
 
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

 ٢التدریب المیداني 
 أیمن محمود عبد العال.فھد الخریّف و د.د 

  الفیصالوي.  إعداد
 
 
 
 
 
 
 

 

١٤٣٤
١٤٣٥ 

 من دعواتكمال تنسونا 
 
 



 

 2الصفحة 
 http://www.ckfu.org      فیصل الملك جامعة وطالبات طالب ملتقى

 

  

  بسم هللا الرحمن الرحیم

  األولى

  التدریب المیداني في الخدمة االجتماعیة

 محتوى المحاضرة

 تعریف التدریب المیداني في الخدمة االجتماعیة 
  أھداف التدریب المیداني في الخدمة االجتماعیة 

 النتائج التعلیمیة المستھدفة للتدریب المیداني  
  

 ریب المیداني في الخدمة االجتماعیة تعریف التد  

  :  لقد تعددت وجھات النظر حول تعریف التدریب المیداني في الخدمة االجتماعیة ، ومن ھذه التعاریف 
 اكتسابھم المھارات الالزمةلممارسة المھنة من خالل  لتأھیل الطالبالعملیة التي تتم في المؤسسات االجتماعیة  :ھو -

   .ویدھم بالمعلومات والمعارف المھنیةوتزلألخصائي االجتماعي 
واكتساب الخبرة العملیة تحت إشراف مھني ،  تتیح الفرصة لتكوین الشخصیة المھنیة للطالبالعملیة التي  :ھو -

الفرصة لتطبیق ما تعلمھ من معارف نظریة ، باعتباره  وإعطاء الطالبالقیم والمھارات واالتجاھات ،  واكتساب
   .الخدمة االجتماعیة  جزء أساسي لمنھج تعلیم

  تعریف إجرائي للتدریب المیداني :  
ً یتضح لنا مما سبق أن أي من التعریفات السابقة  - ً للتدریب المیداني ، وقد یفضل منفردا ً ومحددا ً دقیقا ال یعطي وصفا

جموعھا التي توجھ األكادیمیین والممارسین وتعتبر في م بمجموعة من العناصرتوضیح مفھوم التدریب المیداني 
 ً ً إجرائیا    .تعریفا

o ویمكن تحدید التعریف اإلجرائي في العناصر التالیة   :  
یمر بھا طالب التدریب منذ بدایة العام  عملیة تتضمن عدة خطواتأن التدریب المیداني لطالب الخدمة االجتماعیة  -

الفھم مع صعوبة التطبیق ، ة مرحلاالسترضاء ،  مرحلةالتخوف أو الحساسیة ،  مرحلةالتدریبي حتى نھایتھ ، ھي 
بالتفاعل والدینامیكیة بین الطالب والمشرف  "المراحل " التفوق في الفھم والتطبیق ، وتتصف تلك الخطوات  مرحلة

  .  لتحقیق النمو المھني للطالبسواء من قبل الكلیة أو المؤسسة 
بالزیارات المیدانیة للمستوي  تبدأتماعیة الخدمة االج مستویات متعددة في إطار منظومة إعداد طالبیتخذ التدریب  -

  . المستوي الثاني والثالثبإحدى المؤسسات أو المشروعات التدریبیة في  ثم التدریباألول ، 
  تھدف ھذه العملیة إلي تحقیق النمو المھني لطالب التدریب عن طریق :  
بطت بمفھوم الخدمة االجتماعیة في مجال مرتبطة بالممارسة المھنیة ، سواء ارت استیعابھ لمعارف ومعلومات نظریة -

المحیط بالمؤسسة أو العمالء وطریقة  مرتبطة بالمجتمعوأخري  معلومات مرتبطة بمؤسسة التدریبالتدریب ، 
  . الخ .... مساعدتھم 

عیة في بالممارسة المھنیة ، وترتبط تلك الخبرات بعملیات الخدمة االجتما تزوید الطالب بالخبرات المیدانیة المرتبطة -
الدراسة ، التشخیص ، وضع الخطة ، التنفیذ ، االتصال ، التسجیل ، (  ارتبطت تلك الخبرات بعملیاتطرقھا سواء ، 

عداد وتنفیذ الندوات والرحالت إالمؤتمرات و (خبرات عامة مرتبطة بتنظیملي جانب إ، ) التقویم ، التنسیق ، البحث 
 . )والمعسكرات 
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   :سواء كانت للممارسة المھنیة  لفنیة الالزمة إلعداده في المجاالت المختلفةإكساب الطالب المھارات ا -
من طرق الخدمة  مھارات خاصة بطریقةترتبط بكل طرق الخدمة االجتماعیة أو  مھارات ذھنیة أو مھنیة أو عامة -

  . االجتماعیة أكثر من الطرق األخرى 
الموضوعیة ، االبتكار ، بما  :مثل بممارسة المھنة  زمةتنمیة سمات شخصیة الطالب المھنیة وإكسابھ السمات الال -

  . یمكنھ فیما بعد من القیام بدوره كأخصائي ممارس عام للخدمة االجتماعیة 
إلعداد طالب الخدمة  تتم ھذه العملیة من خالل منھج تدریبي یربط النظریة بالممارسة ویرتبط باالحتیاجات التدریبیة -

  . مؤسساتھ من ناحیة أخري  جات المجتمع وظروفواحتیااالجتماعیة من ناحیة 
تمارس فیھا الخدمة االجتماعیة  یتم تطبیق ھذا المنھج من خالل توزیع الطالب في مجموعات علي مؤسسات تدریبیة -

  . بالنسبة لھا  أولیة للخدمة االجتماعیة أو ثانویةسواء كانت تلك المؤسسات 
یصل إلي  ىواء من قبل المؤسسة أو الكلیة بما یضمن متابعة الطالب حتس البد من توافر اإلشراف في عملیة التدریب -

 . النمو المھني المطلوب ، ویراعي أن لكل من مشرف المؤسسة ومشرف الكلیة دور في ھذا التوجیھ 
  

  أھداف التدریب المیداني في الخدمة االجتماعیة  
تحقیق التكامل بین المعارف والمھارات والقیم  :في الخدمة االجتماعیة ھو إن الھدف  األساسي للتدریب المیداني -

ً في مفھوم للذات یدرك فیھ الطالب نفسھ كشخص مھني یتقن أسالیب الممارسة لتتمشي مع  المھنیة واندماجھا معا
یھدف إلي استیعاب المعارف والمھارات والقیم التي تتمیز بھا مھنة الخدمة االجتماعیة ، أي أن التدریب المیداني 

   .، قیم الخدمة االجتماعیة وما یترتب علي ھذا من اكتساب شخصیة مھنیة متكاملة وتمثلھ لمعارف ومھارات الطالب
  ویتم ذلك من خالل تحقیق األھداف التالیة :    
سواء ارتبطت بمفھوم التدریب المیداني  مساعدة الطالب علي استیعاب معارف ومعلومات مرتبطة بالممارسة المھنیة -

  . دمة االجتماعیة أو بمؤسسات الرعایة االجتماعیة أو بالمجتمع أو العمالء وأسالیب مساعدتھم في مجاالت الخ
لعملیات الخدمة االجتماعیة باإلضافة الكتسابھم  تزوید الطالب بالخبرات المیدانیة المرتبطة بالممارسة المھنیة -

  . خبرات عامة 
المھنیة سواء كانت مھارات ذھنیة أو  في مجاالت الممارسة إكساب الطالب المھارات الفنیة الالزمة إلعداده للعمل -

  . مھنیة أو عامھ في إطار متطلبات التدخل المھني إلحداث التغییر المطلوب مع أنساق العمالء 
في تعاملھ مع كل من العمالء ، الزمالء ،  إكساب الطالب القیم المھنیة الالزمة لتحدید مستویات سلوكھ المھني -

  . رى ، المؤسسة ، المھنة ، المجتمع التخصصات األخ
لممارسة المھنة بما یمكنھ فیما بعد من القیام بدوره  تنمیة سمات شخصیة الطالب المھنیة وإكسابھ السمات الالزمة -

  . كأخصائي اجتماعي ممارس عام 
 النتائج التعلیمیة المستھدفة للتدریب المیداني : 
   المعرفة والفھم   
 ریب المیداني ، ماھیتھ ، وأسسھ النظریةیدرك الطالب أھمیة التد .  
  یدرك الطالب المجال الذي یتدرب فیھ ، خصائصھ ، سیاسات الرعایة المقدمة للعمالء ، تشریعاتھ ، أنساق التعامل

  . فیھ 
  أھدافھا ، نظامھا األساسي ولوائحھا ، وحداتھا واختصاصات كل وحدة بھا ، دور : یعرف الطالب مؤسسة التدریب

ئي بھا ، خدماتھا وشروط الحصول علي تلك الخدمة ، قواعدھا وإجراءاتھا ، عمالئھا ، وفریق العمل بھا ، األخصا
  . ودور كل عضو فیھ 

 یتعرف علي التشریعات االجتماعیة المنظمة لمجاالت التدریب .  
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  المھارات الذھنیة  
 العلمیة لمجموعة العلوم اإلنسانیة  یحلل ویفسر المشكالت االجتماعیة والقضایا المجتمعیة في ضوء النظریات

  . واالجتماعیة 
  یربط األبعاد االجتماعیة والنفسیة واالقتصادیة والسیاسیة في المشكالت والقضایا التي تتعامل معھا الخدمة

  . االجتماعیة 
  یحدد احتیاجات أنساق العمالء ویرتبھا حسب أولویاتھا .  
  من بین العدید من البدائل یختار أنسب الحلول لمشكالت أنساق العمالء .  
  المھارات المھنیة  
  یكون عالقات مھنیة ناجحة مع أنساق العمالء .  
  یجري المقابالت والجلسات المھنیة مع أنساق العمالء .  
 یصمم خطط التدخل المھني مع أنساق العمالء ، ویتابع تنفیذھا .  
 ستویاتھا ، ویستفید من نتائجھ في تحسین الممارسة یقیم عائد الممارسة المھنیة مع أنساق العمالء علي مختلف م

  . المھنیة 
  یحدد مشكالت الممارسة المرتبطة بمجال التخصص .  
  یصمم أدوات البحث المرتبطة بمجال التخصص .  
  یجري البحوث التطبیقیة المرتبطة بمجال التخصص .  
  یشارك في تنفیذ البرامج وتقییمھا .  
 نساق العمالء یحدد أولویات حاجات ومشكالت أ .  
  یمارس أدوارة المھنیة بالتنسیق مع فریق العمل .  
  یصمم األنشطة والبرامج وینفذھا .  
  یلتزم بالقیم واألخالقیات المھنیة في العمل .  
  ینظم االجتماعات والندوات .  
  ینظم المؤتمرات والبرامج الترفیھیة التي تستھدف تنمیة مھارات العمالء .  
  العلمیة مع مختلف أنساق التعامل یستخدم المالحظات.  
  المھارات العامة والمنقولة  
  یستخدم مھارات االتصال اللفظیة وغیر اللفظیة مع المحیطین بھ .  
  یكون عالقات اجتماعیة ناجحة مع اآلخرین .  
  یدیر الوقت بكفاءة .  
  یشارك بفعالیة في قضایا ومشكالت المجتمع .  
 ي المجتمع یشارك في العمل التطوعي علي مستو .  
  یدیر الحوارات التي یشارك فیھا بطریقة مناسبة . 
  یتعامل بكفاءة مع جمیع الناس علي اختالف مستویاتھم وتنوعاتھم .  
  یستخدم األسالیب التكنولوجیة الحدیثة في ممارساتھ المھنیة .  

  تم بحمد هللا
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 بسم هللا الرحمن الرحیم

 الثانیة

  لمیدانيالسجالت المطلوبة في التدریب ا

  عناصر المحاضرة

 السجالت المطلوبة من الطالب في التدریب المیداني  
  التقاریر المطلوبة من طالب التدریب المیداني  
 أھم سجالت المرشد الطالبي بالمدارس    

  
  السجالت المطلوبة من الطالب في التدریب المیداني  
ویقوم مشرف المؤسسة  تسجیل األنشطة التدریبیةبیقوم الطالب أو مجموعة التدریب فیھا  مھنیةوھذه السجالت  -

   .بمراجعتھا
ً لما یتعلمھ الطالب من قواعد البحث العلمي والتسجیل المھنيویتم التسجیل فیھا  - ھذه السجالت  عن طریق، ویتم  وفقا

  .  توجیھ الطالب ألسلوب عملھ مع أنساق التعامل مھنیاً 
  وتتضمن تلك السجالت :  
 سجل التدریب المیداني :  
  . فیھ  بتسجیل تقاریر النشاط الیومي وساعات التدریب الیومیةوھو السجل الذي یقوم الطالب  -
  خاص بمجموعة التدریب (  :سجل الحضور واالنصراف (  
، ثم یعتمد من ) حضور وانصراف ( ویقوم كل طالب بالتوقیع فیھ أسبوعیا  یوضع عند مشرف المؤسسةوھو سجل  -

  . مشرف المؤسسة
 خاص بمجموعة التدریب: ( ماعات اإلشرافیة الجماعیةسجل االجت (  
ككل ویقوم كل طالب بصوره دوریھ بتسجیل  باجتماعات مشرف المؤسسة مع مجموعة التدریبوھو سجل خاص  -

  . مضمون اجتماع من تلك االجتماعات 
  ویجب أن یتضمن السجل البیانات التالیة في كل اجتماع إشرافي :  
  . االجتماع ، تاریخھ ، زمنھ ، عدد الحاضرین ، أسماء الغائبین ، مكان االجتماع  رقم :البیانات األولیة  -١
  . ویتضمن العناصر الرئیسیة التي سیدور حولھا النقاش  :جدول األعمال  -٢
وھو جزء قصصي یتم فیھ تسجیل ما تم من مناقشات حول جدول األعمال بصورة حقیقیة توضح  :محضر االجتماع  -٣

  .ت أثناء االجتماع التفاعالت التي حدث
ویتضمن تحدید الموضوعات التي سیتم بحثھا في االجتماع القادم والخطوات التي تتخذ من أجل  :الجزء التخطیطي  -٤

  .وینتھي بتوقیع مسجل االجتماع، واعتماد المشرف المؤسسي . اإلعداد والتخطیط لھا 
  سجل الحاالت الفردیة:  
یستوجب عمل سجل خاص للحاالت الفردیة یسجل فیھ ت الفردیة فإن ذلك في حالة قیام الطالب بالعمل مع الحاال -

   .الحاالت بشكل تفصیلي 
ومعرفة التطور الذي طرأ علیھا ، مع ضمان سریة  یضمن للطالب متابعة الحاالت التي یعمل معھاوذلك بما  -

  . المعلومات في نفس الوقت 
 سجل العمل مع الجماعات  : 
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ل مع بعض الجماعات التي تتكون في مؤسسة التدریب ، فإن ذلك یستوجب عمل سجل في حالة قیام الطالب بالعم -
تسجیل تكوین كل جماعة وأنشطتھا واجتماعات خاص بالعمل مع الجماعات التي یسند للطالب العمل معھا ، یتم فیھ 

 .الطالب مع الجماعة
  سجل العمل مع المجتمع:  
مجتمعیة أو اللجان التي تشكل من القیادات الشعبیة في المجتمع ، فإن ذلك في حالة قیام الطالب بالعمل مع القیادات ال -

 . عمل سجل خاص بالعمل مع تلك المواقفیستوجب 

للعمل مع النسق الفردي ، النسق الجماعي ،  یحتفظ بسجل واحد یسجل فیھ نشاطھیمكن لطالب التدریب أن  :ملحوظة 
  . النسق المجتمعي 

  ترتبط بالمعارف الخاصة بالتدریب  سجل خاص بما یكلف بھ الطالب من بحوث نظریة وھو :سجل البحوث النظریة
 . المیداني أو مجال التدریب أو میدان عمل مؤسسة التدریب 

  
  التقاریر المطلوبة من طالب التدریب المیداني  
  تقدیم ثالثة أنواع من التقاریریتعین على طالب التدریب المیداني  -
 سب توقیت إعدادھا إلي  وھذه التقاریر تقسم ح:    
  التقریر المبدئي :  
من  في بدایة األسبوع الثانيیقوم الطالب بإعداد تقریر مبدئي عن مؤسسة تدریبھ العملي یقدمھ إلي مشرف التدریب  -

  :  متضمنابدء التدریب 
 القوي العاملة  –خدمة سیاستھا في تقدیم ال –المنطقة التي تخدمھا  –خدماتھا  –أھدافھا  – نبذة عن مؤسسة التدریب

  ) .  ١یرجع إلي التقریر المبدئي في تدریب ( النظم واللوائح التي تطبق في تقدیم الخدمة  –بھا 
 العاملون  –طبیعة المسئولیة  –الدور الذي حددتھ المؤسسة للطالب  –نوع كل مسئولیة :  المسئولیات المسندة للطالب

  . الذین ترتبط وظائفھم بدور الطالب 
 األھداف التي سیحاول تحقیقھا بالنسبة لكل نوع من المسئولیات  ة المبدئیة التي یضعھا للقیام بمسئولیاتھالخط ،

المسندة ، اإلمكانیات المادیة والبشریة التي یمكنھ االستفادة بھا في تحقیق ھذه األھداف ، تنظیم استخدام الوقت 
ف أو العوامل التي یري أنھا تعوق تحقیقھ ألھدافھ المخصص لھ في التدریب للقیام بھذه المسئولیات، الظرو

  ومقترحاتھ للتغلب علیھا 
  التقریر الشھري :  
ویدعم التقریر لجھد الطالب في تدریبھ المیداني خالل الشھر  شھریا شامال للمحصلة النھائیةویقدمھ الطالب تقریرا  -

ف بتوزیع الساعات التي قضاھا الطالب وكش الشھري في نھایتھ بتقریر عن مالحظات مشرف المؤسسة عن الطالب
 في التدریب خالل الشھر موزعة على أوجھ الخدمات المختلفة التي تعمل من خاللھا المؤسسة 

  وتتضمن عناصر التقریر الشھري :  
ً شامال لما قام بھ الطالب من أعمال خالل الشھر - في نطاق المسئولیات التدریبیة المكلف بھا والتي تدخل ضمن  حصرا

  . ة تدریبھ خط
في المسئولیات التدریبیة التي أسندت إلیھ عند بدء تدریبھ سواء العمل  تحلیال للنتائج التي حققھا الطالب خالل الشھر -

  . مع أنساق فردیة أو جماعیة أو مجتمعیة 
  . والمقترحات التي یراھا لعالج ھذه المشكالت  الصعوبات والمشكالت التي واجھت الطالب في عملھ -
ً بنظام الخدمة أو أسلوبھا أو  رحھ الطالب من تطویر في الخدماتما یقت - التي تقدمھا المؤسسة سواء كان مرتبطا

  . إجراءاتھا أو تكلفتھا إلي غیر ذلك 
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  . خطة عمل الطالب للشھر التالي  -
  . جملة أیام التدریب خالل ھذا الشھر وجملة عدد الساعات وعدد االجتماعات التي حضرھا  -
 ئي التقریر النھا :  
حتى یمكن  صورة شاملة عن تدریبھ خالل الفصل الدراسيلیعطي  – التدریبي –في نھایة الفصل ویتقدم بھ الطالب  -

  . أن یتم وضع تقدیر نھائي لعمل الطالب 
  وتتضمن عناصر التقریر النھائي ما یلي :  
: ملیة في العمل فیھا من حیث من خالل تجربتھ الع الصورة النھائیة التي تجمعت لدي الطالب عن مؤسسة التدریب -

أھداف المؤسسة وتنظیمھا وخدماتھا ، وعالقات العمل التي قامت بین الطالب وبین العاملین فیھا ، وكیف سارت ھذه 
  .  العالقات ونمت ؟ ، وما واجھة من صعوبات وكیف تغلب علیھا ؟ 

  . لكل من ھذه المسئولیات علي حده في نھایة العام  المسئولیات التي أسندت للطالب والنتائج التي حققھا -
، وما أكتسبھ من معارف ومھارات جدیدة ، وما استطاع أن ینمیھ في  نواحي النمو المھني للطالب التي حققھا -

