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 العيادية »اإلكلينيكية« للخدمة االجتماعية  في مجالالمــهارات 

دمة االجتماعية، ويتطلب هذا المبدأ مهارة خاصة  مبدأ القبول من مبادئ مهنة الخ -:تقبل العميل 

 من األخصائي االجتماعي اإلكلينيكي 

كشخص وقبول شكلـه ولونه ورائحته وأخالقه قبول العميل ، ويشمل هو كل ال يتجزأفالقبول  

إذا كان  والقبول بالشخص ال يعني بالضرورة الرضا عن سلوكه  وتصرفاته وعقليته ومنطقه.  

خارجاً عن حدود اللياقة واألدب، أو خارجاً عن القانون والشرع والعرف، أو القبول بمشكلته من  

ولكن القبول يعني تقبل العميل كما هو ال كما يجب  الناحية السلوكية، إذا كانت انحرافاً أو إدمـاناً،

، واالنطالق بالعميل إلى الوجهة التي يرغب األخصائي االجتماعي اإلكلينيكي أن  أن يكون عليه

 ليها  يرى العميل ع

 على األخصائي االجتماعي اإلكلينيكي معرفة قدرات خاصة منها :مهارة التقبل لتطبيق  

 المعرفة بالعادات والتقاليد الخاصة بالعمالء على اختالف ثقافاتهم الفرعية.  = 1

التعامل مع العمالء حسب فهمهم  باللغـة الدراجة لديهم ومدلوالتها، بحيث يتم المعرفة  =2

وبالطريقة التي يقدرونها مما يحسسهم أن األخصائي االجتماعي اإلكلينيكي قريب منهم  

 . وبالتالي يتقبلونه بشكل أكبر 

من  ميل ثقة العتتطلب عملية كسب  مهارة كسب ثقة العميل 

توافر مهارات عدة   - كمهارة بحد ذاتها -األخصائي االجتماعي اإلكلينيكي 

ومهارة المحافظة على أسرار العميل  مهارة التقبل  لديه يمارسها، منها 

ومهارة اللباقة في الحديث  ومهارة اإلقناع ومهارة في التعـامل بمهنية، 

. كل هذه المهـارات في مجملها إذا تم تطبيقها بطريقة  ومهارة الوضوح

 مهنية تجعل العميل يثق بدرجة أكبر 

 

األخصـائي  وتؤدي بالضرورة إلى انفتاح العميل في الحديث مع  

 عن مشكلتـه وتوضيح خباياها،   جتماعي اإلكلينيكياال

األخصائي االجتماعي والبوح بأسراره التي تؤدي بدورها إلى جعل 

وبالتالي المساعدة   أقدر على فهم المشكلة وكل ما يرتبط بها،اإلكلينيكي 

 في حلها 

 ..ومضات

  األخصائي والعميلتعني توطد العالقة المهنية بين  والثقة

 ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

أثناء حديثه عن المشكلة وعرضه  للتركيز على ما يقوله العميل تستخدم مهارة االنصات ....    

 ومالبساتها. يسمح بفهم أعمق للمشكلة لها، مما 



  التركيز على حركات العميل التي قد كما أنها تسمح لألخصائي االجتماعي اإلكلينيكي على

التلعثم  ، أو  االرتباك العام، أو هز الرجلينكثرة  مثل  ،يكون لها دالالت معينة

 . في الكالم

 .. ومضات 

 ن عالج المشكالت حيث أن جزءاً كبيراً م،عملية عالجية  تعد بحد ذاتهامهارة اإلنصات 

في كبتها واالحتفاظ بها ما ألن بها آلخرين، والبوح الحديث عنهـا ومواجهتها  فعلياً عنديبدأ 

                                                                                 يؤدي عادة إلى تفاقمها

......................========........................ ..........=======......... 

   استدراج العميل للكالم... مهارة

عن الحديث عن مشكالتهم   من المهم اإلشارة إلى أن حاالت تمنع العمالء

حاالت  والتفاعل مع األخصائي االجتماعي اإلكلينيكي بانفتاح تحدث مع 

األطفال والمراهقين والمنحرفين بكثرة، وكذلك مع الحاالت التي تكون  

أساساً غير راغبة في حل مشكالتها، أو ال تحس أن لديها مشكالت، مثل  

بنسبة أقل لدى بقية فئات عمالء  كما أنها تحدث   المدمنين ونزالء السجون 

الخدمة االجتماعية الذين يتحرجون من البوح بمشكالتهم خوفاً من  

 الفضيحة أو لسريتها ومساسها جانباً قد يكون حساساً لديهم.

التي يحتاجها األخصائي  المعلومات والبياناتلكافة المصدر األساس هو العميل يعد .. ..ومضات 

تشخيصاً سليماً، وبالتالي مشكلته من أجل فهمها وتشخيصها لدراسة االجتماعي اإلكلينيكي 

 ا استراتيجيات تدخل مهني عالجية مناسبة له وضع

                    ++++++++++ 

 هارة إلغاء التوقعات المسبقة لدى العميلم

 .لديهم توقعات مسبقة عما قد تسفر عنه زيارتهم للمؤسسة

والخدمات التي سيحصلون عليها والنتائج المتوقعة من مقابلتهم األخصائي االجتماعي  

، وهي في أفضل مبالغاً فيها أو بعيدة عن الواقـعما تكون هذه التوقعات الباً وغاإلكلينيكي. 

 األحوال غير دقيقة. 

  إلغاء التوقعات المسبقة لدى العميلتابع مهارة   

 المقابلة األولىمنذ األخصائي االجتماعي اإلكلينيكي يبدأ حيث 

 التوضيح عما يمكن أن يحصل عليه العميل من خدمات .-1

ويتحاشى غرس  يمكن أن يتوقعه من نتائج التدخل المهني بواقعية وبدون مبـالغات ) وما  -2

 (. لآمال غير منطقية أو واقعية لدى العمي

إلى أن نتائج التدخل المهني ستعتمد إلى حد كبير على مدى صراحـة العميل ووضوحه  يشير  -3

 في طرح مشكلتـه وتوضيح كافة الجوانب المرتبطة بها. 

رغبته الصـادقة في إيجاد حل لها والمساهمة الفعلية في ذلك من خالل األدوار التي سيكلف  -4

 بها إذا تطلب منه المشاركة 



 .. ومضات 

وإحالل  المسبقة  هذه التوقعاتإزالة  (فياألخصائي االجتماعي اإلكلينيكي ) مهارة         

 الواقعية مكانها

يولد لديهم توقعات غير  قد  الغموضفي كل كلمة تقدم للعميل ...مع العميل=

  منطقية وواقعية للتدخل المهني والخدمات التي من الممكن أن يحصلوا عليها هذا العميل

 اعتقاداً منهم أنه لم يتقبلهم كما قد يولد لديهم مشاعر سلبية تعوق تقبلهم لألخصائي= 

 

  فالوضوح مطلوب من األخصائي االجتمـاعي اإلكلينيكي*            

الوضوح في التعامل وفي التوقعات وفي الخدمات، ويحرص األخصائي االجتماعي اإلكلينيكي  

دائماً على أن يكون كالمه محدداً وواضحاً، غير قابل للتأويل، ومن الممكن أن يسأل العميـل عن  

قال، حتى ال يكون هناك مجال لتفسير كالمه تفسيرات أخرى قد تضر بالعملية   مدى فهمه لما

 العالجية برمتها 

 .. ومضات 

 

 يولد لديهم مع العمالء  في التعامل الغموض أو فعدم الوضوح 

 وضوح الرؤية فيما يتعلق بمشكالتهم اإلحساس بالجهل والعجز وعدم

              ================ 

:-  

هي من المهارات التي يستخدمها األخصائي االجتماعي المقاطعة أثناء الحديث اإليقاف أو 

عمالئه متى ما أحس أن العميـل قد استرسل في نقطة معينة أكثر مع اإلكلينيكي أثناء المقابلة 

أو تشعب في الحديث إلى موضوعات ال يريد األخصائي االجتماعي اإلكلينيكي   ،مما يجب

 التطرق لها.

 .. ومضات 

إدارة دفتهـا  (األخصائي االجتماعي اإلكلينيكي) مهموتبقى  أهدافها الواضحةلها مقابلة مهنية ال

 هو ال العميل يريد  إلى حيثوتوجيهها الحديث 

                         ++++++++++ 

 االسباب            ** -مهارة التعاقد ؛ **           

أداة رئيسة من أدوات الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية    contractingيعد التعاقد

أن العميل قد يكون سلبياً  أوالً:لعدة أسباب: تتطلب مهارة في إنجازها وتنفيذها. التي  اإلكلينيكية

والتعاقد ي اإلكلينيكي يقوم بذلك. ، ولديه ميل لجعل األخصائي االجتماعواتكالياً في حل مشكلته

فيه شروط واضحة تحدد دور كل من األخصائي االجتماعي اإلكلينيكي والعميل في العمل على 

. ثانياً: حل المشكلة، مما يخفف من سلبيـة العميل، ويجعله مشاركاً بدرجة أكبر في حل مشكلته

أن التعاقد يحدد األهداف المرجوة من التدخل المهني وكذلك األدوار المناطة باألخصائي 

وهو ما يجعل األخصائي االجتماعي اإلكلينيكي أكثر تركيزاً في عمله   االجتماعي اإلكلينيكي،



ً  لوقته،وأكثر تنظيماً  ه قد يحدث خالل عملية التفاعل المهني بين العميل واألخصائي أن:  ثالثا

من قبل العميل لألخصائي االجتماعي   attachmentاالجتماعي اإلكلينيكي عملية ارتباط 

اإلكلينيكي، هذا االرتباط العاطفي قد يجعل عملية إنهاء التدخل المهني مؤلمة للعميل، ولها آثار  

 ية طويلة سلبية. وتزيد هذه اآلثار واآلالم كلما كانت مدة العالقة المهن

 لعدة أسباب: تابع مهارة التعاقد تتطلب مهارة في إنجازها وتنفيذها. 

للتدخل المهني مع العميل، وهذا يحقق استفادة المدة الزمنية أن عملية التعاقد قد تحدد رابعاً: 

 من الوقت واختصاراً  للجهد

 

 )أ( وعملية التعـاقد تحدد الوقت والجهد. 

