخلها لتكٌؾ العمٌل للظروؾ الموجودة  تحول الخدمة االجتماعٌة الطبٌة من تركٌزها على التفاعل بٌن المرٌض- 

.  تركٌزها على رفع األداء االجتماعً للفرد

 :فلسفة الخدمة االجتماعٌة الطبٌة 

 والخدمة االجتماعٌة الطبٌة مجال من مجاالت 0اإلنسان مخلوق مكرم أمر هللا بمساعدته وتقدٌم ٌد العون له فً شتى المجاالت- 1

  .الخدمة التً تقدم لئلنسان فً سٌبل تكرٌم أدمٌته
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 لذا فدراسة الجوانب  االجتماعٌة لحالة المرٌض 0وجود اإلنسان فً المإسسة الطبٌة ٌعنً حاجته إلً المساعدة والعون- 2

  0ٌعتبر كجزء مكمل لخطة العبلج الطبً

اإلنسان كل متكامل متفاعل فً عناصره األربعة العقلٌة والجسمٌة والنفسٌة واالجتماعٌة فؤي  اضطراب فً أحد هذه - 3

 والخدمة االجتماعٌة الطبٌة قامت لعبلج اإلنسان من خبلل إصبلح هذه العناصر األربعة .العناصر حتما ٌإدي إلً إصابة الفرد بالمرض

  .والعمل على راحتها

  .الخدمة االجتماعٌة عامة والطبٌة خاصة تإمن بفردٌة اإلنسان مهما تشابهت األمراض والظروؾ المحٌطة بالمرٌض-  4

  :أهمٌة الخدمة االجتماعٌة الطبٌة 

. للخدمة االجتماعٌة الطبٌة أهمٌة كبرى فً الفصل بٌن الصحة والمشكبلت االجتماعٌة- 1 

. تتحقق الخدمة االجتماعٌة الطبٌة من خبلل ممارستها فً المإسسة الطبٌة-  2

هناك بعض األمراض ٌكون سببها العامل االجتماعً والذي ٌعود إلى نمط الثقافة السابدة فً المجتمع وتتضح هنا أهمٌة الخدمة -  3

. االجتماعٌة الطبٌة

 .تظهر أهمٌة الخدمة االجتماعٌة الطبٌة عند دمج العوامل االجتماعٌة والنفسٌة فً خطة عبلج المرٌض-  4

تتركز الخدمة االجتماعٌة الطبٌة فً عملها بؤن الظروؾ المصاحبة للمرٌض لها أثر سلبً  -  5

من أهداؾ الخدمة االجتماعٌة الطبٌة ربط المإسسة الطبٌة بالمجتمع الخارجً ومإسساته وذلك لبلستفادة من اإلمكانٌات فً -  6

.  استكمال خطة العبلج

 : عبلقة األخصابً االجتماعً بالفرٌق الطبً 

ال تقتصر عبلقة األخصابً مع المرٌض فقط بل تتسع عبلقته إلى أن تصل إلى الفرٌق العبلجً من أطباء وممرضٌن وعاملٌن فً 

  .المإسسة الطبٌة

  :عبلقة األخصابً بالطبٌب- 1

ٌجب أن ٌكون األخصابً االجتماعً الطبً مع باقً الفرٌق قادرٌن على التعاون بإخبلص فً تنفٌذ الخطة التً رسمها الطبٌب فً إطار 

العبلقات المشتركة، فالطبٌب فً حاجة إلى األخصابً االجتماعً الطبً لتحدٌد أنواع المساعدات التً ٌحتاجها لمرٌض 

  :عبلقة األخصابً بالممرضة - 2

: العبلقة بٌن األخصابً االجتماعً والممرضة تظهرمن خبلل اتجاهٌن

 .ٌوجه هٌبة التمرٌض إلى نوع احتٌاجات المرٌض وأسلوب التعامل معه - 

  .الممرضة قد تطلب من األخصابً تفسٌر بعض أنواع السلوك للمرٌض  وكٌفٌة معاملتها - 

 :عبلقة األخصابً بإدارة المستشفى - 3

 .األخصابً االجتماعً ٌستطٌع أن ٌحقق كثٌرا من األعمال اإلدارٌة التً تخص مصلحة المرٌض

  :عبلقة األخصابً مع األقسام األخرى - 4

:   هناك عبلقة بٌن األخصابً االجتماعً والمرٌض وتتضح من خبلل ثبلث نقاط هً 

: مساعدة مباشرة فً عبلج المرٌض عن طرٌق: أوال 

   .البحث والعبلج االجتماعً - 1 

التعاون مع الطبٌب وفرٌق العبلج الطبً لتنفٌذ خطة العبلج   - 2 

  .مساعدة المرٌض على استعادة مواطنه الصالحة-  3 

 .المساهمة فً بعض األعمال االجتماعٌة فً المستشفى كما فً حاالت القبول: ثانٌاً 

  .العمل فً البٌبة وتنظٌم عبلقات المستشفى بالمجتمع المحلى: ثالثاً 
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  :االعتبارات التً تستوجب وجود إدارة للخدمة االجتماعٌة الطبٌة 

المإسسة الطبٌة لها نظم خاصة بقبول المرضى وتمتعهم ببعض االمتٌازات الخاصة بالعبلج والدواء وقسم الخدمة االجتماعٌة ٌلعب - 1

  .دورا هاما فً هذاالتنظٌم

المفهوم الكلى الحدٌث للمرٌض جعل هناك تخصصات جدٌدة تساهم فً العملٌة العبلجٌة كؤخصابً العبلج الطبٌعً وأخصابً التؽذٌة - 2

  .وأخصابً المختبروؼٌرة

جو المستشفى وما ٌتم به من رهبة وؼرابة ٌستلزم وجود أشخاص متخصصٌن فً جعل المرٌض أكثر استقرارا من الوجهة - 3

  .النفسٌة وتبصٌر المرٌض بخدمات  المإسسة التً ٌمكن أن تقدمها إلٌه

طبٌعة العمل بالمستشفى تمثل اهتمامات األطباء على تشخٌص ٌساعد المرٌض على  شرح جمٌع األسباب التً تخص مرضه - 4

   .الن الطبٌب ال ٌوجد لدٌه متسع من الوقت لهذا العمل

 : اإلعداد المهنً لؤلخصابً االجتماعً 

:  األعداد النظري : أوال

ٌجب أن ٌلم األخصابً االجتماعً الطبً بمعلومات طبٌة مبسطة ومعرفة   المرض ومسبباته وفهم المصطلحات الطبٌة -  1

  .الشابعة فً مٌدان الطب وعلٌه أن ٌلجؤ إلً الطبٌب فً النواحً الطبٌة

أن ٌكون لدٌه معرفة باالحتٌاجات والخصابص النفسٌة للمرضى فعلم  االجتماع والطب النفسً تعتبر مصادر أساسٌة لؤلخصابٌٌن - 2

االجتماعٌٌن الطبٌٌن فً فهم معانً بعض األلوان السلوكٌة واألؼراض النفسٌة عند المرٌض فً المراحل المرضٌة المختلفة والتً 

  .ٌجب أن ٌعاملها بالطرٌقة التً تقلل من أثارها السٌبة على سٌر المرض

 .دراسة مستفٌضة ألسس الخدمة االجتماعٌة وطرقها ومجاالتها مع التركٌزعلى الخدمة الطبٌة - 3

