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 الموجهة الفنٌة للخدمة االجتماعٌة

 منطقة الفروانٌة التعلٌمٌة



 يقذيخ
تعتبرطرٌقة خدمة الفرد اول طرق مهنة العمل االجتماعً التً تم االعتراف بها 

وقد كان االعتراف بهذه الطرٌقه ثمرة جهود متواصلة بدأت فً  1917وذلك عام 

من اهم العوامل التً ادت "ماري رٌتشموند" نهاٌات القرن التاسع وقد كانت جهود 

حٌن دعت الً احترام مة االجتماعٌة الً االعتراف بخدمة الفرد كؤول طرٌقه للخد

 . الفرد فً وقت لم ٌكن للفقٌر او العاجز اي حق فً هذا االحترام

ولقد مرت طرٌقة خدمة الفرد منذ االعتراف بها وحتً االن بالعدٌد من مراحل 

التطور وأصبح لها قواعدها العلمٌة وأسالٌبها الفنٌة التً استمدتها من العلوم 

 .والنفسٌة االجتماعٌة 

والباحث االجتماعً فً المجال المدرسً ٌستخدم طرٌقه خدمة الفرد كمنهج من 

مناهج الخدمة االجتماعٌة بهدف تمكٌن الطالب من فهم نفسه وبٌبته وما لدٌه من 

قدرات وإمكانٌات اٌجابٌة لٌتمكن من التغلب علً المواقف الٌومٌة والمستمرة التً 

  .مراحل تعلٌمه قد تعترض مسٌرته كطالب خالل 

تستخدم الخدمة االجتماعٌة المدرسٌة فً تحقٌق أهدافها مناهج الخدمة االجتماعٌة و

 .(العمل مع المجتمع  –العمل مع الجماعة  –العمل مع الفرد ) الثالث 

وٌقصد بالمنهاج او الطرٌقة انه اسلوب علمً خاص ٌتضمن عدة عملٌات تقوم علً 

 ق علٌهامفاهٌم وقٌم ومبادئ معٌنة متف

:- وفٌما ٌلً عرض موجز عن بعض مفاهٌم خدمة الفرد فً المجال المدرسً 

    :-وٌمكن أن نلخص إلى المفاهٌم التالٌة 

خدمة الفرد منهاج علمً من منهاج الخدمة االجتماعٌة ٌتفاعل أساسا مع   -1

. اإلنسان الذي ٌواجه صعوبات فً أداء وظٌفته االجتماعٌة 

وان كان ذلك بالضرورة قد ٌحقق  00بطابعها العالجً أساسا  تتمٌز خدمة الفرد -2

. أهدافا وقابٌة وإنمابٌة فً ذات الوقت 

مثال ترتكز خدمة الفرد على قاعدة علمٌة تتمثل فً نظرٌات العلوم اإلنسانٌة  -3

. والفروض العلمٌة والمسلمات البدٌهٌة ( نظرٌة التعلم السلوكٌة والمعرفٌة  وغٌرها)



لمنهاج على المهارات واالستعدادات التً ٌكتسبها الباحث االجتماعً ٌستند ا -4

. خالل فترة تعلٌمه وتدرٌبه وخبرته المٌدانٌة 

تإمن خدمة الفرد بان مشكالت اإلنسان نابعة بالضرورة من تفاعله مع بٌبتة  -5

 االجتماعٌة ومن ثم فهً تملك القدرة على التؤثٌر فً كل اإلنسان وفً هذه البٌبة فً

. من خالل العالج الذاتً والعالج البٌبً  00نفس الوقت 

هناك مجموعة من القٌم اإلنسانٌة التً تسٌر علٌها خدمة الفرد مثل احترام  -6

.  اإلنسان واالعتراف بكرامته وفردٌته وحقه فً الحٌاة الكرٌمة 

 : وتهدف خدمة الفرد فً المجال المدرسً

لباحث هود المهنٌة التً ٌقوم بها اإلً تنمٌة شخصٌة الطالب من خالل الج

االجتماعً لتحسٌن وتدعٌم وتوجٌه وظٌفة الطالب االجتماعٌة والقٌام بدوره علً 

خدمة الفرد تسعى إلى تزوٌد فأكمل وجه ومعاونته علً التوافق االجتماعً السلٌم 

كما تعالج خدمة الفرد معظم المشكالت . المجتمع الخارجً المتاحة  الطلبة بخدمات

تعود فً أغلب األحٌان إلى النقص أو القصور  لتً ٌواجهها الطلبة بالمدرسة والتًا

فالكثٌر من المشكالت ما كانت لتبدو بمظهرها الحالً لو  فً تنشبتهم االجتماعٌة ،

النمو االجتماعً السلٌم الذي ٌكسبونه عن طرٌقة الممٌزات  توفرت لهم فرص

التً تمكنهم من التغلب على مشاكلهم  واالتجاهات اإلٌجابٌة البناءة والخصابص

  .واالجتماعٌة  الشخصٌة

:  وٌمكن تقسٌم هذه األهداف إلً 

. لمواجهة المشكالت الفردٌة علً اختالف أنواعها:  أهداف عالجٌة

لحماٌة الطالب من الوقوع فً المشكالت وتبصٌرهم بها والتقلٌل :  أهداف وقابٌة  

 .ومعاونتهم على التغلب علٌها، من حدتها 

. إلٌقاظ الطاقات والقدرات واإلمكانات الموجودة لدي الطالب :  أهداف إنمابٌة

. فً إعداد البرامج التً تحقق النمو والتقدم والنجاح المستمر وتساعده

م فرضٌا حٌث إن هذه األهداف الثالث متداخلة ومترابطة وٌإثر وٌعتبر هذا التقسً

 .منها فً اآلخر أثناء تطبٌق الجهود العالجٌة والوقابٌة أو اإلنمابٌة كل

 



: يجبدئ خذيخ انفشد 
ٌعرف المبدأ بؤنه مضمون لفظً  ٌعبر عن قٌمة إنسانٌة مطلقة ٌلتزم بها ممارس 

التعالٌم الدٌنٌة واألخالقٌة خدمة الفرد تؤكٌدا إلنسانٌة  والتزاما ب

وٌلتزم الباحث االجتماعً فً عمله مع الطالب علً المستوي الفردي بالجوانب 

الدٌنٌة واألخالقٌة والوطنٌة بصفة عامة باإلضافة إلً التزامه بالمبادئ الخاصة 

: بخدمة الفرد والتً نلخصها فٌما ٌلً 

: ك بما ٌلً فٌلتزم الباحث لتحقٌق ذل: نضج الشخصٌة بالممارسة 

: القواعد التً تحدد حقٌقة التقبل هً و التـــقبل:اوال 

 اي (كما هو ال كما ٌجب ان ٌكون علٌه ) لعمٌلقبول الباحث االجتماعً ل

بظروفه وحسناته وعٌوبه  وإظهار مشاعر الود واالرتٌاح عند مالقاة  تقبله 

ولٌس معنً ذلك الموافقة علً العمٌل  الن فً القبول تهٌبة للعالقة المهنٌة 

السلوك والتصرفات ولكن اشعار العمٌل باستعداد الباحث لتقدٌم الخدمة له 

. وتقدٌر ظروفه 

  والسخرٌة وتجنب النقدعدم تحامل الباحث اجتماعً علً العمٌل. 

 االٌجابٌة والسلبٌةالعمٌل مشاعر  تقدٌر. 

  وإعطابه الفرصة كافٌة للتعبٌر عن نفسه علً العمٌل  محكلاتجنب .

من اهم المبادئ التً تنمً شعور بالثقة واالطمبنان فً نفس العمٌل  :السرٌة: ثانٌا 

 . بالتالً تجعله ٌسترسل فً حدٌثة وفً االدالء بالمعلومات والبٌانات 

علً اإلسرار عملٌة دفاعٌة من العمٌل هدفها صٌانة الذات من  الحرصوتعتبر  

التعرض للتجرٌح ٌجب أن ٌلتزم بها الباحث والمإسسة وٌستثنً من ذلك ما ٌضر 

بالعمٌل نفسه أو بالمجتمع  

 ومن السرٌة ان نحتفظ بالسجالت الملفات الفردٌة فً مكان امن ال تمتد لها االٌادي 

وٌقصد هو منح العمٌل الحرٌة فً اتخاذ القرارات  :حق تقرٌر المصٌر : ثالثا 

 المناسبة لمصلحته وإشراكه فً تحمل الجزء االكبر من مسبولٌته توجٌه امور حٌاته

وفً بعض االحٌان قد ٌختار .االختٌار حرٌهاي ٌعرض له الحلول وبترك للعمٌل 

ٌل ففً العمٌل حال لمشكلته وٌرى االخصابً ان هناك طرٌق افضل وانفع منه للعم

مثل هذه الحاالت علٌه ان ٌبصر العمٌل بمزاٌا الحل الذي ٌقترحه فإذا اصر العمٌل 

علً اختٌار الحل الذي اختاره اوال وما دام ال ٌوجد ضرر ٌقع علٌه او علً 



وٌستثنً من ذلك بعض حاالت المرض النفسً المجتمع فانه ٌساعده علً تنفٌذه 

. نتحاروالجسمً واألطفال الصغار او حاالت اال

 مبدأ نضج الشخصٌة بالممارسة : رابعا 

 بما ٌملك من قدرات وخبراتتنبٌه العمٌل  .1

الضغوط الخارجٌة التً تحٌط بالعمٌل والتً تإثر تخفٌف التوترات الداخلٌة و .2

. فً موقفه 

 .ذاته وتعزٌز الثقة هً الطرٌق الً النجاح  تقدٌرعلً  مساعدة العمٌل .3

 .فً مساعدة الطالبالواقعٌة  .4

 العالقة المهنٌة : خامسا  .5

 

وهناك اعتقاد خاطا بان مبادئ خدمة االجتماعٌة ٌجب ان تكون ثابتة اي انها ال 
والن طبٌعة االنسان تختلف من مكان الً اخر كذلك  .تتغٌر بتغٌر الزمان او المكان

فلسفة التغٌٌر تختلف من مجتمع آلخر لذلك فان مبادئ الخدمة اٌضا تدخل علٌها 
 لمالبم لطبٌعة الزمان والمكانالتغٌٌر ا

 

 :عمل الباحث االجتماعً خطة فمن العناصر االساسٌة ل

: وال العمل مع الطالب علً المستوي الفردي ا

 : ػُبصش خذيخ انفشد يف اجملبل ادلذسسي
وٌقصد بها الوحدات األساسٌة المكونة لخدمة الفرد فً المجال المدرسً والمحاور 

والمشكلة والمكان  (العمٌل) وهً تتكون من الطالب الربٌسٌة التً ٌرتكز علٌها 

مجال ربٌسً هو العالقة وعملٌة المساعدة وتتفاعل هذه العناصر االربعة من خالل 

 .المهنٌة 

 : الفرد وفٌما ٌلً عرض لعناصر خدمة

(: العمٌل ) الطالب ذو المشكلة  - أ

لدٌه من  غم ماروهو ذلك الطالب الذي فً مشكلة ٌعجز عن التصدي لها وعالجها 

االجتماعً ٌتدخل  الباحثمما ٌجعل ...وما ٌحٌط به من ظروف بٌبٌة ..قدرات 

.  لمساعدته علً التصدي لهذه المشكلة فً حدود وظٌفة المدرسة

أو ..االجتماعً إما بناء علً طلب الطالب نفسه أو ولً أمره  باحثوٌكون تدخل  ال

دارٌة بالمدرسة أو من خارجها عندما ٌتحول من احد أعضاء الهٌبة التدرٌسٌة أو اإل



أو ما ٌكتشفه األخصابً عن طرٌق المالحظة والتفاعل  مع الطالب أو من خالل 

. السجالت 

لمشكلته وتحقٌق أقصً استفادة وتهدف هذه المساعدة إلً تمكٌن الطالب للتصدي 

ا بشكل سلٌم اجتماعً وٌنشا. .من الخدمات التعلٌمٌة التربوٌة التً تقدمها المدرسة 

 :والباحث االجتماعً المدرسً ٌتعامل مع نوعٌن من الطالب 

:  انطبنت رو ادلىقف انطبسئ أو انؼبسض

لظروف  أو مإقتة أووهو الطالب الذي ٌواجه موقفا طاربا حدث لظروف خاصة 

والموقف ال ٌكون ناتجا عن اعتالل فً التنظٌم األخالقً والنفسً أو ...لحظة الفعل 

الفعل لشخصٌته وال ٌكون ناتجا عن قصور فً البٌبة المحٌطة به وإنما هو موقف 

. عارض حدث لظروف خاصة دون أن ٌؤخذ شكل االستمرار او التكرار 

معٌنه ال ٌحتاج االمر الً التعمق هم الطالب الذٌن ٌواجهون مواقف معنً اخر و

واالتساع فً التعامل معها بحٌث سٌركز الجهد المهنً مع كل طالب علً ازالة 

المواقف وإحداث التؤثٌر المقصود فً شخصٌة الطالب او فً ظروفه المحٌطة فً 

 :وتشمل هذه الحاالت الفبات االتٌة .اقل وقت ممكن 

  الطالب الباقون لإلعادة بصفوفهم. 