ة لألخصائي االجتماعي  )ب( تحدد أيضاً األهداف والمهام واألدوار، وهو ما يتيح الفرص

 اإلكلينيكي لتقييم عملية التدخل المهني بعدها. ومدى فاعليته 

 تجاوب العميل مع العملية العالجية)ج(ومدى 

 )د( ومدى مساهمته فيها من خالل األدوار التي كلف بها 

 .. ومضات 

 وإنهاءفصال لعملية االنتهيئ العميل عملية التعاقد من الضروري في  

 العميل قد يالقيها التي اية،وتخفف من الصدمة منذ البدالعالقة المهنية  

 العالقة المهنيةعند انتهاء 

                          ++++++++++++++ 

 - :مهارة التفاوض&

األخصائي هي المهارة التي يستخدمها ومهارة التفاوض 

لتحديد دور كل من العميل واألخصائي في االجتماعي اإلكلينيكي 

في تحديد األهداف المتوقعة ، ويستخدمها كذلك العملية العالجية

 .من التدخل المهني

 

أدواره المحددة ، بحيث يقبل العميل على اإلقناع والتبرير المنطقيالقدرة وتتطلب هذه المهارة  

 ،له في العمليـة العالجية

باألهداف المحددة ، وكذلك اقتناعه حيث أن اقتناع العميل بهذه األدوار يجعله صادقاً في تنفيذها

 للتدخل المهني تجعله أكثر حماساً لتحقيقها.

 ..ومضات

من األهداف المتوقعة وكذلك  العمليـة العالجيةفي  أدواره المحددة له يقبل العميل بحيث  

 وهو مقتنع وليس مرغماً على ذلك التدخل المهني)

 ؛؛؛؛؛؛/// / // // / // // //؛؛؛؛؛؛                              

 مهارة تقدير الموقف

 assessment  خصائي اجتماعي إكلينيكي يتعامل مع المشكالت من المهارات الالزمة لكل أ



 .االجتماعية مهما كان نوعها وحجمها

ف على كل جوانب المشكلة وتقتضي مهارة تقدير الموقف الوقو 

االجتماعية والنفسية وكل العوامل المؤثرة فيهـا سواء كانت ذاتية 

 كما تتطلب الوقوف على كل ما يتعلق بالمشكلة من أنظمة وتشريعات وقوانين  ،أو بيئية

 وتتطلب هذه المهارة بالضرورة 

األخصائي االجتماعي اإلكلينيكي المتابعة المستمرة من قبل * 

 لكل المستجدات االجتماعية .

 كما تتطلب والخبرة في أنماط السلوك اإلنساني. *

أو حتى المقابالت األولى، بل المقابلة األولى ال يمكن أن يكون منذ وتقدير الموقف  

فيها وقتاً كافياً للتفكير اإلكلينيكي األخصائي االجتماعي غالباً ما يكـون بعد مقابالت عدة يأخذ 

 في المشكلة وسؤال العميل عن كافة جوانبها

 .. ومضات 

 بنظريـات الخدمة االجتماعية معرفة )  يتطلبللموقف التقدير هذا  

والمعرفة للظواهر االجتماعية من   للسلوك اإلنسانيالمفسرة 

وما يستجد فيها من   بالقوانين واألنظمة والتشريعات ( ومعرفة يةناح

 ناحية أخرى. 

                      +++++++++++++++ 

  مهارة امتصاص غضب العميل

إلكلينيكي وهو محمل بمشاعر السخط غالباً ما يأتي العميل لمقابلة األخصائي االجتماعي ا

والغضب، الذي عادة ما تكون نتيجة للظروف التي ألمت به، مما يجعله يلجأ لآلخرين 

 لمساعدته.

 مهارة امتصاص غضب العميل

محمل بمشاعر وهو األخصائي االجتماعي اإلكلينيكي لمقابلة العميل غالباً ما يأتي 

، الذي عادة ما تكون نتيجة للظروف التي ألمت به، مما يجعله يلجأ السخط والغضب

   لآلخرين لمساعدته.

 .ربما تكون هذه المشاعر موجهة ألشخاص محيطين به=وكذلك 

 

األخصائي االجتماعي ، حيث يقوم مهارات التعامل اإلنساني الموجهةوهذا ال يتأتى إال باستخدام 

 اإلكلينيكي 

ثم توضيح أن جميع الناس بدون استثناء ومن  -2باستدراج العميل للحديث عن مشكلته -1

وأن المشكالت والصعوبات هي جزء ال يتجزأ من  -3يمرون بمثل هذه المرحلة في حياتهم

 موضحاً بأن قراره هذا هو القرار السليـم. الحياة اإلنسانية

                                :::::::::: ::: 



 ..ومضات

فال بأس أن يمر األفراد العميل من الحيل التي ممكن ان تفيدنا في هذا المهارة هي اخبار 

فمن   وإن لم يكن من المحيطين بهم من اآلخرينيطلبوا المساعدة وال بأس أن  بمشكالت

 .المتخصصين

:    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::   : 

  أسلحة العميل الدفاعيةمهارة نزع                         

إنكار دوره  أو)وإنكار المشاعر من أساسها(  اإلنكار مثلونقصد بذلك األسلحة الدفاعيـة 

)إسقاط المشكلة على الغير(، أو اإلسقاط  مشكالته،أو)إن كان له دور سلبي( في السلبي 

التقليل من قيمة ودور األخصائي االجتماعي أو )تحويل المشكلة على غيره(،  التحويل

 ، وتشكيكه في قدرته على المساعدة. اإلكلينيكي

قليل الخبرة، أما األخصائي األخصائي االجتماعي اإلكلينيكي يكون ذلك مستغرباً لدى وقد 

 الخبير، فيعرف بأن ذلك قد يكون طبيعياً، ال سيما إذا كسب ثقة العميل.

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 .. ومضات 

االخصائي اما لعدم ثقته بقدرة أسلحة دفاعية بعض العمالء يستخدمها وليس الكل لديه 

من المشكلة وهو يجب ان يثبت  على حل المشكلة او عدم ثقته بقدرته على التخلص االكلينيكي

 دوره للعميلي االكلينيكي االخصائويوضح 

                             ::::::    ::::::::::    :::::::::    ::::::::    ::::::: :::: 

 مهارة مساعدة العميل على التفكير المنطقي

في هذه المهارة يرتكز على تحرير العميـل من الضغوط  األخصائي االجتماعي اإلكلينيكي دور 

   الداخلية والخارجية

ة األخصائي االجتماعي العمالء لمقابلحيث يحضر معظم 

، بعد أن تكون قد تفاقمت اإلكلينيكي سعياً لحل مشكالتهم

وتعقدت وبالتالي كثرت الضغوط عليهم. وكثرة الضغوط تجعل قدرة 

محدودة جداً، وبالتالي غير قادر التفكير المنطقي على  العميل

يحرر العميل من الضغوط التي تؤثر عليه على رؤية األمور بشكلها السليم. 

 ليصل الى التفكير بمنطقية في حل مشكلته

 .. ومضات 

الداخلية  يتحرر من كافة الضغوط النفسية عندما مشكلتهفي أن يفكر بشكل منطقي للعميل  يمكن

 به  والضغوط الخارجية المحيطة

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

  مهارة مشاركة العميل مشاعره

يكون عادة واقعاً تحت  العميلأثناء المقابلة المهنية، فإن  العميلالتفاعل المهني مع  بدايةد عن



 ضغوط معينة ويحمل مشاعر معينة هي في الغالب سلبية. 

تكون تلك المشاعر إحساسه باأللم أو بالظلم أو إحساسه بالعجز وقلة الحيلة أو التفريط أو وقد 

 اإلهمال أو الجهل

األخصائي االجتماعي اإلكلينيكي ومن المهم أيضاً أن يشير 

أنه قد ال يكـون جرب تلك المشاعر أو بعضها بنفسه، ولكنه    للعميل

  قطعاً يشعر بكم هي مؤلمة للعميل.

األخصائي االجتماعي اإلكلينيكي هذا التعبير عن مشاركة  

يكسر كثيراً من الحواجز الدفاعية من شأنه أن  العميللمشـاعر 

من قبل العميل عملية التقبل لدى العميل، ومن شأنه أن يزيد من 

 بينهماالعالقة المهنية  تقويةلألخصائي االجتماعي وبالتالي 

 .. ومضات 

(مقدراً لتلك  األخصائي االجتماعي اإلكلينيكي يفترض أن يكون)  

العميل فيها بالتعبير المباشر عن ألمه أللمه  يشارك المشاعر، وأن 

 وعن حزنه لظلمه وعن تقديره لجهله وتفهمه لكل مشاعره. 

"""""""""""""""""""""""""""""""" 

 ...واألسبوعيةالتقارير اليومية  ...                        

مع فئات عمالء مختلفة ومع مشكالت متنوعة، ويحدث  األخصائي االجتماعي اإلكلينيكي يتعامل 

االجتماعي مع رب أسرة يكون أحد أفراد عائلته يعاني من مشكلة  أحياناً أن يتعامل األخصائي 

يجد أن أساس المشكلة هو رب  ، بدراسة الحالة دراسة متأنية. قد تكون دراسية أو سلوكية 

، فهو مهمل لمنزله وأسرته، ال يراهم إال قليالً وال يخصص لهم من وقته إال  األسرة نفسه

 الشيء اليسير. 

توضيح ذلك للعميل رب األسرة لواجه عمليات  األخصائي  ولو حاول

إنكار، لذا يلجأ األخصائي االجتماعي اإلكلينيكي في هذه الحالة 

أن  رب األسرة  لعملية التقـارير )اليومية أو األسبوعية(. فيطلب من 

عن تحركاته  -على سبيل المثال– عياً يكتب له تقريراً أسبو

 وتصرفاته هو، وايهامه بحل مشكلة االبن

، يكتشف من تلقـاء نفسه أنه مهمل لمنزله التقارير األسبوعيةبكتابة يبدأ رب األسرة وعندما 

 وأوالده وألسرته. 

حيث يالحظ هو أنه يخرج من الصباح لعمله، وبعد أن يكون األوالد قد ذهبوا لمدارسهم، ويعود 

 .في المساء بعد أن يكون أوالده قد ناموا

 كفيلة بإعادة رب األسرة للواقع وجعله يعرف أنه مهمـل ومقصرالتقارير هذه  

 ذلك، بعد أن يكون لديه ما يثبت إهمال رب األسرة.األخصائي االجتماعي اإلكلينيكي يتولى 

 .. ومضات 

 يتعامل مع عمالئهحين  مسلماتأنها (على األخصائي االجتماعي اإلكلينيكي)يجب أال يأخذهـا 



                                                                                

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

 مهارة التوثيق

والرؤية العلمية لألمور من قبل  التفكير المنطقي في المقام األول، وتدل على مهارة منهجية 

 األخصائي االجتماعي اإلكلينيكي  

 

ى مع  التأكد من كل ما يقوله العميل، ويزعمه أثناء مقابالته األولبالتوثيق عملية ونقصد 

 األخصائي االجتماعي اإلكلينيكي. 

