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أسس اخلدمة االجتماعية 
  صابر أحمد عبد الباقً. د

 
                                      المحاضرة األولى

             
 :التطور التارٌخً لمهنة الخدمة االجتماعٌة

الخدمة االجتماعٌة ظهرت استجابة لظروؾ اجتماعٌة سادت المجتمع األمرٌكً، حٌث واكب ظهورها ظهور مؤسسات الرعاٌة االجتماعٌة التً تهدؾ 
 .إلى تقدٌم خدمات اجتماعٌة لؤلفراد والجماعات فً المجتمع

: المتؽٌرات التً صاحبت نشأة الخدمة االجتماعٌة فً الخارج
. الثورة الصناعٌة- 1
. المشكبلت المرتبطة بالنمو الحضري- 2
. الثورات والحروب فً أوروبا وفرنسا- 3
. التحول من نظام اإلقطاع إلى النظام الرأسمالً- 4
. تأثر التشرٌعات باألفكار االشتراكٌة- 5
. فشل التشرٌعات فً مواجهة مشكبلت المجتمع األمرٌكً- 6
. االستفادة من العلوم اإلنسانٌة- 7

: التطور التارٌخً لمهنة الخدمة االجتماعٌة فً المجتمع األمرٌكً
. مرحلة التطوع وإنشاء المؤسسات االجتماعٌة: المرحلة األولى

: وتتسم هذه المرحلة بالسمات التالٌة
. انتشار األفكار اإلنسانٌة واالجتماعٌة التً جاءت بها الثورة الفرنسٌة مثل العدالة والمساواة والحرٌة واإلخاء -
. ظهور العلوم اإلنسانٌة وما جاءت به من نظرٌات تسعى إلى فهم دوافع السلوك اإلنسانً -
. بداٌة حركة تنظٌم اإلحسان ووجود متطوعٌن ٌعملون بها أدى إلى مطالبتهم باكتساب االعتراؾ واعتبارهم متخصصٌن -
.  وضع تصورات مهنٌة لصٌاؼة مقومات الخدمة االجتماعٌة كمهنة وتحلٌل بعض الحاالت التً ٌعانً منها العمبلء -
 

(. 1946-1917)ظهور طرق مهنة الخدمة االجتماعٌة : المرحلة الثانٌة
. ماري رٌتشموند وكتابها التشخٌص االجتماعً الذي أوضح معالم طرٌقة خدمة الفرد: 1917 -
.  خبلل المؤتمر القومً للخدمة االجتماعٌة1935 تم وضع أول تعرٌؾ لخدمة الجماعة واالعتراؾ بها عام 1933 -
.  ظهور قانون الضمان االجتماع1937ً -
.  االعتراؾ بطرٌقة تنظٌم المجتمع فً المؤتمر القومً للخدمة االجتماعٌة1946 -
 

 وضع تعرٌؾ للخدمة االجتماعٌة تناول طرقها الثبلثة وهو تعرٌؾ هٌربرت ستروب وهو أنها فن توصٌل الموارد المختلفة إلى الفرد 1948وفً عام 
. والجماعة والمجتمع إلشباع حاجاتهم عن طرٌق استخدام طرٌقة علمٌة لمساعدة الناس على مساعدة أنفسهم

تبل ذلك االنفتاح على التراث العلمً االجتماعً وأخذت مناهج إعداد األخصابٌٌن االجتماعٌٌن تهتم بدراسة النظرٌة االجتماعٌة وفً نهاٌة الخمسٌنات 
أصبحت الخدمة االجتماعٌة توصؾ بأنها وسٌلة لحماٌة المجتمع وتقدٌم الخدمات العبلجٌة وأصبح هدؾ الخدمة االجتماعٌة ٌضم ثبلث طرق 

. أو مناهج أساسٌة فً الممارسة وهً خدمة الفرد وخدمة الجماعة وتنظٌم المجتمع
 

. ظهور الطرق المساعدة فً الخدمة االجتماعٌة خالل الستٌنات والسبعٌنات: المرحلة الثالثة
خبلل الستٌنات ظهرت العدٌد من المشروعات القومٌة للرعاٌة االجتماعٌة بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة تهدؾ إلى النهوض بالمناطق الفقٌرة االجتماعٌة 

. وهكذا كانت بداٌة نشأة طرٌقة التخطٌط االجتماعً
كما ظهرت طرٌقة البحث واإلدارة فً الخدمة االجتماعٌة استجابة للظروؾ والمشكبلت ونتٌجة الزدٌاد عدد المؤسسات االجتماعٌة أصبح من 

. الضروري وجود طرٌقة تهدؾ إلى إدارة هذه المؤسسات بشكل علمً وهً طرٌقة اإلدارة فً الخدمة االجتماعٌة
 

. المرحلة الحالٌة لمهنة الخدمة االجتماعٌة وتبدأ من الثمانٌنات إلى وقتنا الحالً: المرحلة الرابعة
وتتمٌز هذه المرحلة باتجاهات ٌمكن تحدٌدها . تتمٌز هذه المرحلة باستخدام األسلوب العلمً المنظم للكشؾ عن مسببات المشكبلت القابمة فً المجتمع

: فٌما ٌلً
. التركٌز على التفاعل بٌن الفرد والبٌبة المحٌطة به- 1
. االهتمام بدراسة المجتمعات من حٌث تركٌبها العضوي ومن حٌث حاجاتها- 2
 
. مراجعة المٌثاق األخبلقً لؤلخصابٌٌن االجتماعٌٌن والذي ٌوجه السلوك المهنً للمارس- 3
. أصبحت حقوق المواطنٌن حقوقا مقررة على المستوى الدولً والمحلً- 4
. االهتمام بإصدار دورٌات علمٌة تتضمن مقاالت فً الخدمة االجتماعٌة- 5
 .ازدٌاد االهتمام بإعداد األخصابٌٌن االجتماعٌٌن لمقابلة الطلب المتزاٌد علٌهم لسد حاجات التطور الحضاري الحدٌث- 6
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: نشأة وتطور مهنة الخدمة االجتماعٌة فً مصر
ٌمكن القول أن مهنة الخدمة االجتماعٌة قد نشأت فً مصر نتٌجة الحتٌاج المجتمع المصري لها من ناحٌة وجهود الشباب المثقؾ الذي أحس بمشاكل 

. المجتمع وبعض الجالٌات األجنبٌة من ناحٌة أخرى
 

: وٌمكن أن نمٌز بٌن ثبلث مراحل حددت نشأة وتطور المهنة فً مصر وهً
 

(. 1935قبل عام )مرحلة النشاط التطوعً : المرحلة األولى
 لخدمة أهالً الحً الموجودة فٌه وتوجٌه 1930وكانت امتدادا لئلحسان وفعل الخٌر من جانب المتطوعٌن فنشأت محلة الرواد بمدٌنة القاهرة عام 

 فً تكوٌن جماعة لدراسة النواحً االجتماعٌة التً ٌمكن 1932كما فكر بعض المصلحٌن فً عام . سكانه لٌكونوا مواطنٌن صالحٌن
لمجهوداتهم المحدودة أن تؤثر فٌها وكان من نتٌجة تلك الدراسة إنشاء نادي ألبناء الشعب لٌكون بٌبة صالحة ٌمارس فٌها الشباب أنشطة تعود 

. علٌهم بالنفع
 

(. 1968-1935)بداٌة االهتمام بتعلٌم الخدمة االجتماعٌة : المرحلة الثانٌة
بإنشاء مدرسة الخدمة االجتماعٌة بمدٌنة اإلسكندرٌة لتعلٌم األجانب الذٌن ٌعملون فً 1935فً هذه المرحلة بدأت جهود الجالٌة الٌونانٌة فً عام 

مٌادٌن الرعاٌة االجتماعٌة فً مصر ثم توالى إنشاء المعاهد األهلٌة والحكومٌة لتدرٌس الخدمة االجتماعٌة 
 

. ( حتى اآلن1968)االهتمام بالدراسات العلٌا فً الخدمة االجتماعٌة  (الحالٌة)المرحلة الثالثة 
وفٌها تم االهتمام بتخرٌج متخصصٌن على مستوى الدبلوم والبكالورٌوس والماجستٌر والدكتوراه وتطوٌر مناهج إعداد األخصابً االجتماعً إلى 

 .جانب االعتراؾ االجتماعً بالمهنة واالهتمام بعقد المؤتمرات العلمٌة
 

: الخدمة االجتماعٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة
انطبلقا من تعالٌم اإلسبلم التً تحض على التعاون والتكافل تقدم حكومة المملكة العربٌة لمواطنٌها كافة الخدمات التً تتضمنها السٌاسة االجتماعٌة 

. وخطط التنمٌة الشاملة بالمجتمع السعودي
وهناك عدٌد من األسباب والعوامل التارٌخٌة التً أحاطت بظهور وتطور مهنة الخدمة االجتماعٌة بالمملكة العربٌة السعودٌة ترتبط بثبلثة أبعاد أساسٌة 

: هً
 

: ٌتعلق بالمجتمع السعودي فً مرحلة التحول االجتماعً: البعد األول
حٌث شهد المجتمع السعودي نموا اقتصادٌا كبٌرا صاحبه تؽٌر حضاري وتحول اجتماعً سرٌع انعكست آثاره على سلوك واتجاهات السكان 

والعبلقات بٌنهم والقٌم السابدة مما استوجب وجود الخدمة االجتماعٌة لتحقٌق التوازن بٌن الجوانب المادٌة والمعنوٌة الناجمة عن التؽٌر 
. الحضاري والتحول االجتماعً ومواجهة المشكبلت الناجمة عن عدم التوازن بٌن جانبً التؽٌر فً المجتمع السعودي

 
: بعض الحقائق والمعطٌات الموجهة للرعاٌة االجتماعٌة فً المجتمع السعودي: البعد الثانً

شهد المجتمع السعودي تؽٌرا فً أنماط الحٌاة من أسرة ممتدة إلى أسرة نواة مما اقتضى من الدولة أن تحل محل األسرة الممتدة ولذا وجدت المؤسسات 
. االجتماعٌة لتعمل على تلبٌة احتٌاجات المواطنٌن

وعلى هذا اهتمت المملكة بالخدمة االجتماعٌة كمهنة تستهدؾ توفٌر خدمات الرعاٌة االجتماعٌة فً المجتمع من خبلل عمل األخصابٌٌن االجتماعٌٌن 
. فً المؤسسات المختلفة فً كافة مجاالت الرعاٌة االجتماعٌة فً إطار المعطٌات الموجهة للرعاٌة فً المجتمع

 
: اتجاهات خطط التنمٌة نحو برامج الرعاٌة االجتماعٌة بالمملكة: البعد الثالث

سعت المملكة إلى التوسع فً فرص التعلٌم المجانً واالهتمام بالتدرٌب فً مجاالت عدٌدة مما كان دافعا من الدوافع الهتمام المملكة بالخدمة 
االجتماعٌة تعلٌما وممارسة إلمكانٌة مساهمة األخصابٌٌن االجتماعٌٌن مع التخصصات األخرى العاملة فً مجاالت اإلنتاج والخدمات فً 

 .إطار من التنسٌق لتحقٌق أهداؾ خطط التنمٌة فً االرتقاء بمستوى معٌشة المواطنٌن ودعم االستقرار االجتماعً
 

: خصائص االهتمام بتعلٌم وممارسة الخدمة االجتماعٌة فً المملكة
: ٌبلحظ على ممارسة مهنة الخدمة االجتماعٌة وتعلٌمها بالمملكة ما ٌلً

أن بدء انتقال مهنة الخدمة االجتماعٌة إلى السعودٌة كان من مصر عن طرٌق االستعانة ببعض األخصابٌٌن االجتماعٌٌن المصرٌٌن للعمل فً - 1
. وزارة المعارؾ لئلشراؾ على إدارة التربٌة والنشاط االجتماعً

فً إطار سعودة الوظابؾ تم االستؽناء عن أؼلب األخصابٌٌن االجتماعٌٌن من ؼٌر السعودٌٌن لٌحل محلهم المواطنون من األخصابٌٌن - 2
.  االجتماعٌٌن

. تعدد صور إعداد األخصابً االجتماعً سواء من خبلل شعبة تابعة ألحد األقسام العلمٌة أو أحد األقسام المستقلة، أو كلٌة إلعداد األخصابٌٌن- 3
اهتمام المملكة بإرسال البعثات من أبناء المجتمع لدراسة الماجستٌر والدكتوراه فً بعض الدول األجنبٌة إلى جانب االهتمام بالدراسات العلٌا فً - 4

. بعض الشعب أو األقسام
. االهتمام بعقد المؤتمرات العلمٌة المحلٌة أو المشاركة فً المؤتمرات الدولٌة والعالمٌة للخدمة االجتماعٌة- 5
االستعانة باألكادٌمٌٌن من المتخصصٌن فً الخدمة االجتماعٌة من الدول العربٌة خاصة مصر إلى جانب الوطنٌٌن للمشاركة فً إعداد األخصابٌٌن - 6

. االجتماعٌٌن وفق أحدث المناهج العالمٌة لئلعداد المهنً فً إطار الخدمة االجتماعٌة وبما ٌتمشى مع واقع المجتمع السعودي
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 المحاضرة الثانٌة
 

: مقدمة
وقد ٌرجع هذا إلى حداثة الخدمة االجتماعٌة وإلى تعدد المفاهٌم التً . ٌجب اإلشارة إلى أنه من الصعوبة وضع تعرٌؾ شامل ودقٌق للخدمة االجتماعٌة

. ظهرت بهذا الشأن
وال ؼضاضة فً هذا إذ أن الخدمة االجتماعٌة شأنها شأن أي علم حدٌث ٌعتمد على اجتهادات الرواد األوابل لصٌاؼة اإلطار المعرفً لهذا العلم 

 .وتوضٌح مفهومه للعاملٌن والمشتؽلٌن
 

 :شروط التعرٌف الجٌد
: ٌمكن إٌجاز مجموعة من الشروط التً ٌنبؽً توافرها فً التعرٌؾ الجٌد

. أن ٌكون التعرٌؾ قصٌرا بحٌث ٌتم التعبٌر عن أفكاره بأقل الكلمات- 1
. استخدام الكلمات السهلة الواضحة التً تخلو من الؽموض والتعقٌد- 2
. سبلمة التركٌب من الناحٌة اللؽوٌة- 3
 .االهتمام بالمحتوى الذي ٌتضمنه الموضوع المراد تعرٌفه- 4
 

: التعرٌفات األجنبٌة
 (:1925)تعرٌف هنسون 

ٌعرؾ هنسون الخدمة االجتماعٌة بأنها نوع من الخدمة التً تعمل من جانب على مساعدة الفرد أو جماعة األسرة التً تعانً من مشكبلت لتتمكن من 
الوصول إلى مرحلة سوٌة مبلبمة، وتعمل من جانب آخر على أن تزٌل بقدر اإلمكان العوابق التً تعرقل األفراد على أن ٌستثمروا أقصى 

. قدراتهم
 

( 1975)تعرٌف ماكس سٌبٌورٌن 
الخدمة االجتماعٌة طرٌقة مؤسسٌة لمساعدة الناس على تفادي المشكبلت االجتماعٌة، وتعمل على عبلج المشكبلت االجتماعٌة من خبلل تقوٌة وظابفهم 

. االجتماعٌة وتمارس من خبلل مؤسسات لتقدٌم الخدمات اإلنسانٌة، وهً فن تكتٌكً وعملً تقوم بتقدٌم مهام ٌحتاج إلٌها المجتمع
 

( 1956)تعرٌف الجمعٌة القومٌة لألخصائٌٌن االجتماعٌٌن 
مهنة تخصصت فً تٌسٌر وتنمٌة العبلقات االجتماعٌة بٌن األفراد والجماعات والنظم االجتماعٌة، ومن ثم تقع مسبولٌة العمل االجتماعً على هذه 

المهنة، تلك المسبولٌة التً تصدر عن وظٌفتها فً المجتمع ومن معارفها المهنٌة، وٌعتبر األخصابً االجتماعً مسبوال بالدرجة األولى عن 
اإلدراك الواعً للظروؾ االجتماعٌة السابدة بما فً ذلك النظم االجتماعٌة القابمة واحتٌاجات المجتمع وموارده الفعلٌة، والتوقعات المستقبلٌة 

وتوجٌه نظر المسبولٌن من الهٌبات الحكومٌة أو األهلٌة أو قادة المجتمع حتى ٌتعاون المجتمع فً تذلٌل الصعوبات القابمة أو استحداث خدمات 
 .جدٌدة تستجٌب الحتٌاجات الناس فً المجتمع

  
(: 1976)تعرٌف أحمد كمال أحمد 

طرٌقة علمٌة لمساعدة اإلنسان ونظام اجتماعً ٌقوم بحل مشكبلته وتنمٌة قدراته ومعاونة النظم االجتماعٌة الموجودة فً المجتمع للقٌام بدورها وإٌجاد 
. نظم اجتماعٌة ٌحتاجها المجتمع لتحقٌق رفاهٌة أفراده

 
: تعرٌف عبد المنعم شوقً

نظام اجتماعً مرن ٌشترك بطرقه األساسٌة مع بعض النظم األخرى، وٌقوم بالعمل فٌه مهنٌون متخصصون وٌهدؾ إلى مقابلة احتٌاجات األفراد 
والجماعات إلى النمو والتكٌؾ فً المجتمع إذا فشلت فً ذلك النظم االجتماعٌة األخرى، كما ٌهدؾ إلى مساعدة تلك النظم على النمو واالمتداد 

. أو حتى تقابل حاجات األفراد والجماعات والمجتمعات بطرٌقة أكثر كفاءة
 

: تعرٌف محمد شمس الدٌن أحمد
الخدمة االجتماعٌة علم وفن تقدم بواسطتها المساعدة لمن ٌجد صعوبة فً التكٌؾ وٌحتاج إلى هذه المساعدة، كما أنها المساعدة التً ٌعطٌها من هم فً 

حالة تكٌؾ اجتماعً سلٌم حتى ال ٌصبحوا فً حالة سؤ تكٌؾ وذلك بواسطة األخصابً االجتماعً فً مؤسسة اجتماعٌة لتنمٌة القٌمة 
. والرفاهٌة االجتماعٌة لؤلفراد والجماعات

 
: تعرٌف أحمد السنهوري

الخدمة االجتماعٌة قوة محركة تعمل بأسلوب متكامل ٌهتم بالفرد باعتباره الخلٌة أو النواة لهذا المجتمع كما ٌهتم بوحدات المجتمع فً شكل الجماعات 
التً ٌنظمها المجتمع لتحقٌق أؼراضه فً مساٌرة التطور االشتراكً إلى جانب تدعٌم وتوجٌه منظمات المجتمع والتنسٌق بٌنها لتعمل فً وحدة 

 .متكاملة
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 :مبررات االتفاق حول توحٌد تعرٌف الخدمة االجتماعٌة
كٌؾ نختلؾ كمتخصصٌن فً تحدٌد مفهوم الخدمة االجتماعٌة إلى اآلن ونحاول أن نقدمها كمهنة متمٌزة ونحقق لها مزٌدا من االعتراؾ - 1

. المجتمعً
. كٌؾ نسعى إلى صٌاؼة نماذج جدٌدة فً الممارسة ومازلنا مختلفٌن حول المفهوم- 2
. أفرزت الممارسة اتجاهات حدٌثة لممارسة الخدمة االجتماعٌة وما زال الجدل ثابرا حول المفهوم- 3
الرصٌد الهابل المتراكم والذي أعده أساتذتنا والرواد األوابل ٌسمح بتحدٌدها كمهنة وتفرقتها عن ؼٌرها من سابر المهن العاملة فً مجال الرعاٌة - 4

. االجتماعٌة
ٌنبؽً أن نقفل الباب وراء هذا الجدل الثابر ولٌكن بتحدٌد المقصود بالخدمة االجتماعٌة من خبلل خصابصها على أن تعتبر المحاوالت السابقة اآلن - 5

 .إحدى المراحل التطورٌة فً حٌاة الخدمة االجتماعٌة ولنبدأ عهدا جدٌدا لمناقشة قضاٌا أخرى تحتاج لجهد الكتاب والممارسٌن
 

: خصائص الخدمة االجتماعٌة
إطار من – أهداؾ محددة )وٌشٌر مصطلح مهنة إلى أنها ذات نشاط متخصص ٌعتمد على مجموعة من المقومات . الخدمة االجتماعٌة مهنة- 1

– التجدٌد واالبتكار – مؤسسات لممارسة المهنة – ممارس مهنً – مبادئ مهنٌة – قٌم أخبلقٌة – مهارات مهنٌة تطبٌقٌة – المعرفة العلمٌة 
. (اعتراؾ مجتمعً– العمل ألفرٌقً 