أن ٌكون ذو ثقافة واسعة بالمسابل التؤهٌلٌة والقانونٌة وؼٌرها التً تفٌد األخصابً االجتماعً الطبً فً عمله كالقوانٌن الخاصة - 4

  .بالتؤهٌل المهنً والتؤمٌنات االجتماعٌة ومعاشات العجزة واإلصابة وقوانٌن الضمان االجتماعً

  .أن ٌكون لدٌه علم ووعً بالمشكبلت الناتجة عن المرض- 5

  .اإللمام التام باالحتٌاجات البشرٌة فً حالة المرض وأثناء العبلج- 6

أن ٌكون لدٌه المعرفة الواسعة بالمصادر التً ٌمكن االستعانة بها تكملة خدمات المستشفى كدور الثقافة والمإسسات االجتماعٌة - 7

  .ومكاتب العمل  ومساعدة المرضى لبلستفادة من إمكانٌات المجتمع

  :التدرٌب العملً:- ثانٌاً 

التدرٌب العملً على مسبولٌات وأعمال األخصابً االجتماعً الطبً وٌجب أن ٌتم هذا من خبلل التدرٌب فً البرامج الموضوعٌة 

إلعداد األخصابً الطبً حٌث الممارسة هً التً تصقل االستعداد النظري على أن ٌكون هناك أشراؾ فنً على مستوى عالً من 

  .الكفاءة والخبرة
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 محمود هبلل.           دالمحاضرة التاسعة                        

  المجال الطبًلممارسة المهنٌة فً ا: تابع 

  : أدوار األخصابٌٌن االجتماعٌٌن فً المجال الطبً

  : الممارسة المهنٌة لؤلخصابً االجتماعً الطبً فً خدمة الفرد: أوالً  

  . استقبال المرٌض سواء عند االلتحاق فً المستشفى أو بعد التحاقه باألقسام المختلفة بالمستشفى   -1  

  .العبلج وحالته االقتصادٌة وظروؾ عمله  فتح ملفات لكل مرٌض ٌتضمن المعلومات الخاصة بمرضه وظروفه االجتماعٌة وأسالٌب  -2  

المرضى   المتابعة الٌومٌة لحاالت المرضى فً األقسام المختلفة بالمستشفى والرد على استفسارات  -3  

 .حل المشكبلت الٌومٌة التً تعرض المرضى فً األقسام المختلفة بالمستشفى -4  

   .كتابة تقرٌر ٌومً عن الحاالت والمشكبلت ورفعها إلى إدارة المستشفى  -5

المعوقات التً تعترض سٌر العمل  كتابة تقرٌر دوري ورفعه إلدارة المستشفى لبٌان نوع وحجم الخدمات الموجه للمرض وكذا  -6

  .والمقترحات الخاصة لمواجهتها

    حل مشكبلت العمل للمرضى وإببلؼهم بالحالة المرضٌة وما ٌتطلبه فً ضوء حالتهم المرضٌة  -8

  .دراسة الظواهر الفردٌة المنتشرة بٌن المرضى وكتابة التقارٌر الخاصة بذلك  -9 .

  . عمل اإلحصاءات الدورٌة عن الخدمات االجتماعٌة المقدمة للمرضى-10

 . دراسة الجوانب االجتماعٌة للمجاالت النفسٌة من المرضى لتكامل العبلج مع األطباء واألخصابٌٌن النفسٌٌن-11 

المرضى أو المكتشفة أثناء المرور  القٌام باألعمال الخاصة بالحاالت الفردٌة المحالة من إدارة المستشفى والمتقدمٌن من -12

  تجمٌع المعلومات الخاصة بؤسرة المرٌض وظروفه األسرٌة ألخذها فً االعتبار أثناء وضع الخطة العبلجٌة-13   

 تزوٌد األطباء بالمعلومات عن المرٌض للمساعدة فً العبلج-14

              اإلشراؾ على تدرٌب طبلب الخدمة االجتماعٌة على كٌفٌة التعامل مع الحاالت الفردٌة الطبٌة-15   

 .انتكاسة الحالة  تتبع الحاالت بعد الخروج من المستشفى لضمان سٌر الخطة العبلجٌة لمنع -16

الكبدي الوبابً أو الجذام أو  االلتهاب  أو القٌام بعمل التدعٌم النفسً لتخفٌؾ حدة التوتر والقلق لدى بعض المرضى مثل اإلٌدز-17   

الخ  ....الفشل الكلوى

 .وضع خطة تؤهٌلٌة اجتماعٌة و نفسٌة للمرٌض لممارسة الحٌاة بصورة طبٌعٌة-18   

 .المترتبة على عدم استمرار العبلج عرض الحقابق حول المرض وتوضٌح ضرورة التعامل مع هذه الحقابق وشرح النتابج 19   

وكٌفٌة إتباع القواعد الصحٌة لتفادي  توعٌة األسرة بؤخطار المرض وآثاره وكٌفٌة التعامل مع المرٌض بصورة صحٌة صحٌحة -20   

  . انتشار المرض بٌن أفراد األسرة

 .اتخاذ إجراءات التحوٌل المناسب إلى المإسسات الطبٌة األخرى لمن تتطلب حاالتهم ذلك-21   

  . خارجها اإلسهام فً البرامج اإلرشادٌة و اإلعبلمٌة لسكان المجتمع سواء داخل المإسسة الطبٌة أو - 22   

   القٌام بما ٌسند إلٌه من أعمال تتعلق بحاالت المرٌض من إدارة المإسسة الطبٌة-23   
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   :(طرٌقة خدمة الجماعة)أدوار األخصابٌٌن االجتماعٌٌن فً ممارسة : ثانٌاً    

فً حل كثٌر من المشكبلت التً  لقد زاد الوعً مإخراً باهتمام المجتمعات بمهنة الخدمة االجتماعٌة لما لها من إسهامات فعالة  - 

االجتماعٌة التً تسعى فً الدرجة األولى لمساعدة  مما ساعد على تنوع وتعدد مجبلت الخدمة . تواجه األفراد والجماعات والمجتمعات

    األفراد والجماعات من خبلل تنمٌة قدراتهم

المستشفٌات والمراكز )المإسسات الطبٌة  فالمجال الطبً ٌعد مجاالً حٌوٌاً وهاماً من مجاالت الخدمة االجتماعٌة والذي ٌمارس فً - 

المرضى باستؽبلل إمكاناتهم الذاتٌة وإمكانات مجتمعهم للتؽلب على الصعوبات التً تعوق  لمساعدة  (والعٌادات الصحٌة المختلفة

  .هألدوارهم االجتماعً تؤدٌتهم 

فلسفتها على أن اإلنسان كابن اجتماعً  كما أن طرٌقة خدمة الجماعة تعد إحدى طرق الخدمة االجتماعٌة الربٌسٌة والتً ترتكز    -

  التً ٌعٌش فٌها ٌكتسب خصابصه اإلنسانٌة وسلوكه من تفاعله مع الجماعات 

  :وٌمكن القول أن ممارسة خدمة الجماعة ستحقق العدٌد من األهداؾ أهمها ما ٌلً 

تقلٌص حدة التوتر والقلق  مساعدة المرضى على مقاومة المرض وتؽٌٌر اتجاهاتهم نحوه حتى ال ٌستسلموا له مما ٌإدي إلى  - 1 