 المرض والحالة االجتماعية والتقارير النفسية والفقر. كل هذه األمور وغيرها كثير. مثل  

                       ******* +++++++ ******** 

فالعمالء أنواع، منهم من هو صادق ومنهم من هو غير ذلك، ومنهم من يتوهم المرض، ومنهم  

في هذه الحالة يطلب شهادات ثبوتية  األخصائي االجتماعي اإلكلينيكي من يدعي الفقر، لذا فإن 

 كالم العميل ومزاعمه. وتقارير لتوثيق 

األخصائي االجتماعي في الطريقة التي يطلب بها وتكون المهارة 

هذه التقارير واإلثباتات واللباقة التي يجب أن يتحلى اإلكلينيكي 

 .بها بحيث ال يجرح شعور العميل وأحاسيسه

 

 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

 .. ومضات 

لهذا ي االكلينيكي االخصائبأثبات صحة ما توصل إلية  المواجهة المباشرةاستخدام  

 االنكار لدى العمالء تساعد على كسر حواجز

 """"""""""""""""""""""""" 

 (  مهارة تبصير العميل بالموارد المتاحة )         

،  مجتمعية المتاحة لعمالئهملماً بكافة المصادر الاألخصائي االجتماعي اإلكلينيكي أن يكـون 

 باختالف أنواعها، بحيث تشمل معرفته شروط االستحقاقالمؤسسـات االجتماعية ونقصد بذلك 

 لتلك المؤسسات والخدمات التي تقدمها، والفئات التي تخدمها وعناوينها وأرقام هواتفها. 

أن يكون متابعاً لكل ما يستجد من األخصائي االجتماعي اإلكلينيكي المهارة تتطلب من هذه 

ن مؤسسات، ومتابعاً بالضرورة لشروط االستحقاق وتغيرها، وتكتسب هذه  خدمات وما يفتتح م

المهارة أهميتها من كون المشكالت التي يعاني منها عمالء الخدمة االجتماعية هي في الغالب 

مشكالت مركبة ليست بسيطة، ومستقلة عن بقية أجزاء حيـاته، بل قد تكون نتيجة لمشكالت 

 .أخرى تفاقمت وعجز عن حلها

 .. مضات و

تحويل صاحب الى  تطبيق هذا المهارة قد يحتاج فياالخصائي االكلينيكي ومن مهام  

ليستفيد من خدماتها وهي ال سسات االجتماعية الى احد المؤ المشكلة 

 الخدمة »المساعدة« التي طلب منها المؤسسةفي  تتوفر



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

 لعميل بالمشكلةتبصير ا مهارة                    

ً القدرة على  ، بحيث يشمل كافة الجوانب الذاتية والبيئية  فهم موقف المشكلة فهماً سليما

ومن ثم تبصير العميل بالمشكلة كما يراها األخصائي االجتماعي اإلكلينيكي، المرتبطة به، 

 . واألسباب التي أدت لها والعوامل المرتبطة بها والعوامل التي قد تترتب عليها 

سواء كان سبباً تبصير العميل بدوره في المشكلة ويشمل ذلك  

األخصائي فيها أو أحد أسبابها. وتتطلب هذه المهـارة من 

القدرة على الفهم للعوامل المختلفة  جتماعي اإلكلينيكي اال

وربطهـا ببعضها بطريقة متسقة ومنطقية في المقام األول، 

وكذلك القدرة على التعبير عن هذا الفهم للعميل بطريقة يفهمها  

ع االلتزام باللباقة في طرح النقاط الحساسة وبدون مجامالت، م 

 التي تتطلب مواجهة مباشرة مع العميل. 

 .. ومضات 

أستطاع على االعتراف نظر محايدة وجهة من المشكلة رؤية  (لالعمي)فمتى ما استطاع  

 بها وحلها

 مهارة توجيه العميل                         

ى يتمكن من  تكون مهمة األخصائي االجتماعي اإلكلينيكي توجيه العميل الوجهة المالئمة، حت

 . المضي بحياته قدماً دون الوقوع في أخطاء نتيجة لعدم قدرته على التصرف السليم

 وال يرى حل لهاالمشكلة ( اصبح غير منطقي بعد ان وقع العميلتفكير ) ..ومضات 

 . لحل المشكلة للموجه الى الطريق السليم يحتاج 

 

 ::::::::::::::::::::::::::مهارة اإليحاء:::::::::::::::

عندمـا يرى أن العميل غير قادر على رؤية  األخصائي االجتماعي اإلكلينيكي مهارة يستخدمها 

 موقف معين بوضوح، أو رؤية الحل لمشكلته كما ينبغي 

كأن يقـول للعميل: "إذاً أنت تعتقد أنك لو بدأت في التركيز على عالقتك الزوجية وحاولت إعادة 

 إلى تخفيف التوتر بينك وبين زوجتك؟". بنائها من جديد بشكل إيجابي، سيؤدي ذلك 

بالتالي يتحمس في أنها تجعل العميل يعتقد أنه مصدر الحل لمشكلته، وعملية اإليحاء حيث تفيد 

أكثر للمساهمة في تحقيق ذلك والتعاون مع األخصائي االجتماعي اإلكلينيكي في العملية 

   العالجية

 .. ومضات 

 (للعميلعملية اإليحاء )هذه الحالة باستخدام في األخصائي االجتماعي  

 وضوحاً أكثر  ليجعل رؤيته لألمور 



 ::::::::: االلتزام بالميثاق األخالقي لألخصائيين االجتماعيين اإلكلينيكيين::::::::

تتطلب التفاعل المباشر بين األخصائيين االجتماعيين   -كمهنة–وحيث أن الخدمة االجتماعية 

والعمالء من ناحية، وبين األخصائيين االجتماعيين مع بعضهم البعض من ناحية أخرى، فإن 

وتنظمها وتكون مرجعا يحتكم إليه في حالة  تقننهاهذه التفاعالت كان ال بد لها من ضوابط 

 socialاألمر الذي مهد لوالدة الميثاق األخالقي للخدمة االجتماعية  ات أو شكاوى،وجود خالف

work code of ethics الذي مر بدوره بمراحل تطور عديدة 

ويشمل الميثاق األخالقي لألخصائيين االجتماعيين اإلكلينيكيين الصادر  

 ,NASW) األمريكيين من الجمعية الوطنية لألخصائيين االجتماعيين 

 ( التواريخ معنا مهمه )  1996(

 مسئولية األخصائي االجتماعي اإلكلينيكي األخالقية تجاه العميل: أوالً : 
وتركز على أن مصلحة العميل لها األولوية ضمن مسئوليات األخصائي االجتماعي اإلكلينيكي،   

 حيث: 

 يجب على األخصائي االجتماعي اإلكلينيكي أداء دوره المهني تجاه العميل بإخالص وكفاءة.. 1

يحول العالقة المهنية مع العميل لخدمة   يجب على األخصائي االجتماعي اإلكلينيكي أن ال. 2

 مصالحه الشخصية.

يجب على األخصائي االجتماعي اإلكلينيكي أن يلتزم بالموضوعية والحياد، بمعنى عدم . 3

 التحيز لمؤسسة أو لهيئة أو لطبقة أو لجنس، أو للون أو لمرحلة عمرية، أو لحالة اجتماعية. 

يكي أن ال يرتبط مع العميل بعالقة شخصية بأي شكل على األخصائي االجتماعي اإلكلين. يجب 4

  .من األشكال

عدم إقامة عالقة  -وبدون أي حالة استثناء-.يجب على األخصائي االجتماعي اإلكلينيكي 5

 عاطفية بينه وبين العميل أو أحد أقاربه.

 : مسئولية األخصائي االجتماعي اإلكلينيكي األخالقية تجاه العميلتابع ل

األخصائي االجتماعي اإلكلينيكي تزويد العميل بمعلومات كاملة ودقيقة عن حدود على . 6

 وطبيعة الخدمات التي يمكنه الحصول عليها.

على األخصائي االجتماعي اإلكلينيكي تقييم مواقع الخطورة التي قد يتعرض لها العميل . 7

 لى الخدمات.والحقوق، والفرص، وااللتزامات التي يتوجب عليه تأديتها للحصول ع

يجب على األخصائي االجتماعي اإلكلينيكي السعي من أجل الحصول على النصيحة  . 8

واالستشارة من الزمالء المتخصصين والمشرفين، عندما يشعر أن االستشارة هي أفضل 

 . الحلول لتقديم خدمة أفضل للعميل

ل عليها العميل يجب على األخصائي االجتماعي اإلكلينيكي إيقاف الخدمات التي يحص . 9

 عندما تنتهي الحاجة لها، وإنهاء العالقة المهنية عندما يتم تقديم كافة الخدمات الممكنة للعميل. 

يجب على األخصائي االجتماعي اإلكلينيكي سحب الخدمات بسرعة فقط في أوضاع  . 10

كونة للحالة، وظروف معينة، إال أنه يتوجب عليه أن يأخذ في االعتبار الشديد جميع العناصر الم

 والحرص على التقليل من اآلثار السلبية التي قد يتعرض لها العميل نتيجة لذلك.  

يجب على األخصائي االجتماعي اإلكلينيكي الذي يتوقع إنهاء خدمات العميل أو   . 11

انقطاعها، إبالغ العميل فورياً، والسعي من أجل تحويل العميل لمؤسسات أخرى بناء على 

 المتبقية لديه. االحتياجات 



 : ثانياً : حقوق العميل وأولوياته

يجب على األخصائي االجتماعي اإلكلينيكي بذل قصارى جهده من أجل تعزيز وتأكيد حق العميل 

 في تقرير المصير:

أن يعمل كمدافع األخصائي االجتماعي اإلكلينيكي . يجب على 1

عن العميل )العاجز( ومطالب لمصالحه، كما يجب عليه حماية  

 مصالح العميل وحقوقه. 

خالل تعامله مع  األخصائي االجتماعي اإلكلينيكي . يجب على 2

األفراد الذين منحوا حق الوصاية على العميل، أن يضع األولوية  

  لمصلحة العميل وحقوقه.

عدم المساهمة  األخصائي االجتماعي اإلكلينيكي . يجب على 3

في أي عمل قد يعرض العميل النتهاك حقوقه أو اغتصاب حقوقه  

 المدنية أو القانونية. 

 :السرية والخصوصية ثالثاً:

مناقشة األخصائيين المهنيين اآلخريـن في  لألخصائي االجتماعي اإلكلينيكي يمكـن  . 1

موافقة، ولكن فقط بالحدود التي تمليها عليه المعلومات السرية الخاصة بالعميل، دون إذن 

   الحاجة لتقديم الخدمة المناسبة للعميل.

إعالم العميل بالغرض من الحصول على األخصائي االجتماعي اإلكلينيكي يجب على  . 2

 المعلومات وكيفية االستفادة منها، وكذلك باستثناءات السرية ودواعيها. 

تزويد العمالء بطريقة الحصول على أي من إلكلينيكي األخصائي االجتماعي ايجب على  . 3

 المستندات الخاصة بهم التي تم االحتفاظ بها لضرورة تقديم الخدمة.