اإلدارة – التخطٌط االجتماعً )كما أن لها طرق مساعدة  (تنظٌم المجتمع– خدمة الجماعة – خدمة الفرد )للخدمة االجتماعٌة ثبلث طرق أساسٌة - 2
 (البحث– االجتماعٌة 

. لكل طرٌقة من طرق الخدمة االجتماعٌة مجموعة من األسالٌب الفنٌة تستخدمها إلحداث التؽٌٌر المطلوب- 3
بقصد استثمار أقصى ما لدٌهم  (المجتمع– الجماعة – الفرد )تهدؾ الخدمة االجتماعٌة إلى إحداث تؽٌٌرات مرؼوبة فً األنساق التً تتعامل معها - 4

. من قدرات وتوظٌفها
وبعضها ثانوٌة  (حٌث تكون الخدمة االجتماعٌة هً األساس فً تقدٌم الخدمات)تمارس الخدمة االجتماعٌة من خبلل مؤسسات عدٌدة بعضها أولٌة - 5

. (حٌث تهتم الخدمة االجتماعٌة بمساعدة مهن أخرى لتحقٌق أهدافها)
تعمل الخدمة االجتماعٌة فً مجاالت عدٌدة ومن المنتظر ظهور مجاالت جدٌدة حٌث أن كفاءة المهنة فً المجاالت السابقة ٌسمح باستٌعابه فً شتى - 6

.  مجاالت الممارسة فضبل عن أنها وجدت للمساعدة مما ال ٌعوق من وجودها فً أي مجال من المجاالت
. ٌقوم بممارسة هذه المهنة أخصابٌون اجتماعٌون معدون إعدادا عملٌا وعلمٌا فً معاهد وكلٌات الخدمة االجتماعٌة- 7
. مهنة متطورة تنتظر من ممارسٌها والقابمٌن علٌها المزٌد من فرص التحسٌن- 8
: معترؾ بها مجتمعٌا فً صورة- 9

. اطراد إنشاء معاهد وكلٌات إعداد األخصابٌٌن- أ
. دورها اإلٌجابً فً التدخل فً شتى المجاالت- ب
. تواجدها فً جمٌع مؤسسات المجتمع بجمٌع صورها األولٌة والثانوٌة- ج
. تعاونها مع مختلؾ المهن فً المجاالت المختلفة- د

 
 

 المحاضرة الثالثة
 

: مقدمة
وفً هذا الجزء نركز على القٌم التً تسعى الخدمة . تعتمد فلسفة الخدمة االجتماعٌة بشكل أولً على القٌم المنبثقة من الرؼبات المجتمعٌة المتنوعة

. االجتماعٌة إلى حماٌتها وصٌانتها كالقٌم الروحٌة واإلنسانٌة
فلسفة الخدمة االجتماعٌة تركز على الحقابق التً تعزز تحقٌق الذات للفرد واألسرة والجماعات والمجتمعات، فهً بذلك تساعد على التمكن من حل 

 .المشكبلت والمساهمة فً الوقاٌة من المشكبلت
 

 :أهم مكونات فلسفة الخدمة االجتماعٌة
: مفهوم النسبٌة- 1

 .والذي ٌعتبر مفتاحا لفهم طبٌعة اإلنسان واحتٌاجاته وعبلقة الخدمة االجتماعٌة به
 

: قٌم الخدمة االجتماعٌة ارتباطا بمفهوم النسبٌة- 2
: فالخدمة االجتماعٌة تعمل من أجل الدفاع عن القٌم التالٌة

. احترام اإلنسان وكرامته- 
. (الفروق الفردٌة)تقبل االختبلفات - 
. إشباع االحتٌاجات اإلنسانٌة- 
. الحرٌة- 
. حق تقرٌر المصٌر- 
. المشاركة االجتماعٌة- 
. أهمٌة العمل واستثمار وقت الفراغ- 
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: النظرٌات اإلنسانٌة األساسٌة والتً تتناول اإلنسان من كافة جوانبه وتقوم على الحقابق التالٌة- 3
. اإلنسان بكل مظاهره هو جزء من الطبٌعة- 
. اإلنسان كبقٌة المخلوقات ٌعتمد على نفسه وٌحتاج االعتماد على اآلخرٌن وعلى الطبٌعة- 
. اإلنسان قادر على مواجهة تحدٌات الحٌاة من خبلل إشباع احتٌاجاته كذلك هو قادر على تنمٌة واستخدام قدراته استخداما كامبل- 
. المعنى الروحً للحٌاة ٌضفٌه علٌه اإلنسان- 
. السعادة واإلنجاز للشخص ولآلخرٌن أحد األهداؾ المهمة للحٌاة- 
. معظم المواثٌق وضعت من قبل اإلنسان والقٌم واألخبلقٌات هً خبرات إنسانٌة- 
. القٌمة المثلى هً الوجود اإلنسانً فكل إنسان له قٌمة متساوٌة مع اآلخرٌن، فالقوانٌن والحكومات والمؤسسات األخرى وجدت لخدمة اإلنسان- 

 
البرمجٌة التً تحكم الجانب المهاري والقدرات بواسطة فعالٌة نتابجها، أي قد ٌصبح صحٌحا وقاببل للفهم إذا أثبت أنه قابل لبلستخدام - 4

: وبذا ٌمكن أن نستنتج. الكامل وقلٌل الضرر عملٌا
. أن اإلنسانٌة هً فلسفة وطرٌقة برمجٌة- 
. فلسفة الخدمة االجتماعٌة لٌست علما ألنها تتعامل مع القضاٌا الفلسفٌة- 
. ال نستطٌع االعتماد كلٌا على العلم لٌعطٌنا المبادئ الضرورٌة لتطوٌر دٌنامٌكٌة طرق الخدمة االجتماعٌة- 
 

العلم ال ٌستطٌع إخبارنا عن كل ما نحتاج معرفته ولذلك ففلسفة الخدمة االجتماعٌة تحاول التعامل مع بعض القضاٌا التً ال نستطٌع تناولها بطرٌقة 
 :ومن هذه القضاٌا الفلسفٌة. علمٌة الٌوم

ما هو اإلنسان؟ - 1
ما هً المسبولٌات التً ٌجب توجٌهها نحو أنفسنا والطبٌعة؟ - 2
ما المقصود بأنواع الرؼبات فً الحٌاة؟ - 3
ما المقصود بالمجتمع؟ - 4

 
: فلسفة الخدمة االجتماعٌة

 
ٌرى البعض أن الفلسفة هً مجموعة من الحقابق ولٌست قٌما إذ أن القٌمة شا نسبً ومتؽٌر والحقٌقة شًء ثابت والخدمة االجتماعٌة كعلم ٌنبؽً أن 

: لذلك فإن فلسفة الخدمة االجتماعٌة هً مجموعة الحقابق التً تعتمد علٌها المهنة وٌمكن أن نوردها فٌما ٌلً. ترتكز على الثوابت
. األفراد مختلفون فً قدراتهم واستعداداتهم ومهاراتهم وهو ما جعل المهنة تعترؾ بالفروق الفردٌة- 1
. عمبلء الخدمة االجتماعٌة هم مصدر التؽٌٌر- 2
. تؤمن الخدمة االجتماعٌة أن عبلج المشكبلت ٌعتمد على جانبٌن ذاتً وبٌبً- 3
. اإلٌمان بكرامة اإلنسان وأن كرامة اإلنسان أهم من مساعدته- 4
. (المجتمع– الجماعة – الفرد )االعتماد المتبادل بٌن جمٌع األنساق التً تتعامل معها الخدمة االجتماعٌة - 5
. (المضادون للمجتمع– المهملون – المرضى النفسٌون – التخلؾ العقلً )الخدمة االجتماعٌة معروضة ال مفروضة باستثناء بعض الحاالت- 6

 
 :العالقة بٌن الخدمة االجتماعٌة والعلوم األخرى

: العلوم النفسٌة
واستفادت من النظرٌات النفسٌة فً فهم سلوك اإلنسان ودوافع السلوك . ٌعتبر علم النفس من أول العلوم التً استندت إلٌها المهنة خاصة خدمة الفرد

كما استفادت من علم النفس االجتماعً فً دراسة الصور المختلفة للتفاعل االجتماعً وأمكن . ودراسة الشخصٌة والعملٌات السٌكولوجٌة
. االستفادة من الصحة النفسٌة فً فهم اإلنسان فً األزمات واستخدامه للحٌل الدفاعٌة والتفرقة بٌن الشخصٌة السوٌة والبلسوٌة

 
: علم االجتماع

تهتم الخدمة االجتماعٌة وعلم االجتماع بالحقابق االجتماعٌة والظواهر والمشكبلت والنسق االجتماعً وفهم نسق العمٌل وفهم المجتمع لتوفٌر فرص 
ولكن عالم االجتماع التطبٌقً ٌقؾ عند حد التوصٌة بالتؽٌٌر دون أن . المساعدة فً حل المشكبلت وتؽٌٌر المواقؾ لتحقٌق أفضل تكٌؾ ممكن

. ٌقوم بنفسه بالتدخل، أما األخصابً االجتماعً فهو ٌقوم بالتدخل للتؽٌٌر بنفسه مستخدما ذاته المهنٌة ومهاراته الفنٌة فً التأثٌر واالتصال
 

: العلوم السٌاسٌة
حٌث تزود الخدمة االجتماعٌة بالمعلومات عن المؤسسات والمنظمات السٌاسٌة وتزودها بحقابق وبٌانات عن الظواهر السٌاسٌة وٌستفٌد منها 

. األخصابً االجتماعً فً دراسة السلوك السٌاسً لصالح المجتمع
 

: األنثروبولوجٌا
وهذا ٌعتبر من اهتمامات الخدمة االجتماعٌة . حٌث تهتم باإلنسان بوصفه عضوا فً المجتمع وتدرس الجوانب المختلفة فً النسق والبناء االجتماعً

. حٌث تهتم بدراسة الثقافة التً ٌعٌش فٌها المجتمع
 
 
 
 



  
6 

 

  www.ckfu.org  أخوكم ـ ثابت

: علم االقتصاد
تستفٌد الخدمة االجتماعٌة من علم االقتصاد فً معرفة القوانٌن االقتصادٌة والعبلقة بٌن الظواهر االقتصادٌة وفهم العملٌات االقتصادٌة والتعرؾ على 

المشكبلت االقتصادٌة حتى تتمكن من مواجهة اآلثار الناتجة السلبٌة والمساهمة فً تحقٌق النمو االقتصادي ودعم االتجاهات اإلٌجابٌة للتقدم 
. االقتصادي

 
: العلوم الصحٌة والطبٌة

حٌث تستفٌد بعملها فً المجال الطبً وفً عملها فً مجال رعاٌة المعاقٌن فهً بحاجة إلى فهم ودراسة بعض األمراض والتفاعل بٌن الصحة والبٌبة 
االجتماعٌة وعلم التؽذٌة لمعرفة العوامل االجتماعٌة المسببة لؤلمراض والتً لها تأثٌر سلبً علٌها والمساهمة فً تنمٌة الوعً الصحً 

 .واالجتماعً فً المجتمع
 

: التشرٌعات
تشرٌعات دٌنٌة وتشرٌعات وضعٌة ٌسنها المجتمع وٌلتزم بها : التشرٌعات عبارة عن قٌود ٌلتزم بها األفراد والمجتمع لحماٌتهم من التفكك وهً نوعان

وتفٌد األخصابً االجتماعً فً تعامله مع المشكبلت المختلفة التً . األفراد مثل قوانٌن العمل والتأمٌنات االجتماعٌة والضمان االجتماعً
تخص األسرة واألحداث وحاالت العجز والشٌخوخة، وتجعله ملما بها والبد من الرجوع إلٌها الرتباطها بنسق التعامل فً مجاالت الممارسة 

. المهنٌة
 

: علم اإلحصاء
تستفٌد الخدمة االجتماعٌة من عملٌات الجمع والتحلٌل وتفسٌر البٌانات التً ٌقوم بها مهنٌون فً أبحاثهم العلمٌة للتعرؾ على اإلمكانٌات وتقوٌم فعالٌة 

 .الخدمات الختبار النماذج المهنٌة المختلفة
 

: علوم الكمبٌوتر ونظم المعلومات
. ٌستخدم الحاسب اآللً فً المجاالت االجتماعٌة والتعلٌمٌة وٌقوم بتخزٌن المعلومات وتحلٌلها وتقوٌم البرامج وفً العرض والشرح والتقارٌر

. واألخصابً االجتماعً ٌقوم بتسجٌل إنجازاته والخدمات والمبلحظات المهنٌة حٌث تساعده فً تؽطٌة مجاالت العمل
 
 

                             المحاضرة الرابعة
                

 :عناصر مهنة الخدمة االجتماعٌة
: عناصر الخدمة االجتماعٌة أربعة هً

. العمٌل- 1
. األخصابً االجتماعً- 2
. الخدمة ذاتها- 3
. المؤسسة ذاتها- 4
 
 

: العمٌل: أوال 
وتعتمد خدمة هذا العمٌل على ما وصلت إلٌه الخدمة . وقد ٌكون فردا أو جماعة أو مجتمعا سوٌا كان أو ؼٌر سوي. ٌعتبر العمٌل هو محور الخدمة

االجتماعٌة من مبادئ وأسالٌب العمل وما استفادته من العلوم األخرى 
 

: ثانٌا األخصائً االجتماعً
وٌهدؾ التخصص فً هذه المهنة إلى تزوٌد األخصابً بالممٌزات . األخصابً االجتماعً هو المتخصص المهنً الذي ٌقوم بالخدمة االجتماعٌة

: المهنٌة التالٌة
. أن ٌزود بالمعلومات الكافٌة عن األفراد والجماعات والمجتمعات التً ٌعمل معها- 1
.  أن ٌزود بالمهارات للعمل االجتماعً، وما تتطلبه تلك المهارات من إدراك وتطبٌق لمبادبها وأسالٌبها- 2
 
أن ٌزود بمجموعة من الخبرات المتصلة بطبٌعة النشاط الذي ٌمارسه مع العمبلء وهذه الخبرات تساعده على إدراك ما ٌتم من نشاط لؤلفراد أو - 3

. الجماعات أو المجتمعات
أن ٌزود باالتجاهات الشخصٌة الصالحة للعمل مع الناس كالمقدرة على حب الناس والرؼبة فً العمل معهم وتقدٌر ظروفهم وضبط النفس - 4

 .والمحافظة على المواعٌد وؼٌرها من االتجاهات
 

الدراسة النظرٌة والتدرٌب المٌدانً والممارسة الفعلٌة بعد التخرج فً  :واكتساب هذه الصفات المهنٌة تستمد أساسا من ثالث قوى رئٌسٌة هً
 .مراكز التعلٌم المختلفة
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: ثالثا الخدمة
وتشتمل هذه الخطوات على الدراسة . ٌقصد بالخدمة الخطوات المهنٌة التً تتم أثناء تقدٌم مساعدات موجهة لؤلفراد أو الجماعات أو المجتمعات

. والتشخٌص والعبلج
وتعتمد هذه الخطوات على مبادئ أساسٌة للعمل التطبٌقً الذي ٌساعد الفرد على مواجهة مشكبلته، والجماعة على النهوض بقدرات أعضابها 

. ومهاراتهم والمجتمع على المواءمة بٌن احتٌاجاته وموارده
 

: رابعا المؤسسة االجتماعٌة
تعتبر المؤسسة هً المٌدان الذي تمارس فٌه الخدمة، وال ٌعنً ذلك أن الخدمة ال تمارس إال فً المؤسسة االجتماعٌة فقط، فقد انطلقت الخدمة 

. االجتماعٌة حدٌثا نحو البٌبات المحتاجة إلى خدمة
وتعمل المؤسسة االجتماعٌة فً إطار القٌم والمستوٌات االجتماعٌة السابدة فً المجتمع وتستمد فلسفتها منها وتعمل على النهوض بها كما ترتبط 

وال تهدؾ المؤسسة االجتماعٌة لتحقٌق كسب مادي حٌث إنها تعتمد فً وجودها ودعم . باحتٌاجات المجتمع باعتبار أنها الوسٌلة لتحقٌق مطالبه
 . كٌانها إلى إمكانٌات الدولة واألهالً

 

 :مبادئ الخدمة االجتماعٌة
وقد تبلورت هذه . تقوم الخدمة االجتماعٌة على مجموعة من المبادئ التً ٌلتزم بها األخصابً فً عمله مع وحدات المجتمع المختلفة فً عبلقته بهم

المبادئ من خبلل الخبرات التً مرت بها ممارسة الخدمة االجتماعٌة والمواقؾ التً صادفها األخصابٌون االجتماعٌون فً عملهم إلى جانب 
. العلوم االجتماعٌة والفلسفات والحركات اإلنسانٌة التً تأثرت بها الخدمة االجتماعٌة فً نشأتها وتطورها

 

 : النفسٌة واالجتماعٌة أهمهااالعتباراتمن وتقوم مبادئ العمل بالنسبة للخدمة االجتماعٌة على مجموعة 
. اإلنسان كابن اجتماعً بمعنى أنه ٌرؼب فً المعٌشة مع اآلخرٌن بل أنه ال ٌمكنه المعٌشة بدون اآلخرٌن- 1
. اإلنسان نتاج اجتماعً بمعنى أن سلوكه فً أي لحظة ٌكون نتٌجة مباشرة للخبرات االجتماعٌة التً مر فٌها طٌلة حٌاته منذ والدته- 2
لكل إنسان سواء كان فردا أو داخل جماعة حاجات مادٌة ونفسٌة ٌحاول تحقٌقها باستمرار، وٌؤدي هذا إلى حدوث تفاعل اجتماعً بٌنه وبٌن - 3

. اآلخرٌن ٌؤدي إلى تؽٌر المجتمع
كل إنسان تتصارع فً نفسه رؼبات متضاربة فهو ٌرٌد االعتماد على نفسه من ناحٌة وٌرٌد االستقبلل من ناحٌة أخرى وهو ٌرٌد التقلٌد من ناحٌة - 4

. وٌرٌد التجدٌد من ناحٌة أخرى
. إن اقتناع اإلنسان ذهنٌا بشًء ال ٌعنً أنه سٌؤدٌه فتكوٌن العادات ال ٌأتً عن طرٌق النصح ولكن عن طرٌق الممارسة- 5
. إن اإلنسان ٌحٌط نفسه دابما بسٌاج دفاعً فٌظهر ؼٌر ما ٌبطن بؽرض إظهار نفسه وتوضٌح تصرفاته بشكل ٌرضً المجتمع- 6
.  لئلنسان قدرة على التكٌؾ مع الظروؾ المحٌطة دون مساعدة خارجٌة فً أؼلب األحٌان- 7
. إن لئلنسان قدرة على إحداث تؽٌرات فً نفسه كما فً مجتمعه أٌضا- 8
. إن بعض أفراد المجتمع لهم نفوذ أكثر من ؼٌرهم على باقً أفراد المجتمع- 9

. إن الناس لهم سرعة خاصة فً النمو فمن الصعب إحداث تؽٌٌر كبٌر فٌها- 10
 .  إن المواطنٌن ٌمكنهم اتخاذ قرارات صالحة بشأن مشكبلتهم كأفراد وكجماعات أو مجتمعات بدون مساعدة ؼالبا- 11

 

ومبادئ .  هو حقٌقة أساسٌة لها صفة العمومٌة، وقد ٌصل اإلنسان إلى هذه الحقٌقة عن طرٌق الخبرة والمنطق أو عن طرٌق التجرٌب المقننوالمبدأ
الخدمة االجتماعٌة أتت عن طرٌق تحلٌل خبرات كثٌرة مر بها عدد كبٌر من العاملٌن فً المٌدان، أي أنها الزالت فً مرحلة الفروض 

 . كما أنها تتؽٌر بتؽٌر المكان والزمان. األساسٌة المدعمة بالخبرات المتراكمة ولكنها لم تصل بعد إلى مستوى القوانٌن الثابتة
 

: وأهم مبادئ الخدمة االجتماعٌة هً
: المساعدات الذاتٌة- 1

وجد أن تقدٌم المساعدة لذوي الحاجة أو تقدٌم الحلول الجاهزة لمشكبلت الناس دون أي جهد منهم للتعاون فً إشباع الحاجات أو عبلج المشاكل كان 
وعلى ذلك أصبحت النظرة إلى العمٌل تتمثل فً أنه عنصر أساسً من . فً معظم األحٌان من العوامل التً أدت إلى استمرار المشاكل