 ب كبار السن بسبب تكرار الرسوب طال. 

  او نفسٌة الطالب متكرري الغٌاب ألسباب اجتماعٌة. 

  حاالت اضطراب العالقات االجتماعٌة او المظاهر السلوكٌة

 .السلبٌة المتكررة 

 :وستكون المصادر التً سٌتم التعرف منها علً هذه الحاالت واكتشافها هً

ص مستمرة معهم بخصوالمدرسون ومشرفو االجنحة واالتصاالت ال -

. الحاالت

مإشرات الرسوب والنجاح فً المواد المختلفة وتقارٌر المدرسٌن عن  -

. الضعاف دراسٌا 

. مإشرات الغٌاب وتقارٌر مشرفً االجنحة  -

السجالت االجتماعٌة   -

ما ٌتم تحوٌله من حاالت سواء من قبل ادارة المدرسة او من الجهات  -

. االخري ذات العالقة 

. التً ٌتم اكتشافها عن طرٌق المالحظة المباشرة الحاالت  -



: وسوف ٌتخذ اسلوب العمل مع الحاالت السابقة الخطوات التالٌة 

المدرسٌن فً الطالب ومعرفة مسببات الموقف من وجهة  رأياستطالع  (1

 .نظر المدرس وكذلك التعرف علً مقترحاته لعالج الموقف 

الخاصة بالطالب لمعرفة ما بها من الرجوع الً صحٌفة المتابعة االجتماعٌة  (2

 .مإشرات وجهود سابقة خاصة بهذا الموقف او بمواقف اخري 

مقابلة الطالب لبحث ومناقشة الموقف واالستماع لوجهة نظره ومقترحاته  (3

بشان عالج الموقف وتكوٌن رأي تشخٌصً ٌحدد االسباب الذاتٌة والبٌبٌة فً 

ت العالجٌة المناسبة تبعا لذلك مع واالتفاق مع الطالب علً الخطوا، الموقف 

 .القٌام بتحدٌد وتوضٌح ما ٌخصه من خطة العالج وبٌان كٌفٌة قٌامه بدوره 

اجراء االتصاالت الالزمة باألطراف االخري ذات العالقة بالموقف  (4

اما للقٌام بدورهم فً الخطة العالجٌة او ( مدرسٌن مشرفٌن طالب )  

 .للتعاون فً تنفٌذ خطة العالج 

 تابعة تنفٌذ االجراءات العالجٌة من قبل االطراف المسبولة عنها م (5

مقابلة ولً امر الطالب لبحث الموقف معه وتحدٌد دور االسرة فً خطة  (6

 .العالج او متابعة ومالحظة الحالة اذا لزم االمر 

الطالب علً مستوي الفصل وعلً مستوي المادة بمشاركة المدرسٌن  (7

ات تؤخرهم دراسٌا وتزٌدهم بالتوجهات لمعرفة اراء الطالب فً مسبب

الباحث وٌنحصر دور. واإلرشادات الالزمة لتحسٌن مستوٌاتهم التحصٌلٌة 

توجٌه الطالب التبصٌر وال مجردفً مثل هذه المواقف علً االجتماعً 

وتدعٌم السمات االٌجابٌة فً شخصٌته ومتابعة حالته من خالل الجزء 

وفً حالة تكرار مثل هذا االجتماعٌة المخصص لمثل المواقف بسجل الخدمة 

فان الطالب ٌدخل .أو تبٌن وجود حاجة لبذل مزٌد من الجهود ...المواقف 

 :ضمن الفبة التالٌة 

:  انطبنت روي ادلىقف اإلشكبيل أو ادلزكشس أو ادلسزًش
وهو الطالب الذي ٌعانً من موقف تعجز فٌه قدراته عن التصدي له بفاعلٌة أو  

أصٌبت قدراته بعجز مفاجا أدي إلً عجزه عن  ادابه لبعض وظابفه االجتماعٌة 

األمر الذي ٌهدد او بوثر فً استفادته من خدمات المدرسٌة وٌعوق ...بشكل سلٌم 

هذا العجز نتٌجة لقصور فً شخصٌة  وقد ٌحدث..مسار التنشبة االجتماعٌة السلٌمة 

 .الطالب أو فً البٌبة المحٌطة به أو االثنٌن معا 



لتسجٌل كافة الجهود وهذا النوع من المواقف ٌتطلب بذل العدٌد من الجهود المهنٌة 

. المبذولة فً نواحً الدراسة والتشخٌص والعالج 

ملٌات المهنٌة ومتابعتها  لتسجٌل الع استخدام الملف االجتماعًلذا ٌتطلب العمل معها 

:  انفشديخ حاحلبليهف 
وٌقصد بالحالة الفردٌة كل طالب ٌعانً من موقف عجزعن حله لقصور فً ذاته او 

فً البٌبة المحٌطة به وٌحتاج االمر فً التعامل الً دراسة متعمقة وشاملة لمعرفة 

بالمصادر المختلفة كافة العوامل المتفاعلة  فً احداث المشكلة من خالل االتصاالت 

وتحتاج اٌضا الً التعمق فً الجهود العالجٌة مع استخدام الوسابل واألسالٌب 

:  وتتمثل هذه الحاالت فً االنواع االتٌة  .المهنٌة 

مشكالت التحصٌل الدراسً  

حاالت الغٌاب المستمر او المتكرر 

الحاالت الصحٌة  

الحاالت االقتصادٌة  

الحاالت السلوكٌة  

النفسٌة   الحاالت

حاالت صعوبات النطق  

حاالت التبول الالإرادي 

حاالت اشباه الضعف العقلً والحاالت المصابة عقلً  

: وسوف تكون مصادر هذه الحاالت هً 

 .الحاالت المستمر العمل معها من العام الماضً  .1

 للحاالت الفردٌة المحولة من خارج المدرسة أو داخلها .2

ٌتقدم فٌها الطالب بنفسه  او ولً امره او احد افراده الحاالت التلقابٌة التً  .3

 .اسرته 

 .الحاالت المكتشفه من السجالت او من المالحظة  .4

 



 :الطالب المتفوقٌن دراسٌا  (1)

: وستكون الجهود المبذولة مع هذه الفبة هً        

 .المتابعة المستمرة لهإالء الطلبة وتذلٌل ما قد ٌعترضهم من الصعوبات  -

ٌما ٌقرره مجلس االدارة من برامج تنموٌة لالرتفاع بالمستوي المساهمة ف -

 .التحصٌلً لهذه الفبة ورعاٌتهم اجتماعٌا ومعنوٌا 

بحث ودراسة وعالج مسببات التعثر التً قد تظهر علً اي منهم حتً  -

.  ٌستعٌد تفوقه 

 : (ادلشكهخ )ادلىقف :ة 
اته عن مواجهته بفاعلٌة وتعجز فٌه قدر..المشكلة هً الموقف الذي ٌواجهه الطالب 

أو عابق او  وقد تنشا المشكلة من حاجة..مما ٌعوق أداءه لبعض وظابفه االجتماعٌة 

وخلٌط من كل ذلك فً بعض األحٌان مما ٌهدد أو ٌإثر .تراكم من االحباطات 

وٌخٌفه من ..أو فعالٌة جهوده فً التصدي لها ..بالفعل فً توازن او توافق الطالب 

االستفادة من البرامج التربوٌة والتعلٌمٌة بالمدرسة  

: وٌمكن تصنٌف المشكالت وفقا لما ٌؤتً

كٌة المشكالت النفسٌة،المشكلة المشكلة الدراسٌة المشكلة السلو:المجال من حٌث

الخ  .....الصحٌة 

مشكالت ترجع فهناك :  من حٌث العوامل المإدٌة إلٌهاكما ٌمكن تصنٌف المشكالت 

لعوامل ذاتٌة وآخري بٌبٌة أو لعوامل ذاتٌة وبٌبٌة معا مع األخذ فً االعتبار انه ال 

جة تؤثٌر كل جانب توجد مشكلة ذاتٌة خالصة أو مشكلة بٌبٌة بحتة ولكن تتفاوت در

 مشكلة بٌبٌة) من هذه الجوانب فالمشكلة التً تغلب علٌها العوامل البٌبٌة تسمً

(. مشكالت ذاتٌة  ) والمشكلة التً تغلب علٌها العوامل الذاتٌة تسمً 

 :انواع المشكالت التً ٌتعامل معها الباحث االجتماعً بالمدرسة 

 

 33ال المدرسً صفحة من دلٌل االخصابً االجتماعً فً المج)شرح 

 

 



 

 :ادلكبٌ .ج
ٌجب إن ٌتوفر فً مكتب الخدمة االجتماعٌة والذي  مكتب الخدمة االجتماعٌةوٌشمل 

بالمدرسة اإلمكانٌات التً تحقق نجاح المقابلة من توفر الهدوء والسرٌة والتنظٌم  

واإلحصاءات اإلداري الدقٌق وتوافر السجالت الفنٌة واإلدارٌة للتسجٌل والمتابعة 

واللوحات اإلرشادٌة والملصقات التً توضح دور المكتب وتوجه الطالب للتعامل 

. معه 

: اما بالنسبة للباحث االجتماعً 

التؤهٌل  هإن ٌتوافر لدي فهو الممارس المهنً لمهنة الخدمة االجتماعٌة وٌتطلب

ٌة التً العلمً والتدرٌب المٌدانً المناسبٌن وبعض الصفات والمعلومات الضرور

تمنحه القدرة علً النجاح المهنً مثل المظهر الجٌد والصفات العقلٌة واالجتماعٌة 

والنفسٌة السلٌمة والمهارات الشخصٌة والمهنٌة التً تمكنه من أداء دوره المهنً 

 .المتوقع بشكل سلٌم 

تؤثٌر الباحث االجتماعً فً الموقف ٌتم عن طرٌق عملٌات خدمة الفرد وهً ف

 التشخٌص والعالج وان مجال تؤثٌر هذه العملٌات هو العالقة المهنٌة الدراسة و

:                             انؼالقخ ادلهُيخ يف خذيخ انفشد  
العالقة المهنٌة هً الصلة تنشا بٌن الباحث االجتماعً والعمٌل فً موقف المساعدة 