ً في تفوق نموه  شخصیتھ من خصائص نفسیھ صالحة للعمل ، مع اإلشارة إلى النواحي التي یري أنھا كانت سببا
  . المھني 

خالل تدریبھ العملي والمحاوالت التي قام بھا للتغلب علیھا ومدي نجاحھ  العملیة التي واجھتھ الصعوبات والمشكالت -
  . في ھذه المحاوالت 

  .وھو المجال التعلیمي في ھذا الفصل تحلیل عام للمیدان الذي عمل بھ الطالب -
الیب تقدیمھا والمقترحات التي ویعرض الطالب لما اكتسبھ من معرفة بھذا المیدان والخدمات المتاحة فیھ، وطرق وأس -

  . یراھا لتطویره 
من أشھر التدریب ، ثم اإلجمالي العام لألیام  وعدد ساعات التدریب لكل شھر،  جدول یبین عدد أو أیام التدریب -

 . والساعات طوال فترة التدریب للطالب 
  

  أھم سجالت المرشد الطالبي بالمدارس  

  . ملف التعامیم الواردة -١
  . لتعامیم الصادرةملف ا - ٢
  . ملف الخطابات الصادرة -٣
  . الطالبيالمرشد  سجل -٤
   لالستنارة بھالمرشد الطالبي دلیل  -٥
  . السجل الشامل للطالب -٦
  . استمارة التقویم الذاتي للمرشد -٧
، النفسي واالجتماعي ، التربوي ، الدیني واألخالقي( ملف خاص لكل مجال من مجاالت ومیادین اإلرشاد الطالبي -٨

  ).التعلیمي والمھني، الوقائي 

  . األمور وسجل لزیاراتھم إلى المدرسة ملف خاص بمخاطبات أولیاء  -٩
  ) المواقف الیومیة الطارئة ( ملف خاص لمتابعة الطالب  - ١٠
  . ملف خاص بنتائج االختبارات النصفیة والفصلیة - ١١
  . ملف خاص باللجان والمجالس واالجتماعات - ١٢
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  .سجل تكرار التأخر الصباحي  - ١٣
  سجل تكرار الغیاب  - ١٤
   .ة التحصیل الدراسي سجل متابعة بطاق ١٥

  

  أمثلة للسجالت المستخدمة 
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           المملكة العربية السعودية  
مدرسة              

          التوجيه واإلرشاد الطالبي 
المتصالوقت التاريخ الفصل اسم التلميذ م 

ل 
نفذ الرد على االستفسار االستفسـار آت والمقترحات 

    
  
  

              

    
  
  

              

    
  
  

              

    
  
  

              

    
  
  

              

                                                                                                                                                                                            مدير المدرسة :    :      المرشد الطالبي 



استمارة تحويل طالب مقصر في أداء الواجبات والمذاكرة إلى المرشد الطالبي 

المملكة العربية السعودية             
 هـ ١٤٣                اليوم                        /         /  اإلدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة

                 مدرسة
التوجيه واإلرشاد الطالبي          

  
  

عدد مرات المادة الصف اسم الطالب م 
التقصير 

مالحظات على سلوكه اإلجراءات التي اتخذت سابقاً أخر موضوع قصر فيه 

١ .               
٢ .               

  
اسم المعلم وتوقيعه                                                                                                                         المرشد الطالبي 

  
 

مالحظة /     ترسل ھذه االستمارة مع مذكرة الواجبات لكل طالب یحول إلي المرشد الطالبي 
  

  

   استمارة زیارة ولي أمر طالب إلى المدرسة

   المحترم                                                  /المكرم ولي أمر الطالب

   وبعد..السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ 
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ً لرغبة المدرسة في تفعیل زیارة ولي أمر ال طالب للمدرسة ولتحقیق روابط الصلة بین المدرسة والمنزل لمتابعة نظرا
نقترح علیك في حالة الرغبة في زیارة المدرسة أن تعبئ االستمارة التالیة . الطالب وللرفع من مستواھم وحل مشاكلھم 

تصال بالمدرسة قبل مع اال. ومن ثم إرسالھا إلى المدرسة عن طریق ابنك أو إحضارھا في حالة رغبتك لزیارة المدرسة 
   ٧٥موعد الزیارة على الھاتف 

   ھـ١٤  /  /  التاریخ                 یوم         الصف الدراسي  اسم الطالب                      

  أرغب في معرفة المستوى الدراسي في:   جمیع المواد   مادة  ،     

 أرغب في معرفة سلوك الطالب.   

 أرغب مقابلة   رائد الصف   معلم مادة  ،     

 أرغب في معرفة     

 صباحاً    الساعة  ھـ١٤  /  /    سوف أزور المدرسة في یوم   

  أرغب في إرسال التقریر مع الطالب.   

   .عزیزي ولي األمر احتفظ بعدد من النسخ لھذه االستمارة لتستخدمھا كلما دعت الحاجة لزیارة المدرسة : مالحظة 

     :االسم 
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  تم بحمد هللا
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 بسم هللا الرحمن الرحیم

  الثالثة

  الخدمة االجتماعیة في المجال التعلیمي

 )األسس - المجاالت -األھداف –المفھوم (

    عناصر المحاضرة

  ماھیة الخدمة االجتماعیة في المجال التعلیمي 
  أھداف الخدمة االجتماعیة في المجال التعلیمي  
 لطالبي المجاالت األساسیة لعمل المرشد ا  
 أسس الخدمة االجتماعیة في المجال التعلیمي  

 
 ماھیة الخدمة االجتماعیة في المجال التعلیمي  
وفقا لوجھات نظر تتعدد آراء المتخصصین والمھتمین بالخدمة االجتماعیة في المجال التعلیمي ، وتختلف ھذه اآلراء  -

ھني في ھذا المجال من تغیرات وتطورات ، وقد ، والھتمامات كال منھم ، ووفقا لما یعترى العمل الم أصحابھا
أو في  الخدمة االجتماعیة التعلیمیةأو  "الخدمة االجتماعیة المدرسیة " تحت مسمى یتناول البعض ھذا المفھوم 

  .المجال التعلیمي 
 ما یلى ، ومن أھم مفاھیم الخدمة االجتماعیة في المجال التعلیمي:   
وتھدف إلى مساعدتھم على تحقیق التي تقدم لطالب المدارس والجامعات  ھنیةالمجھودات والخدمات المتلك " ھي  -

التي ینتمون إلیھا ، ویھیئ انسب الفرص لالستفادة بالعملیة التعلیمیة  أقصى درجة من التوافق فیما بینھم والمؤسسات
  " . مع إیدیولوجیة المجتمع، وإشباع رغباتھم واحتیاجاتھم ومواجھة مشكالتھم بما یتفق 

، یمارسھا مرشدون طالبیون ، لتھیئة الفرص والمواقف  الخدمات المھنیة التي تقدم بالمؤسسات التعلیمیةھي تلك "  -
من خالل البرامج واألنشطة المختلفة التي تستھدف تنمیة شخصیاتھم ، وزیادة االستفادة من خبرات العملیة ،للطالب 

   " .في إطار السیاسة التعلیمیة وإیدیولوجیة المجتمع التعلیمیة وزیادة مشاركتھم فیھا ویدعم عالقاتھم 
  وبمناقشة الرأیین السابقین نجد إنھما یؤكدان على أن الخدمة االجتماعیة التعلیمیة ھي:  
التي تقدم للطالب من خالل المرشد الطالبي وذلك لتحقیق أقصى استفادة ممكنة من  مجموعة الخدمات والبرامج -

  . العملیة التعلیمیة 
 التي یمكن تسخیرھا على أساس أنھا ضمن المواردوالتي تستعین بھا المدرسة ، احد المھن المتخصصةى وھ -

دون ضیاع أو تبدید الطاقات البشریة  رفع مستوى أداء وفاعلیة قدراتھم الطبیعیة والحیلولةلمساعدة الطالب من أجل 
  .  ة والحد من ظھور التعویق العقلي أو المشاكل االنفعالیة والسلوكی

التي تخص الطالب كحالة فردیة أو كعضو في  تستھدف رفع الكفایة التعلیمیة خالل أنماط من األداء والممارسة -
  .جماعة في مدرسة ، أو كشخص منتمى لبیئة محلیة 

 ، باستثمار الطاقات البشریة المتاحة وحفزھا على العمل البناء وربط الطالب أداة لتحقیق رفاھیة المجتمع المدرسي -
   .بالمدرسة والبیئة المحلیة بما یحقق رفاھیة المجتمع 

 ویعرف المرشد الطالبي بأنھ:  
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، وعلى  الشخص الفني والمھني الذي یمارس عملھ في المجال التعلیمي في ضوء مفھوم الخدمة االجتماعیةذلك ( -
ً إلى مساعدة الطالب ،  ً بمبادئھا ومعاییرھا األخالقیة، ھادفا ومساعدة المدرسة على تحقیق أساس فلسفتھا ملتزما

  ).أھدافھا التربویة والتعلیمیة إلعداد أبنائھا للمستقبل
  

  أھداف الخدمة االجتماعیة في المجال التعلیمي  
لیس من المبالغة أن نؤكد في ھذا اإلطار أن للخدمة االجتماعیة في المجال التعلیمي أھدافا متعددة تسعى إلى تحقیقھا  -

   :ي سوف نتناولھا فیما یل،
مساعدة تعمل على ، وقائیة وإنمائیة وعالجیةوللتنشئة االجتماعیة عملیات   تنشئة الطالب تنشئة اجتماعیة سلیمة -

و ما من شك في ان الطالب الذي یكتسب ھذه الصفات ،  الطالب في اكتساب القیم و القدرات و المھارات االجتماعیة
   .أكثر قدرة على المواطنة الصالحة

 قدرتھ علىوإنما یعني ، إنتاجا مادیا، و اإلنتاج لیس مجرد  لطالب و المؤسسة التعلیمیة على اإلنتاجتمكین قدرة ا -
والطالب الذي یستخدم كافة قدراتھ و ، فالطالب الذي یحصل دراسیا أكثر من غیره یعتبر منتجا ،  التحصیل الدراسي

  . إمكانیاتھ في التحصیل الدراسي أكثر إنتاجا من غیره
، واكتشاف مواھبھم والتعرف علي استعدادھم وقدراتھم ، وتوجیھ الطالب  الطالب على تكیفھم مع بیئتھممساعدة  -

 ً ً ومھنیا   .دراسیا
   .وتفھم أھداف واحتیاجات ومشكالت مجتمعھم، مساعدة الطالب على تفھم ذواتھم -
   .ي داخل وخارج المدرسة وكیفیة التعامل االجتماع ضبط سلوك الطالب واالرتقاء بمستوى التفاعل االجتماعي -
   .وذلك من خالل اشتراكھم في الجماعات المدرسیة تنمیة السلوك الدیمقراطي للطالب -
لدى الطالب وذلك من خالل  المشروعات التي تقوم بھا المدرسة لخدمة البیئة  تنمیة المسئولیة االجتماعیة -

   .والمؤسسات األخرى الموجودة في المجتمع
والتعرف على  استعداداتھم وقدراتھم بغیة مساعدتھم علي استثمارھا ،  ھم واكتشاف مواھبھمتكیف الطالب مع بیئات -

ُ لمراحل  وتتسم ھذه العملیات بطابع االستمرار والتطوروكذلك مساعدتھم على حل مشكالتھم وإشباع ھوایتھم ،  تبعا
الذي یقوم بتوظیف مھاراتھ  البيمن خالل المرشد الطالدراسة المختلفة، واحتیاجات الطالب في كل منھا وذلك 

 . ومعلوماتھ المتخصصة  لخدمة الطالب لالستفادة من كافة الخدمات التعلیمیة التي تقوم علي توفیرھا المدرسة 
  

  المجاالت األساسیة لعمل المرشد الطالبي  
 في ضوء مفھوم الخدمة االجتماعیة المدرسیة وأھدافھا یتبین لنا أن عمل المرشد الطالبي  -
 م من خالل جوانب ثالث رئیسیة ھي یت:   
  الجانب اإلنشائي والتنموي ویتمثل في:   
جماعات مدرسیة وإتاحة الفرص إلشراك أكبر عدد من الطالب فیھا مما  من خاللللطالب  الحیاة االجتماعیةتنظیم  -

   .یكشف وینمي مواھبھم ومیولھم وقدراتھم 
ً الالزمة لنمو الطالب ج الخدمات الجماعیةتنظیم  - ً واجتماعیا ً وعقلیا ً ونفسیا    .سمیا
   .والمیول والقدرات وتشجیع الطالب على ممارسة ألوان الھوایات المختلفة داخل المدرسة وخارجھا  تنمیة المواھب -
  الجانب الوقائي ویتمثـل في:   
ؤثر على الطالب واالنفعالیة التي قد ت مجموعة الجھود التي تبذل لدراسة ومعالجة الظروف واألوضاع االجتماعیة -

ً بما یؤدي إلى وقایتھم من أسباب االنحراف ، ومعاونتھم على تجنب الصعوبات والمشكالت  ً سلبیا    .تأثیرا
  الجانب العالجي ویتمثل في:   
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والتي قد تعوق نموھم وإلفادتھم مجموعة الجھود والخدمات التي تبذل لمساعدة الطالب على حل مشكالتھم المختلفة  -
 .درسیة كاملة من الحیاة الم

   

  أسس الخدمة االجتماعیة في المجال التعلیمي 
  األساس المعرفي:  
الدراسة  وتشملاإلطار النظري أو العملي لبعض فروع العلم والفن أو المجاالت األخرى :  تعرف المعرفة على إنھا -

  والبحث أو الممارسة واكتساب المھارات 
 ملما بمعارف خاصةوان یكون ، نظریات العدیدة في التدخل المھنيللكیفیة استخدام المرشد الطالبي  وتتمثل في -

نساق التعامل ، فھناك معارف خاصة أومشاكلھ و بالمجال المدرسيبمھنة الخدمة االجتماعیة ، ومعارف خاصة 
  .بالطالب ، معارف خاصة بأسرة الطالب ، معارف خاصة بالمجتمع المحیط بالمدرسة 

 نحو التاليوأھم ھذه المعارف ھي على ال:  
  معارف مرتبطة بنماذج التدخل المھني للخدمة االجتماعیة في المجال التعلیمي  
  نظریات مرتبطة بالسلوك اإلنساني في البیئة.   
  نتائج الدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال التعلیمي.   
 التعرف على المرحلة السنیة التي تعمل معھا.   
 لیمیة التعرف على القوانین واللوائح التع.   
  التعرف على القرارات الوزاریة المنظمة للعمل االجتماعي  في التعلیم.   
  األساس القیمي  
مسلمات واقتناع وإیمان راسخ ، أو معتقدات حول األسلوب الذي یسلكھ الناس ، والمبادئ التي تحكم :  القیم ھي -

   .ة االجتماعیة للطالب فھي تختلف باختالف خبرات التنشئ القیم ھي معتقداتالسلوك ، وطالما 
   - - لذلك فعلى المرشد الطالبي أن یكون ملما بمعتقدات المجتمع المحیط بالمدرسة كما یجب أن یضع في اعتباره  -

   :مجموعة من القیم التي یجب االھتمام بھا في المجال التعلیمي وھى 
 ام االجتماعیة بین الطالب من خالل تكافؤ الفرص والرعایة واالھتم العدالة.   
 مور ولیاء األأمن خالل احترام الفروق الفردیة بین الطالب واحترام جمیع العاملین والطالب و الموضوعیة.   
 من خالل االحترام المتبادل ، وتقدیم المشورة لمن یطلبھا  الصدق.   
  لمحافظة على من خالل المحافظة على المال العام ، المحافظة على النشء وحسن معاملتھم وتربیتھم ، ااألمانة

  .السریة وحفظ المعلومات 
  األساس المھاري  
 –جماعة  –فرد ( لتحدید العالقة مع العمیل سواء كان ،قدرة المرشد الطالبي  : مھارة الخدمة االجتماعیة ھي -

 ) مجتمع 
اقف في المو )قیم ومعارف الخدمة االجتماعیة ( لتغییر أساسي ، مسترشدا بعملیات التدخل النفسي االجتماعي  -

النوعیة المناسبة للعمیل ، فالتغییر یبدأ حدوثھ كنتائج لمھارة التدخل المؤثرة بدرجة عالیة من االعتبار للعمیل 
  .باستخدام قوة وقدرة العمیل

 ومن أھم المھارات التي یجب أن یھتم بھا المرشد الطالبي:  
  تحدید المشكلة  
 المجتمعیة  المشاركة( االتصال بالمجتمع المحلى المحیط بالمدرسة (  
  تحدید األدوار الالزمة لمواجھة الموقف اإلشكالي  
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  التسجیل الجید لجمیع األعمال المھنیة  
 نساق التعامل اإلرشاد والمتابعة بصفة مستمرة أل  
 تطبیق القرارات الوزاریة   
  نساق التعامل أتكوین عالقات مع  
  في بعض المجالس المتواجدة في المدرسة ( القیادة(   
 نساق  التعامل باستمرارأة من خالل مالحظة المرشد الطالبي المالحظ  
 اقتناع العاملین والطالب بدور المرشد الطالبي.  

  تم بحمد هللا
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 بسم هللا الرحمن الرحیم

  الرابعة

  خصائص وسمات ومتطلبات
 المرحلة االبتدائیة 

  عناصر المحاضرة

 بتدائیة خصائص وسمات ومتطلبات المرحلة اال 
  دور المرشد الطالبي في المرحلة االبتدائیة  
  الخدمات اإلنمائیة.  
  الخدمات الوقائیة.  
 الخدمات العالجیة 

 

  خصائص وسمات ومتطلبات المرحلة االبتدائیة  
، مرحلة طفولة متوسطة تمتد لمتأخرةلذ فھي  )السادسة حتى الثانیة عشر( طالب المرحلة االبتدائیة ھم في سن ما بین -

  مرحلة ھامة في حیاة الطفلي أ
  ألنھا:  
 علیھ، لھ نقطة تحول اجتماعي ھام في حیاتھ ً ً جدیدا ، إذ ینتقل من محیط األسرة إلى محیط المدرسة التي تعتبر مجتمعا

  .متطلبات جدیدة
 واستجابات وعالقات معینة ً   .، وأخذ وعطاء من نوع جدیدتفرض علیھ تلك المرحلة سلوكـا
 التي تحكم وتنظم السلوك االجتماعي الجدید ماعیة وتنمو عالقاتھ وتتحد ضوابطھ االجتماعیةتتسع مجاالتھ االجت.  
وعاداتھا وقیمھا  یتجھ الطالب إلى جماعة األصدقاء ویحب االندماج فیھا وااللتزام بقوانینھاوفي نھایة ھذه المرحلة  -

جتمع وھذه ھي خطوة من خطوات التنشئة وتصبح ذات تأثیر بالغ على تفكیره، وتعد العامل األول لمسایرتھ للم
  .االجتماعیة

ً من الجنس التلمیذ ینفر من الجنس اآلخر ویفضل التعامل مع األطفال من جنسھ - ، وقبل نھایة ھذه المرحلة یزداد نفورا
اآلخر حتى یصل إلى بدایة مرحلة المراھقة وعندئذٍ سرعان ما یتغیر ویھتم بالجنس اآلخر ویسعى لتكوین عالقات 

  .عھم
، كوسیلة تمھد لھ االنتماء خاصة بین أفراد في بدایة ھذه المرحلة یھتم بمظھره ویمیل للخیر ومعاونة الضعفاءوھو  -

  .جماعتھ حیث یبحث لنفسھ عن مكانتھ فیھا وأدوار یمكن أن یؤدیھا وبذلك یشبع حاجتھ لالنتماء
من كثرة سؤالھ عن األشیاء  سبب الضیق للكبارتزداد حاجة الطفل لالستطالع والسعي للتعرف على بیئتھ وكثیر ما ی -

  .ثم یتحول السؤال إلى الحل والتركیب
 مثل یمیل الطالب في ھذه المرحلة إلى اللعب باألشیاء التي یمكنھ تشكیلھا كالصلصال والرمال واللعب اإلیھامي -

