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 ردـدمة الفـية في خـالجـات العـاالتجاه     
 "لالتجاهات التقليدية والحديثة  رنةامق دراسة تحليلية"

 
 محمد أرحومة أبوطبل. د        

 جامعة الزيتونة  /كلية اآلداب   
 المقدمة

تعتمةةد  ةةا مماا ةةتإا ةلةةا العديةةد مةة  المإةةااا   الخدمةةة اتجتماةيةةة مإنةةة ةن ةةانية 
وا اهتمامإةةةةا  ةةةا العنسةةةا او ا ةةةةا والمةةةواد الإةةةا  لتنميةةةةة المجتمةةة  وهةةةةو حةةةالمإنيةةةة  ي ويتم

كفةاد وكعوةو  ةا جماةةة ي اإلن ا  وتإت  المماا ة المإنية  ا الخدمة اتجتماةية باإلن ا  
ومإنةة الخدمةة اتجتماةيةة كواحةد  مة  المإة  العاملةة المحلةا والعةا  ي  هوكمواط   ا مجتمعة

 أ ةاليبإاتطةويا  ةلةا نشةتتإام ةتما  منةد  بسةفةالمجتم  ت ةع   ا مجات  الاةاية المختلفة ب
المإنيةةةة التةةةا تتمتةةة   اتتجاهةةةا / التةةةدخ   أ وةةة  ةةةا المماا ةةةة مةةة  خةةة   تقةةةدي  وتقنياتإةةةا 

ال ةةعا  أهميةةةللمإنةةة ةلةةا  اوولةة الكتابةةا   اكةةز ي  قةةد بم ةةتوع ةةةا  مةة  الفاةليةةة والكفةةا   
 ةلةةةا ةوةةةا ةتمتةةة  بم ةةةتوع ةةةةا  مةةة  التقنيةةةة يقةةةد  مماا ةةةة ت ة  شةةةانهنحةةةو تبنةةةا كةةة  مةةةا مةةة  

 ةا تقةدي  العة ل للعمة    اوخ قيةةوات تناد ةلا القةي  والمبةاد   والمإااا  توظيف الخباا 
و ا تح ي  خدماتإا  ا جمي  المجات  و ا جمي  الم ةتويا  ي لة ا  قةد طةوا  وا ةتعانة ي 

ايةةا  التةةا تطةةوا   ةةا العلةةو   ا  مإنةةة الخدمةةة اتجتماةيةةة بالعديةةد مةة  ات ةةتااتجيا  والنظ
لمحاولةةة ات ةةةتفاد  منإةةا وتوظيفإةةا  ةةةا زيةةاد   عاليةةةة مثةة  ةلةةة  الةةنفا وةلةة  اتجتمةةةا   السةةلة

ي  م ةةةتوع الحديثةةةة لتح ةةة او ةةةاليبوالوسةةةو  لعةةةدد مةةة  مماا ةةةة مإنةةةة الخدمةةةة اتجتماةيةةةة 
 اديميي أكةةةةخةةةةدماتإا واتاتقةةةةا  بإةةةةا وتطوياهةةةةا لتسةةةة  لم ةةةةتوع ياوةةةةا القةةةةا مي  ةليإةةةةا مةةةة  

   .م  خدماتإا ةلا حد  وا   الم تفيدي وك لك م  ومماا ي  

 ي تزمة  البشةاية وتطةوا  بتطواهةا اتجتماةيةة طةا  الخدمةةها احةد خدمة الفاد  
قةو  بتقةديمإا وي ي يةه وم ةاةد  للفقةاا  والمحتةاجي ةة  ةمليةا  تطوة ةباا   ا ال اب وكان  

ودينةا  أخ قةاوكانة  تمةااا كةالتزا   ي القبا ة  كباا ال   واجا  الدي  وشةيو بشك  طوةا 
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 ةةا  والقاابةةة  ةةا تقةةديمإا وكانةة  تمةةااا الجيةةا  ةلةةاوت ةةتند ي وبةةدا   الخيةةا والحةةب والم ةةاةد  
تطةةةوا  وظإةةةا   ة  ةلةةةا . الم ةةةاجد والمةةةدااا والم تشةةةفيا  وتمةةةو  بالسةةةدقا  والتباةةةةا 

خدمةة  وأهةداف  طبيعةة المشةكلة وطاأ ةليإا العديد م  التطواا  تشةم المؤ  ا  اتجتماةية
العليةةا  والمعاهةةدتةةداا  ةةا الجامعةةا  مإنةةة متخسسةةة  وأسةةبح ي  الفةةاد ومجاتتإةةا وو ةةا لإا

وتقةةد  خةةدماتإا ةةة  ي تمةةو  مةة  الدولةةة وأسةةبح    ي علميةةةال إةةااهجنمو  إةةاطاقلإةةا نظاياتإةةا و 
  .( والع ل  الداا ة والتشخيص)العلمية  خطواتإا طاي  المؤ  ا  اتجتماةية وا تخدم  

ظإوا العديد م  النظايا  واتتجاها  الحديثة المتخسسة  ا خدمة م  اغ  وبال      
الع ل تزا  وطاأ ةليإا العديد م  التطواا   ي م  حقا   ةلمية ةليةوما وسل   الفاد

 ة  التدخ  المإنامماا ة للتعام   اوكثا( اتجتماةاالنف ا الع ل )باتتجاها  التقليدية 
ال ي يجع   اومااتجتماةا م  الحات  م  منظوا خدمة الفاد  اوخسا ام  طاف 

مشك    أ  ةلاما نظانا  ة ا ا ة ل الحات   كافالتاكيز ةلا ه ا النمو ل غيا 
 اوما( ي زم   العم   اوسدقا ي  او ا ) المحيطة  باون ا متداخلة وتاتبط  اإلن انية

د ا   ة جية واوا  للعم  بفعالية م  المشك   التا تواجه الفال ي يجع  البحث ة  مداخ
جاها  القديمة والحديثة الم تخدمة م   تلداا ة مقاانة  إلجاا ال ي دةا الباحث  اوماي 

 .طاف المماا ي  المإنيي  لطايقة خدمة الفاد 

 :أهداف الدراسة  -1
 ا المداخ    الفادخدمة  طايقة شاهدتإا ال يمعا ه التطوا  ةلا الداا ة هإدف ه ت      

يجادالع جية ةبا ه ه المااح     ا إاالع قة بي  ه ه المااح  ومحاولة ات تفاد  من وا 
ا تفاد  الط ب الداا ي  بالخدمة اتجتماةية  ةلا وباإلوا ة يالفعلية ة الممااا المإني

 .حدث   التطوا التامااح  ه ه البمعا ه 
 :التساؤالت  -2

 ؟ها التطواا  التا حدث  ةلا اتتجاها  الع جية  ا خدمة الفاد  ما -ا       
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الطا  الع جية  ا ها الع قة بي  اتتجاها  التقليدية والحديثة الم تخدمة  ما -ب      
 الفاد؟ خدمة

 :راسة دال أهمية -3

يي  لألخسا يي  اتجتماة متواوعة ةلمية ةملية خباه ال  تقدي  ه ه الداا ة ت ع     
تناو  تو  يبسوا  خاسة  التتهيليةو  بسوا  ةامة ا المؤ  ا  اتجتماةية العاملي  

لقا مجموةة م  الطا  الع جية الم تخدمة  ا التعام  م  العم    ا خدمة الفاد   وا 
ات تفاد  م  ي و  خدمة الفاد ا مماا ة مإنة  الوو  ةلا أه  اتتجاها  الحديثة

المماا ة  أ اليبوالتعاف ةلا وع المماا ة المإنية الفعلية ةل  م ت العلمية اتتجاها 
 . أهدا إاوم  ت  زياد   اةليتإا  ا تحقي  

 :منهجية الدراسة  -4

 : منهج الدراسة -4-1

و لةك مة  خة   ا ةتخدا  أ ةلوب . اتب  الباحث المنإج التاايخا ي الوسفا التحليلا 
ا المناهج منا بة لمث  هةده الداا ةا  ي التةا ي باةتبااه أكثالتحلي  الوسفا لمووو  الداا ة 

مااحةةة   لتتبةةة  المةةةنإج التةةةاايخا أدوا ا ةةةتخدا  بعةةة   ةلةةةا باإلوةةةا ةي  تإةةةت  بتحليةةة  الواقةةة 
 .معالمإاوا   اتتجاها  الع جية التقليدية والحديثة  تطوا

 :التقسيم المنهجي للدراسة  -4-2

 :مباحث أربعقسمت هذه الدراسة إلى 

طةا  الع جيةة البداا ةة وتحلية  خدمةة الفةاد مة  حيةث المفإةو  و وو  ا لمبحةثاهت  ا
لداا ةةة بعةة  النظايةةا   خسةةصالثةةانا المبحةةث  أمةةا يالم ةةتخدمة  ةةا الخدمةةة اتجتماةيةةة 

 ةةا لشةةاو وتحليةة  بعةة  النظايةةا  الحديثةةة الثالةةث  المبحةةث وجةةا ي   ةةا خدمةةة الفةةاد التقليديةةة
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الم ةتخدمة  الميدانيةة ا اهةاتتجشةاو بعة  ل واوخيةاالاابة   المبحةث خسةصي و  خدمة الفاد
الع قةةة بةةي  وتووةةي  وةةةا  النتةةا ج  الم ةةتفيدي   ةةا خدمةةة الفةةاد ةنةةد التةةدخ  المإنةةا مةة  

 .(التقليدية والحديثة )  النظايا 
 األول ثــالمبح

 ردــــــدمة الفــــخ                              
 :(1)نشأة وتطور خدمة الفرد -1 

 او ةةةةاادمةةةة  حيةةةة  ة قةةةةة  اتجتماةيةةةةةخلةةةةيط مةةةة  الع قةةةةا   اإلن ةةةةانامةةةة  أ  المجت
وةةةاواية ت   أسةةةبح وهةةةده الع قةةةا   اتجتماةيةةةةبةةةالنظ   أو بالجماةةةةةبعوةةةإ  بةةةبع  او 

طةا  الخدمةة  ةحةدعوخدمة الفاد هةا  اتجتماةيةدا ما يدخ   ا سااةا  م  بي ته  اإلن ا 
 اوخسةا ااد وبي تةه وهةا نشةاط مإنةا يقةو  بةه التوا ة  بةي  الفة أحةدا وت ةتإدف  اتجتماةية

وااتبط  بةه ااتباطةا يعكةا تاايخإةا  اتجتماةيةللخدمة  اوول م  الفاد وها الطايقة المإنية 
مإنةة  وجةا  ي  اتجتماةيةالخدمة  ةطاالخدمة الفاد تشك   اوول و ا المؤ  ا  . ونشتتإا
حة   تتطلةب ةاد المجتمة  التةا  الة يلما الع او لوبم   م تقا بمفاهي   اتجتماةيةالخدمة 
 أتجتماةيةةهالخةةدما   أ  ةتهةةا وليةةد  القةةا  العشةةاي   ألمإنةةه ة بحيةةا  كايمةةه واغةة   اإلن ةةا 
 ةةا العشةةا ا  اوولةة  اتجتماةيةةةالحيةةا   ةشةةكا و ةةا , وجةةد وأينمةةاكةةا   حيثمةةا اإلن ةةا تزمةة  
وتزمةةة  الخةةةدما  الفاديةةةة  يةةةةوالإمجالاحمةةةة والبةةةا والخيةةةا مةةة  الشةةةا والقتةةة   ظإةةةا والقبا ةةة  

متةةتثاا بةةه منةةد وتدتةةه يتفاةةة  مةة  المجتمةة   واإلن ةةا , تطةةوا الحيةةا   ةةا تطواهةةا ةبةةا التةةااي 
والبةةةا وهةةةا  واإلح ةةةا للم ةةةاةد  كالسةةةدقا   مختلةةةف أ ةةةاليب  يةةةه وةا ةةة  اإلن ةةةانية ويةةةؤثا

خيايةةه  هي ةةا / مؤ  ةةا   ظإةةوا ةلةةاالحيةةا  أد   ظةةاوفانةةه مةة  تعقةةد  ةتةشةةوا ية تلقا يةةة 

                                                           
  9ي ص 0222مسا ي نة  ة اإل كندايةال يد اموا  ي مماا ة خدمة الفاد ي داا المعا ة ي (1)
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التةدخ  الا ةما مة  جانةب  اتما الة ي تطلةب أيواةجز  ها  ةت أنإا بدا   الخيا مد وةة
للبحة   ةالفاديةالعديةد مة  الحةات   ةخوةا وت   اوبحاثوم  التطوا العلما تعدد  ,  لةالدو 

مبنةةةة  ةلةةةة   الفاديةةةةةمتخسةةةص لمواجإةةةةه المشةةةةك    أ ةةةةلوب ةلةةةةاالحاجةةةةة  وظإةةةةا العلمةةةا 
  ا الداا ة والتشخيص والع ل  تتمث  ية ةمليا  وخطوا  ا ي

 :(2)التطور التاريخي لخدمة الفرد  -2 

 مرحلة الخدمات التلقائية  : 

 ةليإةاتلقا يةة د عة   ةن ةانيةها الماحلةة التةا ظإةا   يإةا الخةدما  كظةواها        
  واواامةةةة واويتةةةا التجمةةة  البشةةةةاي وةا ةةة  المجتمعةةةا  منةةةةد نشةةةتتإا م ةةةاةد  الفقةةةةاا   طبيعةةةة

تقةةدي  هةةده الاةايةةة وكةةا  طةةاب  هةةده  أ ةةباب أهةة مةة   والقاابةةة الجيةةا والماوةة  وكانةة  اوابةةط 
العشوا ية والب اطة ومةااا هةده الخةدما  اجةا  الةدي  وكبةاا ال ة  وشةيو   ةلاالماحلة اقاب 

القبا ةةة  ولةةة  تكةةة  هنةةةاك مؤ  ةةةا  م ةةةتقلة لتقةةةدي  الخةةةدما  الفاديةةةة بةةة  تمةةةااا  ةةةا المةةةدااا 
وتمةةةةةو  هةةةةةده الخةةةةةدما   مةةةةة  الزكةةةةةا   اإلسةةةةة ونةةةةةا ا والم تشةةةةةفيا  وبيةةةةةو  والم ةةةةةاجد والك

 .والسدقا  وتوز  ةل  المحتاجي 

 مرحلة الخدمات المنظمة : 

ظإةةا  خةة   هةةده الماحلةةة الحاجةةة لمشةةا ي  ومتخسسةةي  يقومةةو  بتطبيةة         
وظإةةا   ةالفاديةةبيةةو  الفقةةاا  والتعةةاف ةلةة  الحةةات   ةلةةابزيةةاا   يقومةةواقةةانو  الفقةةاا  لكةةا 

                                                           
ة مسا  اإل كندايةي المكتب الجامعا ي  او اادي التكتيك النظاي والتطبيقا  ا العم  م   ألسديقا لوع  (2)

 57يص 0222ي نة
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مةةا  آوأيجةةاد وظةةا ف  ةةا الم تشةةفيا  لمعا ةةه حالةةة الفقةةاا  وزيةةااتإ   ةةا منةةازلإ   ةلةةاالحاجةةة 
يتخسةةةص  ةةةا بحةةة  حةةةات  الطةةة ب  ةةةا  الةةة يالزا ةةةا  والمةةةداا الزا ةةةا  بةةةالمما ي ةةةم  

ق ة  للبحة   بإنشةا  اإلح ةا المدااا والدي  لديإ  مشك   خاسةة واهتمة  جمعيةا  تنظةي  
أ ةاليب  باتحةادعلوما  دقيقةة ةة  كة   ةاد يطلةب الم ةاةد  وبةدأ  المطالبةة والداا ة وتقدي  م

 .اتجتماةيةاتجتماةا كطايقه لح  المشك    اإلس و ادو   نابو جديد  

 مرحلة التخصص المهني: 
 او ةاادم  المماا ةي  للخةدما  الفاديةة وةاوا  التعمة   ةا  إة   ةلوك  كثياشعا   

مةةا  بت ةةلوب  وو خدمةةة الفةةاد  ليماا ةةوااتجتمةةاةيي   ي اوخسةةا يمةة   اوو وتخةةال الاةيةة  
جديد بعد ماحلة العشوا ية وظإا كتاب التشخيص اتجتماةا للعالمة مةااي ايتشةموند لتحديةد 

العملةةةا لخدمةةةه الفةةةاد الداا ةةةة  اإلطةةةااالعةةةا  لخدمةةةة الفةةةاد وأهةةةدا إا وأ ةةةاليبإا وظإةةةا  اإلطةةةاا
المنظمة وطاأ ةل  خدمةة الفةاد العديةد مة   يةاتجتماةوالتشخيص والع ل وظإا  الداا ا  