التؤثٌر المطلوب فً وتقوم بعرض تٌسٌر التعامل بٌن االثنٌن حتى ٌتم فً ظلها 

. شخصٌة والضغوط البٌبٌة

والعالقة المهنٌة هً المجال الذي ٌتفاعل فٌه العمٌل مع الباحث االجتماعً علً  

 التً تعتبر نقطة العبوراألفراد للنضج االجتماعً كما  ضوء تنبٌه واستثمار قدرات

. ٌمكن توصٌل خدمات المإسسة وخدمات البٌبة للعمٌل  هاعن طرٌق

هذه العالقة طابع األسلوب العقلً ولٌس العاطفً ولكنه ٌخضع لعملٌات من  وتؤخذ

التفاعل المستمر الذي ٌهدف إلً التؤثٌر فً العمٌل بطرٌقة تمكنه من الوصول إلً 

. درجة اإلشباع الكافً الستعادة ثقته بنفسه 

 



: أهًيخ انؼالقخ ادلهُيخ 
جاهات وسلوك العمٌل تفقد أن أي محاولة ٌبذلها الباحث االجتماعً لتعدٌل ات

التدرٌب للعمٌل علً  فاعلٌتها ان لم تكن هناك عالقة بٌنه وبٌن العمٌل فهً نوع من

. تعدٌل أنماطه السلوكٌة 

إذا لم ٌتوفر الثقة المتبادلة بٌن العمٌل والباحث االجتماعً من خالل العالقة المهنٌة 

 .عدتهفقد العمٌل أٌمانه فً جدٌة الباحث االجتماعً فً مسا

لها من سمات خاصة كالحرارة فً التعامل والتركٌز علً ذات  العالقة المهنٌة بما

العمٌل واالهتمام به تعتبر مصدرا  من ٌساعد العمٌل علً تحرٌره من الخوف 

. والقلق الذٌن ٌحدان من انطالق طاقاته وٌعوقان نموه 

إتباع شروطها وااللتزام العالقة المهنٌة تربط بٌن العمٌل والمإسسة وتشعره بؤهمٌة 

بما ٌتفق علٌه هذا االرتباط ٌعتبرا حد العناصر األساسٌة فً تعدٌل العناصر 

. المتداخل والمسببة للمشكلة 

 :  اثش ادلقبثهخ يف ركىيٍ انؼالقخ ادلهُيخ 
المقابلة فً خدمة الفرد تعتبر الوسٌط الذي تتم عن طرٌق جمٌع عملٌات خدمة الفرد 

كما إنها هً البٌبة التً تنمو فٌها العالقة المهنٌة  (العالج ..خٌص التش..الدراسة ) 

. التً تعتبر مجال التفاعل بٌن العمٌل الباحث االجتماعً 

 .المقابلة هً األسلوب المهنً الذي ٌشعر العمٌل باهتمام الباحث االجتماعً

وقف هذه المقابلة تساعد علً إحداث التفاعل بٌن العمٌل و الباحث االجتماعً والم

التفاعالت التً تهدف إلٌها خدمة الفرد لمساعدة العمٌل علً النضج االجتماعً وٌتم 

 .إثناء المقابالت تكوٌن العالقة المهنٌة 

 .المقابلة وسٌلة للتنفٌس عما ٌعانً منه العمٌل عوامل الكبت والتوترات 

 

 

  ( سوف ٌتم شرحها من خالل الدراسة االجتماعٌة)          

 



: اسزؼذاداد انجبحث االجزًبػي
 . أال ٌكون مشغوال بعمل آخر أثناء الموعد المحدد للمقابلة وٌكون فً االنتظار

أن ٌحدد الباحث االجتماعً  سلفا هدف المقابلة التً ستتم وٌكون قد تفاهم مع العمٌل 

 .علً الموضوع الذي ستدور حوله المناقشة فً المقابلة الجدٌدة 

للمقابلة باستٌعاب جمٌع ماسبق أن تم معامالت مع العمٌل فً المقابلة أن ٌستعد 

 .السابقة 

أن ٌكون هادئ األعصاب غٌر متوتر حتى ال تتدخل هذه النواحً الذاتٌة فً المقابلة 

وحاالت االكتباب والحزن الشدٌد لدي .وتإدي إلً اضطراب فً العالقة المهنٌة 

ا أن التوتر ٌجعله ضٌق الصدر وٌدفعه كم.تجعله ٌنظر إلً الموقف نظرة باس 

 .للتحٌز ضد العمٌل 

 .تسجٌل المقابلة عن طرٌق الكتابة من الذاكرة بعد االنتهاء منها 

 . تؤكٌد السرٌة التامة للبٌانات

 

 :ػًهيبد خذيخ انفشد يف اجملبل ادلذسسي 
التعامل وهً الخطوات المهنٌة وأسلوب العمل الذي ٌسلكه الباحث االجتماعً فً 

 .مع الطالب لحل المشكلة وهً الدراسة والتشخٌص والعالج 

وهذه العملٌات الثالث  لٌست متتابعة أي ال ننتظر االنتهاء من الدراسة حتً تتبعها 

التشخٌص الذي ٌبنً علً اساسه العالج ولكن هذه عملٌات متداخلة وٌختلف هذا 

ٌل ومن الممكن ان تتم فً التداخل فً درجتها حسب طبٌعة المشكلة وشخصٌة العم

اي هً التدخل .مقابلة واحدة خطوات دراسٌة وأفكار تشخٌصٌة وخطوات عالجٌة 

 :المهنً لطرٌق العمل مع الحاالت الفردٌة

 



 

 :ادلشحهخ األوىل 

:  جزًبػيخدساسخ االال
علً  باحثالدراسة عملٌة مشتركة تهدف إلً وضع كل من العمٌل وال :التعرٌف 

عالقة اٌجابٌة بحقابق الموقف اإلشكالً بهدف تشخٌص المشكلة ووضع خطة 

 .العالج 

 

:  خصبئص انذساسخ

والعمٌل وتقوم علً التفاعل والمشاركة  باحثتتم بٌن ال: الدراسة عملٌة مشتركة 

حٌث ٌقوم كل منهما بدراسة الموقف وإبعاده المختلفة ولٌست عملٌة جمع بٌانات كما 

ند الباحث المٌدانً ،ولٌست نوعا من االستجواب كما هو الحال عند هو الحال ع

 .رجال النٌابة أو الشرطة 

فهً تمهد فً مراحلها األولً لنمو العالقة المهنٌة :الدراسة لها جوانب عالجٌة  

وتتحقق ( قة المهنٌة أهداف العال)  التً تتضمن اهدافا عالجٌة سبق توضٌحها فً

ب مشكلته عملٌة استبصار عامة وإدراك أفضل لطبٌعة للعمٌل خالل سرده لجوان

 .مشكلته 

الدراسة

العالج

التشخٌص



مصادر الدراسة هً التابع التً  نحصل منها علً : الدراسة لها مصادر متنوعة 

حقابق المشكلة سواء كانت أفرادا أو هٌبات أو وثابق ومستندات وبصفة عامة 

 .تنحصر 

 : يصبدس انذساسخ فيًب يهي

  ذلك ٌتم الرجوع الٌه باعتباره المصدراالساسً فهو الذي ٌعٌش )العمٌل ذاته

للحصول علً المعلومات الالزمة للدراسة وٌستثنً من ذلك صغار السن 

وأطفال الفصول االولً والمرحلة االبتدابٌة وٌمكن االستعانة باألبوٌن او من 

 .ٌنوب عنهما لتحقٌق هذا الغرض 

  بخاصة اذا كانت وهً مصدر هام من مصادر المعلومات واألسرة واألقارب

 عامال ربٌسٌا من العوامل التً ادت الً المشكلة 

  مشرف –المدرسٌن –كزمالء الفصل اشخاص لهم تؤثٌر علً مشكلة العمٌل

. وغٌرهم.....الجناح 

  اء والقانونٌنطبواال كاألخصابٌٌن النفسٌٌن .الخبراء فً المجاالت الخاصة 

. وغٌرهم......

 وغٌرها...لصحٌة ،ملف الطالبة الدراسً الوثابق والمستندات كالبطاقة ا. 

  وغٌرها..نتابج االختبارات والفحوص الطبٌة أو النفسٌة كاختبار الذكاء 

: الدراسة لها أسالٌبها الخاصة تنحصر فً . 4    

 (الخ ....األقارب المدرسٌن –العمٌل )المقابلة بؤنواعها المختلفة 

والمعلومات عن الطالب ومشكلته وذلك وٌقوم فٌها الباحث االجتماعً بجمع البٌانات 

:-  من خالل التالً

ملف الطالب المدرسً وٌتم من خالله جمع البٌانات والمعلومات عن الطالب  -1

وكذلك معرفة سنوات البقاء فً المرحلة الدراسٌة السابقة باإلضافة الى معرفة 

. مستواه الدراسً السابق 

الدراسً الحالً وكذلك معرفة ان كان استطالع رأي المعلمٌن لمعرفة مستواه  -2

ٌعانً من أي مشكلة أو صعوبة تعوق تحصٌله الدراسً سواء كانت اجتماعٌة أو 

. سلوكٌة او صحٌة 

المقابالت وهً أساس مرحلة الدراسة وعصب عملٌة المساعدة ودعامتها  -3

مإلما  االساسٌة فالمقابلة هو لقاء مهنً تحكمه اسس مقننة تتم بٌن فرد ٌعانً موقفا



وآخر علٌه تحوٌل هذا االلم الً امل ومن خاللها ٌتم اكتشاف الجزء األكبر 

  :-التالٌة واألساسً للمشكلة وتتم مع األطراف 

 (ولً األمر أطراف أخرى لها صلة بالمشكلة  –المعلمٌن  –الطالب )

:  وسُكز فيًب يهي ػهي أهى أسس وأسبنيت ادلقبثهخ يف خذيخ انفشد

المرٌح الذي  ووٌقصد بالمناخ النفسً هو الج:  ي يُبسترهُئخ يُبخ َفس

الضٌق او الخوف و ٌشعر العمٌل خالله بالراحة والتحرر دون ادنً إحساس بالتهٌب

. وذلك عن طرٌق البشاشة التلقابٌة المشبعة بالبساطة والحرارة والصدق 

ومة المختلفة تطبٌق مفاهٌم ومبادئ خدمة الفرد لتحطٌم الحٌل الدفاعٌة وأسالٌب المقا

. ومواجهة المشاعر السلبٌة كالخوف والقلق والخجل للعمٌل 

تعتبر من أدق األسس الفنٌة للمقابلة التً تفٌد فً التعرف علً كلمات  :ادلالحظخ 

العمٌل المسموعة الغٌر مسموعة   وما تحمله وراءها هذه الكلمات من معانً وما 

. تختفً خلق هذه المعانً من دالالت بل وما وراء السلوك من أحاسٌس

 

:  وميكٍ حتذيذ يُبطق ادلالحظخ يف اجلىاَت انزبنيخ 

 :ظهر الخارجً للعمٌلالم-1

( الخ ... -الشكل العام  –النظافة  –الملبس ) المظهر العام 

 (الخ..لزمات عصبٌه  -عاهات  -شحوب الوجه : ) المظاهر الصحٌة الواضحة 

 (الخ ... –البدانة و النحافة  -القصر  -الطول : ) الجوانب الجسمٌة الظاهرة 

 : الجوانب النفسٌة فً المالحظة-2

 (الخ ...-القلق –الحزن  -الغضب :) الت الواضحة  االنفعا

 (الخ ... -والبكاء  -نبرات الصوت والحركات العصبٌة ) والتً تظهر فً 

التً تظهر خلف أسالٌب المقاومة المختلفة أو اإلنكار أو اإلسقاط أو : االنفعاالت 

 (الخ  000التحوٌل أو العناء االستسالم 



 (و التشاإمٌة أو المنبسطة و المنطوٌة  االكتبابٌةاألنماط : ) النمط المزاجً العام 

 .ما ٌعرف بالتناقض الوجدانً بٌن انفعالٌة متعارضٌن : الحٌرة و التردد  قفموا

فكلما  –من حٌث االتزان االنفعالً أو االضطراب النفسً : السمة العامة للشخصٌة 

 .ومة والدفاع كلما كانت أقرب إلى التوازن النفسً خلت الشخصٌة من أسالٌب المقا

 :وتشمل : الجوانب الفعلٌة والمعرفٌة 

اإلدراك الواقعً للمشكلة وأبعادها  –الذكاء االجتماعً )  القدرة االدراكٌة العامة -3