والمساعدة الذاتٌة ٌقصد بها مساعدة الفرد لنفسه وكذلك مساعدة . عناصر التؽٌٌر مما ٌتطلب مشاركته مشاركة تتفق مع قدراته واستعداداته
 .الجماعة لنفسها ومساعدة المجتمع لنفسه

 
: التقبل- 2

ٌقتضً هذا المبدأ من األخصابً االجتماعً أن ٌتقبل العمٌل كما هو ولٌس على الصورة التً ٌجب أن ٌكون علٌها، وبالتالً ال تتدخل االعتبارات 
. الشخصٌة أو الذاتٌة لؤلخصابً فً الحكم على العمٌل أو ؼٌره من وحدات العمل

على أن تقبل األخصابً للعمٌل ال ٌعنً الموافقة على تصرفاته وسلوكه بما فً ذلك سلوكه المنحرؾ، وإنما القصد من التقبل هو إشعار العمٌل 
باستعداد  

.  األخصابً بتقدٌم خدماته له ومساعدته إٌاه بؽض النظر عن االختبلؾ أو التفاوت بٌن الطرفٌن
 

: حق تقرٌر المصٌر- 3
ٌقوم هذا المبدأ على االعتراؾ بحق اإلنسان فً أن ٌحٌا الحٌاة التً ٌختارها لنفسه وأن ٌتجه بحٌاته الوجهة التً ٌرؼبها بإرادته والتً تنسجم مع قٌمه 

وال ٌعنً التجاء العمٌل إلى األخصابً عن طرٌق إحدى المؤسسات االجتماعٌة أنه تنازل عن حقه فً تقرٌر مصٌره وفً اتخاذ . ومعتقداته
وعلى ذلك على األخصابً أن ٌتجنب فرض آراء معٌنة أو حلول خاصة على العمٌل بشكل ٌؤدي إلى سلبه هذا . القرارات المتعلقة بحٌاته

. الحق
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 :المشاركة- 4
وٌعنً أن األخصابً االجتماعً ال ٌحل مشاكل األفراد بقدر ما ٌساعدهم على تفهم مشاكلهم وعلى رسم خطط العبلج معتمدٌن فً ذلك على إمكانٌاتهم 

فالعمٌل البد أن ٌسهم بدور فعال فً الخدمة . الذاتٌة بقدر استطاعتهم مع االستعانة بالموارد والخدمات االجتماعٌة المتاحة فً البٌبة المحٌطة
. وٌتحمل النصٌب األكبر فً المسبولٌة وال ٌلقً العبء األكبر على األخصابً

 
: السرٌة- 5

التزام األخصابً بمبدأ السرٌة ٌتطلب منه حفظ ما ٌحصل علٌه من بٌانات ومعلومات خاصة بالعمٌل فً طً الكتمان فبل ٌسمح لنفسه بإذاعتها أو ال 
وٌعد من أهم المبادئ التً تنمً الشعور بالثقة واالطمبنان فً نفس العمٌل ولهذا ٌحرص األخصابً على إبراز . ٌسمح ألحد باالطبلع علٌها

. هذا المبدأ وتأكٌده أمام العمٌل وعلى األخص فً المقاببلت األولى
 
: العالقة المهنٌة- 6

 . تنشأ بٌن األخصابً االجتماعً وبٌن وحدات الخدمة التً ٌتعامل معها عبلقات تتصل بالعمل سمٌت فً الخدمة االجتماعٌة بالعبلقة المهنٌة
 :وتتمٌز العبلقة المهنٌة عن العبلقة الشخصٌة فً

العبلقة المهنٌة وسٌلة لؽاٌة محددة هً مساعدة العمٌل وعبلج وا ٌعترضه من مواقؾ صعبة بٌنما العبلقة الشخصٌة تعتبر ؼاٌة فً ذاتها تشبع - 1
. حاجات اجتماعٌة لدى الفرد

العبلقة المهنٌة موقوتة بوقت معٌن وتنتهً بانتهاء تقدٌم الخدمة باعتبارها األصل فً قٌام هذه العبلقة بٌنما العبلقة الشخصٌة ال تنتهً بتارٌخ معٌن - 2
. وقد تدوم بدوام أطرافها وقد تستمر طوال الحٌاة

تتسم العبلقة المهنٌة بالموضوعٌة الرتباطها بحقابق ومهارات أكثر من ارتباطها بمشاعر ذاتٌة، بخبلؾ العبلقة الشخصٌة التً تكون فٌها - 3
. االعتبارات الذاتٌة ركنا مهما من أركان العبلقة الشخصٌة

ال تتأثر العبلقة المهنٌة بمظاهر السلوك التً تصدر عن العمٌل خبلل عملٌة االحتكاك والتفاعل بٌن األخصابً االجتماعً والعمٌل ألن هذه - 4
المظاهر السلوكٌة فً كثٌر من األحٌان تصدر تعبٌرا عن الصعاب التً تعترض العمٌل أكثر منها موجهة نحو األخصابً، بعكس العبلقة 

. الشخصٌة التً كثٌرا ما تتأثر بمظاهر السلوك التً ٌوجهها أحد أطراؾ هذه العبلقة نحو الطرؾ اآلخر
 

 

         المحاضرة الخامسة
                               

: مقدمة
 المهنة هً امتهان فرد أو أفراد ألداء نشاط معٌن ال ٌمارسه إال من ٌملكون مهارات خاصة أعدوا خصٌصا لممارستها، فهً من ثم تخصص دقٌق 

متمٌز عرؾ بحكم قاعدة تقسٌم العمل ضمانا لحسن األداء وتجنٌب مخاطر الخطأ واالرتجال، ومن ثم كان لكل مهنة استعدادات خاصة ٌتعٌن 
توافرها ومعارؾ ٌتعٌن اكتسابها، وتدرٌب متمٌز ٌتعٌن اكتسابه بالتعلٌم والممارسة، بل استحدث فً السنوات األخٌرة ما ٌسمى بقانون ممارسة 

 .المهنة والذي ٌعرض أي ممارس ؼٌر متخصص للعقوبة والجزاء
 

: بعض محاوالت تحدٌد المقومات المهنٌة للخدمة االجتماعٌة
من المعروؾ أن البداٌات األولى لنشأة مهنة الخدمة االجتماعٌة كمهنة عاصرت محاوالت أولٌة لتحول الممارسة من التطوع إلى المهنٌة بتخصٌص 

إبراهام )محاولة : جهود معٌنة وأفراد متخصصٌن لتقدٌمها وظهرت فً هذا الصدد محاوالت تحدد المقومات المهنٌة للخدمة االجتماعٌة منها
، ومحاولة علً الدٌن 1988، ومحاولة عبد الحلٌم رضا 1964 (اتزٌونً)، ومحاولة 1957 (أرنست جرٌنوود)، ومحاولة 1915 (فلكسندر

 .1996السٌد 
 

 :المقومات المهنٌة للخدمة االجتماعٌة- 
 .أهداؾ اجتماعٌة تسعى المهنة لتحقٌقها •

. القاعدة العلمٌة•
. المهارات والقدرة على التطبٌق•
. القٌم والمعاٌٌر األخبلقٌة•
. إعداد المشتؽلٌن بالمهنة•
. مؤسسات الممارسة•
 .االعتراؾ المجتمعً والمكانة االجتماعٌة للمهنة•

 
تنشأ كل مهنة استجابة الحتٌاجات مجتمعٌة، ولذلك فبلبد أن ٌكون لكل مهنة أهداؾ أو وظابؾ محددة تنشأ المهنة لتؤدٌها للمجتمع، ومن المفترض أن 

. تكتسب المهنة أهمٌة متزاٌدة انعكاسا ألهمٌة الوظابؾ أو األهداؾ التً تؤدٌها للمجتمع وبقدر فاعلٌتها فً القٌام بأهدافها المجتمعٌة
وبوجه عام ٌمكن القول أن الخدمة االجتماعٌة تسعى إلى تحقٌق أهداؾ وقابٌة وعبلجٌة وتنموٌة وٌسعى األخصابٌون االجتماعٌون خبلل ممارستهم 

 لتحقٌق هذه األهداؾ
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: القاعدة العلمٌة- 1
تنمو أي مهنة بارتقاء معارفها وأساسها النظري الذي ٌساعدها على فهم الواقع والقدرة على التعامل معه وتفسٌر العبلقات بٌن الظواهر المختلفة التً 

. تهتم بها تلك المهنة
وٌقصد بالقاعدة العلمٌة ألوان المعرفة النظرٌة التً تبنى علٌها الممارسة المهنٌة أو األساس العلمً الموضوعً لممارسة الخدمة االجتماعٌة والذي 

. ٌحتوي على النظرٌات العلمٌة والنماذج العلمٌة والمداخل النظرٌة التً توجه مسار التدخل المهنً بعٌدا عن العشوابٌة واالرتجال
 

: وتتمثل المصادر الرئٌسٌة للقاعدة العلمٌة لمهنة الخدمة االجتماعٌة فً المصادر التالٌة
. قاعدة علمٌة توفٌقٌة مستقاة من علوم أخرى صالحة لبلستخدام- 1
قاعدة علمٌة خاصة بالخدمة االجتماعٌة مكونة من نتابج البحوث العملٌة التً أجرٌت لتحسٌن أداء المهنة لوظابفها فً مجاالت الممارسة المتعددة - 2

. للمهنة
 .معلومات ناتجة من خبرات مٌدانٌة ذات تعمٌمات واسعة ومقبولة مهنٌا، وهً أضعؾ حلقات القاعدة العلمٌة للخدمة االجتماعٌة- 3
 
: المهارات والقدرة على التطبٌق- 2

ٌمكن القول أن الخدمة االجتماعٌة تعتبر فنا فهً تعتمد على حقابق العلوم االجتماعٌة ثم المهارة فً تطبٌق واستخدام تلك الحقابق فً التطبٌق العملً 
. لممارسة المهنة

وتعرؾ المهارة على أنها قدرة األخصابً على التأثٌر لتعدٌل سلوك أو مساعدة األفراد فً المواقؾ الصعبة، وتتضمن استخدامه لمختلؾ المعارؾ 
. أو أنها القدرة على استخدام المعلومات بفاعلٌة والتنفٌذ واإلنجاز بسهولة وٌسر. والخبرات أثناء العمل المهنً

 
 

: وتتوقف قدرة ممارسة األخصائً للمهارات المهنٌة على مدى تدرٌبه الكتساب تلك المهارة ومما ٌساعد على اكتساب المهارات المهنٌة
. الممارسة والتكرار- 1
. الفهم وإدراك العبلقات والنتابج- 2
. التشجٌع- 5.   القدوة الحسنة- 4.   التوجٌه- 3

وقد تعددت وجهات النظر حول طبٌعة المهارات المهنٌة التً ٌمارسها األخصابً االجتماعً على أساس التركٌز على طرٌقة معٌنة أو على أساس 
 .مدخل تكاملً لتدخل األخصابً فً المواقؾ المختلفة

 
: القٌم والمعاٌٌر األخبلقٌة- 3

وهناك أربع قٌم ٌشترك فٌها . القٌم وثٌقة الصلة بالنشاط المهنً فً أي مجتمع من المجتمعات وهً وثٌقة الصلة بالخدمة االجتماعٌة بصفة خاصة
: األخصابٌون االجتماعٌون وترتبط بوظٌفة الخدمة االجتماعٌة وهً

. ٌنبؽً أن ٌحظى الناس بالموارد المطلوبة لسد احتٌاجات البشر األساسٌة وبالفرص المبلبمة للتعرؾ على إمكاناتهم خبلل سنوات حٌاتهم- 1
 
. كل إنسان له فردٌته وله قٌمته ولذلك ٌنبؽً لتفاعل األفراد واستفادتهم من الموارد أن نزٌد من احترامهم ومن شعورهم بذاتهم- 2
. ٌملك الناس حق الحرٌة ولذلك ٌنبؽً لتفاعلهم واستفادتهم من الموارد العمل علة تعزٌز استقبللٌتهم وتقٌٌمهم لذاتهم- 3
أن تحقٌق القٌم ٌنبؽً أن ٌكون مسبولٌة مشتركة بٌن األفراد والمجتمع، ففً حٌن ٌؤمن المجتمع األوضاع المبلبمة لؤلفراد وٌوفر الفرص لهم ٌتولى - 4

 .األفراد المشاركة الفعالة فً هذه العملٌة
 
: إعداد المشتؽلٌن بالمهنة- 4

:  تتضمن عملٌة اإلعداد المهنً لطبلب الخدمة االجتماعٌة المحاور التالٌة
: االستعداد المهنً والشخصً- 1

وٌنم التحقق من ذلك باختٌار الطبلب الصالحٌن لممارسة المهنة من خبلل إجراء االختبارات الشخصٌة والمقاببلت قبل االلتحاق بدراسة الخدمة 
.  االجتماعٌة للتحقق من توفر مجموعة الخصابص والمقومات الشخصٌة التً ترتبط بقدرة األخصابً االجتماعً على ممارسة عمله بنجاح

 
: التعلٌم النظري- 2

مجموعة المواد المهنٌة، : وٌتحقق من خبلل تزوٌد طالب الخدمة االجتماعٌة ببناء معرفً متكامل حول المهنة ٌنقسم إلى مجموعتٌن من المواد هً
ومجموعة المواد التأسٌسٌة، التً تتضمن مجموعة المواد النفسٌة والسوسٌولوجٌة . وهً التً ترتبط بالخدمة االجتماعٌة وطرقها المختلفة

واالقتصادٌة والتشرٌعٌة ومجموعة المواد العامة، وتشمل العلوم السٌاسٌة ووسابل االتصال والرٌاضة واإلحصاء ونظم المعلومات واإلحصاء 
 .الخ..االجتماعً

 
: التدرٌب المٌدانً- 3

ٌعرؾ التدرٌب المٌدانً فً الخدمة االجتماعٌة على أنه تدرٌب الطبلب فً المؤسسات االجتماعٌة لتأهٌلهم لممارسة المهنة من خبلل اكتسابهم 
أو أنه العملٌة التً تتم من خبلل الممارسة المٌدانٌة وتستخدم . المهارات البلزمة لؤلخصابً االجتماعً والتزود بالمعلومات والمعارؾ المهنٌة

فٌها أسس متعددة مستهدفة مساعدة الطالب على استٌعاب المعارؾ وتزوٌده بالخبرات المٌدانٌة وإكسابه المهارات الفنٌة وتعدٌل سمات 
 .شخصٌته بما ٌؤدي إلى نموه عن طرٌق ربط النظرٌة بالتطبٌق من خبلل االلتزام بمنهج ٌطبق فً مؤسسات وبإشراؾ مهنً
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: مؤسسات الممارسة- 5
تمثل المؤسسات االجتماعٌة المجال الربٌسً لممارسة الخدمة االجتماعٌة وتكامل بنابها المهنً، حٌث تمثل فاعلٌتها خاصة وأن الخدمة االجتماعٌة 

. مهنة تطبٌقٌة ومهنة ممارسة وبدون هذه الممارسة فلن ٌكون لهذه المهنة وجود فعلً فً المجتمع
. وتعرؾ المؤسسة االجتماعٌة بأنها بناء من األفراد المتفاعلٌن معا لتحقٌق أهداؾ مشتركة

 
: ومن أهم خصابص المؤسسات االجتماعٌة التً تمارس من خبللها الخدمة االجتماعٌة

. أن لها هدفا أو مهمة أساسٌة هً إنتاج خدمات من أجل الناس تعبٌرا واقعٌا عن التكافل االجتماعً والمسبولٌة المتبادلة بٌن كل من الفرد والمجتمع- 1
. لها جهاز إداري متكامل ٌقوم فٌه األخصابً االجتماعً بدور لممارسة التدخل المهنً- 2
 
: االعتراؾ المجتمعً والمكانة االجتماعٌة للمهنة- 6

وٌعنً االعتراؾ المجتمعً بمهنة الخدمة االجتماعٌة اإلٌمان الكامل بضرورة ممارسة هذه المهنة فً المجتمع، وهذا االعتراؾ هو الذي ٌترتب علٌه 
وقد ساعد ذلك . إمداد المهنة بالموارد والتدعٌم البلزم للممارسة حٌث تقوم بتقدٌم خدمات لها أهمٌتها لمساعدة النظم االجتماعٌة فً المجتمع

. على وجود عبلقة بٌن الخدمة االجتماعٌة والنظم االجتماعٌة فً المجتمع نظرا ألهمٌة الدور الذي تؤدٌه
. وقد أصبحت النظرة للخدمة االجتماعٌة أكثر تقدٌرا عن ذي قبل كما حظٌت باالعتراؾ المجتمعً وبمكانة مرموقة بٌن المهن األخرى

 
 

: ومن أهم سمات ومؤشرات هذا االعتراف المجتمعً
 .زٌادة االهتمام بإنشاء المزٌد من كلٌات ومعاهد الخدمة االجتماعٌة لتخرٌج األخصابٌٌن االجتماعٌٌن- 1
االستعانة باألخصابٌٌن االجتماعٌٌن فً كافة الهٌبات الحكومٌة واألهلٌة العاملة فً مختلؾ مجاالت الرعاٌة االجتماعٌة كأحد أعضاء فرٌق العمل - 2

. فً تلك الهٌبات لتحقٌق أهدافها، وزٌادة االحتٌاج للممارس المهنً فً الخدمة االجتماعٌة فً شتى المجاالت
 
. ظهور التنظٌمات الرسمٌة التً تضم األخصابٌٌن االجتماعٌٌن العاملٌن فً مختلؾ مجاالت الخدمة االجتماعٌة- 3
. عقد المؤتمرات والندوات العلمٌة الخاصة بالمهنة- 4
تجرٌم المجتمع وتأكٌده على عدم شرعٌة ممارسة المهنة لؽٌر المتخصصٌن فٌها على أن تقتصر ممارسة المهنة على خرٌجً المعاهد والكلٌات - 5

. المعترؾ بها إلعداد خرٌجً الخدمة االجتماعٌة
 

 المحاضرة السادسة
                                     

: مفهوم طرٌقة خدمة الفرد
ونعنً بالتوافق هنا هو درجة . خدمة الفرد طرٌقة من طرق الخدمة االجتماعٌة تستخدم لمساعدة الفرد بقصد إحداث التوافق بٌنه وبٌن بٌبته االجتماعٌة

مناسبة من إشباع الحاجات اإلنسانٌة ٌرضى عتها الفرد بحٌث ٌتحقق التكامل فً شخصٌته فً حالة تكٌفه مع نفسه ومع أسرته ومع عمله ومن 
. هنا ٌستطٌع أن ٌؤدي واجباته مع أسرته وفً عمله وبٌبته االجتماعٌة فسعادة الفرد تكمن فً صحته النفسٌة وسبلمتها

 
وهً طرٌقة وعملٌة لمساعدة األفراد واألسر على إشباع احتٌاجاتهم والتؽلب على مشكبلتهم وتنمٌة قدراتهم إلى أقصى درجة ممكنة باستخدام التدخل 

 .المهنً لتحسٌن القدرات الفردٌة وتحقٌق التوافق االجتماعً مع عناصر البٌبة االجتماعٌة فً حدود ثقافة المجتمع وفلسفته
 

: خصابص خدمة الفرد
. أحد طرق الخدمة االجتماعٌة تتعامل مع الفرد فً المواقؾ المختلفة وتهدؾ إلى مساعدة الفرد واألسرة على مواجهة هذه المواقؾ- 
. عملٌة تتطلب مجموعة من اإلجراءات مسلسلة تبدأ منذ استقبال العمٌل ثم الدراسة والتشخٌص والتدخل المهنً- 
. تستند على مجموعة من األسس العلمٌة المستمدة من العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة والممارسات المٌدانٌة وتجارب الرواد- 
. تسعى إلى تحقٌق أهداؾ وقابٌة عبلجٌة وتنموٌة، فهً تسعى إلى تعدٌل سلوك األفراد واتجاهاتهم- 
 

. لخدمة الفرد مجموعة من القٌم اإلنسانٌة أهمها قٌمة اإلنسان وفردٌته وحقه فً حٌاة كرٌمة- 
. تؤمن خدمة الفرد بمسبولٌتها فً التدخل المهنً مع العمبلء عند الضرورة لمساعدتهم على تخطً العقبات- 
تستند فً تعاملها مع العمبلء على المهارة فً األداء القابم على أساس االستعداد للعمل والتعلم والتدرٌب الكتساب الخبرات والمهارات التً تحقق - 

. عملٌة المساعدة
 

. تمارس بواسطة أخصابٌٌن مدربٌن لدٌهم االستعداد لتقدٌم عملٌة المساعدة لؤلفراد وأسرهم بما لدٌهم من علم وما اكتسبوه من مهارة- 
.  طبٌعة المؤسسة وفلسفتها هً التً تحدد اتجاه ونوعٌة المساعدة للعمبلء ومن ثم هناك مستوٌات للمساعدة تختلؾ من مؤسسة ألخرى- 