خدمةةةة الفةةةاد مةةة   وا ةةةتفاد المماا ةةةة  وأ ةةةاليبوالمجةةةات   اوهةةةدافالتطةةةواا  التةةةا شةةةمل  
خدمةة الفةاد  وانطلقة  اقتساديةبما شاهده العال  م  أزما   وتتثا  اإلن انيةتطوا النظايا  

اقعيةه محةدد  وتطةوا  مجةات  أهةداف و  ةلةا اوهداف ا العديد م  المجات  وتطوا تحديد 
 .المماا ة ومفإو  المشكلة 

 :المفاهيم والمصطلحات -3
ل  يتف  العلما  المختسي   ا العلةو  اتجتماةيةة ةلةا تعايةف محةدد لخدمةة الفةاد ي 

مةة  جانةةب ي  و ةةا هةة ه الواقةةة يحةةاو  الباحةةث ةةةا  وهةة  المفةةاهي   ةليةةه كةة  واحةةد ينظةةا 
 .اا ة والمسطلحا  التا تإ  مووو  الد
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 ةةا  الم ةةاةد   ةلةة مإنةةة تقةةد  خةةدماتإا لمةة  يحتةةاجو   بتنإةةا, (3)ةقبةةا  بشةةيا ةا تإةةا
مشك تإ  الشخسية واتجتماةيةة وهةد إا هةو تخفيةف العنةا  ومعاونةة الفةاد ةلة  بلةو  التوا ة  

 .او و  
ةمليةةة تمةةااا  ةةا مؤ  ةةا  اجتماةيةةة لم ةةاةده اإل ةةااد   عا تإةةا بتنإةةا (4)هيلةةي   أمةةا

 .واجإة الفعلية للمشك   التا تعو  أدا إ  لوظا فإ  اتجتماةيةةل  الم

 ة  ي ةتخد   يةه معةااف العلةو  اإلن ةانية والمإةاا   أنإةاةلا  ةا إا قد  (5) توك ةما 
مكانيةةا  المجتمةة  لتحقية  أ وةة  داجةةه مة  التكيةةف بةةي  الفةةاد  لتوجيةه كةة  مةة  طاقةا  الفةةاد وا 

 . وبي ته اتجتماةية
ةمليةةةة تعتمةةةد ةلةةةا المإةةةاا  والعلةةة  لم ةةةاةد   بتنإةةةا: (6)ةثمةةةا   ةا إةةةا ةبةةةد الفتةةةاوو 

 .لوظا فإ  أدا إ تعو   ةلاداجة ممكنة ةل  مواجإه المشك    أقس ةل  بلو   اإل ااد
والمإةاا   ةا الع قةة  اإلن ةانيةلعلةو   تخد   يةه معةااف ا   ي بتنإا (7) أيواوةا   

مكانيةةلتوجيةةه كةة  مةة  طاقةةا  الفةةاد  اإلن ةةانية  اتدا داجةةة مةة   أ وةة المجتمةة  لتحقيةة   ا وا 
 .اتجتماةا

                                                           
ة مسا ي بدو   نة  اإل كندايةي المكتب الجامعا ي  او اادبشيا ي مماا ة الخدمة اتجتماةية  ا العم  م   ةقبا (3) 
 ي ص

 ج  ال اب الما  (4)

 الماج  ال اب  (5)

 22-20ي ص0202ةبد الفتاو ةثما  ي خدمة الفاد  ا المجتم  الناما ي مكتبة  اتنجلوا المسايةة  مسا ي  نة  (6)

ةبد الفتاو ةثما  ي خدمة الفاد  ا محيط الخدمة اتجتماةيةيالمكتب الجامعا ي اإل كنداية ة مسا ي  نة  (7)
 22-20ي ص0222
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طايقةةةةة مإنيةةةةة  ةةةةا الخدمةةةةة اتجتماةيةةةةة   إةةةةا , (8) الحةةةةااونا اطمةةةةة  تعايةةةةف ةمةةةةا
 ةةةةا  التكيةةةف  الةةةدي  يقعةةةةو   ةةةا مجالإةةةا  با ةةةةت    الطاقةةةا  الشخسةةةةية  او ةةةاادلم ةةةاةد  

ايقةةة مؤ  ةةية لتنبيةةه ط ةلةةا انإةةا,  (9) وةا إةةا احمةةد ال ةةنإواي .والبي يةةة  ةةا تسةةحي  تكةةيفإ 
مكانيةةةا  المجتمةةة   وا ةةةتثماا قةةةداا   اإل ةةةااد للنوةةةج اتجتمةةةاةا ل  ةةةتفاد  مةةة  ةمكانيةةةاتإ  وا 

 .للت لب ةلا العقبا  اتجتماةية التا تعتاوإ 
مةة  التعايفةةا  ال ةةابقة ي ةةتنتج أ  خدمةةة الفةةاد هةةا ةحةةدع طةةا  الخدمةةة اتجتماةيةةة 

ت  ةةداده نظايا وةمليةا وت ةتإدف  (ا اجتماة أخسا ا)  ويماا إا شخص مإنا متخسص
تحقيةة  ةمليةةة الم ةةاةد  وتمةةااا  ةةا مؤ  ةةا  اجتماةيةةة و ت ةةتند خدمةةة الفةةاد ةلةة   قاةةةد  

ولإةا , واإلحسا  وغياهةا واإلداا ةلمية م تمد  م  العلو  اوخاع كعل  اتجتما  وةل  النفا 
إنيةةة المتبادلةةة والتفاةةة  الم ةةتما جوانبإةةا الوقا يةةة والع جيةةة اإلنما يةةة وهةةا تةةؤم  بالع قةةة الم

وتقةةو  ( الداا ةةة والتشةةخيص والعةة ل)تقةةد  خةةدماتإا بمجمةةو  مةة  العمليةةا بةةي  الفةةاد وبي تةةه و 
 .ةل  توظيف العل   والخبا  والمإاا  وها القاةد  او ا ية التا تاتكز ةليإا خدمة الفاد 

 :(10) أهداف خدمة الفرد  -4

شخسية العمي  وظاو ه البي ية وهو الم توع الة ي يعةالج  تعدي  أ ا ا  ا -ا              
 .لشخسية العمي  ومواجإه الو وط البي ية ج اياالمشكلة 

                                                           
 095يا ال عاد  ي القاها  ة مساداينا خدمة الفاد  ا المجتم  الناماحااو  اطمة ال (8)

 02بدو  تااي  ي صيصةم اإل كندايةمشك   الفادية يالمكتب الجامعايمدخ  ال  ة ل المحمد   مة ال باايي (9)

  067/066يص0999ة ي نصم ةاإل كندايةد التحليليةيالمعإد العالا للخدمة اتجتماةيةيخدمة الفا ال يد اموا ي (10)
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تعةةةةدي  ن ةةةةبا  ةةةةا شخسةةةةية العميةةةة  وظاو ةةةةه البي يةةةةة وهةةةةو م ةةةةتوع ي ةةةةتإدف  -ب 
 .واقعية أكثاالتخفيف م  حد  المشكلة بتعدي  شخسية العمي  وهو م توع 

ا شخسية العمي  وهةو  ةا حالةة المشةك   التةا تكةو  تعدي  كلا أو ن با   -ل 
شخسةةية العميةة  هةةا ال ةةبب أو الحةةات  التةةا يتعةة ا  يإةةا التعةةدي  البي ةةا وتخلةةيص شخسةةية 

مكانياته قدااتهالعمي  وا تثماا   .وا 

وهةةو  ةةا الحةةات  التةةا ت تكةةو  , تعةةدي  كلةةا أو ن ةةبا  ةةا الظةةاوف البي يةةة  -د  
الظةةةاوف البي يةةةة  ةةةا ال ةةةبب  ةةةا الموقةةةف اإلشةةةكالا   ة بةةةشخسةةةية العميةةة   ةةةببا  ةةةا المشةةةكل

 وشخسية العمي   ليمة وتكو  العوام  البي ية واغطة ةل  العمي 

التةتثيا ةلةا  ي ةتحي  ةا الحةات  التةا , تثبي  الموقف تجنبا لمشةك   جديةد  - ةه
 شخسية العمي  أو ظاو ه البي ية لتجنب المزيد م  التدهوا

 :(11)عمليات خدمة الفرد -5

والتا يقةو  بإةا  والمتفاةلةيقسد بإا مجموةه الخطوا  المتداخلة المتتالية والمتاابطة 
المإنا لتحقي  هةدف معةي  لعة ل مشةك   العمية  وتنق ة  هةده  ةةداده ا وو   اوخسا ا
 ةا  المخسسةة للعةا  الم ةاحة لمحدوديةونظاا  .الداا ة والتشخيص والع ل ةلاالعمليا  

 .مووو  الداا ة  باةتبااهةلا الع ل التاكيز  ه ه الواقة  يت 

 :(12) الدراسة -5-1

                                                           
 056ي ص 0222 لوع ألسديقا ي خدمة الفاد  ا محيط الخدمة اتجتماةية ي المكتب الجامعا ي اإل كنداية ة مسا ي  نة  (11)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ واإلنسانيةالعلوم االجتماعية مجلة 

212 

 

ها جم  البيانا  والمعلوما  ة  العمي  لم اةدته ةلة  تووةي  الموقةف ومعا ةه  
ومةا  حةدث وكيةف  او ا ةيةةلة  المشةكلة  اوخسا اللمشكلة وتنظي  وقوف  المؤديةالعوام  
 المإنيةةةةةطلةةةةب قةةةةداا كبيةةةةاا مةةةة  المإةةةةاا  وتت ال ةةةةإلةوهةةةةا لي ةةةة  بالعمليةةةةة , يحةةةةدث ة يمكةةةة  

تجعة  العمية   ناجحةةتقةه العمية  ويكةو  ة قةة مإنيةه  اكت ةابلألخسا ا التا ت اةده ةل  
 اوخسةةا اويةةدلا بالبيانةةا  والمعلومةةا  المتعلقةةة بالمشةةكلة ويعتمةةد نجةةاو  لألخسةةا ايطمةة   

لقيةةا  بعمليةةه الداا ةةة ا اوخسةةا ا وت ي ةةتطي , ةلةة  مةةدع التزامةةه بتطبيةة  مبةةاد  خدمةةة الفةةاد
وتبةةدأ ةمليةةه الداا ةةة  ةةا أو  لقةةا  , للمعلومةةا  او ا ةةابةةدو  مشةةااكة العميةة   إةةو المسةةدا 

, ةمليةةةةة الم ةةةةاةد  بانتإةةةةا وتنتإةةةةا  متتاليةةةةةبةةةةي  العميةةةة  واوخسةةةةا ا وت ةةةةتما  ةةةةا مقةةةةاب   
خجةة  مقابلةةة  إةو مشةةحو  بمشةةاةا القلة  والتةةوتا وال وةب والخةةوف والللوالعمية  ةنةةدما يةتتا 

دخةةةا أزالةةه هةةةده المشةةةاةا والمخةةاوف  اوخسةةةا اوةلةة     اتلفةةةه والطم انينةةه بتطبيةةة  مبةةةاد وا 
 .خدمة الفاد وخسوسا الع قة المإنية 

 اومةةاك وتشةةم  منةةاط  الداا ةةة ,  الجوانــا التــي يجــا اه تشــملها عمليــة الدراســة
  العوامةة  وةاواي الحسةةو  ةليإةا مةة  معلومةا  وحقةةا   ةة اوخسةةا اوالجوانةب التةةا يةاع 

مكانيةةا المتداخلةةة  ةةا المشةةكلة  وأ ةةباب المشةةكلة والعوامةة   اووليةةةالعميةة  وبي تةةه والبيانةةا   وا 
الع قةةا   وطبيعةةة والثقةةا اوالتعليميةةة  السةةحية يإةةا والجوانةةب  المتداخلةةةلإةةا والعوامةة   المؤديةةة

مكانياتإااو إا ظومعلوما  ة  المؤ  ة وشاوطإا و  اتجتماةية  .إاونوةيه خدمات وا 

  :(13) مصادر الدراسة -5-1-1

                                                                                                                                                    
 الماج  ال اب  ونفا السفحة  (12)

 75-77ي ص 0220ة مسا ي  نة  اإل كندايةخياع الجميلا ي نظايا  خدمة الفاد ي المكتب الجامعا ي (13)
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  ــل نفســ للمعلومةةا  للحسةةو  ةلةة  المعلومةةا  الخاسةةة  اوو المسةةدا  باةتبةةااه :العمي
 .بالمشكلة 

 وهةةا مسةةدا مةة  مسةةادا المعلومةةا  خسوسةةا ادا كانةة  ةةةام  مةة  العوامةة  : ألســرةا
 .أوتموا قة العمي   أخدالم ببة للمشكلة ويجب 

 والجيةةةاا  والمةةةداا وسةةةاحب  كاوسةةةدقا  الموقـــفعلـــى  تـــأثيرالـــديه لهـــم  األشـــخاص
 .العم 

 اإلشةةكالاالموقةةف  أوالتةةا لإةةا ة قةةة بالمشةةكلة  البي يةةةبعةة  العوامةة   :البيئــة ومواردهــا 
 .البي ية والو وط اوحداثحات  انحااف  مث 

  اتختبةةةااا   أو الةةة كا معا ةةةه ن ةةةبة  ةلةةة  اوخسةةةا اقةةةد يحتةةةال  :الخبةةةاا  المتخسسةةةي
 .اإلشكالاواتتسا  بإ  لتحديد الموقف  المختلفةا   ا التخسسا  النفي ة  الخبا 

  ولةةوا    وشةةإا  ةةدمةة  م ةةتندا   اوخسةةا ا ةليإةةاوهةةا التةةا يحتةةال  :والوثــائ المســتندات
 .وقواني  وغياه

 :(14)أساليا الدارسة -5-1-2

م  العمية  بإةدف داا ةة المشةكلة  اوخسا اوها المقابلة التا يجايإا  :لمقابلةا -ا
شخيسإا وة جإا وها لقةا  مإنةا مةاتبط بالمؤ  ةة وشةاوط المؤ  ةة وتحتةال الةا مإةاا  وت

 . وأ اليبإاكا يه ولإا شاوطإا 
                                                           

 207ي ص 0992مود ح   ي مماا ة خدمة الفاد ي بدو  داا ومكا  النشا ي  نة مح (14)
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 :المنزليةالزيارة  -ا

السةةةوا  لحيةةةا   إليوةةةاووهةةةا نةةةو  مةةة  المقةةةاب   المإنيةةةة وتةةةت   ةةةا منةةةز  العميةةة   
 .جديد انطبا  اوخسا اومعيشة العمي  ةل  الواق  وتعطا 

   :(15) لتشخيصا -5-2 

نتيجةةة تحليلةةه وتقييمةةه للحسةةيلة  اوخسةةا االتشةةخيص هةةو اأي مإنةةا يكونةةه        
 اوخةا ةلةاوالعمية  وكة  منإمةا يحتةال  اوخسةا اةمليةه مشةتاكة بةي   أيوةاوهةا , الداا ية 
بسةوا   عالةة  ةيت  التوسة   اشةتااكإماالمتبادلةة وأدا تة   الثقةةتعاونه ويعتمد ةلة   ةلاويحتال 

ةمليةةه تف ةةيا  أيوةةاوهةةو ,  ة جيةةةسةةياغة تشةةخيص متكامةة  تبنةة  ةلةة  أ ا ةةه خطةةة  ةلةةا
ةنةةدما يلةة   واوخسةةا ا, الداا ةةة    التةةا حسةة  ةليإةةا مةة  ةمليةةةالمعلومةةا  والحقةةا وتحليةة 

الةةةةدت   والمعةةةةانا مةةةة  خةةةة    ا ةةةةتخ ص تنةةةةه يعمةةةة  ةلةةةة   الداا ةةةةيةبالحقةةةةا   والمعلومةةةةا  
  يقو  بتحليلإا وتقييمإةا وتف ةياها وتةت  ةمليةه التشةخيص التا حس  ةليإا ت الداا يةالحقا   

 طبيعةةكمةا يقسةد بالتشةخيص  ةا خدمةة الفةاد  إة  وتف ةيا , التا تبن  ةليإا الخطة الع جية
الوةةةعف الواجةةةب ة جإةةةا وتحديةةةد  أمةةةاك المشةةةكلة ةلةةة  وةةةو  المعلومةةةا  والحقةةةا   لمعا ةةةه 