   .إزاءه واالستفادة القصوى من أوجه العبلج

العامة بالشكل الطبٌعً، وذلك من  تؤهٌل المرضى تؤهٌبلً اجتماعٌاً من خبلل الجماعة حتى ٌستطٌعوا أن ٌقوموا بؤدوارهم فً الحٌاة - 2 

  .الخطط العلمٌة لها لٌتمكنوا من القٌام بواجباتهم ومسبولٌاتهم المختلفة خبلل مساعدتهم الستؽبلل طاقاتهم المتبقٌة دون إرهاق ووضع 

وبقدراتهم وبإمكانٌاتهم الذاتٌة والتفاعل  زٌادة التثقٌؾ الصحً لدى المرضى مما ٌنعكس إٌجابٌا فً زٌادة ثقافتهم وثقتهم بؤنفسهم  - 3  

  .السلٌم مع البٌبة التً ٌعٌشون فٌها

   . مساعدة المرضى على تنمٌة مهاراتهم وتعلم مهارات جدٌدة تتناسب مع حالتهم الصحٌة - 4 

  :(تنظٌم المجتمع )دور األخصابً االجتماعً الطبً: ثالثاً 

 .االشتراك فً وضع الخطط المبلبمة للقسم ، مع العمل على تطوٌر استراتٌجٌات العمل به-  1

 . توجٌه المرضى وأسرهم إلى الموارد البٌبٌة لبلستفادة منها-  2 

بالبٌانات والحقابق عن الموضوعات التً  مساعدة اللجان المختلفة فً المستشفى على أداء وظابفها واتخاذ قراراتها وذلك بمدها -  3 

 . تشكلت هذه اللجان من أجلها

العمل على تحوٌل الحاالت التً تتطلب تحوٌلها إلً جهات حكومٌة أخرى مثــــل مستشفى آخر ، أو مإسسات الرعاٌة االجتماعٌة -  4 

  .المختلفة سواء كانت حكومٌـــــة أو ؼٌر حكومٌة ومتابعة مدى استفادة هذه الحاالت من تلك الخدمات 

 . لهم المستشفى  استطبلع رأى المرضى حول الخدمات االجتماعٌة والطبٌة التً تقدمهـا-  5  

  والنفسٌة فٌه  إجراء البحوث االجتماعٌة حول بعض األمراض لمعرفة أثر العوامل االجتمـاعٌة-  6 

  .إلً الجهات المختصة بما ٌساعد على تحسٌن سٌر العمل  توصٌل آراء المرضى ونتابج البحوث إلى الرإساء المباشرٌن ، و-   7 

الحصول على الخدمات التً ٌحتاجون إلٌها طالما  تبنى مشكبلت المرضى والدفاع عن حقوقهم إذا تعذر على هإالء المـــــــــرضى-  8  

 .) أنها تدخل فً نطــــــــــاق عمــل المستشفى

   .(الفردٌة التً ٌتصدى لها أخصابً خدمة الفرد  بخبلؾ المشــكبلت  )المساهمة فً حل المشكبلت االجتماعٌة المشتركة للمرضى  - 9  

األمراض  الموسمٌة ومسبباتها التخاذ  تنظٌم حمبلت توعٌة بٌن المواطنٌن والمرضى الذٌن تخدمهم المستشفى ببعــــض-  10  

  . االحتٌاطات بما فً ذلـــــــــــك الحصول على التطعٌمات البلزمة لها

- التدخٌن - تلوث البٌبة -  السلبٌة مثل اإلدمان  تنظٌم حمبلت توعٌة بٌن طبلب المدارس والجامعات حول بعض الظواهــــــــــر-   11   

 . إلى وقاٌة المجتمع منها  وؼٌرها من الظواهر التً تحتــاج
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 . مستوى العمل االشتراك فً تقوٌم األنشطة والبرامج التً ٌقوم بها القسم من أجل تحســــــٌن-   12  

لقاءات بٌنهم فً المناسبات المختلفة ، وكذلك  دعم العبلقات بٌن العاملٌن فً أقسام المستشفى المختلفة وذلك عن طرٌق تنظٌم -  13  

    . بما ٌتٌح لهم الفرصة لتنمٌة العبلقة بٌنهم خارج عبلقات العمل الرسمٌة تنظٌم الرحبلت 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  [اختكم بنت نجـد..دعواتكم لوالدي بالرحمة والمغفرة ]               
 

 
 

    46 

 محمود هبلل.          د المحاضرة العاشرة                               

 : المقابلة

 :مقدمة

تعتبر المقابلة الشخصٌة من أكثروسابل الحصول على المعلومات شٌوعآ وإن كانت تتفاوت فً اهمٌتها ونوعٌتها حسب المنهج 

والمقابلة هً وسٌلة الٌستؽنً عنها الباحث االجتماعً فالظاهرة االجتماعٌة تحتاج فً توضٌحها ودراستها الى نوع من . والطرٌقة

 face to faceالعبلقات المهنٌة بٌن الباحث والمبحوث ٌطلق علٌها عبلقة المواجهة  

 :تعرٌؾ المقابلة

 ".تفاعل لفظً بٌن فردٌن فً موقؾ مواجهة  ٌحاول احداهما استثارة بعض المعلومات لدى اآلخر "  -

 ".طرٌقة منظمة ٌتمكن الفرد خبللها من أن ٌسٌر ؼور حٌاة فرد آلخر ؼٌر معروؾ له نسبٌآ "  -

 .من هنا نجد أن المقابلة أسلوب شابع بٌن الناس ٌمارسونها لتحقٌق أهداؾ معٌنة أو تجنبا أللم -

 .قد تكون مادة المقابلة من الناحٌة الوجدانٌة فرحا وبهجة أو حزنا وألم  -

 :عناصر المقابلة 

 .وٌتوقؾ نجاح المقابلة على الى حد كبٌر على مهارة القابم بها ومدى فهمة لدوافع السلوك :   القابم بالمقابلة -1

 .وهو الشخص المستهدؾ من إجراء المقابلة والمطلوب الحصول منه على معلومات تفٌد فً دراسة الحالة: المبحوث  -2

 وهً تلك الظروؾ والمبلبسات التً تحٌط بعملٌة المقابلة نفسها  : موقؾ المقابلة -3

 :تطور المقابلة 

 :لقد تطورت المقابلة كؤداة لجمع البٌانات فً المجال االجتماعً نتٌجة لعاملٌن هما

وقد ظهر هذا النوع نتٌجة لتقارٌر األطباء واالخصابٌٌن النفسٌٌن والمعالجٌن عن الحاالت التً  : المقابلة اإلكلٌنٌكٌة -1

كانت تعرض علٌهم ورؼم أن الهدؾ االساسً كان التشخٌص والعبلج إال أن المقابلة االكلٌنٌكٌة كان لها أثر كبٌر فً 

 .تطور المقابلة فً المجال االجتماعً 

كان لهذة الحركة واهتمامها بالتقنٌن أثر بالػ فً إكساب المقابلة كطرٌقة للبحث طابعا  : حركة القٌاس االجتماعً -2

 .موضوعٌا

 الباحث عن طرٌق الممارسة العلمٌة والنزول الى المٌدان والقدرة تحتاج المقابلة الى مهارة وخبرة ومران وتدرٌب ٌكتسبها -