 
: أهداؾ طرٌقة خدمة الفرد

:  الهدف العام
ٌتمثل فً مساعدة األفراد على التؽلب على العقبات والمشكبلت التً تواجههم من خبلل تنمٌة قدراتهم كً ٌتمكنوا من أداء مسبولٌاتهم ومن ثم ٌتحقق 

 .لهم أكبر قدر من السعادة والرضا
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:  األهداف الفرعٌة

 : هناك خمسة مستوٌات من خبللها تتحقق األهداؾ الوقابٌة والعبلجٌة واإلنمابٌة لطرٌقة خدمة الفرد، هً
. إحداث تعدٌل كلً فً شخصٌة العمٌل وظروفه البٌبٌة: المستوى المثالً- 1
. تعدٌل نسبً فً كل من شخصٌة العمٌل وظروفه البٌبٌة:المستوى الواقعً- 2
. تعدٌل كلً أو نسبً فً شخصٌة العمٌل أكثر من الظروؾ البٌبٌة: العبلج الذاتً- 3
.  تعدٌل كلً أو نسبً للظروؾ البٌبٌة أكثر من التعدٌل فً شخصٌة العمٌل: العبلج البٌبً- 4
 .وهو مستوى سلبً ونلجأ إلٌه فً بعض الحاالت لتجنب المزٌد من التدهور: تجمٌد الموقؾ- 5
 

 
: عناصر خدمة الفرد

العمٌل - 1:

وهو إنسان واجهته حالة من عدم التوافق مع الظروؾ المحٌطة به أو حالة من . ٌطلق لفظ العمٌل على المتقدم لطلب المساعدة سواء كان فردا أو أسرة
. االضطراب فً جوانب شخصٌته مما أدى إلى اإلحساس بالعجز األمر الذي دفعه إلى طلب المساعدة

 
: (المشكلة)الموقف اإلشكالً - 2

هً موقؾ متأزم ٌواجه الفرد وٌعجز بقدراته الذاتٌة عن مواجهته، فالمشكلة الفردٌة تظهر نتٌجة لتفاعل الفرد مع ظروفه المحٌطة به، ومن ثم البد من 
: وٌمكن تصنٌؾ هذه المشكبلت إلى. التعرؾ على أبعاد الشخصٌة كمدخل لفهم المشكلة أو الموقؾ اإلشكالً

. عوامل ذاتٌة تشمل العوامل الوراثٌة والعقلٌة والجسمٌة- 
. الظروؾ والعوامل البٌبٌة وتشمل البٌبة األسرٌة، االقتصادٌة، القٌم والتقالٌد السابدة، العبلقات بالبٌبة الخارجٌة- 
 
: األخصائً االجتماعً- 3

وتتطلب هذه الممارسة مجموعة من السمات والخصابص الواجب توافرها فً . أخصابً خدمة الفرد هو الممارس المهنً لمهنة الخدمة االجتماعٌة
 .شخصٌته سواء من حٌث اإلعداد المهنً أو االستعداد الشخصً

 
: المؤسسة- 4

وتصنؾ المؤسسات إلى مؤسسات أولٌة متخصصة أساسا لممارسة مهنة . هً الهٌبة أو المنظمة التً وجدت فً المجتمع تعبٌرا عن حاجات أفراده
الخدمة االجتماعٌة مثل مكاتب الضمان االجتماعً ومؤسسات ثانوٌة وهً تلك المؤسسات التً لم تنشأ خصٌصا لممارسة المهنة ولكن ممارسة 

. الخدمة االجتماعٌة بها تعد جانبا من نشاطها مثل المدارس والمستشفٌات والمصانع وؼٌرها
 
: عملٌة المساعدة- 5

تشمل عملٌة المساعدة  مجموعة من الخطوات المتتابعة التً ٌقوم بها أخصابً خدمة الفرد مع العمبلء باالعتماد على مبادئ وعملٌات الطرٌقة وكً 
 .تتم عملٌة المساعدة بفاعلٌة البد أن تعتمد على قدر كاؾ من المعلومات فهً المقٌاس الحقٌقً لنجاح طرٌقة خدمة الفرد

 
: مبادئ طرٌقة خدمة الفرد

: مبدأ التقبل- 1
ٌعرؾ التقبل بأنه إظهار مشاعر الود واالرتٌاح إلى مبلقاة العمٌل فً موقع العمل المهنً وٌقوم أساسا على احترام العمٌل وآدمٌته وكرامته حٌث تعتمد 

فلسفة التقبل على اإلٌمان بالفروق الفردٌة حٌث أن لكل إنسان قدراته الخاصة وخبراته، فعلى األخصابً تقبل العمٌل كما هو كابن ولٌس كما 
. ٌجب أن ٌكون من وجهة نظر األخصابً

 
: مبدأ السرٌة- 2

السرٌة هً صٌانة مقصودة ألسرار العمبلء وتجنب إذاعتها وانتشارها بٌن عامة الناس، وتعتمد فلسفة السرٌة على أن الطبٌعة البشرٌة تحرص دابما 
وعلى األخصابً أن ٌطمبن عمبلبه إلى سرٌة المعلومات التً ٌحصل علٌها وأال ٌتحدث مع العمٌل عن . على إخفاء نواحً النقص من الؽٌر

. أسرار ؼٌره من العمبلء وكذلك أال ٌأخذ من العمٌل بٌانات ومعلومات إلى بالقدر الذي ٌلزم لفهم المشكلة
 
: مبدأ حق تقرٌر المصٌر- 3

وٌعنً منح العمٌل ذو األهلٌة حق التصرؾ الحر فً شؤونه داخل نطاق المؤسسة وخارجها فً حدود القوانٌن والنظم المعمول بها وهً حرٌة مقٌدة 
تمنح للعمبلء بدرجات تتفق مع طبٌعة مشكبلتهم وأنماط شخصٌاتهم ولكن ٌستثنى من تطبٌق هذا المبدأ بعض الفبات التً تعجز عن اتخاذ 

القرار المناسب مثل المرضى العقلٌٌن وضعاؾ العقول واألطفال عدٌمً األهلٌة واألطفال صؽار السن واألحداث المنحرفٌن وحاالت اإلدمان 
. الشدٌد

 
: مبدأ العالقة المهنٌة- 4

وهً عبلقة . العبلقة المهنٌة هً حالة من االرتباط العاطفً العقلً الهادؾ تتفاعل خبللها مشاعر وأفكار العمٌل واألخصابً خبلل عملٌة المساعدة
مؤقتة تنتهً بانتهاء المساعدة كما أنها مؤسسٌة حٌث ٌتعامل األخصابً مع العمبلء بالقدر الذي تتطلبه مصلحة العمل، وتهدؾ إلى توفٌر 

. المناخ المبلبم إلتمام عملٌة المساعدة
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: عملٌات خدمة الفرد
 :الدراسة االجتماعٌة- أوال

الدراسة االجتماعٌة هً عملٌة مشتركة تهدؾ إلى وضع كل من األخصابً االجتماعً والعمٌل على عبلقة إٌجابٌة بحقابق الموقؾ اإلشكالً بهدؾ 
كما أن للدراسة مصادرها أو منابعها التً نحصل منها على حقابق المشكلة وهً العمٌل واألسرة . تشخٌص المشكلة ووضع خطة العبلج

 .والمدرسة واألصدقاء والمستندات وؼٌرهم
 
 

: التشخٌص- ثانٌا
 .ٌقصد بالتشخٌص تحدٌد طبٌعة مشكلة العمٌل والوصول إلى تفسٌر أسبابها بهدؾ نجاح الخطة العبلجٌة

وهذا ٌعنً أن التشخٌص عملٌة عقلٌة ٌشترك فٌها كل من األخصابً والعمٌل بعد استٌفاء قدر كبٌر من عملٌة دراسة المشكلة وذلك لتحدٌد طبٌعة 
. المشكلة وتحلٌل العوامل المسببة لها سواء الذاتٌة أو البٌبٌة تحلٌبل عملٌا ومنطقٌا

 
: العالج- ثالثا

العبلج فً خدمة الفرد هو التأثٌر اإلٌجابً فً شخصٌة العمٌل أو ظروفه المحٌطة لتحقٌق أفضل أداء ممكن لوظٌفته االجتماعٌة ولتحقٌق أفضل 
 وللعبلج شقان أحدهما ذاتً والثانً بٌبً. استقرار ممكن ألوضاعه االجتماعٌة فً حدود إمكانٌات المؤسسة

 
 

 المحاضرة السابعة
 

: مقدمة
ظهرت طرٌقة خدمة الجماعة نتٌجة للعدٌد من الحركات االجتماعٌة فً نهاٌة القرن التاسع عشر كاالتحادات والجماعات التقلٌدٌة والرادٌكالٌة فً مجال 

السٌاسة والتً أدت إلى ظهور مؤسسات ذات عبلقة بالخدمة االجتماعٌة والتً كانت تضم جماعات الشباب ومنها أندٌة الصبٌة والمحبلت 
 .االجتماعٌة

 نشأت الجمعٌة األمرٌكٌة لدراسة الجماعة والتً 1936 اعترؾ المؤتمر القومً للخدمة االجتماعٌة بطرٌقة خدمة الجماعة وفً عام 1935وفً عام 
 .عرفت بعد ذلك بالجمعٌة األمرٌكٌة ألخصابً العمل مع الجماعات

 
: تعرٌف طرٌقة خدمة الجماعة

تعددت تعرٌفات طرٌقة خدمة الجماعة ومنها تعرٌفها بأنها أحد مناهج الخدمة االجتماعٌة التً تساعد األفراد لتزٌد من أدابهم االجتماعً عن طرٌق 
. الخبرات الجماعٌة للعمل على مواجهة مشكبلتهم الشخصٌة والجماعٌة والمجتمعٌة بطرٌقة أكثر كفاءة وفاعلٌة

وعرفها أنٌس عبد الملك بأنها طرٌقة وعملٌة للعمل مع األفراد فً جماعات داخل مؤسسة اجتماعٌة وبتوجٌه رابد عن طرٌق برنامج ٌتفق وحاجات 
.    أعضاء الجماعة وقدراتهم ومٌولهم

 
كما عرفها محمد شمس الدٌن أحمد بأنها طرٌقة ٌتضمن استخدامها عملٌة بواسطتها ٌساعد األخصابً األفراد أثناء ممارستهم ألوجه نشاط البرنامج فً 

 .األنواع المتعددة من الجماعات فً المؤسسات المختلفة كأفراد وكجماعة وٌساهمون فً تؽٌٌر المجتمع فً حدود أهداؾ المجتمع وثقافته
 

: وبتحلٌل هذا التعرٌف ٌمكن استخالص التالً
.  خدمة المجتمع طرٌقة أي أنها تعتمد على المنهج العلمً بما ٌشمله من المعرفة والفهم والمبادئ والمهارات- 1
 
هذه الطرٌقة ٌتضمن استخدامها عملٌة فهً تعتمد أٌضا على سلسلة من الخطوات واإلجراءات ٌمارسها األخصابً االجتماعً الذي ٌعمل مع - 2

. الجماعة
. استخدام البرنامج بما ٌتضمنه من أنشطة متنوعة كوسٌلة لمساعدة األفراد الذٌن انضموا إلى الجماعة لممارستها- 3
. هناك أنواع متعددة من الجماعات كالجماعات اإلجبارٌة واالختٌارٌة تمارس فً مؤسسات متنوعة سواء لتحقٌق هدؾ أولً أو ثانوي- 4
. تسعى الطرٌقة إلى تحقٌق ؼرض ثبلثً ٌتمثل فً نمو الفرد ونمو الجماعة والمساهمة فً تؽٌٌر المجتمع- 5
 .األخصابً االجتماعً عنصر أساسً من عناصر ممارسة الطرٌقة حٌث ٌعمل فً حدود أهداؾ المجتمع وثقافته وقٌمه- 6
 

: أهداف طرٌقة خدمة المجتمع
: أهداف مرتبطة بالفرد كعضو فً جماعة- أوال

 :تسعى خدمة الجماعة إلى مساعدة الفرد فً تحقٌق العدٌد من األهداؾ كما ٌلً
. إشباع الحاجات النفسٌة كالحاجة إلى األمن والحب والتقدٌر، والحاجات االجتماعٌة كاالنتماء والحصول على المكانة وؼٌرها- 1
. اكتساب الخبرات التً تساعده على التفاعل مع اآلخرٌن- 2
. إتاحة الفرص المناسبة للتعبٌر عن آرابه ومشاعره- 3
. تنمٌة قدرات الفرد الذاتٌة والتدرٌب على استخدامها- 4
. تنمٌة الجانب المهاري، مما ٌسهم فً تدعٌم الجوانب التنموٌة لدى العضو- 5
. تنمٌة مهارات اإلصؽاء والتحدث والمبلحظة خبلل مواقؾ الحٌاة االجتماعٌة- 6
. تعدٌل واكتساب وتؽٌٌر االتجاهات- 7
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: أهداف مرتبطة بالجماعة ككل- ثانٌا
 :تسعى الطرٌقة إلى تحقٌق أهداؾ بالنسبة للجماعة باعتبارها وحدة واحدة وتتمثل فٌما ٌلً

. التعرؾ على قدرات وإمكانٌات الجماعة واكتشافها واستخدام هذه القدرات بما ٌفٌد الجماعة والمؤسسة والمجتمع- 1
. استخدام الجماعة كأداة للوقاٌة من العدٌد من األمراض االجتماعٌة كاالنحراؾ والتدخٌن واإلدمان- 2
 
. مشاركة الجماعة فً تنمٌة المجتمع من خبلل المشاركة فً المجاالت المختلفة بالمجتمع كمجال خدمة البٌبة والتطوع وؼٌرها- 3
مساعدة الجماعة كوحدة قابمة بذاتها على النمو والنضج وتحقٌق أهدافها األمر الذي ٌؤدي إلى نمو المجتمع وتطوره وهذا ٌتم من خبلل تقوٌة - 4

. العبلقات اإلنسانٌة بٌن أعضابها واستثارتهم للمشاركة فً المناقشات الجماعٌة التً تسهم فً حل المشكبلت التً قد تعترضهم
. تنمٌة الحٌاة الدٌمقراطٌة فً الجماعة حٌث أن األسلوب الدٌمقراطً أفضل األسالٌب وٌحتاج إلى تدرٌب- 5
 

: أهداف خدمة الجماعة المرتبطة بالمؤسسة- ثالثا
 .استخدام الجماعة لتحقٌق هدؾ المؤسسة بما تتضمنه من شروط وقواعد وأؼراض تسعى إلى تحقٌقها- 1
ممارسة خدمة الجماعة فً المؤسسة ٌساعدها على تحقٌق أهدافها فكل مؤسسة تتبنى هدفا معٌنا تسعى إلى تحقٌقه ومنها الوقاٌة من االنحراؾ وحل - 2

. المشكبلت واإلعداد للحٌاة واإلصبلح والعمل االجتماعً والتأهٌل
 
ممارسة خدمة الجماعة بالمؤسسات قد تؤدي إلى جذب المزٌد من األعضاء لبلستفادة من خدمات المؤسسة وبالتالً تأثٌر مادي ومعنوي على - 3

. المؤسسة نفسها
ممارسة خدمة الجماعة فً المؤسسة قد تحقق للمؤسسة مكانة وقٌمة اجتماعٌة بالمجتمع من خبلل ما تحققه الجماعة من أدوار خبلل األنشطة التً - 4

. تمارسها بالمؤسسة
 

: أهداف خدمة الجماعة المرتبطة بالمجتمع- رابعا
: تهدؾ خدمة الجماعة إلى تحقٌق أهداؾ تتعلق بالمجتمع المحٌط بالمؤسسة التً تمارس بها كما ٌلً

. ممارسة خدمة الجماعة تسهم فً تنمٌة روح الوالء واالنتماء للمجتمع- 1
. استثمار وقت فراغ األفراد والجماعات بما ٌعود علٌهم وعلى المجتمع الذي ٌعٌشون فٌه بالنفع- 2
ممارسة خدمة الجماعة تسهم فً توصٌل ونقل ثقافة المجتمع لؤلعضاء والعمل على تعدٌل بعض الجوانب ؼٌر المرؼوب فٌها وذلك بتوجٌه من - 3

. األخصابً االجتماعً
. تسهم ممارسة خدمة الجماعة فً المشاركة فً المشروعات المجتمعٌة التً تحقق التنمٌة كالمشروعات التطوعٌة ومشروعات الخدمة العامة- 4
. توجٌه أعضاء الجماعة لمتابعة التؽٌرات االجتماعٌة والثقافٌة والسٌاسٌة التً تطرأ على المجتمع- 5
المساهمة فً مواجهة مشكبلت المجتمع والنهوض به ومن هذه المشكبلت االنحراؾ واإلدمان والمشكبلت التً تعوق التنمٌة االقتصادٌة كمشكبلت - 6

. الزٌادة السكانٌة والبطالة وؼٌرها
 

: عناصر طرٌقة خدمة الجماعة
. تتضمن عناصر الطرٌقة كل من الفرد كعضو فً الجماعة، والجماعة، والبرنامج، وأخصابً خدمة الجماعة، والمشرؾ، والمؤسسة، والمجتمع

: عضو الجماعة- 1
ولكل عضو شخصٌته المتمٌزة واألخصابً ٌقوم . هو الفرد الذي ٌنضم إلى الجماعة برؼبته أو بطرٌقة إجبارٌة وٌشترك فً برامجها وٌلتزم بشروطها

بمساعدة كل عضو عن طرٌق الخبرات الجماعٌة داخل الجماعة بالشكل الذي ٌساعده على النمو ومواجهة المشكبلت الشخصٌة التً تعوق 
 .أدابهم االجتماعً

 
الجماعة - 2

وٌجب أن . الجماعة وحدة تتكون من ثبلثة أشخاص أو أكثر تربطهم عبلقة ؼٌر رسمٌة ٌحاولون إشباع احتٌاجاتهم من خبلل االرتباط االجتماعً بٌنهم
: ٌتوفر بالجماعة الخصابص التالٌة

. أن ٌكون هدفها معلنا لجمٌع الراؼبٌن فً االنضمام إلٌها من األعضاء- 
. وجود سمات مشتركة بٌن األعضاء فً المستوٌات الثقافٌة والعمرٌة والصحٌة واالجتماعٌة وهو ما نطلق علٌه تجانس الجماعة- 
 

. وجود تنظٌم وظٌفً للجماعة ٌتمثل فً أدوار ومسبولٌات محددة لكل عضو- 
. تتمٌز بتكوٌن عبلقة مهنٌة بٌن أخصابً خدمة الجماعة واألشخاص المكونٌن لها وعبلقات بٌن األعضاء بعضهم البعض داخل الجماعة- 
. موعد محدد لممارسة البرنامج المتفق علٌه من قبل الجماعة- 
 
: أخصائً خدمة الجماعة- 3

: هو شخص معد إعدادا مهنٌا ٌمكنه من ممارسة أدواره فً مساعدة الجماعة وأعضابها على النمو والتؽٌر والبد أن ٌتصؾ بما ٌلً
. لدٌه معرفة تامة بطرٌقة خدمة الجماعة وعملٌاتها ومبادبها- 
. لدٌه خبرة ومهارة فً ممارسة الطرٌقة بمٌادٌن الممارسة المهنٌة- 
. القدرة على إقناع اآلخرٌن بأهمٌة الطرٌقة ودورها فً المجتمع- 
. الحرص على االرتقاء بالتخصص والمهنة- 

. القدرة على فهم سلوك األفراد والجماعات والتخطٌط إلشباع احتٌاجات األفراد فً الجماعات واحتٌاجات الجماعات أٌضا
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: البرنامج- 4
البرنامج هو كافة األنشطة والعبلقات التً تتكون بٌن األعضاء والجماعة واألخصابً من أجل الوصول إلى مكونات ثقافٌة ونفسٌة واجتماعٌة تؤثر فً 

. نمو الفرد والجماعة
 

: المشرف- 5
هو شخص مهنً ذو خبرة ومهارة وقدرة على توجٌه اآلخرٌن من المتطوعٌن أو طبلب الخدمة االجتماعٌة أو األخصابٌٌن االجتماعٌٌن لمساعدتهم 

 .على النمو وتحسٌن األداء لهم فً تعاملهم مع العمبلء
 
: المؤسسة- 6

تمارس خدمة الجماعة فً العدٌد من المؤسسات كاألندٌة الشعبٌة ومؤسسات التروٌح والمدارس والمؤسسات االجتماعٌة والمستشفٌات وتختلؾ كل منها 
 .عن األخرى من حٌث الؽرض

