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 : مقدمة

صة باإلرشاد وتنوعت ، لكن بقيت جميعها تشير إلى أنه عملية ملساعدة الفرد على فهم واقعه وإعداده وفق تعددت التعريفات الخا

 .إمكاناته ملستقبل يستطيع فيه تحقيق توافق معين ليحيا حياه سعيدة 

► 

 :تعريفات اإلرشاد 

o  عملية تعلم وتعليم نفس ي واجتماعي. 

 

o ين اثنين حول مشكلة ذات أهمية معينة بالنسبة ألحدهما حديث ب

 (وهذا حتديد قاصر.)

o  عملية واعية مستمرة بناءة ومخططة. 
o  أبرز غايات إلارشاد والتوجيه مساعدة الفرد على التكيف مع نفسه

 وبيئته

o  املسرتشد هو الذي  بل، ليس إلارشاد مجرد إعطاء نصائح
 . يفكر يف احلل

o  هما مجموع الخدمات التي تهدف إلى مساعدة التوجيه وإلارشاد

 .الفرد على أن يتفهم نفسه ويفهم مشاكله ويستغل إمكاناته 

  يحاول املعلم في بعض املدارس القيام بالتوجيه وإلارشاد لكنه يفتقد إلى الخبرة. 

 علومات من املدارس التي تعلم فيها املسترشد ويتشاور مع مسئوليها حول موضوعه وهذا ال يتعارض مع يلجأ املرشد إلى جمع م

 .أخالقيات املهنة 

  لتحقيق توافق الفرد مع  لو ، للتوافق املدرسي فهو توجيه تربوي، لو  مهنة فهو توجيه مهينلو نحو )إلارشاد النفس ي هو نوع من التوجيه
 ( نفسه فهو إرشاد نفسي

  أن يقيم في البداية حالة املسترشد قبل إصدار الحكم على الحالة. 

  تحميل املسترشد مسئولية معالجة نفسه بنفسه. 

       :هناك أمران ضاران يف عمل املرشد 
 .إلادعاء بمعرفة وعلم كل ش يء  -2 .      الحزم الشديد في فرض آرائه   -1

 ملفتوحة ليعطي املسترشد الفرصة للتعبير عن رأيه وال يقاطعه وال يمنعه هو منة مقطعته يستعمل املرشد ألاسئلة ا. 

  ألافضل أن يكون املرشد متفرغا لعمله. 

  يمكن الاستعانة بملف إرشاد قديم للمسترشد عند مرشد آخر سابق. 

  أحدهما يطلب املساعدة وآلاخر مدرب يوجد خلط أحيانا بين العالج وإلارشاد فيأخذان نفس التعريف وهو عالقة بين شخصين

 .ومتخصص في تقديمها ، وال خالف بينهما في الهدف وإنما الخالف في الدرجة 

 من غير املستحسن إلافراط في التفاؤل والتسرع لقطف ثمار العملية إلارشادية . 

  يستخدم إلارشاد لألسوياء بينما العالج للعاجزين. 
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   العصابي شخص غري ناضج حالته بائسة والعصابيين ،  معالجة وضع . 

 وهي هلا عدة أسباب  على املرشد أن ينتبه للمقاومة الالواعية من املسرتشد :  

 .ـ رفضه لالتهام باملرض النفس ي  2 .ـ في معظمها مكبوتات مخجلة له  1

 . ـ يحفظ على ضعف الستدرار العطف 4 .ـ  يحول تشويش الحقيقة إلخفائها  3

 (ترجرج الصوت ، الكالم ببطء ، السرعة ) 

 :ينصح املربون بإتباع اخلطوات التالية يف حل النزاعات أو تفاديها على األقل 

 .اطعته توضيح أسباب غضب ألاهل وسماع الطفل وعدم مق .2 . تدريب الطفل على الحديث بصوت منخفض .1

 .طلب الرأي من الطفل وإشراكه في الحل  .3
والاصطدام بين رغبات ألاطفال ورغبات ة املنزلية ال تخلو من املعارضة الحيا. 4

  .والديهم ظاهرة صحية 

 .توجيه املدرسين وتزويدهم باألبحاث . 2 .إعداد الخطط لجمع املعلومات .   1

 . إعداد برامج خاصة لألطفال الذين لهم حاالت خاصة ودراستها وتوجيهها. 4 .تبصير ألاهل باألمور الضارة بصحة نفسية أبنائهم . 3

  .ألافراد في ظل الجماعة يفصحون عن مشاعرهم ويناقشونها أكثر مما لو كان ألامر بين فرد وآخر 

 ألامر واملنع -3 الشرح املستفيض -2 النصح -1

 

يالحظ من هذه الصفات أن ما يجب توافره في املرشد من الصفات يكاد ال يوجد إال في شخص نبي أو قديس إذ من النادر إن لم يكن من 

  .شد املستحيل أن تتوافر هذه الشروط مجتمعة في شخص من ألاشخاص مرشدا كان أم غير مر 
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 : مقدمة

  قدرة على الخدمة الاجتماعية مهنة إنسانية تتعامل مع إلانسان ملساعدته على التوافق الاجتماعي لذا فإن املهنة تقوم على أسس علمية لتكون أكثر

عتمدة على مهارات مهنية ، فترشد الفرد إرشادا اجتماعيا حتى يتوافق مع آلاخرين والبيئة ثم ينعكس على فهم إلانسان ومساعدته في أطار علمي وم

  .توافقه النفس ي 

  متتاز باملشاركة والتفاعلوالخدمة الاجتماعية حين تستخدم إلارشاد الاجتماعي تعتمد خطوات منظمة .  

 رتشدوهي أسلوب فين فيه مهارة يف العمل بني املرشد واملس.  
  والتي تحكمها مبادئ وأخالقيات مهنة الخدمة  يهدف إىل مساعدة الفرد من خالل العالقة املهنية بني املرشد واملسرتشدكما أن إلارشاد الاجتماعي

  .الاجتماعية

 الخ...الفئات الخاصة يعمل في مجاالت متعددة و متنوعة مثل املجال ألاسري و املدرس ي والطبي والعمل مع  

 والسبب يف ظهوره  وإلارشاد الاجتماعي من املفاهيم الحديثة التي ظهرت في الخدمة الاجتماعية في السنوات ألاخيرة:  
 ظهور أراء معارضة تقسيم الخدمة الاجتماعية إلى طرق خدمة الفرد وخدمة الجماعة وتنظيم املجتمع الن املهنة تمارس مع الفرد وليس مع كل  -1

  .قسم منها

ا التغيير في استخدام بعض مفاهيم الخدمة الاجتماعية مثل العالج واستبداله بمفهوم التدخل املنهي والخدمة الاجتماعية معتمده منذ نشأته  -2

  :وهو األتي على النموذج الطبي للمرض 

 العالج  -3 .التشخيص  -2 . دقيقالدراسة ويعني الفحص ال -1

  : الجتماعيني أن هذا النموذج ال يتناسب مع اخلدمة االجتماعية لألسباب التاليةوقد وجد بعض األخصائيني ا

إما ألاخصائي الاجتماعي يتعامل مع أسوياء يعانون من مشكالت . أن الطبيب يتعامل مع مريض يعاني من أعراض جسمية قد ال يكون له دخل فيها  -1

  .لهم دور في حدوث معظمها

أما العالقة بين املرشد واملسترشد فتتسم ، ب تتسم بالسلبية طرف قوي وهو الطبيب وطرف ضعيف وهو املريضإن العالقة بين املريض والطبي  -2

  .بااليجابية وتعتبر املشاركة في كل خطوات العمل املنهي بين ألاخصائي والعميل

عيب ولكن نظرا لطبيعة إلانسان والذي يتعامل تتسم مهنة الطب بتوافر أدوات تشخيص دقيقة إما املرشد ال يمتلك مثل هذه ألادوات وهذا ليس   -3

  .معه فالطبيب يتعامل مع أجزاء الجسم إما ألاخصائي يتعامل مع إلانسان ككائن ومفكر اجتماعي ويمللك حرية الاختيار 

  . املحيطين بالعميل والتنظيمات التي ينتمي إليها اول التأثير في رد الا أنها تحـأن عملية إلارشاد تنصب  على الف  -4

 :تعريف اإلرشاد 
إلارشاد ليس علم مستقل بذاته بل مرتبط بغيره من العلوم وهو أحد العلوم إلانسانية الذي يهدف إلى مساعدة وخدمة إلانسان بأسلوبه 

 . املتخصص 

العلمية التي تقدم مهنة مخططة تتضمن مجموعه من الخدمات التي تشترك في تقديمها العديد من التخصصات  :وميكن تعريف اإلرشاد بأنه

وافقهم لإلفراد حتى يتمكنوا من مواجهة مشكالتهم الشخصية والاجتماعية والصحية واملهنية والتربوية والتي تعوق أداءهم الاجتماعي وتحول دون ت

 .مع أنفسهم ومع مجتمعهم 

  .والطب النفس ي والخدمة الاجتماعية  فاإلرشاد من العلوم التطبيقية وينتمي إلى تخصصات مهن املساعدة مثل علم النفس العيادي
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  : هذه التخصصات يف اخلصائص التالية  وتشرتك

 . غايتها مساعدة ألافراد ليصبحوا أكثر فعالية وأكثر توافق .2 .إن السلوك سبب ويمكن تعديله  .1

 . تقوم على أساس تدريب متخصص .4 . تستخدم العالقة املهنية كوسيلة لتقديم العون  .3

 

يعتبر مصطلحا التوجيه وإلارشاد عن معنى مشترك فيعني كل منهم بالترشيد والهداية والتغيير السلوكي إلى ألافضل فهما  وجهان لعمله  

  . إال ان هناك فروق بين املصطلحين، واحدة 

 اإلرشاد النفسي النفسيالتوجيه 
مجموعة من الخدمات النفسية أهمها عملية إلارشاد النفس ي أي 

 .يتضمن إلارشاد
 .ليات الرئيسية في خدمات التوجيهـمن العم

 .وأعداد املسئولين عن إلارشاد األسس والنظريات يتضمن
مثل إلارشاد ،  في ميدان التوجيه اجلزء العملي والتطبيقييتضمن 

 .إلى التدريس

 .تتضمن عالقة إرشادية وجها لوجهة فردية .قد يشمل املجتمع كله مجاعيتوجيه 

 .التوجيه ويعتبر الواجهة الختامية لبرنامج التوجيه يلي .إلارشاد ويعد ويمهد لها قيسب

1-   

 :هناك تعاريف عده أذكر منها التالي 
ويحل هو عملية بناءة تهدف إلى مساعدة الفرد لكي يفهم ذاته ويدرس شخصيته ويعرف خبراته ويحدد مشكالته وينمي إمكاناته   -1

مشكالته في ضوء معرفته ورغبته وتدريبه لكي يصل إلى تحديد وتحقيق أهدافه وتحقيق الصحة النفسية والتوافق شخصيا وأسريا 

  وتربويا ومهنيا و
 
 . ترواجيا

هو عالقة مهنية بين املرشد النفس ي الذي يسـاعد العميل على فهم نفسه وحل   -3 . هو عملية تعليم وتعلم نفس ي واجتماعي  -2

 . تهمشكال
 

2-   

ها عملية يقصد بها مساعدة الفرد على اكتشاف إمكانياته املختلفة وتوجيهها إلى املجاالت التعليمية التي تتناسب معها مما يودي إلى تحقيق

 . وحسن استثمارها

 : واألسس اليت يقوم عليها اإلرشاد الرتبوي هي
عليه مبدأ الفروق اختالف إلافراد فيما بينهم وهذا ما يطلق   -1

 .الفردية 

اختالف املجاالت التعليمية بما نحتاج إليه من قدرات   -2

 .عقلية 

 .إلارشاد التربوي يوجه التلميذ إلى املجال الذي يتناسب معه قدراته وإمكاناته مما يزيد من احتمال نجاح الفرد   -3

يفا واختبارا ودخوال وتوافقا وبالتالي يجب الاهتمام عملية مساعدة الفرد في عالم املهنة والاقتصاد تعر   -3

.بدراسة فرص العمل والنمو العلمي والتكنولوجي في عالم الاقتصاد والعمل



 حـلـم الـمـشـاعـر  -دعواتكم                                                                       علي مسري                                      . االرشاد والتوجيه االجتماعي د  5

 

في مساعدة إلانسان على أتباع الطريق ( قرآن وسنه)هو عملية الاستفادة من مبادئ وأسس الدين الحنيف   -4

.ان وسكينه في حياته والتوافق مع آلاخرينالسليم بما يحققه له من اطمئن

5-  

  هو أحد أنواع إلارشاد الذي يتـكامل مع ألانواع ألاخرى من اجل تحقيق الهدف ألاسمى واملتكامل في تحقيق التوافق النفس ي والتربوي

 . تفرده عن سائر أنواع إلارشاد ألاخرى واملنهي والاجتماعي والديني إال أن إلارشاد الاجتماعي له طبيعته التي تميزه و 

  التأثير الايجابي في شخصية العميل والظروف البيئية املحيطة لتحقيق أفضل أداء ممكن  :و يشري مفهوم اإلرشاد االجتماعي على أنه

 .لوظيفته الاجتماعية أو لتحقيق أفضل استقرار ممكن ألوضاعه الاجتماعية في حدود إمكانيات املؤسسة

 تقوم على أسس علمية ومهارة  في ألاداء ، اد الاجتماعي عملية أساسية يقوم بها املرشد الاجتماعي في عملة مع إلافراد وألاسر فاإلرش

 املنهي وهي تهدف إلى مساعدة إلافراد على استخدام قدراتهم وإمكانيتهم  ليكونوا أكثر ايجابية في تعاملهم مع البيئة ومواجهة مشكالتهم

 .  والوقاية منها

 وهي تعمل في أطار أسس ومبادئ وأخالقيات مهنة الخدمة الاجتماعية . 

أنه عمـلية تقوم على أساس التفاعل بين املرشد الاجتماعي واملسترشد  .1

 (العميل أو ألاسرة)

وحدة عمل املرشد الاجتماعي هي الفرد أو ألاسرة أو  .2

 .كالهما

جتماعي إلى مساعدة العمالء على مساعدة تهدف عمـلية إلارشاد الا  .3

أنفسهم ملواجهة املشكالت ويتحقق من خالل ذلك أهداف عالجية 

 ووقائية وإنمائية

تقوم عملية إلارشاد الاجتماعي على أساس علمية  .4

 .مستفيدة من العلوم إلانسانية ألاخرى 

إلارشاد الاجتماعي أسلوب تطبيقي للمعارف العلمية أي يعتمد على  .5

 .مارسة املهنيةامل

يمارس إلارشاد الاجتماعي من خالل مؤسسات أولية أو  .6

 ثانوية

يمارس املرشد الاجتماعي عمله في مجاالت متنوعة ومتعددة مثل املجال  .7

ومجال العمل مع الفئات الخاصة مثل ، واملجال ألاسري ، املدرس ي 

 .ألاحداث وإلادمان 

مع ال يقتصر عمل املرشد الاجتماعي على التعامل  .8

 في إطار 
ً
املشكالت فقط أو ألازمات بل يعمل أيضا

 .إنمائي ووقائي 

يعتمد نجاح عمل املرشد الاجتماعي على إتقانه للمهارات الضرورية ألداء  .9

وغير ، املهارة في تقدير املشاعر ، عمله مثل املهارة في إقامة عالقة مهنية 

 .ذلك من املهارات 

واملسترشد على  تقوم العالقة بين املرشد الاجتماعي .11

 أسس مهنية

املسترشد شخص عادي أي أن مشكالته ليست شديدة على النحو الذي  .11

 .يدعو إلى تدخل برامج مثل العالج النفس ي وإن شخصيته متماسكة 

يعتبر إلارشاد الاجتماعي هو عملية مساعدة الفرد على  .12

 في مجاالت الحياة املختلفة 
ً
 واجتماعيا

ً
التوافق نفسيا

 .واملتنوعة

يستخدم املرشد الاجتماعي املقابلة بشكل أساس ي كأسلوب من أساليب  .13

دراسة العميل باإلضافة إلى ألاساليب ألاخرى مثل املكاتبات أو الاتصاالت 

 .التليفونية والزيارة املنزلية أو املؤسسية 

يهتم املرشد الاجتماعي بالعميل في بيئته التي يؤثر  .14

 .ويتأثر بها 

ماعي دراسة الحالة مع العمالء للوقوف على يستخدم املرشد الاجت .15

جوانب شخصية العميل والجوانب الاجتماعية والاقتصادية وألاسرية 

 .املؤثرة فيه 

يلتزم املرشد الاجتماعي في عملة مع العمالء بمبادئ  .16

 .وأخالقيات مهنة الخدمة الاجتماعية 
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ولكي يقوم ألاخصائي ، هو مساعدة الفرد على أداء أدواره الاجتماعية على أحسن وجه ممكن  : االجتماعي اهلدف الرئيسي من عملية اإلرشاد

  :بتحقيق هدفني فرعيني هما  بتحقيق هذا الهدف فإنه يقوم

  .مساعدة الفرد على مواجهة املشكالت اليت تعوقه عن أداءه هلذه األدوار   -1

  .عليه واليت تتمثل يف األفراد احمليطني به واألوضاع البيئية اليت يستفيد منها ( ةالبيئ)التخفيف من حدة الضغوط اخلارجية   -2

  :ولتحقيق هذه األهداف فإن األخصائي يعمل من خالل مخسة مستويات هي 

 .إحداث تعديل جذري في سمات شخصية العميل وظروف البيئة املحيطة ويعتبر هذا مستوى مثالي يصعب تحقيقة  :املستوى األول 

  :املستوى الثاني 
ً
 واقعيا

ً
 عمليا

ً
 .إحداث تعديل نسبي في شخصية العميل والظروف البيئية املحيطة ويعتبر هذا هدفا

طني أحد الشرإحداث تعديل نسبي أو كلي في شخصية العميل دون الظروف البيئة املحيطة ويحدث ذلك في إطار  :املستوى الثالث 
  : التاليني

  .املسئولة عن حدوث املشكلة  إن شخصية العميل هي   -1

  .املحيطة  البيئيةأو أنه يصعب التعامل مع الظروف    -2

أحد إحداث تعديل نسبي أو كلي في الظروف البيئية املحيطة دون التعامل مع شخصية العميل ويحدث ذلك في إطار  :املستوى الرابع 
  :الشرطني التاليني 

  . ولة عن املشكلةأن تكون الظروف البيئية املحيطة هي املسئ  -1

 .يصعب التعامل مع شخصية العميل    -2

ويأخذ تجميد ، يستطيع ألاخصائي التعامل مع شخصية العميل أو ظروفه البيئية املحيطة  هنا ال: تجميد املوقف  :املستوى اخلامس

  :أحد الشكلني التاليني  املوقف

  .عميل أي لفترة محدده ثم يعود ألاخصائي للعمل مع ال :جتميد مؤقت    -1

  .أي أن املشكلة قد استنفذت كل جهود ألاخصائي واملؤسسة وال طائل من العمل معها  : جتميد نهائي   -2
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 :مقدمة

 طار محدد نظري شامل تتسم املشكالت إلانسانية بالتعقيد وبتداخل عناصرها وأبعادها بصورة ال يمكن أن تسمح بوجود نموذج أو إ

وعام يمكن أن يتعامل بفاعلية مع هذا الكم الهائل من املشكالت وهذه الفكرة التي يقوم عليها املفهوم الحديث لإلرشاد الاجتماعي 

والذين يحصرون نطاق ممارستهم من خالل نظرية واحده أو نموذج واحد يقللون من فعاليتهم وتنحصر الفائدة على عمالء داخل نطاق 

لذالك يعتمد إلارشاد الاجتماعي على النظرية الحرة وإتاحة الفرصة لألخصائي ليتخير ما يراه مناسبا للعميل ومشكلته من ، يق ض

  .أساليب إرشادية من خالل املداخل والنظريات العلمية املختلفة واملتوافرة لديه

 

فإن علم النفس من أول العلوم التي ، كعلم النفس العام والصحة النفسية وعلم النفس الاجتماعي   العلوم النفسية

قت أهداف حيث الت، أستفاد منها إلارشاد الاجتماعي وخاصة في املرحلة النفسية من تطور خدمة الفرد 

 لها مع أهداف العالج النفس ي 
ً
كما أستفادت ، طريقة خدمة الفرد التي تستخدم إلارشاد الاجتماعي أسلوبا

  .من النظريات النفسية في فهم سلوك إلانسان ومكوناته النفسية 

  كان لهذه املفاهيم أثر في فهم حقيقة سلوك إلانسان وفي العلوم املرتبطة به 
ً
  .أيضا

كذلك عن مفهوم الدور ، الاستفادة من الحقائق التي تكشف طبيعة إلانسان وعالقته ببيئته وما قدمه  اععلم االجتم

وطبيعة الدور الاجتماعي ووظيفته الاجتماعيه والثقافية للفرد وتأثير عمليات التغير والتغيير على مشكالت 

 إلانسان وسلوكه

ثة واملكتسبة وخاصة بالنسبة للضعاف واملرض ى بأمراض مزمنة بما قدمه من حقائق حول السمات املورو  علم الوراثة

 وأصحاب ألازمات املختلفة والتي أمكن من خاللها تحديد أساليب املساعدة وإمكانياتها وحدود هذه إلامكانيات

علوم القانون 
 والشريعة( التشريعات)

اف واملرض ى بأمراض مزمنة بما قدمه من حقائق حول السمات املوروثة واملكتسبة وخاصة بالنسبة للضع

 وأصحاب ألازمات املختلفة والتي أمكن من خاللها تحديد أساليب املساعدة وإمكانياتها وحدود هذه إلامكانيات

عالقة اإلرشاد 
االجتماعي بعلوم 

 الصحة

 إلى توفير مستوى الرفا 
ً
هية إن الرعاية الصحية أحد الدعائم ألاساسية في برامج الرعاية الاجتماعية وصوال

العامة للمجتمع ويعتبر برنامج الرعاية الصحية من بين الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة ملواطنيها 

  .في شكل برامج عالجية تقدم من خالل املؤسسات العالجية 

  كذلك فإن ، وبرامج الرعاية الصحية تدرك أهمية التفاعل املستمر بين الصحة وبين البيئة الاجتماعية

وألامراض املزمنة ، د الاجتماعي يهتم بالجوانب الصحية لإلنسان وألامراض املتوطنة وإمكانية العالج إلارشا

  .ألامراض املعدية وأهمية الوعي البيئي في التخلص منها، وتأثيرها على قدرات إلانسان 

 مجال ، الطبي  واملرشد الاجتماعي يستفيد من هذه العلوم الصحية في مجاالت عمله املتنوعة مثل املجال

حيث أن العوامل ، املرض ى بأمراض مزمنة ، املكفوفين ، الصم ، العمل مع الفئات الخاصة كاملعاقين 

  .الاجتماعية تأثر على املريض وعلى استجابته للعالج 

والتعامل مع إلانسان وبما أن ومما سبق يتضح أن العلوم إلانسانية والاجتماعية والطبيعية تستفيد من بعضها ما يدعم املمارسة امليدانية 

 ما يفيده 
ً
 متكاملة ومترابطة كل علم يضيف للعلوم ألاخرى منها أيضا

ً
ولكن كل علم له تميزه ، إلانسان متكامل في أجراءه فإن العلوم أيضا

  .وكذلك كل مهنة 
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  :نظرية سيكولوجية األنا : أواًل 

  ية تحتل مكانا متميزا في ممارسة الخدمة الاجتماعية حيث تجمع مابين مدرسة التشخيص الاجتماعي التي تهتم بالجوانب هذه النظر

 . الاجتماعية بالفرد ومدرسة التحليل النفس ي والتي تركز اهتمامها على الجوانب النفسية للفرد 

  جتماعية للعميل أي الاهتمام بالواقع النفس ي للفرد والسياق وبالتالي فان هذه النظرية تركز على كل من الجوانب النفسية والا

  .الاجتماعي الذي يعيش فيه 

  تقوم هذه النظرية على افرتاضات العلمية هي:  

  :بوظائفها التالية إن مواطن ضعف العميل وقوته تكمن في قدرة ألانا الشعورية على القيام  .1

   والقدرات العقلية قياس أسلوب التفكير السليم  :وظيفة التفكري.  