 .على النفاذ الى دوافع السلوك 

 :خصابص المقابلة 

 :تتمٌز المقابلة بمجموعة من الخصابص هً على النحو اآلتً 

 .تحقق المقابلة أهداؾ هامة -1

 .تعتمد المقابلة على المهارة واألستعداد والعلم  -2

 لٌس للمقابلة قوالب جامدة  -3

 للمقابلة أسالٌب مهنٌة  -4

 للمقابلة قواعد إجرابٌة  -5

 المقابلة كارتباط لها بداٌة ووسط ونهاٌة -6

 للمقابلة أنواع متعددة -7

 :أهداؾ المقابلة : أوال
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 :تنقسم المقابلة الى نوعٌن ربٌسٌٌن هما 

 ومن بٌنهما تعدٌل شخصٌة العمٌل ، كما أن المقابلة هً الوسٌلة الربٌسٌة لنمو العبلقات المهنٌة ، كذلك :األهداؾ الربٌسٌة  -1

تعمل المقابلة على تعدٌل اتجاهات المحٌطٌن بالعمٌل سواء االقارب او الزمبلء ، كما انها تفٌد فً استٌفاء الحقابق من مصادرها 

 .االولٌة 

ومنها ان المقابلة وسٌلة سرٌعة للبت فً مشكبلت العمبلء ، كما انها تزٌل اوتخفؾ عوامل القلق والتوتر او : األهداؾ الفرعٌة  -2

 .الٌاس لدى بعض العمبلء 

 األستعداد- العلم        ج- المهارة        ب- أ:  اعتماد المقابلة على: ثانٌا 

ومن المعروؾ ان المقابلة هً فن ٌتطلب مهارات خاصة لممارستها ولفظ فن ٌعنً المهارة فً األداء وهذه المهارة البد ان تقوم على 

العلم واالستعداد حٌث ان العمٌل وهو الشخص الذي تتم معة المقابلة ٌعٌش ؼالبا موقؾ مإلم او قلق وهذا ٌضفً علٌة حساسٌة 

خاصة الستجابات االخرٌن كما ان العمٌل ٌقاوم السلطة حتى وإن كانت سلطة العطاء والمساعدة لذلك فهو ٌمارس الوانا من السلوك 

 .الدفاعً 

 :لٌس للمقابلة قوالب جامدة : ثالثا

رؼم ان للمقابلة قواعد واسالٌب متمٌزة اال انها لٌست اطارا ثابتا موجود فً كل مكان وزمان ، فاالخصابً انسان قبل كل  -

 .شً وهو فرٌد فً خبرتة فهو ٌضفً على المقابلة طابعة الخاص والممٌز 

كما ان العمٌل بدورة له طابعة  الخاص الذي ٌضفً على المقابلة طابع خاص ، لذلك فكل مقابلة هً بدورها مقابلة فرٌدة من  -

 نوعها

 :للمقابلة اسس واسالٌب مهنٌة : رابعا

 :من بٌن االسس واالسالٌب التً تعتمد علٌها المقابلة ماٌلً

 : وهذا ٌتطلب من االخصابً ممارسة نوعٌن من االتجاهات :تهٌبة المناخ النفسً المناسب  -1

 (وهً تعنً البشاشة التلقابٌة والصدق التً تعطً العمٌل انطباعا باالمان والراحة  )اتجاة استهبللً -

وهو ما ٌمارسة االخصابً عقب اللحظات االولى من المقابلة من عملٌات نفسٌة واتجاهات سلوكٌة لتحطٌم ) اتجاة نفسً عام- 

 (الحٌل الدفاعٌة للعمٌل

 :المبلحظة ولٌس المراقبة -2

وتعتبر المبلحظة من أدق االسس الفنٌة للمقابلة والتً تفٌدنا فً التعرؾ على كلمات العمٌل المسموعة والؽٌر مسموعة وماتحملة 

 .الحواس كالسمع والذوق والشم : هذه الكلمات من معانً وماتخفٌة من دالالت ، وتعتمد المبلحظة عل شٌبٌن هما 

 . وٌعنً تصنٌؾ هذة المحسوسات العقل واالستداللوكذلك على 

 :وٌمكن تحدٌد ماٌمكن مبلحظتة أثناء المقابلة فٌماٌلً 

 .الجوانب النفسٌة- المظهر الخارجً للعمٌل                           ب - أ

 .الجوانب السلوكٌة واالجتماعٌة- د.                        الجوانب العقلٌة والمعرفٌة - ج

 :االنصات الواعً ولٌس الجمود  -3

 .واالنصات اسلوب اخر من اسالٌب المقابلة ٌتمٌز بانة استماع من نوع خاص ٌتطلب مهارات معٌنة -

 .وهو لٌس انصات سلبً بل ٌجب ان ٌشعر العمٌل ان االخصابً  ٌنصت لة بعقلة وقلبة  -
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 :القواعد التنظٌمٌة للمقابلة : خامسا

 :هناك بعض القواعد واالصول المهنٌة الواجب مراعاتها عند اجراء المقابلة ومن بٌنها

 .تحدٌد مٌعاد المقابلة -1

 .مكان المقابلة -2

 .زمن المقابلة  -3

 .االعداد المهنً للمقابلة  -4

 :المقابلة لها بداٌة ووسط ونهاٌة : سادسا

وهً مرحلة استطبلع تسودها انفعاالت امٌل الى السلبٌة وهنا ٌترك االخصابً للعمٌل حرٌة التعبٌر لٌعرض :بداٌة المقابلة  - أ

 .مشكلتة كما ٌتخٌلها

 وفٌها تخؾ حدة االنفعاالت السلبٌة وتضعؾ حدة المقاومة من قبل العمٌل: وسط المقابلة  - ب

وهً المرحلة التً ٌتحقق عندها قدر من االستقرار وفٌها كذلك ٌلخص االخصابً كل مافات ، كما ٌقوم االخصابً : نهاٌة المقابلة- ج

 .وقد تنتهً المقابلة نهاٌة ؼٌر طبٌعٌة خاصة مع حاالت االضطراب النفسً للعمٌل. بتحدٌد موعد المقابلة التالٌة 

 :أنواع المقابلة : سابعا

 :تقسٌم المقابلة حسب طبٌعة العمبلء -1

 مقابلة مشتركة - مقابلة جماعٌة                      ج- مقابلة فردٌة               ب - أ

 :تقسٌم المقابلة حسب التوقٌت  -2

 مقابلة تالٌة- مقابلة اولٌة               ب - أ

 مقابلة تتبعٌة-مقابلة ختامٌة              د- ج
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 علً سمٌر.           دالمحاضرة الحادٌة عشر                     

 مهارة المبلحظة  # 

 :عناصر المحاضرة 

 مقدمة. 

 مناطق المبلحظة. 

 تطبٌقات عملٌة على مناطق المبلحظة. 

 أنواع المبلحظة. 

 شروط لدقة اإلدراك والمبلحظة. 

 األساس العلمً للمبلحظة. 

 القٌم المهنٌة للمبلحظة. 

 خطوات تنفٌذ مهارة المبلحظة. 