الحصول على الموافقة الخطية من العميـل األخصــائي االجتماعي اإلكلينيكي يجب على  . 4

د يكون المالحظ طالباً قبل تسجيل أو تدوين أو السماح لعضو ثالث لمالحظة التدخل المهني ) ق

 ً  (.أو مشرفاً أو أخصائياً اجتماعياً إكلينيكيا

 رابعاً: مسئولية األخصائيين االجتماعيين اإلكلينيكيين األخالقية تجاه زمالئهم في العمل: 

 

 يجب على األخصـائي االجتماعي اإلكلينيكي التعاون مع زمالئه في العمل من أجل التطوير  . 1

يجب على األخصـائي االجتماعي اإلكلينيكي احترام المعلومات السرية التي تم تبادلها مع . 2

 الزمالء 

يجب على األخصائي االجتماعي اإلكلينيكي المحافظة على ظروف الممارسة المهنية التي  . 3

 تيسر األداء المهني على مستوى من الكفاءة والمسئولية األخالقية وتطويرها باستمرار. 

يجب على األخصـائي االجتماعي اإلكلينيكي أن يتعامل باحترام وبدقة وبعدالة وبكفاءة عندما . 4

ج مع ضرورة احترام وجهات النظر األخرى واالهتمام بترك انطبـاع جيد عند ايناقش أو يحت

 الزمالء،

يجب على األخصـائي االجتماعي اإلكلينيكي الذي حل محل أخصائي آخر، أن يؤدي دوره . 5

 المهني 

. يجب على األخصائي االجتماعي اإلكلينيكي أال يستغل حالة نزاع بين زمالء العمل ورئيس  6

 العمل من أجل خدمة مصالحه الشخصية 



أجل المشورة ووجهات النظر المحايدة  على األخصائي االجتماعي اإلكلينيكي السعي من. 7

عندما يكون الصراع مع الزمالء في العمل يتطلب قراراً رسمياً أو موقفاً صارماً ألسباب تتعلق  

 بأخالقيات المهنة. 

. على األخصائي االجتماعي اإلكلينيكي أن يحافظ على العالقات الجيدة والمحترمة مع زمالء  8

 جة مساوية لعالقاته مع زمالئه من نفس التخصص.العمل في التخصصات األخرى، وبدر
  

يجب على األخصائي االجتماعي اإلكلينيكي الذي يقوم بدور المدير أو صاحب جهة العمل أو  . 9

المشرف أو المنسق أن يضع ترتيباً أو تنسيقاً محدداً فيما يتعلق بطبيعة العالقات المستمرة بين  

 الموظفين.

ماعي اإلكلينيكي الذي يقوم بمهمة تعيين وتقييم الموظفين، أن يجب على األخصائي االجت. 10

يكون قادراً على تحمل مسئولية أداء دوره الوظيفي بشكل عادل معتمداً على معايير واضحة 

 لألداء المهني.

يجب على األخصائي االجتماعي اإلكلينيكي أن ال يستغل القوة التي يستمدها من المنصب . 11

 لمشرف، المدرب، أو االستشاري( لخدمة مصالحه الشخصية. الوظيفي )المدير، ا

يجب على األخصائي االجتماعي اإلكلينيكي الذي من مسئولياته تقييم األداء المهنـي  . 12

عند وضع التقييم أو القيام إشراك هؤالء األفراد للموظفين والمشرفين أو الطالب المتدربين، 

  بالعملية التقويمية.

صائي االجتماعي اإلكلينيكي تقديم االستشارة ألحد الزمالء من  يجب على األخ . 13

األخصائيين االجتماعيين اإلكلينيكيين، إذا كان يعاني من مشكلة شخصية، أذى نفسي اجتماعي،  

 أو صعوبات في الصحة النفسية، ومساعدته في اتخاذ موقف عالجي لمشكلته. 

مسئولية األخصائي االجتماعي اإلكلينيكي تجاه صاحب العمل،  

لجهة العمل : يجب على األخصائي  بها: االلتزاموالمؤسسة التي يعمل  

 االجتماعي اإلكلينيكي المحافظة على االلتزام تجاه جهة العمل:

على األخصائي االجتماعي اإلكلينيكي أن يعمل لتحسين أنظمة  . يجب 1

وإجراءات جهة العمل )المؤسسة(، وكذلك كفاءة وفاعلية الخدمات التي  

 تقدم فيها. 

. يجب على األخصائي االجتماعي اإلكلينيكي العمل من أجل االبتعاد  2

ة  عن، وتحاشي التفرقة العنصرية أو الطبقية في أنظمة التوظيف والممارس

 المهنية في المؤسسة التي يعمل بها. 

أجل  من المهني: مسئولية األخصائي االجتماعي اإلكلينيكي األخالقية تجاه العمل االجتماعي 

المحافظة على سمعة ومكانة التخصص المهني، يجب على األخصائي االجتماعي اإلكلينيكي أن  

 المهنية للتخصص:  يثبت ويطور القيم واألخالقيات والمعرفة المتخصصة والرسالة

يجب على األخصائي االجتماعي اإلكلينيكي حماية وتعزيز وقار واستقامة التخصص المهني، . 1

 كما يجب أن يكون على قدر من المسئولية عند مناقشة أو انتقاد المهنة. 

يجدر باألخصائي االجتماعي اإلكلينيكي استخدام القنوات المناسبة والمتخصصة، فيما يتعلق  .2

 بأي سلوك غير الئق أخالقياً قد صدر من أحد المتخصصين المهنيين. 

يجب على األخصائي االجتماعي اإلكلينيكي أن يعمل من أجل وقاية التخصص من ممارسة   .3

 هل علمي. مهنية غير مرخصة، أو دون توافر مؤ



يجب على األخصائي االجتماعي اإلكلينيكي عدم تقديم صورة غير واقعية من خالل الدعاية . 4

 . المتوقعةواإلعالن، فيما يتعلق بالكفاءات والخدمات، أو األهداف المرجوة والنتائج 

 71-68من صفحة دار الزهراء هاتف  دعبد الحمينهلة السيد الدكتورة  )االكلينيكية(اعية العيادية الخدمة االجتمكتاب 

 معوقات ممارسة الخدمة االجتماعية االكلينيكية 

 - االجتماعيين: /عوامل ترجع لألخصائيين  اوالً 

 افتقاد االخصائيين االجتماعيين للحماس والرغبة في ممارسة المهنة -1

 القصور العلمي والمهني في اعداد االخصائيين االجتماعيين -2

3- ً     القصور في التدريب العملي خالل سنوات الدراسة في المجال الطبي خاصا

 جهل االخصائيين االجتماعيين بطبيعة دورهم في المؤسسات الطبية  -4

 شغل وظائف االخصائيين االجتماعيين غير المتخصصين في المهنة .-5

 تابع معوقات ممارسة الخدمة االجتماعية االكلينيكية 

 - /عوامل ترجع للمؤسسة الطبية: ثانياً 

التنافس بين  مع تعدد مهن أخرى مما اوجد نوع من المؤسسة الطبية هو المهنة األول في  الطب -1

 تلك المهن

واهمية  االخصائيين االجتماعيين  جهل المسؤولين اإلداريين بالمؤسسة الطبية بطبيعة دور -2

 دورهم  

 بأعمال إدارية تشغل االخصائي عن عملة المهني  قسم الخدمة االجتماعية االسناد الى -3

اعداد المرضى بالمؤسسة الطبية وعدم تناسب عددهم مع تماعيين األخصائيين االجقلة عدد -4

 وحجم العمل بالمؤسسة  

اعداد المرضى  بالمؤسسة الطبية وعدم تناسب عددهم مع االخصائيين االجتماعين قلة عدد -5

 وحجم العمل.

 اجرائات التنظيم والروتين المعقدة في المؤسسات الطبية  -6

هم جانب التطوير وتنمية  ومجهودهم وا لألخصائيين االجتماعيين عدم تشجيع المؤسسة الطبية -7

 مهاراتهم 

 تابع معوقات ممارسة الخدمة االجتماعية االكلينيكية 

 -عوامل ترجع للمجتمع :/ثالثاً 

 عدم اعتراف مؤسسات المجتمع بمهنة الخدمة االجتماعية -1

 ماعية عدم تعاون مؤسسات المجتمع مع اقسام ومكاتب  الخدمة االجت-2

 قلة وعي االفراد في المجتمع بأهمية الخدمة ودورها في المجتمع -3

 االجتماعية واهمية دورها في المجتمع القصور اإلعالمي في توضيح أهمية الخدمة-4

 المقترحات لتذليل معوقات الممارسة المهنية االكلينيكية

خالل عقد ندوات للتمريض واألطباء لتوعيتهم بأهمية  توضيح الدور من -1

 دورنا داخل المستشفى 

 عقد اجتماعات دورية مستمرة مع الفريق الطبي  -2



 وضع خطط عمل تشمل كافة التخصصات المهنية بالمؤسسة الطبية -3

التعرف على الجهات والمؤسسات التي تقدم معونات ومساعدات  -4

 للمرضى 

ية للمرضى ومتابعة حالتهم الصحية بشكل  اجراء البحوث االجتماع-5

 مستمر 

 شغل أوقات فراغ المرضى باألنشطة والبرامج المختلفة - 6

 إعطاء االخصائي االجتماعي كافة الصالحيات لتطوير عملة -7

توفير دورات تدريبية وفرص لحضور المؤتمرات لتنمية وتطوير المهارات    -8

 والخبرات  

تتيح لألخصائي االجتماعي أداء مهامه  توفر االعتمادات المالية التي  -9

 وأنشطته التي يحتاجها لعملة 

توظيف اعداد مناسبة داخل المؤسسات الطبية من االخصائيين  - 10

 االجتماعيين 

وعي المجتمع واالعالم حول أهمية دور الخدمة االجتماعية اإلكلينيكية   - 11

 في المجتمع 

   -ومضات عياديه:

 )من الصفات التي يجب توافرها في االخصائي االجتماعي االكلينيكي( 

 القائمين بالعالج وان يكون  االنتباه الكافي الذي يجعله يدرك وجهات نظر

ال يخشى من المرض والعدوى وال يتأفف من حالة المرضى شجاعاً 

 .المتكررة  وشكواهم

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

أساليب )النظرية المعرفية (.....× عمليات التدخل المهني ×

 المعرفي العالج

 العالج العقالني االنفعالي -1

 العالج الواقعي  -2

 العالج المعرفي السلوكي -3

 

 يتبع بالشرح لكل نوع.....

 ×ل المهنيعمليات التدخ×شرح              

 

 أساليب العالج المعرفي تابع )النظرية المعرفية (.....