 .ودوره فٌها وإدراكه الحتماالت المستقبل 

 .الخ ...والقدرة علً التركٌز واالنتباه ...التسلسل المنطقً فً الحدٌث 

 :وتشمل :  الجوانب السلوكٌة واالجتماعٌة-4

 القٌم األخالقٌة –مدي تمتع العمٌل بصفات الصدق واألمانة 

 .االتكالٌة او العناد أو العدوانً أو التهوٌل والمبالغة 

 : اإلَصبد انىاػي

ٌتمٌز بؤنه استماع من نوع خاص ٌتطلب مهارات مهنٌة خاصة أهمها إشعار العمٌل 

سواء بإعادة مقطع من بؤنه األخصابً ٌنصت له بقلبه وعقله وتتمثل استجابته 

ومن المعروف ..عبارات العمٌل ٌحمل دالله معٌنه أو تعلٌق قصٌر أو إٌحاء بالرأس 

افه المتنوعة أهداف عالجٌة خاصة إن اإلنصات الواعً ٌحقق باإلضافة إلً أهد

. للذٌن عاشوا ٌحبسون مشاعرهم وأفكارهم ولم ٌجدوا منصتا لهم ٌوما من األٌام 

:  االسزفهبو ونيس االسزجىاة
االستفهام من العمٌل عن أشٌاء محددة وسٌلة ال مفر منها للتعرف على حقابق البد 

. من معرفتها لمساعدته 

عتبر إٌقافا مفاجبا وأسلوبا اعتراضٌا النطالق العمٌل ولما كان االستفهام بطبٌعته ي

فان كثرة األسبلة وتكرارها المسرف تفقد المقابلة حرارتها وتحولها  إلً .. الحر 

لماذا هربت من ) فبدال من)مثال نوع من االستجواب والتحقٌق من قبل الشرطة 

 (المدرسة قد تكون سٌبة لهذا هربت )نقول (المدرسة 



أو محبطة .. توجٌه األسبلة للعمٌل ال تكون مباغتة لتفكٌر العمٌل وٌراعً عند 

و ٌراعً التدرج الهادئ فً توجٌه األسبلة التحوٌلٌة التً تحول المناقشة ..لمشاعره 

. من منطقة إلى أخرى 

: كما ٌجب مراعاة الصٌاغة المناسبة لألسبلة كما ٌلً 

. اضحا أن ٌكون السإال بسٌطا وو

 .مركبا فال ٌشتمل السإال على أكثر من موضوع واحد أال ٌكون السإال 

 .تجنب أسبلة اإلدانة أو األسبلة الملتوٌة 

. إن ٌكون السإال مفتوحا قدر االمكان إلعطاء العمٌل حرٌة التعبٌر واالنطالق 

: توجٌه المقابلة 

: ٌمكن تحدٌد الخطوط الربٌسٌة لتوجٌه المقابلة فً النواحً التالٌة 

. مع العمٌل من بإرة اهتمامه مراعاة البدء 

 .مراعاة تطبٌق األسس والمبادئ والمفاهٌم المهنٌة المتعلقة بخدمة الفرد 

:  انقىاػذ انزُظيًيخ نهًقبثهخ

.. حتى ٌتهٌؤ العمٌل نفسٌا واجتماعٌا لما سٌدور فً المقابلة  :تحدٌد مٌعاد المقابلة 

. ناجحة لها فٌتمكن من قٌادة المقابلة قٌادة  باحثوٌستعد ال

 .أن ٌتسم قدر االمكان بالسرٌة والهدوء  :مكان المقابلة 

.. دراسة الملفات أو السجالت وتحدٌد الهدف من المقابلة : اإلعداد المهنً للمقابلة 

 .والتفرغ من الضغوط النفسٌة وضغوط العمل المتعلقة باألخصابً للتهٌإ للمقابلة 

د القدرة على التركٌز بعد عشرة دقابق من المعروف أن اإلنسان ٌفق: زمن المقابلة 

كما ٌفتر انتباهه بعد ساعة إذ اكان مشتركا بنفسه .. إذا ظل مستمعا بصورة سلمٌة 

  بالتالً ٌجب ان ال ٌتجاوز بداٌة المقابلة عن عشر دقابق .فً المناقشة 

:  المقابلة لها بداٌة ووسط ونهاٌة

ٌترك األخصابً العمٌل حرٌة التعبٌر واالنطالق لٌعرض مشكلته من :  بداٌة المقابلة

. وٌتحدد دور األخصابً فً التشجٌع واالستثارة والتقبل والتعاطف .. وجهة نظره 



تقل فٌها حدة االنفعاالت ومقاومة العمٌل فتتاح الفرصة لألخصابً  :وسط المقابلة 

، الخ ..ثٌر وتوجٌه وتقدٌم مقترحات لٌتفاعل عقلٌا معه من خالل عملٌات وتنبٌه وتؤ

 .وانتقاء لبعض األفكار التشخٌصٌة 

ٌلخص الباحث فٌها أهم الجوانب الخاصة بالموقف والتخطٌط :  نهاٌة المقابلة

 .للمقابالت القادمة 

:  للمقابلة أنواع متعددة

. وهً المقابلة التً ٌمارس فٌها كل ماذكر :  المقابلة الفردٌة

ٌشترك فٌها العمٌل مع بعض أفراد األسرة أو اآلخرٌن لهم :  ةالمقابلة المشترك

 .عالقة بالموقف 

وهً تلك المقابالت التً تجري لعدد من الطالب ذوي المشكالت :. المقابلة الجماعٌة

: لمناقشة المشكلة من حٌث (طالب  12-3) المتشابهة  ٌتراوح مابٌن 

. اآلثار السلبٌة الحالٌة والمستقبلٌة للمشكلة -

. العوامل المسببة للمشكلة 

. تحدٌد الوسابل الكفٌلة لمواجهة المشكلة 

وٌعتد نجاح المقابلة علً إدارتها من قبل األخصابً االجتماعً  بحٌث تعطً 

الفرصة لكل مشارك فً التحدث صراحة وبدون مقاطعة خالل مناقشة كل محور 

حٌث ٌمكن أن  من محاور المناقشة وبدون التعرض للظروف الخاصة  بؤي منهم

ٌكون تؤثٌر المقابلة اٌجابٌات فً إحداث نوع من التبصٌر التعرض للمشكلة  

وخلق اتجاه اٌجابً نحو التغلب علً العوامل المسببة للمشكلة لدي كل منهم 

 خصوصا وان خطة العالج ستتم بمشاركتهم وباختٌارهم ، وتعتبر هذه المقابلة وما

ٌتم التوقٌع علٌه من الحاضرٌن ، ( د اتفاق عق)فٌها من خطوات عالجٌة بمثابة  

. وٌتحدد فٌه موعد المقابلة التالٌة لمتابعة التنفٌذ 

ومن خالل هذه المقابالت ٌمكن التعرف علً من ٌجب العمل معهم كحاالت فردٌة 

بملف اجتماعً أو كحاالت عارضة من خالل السجل وتفٌد هذه المقابالت الجماعٌة 

فضال عن دورها الوقابً والعالجً باإلضافة لتمكٌن فً توفٌر الوقت والجهد 

 حدهاألخصابً من مقابلة جمٌع من ٌود مقابلتهم من ذوي المشكالت قبل تزاٌد 

المشكلة خصوصا وان االختبارات متالحقة والوقت المتاح بٌنها ال ٌسمح بإجراء 



للشرابح مقابالت فردٌة لجمٌع حاالت التعثر الدراسً أو الغٌاب وفٌما ٌلً أمثلة 

: الطالبٌة التً ٌمكن أن تجري لهم هذه المقابالت الجماعٌة 

. طالب  كثٌروا الغٌاب 

. المتؤخرون عن طابور الصباح 

. الباقون لإلعادة أو كبار السن 

( . الراسبون فً بعض مواد األسابٌع ) حاالت التعثر الدراسً 

. حاالت سلوكٌة متشابهة 

إلً غٌر ذلك من الشرابح الطالبٌة ذات المشكالت المتشابهة وٌفضل أن ٌكونوا من 

.  نفس الصف الدراسً 

( مرفق نموذج تسجل للمقابالت الجماعٌة النوعٌة  )                

 

:  عوامل نجاح المقابلة

  مهارة الباحث فً التقلٌل من مقاومة العمٌل قدر االمكان وذلك من خالل

. سالٌب المقابلة ومفاهٌم العالقة المهنٌة ممارسته أل

  البدء من بإرة اهتمام العمٌل. 

  منح العمٌل كل الفرص للتعبٌر عن مشاعره. 

  التجاوب المطٌع الرحب المتعاطف الذي ٌمثل النواة الحقٌقٌة لنمو العالقة

 .المهنٌة 

 انتقاء الباحث لجانب أو أكثر من الجوانب المتراكمة من المحن والنكبات 

 .التً مر بها العمٌل للتركٌز علٌها 

  مراعاة األسس الفنٌة للمقابلة وقواعدها التنظٌمٌة. 

  إشراك العمٌل فً التخطٌط للعملٌات التالٌة. 

:  تحلٌل المقابلة

ثم ٌلً ذلك المرحلة .. ٌقوم الباحث عادة بتسجٌلها مباشرة .. بعد انتهاء المقابلة 

حتى ٌستطٌع أن ٌتبٌن جوانب القوة .. للمقابلة  الهامة من تحلٌل الباحث االجتماعً

. وتعتمد عملٌة التحلٌل على مناقشة وتحلٌل عناصر خدمة الفرد.. والضعف فٌها 



: فالتحلٌل ٌعتمد على الجوانب التالٌة

بجوانبها المختلفة من انفعاالت ومٌول واتجاهات " العمٌل : "  شخصٌة الطالب

والمناطق الهامة التً .. ابته للباحث االجتماعً ومدى مدى استج.. وأنواع المقاومة 

والمناطق التً كان ٌتهرب فٌها وأسلوب هذا التهرب .. أبدى فٌها استعداد للمقاومة 

. كما ٌراه الباحث االجتماعً

وتوضٌح .. ٌحول الباحث االجتماعً تحلٌل تركٌب الموقف " المشكلة "  :الموقف 

بلة ، ومدى تؤثٌرها على الموقف وعلى الطالب العوامل التً وقف علٌها أثناء المقا

والمدى الذي .. مع التنبه للنواحً الذاتٌة والنواحً الموضوعٌة فً الموقف .. 

واالحتماالت التً ٌمكن أن .. وصل إلٌه الباحث االجتماعً فً تخفٌف حدة الموقف 

.. ٌها ونوع البٌانات التً حصل عل.. واألمل فً عالج الموقف .. تظهر مستقبالً 

حتى .. والبٌانات التً ٌحتاج الحصول علٌها فً المقابلة التالٌة الستكمال الدراسة 

 .ٌستطٌع توجٌه المقابلة الجدٌدة

ٌجب على الباحث االجتماعً عقب المقابلة والتسجٌل  االجتماعًتصرف الباحث 

وكٌفٌة .. فٌدرس أسلوبه أثناء المقابلة .. بمواجهة نفسه عن تصرفاته أثناء المقابلة 

ومدى التطور فً .. ومدى تطبٌقه لمبادئ خدمة الفرد .. توجٌهها للمناقشة فٌها 

لى مقاومة الطالب ، كما وطرٌقته فً التغلب ع.. العالقة المهنٌة بٌنه وبٌن الطالب 

ٌجب أن ٌناقش نوع األسبلة التً وجهها للطالب ومدى استجابته لها ونواحً 

وأٌضاً ٌناقش حالته النفسٌة أثناء المقابلة ومدى تداخلها فً .. الضعف أو القوة فٌها 

وعما إذا كان لها أثر واضح فً المقابلة إذ أن مواجهة .. الموقف بٌنه وبٌن الطالب 

االجتماعً لنفسه تساعد على معرفة حقٌقة العالقة المهنٌة بٌنه وبٌن الطالب  الباحث

 .وهً الوسٌلة الربٌسٌة فً نمو الباحث االجتماعً مهنٌاً .. 