 :مقــدمة 

تعتبر المبلحظة من أدق األسس الفنٌة للمقابلة والتً تفٌدنا فً التعرؾ على كلمات العمٌل المسموعه وؼٌر المسموعة وماتحملة 

 .وراء هذه الكلمات من معانً وماٌختفً خلؾ هذة المعانً من دالالت بل وما وراء السلوك من أحاسٌس

والمبلحظة هً النشاط العقلً للمدركات الحسٌة فهً المشاهدة المقصودة وؼٌر المقصودة وهً تفٌدنا فً التعرؾ على ماٌحاول 

العمٌل إخفاءه من مشاعر من خبلل كلمات تناقض التعبٌرات فهً من أفضل األسالٌب الفنٌة للمقابلة التً تفٌدنا فً دراسة العمٌل من 

 .حٌث المظهر والسلوك والتفكٌر منذ بدء المقابلة وحتى نهاٌتها فهً نشاط عقلً ٌدور حول المدركات الحسٌة 

ومهارة المبلحظة تعتبر عنصر من عناصر مهارة اإلدراك الجٌد وهً وسٌلة من الوسابل التً لجؤ إلٌها اإلنسان منذ اقدم العصور 

 .واألزمان لجمع البٌانات عن بٌبته و عن  مجتمعة باإلضافة إلعتماد مختلؾ أسالٌب الدراسة االجتماعٌة على مهارة المبلحظة

 :مناطق المبلحظة 

 :هناك بعض المناطق التً ٌركز علٌها األخصابً األجتماعً فً مبلحظتة وهً كالتالً

 :مبلحظة المظهر الخارجً للعمٌل وتشمل  -1

  ملبسة ومظهرة  ونظافتة وداللة ذلك المظهر. 

  الجوانب الجسمٌة الظاهرة مثل طولة أوقصرة ، نحافتة أو بدانتة ، لونة أو بعض العاهات الجسمٌة الظاهرة. 

  المظاهر الصحٌة الواضحة مثل بعض األمراض التً ٌكون لها تؤثٌر على مظهر العمٌل ، ومنها بعض األمراض الجلدٌة

 أو األمراض التً تترك آثارها على مظهر العمٌل

 :مبلحظة سلوك العمٌل أثناء المقابلة وتشمل  -2

 .تعرض العمٌل لنوبات من البكاء أو الضحك او الكذب او التلعثم أو التهوٌل أو التملق لؤلخصابً أو اإلتكالٌة  أو التشكك  -

 .الحٌل الدفاعٌة التً ترجع لعدم ثقته بنفسة  -

 :مبلحظة تفكٌر العمٌل وتشمل  -3

 . القدرة على التفكٌر المنطقً –.     التسلسل فً الحدٌث  -

 . القدرة  على التركٌز واالنتباة –.      التناقض فً الحدٌث  -

 . القدرة على قٌاس أهمٌة المواقؾ –.       التهرب من الحدٌث  -

  مناطق األطراق والصمت -

 :مبلحظة الجوانب النفسٌة للعمٌل وتشمل  -4

  االنفعاالت الواضحة كالؽضب أو الحزن أو الخوؾ أو القلق أو الكراهٌة. 
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 االنطواء واالكتباب والتشاإم. 

  االنفعاالت المقنعة كالبكاء والؽضب او افتعال الفرح 

  ًمواقؾ الحٌرة والتردد والتناقض الوجدان. 

  النمط المزاجً العام. 

  السمة العامة للشخصٌة. 

 :تطبٌقات عملٌة على مناطق المبلحظة 

  " عامآ ، ضخمة الجسم ، وسٌمة الوجة ، ٌبدو علٌها المرح ، سرٌعة األنقٌاد للؽٌر 28تبلػ الزوجه .  " 

 .تمثل العبارة مهارة األخصابً فً مبلحظة المظهر الخارجً للعمٌل وبالتحدٌد المهارة فً مبلحظة الجوانب الجسمٌة 

  "ومظهر الطالب العادي ، ٌبدو علٌة الذكاء ، قال لؤلخصابً بشً من التحدي أنه لٌس الوحٌد الذي ٌتؽٌب عن المدرسة. 

 .تمثل العبارة مهارة األخصابً فً مبلحظة سلوك العمٌل وبالتحدٌد المهارة فً مبلحظة ماٌتعرض له العمٌل 

  " رد الطالب بشًء من الخجل بؤنه ٌفهم بسرعة وٌمكنة النجاح بسهولة ولكنة ؼٌر راؼب فً استكمال الدراسة الثانوٌة

 "العامة ، وٌفضل علٌها التعلٌم الفنً 

 .تمثل العبارة مهارة االخصابً فً مبلحظة تفكٌر العمٌل وبالتحدٌد المهارة فً مبلحظة تسلسل أفكار وحدٌث العمٌل 

 " ًأوضح الحدث لؤلخصابً رؼبتة فً عمل محاولة ٌجرب فٌها العٌش مع أسرتة ومع زوجة أبٌة على أن ٌقوم األخصاب

 "بمتابعته أسبوعٌا ،فإذا نجحت التجربة أستمر فٌها

 تمثل العبارة مهارة االخصابً فً مبلحظة تفكٌر العمٌل وبالتحدٌد مبلحظة القدرة االدراكٌة العامة للحدث

 :أنواع المبلحظة 

 :هما ..تنقسم المبلحظة إلى نوعٌن 

 :المبلحظة العامة : األول 

وهً مبلحظة عارضة  عادٌة وقد تكون مقصودة أو تحدث دون تفكٌر مسبق أو رؼبة ودون قصد أو عمد دون منهج أو خطة 

طالما أنها تحدث فً كل وقت عندما  تكون حواسنا سرٌعة سلٌمة ومتٌقظة وهً من ناحٌة أخرى مبلحظة سرٌعة ٌقوم بها الفرد 

العادي فً حٌاتة العادٌة دون تحقٌق ؼاٌة أو أكتشاؾ علمً ، ورؼم هذا فإن كثٌر من المبلحظات العادٌة أحٌانا تصبح سببآ فً 

 .كثٌر من المبلحظات العلمٌة مثل نٌوتن الذي اكتشؾ قانون الجاذبٌة من مبلحظة عادٌة لتفاحة تسقط من الشجرة 

 :المبلحظه العلمٌة : الثانً 

إن عملٌات وإجراءات المبلحظة فً  العلوم االجتماعٌة التعبر عن العملٌات السهلة التً ٌمكن لكل فرد إجراإها لؤلعراض العلمٌة 

، فلٌس من السهل على الفرد العادي أن ٌعتمد على قدراتة الشخصٌة فً المبلحظة ألؼراض دراسة وتشخٌص وعبلج العمٌل 

سواء كان فرد او جماعة بدون ترتٌب معٌن على المبلحظة العلمٌة  وأن تعتبر عملٌات التدرٌب على المبلحظة من أهم أسباب 

 .نجاحها 

إلخ ، بهدؾ مبلحظة سلوك األفراد ..وٌستخدم االخصابً االجتماعً المبلحظة فً جمع البٌانات عن األفراد والجماعات والتقالٌد 

 .فً الجماعات مثل طرق االحتفاالت بالمناسبات وطرق معٌشة األفراد فً مختلؾ الطبقات

 :شروط لدقة األدراك والمبلحظة 

 .مستوٌات عالٌة من الذكاء العام  -1
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 .مستوٌات عالٌة من الذكاء  االجتماعً  -2

