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: تعريؼ ذدمٌ الفرد : أوال 

خدمة الفرد طرٌقة من طرق الخدمة االجتماعٌة تستهدف التدخل والتأثٌر فى حٌاة الفرد ) 

 .(االجتماعٌة  االجتماعٌة والنفسٌة لتحسٌن وتوجٌه وتدعٌم وظٌفته

 م 1964المؤتمر السنوى للخدمة االجتماعٌة                                                 

 : بمعنى انها تعتمد على : (طرٌقة ) 

 . المعرفة  -1

 .الفهم  -2

 .مبادبً -3

 .مهارة -4

ٌستخدم فٌه معارف العلوم االنسانٌة والمهارة فى العالقات االنسانٌة ( فن ) خدمة الفرد هً 

ات المجتمع لتحقٌق افضل درجة ممكنة من التكٌف بٌن الفرد لتوجٌه كل من طاقات الفرد وامكان

 (م 1966بٌاستوك )                  وبٌئته االجتماعٌة او جانب منها

والناحٌة المهارٌة حٌث جمع ٌستخدم فٌها المعارف االنسانٌة ( فن ) اشار هذا التعرٌف الى ان خدمة الفرد 

 .ن العمل المهنً والتدرٌب بٌن الدراسة العلمٌة والمهارة المكتسبة م

  : الذصائص العامٌ لذدمٌ الفرد: ثانجا 

 .مل التأثٌر فى االسرة والمجتمع اسلوب للتعامل مع الفرد اال انها قد تمتد لتش  -1

تتمٌز هذه الطرٌقة بانها ذات طابع عالجً فجمٌع العمالء ٌشتركون فى وجود مشكلة   -2

 . تكون عابق امام تكٌفهم 

 .صٌة العمٌل هدفها تنمٌة شخ  -3

 . العالقة المهنٌة على قدر كبٌر من االهمٌة بٌن الباحث االجتماعً والعمٌل   -4

 . االٌمان بالفروق الفردٌة بٌن العمالء   -5

والتدخل حٌث تجمع بٌن الخدمة المفروضة والخدمة  باإلٌجابٌةتؤمن هذه الطرٌقة   -6

 . المعروضة من اجل العمٌل 

خصابٌٌن متخصصٌن فى العلوم االجتماعٌة بصفة عامة ا أو ٌمارس هذه الطرٌقة باحثٌن  -7

 . وخدمة الفرد بصفة خاصة 

 . (كل مؤسسة لها نظمها ولوابحها )  .  تمارس فى مؤسسات  -8



  : طريقٌ ذدمٌ الفرد( مكونات)عناصر :ثالثا 

 (الطالب )  –العمٌل  .1

 المشكلة  .2

 (المدرسة )  – المؤسسة .3

 (الباحث  ) –االخصائً االجتماعً  .4

 المساعدة عملٌة .5

: العميل  ـ  1

هو نسق تتفاعل فٌه عناصر جسمٌة وعقلٌة ونفسٌة واجتماعٌة فطرٌة ومكتسبة فى تنظٌم شبه 

عجز عن اداء احد أدوارة االجتماعٌة الضطراب دائم او عارض فى هذا النسق او لضغوط . دائم 

 خارجٌة فى بٌئته 
 

 : الطالب المستهدف العمل معه

جد نفسة عاجزا عن التصدي لها وعالجها رغم ما لدٌه اطت به المشكلة لًالطالب الذي اح هو ذلك

 من قدرات وما ٌحٌط به من ظروف بٌئٌه

 ( 2009الكوٌت  – الطبعة الرابعهـ  31ـ ص  وزارة التربٌة –دلٌل االخصابً االجتماعً فى المجال المدرسً )                  

 

 :المشكلة  ـ  2

من مشقات معٌنه وٌعجز عن اٌجاد حال لها وٌتقدم للمؤسسة طلبا  ألنسانا هافًهً حالة او ظرف ٌعانً 

 . للمساعده

 : اما المشكلة بالمٌدان التربوي هً 

 (بعض وظائفة االجتماعٌة ل هعلٌة مما ٌعوق اداءاعن مواجهته بفهو موقف ٌواجهه الطالب وتعجز قدراته ) 

 "المرجع السابق -32دلٌل االخصابً االجتماعً ص"                                                 

 

 

 

 



 : اسباب المشكلة الفردٌة ـ 

 .ٌقصد بها العوامل واالسباب التى ترجع الى شخصٌة العمٌل  :عوامل ذاتٌة أ ـ 

 .ٌقصد بها كل ما ٌخرج عن ذات االنسان وٌحٌط به بشرط ان ٌؤثر فٌه  :عوامل بٌئٌة ب ـ 

 فردٌة ـ  تصنٌفات المشكالت ال

  :  من حٌث النوع او المجال -1

 .... ( . مرضٌة  –اسرٌة  –مدرسٌة )                       

  : من حٌث العوامل واالسباب -2

 ( ذاتٌة بٌبٌة  –بٌبٌة اكثر منها ذاتٌة  –ذاتٌة اكثر منها بٌبٌة )                      

 :من حٌث درجة التعقٌد  -3

ٌمكن تحدٌدها بسهولة  بسٌطةٌز المشكلة فٌوجد مشكلة ٌقصد بها قدرة االخصابً على تمً

 . ٌصعب تحدٌدها نظرا لتعدد المتغٌرات التى اشتركت فى احداثها  معقدةمشكلة و

 :من حٌث االستمرار الزمنً  -4

وترجع محدده ٌعمل فٌها االخصابً لفترة طوٌلة وهناك مشكالت ٌعمل فٌها فترة  ممتدههناك مشكلة 

لحالة االقتصادٌة مثال ال تحتاج لنطاق زمنى طوٌل مثل الحالة السلوكٌة فامدتها حسب تعقٌدها 

 . المعقدة 

 

  : خصائص المشكلة الفردٌةـ 

المشكلح مىقف يتفاعل مع شخصيح العميل  :  أ

 ثالث طالب ٌتعرضوا للرسوب : مثال 

 قرر االنتحار خوفا من االسرةطالب ي...  طالب ٌقرر االعادة واالهتمام بدراسته...  طالب ٌقرر السفر واالبتعاد

المشكلح لها خىانة متعذدج واالخصائي عليح ان يختار :  ب

 .  ويحذد نقطح الثذايح

 

 



 هناك ثالث نقط للبداٌة 

ٌقصد بها المشكلة التى تشغل اهتمام العمٌل فى الوقت الحاضر  :بؤرة اهتمام العمٌل  -1

 ودفعت به طلب المساعدة 

حالة ما ٌتصف العمٌل بالنضج والدقة والواقعٌة فانه ٌحدث فى : الرأى المهنً لالخصائً  -2

اما اذا كان العمٌل  نوع من التقاء بٌن بؤرة اهتمام العمٌل وبٌن الرأي المهنً لالخصابً