ً ویخطط لھا البرامج وكل ھذه األشیاء یجب أن یدركھا المرشد الطالبي بالمدرسة االبتد. االختباء وغیرھا ائیة جیدا
 .واألنشطة المناسبة التي توائم متطلبات ھذه المرحلة
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  دور المرشد الطالبي في المرحلة االبتدائیة:   
 یركز اھتمامھ على أن یجعل من مجتمع المدرسة الجدید على الطفل بیئة مریحةالمرشد الطالبي في ھذه المرحلة  -

ً للتفاعل وتكوین ال ً مشجعا   .عالقات حتى یتوافق الطفل مع بیئتھ الجدیدةومناخا
ً أو كراھیة حیث أنھ یعتبر المثل األعلى  وعلیھ أن یتقبل سلوك الطالب ومشاعرھم - دون لوم أو تأنیب سواء كانت حبا

وھو في نظرھم األمین العادل وھو مدرك ألھمیة وضعھ كانسان جدیر یتخذونھ كبدیل للوالدین بالنسبة لھم وقد 
  .قادر على مساعدة الطالب لیتوافقوا مع مجتمعھم الجدیدبالتقلید و

ً عن طریق تبسیط الخبرات وتدرجھاوھو  - بما یناسب قدراتھم وإمكانیاتھم، وإسناد  یساعدھم على النمو تدریجیا
المسؤولیات المتدرجة في صعوبتھا حتى ینجحوا في أدائھا فیشعروا بالثقة وعندئذٍ یتخذ المرشد الطالبي من نجاحھم 

ً محفزة للعمل، فیشجعھم ویكافئھم لتعزیز سلوكھم     ..روحا
  ویمكن تلخیص دور المرشد الطالبي في المرحلة االبتدائیة في تقدیم الخدمات العالجیة والوقائیة واإلنمائیة، كما

   :یلي 
 الخدمات اإلنمائیة / أ:   
یراعي أن تكون مناسبة تدائیة فإنھ عندما یخطط المرشد الطالبي لبعض األنشطة والبرامج لطالب المرحلة االب -

، فھو ینمي شخصیاتھم حتى یتمكنوا من أداء وظائفھم یستطیع من خاللھا اإلنماء واإلنشاءوعندئذٍ  ألعمارھم وقدراتھم
وینمي ،  وینمي وینشئ االتجاھات الصالحة التي تساعدھم على التوافق في مجتمعھم الداخلي والخارجياالجتماعیة 

ویستثمر المھارات التي تؤدي إلنماء الشخصیة الذي ھو ھدف  ویكسب الخبراتة واالجتماعیة والدینیة القیم األخالقی
  ..الخدمة االجتماعیة سواء على مستوى الفرد أو الجماعة أو المجتمع 

تدعیم صلة طالب ھذه المرحلة بمجتمعھ الصغیر وھو یستطیع المرشد الطالبي  وعن طریق الخدمات اإلنمائیة -
التي یشعر من  ویحملھ بعض المسؤولیات المتدرجة  ویدربھ على االشتراك في مواجھة مشاكل ھذا المجتمع ةالمدرس
ً لتكوین المواطن الصالح الذي یخلص لمجتمعھ الكبیر ویشعر  بانتمائھ لھذا المجتمع وإخالصھ لھخاللھا  تمھیدا

  باالنتماء إلیھ
، وعندئذٍ یستثمر  فیشعر بالثقة في النفس واالعتزاز بالذاتیھا وبذلك یشعر الطالب بأن لھ أدوار یؤدیھا وینجح ف -

المرشد الطالبي تلك المشاعر في تنمیة الوعي القومي واإلحساس بالمواطنة واالنتماء إلى جماعة فصلھ وجماعة 
ً إلعداده للمواطنة الصالحة     .نشاطھ الحر وجماعة مدرستھ تمھیدا

 الخدمات الوقائیة / ب  
یبذل جھود مضاعفة لحمایة أطفال لذا فإن المرشد الطالبي بالمرحلة االبتدائیة  قایة خیر من العالجالوالمعروف أن  -

یستعین في ذلك بالجھود التي یبذلھا مع المعلمین من التعرض للمشكالت ویجنبھم الوقوع فیھا، وھو  ھذه المرحلة
تي یبذلھا مع بعض أفراد المجتمع الخارجي والذین والجھود مع أولیاء األمور باألسرة والجھود الوالعاملین بالمدرسة 

لھم دور مؤثر في شخصیات الطالب ، وبذلك یحشد المرشد الطالبي وینسق كل الجھود لحمایة الطالب ووقایتھم من 
  .التعرض لمثل ھذه المشكالت

 ب في المدرسةتفاعلھ مع الطالمن خالل  ھو الذي یكتشف الحاالت المعرضة للمشكالتالمرشد الطالبي الماھر  -
األنشطة والبرامج المختلفة التي یعدھا لھم ویشترك معھم في ممارستھا فیتقربون منھ ویثقون بھ  وعن طریق

 . ویكونون معھ العالقات التي تشجعھم على التحدث معھ والتعبیر عن مشاعرھم بحریة
ً یصل المرشد الطالبي إلى  - ً ویضع لھا الحلول  أسباب المشكالت ویرصدھاوعندئذ المناسبة التي تمنع حدوثھا مستقبال

ً أسالیب العمل المھینـة في ذلك    .مستخدما
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 الخدمات العالجیة /ج:   
قد یصادف الطفل عند انتقالھ من مجتمع األسرة إلى مجتمع المدرسة العدید من المشكالت التي تعوق توافقھ مع  -

ً في عدم استفادتھ من الخدمات التعلیمیة ن وتكو سواء اقتصادیة أو نفسیة أو اجتماعیة أو جسمیةالمدرسة  سببا
  بالمدرسة

، وبذلك مواجھة ھذه المشكـالت بدراستھا وتشخیصھا ثم عالجھاوعند اكتشافھ یتعاون معـھ المرشد الطالبي في  -
  .یصبح في حالة تسمح لھ باالستفـادة من الخدمات التعلیمیة المقدمة

ً كلما كان ھناك سھولة في عالجھاة وكلما تم اكتشاف مثل ھذه المشكالت الفردی -  . مبكرا
والمرشد الطالبي یتعاون مع المدرسین وكل العاملین في المدرسة على اكتشاف ھذه المشكالت قبل تعقدھا، وعندمـا  -

  یستعین بھم في تنفیذھا حتى یكون لھم أدوار مؤثرة فیھایضع الخطة العالجیة المناسبة فإنھ 
حتى  لذي یستطیع أن یدعم عالقاتھ مع الھیئة اإلداریة والتدریسیة وأولیاء األمورھو اوالمرشد الطالبي الماھر  -

   .یتعاونوا معھ بحماس في اكتشاف وعالج ھذه المشكالت 

  تم بحمد هللا
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 بسم هللا الرحمن الرحیم

 الخامسة

  خصائص وسمات ومتطلبات
  المرحلة المتوسطة 

  عناصر المحاضرة

 ات ومتطلبات المرحلة المتوسطةخصائص وسم  
 دور المرشد الطالبي في المرحلة المتوسطة    
  الخدمات اإلنمائیة.  
  الخدمات الوقائیة.  
 الخدمات العالجیة.   

                   

 خصائص وسمات ومتطلبات المرحلة المتوسطة   
 :وھي  )عشر حتى الخامسة عشرالثانیة ( تقابل مرحلة المراھقة المبكرة وھي تمتد من سنالمرحلة المتوسطة  -
 مرحلة الصراع بین الطفولة واكتمال النمو -
الطفولـة وینتظر من المحیطین بھ االعتراف برجولتھ، ألن  یمیل إلى أن یعامل معاملة الكباروطالب ھذه المرحلة  -

 ویشعر بذاتھ یمیل إلى االستقاللوھو  تمثل الضعف والرجولة تمثل القوة
  .كبیر یشعر بالقلق والتوتر، أما إذا شعر برجولتھ فیشعر باألمن والطمأنینة وإذا لم یعامل على أنھ -
ویوجھ ثورتھ وغضبھ إلى  یتصف بالحساسیة الزائدة وینفعل بسرعة ویثور ألتفھ األسبابكما أن طالب ھذه المرحلة  -

  .األفراد والجماعات التي یعیش فیھا
من المالحظ أن حالة القلق ونقص الشعور باالستقرار ، وتتشكل شخصیتھ حسب الجو االجتماعي الذي یعیش فیھ -

  .. وخاصة في بدایة ھذه المرحلة، ال یفصح عنھا بسھولة لوالدیھ أو لمدرسیھ إال إذا ألحوا في االستفسار عنھا 
، ویحس بذاتھ یُظھر الطالب احتیاجھ إلى تكوین صداقات مع من یختارھم وشعر معھم بالراحةفي ھذه المرحلة  -

  .أنھ مرغوب بینھم قادر على مشاركتھم في عملھم ولعبھملشعوره ب
ً یتعجب للعالم المحیط بھ، ومن ناحیة العالقات  یھتم بالمادیات أكثر من اھتمامھ بالمعنویاتكذلك فھو  - وكثیرا

وفي ، تكون فترة استقرار عاطفيالذین یعرفون أن ھذه المرحلة قد  تتأثر بمخاوف الكباراالجتماعیة والعاطفیة فأنھا 
، ولذلك فھم یخافون علیھ من االضطراب ، فیتجھون لفرض القیود بعد أن كانوا  تكون فترة اضطراب حادوقد 

ً من الحریة وھنا تسوء العالقات بالكبار وخاصة الوالدین   . یعطونھ كثیرا
ن ؟ وما ھو ویبدأ كل منھم في التساؤل من أكو نجدھم في حیرة مستمرة من اختالف المعاملةطالب ھذه المرحلة  -

  . دوري في المجتمع ؟ ویبحث عن دوره ومكانتھ
، یأخذ الذكور في التحول نحو مظاھر اكتمال الرجولة والفتیات نحو اكتمال مظاھر األنوثةوعن النمو الجسمي  -

ُحدث تغیرات عقلیة وانفعالیة بالغة   باإلضافة إلى التغیرات الجسمیة والفسیولوجیة ت
ومن ثم یجد الكثیر من المراھقین  تؤدي إلى اختالل التوازن االنفعالي واالجتماعيمرحلة في حیاة طالب ھذه ال العمق -

 .والمراھقات صعوبة التكیف مع المجتمع
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كحیلة دفاعیة تساعدھم في التعایش مع ھذه  ویؤدي ذلك إلى البعد عن الواقع والھروب إلى الخیال وأحالم الیقظة -
  .الم آخر غیر واقعيالمتغیرات السریعة وتحقیق التكیف في ع

 یلجأ إلى جماعة األصدقاء لیشبع حاجاتھ ویخلق لنفسھ جوه الخاص ومكانتھ االجتماعیةالطالب في ھذه المرحلة  -
ویلعب أدوار الزعامة ویمارس مواقف المغامرة والبطولة والقیادة ویجد من یستمع لمشكالتھ ویستجیب النفعاالتھ 

  .بارومشاعره الداخلیة التي یخفیھا عن الك
  

 دور المرشد الطالبي في المرحلة المتوسطة:   
تنمیة شخصیة الطالب في باكورة مراھقتھ وفق ما تتمیز بھ یقع على عاتق األخصائي االجتماعي في ھذه المرحلة  -

ً على النمو من  ھذه المرحلة من خصائص حتى یسھل توجیھھ التوجیھ السلیم بعد إعداده بالشكل الذي یجعلھ قادرا
التي یخططھا األخصائي  من خالل البرامج واألنشطةجوانب الجسمیة والنفسیة والعقلیة واالجتماعیة جمیع ال

االجتماعي في المدرسة والتي تتیح الفرص لطالب ھذه المرحلة لیكتسب الكثیر من الخبرات وینمي ما تم اكتشافھ من 
 ت التي یكونھا األخصائي االجتماعيعن طریق الجماعاالقدرات ویستثمر ما یمیل إلیھ من مھارات وھوایات 

  .لممارسة تلك األنشطة والتي تشبع الكثیر من الحاجات وتوفر العدید من  الرغبات 
  
 الخدمات اإلنمائیة / أ :  
عن طریق  بتقدیم خدماتھ اإلنمائیة للطالب التي تتناسب مع احتیاجات المراھقةیھتم المرشد الطالبي في ھذه المرحلة  -

مع اإلفادة من ألوان التي تھیئ لھم التنشئة االجتماعیة الصالحة  ماعات المدرسیة المنظمة المالئمةإشراكھم في الج
ً عن  تساعد على اكتشاف میولھم وقدراتھم الخاصةكوسیلة  النشاط التي یمارسونھا توفیر ثم استثمارھا وتنمیتھا فضال

الخدمة العامة عن طریق  واستثمار فراغھم كتنظیمالتي تقابل احتیاجاتھم،  الخدمات والمشروعات الجماعیة
 التي تعاون المراھق على تحقیق نموه االنفعالي واالجتماعي والعقلي والجسمي والمعسكرات وغیرھا من البرامج

التي یصممھا  عن طریق األنشطة المختلفةباإلضافة إلى تنمیة االتجاھات الصالحة والقیم األخالقیة والدینیة  -
ي بصورة مرسومة ومخططة لتحقیق تلك الخدمات اإلنمائیة التي تھدف في النھایة إلى تنمیة األخصائي االجتماع

   .شخصیاتھم وفق ما تتمیز بھ ھذه المرحلة من خصائص
ً لالستفادة من العملیة التعلیمیةوالمرشد الطالبي الماھر  - یشرك قدر اإلمكان وأن  ھو القادر على أن یھیئ طالبھ نفسیا

 .. أطراف المجتمع المدرسي والمجتمع المحليمعھ في ذلك جمیع 
  
 الخدمات الوقائیة / ب:   
یولي الخدمات الوقائیة في ھذه المرحلة عنایة خاصة عن طریق دراسة الظروف یجب على المرشد الطالبي أن  -

یق واألمھات عن طر مع أسرة المدرسة ومع اآلباء، والتعاون االجتماعیة ومظاھر المشكالت العامة في المدرسة
 تناولھا بالمساعدات المناسبة

 ویمكن تلخیصھا فیما یلي:   
وتوفیر وسائل الوقایة  یمر فیھا بتغیرات بدنیة عدیدةوخاصة في ھذه المرحلة التي  رعایة الظروف الصحیة للطالب -

     .صحي في النواحي الجنسیة یحتاج إلى إرشاد وتوجیھالصحیة، كما 
لب ھذه المرحلة إلى تبصیره بانفعاالت الشباب في سنھ وتحلیلھا لھ بما حیث یحتاج طا رعایة ظروفھ االنفعالیة -

ً بما یحول بینھ وبین ما یعانیھ من قلق وتوتر وخوف  .یساعده على استعادة توافقھ واستقراره نفسیا
ً، وتبصیر اآلباء واألم رعایة ظروفھ االجتماعیة - ھات برسم سیاسة موحدة للتعامل معھ في المدرسة وفي البیت أیضا

بمشكالت ومتاعب الشباب في ھذه المرحلة حتى تتفق معاملتھم مع ظروف األبناء كأطفال كبار یحتاجون إلى الحنان 
االشتراك والعمل على تمكین األبناء والبنات من  یجنبھم التمرد في المدرسة والمنزلواإلحساس باكتمال النمو مما 
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ویساعدھم على تكوین العالقـات االجتماعیة الجماعیة التي  تھمفي جماعات تمارس النشاط الحر الذي یشبع احتیاجا
تشعرھم بالسعادة من والئھم لھا وانتمائھم إلیھا وبذلك یحسون بكیانھم االجتماعي واستقاللھم فتنموا ثقتھم بأنفسھم 

 .الخ   …ویزداد میلھم إلى التعاون وتحمل المسؤولیة 
مساعدتھم على أن  ، ثم عي الذي یھدف إلى فھم الطالب فھما ھادفاً یقوم بھا األخصائي االجتماكل ھذه الخدمات  -

ومتى تمت عملیة الفھم فإن الطالب یصبحون یصبحوا أكثر قدرة على فھم أنفسھم وفھم بیئتھم وفھم مشكالتھم، 
  .لحل مشاكلھم التي تواجھھم في المستقبل قادرون على االعتماد على أنفسھم

ً المرحلة  ولرعایة میول وقدرات طالب ھذه - یستعین المرشد الطالبي بكل اإلمكانیات التي تساعد على توجیھھم تعلیمیا
 ً من ناحیة  عن طریق المناھج الدراسیةبعد أن یكتشف قدراتھم ومھاراتھم ویساعدھم على استثمارھا وتنمیتھا ومھنیا

  .والنشاط المدرسي بأنواعھ المختلفة من ناحیة أخرى
تستدعي أن یأخذ القادة وال شك أن جمیع ھذه الخدمات  یة للطالب في المدرسة المتوسطةھي أھم الخدمات الوقائھذه  -

بمنحھ الحب والثقة وتقبلھ وإتاحة كافة الفرص التي تمكنھ من  في اعتبارھم العنایة بشخصیة الطالب وإشباع حاجتھ
مام الزمالء أو الھزأ بھ وبتصرفاتھ التعبیر عن شخصیتھ مع االبتعاد عن كل ما من شأنھ اإلقالل من قدرتھ كتأنیبھ أ

ً انفعالیة أو اجتماعیة أو اقتصادیة أو جسمیة  یترتب علیھا نتائج سیئة غیر  ً مما یعكس أثارا ً شدیدا أو عتابھ عتابا
 . صالحة في حاضره ومستقبلھ وتعوقھ عن التكیف الصالح في المدرسة

  
 الخدمات العالجیة / ج:   
لما یواجھونھ من مشكالت انفعالیة  خدمات المرشد الطالبي العالجیةة شدیدة إلى طالب المرحلة المتوسطة في حاج -

 كالقلق وفقدان الثقة بالنفس والشعور بالنقص والعدوان واالنطواء  أو المبالغة في المغامرة والمبالغة في لفت األنظار
ت التبول الالإرادي أو قضم مثل مشكالتصرفات قد تكون على مستوى الالشعور أو على مستوى الشعور  عن طریق

الخ من المشكالت  …، أو تناولھ ببطء مبالغ فیھ األظافر أو البصق المستمر أو التمارض أو االمتناع عن األكل
  .االنفعالیة المرتبطة بخصائص المراھقة المبكرة التي ذكرنا أھمھا

بسبب ضعف ، أما  ئة الطالب أو ذاتھتتصل بالتأخر الدراسي الذي یرجع إلى أسباب بیكما أن ھناك مشكالت أخرى  -
 ، ذكاء الطالب أو لعدم توافق البرامج الدراسیة مع قدراتھ ومیولھ الخاصة

-  ً ً أو صحیا ً واجتماعیا مثل مشكالت . خالف ذلك المشكالت األخرى التي یتخلف فیھا الطالب عن زمالئھ اقتصادیا
مشكالت ھروب أو غیاب أو ظھر كل ذلك على شكل بصورة مبالغة وی الحرمان وحب الظھور والرغبة في الملكیة

  من الجو المدرسي باإلضافة إلى المشكالت الصحیة المختلفة سرقة أو عدوان أو نفور
الذي یقدم جھوده العالجیة لمواجھة ھذه  یعرف خدمة الفردھذه المشكالت وغیرھا تحتاج إلى مرشد طالبي  -

 المشكالت وحلھا
وبعض  إلى تعاون الھیئة اإلداریة والتدریسیةالمدرسي عند عالج ھذه المشكالت وقد یحتاج األخصائي االجتماعي  -

حیث یعتمد علیھم في  كالعیادات الطبیة والنفسیة والشؤون االجتماعیة والجمعیات الخیریةالمؤسسات المجتمعة معھ 
   ..تطبیق خططھ العالجیة إذا كانت ترتبط بالخدمات التي یقدموھا للطالب 

  تم بحمد هللا
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 بسم هللا الرحمن الرحیم

  السادسة

 خصائص وسمات ومتطلبات  
 المرحلة الثانویة 

  عناصر المحاضرة

 خصائص وسمات ومتطلبات المرحلة الثانویة  
 دور المرشد الطالبي في المرحلة الثانویة   
  الخدمات اإلنمائیة.  
  الخدمات الوقائیة.  
 الخدمات العالجیة. 