: المجتمع وثقافته- 7
بقدر معرفة األخصابً االجتماعً للمجتمع المحلً الذي توجد فٌه المؤسسة والعوامل المختلفة التً تؤثر فٌها تكون مساعدته للجماعة على تحقٌق 

 .أؼراضها التً تتماشى مع قٌم وثقافة المجتمع المحلً
 

 
 المحاضرة الثامنة  
 

: مبادئ طرٌقة خدمة الجماعة
تقوم خدمة الجماعة على مجموعة من المبادئ وٌجب على األخصابً الممارس للطرٌقة أال ٌلتزم فقط بهذه المبادئ ولكن ٌعرؾ وٌؤمن بالفلسفة التً 

: وتتحدد هذه المبادئ فٌما ٌلً. قامت علٌها
 
: مبدأ تكوٌن الجماعة على أساس مرسوم- 1

ٌجب أن ٌراعى عند تكوٌن الجماعة أن تتم هذه العملٌة على أساس مخطط فهً لٌست عملٌة عشوابٌة أو ارتجالٌة، حٌث أن الجماعة هً الوحدة 
األساسٌة التً بواسطتها ٌستطٌع األخصابً مساعدة األعضاء على النمو وتحقٌق األهداؾ وكً ٌتحقق ذلك ٌراعى عند تكوٌن الجماعة أن 

تكون متجانسة من حٌث األعمار والمستوٌات االقتصادٌة واالجتماعٌة والصحٌة والثقافٌة وكذلك الجوانب الثقافٌة والشخصٌة وتشمل العادات 
. والقٌم والتقالٌد واألهداؾ

 
فً قانون المسافة  (فرٌتز رٌدل)وعلى الرؼم من أهمٌة التجانس إال أنه من األفضل وجود قدر من االختبلؾ فً الجماعة وهذا ما أوضحه العالم 

األنسب والتجانس النسبً حٌث أكد أن الجماعة البد أن تحظى بقدر كبٌر من التجانس مع وجود نسبة قلٌلة من االختبلؾ، فالتجانس لضمان 
. استقرار الجماعة أما القلٌل من االختبلؾ لضمان حٌوٌة الجماعة ونشاطها

 
: مبدأ تكوٌن عالقة مهنٌة بٌن األخصائً والجماعة- 2

أساس العبلقة المهنٌة بٌن األخصابً فً خدمة الجماعة والجماعة هو تقبل األخصابً لؤلعضاء كما هم ال كما ٌنبؽً أن ٌكون علٌه سلوك هؤالء 
ثقة متبادلة بٌن األخصابً والجماعة، وبٌنه وبٌن كل عضو من : وهً (جوانب)وترتكز العبلقة المهنٌة على ثبلثة مكونات . األعضاء

وأن ٌؤمن األخصابً أن العبلقة المهنٌة بٌنه وبٌن الجماعة تتم فً حدود المؤسسة وبالقدر الذي . أعضابها، وحرٌة متبادلة، واحترام متبادل
. ٌتبلءم مع هدؾ المؤسسة وقوانٌنها ولوابحها

 
: مبدأ األهداف المعٌنة- 3

وهناك أهداؾ قصٌرة المدى وأخرى . أهداؾ خاصة باألخصابً، وأخرى خاصة باألعضاء، وثالثة خاصة بالمؤسسة: هناك ثبلثة أنواع من األهداؾ
وعلى األخصابً . وٌسلم هذا المبدأ بأن الجماعة والمؤسسة واألخصابً وحدة واحدة تعمل متضامنة مع بعضها لتحقٌق أهدافها. طوٌلة المدى

. أن ٌساعد األفراد والجماعات لمعرفة حدودهم وإمكانٌاتهم وأهدافهم
 
: مبدأ الدراسة المستمرة- 4

ٌتدخل األخصابً االجتماعً لمساعدة األعضاء والجماعات مهنٌا ولتقدٌم أي مساعدة ٌجب علٌه دراسة وحدات الدراسة سواء الفرد أو الجماعة أو 
المؤسسة وهو فً ذلك ٌؤمن بمبدأ التؽٌر واالختبلؾ فالفرد والجماعة دابما فً تؽٌر وعلى األخصابً أن ٌكون على معرفة بهذا التؽٌر حتى 

ٌمكنه مساعدة الجماعة وأعضابها عن طرٌق برنامج ٌقابل حاجاتهم ورؼباتهم المتؽٌرة وذلك بالدراسة المستمرة عن طرٌق األسبلة والمبلحظة 
. واإلصؽاء واستخدام النظرٌات العامة وؼٌرها من الوسابل

 
: مبدأ التفاعل الجماعً الموجه- 5

فالتفاعل هو شبكة من العبلقات المتبادلة بٌن الجماعة واألعضاء . التفاعل هو المصدر األول للحٌوٌة بٌن األعضاء والجماعة وبٌنهم وبٌن األخصابً
 . واألخصابً

. والتفاعل قد ٌكون تفاعبل جماعٌا إٌجابٌا كالتعاون والتكٌؾ والتوافق، وقد ٌكون تفاعبل جماعٌا سلبٌا كالصراع والشلل والتنافس السلبً
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وعلى األخصابً أن ٌعمل على زٌادة التفاعل واإلكثار منه بٌن أعضاء الجماعة وذلك ألهمٌته البالؽة إذ ال تتم عملٌة نمو الجماعة واألعضاء إال من 
: خبلل التفاعل وٌتمثل دور األخصابً فٌما ٌلً

. تشجٌع األعضاء على التفاعل وخاصة األعضاء المنطوٌن- 1
. تشجٌع األعضاء على التكٌؾ داخل الجماعة- 2
. تحوٌل التفاعل السلبً إلى إٌجابً- 3
. ال ٌتدخل فً تفاعل الجماعة إال عند اللزوم- 4
 .ٌطلق العنان لتفاعل األعضاء- 5

 
: مبدأ الدٌمقراطٌة وحق تقرٌر المصٌر- 6

: ومن المهم اإلشارة إلى نقطتٌن مهمتٌن. الدٌمقراطٌة هً أسلوب الحٌاة الذي ٌحدد أفعال واستجابات األفراد أثناء حٌاتهم الجماعٌة
فكل عضو بالجماعة ٌملك قدرات وإمكانٌات تساعده على حل مشكبلته ومهما كانت قوة العضو أو ضعفه فهو ٌتحمل مسبولٌة : قوة العضو- أ

. حٌاته وبالتالً فاألخصابً بالنسبة للعضو هو شخص مساعد والبد من إٌمانه بذلك حتى ال ٌسٌطر على الجماعة أو األعضاء بداخلها
 

وٌتطلب هذا الحق وجوب مساعدة الجماعة على تحدٌد وتقرٌر أوجه النشاط . وهو من المستلزمات لنمو األفراد: حق تقرٌر المصٌر- ب
وواجب األخصابً هنا هو مساعدة الجماعة أن تقرر بنفسها ما تراه كما ٌتٌح لها . الواجب القٌام بها وذلك بمساعدة أخصابً الجماعة

. الفرصة لممارسة النظام الدٌمقراطً
 
: مبدأ التنظٌم الوظٌفً المرن- 7

اسم : وٌتكون التنظٌم من. أحد أعمال األخصابً هو مساعدة الجماعة على وضع تنظٌم وظٌفً ٌمكنها من وضع وتنفٌذ برامجها وتحقٌق أؼراضها
وٌجب أن ٌكون التنظٌم . الجماعة وشعارها ونظام العضوٌة وأدوار األعضاء ومسبولٌاتهم داخل الجماعة ودستور ٌحدد قواعد ولوابح الجماعة

مرنا بمعنى أن ٌكون قاببل للتمدد واالنكماش حسب الحاجة الفعلٌة للجماعة بحٌث ال ٌكون هناك مؽاالة فً حجم التنظٌم كما ال ٌكون هناك 
. قصور فً حجمه

 
: مبدأ الخبرات التقدمٌة التً ٌتٌحها البرنامج- 8

ٌعتبر البرنامج أحد الوسابل األساسٌة لمساعدة الجماعة على النمو والتقدم المرؼوب فٌه ولتحقٌق هذا النمو البد أن تتناسب الخبرات التً ٌوفرها 
وٌجب أن ٌكون دور األخصابً فً البرنامج هو مساعدة الجماعة على . البرنامج مع مستوى حاجات ورؼبات األعضاء وخبراتهم السابقة

 .وضع برامجها وتنفٌذها وأال ٌفرض علٌها برنامجا معٌنا
 
: مبدأ استغالل الموارد- 9

ٌنبؽً استؽبلل الموارد سواء المادٌة الموجودة بالمؤسسة أو المجتمع المحلً أو البشرٌة التً تتمثل فً األعضاء والجماعة حٌث لكل عضو بالجماعة 
قدرات وإمكانٌات ومواهب وكً ٌتحقق ذلك ٌجب أن ٌكون األخصابً عل دراٌة بكافة المعلومات عن مصادر البٌبة، باإلضافة إلى وجود 

. تعاون بٌن األخصابً والمؤسسة من جهة وبٌنه وبٌن مؤسسات المجتمع من جهة أخرى
 

: مبدأ التقوٌم- 10
وهو عملٌة ضرورٌة ووسٌلة لتحقٌق . التقوٌم هو تحدٌد القٌمة الفعلٌة للتؽٌرات التً تصاحب الجهود المبذولة فً النواحً المتعلقة بالعمل مع الجماعات

. أهداؾ خدمة الجماعة حٌث ال تنمو الجماعة إال عن طرٌق كشؾ األخطاء وإصبلحها
وٌشترك فً عملٌة التقوٌم كل من األخصابً والجماعة والمؤسسة، كما ال ٌقتصر التقوٌم على جزء واحد من مقومات العمل مع الجماعة ولكن ٌشمل 

 .جمٌع المقومات
 

 
: عملٌات طرٌقة خدمة الجماعة

: عملٌة البت فً قبول األعضاء- 1
هً عملٌة اتخاذ قرار من قبل األخصابً االجتماعً بقبول أو رفض عضو من األعضاء وتتم هذه العملٌة فً بداٌة تكوٌن الجماعة أو حٌنما ٌرٌد أحد 

وخبللها ٌتعرؾ العضو الجدٌد على خدمات المؤسسة وأهدافها وبرامجها ولوابحها حٌث ٌشرح . األعضاء االنضمام إلى الجماعة بالمؤسسة
 . األخصابً لؤلعضاء الجدد كل المعلومات الخاصة بالمؤسسة والجماعة خبلل المقاببلت الفردٌة أو الجماعٌة التً تعقد لهذا الؽرض

 
: عملٌة التعاقد- 2

هً اتفاق مبدبً بٌن األخصابً واألعضاء أو بٌن األعضاء بعضها ببعض وهذه العملٌة تبنى على ما تم فً العملٌة السابقة من عبلقة قابمة على الثقة 
ومضمون عملٌة التعاقد هو كتابة البحة أو دستور للجماعة ٌحدد لها مواعٌد االجتماعات ومكانها واسم الجماعة وأدوار . والحرٌة واالحترام

إلى آخره والبد من توافر شروط إلنجاح التعاقد من أهمها اشتراك أكبر عدد من األعضاء فً وضع البحة الجماعة وأن ٌكون العقد ...األعضاء
. مرنا وقاببل للتعدٌل
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: عملٌتً الدراسة والتشخٌص- 3
تعتمد طرٌقة خدمة الجماعة على عملٌة الدراسة والتً تتم من خبلل جمع الحقابق عن األعضاء بالجماعة ومن وسابلها االستعانة بالنظرٌات العامة 
لتفسٌر سلوك عضو الجماعة واإلصؽاء والتجاوب سواء مع األفكار أو اآلراء أو المشاعر الخاصة باألعضاء مما ٌسهم فً نمو العبلقة بٌن 

.  فتعنً تحلٌل هذه الحقابق والربط فٌما بٌنها تمهٌدا لوضع خطة للتدخل المهنًالتشخٌص عملٌةأما . األخصابً واألعضاء بالجماعة
 
: عملٌة المساعدة- 4

وتعتمد هذه العملٌة على مهارات األخصابً وقدراته فً . من خبلل هذه العملٌة ٌصل األخصابً إلى نتابج الجهود التً تمت فً العملٌات السابقة
: التعامل مع المواقؾ وهً ترتكز على

:  حب األعضاء- 
. وٌعنً قبول األعضاء كما هم وهذا ٌساعد فً تكوٌن العبلقة المهنٌة

:  وضع الحدود لسلوك األعضاء- 
 .فاألخصابً ٌجب أن ٌضع الحدود لسلوك العضو المسٌطر أو العدوانً حتى ٌستطٌع مساعدة الجماعة على النمو

 .باإلضافة إلى وضع الحدود لسلوك الجماعة ككل وذلك فً حالة وجود شلل بالجماعة أو حٌنما تتخذ الجماعة قرارا مخالفا لمعاٌٌر المؤسسة
 
 

              المحاضرة التاسعة
 

 :تطور طرٌقة تنظٌم المجتمع
طرٌقة تنظٌم المجتمع إحدى طرق الخدمة االجتماعٌة التً تتعامل مع المجتمع ككل بما ٌتضمنه من أجهزة ومؤسسات وأنظمة فهً ال تقدم خدمات 

. مباشرة لؤلفراد والجماعات ولكنها تسعى للتنسٌق بٌن المؤسسات التً تهتم بتقدٌم الخدمات
 

وكان بداٌة ظهور هذه الطرٌقة فً القرن التاسع عشر نتٌجة لظهور حركة اإلصبلح االجتماعً التً أعقبها ظهور الكثٌر من الهٌبات االجتماعٌة األمر 
 وهً أول الهٌبات التً قامت للتنسٌق بٌن 1896الذي أدى إلى ضرورة التنسٌق بٌن هذه الهٌبات وظهرت جمعٌة تنظٌم اإلحسان عام 

. الجمعٌات
 

ثم ظهرت فكرة االتحادات التً تضم مندوبٌن عن الهٌبات التً تعمل .  أنشا مجلس لتنسٌق الخدمات فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة1909وفً عام 
فً مٌدان واحد واهتمت هذه الهٌبات بتنسٌق الخدمات االجتماعٌة فً المٌادٌن المختلفة كما قامت برسم الخطط ودراسة الموارد الموجودة فً 

.  المجتمع الستثمارها فً تقدٌم الخدمات
 

 نتٌجة الستفادة المختصٌن والمهتمٌن بهذا المجال بالدراسة واالستفادة من نتابج البحث العلمً حٌث تم االعتراؾ 1946وظهرت الطرٌقة فعلٌا عام 
. المجتمعً بها عندما أقرتها الهٌبة القومٌة للخدمة االجتماعٌة

 
وتوالى تطور الطرٌقة بدءا من مرحلة التنسٌق ثم التخطٌط ثم التنمٌة كما تمارس الطرٌقة سواء على المستوى القومً أو المستوى المحلً بهدؾ تلبٌة 

. احتٌاجات المواطنٌن من خبلل استثمار قدراتهم
 

: تعرٌؾ طرٌقة تنظٌم المجتمع
: تعددت تعرٌفات طرٌقة تنظٌم المجتمع ومنها

 
:  تعرٌف هدى بدران

هً طرٌقة من طرق الخدمة االجتماعٌة ٌستخدمها األخصابً االجتماعً للتأثٌر فً القرارات المجتمعٌة التً تتخذ على جمٌع المستوٌات لتخطٌط 
. وتنفٌذ برامج التنمٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة

:  تعرٌف عبد المنعم شوقً
طرٌقة للخدمة االجتماعٌة ٌستخدمها األخصابٌون االجتماعٌون والمتطوعون من الشعب المتعاونون معهم لتنظٌم الجهود المشتركة حكومٌة وأهلٌة وفً 

مختلؾ المستوٌات لتعببة الموارد الموجودة أو التً ٌمكن إٌجادها لمواجهة الحاجات الضرورٌة وفقا لخطة مرسومة وفً حدود السٌاسة 
 .االجتماعٌة للمجتمع

 
: طرٌقة تنظٌم المجتمع إجرابٌا كما ٌلًإبراهٌم رضا وٌعرؾ 

. طرٌقة تنظٌم المجتمع هً طرٌقة من طرق الخدمة االجتماعٌة التً تتعامل مع المجتمعات فالوحدة األساسٌة التً تركز علٌها الطرٌقة هً المجتمع- 1
تنظٌم المجتمع طرٌقة وتعنً أنها تسٌر على أساس منهجً قابم على الدراسة العلمٌة بدءا من دراسة الموقؾ ثم وضع خطة العمل وتنفٌذها على - 2

. أسس علمٌة
. تنظٌم المجتمع عملٌة مدروسة مستخدمة فً سبٌل ذلك الدراسة العلمٌة فً التقٌٌم لضمان الحصول على نتابج موضوعٌة- 3
. ٌمارسها أخصابٌون متخصصون معدون لذلك ٌطلق على من ٌمارسها المنظم االجتماعً- 4
. تتعامل مع المجتمعات باستخدام التخطٌط بؽرض توجٌه التؽٌر االجتماعً بتلك المجتمعات للتؽلب على مظاهر التفكك االجتماعً- 5
توجٌه التؽٌر ٌتضمن أهدافا فرعٌة تتمثل فً زٌادة موارد وإمكانٌات المجتمع وإٌجاد مؤسسات اجتماعٌة جدٌدة وزٌادة تعاون المؤسسات - 6

. االجتماعٌة القابمة والتخطٌط للوقاٌة من حدوث التفكك االجتماعً
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تركز الطرٌقة فً الدول النامٌة على األهداؾ اإلنمابٌة التً تؤدي إلى زٌادة موارد وإمكانٌات المجتمع وٌلٌها فً األولوٌة األهداؾ الوقابٌة ثم - 7
. األهداؾ العبلجٌة

. هذا التقسٌم عرضة للتؽٌر حٌنما ٌحدث تؽٌر فً السٌاسة االجتماعٌة العامة للمجتمع- 8
تركز الطرٌقة على رأس المال البشري بحٌث تعمل على إشراكهم للعمل فً خدمة مجتمعاتهم والتأثٌر علٌهم وتؽٌٌرهم خبلل الممارسة باإلضافة - 9

. إلى النهوض واالرتقاء بهم
 . الطرٌقة ال تتعامل فقط مع التؽٌر االجتماعً ولكن فً جوهرها تعمل على إعداد المواطنٌن كً ٌكونوا هم رسل التؽٌٌر- 10

 
: أهداف طرٌقة تنظٌم المجتمع

.   لطرٌقة تنظٌم المجتمع ٌنحصر فً إحداث التؽٌٌرات المقصودة فً البشر كً ٌستطٌعوا مواجهة ما ٌعانونه من احتٌاجات ومشكبلتالرئٌسً الهدف
وتحقٌق هذا الهدؾ ٌعتبر وسٌلة ضرورٌة للمساهمة فً تنمٌة المجتمع التً ٌمكن عن طرٌقها تحسٌن أحوال المجتمعات وإحداث التؽٌٌرات المقصودة 

. لصالح الناس وتحسٌن مستواهم االقتصادي واالجتماعً
 

وهناك وجهات نظر عدٌدة فً تحدٌد األهداؾ الفرعٌة لطرٌقة تنظٌم المجتمع منها وجهة نظر عبد الحلٌم رضا 
وٌرى أن الهدؾ العام لطرٌقة تنظٌم المجتمع هو توجٌه التؽٌر االجتماعً للمجتمعات للتؽلب على مظاهر التفكك االجتماعً وللحفاظ على استمرار 

. وحدة المجتمع وسبلمة كٌانه
 

:  وتنقسم األهداف الفرعٌة إلى
وأول من .  وهً األهداؾ الخاصة بعملٌة تنظٌم المجتمع أي األهداؾ التً تتعلق بالتؽٌٌرات االجتماعٌة المقصودة فً البشر أنفسهم:معنوٌة أهداف

حٌث ٌرى البعض أن الؽرض األساسً لتنظٌم المجتمع لٌس تنفٌذ مشروع معٌن حتى لو تم ذلك فعبل ولٌس  (روس)نادى بهذه األهداؾ هو 
التخطٌط لمعالجة مشكلة معٌنة حتى إذا احتاج األمر لذلك لكن الؽرض الربٌسً هو تشجٌع المجتمع على تحدٌد مشكبلته واتخاذ الخطوات 

 .البلزمة لمعالجة تلك المشكبلت
 

وتختص تلك األهداؾ بالعمل على تنمٌة قدرات أهالً المجتمع حتى ٌستطٌعوا حل مشكبلتهم بأنفسهم على أن ٌتم ذلك من خبلل التجارب التً 
. ٌمارسونها معا للعمل على حل المشكبلت التً ٌواجهونها