ٌتصف بعدم النضج والتحٌز فٌكون هناك ابتعاد بٌن بؤرة االهتمام للعمٌل والرأى المهنً 

 ي لالخصابً فهنا ٌرجح االخصابً رأٌه المهن

مهارة االخصابً تحدد نقطة البداٌة فى نطاق المؤسسة ولوابحها  :وظٌفة المؤسسة  -3

 . وامكانٌاتها 

:  المشكلح لها خىانثها الذاتيح وحقائقها المىضىعيح :ـ ج

 ٌقصد بالحقابق الموضوعٌة تلك العوامل واالسباب التى ادت بالفعل للمشكلة 

ٌغلف بها العمٌل مشكلته من وجهة نظرة  التى اما الجوانب الذاتٌة ٌقصد بها تلك الجوانب

 . وال ٌشترط ان تكون ادت الى حدوث المشكلة 

واالخصابً الماهر علٌة ان ٌحترم شخصٌة ورأي العمٌل ولكن البد ان ٌعمل على جذب 

 . العمٌل الى الحقابق الموضوعٌة فى المشكلة 

  :  المشكلح لها تزاكماخ متعذدج. د 

 قابمة فى الوقت الحاضر وتشمل بؤرة اهتمام العمٌل وكذلك تفاعالتها فىٌقصد بها المشكلة ال

.  الماضى حتى وصلت الى الحاضر 

 

 

 

 

 

 



 (المدرسة ) المؤسسة  ـ  3

هى المكان الذى ٌقدم من خالله المساعدة وعلى االخصابً ان ٌتفهم وظٌفة المؤسسة جٌدا 

 . حتى ٌقوم بتقدٌم المساعدة 

 :تصنٌف المؤسسات 

 : التى تقوم بعملٌة خدمة الفرد وهى كالتالً  تصنٌفات متعددة ولكننا نركز على المؤسسساتلها 

وٌقصد بها المؤسسات المتخصصة اساسا فى مهنة الخدمة االجتماعٌة  :مؤسسات اولٌة . أ 

وحدات  –مكاتب التوجٌة االسري ) وفٌها تكون خدمة الفرد هى الطرٌقة االساسٌة مثل 

واالندٌة االجتماعٌة وعادة ٌكون موقع ( الخ ......مؤسسات االٌتام  – الضمان االجتماعً

  .االخصابً كبٌرا ادارٌا وفنٌا 

وهى غٌر متخصصة فى مهنة الخدمة االجتماعٌة بل ان الخدمة  :مؤسسات ثانوٌة . ب 

االجتماعٌة تمارس جنبا الى جنب مع االنشطة االساسٌة لهذه المؤسسة وحتى تتمكن هذه 

وعادة (  .. اقسام الشرطة –المستشفٌات  –المدارس ) من تحقٌق اهدافها مثل  المؤسسة

ٌقابل االخصابً االجتماعً بعض المشكالت والمعوقات فى هذه المؤسسات مثل عدم 

 ( ..تصارع االدوار –عدم تعاون المؤسسة  –وضوح دورة المهنً 

 ي فًعمل االخصابً االجتماعالفرد هو وتطبٌق خدمة فمكان ممارسة :  اما بالنسبة لورشة العمل هذه 

مجموعة من  فً اطارمكتب الخدمة االجتماعٌة بالمدرسة خالل من  ٌمارس عملهو المجال المدرسً

 . اللوابح والقوانٌن 

 :االخصائً االجتماعً  ـ  4

فهو الشخص الذي ٌتوافر لدٌه التأهٌل العلمً والعملى المناسب وبعض الصفات ) 

حه القدرة على النجاح المهنً مثل المظهر الجٌد والصفات العقلٌة الضرورٌة التى تمن

واالجتماعٌة والنفسٌة السلٌمة والمهارات الشخصٌة والمهنٌة التى تمكنه من اداء دوره 

 . (المهنى المتوقع منه بشكل سلٌم

 (  2009 – دولة الكوٌتـ  35ص –دلٌل االخصابً االجتماعً فى المجال المدرسً )                  

االكاديمً والمونً نظريا وعملجا   ( االعداد) و ( االستعداد) وباذتصار فوو الشذص الذي يتوافر لديى 

 



 ( اجتماعً  –نفسً  –عقلً  –جسمً ) فهو  االستعداداما 

  وخالً من التشوهات بدنٌة لٌاقة :جسمً الجانب  

  حدٌثي للذكاء االجتماعً والتسلسل المنطقبال ٌتسم :عقلً الجانب ال

 نضج انفعالً وٌخلو من العقد :نفسً الجانب ال

 .الذي ٌعمل به ٌتبع سٌاسة واٌدلوجٌة المجتمعالبد أن  –اخالق  –قٌم   :جتماعً الجانب اال

 ( عملىنظري ـ  )وهو االعداد المهنً : االعداد اما 

  (احصاء  –شرٌعة  –اجتماع  –علم نفس ) علوم تأسٌسٌة درس       :النظري 

 ( تنظٌم مجتمع  –جماعة  –خدمة فرد) علوم مهنٌة و               

العملٌة والتدرٌب ٌقصد هنا مساعدة االخصابً على ربط المعارف النظرٌة بالممارسة  :العملى 

  .واكتساب خبرات مهنٌة 

 :عملٌة المساعدة ـ  5

 . مر بها العمٌل حتى ٌحصل على المساعدة ٌقصد بها مجموعة من الخطوات المتتالٌة المترابطة المتفاعلة التى يـ 

و فً ظروفه المحٌطة او كلٌهما معا الستعادة قدرة العمٌل على اداء ي اٌضا التأثٌر فى شخصٌة العمٌل أوه

 . وظائفة االجتماعٌة 

 "مربع سبق ذكره  35فى المجال المدرسً ص دلٌل االخصابً االجتماعً"                              

 : ائً االجتماعً ٌخطط لعملٌة المساعدة على النحو التالً واالخص

  :عالقة عالجٌةأ ـ 

 : تستهدف التأثٌر فى شخصٌة العمٌل من خالل االحتماالت االتٌة 

 مثل استعادة الطالب لمستواه التحصٌلً : مساعدة العمٌل على استعادة قدراته  -1

الصابات ذو العاهات من الحوادث مساعدة العمٌل على ما تبقى له من قدرات مثل المرض وا -2

. 
 :خدمات عملٌة  - أ

فً المدرسة مثال تكون خدمات تعلٌمٌة )   .التركٌز على الخدمات الموجودة بالمؤسسة  -1

 ( ..وتربوٌة ومادٌة 

 . استثمار الخدمات المتواجدة فى المجتمع المحلً  -2

 



 : ذدمٌ الفرد مبادئ: رابعا 

 : اك مبادبً اساسٌة تم االتفاق علٌها وهً هن                                   

 مثذأ العالقح المهنيح  -1

 التقثل مثذأ -2

 مثذأ حق تقزيز المصيز -3

 مثذأ السزيح -4

 :وهناك مبدئٌن اخرٌن وهما 

 مثذأ نضح الشخصيح تالممارسح -5

مثذأ االلتزام الذيني واالخالقي والمدتمعي   -6

 

 "مبدأ العالقة المهنٌة :  أ

قلً والعاطفً تتفاعل فٌها مشاعر وافكار كل من االخصائً والعمٌل بهدف هً حالة من االرتباط الع" 