 
  الثانویةخصائص وسمات ومتطلبات المرحلة   
، ولھا بعض السمات مرحلة مراھقة متوسطةوھي  )سن الخامسة عشر حتى الثامنة عشر( تمتد منالمرحلة الثانویة  -

  تتصل بالقدرات الجسمیة والقدرات الذھنیة والقدرات العاطفیةوالخصائص التي تظھر على الطالب في ھذه المرحلة 
تقل عن ذي قبل وتزداد القدرة على التحكم في العضالت ھق فإن سرعة نمو المرا ناحیة القدرات الجسمیةفمن  -

 في السابعة عشرحتى یكتمل النمو  واألعصاب
 یقابل استحالة من الناحیة المادیة،ویصبح كل من الجنسین على استعداد للزواج من الناحیة الجسمیة ولكن ھذا  -

ً على تكون العادات الصحیة السلیمة مع استمراویصبح المراھق  ً ر احتیاجھ إلى كثیر من الطعام والنومقادرا ، وكثیرا
ویصبح غیر قادر على فھم وجھات نظر الكبار  وتظھر علیھ عالمات القلق والتوتر النفسيما یلجأ إلى أحالم الیقظة، 
وتقوي عالقاتھ بھم إلحساسھ بأنھم  یتجھ إلى جماعة األصدقاءولذلك نجده في ھذه المرحلة  ویضیق صدره بنصائحھم

   .مون لغتھ ویتفھمون مشاعره وعندئذٍ یشعر بینھم باالستقاللیة والحریة یتكل
تزداد قدرتھ على االستفادة من الناحیة التعلیمیة مع زیادة المقدرة على العملیات فالطالب  ناحیة القدرات العقلیةأما من  -

ن فلسفة خ یتصف بالفضول وحب االستطالع، كما التخیل والتفكیرمثل  العقلیة ّ  . اصة بھویكو
ویظھر لدیھم الوالء  فوق طاقتھمالذي یكون في أغلب األحیان  یتصفون بالطموح الكبیرولكن طالب ھذه المرحلة  -

كما  ویظھر لدیھم الرغبة في التأكد من صحة المعتقداتللمبادئ والمثل العلیا مع الرغبة في االختالط باآلخرین 
التي  ویمیلون إلى المعلومات الدقیقةإلرشاد في كیفیة استعمالھا، ویحتاجون إلى بعض ا یمیلون إلى الحریة الذھنیة

  .تعد ھذه المرحلة مرحلة یقظة عقلیةیحاولون الحصول علیھا من المصادر الموثوق بھا، ولذلك 
فالحریة العاطفیة یتم تكوینھا في ھذه المرحلة حیث یمیل المراھق إلى تكون عالقات مع  القدرات العاطفیةوعن  -

ً على تكوین العالقاتخر، وتأخذ الشخصیة طریقھا إلى النمو والتكامل، الجنس اآل ً على  ویصبح الطالب قادرا وقادرا
بعد أن تكون لدیھ  اإلحساس بالترابط الوثیقویصبح لدیھ  وتتكون اآلراء المھنیة والمعتقدات الدینیةاتخاذ القرارات، 

یمر بمرحلة صراع بین ھذه التغیرات الجدیدة ذه المرحلة لذلك نجد طالب ھ. القدرة على الرقابة الذاتیة القویة
 التي یتأثر بھا في مدرستھ وبین سلطان األسرة الذي ال یعترف بھذه التغیرات واالتجاھات الجدیدة، واالتجاھات

التي ال تعترف بحقوقھ والتي تحد من حریتھ وتقلل من شأنھ  نوع من التنافر بین الطالب وأسرتھویترتب على ذلك  -
 .وتنھاه عن أمور ال یقتنع بھا، وتطالبھ األخذ بسلوك معین ال یتفق مع الظروف االجتماعیة الحدیثة التي یعیش فیھا
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بشكل قد یفسر بأنھ میل  تمیز ھذه المرحلة فأھمھا رغبة الطالب واھتمامھ بإثبات رجولتھالتي  القدرات االجتماعیةأما  -
ً بأنھم ال یفھمونھ ، ولذلك للتحرر من سلطة الكبار الذین یصفھم المراھ وال یأخذ بھا إال  ال یمیل إلى توجیھاتھمق دائما

  .بدأ یشعر بذاتھ ویبحث عن حریتھ واستقاللھ بما یقتنع بھ بعد عدة مناقشات كبیرة فقد 
  

 دور المرشد الطالبي في المرحلة الثانویة:   
-  ً ً كبیرا رعایـة المراھق أي  )بالمراھقة المتوافقة (  سمىبتحقیق ما یالخدمة االجتماعیة المدرسیة تھتم اھتماما

 ومساعدتھ لتحقیق توازنھ االجتماعي واستقراره النفسي
یساعد على التوافق مع بیئتھ في بحیث یعبر ھذه المرحلة الخطیرة وقد خال سلوكھ من التوتر االنفعالي الحاد ، مما  -

ً یتمكن فیھ من اكتساب الخبرات الدراسیة والمھارات  وغیرھا من الجماعات توافقاً  األسرة أو المدرسة أو النادي سویا
  .االجتماعیة 

  ویمكن تلخیص دور المرشد الطالبي في المرحلة الثانویة في تقدیم الخدمات العالجیة والوقائیة واإلنمائیة، كما یلي  
 الخدمات اإلنمائیة / أ:   
یسعى إلى إنماء الشخصیة التي تساعدھم الثانویة فإنھ عندما یقدم المرشد الطالبي خدماتھ اإلنمائیة لطالب المرحلة  -

ألنھم في  بمساعدتھم على فھم أنفسھم ومعرفة قدراتھم وإمكانیاتھم ومیولھم الحقیقیةوذلك  على التوافق مع المجتمع
ِّ الحاجة إلى معرفة ما إذا كان لدیھم الذكاء والمھارات الخاصة والمیول الضروریة لتعلم مھنة من المھن والتقدم  أمس

 فیھا 
ثم یتجھ كل منھم االتجاه الذي یناسب میولھ واتجاھاتھ وقدراتھ ، وبذلك  یساعدھم على إنمائھا واستثمارھاوبعد ذلك  -

، ثم ینمي  طلب النصیحة یقدمھـا لھیخطوا خطوات نحـو النضج ویضع أقدامھ على طریق البناء واإلنماء ، وإذا 
عن طریق اشتراكھم في أنشطة یتحملون فیھا مسؤولیات تناسب قدراتھم ة لدیھم االتجاه نحو االستقالل والحری

حتى ینمي ثقتھم بأنفسھم وینمي قدراتھم على التوافق مع متطلبات الحیاة فیتكیفون مع ذواتھم ومع  وإمكانیاتھم
   .اآلخرین وبذلك یعدھم لالستقالل عن األسرة ألعدادھم للزواج وتكوین أسر جدیدة

یعید للمراھق شعوره بقیمتھ وینمي ثقتھ فیھم ویساعدھم على النجاح والعمل، حیث أن أعظم شيء  وبذلك یحي األمل -
، وإذا ما ساعدھم على النجاح في  ما یضعف ھذا الشعور ھو الفشل المتكرر، وإن  بنفسھ ھو الشعور بالنجاح

قتھم في أنفسھم ، وإنماء الثقة من مواجھة مشكالتھم في األسرة والمدرسة وفیما بینھم ، فإنھ یساعدھم على بناء ث
  .ضروریات إنماء الشخصیة 

  
 الخدمات الوقائیة / ب  
ً ألن الوقایة خیر من العالج فالمرشد الطالبي  - حتى یجنبھم  یھتم بتقدیم خدماتھ الوقائیة لطالب ھذه المرحلةنظرا

، وھناك الكثیر  ھذه األھداف عن طریق األنشطة والبرامج التي تحققالتعرض والوقوع في كثیر من المشكالت ، 
كإشراك الطالب في األنشطة االجتماعیة ذات من األنشطة والبرامج التي یستغلھا المرشد الطالبي لتحقیق أھدافھ 
لیشعر  ارتباط الطالب بمجتمعھمما یؤدي إلى  الطابع المجتمعي كالمعسكرات والمشروعات البیئیة وخدمة المجتمع

  .دواره ومكانتھ المجتمعیة وشعوره بذاتھ وتحمل المسؤولیة بقیمتھ ویتعود على توصیف أ
  
 الخدمات العالجیة /ج:   
لیعبروا عن مشكالتھم وذلك عندما ینصت إلیھم  یعمل على إتاحة الفرصة لطالب ھذه المرحلـةفالمرشد الطالبي  -

رون عنھا ویفكرون معھ وعندئذ یعب ألن المراھقین یحتاجون إلى من ینصت إلیھم بوعي ویتفھم مشكالتھمبوعي ، 
ً من أن یشعر المراھق بأن الكبار  ً من الھروب منھا وااللتجاء إلى الخیال وأحالم الیقظة وبدال فیھا بصورة واقعیة بدال

  .ال یفھمونھ ویفقد الثقة فیھم ویبتعد عنھم 
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تعدون عن إدانتھ أو ویب یقدم لھ صورة أخرى من الكبار الذین ینصتون إلیھ بعطف واھتمامولكن المرشد الطالبي  -
لیشارك ، ثم یتیح المرشد الطالبي الماھر الفرصة لھذا الطالب  وبذلك یستعید الثقة فیھم ویعبر لھم عن مشكالتھلومھ 

  في المناقشات الجماعیة مع مجموعة من الطالب مثلھ
أخرى حتى یعبروا عن  وتدور ھذه المناقشات حول مشكالتھم المتشابھة وھو بجانبھم یشجعھم تارة ویستثیرھم تارة -

مزید من مشاعرھم الخاصة وھنا یشعرون بالراحة والطمأنینة ویجد المرشد الطالبي الفرصة للتعرف على 
   .المشكالت المتشابھة ویساعدھم على مواجھتھا وعالجھا 

واره المتكاملة في عندما یقوم المرشد الطالبي بأدأھمیة الخدمة االجتماعیة في المدرسة لتحقیق أھدافھا ومن ھنا تبدو  -
مع تعدیل وتطویر ما تقدیم الخدمات اإلنمائیة والوقائیة والعالجیة على النحو الذي أوضحناه في المراحل المختلفة 

   .، بما یتفق واحتیاجات وظروف الطالب في كل مرحلة  یلزم تطویره

  تم بحمد هللا
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 بسم هللا الرحمن الرحیم

 السابعة

  ابھ وإعداد أسس كت
  البحوث النظریة

  عناصر المحاضرة

  تعریف وأھداف البحوث النظریة   
  تعریف البحث النظري    
 أھداف تكلیف الطالب بإجراء البحوث النظریة  
 خطوات إعداد البحث النظري    

  اختیار موضوع البحث وعنوانھ  
  تحدید المنھج  

 القراءة والرجوع للمصادر 
  

  تعریف وأھداف البحوث النظریة:   
  تعریف البحث النظري:  
  لقد جرت عادة المشتغلین بمناھج البحث العلمي على تقسیم البحوث من ناحیة أھدافھا إلى  قسمین ھما :  

  بحوث تطبیقیة میدانیة) ب.                      (بحوث نظریة بحتھ ) أ( 

  وتعددت محاوالت تعریف مناھج البحث النظري ومنھا:  
 بحوث التي تسعى إلى تقدیم إضافات علمیھ دون نظر إلى ما قد یترتب على تلك اإلضافات ھي ال /:التعریف األول

من تطبیقات عملیة، وال یشترط في ذلك النوع من البحوث أن تدور حول مشكلة اجتماعیة معینة مستھدفة إیجاد 
  .حلول لھا

 لمعلومات وإخضاعھا للتفسیر والتحلیل ھو أسلوب التفكیر العلمي الذي یستخدم لجمع البیانات وا /:التعریف الثاني
  .العلمي إلثراء البناء المعرفي النظري والقاعدة العلمیة لمھنة الخدمة االجتماعیة 

 جھود علمیة تبذل لتحصیل المعرفة المرتبطة بظاھرة ما أو التوصل لمعرفة جدیدة حولھا /: التعریف الثالث.  
  ویمكن تحدید مفھوم البحث النظري فیما یلي:  
في مجاالت ومیادین الخدمة  األسلوب العلمي لمعالجة قضیة من القضایا النظریةیعتمد على  تفكیر إنساني منظمھ أن -

  .االجتماعیة 
بالرجوع التي یتم معالجتھا أو الموضوع المراد بحثھ أو إجراء دراسة حولھ  یھتم بتحدید اآلراء المختلفة حول القضیة -

عند استخدام تلك المصادر وجمع  وفق األسس العلمیة المتبعةي ذلك الغرض ف إلى المصادر المختلفة واستخدامھا
  .بیانات ومعلومات یمكن إخضاعھا للتفسیر والتحلیل العلمي 

ً التحلیل  -ومحتواه  –ثم فھرس البحث   -بصفحة الغالف  یتضمن البحث النظري محتویات أساسیة تبدأ - وأخیرا
 النھائي وخاتمة البحث،
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 : حل إعداد البحث النظري وھيوذلك بإتباع مرا 
 تحدید موضوع البحث 
 اختیار المنھج العام للكتابة فیھ 
 القراءة والرجوع لمصادر جمع البیانات 
 الكتابة وتدوین المادة العلمیة 
 وأخیرا كتابة مصادر ومراجع البحث  
وإثراء البناء المعرفي  انیةیستطیع الباحث أن یستنبط المبادئ أو القوانین المنظمة لظواھر الحیاة اإلنسعن طریقة  -

 .النظري والقاعدة العلمیة لمھنة الخدمة االجتماعیة
  

  أھداف تكلیف الطالب بإجراء البحوث النظریة:  
  بإعداد بحوث نظریة لتحقیق أھداف عدیدة منھا) ٢(یتم تكلیف طالب التدریب المیداني:  
ً من اكتساب الطالب ألساسیات إعداد البحوث النظریة - تحدید المنھجیة البحث ثم  فكیر واختیار موضوعالت، بدءا

  .وكتابة تقریر البحث، تدوینھابجمع المادة العلمیة ثم  للمصادر الخاصة، فالرجوع المالئمة
إلجراء البحوث النظریة وكیفیة التعامل معھا واالقتباس منھا،  تعلیم الطالب كیفیة الرجوع إلى المصادر المختلفة -

ث المطلوب، واستخدام البطاقات في تدوین المعلومات التي تم الحصول علیھا واستخدامھا واستخراج ما یتعلق بالبح
  .في إعداد البحث

ً سلیما - یسمح بتكوین صیاغات لفظیة محددة، وكیفیة  زیادة قدرة الطالب على استخدام اللغة العربیة واألجنبیة استخداما
  .استخدام عالمات الترقیم بطریقة صحیحة في مواضعھا

ً لألسلوب اب الطالب المھارة في كتابة المراجع وتوثیقھا توثیقا علمیاً إكس - ، سواء كانت مراجع عربیة أو أجنبیة وفقا
  .الذي یتم االتفاق علیھ من أسالیب كتابة المراجع

  .وفقا لمعاییر علمیھ وتقییم تلك البحوث في ضوئھا إكساب الطالب مھارة الحكم على مستوى البحوث النظریة -
للحصول على المراجع المرتبطة ببحثھ، ومھارة الحوار فیما  ھارات الطالب في االتصال بالجھات المتعددةتنمیة م -

  .یتصل بأسلوب عرض البحث، وكذلك مھارة التسجیل وتلخیص الموضوعات واآلراء التي یتم الرجوع الھیا
لبحث، كأساس لتكوین التفكیر العلمي لكل ما یكتب في ا زیادة قدرة الطالب على المناقشة والحوار المنطقي العلمي -

  .النقدي لدى الطالب لما یرد في جمیع المراجع من آراء یتبناھا ویعرضھا في بحثھ
حتى یكون ذلك  تزوید الطالب بالمعارف المتعلقة بالمجاالت التي سیتم زیارتھا ودور األخصائي االجتماعي فیھا -

ً لتقییم ھذا الدور بعد قیام الطالب بالزیا رة على أساس مقارنة الدور الواقعي بالدور المثالي لممارسة مھنة أساسا
 . الخدمة االجتماعیة بالمؤسسة

  
  خطوات ومراحل إعداد البحث النظري :  
یمر البحث النظري بعدة خطوات أو مراحل تقتضى كل منھا من الطالب القیام بعدة إجراءات حتى یصبح البحث  -

 .على المستوى العلمي المطلوب 
  
  ًاختیار موضوع البحث وعنوانھ : أوال:  

، حیث قد یتم ھو المشكلة األولى التي تواجھ الطالب عند إعداد البحث النظريیعتبر اختیار موضوع البحث وعنوانھ  -
  . مرتبطة ببرنامج التدریب بناء عن رغبة شخصیة من الطالب أو من المشرف أو بناء على خطھ بحثیةھذا االختیار 

  اختیار موضوع البحث ما یلى وعموماً یراعى عند :  
  یساعده على التعمق واالبتكار، حیث أن ذلك في مجال االھتمام العلمي للباحثأن یكون الموضوع.  
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  ومحددا وواضحاأن یكون ً   .، حتى یكون لھ قیمة وإضافة علمیةموضوعا جدیدا
  ومع المجال المخطط لزیارتھ تناسب طبیعة الموضوع مع اإلمكانیات المتاحةأن.  
  عن ھذا البحث بطریقة مالئمةالتأكد من توفر مصادر معلومات .  
إلى األرضیة التي  ھو اإلشارة الدقیقةخاصة وأن عنوان البحث  یجب اختیار عنوان لھبعد تحدید موضوع البحث  -

  .ستغطیھا دراسة موضوع البحث
  ویرتبط اختیار العنوان بجانبیین أساسیین ھما :  
ً یرتبط بالمجال أو حیث یرتبط ا :جانب موضوعي  -١ ختیار العنوان بمدى تعبیره عن مضمون البحث والذى غالبا

  .المؤسسة التي سیتم زیارتھا أو التدرب فیھا
بمعنى خلو العنوان من األخطاء اللفظیة أو اللغویة أو النحویة، خاصة وأنھا أخطاء غیر مقبولة في  :جانب شكلي -٢

 .البحث بوجھ عام وفى العنوان بوجھ خاص
  
 اختیار وتحدید المنھج العام لكتابة البحث : یاً ثان:   

  .بعد اختیار موضوع البحث وعنوانھ ننتقل إلي اختیار المنھج ، أي تحدید الخطة التي یسیر علیھا الطالب في بحثھ  -
  ومن الممكن أن یسیر ھذا المنھج وفق الترتیب التالي :  

  : مقدمة البحث  -١
، وأھمیة البحث وقیمتھ، وصلھ الموضوع بتخصص الطالب، وأسماء ببحثھویحدد فیھا الطالب الھدف الذي یقصده  -

  .المراجع التي یمكن الرجوع إلیھا
  : تصمیم البحث  -٢

ً من األبواب والفصول وقد تتضمن الفصول مباحث  -   . أو تحدید ھیكل أو بناء ومكونات البحث ویشمل عدادا
  : خاتمة البحث  -٣

ً لمدى ما بذلھ الطالب من ج -   .ھد في كتابھ بحثھ ، واإللمام بمراجعھ ، مع بیان الجدید في البحث وتشمل توضیحا
  :بیان مصادر البحث  -٤

  .وھى المراجع التي تم الرجوع إلیھا  -
  منھج الكتابة في البحث عامة یتضمن:  
 اختیار موضوع البحث                      .  
  وضع منھج مفصل للبحث.  
  اختیار المراجع والمصادر المتصلة بالبحث.  
  الرجوع إلى المصادر والمراجع وقراءتھا.  
 الكتابة في موضوع البحث كتابة منھجیة أصلیة. 