 .الخل   وأماك المشكلة 

 :يشتمل عليها علي  التشخيص  أهجوانا يجا وهناك عدة     

 .تحديد مجا  المشكلة ونوةيتإا

                                                           
 22-20ي صماج   ب   كاه ةبد الفتاو ةثما  ي خدمة الفاد  ا محيط الخدمة اتجتماةيةي (15)
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 .الخاسة بالمشكلة النوةيةتحديد 

 .المتداخلة  ا المشكلة العوام تف يا 

 ع ل والجوانب التا يااد ت يياهاتحديد مناط  ال

 :(16)العالج في خدمة الفرد -5-3 

د  بإةا للمؤ  ةة ةنةدما العمي  التةا تقة لمشكلةح   أ و الع ل هو تحقي          
 تةةةتثيا بإحةةةداث اإلشةةكالا ةةا الموقةةةف  التةةةتثيادواه اتجتمةةةاةا ويحقةة   أدا يعجةةز الفةةةاد ةةة  

يفتةه اتجتماةيةة ظ ةا لو  أدا  أ و لتحقي   البي ية ظاو ه ا  أوايجابا  ا شخسية العمي  
مكانيا المؤ  ة  ةمكانيا وتحقي  ات تقااا ويكو  دلك  ا حدود   . (17)العمي  وا 

 ه ةو ظا  آواتيجابا  ةا شخسةية العمية   التتثياهو , (18) ةثما ةبد الفتاو  وةا ه 
 هوووةةةةةةاةا ةةةةةةتقااا  أ وةةةةةة تحقيةةةةةة   أو أتجتماةيةةةةةةهيفتةةةةةةه ظلو  أدا  أ وةةةةةة البي يةةةةةةة لتحقيةةةةةة  

 المؤ  ة ةمكانيا اتجتماةية  ا حدود 

 :(19)أهداف العالج  -5-3-1

                                                           
 لوع ألسديقا ي خدمة الفاد  ا محيط الخدمة اتجتماةية ي اإل كنداية ة مسا ي المكتب الجامعا ي  نة  (16)

 057صي 0200

  079ةبد الفتاو ةثما  ي ماج   ب  دكا  ي ص(17)

 اج  ال اب  ي ونفا السفحة مال(18)

 027-021ال يد اموا  ي ماج   ب  دكاه ي ص(19)
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 ةةا لةةدي  يعةةانو  مةة  مشةةاك  ا اإل ةةاادم ةةاةد   ةلةةايإةةدف العةة ل  ةةا خدمةةة الفةةاد 
 ةلةاا فإ  اتجتماةيةة ويإةدف العة ل ظةقداتإ  ةل  القيا  بو  ا تعاد أدا إ  اتجتماةا وةل  

النشةةاط اتجتمةةاةا الماغةةوب  يةةه  ةلةةا با ةةتعادتهتح ةةي  الوظةةا ف النف ةةية واتجتماةيةةة للفةةاد 
عميةةة  مةةة  تخلةةةيص ال ةي, والعةةة ل ي ةةةتإدف حةةة  مشةةةكلة العميةةة  وتعةةةدي  شخسةةةية العميةةة  

داجةةة لتقويةةة كيانةةه اتجتمةةاةا ويإةةدف العةة ل  أقسةة ةلةة  نف ةةه وتحقيةة   واةتمةةادهمشةةكلته 
 أهةةدافنفةةا  ةلةةا امةة  المعتاوةةة كمةةا يإةةدف العةة ل أيوةةالخلةة  المةةواط  السةةال  وأزالةةه العو 

 ةا الجوانةب  بالتةتثيا ةا شخسةية العمية   او ا ةيةالت يةاا  والتعةدي    بتحداثخدمة الفاد 
 وط الخااجيةة وة ا الظاوف البي ية لتخفيةف ال ايجابا وتتثيا ا الشخسية  الوعيفةو القوية 

 أوكلةةةا  ةةةا شخسةةةية العميةةة  ةنةةةدما تكةةةو  شخسةةةيته هةةةا الم ةةةبب  أوبالقيةةا  بتعةةةدي  ن ةةةبا 
ن با بالظاوف البي ية المحيطة بالعمي  ةنةدما تكةو  أو تعدي  كلا  وأجاا . ال بب للمشكلة 

تجميةةد الموقةةف ةلةة  مةةا هةةو ةليةةه  أوف حةةد  الظةةاوف البي يةةة بتخفيةة  ةةليمةشخسةةية العميةة  
 خو ا م  المزيد م  التدهوا 

 : (20)العالج أنواع -5-3-2

  : الذاتيالعالج  -أ   

 العجةةزالمقسةةود  ةةا شخسةةية العميةة  لمواجإةةة  التةةتثيا أحةةدا     ةةاثةةمتي          
وهةو مجموةةه مة   هبةحيطةي  الم او ةااد ةا احةد  التةتثيا أوالقةو   أمةاك  ا شخسةيته وتةدةي  

تعةدي  كلةا ث حةدااو ا ةية ويكةو  بإتعةدي    ةا ةاداتةه  أوالعمية    ا العمليا  ت تإدف 

                                                           
 ةبد الفتاو ةثما  ي ماج   ب  دكا  ي ص(20)
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النف ةية  المعونةة أ ةلوب الداناتعدي  ن با  ا الشخسية وي تخد  الع ل  أوجداي للمشكلة 
ب والخجةة  المشةةاةا ال ةةلبية وتخفيةةف هةةده المشةةاةا المسةةاحبة للمشةةكلة كةةالقل  وال وةة وأزالةةه

ةلة  التما ةك وات ةتقااا ويكةو  بالع قةة المإنيةة والنسة   الة ا والتوتا والتةا هةدد  قةداا  
وتعةةدي  ات ةةتجابا  تعتمةةد ةلةة  .الوجةةدانا واإل ةةاا والمبةةادا   والم ةةاةد والت ةةام  والتعةةاطف 

  العمية  مة  خة   المقةاب   ومةن ةنمو الع قة المإنية وت تإدف تعدي  جوهايا  ا شخسي
والنسة  وال ةلطة والتحوية   باإليحا ويكو   يوات تجابا   اوةاا قو  دا عه جديد  وتعدي  

وتعةةةدي  العةةةادا  باتةتمةةةاد ةلةةة  الع قةةةة المإنيةةةة مةةة  تكةةةوي  البسةةةيا  بات تبسةةةاا والتف ةةةيا 
 .والتدةي   واإلقنا  وات تثاا والتعل  

 :العالج البيئي -ا  

       المحيطةةةةي  بالعميةةةةة  و  او ةةةةاادنحةةةةو  الموجإةةةةة  هةةةةو الجإةةةةود و الخةةةةدما           
 ة ل مباشا وغيا مباشا  ةلاالظاوف البي ية المحيطة بالعمي  وينق   

 مة  مةوااد  أوها الخدما  التا تقد  للعمي  مباشةاا مة  المؤ  ةة  : العالج المباشر
 أو واإليةوا التشة ي  او التتهية  وال ةك   آووالم اةدا  المالية  اإلةانا  مث البي ة 

 مةةةة  بعةةةة  الا ةةةةو  او البحةةةة  ةةةةة  ةمةةةة  اإلةفةةةةا  أو الماليةةةةة اإلةانةةةةة أوالتةةةةاوي  
ماديةةة ومعنويةةة مسةةداها البي ةةة ويوجةةه هةةدا النةةو  مةة   أثةةاايعةةانا مةة  للعميةة  الةة ي 

القةةوع الكامنةةة  ةةا بي ةةة العميةة  وتح ةةي  قداتةةه ةلةة  التكيةةف وقةةد تكةةو   ةلةةاالعةة ل 
يحتةةال للتعامةة  مةة  القةةوع  واوخسةةا ا   وط هةةا ظةةاوف معيشةةية  ةةي ةوةةهةةده ال

 أ كةةةةةاا   وطإ  ومعةةةةةاملتإ  مةةةةة  العميةةةةة  وتعةةةةةديوةةةةةالبي يةةةةةة لتخفيةةةةةف اتجاهةةةةةاتإ  و 
يةة والمحيطةي  بةه ويجةب ا ةت    المةوااد البي يةة تم  بي  ليتجاوبواتجاها  العمي  
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والمدا ةةةة  او ةةةا مةةة  اقةةةاب مسةةةدا  المةةةواادللحسةةةو  ةلةةة  م ةةةاةدا  وا ةةةت    
 ,انة والباامج لتح ي  موقف العمي  وتشفيا  والحوالمؤ  ة والم 

  ةلةةةا  وتإةةةدف توجةةةه للمحيطةةةي  بالعميةةة  التةةةاهةةةا الخةةةدما  : مباشـــرالالعـــالج  يـــر
زيةاد   عةاليتإ  لم ةاةده العمية   أو وطإ  الخااجيةة وةتعدي  اتجاهةاتإ  وتخفيةف 

  ةةا المشةةةكلة وكةةة  مةةةا زاد   عاليةةةة العةةة ل يةةزداد العميةةة  قةةةداه ةلةةةا تعةةةدي  بي تةةةه
والفةةاد  متفاوتةةة متداجةةةوالبي ةةا بسةةواه  الةةدانامواادهةةا ويمةةااا العةة ل  وا ةةتثماا

 .وبي ته هما وحد  زمنية ومكانية ت يمك   سلإما ة  بعوإما

  : والبيئي الدانيتكامل العالج  -ج    

 زمنيةة ةا بي تةه يةنعكا ةليةه وهةا وحةد   يحةدثت يمك   س  الفةاد ةة  بي تةه ومةا 
العمية   ةوف  ة  بحيةثقل  جإود الع ل البي ةا  الدانااد   عاليه الع ل ومكانية وك  ما ز 

مواادها والع ل يقو  ةل  خطة كاملةة ويعتمةد ةلة   وا تثماايكت ب القدا  ةل  تعدي  بي ته 
  او اليبقاةد  ةايوة م  

  :االجتماعي في عملية العالج األخصائيدور  -6

قةةةةةديا احتياجةةةةةا  العميةةةةة  وتحديةةةةةد اتجتمةةةةةاةا  إةةةةة  وت اوخسةةةةةا اي ةةةةةتوجب ةلةةةةة  
غيةةا  أوطلةةب العميةة  غيةةا واوةة   أحيانةةاوالمةةوااد الشخسةةية والبي يةةة وقةةد يكةةو   اإلمكانيةةا 

وقةد يكةو  طلةب العمية  دايعةه  الة ا وةعيف  أومايوةا  أوقادا ةل  الوسةو  للحة  ال ةلي  
 أوالماليةةة  الم ةةاةد يواجإةةه طالةةب  الةة يلإةةده الو ةةيلة تإابةةا مةة  الحةةال  اويلجةة أخةةاعلحاجةةة 

 اوخسةةةا امةةة  الخةةةدما  غيةةةا التةةةا ةبةةةا ةنإةةةا وتكةةةو  مإمةةةة  أخةةةانةةةو   ةلةةةايكةةةو  يحتةةةال 
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اتجتمةةةةةاةا تووةةةةةي  الموقةةةةةف وتشةةةةةخيص المشةةةةةكلة وتحديةةةةةد الخةةةةةدما  الع جيةةةةةة المنا ةةةةةبة 
العمية  وتسةواه للحة   ةا  أ كةااومعا ه  مختلفةحلو   ةلاواتشتااك م  العمي   ا الوسو  

مكانيةةا حةةدود وقةةداا   شةةعا  ة االبي يةةة بنف ةةه  المةةواادا ةةت     ةلةةاالعميةة  وتوجيةةه العميةة   وا 
 ة ا واإلاشةةادوالقيةةا  بتوجيةه النسةة   الم ةةاةد بةةدلك وتعايةف العميةة  بمسةةادا هةده  اوخسةا ا

 وط وةال ةزالةة أو ةا ةمليةة تخفيةف  مإمةةوقبو  العمية  لإةدا اتتجةاه والنسةيحة  باغبةشعا 
 ةةا العمةة  وم ةةاةد  العميةة   اوولويةةة ومااةةةا الخطةةة الع جيةةة  البي يةةة والقيةةا  بتاتيةةب وتق ةةي 

وت يمكةة  تناولإةةا مةةا   ومتنوةةةةالمشةةكلة  قةةد تكةةو  مشةةاك  العميةة   معقةةد   أجةةزا ةلةة   سةة  
العميةةة  لتةةةنإ  بم ةةةؤوليا  العةةة ل ومعا ةةةه وجإةةةه نظةةةا   ا واحةةةد  كةةة  يجةةةب ةلةةة  تقويةةةة 

 اوخسةا ايإةت   أ مناقشةتإا كمةا يجةب ومتاةبةه و  مشةاكلهالعمي  وم اةدته  ا التعبيةا ةة  
بتعةدي   أيوةايإةت   ة بتو  ليةتمك  مة  متابعةه العمية  وت بةد  أوتبت جي  الخطوا  الع جية 

العةةة ل البي ةةةا بعيةةةد ةةةة   ة التةةةا تواجةةةه العميةةة  وةلةةة  الةةةاغ  مةةة   الوةةة وطوتخفيةةةف حةةةده 
 .اتجتماةا باوخسا اا بع قته ثتتشخسيته ت ة  ةتشخسية العمي  

 باو ةةةاليباتجتمةةةاةيي   اوخسةةةا يي و ةةةا مجةةةا  المماا ةةةة المختلفةةةة يعتبةةةا اهتمةةةا  
اتجتمةةاةيي   اوخسةةا يي يعمةة  مةة  اجلةةه  الةة يوةةاوايا ولةةه مباااتةةه المنطقيةةة  الإةةدف  أمةةاا

 ي ةملإةة  أدا تح ةةنا  ةةا  أوت يةةاا  يشةةاهدوا أ هةةو الاغبةةة  ةةا م ةةاةد  العمةة   واغبةةتإ   ةةا 
تووةةةي   ةلةةةاالتةةةا تإةةةدف  اتجتماةيةةةةةلةةة  مةةةا قدمتةةةه النظايةةةا   نظةةةا  بإلقةةةا و ةةةوف نقةةةو  

 الع ل والع قة المإنية الع جية  وأ اليبالمماا ة الحالية 
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 :(21) أساليا العالج

نظايةةا  العةة ل قةةد ت تةةو ا لألخسةةا ا اتجتمةةاةا م ةةاةده كا يةةة  ة ي حةةظ      
  والتعةةاو  معةةه واقتاحةة  مةةااي ةنةةدما يعمةة  مةة  اجةة  العميةة الكاملةةة بالثقةةة باإلح ةةااتمكنةةه 

اتجتمةةاةيي  للم ةةاةد   اوخسةةا يي يعتمةةد ةليإةةا (22) أ ةةاليب أابعةةه تتوةةم ايتشةةموند نظايةةة 
 :ي وها ةل  الت لب ةل  مشاك  العم   

 م اةد  العمي  ةل  ات تبساا  ا خسا سه الشخسية الفادية. 

   البي ية ا والمؤثا م اةد  العمي  ةل  ات تبساا بالموااد والمت ياا. 