  " تحقٌق التعاون االٌجابً

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            : مجموعٌ من الذصائص الممجزة نذكرها بإذتصار امبدأ العالقٌ المونجٌ لىػ      

عندما ٌحدث تفاعل بٌن مشاعر وأفكار الباحث اإلجتماعً والعمٌل  :و تلقائٌا العالقة المهنٌة تنم -1

 وتطبٌق الباحث لباقً مبادئ خدمة الفرد 

هدفها فً المقام األول عالج مشكلة العمٌل وتحدث عندما ٌتم ازالة  :العالقة المهنٌة عالجٌة  -2

ة لدى العمٌل وابدالها بجوانب من الحب والتقدٌر المشاعر السلبٌة والتوترات واألفكار الخاطا

                                                                                                                                                                                                        وشعور العمٌل واحساسه باألمن                                                                                                  

من المعروف ان العالقة المهنٌة تكون خالٌة من التحٌز أو النفور والباحث  :العالقة المهنٌة حٌادٌة  -3

ك فممكن أن ٌتحٌز اٌجابً لمشكلة العمٌل اإلجتماعً المبتدأ ممكن أن ٌتعرض لصعوبة تحقٌق ذل

وٌشعر بأنها مشكلته وٌعطٌه أكثر من حقه أو أن ٌتحٌز سلبً وٌشعر بالكره تجاه العمٌل وٌقلل من 

 عملٌة المساعدة

 

 .حترام والثقة والحرٌة المتبادلة العالقة المهنٌة تقوم على اال -4

اعً هو الشخص األقدر وصاحب الغزارة من المعروف ان الباحث اإلجتم :العالقة المهنٌة قٌادٌة  -5

بشرط ان تكون خالٌة من السٌطرة واإلرغام , العلمٌة والخبرة المهنٌة على قٌادة العالقة المهنٌة 

 وعدم التعارض مع مبدأ حق تقرٌر المصٌر  

 

 



 :العالقة المهنٌة ثالثٌة االبعاد  -6

وبوادر الثقة تكون محدودة ـ ارتفاع  ٌغلب علٌها طابع المشاعر أكثر من األفكارـ :بداٌةـ مرحلة ال

 درجة المقاومة من العمٌل لعملٌة المساعدة 

 ٌغلب علٌها طابع األفكار أكثر من المشاعروتتضح فٌها وظٌفة المدرسة  :ـ مرحلة الوسط

 ـ تقوى بوادر الثقة  ـ تقل حدة المقاومة من العمٌل ( المؤسسة ) 

 المجال الخصب لتطبٌق عملٌات خدمة الفرد  تعتبر مرحلة الوسط فً العالقة المهنٌة" 

 "  الدراسة والتشخٌص والعالج 

 تقل فٌها حدة المشاعر واألفكار بٌن الباحث اإلجتماعً والعمٌل :  ـ مرحلة النهاٌة

 وٌنبغً على الباحث اإلجتماعً ان ٌمهد تدرٌجٌا لعملٌة اإلنفصال

والعمٌل بعد فترة زمنٌة سواء طالت أو قصرت  ال بد أن تنتهً بٌن الباحث :العالقة المهنٌة مؤقتة  -7

 وعلى الباحث اإلجتماعً ان ٌوضح ذلك للعمٌل على ان العالقة لم تكن اال عالقة عمل  

ان ٌراعً الباحث اإلجتماعً ان العالقة المهنٌة تتم وفق لوابح وقوانٌن  :العالقة المهنٌة مؤسسٌة  -8

المؤسسة وال تتم عالقات مصالح أو عالقات مالٌة المؤسسة التً ٌعمل بها وال تتم مقابالت خارج 

  .نهابٌا 

 : قة المهنٌة لها مستوٌات متعدده العال -9

 .تهدف الزالة المشاعر النفسٌة السلبٌة التى ٌعانً منها العمٌل  :عالقة تدعٌمٌة أ ـ 

تعمل على احداث التأثٌر المطلوب فى شخصٌة العمٌل باسلوب مباشر  :عالقة تأثٌرٌة ب ـ 

مع بٌن الحب والسلطة وتستخدم مع الحاالت السلوكٌة مثل الهروب من المدرسة تج

 .  المتكرر

وهى من اعمق مستوٌات العالقة المهنٌة ٌعمل االخصابً االجتماعً  :عالقة تصحٌحٌة جـ 

الى جانب ازالة التوترات من اجل احداث تأثٌر غٌر مباشر فى شخصٌة العمٌل مثل 

ومن خالل .معاملة احدهم له ة تجاه جمٌع معلمٌه نتٌجة سوء ذي ٌشعر بكراهًالطالب ال

ذلك ٌعمل االخصابً االجتماعً على تصحٌح الفكرة الخاطبة لدي الطالب والتى عممها 

 .  على كل المعلمٌن

 

 

 

 

 

 

 



 : التقبلمبدأ :  ب

طالب المساعدة ٌتسم بالحب الطالب نحو  اإلجتماعً لالخصابً هو اتجاه عاطفى" 

الالاخالقى وانما ٌعنً  لسلوكة والرغبة فى المساعدة وال ٌعنً ذلك قبولةوالتسامح 

  " نسان له قٌمته وكرامته مهما مارس من اخطاءكأ قبولة

 : ومبدأ التقبل له جانبٌن هما 

 . احترام العمٌل كأنسان له قٌمته وكرامته  :اٌجابً  -1

 . ال ٌعنً الموافقة على السلوك الخاطبى او المنحرف  :سلبً  -2

 

واالخصابً الماهر هو الذي عادة ٌركز اوال على الجانب االٌجابً فى البداٌة حتى ٌكسب ثقة 

العمٌل وتكوٌن العالقة المهنٌة معه ثم ٌنتقل الى الجوانب السلبٌة والسلوك المنحرف حٌث ان 

 . العمٌل ٌدرك غالبا ان سلوكه خاطبى وغٌر مقبول 

 : ـ قواعد تطبٌق مبدأ التقبل 

 ظهر الطالب الخارجً ومشاعره وأفكارهاحترام م 

  أن ٌؤمن األخصابً بأن العٌوب والنقص فً شخصٌة الطالب جوانب فرضت علٌه نتٌجة

 .لمعطٌات وراثٌة فً بٌبته 

  ان ٌدرب األخصابً نفسه على التخلص من نزعات الجفاء والقسوة وٌكسب شخصٌته

 الحب والتسامح

  البد أن ٌطبق المبادئ الفرعٌة للمبدأ وهً كً ٌنجح األخصابً فً تطبٌق مبدأ التقبل (

 (الحب والتسامح ـ الرغبة فً المساعدة ـ تقدٌر مشاعر العمٌل ـ عدم التحامل 

  الواقعٌة واإلتزان فً تطبٌق المبدأ فال اسراف وال منع 

 

 

 

 

 



 :مبدأ حق تقرٌر المصٌر :  جـ

مشكالتهم وانماط شخصٌاتهم وبما هو حرٌة مقٌدة تمنح للعمالء بدرجات متفاوته طبقا لنوعٌة " 