 

 اوالً/ العالج العقالني االنفعالي:    

والتي توثر في أفكار الفرد ومعتقداته غير العقالنية يهتم بتعديل 

سلوكه بطريقة مباشرة والعمل على ابدالها بأفكار أخرى سليمة 



العقالني االنفعالي على مساعده  حيث ينصب اهتمام العالج

العميل وعلى ادراك حديث للذات السلبي ومساعدته على تعديل 

 هذا الحديث والتفكير بطريقة منطقية عقالنية 

 له عدة خطوات هذا العلاج ,,,,,, يتبع

 اوالً/ العالج العقالني االنفعالي:تابع شرح 

 ت العالج خطوا

مساعده المريض على التحرر من الحديث الذاتي السلبي غير العقلاني -

 والذي يشكل المصدر الأساسي لانفعالاته السلبية.. 

ي دراسة حديث الذات من خلال تحليل أفعال وحقائق يكتبها المريض ف-

صوره تقارير مبسطة يحاول من خلالها تحديد ما اذا كان تفكيره عقلياً او غير 

 عقلياً,,

تقديم مقترحات عقلانية تساعد في اشباع احتياجات المرضى وتساعد على -

 تحقيق الأهداف

تحليل مشكلات المريض باستخدام مصطلحات ومفاهيم عقلانية -

 نقص التعليم ..الخ(–مثل)مشكلة سوء الفهم 

 وإعطاء المريض فرصة تقرير مصيره بنفسه -

 -التدريب –دعم –استخدام المعالج لأساليب التدخل المهني مثل )مناقشة -

 كتابة تقارير(–اسناد وجبات منزلية –تقديم اقتراحات 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 ثانياً/ العالج الواقعي:    

على عملية التعلم  واهميتها والتي يتم يهتم هذا النوع من العالج 

حيث  يكتسب الطفل من خالل العالقة بين الوالدين والطفل 

القدرة على تحمل المسئولية واشباع احتياجاته بطريقة مالئمة 

فانه يجب على اآلباء بان يتصفوا باإلحساس بالمسؤولية وان لذلك 

يبدوا ذألك واضحاُ في عالقتهم وتفاعالتهم حتى يتعلم األبناء هذا 

 منهم.

ومن هنا نجد ان طريقة نمو الشخصية تتم على أساس الطريقة 

التي يتعلم بها الفرد اشباع احتياجاته وهل هذا الطريقة مناسبة 

 ام غير مناسبة .

فاذا استطاع الفرد اشباع احتياجاته بطريقة مالئمة فهو شخص 

 سوي ومسئول والعكس صحيح 



وسيتطيع ان يحكم االخصائي على العميل من خالل المعايير )

 (التأليه

 ة قدرة المريض على تحمل المسئولية في اطار البيئة االجتماعي-

قدرة المريض على تحمل المسئولية بطريقة تتناسب مع القدرة على   -

تقييم اعماله وإصدار الحكم  عليها  اذا كانت سليمة ام خاطئة واشباعه  

 لغير سوي.االحتياجات مع تجنب المشاكل واالهتمام بتغيير السلوك ا

البعد عن االستغراق في الخيال مع ادراك الواقع والخضوع لشروطه  -

 ومتطلباته 

 في السلوكي:ثالثاً / العالج المعر    

مساعده الناس على حل وهو مدخل عالجي يهدف الى 

ية مشكالتهم مستعيناً في ذلك بالمفاهيم واالساليب بالفن

المرتبطة بالمبادئ السلوكية ونظرية التعلم االجتماعي والعالج 

وغيرها من بالعمل والنظرية الوظيفية والتركيز على المهام 

النماذج المعرفية التي تعد التفكير بؤرة المشكلة كما يعرف بانه 

ج عالجي يحاول تعديل السلوك الظاهري عن التأثير في منه

 .علميات التفكير

 -االستراتيجيات ال تدخل المهني للعالج المعرفي السلوكي :

وهي تقابل مرحلة التقدير يقوم الاخصائي استراتيجية الاستعراض المعرفي أ(  

بمساعده المريض على عرض أفكاره غير العقلانية ومشاعره السلبية والسلوك 

ويكون دوره المعالج هنا الاهتمام بتنمية العلاقة بينه وبين المريض  الغير سوي

 تمرار في كشف وعرض مشكلته.وتشجيعه على لا اس

وهي يتم التحكم في العلميات المعرفية استراتيجية إعادة البناء المعرفي ب( 

بمساعده المريض على جمع معلومات عن كيفية تفسيره واعاده تركيبها 

 من خلال عده أسئلة لذلك فان المعالج هنا يهتم بالجوانب التأليه للموقف 

 ×الأفكار والمعتقدات الكامنة في عقول المرضى 

 ×المعتقدات الوسيطة 

 ..................... يتبع× المعتقدات الخارجية 

 ثالثاً / العالج المعرفي السلوكي:تابع  شرح  

 -االستراتيجيات ال تدخل المهني للعالج المعرفي السلوكي :

 استراتيجية إعادة البناء المعرفيب( 

 لتحقيق هذه االستراتيجية من خالل عده أساليب لتدخل المهني  

  –التشجيع   – االقناع-التوضيح   –مثل: المناقشة  أساليب معرفيةأوالً / 

التدريب على   - التدريب على أسلوب حل المشكلة - التفسير  -المواجهة



 اعاده التفسير 

– العقاب – الدعم السلبي –أساليب سلوكية مثل : الدعم اإليجابي   ثانياً / 

 لعب الدور –الوجبات المنزلية 

ضبط الذات  –تعليمات الذاتية  –أساليب انفعالية  مثل: االسترخاء  ثالثاً / 

 التأمل –الضغوط التدريب على مواجهة 

 ثالثاً / العالج المعرفي السلوكي:

 -ت ال تدخل المهني للعالج المعرفي السلوكي :االستراتيجيا

 استراتيجية إعادة البناء المعرفيب( 

 لتحقيق هذه االستراتيجية من خالل عده أساليب لتدخل المهني  

 -أساليب معرفية :أوالً / 

النية عن طريق التذكر  المريض على حصر أفكاره غير العقيساعد  : المناقشة« مثل

والمعرفة ثم يقوم االخصائي بأجراء مناقشة منطقية حول هذه األفكار ويستهدف إقناعه بعدم  

 «  ثم يحاول االخصائي إيجاد الدافعية لدى العميل لتغيير هذا األفكار  وابدالها باألفضل منطقيتها 

 » توضيح مدى خطأ األفكار واثرها على مشكلة المريض التوضيح »-

  بأفكاره المريض  ألقناعه يحاول االخصائي استخدام المنطق واالمثلة الواقعية  «  االقناع –

  الغير منطقية  ثم يحث المريض على ترك تلك األفكار السلبية وتدريبة بعض العبارات المنطقية

  « 

 «  والثناء على سلوك المريض  لتدعيم ا «  التشجيع  –

الغير منطقية ويكشف االخصائي للمريض متناقضات   بأفكارهمواجهة العميل  «  المواجهة  –

 »   أقواله وافعاله واثرها على تأخر العالج

بعض االفراد يعتمدون عل معلومات االخرين في بناء  التدريب على اعاده التفسير«  -

الى سلوك غير سليم يحاول االخصائي اعاده   وتأديأفكارهم والتي تكون غير صحيحه أحيانا  

 « العقالنية لألفكار ل تفسيرها للوصو

 :  مثل أساليب سلوكية  ثانياً / 

على نجاح  الكلي او الجزئي يحاول االخصائي التأكيد الدعم اإليجابي هو ان -

»  =او التدعيم  مدح او ثناء المريض في سلوك معين سواء كان تدعيم إيجابية معنوي » 

 « المكافأة الرمزيةاإليجابي المادي »

يدرب االخصائي المريض على كتابه أفكاره ومعتقداته  الذاتية » التقارير –

ويتشارك مع االخصائي النقاش وتفسيرها بهدف استبدالها او التأكيد على  

 » صحتها 

هي تعليم سلوك معين من خالل مالحظة شخص  النموذجة  » –

يؤدي هذا السلوك وقد يكون النماذج من خالل نماذج رمزية 

 » تخيالت 

يطبق بحريص شديد وان تكون سهله وفي متناول القدرات للمريض  الوجبات المنزلية » –

 » حيض يتضمن جوانب عقلية يتابع المريض تنفيذها في البيت 

يتبنى فيها المريض شخصية أخرى كما يدركها هو حيث  هو عملية ذهنية لعب الدور »–

يتطلب ذلك من المريض تقليد تفكير هذا الشخص وداءته وانماط سلوكه ومن هنا تصبح  



  «الشخصية التي يمثلها بمثابة المرآه التي يكتشف من خاللها نفسه ودوافعه واتجاهاته 

 :  مثلأساليب انفعالية  ثالثاً / 

يحاول االخصائي تحديد قدرات المريض على التحكم في  ضبط الذات » -

نفسة والسيطرة على انفعاالته =الن الفرد الذي لدية ضبط منخفض لذاته  

طر عليه أفكار وانفعاالت خاطئة تدفعه لسلوك غير سوي وهي مهاره  تسي

 « يعلمه االخصائي للمريض لضبط ذاته

 

يستخدم مع العميل الذي يعاني من اضطراب  التدريب على االسترخاء »  –

انفعالي حيث يقوم بتدريب المريض على تقليل الشعور بالخوف والقلق  

 « والضيق والتنفس بالعمق

 

االخصائي بمساعدة العميل على استرجاع أسباب  يقومالتأمل »–

المشكلة والتأمل فيها ليجد ان أسباب المشكلة ليست يعتقدها وانما  

سببها حديثة مع ذاته من خالل العبارات االنهزامية والسلبية والناتجة عن  

 « أفكار غير عقالنية

   -ومضات عياديه:

 )من الصفات التي يجب توافرها في االخصائي االجتماعي االكلينيكي( 

اتزان انفعالي مع اتزان في الشخصية بحيث يستطيع من خاللها ضبط  

 ال يشوبه نزعه اندفاع نفسة ومشاعره باإلضافة للنضج االنفعالي الذي 

 .  لمسؤوليةوعدم تحمل ل

                  : ====== : :: : :  :: :  ::: : :  :  :: : ::    :: ========= 

 نموذج حل المشكلة        

يمكن استخدام األساليب العالجية من نماذج أخرى  يعد نموذج مفتوح 

، هو مبني على فكرة تعليم الفرد  بشرط ان تتفق مع طبيعة المشكلة 

كيفية التعامل مع المشكالت وهو فكرة قريبة من الواقع العملي ذلك الن  

الواقع يقول ان االخصائي االجتماعي ال يستطيع مالزمة العميل طوال  

 حياته .

 لمساعدة نفسة .  وانما مساعدته 

االنسان ليس صانعاً للمشكلة فقط وانما هو أيضا قادر على حلها اذا ما  



  –الدافعية   - القدرة توافرت له االمكانية والفرصة لحلها والتي تتمثل في »

« ومع الخبرة والتي يكتسبها في حل المشكلة تزداد قدرته على  الفرصة

 مواجهة وحل المشكالت مستقبالً 

..................................................................++++++++++++++++++++ ...................................................................... 