 كةةةةا اوخسةةةةا ا لتنظةةةةي   كةةةةا  تةةةةتثيا أي, مباشةةةةا للعقةةةة   ةةةةا العقةةةة  تةةةةتثيا 
 .العمي 

 المحيطةةي  بالعميةة  لم ةةاةدته ةلةة   اوشةةخاصغيةةا مباشةةا يقةةو  بةةه  تةةتثيا
 .القيا  بالوظيفة اتجتماةية

         يقةةو  أخةةاعمةةااي ايتشةةموند  ةةا مؤلفةةا   ةليإةةاالتةةا أشةةاا   او ةةاليب ولقــد تكــررت
 :(23)هما أ ا يي بشي ي   اوخسا اا  الع ل يتوم  قيا  ( ولابوات) 

                                                           
و  تااي  ي ممدوو  ال الد وقا ي دوا خدمة الفاد  ا تسنيف ال لوك ي المكتب الجامعا ي  القاها  ة مسا ي بد (21)
  97ص

 96ي ص ال اب اج  مال(22)

 025-96اج  ال اب  ي صمال(23)
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  مسةةدا لخدمةةة  ةلةةااتجتمةةاةا باتهتةةدا   اوخسةةا اوهةةو قيةةا   المنفةة دوا
 .التاتيبا  التا ت م  للعمي  بات تفاد  م  هده الخدمة ةتخادمعينه ث  

  لتعةةةةدي   الةةةةدانا لتةةةةتثياهاتجتمةةةةاةا  اوخسةةةةا ادوا الموجةةةةه وهةةةةو مماا ةةةةة
 .او ايةالع قا   أو اتجتماةيةاها  العمي  نحو الع قا  اتج

 :(24) جورداه فيقترح أساليا العالج كاألتي العالم أما

   اتجتماةا بدواه بم ةاةد  العمية   اوخسا اتنظي  خدمة  عليه حي  يقو
 .ةل  اختياا الخدما  اتجتماةية التا يو اها المجتم 

   تعةةدي  البي ةةة  أوجتمةةاةا ةلةة  تسةةحي  ات اوخسةةا اتعةةدي  البي ةةة ويعمةة
 .ةليه تتثياهااتجتماةية للعمي  للتخفيف م  

  توجيةةه و تةةدةي   ةلةةاالعةة ل المباشةةا ويةةت  ةةة  طايةة  ةةةده مقةةاب   تإةةدف
مشةةاةا  حقيقةةةاتجاهةةا  ايجابيةةة م  مةةة لتحقيةة  التةةواز  النف ةةا وتووةةي  

 .وال لوكيا  او كااالعمي  وتحايك ةواطفه وتف يا بع  

 : للع ل أ اليب أابعه ةل ينما أشاا  العالمة لو ي  ب

  (:25)العالج االجتماعي -1

                                                           

 202ي ص 0992محمود ح   ي مماا ة خدمة الفاد ي بياو  ة لبنا  ي  نة  (24)

 الماج  ال اب  ونفا السفحة  (25)
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 .تعدي  البي ية اتجتماةية دو  التعا  لتعدي  اتجاها  و لوك العمي 

م ةةةاةد  العميةةة   ةةةا الحسةةةو  ةلةةة  ات ةةةتفاد  مةةة  الخةةةدما  اتجتماةيةةةة  او ةةةاليب
 .ة وت ييا العوام  ال لبية للبي  ا س وتكو  ة قا  

اتجتمةةةاةا والعميةةة  وا  يعبةةةا لةةةه ةةةة  اتجاهةةةا   اوخسةةةا اةنةةةد التقةةةا   :الع قةةةة
 .التاحيب واتحتاا 

الةةةةدي  يجةةةةدو  سةةةةعوبا   ةةةةا التعامةةةة  مةةةة  الواقةةةة  وتاجيةةةة   او ةةةةااد :نةةةةو  العمةةةة  
 .الظاوف البي ية ةلامشك تإ  

 (:26)العالج النفسي -2

 .لل ا  الحاليةالمحا ظة ةل  قوع التوا    :الهدف

 .بال نب اإلح ااالتطمي  واتتجاها  التا ت م  بتخفيف  :األساليا

اتجتمةةاةا  اوخسةةا ام ةةاةد  العميةة  ةلةة  مةةا يحملةةه مةة  مشةةاةا نحةةو  :العالقــة
 .الو وطوتعدي  اتجاهاته وحمايته م  

 .لديإ  وعيفة ال ا ةم   تكو  وظا ف  :نوع العمالء

 : (27)العالج التصحيحي -3
                                                           

 الماج  ال اب (26)

 206اج  ال اب  ي صمال (27)
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  وأنماطهالعمي   اها اتجتعدي   :الهدف

 ة الخاط ةةةة التةةةةا  ةةةةب   ةحكامةةةةهالتحويةةة  اتيجةةةةابا لتسةةةحي   ا ةةةةتخدا  :األســـاليا
 .الزاخاي  أسداها

ا ةةتخدا  وتووةةي  التحويةة  كعمليةةه ديناميةةة لتةةو يا خبةةا  انفعاليةةه تسةةحيحية  :العالقــة
 .اتجتماةا باوخسا اوتح ي  اتاتباط 

  يحتفظةةةةو  بةةةةبع  الوظةةةةا ف ال ةةةةلبية الةةةةدي واوشةةةةخاصالمااهقةةةةو   :نــــوع العمــــالء
 .لل ا 

  :(28)باالستبصارالعالج  -4

 الةةةة ا تنظةةةي  جز ةةةا لبنةةةةا  الشخسةةةية وت ييةةةةا  ةةةا بعةةةة  وظةةةا ف  ةةةةةةاد  :الهـــدف
 .ت ييا ال لطة ةلايؤدي  ال يالتفكيا  أ اليبت ييا  أيبات تبساا 

ده العميةة  ةا  الخبةاا  ال ةابقة وتف ةةيا المشةاةا ال شةعواية وم ةاةدا ةت: األسـاليا
 .ةل  ا تبساا اتجاهاته الخاط ة

 دانةةةةها ةةةةتجابا  التحويةةةة  لم ةةةةاةده العميةةةة  ةلةةةة  معا ةةةةه حقيقةةةةة  ا ةةةةتثماا :العالقــــة
 .وأهدا ه
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العمةة   الةة ي  يعةةانو  مةة  مظةةاها ةسةةبية واوةةطااب  ةةا الشخسةةية  :نــوع العمــالء
     .كالخج  او الكااهية او العناد

 

 

 المبحث الثاني 

 يديةبعض النظريات التقل

العةة ل والةة   وأ ةةاليب الةةابط بةةي   ا  العميةة  وأهةةداف ةلةةا ا هةة ه النظايةة اكةةز 
 .اتجتماةا والعمي  اوخسا اتنشت بي   التاا  التفاة  كيدينامي

  : (29)العالج النفسي االجتماعي:اوال

وهةةةا  اتجتماةيةةةةالخدمةةة  أو ةةةاطمةةة  بةةي  النظايةةةا  التةةا تزالةةة  تنتشةةةا  ةةا  وهةة 
 أهميةةةواخةةد  بمفإةةو  العةة ل النف ةةا واتجتمةةاةا التةةا تؤكةةد ةلةة  (  لتاهةةو )نظايةةة قةةدمتإا 

وحةدد  بعةة   اودا وأثاهةا  ةا  ةو   اتجتماةيةةةالعوامة  النف ةية الداخليةة والعوامة  الخااجةة 
  :ت اةد العمي  ةل  النجاو  وها كاوتاالتا  او اليب

  الم ةةةاةد   وهةةةو مةةةا يمثةةة  التعبيةةةا ةةة  اتهتمةةةا  والاغبةةةة  ةةةا تةةةو يا:التةةدةي
ح ةةااي ةةاواه مةة  قلةة   ةةا قةةدا  العميةة  وكفا تةةه والتطمةةي  بمةةا  التفةةةوالتعبيةةا ةةة    وا 

 .ودلك بالمدو والتشجي  بال نب
                                                           

 092ة مسا ي ص اإل كندايةي المكتب العالما للنشا ي   او اادطايقة العم  م  محمد سباي ي  (29)
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 دهةة  العميةة  وم ةةاةدته  ةةا  ةلةةا او كةةااالمباشةةا بتوسةةي  بعةة   التةةتثيا
 .الاأي أوالقااا وتقدي  النسيحة  اتحاد

  التعبيا ة  مشاةاهالتنفيا او التفايغ بتشجي  العمي  ةل  حاية. 

   لكةةةة  مةةةة  العميةةةة  والموقةةةةف  الااهنةةةةةالتفكيةةةةا والتتمةةةة   ةةةةا التفكيةةةةا العوامةةةة
نظةةةا  ةةةا مشةةةك ته و ةةةا المحيطةةةي  بةةةه وتشةةةجي  العميةةة   ةةا ال واوشةةخاص

 .اي   ا  موقفهاوشخاص المؤث

  تف ةيا  أوا ةتجاباته الدينيةة المت يةا   أشةكا تشجي  العمي  ةل  التفكيا  ا
 .الم لك أوف هدا التسا  أ باب

 . ا أدا ه الوظيفا المؤثا تشجي  العمي  ةل  التفكيا  ا  إ  العوام  الم ببة 

أ  ةمليةةةه العةةة ل تاكيةةةب دا ةةة  الت يةةةا يجمةةة  بةةةي  هةةةده  ةلةةةا  (30)وأشةةةاا  هةةةولتا
 ةا البي ةة اتجتماةيةة  و ا  العمة   ةا  المةؤثاي  اوشةخاصمة   ا ةتخدامإاويمكة   او اليب

 المةؤثاي  اوشةخاصاتجتمةاةا مة   اوخسةا االتةا يقةو  بإةا  ودواااالعمية   ةا وةو   بي ة
الخةةدما  وتف ةةيا حاجةةا   أمةاك  ةا حيةةا  العميةة  ودواه  ةةا تزويةد العميةة  بالخةةدما  وتحديةةد 

اتجتمةاةيي  بالعوامة   اوخسةا يي تة  زاد اهتمةا  . العمية  بي ةةةلة   التةتثياالعمي  ودواه  ةا 
اتهتمةةا   زيةةاد العةة ل  أ ةةاليبظإةةوا ة قتةةي  بةةاازتي   ةةا  دلةةك اتهتمةةا  الةة  وأدعالبي يةةة 

او  او ةةااداتجتمةةاةيي  بالعمةة  المتكامةة  مةة   اوخسةةا يي بالعميةة  مةة  بي ةةة العميةة  واهتمةةا  
 أ ةةةاليباو الجماةةةةا   ةةةا التعامةةة  مةةة  المواقةةةف اتجتماةيةةةة ودلةةةك ب ةةةبب تسةةةنيفا   او ةةةا

العميةةة  ومةةةوااده البي يةةةة ودوا المةةةدا   او  العةةة ل حةةةو  ادواا محةةةدد  منإةةةا دواه كو ةةةيط بةةةي 
   الناس  ودوا الم تشاا 

                                                           
 ماج   ب  دكاهمحمود ح   ي  (30)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ واإلنسانيةالعلوم االجتماعية مجلة 

211 

 

 :(31)نظرية الدور: ثانيا 

بتنةةة  ال ةةلوك المتوقةة  ممةة  يشةة   مكانةةة او ماكةةزا معينةةا مةة  خةة   مجموةةةة  :يعــرف الــدور
 بةةهومةةا يقةةو   ةةمةةا مةة  الحقةةو  والواجبةةا  للشةةخص  ةةا موقةةف معةةي  ي ومةةا يقةةو  بةةه مةة  

بةاخت ف شخسةية الفةاد  اودوااالة ي يةت  بةي  الشةخص واآلخةاي  وتختلةف  والتفاةة  اآلخةاي 
لقةةد و    .(32) اآلخةةاي مةة   اخت  ةةهومتطلبةةا  الةةدوا ومةةدع اتفةةا  الفةةاد او  ودوا عةةهوحاجاتةةه 

 :هاو ادواا ث ثة انتشا مفإو  الدوا  ا الع ل  ا الخدمة اتجتماةية و ياكز ةل  

اتجتمةةاةا بةةدوا حلقةةة الوسةة   اوخسةةا ا وهةةو ا  يقةةو  :دور الوســيط االجتمــاعي
لتوجيةةةه العمةةة   الةةةا الخةةةدما  التةةةا يو اهةةةا المجتمةةة   اوخةةةاعبةةةي  العميةةة  وبةةةي  المسةةةادا 

وتمكةةي  العمةة   مةة  ات ةةتفاد  مةة  هةة ه الخةةدما  وتن ةةي  الجإةةود وتحقيةة  اتتسةةا  المباشةةا 
 .بي  العمي  ومسادا الم اةد  الموجود 

اتجتمةةةاةا لم ةةةاةد   اوخسةةةا ادوا بتوجيةةةه جإةةةود ويكةةةو  هةةةدا الةةة :دور المســـاعد
مكانياتةةةه  دااتةةةه تكتشةةةافالعميةةة   يمكةةة  ا ةةةتخدامإا  ةةةا التعامةةة  مةةة  بي تةةةه  بحيةةةث الدانيةةةة وا 

 .وم اةده العمي   ا تحقي  هد ه

ةةةة  العميةةة   المتحةةةدثاتجتمةةةاةا بةةةدوا  اوخسةةةا اوهةةةو ا  يقةةةو   : دور المـــدافع
 .أهدا هحت  يتمك  م  تحقي  العمي   أ كااوحاجاته وطاو ومناقشة 

اتجتمةةاةا كيفيةةه  اوخسةةا اينب ةةا ا  يفإةة   أهدا ةةهوةليةةه حتةة  ي ةةيا العةة ل نحةةو 
ح ا ةإ المحيطةي  بةه ونف ةإ   واوشةخاصالعمية   ةدااك دااكإة  وا  للمشةكلة المطاوحةةة وا   وا 
 اوخسةةةا اا  كةةة  ةميةةة  يبةةةدي مقاومةةةة نحةةةو خطةةةة العةةة ل التةةةا يوةةةعإا  اوخسةةةا ايةةةداك 
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 007ص

  506ي ص 0992لثقا ة ي القاها  ة مسا ي  نة القوسا ي نظايا  خدمة الفاد ي داا ا ةبدا لعزيز (32)
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تماةا كما يجب ا  نو   ا اةتباانا انه م  الحقا   الإامة  ا الخدمة اتجتماةيةة ا  اتج
العوامةة  المإمةةة  أهةة اتجتمةةاةا والعميةة  هةا مةة   اوخسةةا االع قةة المإنيةةة التةةا تةةابط بةي  
كمةةةا تعتبةةةا ظةةةاهاه التحويةةة  وهةةةا تلةةةك المشةةةاةا والاغبةةةا  .  ةةةا تحقيةةة  الت يةةةا ونمةةةو العميةةة 

التةةةا تكونةةة  لةةةدع العميةةة  هةةةا مةةة  العمليةةةا  المتلو ةةةة بةةةي   الد اةيةةةة  والمخةةةاوف والعمليةةةا
ةمليةةة المقابلةةة وحتةة  يمكةة  تحديةةد مفإةةو  العةة ل ينب ةةا  أتنةةا شخسةةي  وينب ةةا اتهتمةةا  بإةةا 

اتجتمةاةا والعمية   اوخسةا اللع قة المإنية بي   الكا ية والمعا ةالفحص الدقي   ي بقها  
اتجتمةةاةا وا ةةتجابا  العميةة  نحوهةةا ت  اوخسةةا اجإةةود  وموةةامينإا وا  ةبعادهةةا ةةا كةة  

اتجتمةةاةا تتميةةز  واوخسةةا اوالع قةةة العميقةةة التةةا تنمةةو بةةي  العميةة  . يمكةة  الفسةة  بينإمةةا
مختلفةةةةةة نحةةةةةو  وأ كةةةةةاااتجتمةةةةةاةا وهةةةةةا تثيةةةةةا مشةةةةةاةا  اوخسةةةةةا االعميةةةةة  ةلةةةةة   باةتمةةةةةاد

الةةدي  كةةا  يعتمةةد ةلةةيإ   شةةخاصاوخبةةاا  العميةة  ال ةةابقة مةة   تماثةة اتجتمةةاةا  اوخسةا ا
لكلماتةه وتسةا اته مة  اتجتمةاةا ت ي ةتجيب  اوخسةا اوم  المإ  ا  يةداك .  ا الماوا

ا ةةتجاباته لةةدلك  ةةوف  أنمةةاطةمليةةه التحويةة   ةةا  كةة لكبةة  يةةتحك   يةةه منطلقةةا  مووةةوةيه 
بب ودلةةك ب ةة واإلهمةةا مووةة  الحةةب والتقةةديا واتحتةةاا  او مووةة  العةةدا   اوخسةةا ايكةةو  
النظايةةا  الم ةتخدمة  ةةا  أهة ونظايةةة الةدوا تعتبةةا مة  . لةةه وا ةتجاباتإ  نحةوه ةدااكإة طايقةه 

تإةت  بداا ةة تفاةة  الفةاد مة  بي تةه والع قةا  المتبادلةة  ونإةاالخدمة اتجتماةية وخدمةة الفةاد 
حيةا  بينإما باةتباا ا  العديد م  المشاك  تحد  نتيجة ةةد  قيةا  الفةاد بةدواه وبحكة  تطةوا ال

 انةةه ةلةة  الفةةاد ا  يةةؤدي او يلعةةب اكتةةا مةة  دوا وي ةةلك طايقةةة تتنا ةةب  ووةة وطإاوتقةةدمإا 
ونظايةة . واواي حت  ي ةتطي  التكيةف مة  المجتمة  اودواام  هدا الدوا والتكام  بي  هده 

الدوا تقو  بتف ةيا هةدا التفاةة  وتنوةا الةا المجتمة  ةلة  انةه مجموةةه معقةد  مة  الع قةا  
تةةول  او احةةت   مكانةةه  ةلةةا اإل ةةاادوالجماةةةا  وهةةده الع قةةا  تةةد    او ةةاادبةةي  اتجتماةيةةة 