أي أن الهدؾ هو التؽٌر البشري الذي ٌتم من خبلل مشاركة أبناء المجتمع فً عملٌات تنظٌم المجتمع وما ٌكتسبونه من خبرات تساعدهم على مواجهة 
.  المشكبلت فً المستقبل

 
 :أهداف مادٌة- ب

 وهً األهداؾ التً تسعى الطرٌقة لتحقٌقها فٌما ٌتعلق بمساعدة المجتمعات على إشباع احتٌاجاتها وحل مشكبلتها مثل ردم بركة أو رصؾ طرٌق أو 
. إنشاء مصنع أو مدرسة وما إلى ذلك من مشروعات تخدم المجتمع

 .وفً النهاٌة نجد أن الفصل بٌن األهداؾ المادٌة والمعنوٌة ٌتم فقط لؽرض الدراسة فالهدفان ٌتحققان معا وال ٌمكن تحقٌق هدؾ بمعزل عن اآلخر
 

 
 

 المحاضرة العاشرة
 

: مبادئ طرٌقة تنظٌم المجتمع
: مبدأ التقبل- 1

وهذا ال ٌعنً أن ٌتقبل . التقبل هو موقؾ وجدانً ٌقفه األخصابً االجتماعً نحو الوحدة التً ٌتعامل معها سواء كانت فردا أو جماعة أو مجتمعا
.  السلوك ؼٌر المقبول أخبلقٌا أو دٌنٌا ولكن ٌتقبل الوحدة البشرٌة وٌكون لدٌه الرؼبة فً مساعدتها على تعدٌل سلوكٌاتها أو تحقٌق أهدافها

 
واألخصابً عند تعامله المهنً ال ٌفرق بٌن فرد وآخر أو جماعة وأخرى ولكن الجمٌع سواء، وعلٌه أن ٌتفهم ظروؾ كل مجتمع وخصابصه 

.  ومشكبلته فهما مبنٌا على الدراسة والبحث
 

والتقبل هنا ال ٌكون من طرؾ واحد فقط هو تقبل األخصابً كمنظم اجتماعً للوحدات البشرٌة التً ٌتعامل معها ولكن العكس أٌضا فٌجب أن ٌحظى 
.  المنظم االجتماعً بقبول هذه الوحدات لمساعدته فً القٌام بأدواره معها

 
: مبدأ السرٌة- 2

وصٌانة هذه البٌانات تعتبر . تعنً السرٌة االحتفاظ بالبٌانات والمعلومات التً ٌجمعها المنظم االجتماعً خبلل دراسته لؤلفراد والجماعات فً المجتمع
واألخصابً حٌنما ٌطبق هذا المبدأ ٌعتبر أن الوحدة . عملٌة أخبلقٌة كما أن تعهد المنظم لعمبلبه بضمان السرٌة للمعلومات ٌؤدي إلى طمأنتهم

البشرٌة التً ٌتعامل معها هً المصدر األساسً للمعلومات ولكنه ٌمكنه العودة إلى مصادر أخرى الستكمال ما ٌنقصه من بٌانات ومعلومات 
. عن هذه الوحدة
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: مبدأ المساعدة الذاتٌة- 3
نعنً بالمساعدة الذاتٌة إعطاء الوحدة البشرٌة مسبولٌة المشاركة فً اتخاذ القرار الذي ٌترتب علٌه إحداث تؽٌٌرات تخصهم مع مراعاة أال ٌترتب على 

. هذه القرارات أضرار قد تصٌب الوحدة البشرٌة
واألخصابً االجتماعً ٌساعد المجتمع من خبلل قٌادته المحلٌة فً دراسة المجتمع وتحدٌد األهداؾ ووضع الخطط البلزمة لتنمٌة المجتمع وتنفٌذها 

وتقوٌمها وعلٌه أن ٌتجنب أي مشروع ٌتم فرضه على المجتمع ولكن ٌتٌح الفرصة للمجتمع كً ٌشارك فً اختٌار المشروعات التً ٌرى 
. أهمٌتها

 
: مبدأ الموضوعٌة- 4

فاألخصابً إنسان له . المقصود به أال ٌسمح لؤلخصابً بالتدخل فً عبلقاته مع الوحدات البشرٌة التً ٌتعامل معها ألي اعتبارات شخصٌة أو ذاتٌة
سماته الشخصٌة واتجاهاته الخاصة وحتى ٌلتزم بالموضوعٌة ٌجب أن ٌلتزم بالعبلقة المهنٌة فً معامبلته مع الوحدات البشرٌة وأن ٌعامل 
الجمٌع دون تفرقة وأن ٌراعً العدالة والمساواة فً عمله مع هذه الوحدات والبعد عن الذاتٌة واالرتكاز على الموضوعٌة فً التعامل مع 

. المجتمع بعٌدا عن المعاٌٌر الشخصٌة أو االعتبارات الذاتٌة
 
: مبدأ الرجوع إلى الخبراء- 5

على األخصابً أن ٌلجأ إلى الخبراء عندما ال ٌتمكن من مساعدة المجتمع بقدراته الذاتٌة وعلٌه أال ٌدعً المعرفة فأحٌانا قد ٌحتاج إلى رأي طبٌب 
نفسً أو مستشار قانونً أو مهندس زراعً أو مهندس وهو ٌستعٌن بالخبراء كل فً مجال تخصصه ألن األخصابً من الصعب أن ٌلم بكل 

 .المشكبلت فً المجتمع
 
: مبدأ التوقٌت والحركة- 6

ٌقصد بهذا المبدأ أن ٌراعً األخصابً االجتماعً عند تقدٌمه المساعدة للوحدة البشرٌة التً ٌتعامل معها أن تتناسب سرعته فً تقدٌم المساعدة مع 
اإلمكانٌات والموارد الذاتٌة لهذه الوحدة وأن ٌسٌر بنفس سرعة المجتمع فبل ٌزٌد من سرعته أو ٌقلل منها إال بناء على دراسة واعٌة لقدرات 

. المجتمع ومدى استجابته حتى ال ٌفقد ثقته
 
: مبدأ التقوٌم الذاتً- 7

الهدؾ من التقوٌم تحدٌد مدى النجاح أو الفشل فً عمل األخصابً مع الوحدة البشرٌة سواء فردا أو جماعة أو مجتمعا ومن ثم ٌستطٌع االستفادة من 
وكً ٌحقق الفاعلٌة فً عمله ٌجب علٌه أوال تقوٌم ذاته وسلوكه مع زمبلبه ورؤسابه ومرؤوسٌه وٌحدد ما إذا كان سلوكه . أخطابه فً عمله

ٌتفق مع قٌم وعادات وتقالٌد المجتمع أم ال باإلضافة إلى قٌام األخصابً بتحدٌد مستواه المهنً وما ٌنقصه من معارؾ ومهارات وذلك كً 
 .ٌرفع من مستواه المهنً

 
 

: عملٌات التدخل المهنً فً طرٌقة تنظٌم المجتمع
 :المرحلة التمهٌدٌة- 1

 :خبلل هذه المرحلة ٌقوم األخصابً االجتماعً بالخطوات التالٌة
. دراسة المنظمة التً ٌعمل بها لتحدٌد أهدافها وعبلقتها بالمنظمات األخرى وتحدٌد اللوابح التً تنظم العمل لها ومٌزانٌتها- 
دراسة المجتمع المحٌط بالمنظمة من حٌث التعرؾ على خصابص سكان المجتمع وثقافته والعبلقات االجتماعٌة السابدة بٌن السكان وبناء القوة فً - 

. المجتمع واحتٌاجاته ومشكبلته وما بذل من جهد لمواجهة هذه المشكبلت
 

. االتصال بقٌادات المجتمع ومساعدتهم على اختٌار المشروعات البسٌطة التً ٌمكن تنفٌذها فً المجتمع
. وضع أولوٌات الحتٌاجات المجتمع ومشكبلته ودراسة الموارد المادٌة والبشرٌة فً المجتمع

. تهٌبة المجتمع من خبلل توضٌح ما سٌقوم بعمله للمواطنٌن مثل التوعٌة بالمساجد وبٌن الطبلب فً المدارس وبٌن التجمعات السكنٌة
إقامة عبلقات طٌبة مع المواطنٌن بالمجتمع تقوم على الثقة واالحترام المتبادل 

 
: المرحلة التخطٌطٌة- 2

وتعتمد على المعلومات التً تم جمعها خبلل المرحلة التمهٌدٌة األمر الذي ٌساعد المنظم على وضع خطة للعمل المهنً تتناسب مع واقع المجتمع 
 :وتتم هذه المرحلة وفقا للخطوات التالٌة. وظروفه وإمكانٌاته وموارده

. تحدٌد احتٌاجات المجتمع والموارد البلزمة إلشباعها- 
. إعداد فرٌق العمل وإعداد البرامج الخاصة بالمشروعات التً ستقدم للمجتمع وتحقق أهداؾ الخطة الموضوعة- 
 

. تحدٌد األهداؾ بحٌث تتناسب مع قدرات وإمكانٌات المجتمع وإعطاء األولوٌة لؤلهداؾ التً تهم أكبر عدد من السكان- 
. تحدٌد الجهاز الذي سٌقوم بتنفٌذ الخطة وتحقٌق األهداؾ التً تم االتفاق علٌها- 

. البدء بالمشروعات المرتبطة بخطة التنمٌة القومٌة للدولة كً تساهم هذه المشروعات فً تحقٌق الخطة القومٌة
 
 
 
 



  
19 

 

  www.ckfu.org  أخوكم ـ ثابت

: المرحلة التنفٌذٌة- 3
خبللها ٌتم التنفٌذ الفعلً لما تم التخطٌط له وذلك وفقا للخطوات التالٌة 

. العمل مع القٌادات الشعبٌة والمهنٌة بالمجتمع- 
. تدرٌب هذه القٌادات على األعمال لضمان نتابج أفضل- 
. توزٌع المسبولٌات والمهام على بعض أفراد المجتمع ممن لدٌهم استعداد للمشاركة- 
. استثارة أهالً المجتمع للمشاركة فً التنفٌذ- 
: المرحلة التقوٌمٌة- 4

وٌهدؾ التقوٌم إلى الكشؾ عن فاعلٌة برامج ومشروعات التنمٌة . ال ٌقتصر التقوٌم على نهاٌة العمل ولكنه جزء من كل مرحلة من المراحل السابقة
. وقٌاس درجة كفاٌتها اإلنتاجٌة وآثار هذه المشروعات فً تحقٌق أهداؾ التنمٌة

. ومن خبلل التقوٌم ٌتم التعرؾ على األسباب التً أدت إلى قصور التنفٌذ ومن ثم العمل على تعدٌل الخطة التنفٌذٌة
 

 
: وهذه المرحلة تعتمد على خطوات تتركز فً التالً

. تحدٌد أهداؾ المشروع- 
. تحدٌد أهداؾ التقوٌم وهل هو تقوٌم نهابً أم تقوٌم جزء معٌن من المشروع- 
. التحلٌل السلٌم والفهم الكامل للمشكلة وأسبابها- 
. تحدٌد محكات التقوٌم وأدواته- 
. قٌاس التؽٌر الناتج- 
. جمع البٌانات واستخبلص النتابج- 
 

 

 
 المحاضرة الحادٌة عشرة

 
: التخطٌط فً الخدمة االجتماعٌة

التخطٌط هو عملٌة تؽٌٌر اجتماعً تهدؾ إلى نقل المجتمع من وضع اجتماعً إلى وضع اجتماعً أفضل منه خبلل فترة زمنٌة محددة من خبلل اتخاذ 
وتتم هذه العملٌة من خبلل . مجموعة من القرارات الخاصة باستخدام الموارد المتاحة حالٌا ومستقببل إلشباع االحتٌاجات ومواجهة المشكبلت

وهناك عبلقة ارتباطٌه بٌن التخطٌط وطرق الخدمة االجتماعٌة األساسٌة حٌث ٌستخدمه . أجهزة المجتمع على كافة المستوٌات الجؽرافٌة
 .األخصابٌون االجتماعٌون فً كافة العملٌات المهنٌة باعتباره أسلوبا علمٌا وأداة تستخدم لتحقٌق أهداؾ الخدمة االجتماعٌة

 
: البحث فً الخدمة االجتماعٌة

ٌعتبر البحث االجتماعً طرٌقة منظمة لجمع الحقابق عن الظواهر والمشكبلت االجتماعٌة وتنظٌم هذه الحقابق للتعرؾ على عبلقتها بعضها البعض 
. وذلك لفهم هذه الظواهر والمشكبلت حتى ٌمكن التنبؤ بالتؽٌرات المحتملة ومن ثم االستعداد لمواجهتها

وٌعرفه البعض بأنه استخدام المنهج العلمً للتوصل إلى نتابج تفٌد فً إثراء القاعدة العلمٌة لمهنة الخدمة االجتماعٌة ولتنمٌة إمكانٌاتها التقنٌة كً 
. تصبح أكثر مقدرة على تحقٌق أهدافها

 
: أهداف البحث االجتماعً فً الخدمة االجتماعٌة

ٌسهم البحث فً تحدٌث وتطوٌر مهنة الخدمة االجتماعٌة من خبلل ربط الجانب األكادٌمً بالواقع الممارس مما ٌؤدي إلى زٌادة قدرة المهنة على - 1
. إحداث عملٌات التؽٌر االجتماعً المقصود وخلق وضع اجتماعً واقتصادي أفضل للفرد بالمجتمع

ٌسهم البحث فً دراسة المشكبلت والظواهر االجتماعٌة فً المجتمع ومحاولة وضع مقترحات للتخفٌؾ من حدة هذه المشكبلت والتخفٌؾ من - 2
. اآلثار المترتبة علٌها بقدر المستطاع وذلك فً حدود ما ٌتوفر بالمجتمع من موارد أو ما ٌمكن إتاحته

 
من خبلل ما تتوصل إلٌه البحوث من معلومات دقٌقة وحدٌثة ٌستطٌع البحث أن ٌكون له دور فعال فً المشاركة فً صنع القرار وفً وضع - 3

. السٌاسات االجتماعٌة وبالتالً التخطٌط للمشروعات والبرامج التنموٌة
ٌسهم البحث فً الخدمة االجتماعٌة فً تطوٌر البناء المعرفً كما ٌشتمل على نظرٌات ونماذج الممارسة والتً توجه األخصابٌٌن فً مجال - 4

. التطبٌق حٌث ال توجد ممارسة بدون نظرٌة تقوم بتفسٌر الموقؾ ووضع أسالٌب للتعامل المهنً معه
 
البحث ٌوجه األخصابً االجتماعً أثناء الممارسة المهنٌة فً مختلؾ مجاالت الممارسة، كما ٌوجهه أٌضا خبلل اإلعداد النظري فً مرحلة - 5

. الدراسة وأثناء التدرٌب المٌدانً
. ٌسهم البحث فً تقوٌم الخدمات االجتماعٌة التً تؤدٌها مهنة الخدمة االجتماعٌة وابتكار أنماط جدٌدة لهذه الخدمات بما ٌفٌد فً الممارسة المهنٌة- 6
. التوصل إلى أدوات للقٌاس بما ٌسهم فً تحقٌق المزٌد من الدقة خاصة فً تقدٌر نتابج العبلج- 7
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: مراحل البحث فً الخدمة االجتماعٌة
 :ٌعتمد البحث على مجموعة من الخطوات المترابطة وهً كالتالً

: تحدٌد مشكلة البحث وصٌاؼتها- 1
وفً ضوبها ٌتم تحدٌد نوع الدراسة والمنهج المستخدم واألدوات المستخدمة لجمع البٌانات والمعلومات وٌتحدد خبللها أسباب االهتمام بالموضوع 

. وأهدافه
 
: تحدٌد المفاهٌم واإلطار النظري- 2

ٌعتمد البحث على تحدٌد المفاهٌم العلمٌة والبد أن ٌتسم هذا التحدٌد بالدقة حتى ٌسهل على القارئ متابعة البحث من خبلل إدراك معانٌه واألفكار 
. المرتبطة به

: وضع الفروض- 3
ٌقوم الباحث بوضع الفروض التً سٌقوم بالكشؾ عنها خبلل قٌامه بالبحث وقد ٌعتمد البحث على فروض ٌتضح بها المتؽٌر التابع والمتؽٌر المستقل 

. فً البحث وقد ٌعتمد على تساؤالت ٌسعى الباحث إلى اإلجابة علٌها
: تحدٌد اإلجراءات المنهجٌة- 4

. ٌهتم الباحث بتحدٌد نوع الدراسة والمنهج المستخدم وأدوات جمع البٌانات ومجاالت الدراسة
: جمع البٌانات- 5

. وٌقوم الباحث بنفسه بهذه العملٌة أو عن طرٌق مندوبٌن عنه من جامعً البٌانات
: تفرٌػ البٌانات- 6

. حٌث ٌتم تفرٌػ البٌانات ٌدوٌا أو آلٌا ثم ٌقوم بجدولة البٌانات من خبلل جداول بسٌطة أو مركبة أو مزدوجة وتقسٌم البٌانات إلى فبات
: تحلٌل البٌانات وتفسٌرها- 7

ٌتم إعطاء البٌانات صورة وصفٌة ثم ٌقوم الباحث بتفسٌر النتابج التً حصل علٌها حتى ٌتعرؾ على العوامل المؤثرة فً الظاهرة والعبلقات التً 
. تربط بٌنها

 
: أنواع البحوث

 : بحوث استطبلعٌة- 1
. تستخدم فً دراسة الظواهر الجدٌدة التً لم تتطرق إلٌها األبحاث العلمٌة

:  بحوث وصفٌة- 2
. تستخدم فً وصؾ خصابص وسمات الظاهرة موضوع البحث

 
: البحوث التقوٌمٌة- 3

. تستهدؾ تقوٌم نتابج برنامج معٌن أو تقوٌم خدمات مقدمة فً المؤسسات االجتماعٌة أو تقوٌم األسالٌب التً تقدم بها هذه الخدمات
: بحوث التدخل المهنً- 4

تستهدؾ اختبار مدى فعالٌة إطار نظري معٌن ٌوجه الممارسة المهنٌة سواء كانت نظرٌة أو نموذج علمً لبلستفادة من نتابج هذه البحوث فً إثراء 
 .البناء النظري للمهنة وتطوٌر أسالٌب الممارسة المهنٌة فً مختلؾ مجاالت الممارسة المختلفة

 
: إدارة المؤسسات االجتماعٌة

. تعتبر اإلدارة من أهم عوامل نجاح المؤسسات وتحقٌق أهدافها ولئلدارة أهمٌة كبٌرة للهٌبات الحكومٌة واألهلٌة على السواء
فاإلدارة هً الطرٌقة العلمٌة التً ٌمكن بواسطتها تحقٌق أهداؾ برنامج معٌن بواسطة جهاز إداري ونظام علمً ٌمكن عن طرٌقه السٌر بالجهود 

كما تعرؾ بأنها أسلوب تطبٌق المبادئ العلمٌة واألسس اإلدارٌة المتفق علٌها فً النشاط الحكومً بما ٌحقق . المتوافقة المترابطة تجاه األهداؾ
. أهداؾ المجتمع

 
. وتقوم اإلدارة بمجموعة وظابؾ ومنها التخطٌط والتنظٌم والتوظٌؾ والتوجٌه والتنسٌق والتسجٌل والتموٌل

بالتالً فلئلدارة أهمٌة لتحقٌق أهداؾ مهنة الخدمة االجتماعٌة ولما كان األخصابً االجتماعً هو الممارس المهنً داخل المنظمات فمن الواجب أن 
. ٌكون ملما بالعملٌات اإلدارٌة السابق ذكرها وٌتضح دوره من خبلل إشراكه فً صٌاؼة أهداؾ الهٌبات والمؤسسات التً ٌعمل بها

 
: أهمٌة اإلدارة فً المجتمع المعاصر

اإلدارة وسٌلة وأداة المجتمع لتحقٌق األهداؾ، حٌث تتحقق األهداؾ بكفاءة أعلى إذا استخدم األسلوب العلمً الذي ٌضمن المواءمة بٌن الحاجات - 
. والموارد وأسلوب ٌضمن عدم االبتعاد عن األهداؾ العامة

. اإلدارة أداة المجتمع لمقابلة االحتٌاجات المتجددة وتقوم اإلدارة بتوظٌؾ الموارد وخلق موارد جدٌدة إلشباع هذه الحاجات- 
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: أهمٌة اإلدارة فً الخدمة االجتماعٌة
الخدمة االجتماعٌة كمهنة تدخل ضمن نظام الرعاٌة االجتماعٌة ولهذا لها عبلقة وثٌقة باإلدارة شأنها شأن باقً المهن األخرى، كما أن للمهنة 