  "  ٌتفق مع وظٌفة المؤسسة

يل اىل أ ن امقرارات يقوم هذا املبدأ  عىل الإعرتاف بأ ن احلرية يه اساس المنو وأ ن امنفس امبرشية بطبيعهتا متـ  :فلسفة املبدأ  

 .اقناع  وامنفس امبرشية تعارض أ ي قرار يفرض علهيا دون, مهنا ومن تصمميها اذلايت  تكون انبعة 

 ودور االخصابً هنا هو 

 .ازالة توترات داخلٌة  -1

 . ازالة ضغوط خارجٌة  -2

ازالة جهل العمٌل وتوضٌح االمكانٌات المتاحة وذلك من خالل تكوٌن بصٌره عند العمٌل بواسطة  -3

 استخدام اٌحاء فى اضٌق الحدود  –اعطاء بدابل  –التدرج فى ان ٌكون القرار نابع من العمٌل تلقابٌا 

 :مبدأ السرٌة :  د

عنها عملٌات خدمة الفرد خوفا من اذاعتها انه مقصودة للمعلومات التى كشفت هً صً" 

 "وانتشارها بٌن الناس 

 : وهناك قواعد اساسٌة لتطبٌق مبدأ السرٌة 

 .وان كان لٌس المصدر الوحٌد ان ٌعتبر االخصابً ان العمٌل هو المصدر االساسً للمعلومات  -1

 . لخبراء والفنٌٌن فى اضٌق الحدود بً المعلومات بٌنه وبٌن االخصابٌٌن واان ٌتبادل االخصا -2

ٌجب على االخصابً ان ال ٌحصل اال على المعلومات التى لها صلة وعالقة بمشكلة العمٌل اى  -3

 . التركٌز على مناطق الدراسة 

لمعالم فى حالة استخدام بعض الحاالت للمناقشة فى ورق عمل المعاهد والكلٌات ٌجب طمس ا -4

 . االساسٌة التى ٌمكن من خاللها التعرف على شخصٌة العمٌل 

 : أهداف مبدأ السرٌة 

بما ٌتماشى مع األخالقٌات ( العمٌل ) بمعنى الحفاظ على اسرار الطالب  :أهداف اخالقٌة ـ  1

 (مجتمع محافظ ) السابدة فً المجتمع 

 

 



  :أهداف مهنٌة ـ  2

إلطمبنان عند تعامله مع الباحث اإلجتماعً فٌعطٌه كل المعلومات ـ زٌادة احساس الطالب بنوع من ا

 .التً تمكنه من تحقٌق عملٌة العالج

 (. العمٌل ) ـ تدعم العالقة بٌن الباحث اإلجتماعً والطالب  

لألسرار التً ( العمٌل)وهو أن اخراج الطالب  ٌحقق تطبٌق مبدأ السرٌة جانب عالجٌا هاماـ 

 . "افراغ وجدانً " ٌف حدة الضغوط من علٌه بداخله ٌساعد على تخف

 : مبدأ نضج الشخصٌة بالممارسة:  هـ 

تقوم على اساس ان حٌاة اإلنسان هً عبارة عن مجموعة من التجارب والخبرات :  فلسفة المبدأ

 المتتالٌة وكلما مر اإلنسان بخبرة جدٌدة فإن ذلك ٌدفع به إلى النمو بشرط أن تكون هذه الخبرة اٌجابٌة

  وسلٌمه

 :نضج الشخصٌة بالممارسة  تعرٌف مبدأ

   ـ:  محاولة الٌقاظ الصفات الجسمٌة والعقلٌة والنفسٌة واالجتماعٌة للعمٌل عن طرٌق ٌقصد به" 

واشار هذا المبدأ الى المكونات استغالل قدراته المختلفة بما ٌحقق التوافق بٌن العمٌل والمجتمع ـ 

. ( اجتماعٌة  –نفسٌة  –عقلٌة  –جسمٌة ) الذي سوف نقوم بتنمٌتها وهً 

على االخصابً ان ٌركز على الجانب المهم حسب حالة وطبٌعه المشكلة والعمٌل ولكن مع ـ  

.  احداث التوافق بٌن الفرد والمجتمع  ومراعاة الجوانب االخرى وهً استغالل النشاط الذاتً للعمٌل 

 

 : ذصجٌ بالممارسٌ دور االذصائً االجتماعً فٍ تطبجؽ مبدأ نضح الش
 .العمل على ازالة التوترات الداخلٌة والضغوط الخارجٌة التى ٌعانً منها العمٌل ـ 1

 .تنمٌة واستثمار قدرات وطاقات العمٌل ـ 2

 .مراعاة الفروق الفردٌة بٌن العمالء ودرجة تعقٌد مشكالتهم ـ 3

 .نب العمٌل من جا االخصائً على سرعة الجهد المبذولضبط معدل سرعة عمل  ـ 4

 .تقدٌر جهود العمٌل والثناء علٌة  ـ 5

 

 



 :مبدأ االلتزام الدٌنً واالخالقى والمجتمعً  : و

 

وقواعدها خالل تقدٌم عملٌة هو التزام الممارسة بالتعالٌم الدٌنٌة  :االلتزام الدينً  –1

  من خاللالمساعدة كمدخل لتأمٌن فهم العمٌل لهذه االمور بطرٌقة صحٌحة وهذا ال ٌأتً اال

:  

  ان ٌؤمن االخصابً بحرٌة العقٌدة وال ٌجبر العمٌل على اعتناق معتقد معٌن . 

  دعوة العمالء الى ممارسة الشعابرالدٌنٌة باعتدال ودون تطرف . 

  نجاح االخصابً فى تنفٌذ هذا المبدأ ٌأتً من خالل القدوة . 

المساعدة بالقٌم االخالقٌة المقبولة  هو التزام الممارسة اثناء عملٌة :االلتزام االذالقً   -2

 .والمتعارف علٌها فى المجتمع مع ابعاد الجوانب الغٌر مرغوب فٌها 

وٌحقق هذا المبدأ كونه ٌساعد االخصابً على عالج مشكلة العمٌل فانه ٌعمل على تزوٌد ـ 

الصٌلة التى العمٌل بالمعارف والمعلومات والتً تخص ثقافة المجتمع وهوٌته النابعة من القٌم ا

 .تخص المجتمع 

ٌقصد بها التزام الممارس باٌدلوجٌة المجتمع كل مجتمع له  : االلتزام المجتمعً -3

  فلسفة اٌدلوجٌة مختلفة عن االخر وتمٌزه

 .كل شً مذكور فى دستور دولة الكوٌت ان ٌلتزم بها الممارس وٌلزم العمٌل بها " 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عملجات ذدمٌ الفرد
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 .جمع حقابق ومعلومات خاصة بالمشكلة  :عملجٌ الدراسٌ 

عملٌة عقلٌة تستهدف تحدٌد العوامل واالسباب التى ادت الى  :عملجٌ التشذجص 

 . حدوث المشكلة 

 

محاولة القضاء على العوامل واالسباب التى ادت الى حدوث المشكلة  :عملجٌ العالج 

. 