 :وايضب يٍ وسبئم انذساسخ 

 .انزيبسح ادلُزنيخ ( 2

 .ادلكبرجبد وادلشاسالد ( 3

 \.االرصبالد انزهيفىَيخ( 4

 



 ادلشحهخ انثبَيخ

 االجزًبػي انزشخيص

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ػًهيخ انزشخيص االجزًبػي  
. ٌعتبر من أدق العملٌات خدمة الفرد

فالتشخٌص االجتماعً هو الرأي المهنً الذي ٌضعه األخصابً االجتماعً  

العوامل الذاتٌة والبٌبٌة التً تفاعلت ألحداث هذا الموقف مع تحدٌد االتجاه موضحاً 

وتوضٌح الطاقات واإلمكانات التً ٌمكن استثمارها لتحقٌق عملٌة . العالجً العام 

    .المساعدة

وٌعتبر التشخٌص وسٌلة لوضع خطة عالجٌة للحالة لذا ٌجب أن ٌبرز شخصٌة 

امل المختلفة فً تركٌب الموقف ٌح أثر العوالطالب وتفاعلها مع الموقف وتوض

وتؤثٌر العوامل على بعضها البعض .. ودرجة تؤثٌر كل عامل من العوامل على حدة 

واحتماالت المستقبل بالنسبة للحالة فً ضوء اإلمكانٌات التً ٌمكن أن تدخل فً 

 .عملٌة العالج

  التصنٌفات وطبٌعةالتصنٌفات وطبٌعة

   المشكلةالمشكلة
  صفات العمٌلصفات العمٌل

   األساسٌةاألساسٌة
   خطوات العالجخطوات العالج   العوامل واألسبابالعوامل واألسباب

 تصنٌف عامتصنٌف عام  --

 تصنٌف طائفًتصنٌف طائفً  --

 تصنٌف نوعًتصنٌف نوعً  --

طبٌعة المشكلة طبٌعة المشكلة   --

كما هً فً الوقت كما هً فً الوقت 

   الحاضرالحاضر

التركٌز على التركٌز على 

تً لها تً لها الصفات الالصفات ال

داللة معٌنة فً داللة معٌنة فً 

   العمٌلالعمٌلشخصٌة شخصٌة 

إحداث تفاعل إحداث تفاعل 

وربط بٌن وربط بٌن 

العوامل واألسباب العوامل واألسباب 

التً أدت لحدوث التً أدت لحدوث 

   المشكلةالمشكلة

مالمح سرٌعة مالمح سرٌعة 

تبنً علٌها تبنً علٌها 

تفاصٌل خطة تفاصٌل خطة 

 العالج العالج 

االتجاه العالجً االتجاه العالجً ) ) 

   ((العام العام 

 



    :أَىاع ويسزىيبد انزشخيص

  :األفكبس انزشخيصيخ : أوالً 

التً  سبابوٌقصد به االفكار المبدبٌة التً تتولد فً ذهن الباحث عقب كل مقابلة لأل

ولكن ما ٌذكره الباحث فً هذا النوع من التشخٌص لٌس ، ادت الً المشكلة 

مستقبال عندما تكتمل  للتعدٌل هً اسباب قابلة  بل حقٌقٌةبالضرورة هً اسباب 

بصورة اكثر عقب كل مقابلة مشكلة الصورة عن المشكلة وعندما ٌفهم الباحث ال

  .بحسب ما ٌتوافر لدٌه من معلومات 

 -:مثال 

أن الطالب انقطع عن  باحث االجتماعًوذكر لل.. أمر أحد الطالب  حضر ولً 

.  له هالحضور للمدرسة بسبب اضطهاد مدرسً

: األفكبس انزشخيصيخ هُب قذ ركىٌ 

. فعالً بسبب قسوة المدرسٌناحتمال أن ٌكون انقطاع الطالب عن المدرسة  -

إسقاط كراهٌته هو نفسه لمدرسٌه لٌتوهم  )احتمال أن ٌكون سلوك الطالب إسقاطاً  -

  .(كراهٌتهم له 

احتمال أن ٌكون الطالب غٌر مستقبل للنظام المدرسً وغٌر معتاد على وضع  -

 .وٌقوم بتفسٌر ذلك على أنه نوع من االضطهاد.. حدود للسلوك 

د مشكالت فً التحصٌل الدراسً لدى الطالب تإدي إلى أن تتكون احتمال وجو -

 .لدٌه اتجاهات غٌر ناضجة سلبٌة تجاه المدرسة والمدرسٌن

 .احتمال وجود مصادر جذب أخرى للطالب خارج المدرسة -

. وتتصف هذه األفكار بالمرونة والعمومٌة دون تفصٌالت محددة



  (التصنٌفً أو اإلكلٌنٌكً  ): التشخٌص العام : ثانٌاً 

 –اقتصادٌة  –سلوكٌة  –مشكلة دراسٌة  )هو تحدٌد للمجال العام للمشكلة مثل 

وممٌزاته سهولة الصٌاغة ولكنه ال ٌوضح تفاعل العوامل التً  (الخ ...  -نفسٌة 

. أدت إلى المشكلة ولكنه ٌستخدم فً اإلحصابٌات

  (السببً  )التشخٌص الطابفً : ثالثاً 

. هو الذي ٌوضح الفبة الجزبٌة المتخصصة داخل التصنٌف العام 

وقد ٌكون تصنٌفها الطابفً تكرار رسوب  (تصنٌف عام  )مشكلة دراسٌة  ) :مثال 

  (الخ  00تعثر دراسً  –

ان وقد ٌكون تصنٌفها الطابفً عدو (تصنٌف عام  )مشكلة سلوكٌة  ) :مثال آخر 

 . (الخ .. إتالف ممتلكات عامة  –سرقة  –تدخٌن .. بدنً أو لفظً 

: التشخٌص المتكامل :  رابعا

ٌعتبر التشخٌص المتكامل أدق وأعمق مستوٌات التشخٌص فً خدمة الفرد ألنه 

.. ٌحاول أن ٌتالفى عٌوب وبعض جوانب النقص التً توجد فً المستوٌات السابقة 

باإلضافة إلى أنه ٌوضح  00ٌن التصنٌف العام الطابفً وبالتالً فهو صٌاغة تجمع ب

: وعلى هذا ٌمكن تعرٌفه بؤنه  00التفاعل بٌن العوامل واألسباب 

التشخٌص الذي ٌحدد نوعٌة المشكلة وطابفتها المتمٌزة باإلضافة إلى توضٌح أكثر " 

" . العوامل واألسباب قابلٌة وطواعٌة للعالج 

 -: المتكامل منهاتوجد صٌاغات مختلفة للتشخٌص 

. التشخٌص العاملً  –التشخٌص المرحلً  –العبارة التشخٌصٌة 

 

 

 



 -: وفٌما ٌلً توضٌح مختصر ألسلوب صٌاغة كل نوع من هذه األنواع

 -: انؼجبسح انزشخيصيخ -1
عندما ٌتؤكد األخصابً االجتماعً من الحصول على الحقابق والمعلومات والبٌانات 

المناطق التً ٌجب أن ٌحتوٌها التشخٌص فإنه ٌستطٌع عندبذ التً تمكنه من تغطٌة 

وتتكون .. أن ٌصنع العبارة التشخٌصٌة التً تعبر عن رأٌه المهنً فً الموقف 

 -:العبارة التشخٌصٌة من 

: من ثالث اجزاء ربٌسٌة 

: اوال ادلقذيخ 
 : (لالعمً)التعرٌف بالطالب الذي ٌعانً المشكلة : تشمل علً المقصود بالمقدمة 

العمر  –كاسم الطالب شخصٌته بعض البٌانات االولٌة التً تدل علً وٌتضمن 

  .(ابرز السمات قوة وضعفا _ جنسٌته  –الصف الدراسً  –المرحلة الدراسٌة _

وٌتضمن ذلك نوع المشكلة وطبٌعتها وٌتطلب ذلك ان ٌقوم  :التعرٌف بالمشكلة 

 :الباحث االجتماعً بعمل االتً 

، اقتصادٌة ، سلوكٌة  )اي المشكلة فً عمومٌتها :  للمشكلةالتصنٌف العام  تحدٌد 

 .دون ذكر العوامل المسببة لها  (الخ .....نفسٌة 

اي تحدٌد الفبة الخاصة للمشكلة او طابفتها او :  للمشكلة (الطابفً  )التصنٌف تحدٌد 

فانعدام  العامالتصنٌف نوعٌتها الممٌزة لها عن الطوابف االخري الواقعة داخل 

هً تصنٌفات طابفٌة داخل التصنٌف  وقلة الدخل وسوء التصرف فً الدخل، الدخل 

العام للمشكالت االقتصادٌة وكذلك االنطواء والقلق الزابد والخوف دون مبرر هً 

 .تصنٌفات طابفٌة داخل التصنٌف العام للمشكالت النفسٌة وهكذا 

ونقصد به تحدٌد العوامل العامة التً ادت الً :  تحدٌد التصنٌف النوعً للمشكلة

حدوث المشكلة وهً عوامل ذاتٌة وبٌبٌة وكل مشكلة تشتمل علً هذٌن النوعٌن 

وقد ٌكون بعضها ظاهر والبعض االخر غٌر . الذٌن ٌتداخالن بعضهما فً بعض 

ظاهر والتصنٌف النوعً معناه تحدٌد اي هذه العوامل االكثر تداخال فً احداث 

 .مشكلة ال

 

 



:  اجلىهش: ثبَيب 
وفٌه ٌتم توضٌح كٌفٌة . بالجوهر وهو مضمون العبارة التشخٌصٌة المقصود 

وإثرها التبادل حتً ادت الذاتٌة والبٌبٌة التً كونت المشكلة  التفاعل بٌن العوامل 

مع مراعاة التسلسل الزمنً او التعاقب فً الحدوث اي البدء ، الً الموقف الحالً 

التفاعل بؤقدم العوامل من الناحٌة الزمنٌة واالستمرار فً السرد حتً فً سرد 

العامل اآلخر بحٌث ٌؤخذ هذا السرد شكال منطقٌا مترابطا وكذلك مراعاة التفسٌر 

الدٌنامً او السبب لتفاعل هذه العوامل اي اعطاء معنً نفسً واجتماعً لألثر 

 .الذاتٌة والبٌبٌة  المتبادل بٌن هذه العوامل

: عوامل البٌئة ال

األسرة هً الوسط االجتماعً الذي ٌتفاعل معه الفرد منذ  :العوامل األسرٌة  -ا

: والدته وحتى مماته

خبرات الطفولة تبقى على مد ى الحٌاة  

..  العالقات األسرٌة 

. اإلنسان ٌتعلم الحب فً األسرة وٌعكسه على المجتمع 

. التكٌف  –مسبولة عن إحداث النضج النفسً 

. الوالدان ٌمثالن الضوابط االجتماعٌة الضرورٌة 

وفقد .. إذا كانت سٌبة أدى ذلك النهٌار الذات العلٌا للفرد .. الوالدان هما القدوة 

. مقومات الضمٌر

. المجال الطبٌعً لعملٌات اإلشباع والتدرٌب 

. خطة العالج.. األسرة عامل مشترك فً جمٌع المواقف 

. تحدد المستوى الثقافً واالجتماعً : العوامل االقتصادٌة  -2

.  الغذاء والروح  –الصحة العامة 



. مستوى السكن 

. اإلدمان –الطالق : الترابط العابلً 

التعطل فٌه فقدان للمكانة   -كسب العٌش –عنصر من عناصر اعتبار الذات : العمل 

. نوع العمل  -الهجر والطالق ٌنعكس على معاملة األبناء  –االجتماعٌة 

المكانة الثانٌة بعد األسرة  : المدرسة  -4

. حب  –اهتمام  –قسوة  –عالقة الطالب بمدرسٌه  -

. عجز بعض المدرسٌن عن القٌام بدورهم التربوي  -

.  عالقتهم به  –تقلٌد الزمالء  -

. السخرٌة وآثارها

 