  
  القراءة والرجوع للمصادر لتجمیع المادة العلمیة:  
  مصادر تجمیع المادة العلمیة :  
ث وإنماؤه والتي یتم بھا تكوین البح، وھى التي  ھي المراجع التي تمدنا بكل مواد البحثمصادر تجمیع المادة العلمیة  -

  .ولكل مجال من مجاالت البحث مصادر مناسبة لھ. تؤخذ منھا األفكار واآلراء المختلفة المتعلقة بموضوع البحث
  ومن أھم المصادر التي یمكن لطالب الخدمة االجتماعیة الرجوع إلیھا:  
  دوائر المعارف العالمیة ومنھا دائرة معارف الخدمة االجتماعیة.  
 عیة على مستوى الماجستیر والدكتوراهالرسائل الجام.  
 الكتب المتخصصة في الخدمة االجتماعیة أو العلوم المرتبطة بھا.  
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 القوامیس االجتماعیة.  
  المؤتمرات العلمیة التي تتم في مجاالت الخدمة االجتماعیة.  
  ًومحلیا ً   .المجالت العلمیة المتخصصة في الخدمة االجتماعیة عالمیا
 جتماعیة ووثائقھا مطبوعات المؤسسات اال.  
  مستخلصات الرسائل والمیكروفیلم والشرائط المسجل علیھا معلومات اجتماعیة بصفھ عامة ومرتبطة بالخدمة

  .االجتماعیة بوجھ خاص 
  القراءة في المصادر :  
من  یلجأ إلى قراءة كل ما یتصل ببحثھوبعد أن یحدد الباحث موضوع بحثھ والمنھج الذي سیستخدمھ في كتابة البحث  -

 مختلف المصادر التي تم تحدیدھا 
  وفى ھذه الخطوة یراعى:   
  .، حیث أن ذلك یوفر الوقت والجھد التعرف على أنواع المصادر المناسبة للبحث وأماكن وجودھا -
منھ في ضوء موضوع ومتطلبات ، لیتسنى لھ فھم ما یقرأ واستیعابھ واالختیار تنظیم القراءة في أوقات النشاط الذھني -

  .البحث الذي یتم أجراؤه
ً،، ثم عند قراءة عنوانھا أوالً ، ویمكن معرفة ذلك  قصر القراءة على المصادر المتصلة بالموضوع - مع  فھارسھا ثانیا

یل في المصدر الذي قرأه ، ثم قراءتھ قراءة متأنیة لتسج البدء بالقراءة السریعة الكتشاف ما یتصل بموضوع البحث
    .ما یتصل ببحثھ 

، حیث یفضل أن یبدأ الطالب بقراءة أحدث المصادر المرتبطة بموضوع بحثھ یفضل االعتماد على المصادر الحدیثة -
  .ثم ینتقل إلى األقدم فاألقدم

ووجھات النظر المتعددة في  یرجع الطالب ألكثر من مرجع یعرض نفس الموضوع لإلحاطة بالجوانب المختلفة -
ً بقراءة المصادر الموضوع الوا حد، كما یفضل البدء بقراءة المصادر التي تعالج الموضوع بإیجاز ثم التعمق تدریجیا

 .األكثر عمقاً 

  

  : طریقة االستفادة من المصادر  
  التي یستعین بھا بعده طرق منھا ) المراجع(ویستفید الطالب من المصادر:  
  .بنفس الكلمات األصلیة الواردة بالمراجع كار والبیاناتباقتباس بعض األفوفیھ یقوم الطالب :طریقھ االقتباس  -١
الذي أورده المؤلف ، وذلك دون  بتلخیص النصوص الطویلة لعرض المضمونوفیھ یقوم الطالب :طریقة التلخیص  -٢

  .اإلخالل بالموضوع أو ما بھ من أفكار رئیسیة
یق علیھا بالتأیید أو المعارضة، على أن ، مع التعلبعرض وجھة نظر المؤلفوفیھا یقوم الطالب  :طریقة التعلیق  -٣

  .یكون ذلك دون تحیز لوجھة نظر بل یكون على أساس علمي موضوعي
 إیجاد عالقات وروابط بین عناصر الموضوع باالعتماد على الحقائق العلمیةوفیھا یحاول الطالب  :طریقة االستنتاج  -٤

  .ول أو نتائج متعلقة بھ التي تم التوصل إلیھا لمعرفة مالبسات الموضوع واستنتاج حل

  

  تم بحمد هللا
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 بسم هللا الرحمن الرحیم

  الثامنة

  أسس كتابھ وإعداد / تكملة
  البحوث النظریة

 عناصر المحاضرة

 تكملة خطوات إعداد البحث النظري   
  الكتابة وتدوین المادة العلمیة  
  كتابة مصادر ومراجع البحوث   
  طریقة كتابة المراجع 
  تصنیف المراجع :  
 صفحھ الغالف، فھرس البحث، مقدمة البحث ( حتویات البحث النظري م(  
 محتوى البحث     
  التحلیل النھائي وخاتمھ البحث     
  مراجع البحث     
  معاییر الحكم علي البحوث النظریة   

 

 الكتابة وتدوین المادة العلمیة  
وما  نصوص التي تتصل بموضوع بحثھیقوم بتدوین البعد رجوع الطالب إلى المصادر : االستعانة ببطاقات التدوین -

  .یمكن اإلفادة منھ في مادة البحث أو ما یقوده إلى رأى جدید في بطاقات لالستفادة منھا بعد ذلك في إعداد البحث
  نقاط تراعي عند كتابھ البحث :  
  لعلمیة واللغویةمن األخطاء ا، والتأكد من خلوھا وفق قواعد اللغة العربیة واإلمالء السلیمالكتابة یجب أن تكون.  
 باستخدام والتعبیر عن الفكرة، مع االھتمام  االھتمام باألسلوب والكلمة باعتبارھا األداة الرئیسیة في تركیب الجملة

ً لمواضعھا عالمات الترقیم بطریقة سلیمة   .وفقا
 لالصطالحات العلمیة استعمال المفردات المعاصرة والصریحة والترجمات المعتمدة  
 مع مراعاة الترابط المنطقي بین الجمل، والتنویع في القصیرة ذات األسلوب البسیط الواضحة استخدام الجمل ،

  .تراكیبھا، واالبتعاد عن الحشو والتكرار
 مع تقسیم البحث إلى أبواب ً ً منطقیا ، تحتوي علي مباحث، كل منھا یقسم إلي فقرات متسلسلة تسلسال ً ، تتضمن فصوال

  .رة رئیسیةبعضھا بحیث تتضمن كل فقرة فك
 بل تكون المناقشة في ضوء األسس العلمیة والموضوعیةاالبتعاد عن الذاتیة في مناقشة أراء الغیر ،.  
 أعلى وأسفل الصفحة ویمین الصفحة ویسار  إتباع نظام واحد في الكتابة من حیث الشكل العام للصفحات والمسافات

  .الخ .....ش الصفحة الواحدة، وعنوان صفحة البحث واإلشارات في الھام
 وتعزیز البحث لإلسھام في تطویر المعرفة االلتزام األخالقي والقیمي في الرجوع للمراجع واالقتباس منھا. 
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  كتابة مصادر ومراجع البحث  
  أھداف الرجوع للمصادر العلمیة :  
، وتأكیدا على األمانة یةالعدید من المصادر والمراجع العلمیعتمد الطالب في التوصل إلى المادة العلمیة في بحثھ على  -

العلمیة التي تقتضى عدم ذكر أفكار الغیر دون اإلشارة إلى أصحابھا، وتوجیھ الباحثین اآلخرین إلى المراجع التي تم 
لم  مرجع في قائمة المراجع، وعدم ذكر كتابة مصادر ومراجع البحث الفعلیةالرجوع إلیھا، فإنھ ینبغي على الطالب 

مع مراعاة الدقة عند كتابة المراجع وتجنب األخطاء في  ألن في ذلك تضلیل للقارئالبحث یتم االستعانة بھ في 
  الخ ... الھجاء أو سنة النشر

 ویلجأ الطالب الستخدام المراجع خالل عرضھ ألي بحث وذلك لتحقیق أغراض منھا:  
ینھ أو لزیادة مصداقیة التي یجد الباحث أن لھ أھمیة في دعم وجھة نظر مع الحصول على نص من أحد المراجع .١

  .نتائجھ 
ً ألفكار الباحثیمثل االستعانة بالمراجع   .٢  .دعما
التي استخدمھا الطالب، فیسھل على القارئ الرجوع الھیا  استخدام المراجع وسیلة إلخبار القارئ بمصدر المعلومات .٣

 .إذا ما أحتاج إلى ذلك 
التي قام باستخدامھا باحثون آخرون في  لبعض الطرق البحثیةیمكن االستعانة بما في المراجع لتبریر استخدام الطالب  .٤

 .مجال بحثھ 
 .المساعدة على تفسیر النتائج  .٥
 .قام الطالب بإثارتھا في بحثھ المساعدة على تكوین نقاش حول نقطة أو قضیة .٦

  
  طرق كتابھ المراجع العلمیة :  
 ھناك أكثر من طریقة لكتابة المراجع ومنھا:  
 حیث یتم كتابة رقم نھایة الفقرة المقتبسة وتدوین المراجع في تكتب مراجع كل صفحة في أسفلھان أ :الطریقة األولى ،

  .ھامش أسفل الصفحة
  وذلك بكتابة رقم في نھایة كل فقرة مقتبسة دون  یتم ترقیم المراجع في البحث من بدایتھ إلى آخرة، :الطریقة الثانیة

  احث في ترقیم الفقرات حتى نھایة البحث، كتابة المراجع في الھامش، على أن یستمر الب
  وال تكتب المراجع  أسم المؤلف، سنة النشر، الصفحة،وبعد كل فقرة یكتب  تعرض الفقراتوفیھا  :الطریقة الثالثة

في حالة وجود أكثر  التفرقة بسنة النشر، مع مراعاة یتم عرض المراجع في نھایة البحث أبجدیاً بل  أسفل الصفحةفي 
  .مؤلف واحدمن مرجع ل

 في نھایة البحثیتم  :الطریقة الرابعة ً ، ویوضع في متن البحث أمام كل فقرة رقم المرجع ترتیب المراجع أبجدیا
ً لترتیب المراجع وأرقامھا  .والصفحة التي تم الرجوع إلیھا وفقا

ً ثم المراجع األجنبیةیراعى عند كتابة المراجع ( - ً حسب اسم ، وترتیب كل مذكر المراجع العربیة أوال نھا أبجدیا
 ).المؤلف مع ضرورة إتباع نظام واحد في كتابة المراجع ، وتنتھي بیانات كل مرجع بنقطة

  
  تصنیف المراجع :  
  غالباً ما تصنف المراجع تحت عناوین :  
 .ءات القرآن الكریم، الكتب العلمیة، الرسائل العلمیة، الدوریات، المعاجم، الوثائق، التقاریر، النشرات، اإلحصا -

  
  محتویات البحث النظري :  
  تتطلب كتابة البحث العلمي النظري منك عزیزي الطالب أن تقسمھ إلى محتویات رئیسیة نتناولھا في ھذا القسم وھى  
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، المقرر أو المادة التي یقدم فیھا الطالب بحثھ، واسم الطالب بیانات أولیة عن عنوان البحثوتتضمن  :صفحھ الغالف   - أ
  . ث، وتاریخ تقدیم البحثواسم مشرف البح

التي تم كتابتھا في كل جزئیة من  المحتویات الرئیسیة مدون أمام كل منھا أرقام الصفحاتویتضمن  :فھرس البحث   - ب
  .جزئیات البحث سواء كانت رئیسیة أو فرعیة

وع أو القضیة فیوضح الموض مقدمة مكثفة حول البحث الذي سیقوم بالكتابة فیھ،ویعطى فیھا الطالب  :مقدمة البحث   - ت
الرئیسیة التي سیعالجھا، مع تلخیص ألھداف البحث وكیفیة تناول موضوعاتھ الرئیسیة والفرعیة ومصادر تغطیة كل 

 .منھا
  

  وذلك على النحو التالي : محتوى البحث :  
  )الفصل األول، الفصل الثاني، الفصل الثالث، الفصل الرابع( -
یھتم كل منھا بعرض ومناقشة أحد  ناصر رئیسیة أو فصول أو مباحثتقسیم محتوى البحث إلى عیجب على الطالب   -

في عرض تلك الجزئیات حتى تغطى في مجملھا  التسلسل المنطقيجزئیات البحث الذي یعده الطالب مراعیا في ذلك 
 .ما یرید إیضاحھ في البحث الذي یقوم بإعداده 

  
  التحلیل النھائي وخاتمھ البحث :  
، كما یمكن صورة تلخیصیة ألھم االستنتاجات التي توصل إلیھا وعالقتھا بموضوع بحثھبعرض حیث یقوم الطالب  -

اتفاق أو اختالف حول الموضوعات التي ناقشھا في بحثھ وبعض المقترحات أو  عرض أھم ما توصل إلیھ من نقاط
 .التوصیات العلمیة ذات العالقة بالبحث

  
 مراجع البحث:  
التي تم الرجوع إلیھا عند كتابة بحثھ وفق  بعرض المراجع والمصادرالطالب  بعد االنتھاء من عرض البحث یقوم -

  .األسس العلمیة المتبعة في كتابة المصادر
 ویفید ھذا التوثیق العلمي في :  
 لألمانة العلمیة تحدید المعارف ً   .التي أقتبس منھا الباحث تحقیقا
 ار أو تلخیص األفك التفرقة بین النقل الحرفي وإعادة الصیاغة .  
 على االستفادة من نفس المراجع  معاونھ اآلخرین.  
  ھذا مع ضرورة مراعاة الشروط الواجب توافرھا في البحث وھى:  
على أساس من  ووسائلھ مبنیة، معارف علمیة أصیلةویقصد بھا أن تكون المعارف التي یتناولھا البحث  :األصالة  -١

  .النظام والمنطق
، أو یعالج موضوعا بطریقة جدیدة ، علي أن بحث جدیدا أو یكشف عن شيء جدیدیضیف الویقصد بھ أن  :االبتكار  -٢

  .تظھر شخصیة الطالب ورأیھ في العرض
ً منطقیاً أي  : التسلسل المنطقي -٣ مع  فقرات متسلسلة منطقیاً ، وتقسیم البحث إلى یفضل ترتیب موضوع البحث ترتیبا

  .ذاتھا من حیث ما یرد بھا من معاني إلى أجزاءبعضھا بحیث تتضمن كل فقرة فكرة رئیسیة وتقسم الفكرة 
التي یتم الرجوع إلیھا بموضوعیة،  مناقشة اآلراء التي یتم الحصول علیھا من المصادروتتضمن  :الموضوعیة  -٤

  .الذي ال جدوى منھ وعن أسلوب الجزم والتأكید في أمور البحث العلميواالبتعاد عن الجدل 
، والتفرقة بین النقل الحرفي من أي مرجع  ر دون اإلشارة إلى مصدرھا األصليعدم ذكر أفكار الغیأي  : األمانة -٥

 .وبین إعادة صیاغة أفكار الغیر بأسلوب الطالب نفسھ 
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  معاییر الحكم على البحوث النظریة وتقییمھا:  
ید مستوى تحدحتى یتم  من تقییمھ من جانب المشرف المسئول عن ذلك، البدبعد االنتھاء من إعداد أي بحث نظري  -

فیحاول تدعیمھا ومواطن الضعف فیحاول التغلب  مواطن القوة فیما أنجز، وحتى یعرف الطالب إعداده من ناحیة
  .علیھا 

 ومن أھم معاییر الحكم على البحوث النظریة وتقییمھا ما یلي:  
ً دقیقا .١ البحث ویخلو من  ، بحیث یعبر عن مضمونقدرة الباحث على اختیار موضوع البحث وعنوانھ وتحدیده تحدیدا

  .األخطاء اللفظیة أو اللغویة والنحویة
، حتى یكون لھ قیمة علمیة أو یضیف معرفة جدیدة بالنسبة لمجال تخصص الباحث بوجھ حداثة الموضوع ووضوحھ .٢

 .خاص وللعلم بوجھ عام
ى الشكل العام یوضح الھویة الممیزة للباحث، ویراع تناول البحث بأسلوب جدید ومبتكر من حیث الشكل والمضمون .٣

 .الصفحة، وتصمیم الجداول واألشكال وترتیب الصفحات.    للصفحات من حیث المسافات والسطور في   
ً ) األجنبیة–العربیة (استخدام اللغة  .٤ ً سلیما یسمح بتكوین صیاغات لفظیة محددة وجامعھ للمعاني المراد استخداما

 . األلفاظ بحیث تعبر عن المقصود التعبیر عنھا وعرضھا في البحث، مع الدقة في اختیار
ً لألصول  الرجوع إلى المصادر المختلفة وحسن االقتباس .٥ منھا في إطار ما یرتبط بالبحث الذي یتم إعداده ووفقا

 .العلمیة الستخدام المراجع
ة بل بالتأكید أو المعارضة دون تحیز لوجھة نظر معین القدرة على عرض وجھات النظر المتعددة مع التعلیق علیھا .٦

نقد تلك اآلراء على أساس موضوعي، مع عدم ذكر أفكار الغیر دون اإلشارة إلى ذلك، وعدم ذكر أسلوب الغیر في 
ً لألمانة العلمیة  .متن البحث على أنھ أسلوب الباحث ضمانا

ل إلیھا، باالعتماد على الحقائق العلمیة التي تم التوص وجود ترابط وعالقات بین العناصر المتعددة لموضوع البحث .٧
الحصول علیھا من المراجع، مع المھارة في تسجیل  العلمیة التي تم ومراعاة األمانة العلمیة في عرض المادة

 .المعلومات وتلخصیھا بما یخدم موضوع البحث في مجموعة واحدة في إطار الترتیب المنطقي
 .في مواضعھا السلیمة  االستخدام الصحیح لعالمات الترقیم  .٨
صفحھ الغالف، الفھرس، المحتویات،  التحلیل النھائي والخاتمة، مع :(  لیم لمحتویات البحث من حیثالترتیب الس  .٩

ً بتصاعد األفكار  ).مراعاة وجود تناسب في حجم األبواب والفصول والمباحث، وأن یكون الترتیب محكوما
، وعدم عتماد على مراجع قدیمةاال، وحداثة تلك المصادر وعدم تعدد المصادر العلمیة التي یرجع إلیھا الباحث .١٠

سواء كانت  وكتابة المراجع وتوثیقھا بطریقة علمیةذكر مرجع في قائمة المراجع لم یتم االستعانة بھ في البحث، 
  .مراجع عربیة أو أجنبیة، ومراعاة الدقة في كتابتھا بحیث یمكن الرجوع إلیھا بسھولة

  تم بحمد هللا
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 بسم هللا الرحمن الرحیم

  اسعةالت

  مداخل ونماذج الخدمة االجتماعیة في المجال التعلیمي

  

  عناصر المحاضرة

 مقدمة  
  المداخل والنماذج العالجیة  
  المداخل والنماذج الوقائیة  
 المداخل والنماذج التنمویة              

  
 مقدمة  
لتقویة أو استعادة قدرات  كلةتعتمد على حل المشوالتي  ترتبط نماذج ومداخل الخدمة االجتماعیة باألھداف العالجیة -

واألھداف الوقائیة التي تعتمد على التعرف على المناطق  األفراد والجماعات والمجتمعات على األداء االجتماعي
أو التقلیل منھا  ومنع ظھورھا مستقبالالمحتملة لمعوقات األداء االجتماعي لألفراد والجماعات والمجتمعات  الكامنة

 إلى أدنى حد ممكن
یتالئم مع ظروف وأھداف وقیم وثقافة المجتمع إلى جانب تقلیل  ألھداف التنمویة  وھى إیجاد نمط من التحدیثوا -

  . الفاقد المادي والبشرى بقدر األماكن 
  وسوف نوضح بعض األمثلة ألھم المداخل والنماذج التي تستخدم في المجال التعلیمي من منظور الممارسة العامة

 . للخدمة االجتماعیة
  

  المداخل والنماذج العالجیة 
 المدخل المعرفي السلوكي )Cognitive Behavior Model (  
فیما یتعلق  كیف یكون أكثر واقعیة وایجابیةلیتعلم  یھدف إلى تعدیل وتحسین السلوك من خالل مساعدة نسق العمیل -

 بالمعرفة والتفكیر والخبرات الحیاتیة 
بمالحظة  یقوم نسق محدث التغییر، حیث  عمیل القدرة والرغبة في التغییریكون لدى نسق الویتطلب ھذا المدخل أن  -

واستخدام األسالیب الفنیة والعالجیة المصممة إلحداث تغییر طویل المدى لعادات  نسق العمیل وتحلیل طرق تفكیره
  .وطرق تفكیر نسق العمیل الخاطئة 