 .نضج نفسً وصحة نفسٌة متوازنة التخدعها المظاهر  -3

 .دقة شدٌدة  -4

 .خبرات علمٌة متعددة األبعاد وثرٌة  -5

 .توافر ماٌعرؾ بسرعة الفعل العكسً ، بمعنى توفر االستجابة  الصحٌحة  للمواقؾ وبالسرعة المناسبة  -6

 :األساس العلمً للمبلحظة 

 :ٌتضح األساس العلمً للمبلحظة من خبلل كونها تعتمد على ماٌلً 

وهً حواس صادقة طالما تعتمد على عملٌات فٌزٌقٌة ٌقٌنٌة المجال للشك (الخ ..السمع ، النظر ، الذوق ، الشم  )الحواس  -1

 .فً صحتها 

 .العقل واالستدالل المنطقً عند تفسٌر هذة المحسوسات حٌث ٌتبلزم كل من العقل والحقٌقة  -2

وفً الحقٌقة أنة تتردد أراء مختلفة التسلم مطلقا بصدق  الحواس أو العقل من حٌث إدراكها للحقٌقة ذاتها ، كما هً فً واقع الوجود 

لتقول بؤن اإلنسان ٌحس فقط بما ٌرٌد وال ٌحس بما الٌرؼب فٌة ، والعقل بدورة ٌفسر المحسوسات من خبلل معتقداته وخبراتة 

وتكوٌنة الذاتً بمعنى اختبلؾ األفراد عند مبلحظتهم للشًء الواحد حٌث ٌدركة كل منهم بصورة تختلؾ عن األخرٌن ، وفً نفس 

 .الوقت هم جمٌعا بعٌدٌن بدرجة أو بؤخرى عن الحقٌقة ذاتها 

ومثل هذة األراء الٌجب أن تشككنا فً قٌمة المبلحظة ذاتها ، ألنه مع تسلٌمنا المطلق بالفوارق الفردٌة بٌن األفراد جمٌعا ومنهم 

وتجنب إلحاق أي ضرر بهم وهذة األخصابٌون االجتماعٌون أنفسهم إلى أن ثمة ضمانات تقلل من آثار هذة الفروق على العمبلء ،

 :الضمانات هً

 ن حٌث طبٌعة اإلعداد المهنً الموحد علمٌا وعملٌا التجانس النسبً بٌن المهنٌٌن  م. 

   ًودورة فً صقل المهارات المهنٌة لؤلخصابً نظام اإلشراؾ المإسس. 

   عند إصدار األحكام المطلقة على العمبلءأسلوب الشك المهنً أو الحذر من التسرع. 

  ، فقد ٌبلحظ األخصابً من أقوال العمٌل وتصرفاتة الجانب اإلنسانً للمهنة ذاتها الذي ٌجنب العمٌل أي أخطاء محتملة

ماٌشعرة بؤنة مستؽنى عن خدماته المإسسٌة ، ومن األفضل تركة ٌطرق بابا أخر للمساعدة أو تحوٌلة الى مإسسة أخرى أو 

 .وهكذا .. قد ٌبلحظ من سلوكة واتجاهاتة ماٌفسرة بؤنة اضطراب او ضعؾ عقلً ، ومن المفٌد تحوٌلة الى مإسسة خاصة 

 الٌنبؽً أن تجعل األخصابً االجتماعً ٌتسرع فً تنفٌذها وهذة القرارت الخطٌرة على مستقبل العمبلء هذة األحكام ؼٌر أن 

وإنما هو ٌضعها كفروض فً حاجة الى إثبات وتؤكٌد لٌستؤنس برأي المشرؾ حول هذة لمجرد مبلحظاته الشخصٌة ، 

إلخ ،ومن ثم فهو دابما ٌتردد مرات ومرات ...االنطباعات او ٌستشٌر الطبٌب العقلً أوالنفسً  اوٌستفٌد بمبلحظات األخرٌن 

 .فً اتخاذ أي قرار حتى ٌثبت بالدلٌل القاطع ماٌإكد صدق مبلحظاته 

  إال انه بالرؼم من كل هذة الضمانات فهناك اختبلفات محدودة ال مفر منها من كافة الممارسٌن للخدمة االجتماعٌة حول بعض

مظاهر السلوك والسمات المتقاربة ، فقد ٌبلحظ األخصابً االجتماعً فً تردد العمٌل ماٌصفة بؤنة خوؾ لٌصفة آخر بؤنة 

قلق ، او قد ٌرى أخصابً أن العمٌل عدوانً النزعة لٌراه أخر قٌادي حاسم ، او قد ٌصؾ االخصابً عمٌله بالعناد والمكابرة 

 .وهكذا..لٌراة أخر متمركز حول ذاتة اومتعمدآ بنفسة 

  ولهذا ٌجب االهتمام باإلشراؾ واالجتماعات الدورٌة التً تضع هذة المبلحظات الفردٌة موضع مناقشة جماعٌة حتى تتفق

 .اآلراء جمٌعها على رأي موحد

 :القٌم المهنٌة للمبلحظة 

 .تعتبر المبلحظة أداة هامة لتحدٌد سمات العمٌل ، هذة السمات التً الٌمكن التعرؾ علٌها إال بالمبلحظة الدقٌقة المباشرة 

 :وثمة اعتبارات هامة هً

  العمٌل دابما ٌقول شٌبا او ٌحس امرا حتى فً لحظات الصمت ، ٌتعٌن إدراكة. 
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  للعمٌل أحٌانا شطحات ؼٌر واضحة التدرك إال بالمبلحظة  المباشرة. 

 :خطوات تنفٌذ مهارة المبلحظة

 :تركٌز األنتباه  -1

بمعنى قٌام المبلحظ بتحدٌد الجوانب التً ٌجب علٌة مبلحظتها والتً تشترط فٌة سبلمة الحواس المختلفة باإلضافة للقدرة العقلٌة فً 

 .التركٌز 

 (فً المشاهدة )وعلى الحواس  (فً التركٌز)فلهذا فإن المبلحظ ٌعتمد فً هذة الخطوة على العقل 

 :وٌتضمن تركٌز األنتباة ماٌلً 

 أن ٌضع المبلحظ نفسة فً حالة من التهٌإ أو األستعداد إلجراء المبلحظة  - أ

 .طرح العوامل األخرى جانبآ  - ب

 .تثبٌت األهتمام القوي باتجاة معٌن لتسهٌل عملٌة التركٌز بعمق على التؤصٌل الهام المتصل بالمشكلة - جـ 

 .الٌقظة وتوقع األحداث ؼٌر المتوقعة - د

 :اإلحساس  -2

 :بعد االنتباة ٌاتً اإلحساس ، وهو نتٌجة مباشرة الستشارة الحواس المختلفة ، ولكً ٌتم اإلحساس ٌجب إتباع اآلتً 

 .ضع نفسك فً انسب موضع للمبلحظة مكانٌا وزمنٌا  - أ

 .تجنب المثٌرات الحسٌة المتضاربة  - ب

 :اإلدراك  -3

ٌتضمن تحوٌل األحساس الى معانً ملموسة ، فاإلدراك فن الربط بٌن ماٌحس بة الباحث ، والخبرة الماضٌة ،واألدراك ٌعنً اإلدراك 

 .الواعً  البعادة الظاهرة للمبلحظة 

 :التحلٌل  -4

فالخطوات السابقة تدخل ضمن المشاهدة ، ولكن عندما ٌبدا المبلحظ مقارنة ماشاهده وما أدركة بما ٌجب أن ٌكون ، وقد ٌستخدم فً 