 –وسابل اإلعالم  –األصدقاء  –وسابل الترفٌه  –الجٌران  :البٌبة الخارجٌة  -5

. المستوى االجتماعً والثقافً للمنطقة السكنٌة

قٌم األسرة وتقالٌدها تستمدها من المجتمع وتغرسها فً نفس  :القٌم والتقالٌد  -6

. وتكون اتجاهاته حٌال الموقف.. الفرد 

:  لعوامل الذاتٌة وتشملا

 –االستعداد لبعض األمراض  (الطول والقصر  )نواحً القوة والضعف  :الوراثة 

. مستوى الذكاء

القدرة على  –مستوى الذكاء  –نوع السلوك   –اإلدراكعملٌة  :النواحً العقلٌة 

الضعف العقلً ٌحول دون  –القدرة على النقد الذاتً  –التفكٌر واالسترجاع 

 .اكتساب الخبرات 



 –نظرة المجتمع  –العاهات  –الفاعلٌة  –الة الصحٌة العامة الح: العوامل الجسمٌة 

شذوذ التكوٌن  –توثر فً اتجاهاته النفسٌة  –األمراض المزمنة -الحقد   –الدونٌة 

استقرار أو اإلحساس  منشاطها زابد وقلق وعد )الغدد الصماء  –ضآلة الجسم  –

اضطرابات  –السمنة النحافة الشدٌدة و: التكوٌن الجسمً  –. بالخمول والضٌق 

 .عٌوب النطق  –البصر  –السمع  –الحواس 

عدم االتزان  –هً التً تحدد األنماط السلوكٌة لمواجهة الموقف  :العوامل النفسٌة 

تبدٌد  –الكبت  –البعد عن تحمل المسبولٌة  –الخوف  –قرارات مشوهة  –النفسً 

لذات سوء العالقة مع اإلسراف فً تقدٌر ا –اإلحساس بالنقص  –لطاقة اإلنسان 

ٌحول دون االستمتاع  –ٌرى الخطؤ فً كل خطوة  –اإلحساس بالذنب  –اآلخرٌن 

 .التردد فً اتخاذ القرار –الصراع  –بالحٌاة 

: اخلبمتخ : ثبنثب 
اهم التوصٌات العالجٌة مع االشارة الً نوعٌة الطرٌقة التً ٌسلكها  الخاتمةتعنً 

وطبٌعة التغٌٌر المراد احداثه فً موقف ،صٌل المرشد فً عالج المشكلة بدون تف

واالستفادة من كافه االمكانٌات والطاقات المتاحة سواء فً شخصٌة الطالب .الطالب

ة وقد تكون وهً قوة كامنة ، وقوي موجودة فً المإسسة التربوٌة والبٌبة الخارجً

 .قوي بشرٌة او مادٌة 

 

 

 :شروط التشخٌص الجٌد

  :العلمٌة البد من توافر الشروط التالٌة لكً ٌحق التشخٌص أهدافه

الدراسة الدقٌقة فالبد أن ٌعتمد التشخٌص على حقابق ومعلومات دراسة سلٌمة  -1

. وجوانبها المختلفة  المشكلة بجمٌع أبعادها  عن

التشخٌص لذلك ٌجب علٌه االلتزام بالموضوعٌة  قد تإثر اتجاهات اإلنسان فً -2

. واألسلوب العلمً المهنً 

  .أن ٌرتبط التشخٌص بوظٌفة المإسسة -3



حٌث أن التشخٌص المهنً ال ٌبدأ إال بعد االستماع  اشتراك العمٌل فً التشخٌص -4

  .اتجاهات تشخٌصٌة بشؤن الحالة للتشخٌص الذاتً ووضع أفكارا أو

مع األخذ فً االعتبار  فردٌة التشخٌص بمعنى أنها تنصب على فرد بالذات -5

  .عمٌل فً الموقفبالتركٌز على ال

  .زمنٌة محددة أن ٌرتبط التشخٌص بفترة -6

الباحث  اعتماد التشخٌص على اإلطار المرجعً للباحث والذي تؤتى من خبرة -7

  .المهنٌة والشخصٌة واإلطار النظري العام للطرٌقة

:  معوقات التشخٌص

كامل فٌها على الباحث أن ٌصل إلى تشخٌص  هناك بعض الحاالت التً ٌتعذر

ه وأداءه فً العمل تلمشكالت العمٌل ألسباب خارجة عن أراد

  -:من هذه العوابق ما ٌؤتً و

حاالت الصم و  فً حالة األطفال الصغار و فً عجز العمٌل عن التعبٌر كما هو -1

  .دابمة البكم و من ٌعانون أمراض خاصة مإقتة أو

المسببة لها حتى وأن  تعقد المشكلة بدرجة ٌصعب معها معرفة كافة العوامل -2

  .متكامل تشخٌصًالباحث أن ٌتوصل  إلى بعضها فهً ال تإكد وضع  استطاع

األسرة لدٌه معلومات هامة لتشخٌص الحالة وغالبا ما تكون  غٌاب فرد هام من -3

  .األم المصدر األساسً للتارٌخ  التطوري

 م وجود مننقص أجهزة الكشف والقٌاس فً بعض المإسسات أو البٌبات لعد -4

  . صحٌة أو نفسٌه معٌنهة ٌقٌس الذكاء أو من ٌكشف عن ظاهر

المتعلقة بالمشكلة أو  وجود صور بعض المقاومة عند العمٌل فً بعض األسباب -5

غٌر  أن ٌحاول عرض بعض المعلومات ناقصة مما ٌجعل التشخٌص فً صورة

  متكاملة

أهمٌتها فً  النقاط التً لهاالنسٌان وهو ظاهرة طبٌعٌة فقد ٌغفل العمٌل بعض  -6

  .القٌام بذلك فٌإثر هذا على تكامل التشخٌص أحداث المشكلة دون أن ٌتعمد

 نقص الخبرة والمعرفة لدى الباحث مما ٌعجزه عن التعرف على األسباب أو -7

 .صٌاغتها بطرٌقة مناسبة 

 



 ادلشحهخ انثبنثخ

 انؼالج االجزًبػي
واالجتماعٌة اهداف هذه االهداف توجدها وتحددها لكل مشكلة من المشكالت النفسٌة 

: الحالة المعنٌة بالدراسة وٌمكن تلخٌص اهم االهداف العالجٌة بما ٌلً 

تعلٌم الحالة كٌف ٌحل مشكلته بنفسه وٌصنع قراره بنفسه اٌضا دون الحاجة  .1

 الً اللجوء الً الباحث مستقبال 

 .فً التغلب علً المشكالت التً تعانً منها  .2

 .الرفع من مستوي الطالب التحصٌلً والعلمً  .3

 .تحقٌق الصحة النفسٌة للحالة  .4

:  رسم خطة العالج

ٌعتمد عالج المشكالت النفسٌة واالجتماعٌة علً مدي ما توفر للباحث االجتماعً 

من معلومات عن الحالة وعلً فهم الباحث االجتماعً للمشكلة فهما صحٌحا دقٌقا 

ع خطة عالجٌة مناسبة للحالة التً بٌن ٌدٌه لٌتمكن من خالل ذلك من وض

كما ان العالج ٌعتمد اعتمادا كلٌا علً ازالة االسباب الذاتٌة والبٌبٌة التً كونت 

ولكن لٌس بمقدور الباحث ،المشكلة وتخلٌص الحالة من تؤثٌراتها الضاغطة علٌه 

اء علٌها االجتماعً ازالة كل االسباب الن هناك اسباب ال ٌمكن ازالتها او القض

ولكن التخفٌف من حدتها ومساعدتها علً التكٌف مع وضعه الحالً وهذا افضل من 

 . ترك الطالب عرضه للصراع والتوتر والقلق 

فً تعاملها مع العمالء فً المجال المدرسً  الهدف النهابً لعملٌات خدمة الفرد ف 

عملٌتان تهدفان فً خدمة الفرد اال  (الدراسة والتشخٌص  )وما العملٌات االخري 

والتً تهدف الً مساعدة العمٌل علً التصدي للمواقف التً  العالجٌة  ةلنجاح الخط

 .ٌواجهها الستعادة توازنه وتوافقه 

العالج تؤثٌر إٌجابً فً شخصٌة الطالب لتحقٌق أفضل أداء ممكن لوظٌفته و

.  ألوضاعه البٌبٌة االجتماعٌة الظروف البٌبٌة المحٌطة لتحقٌق أفضل استقرار ممكن

ولما كان الموقف الذي ٌعانً منه الطالب ٌتركب من جانبٌن كبٌرٌن هما الجانب 

الذاتً والجانب البٌبً فان ذلك ٌعنً ان هناك نوعٌن من العالج هما العالج الذاتً 

 :والعالج البٌبً كما سنوضح فٌما ٌلً 



                    