مشكالت خاصة  امھا مع العدید من المشكالت والمواقفمن المداخل التي یمكن استخدویعد المدخل المعرفي السلوكي  -
 لدى العمالء االكتئاب والعدوان وضعف تقدیر الذات واألفكار الخاطئة

  .المراھقین والبالغینومع  عشر سنوات ویمكن استخدام ھذا المدخل مع األطفال من عمر -
  وبالتطبیق على المجال التعلیمي:  
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( مثل ، والمجال التعلیمي یوجد بھ سلوكیات یمارسھا الطالب یجب تعدیلھا لتعدیل وتحسین السلوكیستخدم المدخل  -
السرقة والعدوان والغیاب المتكرر والھروب المتكرر من المدرسة والتدخین والتعاطي ومصاحبة أصدقاء السوء 

  ....)كسلوكیات خاطئة 
یر خاطئ عن التعلیم وخاصة تعلیم البنات ، وغالبا أولیاء األمور الذین لدیھم تفك یھتم بتعدیل األفكار الخاطئةكما  -

  .وعدم ممارسة األنشطة 
  مدخل التدخل في األزمات )Crisis Approach  (  
مجموعة من المفاھیم المرتبطة باستجابات الناس الناتجة عن تعرضھم لمواقف جدیدة أو خبرات غیر وھو عبارة عن  -

أو تغییر في المراكز أو الوضع االجتماعي  و نكبات طبیعیةصورة كوارث أ، وقد تكون تلك المواقف في  مألوفة لھم
التدخل السریع والتخلص الفوري من األعراض الذي یعتمد على  التغییرات المرتبطة بمراحل نمو اإلنسانأو 

 لزیادة قدرة العمیل على اإلدراك والتقدیر واإلحساس  مصادر المساعدةوتحدید  المصاحبة لألزمة
  ) .التقدیر ، التخطیط ، التدخل ، التخطیط التوقفي (  ات للتدخل في األزمة ھيعدة خطوویتضمن ذلك  -
تعرض لھ مفاجئة افقده ھذا الموقف التوازن الذي اعتاد علیھ وأشعره فالتعامل مع العمیل الذي یواجھ موقف متأزم  -

–السیول –الفیضان  –الحرائق ( مثل مع مثل ھذه األزمة  بالیأس والعجز والحیرة والتردد وعدم القدرة على التعامل
 –وفاة شخص عزیز  –إصابة شخص بمرض خطیر فجأة  –الممتلكات  –خسائر األموال واألرواح  –انھیار منزل 
  ) .حالة رسوب 

  نموذج الجسر كاي ھوفمان الفن ساللي )Kay S. Hoffman and Alvin L  (  
، أي أن الجسر یربط بین الناس  ویحتاجون إلیھا توصیل الناس للموارد التي یریدونھاتقوم فكرة النموذج على  -

 . والموارد
  وبالتطبیق على المجال التعلیمي:  
،  لتوصیل الطالب إلى الموارد المتاحة المتواجدة بالمجتمع المحلى المحیط بالمدرسةیستخدمھ المرشد الطالبي  -

ت الخاصة من الطالب ومنح القوة والسعي إلى الوصول لموارد جدیدة ، واكتشاف أسالیب جدیدة لمعاملة الفئا
  .للطالب 

 نموذج حل المشكلة فرانك لوینبرج)  Frank M . Loewenberg   (  
تحدث نتیجة لوجود خلل بیئي أو عدم كفایة الفرد أو أن المشكالت اإلنسانیة  أھمھا،  یوضح افتراضاتھذا النموذج  -

تتسم في كل موقف كما أن المشكالت  والنسق المجتمعيبسبب كال منھما أو تنشأ كنتیجة للتفاعل السلبي بین الفرد 
 .بالدینامیة

  وبالتطبیق على المجال التعلیمي:  
ألن معظم المشكالت التي یتعامل معھا في  من أھم المداخل التي ال یستغنى عنھا المرشد الطالبي في عملھیعد  -

  . لھا عالقة بالبیئة المحیطة بالمدرسةالمجال التعلیمي 
 ةنموذج الحیا  
فالناس یغیرون في ،  أن الناس دائما یتكیفون مع بیئاتھم أو كالھما یؤثر في اآلخر ویتأثر بھتقوم فكرة النموذج على  -

،  ونتیجة ھذه التفاعالت قد یحدث خلل في التوازن والتكیف بینھما،وبالمثل یتغیرون بتأثیر بیئاتھم فیھم ، بیئاتھم 
وبذلك تظھر ، بین الناس وبیئاتھم  دم التوافق بین الحاجات والقدراتتتعلق بعالتي ، ومن ھنا تظھر المشكالت 
 .المشكالت المختلفة للعمالء 

  وبالتطبیق على المجال التعلیمي:  
أن یركز على التحوالت في حیاة الطالب في المرحلة یجب على المرشد الطالبي عندما یستخدم نموذج الحیاة  -

، والمعوقات البیئیة المتمثلة في األسرة والحي ، التفاعالت بین كال من  ، المشاكل االقتصادیة لألسر التعلیمیة
 .الطالب وزمالئھم والمدرسین وإدارة المدرسة 
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 المداخل والنماذج الوقائیة  
  ) Primary Preventive( الوقایة األولیة  -١
 . ھور المشكالت االجتماعیةلمنع الظروف المسببة لظ األفعال التي یقوم بھا األخصائیون االجتماعیون وغیرھموھى  -
 وبالتطبیق على المجال التعلیمي:  

  . أن یعمل على منع الظروف المسببة لظھور المشكالت المدرسیةیجب على المرشد الطالبي 

  ) Secondery Preventive(  الوقایة الثانویة  -٢
ودھا ، وعزل المشكلة ، من خالل االكتشاف المبكر لجھ الجھود التي تحد من امتداد خطورة المشكلةھي تلك  -

  .وتأثیرھا عن اآلخرین ، أو التقلیل من المواقف التي قد تؤدى بھم للوقوع في المشكلة إلى أدنى حد ، والعالج المبكر 
 وبالتطبیق على المجال التعلیمي:  
  .أي االكتشاف المبكر للمشكالت المدرسیة  الحد من امتداد خطورة المشكلةیجب على المرشد الطالبي  -
  ) Gard three Preventive(ایة من الدرجة الثالثة الوق -٣
أنساق التعامل الذین یعانون  الجھود التأھیلیة بواسطة األخصائیین االجتماعیین وغیرھم من المھنیین لمساعدةھي  -

  .بالفعل من مشكلة معینة كي یتعافى من تأثیراتھا ، وتنمیة قوى كافیة تحول دون عودتھا 
 تعلیميوبالتطبیق على المجال ال:  
الذین یعانون من المشكلة والتعاون مع األخصائي النفسي  حل المشكلة ومساعدة الطالبیجب على المرشد الطالبي  -

 .والمدرسین بالمدرسة للتدخل في عالج المشكالت المدرسیة 
  

 المداخل والنماذج التنمویة  
  نموذج التنمیة المحلیة )Local Development  (  
الشعور من خالل كان المجتمع على العمل بأسلوب منھجي لحل مشكالتھم وإشباع حاجاتھم أساس تشجیع سیقوم على  -

 لتحدید مشكالتھم ومواجھتھا بطریقة منظمة المشترك والتعاون مع جماعات المجتمع
دوره كمنمى ، منسق ، قائد مھني ، ممكن ، كمعلم ومن األدوار التي یمارسھا الممارس العام ارتباطا بھذا المدخل  -

  مما ینمى قدرة المواطنین على التعامل مع المشكالت وإدراكھم لبیئتھم وتنمیة العالقات بینھم  مھارات
 وبالتطبیق على المجال التعلیمي:  
،  لتنمیة المجتمع المحلى المحیط  بالمدرسة من خالل فتح المدرس لممارسة النشاطیستخدمھ المرشد الطالبي  -

مة برامج تنمیة وعى باستمرار ألولیاء األمور والحي المحیط بالمدرسة الن ، إقا استغالل الفصول لمحو األمیة
كیفیة الخ ، ومساعدة المجتمع المحلى المحیط بالمدرسة على ... المدرسة ھي مركز إشعاع للمنطقة المتواجدة فیھا

  .التعامل مع المشكالت المجتمعیة وتنمیة العالقات بینھم 

   

  تم بحمد هللا
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 رحمن الرحیمبسم هللا ال

  العاشرة

  أدوار المرشد الطالبي في المجال التعلیمي
  عناصر المحاضرة

  مقدمة  
 المجال التعلیمي  يأدوار المرشد الطالبي كممارس عام ف  
 المجالس واللجان المدرسیة التي یشارك فیھا المرشد الطالبي  

              
 مقدمة:  
ومتمكنا من مساعدة الطالب على فھم  ممتاز السیرة والسلوك علیة أن یكونلكي یصبح المرشد الطالبي قدوة حسنة  -

ذاتھ ، ومعرفة قدراتھ ، والتغلب على ما یواجھ من صعوبات لیحقق التوافق النفسي والتربوي واالجتماعي والمھني 
 لبناء شخصیة إسالمیة سویة 

  -:وذلك عن طریق قیامة باآلتي  -
 وبناء عالقات مھنیة مثمرة مع  اد وخططھ وبرامجھ وخدماتھتبصیر المجتمع المدرسي بأھداف التوجیھ واإلرش ،

  ٠منسوبي المدرسة جمیعھم ومع أولیاء أمور الطالب 
 لذلك واعتمادھا من مدیر المدرسة في ضوء التعلیمات المنظمة  إعداد الخطط العامة السنویة لبرامج التوجیھ واإلرشاد  
 ٠والوقائیة والعالجیة  وخدماتھ اإلنمائیة تنفیذ برامج التوجیھ واإلرشاد  
 ٠والسجالت الخاصة بالتوجیھ واإلرشاد  تعبئة السجل الشامل للطالب والمحافظة على سریتھ وتنظیم الملفات  
 تحقیق أھداف المرحلة التعلیمیة  التي من شأنھا والسلوكیة وتقدیم الخدمات اإلرشادیة  ةبحث حاالت الطالب التحصیلی  
 وتشجیعھم وتوجیھھمرعایة الطالب الموھوبین دراسی ً   ٠ومنحھم الحوافز والمكافآت، وتقدیم برامج إضافیة لھم  ا
 ودراسة أسباب ً   ٠واتخاذ الخطوات الالزمة لالرتقاء بمستویاتھم  تأخرھم وعالجھا  متابعة الطالب المتأخرین دراسیا
 طریق الصندوق المدرسي  عن، ومساعدة المحتاجین منھم  تحري األحوال األسریة للتالمیذ وخاصة االقتصادیة منھا  
 وتفھم مشكالتھم ، وتقدیم التوجیھ  دراسة الحاالت الفردیة للطالب الذین تظھر علیھم بوادر سلبیة في السلوك ،

  ٠والنصح لھم حسب حالتھم 
 الذین تظھر على أبنائھم بوادر سلبیة في السلوك أو عدم التكیف مع الجو عقد لقاءات فردیة مع أولیاء أمور الطالب 

  ٠الستطالع آرائھم والتعاون معھم وبحث المشكالت األسریة ذات األثر في أحوال أولئك الطالب   المدرسي
 ٠وتقدیمھا لمدیر المدرسة  إعداد تقاریر دوریة عن مستویات الطالب العلمیة والتربویة  
 ٠التي یتطلبھا عمل المرشد  إجراء البحوث والدراسات التربویة  
  ٠مما تقتضیھ طبیعة العمل التعلیمي  یسندھا إلیھ مدیر المدرسةالقیام بأي أعمال أخرى 
  
 المجال التعلیمي  يأدوار المرشد الطالبي كممارس عام ف:  
  دور المخطط:  
،  یقوم المرشد الطالبي بمجموعة من األنشطة والعملیات  لمساعدة نسق العمیل على تحقیق األھدافھذا الدور  فيو -

 نبطریقة منظمة وبأفضل وجھ ممك
  لتحقیق األھداف الممكن تحقیقھا  بتحدید الحاجات واألولویات وتحدید الموارد واإلمكانیات ووضع خطة تنفیذیةوذلك  -
 المجال التعلیمي يتطبیق دور المخطط  ف  
  التخطیط الجید لجمیع البرامج والخطط والتشكیالت وفقا لخطة الوزارة.  
  المدرسة مكانیات وموارد إترتیب أولویات االحتیاجات حسب. 
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  دور جامع ومحلل البیانات:  
نطاق الخدمة  ي، ف یقصد بھ قیامھ بجمع البیانات الالزمة عن األفراد ، الجماعات ، المؤسسات ، والمجتمعات -

عملیة اتخاذ القرارات المتعلقة ببرامج ن تتم بموجبھا أاالجتماعیة ، ثم ینظم ھذه البیانات ویصنفھا ویحللھا من أجل 
  سلیم وبعیدا عن العشوائیة يلى أساس علمإبحیث تأتى ھذه القرارات مستندة  االجتماعیةالرعایة 

 المجال التعلیمي يتطبیق الدور ف :  
 حصر جمیع مؤسسات العمل الخیري المحیط بالمدرسة وتحلیل بیاناتھا لالستفادة منھا .  
 اریع الخدمة العامة المسح االجتماعي لمعرفة احتیاجات المجتمع المحیط بالمدرسة لتنفیذ مش.  
 سیتعامل معھا  يتتعلق بأنساق التعامل الت يحصر جمیع البیانات الت.  
  دور المعلم:  
قیامھ بتزوید وحدة العمل بالمعلومات ، والمعارف ، واألفكار ، والتفسیرات ، ، ویقصد بدور الممارس كمعلم  -

( ة أفرادا أو أسرة أو جماعة أو مؤسسة أو مجتمع تفید ھذه الوحد ي، الت واالتجاھات ، والخبرات ، وكذا المھارات
  . مواجھة الواقع ، والمشكالت القائمة ، واتخاذ قرارات معینة يف) كجمھور 

 المجال التعلیمي يتطبیق الدور ف:  
  تزوید الطالب بكیفیة االستذكار الجید.  
  مكانیاتھم إتزوید الطالب واألسر بكیفیة مواجھة مشكالتھم واالستفادة من.  
 كساب الطالب المعارف الخاصة بجماعات النشاط االجتماعیة وكیفیة االستفادة منھا إ.  
  دور المدافع:  
وقایة  يلإباإلضافة  حدوث المشكلة يتسھم ف يظروفھم الت يحداث التغییر فإیقصد بھ مساعدة أنساق العمالء على  -

  .ب أن یكتسبوھا والواجبات المرتبطة بھا یج يالت مساعدتھم على االعتراف بحقوقھمالعمالء وحمایتھم من خالل 
 المجال التعلیمي يتطبیق الدور ف:  
  المطالبة بتوفیر خدمات وبرامج لجمیع الفئات الخاصة بالمدرسة.  
 سیاسة المدرسة  يالمطالبة بإجراء تعدیالت وتغییرات ف.  
 مواجھة الظواھر االجتماعیة  يالمطالبة من القیادات بالمساعدة ف.  
 دور المعالج :  
سواء كانوا أفرادا أو  یقوم المرشد الطالبي بالتأثیر في نسق العمیل لمساعدتھم في عالج مشكالتھمھذا الدور  فيو -

 كالتأثیر داخل األسرة أو فریق العمل المؤسسي أو التأثیر في المجتمع العام عالج البیئة االجتماعیةوأیضا ، جماعات 
  المجال التعلیمي فيتطبیق الدور:  
  المدرسة وتؤثر على تحصیلھم  يتواجھ الطالب ف يالمشكالت التمواجھة.  
  تعدیل سلوكیات الطالب السلوكیة وأفكار األسر الخاطئة نحو التعلیم.  
 دارة المدرسة إتحدث بین اآلباء والمعلمین أو اآلباء و يحل الخالفات الت. 
  دور المستشار:  
 يلمساعدة طالب،  مجال تخصصھ يلمھاراتھ فد الطالبي استخدام المرش،  یقصد بدور المرشد الطالبي كمستشار -

االستشارة على مواجھة مشكلة حالیة یعانون منھا ومساعدتھم على التفكیر بانتظام وموضوعیة لمواجھة المشكالت ، 
ذلك أنسب معارف الخدمة االجتماعیة لمساعدة أنساق  يلھا مستخدما ف وزیادة قدراتھم على انتقاء أنسب الحلول

  .الء على تحقیق أھدافھم العم
 المجال التعلیمي يتطبیق الدور ف  
  تقدیم المشورة الفنیة دائما لرواد الفصول.  
 تقدیم المشورة الفنیة واآلراء في اجتماعات المجالس المختلفة بالمدرسة.  
  تقدیم المشورة الفنیة في لجنة تقییم السلوك. 
  دور المنسق:  
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 لتوحید األنساق المختلفة بما یتضمن من نسق التعامل ونسق الممارسین، العام مجموعة الجھود التي یبذلھا الممارس  -
من المرشدین الطالبیین والتخصصات األخرى واألنساق المؤسسیة والمجتمعیة ومنع تضارب جھودھا لزیادة كفاءة 

  .یتم التعامل معھ  يالخدمات التي یحصلون علیھا وفعالیة التدخل في النسق الذ
  في المجال التعلیميتطبیق الدور  
 مور التنسیق بین وجھات النظر بین أعضاء ھیئة التدریس وأولیاء األ.  
 يالتنسیق بالنسبة للخدمات التي تقدم من منظمات المجتمع المدن .  
 التنسیق بین میزانیات التوجیھ االجتماعي.. 
  دور الباحث:  
الدراسات للظواھر والمشكالت والقضایا التي تھم ھو من یقوم بالبحوث ویقصد بدور الباحث في الخدمة االجتماعیة  -

  .من أجل االستفادة بنتائجھا لصالح نسق العمیل نسق العمالء
 تطبیق الدور في المجال التعلیمي:  
  دراسة الظواھر الطارئة التي تظھر على مستوى المدرسة  
  عمل استمارات البحث االجتماعي للطالب غیر القادرین  
 یة التي یعانى منھا المجتمع المحیط بالمدرسة دراسة الظواھر االجتماع.  
  دور المرشد:  
رشاد للعمالء لیساعدھم في التغییر المخطط أو عملیة القیام بتقدیم التوجیھ واإل،كمرشد یقصد بدور المرشد الطالبي  -

  .لى مصادر الخدمات إوتزویدھم بالمعلومات التي تمكنھم من التوصل  حل المشكلة
 جال التعلیميتطبیق الدور في الم:  
 للطالب في المدرسة  يرشاد جمعإتوجیھ و  
 مور للتعامل مع الطالب رشاد ألولیاء األإتوجیھ و.  
 للمدرسین في المدرسة  يرشاد جمعإتوجیھ و.  
  دور الوسیط:  
  . القیام بربط أنساق التعامل  بالموارد الموجودة، یقصد بدور المرشد الطالبي كوسیط  -
 تعلیميتطبیق الدور في المجال ال:  
  مساعدة المدرسة على االستفادة من موارد المجتمع المحلى.  
  مساعدة المجتمع المحلى على االستفادة من موارد  المدرسة.  
  مساعدة التالمیذ للحصول على الخدمات المتاحة في  المجتمع المحلى المحیط  بالمدرسة. 
  