   قياس الحالة الانفعالية  :وظيفة اإلحساس . 

   قياس سالمة الحواس و ما هو مرتبط بالذكاء  :وظيفة اإلدراك 

   القدرة على اتخاذ القرارات وتنفيذها بما يتناسب مع قدرات العميل  :وظيفة االجناز.  

 .قيادة الشخصية قياده واعية عجز العميل عن تناول مشكالته بنجاح هو عجز ذاته عن  .2

 . املشكلة الفردية نتاج للتفاعل بين الفرد وبيئته  .3

 . التشخيص والعالج ، خطة العالج تقوم على فهم شخصية العميل في تفاعلها مع البيئة املحيطة من خالل عمليات الدراسة  .4

 :والعالج يتم من خالل نوعني من األساليب 
  .العالج البيئي ، الذي يركز على البيئة  :األسلوب الثاني   .تي ، الذي ينصب على شخصية العميل العالج الذا : األسلوب األول 

ورفضها للمفاهيم السائدة في علم النفس التي ،تقوم هذه النظرية على أهمية الثواب والعقاب في عملية التعلم : االجتاه السلوكي: ثانيا 

 .ورؤيته لعلم النفس كعلم موضوعي شأنه شأن العلوم الطبيعية ألاخرى ،  ل الاستبطانتهدف إلى اكتشاف مكونات الشعور من خال

 :واالفرتاضات هلذا االجتاه تقوم على 
التعلم عملية هامة يف منو الشخصية والبحث العلمي هو الوسيلة  .1

  .لدراستها 

املشكلة هي سلوك ال توافقي حيث انه جمرد استجابات متعلمة جتد  .2

  .ما يكفل استمرارهما من التدعيم 

املالحظة أفضل من التأمل والقياس أفضل من التخمني الغري دقيق  .3

 . واملعلومات التجريبية أفضل من التأمل والتفكري النظري 

  .يركز على السلوك املمكن مشاهدته ومالحظته باحلواس  .4

  : نوعني من السلوكينصب هذا العالج يف تعديل السلوك على  .5
 

  .الاستجابات إلارادية أو التطوعية  :جرائي السلوك اإل

  .الاستجابات الالإرادية  وهي التي تمثل انعكاسا ملثيرات بيئية  :السلوك االستجابي 
 

  .ف السلوك واملثريات اليت تسبقه تقدير مواق - : يقوم العالج السلوكي على ألاسس التالية  .6

  باشر واالبتعاد عن األهداف الكلية العريضةالرتكيز على وحدات سلوكية صغريه للعالج امل -

الهدف من العالج إضعاف أو تقوية  .7

 . أو إلغاء سلوك معين 
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وتنقسم وهو ضغط بيئي أو داخلي يدفع الفرد إلي القيام بنشاط حتى يزيل التوتر ويصل إلى حالة من الاتزان  الدافع   -1
  :الدوافع إىل 
  ترتبط بالعمليات الفسيولوجية وهي ضرورية لبقاء الكائن الحي مثل الجوع والعطس  :دوافع أولية 

  التي يكتسبها الفرد من خالل نموه وتؤثر في توجيه سلوكه مثل دافع الحب ودافع التعليم  :دوافع ثانوية 

  .هو مثير يوجه الاستجابة التي آثارها الدافع مثل ألاكل  الدليل   -2

سلوك ) أي نشاط يرتبط وظيفيا بأي واقعة أخرى سابقتا عليه عن طريق التدريب وقد يكون واقعة محدده  ستجابة اال  -3

أو مجموعة كبيرة من التعقيد من الوقائع كالسلوك الاجتماعي إال أنه ليس شرطا أن ترتبط الاستجابة ( انعكاس ي 

 بمثير معين 

السلوك   -4
 االستجابي 

ستجابات التي ترتبط بمثيرات معينه مثل سيالن اللعاب عند رؤية الطعام أو تذكر وهي ألانواع الخاصة من الا 

 .  مذاق الليمون 

وهي الاستجابات إلارادية التي يقوم بها الفرد دون أن ترتبط بمثير معين في بيئته الخارجية وهو ألاعظم من  السلوك اإلجرائي   -5

 د  النشاط إلانساني مثل حمل ألاثقال و كتابة القصائ

هو الذي يحدد وقوع السلوك في املستقبل فإذا كانت نتائج السلوك مرغوب فيه فاحتمال وقوع السلوك في املستقبل سوف  

واملدعمات تنقسم إلى مدعمات أولية . يزداد و إذا كانت نتائج السلوك غير مرغوبة فالفرد سوف يميل إلى عدم تكرار السلوك في املستقبل 

 . مدعمات ثانوية شرطية وتأثير هذه املدعمات يختلف من شخص إلى آخر غير شرطية و 

وهي من إسهامات علم الاجتماع وألاقرب للخدمة الاجتماعية فالفرد يلعب العديد من ألادوار في املجتمع ومن هنا نجد  : نظرية الدور:  ثالثًا

مع وتهتم هذه النظرية بتفسير التفاعل بين الفرد واملحيطين به من الضرورة للتكامل بين هذه ألادوار لتحقيق قدر من التوافق مع املجت

  .ألافراد في داخل املجتمع 

  :مفاهيم نظرية الدور 

 .وهو أنواع أو أنماط  السلوك املحددة لشخص يشغل مكانه معينة  :مفهوم الدور 

 : ويتشكل منط السلوكي بناء على ثالث عوامل 
 . تصورات الفرد عن الواجبات للوظائف التي يشغلها   -2 .والالشعورية  حاجات الفرد و دوافعه الشعورية  -1

 . الاتفاق أو الصراع بين تصورات الشخص لهذه الواجبات وتوقعات وتصورات آلاخرين الذين يتعامل معهم   -3

 : أهم مالمح الدور 
  موقف ما فعل أو مجموعة من ألافعال تتضمن عدد من الواجبات املتوقعة من شخص يشغل مكانة في.  

  أي دور يقوم فيه الفرد البد أن يتم من خالل موقف اجتماعي يتفاعل فيه مع شخص أو أكثر.  

  الدور ما هو إال تحديد ثقافي ملا يجد أن يقوم به الفرد . 

 : مفهوم تعلم الدور 
  جتماعية بداية من مرحلة الطفولة يمثل الدور مجموعة من ألافعال والتصرفات التي يقوم بها الفرد نتاج لعملية التنشئة الا

من خالل ألاسرة ثم بعد ذالك ألاجهزة ألاخرى في املجتمع مثل املدرسة ووسائل إلاعالم إلكمال املسيرة مع ألاسرة وبذالك يتعلم 

 . الفرد أدواره 

 طفل والديه وقد يكون هذا التعليم تعليم مقصودا كما في املدرسة أو أن يكون تلقائيا غير مقصود كما يقلد ال . 
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يتمثل في تصورات آلاخرين عما يجب أن يكون عليه سلوك شاغل الدور في إطار املكانة التي يشغلها وقد يتقبل املجتمع :الدور املتوقع 

 .السلوك أو قد  يعارضه 

. طلباته عدم وضوح الدور ويتمثل في عدم اتفاق أفراد املجتمع على ما هو متوقع من هذا الدور ومت:غموض الدور 

 :لك يف املواقف التالية ويتضح ذنتيجة  الشتغال الفرد بكثير من ألادوار يتعرض ملا يسمى بصراع ألادوار   :صراع األدوار 

  عندما تفرض مكانة الفرد علية أنواع متعددة من ألادوار في نفس الوقت وواجبات هذه ألادوار تتعارض فيما بينها 

 أن يشغل دور وهذا الدور يتم تعريفة بشكل مختلف من أكثر من جماعة مرجعية  عندما تفرض مكانة الفرد علية 

  أن يكون فهم الفرد لدورة غير متطابق مع فهم بعض ألاشخاص ذو ألاهمية بالنسبة له في نسقه الاجتماعي 

  عدم كفاية الدور وهو عدم امتالك شاغل الدور املهارات أو ما يلزم ألداء الدور . 

 :ج العقالني االنفعالي العال:  رابعًا

قدات التي السبب الرئيس لكل ما نفعله ونشعر به  هو ما نقوله ألنفسنا عن ألاحداث واملواقف التي نمر بها ويتضمن ذالك العبارات وألافكار واملعت

  : التاليةلك وفقا للمنظومة ويتم ذترسخت في عقولنا  تعلمناها في مراحل النمو املختلفة و

وعن طريق تغيير حديثنا إلى ذواتنا فإنا نستطيع أن نغير ما نشعر به وما نفعله على الغم من أننا ال نستطيع  أن تحكم في املواقف 

 .   بةوألاحداث التي نواجهها ولكن نملك القدرة على التفكير بعقالنية حتى نستطيع تغيير انفعاالتنا وأفعالنا الغير مرغو 

  :وحنكم على التفكري والسلوك بأنه عقالني إذا توافرت الشروط التالية 
  يقوم على أسس موضوعية وواقعية.    يساعدنا على حماية أنفسنا.  

  يساعدنا على تحقيق أهدفنا القريبة والبعيدة

  .بسرعة 

  يساعدنا على تجنب الاضطرابات واملشكالت مع ألافراد املحيطين بنا.  

 عدنا على إلاحساس باملشاعر التي نريد أن يسا

  .نشعر بها 

  وإذا تعارضت أفكارنا وأفعالنا مع واحدة أو أكثر من هذه املحكات فإنها

  .تعتبر غير عقالنية 

 

 ة غرس املعتقدات بقوة وتتم إلاصابة به نتيج، التصرف والتفكير بطريقة ال عقالنية وهو متفاوت في الشخص نفسه  العصاب هو

  . بواسطة عمليات إلايحاء والتكرار الذاتي أي بتكرار استخدام هذه ألافكار الالعقالنية

 

  لك من خالل وذاملعالج العقالني يعمل على مساعدة العميل على التحرر من أفكاره الغير عقالنية وتعليمه استبدالها بأخرى عقالنية
  : التاليةاخلطوات 

زيادة الوعي الذاتي للعميل للتمييز بين املعتقدات الالعقالنية والعقالنية ويقوم املعالج بدور مضاد حيث يتحدى  : اخلطوة األوىل

  .ويجادل أفكار العميل ومعتقداته الغير عقالنية 

  .ه يكمن في استمراره التفكير بصورة ال عقالنيةيوضح املعالج ويبين للعميل أن سبب احتفاظه باضطراباته ومشكالت : اخلطوة الثانية

 األفعال ←االنفعاالت   ←احلديث إىل الذات  ←موقف 
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  .مساعدة العميل على تعديل أفكاره الغير عقالنية والتي ال يستطيع تغييرها بنفسه حيث يحتاج إلى مساعدة : اخلطوة الثالثة

  .يتم خاللها تطوير فلسفات العميل العقالنية الجديدة لحياته : اخلطوة األخرية

عالج العقالني الانفعالي على افتراض أن أغلب الناس في املجتمع إلانساني يطورون العديد من أساليب التفكير يقوم ال : اخلالصة

  .الالعقالنية التي تقود إلى سلوك ال توافقي وتغييرها إلى أخرى عقالنية ويحتاج تحقيق ذالك إلى معالج متمكن من كافة النواحي

 : العالج األسري:  خامسًا

 ري مفهوم للتغير يضاف إلى العالج الفردي والجماعي يشمل تغيير البناء ألاسري حيث يتاح من خالل هذا العالج تغيير بيئة العالج ألاس

  .العميل وأسرته وله هدف مزدوج من خالل الحفاظ على ألاسرة ككل ومن ناحية أخرى مساعدة ألافراد داخل ألاسرة

  : مفاهيم أساسية للعالج األسري

مجموعة ألاجزاء املختلفة والتي تهدف إلى ترابط هذه ألاجزاء بعضها ببعض بشكل يسمح بالتأثير املتبادل   مفهوم النسق

وألاسرة تمثل نسق ولكل أسرة كنسق حدود في اتصالها مع املجتمع فقط تكون جامدة أو مرنة ومن خالل 

  .هذه العملية التبادلية املستمرة فإن ألانساق دائمة التغيير والتأثير

توصيل فكرة معينة أو حالة عاطفية أو اتجاهات أو آراء من شخص إلى آخر أو أكثر من شخص من خالل  مفهوم االتصال 

والاتصال هو أساس كل تفاعل اجتماعي والكائن إلانساني ومن أكثر الكائنات استفادة من هذه ، الرموز 

بر وسيلة الاتصال الوحيدة فهناك اتصال غير واللغة ال تعت، العملية نظرا ملا يتمتع به من استخدام اللغة 

، املستقبل، وتتضمن عملية الاتصال عناصر رئيسية وهي املرسل. لفظي من خالل إلاشارات وإلايحاءات

  .الوسيلة و رد الفعل ولقد استفاد العالج ألاسري من نظرية الاتصال، الرسالة 

ختالف بين قيم ألاسرة وقيم املجتمع حيث يكون هذا الاختالف سببا في يجب تحديد أوجه الشبه والا  مفهوم تعديل وبناء القيم  

 إحداث العديد من املشكالت
من خالل تقييم موقف ألاسرة يتضح مدى حاجة ألاسرة لتغيير بنائها وبالتالي مجموعة أدوارها يلي ذالك  مفهوم تغيري البناء األسري 

  .دة التوازن تبعا لحاجة ألاسرة تحديد أوجه الخلل في البناء ألاسري وضرورة إعا
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 : مقدمة

 

م تحت اسم حركة املدرسين الزائرين  1916ة ألامريكية عام بدأت مهنة الخدمة الاجتماعية في الدخول للميدان املدرس ي في الواليات املتحد

  1949، وتعتبر مصر أول الدول العربية في ذلك حيث بدأت عام 
ً
  . م في املرحلة الثانوية ، ثم عمت جميع املراحل الحقا

 . هم واستغالل الفرص املتاحة لهممساعدة الطالب في حل املشكالت التي تعترضهم وإشباع احتياجات

 

 : الجتماعي يف مصر مبراحل ثالث وهينتيجة  للتغريات االجتماعية والتطورات احلاصلة مرت دراسات وحبوث اإلرشاد ا

  :مها والغالب على تلك الدراسات طابع االستطالع والوصف وأه :املرحلة األوىل 
  .دراســة محمـد سالمـة غبــاري للتـعرف علـى كيفيـــة ممارســة الخدمة الاجتماعية للحاالت الفردية وصعوبات تطبيقها  •

  .لدور ألاخصائي الاجتماعي في العمل مع مشكلة التأخر الدراس ي  باملرحلة الثانوية ( م  1981) دراسة سهير خيري  •

 . للتعرف على النموذج الحالي ملمارسة خدمة الفرد بطرقها املختلفة ومعوقاتها  (م  1982)  دراسة أحمد حسين  •
 

  :والغالب عليها طابع التجريب للوصول إىل مناذج حديثة للممارسة وأهم تلك البحوث: املرحلة الثانية 
  .لذين يعانون من مشكالت سلوكيةللتوصل لصياغة عالجية في خدمة الفرد لكي تتناسب والطالب ا( م  1981)  دراسة سالم صديق  •

عن عالقة استخدام خدمة الفرد الجماعية بمستوى ألاداء املدرس ي للطالب املتعاطين للعقاقير املخدرة لطالب ( م  1989) دراسة عمرو إبراهيم  •

  .املرحلة املتوسطة

  .الب الحلقة ألاولى من التعليم ألاساس ي لفعالية العالج ألاسري من حاالت التسرب الدراس ي لط( م  1986) دراسة جمال شكري  •

 . عن فعالية العالج املعرفي في خدمة الفرد في زيادة دافعية الانجاز لدى طالب املدارس الفنية الصناعية ( م  1991) دراسة هشام عبد املجيد  •
 

 :ومن أهم الدراسات اليت أجريت فيها . جبانب اخلدمات العالجية وتتميز باهتمام اإلرشاد االجتماعي يف جمال تنمية الطاقات البشرية  :املرحلة الثالثة 
 .اختبار فعالية منوذج عملية املساعدة يف خدمة الفرد زيادة دافعية االجناز لدى طالب املدارس الفنية الصناعية , م  1991مجال شكري 

 :خالصة القول 
ً
 طويال

ً
في امليدان املدرس ي من خالل خبرات املمارسين وجهود الباحثين ،  نخلص من ذلك كله إلى أن إلارشاد الاجتماعي قطع شوطا

 :ويمكن تحديد مالمح تلك الخبرات والبحوث في وقتنا الحاضر بــ 

  .التركيز على تنمية طاقات ألافراد ومحاولة اكتشاف املشكالت قبل وقوعها (أ 

 الاهتمام بمشكالت املراهقين واملبتكرين وطالب التعليم الفني ورعاي (ب 
ً
  .تهم لتحمل املسئولية مستقبال

 . التوصل إلى العديد من نماذج حديثة للممارسة مثل العالج ألاسري والسلوكي واملعرفي وتنفيذ املهام وغيرها (ج 

 . ام األساليب االنفعاليةعدم اإلسراف يف استخد  -2  .بالعام الدراسي تتسم بأنها خطة قصرية املدى الرتباطها  -1

  .ضـــرورة إشــراك الوالـديـن واملدرسيـــن والزمالء يف اخلطة بشرط موافقة العميل واقتناعه  -3
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ء الذين يعترفون بمشكالتهم وهي تختلف من عميل آلخر ومن مشكلة ألخرى ومن موقف آلخر ، فالعمال : حتديد نقطة البدء مع العميل: أواًل 

  :أحد اخليارات التالية ويستجيبون ملحاوالت عالجها فيمكن أن يختار ألاخصائي 

  .مساعدة الطالب على تفهم مشكلته وأسبابها .2  .مساعدة الطالب في تكوين فكرة واضحة عن مشكلته وأبعادها .1

  .بها ألاخصائي معه  مساعدة العميل على فهم الخطوات وإلاجراءات التي يمكن أن يقوم .3

  .إجراء بعض الاختبارات واملقاييس النفسية على الطالب بما يساعد على التحديد الدقيق للمشكلة .4

 بمساعدة الطالب 
ً
وفي حالة العمالء الذين ينكرون وجود مشكالت لديهم ويأتون لألخصائي محولون إليه ، البد لألخصائي من أن يبدأ أوال

عتراف بها ويكون بمحاولة إقناع الطالب بمشكلته والخطورة الناجمة عنها والفوائد املترتبة على تعاونه في حلها ، على إدراك مشكلته والا 

وإذا لم يقتنع فعلى ألاخصائي جمع ألادلة التي تؤكد وجود املشكلة من قبيل درجات الطالب وعدد أيام غيابه وشكاوي والديه ومعلميه ، 

ي بتوضيح الخطورة والعقوبات التي يمكن أن يواجهها والتي تصل إلى الفصل من املدرسة ، وإذا لم يقتنع  وإذا لم يقتنع يقوم ألاخصائ

  .بذلك يترك له الفرصة ويؤكد له استعداده ملقابلته ومساعدته إن أراد ذلك

 ، وإنما ونعني به التحديد الدقيق لنوعية مشكالت الطالب وأبعادها وأسبابها و   : تقدير املشكلة: ثانيًا 
ً
 وال افتراضيا

ً
هي ال تتم عشوائيا

  .باستخدام أساليب وأدوات مقننة تتوافر لها درجة مناسبة من الدقة والصدق 

 

تيار توجد العشرات من نماذج التدخل املنهي ولكن علينا اختيار ألاكثر مناسبة لثقافة مجتمعنا العربي إلاسالمي وإتباع منهج علمي في اخ

  : يقوم على اخلصائص التالية النماذج ألافضل

  .أن تكون قد متت مناقشتها واستخدامها واختبارها يف عدد من  األحباث اإلمبرييقية (ب   .أن يكون له مسلمات واضحة ومفاهيم حمددة  (أ 

 .وال تكون حديثة التجريب أن تكـون معتـرف بهـا بواسطـة املراكــز العلميـة والتطبيقيـة (ج 

 .التطبيق العملي يكون هلا بعدًا وتطورًا تارخييًا يعطيها نوعًا من املصداقية يفأن  (د 

 

 ملنطقيته ووضوحه  وهو يتضمن ستة نماذج / القى الاتجاه إلادراكي  :  املعريف/ النموذج اإلدراكي : أواًل 
ً
 واسعا

ً
املعرفي منذ ظهوره تأييدا

 معرفية لحل املش
ً
كالت منها التدريب على توجيه الذات للعالم ملتشنبوم ، والعالج العقالني الانفعالي أللبيرت إليس وأكثرها شيوعا

 هو نموذج العالج السلوكي املعرفي للعالم بيك 
ً
ويفترض هذا النموذج أن ألاسباب الرئيسة الضطرابات إلانسان الانفعالية   Bekواستخداما

 . ره الخاطئةوالسلوكية ترجع إلى أفكا

  يرى إليسEllis   أن السبب الرئيس لكل ما نفعله وما نشعر به هو ما نقوله ألنفسنا عن ألاحداث واملواقف التي نمر بها وليس بسبب

   :على النحو التاليهذه ألاحداث وتلك املواقف ويمكن صياغة هذه املنظومة 

 طلق فإن التدخل العالجي للعالج املعرفي يستهدف تغيير ألافكار غير املنطقية والانفعاالت غير املناسبة وأنماط السلوك الال ومن هذا املن

توافقي لدى العميل باستخدام العديد من أساليب التدخل املنهي التي تساعد في تعليمه أنماط وعادات التفكير السليمة واملنطقية مع 

  األفعال ←االنفعاالت   ←احلديث إىل الذات  ←موقف      
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اف لوحده ألن السلوك عندما يتشكل لدى العميل يصبح عادة يصعب تغييرها حتى لو اقتنع العميل بخطئه كما مالحظة أن ذلك غير ك

 ، لذا البد أن يتم التركيز بشكل متكامل على تغيير أفكارهم الخاطئة التي توجه سلوكهم بشكل متزامن
ً
 هو الحال مع املدمن واملدخن مثال

 .وهذا جوهر العالج املعرفي السلوكي

 

وهو يعتمد على مساعدة العميل إدراك أفكاره الهدامة أو الالعقالنية وسوء فهمه الذي يضعف من أدائه الاجتماعي وأن يحل محل ذلك 

  .معتقدات وأفكار واقعية تؤدي إلى أداء سلوك اجتماعي مرغوب فيه

 

مسـاعدة العميـل على تقبـل فكـرة أن عباراته الذاتية وتصوراته واعتقاداته هي التي تحدد بدرجة كبيرة ردود أفعاله  اخلطوة األوىل 

  .الانفعالية

 مساعدته على اكتشاف وتحديد معتقداته الخاطئة وأنماط سلوكه التي تسبب مشكالته ، وتحليل تلك ألافكار  اخلطوة الثانية 

  .واملعتقدات ومناقشتها وحثه على التخلص منها

 

  .حيث يميل الشخص إلى تصوير نفسه بطريقة متطرفة إما بصورة سلبية كاملة أو بإيجابية كاملة  الكل أو ال شيء 

  .ف املشابهة حيث يعمم الفرد تجربة سلبية على كل املواق التعميم املبالغ فيه 

 لوقوعها بالصدفة  عدم توظيف اإلجيابيات 
ً
حيث يرى الشخص أن النتائج إلايجابية في موقف معين لن تستمر طويال

  .وليست باملنطق 

  .حيث يركز الشخص على إحدى السلبيات املرتبطة بموقف معين ويتجاهل جوانبه إلايجابية  الرتشيح العقلي 

  .حيث يتسرع الشخص في الوصول إلى نتائج وأحكام قبل إلاملام بجميع جوانب املوقف  ستنتاجات التسرع يف الوصول إىل اال

حيث يرتكب الشخص أخطاء معينة ويبالغ في أهميتها أو يقلل من قدراته على التعامل أو التوافق  التهويل أو التهوين 

 مع ألاحداث 

 من ( فرح ـ ضيق ) رد حيث تشكل الحالة املزاجية للف التفكري االنفعالي 
ً
طريقة ردة فعله واستجابته للموقف بدال

  .التفكير املنطقي الواقعي 

 خاطئة إلصاق الصفات اإلجيابية والسلبية 
ً
  .حيث يلصق الشخص باآلخرين أو باملواقف صفات معينة وبالتالي أحكاما

 عن املوضوعية حيث يفسر الشخص ألامور وألاحداث بش امليول الشخصية وعدم املوضوعية 
ً
  .كل شخص ي حسب رغباته وميوله بعيدا

 . حيث يرجع الشخص أسباب حدوث ألاحداث واملواقف إلى قوى خارجية تريد النيل منه  التفكري التآمري 

 : بعض األسس العامة اليت تتحدى العميل لتقدير معتقداته الالعقالنية وعباراته الذاتية وهي   Walenوقد وضع والني 
 ل العميل عن كيفية وصوله إلى هذه النتائج وألاحكام سؤا.    على صدق هذه املعتقدات 

ً
 واحدا

ً
 تحدي العميل بأن يقدم دليال

  تحدي منطق هذه املعتقدات التي تبالغ في املخاوف الناتجة عن ألافعال التي يقوم بها.  