وقد ٌخطبى من ٌتصور ان هذه العملٌات منفصلة بل هً متداخلة ومترابطة اثناء 

 .  عملٌة الممارسة

 

  االولى ٌغلب على العملاثناء المقابالت : 

 الجع    تشخٌص     دراسة              

    
 
 

  اثناء المقابالت التالٌة: 
 الجع تشخٌص راسةد

 
 
 

  اثناء المقابالت النهابٌة:  
 الجع                    تشخٌص    راسةد 

 

 

 

 

 



 :االجتمبعيت اننفسيت عمهيت اندراست ـ  1

قائق النابعة من شخصٌة العمٌل والكامنة فى بٌئته هى محاولة للوقوف على الح" 

والطرٌقة التى تفاعلت بها الحداث الموقف السٌئ بهدف التوصل الى التشخٌص 

 " الذى ٌساعد فى وضع العالج 

:  ذصائص الدراسٌ 

. الذراسح عمليح مشتزكح :  اوال 

الذراسح لها خىانة عالخيح  : ثانيا 

ج الذراسح لها مناطق محذد: ثالثا 

الذراسح لها مصادر متعذدج : راتعا 

الذراسح لها اسالية متنىعح  : خامسا 

 :الدراسٌ عملجٌ مشتركٌ :اوال 

ان هناك شخص هو اقدر انسان على اعطاء تعتمد على المشاركة بٌن االخصابً والعمٌل حٌث 

طٌع وهناك شخص اخر ٌست. وهو العمٌل ( ولٌس دابما الوحٌد ) بمشكلته المعلومات الخاصة 

استخراج هذه المعلومات حتى تتحقق عملٌة المساعدة اال وهو االخصابً ٌتم ذلك من خالل 

 التجارب العقلً والعاطفً بٌن أ و ع

 : عالججٌ الدراسٌلواجوانب:ثانجا 

من المعروف ان عملٌات خدمة الفرد متفاعلة ومتداخلة بمعنى ان االخصابً عندما ٌطبق عملٌة 

طبٌق العالج وهنا ٌنبغً ان توضح بان العالج الذي ٌعطى اثناء الدراسة فهو ٌضطر الى ت

ولكن العالج الذي ٌقوم به االخصابً بعد . عملٌة الدراسة هو ما ٌعرف بالخطوط العالجٌة 

 االنتهاء من عملٌتً الدراسة والتشخٌص هو عالج ما ٌعرف بالخطة العالجٌة 

 مؤقت غٌر كامل : فالعالج االول 

 . ٌسوده الشمول والتكامل وٌبنى على التخطٌط المقصود  :والعالج الثانً 

. الدراسٌ لوا مناطؽ مخددة : ثالثا 



مناطق الدراسة هى البٌانات النوعٌة االنتقابٌة التً ٌحددها االخصابً االجتماعً بناءا على 

 . طبٌعة المشكلة ووظٌفة المؤسسة 

 :التارٌخ االجتماعً أ ـ 

 عنوان  –س جن –سن  –اسم :  بٌانات اولٌة -1

وصف المشكلة فى الوقت الحاضر والتى تشغل بؤرة اهتمام العمٌل وهً التى :  طبٌعة المشكلة -2

 دفعت به من اجل طلب المساعدة 

 نفسٌة  –اجتماعٌة  –عقلٌة  –جوانب جسمٌة :  شخصٌة العمٌل -3

احٌة من ناحٌة البناء حٌث تتكون االسرة من مجموعه من االفراد ومن الن:  التكوٌن االسري -4

الوظٌفٌة وهنا نبٌن العالقات والتفاعالت بٌن افراد االسره بعضهم البعض وبٌن العمٌل وافراد اسرته 

 . 

الصلة  االسم م
 بالعمٌل

الحالة  الجنس السن
 االجتماعٌة

الحالة 
 التعلٌمٌة

الحالة  المهنة
 الصحٌة 

 مالحظات الدخل

وهنا . ث المشكلة التى ٌعانً منها العمٌل عادة ٌلعب دورا مباشرا او غٌر مباشر فى احدا:  الدخل -5

 نقصد منها تحلٌل العوامل التى ادت للمشكلة المرتبطة بارتفاع او انخفاض الدخل 

 :  الظروف البٌئٌة المحٌطة بالعمٌل -6

  بٌئٌة خارجٌة                               بٌئٌة داخلٌة                    

 المؤسسة –المدرسة  –الحً                            األسرة                        

فالمشكلة مجموعه من الخطوات المتتالٌة المترابطة المتفاعلة التى مرت بها : تطور المشكلة  -7

المشكلة من الماضً حتى وصلت الى شكلها الحالً واالخصابً علٌه ان ٌهتم بالتركٌز على 

 .مثل بؤرة اهتمام العمٌل المشكلة القابمة فى الوقت الحاضر النها ت

 :التارٌخ التطوري  ب ـ 

 وهو االهتمام بدراسة 

 الظروف المرتبطة بالعمٌل  -1

 الحالة الصحٌة لالم اثناء الحمل -2

 الجو العاطفى الستقبال العمٌل -3

 النمو الجسمً -4

 النمو العقلً -5

 النمو النفسً -6

 النمو االجتماعً  -7



 :  جـ ـ التارٌخ النوعًٌ 

 : الذي ٌتضمن دراسة االحداث من جانب معٌن مثل  ٌقصد به دراسة التارٌخ

 ( الطالب ) التارٌخ الدراسً  -1

 (الحالة الصحٌة ) التارٌخ المرضً  -2

 الخ ....تارٌخ خاص بالعمٌل  -3

 

 

 

  :مصادرمتعددة  لوا الدراسٌ: رابعا 

منها االخصابً االجتماعً على المناطق الدراسٌة ٌقصد بها المنابع المختلفة التى ٌحصل 

 طلوبة الم

 مصادر الدراسة

 

 

 مصادر بشرٌة
 

 ـ الطالب
 افراد االسرة ـ 

 ـ معلمون  
 -طبٌب : -الخبراءـ 

 -رجل دٌن -نفسً
 موجه

 وثائق وسجالت
 
 وثابقـ 
 شهاداتـ 
سجل خاص : سجالت ـ 
  درسةفى الم الطالبب
فى  طالبخاص بالسجل ـ 

 مؤسسة اخري

 البٌئة
 
 االسرة : داخلٌة ـ 
 :خارجٌة ـ 
 الحى * 
درسة التى الم* 

 ٌنتمى لها الطالب

 

 

 

 



 

ػ  :  متنوعٌ اسالجب لوا الدراسٌ: ذامسا 

  المقابلة 

 الزٌارات المنزلٌة 

  المكاتبات 

  المحادثات التلٌفونٌة 

 وفٌما ٌلى سنقوم بشرح اسلوب المقابلة الهمٌتها

 

 ـ المقابلة
ل او اى هى لقاء مهنً هادف وجها لوجه بٌن االخصابً االجتماعً والعمً" 

 " فرد اخر او مجموعة افراد فى اطار اسس وقواعد منظمة 

: ذصائص المقابلٌ 

 تحقق اهداف  -1

 لها مجموعة من القواعد واالجراءات التنظٌمٌة -2

 للمقابلة بداٌة ووسط ونهاٌة -3

 تختلف من حٌث التوقٌت والعدد والهدف -4

 لها مجموعة من االسالٌب  -5

 