 المجالس واللجان المدرسیة التي یشارك فیھا المرشد الطالبي  
  ً   مجلس المدرسة : أوال
ذوي القدرة على  مجلس تربوي اجتماعي یشارك فیھ نخبة من أولیاء أمور الطالب والمواطنینمجلس المدرسة  -

  .اإلسھام بدور فاعل في تحقیق مھام المدرسة 
  -:تشكیل مجلس المدرسة  

  -:یشكل مجلس المدرسة على النحو اآلتي   )١
  .ب من أولیاء أمور الطال عن ستةما ال یقل   - أ

  .مدیر المدرسة ، ووكیلھا ، والمرشد الطالبي    - ب
  .من المعلمین  ثالثة   - ج
من تراه إدارة المدرسة من المواطنین القادرین على اإلسھام في مسیرة التربیة والتعلیم بالمدرسة من غیر أولیاء   - د

 . أال یزید عددھم على عدد أولیاء أمور الطالبأمور الطالب على 
  . بما یتالءم وحجم المدرسة وكثافة طالبھامن أولیاء أمور الطالب والمعلمین  یزاد عدد أعضاء المجلس  -  ه
ً للمجلسیختار المجلس من بین أعضائھ ،  - )٢ ً للرئیس ، وأمینا ً ونائبا   . رئیسا
 لجنة التوعیة اإلسالمیة :ثانیا  

 - :تشكل لجنة التوعیة اإلسالمیة على النحو اآلتي  
ً                                مدیر المدرسة .١    .رئیسا
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ً         مشرف جماعة التوعیة اإلسالمیة .٢    عضو ومقررا
  عضواً                                 رائد النشاط .٣ 
  عضواً                            المرشد الطالبي .٤ 
  أعضاء                         اثنان من المعلمین .٥ 
وبدعوة من رئیسھا اثنان من أولیاء أمور الطالب یختاران ممن یشھد  –ند الحاجة ع –یشارك في اجتماعات اللجنة    ) أ

  .لھم بالقدرة واالستعداد لھذا اللون من النشاط 
  تقوم لجنة التوعیة اإلسالمیة بالمھام اآلتیة:  
 .متابعة تنفیذ الخطط والبرامج المبلغة لھا من إدارة التعلیم  -١
 یمنشاط وإرسالھا إلى إدارة التعلإعداد التقاریر الالزمة عن ھذا ال -٢
 .التعاون مع لجنة التوجیھ واإلرشاد لرعایة سلوك الطالب  -٣
  .ما یسند إلیھا من مھام أخرى في نطاق العمل المدرسي  -٤
تجتمع ھذه اللجنة مرتین كل فصل دراسي وتسجل اجتماعاتھا في محاضر یوقعھا األعضاء وتزود إدارة التعلیم    ) ب

  بصور منھا 
  
 ة التوجیھ واإلرشادلجن:ثالثا     
للطالب والتخطیط للبرامج والخدمات اإلرشادیة  برعایة الجوانب التحصیلیة والسلوكیةتھتم لجنة التوجیھ واإلرشاد  -

  .بالمدرسة 
  -:تشكیل لجنة التوجیھ واإلرشاد وفق اآلتي    ) أ

  رئیساً                       مدیر المدرسة -١
ً  نائباً              المرشد الطالبي -٢   للرئیس ومقررا
  أعضاء                      ثالثة معلمین -٣
معلم الطالب الذي تقرر لجنة التوجیھ واإلرشاد دراسة سلوكھ أو  –بدعوة من رئیسھا  –یشارك في اجتماع اللجنة    ) ب

  ).الئحة تقویم الطالب (النظر في وضعھ الدراسي في الحاالت المذكورة في 
  :د بالمھام اآلتیةتقوم لجنة التوجیھ واإلرشا 

  ٠)الئحة تقویم الطالب (القیام بالمھام المسندة إلیھا في  .١
  ٠مناقشة وتنفیذ وتقویم خطة التوجیھ واإلرشاد على مستوى المدرسة  .٢
  ٠متابعة حاالت الطالب السلوكیة ومستویاتھم التحصیلیة واقتراح الخدمات اإلرشادیة الالزمة  .٣
  ٠إلجراءات العالجیة التربویة المناسبة لھا دراسة قضایا الطالب العادیة واتخاذ ا .٤
  ما یسند إلى اللجنة من مھام أخرى مما تقتضیھ طبیعة العمل التربوي .٥
  

  تم بحمد هللا
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 بسم هللا الرحمن الرحیم

  الحادیة عشر

  في ممارسات الخدمة االجتماعیة يالعمل الفریق
  )في المجال المدرسي(

  
  :أھداف المحاضرة •
   - :وأن یكون قادرا على، طالب المعارف النظریة والتطبیقیة والمھاریةأن یكتسب ال -
   .وأھمیتھ في ممارسة الخدمة االجتماعیة يالتعرف على مفھوم العمل الفریق .١
   .يتفھم وتحدد العوامل التي تساعد على نجاح العمل الفریق .٢
   .ق العملمعرفة وفھم المبادئ التي یجب أن یلتزم بھا المرشد الطالبي كعضو في فری .٣
   .فیھا  يالتعرف على مفھوم المدرسة كنسق اجتماعي مفتوح وأھمیة العمل الفریق .٤
   .فھم وتحدید العوامل التي تؤثر على دور المرشد الطالبي مع فریق العمل المدرسي .٥
   .التعرف على الصعوبات التي تواجھ المرشد الطالبي في المدرسة لالستفادة من فریق العمل  .٦
   .يب العوامل التي تساعد على نجاح العمل الفریقأن یحلل الطال .٧
   .يأن یمارس الطالب دوره المھني في العمل الفریق .٨

  عناصر المحاضرة

 ١
 ومفھومھ / العمل الفریقي في ممارسات الخدمة االجتماعیة  -

 ٢
  أھمیة العمل الفریقي في ممارسات الخدمة االجتماعیة -

 ٣
  يلعمل الفریقمحددات ممارسة الخدمة االجتماعیة في ا -

 ٤
  يالعوامل التي تساعد على نجاح العمل الفریق -

 ٥
  يالمبادئ التي یلتزم بھا المرشد الطالبي في العمل الفریق -

 ٦
  العمل الفریقي في المجال المدرسي -

 ٧
  أھمیة العمل الفریقي في المجال المدرسي -

 ٨
  في المجال المدرسي يمنظور الخدمة االجتماعیة للعمل الفریق -

 ٩
  في المجال المدرسي ينامیة للعمل الفریقدی -
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 ١
  دور المرشد الطالبي في فریق العمل -٠

 ١
  العوامل التي تؤثر على دور المرشد الطالبي في فریق العمل -١

 ١
  الصعوبات التي تواجھ الخدمة االجتماعیة في المدرسة لالستفادة من العمل الفریقي -٢

 ١
  فریقي في المدرسةما یجب مراعاتھ لمواجھة صعوبات العمل ال -٣

  
 مفھوم العمل الفریقي - ١:  
لقد تعددت المحاوالت واآلراء التي تحاول كل منھا أن تحدد المقصود بمفھوم العمل الفریقي وطبیعتھ وعالقتھ  -

 بممارسات الخدمة االجتماعیة
 يومن بین ھذه المفاھیم ما یل  :  
لھدف واحد محدد بینھم لیس فقط التعاون في األداء بل یؤدیھ مجموعة من األفراد  يالتعاون الذ: العمل الفریقي ھو  -١

لفریق الحتیاج بعضھم البعض وتقدیر الخبرات العلمیة والعملیة للتخصصات المختلفة المشاركة ایشمل إحسان أفراد 
 في تنفیذ العمل

  .ریق وكذلك من منظور ورؤیة باقي أعضاء الف -  یقوم بھ  يمنظور العمل الذ ویتحدد دور عضو الفریق من -
  جھاز أو فریق عمل یتكون من مجموعة من الناس  :مفھوم فریق العمل بأنھ )بنكیوس ومینھان( ولقد حدد كل من

 .یتفاعلون معا إلنجاز عمل معین
  جماعة تعتمد على بعضھا البعض، لدیھا مھمة مشتركة :  أن المقصود بفریق العمل )بیرجر ولیوین(ویذكر كل من

 .یحدد ضرورة عملھم كفریق يالمؤشر الذأن األداء الوظیفي بینھم ھو   تویمیزھا عن بقیة الجماعا
 مجموعة من الناس یجتمعون في جماعة ویتأثرون بالخبرة التي یملكھا كل منھم بما یساعد :  بأنھ )دیر( كما عرفھ

  .على النجاح وتحقیق األھداف
   
  اآلخرین بالخبرة والمھارة التي تتوفر لدیھم  جماعة من األفراد یؤثر كل منھم في :بأن فریق العمل )بیل(ویرى

ً وتبادل المعلومات التي تساعد على االستجابة  من خاللوتجمعھم، یمكن تحقیق األھداف العامة  اجتماعھم معا
   .المناسبة واتخاذ القرارات المؤثرة

 ة االجتماعیة على أنھ وفى ضوء التعاریف السابقة یمكن تحدید تعریف إجرائي للعمل الفریقي في ممارسات الخدم :  
  .مجموعة من األفراد ذات التخصصات والمھن المختلفة التي یجمعھا عمل ما  .١
ً لتخصص كل منھم  .٢   .یتم تحدید أدوار معینة تبعا
  .یمثل المرشد الطالبي أحد أعضاء ھذا الفریق   .٣
في ضوء التفاھم والثقة  یقوم العمل بینھم على أساس التعاون والتنسیق بین مختلف التخصصات لتحقیق األھداف .٤

  .المبنیة على االحترام المتبادل 
دراك كل عضو لوظیفتھ وتخصصھ وكیفیة االستفادة من خبرات ومھارات باقي إیتأثر تحقیق أھداف الفریق بمدى  .٥

باتخاذ قرارات موحدة  يتخصصات الفریق وتبادل المعلومات بینھم بحیث تنصھر تلك التخصصات في وحدة تنتھ
  .ا الجمیع یتفق علیھ

 .  فریق العمل بما یؤدى بدوره لتكامل الخدمات المقدمة ةیساعد العمل الفریقي على فاعلیھ الخدمات وكفاء .٦
 

 أھمیة العمل الفریقي في ممارسات الخدمة االجتماعیة  - ٢:  
  ترجع أھمیة العمل الفریقي في ممارسات الخدمة االجتماعیة لعدة عوامل أھمھا:  
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یساھم إلى حد كبیر في العمل الفریقي ف لذا تسعى إلشباع االحتیاجات ومواجھة المشكالت،ة أن الخدمة االجتماعی -
بما یحقق ، والتنسیق بین مختلف التخصصات المتداخلة في المشكلة ،تغطیة مختلف الجوانب المتعلقة بمشكلة ما

  .فعالیة أكبر في التصدي للمشكالت
سواء في عملیة تحدید  وأن یكونوا مشاركین في أي تغییر یتم لھمالمستفیدین البد أن على  یؤكد العمل الفریقي -

  .االحتیاجات أو التخطیط للخدمات أو إیصالھا أو تقییمھا
والبد أن یكون المرشد   ،للمستفیدین المتكاملة والمتنوعة توفیر الرعایةإلى ھدف یي بتخصصاتھ المتعددة العمل الفریق -

   .الطالبي منظم ومنسق لھذا الفریق
  .یقدم الخبرة المشتركة للعمیل   ة حیثیالمھار وأة یالمعرفسواء  أعضائھاستخدام قدرات اھم العمل الفریقي في سی -
  
 محددات ممارسة الخدمة االجتماعیة بالعمل الفریقي  - ٣:  
 :یمكن استعراض مجموعة من المحاور األساسیة التي تظھر صفة ومضمون عملیة الممارسة الفریقیة وھى  -
  .برامج، القیادة، المھارة الھدف، ال -
المرشد الطالبي كیف یضع  ي؟ وماذا یرید ھو منھم؟ وبالتاللمرشد الطالبي ماذا یرید أعضاء الفریق من اأي  :الھدف .١

خطة في اتساق مع حركة الفریق؟ وھل یقتصر دور األخصائي على مجرد تزوید أعضاء الفریق بالمعلومات أم 
  .الممارسة الشاملةیؤدى أدوارا مھنیة أخرى في إطار 

وعلیھ كیف یمكن . في الفریقالمرشد الطالبي محصلة المثیرات واالستجابات التي تحدد دور ویقصد بھا  :البرامج  .٢
ً أكبر من    ؟الفاعلیةأن تحقق البرامج قدرا

 الفریق ؟ كیف یمكن للقیادة تحدید أدوار كل من أعضاءف ،عبارة عن قیادة وأدوار متعددة الفریقيالعمل  : القیادات .٣
تحدید ھذه الطرق لأفضل وما األدوار المھنیة ألعضاء الفریق ؟  من الحریة في صیاغة اقدرالقیادة كیف توفر و

  األدوار ؟
للمشد المھنیة ھنا المھارات ویھمنا ، أفضل أداء ومھارةتمكین كل عضو في الفریق من تحقیق ونعنى بھا  :المھارة  .٤

  .الخ ... المھارة االتصالیة ،التفاعلیة ، التعاونیة ك: الفریقيمل فاعلیة العالطالبي والتي تزید من 
  
 لعوامل التي تساعد على نجاح العمل الفریقي في ممارسات الخدمة االجتماعیة ا - ٤:  
  .حقق األھدافیللوصول إلى عمل جماعي متكامل ، تحدید وترتیب وتنظیم جھود األعضاءمن أجل  :التنسیق .١
فكل یدرك تخصصھ بدقة، وكیف یستفید  :ألعضاء الفریق والوظائف المحددة بین األدوار تحقیق التفاعل واالنسجام .٢

ي ، وجود أ، الحریة في إبداء الراآلخرینفي ویتفاھم ویثق كل فرد من الفریق  من التخصصات األخرى، وأن یتعاون
 .الخ .... روح الفریق فال توتر وال قلق وال صراع 

  
 كعضو في فریق العمل    لمرشد الطالبي االمبادئ التي یلتزم بھا  - ٥  
من أعضاء فریق العمل بمبادئ تسھل العمل الفریقي في المؤسسة وتساعده على  مع غیره الطالبي المرشدیلتزم  -

 تحقیق األھداف 
  : وأھم تلك المبادئ  -
  .في كل المعلومات تھم مشارك، وبالخبرات المختلفة ألعضاء الفریق االعتراف •
  . الفریق في جمیع مراحل تخطیط العمل اشتراك كل أعضاء  •
  .ختالف في الرأي، وحریة اإلحریة األعضاء في التعبیر عن آرائھم المختلفة •
  .مناقشة مشاكل األداء بشكل مفتوح، وتوقع السلوك المسئول من كل أعضاء الفریق •
  .احترام أنظمة وأسالیب أعضاء الفریق في العمل بما فیھا من تشابھات واختالفات  •
  .لتقاء بانتظام مع أعضاء الفریق لتبادل اآلراء وتقییم العمل اال •
  .حمل كل فرد في الفریق المسئولیة الجماعیة للوصول إلى الخدمات المطلوبة ت •
  
 المجال المدرسي "  العمل الفریقي في المؤسسات المدرسیة - ٦"  
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 من خاللوذلك ، ة وتنشئة وبناء اإلنسانتعتبر المدرسة من أھم المؤسسات المجتمعیة التي یعھد إلیھا المجتمع رعای -
إكسابھ المعارف والمعلومات والقیم واالتجاھات والمھارات التي تسھم في تنمیة شخصیتھ من مختلف الجوانب 

والتعامل معھا وإعداده  تعلیمھ كیفیة مواجھة التغیرات االجتماعیةإلى جانب ،الجسمیة والعقلیة والنفسیة واالجتماعیة 
األخرى في إعداد األنساق یجب أن تسھم مع  نساق المجتمعأباعتبار أن المدرسة نسق اجتماعي من  وذلك، للحیاة

  .اإلنسان للحیاة 
بالتعاون مع التخصصات المھنیة  ویعتبر المجال المدرسي من المجاالت الھامة التي تعمل بھا الخدمة االجتماعیة -

وھذه الوحدات بینھا نوع من االرتباط واالعتماد  حددة،لكل منھا وظیفة م تتكون من وحداتلمدرسة فا،  األخرى
 .             كما أنھا في حالة تفاعل مستمر مع، كل وحدة تؤثر في األخرى وتتأثر بھاحیث أن  المتبادل وتساند وظیفي

  .البیئة 
  
 أھمیة العمل الفریقي في المجال المدرسي  - ٧:  
ً من التخصصات المختلفة ألنھ یضم فریقاً ، ترجع أھمیة العمل الفریقي   -  من خاللیعمل كل عضو  يوبالتال، متنوعا

یدلى  وذلك باجتماع أعضاء الفریق في صورة لقاءات مشتركة، طار العام إطار مرجعي للمعلومات یختلف عن اإل
  .فضل الخطط العالجیة من مختلف الجوانبأكل عضو بوجھھ نظره المتخصصة بحیث یتم وضع 

یعرض وذلك بان  أن یدرك كیفیة االستفادة من األعضاء اآلخرینالمرشد الطالبي ریقي من كما یتطلب العمل الف -
تكامل بین جھود المتخصصین حیث یكمل دور فھناك ضوء ما سبق  ، ففينتائج عملھ مع الحاالت التي یعمل معھا

  . األخر  كل عضو في الفریق األدوار األخرى ، ویستفید كل عضو في الفریق بخبرات ومھارات العضو
 ھمستوى طموح أوالطالب  ذكاءتقیس ویجرى اختبارات خاصة  یھتم بالجوانب النفسیة للطالب :فاألخصائي النفسي 

 .ھواستعدادات ھد میولیمقاییس تحد أو
نظارة طبیة أو سماعات في كوتقدیم الرعایة الطبیة الالزمة  على الحالة الصحیة للطالبفیركز : أما الطبیب البشرى 

 .الخ..فحوصات أو تحالیل طبیة معینةو أاألذن 
كثر القیادات أوھو  ،ومساعدتھ على التفوق الدراسي، لنھوض بالطالب تعلیمیا وتربویاً االمسئول عن فھو  :أما المعلم  

 .الطالبیةالمشكالت المدرسیة قدرة على اكتشاف 
لین عن وضع خطة لرعایة الطالب من فھم المسئوریاضیة أو ترویحیة أو فنیة، : أما أخصائیو األنشطة المختلفة  

 . ومیول وقدرات الطالب وتقدیم الخدمات المختلفة النواحي الجسمیة والریاضیة والفنیة
المسئولة عن توجیھ الطاقات البشریة فھي  ،المدیر ووكالئھ ومعاونیھ من اإلداریین والفنیین :ما اإلدارة المدرسیةأ 

 الخ ، تنظیم واإلشراف والمتابعة القیام بعملیات البحث والتخطیط والتنفیذ وال وكذلك، لتحقیق الھدف المنشود  والمادیة
لمقابلة حاجات الطالب ومواجھة مشكالتھم  ،فھو المتخصص في ممارسة الخدمة االجتماعیة :المرشد الطالبي أما  

أو البیئة المحیطة أو  وھو المسئول عن الجانب االجتماعي للطالب سواء داخل المدرسة أو في األسرة، االجتماعیة
 .التعاون مع مختلف التخصصات المھنیة في المؤسسة التعلیمیة، ویتطلب تحقیق دوره على الوجھ األكمل، المجتمع

  
 منظور الخدمة االجتماعیة للعمل الفریقي في المجال المدرسي  - ٨:  
أسلوبا ھاما من أسالیب الخدمة  على أساس أنھ ، تنظر الخدمة االجتماعیة للعمل الفریقي في المجال المدرسي  -

 تحقیق أھدافھا في ھذا المجال، یمكن من خاللھ  االجتماعیة
 :في إطار المنظورات التالیة وھى تمارس أدوارھا في فریق العمل   -
، كما أنھا تتمیز بقیادات طبیعة العملیة التعلیمیةعلى تمثل مجتمعا ذا خصوصیة یقوم نظامھ أن المؤسسة التعلیمیة  .١

  .یجمعھا ھدف واحد  ھوطبیعة مكثفة ومتنوعة ومتعددة تعمل وجھا لوج مھنیة
  .یحمل معھ قضایا المجتمع ومشكالتھبل ،الدارس لیس مجرد متلق للمعرفة والعلم .٢
  .للعمل فریقضمن  یمثل قیادةإن كل من یتعامل مع الدارس في المؤسسة التعلیمیة  .٣
سلبا أو (لحیاة المدرسیة بقوةعلى اتنعكس ولوجیة في المجتمع أن أثار المتغیرات االقتصادیة واالجتماعیة والتكن .٤

 ).إیجابا
  

 دینامیة العمل الفریقي في المجال المدرسي  - ٩:  
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فاعل واعتماد متبادل بین أعضاء فریق العمل ولھا صور وأنماط متباینة ما بین الصراع والتعاون ت :ویقصد بھا  -
وأي تغییر قد یطرأ على ومكاسب شخصیة أو مجتمعیة أو ھما معا ، والتنافس والتكامل بین األعضاء لتحقیق أھداف 

  .الفریق یؤثر على التفاعل ومن ثم على معدل أداء الفریق 
 یجب مراعاة اآلتي،  وفى ضوء ھذا المفھوم لدینامیة العمل الفریقي:        
  الجامد بما  التقییددون ، لمدرسيالطریقة واألسلوب المناسب لعملھ ا اختیارالحریة في المرشد الطالبي یجب إعطاء