ميل لنفسه من املمكن أن يساعده ألاخصائي الاجتماعي على استخدام وبعد أن يتم تقدير مدى عقالنية العبارات الذاتية التي يقولها الع

املتابعة الذاتية حيث يقوم العميل بتسجيل أفكاره املصاحبة للمواقف التي يواجهها مما يزيد من وعيه بتحديد ألافكار الالعقالنية 

 . ومواجهتها 
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 مساعدة العميل على تحديد املواقف التي تولد امل اخلطوة الثالثة 
ً
عارف الالعقالنية وكذلك ألاشخاص املرتبطين بها ، مما يساعد كال

من ألاخصائي والعميل على وضع مهام واستراتيجيات مناسبة

  . مساعدة العميل على إبدال عباراته الذاتية الهدامة بأخرى بناءة  اخلطوة الرابعة 

  .ناجحة مساعدة العميل على مكافأة نفسه على جهوده ال اخلطوة اخلامسة 

 

 
ً
  :  ويتضمن هذا األسلوب ثالث مراحل أساسيةويهدف هذا ألاسلوب إكساب العميل القدرة على التعامل مع الضغوط ومقاومتها ويتم ذلك تدريجيا

 : وتتضمن خطوتني :املرحلة التعليمية :  أواًل 

د لألخصائي الاجتماعي من أن يقدم للعميل ألاسباب املنطقية الستخدام هذا ألاسلوب دون توضيح منطق هذا ألاسلوب حيث الب  -1

 غيره لكي يقتنع به 

 –الخوف  –القلق ) .  تقديم إطار تصوري للعميل من خالل تقديم معلومات كافية للعميل عن طبيعة الضغوط التي يواجهها  -2

 ... (اليأس  –الغضب 

 .الاستجابة املعرفية والجسمية الانفعالية والسلوكية : ة هيوذلك يف ثالث استجابات ثانوي

  ..تعبر عن العبارات الذاتية التي يقولها العميل لنفسه في مواجهة الضغوط االستجابة املعرفية 

  .فهي تلك املظاهر الفسيولوجية التي تصاحب الضغوط التي يواجهها العميل  االستجابة النفسية 

   .فتتضمن السلوك الانسحابي أو السلوك العدواني وقد تصاحبها نتائج سلبية   االستجابة السلوكية

وتفيد هذه املرحلة في مساعدة العميل على تحديد نمط انفعاله ودرجته وتحليل املواقف التي تستدعي استجابته الانفعالية بمعنى تحديد 

والنتيجة احملتملة هلذه ات الذاتية واملشاعر التي تصاحبها أثناء الضغوط ،املواقف التي تستدعي انفعاالته السلبية مع التركيز على العبار 
   : الثالث التالية املرحلة هي تدريب العميل على القيام باملهام 

 متابعة عباراته الذاتية عند املواقف .   حتليل األشكال املختلفة ملواقف الضغط اليت تسبب ظهور املشاعر السلبية .  

 اليت تستدعي املشاعر السلبية وفقًا لشدتها ترتيب املواقف .  
ويشمل العمل املباشر  وتهدف إلى مساعدة العميل على تنمية بعض املهارات كالعمل املباشر وإعادة بناء املعرفة ،: املرحلة التدريبية : ثانيًا 

: شكلني هما

  .، اليأس ، وغيرها  الحصول على املعلومات أو املواقف التي تولد الخوف ، القلق ، الغضب  -1

  .العمل املباشر باستخدام أسلوب الاسترخاء   -2

 : أما فيما يتعلق بأسلوب إعادة البناء املعريف يف هذه املرحلة فيتضمن 
 عن تلك السلبية التي تولـد بدورها مشاعره السلبية  -1

ً
 . مساعدة العميل على إحالل عبارات ذاتية إيجابية بدال

  .رة بطريقة بناءة مقاومة مواقف الاستثا  -2

  :أن أسلوب إعادة البناء املعريف املتعلق بردود أفعال العميل السلبية يتضمن اآلتي   Novacoويرى نوفاكو 
  .التأثيرات املتوقعة لهذه املواقف وأساليب مواجهتها   -2  .الاستعداد ملوقف إلاثارة كلما أمكن   -1

  .ملصاحبة للنجاح أو الفشل في مواجهة املواقف ردود ألافعال ا  -4  .التعامل مع ظهور هذه املواقف   -3

وفيها يقوم العميل بتطبيق املهارات التي اكتسبها للتعامل مع الضغوط املختلفة التي يواجهها أو التي يتخيل : املرحلة التطبيقية:  ثالثاًًً 

  . يذ ألادوار ألاخصائي الاجتماعيوجودها وذلك من خالل إعداد مواقف ضغط وهمية والتدرب على مواجهتها ويشاركه في تنف
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 : مقدمة

نماذج التدخل املنهي كثيرة ومتعددة ونستعرض في هذه املحاضرة بعضها بغرض إعطاء الخيارات والبدائل أمام املسترشد ليختار ألاسلوب 

 .املناسب منها على حسب طبيعة الحالة 

  يتمثل هدف نموذج التدخل السلوكي في زيادة أنماط السلوك املرغوبة والتقليل من أنماط السلوك غير املرغوبة ملساعدة ألافراد على

 .تحقيق مزيد من التوافق مع بيئاتهم الاجتماعية 

 عها ألاخصائيون الاجتماعيون تم استخدام أساليب التدخل السلوكي بشكل فعلي مع كثير من املشكالت التي يتعامل م.  

  و قد قام العالم هارتمان بدراسة تقيميه للتعديل السلوكي في مؤسسات ألاحداث واستخدم ثالثة أسس لتعديل عادات الجانحين وهي

 . النمذجة والتدعيم والتشريط املضاد 

 الخدمة الاجتماعية السلوكية هي نموذج يستخدمه ) لي ويمكن تحديد العالقة بين التعديل السلوكي والخدمة الاجتماعية السلوكية  كالتا

ألاخصائيون الاجتماعيون يتكون من أساليب فنية تقوم على أساس تطبيقات نظريات التعلم والتي تتضمن الاشتراط إلاجرائي و الاشتراط 

لكنهم يستطيعون استخدام بعض أجزائه  ، أي أن الاخصائيين الاجتماعيين غير ملزمين باستخدام النموذج السلوكي ككل ، و ( الاستجابي 

 . التي تفيدهم في عملهم  

  يلجأ ألاخصائي إلى أساليب التعديل السلوكي إذا كان الهدف من تدخله املنهي هو تعليم العميل نمط سلوكي جديد أو تعديل نمط سلوكي

املستهدف أنماط السلوك املحددة إجرائيا و  و يقصد بالسلوك( أي تقوية أو إضعاف نمط سلوكي مستهدف ) قائم وغير مرغوب فيه   

 . القابلة للقياس و التي تقع في إطار تركيز التدخل املنهي 

هو احد أساليب العالج السلوكي والذي يستهدف تعليم وتدريب العميل على كيفية التعامل  أسلوب التدريب السلوكي: أسلوب التدريب السلوكي 

 .مواقف التعامل الخاصة مع آلاخرين والتي يشعر بأنه غير معد لها  مع بعض

 : من مميزات هذا األسلوب 
 .بناء ثقة العميل بنفسه عندما يصبح قادرا على التعامل مع مثل هذه املواقف   -2  .التقليل من معدل القلق   -1

ح للعميل فرصة اختبار أمناط سلوكية جديدة يف بيئة تتسم أنه شكل من أشكال لعب الدور الذي يعتمد على النمذجة و التدريب حبيث يتي  -3

  . باحلماية أال و هي املؤسسة بدون التعرض للفشل

أن العميل قد يؤدي بنجاح ما قد تعلمه من سلوك جديد في وجود ألاخصائي الذي يقوم بإعطائه مالحظاته و اقتراحاته ، و لكنه    : عيوبه

ا السلوك في بيئته الطبيعية ،فقد تظهر مشكالت في املواقف الواقعية للعميل لم تكن متوقعة أثناء قد يصبح غير قادر على القيام بهذ

  .جلسة املمارسة 

و استخدام  .إضافة مثير مرغوب فيه بسبب قيام الفرد بسلوك مرغوب فيه بغرض تقوية السلوك و تكراره  يقصد بالتعزيز: أسلوب التعزيز 

تماعية السلوكية ال يتعدى مجرد أسلوب للتعديل السلوكي و ليس هدف في حد ذاته حيث يستخدمه هذا ألاسلوب في الخدمة الاج

 .ألاخصائي لتشجيع العميل على القيام بالسلوك املرغوب 



 حـلـم الـمـشـاعـر  -دعواتكم                                                                       علي مسري                                      . االرشاد والتوجيه االجتماعي د  17

 

:وهو نوعان وك املستهدف و الذي يتضمن تقديم أو إعطاء ش يء للعميل يكون له تأثير مباشر في زيادة السلالتعزيز االجيابي :  أواًل
.و التي تتضمن املكافآت الفطرية الطبيعية مثل الغذاء و الشراب و الدفء املعززات األولية  .1

.      هي املتعلمة و التي ترتبط باملعززات ألاولية مثل النقود و املالبس الجديدة و ألالعاب املعززات الثانوية  .2

ه إزالة مثير مؤلم أو غير مريح للعميل بعد قيامه بسلوك إيجابي أو إزالة املثيرات التي تقف عائقا و يقصد ب  التعزيز السليب:  ثانيًا

 . أمام قيامه بالسلوك املطلوب 

 . وكال من أساليب التعزيز الايجابي و السلبي تزيد من احتمال تكرار أو شدة أو مدة وقوع السلوك املستهدف 

ال أو العشوائية وإنما يتم من خالل برنامج منظم بجداول التدعيم التي إن تقديم املعززات ال يتسم باالرتج

 :تنقسم إىل جداول منتظمة و جداول متقطعة 
 .يتم تقديم التعزيز للعميل بشكل مستمر عقب  كل مرة يحدث فيها السلوك املرغوب  اجلداول املنتظمة  -أ 

اجلداول املتقطعة  -ب 
 وهي نوعان 

تعزيز إما بعد عدد من املرات بشكل ثابت يتوقعه العميل أو متقطع ال يتم تقديم ال: جداول النسبة  .1

 يتوقعه

يتم تقديم التعزيز بعد فترة من الزمن و قد يكون أيضا بشكل ثابت يعرفه العميل : العميل جداول الفترة  .2

 أو غير ثابت ال يتوقعه العميل

وكي جديد أن يبدأ بتطبيق الجداول املنتظمة حتى يتعود العميل و يفضل عندما يقوم ألاخصائي بمساعدة العميل على اكتساب نمط سل

على ممارسة هذا السلوك ثم ينتقل بعد ذلك إلى الجداول املتقطعة ، فاالستمرار في تقديم املعزز بشكل منتظم أو مستمر قد يوجد لدى 

ال إذا حصل على التعزيز املناسب و من هنا يجد العميل نوعا من الربط بين القيام بالسلوك و التعزيز و بالتالي ال يقوم بالسلوك إ

ألاخصائي أنه من الضروري الانتقال من جداول التعزيز املستمرة إلى الجداول املتقطعة و خاصة التي ال يتوقع العميل من خاللها وقت أو 

 . مرات الحصول على التعزيز 

 : أسلوب العقاب 

  ال يعبر عن إحداث ألم  للعميل و لكن يهدف إلى تعريف العميل بالنتائج السلبية العقاب أسلوب من أساليب التعديل السلوكي الذي

التي يتعرض لها العميل نتيجة قيامه بسلوك غير مرغوب فيه ، و يقصد بالعقاب النتائج املعنوية و ليس ألاثر املادي بمعنى تعريض 

  .العميل لأللم الجسدي 

 والعقاب نوعان عين أو التقليل من معدل حدوثه يلجأ ألاخصائي لهذا ألاسلوب إلضعاف سلوك م:  

  .و يقصد به تقديم مثير مؤلم بعد حدوث سلوك غير مرغوب فيه مثل التوبيخ  عقاب موجب

  .و يقصد به سحب مثير إيجابي مباشرة بعد حدوث سلوك غير مرغوب فيه  عقاب سليب

صائي الاجتماعي لهذا ألاسلوب والتمادي فيه وعادة ما تمنع معظم املؤسسات و لكن هناك اعتبارات أخالقية و قانونية تعيق استخدام ألاخ

  :استخدام أسلوب العقاب للعديد من األسباب منها  و برامج العالج

 ما تكون نتائج العقاب قصيرة املدى   -1
ً
  .غالبا

  .حبطين من املمكن أن يصبح أسلوب العقاب أكثر خطورة عندما يستخدم مع العمالء الغاضبين أو امل  -2

  .ربما يقلل العقاب من احتمال وقوع السلوك املستهدف و يزيد من مخاوف العميل لالستجابة ملواقف الحياة الطبيعية   -3

  .ربما يعرض العقاب البدني ألاخصائي الاجتماعي للمساءلة القضائية أو الاتهام بارتكاب جريمة   -4
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رضية أن السلوك الذي ال يجد تدعيما سوف يقلل من فرص و معدالت وقوعه وتكراره يقوم هذا ألاسلوب على ف:أسلوب االنطفاء اإلجرائي 

، فهذا ألاسلوب يستهدف التقليل من معدل وقوع الاستجابات غير املرغوبة و التي تم زيادة معدل وقوعها من خالل مدعم إيجابي معين 

يجابي الذي أدى إلى حدوهها عن طريق وقف التدعيم عند صدور حيث يتم ذلك من خالل إنهاء العالقة بين الاستجابة و بين املعزز الا 

.الاستجابة 

يستخدم هذا ألاسلوب عندما يكون الهدف هو بناء سلوك جديد لدى العميل من خالل التعزيز ويتم إكسابه  : أسلوب تشكيل االستجابة 

  .عندما ينهي كل وحده و ينجح فيها هذا السلوك بشكل تدريجي عن طريق تجزئته إلى وحدات صغيرة بحيث يتم تعزيزه 

  :و جيب على األخصائي أن يأخذ يف اعتباره عند تطبيق هذا األسلوب ما يلي 
  .البدء بالوحدات السلوكية البسيطة ثم ينتقل إىل األكثر تعقيدا   -1

  .أال ينتقل إىل أي وحدة سلوكية جديدة إال بعد التأكد من إتقان العميل للوحدة السابقة   -2

 .أن يتناسب مستوى التعزيز مع مستوى صعوبة السلوك الذي أداه العميل  جيب  -3

يستخدم ألاخصائي هذا ألاسلوب عندما يرغب في تقليل مشاعر الخوف التي تنشأ عند العميل نتيجة ملثير :أسلوب االنطفاء االستجابي 

متكرر دون الربط بينه و بين النتيجة مما يؤدي إلى انطفاء  شرطي كان محايدا في ألاصل ، و يتم ذلك من خالل تقديم املثير ألاصلي بشكل

. الاستجابة للمثير تدريجيا 

يتمثل الهدف ألاساس ي لنموذج التركيز على املهام في مساعدة العميل على تحديد مشكالته بدقة و   

شكالت و من ثم الحصول على موافقة العميل على هذه املهام و الاقتناع مساعدته أيضا على تحديد املهام الالزمة للتعامل مع هذه امل

و تتمثل املهام العامة و الخاصة في إطار هذا النموذج في مجموعة ألانشطة التي يقوم بها العميل من اجل تحقيق التغيير .بأهميتها 

  :  يرتكز جهد األخصائي يف هذا النموذج على.  املقصود

  ار الاتصال مع العميل أثناء املقابالت للمحافظة على مستوى تركيز العميل على املهام املطلوب تنفيذها املحافظة على استمر.  

  زيادة وعي العميل بمشكالته و فهم و إدراك معوقات إنجاز املهام حيث يهتم الاخصائي من أجل ذلك بتقديم الدعم النفس ي و الاجتماعي

  .ره و جهوده البناءة و تدعيم أفعاله و تصرفاته الناجحة التي يقوم بها لتحقيق أهدافه و التشجيع املستمر للعميل لتنمية أفكا

  تقديم الاقتراحات و التوجيهات التي تساعده على السير بخطى ثابتة نحو تنفيذ املهام.  

 عميل تنفيذها قبل املقابلة التالية مساعدة العميل في تقسيم و تحويل املهام العامة إلى مهام أكثر تحديدا أو مهام إجرائية يستطيع ال.  

  يمكن أن يحدد للعميل الحوافز أو الفوائد التي يمكن أن تعود على العميل نتيجة التنفيذ الناجح لهذه املهام.  

 من  لكي تزداد فرص نجاح العميل في إنجاز هذه املهمة من املمكن أن يقوم ألاخصائي بتدريبه عليها خالل املقابلة مستخدما العديد

  .ألاساليب املتاحة أمامه مثل أسلوب لعب الدور أو التدريب السلوكي 

 و قد القى هذا النموذج عند ظهوره اهتماما كبريا من جانب األخصائيني االجتماعيني واخلرباء يف جمال ممارسة اخلدمة االجتماعية كنتيجة
  :لألسباب التالية 

 لخصائص التدخل  -1
ً
 واضحا

ً
 .أنه قائم على أساس تجريبي  -2 .القصير أنه يمثل تطبيقا

 اختصار أسلوب التسجيل  -4 .يتميز بسهولة التطبيق  -3

أنه يعبر عن فلسفة املهنه وهي اعتبار أن العميل بؤرة الاهتمام عند تقديم الخدمة وبالتالي فعليه تحمل مسئولية القيام باملهام  -5

 . ألاساسية لحل مشكلته 
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 : ج مميزات هذا النموذ
 يمكن استخدامه مع أنساق مختلفة تبدأ من العميل بشكل فوري لتضم ألاسر و الجماعات و املؤسسات -1

-6يمكن تنفيذ هذا النموذج في إطار أساليب التدخل القصير املدى و الذي يتم تنفيذه خالل عدد من املقابالت التي قد تتراوح ما بين  -2

  .مقابلة  12

  .لقياس و التقويم يتميز بقابليته ل -3
 

 :  خطوات تطبيق هذا النموذج
ي يركز ألاخصائي في املقابلة ألاولى على اكتشاف و توضيح املشكالت التي قد ال يدركها العميل مع ضوروة موافقة العميل على املشكالت الت

  .يجب التعامل معها 

تراوح ما بين شهرين إلى أربعة شهور تتضمن عادة عددا من لتي قد تمع هذه املشكالت و اتحديد املدة التي يمكن أن يستغرقها العمل 

  .مقابلة  12 -6املقابالت تتراوح بين 

  .يتفق ألاخصائي مع العميل على نوعية الخدمات الالزمة للقيام باملهام 

 . املتفق عليها  بعد ذلك يقوم ألاخصائي بتحديد املهام الواجب على العميل القيام بها للتخفيف من حدة املشكالت

 

 املهام اإلجرائية املهام العامه
تركز على تزويد العميل باملعلومات و التوجهات العامة نحو طبيعة 

 أداء املهام و لكنها ال توضح له تماما ما الذي يجب ان يقوم به 

مهام تتسم بالخصوصية و تدعو إى القيام بواجبات محددة و 

 .غالبا بالتطبيق واضحة و ترتبط 

 املهام املعقدة املهام البسيطة
تشير إلى مهام معينة تؤدى بواسطة فرد و أنها قد تتضمن عددا من 

 . الخطوات 

هي التي تتطلب من الفرد جهود أكثر بمعنى مجموعة من املهام 

 .منفصلة وإن كانت بينها عالقة 
 

 ة املهام املشرتك املهام املتبادلة  املهام الفردية 
هي التي تنفذ بواسطة العميل بمفرده حتى و 

 .إن تضمنت العديد من الخطوات 

هي مهام متداخلة يتم تنفيذها بواسطة 

أفراد مختلفين و غالبا ما يكونوا من نفس 

الاسرة و اهم ما يميزها أنها تشير إلى الفعل 

 .و رد الفعل 

تشير إلى مهمة واحدة تنفذ بواسطة 

 . شخصين أو أكثر 

 .ضافة إلى ذلك هناك مهام قد تنفذ ملرة واحدة و مهام قد يتم تنفيذها أكثر من مرة باإل 

 التعليمات  -1
يقوم هذا ألاسلوب على عملية نقل املعلومات للعميل بشكل مباشر أو من خالل وجوده مع مجموعة من العمالء 

 .ه في صورة إرشادات أو محاضرات أو من خالل املناقشات و يتم تقديمها ل

املمارسة   -2
 باحملاكاة

في هذا ألاسلوب يضع ألاخصائي نموذجا للسلوك املرتبط بأداء املهام أو قد يطلب من العميل أن يجرب ما سوف 

 .يقوله أو يفعله 

و توجيه املمارسة ممكن أن يمتد ليشمل مواقف  و هي ممارسة ملواقف فعلية مع توجيه من جانب ألاخصائي املمارسة املوجهه  -3

 .الحياة الفعلية 

الواجبات   -4
 املنزلية

يستخدم هذا ألاسلوب عندما يكون الهدف مساعدة العميل على تعلم سلوك و مهارات جديدة يحتاج إلى   

 .نهي ممارستها داخل بيئته الطبيعية من خالل أداء مهام وواجبات وأنشطة في أثناء جلسات التدخل امل
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لقد تالزمت نظرية التحليل النفس ي مع عمليات املساعدة التي استخدمها ألاخصائيون الاجتماعيون في بدايات مهنة الخدمة الاجتماعية ، 

  :أظهرت كثريا من املشكالت يف هذا املنهج واليت تتضمن إال أن تطور ممارسات الخدمة الاجتماعية 

  أن الاستراتيجيات التي تقوم على هذه النظرية تركز بصورة ضيقة على الذات الداخلية للفرد بدال من التركز على التفاعل املتبادل بين

 .الفرد والبيئة 

  أن نظرية التحليل النفس ي تتبنى نظرة تشاؤمية للناس.  