  انزاري انؼالج-:والأ

بحدوث الموقف اإلشكالً  إلزالة المشاعر السلبٌة التً ارتبطت  -:المعونة النفسٌة-أ

  النفسٌة ه وأسالٌب المعونةاته كالقلق والغضب واأللم ذ

وهً الشرٌان الربٌسً لكافه أسالٌب العالج وٌتحقق من عابدها  العالقة المهنٌة -1

  .تدعٌما لذات العمٌل وتخفٌفا  لتوتراته

من عمٌله ٌقول له ال تخشى شٌبا ، فالمشكلة ال تدعوا لباحث ا وهو موقفالتؤكٌد  -2

وٌشترط أن ٌكون موضوعٌا وأن ٌمارس فً حاالت القلق الشدٌد .إلى كل هذا القلق 

 .مناسبةبمناسبة وغٌر  مع نفس العمٌل وال ٌتكرر

وهو اتجاه وجدانً ٌمارس بتركٌز خاص فً مواقف معٌنة ٌعانى  التعاطف -3

  .قد ٌدعوه  إلى البكاء الشدٌد وخاصة عند الفواجع الطاربة العمٌل فٌها موقفا ألٌما

وعادة  بالغٌرٌمارس مع العمالء الخابفٌن من االرتباط  وهو أسلوب المبادرة -4

  . ٌمارس مع االطفال او العدابٌٌن او التً فقدت الثقة مع االخرٌن 

ن عتساعد العمٌل على التعبٌر الحر  التً وهً العملٌات اإلفراغ الوجدانً -5

 .التً ٌخفٌها كنوع من االرتٌاح مشاعره ،

  -:سابل هً وتعتمد هذه العملٌة على ثالث و

اسالٌب العالج

عالج بٌئً

غٌر 
مباشر   مباشر

عالج ذاتً

تعدٌل السمات

تعلم

تنبٌه

توضٌح 

اقناع

تعمٌم 

تدعٌم 

استبصار

استدعاء

تفسٌر

بصٌرة 

تعدٌل 
االستجابات 

اسالٌب 
تلقائٌة

تحوٌل

تقمص

اسالٌب 
ادارٌة

اٌحاء

نصح 

سلطة

معونة 
نفسٌة

عالقة مهنٌة 

تعاطف 

توكٌد

مبادرة

افراغ 
وجدانً



خلفٌتها  جوانب معٌنه ٌستشف األخصابً منالتسلٌط الضوء على  :-االستثارة  -أ

  .مضامٌن وجدانٌة حبٌسة فً الالشعور

لضمان استمرار العمٌل فً التعبٌر عن  وهو تقرٌر االستثارة :-التشجٌع  -ب

  .مشاعره 

المشاعر وتوجٌهها لنواحً أخرى وٌتم  وهو محاولة استثمار هذه :-التوظٌف -ج

  -:بؤسلوبٌن

الوجدانٌة المستدعاة إلى قنوات أخرى تمتصها أو  ل الطاقةوهو تحوي :-اإلبدال  -1

  .تخف من حدتها

أي ان  .محاولة لضبط هذه المشاعر بالمواجهة الواقعٌة المنطقٌة وهو :-الواقعٌة  -2

 الباحث ٌرٌط العمٌل بالواقعبه مثال ان ٌقول له اذا ذاكرت سوف تنجح

  -:تعدٌل االستجابة وأسالٌبها

لتعدٌل من أسلوب التعبٌر عن الغضب أو الكراهٌة أو التقلٌل من  وهً محاولة

 اإلمكان  فرض حدوثها قدر

  -: وأسالٌب تعدٌل االستجابة هً

ٌر مباشرة فً ذهن العمٌل و هو بث بعض اآلراء واألفكار بصورة غ إلٌحاءا -1

. عن نفسه دون مقاومة وكؤنها صادر ٌتؤثر بها  والعمل علً ان

  -:و ٌمارس فً حالتٌن النصح -2

 . لإلٌحاء عدم استجابة العمل -أ

  -:بها العمٌل وتتم النصٌحة وفقا لشروط أهمهالعندما ٌط -ب

  .ٌطلبها العمٌل أن -1

  .التؤكد من موضوعٌتها وفابدتها العملٌة -2

 . العمٌل ٌطلبها حقا ولٌس من باب المجاملة والتواضع التؤكد من أن -3

  .حدوث الخطؤال تقدم بعد  -4

  أن تحمل دابما عنصر االحتمال و الحركة -5

ضاغطة تجمع بٌن الرغبة والتعقل واإلرغام  وهً نصٌحة السلطة واألوامر  -3.

  -:وهناك شروط لممارسها



  .الخطورة من تصرفات معٌنة وضوح -أ

  .تربوي فً حاالت األطفال واألنماط االعتمادٌة كؤسلوب -ب

 . تفسٌرٌة تدعٌمٌهأن تكون أسلوب أولٌا ٌعقبه عملٌات  -ج

  .اللجوء إلٌها إال بعد نمو العالقة المهنٌة ٌفضل عدم -د

  .ٌحسون إحساسا شدٌدا بالذنب ٌحذر من أتباعه مع العمالء الذٌن -هـ

  -: وٌستمر التحوٌل بؤسلوب عالجً فً حالتٌن التحوٌل -4

  .ٌستثمر لتعدٌل اتجاهاتهإذا ما تم التحوٌل تلقابٌا ف -أ

القٌام بدور معٌن لٌتم التحوٌل و تبدأ عملٌات االجتماعً  باحثال أو أن ٌتعمد -ب

  .العالج

حسب خبرة العمٌل السابقة  (حب)أو إٌجابٌا  (كراهٌة  )ٌكون سلبٌا  والتحوٌل قد

  .مثال ٌجد العمٌل الباحثة بدٌال المه .باحث االجتماعً ٌمثله ال وطبٌعة الرمز الذي

باحث العمٌل مع ال فنجد العالقة المهنٌة قد ٌحدث أن ٌتقمص أو ٌتوجه التقمص -5

 باحث االجتماعًال كفرد ٌعٌش مشكلته وٌحس معه بها ، وفً هذه الحاالت قد ٌلجؤ

ا خاص إلى استثمار هذه الظاهرة لٌركز عامدا على اتجاهات معٌنة أو ٌسلك سلوكا

مثل تركٌزه علً الحٌوٌة والنشاط اذا صادف طالب كسول او l.فتتعدل استجاباته

 .التصرف بهدوء مع طالب مندفع 

  -: للعمٌل وٌتم باتجاهٌن رئٌسٌنالسمات أسالٌب لتعدٌل 

 :-االستبصار : أوال 

وما بها من اضطراب وما مساعدة العمٌل علً فهم ذاته  ٌقصد به  واالستبصار

ات التً الشخصً بعضار فً االضطراب من أسباب وٌستخدم االستبصوراء هذا 

وٌتم  (أو العدوان الخجل الزابد أو الكراهٌةالعصبٌة الذابدة و)تقوم بسلوك معٌن 

  -: هً االستبصار بثالث خطوات

 االستدعاء -أ

ما استرجاع الخبرات الماضٌة التً مرت به علً ومساعده العمٌل على  وهو

 .يوخبرات مختزنه فً الماض ألحداث وتذكرمن خبرات ومشاعر  ٌحتوٌه الذهن

وهً عملٌة تعقب االستدعاء وٌقوم فٌها الباحث االجتماعً بمساعدة  التفسٌر-ب

الطالب علً فهم الدوافع التً تدفعه النتهاج اسلوب معٌن او انفعال خاص وذلك 

 .علً المستوي الشعوري 

عند  وهو النتٌجة النهابٌة لعملٌات االستدعاء التفسٌر وٌنمو تلقابٌا البصٌرة -ج

 العمٌل لٌكون قوة دافعه لٌسعى تلقابٌا لتعدٌل اتجاهاته بعد أن تبصر بؤنها خاطبة



وهو أما استرجاعً بادراك العمٌل أسباب سلوكه الحالً وتنبإ بادراك العمٌل ما 

 .ٌإدى إلٌه تعدٌل اتجاهاته مستقبال سوف

 

فٌما ٌلً األسالٌب المختلفة التً ٌستخدمها األخصابً من أجل  :أسلوب التعلم -

:  تطبٌق أسلوب التعلم 

وهً عملٌة استثارة تهدف إلً خلق الحافز والباعث إلحداث التعلم وٌتم  :التنبٌه  (أ 

.  توضٌح فوابد التعلم  : التنبٌه بوسابل مختلفة أهمها 

.  توضٌح أخطاء عدم التعلم 

ة فرصة التعلم وتتم هذه العملٌات تصرٌحا أو تلمٌحا حسب درجة نضج العمٌل إتاح

ٌحتاج الطالب المشاغب إلً تعلم .. تعلم أسلوب معاملة االبن المراهق  )وفاعلٌته 

تعلم األم طبٌعة المرحلة العمرٌة التً تمر .. أسلوب التعامل مع المدرسٌن والزمالء 

 .  (مل معها بها ابنتها المراهقة وأسلوب التعا

ٌعقب التنبٌه وٌستخدم هذ األسلوب لمساعدة الطالب على فهم  :التوضٌح  -ب

حتى ٌستطٌع التمٌٌز بٌن .. العوامل المتداخلة فً الموقف والخارجة عن ذاته 

وٌتوصل إلى صورة واضحة عن النتٌجة .. الحقابق الذاتٌة والحقابق الموضوعٌة 

. المتوقعة للبدابل المختلفة

وٌعتمد على الواقعٌة والمنطق .. وهو عملٌة تؤثٌر عقلً على آخر  :قناعاإل -جـ

وٌتطلب من األخصابً رحابة الصدر واللباقة فً مناقشة العمٌل .. وحسن التقدٌر 

كما أنه ٌمارس مع العمٌل الذي .. فً المعتقدات الخاطبة ونواحً عدم صوابها 

معارضة ولً األمر فً تحوٌل  )ٌتمتع بقدر مناسب من الذكاء وتكامل فً الذات 

 . (اإلبن إلى الخدمة النفسٌة أو إلى التعلٌم الموازي 



وٌختلف أسالٌب .. وهو مكافؤة الفعل أو الثواب الذي ٌعقب االستجابة  :التدعٌم -د

تقدٌم هداٌا .. كلمات ثناء وتشجٌع  ). التدعٌم تبعاً لنضج العمٌل وطبٌعة االستجابة

 . (إلخ ... الرمزٌة

عملٌة انتقال أثر الخبرة إلى الوحدات األخرى المشابهة فمثالً إذا  :التعمٌم  -هـ 

تخلى الطالب عن سلوكه العدوانً مع زمالبه فً الصف فإن األثر سٌتحدد بعد ذلك 

إلى باقً طالب المدرسة أو رفقاء المنطقة السكنٌة وٌتسع وٌشمل أفراد أسرته 

. والمحٌطٌن بالمجتمع

 

:  انؼالج انجيئي 
التخفٌف من الضغط الواقع علً الطالب من الخارج مع ادخال نوع من التعدٌل 

وٌختلف العالج البٌبً من حالة الً اخري باختالف وتحسٌن الظروف البٌبٌة 

تقدٌم مساعدات اقتصادٌه او خدمات دٌنٌة او : الظروف المحٌطة بالطالب  مثل 

 ثقافٌة او رٌاضٌة او نفسٌة وغٌرها 

التً تقدم للطالب واستغالل موارد  الخدمات المباشرةالبٌبً الً وٌنقسم العالج 

وٌقصد بها االمكانٌات او الموارد البٌبة فً المساعدة وتحسٌن الموقف للطالب 

 .البٌبٌة التً ٌستطٌع الباحث االجتماعً مساعدة الطالب علً استثمارها 

الوالدٌن  )وهً تستهدف تعدٌل اتجاهات المحٌطٌن بالطالب مباشرةالخدمات غٌر ال

لتخفٌف الضغوط علٌه او زٌادة  (المشرفٌن وغٌرهم ،المدرسٌن ، الزمالء  –

 .نحوه لٌتعاونوا فً سبٌل عالج الموقف عالجا اٌجابٌا فاعلٌتهم 

 االستفادة من العالج العوابق التً تعطل

عالجٌة نظرا لوجود عقبات تحول دون  قد ٌتعذر فً بعض األحٌان تحقٌق أهداف

الوصول إلى هذه األهداف  

  -: بنواحً أربع هً وتتصل هذه العقبات

مثل السرطان  قد تكون غٌر قابله للعالج كبعض األمراض الجسمٌة :-المشكلة  -1

  .المتقدم أو بعض األمراض  النفسٌة والعقلٌة



عابق فً االستفادة من ٌمكن أن تكون شخصٌه العمٌل  و :-شخصٌه العمٌل  -2

  -:العالج فً الحاالت اآلتٌة

 . عدم إحساس العمٌل بوجود المشكلة  - أ

وجود اتجاهات شخصٌة تتعارض مع الخطط العالجٌة كاألفكار الشخصٌة  - ب

أو التحٌزات التً  تدفع العمٌل لمقاومة المحاوالت  والعقابدالخاطبة 

  .العالجٌة

فً جدٌة المحاوالت  عدم ثقة العمٌلقد ٌكون رفض العالج ومقامته بسبب  -ج

 .العالجٌة الرتباط موقفه الحالً بخبرة قدٌمه

محدودة  من حٌث وظٌفتها ونظامه فقد تكون وظٌفة المإسسة :-المإسسة  -3

ووسابلها ضعٌفة ال تلبى لألفراد  

المإسسة فً تقدٌم الخدمات و قسوة  المستحقٌن لخدماتها ، وأٌضا تعقٌد إجراءات

  .التً ٌراد انطباقهاشروطها 

تكون البٌبة بما تضمنه من عوام مقاومة للعالج سببا فً تعطٌل  فقد:-البٌبة  -4

فٌها عوامل االنحراف و التشرد كما ٌوجد بها المثل السٌا و  االستفادة منه فقد تكثر

السٌبة ، وكذلك تقرر أحداث التغٌر السٌا فً أسرة العمٌل أو  المستوٌات األخالقٌة

 عدم التمكٌن من السٌطرة على بعض العوامل تمعة الصغٌر بسببفً مج

  .والشخصٌات والعالقات بها

:-  شروط العالج السلٌم

ٌمكن أن تإدى الخطة العالجٌة لهدف الموضوع من أجله ، وأٌضا حتى ٌمكن  حتى

  -: االجتماعً أن ٌحقق العالج السلٌم للعمٌل فالبد من مراعاة ما ٌلً لألخصابً

  .العالج على الدراسة والتشخٌص السلٌم ٌعتمد -1

  .ٌعانى منها العمٌل ٌجب أن ٌرتبط العالج بنوع المشكلة التً -2

  .ٌجب أن ٌعتمد على حق العمٌل فً تقرٌر مصٌره -3

  .تتفق الخطوات العالجٌة قدرة العمٌل ٌجب أن -4

  .مراعاة أن الموقف كلى متفاعل -5

  .ج مقنعة بدرجة ماٌراعى أن تكون خطة العال -6

 .أسرة مراعاة أن العمٌل فرد فً -7

 