 

 ((ةلنموذج حل المشكلاألفكار األساسية )) 

 ( نقاط5)                     

 لنموذج حل المشكلة تابع 

 - األفكار األساسية لنموذج حل المشكلة : 

والمكتسبة والخبرات المتراكمة وانه قابل لتغيير سلوكه وتعديله  االنسان نتاج العوامل الموروثة  *

طالما اثر في حالة تفاعل متمر مع البيئة المحيطة ويركز النموذج على االهتمام باألكبر بمستقبل  

 االنسان 

*ينظر النموذج ان االنسان يمارس عمليات مستمرة لحل المشكلة في محاولة للتوفيق بين رغباته 

 حاجاته وتحقيق التكيف األفضل مع الحياة   الشباعانياته وحاجاته وامك

*يؤكد النموذج على ان المشكلة تنتج من عدم اشباع احتياجات األساسية ووجود مجموعه من  

 الضغوط الخارجية والتوترات الداخلية التي تؤثر على األداء االجتماعي  

والتعليم حيث تحمل خصائص العلمية *يرى النموذج ان عملية المساعدة تتوسط عمليتي العالج 

 العالجية والعملية التعليمية .

 *يؤكد النموذج على أهمية استخدام عنصر الوقت 
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 ةخطوات حل المشكل               

 

 "  :: مطـــــــــــــــلوب منك ::: هذا الجدول "               
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 لنموذج حل المشكلة تابع 

االخصائي االجتماعي عليه عند تطبيق نموذج حل المشكلة ان يراعي 

 -التالي:

المريض يمكن ان يتعلم كيفية تحليل األسباب والعوامل ولحل المشكلة ما ان توفرت له  ان  ×

 من االخصائي االجتماعي والمناخ المناسب لحلها ..  المساعدة المهنية

التي   الطلب لمساعدته واحساسه باألزمة ان الشعور الذي يسيطر على المريض حين يأتي × 

يصبح    بشحن القوى الكامنة لديه يدفعه لالتجاه لتفسير والتحرك نحو حل المشكلةيعيشها 

 انسان إيجابي ويبذل جهوده في حلها ويستجيب للجهود المهنية المقدمة له. 

العالقة المهنية والتي تشكل مناخاً مالئماً  المريض بحاجه الى الرغبة والقدرة التي تنتج عن  ×

 قبل وتعاطف وحب ورغبه في التغيير تحمل من ت  بما

 وتحديده    يستخدم عنصر الوقت تنظيم العملان  األخصائي يجب على ×

   تجزئة المشكلة يجب على االخصائي   ×

لحل المشكلة وتحديد اهداف   المطروحة تحديد المشكلة واالختيار بين البدائل المختلفة ×

 المشكلة والتقويم . 

   -ومضات عياديه:

 )من الصفات التي يجب توافرها في االخصائي االجتماعي االكلينيكي( 

وأن يكون بصحه جيده ليتحمل ان يكون بشوش الوجه وصبور..

 المسؤولية

 ::: (// : يهمك ان تعرفيهامصطلح ::: // )               

تهتم بجوانب القوى في العميل   عملية هو    Assessmentالتقدير   

 واالنساق المشتركة معه في المشكلة  

أساليب على  اهتمامها بجوانب ضعفه ومشكالته حيث يعتمد مثل 

تحديد دور لتحديد المشكالت الخاصة بالعمالء كما انها تركز على تقديرية 

 ل  د دور العمي مثل اهتمامها بتحدياألنساق 

 

   -ومضات عياديه:

 

 االكلينيكي()من الصفات التي يجب توافرها في االخصائي االجتماعي 

 

 ان يكون بشوش الوجه 

 وصبور..

 وأن يكون بصحه جيده 

 ليتحمل المسؤولية

 

 (كتاب /الخدمة االجتماعية العيادية )االكلينيكية
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   العالج االسري

يتفاعل فيه  كنسق اجتماعي يعتمد على فهم االسرة العالج االسري 

 أعضاء االسرة بعضهم مع بعض  

بأسلوب يمكن مالحظته وفهمه حيث ينظر لألسرة على انها نسق يتكون  

( وان هذه األنساق  الفرد داخل األسرة وهو جزء من االسرة  من انساق فرعية )

 عالقاتبينها تفاعالت و

وهي انساق ذات صلة  ونسق اإلباء  ونسق األبناء النسق الزواجي   مثل 

ببعضها البعض لذألك فانه من الضروري فهم النسق ككل في اطار فهم  

 األنساق الفرعية  

 198يتبع ص                                                            

تحديد سلوك  سرة وتنظيمها واشكالها يؤدي دوراً هاماً في كما ان بناء اال 

حيث يعد العالج االسري أسلوب مهما للعالج في كل  أعضاء االسرة 

 وخاصة خدمة الفرد .الخدمة االجتماعية مجاالت الممارسة في 

في ضوء القوى الدافعة  بتفسير سلوك الاسرة هذا ويهتم العالج االسري 

العالج االسري ال ينظر لألسرة بمعزل عن   للمشكلة والمجتمعية أي ان 

 المجتمع المحيط بها 

تعتبر المشكلة شكل مرضي )غير سوي( من اشكال األداء االجتماعي  

يأثر باألسرة  الاسرة وفي ادوارهم التي يقومون بها وبالتالي يؤثر في افراد 

ككل وتعد االسرة غير قادرة على األداء االجتماعي السليم عندما تعاني  

 الجوانب التالية: جانباً او اكثر من 

 ال يوجد هدف لألسرة تلتف حوله -

 اال تشبع االسرة احتياجات أعضائها -

 اال تستطيع االسرة توفيق رغبات أعضائها  -

 .انفسهم  اال تعطي االسرة األعضاء حق التعبير عن -

يعاني أعضاء االسرة من مشكالت فردية يرى العالج االسري انها عرض  -

 لوجود مشكالت اسرية ....

 ظهور الصراع بين افراد االسرة...-

 عدم استعادة االسرة توازنها بعد تعرضها للضغوط...-

ال تستطيع االسرة التفاعل مع األنساق األخرى في  -

 المجتمع.................»انتهت« 

 ( كتاب /الخدمة االجتماعية العيادية )االكلينيكية 
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البيئة   فييهتم بالنظر لمشكالت األسرية من خالل منظور االنسان  العالج االسري ومضات : 

العالقة   ع نو  وسلوكه. تؤثر في االسرة المختلفة التي  االجتماعية عالقة االسرة بنظم ومن خالل  

ل السليم والبناء بين  التواص،  االسرة داخل  نشاءة المشكالت لها دور كبير في  سرة بين افراد اال

                                                                                                           جيد   لها دور كبير في نشاءة االسرة بشكل افراد االسرة

, 

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

عند االخصائي االجتماعي التي يجب ان يركز عليها ( الجوانب)

 -التعامل مع المشكالت االسرية:

 فهم طبيعة العالقات المتشابكة والمتشعبة داخل االسرة. -

مع عدم الغاء االهتمام بأعضاء االسرة كل  وحده العمل األساسية التعامل مع االسرة على انها -

 على حده. 

لما يتعرض له هذه الفرد من صعوبات   نتاجان يفهم ان صوره الفرد داخل االسرة هي  -

 االسرة . ومواقف مختلفة داخل 

 ان يحترم وجهات النظر المختلفة داخل االسرة لكل عضو فيها . -

  التوازن ال يعني توقف ظهور اعراضها ... وانما عندما تصل االسرة لدرجه عالج المشكلة -

 أعضاءها األساسية .  أي الوصول ألقصى درجه من اشباع حاجات 

 قبل اختيار األساليب العالجية المناسبة. لطبيعة عالقات االسرة معرفة االخصائي االجتماعي -

افرادها وكل  ان تكون لدى االسرة المرونة الكافية التي تسمح لها بالتعامل مع كل ما يؤثر على -

 ما يتأثر به االسرة ككل. 
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 (3هيم المرتبطة بالعالج االسري )المفا

هناك عده مفاهيم ترتبط بنموذج العالج االسري مثل القواعد 

 مجتمعوالتي تستمدها االسرة من القيم والمتوارثة ومن ثقافة ال

حيث تحدد نماذج االتصال داخل االسرة طبيعة العالقات بينهم  ....االتصال-1

, 

....فالحدود دور  مهم في تحديد العالقات بين افراد االسرة سواء   الحدود  -2

 اء الحدود الخارجية او الداخلية لألعض 

.....وهو استجابة االسرة لمتطلبات أعضائها مع التعامل بفاعلية   التوازن -3

 امام المتغيرات والضغوط التي توثر عليها حتى تستطيع تحقيق االستقرار 

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



 (نقاط6أهداف العالج االسري...)

 

الضعف لها والتي توثر على عالقات  مساعده االسرة على كشف نقاط -1

 أعضائها  

 تحسين أساليب التفاعل بين أعضاء االسرة   -2

 تحسين أساليب االتصال سواء اللفظي او الغير لفظي بين افراد االسرة  -3

 مساعده االسرة على استعاده التوازن  -4

 تحسين أداء االسرة لدورها  -5

 ي في عالقة بين افراد االسرة تغيير المعايير والقيم ذات التأثير السلب -6

 :::::::::::::::::::::::::: 

 -استراتيجيات العالج االسري:

 

وهي تهدف الى مساعده االسرة على المرور بمشاعرهم وافكارهم   االتصال: أستراتيجية بناء -1

 في اطار نفسي مبني على الفهم السليم 

وهي تهدف الى مساعدة أعضاء االسرة على فهم القيم التي تحكم  استراتيجية بناء القيم:  -2

 عالقتهم ومدى اتفاقها او اختالفها مع قيم كل منهم على حده.