  )منھاج عمیل األخصائي االجتماعي المدرسي(علیھ یطلق 
 الفریقي المدرسي یغلب علیھ الجانب فالعمل ، لذا فھذا خارج عن نطاق وظیفتھا لیست مؤسسة عالجیة المدرسة

  .ین الدارسوحیث یركز على تحقیق مناخ صالح لنم اإلنمائي
 كمجلس رواد المدرسة أو مجلس اآلباء والمعلمین  ،أنظمة العمل المدرسيلطالبي ضمن المرشد اأن یكون  من الخطأ

  .ھلعملتقیید  فھذا ،أو مجلس إدارة المدرسة
 نفسھ كحلقة الوصل أو الصلة بین الطالبالمرشد الطالبي أن یعتبر أیضا في العمل الفریقي المدرسي  من الخطأ 

أو بینھم وبین قیادات المجتمع ، ، سین أو بین المدرسین بعضھم وبعض ، أو بین الدارسین والمدر وإدارة المدرسة
  .ھذا یمثل دوره فقط ضمن فریق العمل وان 

  فیوظفھا ضمن ، معرفة واضحة بالبیئة الثقافیة واالجتماعیة التي یعمل فیھاالمرشد الطالبي من المتوقع أن یكون لدى
  .خطتھ التشخیصیة واإلنمائیة والعالجیة

 فیھتم بالماضي وال یقف یركز على المدخل الكلى للمواقفأن ع أن العمل الفریقي في المؤسسة التعلیمیة من المتوق ،
 .من أجل تنمیة الدارسین بالحاضر والمستقبل عنده، بل یھتم 

  
 في فریق العمل بالمدرسة  المرشد الطالبي دور  -١٠  
  . المحافظة على التعاون بین المدرسین واإلدارة المدرسیة )١
  .للمساعدة في تدعیم العالقة بین الطالب ومدرسیھم ، قدیم معلومات مرتبطة بالمشكالت الطالبیةت )٢
ووضع ، مناقشة المواقف والمشكالت مع المدرسین واألشخاص اآلخرین الذین لھم دور في حدوث ھذه المشكالت  )٣

  . الخطط المناسبة لمقابلة ھذه المواقف 
ووضع السیاسة  ،رسیة في المشكالت المدرسیة الخاصة بالنظام المدرسيمع اإلدارة المد االستشارة والتشاور )٤

  .المناسبة لرعایة التالمیذ 
  .مساعدة المدرسین على تطویر عالقات العمل والتعاون مع مؤسسات المجتمع )٥
  . عالج مشكالت الطالب لالتعاون مع التخصصات المھنیة المختلفة في المدرسة  )٦
 . ختلفة لتحسین فاعلیتھا في الخدمات التي تؤدیھا العمل مع اللجان المدرسیة الم )٧
  
 في  فریق العمل في المدرسة المرشد الطالبي العوامل التي تؤثر على دور  -١١ :  
  : المرشد الطالبيشخصیة عوامل تعود ل )١
 االستعداد الشخصي 
 الصفات القیادیة 
 ر العالقات اإلنسانیةلقدرة على التعاون مع اآلخرین وتنمیة العالقات الطیبة معھم في إطاا 
 النظري والعملي هإعداد 
 معرفتھ بحاجات األفراد وكیفیة إشباعھا 
 بالمؤسسات والمصادر االجتماعیة معرفتھ 
 كیفیة التنسیق بین ھذه المؤسسات واالستفادة من خدماتھا 
 مع المؤسسات االجتماعیة المختلفة سلیماالتصال العلى تھ قدر 
  عنده معرفي والجانب العمليعلى الربط بین الجانب القدرتھ.  
  :، وأھمھاشخصیة اآلخرین المشاركین في الفریقعوامل تعود  )٢
 لمرشد الطالبيالشخصي للتعاون مع ا استعدادھم 
  والعملي لھماإلعداد النظري 
 إدراك كل عضو من أعضاء الفریق لوظیفتھ وتخصصھ إدراكا واضحا وأیضا مسئولیتھ تجاه اآلخرین 
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  وتخصص كل من األعضاء اآلخریناحترام كل عضو لعمل 
 عضو لكیفیة االستفادة من األعضاء اآلخرین  إدراك كل . 
  
 لالستفادة من العمل الفریقيالصعوبات التي تواجھ الخدمة االجتماعیة في المدرسة  -١٢  
  :عوامل مرتبطة باإلدارة واللوائح  -١
 م وجود اللوائح التي تساعد على العمل الفریقيعد 
 المرشد الطالبياإلدارة والمدرسین بطبیعة عمل  ناعتمدى فھم وإق 
  النظام المدرسي واإلمكانیات المدرسیة المتاحة . 
  
 الصعوبات التي تواجھ الخدمة االجتماعیة في المدرسة لالستفادة من العمل الفریقي  -١٣ :  
 صعوبات تتعلق باألخصائیین االجتماعیین  : 
  لمرشد الطالبياعدم فھم اإلدارة التعلیمیة والمعلم لمھام 
  بالمدارسالمرشدین ضعف كفاءة بعض 
  والمرشد الطالبيعدم وجود خطة محدودة للعالقة بین المعلم 
 المرشد لدوره بالمدرسة عدم توضیح 
 باألنشطة االجتماعیة بمفرده دون مشاركة اآلخرین ھقیام 
 باألعمال اإلداریة والتي تستقطع جزاء كبیرا من وقتھھم نشغالا 
 ھم في العمل مع الفریق بالمدرسةیساعد القد  ھنيالم ھمإعداد 
  دوى التعاون الفریقي المرشد الطالبي بجاقتناع عدم . 
  
  صعوبات تتعلق بالمعلمین:  
 في إطار العمل الفریقيللتعامل مع المرشد الطالبي المعلمین من كثیر عدم اإلعداد الجید ل 
 عدم قناعتھم بھذا الدور 
 رس للمشاركة في األنشطة االجتماعیةعدم وجود وقت كاف لدى المد 
 المرشد الطالبيوجود بعض الحساسیات بین المعلم و 
 یدفع المعلم لالھتمام بالجوانب غیر التعلیمیة  يعدم وجود الحافز المادي الذ .  
  صعوبات تتعلق بالمدرسة:  
  لإلرشاد الطالبي بالمدرسةالموارد وضعف المیزانیة المخصصة قصور 
 ب بالمدرسةكثرة أعداد الطال 
 عدم توافر الكوادر البشریة الالزمة 
  ِر مدة الیوم الدراسي مما یؤثر على العمل الفریقيصَ ق 
  المرشد الطالبيبالتعاون مع ھم أكثر من اھتمامالمعلمین على العملیة التعلیمیة تركیز.  
 صعوبات تتعلق بإدارة المدرسة:  
  األساسیة للمدرسة الوظیفة ھو بعض مدیري المدارس أن التعلیماعتقاد 
 بالمدرسةالمرشد الطالبي لوجود  يال داع يوبالتال 
  سد النقص في تدریس بعض المواداستغاللھ في 
 فھو لیس مھم في العمل الفریقي. األعمال اإلداریة.  
   
  بالمدرسة مواجھة الصعوبات التي تواجھ العمل الفریقيلما یجب مراعاتھ    
 للخدمة االجتماعیة  والمعلومات الصحیحة والطرق واألسالیب المختلفة تزوید طالب كلیات التربیة بالمعارف

 .المدرسیة
 على أن تتضمن عملیة التطویر االھتمام ، سواء من حیث الھدف أو المحتوى ،تطویر المناھج والخطط الدراسیة

 .بدینامیات العمل الفریقي في المجال المدرسي 
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 مثل المھارات التعاونیة  ي المدرسة المھارات الخاصة بالعمل الفریقياالھتمام بتنمیة وإكساب أعضاء فریق العمل ف
 .المھارات االتصالیة، مھارات التفاعل

 التي تركز على فھم أسالیب ودینامیات العمل الفریقي  ،بالمدرسةلمرشدین الطالبیین تنظیم الدورات التدریبیة ل . 
  وذلك للتعرف على طبیعة أدوار كل ،  العاملین في المدرسةاالھتمام بعقد اللقاءات المستمرة بین مختلف المھنیین

  .منھم واإلسھامات الخاصة بكل منھم
 بین كل من التخصصات المھنیة في المدرسة تنمیة وتدعیم الثقة المتبادلة. 
   داخل المدرسة االھتمام بدعم اإلنجاز المشتركیجب .  
  

  تم بحمد هللا

  

  

  

  

  

  

  

  

 بسم هللا الرحمن الرحیم

  ة عشرالثانی

  المشكالت المدرسیة والتعامل معھا من خالل طرق الخدمة االجتماعیة
  عناصر المحاضرة

  مفھوم المشكالت المدرسیة 
  أنواع المشكالت المدرسیة  
  المستویات التي یعمل معھا المرشد الطالبي في المدرسة  
 العناصر األساسیة في خطة عمل المرشد الطالبي  
 خاتمة  
  
 یة مفھوم المشكالت المدرس  
 يالمشكالت المدرسیة ھ :  
تعوق الطالب عن تحصیلھ الدراسي وتحول دون توافقھ  يمجموعة الصعوبات األكادیمیة والسلوكیة واالجتماعیة الت -

  .المدرسة  ياألنساق األخرى ف ياالجتماعي مع زمالئھ وباق
مدرستھ أو  يیقابلھا الطالب ف يتلى الصعوبات الإالجو المدرسي وقد یرجع أسبابھ  يعدم التكیف ف: كما تعرف بأنھا -

  .بیئتھ يأسرتھ أو ف يف
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یقابلھا الطالب بشكل متكرر ولیست طارئة وتؤثر على حیاتھ المدرسیة فتعوق  يالصعوبات الت :وتعرف أیضا بأنھا -
  .فادتھ من خدمات المدرسةإ
  جرائیا إمفھوم المشكالت المدرسیة:  
  و صعوبة یواجھھا الطالب بشكل متكرر أموقف. 
 دم قدرة الطالب على مواجھتھا ع. 
  ھذا الموقف  يلى المساعدة فإیحتاج الطالب. 
  یؤثر الموقف على حیاة الطالب داخل وخارج المدرسة.  
  
  أنواع المشكالت المدرسیة  
المجال المدرسي مع أنساق متعددة لذلك فھذه األنساق لھا مشاكل متعددة قد تعیق العملیة  يیتعامل المرشد الطالبي ف -

لى حلول جذریة وھذه المشاكل قد تختلف من إتحتاج  يتعلیمیة بطریقة مباشرة وطریقة غیر مباشرة وبالتالي فھال
 :وھيلى آخر إنسق 

  الطالب(مشكالت النسق الفردي. ( 
  مور األسرة وأولیاء األ( مشكالت النسق األسرى( 
  المدرسة ( مشكالت النسق المؤسسي( 
  ع المحیط بالمدرسة المجتم( مشكالت النسق المجتمعي(  
  الطالب ( مشكالت النسق الفردي(  
 البلطجة -الغش –التدخین  –دمان اإل –السرقة  –العنف (  المدرسة يیمارسھا الطالب ف ياالنحرافات السلوكیة الت- 

 ) .الخ ... االنحرافات الجنسیة  –العدوان  –الكذب 
 يالرسوب الدراس –التسرب الدراسي  – الغیاب المدرسي –التأخر الدراسي (  المشكالت التربویة . ( 
 اضطرابات النطق  –االنطواء  - االكتئاب –الخوف من المدرسة  –القلق وعدم الشعور باألمن (  المشكالت النفسیة

 ) .الخ ... الغضب  –العناد  –الغیرة  –خراج اضطرابات اإل –والكالم 
 التخلف –الصرع –روماتیزم القلب  –السمع  ضعف –بصار ضعف األ –السكر  –الربو (  المشكالت الصحیة

 ) الخ  - يالعقل
 مور قسوة أولیاء األ –سرىالتفكك األ –الفقر( المشكالت االجتماعیة (  
  األسرة وأولیاء األمور ( مشكالت النسق األسرى (  
  سرة راد األفأالنزاعات الدائمة بین  –تعدد الزوجات  –الطالق (  يتتمثل ف يوھى الت :المشكالت االجتماعیة– 

 . المدرسة  يیؤثر على تحصیل الطالب فكل ذلك ) سرة غیاب احد الوالدین عن األ
  لى حرمان الطالب إسرة مع كثرة عدد األبناء مما یؤدى انعدام وقلة دخل األ يتتمثل ف يوالت :المشكالت االقتصادیة

 .و تلبیة احتیاجاتھ ومطالبھ أمن المصروف 
  ألحد أفراد األسرة المرتبطة بحدوث أمراض  يحالة من الضعف  الجسم يتتمثل ف يتوھى ال :المشكالت الصحیة

 .شباع  احتیاجات الطالب إلى عدم قیام احد أفراد األسرة بالعمل وینتج عنھ عدم إمزمنة مما یؤدى 
  عامة والقیم ممارسة أحد من أفراد األسرة بسلوك ال یتفق مع اآلداب ال يتتمثل ف يوھى الت :المشكالت األخالقیة

  .المجتمع  يیعتنقھا غالبیة المواطنین ف يوالعادات والتقالید المتعارف علیھا والت
 المدرسة (  يمشكالت النسق المؤسس (  
 الدروس الخصوصیة 
 المدارس  يمشكلة كثافة الفصل ف 
  مشكلة قلة الوسائل التعلیمیة بالمدارس 
  مشكلة تنظیم الطلبة داخل الفصول 
 المجتمع المحیط بالمدرسة (  يجتمعمشكالت النسق الم(  
  مكانیات المجتمع المحلى المحیط بالمدرسة إضعف. 
 عدم النضج بأھمیة التعلیم ( المجتمع المحلى المحیط بالمدرسة  يانتشار األمیة ف( 
  نترنت اال يانتشار مقاھ –عدم تعلیم البنات  –الزواج المبكر  –عمالة األطفال ( انتشار بعض الظواھر االجتماعیة

 ) .الخ ... 
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  ضعف المشاركة المجتمعیة فى المجتمع المحیط بالمدرسة. 
  

  المستویات التي یعمل معھا المرشد الطالبي في المدرسة  
 المواقف الفردیة الطارئة : 

ھي تلك السلوكیات والتصرفات التي تحدث وتتكرر وتحتاج إلى متابعة سواء كانت ھذه المواقف سلوكیة أو نفسیة أو  -
 .أو تعلیمیة أو تربویة صحیة

وتنحصر آلیة العالج في النصح وتحتاج من األخصائي االجتماعي أسلوبھ المھني في حلھا والسیطرة علیھا ،  -
، أو دراسة ھذه  تحتاج إلى دراسة فوریة متعمقة لمساعدة الطالبألنھا إذا تكررت  واإلرشاد وتدوین ھذه المواقف

 الظاھرة إذا كانت عامة
 كلةالطالب ذو مش :  

، إما لقصور في ذاتھ ، أو في بیئتھ مما یحتاج إلى جھود  الطالب الذي یعاني من موقف عجز عن حلھیقصد بھ   -
  . متعمقة في دراسة حالتھ ، لمعرفة العوامل المؤثرة في إحداث المشكلة وتقدیم الجھود العالجیة المناسبة لذلك

  
 العناصر األساسیة في خطة عمل المرشد الطالبي  
  ًمجال العمل مع الحاالت الفردیة:  أوال : 
لمساعدتھم  حجر الزاویة في خططھم وبرامجھمیمثل عمل األخصائي االجتماعي مع الطالب كأفراد في مدارسھم  -

على تفھم مشكالتھم ، وإبراز الكامن من طاقاتھم واستثمار قدراتھم في عالج ما تعرضوا لھ من مشكالت حالت دون 
  . لكاملة من الخدمات التعلیمیة والتربویة في المجتمع المدرسياستفادتھم االستفادة ا

واضعین نصب أعینھم  كأفراد بتطبیق مبادئ خدمة الفردویقوم المرشدون الطالبیون خالل عملھم مع الطالب  -
  التزامھم باألسلوب العلمي والمبادئ المھنیة المتعارف علیھا

منھم بل یتعدى ذلك   یقتصر فقط على العمل مع ذوي المشكالتالونحب أن ننوه إلى أن عمل المرشدین مع الطالب  -
ً لقدراتھم عملھم مع الطالب المتفوقین والموھوبینإلى  ً لمھاراتھم وإبرازا    .. كشفا
  ًمجال العمل مع الجماعـات: ثانیا     
إلشراف على ویتضمن تكوین الجماعات المدرسیة المنوعة وإتاحة الفرص إلشراك أكبر عدد من الطالب فیھا وا -

 من خاللالجماعات ذات الطابع االجتماعي ، والعمل على إیجاد نوع من التفاعل البناء بین أفراد الوسط المدرسي 
ھذه الجماعات بما یكفل تنمیة شخصیة الطـالب وتعدیل سلوكھ من ناحیة ، وبما یساعد على ربط المدرسة بالبیئة 

  . .المحیطة بھا من ناحیة أخرى
  ًل العمل مع المجتمعمجا: ثالثا 
لمساعدتھا على تحقیق أھدافھا المرجوة بما یساعد على ربط الطالب  العمل مع التنظیمات المدرسیةویتناول  -

لمواجھة المواقف  وإتاحة الفرص لھم،  وإیجاد صالت قویة بین الطالب وبیئتھمبالمدرسة والمجتمع المحلي ، 
ھم وتساھم في تنشئتھم وإعدادھم بما یعود على المجتمع بالرفاھیة الحقیقیة في الحیاة العامة التي تصقل شخصیات

 . المرجوة
االجتماعي بالمدرسة في المجاالت الثالث السابقة یتطلـب القیام ببعض الدراسات والبحوث وینبغي مراعاة أن العمل  -

  . وعملیات تنظیمیة وإداریةالتخطیط االستراتیجي والمتابعة ، كما یتطلب  للتعرف على الواقع واالحتیاجات الفعلیة
  
 خاتمة  
حددتھ اللوائح المنظمة للعمل بوزارة كما  أھمیة معرفة المرشد الطالبي بمھام عملھوفي النھایة علینا أن نشیر إلى  -

 التربیة والتعلیم 
 وعادات وتقالید ھذا المجتمع  بمجتمع المدرسة والمجتمع المحلي المحیط بھا معرفتھكذلك  -
والطارئة التي تشكل مجتمع المدرسة  م بسلوكیات طالبھ والظواھر االجتماعیة الثابتة والمتغیرةإلمامھ التاكذلك  -

 وتتحكم في أدائھ 
ً معرفتھ وإلمامھ بالمؤسسات التي یتكون منھا المجتمع وخدمات ھذه المؤسسات والتي یمكن توظیفھا لخدمة  - وأیضا

  .مجتمع المدرسة والطالب 
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وفق ما یراه من أھداف یتطلب المجتمع المدرسي تحقیقھا  بي ھو التخطیط الجید للعملواألھم في عمل المرشد الطال -
، وربط تخطیطھ بدراستھ المتأنیة لھذا المجتمع بكل متغیراتھ وإعطاء مساحة من المرونة في التنفیذ وإشراك كل 

  المجتمع المدرسي عناصر المجتمع المدرسي في وضع خطوط عریضة لخطتھ في العمل حتى تتناسب مع متطلبات 
سواء للطالب أو الھیئة اإلداریة والتدریسیة أو المجالس  إیمانھ بأھمیة العمل الجماعي التعاوني المشترككذلك  -

والجماعات المدرسیة وتوثیق كل أعمالھ بالكلمة والصورة الفوتوغرافیة والمسجلة سواء بالصوت أو الصورة لتكون 
ً للت ً ألعمالھ ومرجعا ً ثبوتیا ً دلیال   .قییم المستمر لتحسین األداء مستقبال

طالع لإل دون تنمیة مھنیة مستمرة سواء أكانت ذاتیة أم عن طریق دورات تدریبیةھذا كلھ ال یحقق النجاح في العمل  -
 .على كل ما ھو جدید في میدان العمل االجتماعي من إصدارات وتجارب رائدة 

 
  تم بحمد هللا

  
  
 

  

  اضرة فقطمح ١٢عدد المحاضرات : تنبیة

  ال تنسونا من دعواتكم
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