 :المقابلة تحقق مجموعة من االهداف منها  -1

 تكوٌن العالقة المهنٌة بٌن أ و ع 

  تطبٌق عملٌات خدمة الفرد 

 احداث التأثٌرات االٌجابٌة المقصودة فى شخصٌة العمٌل 

  ازالة توترات 

 ًشرح وظٌفة مكتب الخدمة االجتماعٌة ودور االخصاب 

 ل يالتأثٌر فى المحٌطٌٌن بالعم 



 :  التنظجمجٌواالجراء  القواعد من مجموعٌ لوا  -2

 تحدٌد موعد 

  مكان للعمل  –بعٌد عن اعٌن الفضولٌٌن  –هدوء  –داخل المؤسسة ) تحدٌد المكان

 (للجلوس فٌه 

  (مهنٌا ونفسٌا ) االستعداد للمقابلة 

  تحدٌد زمن المقابلة 

  تسجٌل المقابلهفى اسرع وقت ممكن وان تتسم بالدقة والمصداقٌة 

:   ونوايٌ ووسط بدايٌ للمقابلٌ -3
  بوادر الثقة  –ة استطالعٌة ٌغلب علٌها طابع المشاعر هى مرحل :بداٌة المقابلة

  .تزداد فٌها درجة المقاومة من العمٌل لم تصل العالقة المهنٌة لدرجة التقدم  –محدود 

  اختفاء حدة المشاعر نسبٌا وتزاٌد حدة االفكار ونمو العالقة المهنٌة  :وسط المقابلة

 .نسبٌا وانخفاض حدة المقاومة 

  ٌلخص االخصابً للعمٌل ما تم فى مرحلة البداٌة والوسط وٌخطط  :نهاٌة المقابلة

  .االخصابً مع العمٌل لالستعداد للمقابلة التالٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :  الودؼو دالعدو لتوقجتا خجث من تذتلؼ  -4

انواع المقابالت                                         

 

 من حٌث الهدف   ناحٌة العدد                 ن م       من ناحٌة التوقٌت            

 

 دراسة   تشخٌص    عالج        مشتركة    جماعٌة   فردٌة    تتبعٌةتالٌة    ختامٌة     اولى  

 

 

 

 

 صدفة اولى   استقبال       

 

 

 

: االسالجب  من مجموعٌ لوا  -5

  مالحظة 

 استماع 

 تعلٌقات 

 مناطق الصمت 

 لة توجٌه المقاب 

 

 



 عمهيت انتشخيص ـ  2

 (االسباب التى ادت لحدوث المشكلةهى عملٌة عقلٌة تستهدف تحدٌد العوامل و)

  اكثر العوامل ارتباطا بالمشكلةوحسب النظرٌة السببٌة النسبٌة فإن التشخٌص ٌهتم بتحدٌد ـ 

 

 

 اشكال التشخٌص                                

 

 تشخٌص عاملى مرجح      صٌة       تشخٌص عاملى     العبارة التشخً         

:  اشكال التشذجص النوائً 

 ( الصٌاغة الدٌنامٌة ) العبارة التشخٌصٌة  ( أ

 ( الصٌاغة التحلٌلٌة ) التشخٌص العاملى  ( ب

 (عاملى مرجح ) الصٌاغة التحلٌلٌة المرجحة  ( ت

) لفرد فى المجال المدرسى ٌتم تطبٌق اال انه فى المٌدان التربوي بدولة الكوٌت وخاصة فى تطبٌق خدمة ا

 ( تشخٌصٌة العبارة ال

 

 

 

 

 

 

 

 



( انعببرة انتشخيصيت ) 
 الصٌاغة الدٌنامٌة

  اإلجتماعً هى اكثر الصٌاغات شٌوعا وتحتاج مهارة من االخصابً

 : مكونبث انعببرة انتشخيصيت 

 -مرضٌة -مدرسٌة –اسرٌة ) ٌوضع فى بداٌة العبارة التشخٌصٌة مثل  :تصنٌف عام 

 (ضعف عقلى 

مشكلة : لتصنٌف العام مثل ٌوضح الفبة الجزبٌة المتخصصة والتى تدخل فى ا : تصنٌف طائفى

 مستمر  أومتقطع  –: الطابفىغٌاب و

 ـ عدوان : مشكلة سلوكٌة والطابفً 

تحدٌد ارجحٌة العوامل واالسباب التى ادت لحدوث المشكلة وهناك احتماالت  : تصنٌف نوعً

مشكلة ترجع الى عوامل بٌبٌة اكثر منها ذاتٌة  –ترجع لعوامل ذاتٌة اكثر منها بٌبٌة  مشكلة –:

  .مشكلة ذاتٌة بٌبٌة  –

 .  ٌقصد بها وصف المشكلة القابمة فى الوقت الحاضر : طبٌعة المشكلة

ٌنبغى ان تعطى العبارة التشخٌصٌة نبذه عن شخصٌة العمٌل وتكون واضحة  : صفات العمٌل

انب الجسمٌة والعقلٌة والنفسٌة واالجتماعٌة مع التركٌز على الجوانب التى لها وتشمل الجو

 داللة وترتبط بالمشكلة 

 التً واألسبابالتفاعل القابم بٌن العوامل  إبرازالعمل على  : صٌاغة التفاعل بٌن العوامل واالسباب

  . صٌاغة دٌنامٌةمتسلسل لذلك ٌطلق علىها  منطقًالمشكلة بأسلوب  أحدثت

ٌجب على االخصابً ان ٌختم العبارة التشخٌصٌة ٌوضح مالمح لخطوط العالج  : خطوط عالجٌة

  .التى تبرز جوانب القوة والضعف وبناءا علٌها توضح خطة العالج مستقبال 

 

 

 



 

 خطواث انتشخيص

 ادراك عام للمشكلة  .1

 تحلٌل الحقابق .2

 تقٌٌم الحقابق .3

 صٌاغة التفاعل بٌن العوامل واالسباب .4

 طوط العالجٌةوضع الخ .5

 (الصٌاغة النهابٌة للتشخٌص ) بً وضع التشخٌص النها .6

 

 

  :االدراك العام للمشكلة ـ  1

وان ٌضع االخصابً . هو تكوٌن فكرة كلٌة وعامة عن المشكلة بعد االنتهاء من عملٌة الدراسة 

سجالت  –االجتماعً امام عٌنٌه جمٌع البٌانات التى تناولتها عملٌة الدراسة من استمارة بحث 

 . تقارٌر طبٌة  –افكار تشخٌصٌة  –اتصاالت  –مقابالت  –

 :تحلٌل الحقائق ـ  2

ٌقصد بها تقسٌم الموقف الكلى للوحدات الجزبٌة التى اشتملت المشكلة والتحلٌل ٌنصب على 

 :االبعاد االتٌة 

 ( طالبٌنصب على شخصٌة ال)  تحلٌل الحقائق الذاتٌةـ 

البٌبٌة المحٌطة به  األوضاع – طالبالمحٌطٌن بال اإلفراد) نصب على وي تحلٌل الحقائق البٌئٌةـ 

) 

 

 

 

 



 