وهةةا نظايةةة ت ةةتخد   ةةا  أخةةا ةلةةاتختلةةف مةة   ةةاد  اجتماةيةةه معينةةه تحةةت  ةليإةةا ادواا معينةةه
وكةة   ةةاد  ةةا المجتمةة  يشةة   مكانةةه اجتماةيةةه معينةةه وهةةده المكانةةة تحةةت   او ةةاادداا ةةة  ةةلوك 
يشةة له الفةةاد بينمةةا الةةدوا  الةة يهةةا الووةة  اتجتمةةاةا  والمكانةةةمعينةةه ادواا  أدا ةلةة  الفةةاد 
. يؤديه الفةاد لتحقية  توقعةا  المجتمة  منةه كشةاغ  لإةده الوظيفةة او المكانةة ال يهو ال لوك 
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الماتبطةةةة بمكانةةةه محةةةدد   الثقا يةةةة اونمةةةاطويةةةاع العةةةال  ليمةةةو  ا  الةةةدوا هةةةو مجموةةةةه مةةة  
ويشةةم  المفإةةو  التوقعةةا   إل ةةاادهيوةةعه المجتمةة   الةة ي اتتجاهةةا  والقةةي  وال ةةلوك تتوةةم 

الةدوا  ة العةال  هيلةي  بيالمةا   أشااكما . المكانةال ي  يش لو   او اادال لوكية التا ينظمإا 
 ة خدمةةةة الفةةةاد وا ةةةتخدا  نظايةةةة الةةةدوا  ةةةا . يشةةة له الفةةةاد الةةة يالماكةةةز اتجتمةةةاةا  يتةةةتثا

خدمةةة الفةةاد ونظايةةة الةةدوا تإةةت  بداا ةةة سةةاا   أخسةةا امحةة  اهتمةةا   هةةاالمشةةكلة الفاديةةة 
دواه المكلةةف بةةه وةةةد  قداتةةه ةلةة  تحقيقةةه وتكةةو   أدا وتظإةةا ةنةةدما يفشةة  الفةةاد  ةةا  اودواا

تحةةدده المعةةاييا والقةةي   الةة يالمشةةكلة  ةةا شةةك  خةةاول الفةةاد ةةة  الحةةدود الم ةةموو بإةةا للةةدوا 
التكيةةةف وقةةةد يلجةةةا الةةةا المؤ  ةةةة التةةةا يعةةةي   يإةةةا الفةةةاد ويظإةةةا ةةةةد   والتفا يةةةةاتجتماةيةةةة 
الحةا   ةت  الفةاد يعةي   ةا مجتمة  وهةو جةز  مة  ن ة   وبطبيعةة الم ةاةد لطلب  اتجتماةية

اجتماةا كبيةا ويقةو  بةدوا او ادواا  ةا هةدا الن ة  وا  الفةاد  ةا وقة  معةي  وماحلةة معينةة 
 أدا منةةةةه تتطلةةةةب  اودواايشةةة   مكانيةةةةة اجتماةيةةةةه معينةةةه ويةةةةؤدي ادواا اجتماةيةةةةة كةةة  هةةةةده 

 م اةده الفاد ةل  القيا  بدواه وم اةدته ةل  تحقي  التواز  يمث واجبا  معينه والع ل 

 ( 33)العالج في نظرية الدور

ةلة   تةؤثا او ةاادالتةا يقةو  بإةا  اودوااا  منإا ا  وةده ا تاا (اقتاو العال   تاي 
النف ةية  ل وةطاابا   ةااو الألدواا يكةو  المسةدا  الخطا اه  وماويإ  وا  التعل  وحا

اتجتمةةةاةا والفةةةاد يفتةةةا  ا  تكةةةو  و ةةةيلة  اوخسةةةا اوا  الع قةةةة بةةةي  للفةةةاد  واتجتماةيةةةة
 . ة جية هامه

 

 (34)الخطوات العالجية  

                                                           
 الماج  ال اب (33)

 الماج  ال اب (34)
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والعميةة  كو ةةيلة ة جيةةة وت ةةتخد  هةةده  اوخسةةا اتبةةد مةة  ا ةةتخدا  الع قةةة بةةي  
لمفةةاهي  الخاط ةةةة لةةدع العميةة  ةةةة  المؤ  ةةة تجتماةيةةه لتووةةةي  بعةة  ا ةطةةةااالع قةةة  ةةا 

الةةةدوا  أدا تجتمةةةاةا وابمةةةا يكةةةو  الفشةةة   ةةةا  وخسةةةا اوي ةةةتفيد العميةةة  مةةة  خبةةةا   اودواا
مكانياتههدا الدوا اي ا  قداته  أدا ياج  الا ةد  قدا  العمي  ةل   ت تتفة  مة  متطلبةا   وا 

ةلةة  مإةةاا   التعةةافو  ةةا م ةةاةده العميةة  ةلةة  تحديةةد  اوخسةةا اهةةدا الةةدوا وهنةةا يكةةو  دوا 
 ةدااكطةةوا او يةةدة  ي ة   يحةةاو  واوخسةةا ا اودوااتزيةةد مةة  قةةداا  العميةة  وا  تعةةدي  احةةد 

دااكةةةةهلتعةةةةدي  مفاهيمةةةةه  اوخةةةةاعوات ةةةةتفاد  مةةةة  المسةةةةادا   ودوااهالعميةةةة   بعةةةة   وا  ةةةةناد وا 
حةةد  ةةبع  ادواا الزوجةةة يمكةة  ا  تقةةو  بإةةا الزوجةةة او الةةزول او ا آخةةاي  انةةداا ةلةةا اودواا
الجةةةد او العةةة  او الخةةةا  لم ةةةاةدتإ   ةةةا  او ةةةا مةةة  خةةةاال  آخةةةاي وات ةةةتعانة بةةةت ااد  اوبنةةةا 
 اتجتماةيةةةالمجتمةة  والمؤ  ةةا   ةمكانيةةا وات ةةتفاد  مةة   اودواا أدا  ةةا  الوةة وطتخفيةةف 

ووةةاواي التجةةاوز وال ةةماو  ةةا تخفيةةف بعةة   الوةة وطالتةةا يمكةة  ا  ت ةةاه   ةةا تخفيةةف 
 ودوااه أدا ه ةةةةا  إمةةةة ي قةةةةد تكةةةةو  متطلبةةةةا  الةةةةدوا سةةةةعبه التةةةةا ابمةةةةا تجعةةةة  الفةةةةاد  اودواا

 .بم ؤولياتهالتا تجع  الفاد غيا قادا  اودوااوات ت نا  ة  بع  

  :(35)نظرية سيكولوجيا الذات :ثالثا  

وياكةز هةدا اتتجةاه ةلة  الةة ا   واوابعينيةا ينةا  ث ثه النظايةة مةا بةي  ال ظإةا  هة
  وتشةةةم  ال اا ةةةز وتإةةةت  وةةةالعليةةةا والةةةدا  الةةةدنيا التةةةا ت الةةة ا المةةةتحك   ةةةا تكةةةوي   باةتبااهةةةا

او ةةه لتف ةةيا ال ةةلوك البشةةاي وتشةةك  الةة ا  ومت يةةاا  البي ةةة ولقةةد أشةةاا  ظبحاوةةا الفةةاد و 
وا  ها الداا ةة والتشةخيص ا  خدمة الفاد  ا  يكولوجيا ال ا  تقو  بث ث خط ةل هولتا 
 .والع ل

                                                           
 0229ة مسا ي  اإل كندايةال نإواي ي خدمة الفاد اتكلينيكية ي المعإد العالا للخدمة اتجتماةية ي  ةبدا لمنع  (35)
 01ي ص
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 م ةؤولية ا خدمة الفةاد هةا مةدخ  يحمة  نمةط شخسةية العمية   ا ال و يكولوجيا 
للعميةةةة  وظاو ةةةةه  الةةةة ا هيةةةةا مةةةةدخ  ة جةةةةا ي ةةةةتإدف تقويةةةةة  الةةةة ا مشةةةةك ته و ةةةةيكولوجيا 

الوةةعف وتقويتإةةا ونظايةةة او اتجةةاه  اك أمةةمةة  خةة   تحديةةد  الةة ا المحيطةةة التةةا تعةةو  نمةةو 
سةةية  ةةا تفاةلإةةا مةة  المقومةةا  هةةا مةةدخ  ة جةةا يإةةت  بالمقومةةا  الشخ الةة ا  ةةيكولوجيا 

  ةةا  ثةةهةةده النظايةةة  ةةت  العةة ل يتم  البي يةةة لتحديةةد المشةةكلة والتخطةةيط لع جإةةا ومةة  خةة 
  ا ح  ممك  للعمي  ومشكلته التا تقد  بإا للمؤ  ة والع ل يوجةه لكة  مة   أ و قي  حت

 .او ه البي يةظالعمي  و 

الت يةا  أحةدا لع قةة المإنيةة  ةا ا ا تخدا ا  الع ل هو  (36)محمد ال بااي.وياع د
 .ودا  وظا فه اتجتماةيةالمنا ب  ا جوانب شخسية العمي  او بي ته 

اتيجةةابا المقسةةود  ةةةا  التةةةتثياأ  العةة ل هةةوا  (37)الفتةةةاو ةثمةةا  ةبةةد.بينمةةا يةةاع د
وتحقيةة   اتجتماةيةةةأدا  ممكةة  لوظيفتةه  أ وة او ةه المحيطةةة لتحقيةة  ظشخسةية العميةة  او 

  اااا تق  وأ 

العةة ل  ةةا خدمةةة الفةةاد لةةه ةةةده خسةةا ص مةة  خةة   التعةةايفي  ال ةةابقي   تج ا ي ةةتن     
والإةدف مة   اتجتماةيةةاو ةه ظاي خطة ة جية يجب ت تإدف شخسةية العمية  و  أ , أهما

العةةة ل هةةةو م ةةةاةده العميةةة  ةلةةة  أدا  دواه ويكةةةو  دلةةةك ةلةةة  أ ةةةاا الع قةةةة المإنيةةةة وأ  
 .اوف البي يةظعدد  منإا ما يإت  بشخسية العمي  ومنإا ما يإت  بالومت كثيا أ اليب الع ل 

 : ووف  هذه النظرية فأه الخطة العالجية تسير بأسلوبيه

  :(38)العالج الذاتي -1
                                                           

 09اج  ال اب  يصمال (36)

  21الماج  ال اب  ي ص(37)

 ونفا السفحةاج  ال اب  مال (38)
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حتةة  ي ةةتطي  القيةةا    اتةةه ةويقسةةد بةةه الجإةةود الموجإةةة نحةةو شخسةةية العميةة  وتقويةة
ة  ةا شخسةةي ايجةابا تةتثيات ةةتإدف  لتةاالعة ل ياكةز ةلةة  النةواحا الداتيةه وابم ةؤولياته اي 

 إلزالةةةحةةدو  ا ةةتجابا  معينةةه  ةلةةادةي  اي  عةة  يةةؤدي لةة العميةة  وي ةةتخد  أ ةةلوب التةةدةي  
 ةةو  التوا ةة  والشةةعوا بالوةةعف   ةلةةا العميةة  مةة  خةة  يظإةةاقلةة  العميةة  ومخاو ةةه والقلةة  

اتهتمةةا  بشةةؤو  حياتةةه ويتحقةة  التةةدةي  والمعونةةة مةة  خةة    بشةةؤو وةةةد  القةةدا  ةلةة  القيةةا  
العمي  ومواقفه وم  خة   أبةدا  الاغبةة  ةا م ةاةد  العمية  والعمة  ةلة  بة  اوو الطما نيةة 

 .وقداا  العمي   ا مواجإه الموقف ةمكانيا  ا  التفةلدع اوو العمي  والتعبيا ة  

ةلةة  العميةة  لتح ةةي  بعةة   اوخسةةا ا تةةتثياالمباشةةا هةةو  التةةتثياوهنةةاك نةةو  مةة  
 اإل ةةاافمةة  مااةةةا  الع قةةة اتيجابيةةة بينإمةةا والتتكةةد مةة  حاجةةة العميةة  وةةةد  أنمةةاط ال ةةلوك 

التةةةةا تفيةةةةد العميةةةة  وي ةةةةتخد   اوخسةةةةا اوتةةةةو ا المعلومةةةةا  لةةةةدع  التةةةةتثياهةةةةدا  ة ةةةةا مماا ةةةة
 :(39) أهمإام   أ اليبةد   اوخسا ا

 وهةةو أ ةةلوب ي ةةتخد   ةةا الحةةات  التةةا يكةةو   يإةةا العميةة   ةةا حيةةاه وتةةادد مةة  :التعزيــز
 .القااا المطلوب إلتخادتعزيز خااجا  ةلاالقااا ويحتال  اتحاد

 ةلةةابةي  شةي ي  ويحتةال  المفاوةلةهةو يمةااا  ةا حةات  الحيةا  الشةديد  لعمليةة  :التـرجي 
 .اوماي لتفوي  او تاجي  احد  اوخسا ام اةد  

 اختيةااا  متعةدد  ويختةاا أمةا هةو نةو  مة  التلمةي  ي ةتإدف ووة  العمية   :اإليحاء
بسةوا  غيةا مباشةا   واإلشاا العمي   ةلا او كاابتوسي  بع   اوخسا اواحد  منإا ويقو  

 .بع  المقتاحا  التا ت اةد العمي  ةلا

                                                           
ي  0991ةثما  ي الموقف النظاي لخدمة الفاد المعاسا  ي المكتب الجامعا ي القاها  ة مسا ي  نة  ةبد الفتاو (39)
 017ص



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ واإلنسانيةالعلوم االجتماعية مجلة 

112 

 

التشةجي   أ ةلوباو التوجيةه و بيةا  العمة  السةال  وا ةتخدا   اإلاشةادهو نو  مة   :النص 
 .جيدا اوخسا اوا  يعلمإا  اآلخاي  أما تكو   او ومااةا 

أ ةةةةلوب  ةلةةةةاهةةةةو الووةةةةوو  ةةةةا الةةةةاأي ومباشةةةةا وةنةةةةدما ي ةةةةتجيب العميةةةة  :القتــــراحا
 .اإليحا 

 .العمي  الا النسيحة وحث العمي  ةل  اتخد بالنسيحة ا تجابة ا حالة ةد   :غطضال

مة  خة   وظيفتةةه  اوخسةةا اومإنيةة يقةو  بإةا  وديةةةبة   هاغاميةةوهةا لي ة   ةةلطة  :السـلطة
 .بإدف تعدي   لوك العم  اوخسا ايماا ه  ال ي  النفو  ا المؤ  ة وها نو  م  

 :(40)الوجداني اإلفراغأسلوا  -1-1

 بالحةديثهو أ لوب لتخليص العمي  م  توتااتةه التةا يعةانا منإةا بتشةجيعه         
ودلةةك للحسةةو  ةلةةا معلومةةا  وحقةةا   وتحقيةة  قةةدا مةة  الطم نانيةةة  و كاياتةةهةةة  مشةةاةاه 

 :يقة الموقف ويكو  دلك ة  طاي والااحة وزياد   إ  العمي  لحق

 ات ةتما   اوخسةا ابم ةاةد  العمية  ةلة  التعبيةا ةلة  مشةاةاه بحايةة وي ةتخد   :الستثارةا
 .والتعلي  وات تفإا 

 الحديثالعمي   ا  ا تمااالوما   ات تثاا هو تعزيز  :التشجيع. 