وهي تهدف مساعده االسرة على أعادة توازن عالقتها في ده توازن االسرة: أستراتيجية أعا-3

 اطار االسرة 

)من الصفات التي يجب توافرها في االخصائي االجتماعي  -ومضات عياديه:

وأن يكون الدينية  تصرفاته ويلتزم بالمبادئ ان يتقي هللا في كلاالكلينيكي(

في المساعدة  محباً لناس ولدية الرغبة لديه القدرةعلى االقناع والتحاور

 ل ان يكون مؤمن بالعم والتجاوب مع العمالء وان يكون سريع المالحظة للمرض

 (كتاب /الخدمة االجتماعية العيادية )االكلينيكيةمن  .................المشترك الفريقي
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 -أساليب التدخل المهني لنموذج العالج االسري:

لكي يتمكن االخصائي االجتماعي من تحقيق اهداف العالج او التدخل المهني باستخدام نموذج  

 العالج االسري يمكن استخدم األساليب العالجية التالية : 
 لعب الدور-1

 الوجبات المنزلية -2
 أعادة تسمية المشكلة  -3

 النمذجة -4
 التعلم  -5
 المناقشة -6



 األساليب التي يمكن لألخصائي استخدامها مع المرضى المشكالت االسرية  

 (التعايش 1

 عندما يضع االخصائي نفسة عن قصد كعضو في اسرة المريض  

وقت كقائد لهم ليبدأ في تعديل سلوك سواء المريض او أي عضو من أعضاء وفي نفس ال -

 اسرته 

حتى يشعر أعضاء االسرة بان  كثيراً نحن ( ..  )ويحدث التعايش باستخدام االخصائي للفظ :   -

 شخص منهم بالفعل أصبحاالخصائي 

 (مساعدة االسرة على القيام بأعمال معينة  2

وتحديد جدول مواعيد الزيارة واألشخاص  لزيارتهاسرة المريض بتوجيه  االخصائيكأن يقوم 

 بل والموضوعات التي تدور بينهم  

 لم تكن موجوده من قبل . أنماط جديدة من السلوك والتفاعالت فهو بذألك يعلم االسرة ابتاع  -

 (مساعدة االسرة على وضع حدود األنساق الفرعية داخلها3

من ادراك حدود دوره الذي يجب ان يؤديه وان  االسرة كل عضو في  االخصائيحيث يساعد 

 يحترم أدوار باقي األعضاء  

 واال يكون هناك نسق منعزل عن باقي انساق االسرة  -

 (أعاده تنظيم وتوزيع األدوار في االسرة  4

ومكانات أدوار التي تعاني من عدم وضوح االسرة يفيد هذا األسلوب العالجي في حالة 

 أعضاءها وهناك تداخل او غموض بين تلك األدوار   

 (التشكيل التعبيري 5

على التعبير عن مشاعرهم واتجاهاتهم سواء فيما اسرة المريض أعضاء  االخصائييساعد 

  يخص مرض عضو االسرة او غير ذالك

صوره يرغب هو فيما وهو  في اعضاء االسرة من كل عضو وضع باقي  االخصائيويطلب  -

 فقد يتممن خالل الرسم او التمثيل الصامت او اإلشاراتأسلوب غير لفظي 

 (الصورة الفوتوغرافية لألسرة 6

لتعرف على ماضي وحاضر االسرة  الرجوع أللبوم صور وذكريات االسرة ل االخصائييستطيع 

... 

 ومناقشة الذكريات األليمة .استعاده الذكريات الجميلة واستخدامه في  -

 ( اجتماع مجلس االسرة  7

يتم فيها مناقشة كل أمور االسرة اجتماعات دورية ثابته على عقد االسرة  االخصائييساعد 

 وامور كل عضو من أعضائها والوصول فيها الى قرارات تخص االسرة واستقرارها.

 (إعادة وصف او تسمية المرض بمسمة اخر  8

باالبن الذي ال يقوم بزياره والده المريض  االبن العاق استبدال لفظ   االخصائيكأن يحاول 

 الذي يعيش مرحلة عدم تحمل المسؤولية وعدم الشعور باألخرين وتقدير مشاعرهم. المراهق 



 (لعب دور الوسيط بين أعضاء االسرة 9

 عند استخدام هذا األسلوب الخصائيايركز 

ع  التي تربط جميحلقة الوصل على الصراعات والنزاعات بين أعضاء االسرة ليكون بمثابة  

 اآلراء واألفكار وتحديد نقاط االتفاق بينهم لحل تلك الصراعات .

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

 هذا مرجع اخر لشرح والفهم اكثر 

 

ويتمثل المضمون التطبيقي لهذه الفنية في تقديم مدعمات إيجابية ) مادية أو  التعزيز اإليجابي:-6

 .اجتماعية ( لعضو األسرة لدى قيامه بسلوك مرغوب

 

ويتمثل في تدريب الوالدين على كيفية استخدام ما يمنحانه لعضو  الهدف التطبيقي لهذه الفنية: •

ظم يؤدى إلى تعزيز السلوك، أيضا حث عضو مادية ( بشكل من -األسرة من اهتمام ومزايا ) معنوية

 .األسرة على إن ممارسة السلوك المرغوب يجب أن يصبح جزءا من سلوكه اليومي

 

يتمثل المضمون التطبيقي لهذه الفنية في إسناد دور ما لعضو األسرة، ثم تبادل : لعب األدوار .7

اآلخر، وما دفعه إلى السلوك الذي قام األدوار بحيث يضع الفرد نفسه مكان األخر، وبذلك يدرك هذا 

 .به

 

 .يتمثل في معايشة عضو األسرة للدور ومهامه الهدف التطبيقي لهذه الفنية: •

 

يتمثل المضمون التطبيقي لهذه الفنية في تقديم تعديل مباشر الستجابات عضو  التغذية الراجعة: .8

وغير المرغوب بهدف تقويمه عن طريق كف األسرة، أي تقويم سلوك عضو األسرة المرغوب منها 

 .للسلوك غير المرغوب فيه ودعما للسلوك االيجابي المرغوب فيه

 

ويتمثل في أن يتعرف عضو األسرة على مدى قبول أو عدم قبول  الهدف التطبيقي لهذه الفنية: •

 .استجابته مباشرة

 

تعليم عضو األسرة سلوكا معينا من خالل ويتمثل المضمون التطبيقي لهذه الفنية في  النمذجة:9 .

 .مالحظة شخص ما يمثل قدوة بالنسبة له وفقا للتوجيهات المعطاة له

 

ويتمثل المضمون التطبيقي لهذه الفنية في تدريب عضو األسرة على التعبير  التدريب ألتوكيدي: .10

 .مفهومه لذاته عن مشاعره وأفكاره واعتقاداته، والدفاع عن حقوقه بشكل ايجابي يحسن من



 

يتمثل في تدريب عضو األسرة على االيجابية في العالقات االجتماعية  الهدف التطبيقي لهذه الفنية: •

 .وزيادة الوعي بالحقوق الشخصية والتمايز بين التوكيدية

 

يشير هذا األسلوب إلى التصرفات التي تطلب من أفراد األسرة أن يقوموا بها  الواجبات المنزلية: .11

فيما بين الجلسات وبذلك يتعود أفراد األسرة على أن يفهموا أنهم إذا غيروا سلوكهم فإنهم يمكن أن 

يغيروا كيف يشعرون وكيف يفكرون كذلك وتعمل الواجبات المنزلية على إعادة بناء مسارات األسرة 

 .بناء التقارب وتغيير مسافة الود بين األفراد بإعادة

 

هو مخطط تركيبي للعالقات بين ثالثة أجيال تدخل األسرة بينها التخطيط العرقي ) الوراثي (:  .12

ويمثل هذا التخطيط خريطة توضح منظومة العالقات في األسرة أنها طريقة للوصول إلى القضايا 

عنها وهى طريقة للتعرف على الحدود داخل األسرة وبين  الجوهرية في شكل خطوط بدال من الكالم

 .األسرة والعالم الخارجي وانتماء األفراد لألسرة

 

وهو العمل مع عدة اسر في وقت واحد وهذا من شأنه أن يجعل األسرة تشعر  معالجة عدة أسر: .13

فيما بينها ويخفف من أن هناك اسر أخرى تعانى من مشكالت كما يجعل األسرة تلعب دورا عالجيا 

 .التوترات تجاه المعالج إذا وجدت

 

يتمثل المضمون التطبيقي لهذه الفنية هو التغلب على اإلدراكات  إعادة البناء المعرفي:   .14

واإلحكام الخاطئة وخداعات الذات ويتعلم الفرد أن هذه اإلدراكات الخاطئة هي السبب الرئيسي  

ى منها، مما يؤدى إلى الهدف التطبيقي لهذه الفنية في إعادة في المشكالت االنفعالية التي يعان

 .الجمل الداخلية ) أي ما يقوله لنفسه (
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 71-68من صفحة دار الزهراء هاتف  نهلة السيد عبدالحميد الدكتورة  يكية()االكلينالخدمة االجتماعية العيادية كتاب 

 تعدد نماذج الممارسة المهنية 

 

مداخل او يشاع استخدام هذا المفهوم بين المتخصصين في الخدمة االجتماعية ويطلق عليه 

نظريات الممارسة ..تستهدف اشباع االجتياحات االجتماعية للفرد ومساعدته على رفع مستوى  

 األداء االجتماعي لديه وذألك من خالل احداث التغيير المرغوب لتحقيق األهداف المرجوة.  

 ::::: )العوامل التي أدت الى تعدد نماذج الممارسة المهنية ( ::::::

 ارتباط العالج االجتماعي بالعديد من العلوم االجتماعية وتعدد النظريات داخل كل علم . -1

التنوع الكبير في المشكالت االجتماعية والتعامل مع كل المراحل وجميع الفئات ولكل األدوار -2

 المختلفة له مما أد الى ضرورة التعدد لتحقيق الهدف من المساعدة.

التنوع الكبير في العمالء من مختلف االعمار واختالف الصحي والمستوى االجتماعي  -3

 .واالقتصادي لهذا هي الحاجه الى التنوع 



 - تصنيف نماذج الممارسة المهنية :

 

 الشخصية االنسانية من حيث النظرة الى -1

 طبيعة الحياة االنسانية من حيث النظرة الى  -2

 االطار النظريرة الى من حيث النظ -3

 الزمن الذي يهتم به النموذج من حيث النظرة الى  -4

 المدى الزمني لتقديم الخدمة من حيث النظرة الى  -5

 مدى االلتزام العالجيمن حيث النظرة الى  -6

 اتساع نطاق الحاالت التي يصلح النموذج لتعامل معها ى من حيث النظرة ال -7

 الثراء من حيث  -8

 االنتشار من حيث  -9

 - ممارسة المهنية :تابع تصنيف نماذج ال

 الشخصية اإلنسانية  من حيث النظرة الى -1

اإلنسانية ويمكن تصنيف نماذج الممارسة من خالل الشخصية 

 كالتالي 

 

أ(نماذج تركز على االنسان ككيان نفسي وهي التي تهتم بالجانب النفسي للشخصية كنموذج  

 سيكولوجية الذات –وظيفي  

ب(نماذج تركز على االنسان كمتعلم حيث يعتبر عملية التعلم عملية محورية في حياة االنسان 

 مثل نموذج تعديل السلوكي 

عضو في وحدات إنسانية اكبر مثل االسرة الجماعة النسق النظم ج(نماذج تركز على االنسان ك

 النفسي االجتماعي –البيئي  –االجتماعية مثل نموذج العالج االسري 

د(نماذج تركز على االنسان كمفكر حيث تركز على التفكير كنشاط يتميز به العقل اإلنساني مثل  

 النموذج المعرفي 

ثر أي ان االنسان هو العامل األساسي في العقل هـ(نماذج تركز على االنسان كفاعل ومو

 والتأثير مثل نموذج حل المشكلة ونموذج التركيز على المهام 

و(نماذج تركز على االنسان من خالل عالقاته باهلل سبحانه وهي نماذج يرتبط بين الخدمة  

 االجتماعية والدين 

 

طبيعة الحياة اإلنسانية تنظر الى األهداف التي يسعى لتحقيقها وجوانب  من حيث النظرة الى  -2

 التدخل ومراحلة واألساليب العالجية .