 :تقٌٌم الحقائق  - 3

 : ٌقصد به مقارنة الحقابق بٌن ما هو كابن وما ٌجب ان ٌكون وٌنصب على االتً 

 تقٌٌم حقائق الذاتٌة: أوال 

 ذات ( أ 

 انجاز تفكٌر احساس ادراك

عملٌة استقبال تعتمد 
 واسعلى سالمة الح

فى الذات السلٌمة ٌتسم 
االنسان بالنضج 

االنفعالً واالحساس 
 المناسب من الخوف
والقلق اما فى الذات 

عانى المضطربة فً
االنسان من العصبٌة 

الشدٌدة او التبلد الحسً 
 او الخوف المرضً 

فى الذات السلٌمة ٌوجد 
النسان قدرة على لدي ا

 فً يالتسلسل المنطق
الحدٌث والواقعٌة فى 

تخاذ القرار اما الذات ا
الغٌر سلٌمة ٌكون لدٌه 

اضطراب وتشتت 
 وصعوبة تركٌز 

الذات السلٌمة لدٌه قدرة 
على االنجاز فى اتخاذ 

القرار السلٌم فى الوقت 
المناسب اما الذات 

لمضطربة فٌعانً ا
 فًاالنسان من البطا 

االندفاع  أواتخاذ القرار 
 . التردد  أو

 

 تنقسم الى ذات علٌا( ب 

 (االنحالل  –الغلو  –التطرف  –الضمٌر ) ذات علٌا من حٌث المستوى وتشمل ـ  1

ماٌحتوٌه الضمٌر من قٌم وعادات وتقالٌد مرتبطة بالتنشبة ) ذات علٌا من حٌث المحتوى ـ  2

 (االجتماعٌة 

 .....فقد ٌكون الضمٌر مرتبط بقٌم مثل التعصب القبلً او الكرم او 

 : ة حقائق بٌئً تقٌٌم:ثانٌا 

 المحٌطٌٌن بالعمٌل  اإلفرادتقٌٌم  .1

البٌبٌة المحٌطة بالعمٌل وٌكون على اساس مقارنه بٌن ماهو كابن وما  األوضاعتقٌٌم  .2

 ٌجب ان ٌكون 

 

 



 :صٌاغة التفاعل بٌن العوامل واالسباب  -4

ٌمكن ان ٌركز االخصابً االجتماعً على التفاعل االفقً بٌن العوامل واالسباب وهذا  ( أ

وٌعنً ذلك التركٌز . البسٌطة والتى ال ٌوجد فٌها اضطراب فى الشخصٌة  فى المشكالت

 القابمة فى الوقت الحاضر  واألسبابعلى العوامل 

االجتماعً عن العمل  األخصابً إلٌهاٌمكن التركٌز على التفاعل الرأسً وٌلجأ  ( ب

ٌركز ٌوجد فٌها اضطراب فى شخصٌة العمٌل وٌعنً هنا ان  والتًمع المشكالت المعقدة 

 . وٌتعمق فى جذورها  واألسبابعلى العوامل  األخصابً

 :وضع الخطوط العالجٌة  –5

 تبنى علٌها تفاصٌل خطة العالج وٌراعى فٌها  التً األساسٌةوضع المالمح 

 نواحً القوة والضعف  إبراز. 

 قرٌبة المدى والبعٌدة المدى  األهداف إبراز. 

 :وضع الصٌاغة النهائٌة للتشخٌص  -6

وبعد وضع الخطوط  واألسباباالجتماعً بصٌاغة التفاعل بٌن العوامل  األخصابًٌقوم  إنبعد 

 العالجٌة ٌقوم بوضع التشخٌص النهابً مع مراعاة 

  الصٌاغة  فًالسهولة والبساطة 

 توضٌح فردٌة الحالة 

  ٌرتبط التشخٌص بوظٌفة المؤسسة 

  صٌاغة احتمالٌة  فًٌكون دابما التشخٌص 

 التشخٌص  أدوات

 الدراسة  رإطا -1

 مجموعة من المقاٌٌس واالختبارات النفسٌة واالجتماعٌة -2

 اآلخرٌناستشارة  -3

 االجتماعً  األخصابًنظري ٌعتمد علٌها  أومرجعً  إطار -4

 التشخٌص  فًمن الشروط الواجب توافرها 

 المرجعً لألخصابً باإلطارارتباط التشخٌص  -1

 (التشخٌص عملٌة مشتركة ) التشخٌص  فًاشتراك العمٌل  -2

 .تكامل المادة الدراسٌة وصحتها  -3



 عمهيت انعالج االجتمبعي اننفسي ـ  3
 :تعرٌف العالج 

شخصٌة العمٌل والظروف البٌبٌة المحٌطة به بهدف  فًتأثٌر اٌجابً  إحداثهو " 

 فًممكن لوظٌفته االجتماعٌة وانسب استقرار  أداء بأفضلمساعدته على القٌام 

 (عبد الفتاح عثمان ) "سسة ضوء وظٌفة المؤ فًالبٌبٌة  أوضاعه

 

  تأثٌر اٌجابً                                            

 

 

 فً الظروف البٌئٌة المحٌطة بالطالبـ 2فً شخصٌة الطالب                               ـ 1      

  

 الستقرار فً اوضاعه البٌئٌة                                                        للوصول الى افضل أداء ممكن لوظٌفته اإلجتماعٌة

 

 فً إطار وظٌفة المؤسسة                                   

 

 

 

 

 

 



  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 عالج بيئي عالج ذاتي

معونت 
 نفسيت

 أسبنيب االستبصبر انتوضيح
 انتأثري املببشر

 

العالقٌ -1

المونجٌ 

ػالتعاطؼ 2

ػ التوكجد 3

ػ المبادرة 4

ػ اإلفراغ 5

 الوجدانً

 

ػ التفسجر 1

 ػالشرح2

 االستدعاءػ 1

ػ التفسجر 2

 ػ البصجرة3

ػ التعزيز 1

ػ الترججد 2

ػ اإليخاء 3

ػ النصد 4

ػ الضغط 5

 ػ السلط6ٌ

 غري مببشر مببشر

خدمات علمٌة أو تربوٌة أو مادٌة 

من داخل المدرسة أو مؤسسات 

 .خارجها  تقدم للطالب 

خدمات وجهود موجهة نحو 

المحٌطٌن بالطالب لتعدٌل اتجاهاتهم 

 . واسلوب معاملتهم للطالب

 أب ـ أم ـ معلمون ـ طلبة ـ أصدقاء



 

 

 

 : تفسٌر بعض األسالٌب 

 دٌر لمشاعر الطالب لمسة حانٌة تقدم للطالب فً مواقف الحزن واأللم وتق :التعاطف  -

 

هو إعادة الطمأنٌنة للعمٌل وإزالة الخوف والقلق لدى العمٌل دون إنكار خطورة  :التوكٌد  -

 المشكلة  

تقدٌم العون للطالب الذٌن ٌتصفون بالبطا فً طلب المساعدة رغم خطورة المشكلة  :المبادرة  -

 العمٌل وعلى األخصابً أال ٌفرط فً استخدام هذا األسلوب حتى ال ٌتواكل

 