 

 

 

 

 

: متابعة الحالة 

فؤحٌانا ٌتحسن وضع ،  ٌعنً تتبع الحالة ومتابعتها لمعرفة مدي التحسن من عدمه

وهذا ما ٌطمح له الباحث ،الطالب الخاضع للدراسة لمجرد العناٌة والرعاٌة 

وعلً ، الطالب ألسباب غٌر مقدور علٌها االجتماعً ولكن احٌانا ال ٌتحسن وضع 

: سبٌل المثال فان متابعة الحالة تتم علً النحو التالً 

للسإال عن حالة لمعرفة مدي تحسن  وأخرياللقاء بالمعلمٌن بٌن فترة  -

 .الطالب علمٌا ومالحظتهم علً سلوكه 

 .االطالع علً سجالت الطالب ودفاتره ومذكرة واجباته  -

االتصال بولً امره اما تلفونٌا او بطلب حضوره للمدرسة لمعرفة وضعه  -

وهل هناك تطورات جدٌدة حدثت ولكن هذه النقطة بالذات ، داخل االسرة 

 .بموافقة الطالب إال ٌنبغً عدم تنفٌذها 

: انهاء الحالة 

ٌمكن الباحث االجتماعً اغالق ملف الحالة اذا راي وأحس ان ال فابدة من 

: ار فٌها لألسباب االتٌة االستمر

  انتقال الطالب من المدرسة او تركه لها. 

  احساس الباحث االجتماعً انه ال ٌستطٌع تقدٌم مساعدة للطالب عند اذن

ٌقوم بتحوٌل الحالة لباحث اجتماعً اخر اكثر خبرة او ان الطالب ٌشعر 

 .بالراحة معه 

  ًكاألمراض النفسٌة ان تكون الحالة لٌس فً نطاق عمل الباحث االجتماع

او العقلٌة وغٌرها فٌقوم الباحث االجتماعً بتحوٌلها للعٌادة النفسٌة وٌتولى 

 .هو دور المتابعة 

  وٌدرك الباحث االجتماعً ان الطالب قد تعلم كٌف ، عندما ٌتحسن الطالب

 .ٌحل مشكالته 



 

 

 

 

 مهارات التسجٌل وكتابة التقارٌر

 :التسجٌل 

القٌام بتدوٌن الجهود المهنٌة وحفظ المعلومات او اثبات عملٌة التسجٌل عبارة عن 

الحقابق بطرٌقة مناسبة فً صٌاغات كتابٌة او صوتٌة او بٌانٌة مناسبة تحفظها من 

 .الضٌاع والنسٌان وٌجعل من السهل استرجاعها فً اي وقت لالستعانة بها 

تؤثٌره علً  وٌعتبر التسجٌل جزء هام من عمل الباحث االجتماعً حٌث ٌبرز كٌفٌة

 تفكٌر واتجاهات العمٌل 

 :اسالٌب التسجٌل فً خدمة الفرد 

ٌتم تسجٌل المقابالت كل منها علً شكل قصة ٌروٌها الباحث : القصصً االسلوب 

ٌسرد فٌها ما حدث وفق تسلسله الزمنً ٌؤخذ فٌها الباحث ضمٌر المتكلم وٌتحدث 

باللغة العربٌة الفصحى وفً  مع العمٌل فً المقابلة بضمٌر الغابب وٌتم التسجٌل

حالة وجود الفاظ عامٌة ٌسجل علً هٌبة قصة تعبر عن ما حدث بٌن الباحث 

والعمٌل فمن خالل هذا االسلوب ٌمكن ان ٌوصف الباحث العمٌل شخصٌته 

 وانفعاالته والعملٌات النفسٌة المصاحبة للمقابلة ونمو وتطور العالقة المهنٌة

سجٌل من خالل تدوٌن الحقابق الهامة فً استمارة ٌتم الت:  االسلوب الموضوعً

ٌحتوي رإإسها للموضوعات مثل التكوٌن االسري الحالة الصحٌة الحالة 

 .االقتصادٌة وغٌرها حٌث توضع المعلومات تحت عناوٌن منفصلة

 : مزاٌا االسلوب الموضوعً

 .ٌعطً صورة سرٌعة عن الموقف من زواٌاه المختلفة 

 .والوقت  ٌوفر الكثٌر من الجهد

 : عٌوب االسلوب الموضوعً



 .ال ٌصور الموقف الدقٌق لتفاعالت الحالة واستجابتها 

 .تفكك وتناثر المعلومات ورصد المعلومات بطرٌقه جامدة 

 .ٌفصل الموضوعات عن مصادرها وأجوابها السٌكولوجٌة 

 .ال ٌوضح استجابة الباحث للمواقف ومدي اتباعه لألسالٌب المهنٌة 

 : التشخٌصًاالسلوب 

ٌقوم به عادة الذٌن لدٌهم الخبرة والقدرة علً تحلٌل المعلومات والحقابق الخاصة 

بمشكلة الطالب وربطها ربط منطقٌا بما ٌساعد علً تشخٌصها بهدف العالج ورغم 

 .ان هذا االسلوب ٌوفر الوقت لكنه ال ٌفٌد فً مواقف التعلٌم والتدرٌب 

 : االسلوب التلخٌصً

غة كلٌة بشكل موجز ال ٌتقٌد بحرفٌة المقابلة تلخص فٌه المقابالت عبارة عن صٌا

 : بكل ما احتوته من مواقف وأحداث لٌعطً صورة عن محتواها وله عدة صور منها

 ملخص عادي للمقابلة او العملٌة المهنٌة وٌتم بعد تسجٌل المقابلة  -

ملخصات دورٌة تحدد موقف الحالة فً كل فترة زمنٌة منتظمة تشمل  -

 لخٌصا للجهود المهنٌة التً بذلت مع الحالة وتطورها ت

ملخصات تحوٌلٌة فً حالة تحوٌل الحالة الً مصادر الخدمات او تحوٌلها  -

قسم الخدمة االجتماعٌة  )نهابٌا الً مدرسة اخري وتشمل مصادر الخدمات 

 بٌت الزكاة التربٌة الخاصة التعلٌم المسابً وغٌرها  –قسم الخدمة النفسٌة  –

ستخدم هذا االسلوب فً حالة حفظ الحالة او انتقال الحالة من مدرسة الً وي -

 اخري 

 وٌعتبر هذا االسلوب المعتمد حالٌا والذي ٌتبعه الباحثون االجتماعٌون  -

 : اهمٌة التسجٌل

 :ٌحقق التسجٌل مجموعة من االهداف ٌمكن توضٌحها كاآلتً 

 تتمثل فً رفع مستوي كفاءة الباحث فً اداء المسبولٌات المهنٌة :  اهداف مهنٌة

 :وتتضمن هذه النوعٌة من االهداف ما ٌلً 

 .ٌوضح التسجٌل مدي نمو العالقة المهنٌة بٌن الباحث والعمٌل 



ٌساعد التسجٌل علً تقسٌم مستوي اداء الباحث والتواصل الً نقاط القوة والضعف 

 .هنً الً االفضل وبالتالً دفع االداء الم

 .حفظ حقوق العمالء من الضٌاع 

 .(المدرسة  )تطوٌر ورفع مستوي الخدمات التً تقدمها المإسسة 

 

 : اهداف ادارٌة

 .ٌحدد التسجٌل حجم الجهد والوقت التً تتطلبها كل حالة 

التسجٌل ٌقلل الضرر الذي ٌنتج من نقل وتغٌر الباحث االجتماعً فً المدرسة حٌث 

 ٌظل العمل مستمرا اعتمادا علً السجالت والتقارٌر الموجودة 

وسٌلة لتنظٌم عمل الباحث وٌمكنه الرجوع الً المعلومات عند طلبها وٌمنع 

 .الفوضى واالرتباك

 : اهداف تعلٌمٌة

 .جتماعً خاصة الجددالنمو المهنً للباحث اال

 .تقدٌم حاالت للمناقشة 

االشراف علً الباحثٌن حدٌثً التخرج والعمل علً تدرٌبهم المٌدانً فً الخدمة 

 االجتماعٌة وٌتم تدرٌبهم من واقع سجالته وأسلوب التسجٌل التً ٌتبعها  

 

 : شروط التسجٌل الجٌد

نات و المعلومات الهامة إتمام التسجٌل فً الوقت المناسب لكً ال تفقد بعض البٌا

 هذا وال ٌجب االعتماد علً الذاكرة فً عملٌة التسجٌل ، بعد مضً الوقت 

ٌجب ان ٌكون التسجٌل موضح لجو المقابلة  الدقة واألمانة والوضوح وال ٌدخل فً 

 .تفصٌالت غٌر هامة واٌضا ال ٌترك أحداث ومواقف لها اهمٌة 

ٌبرز التسجٌل الجٌد  فً كٌفٌة تؤثٌر الباحث االجتماعً فً تفكٌر واتجاهات العمٌل 

 والمواقف 



ٌجب ان ٌفرق التسجٌل بٌن االحكام واالنطباعات الشخصٌة وبٌن اقوال 

 العمٌل

 

 

 متذ حبًذ اهلل

 

 انذوسح انزذسيجيخ
 نهجبحثني االجزًبػيني 

  
 " يهبساد انؼًم يغ احلبالد  انفشديخ" 

 (انؼًهياجلبَت )
 م26/12/2013  -15الفترة من 

                 

 



سحاب  شرٌفه0أ/ أعداد 

 الموجهة الفنٌة للخدمة االجتماعٌة

 

 

 

 

 ودلٌل الحالة الفردٌةشرح مفصل كٌفٌة استخدام الملف االجتماعً للطالب 

 

لها بالمدارس ومناقشه طرق  عرض بعض الحاالت الفردٌة التً تتعرضون

لٌستفٌد كال منا من خبرة  والتشخٌص والخطة العالجٌةالحالة  دراسة 

 االخر فً هذا المجال

 

 ةعلً اجابة االسئلة التالً تعرف
 

 : عرف خدمة الفرد

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

 

 

 

 :عناصر خدمة الفرد اذكر 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

 

 

 : اذكر مبادئ خدمة الفرد 



..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

 

 

 

  :تعرٌف الدراسة 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

 

 

 

 :ماهً وسائل الدراسة 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

 

 

 

 : ماهً مصادر الدراسة

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :اذكري ثالث مشكالت مع ذكر التصنٌف العام للمشكلة 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

 

 

 

 :ماهً اولوٌه العمل مع الحاالت الفردٌة 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

 

 

 

 

 : ما هً أهمٌة العالقة المهنٌة 



..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

 

 

 

  

 :اذكرٌها للمقابلة أنواع متعددة

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

 

 

 :ماهً عوامل نجاح المقابلة

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

 

  

 

  :(العبارة التشخٌصٌة  ) عرف

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

 

 

  :التشخٌص الجٌد

..................................................................................... 



..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

 

 

 

 

 

  :العالج االجتماعً  عرف

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

 

 :العالج الذاتً عرف 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

 

 

 :العالج البٌئًعرف 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

 

 

 :اذكري بعض معوقات العالج االجتماعً 

..................................................................................... 

..................................................................................... 



..................................................................................... 

..................................................................................... 

 

 

 شكرا علً حسن المتابعة              

 

 

 