 .ذلك الحواس أو أدوات مختلفة 

 :التسجٌل  -5

 .وهنا تدوٌن المبلحظة سواء من خبلل التصوٌر او اللفظ او األثنٌن معا سواء من خبلل استمارة او ؼٌرة 
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 أٌمن عبد العال. د       المحاضرة الثانٌة عشر                                            

 :مهارة التسجٌل المهنً 

 :تعرٌؾ التسجٌل المهنً فً التدرٌب المٌدانً

 ..لقد تعددت وجهات النظر فً تعرٌؾ التسجٌل المهنً ومنها 

عملٌة تدوٌن الحقابق والمعلومات  لفظٌة كانت أو رقمٌة بكافة الوسابل التً تحفظها الستخدامها فً قٌاس مدى تقدم ونمو  -

 .الممارسة المهنٌة فً المواقؾ المختلفة

 .هو تدوٌن المعلومات والحقابق  اللفظٌة والرقمٌة بؤي وسٌلة لحفظ المادة التً تحملها هذه المعلومات والحقابق -

عملٌة فنٌة مهارٌة لتدوٌن العملٌات المهنٌة المختلفة لكل حالة فً صٌاؼات كتابٌة او صوتٌة او بؤي صورة مناسبة تحفظها من  -

 .االندثار أوتعرض حقابقها للنسٌان

 :تعرٌؾ أجرابً للتسجٌل المهنً 

 أخصابً المستقبل فً كافة مجاالت الممارسة –إحدى العملٌات  المهنٌة والمهارات البلزمة العداد طالب الخدمة االجتماعٌة  -

 .المهنٌة لتحقٌق اهداؾ مهنٌة وتدرٌبٌة واشرافٌة

أفراد ، جماعات ،  )ٌتضمن تدوٌن المعلومات والبٌانات والحقابق  المرتبطة بالممارسة المهنٌة فً التعامل مع أنساق العمبلء  -

 (مجتمعات

 لة انواعة التً ترتبط  بكل نسق من انساق التعامل لخدمة أهداؾ التدخل المهنً -

ٌستخدم  فً مجال التدرٌب المٌدانً كؤحد أسالٌب قٌاس النمو المهنً للطالب ومدى فعالٌة  األشراؾ فً توجٌهه من خبلل  -

 .السجبلت والتقارٌر التً ٌلتزم الطالب بتقدٌمها فً مواعٌدها المتفق علٌها

ٌعتبر أحد المعاٌٌر التً توضح نشاط الطبلب ودورهم فً التدرٌب والتً ٌمكن االعتماد علٌها فً تقٌٌمهم من خبلل ماٌقومون  -

 .بتسجٌلة من أنشطة وماٌقدمونة من سجبلت وتقارٌر تطلب منهم أثناء التدرٌب

ٌجب التزام طالب التدرٌب باالخبلقٌات المهنٌة فً التسجٌل ومنها الموضوعٌة ، االمانة ، السرٌة ،والمسبولٌة المهنٌة،  -

 والوضوح وتمشٌة مع صالح المإسسة ونسق التعامل 

  :مراحل التسجٌل

 :وٌمر طبلب الخدمة االجتماعٌة فً التدرٌب على عملٌة التسجٌل بثبلث مراحل هً 

 .وفٌها الٌشعر الطالب بؤهمٌة التسجٌل وٌنتابة نوع من الحٌرة والتردد فبلٌجد ماٌستحق التسجٌل : المرحلة االولى

 وهنا نجد الكثٌر من الطبلب ٌكون شعارهم فً البداٌة انهم الٌستطٌعون التسجٌل او ٌجدون صعوبة فً ذلك

 ٌسجل الطالب فٌها كل ماٌتعلق بالعمل سواء كان ٌهم الحالة او الٌهمها او بمعنى اخر التكون لدٌة المهارة فً انتقاء ما :المرحلة الثانٌة 

 .ٌناسب الموقؾ من تسجٌل 

وٌكتسب فٌها الطالب خبرة االنتقاء والتخصٌص فً التسجٌل وٌتمتع بالقدرة على حسن الصٌاؼة والتحلٌل وتنظٌم  : المرجلة الثالثة

 .المعلومات التً ٌحصل علٌها 

 :تصنٌفات التسجٌل المهنً وانواعة 

 :تصنٌؾ أسالٌب التسجٌل حسب الهدؾ منه

 .(عملٌة)أسالٌب مإسسٌة  - أ

 .(علمٌة )أسالٌب تعلٌمٌة  - ب
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 :تصنٌؾ أسالٌب التسجٌل حسب النوع

 .أسلوب التسجٌل القصصً  - أ

 .أسلوب التسجٌل التلخٌصً  - ب

 .أسلوب التسجٌل الموضوعً -  - ت

 :تصنٌؾ التسجٌل وفقا الؼراضة 

 .أؼراض فردٌة - أ

 .أؼراض جماعٌة - ب

 .أؼراض مهنٌة  - ج

 .أؼراض تدرٌبٌة - د

 .أؼراض بحثٌة - هـ 

 . أؼراض مإسسٌة–و 

 .أؼراض إشرافٌة- ز

 :تصنٌؾ التسجٌل من حٌث طرٌقة التسجٌل 

 .تفصٌلً تحلٌلً  - أ

 تلخٌصً - ب

 . إحصابً –ج 

 :تصنٌؾ التسجٌل من حٌث فترة التسجٌل 

 .ٌومً  - أ

 .دوري  - ب

 بعض أنواع التسجٌل المهنً فً التدرٌب المهنً

ظهرت فً األونة األخٌرة مجموعة من أسالٌب التسجٌل فً الخدمة االجتماعٌة ساعدت على زٌادة االهتمام بهذة العملٌة بصفة عامة وذلك 

وقد جعلت هذة االسالٌب الحدٌثة عملٌة التسجٌل عملٌة . نتٌجة لما تمٌزت به هذة االسالٌب من مرونة ووضوح واختصار ودقة وبساطة 

 سهلة ومحببة الى نفوس كثٌر من االخصابٌٌن االجتماعٌٌن وشجعتهم على ممارستها بشكل أكبر مما كان معهودا فً السابق 

 :التسجٌل القصصً

ٌعتبر هذا االسلوب من اقدم اسالٌب التسجٌل فً التعامل مع النسق الفردي حٌث ٌسجل على هٌبة قصة تعبر عن أهم ماٌدور بٌن طالب  

التدرٌب والعمٌل كنسق فردي حول موضوع المشكلة حٌث ٌقوم الطالب بؤعداد تقرٌر قصصً عن المقابلة التً قام بها مع النسق الفردي 

تتضمن اهم مادار بٌنهما أثناء تلك المقابلة من مواقؾ وتفاعبلت مع التركٌز على العمٌل بصفة خاصة فً المقابلة االولى من حٌث المظهر 

العام والسمات والمبلمح االساسٌة والحالة النفسٌة لة ، وكٌؾ بدأت المقابلة ؟ ومدى استجابة العمٌل وتعاونة ومدى احساسة بالمشكلة 

 .وطرٌقتة فً التعبٌر واتجاهاتة نحو الطالب والمإسسة والمشكلة وماٌإثر فٌة من ضؽوط او ٌنتابة من انفعاالت 