مؤسساتها ولكل مؤسسة أسلوب إداري خاص بها ٌتناسب مع طبٌعة القٌم األخبلقٌة والمبادئ الفلسفٌة التً تقوم علٌها المهنة ولهذا ترجع أهمٌة 
 :دراسة اإلدارة فً الخدمة االجتماعٌة لؤلسباب التالٌة

 
إعطاء المهنة مكانة أكبر فً المجتمع حٌث أن عمل األخصابً االجتماعً ال ٌركز فقط على العمٌل ولكن ٌعتمد على أن توفر المؤسسة احتٌاجات - 1

. العمبلء من الخدمات
إعطاء األخصابٌٌن رؤٌة واضحة حول متطلبات العمل اإلداري واألشٌاء المطلوب منهم القٌام بها لتحقٌق النجاح فً العمل اإلداري الذي سٌكلفون - 2

. به
. ٌستطٌع األخصابً أن ٌوضح للمرؤوسٌن صورة المؤسسة ككل ومكانة كل منهم بالمؤسسة- 3
. ٌتمكن األخصابً من الربط بٌن اإلجراءات التنظٌمٌة للمؤسسة وممارسات الخدمة االجتماعٌة- 4
 

لهذا فإن نجاح منظمات الرعاٌة االجتماعٌة فً تحقٌق أهدافها ال ٌمكن أن ٌقاس قٌاسا كمٌا من حٌث عدد العمبلء الذٌن تقوم على خدمتهم أو تكلفة 
الرعاٌة أو الخدمة من الناحٌة االقتصادٌة ولكن القٌاس الكٌفً ٌلعب دورا ربٌسٌا وهذا األمر ٌتطلب إٌجاد أسلوب إداري ٌتناسب مع طبٌعة 

. الخدمة االجتماعٌة والتعرؾ أوال بأول على انعكاس دور المنظمة على البٌبة
 

ولهذا ٌجب أن ٌكون إعداد األخصابً االجتماعً قابما على معرفته ببعض العلوم اإلدارٌة التً ٌمكن أن تسهم بطرٌقة أو بأخرى فً أدابه لمهام 
وظٌفته بطرٌقة أفضل خاصة وأن كثٌرا من المشكبلت التً ٌتعامل معها األخصابً االجتماعً ربما ترجع إلى سوء فً العبلقات داخل 

المنظمة التً ٌعمل بها أو ٌنتمً إلٌها أو نتٌجة لعدم القدرة على وضع بدابل للحلول فً المواقؾ المختلفة أو نتٌجة لعدم القدرة على البت فً 
. األمور أو اتخاذ القرارات

 
 

 

 المحاضرة الثانٌة عشرة
 

: مقدمة
وٌمثل هذا االتجاه إطارا تفاعلٌا بٌن . تعد الممارسة العامة من المداخل الحدٌثة التً ظهرت فً الخدمة االجتماعٌة فً الربع األخٌر من القرن العشرٌن

. الطرق األساسٌة للخدمة االجتماعٌة
وتقوم الممارسة العامة على فكرة االعتماد على المنظور االنتقابً فً التدخل المهنً والذي ٌقوم على إتاحة الفرصة لؤلخصابً االجتماعً لٌختار ما 

 .ٌراه مناسبا للعمٌل من أسالٌب مهنٌة قابمة على المداخل والنظرٌات العلمٌة المختلفة المتوفرة لدٌه
 

: مبررات األخذ باتجاه الممارسة العامة فً الخدمة االجتماعٌة
: المبررات العامة- أ

. تعقد المشكبلت التً ٌتعامل معها األخصابً االجتماعً والتً تتطلب منه مهارات ومعارؾ أوسع عند التدخل المهنً- 1
. تقدم الممارسة العامة لؤلخصابً االجتماعً منظورا شمولٌا لتقدٌر وتشخٌص المواقؾ ومن ثم التدخل المهنً- 2
قصور المداخل األحادٌة فً التعامل مع المشكبلت بفعالٌة والتً تمثل طرق الخدمة االجتماعٌة التقلٌدٌة حٌث تظهر هنا أهمٌة استخدام الممارسة - 3

. العامة فً الخدمة االجتماعٌة ألنها تٌسر إمكانٌة التعامل مع المشكبلت كوحدة مهما تعددت األنساق المسببة لحدوثها
ال توجد مشكلة تركز على نسق بعٌنه، بل ٌتطلب األمر الرجوع إلى عدة أنساق للتعرؾ على األسباب ولتحدٌد أسالٌب التدخل المهنً وذلك من من - 4

. منطلق أن المشكبلت لها جذور فً مختلؾ األنساق
. ٌسعى اتجاه الممارسة إلى إٌجاد التكامل بٌن كل من األنساق المحدثة للمشكلة من ناحٌة وفرٌق العمل الذي ٌمكن االستعانة به من ناحٌة أخرى- 5
 

: المبررات الكامنة فً الطرق التقلٌدٌة
تركٌز األخصابً العامل بطرٌقة خدمة الفرد على التدخل الفردي وبالرؼم من الرجوع إلى مصادر أخرى للدراسة كاألسرة أو األصدقاء، تحتم - 1

مبادئ العمل المهنً فً خدمة الفرد أنه ال ٌنبؽً الرجوع للمصادر األخرى إال بعد أخذ موافقة العمٌل وٌتم العمل معهم أٌضا من خبلل 
. المقاببلت الفردٌة أي بالتركٌز على النسق الفردي

 
ٌستطٌع أخصابً خدمة الجماعة العمل مع أعضاء الجماعة ككل وكذلك العمل مع بعض األعضاء الذٌن ٌحتاجون إلى التدخل الفردي ولكن إذا - 2

تطلب العمل معهم الكثٌر من الوقت والجهد فإنه ٌقوم بتحوٌلهم إلى أخصابً خدمة فرد حتى ال ٌضٌع وقت الجماعة، وبالتالً فهو ٌركز جهده 
. فً العمل مع نسق الجماعة

ٌركز المنظم االجتماعً على الوحدات الكبرى عند التدخل المهنً وٌهتم بالقضاٌا العامة التً تمس أكبر الفبات تضررا وقد ال ٌهتم بالنسق الفردي - 3
 .وفقا لطبٌعة تخصصه الذي ٌؤكد على التركٌز على االحتٌاجات المجتمعٌة
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: نشأة الممارسة العامة فً الخدمة االجتماعٌة
 .مرت الخدمة االجتماعٌة كمهنة منذ نشأتها بمراحل تطورٌة ارتبطت بتطور طرقها المهنٌة ومدى تركٌز كل طرٌقة على التعامل مع أنساق معٌنة

وقد أثبتت التجربة ضرورة تسلح الخدمة االجتماعٌة برؤٌة شمولٌة تجمع بٌن التركٌز على كافة المستوٌات، والعمل مع جمٌع األنساق االجتماعٌة 
.  والتجمعات اإلنسانٌة، نظرا لبلرتباط الوثٌق والتفاعل المستمر بٌن هذه المستوٌات دون التركٌز على جانب دون آخر

 
وقد أوجبت التؽٌرات المجتمعٌة على مهنة الخدمة االجتماعٌة البحث عن معارؾ جدٌدة واتجاهات تعلٌمٌة وأسالٌب تدخل مهنً تتواءم مع الظروؾ 

واألحداث والتؽٌرات التً نشهدها فً العالم لذلك فقد أصبح مفهوم الممارسة العامة فً الخدمة االجتماعٌة ٌمثل هذا االتجاه الجدٌد الذي ٌساعد 
 .المهنة على فهم طبٌعة ومستوٌات األحداث ومدى التفاعبلت التً تحدث على مستوى األنساق المجتمعٌة، بما فٌها المستوى العالمً

 
: مفهوم الممارسة العامة

بأنها نموذج الممارسة المهنٌة الذي ٌركز فٌه األخصابً االجتماعً على ماهر أبو المعاطً تعددت التعرٌفات التً تناولت الممارسة العامة فقد عرفها 
استخدام األسالٌب والطرق الفنٌة لحل المشكلة دون تفضٌل تطبٌق طرٌقة محددة للخدمة االجتماعٌة لمساعدة المستفٌدٌن من خدمات المؤسسة 

مستندا على أسس  (فرد، أسرة، جماعة، منظمة، مجتمع)فً إشباع احتٌاجاتهم ومواجهة مشكبلتهم واضعا فً اعتباره كافة أنساق التعامل 
 . معرفٌة، مهارٌة وقٌمٌة تعكس الطبٌعة المتفردة لمهنة الخدمة االجتماعٌة فً تعاملها مع التخصصات األخرى فً هذا المجال لتحقٌق األهداؾ

 
على أنها إطار للعمل ٌتضمن تقدٌر كل من األخصابً االجتماعً والعمٌل للموقؾ لتحدٌد النسق الذي ٌجب أن ٌوجه إلٌه  (جونسون)كما عرفها 

االهتمام وتركٌز الجهود لتحقٌق التؽٌر المطلوب فٌه، حٌث ٌنصب االهتمام فً ضؤ ذلك على الفرد واألسرة والجماعة الصؽٌرة والمنظمات 
. والمجتمعات

 
بأنها قدرة األخصابٌٌن االجتماعٌٌن على العمل مع مختلؾ األنساق مثل األفراد واألسر والجماعات الصؽٌرة والتنظٌمات  (تولسون)كما عرفها 

.  والمجتمعات مستخدمٌن إطارا نظرٌا انتقابٌا لٌتٌح لهم فرصة اختٌار ما ٌتناسب من استراتٌجٌات وأسالٌب للتدخل مع مشكبلت هذه األنساق
 

: وٌمكن تعرٌف الممارسة العامة إجرائٌا على النحو التالً
. أحد اتجاهات الخدمة االجتماعٌة الحدٌثة- 1
. بؤرة تركٌز العمل المهنً لؤلخصابً االجتماعً هً نوع المشكلة- 2
. (المجتمع– المؤسسة – الجماعة – األسرة – الفرد )ٌستطٌع األخصابً االجتماعً من خبلله التعامل مع كافة األنساق المجتمعٌة - 3
ٌظهر هذا االتجاه قدرة األخصابً االجتماعً على انتقاء أسالٌب وطرق التدخل المهنً سواء الفردٌة أو الجماعٌة أو المرتبطة بتنظٌم المجتمع - 4

. والمنبثقة من خلفٌته العلمٌة
 
ٌسهم هذا االتجاه فً تحقٌق نتابج فعالة إٌجابٌة لكونه ٌمكن األخصابً االجتماعً من البحث فً كافة االحتماالت المسببة للمشكلة داخل األنساق - 5

. المختلفة والتعامل معها بصورة شمولٌة
 
ومستوى الوحدات  (الجماعة واألسرة)ومستوى الوحدات المتوسطة  (الفرد)مستوى الوحدات الصؽرى: هناك ثبلث مستوٌات للتدخل المهنً هً- 6

 (المجتمع)الكبرى 
 

: اآلراء المؤٌدة والمعارضة للممارسة العامة
: االتجاه المعارض للممارسة العامة فً الخدمة االجتماعٌة- 1

: ٌستند أصحاب هذا االتجاه إلى عدة مبررات منها
. أن هناك جدل حول الممارسة العامة هل هً اتجاه عام أم هً مفهوم أم منهج ممارسة أم نموذج- 1
إعداد طبلب الخدمة االجتماعٌة لٌصبحوا ممارسٌن عامٌن مسألة معقدة حٌث أن الممارس العام ٌجب أن تتوافر لدٌه المهارات المطلوبة للعمل مع - 2

. وحدات عمل مختلفة وتسهم عملٌة تزوٌده بأنواع المهارات المطلوبة بالتنوع واالختبلؾ فً االتجاهات
أن الممارسة العامة تعنً التخلً عن الطرق األساسٌة للمهنة وأن إعداد األخصابً بشكل جٌد ٌتطلب التعمق فً دراسة كل طرٌقة على حدة لٌتمكن - 3

. من ممارسة أسالٌبها وطرق التدخل المهنً الخاصة بها
الممارسة العامة لٌست بمفهوم حدٌث خاصة على مستوى إعداد األخصابٌٌن حٌث أنه على الرؼم من تدرٌس الطرق األساسٌة والثانوٌة للخدمة - 4

. االجتماعٌة فإن الخرٌج ٌعمل كممارس عام
ٌركز العلم الحدٌث فً كافة نواحً المعرفة على التخصص الدقٌق سواء على المستوى المعرفً أو التطبٌقً فً الوقت الذي تأتً فٌه الممارسة - 5

. العامة مضادة لهذا االتجاه
. عدم قدرة المؤٌدٌن لهذا االتجاه على التطوٌر الكامل له وفصله عن الممارسة التقلٌدٌة للخدمة االجتماعٌة- 6
 

: آراء المؤٌدٌن للممارسة العامة فً الخدمة االجتماعٌة- 2
الممارسة العامة لٌست ولٌدة الصدفة وإنما معارفها واتجاهاتها النظرٌة مبنٌة على التراكم المعرفً والمهاري والقٌمً للخدمة االجتماعٌة ككل - 1

. بطرقها األساسٌة والمساعدة
أخبلقٌات العمل المهنً تتطلب استكمال العمل مع النسق المستهدؾ بالعمل المهنً بدال من التخلً عنه أو تحوٌله إلى أخصابً آخر فً حالة - 2

. تعارض العمل أو بعده عن التخصص
. تقدم الممارسة العامة نظرة شمولٌة فً تشخٌص وتقدٌر الموقؾ المهنً وهو ما ٌسهم فً تطور المهنة وتقدمها- 3
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تسعى الخدمة االجتماعٌة من خبلل أهدافها إلى المساهمة فً حل المشكبلت وعلى ذلك تعتبر المشكلة هً المحرك األساسً للتدخل المهنً كما هو - 4
. الحال فً الممارسة العامة بدال من أن ٌكون نسق التعامل هو المحرك األساسً فً العمل المهنً بل أن األنساق تتداخل فً إحداث المشكبلت

. عادة ما تطلب المساعدة من مختلؾ األنساق دون االعتماد على نسق بعٌنه- 5
. ٌمكن هذا االتجاه األخصابً من العمل بحرٌة دون قٌود على نسق التعامل باإلضافة إلى تنمٌة القدرات االنتقابٌة فً اختٌار أسالٌب التدخل المهنً- 6
 
: (المثالً المعتدل)االتجاه المحافظ - 3

ٌرى أصحابه أنه ال ٌوجد تعارض فً إعداد األخصابٌٌن االجتماعٌٌن سواء من خبلل الطرق التقلٌدٌة أو الممارسة العامة حٌث أنه ٌمكن الجمع فً 
وتعتبر مصر نموذجا فرٌدا فً . عملٌة إعداد األخصابٌٌن بٌن تدرٌس الطرق األساسٌة والمساعدة ومهارات وأسالٌب التدخل بالممارسة العامة

هذا الجانب حٌث ٌجمع دارسو الخدمة االجتماعٌة بٌن كبل االتجاهٌن وٌعمل فً مجاالت الممارسة كممارس عام ثم ٌكمل دراساته العلٌا فً كبل 
. االتجاهٌن فهناك درجات علمٌة فً الطرق المهنٌة لكل طرٌقة على حدة وهناك درجات أخرى فً الممارسة العامة

 
 
 
 

 المحاضرة الثالثة عشرة  
 

من هو الممارس العام للخدمة االجتماعٌة؟ 
هو الشخص الذي تقع علٌه مسبولٌة ممارسة مهنة الخدمة االجتماعٌة وتأدٌة )تعددت التعرٌفات التً تناولت األخصابً االجتماعً فمنها من ٌعرفه بأنه 

.  (الخدمات التً ٌحتاج إلٌها أفراد المجتمع سواء كانت عبلجٌة أم وقابٌة
. (الشخص الذي تتوافر لدٌه المٌول المهنٌة واالجتماعٌة لممارسة مهنة الخدمة االجتماعٌة وقد ٌكون بعضها فطري وبعضها مكتسب)كما أنه 

: وٌمكن تعرٌؾ األخصابً االجتماعً فً إطار الممارسة العامة بأنه
ذلك الشخص الحاصل على بكالورٌوس الخدمة االجتماعٌة من أحد كلٌات ومعاهد وأقسام الخدمة االجتماعٌة والذي اكتسب مهارات تمكنه من التدخل 

معتمدا على خلفٌته العلمٌة التً اكتسبها علمٌا  (المجتمعٌة– المؤسسٌة – الجماعٌة – األسرٌة – الفردٌة )المهنً الفعال مع كافة أنساق التعامل 
وعملٌا خبلل سنوات الدراسة األربع باإلضافة إلى تحلٌه ببعض الصفات المهنٌة واالجتماعٌة الموروثة والمكتسبة والمدعمة بالقٌم األخبلقٌة 

 .والمهنٌة
 

واجبات األخصائً االجتماعً فً إطار الممارسة العامة 
: واجبات الممارس العام كأخصائً- أ

. تقدٌم وتوجٌه الخدمات االجتماعٌة إلنجاز األهداؾ المحددة- 1
. تنظٌم ورش عمل للمشاركة وتقدٌم الخدمات االجتماعٌة- 2
. تنظٌم جماعات المجتمع المحلً وتنسٌق جهودها لحل المشكبلت االجتماعٌة- 3
. االستشارة مع المؤسسات األخرى فً المشكبلت والحاالت المتعددة والمشتركة وتنسٌق الخدمات بٌن المؤسسات المساعدة ذات المشكبلت المتعددة- 4
. جمع البٌانات وتحلٌلها والخاصة بالمشكبلت االجتماعٌة- 5
. تطوٌر المعارؾ وتأسٌسها لخلق شرعٌة لصنع قرارات وفهم مشكبلت واحتٌاجات المجتمع- 6
. خدمات المدافعة للعمبلء أو الجماعات الذٌن لم تقابل احتٌاجاتهم بواسطة البرامج المتاحة أو من خبلل المؤسسات المتخصصة- 7
. العمل مع الجماعات لمساعدتها فً تحدٌد احتٌاجاتها واهتماماتها ومساعدتها فً اتخاذ قراراتها كجزء من تفاعلها- 8
. إعداد وحدات البرامج كجزء من بنابها- 9

. العمل كمحرك للتفاعل الجماعً- 10
. تنظٌم جماعات المجتمع المحلً للعمل مع المشكبلت الخارجٌة- 11
. تطوٌر وتدعٌم البحث العلمً متضمنا البحث اإلحصابً وتحوٌل البٌانات الوصفٌة إلى كمٌة- 12
. العمل على إٌجاد برامج تخطٌطٌة للمشكبلت الربٌسٌة للمؤسسات- 13
. العمل كقابد فرٌق فً وحدة الخدمات- 14
. كفاءة الخدمة االجتماعٌة تحتاج إلى العمل الفرٌقً-15

 
: واجبات الممارس العام كمشرف- ب

 .العمل كقابد فرٌق فً األنواع المتعددة للمؤسسات التً ٌشرؾ علٌها- 1
. (تبادلٌة)تقدٌم الدعم النفسً لؤلفراد والجماعات باالعتماد على أسس تعاونٌة - 2
. العمل كمستشار فً الخدمات الربٌسٌة وفً برامج التفاعل الجماعً- 3
. إدارة برامج الخدمة االجتماعٌة فً المؤسسة- 4
. تصمٌم وتخطٌط برامج البحوث- 5
. العمل كمنظم اجتماعً ومخطط كجزء من النسق فً المؤسسة- 6
 .تدعٌم أسالٌب اإلشراؾ فً البرامج المقدمة للخدمة االجتماعٌة- 7
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كٌف ٌمكن اكتساب المهارات المهنٌة للممارسة العامة فً الخدمة االجتماعٌة؟ 
. تحدٌد الهدؾ من اكتساب المهارة- 1
جمع البٌانات والمعلومات حول المهارة من وجهات نظر متعددة وذلك ألن كل مهارة لها أساس معرفً خاص ٌعتبر قاعدة لبلسترشاد عند - 2

. الممارسة
. تحدٌد مجال ممارسة المهارة واستخدامها وذلك لتحقٌق الربط بٌن مجال الممارسة وأنواع المهارات المختلفة- 3
. تحدٌد إجراءات تنفٌذ المهارة للتعرؾ على الخطوات األساسٌة وما ٌجب فعله فً كل خطوة من هذه الخطوات- 4
. التدرٌب على استخدام هذه المهارة- 5
. ممارسة المهارة تحت إشراؾ مدرب أو خبٌر فً هذا المجال، وذلك من أجل تصحٌح أخطاء واستخدام المهارة- 6
. ممارسة المهارة فً مجال الممارسة وكتابة تقرٌر حول أسلوب ممارستها وتعزٌز استخدام هذه المهارة- 7
. تقوٌم استخدام المهارة من خبلل الربط بٌن أسلوب استخدامها وذلك وفقا ألحدث االتجاهات النظرٌة الخاصة بهذه المهارة- 8
. ٌجب التأكد من تطبٌق الحقابق النظرٌة للمهارة خبلل استخدامها وذلك وفقا ألحدث االتجاهات النظرٌة الخاصة بهذه المهارة- 9