  أن مفاهيم التحليل النفس ي تعتمد بشكل كبير على النموذج الطبي.  

  أن مفاهيم نظرية التحليل النفس ي تنظر للفرد كإنسان اعتمادي ينقصه القدرة على تحمل املسئولية و تغيير مسار حياته. 

التوائم مع  و مع التطور العلمي في النظريات النفسية فقد خرجت نظرية الذات بمفاهيم جديدة وضعتها بصورة أكثر واقعية وقادرة على

وميكن  البيئية التي يواجهها إلانسان املعاصر وتبتعد بشكل كبير عن املفاهيم التي قدمتها نظرية التحليل النفس ي والتطورات الاجتماعية 
  :األساسية لنظرية الذات فيما يلي تلخيص الفروض

  أن الفرد يتفاعل بحيوية مع مواقف الحياة وظروفها وأن لديه القدرة على املوائمة مع الظروف التي يواجهها.  

 ل تحقيقه مستويات وظيفية متقدمةن الفرد لديه قدرات كامنة يستطيع أن يستخدمها عند مواجهته لظروف ومشكالت معينة من أجأ . 

  أن الذات قد تتعرض لبعض الضغوط و الاضطرابات التي تعيق قدراتها الوظيفية ولكن التركيز يمكن أن يقوم على مساعدة الذات على

  .تها في مواجهة الضغوط حتى يمكنها أن تصل إلى درجة الاستقاللية في القيام بوظائفها بصورة فعالة التطور واملحافظة على قدرا

  ترى نظرية الذات أن الجوانب البيئية والثقافية تعتبر هامة من أجل تشكيل السلوك وإيجاد الفرص من أجل تطوير وتحسين وتأكيد

  .وظائف الذات 

  : فيذ عملية التقدير املهين يف اجلوانب التاليةأن مفاهيم نظرية ميكن أن تدعم تن

  عملية التفاعل التبادلي التي تحدث في الوقت الحاضر بين العميل والبيئة مع توضيح مستوى الفاعلية في أداء العميل ألدواره الرئيسية

  .املنوطة به 

  يواجهها في تحقيق وظائف الذات وتقييم جوانب القصور قدرة العميل على تحقيق املوائمة والاستقاللية و التعامل نع الصراعات التي

  .والقدرات الدفاعية السلبية 

  جوانب النمو الرئيسية التي تؤثر على تفاعالت العميل الحالية . 

  املعوقات التي تسببها البيئة الخارجية والتي تعيق قدرة العميل على تحقيق التكيف الناجح مع املشكالت التي يواجهها.  

 

  .تحرير و تقوية القدرات الفطرية للذات بدون الحاجة إلى تعديل ألاطر التحتية للصراعات الشخصية   •

  .تزويد العميل بخبرات التفاعل و تكوين العالقات إلانسانية و تصحيح التفاعالت املاضية السلبية  •

  .باره الذاتي و تنمية كفاءاته من خالل العمليات التعليمية التي تنتج من التعامل مع ألاخصائي مساعدة العميل على تقوية اعت •

 .خلق بيئة مهنية إيجابية تساعد العميل على تنمية وظائف الذات بفاعلية  •
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بينما البعض آلاخر ، البيئة الخارجية  يرى البعض أن الذات لها مجموعة رئيسية من الوظائف تساعدها على تحقيق عملية التفاعل مع

يرى أن الذات ال يجب تصنيفها من خالل وظائفها حيث أنها تعتبر كهيكل بنائي منظم و معقد يعتني بنفسه من خالل مجموعة من ألانظمة 

 الذاتية و من خالل نظام تحريض ي ذاتي 

 : و قد حدد البعض وظائف الذات فيما يلي 
  .تنمية و بناء العالقات الشخصية  -5  .عمليات التفكير  -4  .الحكم  -3  .الوظائف الدفاعية  -2  .اختبار الواقع  -1

القدرة على تفهم الواقع املرتبط بالنفس و  -6

 العالم الخاجي 

قدرة التنظيم و التحكم في الدوافع و  -7

 النزوات 

التوائم الارتدادي ملساعدة الذات على  -8

 التكيف 
 

 : ضعف الذات قوة الذات و
وجود إطار متكامل من القدرات و امللكات النفسية التي يستخدمها الفرد خالل عمليات التفاعل مع آلاخرين و مع  يقصد بقوة الذات

 ألانساق املوجودة في البيئة

ئم السلبي و التفاعل املشكل فيعني العجز في القدرات و امللكات النفسية املكونة للذات و التي قد تسبب نوع من التوا أما ضعف الذات

 .مع آلاخرين 

يهدف التدخل باستخدام أساليب تدعيم الذات إلى تجديد و تعزيز و املحافظة على القدرات  

ائفها باستخدام ألاساليب ظو التكيفية للذات مع تقوية الذات و بنائها إذا ما تعرضت إلى أي نوع من إلاعاقة التي تؤثر على تحقيق و تنمية 

النفسية و البيئية ، أما بالنسبة ألساليب تعديل الذات فإنها تهدف إلى تغيير نماذج الشخصية و بنائها و تتسم هذه ألاساليب بالصعوبة 

 .فتتطلب وقتا طويال عن طريق التركيز بشكل كبير على ألاساليب النفسية فقط و تتطلب خبرات علمية و تطبيقية متقدمة  

أسلوب التدعيم القائم 
 على االستماع التعاطفي 

يهدف هذا ألاسلوب إلى زيادة ثقة العميل بنفسه و يزيد من اعتباره لذاته و ذلك من خالل نقل ألاخصائي 

تأكيد و التشجيع لقدراته الذاتية ، مما للعميل مشاعر التقبل و التقدير لخصوصيته و منحه مشاعر ال

يشجع العميل على عرض و مناقشة مشاعره ويتعرف على إمكانياته و تفهم كيفية استخدامها بفاعلية 

 . ملواجهة املوقف إلاشكالي 

أسلوب االستكشاف و 
التوصيف و اإلفراغ 

  الوجداني 

تعبير عن مشاعره الذاتية و املوضوعية و يحاول ألاخصائي من خالل هذا ألاسلوب مساعدة العميل على ال

مناقشته فيها و مساعده على التعرف على أخطائه و تصوراته الغير موضوعية التي قد اثرت في تشكيل 

 . انفعاالته بطريقة سلبية و من ثم يمكن تحدي هذه املشاعر و التخلص منها 

أسلوب عكس منظومة 
 631381312: السلوك 

مساعدة العميل على تحديد نماذج السلوك التي يطبقها بما يتضمنه من أساليب يقوم هذا ألاسلوب على 

و قد يستخدم ألاخصائي أساليب املواجهة لدفع العميل إلى مواجهة أساليبه الدفاعية . دفاعية و تأثيراتها 

قف إلاشكالي التي تدفعه ملمارسة سلوكيات سلبية و ذلك للتوصل إلى الاقتناع بتأثير هذه السلوكيات على املو 

 . و من ثم يقتنع بضرورة تغييرها 

ركز البعض على أهمية نموذج الدور الاجتماعي في ممارسة الخدمة الاجتماعية ، بينما ركز البعض آلاخر  

من يرى أن نموذج الدور  على أهمية الدور الاجتماعي في فهم العالقات و التفاعالت بين الناس و كذلك فهم شخصياتهم ، و هناك

جتماعية و النفسية لفهم الشخصية و ذلك ألن نظرية الدور الاجتماعي تدور حول التفسيرات الا  الاجتماعي يساعد في توفير العديد من

 . تفاعالتنا مع آلاخرين و مدى تأثير توقعاتهم و ردود افعالهم على أساليب الاستجابة نحوهم بطرق و أساليب مميزة 
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 :  نظرية الدور االجتماعي على جمموعة من االفرتاضات وهي كالتالي و تقوم

  يشغل الناس العديد من املراكز الاجتماعية في البناء الاجتماعي و كل مركز يرتبط به دورا خاصا به.  

  إن الدور الاجتماعي هو سلوك متعلم.  

  اجتماعي معين إن منظومة ألادوار تشير إلى مجموعة من ألادوار التي ترتبط بمركز.  

  إن توقعات الدور تمثل التصورات و ألافكار التي يتوقعها ألاشخاص املشاركين للشخص أو املحيطين به و املتفاعلين معه حول ما يجب

 . أن يكون السلوك أو الدور الذي يقوم به في ضوء املركز الذي يشغله 

  دوار عندما تتفق و تنسجم ألادوار مع توقعات آلاخرين املشاركين في أداء إن تكامل ألادوار و تصارعها تعني إمكانية حدوث تكامل في ألا

الدور ، بينما يحدث الصراع عندما يتعارض أحد ألادوار أو بعضها مع دور آخر أو أدوار أخرى داخل منظومة ألادوار أو عندما ال تتفق 

 . توقعات آلاخرين مع الدور الذي يمارسه الشخص بالفعل 

  أما مصطلح . ر و غموض الدور تحدث عندما يكون الدور واضحا و قويا حيث يتم تعريفه بقوة فيتفهمه آلاخرون إن وضوح الدو

غموض الدور فيشير إلى عدم تحديد أو توصيف الدور بشكل واضح ألامر الذي يسبب عدم فهم الفرد للمتطلبات و املسؤوليات 

فهم الحقوق و الواجبات املتعلقة بالدور و قد ينتج غموض الدور من عدم  املرتبطة بالدور مما قد يسبب تعرض الفرد لصعوبات في

  .الاتفاق على أبعاده و مدلوالته 

وبذلك يتضح لنا أن نموذج الدور الاجتماعي ال يقتصر على تزويد ألاخصائيين بأساليب تحليل و تفسير أدوار العمالء و أنماط شخصياتهم  

 . و بين آلاخرين بل أيضا يساعدهم على الوقوف على طبيعة املشكالت لدى العميل في ضوء التفاعالت التي تتم بينهم 

 : أسلوب حتليل الدور 

 ي يقوم هذا الاسلوب على فكرة أن الفرد يتولى تنفيذ مجموعة من ألادوار بشكل روتيني دون تفهم ملعنى الدور و فلسفته و املفاهيم الت

 .يقوم عليها الدور 

  فهذا ألاسلوب يمنح كل من ألاخصائي و العميل الفرصة للتفكير في معنى الدور و الحقائق النظرية والفلسفية املرتبطة بالدور.  

 ن يعتمد هذا ألاسلوب على عملية املناقشة و الحوار مع العميل من أجل توضيح أبعاد الدور و معرفة املفاهيم التي يكونها العميل ع

هذا الدور و يستخدم ألاخصائي في ذلك أساليب املراجعة املنطقية فيعطي العميل انطباعاته بالنسبة لألفكار التي يعرضها و يساعده 

 على تحليل الدور و التوصل إلى ألافكار غير املنطقية املرتبطة به ألامر الذي يساعد العميل على اكتساب أطر تفكير أخرى غير التي كانت

  .ليه من أجل مساعدته على تغيير أنماط التفاعل أو استخدام سلوكيات جديدة فعالة مسيطرة ع

 :  أسلوب لعب الدور 

  يهدف هذا ألاسلوب إلى تحديد طبيعة املشاعر و الافكار املرتبطة بالدور و توصل العميل من خالل العكس الذاتي إلى تفهم تأثير هذه

  .املشكلة و من ثم التوصل إلى قناعة بضرورة تغيير هذه ألافكار و املشاعر  املشاعر و ألافكار و السلوكيات على حدوث

  دراما حيث يطلب من العميل تمثيل جزء من التفاعل بينه و بين آخرين و يتم بعد ذلك  يرجع استخدام هذا ألاسلوب إلى السيكو

  .مناقشة العميل في طبيعة الدور و تحليل عملية التفاعل املرتبة بالدور 
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   يركز هذا ألاسلوب على منح العميل الفرصة لتمثيل الدور الذي يمارسه في الحياة العادية و قد يشترك معه في التمثيل أفراد الاسرة

الذين لهم عالقة مباشرة بمشكلة العميل أو قد يقوم ألاخصائي بتمثيل دور الفرد آلاخر حتى يدرك العميل طبيعة الخلل في أساليب 

  .ن آلاخرين التفاعل بينه و بي

 : جمموعة من الشروط اليت ينبغي مراعاتها عند تنفيذ هذا األسلوب  وهناك 
  .يحدد العميل املوقف املشكل بالنسبة له ثم يصف كيف يتصرف عادة في هذا املوقف   -1

  .دور يقوم العميل بتنفيذ هذا الحوار إما مع الشخص الطبيعي أو مع ألاخصائي الاجتماعي  الذي يقوم بتمثيل ال  -2

 . يطلب من العميل و الشخص آلاخر عكس املشاعر الطبيعية التي قد يشعر بها أثناء تمثيل الدور   -3

  .يعرض العميل و الشخص آلاخر بعد الانتهاء من التمثيل ألافكار و املشاعر التي سيطرت عليهم اثناء تنفيذ الدور   -4

  .كل منهما  يمنح العميل و الشخص آلاخر الفرصة للتعليق على ما عرضه  -5

 . بعد املناقشة يطلب منهما إعادة تمثيل الدور مع التركيز على تغيير أنماط التفاعل و طبيعة الحوار و درجة الانفعال   -6

 . يتم عقد مناقشة أخرى للمقارنة بين طبيعة النموذج الاول من تمثيل الدور و النموذج الثاني   -7

 .خدام النموذج الجديد في التفاعل و الحوار و التدريب عليه خارج املقابلة يطلب ألاخصائي من العميل و الشخص آلاخر است  -8

  يقوم هذا ألاسلوب على فكرة تبادل ألادوار ألن العميل أحيانا قد ال يتفهم مدى تأثير انفعاالته وسلوكياته على آلاخرين إال إذا جرب

  .العميل مواقف آلاخرين 

 لب إلاعداد لهذا النموذج تحديد مقطع أو جزء محدد لعملية التفاعل مع الشخص آلاخر فيطلب من العميل و الشخص آلاخر أن يتط

  .يعيشا الدور الجديد أن يتقمصا نوع الحوار و املشاعر املرتبطة بهذا الدور و التعبير عنها بحرية 

 ميل و الشخص آلاخر أبعاد هذا ألاسلوب قبل القيام به فيوضح لهما أن ينبغي على ألاخصائي في هذا ألاسلوب أن يوضح لكل من الع

 الغرض هو التوصل إلى فهم طبيعة املشكلة قبل العمل على تغيير أنماط التفاعل والسلوك 

 سعى إلى بعد الانتهاء من تمثيل الدور يتم مناقشة املشاعر وألاحاسيس حتى يتم التوصل إلى تفهم حجم املشكلة فأسلوب لعب الدور ي

  .تكوين الفهم و البصيرة لدى العميل أو الفرد املشارك نتيجة ملعايشة الدور و تفهم أبعاده
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 :مقدمة 

ف زيادة التماسك ألاسري عن طريق مواجهة عالجي يتعامل مع جماعة ألاسرة كنسق من أنساق املجتمع بهدالعالج ألاسري هو اتجاه 

 . املشكالت التي تحول دون ألاداء الوظيفي املناسب ألسرة ككل ولجميع أفرادها

 

  :إن ذيوع وانتشار العالج األسري يف ممارسات خدمة الفرد يف اآلونة األخرية مردة إىل األتي 

 من أهمية ألاسرة نفسها كأهم النظم الاجتماعية القائمة في املجتمع أن جزء كبير من أهمية ال  -1
ً
  .عالج ألاسري مستمد أساسا

 يسيران في خط متوازي   -2
ً
  .تكمن أهمية العالج ألاسري في أنه ال يجوز الفصل بين تنمية وتغيير كل من الفرد وأسرته فهما دائما

 عن ألاسرة فإن أجزاء يرى املؤيدون للعالج ألاسري أن الخبرة امليدانية أ  -3
ً
وضحت أنه عندما يعالج الفرد الذي يعاني من مشكلة بعيدا

  .جوانب هامه من املشكلة الكلية تظل غير واضحة 

 آخر لكي يعود التوازن للنسق ألاسري   -4
ً
 عن ألاسرة قد يؤدي إلى معاناة فردا

ً
إن العمل مع الفرد صاحب املشكلة في ألاسرة وحده بعيدا

 .ه المناص مع العمل مع ألاسرة ، ولذا فإن ككل

 بالجماعات الصغيرة ،   -5
ً
 لتحول النظر من الاهتمام بالتعامل فقط مع الحاالت الفردية إلى الاهتمام أيضا

ً
جاء العالج ألاسري مصاحبا

 لألسرة ككل وألفرادها
ً
 مزدوجا

ً
 عالجيا

ً
 عن أن العالج ألاسري يحقق هدفا

ً
  . هذا فضال

 .ين الاجتماعيين في العالج ألاسري ما يساعدهم على تفسير سلوك الفرد في موقفه وبيئته الاجتماعية لقد وجد كثير من ألاخصائي  -6

الاهتمام بالعالج ألاسري يساعد على إثراء املادة التشخيصية حيث يبدو املشكالت أثناء الجلسات ألاسرية بصورة أوضح مما تبدو عليه   -7

 على التسجيل
ً
  . اعتمادا

  .ي من هو العميل الذي يتمثل في ألاسرة ككل يحدد العالج ألاسر   -8

  .إن املنطق في العالج ألاسري يكمن في كون الفرد يستجيب ملوقفه الاجتماعي خاصة الجانب ألاسري منه ألهميته بالنسبة له   -9

  :هذا وتبدو أهمية خاصة ملمارسة العالج األسري يف حاالت األطفال للمربرات اآلتية 

لى تدعيم ألاسرة التي لها تأثير حاسم وعميق على شخصية الطفل وبالقدر الذي تتحد معه معالم شخصيته واتجاهاته يتجه العالج ألاسري إ  -1

  .وأنماطه السلوكية في املستقبل 

 .كما يتجه العالج ألاسري إلى الاهتمام باألسرة باعتبارها الوحدة الطبيعية لرعايته وإعداده للحياة   -2

ليب العالجية املعاصرة التي من املمكن أن يتحقق بممارسته نتائج فعالة في عالج ومواجهة املشاكل الخاصة بسلوك العالج ألاسري هو أحد ألاسا  -3

 .  ألاطفال ، كالهروب من املدرسة والتخلف العقلي وانحراف ألاحداث

   :وهذه اجلوانب هي  ف العالج ألاسري أظهرت مواقف العالج الفردي ملشكالت ألاطفال بعض نواحي القصور التي يمكن التغلب عليها في مواق  -4

 ما تتاح الفرصة لكي يالحظ ألاخصائي على الطبيعة وفي الواقع معاملة آلاباء لألبناء وأثر ذلك على املشكلة  -أ 
ً
 .نادرا

 ما يعتمد في ذلك على الوالدين  -ب 
ً
 ما يالحظ ألاخصائي الاجتماعي الطفل بنفسه أو يتعامل معه إذ أنه غالبا

ً
  .نادرا

تمد قدر كبير من عمل ألاخصائي  مع مشكالت ألاطفال على ما يقرره الوالدان وعلى تصورات ألاخصائي نفسه وكلها أمور قد تبتعد بالعالج يع -ج 

 عن املوضوعية 

 ما تكون مقترحات نظرية يصعب  -د 
ً
ترجمتها إلى عندما يقترح ألاخصائي على الوالدين ضرورة إجراء تغيرات في أسلوب معاملتها للطفل فإنها غالبا

  .أفعال يقوم بها الوالدين ويالحظهما ألاخصائي 
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  .يتجه العالج ألاسري نحو الاهتمام بالوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه الطفل قدر اهتمامه  بالطفل نفسه   -5

كلة ما على أنه العالج ألاسري ال ينظر إلى الطفل صاحب املشكلة على انه طفل مشكل، وإنما ينظر إلى الطفل الذي يعاني من مش  -6

  . ضحية ظروف أسرية مواتية

 

استفاد العالج ألاسري من معطيات كثير من النظريات ، فعلى سبيل املثال استفاد من نظرية التحليل النفس ي خاصة فيما يتعلق 

كوين عالقة مهنية مع كل فرد من أفراد ألاسرة ، كما استفاد من بالتنفيس الوجداني وإتاحة الفرصة للتعبير عن املشاعر مع الحرص على ت

النظرية السلوكية خاصة فيما يتعلق بمساعدة أفراد ألاسرة  على اكتساب أنماط سلوكية جديدة مرغوب فيها مع التخلي عن أنماط 

 من نظريات الجماعات الصغيرة خاصة فيما يتعلق باالهت
ً
مام بعمليات القيادة والتفاعل واملالحظة السلوك الضارة ، كما استفاد أيضا

  .الجيدة واستخدام ضغط الجماعة حيث يضطر الفرد إلى مسايرة الكثير من ألامور التي تقرها جماعة ألاسرة 

 

  يتجه العالج ألاسري إلى تحقيق التوازن في البناء ألاسري.  