 والواقعيةةة  ةةا  خةةاعأهةةده المشةةاةا لتحويةة  الطاقةةة الوجدانيةةة الةةا قةةداا   ا ةةتثماا :يــفظلتو ا
 .الواقعية بالمواجإةبوبط هده المشاةا  اوخسا احالة ةد  ا تجابة العمي  حي  يقو  

 :(41)أسلوا االستبصار وتكويه البصيرة -1-2
                                                           

 015ص  ي اج  ال اب مال (40)

   كاه لوع السديقا ي ماج   ب   (41)
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يكو  بم اةد  العمية  ةلة  أدااك الموقةف وم ةاةده العمية  ةلة   إة   ةلوكه       
ةلةة  الوقةةوف ةلةة  العوامةة  والقةةوع او نف ةةه وم ةةاةده العميةة   اآلخةةاي ةلةة   وأثةةاهالشخسةةا 

 .التا تواجه  لوكه

 :البيئي العالج -2

ويقسد به الجإود التا تبد  لتخفيف الو وط البي يةة الخااجيةة والخةدما  التةا تقةد  
وت ةةةخياها  البي يةةةة اإلمكانيةةا  با ةةةت    و لةةةك .الةةا العميةةة  مةة  المؤ  ةةةة او مسةةةادا البي ةةة

وتقةدي  خةدما  مباشةا  وغيةا مباشةا  او تعةدي  البي ةة  المؤ  ة ةمكانيا لخدمة العمي  ح ب 
 او ةةاادةلةة  العميةة  مةة  قبةة  بعةة   الوةة وطبعةة  التعةةدي   التةةا تخفةةف مةة   ةجةةاا اي 

 .ومحاولة م اةد  العمي 

 : (42)في خدمة الفرد التقليدية ةالسلوكي نظريةال: رابعا 

ا    ةا ال ةلوك الع ل ال لوكا هو شك  م  أشكا  الع ل يإدف الا أحدا  ت يةا 
 النظةةا  أ ةةااويقةةو  ةلةة   ةيجابيةةهاو المحيطةةي  بةةه اكتةةا  اةليةةه و الفةةادي وتجعةة  حيةةا  الفةةاد 

انةةه بمةةاوا  ةتهةةدا اتتجةةاه بنةةو  مةة  الجةةدا  اوخسةةا يو وأ ةةتقب   اإلن ةةاناالعلميةةة لل ةةلوك 
التعةةةدي  ال ةةةلوكا ومةةة  التجايةةةب بةةةدأ  تظإةةةا أهميةةةة هةةةدا  ا ةةةلو الوقةةة  وبعةةةد التعةةةاف ةلةةة  

والداا ةا  التةا  البحوثإا  بع  ظ  و 0959ومسا  ا  نة  أمايكيااتتجاه وأ تخد   ا 
 .تحدد  اةليه هدا اتتجاه وتطبيقه  ا مسا

مةة  نظايةةا  الةةتعل   بتةةتثياالتةةا قامةة   ال ةةلوكية او ةةاليبوالعةة ل ال ةةلوكا يشةةم  
وكا التةةا أ  ةةإا التةا قامةة  بإةا مدا ةةة التحليةة  ال ةل اإل ةةإاما ا ه الةةا وةتاةنةد بةةا لوف ب

الخاط ةةةةة  ةةةةا التفكيةةةةا  او ةةةةاليبالعةةةةال   ةةةةكيز وأ ةةةةاليب العةةةة ل الوسةةةةفا التةةةةا تاكةةةةز ةلةةةة  
 . اتجتماةيةاتجتماةية بما  يإا م  التفاة  و المإااا   واو اليب
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 :خصائص نظرية العالج السلوكي

أنةةه  بحيةةثالتقليديةةة  ةةا العةة ل النف ةةا  او ةةاليبأ  العةة ل ال ةةلوكا يختلةةف ةةة  
وت يبةد  المعةالج ال ةلوكا مجإةودا كبيةاا ةكةا مةا هةو  ةا د  ةا  اوةةاا ياكز ةلة  ةة ل 

او سااةا  ب  يجعة  مة   شعوايةالتحلي  النف ا وت يعالج الخوف ةل  انه نتال لعوام  ت 
يتجةةه أليةةه العةة ل وأ  التشةةخيص والعةة ل  ةةا العةة ل  الةة يالتحةةاا مةة  الخةةوف هةةو الإةةدف 

التةةا مةةا بإةةا الفةةاد و ةةةا  اوخطةةا ا  وتشةةخيص المشةةكلة هةةو تحديةةد ال ةةلوكا شةةي ا  ملتحمةة
ومةة  الم ةةلما   او عةةا تشةةخيص المشةةكلة يإةةت  المعةةالج ال ةةلوكا باسةةد ات ةةتجابا  وادود 

التةةةا يتبناهةةةا المعةةةالج ال ةةةلوكا ويختلةةةف ةةةة  المعةةةالج النف ةةةا انةةةه ت يةةةاع مةةةا يةةةااه المحللةةةو  
ا ا  المعةةةةالج ال ةةةةلوكا ينظةةةةا بشةةةةك الةةةةا كمةةةة أمةةةةاا مةةةة   اوةةةةةاا النف ةةةةيو  اي مةةةةا واا  

أدا  أخةاعقةد ت ةتبد  بةتةاا   اإلةةاا الم لما  التقليدية  ا العة ل النف ةا التةا تةاع ا  
 .أماا ل  تعالج ما واا إا م  

العةةال  بةةا لوف وتةةوا   ة ةةإاما الةةا  النظايةةةوياجةة  الفوةة   ةةا أ ةةا ومبةةاد  هةةده 
وف و ةةاه   ةةا خةةدا المجةةا  كمةةا قةةد  العةةال  جةةو  وات ةةو  مةة  العةةال  بةةا ل ا ةةتفادديةةك وكمةةا 

 .ك اك جإدا  ا مجا  نظاية التعزيز والتواب والعقاب

 

                                 

 المبحث الثالث                                   

 بعض النظريات الحديثة في خدمة الفرد
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 : (43)األسري االتجاه :أوال

 ةلةةاكن ةة  مةة  ان ةةا  المجتمةة  ويإةةدف  او ةةا عامةة  مةة  هةةوا اتجةةاه ة جةةا يت     
الةوظيفا لأل ةا   اودا ة  طاي  مواجإةه المشةك   التةا تحةو  دو   او ايزياد  التما ك 

ةلةةة   وا  اادهةةةا او ةةةا لم ةةةاةد   او ةةةايةوانةةةه أ ةةةلوب ةةةة ل ي ةةةتإدف ت ييةةةا ن ةةة  الع قةةةا  
نظايةة الن ة  ونظايةه  اوخةاعنظايةا  أ ةتمد مفاهيمةه مة  ال او ةايأدا إا لوظا فإةا والعة ل 

هةةدا النةةو  مةة  العةة ل هةةوا خبةةاه العةة ل  بتهميةةةالتعةةدي  ال ةةلوكا ومةة  الةةدواةا التةةا أكةةد  
واو ةةا  هةةا ,  ةةا او ةةا  يعوقةةو  ةمليةةة العةة ل وحةةدع أ اادهةةا اإل ةةاادالفةةادي وجةةود بعةة  

 او ةا لتا تتعا  لإةا التا ينشت  يإا الفاد وها مجتم  س يا والمشك   ا اوول الجماةة 
نف ةةإا  او ةةا م ةةتمد  مةة  أهميةةة  او ةةايوأهميةةة العةة ل  وان ةةجامإا اآل ةةا ةلةة  اوابةةط  تةؤثا

 ةةا المجتمةة  وتكمةة  أهميةةة العةة ل او ةةاي أنةةه ت يمكةة  الفسةة  بةةي   اجتمةةاةاكةةته  نظةةا  
هةوا  بشةك  واوة  مة  او ةايتنمية وت ييا الفاد وأ اته  إما  ا خط متةوازي ويحةدد العة ل 

ككةة  بينمةةا ت يكةةو  واوةةحا  ةةا اتتجاهةةا  التقليديةةة كمةةا ا   او ةةا  ةةا  يتمثةة  الةة يالعميةة  
مة  معانا   اد أخةا أدا تبةد  ةلاقد يؤدي  او ا العم  ةل  الفاد ساحب المشكلة بعيدا ة  

 . العم  م  او ا 

 المقةةاب  عديةةد مةة  ال ةجةةاا كمةةا أ  زيةةاد  اتهتمةةا  بالعمليةةة التشخيسةةية والحاجةةة الةةا       
اتهتمةةا   ةلةةاويتجةةه العةة ل  او ةةايبةةالع ل  ل هتمةةا يعتبةةا مةة  وةةم  العوامةة  التةةا د عةة  

الع جيةة  او ةاليباحةد  لاةايةة الطفة  والعة ل او ةاي هةو الوحد  الطبيعيةة باةتبااها باو ا 
الةا  او ةايل المعاسا  التا يمك  ا  يتحق  بمماا ته نتا ج  عالة  ا الع ل ويإةدف العة 
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العةةة ل  وا ةةةتفاد ايجابيةةةةيسةةةب  متكةةةام  بع قةةةا   بحيةةةث الت ةةةايتحقيةةة  التةةةواز   ةةةا البنةةةا  
النظايةةة ال ةةلوكية ونظايةةة التحليةة  النف ةةا ونظايةةة الجماةةةا   اوخةةاعمةة  النظايةةا   او ةةاي

وهةو أ ةلوب ي ةتخد   ةا جمية   او ةايالس يا  والمقابلة أو ما يطلة  ةليإةا جل ةا  العة ل 
وتحتةةة  الع قةةةة المإنيةةةة أهميةةةة كبيةةةا   ةةةا العةةة ل  واو ةةةا  اوخسةةةا ابةةةي   اتتسةةةا احةةة  ما 

تتةةةةي   او ةةةايةوالجل ةةةةا   او ةةةايلوةةةةما   اةليةةةه العةةةة ل  او ا ةةةيةوهةةةا القاةةةةةد   او ةةةاي
 المختلفةةةة اونمةةةاطويمكةةة  ا  ي حةةةظ  اجتمةةةاةاككةةة   إةةةا ن ةةة   او ةةةا ا  يةةةاع  لألخسةةةا ا

للتعبيةةا ةةة  وجإةةا  نظةةاه   او ةةا ا الجل ةةا   اسةةة و ةةااد كمةةا تعتبةة او ةةا لل ةةلوك داخةة  
أكتةا اتتجاهةا  م  مةة لمشةك   المجتمة  وبةدأ  او ةايويعتبا الع ل  وأ كااه  وأحا ي إ 

المعااوةةة لإةةدا  اآلاا بعةة   ظإةةوايلقةة  قبةةوت مةة  اوخسةةا يي  اتجتمةةاةيي  أت أنةةه ي حةةظ 
 .(44) اتتجاه

  :(45)االتجاه الواقعي :ثانيا 

داخةةةة    ةةةةا نطةةةةا  وا ةةةة  اآل التةةةةا تمةةةةااا  الحديثةةةةةهةةةةوا احةةةةد اتتجاهةةةةا         
 وا منطلقةا ة جيةا و وقا يةا يمثة وهةو  واإلسة حيةالمؤ  ا  التعليمية والمؤ  ا  التتهيليةه 

ال ةةةتينا  وأاتةةةبط بةةةالع ل  أواخةةةاإةةةا  ةةةا ظالقةةةدا  أكتةةةا مةةةا يعةةةالج الوةةةعف و  ي ةةةتثياتنمويةةةا 
م ةاةد  العمة   ةلة   وةاوا ة الفاد ويؤكد الع ل الواقعا ةلة  النف ا اتجتماةا  ا خدم

 اومةواالشخسةية مة   الم ةؤوليةو ادية وتعتبةا  وا تق ليةكت ااد لإ  أهمية  أنف إ  يعا وا ة 
الحاجةةةا  الشخسةةةية بمةةةا ت يتعةةةاا  مةةة   أشةةةيا المإمةةةة العةةة ل الةةةواقعا وهةةةا القةةةدا  ةلةةة  

                                                           
ي  0200ة مسا ي  نة اإل كندايةوهنا   ايز ي خدمة الفاد مداخ  ونظايا  ي المكتب الجامعا ي  ألسديقا لوع  (44)
 025ص

 012ي ص ماج   ب   كاهةبد الفتاو ةثما  ي الموقف النظاي لخدمة الفاد المعاسا  ي  (45)
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كه وا  يةةداك الفةةةاد م ةةةؤوليته ةةة   ةةةلوكه ولكةةةا ومحا ةةةبة الفةةاد ةلةةة   ةةةلو  اآلخةةةاي حاجةةا  
ي ةةتطي  الفةةاد ا  يواجةةه او يقةةو  بم ةةؤولياته  تنةةه ةليةةه ا  يواجةةه الواقةة  وا  يتعامةة  معةةه وا  

ةلةة    ةةاادوايةةداك العةةال  الحقيقةةا ويفإةة  حاجاتةةه أي أ  العةة ل الةةواقعا يإةةدف الةةا م ةةاةد  
ةلةةة  تحمةةة   او ةةةاادتإدف م ةةةاةد  ومقبةةةو  كمةةةا ي ةةة م ةةة و مواجإةةةه الواقةةة  بالقيةةةا  ب ةةةلوك 

الم ةةةؤولية التةةةةا تد عةةةةه نحةةةةو التسةةةاف بطةةةةا  تحقةةةة  حاجاتةةةةه وي ةةةاةد العةةةة ل الةةةةواقعا  ةةةةا 
ك ةةابإ واةيةةي  ب ةةلوكإ    ليسةةبحوا او ةةاادم ةةاةد   مإةةااا  جديةةد  وتعتبةةا الع قةةة المإنيةةة  وا 

يجةةاي كةة   ةةا العةة ل الةةواقعا ويقةةاا العةة ل ال ةةلوكا الةةواقعا ةلةة  ا   او ةةااهيةةا حجةةا 
 واآلخةةاي نف ةةه  المعيةة ةلةة   وتةةتثياههةةدا ال ةةلوك  م ةةؤوليةةميةة  حكةة  تقويميةةا لمعا ةةة مةةدع 

لألخسا ا اتجتماةا  ا الع ل الةواقعا  هةو م ةاةد  العمية  ةلة  تعةدي   او ا اوالدوا 
شبا  لوكه  والعمية  وا  يتقبة   اوخسةا احاجته ويكو  م  خ   السداقة التا تقو  بي   وا 
طيةةةب  ونمةةو لقةةدو   اوخسةةةا اواغبتةةةه  ةةا العةة ل وا  يكةةو   اوخسةةا اتوجيإةةا   العميةة 

للعمي  وا  يعم  ةل  م اةد  العمي  ةل  مواجإه الواق  وا  يقةو   ةلوك العمية  بالمشةااكة 
 التنفية مجموةه م  الخطةط وا  يوةعإا العمية  مووة   اوخسا اوا  يو   بالو طوليا 

بالبشاشةةةةة  اوو واحتةةةةاا  كاامةةةةة العميةةةة  وا  يكةةةةو  اللقةةةةا  وا  يمةةةةن  العميةةةة   اسةةةةة للتعبيةةةةا 
 .ةل  هدا اتتجاه المتخ ات انه هناك بع   الم اةد ويعبا له ة  الاغبة  ا  والتجايب

 :(46)التركيز على المهام نموذج :ثالثا

الةةةدي   واو ةةةاوالجماةةةةا   او ةةةاادةلةةة  أ ةةةاا م ةةةاةده  النمةةةو ليقةةةو  هةةةدا         
مكانيةا ويعتمةد ةلة  الوقة   ودواهة   تةوتا ةلة  حيةاتإ  وةلة  أدا إة  يعانو  م  مشةك   وا 

العةة ل القسةةيا  ةةا  اوشةةكا المإةةا  وهةةو احةةد  وتنفيةة قدااتةةه  ا ةةتثمااالعميةة  وم ةةاةدته ةلةة  

                                                           

ي 0990والتطبي  ي القاها  ة مسا ي  نة ةلا ح   زيدا  ي اتتجاها  المعاسا   ا خدمة الفاد بي  النظاية  (46)
 079ص
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مة   النمةو دوإةا هةدا ظو  واو ةا او ةاادخدمة الفاد لتخفيف هده المشك   التا يعانا منإا 
وهةةو  واوةةحةوهةةو يقةةو  ةلةة  حةةدود زمنيةةه  اومةةدالفةةاد قسةةيا  المتسةةلة بخدمةةه  البحةةوثخةة   
ا  العةة ل  وأثبتةة  ةةا مدينةةه نيويةةواك  النمةةو لوتةة  تجايةةب هةةدا  النمةةو للإةةدا  أ ا ةةاشةةك  

  او ااد عاليته  ا م اةده  أتب القسيا 

المدا ةةةية بجامعةةةه شةةةيكاغو بانامجةةةا داا ةةةيا حةةةو   اتجتماةيةةةةالخدمةةةة  ةداا  أةةةةد 
وقةةد حقةةة  نجاحةةا  ةةةا العديةةد مةةة  المجةةةات   0950 ةةا  ةةةنه  ألمحوايةةةهإةةا  التاكيةةز ةلةةة  الم

ةة  السةااةا   ةا الع قةا  الشخسةية او مشةك    الناتجةةالمشةك    النمةو لويعالج هدا 
ومشةةةةك    اودوااوالمشةةةةك   ال ةةةةلوكية بتنواةإةةةةا ومشةةةةك   سةةةةاا   او ةةةةاادالتفاةةةةة  بةةةةي  

 .وغياها اتجتماةيةالع قا  

ةلة  هةدا التةدخ  كمةا  المتاتبة ا تحديد المشكلة وتقدياه للنتا ج  لنمو لاويعتمد هدا 
الحاجةةا  ويؤكةةد ةلةة  قةةداا  العميةة   ةةا مواجةةه  ةشةةبا يؤكةةد ا  المشةةك   تةةنج  ةةة  ةةةد  