التركٌز على المهارات التً من شأنها تحقٌق الربط فً العمل المهنً بٌن األخصابً االجتماعً وزمبلء المهنة وبٌنه وبٌن العمبلء مثل مهارات - 10
. الخ...توجٌه التفاعل ومهارات العبلقة  المهنٌة

. كما أن مراعاة الترتٌب فً الخطوات السابقة ٌعد أمرا مهما بالنسبة لعمل األخصابً االجتماعً ولدارس الخدمة االجتماعٌة عموما
: المهارات الالزمة لعمل األخصائً االجتماعً كممارس عام فً الخدمة االجتماعٌة

فتعرؾ المهارة فً أبسط صورها بأنها القدرة على عمل شًء ما بإتقان والشخص الماهر هو من ٌملك المهارة . تعددت تعرٌفات المهارة بصفة عامة
 .أو ٌظهرها

كما تعرؾ المهارة بأنها المقدرة على إنجاز شًء أو القٌام به، أو هً معرفة وخبرة وقدرة على األداء، وتلك المقدرة تتفاوت من فرد إلى آخر ومن هنا 
. دخل العنصر الفنً فً الخدمة االجتماعٌة، أو كما ٌقرر البعض أن مهنة الخدمة االجتماعٌة ترتكز على العلم ؼٌر أن ممارستها تعتبر فنا

 
وعرؾ آخرون المهارة فً الخدمة االجتماعٌة بأنها قدرة األخصابً االجتماعً على استخدام النظرٌات والمبادئ العلمٌة والمهنٌة فً مجاالت 

. الممارسة المهنٌة لتحقٌق عملٌة المساعدة فً حدود اإلمكانات واألهداؾ المتاحة فً المجتمع
كما تعرؾ بأنه قدرة األخصابً االجتماعً على انتقاء أسالٌب وطرق التدخل المهنً للعمل مع نسق التعامل سواء كان فردا أم جماعة أم مجتمعا أم 

. مؤسسة لتحقٌق نتابج إٌجابٌة بأعلى كفاءة وبأقل اإلمكانٌات فً حدود وظٌفة المؤسسة وضمن ثقافة المجتمع الذي ٌعمل به
 

أنواع مهارات الممارسة العامة الالزمة لعمل الممارس العام 
: المهارات اإلدراكٌة- أ

هً تلك المهارات التً تستخدم فً التفكٌر وتظهر فً وجود الشخص فً المواقؾ المختلفة، وقدرته على التطوٌر، والفهم، وفً تحدٌد المعارؾ 
. واستخدامها فً التخطٌط من أجل التدخل المهنً وفً إجراء التقوٌم

 
: المهارات التفاعلٌة- ب

هً تلك المهارات التً ترتبط بالعمل مع األفراد والجماعات واألسر والمجتمعات والمؤسسات من أجل االتصال وتطوٌر الفهم فً ربط الخطط وتنفٌذ 
. الخطط واألفعال

. واألخصابً االجتماعً الممارس العام ٌنبؽً أن ٌكون كفبا فً كبل النوعٌن من المهارات
 

التً تعد محاولة ؼٌر  (1973فٌدرٌكو )وقد بذلت عدة محاوالت لتحدٌد المستوى المهاري المطلوب لممارسة الخدمة االجتماعٌة من أهمها محاولة 
: مباشرة لوصؾ مهارات الخدمة االجتماعٌة وذلك بواسطة شرح أدوار وأنشطة األخصابً االجتماعً كما ٌلً

. وٌقصد به الذي ٌنتشر فً المجتمع لتحدٌد االحتٌاجات وتتبع مصادرها لخدمة المجتمع (المبادئ)المبادر - 1
. الوسٌط والذي ٌتعرؾ على الخدمات المتاحة وٌتأكد من وصولها لمستحقٌها بشكل مناسب- 2
ٌقوم بمساعدة أنواع خاصة من العمبلء للحصول على الخدمات حٌنما ٌرفض الشخص اآلخر إعطابها لهم أو مساعدتهم، والمساعدة فً : المدافع- 3

. توصٌل هذه الخدمات ألكبر عدد ممكن من المستفٌدٌن
. والذي ٌقوم بتقوٌم االحتٌاجات والموارد واستثمار البدابل لمقابلة االحتٌاجات واتخاذ القرار بشأن اختٌار البدٌل المناسب: المقوم- 4
. والذي ٌعلم الحقابق والمهارات: المعلم- 5
. الذي ٌساعد فً تطوٌر الخدمات وٌساهم فً إٌجاد خدمات أخرى جدٌدة: المحرك- 6
. والذي ٌعدل مناطق خاصة فً سلوكٌات العمبلء: السلوك (معدل)مؽٌر - 7
. والذي ٌعمل مع مهنٌٌن آخرٌن بمساعدتهم على زٌادة فاعلٌتهم لتقدٌم الخدمات: المستشار- 8
. والذي ٌساعد جماعات المجتمع فً التخطٌط بفاعلٌة من أجل احتٌاجات الرعاٌة االجتماعٌة المجتمعٌة: المخطط االجتماعً- 9

. والذي ٌقدم التدعٌم ألولبك الذٌن ال ٌستطٌعون حل مشكبلتهم وؼٌر قادرٌن على مقابلة احتٌاجاتهم الذاتٌة: (المعطً)مصدر العطاء - 10
. جامع ومدٌر البٌانات ومحلل البٌانات لؽرض صنع القرار- 11
. والذي ٌؤدي مجموعة من األنشطة الضرورٌة لتصمٌم وتنفٌذ برامج الخدمات: المدٌر- 12
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 المحاضرة الرابعة عشرة
 

: مفهوم التدخل المهنً
حٌث بدأ فً  (الماٌكرو)ٌعتبر مصطلح التدخل المهنً من المفاهٌم المعاصرة فً الخدمة االجتماعٌة وخاصة فً مجال العمل على المستوى األصؽر 

الظهور فً كتابات الخدمة االجتماعٌة فً السبعٌنٌات من القرن العشرٌن بدٌبل عن مصطلح العبلج الذي استخدم كأحد المصطلحات الربٌسٌة 
وٌفضل األخصابٌون استخدام مصطلح التدخل المهنً ألنه ٌتضمن العبلج باإلضافة إلى . (عبلج– تشخٌص – دراسة )للعمل مع األفراد 

. بعض األنشطة األخرى التً ٌستخدمونها لحل مشكبلت العمبلء أو الوقاٌة منها وتحقٌق أهداؾ العمبلء
 

والتدخل المهنً بمعناه الشامل هو عملٌة االنتقال من مرحلة تحدٌد المشكلة إلى مرحلة حل المشكلة وذلك من خبلل تحدٌد أبعادها وما ٌجب عمله 
. لمواجهتها وكٌفٌة ذلك وبواسطة من وما النتابج المراد الوصول إلٌها

وٌشٌر مفهوم التدخل المهنً إلى األنشطة العلمٌة المنظمة التً ٌقوم بها األخصابً االجتماعً التً تتضمن الفهم الواعً للعمٌل كشخص فً موقؾ 
.  بهدؾ الوصول إلى التؽٌٌر المطلوب فً شخصٌته وفً المواقؾ والظروؾ االجتماعٌة المحٌطة به بصورة متكاملة

 
هو استخدام أسالٌب فنٌة محددة للتعامل مع مشكبلت نوعٌة خاصة بالعمبلء، بحٌث تتوافر لهذه المشكبلت  (ولٌم رٌد)والتدخل المهنً من وجهة نظر 

أما فً إطار الممارسة العامة فإن التركٌز ال ٌكون . أسباب وعوامل إكلٌنٌكٌة أدت إلى ظهورها، ومن هنا ٌأتً تركٌز رٌد على حل المشكبلت
دابما على حل المشكبلت فقط ولكنه ٌتضمن التطبٌق المنظم للخطط الموضوعة بحٌث ٌشمل ذلك التركٌز على إدارة برنامج تنفٌذ الخطة 

. الخ...والعمل فً فرٌق ٌتحمل مسبولٌة تؽٌٌر العمٌل، والتأثٌر فً األنساق األخرى المحٌطة بالعمٌل، وتعلٌم العمٌل مهارات حل المشكلة
 

ومعنى ذلك فإن تركٌز األخصابً الممارس العام ال ٌكون فقط على المشكلة والحل لٌس هو الناتج النهابً أو الهدؾ الوحٌد ولكن ٌتضمن أٌضا 
. مهارات حل المشكبلت لدى العمبلء وتؽٌٌر الظروؾ البٌبٌة السٌبة التً ٌواجهونها

وفً هذا السٌاق نستطٌع أن نفرق بٌن مفهوم التدخل المهنً كعملٌة شاملة لحل مشكبلت األفراد واألسر والجماعات وبٌنه كمرحلة أساسٌة من مراحل 
هذه العملٌة 

 
: التدخل المهنً كعملٌة شاملة

 (التقدٌر)ٌشٌر إلى جمٌع الخطوات التً ٌقوم بها األخصابً االجتماعً مع األفراد أو األسر أو الجماعات بدءا بعملٌة جمع البٌانات وتحدٌد المشكبلت 
وبعد ذلك تطبٌق خطط وبرامج التدخل المهنً من خبلل النماذج  (التخطٌط)ثم تحدٌد األهداؾ واالستراتٌجٌات المناسبة لحل هذه المشكبلت 

. ثم بعد ذلك التقٌٌم واإلنهاء والمتابعة (تطبٌق خطة التدخل)والنظرٌات العامة 
 

: التدخل المهنً كمرحلة من مراحل عملٌة حل المشكلة
وهنا ٌعتبر التدخل المهنً هو الخطوة الثالثة من خطوات عملٌة حل المشكلة والذي ٌتمثل فً تطبٌق األخصابً االجتماعً لؤلسالٌب التً تتناسب مع 

مشكلة العمٌل، والقابمة على أساس العدٌد من النماذج والنظرٌات العلمٌة، وكذلك تنفٌذ األنشطة المكلؾ بها كل من األخصابً االجتماعً 
 .وٌطلق على هذه الخطوة مرحلة تنفٌذ استراتٌجٌات وأسالٌب التدخل المهنً. والعمٌل وؼٌرهم من المشاركٌن فً المشكلة

 
: تكامل عملٌات التدخل المهنً بمعناه الشامل

 .إن مستوٌات الدقة والفعالٌة التً تتم خبللها كل عملٌة من عملٌات التدخل المهنً تؤثر بالضرورة على نجاح العملٌات األخرى- 1
أن عملٌات التدخل المهنً ال تنفذ بشكل متتابع بحٌث تنتهً عملٌة لتبدأ أخرى، ولكن هناك ارتباط متناؼم بٌن هذه العملٌات، حٌث ٌمكن لؤلخصابً - 2

فً مرحلة التدخل أن ٌكتشؾ معلومات جدٌدة ترتبط بحالة العمٌل ومن ثم ٌعود مرة أخرى لمرحلة التقدٌر وٌعٌد صٌاؼته ومن ثم ٌمكن تعدٌل 
.  األهداؾ الموضوعة فً عملٌة التخطٌط وبالتالً ٌمكن تؽٌٌر األسالٌب المختارة فً التدخل وتبدٌلها بأسالٌب جدٌدة

تعتبر مرحلة تطبٌق استراتٌجٌات وأسالٌب التدخل المهنً مهمة وخطٌرة حٌث ٌتم من خبللها إحداث التؽٌٌر، لذلك فإن األداء الجٌد للخطوات - 3
األخرى ال ٌمكن أن ٌضمن تحقٌق التؽٌٌر، ألن اختٌار أسالٌب التدخل المبلبمة ٌؤدي إلى التوصل إلى تحقٌق أهداؾ عملٌات حل المشكلة فً 

ومن هنا فإن استخدام أسالٌب ؼٌر دقٌقة وؼٌر ملموسة ٌؤدي إلى تفرٌػ عملٌة المساعدة من محتواها، وبالتالً عدم القدرة . صورتها الكلٌة
. على مساعدة العمٌل بشكل فعال ولكن بشكل صوري قد ال ٌنتمً بأي عبلقة لمهنة الخدمة االجتماعٌة وأهدافها

تساعد عملٌة التقوٌم فً تزوٌد األخصابٌٌن االجتماعٌٌن بمعلومات عن فعالٌة عملٌة التدخل المهنً فً تحقٌق األهداؾ، وكذلك فعالٌة األسالٌب - 4
ومن هنا ٌمكن . الفنٌة التً استخدمها األخصابٌون فً التأثٌر على عمبلبهم، بما ٌساعدهم فً تطوٌرها أو تؽٌٌرها بأسالٌب أخرى أكثر فعالٌة

 .تعدٌل أو تبدٌل بعض مكونات عملٌات التدخل المهنً، خاصة إذا ما وجد األخصابً االجتماعً ضرورة لذلك
 

: العوامل المؤثرة على فعالٌة التدخل المهنً
 :مستوى دافعٌة العمٌل- 1

فالعمٌل . ٌتوقؾ نجاح عملٌة التدخل المهنً فً تحقٌقها ألهدافها على مدى رؼبة العمٌل ودافعٌته فً إٌجاد حل للمشكلة أو المشكبلت التً ٌعانً منها
الذي ٌعترؾ بمشكلته وٌشعر بالنتابج السلبٌة المترتبة علٌها وٌسعى جاهدا إلى التعاون مع األخصابً االجتماعً لحل هذه المشكبلت ٌعتبر 

. عامبل فعاال وأساسٌا فً إنجاح هذه العملٌة
 

: طبٌعة مشكلة العمٌل- 2
تتنوع مستوٌات المشكبلت التً ٌعانً منها العمبلء وفقا للعدٌد من االعتبارات فهناك المشكبلت البسٌطة وهناك المشكبلت المركبة أو المعقدة وكذلك 

. توجد المشكبلت التً ٌتأثر بها عدد قلٌل من الناس وهناك أٌضا المشكبلت التً تؤثر فً عدد كبٌر منهم
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وفً جمٌع األحوال فإن مستوى المشكلة ٌمكن أن ٌؤثر فً عملٌة التدخل المهنً سواء فً مدة التدخل أو احتماالت النجاح أو الفشل أو فً حجم الجهود 
. التً ٌمكن أن ٌبذلها األخصابً االجتماعً والعمٌل للتعامل معها

 
: كفاءة األخصائً االجتماعً وخبراته- 3

فكفاءة األخصابٌٌن االجتماعٌٌن وخبراتهم ال تتكون بشكل . وتعتبر من العوامل الفعالة والحاسمة فً إنجاح عملٌة التدخل المهنً وجعلها أكثر فعالٌة
عشوابً أو بالمحاولة والخطأ ولكنها تقوم على أساسٌن علمٌٌن أولهما إطار نظري قوي ٌتضمن العدٌد من النماذج والنظرٌات التً تفسر 

مشكبلت الناس وتحدد أسالٌب وأنشطة التعامل معها، وثانٌهما ٌتمثل فً التطبٌق العملً لهذا اإلطار النظري فً مجاالت الممارسة المتعددة 
 .التً تتعامل مع مشكبلت الناس على اختبلؾ مستوٌاتهم ومشكبلتهم

 
: العوامل المرتبطة بالمؤسسة وفاعلٌتها- 4

وخصوصا الموارد واإلمكانٌات المادٌة والبشرٌة التً تتوفر فً المؤسسة، وكذلك اإلطار القانونً واألخبلقً للمؤسسة والذي ٌحفظ للعمبلء حقهم فً 
الحصول على الخدمة وٌوفرها لهم بطرٌقة كرٌمة تحفظ لهم حقوقهم، ومن جانب آخر توفر لؤلخصابٌٌن االجتماعٌٌن العاملٌن الشرعٌة 

. واألمان، وتزٌد من قدرتهم على أداء دورهم المهنً بالفعالٌة المناسبة
 

:  التً ٌجب التركٌز علٌها عند تطبٌق عملٌة التدخل المهنًاالعتباراتوهناك بعض 
إن العبلقة المهنٌة اإلٌجابٌة مع العمٌل هً أساس نجاح عملٌة التدخل المهنً وتحقٌق التؽٌٌر الفعال، فالتدخل المهنً الناجح ٌحتاج إلى العمل - 1

. التعاونً بٌن األخصابً ونسق العمٌل واألنساق األخرى المحٌطة به ولٌس التطبٌق المجرد ألسالٌب التدخل المهنً
تتركز وظٌفة األخصابً االجتماعً فً تسهٌل حل العمٌل لمشكلته، حٌث إن الحل الذي ٌختاره العمٌل لٌس بالضرورة أن ٌكون من اختٌار - 2

لذلك ٌجب أن ٌدرك األخصابً االجتماعً أن العمٌل هو األجدر على اتخاذ القرارات المناسبة لمشكلته ألنه أكثر الناس . األخصابً االجتماعً
. إدراكا لها ومعاناة منها

ٌتضمن حل المشكلة فً الؽالب البحث عن خٌارات واتخاذ قرارات صعبة تقود إلى التؽٌٌر، إال أن هذه القرارات البد أن تقوم على أساس نسق قٌم - 3
. ومعتقدات العمٌل وكذلك الطرق المناسبة للحل

إن دافعٌة العمٌل للتؽٌٌر ال تأتً إال بعد إدراكه الواقعً لمشكلته، وأن دافعٌته التخاذ الخطوات المناسبة لحل مشكلته ال تتحقق إال من خبلل شعوره - 4
. باألمل فً إمكانٌة الحل

التركٌز على التجاوب والتفاهم مع العمٌل حٌث ٌجب على األخصابً االجتماعً أن ٌرى الحٌاة من وجهة نظر العمٌل وٌجب أن ٌتذكر أن عالم - 5
العمٌل لٌس هو عالمه وال ٌحاول أن ٌفرضه علٌه، ومن الضروري إشراك العمٌل فً اتخاذ القرارات المهنٌة والمؤسسٌة المرتبطة بمشكبلته 

. كلما كان ذلك ممكنا
ٌسعى األخصابً االجتماعً إلى مساعدة العمٌل على مواجهة مشكبلته من خبلل استخدامه أسالٌب علمٌة قابمة على دراسات وتجارب علمٌة - 6

.  ولٌس التمادي فً وعظ أو تأدٌب العمبلء
. البد من الكشؾ عن مشاعر العمٌل السلبٌة وتفهمها من جانب األخصابً والعمل بقدر اإلمكان على التقلٌل من مشاعر الصراع واأللم عند العمبلء- 7
البد أن ٌتوقع األخصابً االجتماعً من العمبلء الذٌن ٌعانون من مشكبلت اجتماعٌة ونفسٌة أن ٌشعروا باإلحباط والقهر، وربما ٌوجهوا ؼضبهم - 8

نحو األخصابً االجتماعً حتى وإن لم ٌكن مصدرا لهذا اإلحباط، ولو حدث ذلك فبل ٌجب أن ٌعتبره األخصابً موقفا شخصٌا ٌجب اتخاذ رد 
. دفاعً تجاهه

. البد من تطوٌر الوعً الذاتً واالنضباط الذاتً لؤلخصابً االجتماعً بحٌث ال ٌسمح لحاجاته الشخصٌة أو مشكبلته بالتأثٌر على عملٌة المساعدة- 9
. ومن هنا فمن الضروري أن ٌواجه األخصابً مشكبلته وانفعاالته السلبٌة خارج العبلقة المهنٌة

ٌجب على األخصابً أال ٌفقد األمل فً إمكانٌة التؽٌٌر مهما كانت درجة تعقٌد مشكبلت العمبلء، وخاصة عندما ٌشعر العمٌل باإلحباط حٌث - 10
. ٌجب تشجٌعه على تحقٌق األهداؾ المتفق علٌها

ٌجب تشجٌع العمبلء على تحقٌق االستقبللٌة فً أمور حٌاتهم وتجنب االعتماد على اآلخرٌن بشكل دابم، وذلك من خبلل مشاركة العمٌل الفعالة - 11
. فً وضع خطط التدخل المهنً لمشكلته واتخاذ القرارات المتعلقة به مما ٌساعده على تعلم مهارات حل المشكلة والتً سوؾ تفٌده مستقببل

 .فجوهر التدخل المهنً ٌعتمد على إعداد العمٌل وزٌادة قدرته على التعامل مع مشكبلته المستقبلٌة بدون مساعدة خارجٌة