  يتضمنها بالضرورة أهداف العالج وهي  نه يركز على أربع مستوياتوتبدو أهمية العالج ألاسري في كو:  
 .  الفرد عضو ألاسرة كنسق فرعي وداخل النسق ألاسري  ►  " . نسق من أنساق اجملتمع" ألاسرة كجزء من املجتمع  ►

  .الفرد عضو ألاسرة شخص يتميز ومتفرد ووحده قائمة بذاتها  ►

معطيات نظرييت النسق العامة واالتصال طار النظري للعالج ألاسري يعتمد إلى حد كبير على وعلى الرغم من ذلك يمكن القول أن إلا  
  .االجتماعي 

 

  هربرت سبنسر ، أوجست كونت ، أميل دور كايم راد كليف وضع أصول هذه النظرية كثير من علماء الاجتماع ألاوائل من العضويين أمثال
ألاثر   تالكوت بارسونز ، روبرت مريثون وجودج هومانز، كذلك كان لجهود بعض علماء الاجتماع املعاصرين أمثال بروان ، وماكس فيرب 

 على فكرة النسق العضوي وهي الفكرة التي  مؤداها أن . الواضح في تدعيم هذه النظرية وتوضيح معاملها 
ً
وتبنى نظرية النسق أساسا

 أو اجتم
ً
 حيا

ً
 كل ش يء سواء كان كائنا

ً
 رسميا

ً
 أو مجموعة صغيرة أو تنظيما

ً
الخ ، يمكن النظر إليه  باعتباره  ..... اعيا وسواء كان فردا

 يتكون من أجزاء مثل الكائن الحي 
ً
 متكامال

ً
 كليا

ً
 . نسقا

 ائل أو متغيرات ولكل نسق احتياجاته ألاساسية التي البد من الوفاء بها ، وهذه الاحتياجات يمكن إشباعها أو تحقيقها بواسطة عدة بد

 في حالة توازن  ولكي يتحقق البد أن تلبى أجزاء النسق املختلفة احتياجاته ألاساسية 
ً
ونظرية النسق . كما أن النسق البد أن يكون دائما

 من الاهتمام باألسرة كنسق به أنساق فرعية أخرى  مثل النسق الزواجي ، والنسق الوالدي ، والنسق القراب
ً
 كبيرا

ً
ي ، وفي تعطي قدرا

  .نفس الوقت تنظر إلى ألاسرة في عالقتها باألنساق ألاخرى في املجتمع 

 

 . الاتصال من املوضوعات الهامة يسهم إلى حد كبير في تحديد الشكل العام للعالج ألاسري وأسلوب العالج املتبع 
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  :اإلشارة إىل دورة االتصال واليت تتضمن مخسة خطوات رئيسية هي  وحتى يتسنى فهم األبعاد املختلفة لالتصاالت األسرية فإنه جتدر

 .انبثاق فكرة أو خبرة من عقل فرد مرسل يحاول صياغتها بشكل يسمح بإرسالها إلى حيث يريد مستقبل   -1

 ، أي في شكل ألفاظ ورموز مفهومه   -2
ً
 وحركيا

ً
 .الصياغة اللفظية أو التحديد الشكلي لتلك الفكرة أو الخبرة بشكل معين متعارف عليه لغويا

  .تفسير املستقبل لهذه الرسالة ومحاولة إدراك معانيها أو فك رموزها وهنا تصبح الرسالة واضحة لهذا الفرد   -3

 بحيث يتحقق على وجه التحديد مدى قبول أو رفض وتتمثل في استجابة الفرد لهذه   -4
ً
 أو إيجابا

ً
الرسالة ، وقد تكون الاستجابة سلبا

  . (املرسل) املستقبل لرسالة الطرف آلاخر 

التغذية املرتدة حيث تشكل ألاصداء الراجعة رسالة جديدة يستقبلها املرسل الذي يتحول إلى مستقبل لالستجابة على رسالته   -5

وهكذا تتضح أن هناك خمس عناصر أساسية للعملية . ى إدراك معانيها وفك رموزها وبذلك تكتمل الدورة الاتصالية ألاساسية ويتول

  .الاتصالية هي املرسل ، املستقبل ، الرسالة ، الوسيلة ، والرجع 

 : وجتدر اإلشارة إىل إن كل رسالة هلا مستويان 
 ويتصل مباشرة  باملعلومة املرسلةاملستوى املباشر الذي يختص  وهو  املستوى األول

  املستوى الثاني 
ً
بينما هي " تعال يا عزيزي ألداعبك " عندما تنادي ألام طفلها بالقول   وهو ما وراء املستوى املباشر ، والذي يتضح مثال

ناك نوعان هتبدو غاضبة بطريقة تبين ما وراء الاتصال الذي يعبر عنه وجهها الغاضب ، وبصفة عامة يمكن القول أن 
  :أو شكالن رئيسيان من أنواع االتصال هما 

 

 .اتصال غري لفظي حركي  -2 .اتصال لفظي شفهي  -1
 

 :نوعي االتصال 
 .يعني استخدام الكلمات واملفاهيم لنقل املعلومات ويعتبر هذا النوع من الاتصال قليل ألاثر  اتصال لفظي شفهي .1

 على تعبيرات الوجه وإلاشارات والحركات من الاتصال التع اتصال غري لفظي حركي .2
ً
الخ ، ويمتاز هذا النوع ... بيري فإنه يعتمد أساسا

 من الاتصال بقوة التأثير

 :  وسواء كان االتصال لفظيًا أو تعبرييًا فإنه ميكن القول أن االتصال غري الواضح يف األسرة عادة ما يأخذ أربع أشكااًل رئيسية هي

  .ويعني الخروج من واقعة بذاتها إلى التعميم على الوقائع ألاخرى  يم املبالغة يف التعم -3

 أو غير  عدم االكتمال  -6
ً
ويقصد به عدم اكتمال الرسالة عن طريق استخدام التلميحات غير الواضحة أو ترك أشياء دون التعبير عنها لفظيا

رة بالنسبة للكيفية التي يمكن أن تكون عليها لفظي مما يثير لدى املستقبل عدم الاطمئنان أو القلق ويسبب له حي

  .الاستجابة 

 : ويظهر يف حالتني هما  التفكك أو عدم الرتابط  -1
 بلير واضحة أو مفهومة لدى املستقأن يكون سياق الاتصال له مغزاه ومدلوله الداخلي لدى املرسل بصورة تبدو غ -أ

 .ا يربطه بخبرة اتصال سابق عندما ال يعايش املرسل الاتصال الجاري وإنم  -ب 

وهذا التناقض يحدث في كل من الاتصال اللفظي والاتصال الحركي على حد سواء ، فالتحية الحارة قد تكون مصحوبة  االتصال املتناقض  -1

  .بابتسامة زائفة مصطنعة 

  :ي ومن املمكن تصنيف األنساق األسرية وفقًا لنماذج االتصاالت السائدة فيها إىل  ما يل
 .تتصل بسهولة مع ألانساق ألاخرى باملجتمع  أنساق مفتوحة -3
 .الاتصاالت في ألاسرة مع بعضها أو مع العالم الخارج منخفضة أي تنسحب أو تنعزل  أنساق مغلقة -6

والاهتمام بالتفاعل ألاسري أن أخصائي خدمة الفرد الذي يأخذ بالعالج ألاسري عليه أن يهتم بتعديل وتحسين عملية الاتصال  

 قبل أي تغيير فعال يمكن حدوثه 
ً
 ضروريا

ً
  .لكون ذلك أمرا
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 .تحتل العالقة املهنية أهمية كبرى في العالج ألاسري باعتبارها القاعدة ألاساسية لضمان فاعلية أساليب العالج ألاخرى  العالقة املهنية

املقابلة في العالج ألاسري أو ما يطلق عليها الجلسة العالجية ليست أحد أساليب الدراسة بقدر ما هي أسلوب يستخدم في جميع  بلةاملقا

 .  مراحل الاتصال بين ألاخصائي وألاسرة

  :  واجللسات األسرية تفيد فيما يلي

تتيح الفرصة لألخصائي الاجتماعي أن يرى ألاسرة ككل أكثر منها   -1

 أفرا
ً
 . دا

تمكن ألاخصائي الاجتماعي من مالحظة ألانماط املختلفة من   -2

  .السلوك داخل ألاسرة 

 .هي فرصة طيبة ألفراد ألاسرة وأطراف املشكلة للتعبير عن وجهات نظرهم وأحاسيسهم وأفكارهم في مواجهة التغيير املطلوب   -3

 للفرد صاحب   -4
ً
 .املشكلة تساعد في الوصول إلى فهم أعمق لألسرة ككل وأيضا

 فإنها تحقق الاقتصاد املطلوب في الوقت والجهد   -6 ساعد على إلاقالل من حدت القلق ومشكالت السرية والتحويل ت  -5
ً
  .وأخيرا

 

لشخص الذي وفي هذه املرحلة يحاول ألاخصائي الاجتماعي جذب أفراد ألاسرة للمساهمة في العالج وليس فقط ا مرحلة بداية العالج 

  .أتصل به 

 وفي هذه املرحلة يتم التركيز على العمل مع ألاسرة ككل وليس الشخص صاحب املشكلة الذي أتت من أجلة العالج مرحلة وسط العالج 

بنجاح العالج ألاسري عادة ما ينتهي عندما يشعر ألاخصائي الاجتماعي أن ألاسرة أصبح في مقدورها قيادة نفسها  مرحلة نهاية العالج

وأنها تستطيع أداء وظائفها الاجتماعية بالشكل املطلوب ، وفي نهاية العالج ألاسري يجب أن يقوم ألاخصائي 

الاجتماعي بجهود لتدعيم ألاسرة وزيادة فاعليتها لإلبقاء على التغييرات واملكاسب التي تحققت مع ضمان الاستمرار 

 .  في عملية التغيير كما لزم ألامر

  :كبري من األخصائيني االجتماعيني املمارسني للعالج األسري إىل أنه عادة ما مير باملراحل واخلطوات التالية ويذهب عدد 

  .اختيار  وتحديد خطة وطريقة التدخل املنهي  .2 .جمع البيانات واملعلومات عن ألاسرة ومشكالتها  .1

 .و مشتركة وفق ما يتطلبه سير العمل تطور العمل باالتصال وإجراء مقابالت أسرية بجانب مقابالت فردية أ .3

التدخل املنهي املواجهة املشكلة برمتها أو على ألاقل التخفيف  .4

  .من حدتها

  .تقييم النتائج ملعرفة أين ألاسرة آلان مما كانت عليه من قبل  .5

اد ألاسرة ملتطلبات أدوارهم بفاعلية ، إنهاء العالج بوجود بعض املؤشرات إلايجابية كالتحسن في الاتصاالت زيادة الواقعية ، أداء أفر  .6

  .واملوضوعية في التصور الشخص ي للذات ولآلخرين 

 

االستخدام الفعال لقنوات  .1
 االتصال 

  
ً
 أو غير لفظيا

ً
وذلك عن طريق تحسين عمليات الاتصال بين أعضاء النسق ألاسري سواء كان اتصاال لفظيا

  :ية أيضًا اآلتي كما تتضمن اإلسرتاتيج
 

مساعدة ألاسرة على الاتصال   -3 مؤملة من عملية الاتصالاستبعاد خبرات   -2 إعادة فتح قنوات اتصال كانت قائمة  -1

 .بمؤسسات املجتمع 

 .إحداث نوع من التوازن في عمليات الاتصال حيث قد تكون بعض القنوات محملة أكثر أو أقل مما يجب أن تتحمله   -4

 في املبادأة اختيار قنوات الاتصا  -5
ً
 في تغيير أنماط الاتصال داخل ألاسرة عن طريق اختيار ألافراد ألاكثر تأثيرا

ً
ل التي تكون أكثر تأثيرا

  .باالتصال باآلخرين 
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 تغيري البناء األسري  .2

 

ويجب على ألاخصائي الاجتماعي أن يساعد ألاسرة على تحديد هذه العيوب وتحديد ألاهداف العالجية فقد 

تغيير في الحدود بين ألانساق الفرعية لألسرة أو بين ألاسرة واملجتمع وبذلك يتجه ألاخصائي إلى يكون ال

 وضع أسس لهذه الحدود

يترتب عادة على زيادة التحضر والتصنيع والانفتاح على العالم الخارجي والسماوات املفتوحة وتعدد  تغيري القيم والعادات .3

الجديدة فيتبناها بعض أفراد املجتمع بينما البعض آلاخر يقتبس  أساليب املعرفة وأن تدخل بعض القيم

 منها ويرفض الجزء آلاخر 
ً
ويترتب على الختالف بين قيم وعادات أفراد ألاسرة أو الاختالف بين قيم .جزءا

 من املشكالت ألاسرية
ً
 ألاسرة وقيم املجتمع أن تحدث كثيرا

 :موضع التنفيذ فإن على األخصائي االجتماعي مراعاة اآلتي ولوضع  هذه إسرتاتيجية تغيري القيم والعادات 

  .التفهم الجيد لقيم ألاسرة ومدى اختالفها عن قيم املجتمع مع محاولة التحكم في آلاثار املترتبة على هذه إلاخالف   -1

 لالختالف بين قيمة وقيم ألاسرة التي يتعامل معها ويحاول أن يتعرف ويتحكم في أثر   -2
ً
  .هذه الاختالفات  أن يكون واعيا

  .التركيز فقط على تغيير القيم املتعارضة داخل النسق ألاسري واملسببة للموقف إلاشكالي   -3

  .النظر إلى التغيير على أنه تغيير يهدف إلى الاتفاق على ترتيب أهمية ألاشياء في السلم القيمي مع التركيز على القيم املشتركة   -4

  

  :تستند وجهة النظر املؤيدة هلذا االجتاه على اآلتي  :وجهة النظر املؤيدة 

  .يساعد العالج ألاسري على إثراء املادة التشخيصية   -2  .يعتبر العالج ألاسري من أكثر الاتجاهات مالئمة ملشكالت املجتمع  -1

 من اتخا  -3
ً
ذ الفرد كوحدة من التعامل تتخذ ألاسرة والتي تجاهلها حتى في يزيد هذا الاتجاه من نطاق التعامل في خدمة الفرد فبدال

 . العالج الفردي 

 ما تكون مستقبلة ومتفق عليها من جميع أفراد ألاسرة ومن ثم تضمن   -4
ً
أن التغيرات التي تتم من جراء العالج ألاسري غالبا

 .استمرارها 

 ملا تطلبه جلسات العالج ألاسري من تجميع وحضور جميع   -5
ً
أفراد ألاسرة فإنه تكون هناك صعوبة في إجراء عدد كبير من نظرا

 . املقابالت 

 

ونحن نتفق مع بعض وجهات النظر املؤيدة لهذا الاتجاه خاصة من حيث كونه أكثر مالئمة للمجتمع وأنه يوسع نطاق التعامل ويقلل من 

  .إلاسراف في الوقت والجهد 

  :على هذا االجتاه جنملها يف اآلتي  فثمة مالحظاتوبالرغم من ذلك 

 من القضايا املرتبطة به مازالت قائمة   -1
ً
 .على الرغم من أهمية العالج ألاسري إال أن كثيرا

  .أن العالج ألاسري يصبح له ما يبرره خاصة في حاالت ألاسر التي تنظر إلى مشكالتها من منظور أسري   -2

ال يتوفر لدى أفرادها الرغبة في ممارسته ، وفي حالة ألاسر التي انهارت  سر التيوالعالج ألاسري يصبح غير مقبول في حاالت ألا   -3

بسبب الطالق والهجر والانفصال ، ومع حاالت املرض العقلي وألامراض املعدية واملشكالت الجنسية والحاالت التي تعاني من 

 في حالة ألاسر متعددة املشاكل 
ً
املالحظات مازالت تتطلب إلى إلايضاح والبحث للوقوف وإن مثل هذه . عدم احترام الذات وأيضا

  .على حقيقة وجدوى هذا النوع من العالج داخل نطاق املجتمع 
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 : مقدمة

 ولقد استخدم ، غ اسمه وليام جاليسرظهر العالج الواقعي في ممارسات خدمة الفرد منذ أواخر الستينات حيث حدد مفاهيمه وصا

يرى أنها تتميز بقدر كبير من الواقعية والقدرة على ، جاليسر في هذا العالج صيغة تجمع بين كل من الاتجاه العقلي والاتجاه الوظيفي 

  .التطبيق ومواجهة مشكالت العمالء بقدر كبير من الفاعلية

 قا عالجيا ووقائيا وتنمويا يستثمر القدرة أكثر مما يعالج الضعف ، بينما يرى باركر أن وترى بيتي بيكارد أن العالج الواقعي يمثل منطل

  .العالج الواقعي هو احد أنماط العالج املعرفي الذي اجتمع له عنصر إلادراك والعقل 

 :الدافعية  .1
  وأطلق جالسر على  أنفسهم كأفراد لهم أهمية واستقاللية وفردية ، العمالء على أن يعرفوا يؤكد العالج الواقعي على ضرورة مساعدة

  هذه احلاجة األساسية مصطلح اهلوية أو الذاتية

  وتشير ألاولى إلى الفرد الذي لديه استبصار بنفسه ويشعر "  الذاتية الناجحة والذاتية الفاشلة"ويميز جالسر بين نوعين من الذاتية

بينما الثانية تشير إلى الفرد الذي تعوزه القدرة على ،ة وألاهمية ولديه القدرة على التأثير في البيئة وإدارة شئون حياته بنفسهبالقيم

 . تكوين عالقات فعالة مع آلاخرين والذي ال يتصرف بمسئولية وينتابه شعور بالقنوط وعدم ألاهمية 

  :يه ناجحة وهذه الذاتية الناجحة تتطلب الوفاء حباجتني أساسيتنيواألفراد بطبيعتهم لديهم ميل داخلي لتحقيق ذات
 الحاجة إلى الشعور بالحب -ب الحاجة إلى الشعور بالقيمة وألاهمية-أ

  :كما أن هناك أمرين هلما عالقة وثيقة باألهمية الذاتية للفرد 

ان هذه ألاهمية ال تمنح بواسطة شخص آخر وإنما تكسب من  -أ 

 الفردخالل ما يفعله 
 تتطلب ان يحكم آلاخرون على سلوك الفرد حكما ايجابيا -ب 

  يعرفها جالسر انها القدره على اشباع الحاجات الشخصية بطريقه ال تتعارض مع احتياجات الاخرين: املسؤولية .2

إطار الضوابط التي يعني ذلك ان على الفرد ان يدرك العالم الحقيقي من حوله وان يفهم ان حاجاته يجب ان تشبع في : الواقعية .3

 .  يفرضها الواقع الذي يعيش فيه

تقتصر اهمية هذه الاحكام على  دورا مهما في تشكيل سلوك الافراد وال وألاخالقية تلعب الاحكام القيمية: (االستقامةاحلق او )الصحيح  .4

 .  الذاتيه بالحاجة الى ألاهميةللوفاء  ضرورية وإنماتوجيه السلوك فقط 

  .يعتقد جالسر ان املشاعر والاتجاهات تنمو من سلوك الفرد ليس العكس ومن هذا املنطلق فان ذاتية الفرد تتكون نتيجة لسلوكه 

هي مساعدة العمالء على ان يصبحوا واعيين سلوكهم وان يصدروا أحكاما تقويمية ويتبنوا خططا  غاية العالج الواقعيفيمكن القول ان 

 .  لتغيير مع مساعدتهم الكتساب املهاراتل
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  : قواعد اساسية مثاٍنحدد جالسر      

 . في تحقيق حاجه العميل الاساسية الى الحب والشعور بالقيمة متعاظمةاملهنيه بين املمارس والعميل اهمية  للعالقة : املهنية العالقة .1

دون ان يكون واعيا  ناجحةيذهب جالسر الى انه ليس بمقدور أحد ان يكسب ذاتية  :  ى املشاعرالرتكيز على السلوك اكثر من الرتكيز عل .2

فيما يكون بوسعهم ان  وأحاسيسهمعلى مشاعرهم  محدودةبسلوكه ويقوم فكرة العالج الواقعي على ان الافراد لديهم سيطرة 

فعلى ،  يعول عليها كثيرا إال ر املشاعر انكارا تاما و لكن يحب عليه يضبطوا سلوكهم وتصرفاتهم بسهولة اكبر و ذلك ينبغي عليه ان ال ينك

الاجتماعي انه تعيس فإن الاخصائي ال يوجه اليه اسئلة تتصل بهذا الجانب الإلنفعالي أو املدة  لألخصائيسبيل املثال اذا قال عميل 

 على السلوك فيقول للعم اهتمامهالتي قضاها في مشاعر التعاسة و إنما يركز 
ً
؟ و هكذا يجب على  يل ماذا تفعل لتجعل نفسك تعيسا

  . ألاخصائي ان يساعد العميل على أن يصبح واعيا ملا يقول به في دنيا الواقع

 :  الرتكيز على احلاضر .3
  ق الى في العالج الواقعي هو الحاضر الا ان املمارس قد يجب نفسه مدفوعا في بعض املواقع الى التطر  الاهتمامبالرغم من أن محور

مرت به منذ سنوات  سيئةل اذا تحدث العميل عن ازمه او خبره بالسلوك الحالي فعلى سبيل املثا املاض ي، و عند اذ يحاول ربطه دائما

  .فإن الاخصائي الاجتماعي يسأل عن مدى تأثير الخبره على املشكلة الحالية

  عندما يناقش املاضي يكون  املمارس للعالج الواقعي الفرد في املاض ي فإنو بينما يركز التحليل النفس ي على املواقف الصدمية التي واجهها
  : يف ذهنه اجلوانب اآلتية

 ربط هذه اخلربات بالسلوك احلالي و احملاوالت اجلارية لتكوين ذاتية ناجحة . 
  مناقشة البدائل البناءة اليت كان ينبغي أن يقوم بها العميل يف املاضي.  

  على أنها نتيجة للسلوك دون اخلوض يف تفاصيل أسباب حدوث هذه  اخلرباتمناقشة هذه اخلربات.  

 يقرر العالج الواقعي على ان كل عميل ان يجري حكما تقويميا على سلوكه ملعرفة مدى مسؤولية هذا السلوك و : احلكم على السلوك .4

 .على العميل نفسه وعلى الاخرين  تأثيره

 :  التخطيط  للسلوك  املسئول .5
 العالج الواقعي كثيرا ببناء خطط محدده لتغيير سلوك العميل من السلوك الذي يؤدي الى الفشل الى السلوك الذي يؤدي الى  يعني

 .  النجاح

  ينبغي ان تكون الخطه بسيطة وليست صعبه فعلى سبيل املثال اذا كان العميل تلميذا لم يسبق له استذكار دروسه بطريقه جيده

كار ولدة ساعتين يوميا فإن ذلك قد يكون صعب التحقيق عما بدأنا بخطة استذكار ملدة نصف ساعة يوميا ووضعنا معه خطة لالستذ

 .  ونحقق بذلك نجاحا مطلوبا

 كما ينبغي ان تتصف الخطه باملرونه والشمول مع ضرورة وضع خطط بديلة . 

ور تنفيذها بأن تساعد العميل على ان يلتزم بتنفيذ د يأتيخطط العمل  وإعداديعد ان يقوم العميل بالحكم على سلوكه : االلتزام .6

  . جوانب الخطه كل في وقته

ان نتصور ان الخطط ستحقق نجاحا كامال فقد يحدث ان تفشل الخطط وفي هذه الحاله يكون على  الخطأمن   : ال اعتذارات .7

  . بأسباب فشل الخطه يشغل نفسه إال الاخصائي الاجتماعي ان يوضح للعميل انه ال اعتذارات كما ان عليه 

التي  وألالفاظالعالج الواقعي يستبعد تماما اللجوء الى العقاب في التعامل مع العمالء ويدخل في نطاق العقاب كل الافعال  : ال عقاب .8

  .تحط من قيمة العميل وتضعه موضع سخريه



 حـلـم الـمـشـاعـر  -دعواتكم                                                                       علي مسري                                      . االرشاد والتوجيه االجتماعي د  31

 

   :وذلك من خالل  ي العالج الواقعي  في مساعدة العميل على تعديل سلوكه واكتساب ذاتيه ناجحةيتمثل الدور الرئيس لألخصائي ف

كلما كان ألاخصائي اكثر اشتراكا في مساعدة العميل كلما حصلنا على نتائج ويندرج تحت هذه  : الصديق العاقل واملنضبط احلاسم .1

. ته تجاه اشباع حاجته في الواقعالصداقه تقبل العميل لألخصائي ورغبته في العالج وحساسي

والنموذج الطيب قوال وفعال وان يتم ذلك بشكل طبيعي وبكفاءة  القدوةينبغي ان يتمثل الاخصائي ان يتمثل دائما  :والنموذج  القدوة .2

 . دون أي تصنع او تزيد
للواقع ومجابهة املعالج للعميل هو اجباره على ان العمل الاساس ي للمعالج الواقعي هو ان يساعد العميل على مواجهته  :املثري الواقعي  .3

حدث ذلك  وإذاالقرار فيما اذا كان يرغب بأن يتخذ طريقا مسئوال حيث ان املعالج يجب ان ال يضع احكاما خلقيه وقرارات الى العميل 

ادراك الواقع وتقدير سلوكه فمعناه بانه سوف يسلبه املسئوليه التي تعود للعميل وحده بل واجب املعالج هو مساعدة العميل على 

 .الخاص به 
 .  الحقيقي في شكل واضح على املعالج ان يقود العميل اللى تقييم سلوكه بواسطة املشاركه في جلب السلوك الواقعي و  :املقوم للسلوك  .4
 املوافقةول وكذلك عدم مسئ بأسلوبيتوقع من املعالج الواقعي بأن يقوم ببعض املدح عندما يرى العميل يتصرف  :املواجهة للخطأ  .5

 . غير مسئول  بأسلوبعندما يتصرف  

والتي ينبغي على "  رسم خطوات املستقبل"عندما ينتهي العالج الواقعي يوضع مجموعه من الخطط والبرامج :التخطيط للمستقبل  .6

  . العميل وضعها موضع التنفيذ استكماال للعالج الذي تم مع الاخصائي

  : بفعاليةاالخصائي االجتماعي على اداء دوره  ومثة امور اخرى تعني على
  يستهل اللقاء الاول مع العميل ببشاشة وترحاب وتفهم كامل لفرديته  -1

  اذا كشف العميل عن مشكلته ينتهز الاخصائي اول فرصه لتوضيح خدمات املؤسسه وشروط الحصول عليها  -2

   امة العميل وقيمتهاحترام كر   -4  منح العميل فرصه للتفكير والتعبير عما في صدره  -3

  العقالنيه بعيدا عن الرموز  الى مجموعه من الاساليب الاخالقيةوضوح املفاهيم مع تحديد اغراض معينه للعالج محاولة مالمسة الواقع استنادا

  . الغامضة 

  يزيد من فاعلية الاداءعلمي  كأسلوبالاعتماد على التخطيط . 