 إةة  ن ةة  العميةة  لمشةةكلته وموا قتةةه ةلةة  التةةدخ   يإةةا ويةةت  تحديةةد المشةةكلة  ووةةاوا مشةةاكله 
 ةتتاا  قةداا  العمية  ةةلة   النمو لمي  كما يؤكد هدا ل لوك الع اوخسا ام  خ   تحلي  

ةلةة  الجإةود المباشةةا  لتوجيةةه  النمةو لالت يةا المقسةةود وينسةب اهتمةةا  هةةدا  وحةةدا وتشةجي  
داخلةا  ةا مشةاةا العمية  واتجاهاتةه وتحتةال  تةتثيا واجةدا  لوك العمية  نحةو حة  المشةكلة 

المشةةكلة وم ةةتوع المعلومةةا   ةطةةااديةةد الةةا مجموةةةه مةة  الشةةاوط منإةةا تح الواقعيةةةالمماا ةةة 
وطةةةا  البحةةة  وحجةةة  معلومةةةا  المشةةةكلة والتعةةةاو  مةةة  العمةةة   لتوسةةةيف المشةةةكلة وتحديةةةد 

 او ةةةةايالمةةةةدخ  ال ةةةةلوكا والمةةةةدخ  , ةةةةةده مةةةةداخ  النمةةةةو لالعميةةةة  وي ةةةةتخد  هةةةةدا  أهةةةةداف
 ااداإل ةةةكةةة  مةةةدخ  ةلةةة  نوةيةةةه المشةةةكلة وةةةةدد  ا ةةةتخدا والجمةةةاةا والمةةةدخ  النف ةةةا ويعتمةةةد 

  .وتطوا المشكلة وشخسية العمي  وم توع العمي 
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 : (47)العالج المتمركز حول العميل :رابعا 

إوا هدا الع ل الا العال  كةاا  اوجةاز  ةا كتابةه الةدي سةدا ظياج  الفو   ا  
  بعنةوا  نظايةة العة ل المتماكةز حةو  الشخسةية والعة ل المتماكةز ينوةا بقةدا 0917ةا  

وانةةه مخلةةو  قةةوي يتميةةز بالقةةدا  ةلةة  التحةةاك والواقعيةةة  اإلن ةةا ا الةةا كبيةةا مةة  التفةةاؤ  كبيةة
 تنظيمإةةةا ةةةةةاد والقةةةدا  ةلةةة   الةةة ا لةةةديإ  نزةةةةه نحةةةو تنميةةةه وتحقيةةة   او ةةةاادويقةةةو  ةلةةة  ا  

العمية  وتكامة  شخسةيته وتقبلةه  ا ةتق  أيجاد الح  لمشك تإ  ويتجه الع ل الة   وبإمكانإ 
ولنجةاو ةلميةة العة ل يجةب ا  تااةة  ةةد  اةتبةااا  ومنإةا  ليةبالم ةؤو  ةح ا ةه وزياد  ل اته

مشةةةاةا الةةةود  اوخسةةةا اوانةةةا يبةةةدي  واوخسةةةا اوجةةةود تواسةةة  نف ةةةا بةةةي  العميةةة   وةةةاوا 
يتقبةةة   ةةلوكه ومشةةةاةاه واتجاهاتةةه وا  يبتعةةد ةةةة  التإديةةد واتهانةةةه وا   واتحتةةاا  للعميةة  وا 
إةةةا ظوالخةةةوف وا  ي واولةةة اد بةةةالقل  خسوسةةةا ةنةةةد شةةةعوا الفةةة بةةةاتزا يتعةةةاطف مةةة  العميةةة  

 .ةمليه واوحة ة  التقب  لمشاةا العمي   ا تجابا المعالج 

 :(48)النظرية السلوكية المعاصرة :خامسا 

هةةةو التطبيةةة  المةةةنظ  والمخطةةةط لمبةةةاد  الةةةتعل  التةةةا قامةةة  ةلةةة   التعـــديل الســـلوكي
ال يةا ماغوبةة ونشةت  حاكةة التجايد الخاص بتعدي  ال ةلوك ال تةوا قا ولتقلية  أنةوا  ال ةلوك 

التعدي  ال لوكا  ا الخم ينيا  خ   ةةد  الاوةا ةلة  الطةا  التقليديةة  ةا العة ل النف ةا 
مةةة  خةةة   اتةتقةةةاد الةةة ي  ةةةاد ةةةة  أهميةةةة تخةةةد بةةةالطا  الحديثةةةة التةةةا تعتمةةةد ةلةةة  أ ةةةاليب 

 .المنإج العلما  ا ح  المشاك 
                                                           

 099ي ص 0990ح   زكا ي اتتجاها  الحديثة  ا خدمة الفاد ي جامعة حلوا  ة مسا ي  نة (47)

 لوع السديقا ي التكتيك النظاي والتطبيقا  ا العم  م  ات ااد ي المكتب الجامعا  ي ات كنداية ة مسا ي  نة  (48)
  00ي ص 0222
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هةةو ال ةةلوك ال تةةوا قا الةة ي ومةة  أهةة  خسةةا ص نظايةةة التعةةدي  ال ةةلوكا الووةةوو و 
وهةا مجةاد ا ةتجابا  قابلةة للم حظةة مة  , يفتا  ا  يكو  نتيجةة سةاا  نف ةا واإلةةاا 

اتهتمةةةةا  بةةةةالفاو  الفاديةةةةةة  ةةةةا تحليةةةة  ال ةةةةةلوك واودوا  . جانةةةةب الفةةةةاد الةةةة ي تظإةةةةةا ةليةةةةه
 . تنتالالم تخدمة واو اليب وها تعتمد ةل  الم حظة والقياا والداا ة التجايبية بد  ات

 :(49)خطوات تعديل السلوك

أي تحديةةةةد اوهةةةةداف الع جيةةةةة التةةةةا يةةةةااد تحقيقإةةةةا وسةةةةياغة : التخطــــيط للعــــالج -ا
اوهةةةداف الع جيةةةة وال ةةةلوكيا  الماغوبةةةة وةلةةةة  وةةةو  أهةةةداف النظايةةةة الع جيةةةة الو ةةةةط  

 .والنإا ية يمك  اختياا التكتيك المنا ب للع ل

ـــا  العالجـــي -ا ة جةةةا مةةة  العميةةة  للحسةةةو  ةلةةة  موا قةةةة أتفةةةا   بإقامةةةة :االتف
 . يت  اتتفا  ةليه ال يتحلي   لوكا لل لوك  أجاا يجب  بحيثالعمي  للع ل 

ويجةةب ا  يكةةو  اتتفةةا  منإجيةةا ومحةةددا ودقيقةةا وبشةةاوط وا  يكةةو  اتتفةةا  ةةةادت 
ا وواوحا وا  تاكز بنود التعاقد ةل  ما هو ايجابا يتس  ب لوك ماغوب وةقابةا ل ةلوك غية

 .ا مية مكتوبة ويجب ا  تتاو  اسة للتدةي  اتنا  ةملية اتتفا  وثيقةماغوب وا  يكو  

ويتوم  تحديد نطا  المشكلة وتحديةد مشةك   العمة   وتاتيةب  :توصيف المشكلة
 اونمةةةاطالةةةا  واإلشةةةاا و ةةةإولتإا الن ةةةبية للعةةة ل  وأهميتإةةةا أولوياتإةةةامشةةةك   العميةةة  ح ةةةب 

 للمشكلة  الا ي ية تكو  العناسا  ال لوكية للعمي  والتا

                                                           

 07ل اب  ي ص الماج  ا (49)
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الع جيةةةةة  اوهةةةدافأي سةةةياغة الت يةةةةاا  ال ةةةلوكية او :التقـــدير والتقيـــيم الســــلوكي
بتعةدي   ةةلوكا معةي  ويتوةةم  قةو  ات ةةتجابة  ا ةةتجابةالحسةةو  ةلة   ة ةتااتيجيةالنإا يةة او 

دد لكة  هةدف و تكاااها وا تماااها وتحقي  ات تجابة الماغوبة وم  مااةةا  ووة  توقية  محة
 .الماغوبة وتحديد تااي  انتإا  العم  م  الحالة اوهدافم  

اي التعةةاف ةلةة  المسةةادا الخاسةةة الكامنةةة  ةةا العميةة  : تحديــد المــوارد والمعوقــات
والمؤ  ةةةة والبي ةةةة التةةةا يمكةةة  ات ةةةتفاد  منإةةةا  ةةةا تحقيةةة  الإةةةدف وتعةةةدي  ال ةةةةلوك  واو ةةةا 

 . اتياالإدف او تعدي  ال لوك بي يا او والتعاف ةل  المعوقا  التا تعو  تحقي  

ــدخل إســتراتيجيةصــيا ة  وهةةا التةةا يمكةة  مةة  خ لإةةا تحديةةد الشةةك  الع جةةا : الت
بعةد تقيةي  موقةف  اوخسةا االسحي  والمنا ب والتا تحد  الت ياا  ال ةلوكية ومة  واجبةا  

 .التدخ  لح  مشكلة العمي  ة تااتيجية يسيغ أ العمي  

 اوهةةدافا  يكةةو  هةةد إا وةةما  المحا ظةةة ةلةة   مااةةةا مةة   :وضــع خطــة للمتابعــة
ال ةةةلوكية الماغوبةةةة وات ةةةتمااا  ةةةا خطةةةة العةةة ل  اونمةةةاطالع جيةةةة التةةةا تةةة  تحقيقإةةةا وتبةةةا  

 .ت  اك ابة ال يلتقيي  ال لوك 

تتوةم  مشةكلة العمية   بحيةثيجب وو  خطةة منإجيةة منظمةة للت ةجي  : الت جي 
المطلوبةةة  اوهةةدافدخ  التةةا ماا ةةإا ومةةدع تقةةد  العمةة  نحةةو التةة وأشةةكا الع جيةةة  واوهةةداف
 .نتا ج هدا التدخ   تتثياا ومدع 

 المبحث الرابع

 بعض االتجاهات الميدانية في خدمة الفرد                    
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 (50)اإلكلينيكيةخدمة الفرد  :اوال 

 ةةةتإدف بتنإةةةا ةمليةةةة ت  اإلكلينيكيةةةةالخدمةةةة اتجتماةيةةةة  ليجمةةةا ةةةةاف لوانةةةاا    
 والتفاةيةةة  الدانيةةةةمةةة  خةةة   زيةةةاد  القةةةدا   واو ةةةا تعزيةةةز الوظيفةةةة اتجتماةيةةةة والنف ةةةية للفةةةاد 

اتجتمةةاةا  اوخسةةا ابةةي   تفاةيلةةهلتحقيةة  الإةةدف ويعا إةةا كةةاادف بتنإةةا ةمليةةة  والمجتمعيةةة
تقةو  ةلة  اتاتبةاط الشخسةا بإةدف تحقية  بعة  التعةدي    اإلشةكالاوالعمي   ةا الموقةف 

 اإلن ةةةةا هةةةةا أطةةةةاا مإنةةةةا يقةةةةو  ةلةةةة   ل ةةةةفة ا  تةةةةوتاا   اإلكلينيكيةةةةةمةةةةة اتجتماةيةةةةة والخد
وهةة ا اتتجةةاه معنةةا بتخفيةةف . ومعاناتةةه هةةا حتميةةة تسةةاحب اي موقةةف أشةةكالا يتعةةا  لةةه

كفةاد  ةا جماةةه او مجتمة  وياكةز  اإلن ةا    ا أي موق  يعةي   يةه  م  ال اإلن ا معانا  
   وا  بقةةا  هةة ه الةة اتجتماةيةةةيمكةة  تجاوزهةةا  ةةا المواقةةف  حقيقةةة ت اإلن ةةا  ألةة   ة ةلةة  

لةةة   آدا اإلن ةةةا     ةةةتبق  مةةة  لةةةةلةةة  الخدمةةةة اتجتماةيةةةة وا  هةةةده ا يةةةؤثاوتفاةلإةةةا  ةةةوف 
تواجإإةا الخدمةةة اتجتماةيةة وهةةا تجمةة  الجانةب النف ةةا واتجتمةةاةا وتتطلةب مإةةااا  ةاليةةه 

او  الةة كا مقةةاييا  مثةة  ةةا التةةدخ  المإنةةا  وهةةد إا الت ييةةا  ةةا المواقةةف وتعتمةةد ةلةة  القيةةاا
وشةةاوط المماا ةةة تتطلةةب ةةةد  اتةتمةةاد ةلةة  مةةدخ  واحةةد  الشخسةةيةطاابا  وةةمقةةاييا ات
خةاص بتحديةد  نمةو ل ةا المةداخ  وتق ةي  المةداخ  الةا  اخت فالمشك   يتطلب   اخت ف
يتعلةةة   و لونمةةة اوخ قيةةةةخةةةاص بةةةالقي   ونمةةةو لوتحديةةةد نمةةةط الشخسةةةية  اإلشةةةكالاالموقةةةف 

 مميزا  المشكلة وخسوسيتإا

                                                           
 079الماج  ال اب  ي  (50)
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 : (51)الجماعيةخدمة الفرد  :ثانيا 

يقسةةد بإةةا العةة ل اتجتمةةاةا الجمةةاةا  ةةا خدمةةة الفةةاد وهةةو اتجةةاه   ة جةةا      
 ةةا  الجماةةةةوا ةةتخدا   الجماةةةةةلةة  الةةتخلص مةة  معانةةاتإ  داخةة   او ةةاادي ةةتإدف م ةةاةده 

 او ةةةاادة لأل ةةةااد وهةةةا تعنةةةا بمجموةةةةه مةةة  ة جيةةة أهةةةدافةةةة ل المشةةةك   الفاديةةةة وتحقةةة  
مةة  وجةةود  اآلاا ويجتمعةةو   ةةا مكةةا  واحةةد وتتبةةاد   المتشةةابإةيعةةانو  مةة  بعةة  المشةةك   

ومماا ةة خدمةة  او ةاادله خطة  ا توجيه المناقشة ت تإدف ة ل هةؤت   اجتماةاأخسا ا 
يةةة  ا  وجةةةود بانةةةامج ح الجماةيةةةةبجانةةةب المقةةةاب   تتطلةةةب مقةةةاب    اديةةةة  الجماةيةةةةالفةةةاد 

الةا  الجماةيةةلي اةد  ةا العة ل وتإةدف خدمةة الفةاد  جماةية وأخاعمتاابط بمقاب    ادية 
ح ا هحماية العمي  م  مشاةا العزلة النف ية  يعةانا مة   الة يبتنه ليا الشخص الوحيد  وا 

لةةة  ة الجماةةةةةالفةةةاد القةةةدا  ةلةةة  التفكيةةةا الجمةةةاةا وت ةةةاةد  الجماةةةةةهةةةده المشةةةكلة وتك ةةةب 
ةلةة  م ةةاةد   اوخسةةا اال ةةلوك التةةا ت تظإةةا  ةةا المقةةاب   الفاديةةة ويقةةو   أنةةوا أظإةةاا 

ويوجةةةةةه الع قةةةةةا   الجماةةةةةةةللتعبيةةةةةا ةةةةةة  مشةةةةةاةاه  مةةةةة  خةةةةة   التفاةةةةةة  داخةةةةة   اوةوةةةةةا 
لمزيةةد مةة  المعلومةةا  حةةو  المشةةكلة وةليةةه ا  يتقيةةد بكةة  المفةةاهي   اوةوةةا والتفةةاة   بةةي  

التةا  اومةواكةتدا  للعة ل ومعا ةة  الجماةةةوا  ي ةتخد  , قايا المسياح  ت, ال اية , التقب 
وا   اوةوةا المشك   المشةتاكة بةي   ةل وا  يوجه المناقشا   الجماةةةل  أةوا   تؤثا

 .أةدادا دقيقا الجماةايعد بانامج للمقاب   

 :نظرية األزمة :ثالثا 
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 ةلةةاحةةدع قةةوع الفةةاد ويد عةةه موقةةف او حةةد  يت تةةتثيابتنإةةا  اوزمةةةيعةةاف كمةةنج     
بتنإةةةةا  اوزمةةةةةالتكيةةةةف مةةةة  نف ةةةةه او مةةةة  العةةةةال  الخةةةةااجا وتعةةةةاف  وأةةةةةادهت ييةةةةا وجةةةةه نظةةةةاه 

يفقةةد  يإةا الفةاد القةةدا   اإلن ةا  ةا حالةة ات ةةتقااا ال ةا لة او نقطةة تحةةو   ةا حيةا   اوةطااب
 .(52)ةل  اةاية نف ه