مساعدة الطالب على إفراغ الشحنات السلبٌة حتى ٌشعر العمٌل بشا من :  اإلفراغ الوجدانً -

 االرتٌاح

 تعزٌز األخصابً للعمٌل لفكرة اٌجابٌة لدٌه حتى ٌقدم العمٌل على تنفٌذها :  التعزٌز  -

 

 مساعدة العمٌل على اختٌار فكرة من فكرتٌن : الترجٌح  -

 

 ٌتسم بالخطورة وٌحتاج لقرار سرٌع ندما ٌكون سلوك الطالبأسلوب ٌستخدم ع :الضغط  -

سلطة تشبه السلطة الوالدٌة تستخدم من اجل صالح الطالب واألخصابً الماهر  :السلطة  -

ٌستخدمها إذا كانت هناك خطورة من سلوك الطالب وعند استجابة الطالب ٌتبع ذلك تشجٌع 

 وثناء 

 

م أسباب سلوك معٌن وٌتم ذلك من خالل استدعاء أسلوب ٌساعد الطالب على فه :اإلستبصار  -

 الخبرات الماضٌة عن المشكلة ثم تفسٌر وإبراز العوامل واألسباب التً أدت لحدوث السلوك 

 الطالب الذي ٌشعر بالكره تجاه معلم   : مثال 

 

 

 

 



 

الشروط الواجب توافرها فٍ العالج السلجم 

 . لنهائيـ وعًمد على الدرادة املًكاملة والًشخوص ا 1

 .ـ للعالج خطة منظمة ومنسقة من خالل انًقاء انسب األدالوب العالجوة اليت تًنادب مع احلالة واملوقف2

ـ مراعاة اإلرار املرجعي للطالب كفرد يف أدرة وخطة العالج ال بد وأن تًماذى مع تقالود األدرة وثقافًها  3

 .حًى وضمن مساهمًها جناح خطة العالج ووراعي توزوع املسىولوات املخًلفة بني أفراد األدرة 

 . ـ مراعاة األودلوجوة السائدة يف اجملًمع  4

 . ـ العالج البد أن وًماذى مع امليادئ األدادوة للخدمة االجًماعوة بصفة عامة وخدمة الفرد بصفة خاصة  5

الطالب ومع  ـ العالج عملوة مشرتكة على أن وراعي األخصائي االجًماعي ان تكون خطة العالج نابعة من 6

   مراعاة قدراته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 االجتمبعي فى اجملبل املدرسي  األخصبئييتعبمم معهب  انتياملشكالث  أنواع

 

:  :  مشكمة التأخر الدراسي مشكمة التأخر الدراسي : : أواًل أواًل  

  وهذا النوع من المشكالت شابع فً المدارس خاصة فً المراحل األولى من التعلٌم

  

: : مشكالت الهروب المدرسي مشكالت الهروب المدرسي : : ثانيًا ثانيًا 

ر غٌاب الطالب المتكرر وعدم انتظامه من أعراض المشاكل التً ترتبط ارتباطا وٌعتب

وثٌقاً بشخصٌة الطالب وعالقاته المنزلٌة والمدرسٌة , كذلك نجد أن هذه المشكلة أحد مسببات 

التخلف الدراسً أو عرضاً له , وترتبط هذه المشكلة بعوامل خاصة بشخصٌة الطالب كالسن 

اب النفسً , والسلوكً , والعوامل االنفعالٌة , والتً قد تنتج من سٌطرة , والذكاء , واالضطر

. مخاوف مدرسٌة شاذة , وٌمكن تعرٌفها بالخوف المرضً من االرتباط بالموقف المدرسً 

: : مشكالت االضطراب النفسي مشكالت االضطراب النفسي : : ثالثًا ثالثًا 

ٌواجه الطالب فً المدارس أحٌاناً مشكالت نفسٌة حادة خاصة بٌن طالب المرحلة 

نوٌة , حٌث المناخ مهٌأ لإلصابة بمثل هذا النوع لما تتمٌز به مرحلة المراهقة من حساسٌة الثا

زابدة للنقد ورفض السلطة من األسرة والمدرسة,  وٌجد الطالب صعوبة فً التوافق مع 

المدرسة وتظهر مؤشرات وجود المرض مثل الهالوس , والهذاءات , واألفكار الخاطبة , 

راب النفسً عدة أشكال منها األمراض العقلٌة واألمراض النفسٌة , وتأخذ مشكالت االضط

. واألمراض المضادة للمجتمع 

: : المشكالت السموكية المشكالت السموكية : : رابعًا رابعًا 
وهً مرتبطة باألداء غٌر المقبول لسلوك الطالب داخل المدرسة وإن كان هذا السلوك 

الكذب , السرقة ,  لم ٌصل إلى درجة االضطراب العقلً أو النفسً , ونذكر منها العدوان,

الخ , وقد ظهرت فً اآلونة األخٌرة مشكلة التدخٌن وتعاطً بعض .. إدمان العادة السرٌة 

. العقاقٌر كالمنشطات , والمنبهات التً تؤثر على سلوك الطالب وانتظامهم الدراسً 



: : التكوين غير الطبيعي التكوين غير الطبيعي : : خامسًا خامسًا 
وتتمثل فً حاالت الشلل  وهً التً تتصل بعدم سالمة أو اكتمال النمو الجسمً ,

.  الخ  …وضعف اإلبصار أو البتر أو التشوه  

: : المشكالت األسرية المشكالت األسرية : : سادسًاسادسًا
وهً المشكالت الناجمة عن اضطراب فً بناء أو وظابف األسرة نتٌجة لسوء العالقات 

األسرٌة أو الهجر أو الطالق أو وفاة أحد الوالدٌن , وكذلك االضطراب فً وظابف التنشبة 

الخ , وهً  …عٌة داخل األسرة كاضطراب النموذج األسري كتعاطً األب المخدرات االجتما

. عوامل تؤثر على الطالب بشكل مباشر أو غٌر مباشر

: : المشكالت الصحية المشكالت الصحية : : سابعًا سابعًا 

وهً المشكالت الناجمة عن إصابة الطالب بأحد األمراض المزمنة مثل الدرن الربوي 

د تؤثر على كفاءة الجهاز الجسمً , األمر الذي ٌقلل أو روماتٌزم القلب أو عملٌة جراحٌة ق

. من قدرة الطالب على االستفادة من العملٌة التعلٌمٌة 

: : المشكالت االقتصادية المشكالت االقتصادية : : ثامنًاثامنًا

وهً المشكالت الناجمة عن انخفاض دخل األسرة أو كثرة عدد األبناء أو انعدام مصدر 

األسرة لحاجات أفرادها , وال تعتبر  الدخل فً األسرة مما ٌؤثر تأثٌراً مباشر على إشباع

المدرسة مؤسسة للعون االقتصادي , ومن األفضل عدم منح الطالب اإلعانة , ولكن ٌفضل 

استثمار طاقاته وقدراته عن طرٌق التشغٌل وتشجٌعه على العمل للوفاء بالتزاماته حتى ال 

. ٌتحول إلى نمط اعتمادي أو اتكالً بعد ذلك 
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