  في شخصية العميل واستثمارها لصالحه املوجودةالتركيز على جوانب القوه . 

 هذا العالج يحقق بعض الفوائد على املستوى الوقائي كما يمكن ممارسته على املستوى الفردي والجماعي . 

 عدم اكتمال الاطار النظري لهذا العالج وانه مازال في طور التكوين . 

 ماد ه بشكل كبير على الجانب اللفظي والحوار املنطقي دون تعميم تطبيقه مع الحاالت التي تعاني من اضطراب مثل حاالت الاطفال والتخلف اعت

  . وألامراض الذهانية العقلي 

 يز على السلوك ولبس املشاعرهناك تعارض بين مطالبة الاخصائي الاجتماعي باالندماج السريع في عالقة مهنية مع العميل وبين مطالبته بالترك  

 عدم تحديد معايير موضوعيه لقياس سلوك العميل والحكم عليه . 

 ان مبدأ عدم استخدام اساليب العقاب ايا كان نوعها مع عدم مناقشة الاعذار هي امور تعتقد ان لها حدودا وليست مطلقه . 
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 :مقدمة 

  العالج املتمركز حول العميل يمكن النظر إليه على أنه اتجاه ال فرويدي إذ ينظر إلى إلانسان بقدر كبير من التفاؤل على أنه قوي يتميز 

 . لألمامبالواقعية والقدرة على التحرك والتقدم 

 نحو تنمية وتحقيق الذات وفي مقدورهم إيجاد الحلول ملشكالتهم بشرط أن ييهئ  ويقوم على فرضية أن العمالء تتأصل بداخلهم النزعة

  .     لهم ألاخصائي املناخ العالجي املالئم والرعاية والاهتمام وإبداء مشاعر الود والاحترام 

 باعتباره قادرا على تحمل مسئولياته الحياتية ، ويرتبط هذا العالج  إن محور الاهتمام والتركيز في هذا النوع من العالج هو العميل

 . بالنظرية الوظيفية خاصة فيما يتعلق بأهمية وتعاظم دور العالقة العالجية بين ألاخصائي والعميل

 املتمركز حول الشخص  ويرجع الفضل في ظهور هذا العالج إلى كارل روجرز عندما وضع لبناته ألاساسية في كتابه بعنوان نظرية العالج

  .ليكون بمثابة أحد التصنيفات املهمة لنظرية العالج 

  للوصول بالعميل في  مفهوم الذات املدرك ومفهوم الذات املثالييتجه هذا العالج نحو إيجاد أكبر قدر ممكن من التقارب أو التطابق بين

 .النفس ي املطلوب  النهاية إلى تقبل ذاته وتقبل آلاخرين وبمعنى آخر يتحقق له النمو 

  بمعنى آخر استقالل العميل وتكامل شخصيته وزيادة تقبله لذاته وزيادة إحساسه باملسئولية ويصبح أكثر استبصارا بأسباب مشكلته . 

 

نمو وتتغير من خالل نشطه داخل الكائن الحي تمنحه الدافعية للنمو والانجاز وهي تهي وحدة ديناميه     الذات .1

 .  تفاعلها مع املجال الظاهري 

  يرى روجرز أن الذات تتشكل نتيجة استجابات الفرد ملؤثرات البيئة ومن إدراك الفرد وللبيئة والعالقات

   .  مع آلاخرين

تطورات ، هي كل ما يجري داخل الفرد ويكون قائما في الوعي وتتسع لتشمل ألافكار واملشاعر والحاجات وال ة اخلرب .2

أو الوعي فالخبرة هي كل ما يحدث للفرد في أي لحظه أما الدراية جزء من  بين الخبرة والدراية ويميز روجرز 

.  الخبرة تم ترميزه

  .  يقصد به املجال إلادراكي الذي يتضمن كل ما يخبره ويدركه الكائن الحي في أي لحظه من الوقت   اجملال الظاهري .3

النزعة حنو حتقيق  .4
   اتالذ

يرفض العالج املتمركز حول العميل فكرة وجود قوى مجهول هاو خفيه تحرك سلوك إلانسان ويرى روجرز 

  أن مداخل النفس البشرية نزعه خالقه وهي نزعه فطريه تدفع إلانسان في اتجاه التكامل والنضج
 شروط االستحقاق  .5

 

نسان إلى مشاعر التقبل من الحاجات ألاساسية ، ونظرا ألن حاجة إلا وينظر إليه باعتباره نوعا من التقدير

  . فإن شروط الاستحقاق تصبح محك للخبرات التي تم رفضها أو تقبلها بواسطة بناء الذات
  

 :يل وهي كالتالي أشار روجرز إىل جمموعة من االعتبارات اليت تسهل حتقيق أهداف العالج املتمركز حول العم
 . أي وجود قدر معقول من التواصل النفس ي بين ألاخصائي والعميل االتصال  -أ

  فالعميل في هذا النوع من العالج يكون في حالة من التناقض وعدم الاتساق بين خبراته الفعلية ومفهومه عن ذاته حالة العميل  -ب
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االحرتام  -ج
 والتقبل 

ا موجبا غير مشروط وهذا يعني أن املعالج مطالب بإبداء مشاعر الود والدفء للعميل وأن ينظر إليه على انه اعتبار 

 . يتقبله كما هو وأن يتقبل سلوكه ومشاعره بغض النظر عن كونها تتطابق مع املعالج أم ال

تطابق املعاجل يف  -د
 العالقة 

 . م بمشاعره وأحاسيسه وأفكاره تجاه العميلأي واقعية العالقة العالجية وصدقها بمعنى أن يكون املعالج على عل

أي استجابة املعالج بوعي وباتزان ملا بداخل العميل من مشاعر وأحاسيس وهذا التعاطف تزداد الحاجة إليه  هـ ـ التعاطف 

 .  عندما تنتاب العميل حاالت ألالم والقلق والاضطراب

  شاعرتكنيكات العالج مجيعها تدور حول امل
بعد أن يقوم املعالج بمساعدة العميل وتهيئته للتعبير عن مشاعره فـإنه يكون مطالب بتقبل هذه املشاعر سواء كانت  تقبل املشاعر

 . ايجابية أم سلبية

عد ذلك بخطوه بعد أن يقوم املعالج باستثارة العميل للتعبير عن مشاعره ويتقبل املعالج هذه املشاعر فغنه يقوم ب توضيح املشاعر

 . مهمة هي توضيح املشاعر بمعنى مساعدة العميل على إدراك هذه املشاعر وتقبلها كجزء من ذاته

هذا التكنيك يساعد على تحقيق التعاطف كشرط سهل للعالج حيث يكون املعالج بمثابة املرآة العاكسة ملشاعر  انعكاس املشاعر

ل إعادة صياغة هذه املشاعر باللفظ وعبارات أخرى مع الحفاظ على العميل التي قام بالتعبير عنها وذلك من خال

 . املضمون 
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 : مقدمة

  مات املعنوية نظرية ألازمة واحدة من النظريات التي بدأ يذيع استخدامها في ممارسات خدمة الفرد في إعقاب حروب الاستقالل نتيجة ألاز

والصدمات النفسية التي تعرض لها الجنود في الحروب املختلفة حينما يواجه الفرد موقف يتحدى إرادته ويهدد كيانه وال يقوى على 

 .مواجهته بإمكانياته املتاحة 

 فرد أو ألاسرة أو املجتمع حينما تعدو عن كونها نوع من أنواع العالج القصير في خدمة الفرد يستهدف التدخل ملساعدة ال ونظرية ألازمة ال

 .  يواجه مواقف طارئة متأزمة تجعله غير قادر على تناول أمور حياته بالصورة الطبيعة املعتادة 

اعة لها كل خصائص املشكلة في خدمة الفرد من حيث ألازمة نمط معين من املشكالت أو املواقف التي يتعرض لها فرد أو أسرة أو جم

 وجود القصور في التوظيف الاجتماعي لهذا الفرد أو لتلك ألاسرة أو الجماعة وال يستطيع هذا الفرد أو الجماعة أو ألاسرة سد هذا القصور 

عني أن ألازمة هي مشكلة بمفهومها في خدمة وهذا ي، بإمكانياته الذاتية مما يدفعه إلى طلب املعونة املتخصصة من ألاخصائي الاجتماعي 

 . الفرد 

يعرف كمنج ألازمة بأنها تأثير موقف أو حدث يتحدى قوى الفرد ويضطره إلى تغير وجهة نظر و إعادة التكيف مع نفسه أو مع العالم 

 .الخارجي أو مع كليهما 

ار السائدة أو نقطة التحول في حياة إلانسان أو حالة خطيرة يفقد فيها الفرد القدرة اضطراب في حالة الاستقر  :وهناك تعريف آخر لألزمة هو 

 . على رعاية نفسه 

 :وتنقسم األزمة إىل قسمني أساسيني 
 إلى املعاش  كما في حالة أزمة امليالد وأزمات النمو املختلفة خاصة أزمات مرحلتي املراهقة والشيخوخة وإلاحالة  :أزمات متوقعة   -1
أزمات مفاجئة غري   -2

  :متوقعة 
 

، الحريق ، حاالت الغرق ، ألامراض الجماعية وألاوبئة ، السيول ، الفيضانات ، والتي منها انهيار املنازل 

كما يمكن تقسيم ألازمات حسب موضوع ألازمة فيقال أزمة نفسية وأزمة صحية .ألخ ... الحوادث ، إلاصابات 

 .وأزمة أسرية 

 :أهم التحديات اليت تفرضها الكوارث من طبيعتها املفاجئة وما ينتج عن ذلك من صعوبة التنبؤ بها وحبجمها وأبعادها فيما يلي  وميكن إجياز

 ا لعدم القدرة على التنبؤ بمتى والذي يتمثل في عدم عناية الدول بإنشاء مؤسسات متخصصة في إدارة الكوارث نظر  التحدي املؤسسي

 .وأين ستظهر هذه الكوارث 

 في مواجهة الكوارث بين الحكومة املركزية وإلادارات إلاقليمية واملحلية  توزيع االختصاصات. 
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 ية الالزمة لتخفيف حدة الكارثة و إلاجراءات املترتبة على عدم التقيد بها من قبل إلادارات املحل طبيعة التشريعات القومية . 

 لتقديم العون واملساعدة للمتضررين  حتديد أفضل الطرق. 

 بمخاطر الكوارث وكيفية الحد منها  طرق توعية الرأي العام. 

 على عمليات إلانقاذ وإلاغاثة وتوصيل املعونات للمنكوبين  تدريب كوادر . 

 .يف السريع من حدة ألازمة والوصول بالفرد إلى استعادة بعض من قدراته وتتم فيه محاولة التخف  : اهلدف العاجل  .1

  وأيضا التقليل من التوترات التي تحول دون امتالك الفرد القدرة على التفكير املتوازن . 

ملوقف كما تخف حدة ا، ونسعى إليه عندما يسترد العميل توازنه بعض الش يء نتيجة لتحقيق الهدف العاجل  : اهلدف النهائي  .2

وبذلك تضعف املشاعر السلبية ، وتتالش ى ألاخطار التي كانت تهدد حياة العميل ، ويصبح أكثر قابلية لالحتمال 

 .  ويصبح العميل أكثر كفاءة للتعامل مع املوقف عند ذلك يسعى ألاخصائي إلى تحقيق الهدف النهائي للتدخل

 : وتندرج هذه األهداف النهائية تنازليًا يف ثالث مستويات على النحو التالي 
الوصول بالتوظيف االجتماعي للفرد إىل  -أ 

 ، احلد األقصى
 
ً
وذلك عند التعامل مع حاالت ألازمات التي تكون شخصية العميل ، وهو أكثر أهداف التدخل طموحا

 .فيها أكثر قابلية للتأثير 

صول بالتوظيف االجتماعي للعميل إىل الو -ب 
احلد األدنى

 وأقل طموحا من سابقة ، الذي كان عليه قبل ألازمة 
ً
 .ويعد هذا الهدف أكثر تواضعا

إيقاف منو وتطور األزمة والتقليل من  -ج 
أثارها

 بمعنى تجميد ، ومنع حدوث املزيد من التدهور 
ً
ويعتبر هذا أقل املستويات طموحا ويكون مرحليا

.ملوقف عند هذا الحد إلى أن يمكن تعديله إلى ألافضل ا

بصفة عامة  رغم أن ممارسة خدمة الفرد يف حاالت األزمات والطوارئ إمنا يتوقف على نوع األزمة وحدتها وأبعادها ونوع العالج املطلوب إال أنه ميكن
 :أن تتضمن املمارسة اآلتي 

كان في هذه النظرية لدراسة املاض ي سواء من القريب أو البعيد وإنما تنصب عملية الدراسة على معرفة احتياجات ال مالدراسة  .1

.العميل الحاضرة حتى يمكن تقديم املساعدة املطلوبة 

ائم ومعلوم تقتض ي طبيعة هذا النوع من العالج عدم الحاجة إلى عملية التشخيص بمعناه املتكامل فاملوقف واضح وقالتشخيص .2

.وإن كان هذا ال يمنع ألاخصائي الاجتماعي أن يأخذ في اعتباره نوع ألازمة وحدتها دور الفرد في إحداهها 

 إلى عالج املوقف بهدف مساعدة العميل على استعادة توازنه الطبيعي العالج .3
ً
:مع األخذ يف االعتبار ما يلي يتجه العالج أساسا

 .رتباط عاطفي يحوي جرعات مركزة من التعاطف والواقعية العالقة املهنية هنا هي ا -

 فالخطر الناجم من تأخير تقديم املساعدة أكثر فداحة من تقديمها في غير موضعها   -
ً
الخدمات املادية أو العينية واجبة التقديم فورا

 .ولغير مستحقيها 

 . إلخ ... نادي ، مستشفى ، إمكانية البيئة يجب أن تسخر كلها لخدمة العلماء سواء كانت مدرسة   -

 :وهذه املستويات هي ، يتضمن عالج األزمة العديد من املستويات العالجية اليت يتوقف استخدامها على طبيعة األزمة ذاتها 
.كما في حالة التدخل إلخالء السكان من املنازل املتصدعة آلايلة للسقوط  املستوى الوقائي  -

.عن طريق املساعدة في الحصول على الخدمات التشغيلية و التأهيلية كاألطراف الصناعية   تأهيلي املستوى ال -
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:مع األخذ يف االعتبار اآلتي  والذي يستهدف استعادة توازن ألافراد  املستوى العالجي  -

 ا كما كان الحال عليه قبل ألازمةتقوية وتنظيم الذات ألداء وظائفه .إزالة املشاعر السلبية املصاحبة ملواقف ألازمات 
 

 : وميكن تقسيم مستويات العالج هنا مستويني أساسيني 
 .والذي يستهدف عالج آلاثار التي ترتبت على حدوث ألازمة في أسرع وقت ممكن  مستوى حمدد 

 .والذي يستهدف القضاء على ألاسباب ألاولية لألزمة مع تقوية ذات الفرد وتدعيمها  مستوى شامل

 عالج عاجل سريع  وعالج طويل    :ومن املمكن أيضًا تقسيم مستويات العالج إىل 
 يستهدف تحويل ألازمة إلى مشكلة كما في حالة إيجاد مأوى ملن انهار مسكنهم أو تخفيض درجة الحرارة للطفل  العالج السريع 

 .من خاللها  فيتم من خالل دراسة متأنية للمشكلة ووضع خطة للتخفيف العالج بعيد املدى 

تي تستخدم في التدخل في ألازمات نفس أساليب العالج التقليدية وعادة ما يكون لألخصائي إطاره املرجعي املتمثل في املدرسة أو النظرية ال

 . ينتمي إليها والتي من بين أساليب العالج فيها ما يناسب الحالة 

 :التدخل يف األزمات عن بلورة تركيبة من األساليب العالجية تسري يف ثالثة حماور هي  وقد أسفرت البحوث اليت أجريت يف جمال
 .تجنيد إلامكانيات البيئية  -3 .تدعيم الذات في مواجهة ألازمة  -2 .إزالة الضغوط النفسية  -1

 :ليل من املشاعر السلبية املصاحبة لألزمة وتتضمن عددًا من األساليب أهمها وتتضمن األساليب العالجية اليت تستهدف إزالة أو التق
وقد ، ويستخدم لخفض املشاعر السلبية مثل القلق والتوتر وإلاحساس بالذنب والعار التي تكون مرتبطة باألزمة اإلفراغ الوجداني .1

 لهذه املشاعر ولكنه يخش ى التعبير عنها 
ً
 لها  وقد ال ، يكون العميل واعيا

ً
وله خطوات محددة هي ، يكون واعيا

.الاستشارة والتشجيع والتوظيف 

ويقصد به ، ويستخدم مع ألاشخاص الذين لم تستنفذ ألازمة كل قواهم وال زالت الذات لديهم على قدر القوة استفزاز القلق .2

 والبدء باألجزا
ً
 عالجيا

ً
ء ألاسهل التي يؤدي حلها إلى إكساب تجزئة ألازمة إلى أجزاء صغيرة و اعتبار كل منها هدفا

العميل املزيد من الثقة بالنفس وتقل بالتالي حدة املشاعر السلبية وعادة ما تتم مناقشة ما تم تحقيقه أثناء 

.املقابالت وذلك حتى يشعر العميل بالتقدم الذي حدث نحو حل ألازمة 

زمة توازنهم ووصلت الذات لديهم إلى درجة كبيرة من الضعف ويستخدم مع العمالء املضطرين الذين أفقدتهم ألا كبح القلق .3

ويتم تخفيف املشاعر السلبية عن طريق استثمار الذات الناجم عن إزالة الضغوط الخارجية املسببة لألزمة 

.ومناقشة التقدم الذي  تم إحرازه أثناء املقابالت 

يل إليها على أنها غير قابلة للحل وأنها نهاية املطاف وال أمل يترتب على املشاعر املصاحبة لألزمة أن ينظر العمالتأكيد .4

، ويستهدف التأكيد على وضع املشكلة في حجمها الصحيح دون مبالغة أو تهويل ، يرجى في حلها أو خروجه منها 

. ألامل في الحل دون إنكار لحجم الجهد املطلوب  بإعطاء

 :تستهدف األساليب العالجية اليت تتضمنها هذه اجملموعة العالجية دعم قدرة ذات العميل على مواجهة األزمة وتتضمن 
 بشدة نحو املاض ي ومستغالتوجيه التوقعي .1

ً
 فيه بفكره ومشاعره وال يعطييكون العميل في موقف ألازمة مشدودا

ً
للمستقبل  رقا

هذا ألاسلوب إثارة توقعات العميل في املستقبل و احتماالته املرغوب فيها وغير ويقصد ب، الاهتمام الذي يناسبه 

.املرغوب ويقوي استخدام هذا ألاسلوب استخدام من دافعية العميل للتحرك وبذلك الجهد 
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علومات واملهارات ويتضمن تزويد العميل باملعلومات واملهارات التي يحتاجها للخروج من ألازمة وتتنوع هذه املالتعليم والشرح .2

:من حالة إلى أخرى ومن عميل إلى آخر حسب شخصية العميل ونوع املشكلة مثل 

  معلومات عن ألازمة وكيفية حدوهها وعالقتها باألحداث وألاشخاص آلاخرين في حياة العميل مما يجعل فهمه

 .لألزمة أفضل ويجعله أكثر قدرة على التعامل معها 

 ية املتاحة والتي يمكنها إلاسهام في حل ألازمة وكيفية الاستفادة منها سواء كانت معلومات عن املصادر البيئ

 مؤسسات أو أشخاص

  معلومات عن ألاساليب العالجية التي يتم استخدامها للتعامل مع ألازمة وكيف يمكن أن تكون لها الفاعلية

 .في عالجها مع تفسير ألاسباب التي تؤدي إلى فشل ألاساليب 

أثري أساليب الت .3
املباشر

وهي التي تستهدف تعريف العميل بوجهة نظر ألاخصائي في كيفية التصرف السليم في جزئية معينة من املشكلة 

.وتتضمن هذه ألاساليب بصفة خاصة إلايحاء والترجيح والنصيحة 

مساعدة العميل  .4
على إعادة 

االنفتاح على 
العامل اخلارجي

فقدان شخص عزيز أو عالقة أساسية في حياته نتيجة للوفاة أو  يتضمن موقف ألازمة في بعض الحاالت

الطالق أو الهجرة أو انسالخ العميل من مجتمعات كان ينتمي إليها في بعض حاالت الكوارث املالية ويؤدي ذلك 

إلى إحساس العميل بالعزلة والفراغ وتجعله يتقوع وقد يؤدي إلى إصابته باضطرابات نفسية ويكون من 

.في هذه الحالة إيجاد عالقات بديلة وانتماءات بديلة لتلك التي افتقدها العميلالضروري 

لذلك يتمتع جتنيد اإلمكانات البيئية كأحد اخلطوط اليت تسري ، تتطلب مواجهة األزمة من اجلهد واإلمكانات ما خيرج عن نطاق قدرة العميل 
 :ة كبرية وتشمل هذه اإلمكانات ما يلي فيها العالج بأهمي

 .كل ما هو متاح من إمكانات سواء كانت مادية أو بشرية يف أسرة العميل سواء الصغرية أو املمتدة   -1

 .إمكانات املؤسسات األخرى اليت يعمل فيها األخصائي سواء كانت مادية أو فنية   -2

 .احمللي الذي يعيش فيه العميل  إمكانات املؤسسات األخرى واملهنيني اآلخرين يف اجملتمع  -3

 . إمكانات املتطوعني والقيادات احمللية غري الرمسية اليت ميكن جتنيدها خلدمة العميل   -4

اللجوء إلى فريق مما أدى إلى ، أدى الاتجاه املتزايد نحو الدقة في ألاداء إلى عجز املتخصص الواحد عن التعامل بمفرده مع املشكالت 

 
ً
 من املتخصصين في جوانب املوضوع بحيث يكمل بعضهم بعضا

ً
ومن املمكن أن يضم الفريق بجانب ألاخصائي ، العمل الذي يضم عددا

كما قد ينضم إليه بعض املتطوعين وتكون قيادة الفريق للعضو ، أخصائي تغذية ، ممرضة ، طبيب بشري ، الاجتماعي أخصائي نفس ي 

 . املهارة والقدرة آلالية على التدخل الناجح في ألازمة  الذي يمتلك

 :وجهة النظر املؤيدة 
 .يعتبر عالج ألازمة من العالجات القصيرة املستخدمة في خدمة الفرد والتي توفر الوقت والجهد في مقابل العالج التقليدي  .1

 .ه أن يزكى املسئولية الاجتماعية والتضامن الاجتماعي داخل املجتمع أن ممارسة هذه الاتجاه من شأن .2

 من  .3
ً
يتيح هذا الاتجاه الفرصة للتعامل مع املشكالت املجتمعية التي تؤرق املجتمع ومن ثم توسيع نطاق التعامل في خدمة الفرد بدال

 .التركيز السائد على التعامل مع حاالت فردية 

د في مواقف ألازمات والتي تفقدهم القدرة على اتخاذ القرارات السليمة هي حتمية حضارية وأخالقية تمليها أن التدخل في حياة ألافرا .4