ف التةدخ  لم ةاةد  الفةاد العة ل القسةيا  ةا خدمةة الفةاد ي ةتإد أنوا وها نو  م  
ا قةةادا ةلةة  تنةةاو  أمةةوا حياتةةه او المجتمةة  حةةي  يواجةةه مواقةةف طاا ةةة تجعلةةه غيةة او ةةا او 

المعنويةةةةةة  اوزمةةةةا  نتيجةةةةةحةةةةاوب ات ةةةةتق    ا ةةةةتخدامإاالنظايةةةةا  التةةةةا تةةةة   ةحةةةةدع وهةةةةا
وهةا نمةط معةي  مة  المشةك   او . والسدما  النف ية التا تعةا  لإةا الجنةود  ةا الحةاوب

اتجتمةاةا وت ي ةتطي   اودا م  وجود قسةوا  ةا  او ا واقف التا يتعا  لإا الفاد او الم
الةةنقص بمفةةاده ممةةا يد عةةه لطلةةب الم ةةاةد   أو ةةد هةةدا القسةةوا  او ةةا  أو الجماةةةة أوالفةةاد 

 . (53)اتجتماةا  اوخسا االمتخسسة م  

التةا تإةدد  طةا اوختةواز  العمية  وتخفيةف حةد  الموقةف وت شةا  ةةةاد وتإدف الا 
حيا  العمي  ويسب  العمي  أكتا كفا   للتعامة  مة  الموقةف والوسةو  بةالتوظيف اتجتمةاةا 

وهةو اكتةا  اوقسة تة  الوسةو  الةا الحةد  اوزمةكا  ةليه قب   ال ي اتدناللعمي  الا الحد 
 .ا(54)للتتثياطموحا ةندما تكو  شخسية العمي  قابلة  اوهداف
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 097ج   ةبد الخال  ي ماج   ب  دكاه ي ص (53)

 000ةثما  ي ماج   ب  دكاه ي ص ةبد الفتاو(54)
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توازنةه الطبيعةا مة   ا ةتعادهالعمية  ةلة    الموقف بم ةاةد ة ل ةل ويتجه الع ل 
بعة ل اتلتزا  بالع قة المإنية التا تعطا نو  م  التعةاطف وتكةو  م ةتويا  العة ل  مااةا 

للمشةةكلة او الحسةةو    اووليةةة او ةةبابةلةة   والقوةةا  اوزمةةةاتتةةاا التةةا ت ةةبب   ةةا حةةدو  
,   وةة ل قةوي وتخفيةف المشةاةا ال ةلبية القلة وةة ل  ةاي تشة يليةة او يةةلة  خةدما  تاهيل

 .ك  جز  هدف ة جا بمفاده  واةتباا اوزمةوتجز ة , بال نب اإلح اا, التوتا

 :االتجاه العقلي :رابعا 

حيوا  ناط  وةق نا وأي خل  او  اإلن ا  ة هدا اتتجاه ةل   أهميهتاتكز  ل فه 
هدا اتتجاه  أ ا أه ايقه غيا منتقيه تفكياه بط نتيجةقل  يعانا منه هوا  أواوطااب 

 اإلدااكومومو   اإلدااكتحدد مومو   والفكا  او كاا نتيجةالعقلا هو ا   لوك الفاد هو 
ال لوك وتنشئ  ةلاتشك  الدوا   التا تؤدي  اوحا ياوهده  اوحا يانوةا معي  م   ينيا

وتعدي  الفكا  يعتمد مدع ,   اإلةو ا    بتتثيا أو ي ة  تعليميةالمعانا الخاط ة لعادا  
و لوكه هيا الحقيقة وت مجا  لتتويلإا او  وأحا ي هالفاد  أ كااا وخإا ف ال ه  وأ  

 اوتاالمإنية  ا هدا اتتجاه  ا  المماا ةويكو  نطا  , اتجتإاد بتف ياها بطايقه غاموة 
: 

حتوا  العق  ةل  وياع هدا اتتجاه ا  مشكلة العمي  تتحدد  ا ا, الفاديةالمشكلة  -0
 .ونقص معا ا ةا , وةق  موطاب يحا  الحقا   , خاط ة  وأ كاامعانا 

 المختلفةللمواقف   ات تجابةةم   تفكياه  منطقا ولك  ةمكانياتإ  ةاجز  ة  , عمي ال -0
وةم   تفكياه  موطاب او محتوع , والع ل يكو  بتقدي  خدما  مادية اجتماةيه 
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وةم   تفكياه  منطقا وا تجاباتإ  , الع ل ةقلا منطقا خاط ة ويكو   أ كااه 
 .للمواقف خاط ة نظاا تكت ابإ  ةادا  خاط ة والع ل هو تعدي  ال لوك

     تإت  ةلمية الداا ة بالحسو  ةل  بيانا  تتوم   كا  العمي  ة  نف ه , الداا ة -2
 .ومشكلته وبي ته

مح  اتهتما  ويعتمد التشخيص ةل  قياا  غالبا أ كاا العمي  الخاط ة ها, التشخيص-1
 .العمي  أ كاا سحةمدع 

  ليمةالخاط ة لدع العمي  وتسحيحإا او ا تبدالإا بت كاا  او كاا ةل يتجه , الع ل -7
 ةقثبتكوي  ة قة مإنيه قوية م  العمي  لتو يا ةام  ال اوخسا اوسحيحة وةل  

 

 

 جــتائنال

يسـتنتج النظريـات التقليديـة والحديثـة / هـات مه خالل عرض وتحليل بعـض االتجا
 :األتي

 :النظرية السلوكية-1

ةةةة  نظايةةةه اتتجةةةاه التحليلةةةا بتاكيزهةةةا الشةةةديد ةلةةة   ال ةةةلوكيةتختلةةةف النظايةةةة      
ي حةةظ اغلةةب البةةاحتي  ا  بةةاامج مؤ  ةةا  , ةلةة  الفةةاد والبي ةةة نتا جةةهإةةا ظت الةة يال ةةلوك 
وابمةةا  اوةةةاا تعةةدي  ال ةةلوك ياكةةز ةلةة  ةةة ل , غيةةا  ةةلوكيه ونإةةامنا ةةبة  الحالةةةخدمةةة 

بديلة تحتال نظاية التعةدي  ال ةلوكية الة  تطةويا مجموةةه مة   اةاوا لطإوايعطا الفاسة 
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حتةةة  يةةةت  ا ةةةتخدا  هةةةدا المةةةنإج  ةةةا التطبيةةة  واتتجةةةاه ال ةةةلوكا ت ياكةةةز او يإةةةت   اإلجةةةاا ا 
 .ب  يإت  بالجوانب ال لوكية واو باببتحديد العوام  

 :األسرينظرية العالج -2

م  اكتا اتتجاها  م  مة لمشاك  المجتم  م  خة    او اييعتبا اتتجاه       
أتنا  المقابلة تبدو المشاك  واوحة مباشةاه ولي ة  م ةجلة أت انةه قةد  او ايجل ا  الع ل 

وت ت ياغبةةو   ةةا مماا ةةته  وا  اادهةةا او ةةايكةةو  غيةةا ممكةة   ةةا الحةةات  التةةا تكةةو   يإةةا 
ب ةةبب الطةة   وقةةد  انإةةاا التةةا  او ةةا ةةا حالةةة الماوةة  العقليةةي  أو  ةةا  ا ةةتخدامهيمكةة  

 .أو تكااا المقاب   او ا يبدو سعب أحيانا تجمي  وحووا جمي  أ ااد 

 : التركيز على المهام نموذج-3

. ةديةةد يعتبةةا احةةد أشةةكا  العةة ل القسةةيا  ةةا خدمةةه الفةةاد ويتعامةة  مةة  مشةةك    
. ةلةة  ةناسةةا أ ا ةةية ومحةةددا  تجعلةةه اكتةةا ووةةوحا وتميةةزا ةةة  غيةةاه النمةةو ل يعتمةةد هةةدا

الةةدي   واو ةةا واو ةةاادالعميةة   ةةا هةةدا النةةو  ت يقتسةةا ةلةة  الفةةاد بةة  يتعامةة  مةة  الجماةةةا  
مكانيةا قةداا   ا ةتثماايعانو  م  مشك   ويعتمد هةدا النةو  ةلة   ا  أةطةا   ةتالعمية   وا 

البدا    ةا حة  المشةك   قةد يةؤدي الةا نةو  مة  اتتكاليةه واختيةاا  اختيااالعمي  الحاية  ا 
 الخبةةا المعةةدي  ةلةة  م ةةتوع ةةةا   اوخسةةا يي ويتطلةةب هةةدا النةةو   ايقةةا مةة   او ةةإ الحةة  

معاسةةا وت يمكةة  تجاهلةةه وت يتطلةةب وقتةةا وهةةو  نمةةو للتحقيةة  العةة ل الفعةةا  وهةةو  والمإةةاا 
 .أكتا واقعيه

 :العالجيةالفرد  العالج الجماعي في خدمة-4



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ واإلنسانيةالعلوم االجتماعية مجلة 

127 

 

 واإلمكانيةا يتعام  هدا النو  م  ةدد كبيا م  العمة   ويةو ا الوقة  والجإةد       
 الفاسةةةةويعتبةةةا أكتةةةا م  مةةةة للمجتمعةةةا  المعاسةةةا  ويقلةةة  مةةة  اتزدحةةةا  واتنتظةةةاا ويإيةةةئ 

والتعبيةا ويةاع الةبع   ل نطة  ويعطيةه  اسةه  الجماةةةللعمي  ليجد أ ةااد مشةابإي  لةه  ةا 
هةو نةةو  مة  التكةااا واتزدوال  ةا مماا ةا  طةا  الخدمةةة مماا ةه هةدا النةو  مة  العة ل  أ 

أخسةةةا ا دو خبةةةاه ةاليةةةه  أيوةةةاويتطلةةةب هةةةدا النةةةو   والجماةةةةةخسوسةةةا الفةةةاد  اتجتماةيةةةة
ةداد  .يمك  اةتباا هدا النو  هو بدي  للع ل الفادي جيد وت وا 

 : نظري  األزم -5

ويتةةي  الفاسةةة  المجتمةة جةةاه التوةةام  و التكا ةة  داخةة  تؤكةةد مماا ةةه هةةدا اتت      
ويعتبةةا ةةة ل أزمةةة مةة  الع جةةا  القسةةيا  ويةةو ا الوقةة   المجتمعيةةةللتعامةة  مةة  المشةةك   

والجإةةةد  ةةةا مقابةةة  العةةة ل التقليةةةدي والتةةةدخ  العةةة ل مةةة  هةةةدا النةةةو  يعتبةةةا قيمةةةه حوةةةاايه 
 قةةةط ولةةةيا الحةةة   اوةةةةاا يعةةةالج خدمةةةه الفةةةاد أت ا  هةةةدا لةةةه نقةةةد بتنةةةه  ةطةةةاا ةةةا  وأخ قيةةةه

أةاا  بديلةة وابمةا يتعةاا  هةدا الحة  مة  مبةدأ حة   إواظالجداي للمشكلة ابما يؤدي الا 
وا  تعمةةة   اإلجةةةاا ا وتب ةةةيط  وتنظيميةةةهتقايةةةا المسةةةيا ويتطلةةةب هةةةدا النةةةو  أ ةةةاليب أداايةةةه 

 خسةةا يي اومةة   خاسةةةويتطلةةب نوةيةةه  انتظةةاادا مةةا دو  تتجيةة  او  اتجتماةيةةةالمؤ  ةةا  
 ا  ومةةوااد المجتمةة  واللةةوا   ةا قةة ةمكانيةةا خةةاد القةةااا وابمةةا تكةةو  لديةةه ال ةةلطة وتمكنةةه مةة  ةت

وحةةةدود  اوزمةةةةهةةةدا النةةةو  مةةة  العةةة ل وابمةةةا يكةةةو  الفةةةاد نف ةةةه هةةةوا ال ةةةبب  ةةةا هةةةده  أمةةةا 
 .التشخيص  ا هدا النو  غيا محدده

 :االتجاه العقلي:رابعا 
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اتجتمةةةاةا  اوخسةةةا التشةةةخيص ةلةةة  شةةةخص يعتمةةةد هةةةدا اتتجةةةاه ةلةةة  ا       
لقيةةاا شخسةةيه العميةة   يةةت  تحميةة  أةبةةا  جديةةد لألخسةةا ا وابمةةا يكةةو  غيةةا معةةد  كنمةةو ل

 التفا ةةةوابمةةا يكةةو  غيةةا مووةةوةا ويتطلةةب هةةدا النةةو  ا  يكةةو  العميةة  ةلةة  قةةدا ةةةا  مةة  
مسةةةةداها  ياكةةةةز ةلةةةة  الجانةةةةب العقلةةةةا وت يمكةةةة  اةتبةةةةاا ا  مشةةةةاك  العمةةةة   ونةةةةهوالتعلةةةةي  
دا مةا ةلة  العمية  وابمةا تكةو  العوامة   الم ؤولية ةلقا وةد   الخاط ةدا ما أ كااه   او ا ا
الحقيقةة للمشةكلة  او ةبابوت يتنةاو   اوةةاا  ببا  ا المشكلة وهدا النو  ياكز ةلة   البي ية

. 

 عالمراجــــ
 

  .0222مسا ي نة  ة اإل كندايةال يد اموا  ي مماا ة خدمة الفاد ي داا المعا ة ي -0

ال يد اموا  ي خدمة الفاد التحليلية ي المعإد العالا للخدمة اتجتماةية ي  - -0
 . 0999اإل كنداية ة مسا ي  نة 

ةقبا  بشيا ي مماا ة الخدمة اتجتماةية  ا العم  م  او ااد ي المكتب الجامعا ي  -2
 .اإل كنداية ة مسا ي بدو   نة 

 .0990ا خدمة الفاد ي جامعة حلوا  ة مسا ي  نةح   زكا ي اتتجاها  الحديثة   -1

خياي الجميلا ي نظايا  خدمة الفاد ي المكتب الجامعا ي اإل كنداية ة مسا ي             -7
 .  0220 نة 
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ج   ةبدالخال  ي طايقة العم  م  الحات  الفادية ي داا المعا ة ي اإل كنداية ة  -6
 . 0990مسا ي  نة 

د  ا محيط الخدمة اتجتماةية ي اإل كنداية ة مسا ي  لوع ألسديقا ي خدمة الفا  -5
 . 0200المكتب الجامعا ي  نة 

 لوع ألسديقا ي التكتيك النظاي والتطبيقا  ا العم  م  او ااد ي المكتب الجامعا ي  -9
 . 0222اإل كنداية ة مسا ي نة

 لوع ألسديقا وهنا   ايز ي خدمة الفاد مداخ  ونظايا  ي المكتب الجامعا ي  -9
 . 0200 كنداية ة مسا ي  نةات

ةبد الفتاو ةثما  ي خدمة الفاد  ا المجتم  الناما ي مكتبة  اتنجلوا المسايةة   -02
 . 0202مسا ي  نة 

ةبد الفتاو ةثما  ي خدمة الفاد  ا محيط الخدمة اتجتماةيةيالمكتب الجامعا ي  -00
 . 0222اإل كنداية ة مسا ي  نة 

لخدمة الفاد المعاسا  ي القاها  ة مسا ي  نة ةبد الفتاو ةثما  ي الموقف النظاي  -00
0991 . 

ةبدالعزيز القوسا ي نظايا  خدمة الفاد ي داا الثقا ة ي القاها  ة مسا ي  نة  -02
0992  . 
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ةبدالمنع  ال نإواي ي خدمة الفاد اتكلينيكية ي المعإد العالا للخدمة اتجتماةية ي  -01
 .  0229اإل كنداية ة مسا ي 

تجاها  المعاسا   ا خدمة الفاد بي  النظاية والتطبي  ي ةلا ح   زيدا  ي ات -07
 . 0990القاها  ة مسا ي  نة 

يمطبعة ال عاد  ي القاها  ة مسا  اطمة الحااونا خدمة الفاد  ا المجتم  الناما   -06
 . 0957ي  نة 

محمد   مة ال بااي ي  مدخ  ةل  ة ل المشك   الفادية ي المكتب الجامعا ي      -05
 .ة مسا ي بدو  تااي   اإل كنداية

  . 0992دو  داا ومكا  النشا ي  نة محمود ح   ي مماا ة خدمة الفاد ي ب  -09

ممدوو  ال الد وقا ي دوا خدمة الفاد  ا تسنيف ال لوك ي المكتب الجامعا ي   -09
  . القاها  ة مسا ي بدو  تااي 

 

 