كما ٌتضمن التقرٌر أٌضا الدور الذي ٌقوم بة الطالب فً توجٌة المقابلة وادارتها وذلك من خبلل ماٌوفره الطالب من استماع جٌد وماٌقوم 

 .بة من توضٌح وكسب ثقة العمٌل وتشجٌعة والتخفٌؾ من توتراتة المختلفة 

 :فالتسجٌل القصصً ٌجب ان ٌشتمل على الخصابص التالٌة 
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وصؾ شخصٌة العمٌل كنسق فردي وانفعاالتة ، سرد موضوعً مركز للحوار ، وصؾ للعملٌات  )الوصؾ الدقٌق ألبعاد المشكلة  -

النفسٌة المصاحبة للحوار، استجابة الطالب لهذة العملٌات ،مدى نمو العبلقة المهنٌة ، تصوٌر المقابلة فً تسلسلها الزمنً 

 (ووحداتها المتتابعة 

 .ٌمكن ان ٌتضمن التسجٌل بعض عبارات العمٌل او الطالب اذا كان لها دالالت معٌنة -

ٌستخدم هذا االسلوب فً تسجٌل المقاببلت وماتحتوٌة من التفاعل النفسً وماٌستحق ابرازة مثل الحاالت السلوكٌة والنفسٌة  -

 .إلخ .....وحاالت النزاع االسري 

التسجٌل القصصً ٌساعد فً معرفة  مدى نجاح المقابلة فً تحقٌق أهدافها وٌوضح مستوى المهارة الفنٌة لؤلخصابً االجتماعً ومدى 

 .التزامة بتطبٌق االصول الفنٌة للعمل المهنً 

وٌعتبر االسلوب القصصً من افضل االسالٌب التً تستخدم فً تدرٌب طبلب الخدمة االجتماعٌة وتؤهٌل االخصابٌٌن المبتدبٌن ، كما انة 

وٌساعد االسلوب القصصً الى حد بعٌد فً الكشؾ عن سمات العمٌل الشخصٌة . وسٌلة هامة من وسابل االشراؾ االكادٌمً  والمإسسً 

وطبٌعة المشكلة التً ٌواجهها بصورة دقٌقة وواضحة ، وٌمنح االخصابً االجتماعً فرصة لمراجعة  المعلومات التً تم تسجٌلها 

 .واستكمال جوانب النقص فٌها 

 ومن جانب آخر فإن هذا النوع من التسجٌل ٌتنفذ كثٌرا من الوقت والجهد واالمكانٌات 

 التسجٌل التلخٌصً 

وفٌة ٌقوم الطالب بتسجٌل أي نشاط مهنً مع مراعاة االٌجاز الدقٌق الذي ٌإدي المعنى العام دون تفاصٌل مطولة او عرض كل محتوٌات 

 :ماتم من نشاط لؤلسباب التالٌة

 .ان تكون التفاصٌل المحذوفة قد سبق عرضها ولم ٌظهر ماهو جدٌد ٌستحق التسجٌل -

 .ان تكون التفاصٌل خاصة بالسلوك المهنً ومهارة الطالب وهذة جوانب مفروغ منها  -

 .ٌستخدم التسجٌل التلخٌصً فً ظروؾ ضؽط العمل -

وٌعتبر هذا النوع من اكثر االسالٌب استخداما فً المإسسات االجتماعٌة ، كما وانة االسلوب المفضل لدى الكثٌر من االخصابٌٌن 

وؼالبا ماتقوم المإسسة بتزوٌد االخصابً االجتماعً بنموذج او قابمة تساعد فً تنظٌم وعرض المعلومات المطلوب . االجتماعٌٌن

وتختلؾ هذة المإسسات فً تحدٌد الفترة الزمنٌة المطلوبة للقٌام بعملٌة التسجٌل ، ففً بعض هذة المإسسات ٌطالب االخصابً . تدوٌنها

 .االجتماعً بالتسجٌل كل أسبوع ،والبعض االخر كل شهر 

 محتوى التسجٌل التلخٌصً

البٌانات االولٌة المعرفة بالعمٌل كاالسم ،والسن ، والحالة االجتماعٌة ، ورقم السجل المدنً ، ورقم الحالة أو الملؾ ، والعنوان ،  -1

 .إلخ...ورقم الهاتؾ 

 ( السنة – الشهر –الٌوم )تارٌخ المقابلة  -2

 .تارٌخ التسجٌل  -3

 .اسم االخصابً االجتماعً  -4

 .الؽرض من المقابلة  -5

 .محتوى المقابلة  -6

 .وصؾ مختصر للمشكلة او المشكبلت من وجهة نظر االخصابً االجتماعً  -7

 .وصؾ للخدمات التً قدمت للعمٌل  -8

 .التشخٌص او التقدٌر المهنً لمحتوى المقابلة  -9

 .خطة العبلج او التدخل  -10

 التسجٌل الموضوعً 
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وفٌة ٌتم تسجٌل البٌانات فً صورة موضوعات محددة أي تحت عناوٌن مرتبة ترتٌبا منطقٌا بحٌث تبرر المعانً المقصودة منها ، وفً 

حاالت كثٌرة توجد صورة مطبوعة لمثل هذة  المطبوعات  مذكور فٌها بعض العناوٌن او البنود الهامة التً ٌستوفٌها الطالب النها تتم 

 .العمل بها فً نطاق وظٌفة المإسسة

 .بعض األخطاء الشابعة فً التسجٌل المهنً 

 .اعتماد الطالب على االسلوب االنشابً عدٌم الفابدة فً التسجٌل انة الٌرتكز على الجوانب المهنٌة فً التسجٌل -

 .عدم التسلسل فً ذكر الوقابع التً حدثت فً التعامل مع نسق العمٌل مما ٌفقد التسجٌل اٌجابٌاتة فً الفهم الكامل لكل ماتم  -

 .عدم االلتزام باالجراء الخاصة بكل تقرٌر  ، وهذا ٌعنً التسجٌل بطرٌقة عشوابٌة ؼٌر علمٌة -

 .اعتماد الطالب على اسلوب واحد للتسجٌل ، مما ٌعنً عدم  اتاحة الفرصة لتنوع االسالٌب وفقا لموقؾ التعامل ونسق العمٌل -

نظرة الطالب واالشراؾ لعملٌة التسجٌل بؤنها عملٌة روتٌنٌة ، مماٌجعل الطالب الٌهنم بالتسجٌل والٌدقق فً البٌانات التً  -

 ٌسجلها

 .السرٌة ، الموضوعٌة ، األحترام والتقبل ، المسبولٌة: عدم االلتزام باألخبلقٌات المهنٌة فً عملٌة التسجٌل ومنها  -

 .استبدال الطالب لضمٌر المتكلم لنفسة بضمٌر الؽابب  -

 .استخدام بعض االلفاظ الؽامضة او الرنانة او االنشابٌة  -

 .كثرة االخطاء المرتبطة بصحة وسبلمة اللؽة العربٌة  -

 .عدم التفرقة بٌن اآلراء الشخصٌة واألحكام المهنٌة المرتبطة بالنظرٌات العلمٌة  -

 .تركٌز الطالب على اظهار مثالٌة فً تطبٌق المبادئ واالسالٌب المهنٌة مع المبالؽة فً ذلك  -

 

 

 

 

 