 .  فلسفة خدمة الفرد
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أن ممارسة هذا الاتجاه يتيح الفرصة ألن تصبح خدمة الفرد معروضة ومفروضة في نفس الوقت وهكذا يلتقي الجانب النظري  .5

 . بالتطبيقي في خدمة الفرد 

 : جهة النظر املعارضة و
 :تستند وجهة النظر املعارضة هلذا االجتاه على اآلتي 

 .إن هذا الاتجاه ليس فيه جديد فهو خليط غير متجانس من النظريات ألاخرى  .1

ديلة يعالج هذا الاتجاه ألاعراض فقط دون العالج الجذري للمسببات التي أحدثت ألازمة ومن ثم يؤدي ذلك إلى ظهور ألاغراض الب .2

 .ويتضح ذلك في الحاالت التي يكون للفرد دور في إحداث ألازمة 

3.  
ً
إن هذا الاتجاه يتعارض مع ما تمسكت به خدمة الفرد طويال وهو العمل مع العميل وليس من أجل العميل كما أنه يتعارض أيضا

 . مع مبدأ حق تقرير املصير كمبدأ مهم في طريقة خدمة الفرد 

كما أنه ، ديرنا للفلسفة ألاخالقية وإلانسانية التي يرتكز عليها هذا الاتجاه وأهمية ممارسته في مواقف معينة تتطلب سرعة التدخل مع تق

 من الانتقادات املعاصرة لخدمة الفرد خاصة فيما يتعلق بتقليل قوائم الانتظار والتعامل مع مشكالت املجتمع وتوسيع نطا
ً
ق يرد على كثيرا

فنحن نرى أن هناك بعض الصعوبات اليت حتول دون إجيابية هذا والتركيز على الحاضر مع الاختصار في الوقت والجهد بالرغم من ذلك  التعامل
  :االجتاه أثناء ممارسته خاصة يف اجملتمع العربي واليت منها 

 .ءة تتطلب ممارسة هذا النوع من العالج أساليب إدارية وتنظيمية على مستوى عال من الكفا  -1

 .ال يمتلك هذا الاتجاه أي قدرة تفسيرية وإنما يعتمد في معظمه على الاجتهاد ومن ثم تكن هناك احتماالت للخطأ والصواب   -2

 .ال يمتلك هذا الاتجاه أي قدرة تفسيرية وإنما يعتمد في معظمه على الاجتهاد ومن ثم تكن هناك احتماالت للخطأ والصواب   -3

ملجتمع واللوائح والقوانين القائمة دون التطبيق ألامثل لهذا النوع من العالج الذي يتعاظم فيه العالج قد تقف إمكانيات وموارد ا  -4

 . البيئي مقارنة بالعالج الذاتي 

 : باإلضافة إىل ما سبق فلقد أثار هذا االجتاه العديد من التساؤالت اليت مل تلقى هلا إجابات مرضية هي 

؟ وأي جهات النظر آلاتية التي يعتد بها في تحديد وجود ألازمة هل العميل أم ألاخصائي الاجتماعي أم ما هو املقصود حقيقة باألزمة   -1

 .املؤسسة أم املجتمع أم بعض هؤالء أم جميعهم 

 .كيف يتسنى ممارسة هذا الاتجاه في حالة الكوارث املادية التي يكون سببها املباشر هو الفرد نفسه   -2

 ات العميل أم وظيفة املؤسسة وإمكانياتها ؟هل يتم التركيز على احتياج  -3

 ؟  -4
ً
 أيهما له ألاولوية في العالج إزالة آلاثار الناجمة عن ألازمة أم عالج ألاسباب التي أدت إلى حدوث ألازمة أم كليهما معا

 من تركها  -5
ً
مشاع تخضع ملشيئة  هل من املمكن تحديد مجموعة من ألاساليب العالجية التي تساعد على إحداث التغيير املطلوب بدال

 .وأهواء املمارس دون اعتبار آخر 

طاملا أن هذا النوع من العالج تندرج تحت أنواع العالجات املختصرة فإنه يجب تحديد دقيق ملا هو املقصود بكلمة مختصرة وما هي   -6

 اعتبارات ذلك ؟

 ما هي حدود التشخيص وأهميته في إطار هذا الاتجاه ؟   -7
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 : مقدمة

  لم يترك الدين إلاسالمي أمرا من أمور الحياة لنا فيه صالح إال وأرشدنا إليه. 

  مي ونجد في تعاليم إلاسالم ما يمكن أن يعد منهجا متكامال للتعامل مع املشكالت التي يمكن أن يواجهها إلانسان لذا يأتي املدخل إلاسال

 .في التعامل مع مشكالت ألافراد ليضع بين أيدينا ألاسس واملنطلقات التي توجهنا لالستعانة بها عند التعامل مع املشكالت الفردية 

 .للخير والشر  عرض إلاسالم إلانسان على حقيقته وبين أصله ومميزاته ومهمته في هذه الحياة وعالقته بالكون وقابليته

 : وميكن حتديد نظرة اإلسالم إىل اإلنسان من عدة حماور أهمها ما يلي
ألاصل البعيد وهو الخلقة ألاولى من طين ، وألاصل القريب من .. ترجع حقيقة إلانسان إلى أصلين  حقيقة اإلنسان وأصل خلقه  .1

 نطفة

دم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ولقد كّرمنا بني آ:قال تعالى  اإلنسان خملوق مكرم  .2

 
ً
 ممن خلقنا تفضيال

 فألهمها فجورها وتقواها  : فهو قادر على التمييز بين الخير والشر ، قال تعالى  اإلنسان خملوق مميز خمتار  .3

وهب اهلل اإلنسان القدرة على  .4
 التعلم واملعرفة 

اقرأ وربك ألاكرم الذي علم : أدوات هذه القدرة من سمع وبصر وفؤاد قال تعالى  فقد زّوده بكل 

 .  بالقلم علم إلانسان ما لم يعلم 

فلقد حمل هللا إلانسان مسؤولية تطبيق شرعه وتحقيق عبادته تلك املسؤولية التي أبت سائر  مسؤولية اإلنسان وجزاؤه  .5

 . املخلوقات أن تحملها وأشفقت من حملها

 . وجماع هذه املسؤوليات مسؤولية إلانسان عن عبادة هللا وتوحيده وإخالص العبادة له وحده  املهمة العليا لإلنسان هي عبادة اهلل  .6

  به فآدم عليه السالم التزم دين هللا ولذلك وضح عرف إلانسان الدين منذ سيدنا آدم عليه السالم ويظهر أثر التدين في سلوك امللتزمين

 . أثر التزامه في عودته سريًعا إلى هللا بعدما أزله الشيطان وزين له ألاكل من الشجرة التي حرمها هللا عليه

لذين والقرآن الكريم يزخر بنماذج عديدة وذلك واضح على ألاخص في أولى العزم من الرسل نوح وإبراهيم وعيس ى وموس ى ومحمد ا  -1

 . تحملوا ألاذى بشتى أنواعه دون أن يفت ذلك من عزائمهم على أداء رسالة هللا إلى خلقه 

ومن أمثلة النماذج البشرية من غير الرسل الذين وضح أثر التدين في سلوكهم سحرة فرعون الذين يعتبرون من أبرز ألامثلة   -2

 . املوضحة 

سالم فبدل سلوك أفراد ألامة على نقيض ما كانوا عليه من السيئات الكثيرة وتاريخ أمة محمد صلى هللا عليه وسلم ، لقد جاء إلا   -3

فبعد الخمر وامليسر ووأد البنات والظلم والنهب والسلب والتناحر والحروب أصبح املسلمون يًدا واحدة يتصفون بمكارم ألاخالق 

 . وإلايثار والكرم والشجاعة 

  عن كيفية تأثري الدين يف سلوك املسلمنيوهناك مناذج أخرى كثرية تربز صورًًا أخرى 
 قام بارتكاب جريمة الزنا دون علم أحد ومع ذلك يدفعه تدينه إلى الذهاب إلى رسول هللا صلى هللا عليه  النموذج األول

ً
يعرض رجال

 .لسابقة للمباشرة وسلم ليعترف أمامه بالزنا فيرده النبي صلى هللا عليه وسلم ألامر عليه مراًرا ويعرض عليه ألافعال ا
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المرأة زنت ثم جاءت تعترف لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم بما قامت به فيردها عليه الصالة والسالم مرات متعددة  النموذج الثاني

لوالدة الطفل ثم إلرضاعه حتى يفطم لعلها ال تعود ولكن تدينها ورغبتها الصادقة بالتخلص من هذا الذنب في الدنيا 

إلى العودة إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومعها الطفل بعد الفطام وبيده كسرة خبز فيقيم عليها الحد ، يدفعها 

 حتى أن الرسول صلى هللا عليه وسلم يقول لقد تابت توبة لو وزعت على أهل ألارض لو سعتهم

ضاعة التي تبيعها مع أن أمها تؤكد لها أن الخليفة ال يراها المرأة منعها تدينها وخشية هللا من أن تغش الناس في الب النموذج الثالث

ا من هللا وليس من الخليفة 
ً
  .ولكن إسالم البنت يثبتها على سلوك الحق خوف

وجدير بالذكر أن الكثير من املشكالت املعاصرة التي تعاني منها آلان مثل إلادمان والزواج العرفي والاغتصاب 

 .ة والتحلل القيمي وألاخالقي إنما مرده إلى البعد عن منهج هللا سبحانه وتعالى والسرقات والرشوة واملحسوبي

  وإلانسانية في عمومها تتمثل في الفرد ، إذا صح الفرد صح املجموع ، لذلك نرى الرسول صلى هللا عليه وسلم يقول :  ألن يهدي هللا

 واحًدا خير لك من الدنيا وما فيها بك ر 
ً
 .  جال

 كما وأن استناد خدمة الفرد على الشريعة إلاسالمية يحقق الدافعية املطلوبة للعمل وإلانجاز لدى كل من ألاخصائي الاجتماعي والعميل 

 : ومما سبق فسوف نتناول يف هذا السياق املوضوعات التالية 
 .الفرد إلاسالمية كضرورة إنسانية  خدمة  -2 .ماهية  خدمة الفرد إلاسالمية   -1

 .كيفية تحقيق ألاهداف   -4 .أهداف خدمة الفرد إلاسالمية   -3

 .بعض الصفات التي يجب أن يتحلى بها أخصائي خدمة الفرد في الدول إلاسالمية   -5

 . على املساعدة وفعل الخير واملعروف وإلانفاق في سبيل هللا  تزخر الشريعة إلاسالمية باآليات القرآنية وألاحاديث النبوية التي تحض

 :من القرآن الكريم 
 . وأحسن كما أحسن هللا إليك   2 ).. إن هللا يأمر بالعدل وإلاحسان  :فيقول الحق سبحانه وتعالى ( 1

3 )  وأحسنوا إن هللا يحب املحسنين . 4 ) وما تفعلوا من خير فإن هللا به عليم  . 

5 )  وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. 6 )  وإن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون . 

 :من السنة النبوية 
 ..  املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعًضا  : يقول الصادق ألامين  صلى هللا عليه وسلم ( 1

2 )  من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من ال ظهر له  . 3 ) وهللا في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه  . 

  يم وال يقتصر فعل الخير في إلاسالم على املنح أو العطاء كما في حالة املساعدات املالية وإنما يتسع مفهومها ليشمل إلاجراء والفعل لتقو

ويقول الرسول صلى هللا عليه  .  ...ظون لحدود هللا آلامرون باملعروف والناهون عن املنكر والحاف سلوك من انحرفوا عن منهج هللا 

 . من رأى منكم منكًرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف إلايمان  : وسلم 

  ونة بحسن والكلمة الطيبة وقول املعروف للمحتاج دون مساعدته تكون أجدى وأفضل من مساعدته إذا لم تكن هذه املساعدة مقر

 . قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى  ..الخلق 

  وألاخصائي الاجتماعي بحكم إعداده وطبيعة عمله منوط به رعاية مصالح العمالء ويحاسب على حسن رعايتها من هللا جل في عاله ومن

 . عن رعيته  مسئول أال كلكم راع وكلكم  : ولي ألامر وفي ذلك يقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 .ومما سبق يمكننا القول أن خدمة الفرد إلاسالمية ال تعدو عن كونها مساعدة إلانسان ألخيه إلانسان 
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 :وميكن النظر إىل عملية املساعدة يف ضوء االعتبارات التالية 

 . سالمي أنها مظهر من مظاهر التكافل الاجتماعي في املجتمع إلا   -1

ا أو أذى   -2 ٍّ
ّ
 . أنها تقدم خالصة لوجه هللا تعالى وابتغاء مرضاته دون من

ال تقتصر فقط على عملية الضمان الاجتماعي كما يعتقد البعض وإنما تمتد لتشمل كل عمل من أعمال البر وإلاحسان وألامر   -3

 . باملعروف والنهي عن املنكر 

 . ساعدة بنفسه أو عفت نفسه عن السؤالتمتد كذلك لتشمل كل صاحب حاجة سواء طلب امل  -4

 . ال تقتصر على املسلم فحسب بل تتعداه إلى أصحاب العقائد ألاخرى فلقد اتسعت رحمة إلاسالم لتشمل كل محتاج   -5

 .  أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون  ساعدة وفعل الخير  وجوب املبادرة في تقديم امل  -6

 . املهنة في تحقيق رسالتها ورعاية مصالح العمالء وله في مقابل ذلك ثواب كبير عند هللا ألاخصائي الاجتماعي هو أداه   -7

  حث إلاسالم كثيًرا على أعمال الخير من تآخ وتواد وتراحم ،وذلك من منطلق علمه تعالى بأهمية هذه ألاعمال والحاجة إليها .. 

 وث رحمة للعاملين سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم وفي هذا املعنى يقول املبع : وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون

 .  املستغفرون 

  ولقد أمرنا هللا عز وجل بالتصدي للعصيان والفاحشة إذا ما ظهرت بين بعض املسلمين . 

 :وأخالقية مستمدة من اآلتي  وتأسيسًًا على ما سبق ميكن القول أن حتمية الفرد اإلسالمية كضرورة إنسانية

 . حتمية املشكلة الفردية ممثلة في وجود أعمال املعاص ي وإتيان السوء والخروج عن منهج هللا   -1

  :منهم على سبيل املثال وجود بعض الفئات التي ينبغي أن تتصدى ملساعدتهم وتخفيف معاناتهم ،   -2

 . املسنون ( ج .املرض ى واملعوقين ( ب .املعوزين مادًيا ( أ
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 : مقدمة

  تتجه خدمة الفرد إلاسالمية إلى مساعدة الفرد على التخلص من عوامل انحرافه ومعصيته للخالق ، مع مساعدة كل محتاج وغير قادر . 

  ومساعدتهم على  التحلي باألخالق الحميدة  - العمالء –مع نشر الفضائل بين الناس كما تعنى بتهذيب النفس إلانسانية وإصالح حالها

 . والتمسك بالقيم إلاسالمية واعتياد العمل وفق ما تأمر به الشريعة إلاسالمية 

 ، عنها فال يبيعها باملال أو بغيره 
ً
وتسلم جوارحه وال ينطق  والواقع أن مساعدة إلانسان على التمسك بدينه وعقيدته تجعله ال يقبل بديال

 .لسانه إال بالقول الطيب 

 

 : ميكن حتديد بعض أهداف خدمة الفرد اإلسالمية يف اآلتي 
 . مساعدة الفرد على التخلص من مشكالته وآالمه حتقيًقا لكرامته وسعادته   -1

 . يواجه ضغوًطا ال يقوى على مواجهتها وحده تقديم يد العون واملساعدة إىل كل صاحب حاجه وإىل كل من   -2

 مقاومة االجتاهات اهلدامة من خالل ضوابط الدين اإلسالمي وتعاليمه  -3

 . مساعدة الفرد على العمل وفق ما جاءت به الشريعة اإلسالمية , إتباع أوامرها واجتناب نواهيها   -4

 وهكذا ميكن القول أن أهداف خدمة الفرد اإلسالمية
 .أهداف إنمائية( 3 .أهداف وقائية( 2 .عالجية أهداف( 1

  

ا موضع التنفيذ فإن هناك بعض ألامور التي تعين على ذلك ويجب أن 
 
حتى يتسنى وضع أهداف خدمة الفرد إلاسالمية املشار إليها سابق

 . تكون موضع اعتبار ألاخصائي الاجتماعي عند تعامله مع العمالء 

 :فق إمكانات العميل العمل و  -1

 .البدء من بؤرة اهتمام العميل  -ب  . أن العمل مع العميل ال ميكن أن يتم إال يف حدود وسائله ووفق إمكاناته  -أ 

 .مهما كانت مشكلة العميل وحالته فإن له قدرات جيب إيقاظها وتوظيفها لصاحله  -ج 

  : الرتغيب والرتهيب   -2

يب الضرورية في تقويم السلوك املنحرف فكما يوجد املدح والتشجيع يوجد اللوم يعتبر أسلوبا الترغيب والترهيب من ألاسال

 : مما سبق ميكننا أن نستخلص اآلتي  .والتأنيب ، ولكل منهما استخداماته وأهدافه  
 . أن أسلوبي الترغيب والترهيب هما من ألاساليب التي تعين على تحقيق أهداف خدمة الفرد في املجتمعات إلاسالمية  .1

 . الترغيب تتم ممارسته عن طريق تقدير موقف العميل والتشجيع والتدعيم والتأكيد على قبول التوبة وألامل في العالج  .2

 . الترهيب ويتم عن طريق ممارسة قدر من الضغط والاستثارة ملحاولة التأثير على العميل  .3
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 : الوعظ والنصيحة   -3

وألافعال والحث على مكارم ألاخالق واتباع كتاب هللا وسنة نبيه محمد صلى هللا عليه  وذلك عن طريق بيان الصالح وغير الصالح من ألامور 

فإننا نشري إىل بعض األمور اليت جيب أن يضعها ممارس خدمة الفرد يف الدول .. ونظرًًا ألهمية أسلوب النصيحة وما ميكن أن حيققه من أهداف . وسلم 
 :يحة اإلسالمية موضع االعتبار عند استخدامه للنص

 .يفضل عدم تقديم النصيحة للعميل عالنية أمام اآلخرين  -ب  .استخدام الثناء والتشجيع ضماًنا الستمرارية الفضائل من األعمال  -أ 

 (املؤمن مرآة املؤمن)الصدق يف القول والنصيحة وذلك بأن حيسن للعميل احلسن ويقبح له القبيح , قال صلى اهلل عليه وسلم -ج 

 .أال يرفض إعطاء النصيحة إذا طلبها العميل  -ه  .ء شيًئا يف أمور يعلمها هو وجيهلها العميلأال يدع من نصح العمال -د 

 .إذا كان ال يدري وذلك إقراًرا للحق ( ال أدري ) عدم إسداء النصيحة يف أمور ال يعلمها , وأن يقول  -و 

 : احلرية االجتماعية   -4

ر وميزه في ذلك عن سائر الكائنات الحية وهذا العقل هو مناط التكليف الذي لقد من هللا سبحانه وتعالى على إلانسان بالعقل والتفكي

  .يستعين به الفرد في تصريف أموره املختلفة واختيار الطريق والتمييز بين الحق والباطل وبين الخير والشر 

 :سبق ميكن أن نستخلص األتي ويف ضوء ما
 .مية هي دائًما حرية اجتماعية مقيدة وليست مطلقة أن الحرية التي يجب أن تمنح للعميل في الدول إلاسال  -أ 

تعني الحرية الاجتماعية بكل من الفرد والجماعة واملجتمع  -ب 

 . في نفس الوقت 

عندما يمارس العميل حرية الاختيار فإنه تتحقق بعض  -ج 

 .ألاهداف العالجية 

 حرية الفلسفية تعني الحرية الاجتماعية باملمارسة والفعالية الذاتية أكثر مما تعنى بال -د 

 على ألاخصائي الاجتماعي أن يقوم بتوضيح كافة جوانب املوقف للعميل والفرص املتاحة مع تقديم املقترحات  -ه 

 : صون أسرار العمالء   -5

 : صون أسرار العمالء يقتضي من األخصائي االجتماعي أن يسلك اآلتي 
 . أال يكشف أو يبوح عن أسرار العمالء التي توصل إليها  -ب  علومات  اعتبار العميل هو املصدر ألاساس ي للحصول على البيانات وامل -أ 

 .حفظ ملفات العمالء في أماكن آمنة  -د  . تهيئة املكان املناسب إلجراء املقابلة مع العميل   -ج 

عدم القيام بالزيارة املنزلية إال بعد موافقة العميل كما في حالة  -ه 

 .إثبات ألاحقية الاقتصادية 

 . رار العمالء الخارجة عن نطاق املشكلة عدم التنقيب عن أس -و 

يف الدول اإلسالمية ملمارسة املدخل اإلسالمي ال بد أن يتصف األخصائي بصفات  فضال عما جيب أن يتصف به ممارس خدمة الفرد من صفات فإنه
  :خاصة منها 

إن فاقد الش يء ال يعطيه ومن ثم وجب على ألاخصائي الاجتماعي أن يبدأ بتعليم نفسه وتقويمها في سلوكه ورأيه  عمل بعلمهأن ي  -1

فيكون تعليمه بسيرته أبلغ من تعليمه بلسانه ومعلم نفسه ومؤدبها أحق بالتقدير والاحترام من معلم الناس 

 . وتنسون أنفسكم أتأمرون الناس بالبر   : ومربيهم يقول تعالى 

احرتام وتقدير   -2
 اآلخرين

  ونعني به أن يضع ألاخصائي الاجتماعي العمالء موضع العناية والتقدير وإبداء الرغبة في املساعدة وأال

 عند هللا 
ً
 . يزجرهم أو يحتقرهم ويس يء معاملتهم فربما كانوا أفضل منه شأنا

 ماحة والبشاشة وحسن اللقاء ومن الضروري أن يتصف ألاخصائي الاجتماعية بالس. 
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أن يكون عاداًل   -3
 ومنصًفا

  سواسية في الحقوق والواجبات 
ً
 : خلق هللا إلانسان من أصل واحد ومصدر واحد وطينة واحدة وهم جميعا

 .  يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى 

  سالمية يجب أن يتصف بالعدل وعلى هذا فإن ألاخصائي الاجتماعي املمارس لخدمة الفرد في الدول إلا

وإلانصاف في املعاملة فال يفرق بين عميل وآخر ألمور ال تقتض ي التفريق وال يميز بين العمالء بسبب الجنس أو 

 . اللون أو العقيدة أو الحالة الاقتصادية أو صداقة أو قرابة

 القي حيث أنه يمثل القدوة واملثل الذي يحتذي به العمالءإن ألاخصائي الاجتماعي أحوج ما يكون إلى الالتزام ألاخ القدوة الصاحلة  -4
ا وأن يستعمل الحلم والتأني والرفق وأن يكتم غيظه ،  الصرب واجللد  -5

ً
ا وأال يكون فظ

ً
وعلى ألاخصائي الاجتماعي أال يبدي ضيق

ا بالعمالء فعليه أن يصبر على جفوة
ً
قد تصدر من عميله  وألاخصائي الاجتماعي مطالب بأن يكون صبوًرا مترفق

 وأال يصده ذلك عن اداء عمله أبًدا
تطهري النفس   -6

 ظاهرها وباطنها
ال ينبغي على ألاخصائي الاجتماعي أن يعمل في مجال الرعاية وإلاصالح ومساعدة آلاخرين قبل تطهير الجوارح من 

 . اء وما إلى ذلك آلاثام وتطهير البواطن من الصفات املهلكة مثل الكبر والحسد والرياء والبغض

وتطهير الباطن هو  وثيابك فطهر و ال يكتمل الظاهر إال بحسن املظهر وجمال الهيئة دون إسراف أو مغاالة  

 . أساس لكل إصالح 
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  : مقدمة

  حالة غير طبيعية وهو ما يسمى التبو 
ً
 ما بين سن الثالثة والرابعة من العمر ، ويكون التبول ليال

ً
ل يتحكم ألاطفال عادة في تبولهم ليال

 لدى بعض
ً
 ونهارا

ً
 فقط ولكن قد يحدث ليال

ً
 الليلي الالإرادي إذا تجاوز سن الخامسة أو السادسة من العمر ، وقد يحدث التبول ليال

ألاطفال ، ويكون شائعا عند الذكور أكثر من إلاناث ، وعند العائالت كثيرة ألافراد حيث يتوزع الحنان على العدد الكبير ، كما في 

 . الطبقات غير امليسورة 

  

  : ، ختتلف حسب املراحل العمرية كما يلي ر، قد يكون حدوثه بشكل متقطع وآخرون بشكل مستم مشكلة التبول الالإرادي مشكلة شائعة
  31سنوات تصل نسبته إىل  4عند األطفال يف سن%    11سنوات تصل نسبته إىل  6عند األطفال يف سن%  

  3سنة تصل نسبته إىل  12عند األطفال قي سن%    وان كانت بشكل متقطع , والبعض قد ال  ---% 1يف البالغني تصل النسبة إىل

  .ندرة حدوثهايشتكي منها ل

  يمكن  أن نوضح كيفية التدخل املنهي مع حاالت التبول كنموذج للمشكالت التي يتعرض لها ألاطفال والبد أن نوضح ذلك في ضوء

 .حيث يقوم ألاخصائي الاجتماعي بالتعامل معها ، حالة تطبيقية لطفلة تعاني من حالة تبول الإرادي 

 أ تعاني من تبول الإرادي وهي محولة من أخصائي املدرسة .أ.ادة النفسية الطفلة عتقدمت للعي.  

  سنوات ممتلئة الجسم هادئة الطبع أمام الغرباء وهي طليقة اللسان يظهر عليها بعض عالمات الحيرة والقلق  9والطفلة تبلغ من العمر

 . ، وكانت بصحبة أمها 

 

  :مـراحل الـتدخل الـمهين مـع الـحالة  :تماعي بإتباع اخلطوات التالية مع احلالة هذا وقد قام األخصائي االج

 :  حرص األخصائي يف بداية املقابلة األوىل على ما يلي :حتديد نقطة البدء مع العميل : أوال 

  الترحيب بالطفلة وأمها ودعوتها للجلوس.  

 قيق العالقة املهنية بينه وبين العميلة وألامركز ألاخصائي الاجتماعي على الخطوات التي تستهدف تح . 

 يحصل عليه من بيانات معلومات قد تفيد في خطة العالج على إن هذه  أوضح ألمها إن نجاح عالج الطفلة يتوقف على صدق ما

 . املعلومات تعتبر من ألاسرار التي لن يعرفها أحد سوى ألاخصائي الاجتماعي 

  :العميل هذا وقد تضمنت نقطة البدء مع 

  .تحويل العميلة إلى ألاخصائية النفسية بالعيادة إلجراء القياسات والفحوص النفسية عليها   -1

  .تحول الطفلة إلى الطبيب العضوي لتحديد ماذا كان تبول الطفلة راجع إلى أسباب عضوية   -2

 . يد املقابالت تم تحديد أسلوب العمل الذي سوف يتم بين ألاخصائي والعميلة ووالدتها من حيث مواع  -3
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  :تقدير املشكلة :  ثــانيًا

  :قام بوضع تقدير مبدئي للحالة لوضع تقدير نهائي ويتضمن التقرير املبدئي آلاتي   :التقدير املبدئي للمشكلة   -1

البيانات األولية وملخص .3
 احلالة

 الخ .......الثاني الابتدائي : السنة الدراسية . سنوات9: أ السن . أ. ع:الاسم : مثل 

 جنيه  511، ودخل ألاسرة  وآخينأب وأم وأخت  التكوين األسري . 6

تعاني الطفلة من تبول الإرادي منذ دخولها إلى املدرسة أ منذ سنتان وحتى تاريخ تحويلها من املدرسة  عرض املشكلة . 1

 إلى العيادة النفسية 

  .سبوعيا مرات أ 7تبين أن الطفلة تتبول    عدد مرات التبول . 1

لعالجية السابقة احملاوالت ا. 1
 من جانب األسرة 

لم تحاول ألاسرة تقديم أي محاولة عالجية للطفلة السابقة وإن كانت تستخدم معها بعض أساليب 

  .العقاب أحيانا والثواب أحيانا أخرى ، فضال عن لجوء ألام للدجالين لعالج ابنتها 

  :املعلومات املبدئية اليت توصل إليها األخصائي  (أ) املعلومات املرتبطة باملشكلة . 2
انخفاض دخل ألاسرة باملقارنة 

  .بعدد أفرادها 

قسوة ألاب ومعاملته السيئة 

  للطفلة

التدليل الزائد من جانب ألام 

  .وتلبيتها الحتياجاتها 

 : املعلومات األخرى الالزم الوصول إليها  (ب)
جة ذكاء تحديد در  التقرير الطبي 

 الطفلة

املستوى 

 الدراس ي 

النظام اليومي  عالقتها بزمالئها 

 .للطفلة 

  :طريقة احلصول على هذه املعلومات ( ج)
يتم الحصول على هذه املعلومات من ألاخصائي النفس ي بالعيادة وكذلك عن طريق الطبيب املعالج 

  .والاطالع على شهاداتها والاتصال بمدرسيها 

تعاني الطفلة من مشكلة تبول الإرادي ثانوي قد يرجع إلى التذبذب في املعاملة من جانب والديها من  ملبدئي لألخصائي التقدير ا.  7

 . حيث قسوة من جانب ألاب وتدليل زائد من جانب ألام 

 اخلطوات املستقبلية .  8

 
  :أ ــ اخلطط املطلوبة 

جمع البيانات واملعلومات خالل 

تاليتين واملتعلقة باألسرة املقابلتين ال

  .واملدرسة 

محاولة تعديل أسلوب معاملة ألاب  . وضع نظام للطفلة 

  .للطفلة 

 :ب ــ اإلمكانات احلالية واملتاحة للتعامل مع املشكلة 
وجود إشراف 

 طبي 

حصول الطفلة على أدوية وعقاقير 

  مجانية

رغبة ألام 

واستعدادها 

 للتعامل مع املشكلة 

ابة الطفلة استج

 وتفهمها

  .تخليص الطفلة من مشكلة التبول  • األهداف الواجب حتقيقها .  9

  .إيجاد جو أسري مناسب  •

  .تشجيع الطفلة على الذهاب إلى املدرسة  •

  .استخدم ألاخصائي الصياغات الكمية ألنها أكثر الصياغات تناسبا مع مشكل التبول الالإرادي   :التقدير الكمي   -2

  . س عدد مرات تبول الطفلة أسبوعياجدول قيا -أ 
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 في حدوث املشكلة  -ب 
ً
كقسوة ألاب، تدليل ألام، الخوف من )استخدام قائمة عائد املمارسة للتقييم وتحديد أكثر العوامل إسهاما

  (املدرسة ، سخرية الزمالء

  :خطة التدخل املهين مع العميل :  ثــــالثًا

 : على اخلطوات اآلتية اتفق بني األخصائي وكل من األم والعميلة 

 : وتتضمن مجموعة من ألاهداف العامة مع هذه الحالة كالتالي :حتديد أهداف التدخل املهين   -1

  .التخلص من مشكلة التبول الالإرادي أو التخفيف من عدد مرات التبول  :  اهلدف العام

 :ويتحقق هذا اهلدف من خالل األهداف الفرعية التالية 
  .ب ـ  تعديل أسلوب معاملة ألاب   .حياة الطفلة  أ   ـ تعديل نظام

  .حث مدرسة الفصل على الاهتمام بها  -د   .تخفيف تدليل ألام لها  -ج 

  .الانتظام في تناول ألادوية  -و   .التقليل من سخرية زمالئها لها  -هـ 

 :وقد تضمنت إلاستراتيجية ألاتي :إسرتاتيجية التدخل املهين  -2

 ألاهداف طويلة املدى وقصيرة املدى( ج .شخاص وألاوضاع البيئية املستهدفة التغييرتحديد ألا( أ

وتم الاتفاق على أن يشترك كل من العميلة وألام وألاب ومدرسة الفصل وبعض زمالء  الطفلة مع ضرورة مقابلة املدرسة وبعض ( ب

 زمالئها

 :أساليب التدخل املنهي التي من املمكن استخدامها (د

 مع عرض أنواع املدعمات التي يمكن استخدامها على الطفلة بل واختيار  املدعمات التي ترغب فيها ليب التدعيمأسا.  

 التي يجب أن تقوم بة كل من ألام والطفلة أسلوب تنفيذ املهام والواجبات.  

 ا بزوجهامع ألاب وألام إذا اقتض ى ذلك لن يؤثر على عالقته استخدام األساليب اليت تتسم باملواجهة . 

تم البدء في تنفيذ خطة العالج املتفق عليها مع ألام والطفلة والتي تضمنت عدد من ألاساليب نذكر منها على : تنفيذ خطة العالج   -3

 : سبيل املثال 

  :تنفيذ املهام التالية  : أسلوب تنفيذ املهام( 3

 .الانتظام في تناول العقاقير  •  .التوقف عن تناول السوائل  •  .تعويد الطفلة على موعد ثابت للنوم  •

  .إضاءة دورة املياه بصفة مستمرة  •  .عدم استخدام املواد الحريقة  •

  .القيام بتسجيل العالقات التي تشير إلى التبول  •  .إيقاظ الطفلة بعد نومها بثالث ساعات  •
 

  :هذا وقد استخدم ألاخصائي هذا ألاسلوب على مرحلتين  : أسلوب التدعيم(  6

عدم التبول ) وقد تم فيها استخدام جداول الفترة الثابتة حيث قام بتدعيم كل زيادة تحدث في سلوك الطفلة املرغوب  املرحلة األوىل

 .أسابيع (  6ـ  4)استمرت هذه املرحلة ( 
وقد ، موعد الحصول على املدعم حيث بدأ ألاخصائي في استخدام جداول الفترة املتغيرة بحيث ال تتنبأ الطفلة ب املرحلة الثانية

 . استخدم ألاخصائي مع الطفلة املدعمات املادية التي تتمثل في مكافأة الطفلة أسبوعيا بهدية رمزية 

التي يقوم الباحث بتدوينها في الجدول )*( أو ( √) أيضا استخدم الباحث املدعمات الرمزية مع الطفلة مثل عالمات 

 .الذي تحضره الطفلة أسبوعيا 
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  :استخدم ألاخصائي أسلوب العالقة املهنية من خالل املستويين التاليين  :العالقة املهنية  (1

  العالقة املهنية التأثيرية مع الطفلة.    العالقة املهنية التدعيمية مع ألام. 

لة الثانية معه في طبيعة إصراره على قام ألاخصائي باستخدام هذا ألاسلوب مع ألاب وذلك حيث قام بمناقشة في املقاب  : املـواجهة (1

  :من خالل  عقاب ابنته باستمرار وقسوته عليها

  شرح خطورة هذا ألاسلوب على الابنة وآلاثار السلبية املترتبة

 عليها 

  تدعيم استجابة ألاب وأن يرى نتيجة ذلك على تقليلها لعدد مرات

 . تبولها 

 ا ألاسلوب والتي منها عودته متأخرا إلى املنزل وإرهاقه الشديد فضال عن أن الطفلة كثيرة مناقشة ألاب في ألاساليب التي تدفعه إلى هذ

اللعب والجري وإلازعاج داخل املنزل مما يجعله مضطرا رغما منه أن يقوم بضربها أو الصراخ في وجهها فضال عن تناوله املزيد من 

ن سلوكه هذا معهم وخاصة مع العميلة يعتبر من ألاسباب الرئيسية أل ، الشاي والقهوة وعدم إعطاؤهم املزيد من الحب والحنان 

 . ملشكلتها 

 :أسلوب التحدي  (1

o     ألن كثير من الجارات نصحتها ، وقد استخدم الباحث هذا ألاسلوب مع ألام حيث أصرت على انه يمكن الاستعانة بأحد ألاولياء

 : باستخدام هذا ألاسلوب كالتالي  بالذهاب إلى الشيخة ألن هذا سوف يشفيها وقام الباحث

o     سأل ألاخصائي ألام عن كيفية تأكدها من أن هذا الكالم صحيح وأن هذه الدجالة تستطيع عالج ابنتها من مشكلتها  وإنها شفت كثيرا

  .من ألاوالد الذين كانوا يعانون من أمراض كثيرة 

o     هذا الكالم فذكرت أن ابنة إحدى الجارات كانت تعاني من حال هياج تحداها ألاخصائي بأن تقدم حالة واحدة كدليل على صدق

فسألها مرة  ..وتكسير وذهبت بها إلى الشيخة فسألها ألاخصائي وهل شفيت هذه البنت فقالت يومين ثم رجعت لها الحالة تاني زي ألاول 

 ذ فعادت ونظرت إلى ألارض وقالت الشفاء بيد هللا ياأستا، أخرى وأين الشفاء إذن 

o  إذا إن محاوالت مثل .حاول ألاخصائي تحدي منطق هذه ألافكار ليصل إلى إلاقناع الكامل عندها بعدم جدوى هذه الخرافات فقال لها

 خطوات البرنامج الذي تم تحديده وابنتك لديها مرض كأي ألامراض التي يمكن شفاؤها إذا تم تنفيذ كل، هؤالء الدجالين ليس لها فائدة

o فأظهرت اقتناعها بذلك ووعدت بتنفيذ كل خطوة من الخطوات التي اتفقنا عليها ، د تقدم وكل ش يء له عالج طاملا التزمنا به إن العلم ق

  .وترك كل الخرافات وإلادعاءات التي في ذهنها 

إلى الصفوف ألاولى بالفصل اتصل ألاخصائي بمدرسة الطالبة وأقنع ألاخصائية بضرورة نقل التلميذة  :اخلـدمات البـيئية املبـاشرة  (2

  .وكذلك أقنعها بضرورة تغيير أسلوب معاملتها للتلميذة حتى يتحقق لها الشفاء التام ، وكذلك إعفاؤها من بعض املصروفات الدراسية 
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 : مقدمة

  العالجي املناسب أن يسير وفق خطوات منظمة حتى يحقق لكي ينجح املرشد في عمله عليه باإلضافة الختيار  املدخل أو النموذج

أهداف عملية إلارشاد لذلك سوف يتم عرض نموذج تطبيقي في مجال إلارشاد لنتعرف على الخطوات التي يسير عليها املرشد في 

 .التعامل املنهي مع الحالة 

الحقائق التي تجمعت لدى املرشد حول الحالة يبدأ في تشخيص حالة املسترشد وصياغة العبارة بعد الانتهاء من الدراسة وفي ضوء 

، ”خالصة ما توصل إليه املرشد من معلومات بعد تحليلها وتفسيرها واستبعاد ما ليس له عالقة باملشكلة ”: التشخيصية وهي عبارة عن 

 :نموذج التالي وسوف نعرض للتشخيص وما يليه من عمليات من خالل عرض ال

  :مكونات العبارة التشخيصية   :تتكون العبارة التشخيصية من 

  واملقصود باملقدمة بعض البيانات ألاولية التي تدل على الحالة كرمز الطالب  :املقدمة : أواًل 
ً
  مثال

 الابتدائية ـ: ع ابتدائي ـ املرحلة الراب: الصف الدراس ي  ـ( م ، ع ، ق ) محمد عبد هللا القحطاني ـ الرمز / طالب مسترشد اسمه 

 )) يعاني الطالب من صعوبة في النطق: )) الشكوى  . سنوات 11:  العمر 

 صعوبة في النطق(( : الطائفي )) التصنيف الخاص  . مشكلة صحية نفسية: التصنيف العام 

 .شكلة واملقصود بالجوهر ألاسباب الذاتية والبيئية التي كونت امل :اجلوهر :  ثانيًا

 والعكس.. وتؤثر العوامل البيئة في الذاتية . وهي مترابطة متشابكة متداخلة يرتبط فيها الحاضر باملاض ي 

 سوء معاملة الوالدين للطفل والقسوة عليه تؤديان إلى
ً
  . إلخ… إما للعدوانية أو الخجل والانطواء  : فمثال

  :العوامل الذاتية وتشمل  -أ

 } وغيرها.. صعوبات الكالم ، ضعف السمع أو البصر } العضوية  كاألمراض احلالة اجلسمية 

 . كالخجل العدوانية والوسواس القهري  احلالة النفسية 

 . كاالنعزال وعدم وجود صداقات للطالب وسوء التكيف الاجتماعي احلالة االجتماعية 

 إلخ.. كنقص الذكاء وصعوبة التعلم وبطء التعلم  احلالة العقلية 

 على الطالب كاألسرة   :مل البيئةالعوا -ب 
ً
وتعني جميع املؤثرات الخارجية التي تؤثر في شخصية الفرد ، أي العوامل التي تشكل ضغطا

  .واملدرسة واملجتمع

ن تفصيل تعني الخاتمة أهم التوصيات العالجية مع إلاشارة إلى نوعية الطريقة التي سيسلكها املرشد في عالج املشكلة بدو :اخلامتة :  ثالثًا

 . ، كما ينبغي إلاشارة إلى نقاط القوة لدى املسترشد الستثمارها في العالج ونقاط الضعف لعالجها
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وميكن تلخيص أهم لكل مشكلة من املشكالت النفسية والاجتماعية أهداف ، هذه ألاهداف توجدها وتحددها الحالة املعنية بالدراسة ، 
  : ا يلياألهداف العالجية مب

 دون الحاجة إلى اللجوء إلى املرشد مستقبال  .1
ً
 . تعليم املسترشد كيف يحل مشكلته بنفسه ويصنع قراره بنفسه أيضا

 . مساعدة املسترشد في التغلب على املشكالت التي يعاني منها  .2

  . تحقيق الصحة النفسية للمسترشد .4 . الرفع من مستوى الطالب التحصيلي والعلمي  .3

  يعتمد عالج املشكالت النفسية والاجتماعية على مدى ما توفر للمرشد من معلومات عن الحالة ، وعلى مدى فهم املرشد للمشكلة

 ليتمكن من خالل ذلك من وضع خطة عالجية مناسبة للحالة التي بين يديه
ً
 دقيقا

ً
 صحيحا

ً
  . فهما

 على إزالة 
ً
 كليا

ً
ألاسباب الذاتية والبيئة التي كونت املشكلة ، وتخليص املسترشد من تأثيراتها الضاغطة  كما أن العالج يعتمد اعتمادا

 ال يمكن إزالتها أو القضاء عليها ولكن يمكن أن يعمل املرشد على 
ً
عليه ، ولكن ليس بمقدور املرشد إزالة كل ألاسباب ألن هناك أسبابا

 . ق تركه عرضة للصراع والتوتر والقل ، وهذا في حد ذاته أفضل من ف معهاالتخفيف من وقعها على املسترشد ، ومساعدته في التكي

 يتحسن وضع الطالب الخاضع للدراسة ملجرد العناية والرعاية ، وهذا ما 
ً
يعني تتبع الحالة ملعرفة مدى التحسن من عدمه ، فأحيانا

 ال يتحسن وضع الطالب أل 
ً
 وعلى سبيل املثال فإن متابعة احلالة تتم على النحو التالي سباب غير مقدور عليها ، يطمح له املرشد ، ولكن أحيانا

اللقاء باملسترشد بين فترة وأخرى للسؤال عن   -1

 . حالته

 ومالحظتهم على   -2
ً
اللقاء ببعض املعلمين ملعرفة مدى تحسنه علميا

  .سلوكه

الاطالع على سجالت الطالب ودفاتره ومذكرة   -3

 . واجباته

 أو بطلب حضوره للمدرسة ملعرفة وضعه الاتصا  -4
ً
ل بولي أمره إما تلفونيا

 داخل ألاسرة ، وهل هناك تطورات جديدة حدثت ؟ 

 …  ( ولكن هذه النقطة بالذات ينبغي عدم تنفيذها إال مبوافقة الطالب)

  . والبد أن يذكر املرشد تاريخ املتابعة ومتى تمت

 : لألسباب اآلتيةلف الحالة إذا رأى وأحس أنه ال فائدة من الاستمرار فيها يمكن للمرشد إغالق م

  . انتقال الطالب من املدرسة أو تركه لها .1

  . إحساس املرشد أنه ال يستطيع تقديم املساعدة للمسترشد ، عندئذٍّ يقوم بتحويل الحالة ملرشد آخر أكثر منه خبرة .2

كاألمراض النفسية والعقلية وغيرها ، فيقوم املرشد بتحويلها للعيادة النفسية ، أن تكون الحالة ليست في نطاق عمل املرشد  .3

 . ويتولى هو دور املتابعة

  . عندما يتحسن املسترشد ، ويدرك املرشد أن املسترشد قد تعلم كيف يحل مشكالته بنفسه .4
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ريفات إلارشاد الاجتماعي وقد لوحظ أنها تعريفات متعددة ، وتم التفرقة ما بين إلارشاد والتوجيه والعالج تم في هذا املقرر استعراض تع

  :ومت التعرف على  .وبين ما هو نفس ي وما هو اجتماعي وما هو منهي 

  واجبات املرشد وألامران الضاران في

 .عمل املرشد 

  خطوات العالج.  إلارشاد وأسبابها  أساليب املقاومة الالواعية لعملية

 .ومظاهرها 

  إرشاد ألاطفال وتوجيههم وخطوات

 .حل النزاع بين ألابناء والوالدين 

  أهم ما يجب على املوجه

 .عمله في املدرسة 

  وبعض ألاخطاء الواجب تجنبها في عملية إلارشاد.  

  الصفات الواجب توافرها في املرشد .   التفرقة بين أنواع إلارشاد.  اد الاجتماعي وأهدافه خصائص إلارش . 

 :وقد مت عرض النظريات التالية تم استعراض بعض نظريات إلارشاد الاجتماعي باختصار تمهيدا لعرضها تفصيليا فيما بعد ،

  سيكولوجية الذات.   الاتجاه السلوكي.   الدور.   العالج العقالني السلوكي.   ألاسري. 

 :مت تناول ما يلي يف هذا املوضوع   

  مراحل تطور ممارسة اخلدمة

 . االجتماعية املدرسية مبصر

  خطوات التدخل املهين مع

 .احلاالت 

 حتديد نقطة البدء مع العميل .  تقدير املشكلة  . 

 :ائي منها النموذج الذي يصلح مع حالة املسرتشد وهي مت التعرف عدة مناذج للتدخل املهين حتى خيتار األخص 

 املعريف/  النموذج اإلدراكي .  التدخل السلوكي .   الرتكيز على املهام  التدخل باستخدام مفهوم الذات . 

 الدور االجتماعي .  العالج األسري .  العالج الواقعي .  العالج املتمركز حول العميل 

 نظرية األزمة .  يف التعامل  املدخل اإلسالمي

 . مع مشكالت األفراد

 حالة تطبيقية .   ثم اختتم املقرر بنموذج للممارسة يقتدي

 .  به املرشد يف ممارسته

 

 

 

       

   

 

 .. تـمـت بـحـمـد اهلل 

 ي لكم بالتوفيق دعوات

 حـلـم الـمـشـاعـر  