 يمكن تصنيف النماذج وفقاً لطبيعة الحياة اإلنسانية كالتالي ..

 

تهى وال تهتم باي اشكال للوجود اإلنساني  أ( نماذج تنظر للحياة اإلنسانية على انها المبدأ والمن

تسبق هذه الحياة او تليها مثل النموذج النفسي االجتماعي والوظيفي والسلوكي والعالج 

 السريا



ب(نماذج تنظر للحياة اإلنسانية على انها أحد أشكال الوجود فهي تهتم بما قبل الميالد للفرد 

 ب وعقاب مثل نموذج االزمات والنموذج اإلسالمي وتهتم بما بعد الوفاة للفرد وما يلقاه من ثوا

 

 االطار النظريمن حيث النظرة الى  -3

 يمكن تصنيف النماذج وفقاً لالطار النظري كالتالي ..

 

اإلرادة  نظريةالذي يعتمد على النموذج الوظيفي  أ( نماذج تعتمد على نظرية واحده مثل 

يعتمد على نموذج التدخل في االزمات السلوكية  النظريةالذي يعتمد على ونموذج السلوكي 

 نظرية االزمة . 

نظرية  الذي يعتمد على نموذج العالج االسري ب(نماذج تعتمد على أكثر من نظرية مثل  

الذي يعتمد على ونموذج المعرفي السلوكي الدور االجتماعي  نظريه االتصال نظرية االنسان و

 السلوكية  نظريةالمعرفية و  نظرية

بحكمة الممارسة ومن   مايسمىج( نماذج ال تلتزم بأطر نظرية وهي النماذج التي تعتمد على 

 هذه النماذج نموذج التركيز على المهام

 الزمن الذي يهتم به النموذج  من حيث النظرة الى  -4

ويقصد به اهتمام النموذج بدراسة زمن معين في حياة الفرد ومشكلته هل هو يهتم بدراسة  

 ذا المحك كالتالي ..الماضي ام الحاضر ام المستقبل حيث تصنيف النماذج وفق ه

 

النموذج النفسي االجتماعي مثل البعيد   :تهتم بالماضينماذج اكثر اهتماماً بالماضي أ(

 كالنموذج السلوكي  مثل  القريبوسيكولوجية الذات وتهتم بالماضي 

:أي يهتم بالحاضر الذي يعيشه العميل وقت التدخل المهني  لحاضر نماذج اكثر اهتماماً باب(

 النموذج الوظيفي   مثلمعه  

  مثل: بمعنى مأسوف يكون عليه  حال العميل في المستقبل  مستقبلنماذج اكثر اهتماماً بالج(

 نموذج التدخل في االزمات

 المدى الزمني لتقديم الخدمة من حيث النظرة الى  -5

ويقصد الفترة الزمنية التي تبدأ مع اللحظات األولى للقاء االخصائي االجتماعي بالعميل في  

 الزمني كالتالي.مقابلة االستقبال األولية وحتى نهاية المقابلة الختامية وحيث تصنيف المدى 

 

اكثر  نماذج ذات مدى زمني ممتد )أ( نماذج ذات مدى زمني محدد ويمكن تقسيمها الى 

النموذج العالج  =النموذج السلوكي  مثل(  مقابلة 12اكثر من  -اشهر  3من 

 حل المشكلة =االسري 

مثل(  مقابلة 12اقل من  -اشهر  3اقل من )اذج ذات مدى زمني قصير نم  

 النموذج المعرفي =التركيز على المهام النموذج  =التدخل في االزمات  النموذج 

 

ب( نماذج غير محددة المدى الزمني وهي نماذج ال تهتم بأنهاء الخدمة في مدى زمني محدد  

نموذج   مثل وتعطي االخصائي االجتماعي الفرصة الكاملة لتحقيق اهداف عملية المساعدة 

 العالج النفسي االجتماعي 



مدى االلتزام العالجي بمعنى مدى التقيد بأساليب عالجية محدده من حيث النظرة الى  -6

 وتنقسم النماذج وفق هذا المحك كالتالي

  

ينتقي فيها الممارس األسلوب العالجي المناسب للحالة ونوعية المشكلة  نماذج حرة  أ( 

 مثل نموذج حل المشكلة  

والتي يلتزم فيه الممارس بمجموعه من أساليب عالجيه كالنموذج  نماذج ملتزمة ب( 

 النفسي االجتماعي النموذج السلوكي نموذج العالج االسري

من النماذج  اكثر  او  وذجيننممستمدة من  أساليب عالجية نماذج مختلطة ج( 

النموذج المعرفي  من أساليب العالجية النموذج المعرفي السلوكي الذي يستمد  مثلالتركيبية  

 النموذج السلوكي  و

نماذج لها اساليبها العالجية الخاصة بها كنموذج التركيز على وهي نماذج منفتحة د( 

المهام لكنها في نفس الوقت يسمح النموذج للممارس باالستعانة بأساليب عالجية أخرى 

 يحتاجها في عملة مع العميل.

 اتساع نطاق الحاالت التي يصلح النموذج لتعامل معها لى من حيث النظرة ا -7

 بمعنى مدى صالحية النموذج للتعامل مع مختلف أنواع المشكالت ومختلف أنواع العمالء..

 

النموذج النفسي  مثلتصلح للتعامل مع كافة العمالء وكافة أنواع المشكالت  عامةأ(نماذج 

 .االجتماعي والنموذج الوظيفي ونموذج العالج االسري  وحل المشكلة 

فهي تضع قيود لتعامل مع بعض العمالء وبعض المشكالت مثل نموذج  مقيدة ب(نماذج 

)نماذج العقالني الذي يستبعد المرضى   مثلالسلوكي يقتصر على مشكلة سلوكية ظاهرة( او 

 ( العقليين من التعامل معهم 

نموذج التدخل  مثلوهي التي صممت بنوعية محددة من العمالء والمشكالت خاصة  ج(نماذج

 في االزمات 

الثراء يقصد بالثراء كم المعلومات واالدبيات والمعارف التي يشملها النماذج  من حيث  -8

 وتصنف النماذج وفق هذا المحك كالتالي..

 

 أ(نماذج ثرية كالنموذج النفسي االجتماعي النموذج السلوكي نموذج العالج االسري 

 النموذج المعرفي – ب(نماذج متوسطة الثراء كنموذج التدخل في االزمات  

 ج(نماذج فقيرة كنموذج حل المشكلة ونموذج التركيز على المهام والنموذج الوظيفي 

االنتشار ويقصد به مدى اتساع او محدودية المؤسسات التي تتبنى هذا النموذج  من حيث  -9

 وتعمل به وتطبقه وهي تصنيف الى 

 

ماذج فهي  أ(نماذج تنتشر على المستوى العربي كالنموذج النفسي االجتماعي اما بقية الن

 محدودية االنتشار لحد كبير 

 

ب( نماذج تنتشر على المستوى العالمي وهي ليس النموذج النفسي االجتماعي فقط ولكن 

 يشاركه باقي النماذج من العالج االسري التدخل في االزمات  النموذج السلوكي . 



 رابعاً / عملية التقييم والمتابعة واالنهاء 

 

 التقييم 

التقييم هو عملية الوقوف على مدى نجاح او فشل جهود االخصائي االجتماعي  في تحقيق  -1

 اهداف التدخل المهني

تستهدف عملية التقييم باإلضافة لتقييم النتائج ومدى تحقيق األهداف لتحقق من مدى فاعلية  -2

 البرامج والنماذج واألساليب التي تستخدمها االخصائية االجتماعية 

 تستلزم عملية التقييم وضع األهداف المراد تحقيقها مستقبالً  -3

 تتطلب عملية التقييم توفر أدوات مناسبة لقياس عائد التدخل المهني -4

ال تقتصر أنشطة عملية التقييم على االخصائي االجتماعية فقط وانما يشترك فيها المريض  -5

 بصوره فعالة 

 رابعاً / عملية التقييم والمتابعة واالنهاء 

 

 أنواع التقييم 

 التقييم التكويني )أ( التقييم النظرية ..)ب( التقييم االجرائي.. -1

   لنهائيالتقييم ا-2

 

  -مهارات التقييم :

 أنواع للمهارات التقييم   3

 مهارات فنية  -1

 مهارات إدارية  -2

 مهارات اجتماعية  -3

 

 المتابعة 

تعقب االنتهاء التام من عملية التدخل المهني وتشير الى اإلجراءات المهنية المستخدمة للحصول  

على معلومات ضرورية عن مستوى األداء الوظيفي للعمالء  ومدى استمرارية العميل ومتابعة  

 في تحقيق األهداف التي تم التعامل معها اثناء عملية المساعدة 

ة المتابعة الى مجموعة من األسباب تعود في مجملها الى التأكد من قيام العميل  ترجع أهمية عملي

بأداء وظائفه االجتماعية او استخدام المهارات التي تعلمها في اثناء عملية التدخل المهني دون 

االعتماد الكامل على االخرين ولعل من اهم المميزات التي تحققها عملية المتابعة شعور العميل 

مئنان واالمن عندما يرى متابعة االخصائي االجتماعية والمؤسسة له وحرصهم على التأكد باالط

 قدراته.من تكيفه مع ظروفه وفق 

 اساليب المتابعة 

حرص المؤسسة تتبع المريض على فترات زمنية متقاربة  متابعة من ناحية المدة الزمنية -1

 للتعرف على التغيرات التي تطرأ على المريض وظروفه في أوقات زمنية محددة  



ستخدم بعض المؤسسات المتابعة كأسلوب من أساليب تقييم  حيث تالمتابعه من ناحية الهدف -2

 خدماتها او كأسلوب لربط العمالء بها  

هناك أساليب متعدد للمتابعة تختلف من مجتمع ألخر فمثالً هناك المتابعة من ناحية المنهج -3

ي  من يستخدم ال مكالمات التليفونية كأسلوب للمتابعة وهناك مؤسسات تستخدم زيارة العمالء ف

 أماكن معيشتهم للمتابعة وهناك مؤسسات تستخدم االستبيانات المكتوبة والبريدية 

 االنهاء

البد وان تنتهي وألهمية هذه العملية فال بد من اعداد االخصائي االجتماعي جيداً ال دراه عملية  

 هي خطوه مهمه في انهاء حل المشكلةاالنهاء و 

 
 223-214لدكتورة / نهلة السيد عبدالحميد  (كتاب /الخدمة االجتماعية العيادية )االكلينيكية 

 
 المقابلة اإلكلينيكية التشخيصية

 المالحظة اإلكلينيكية التشخيصية

 المقاييس النفسية واالجتماعية-

 الخرائط  اإليكولوجية-

 الجينوجرام-

 (DSM)الدليل التشخيصي واإلحصائي لالضطرابات العقلية -

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

 
ا   أهمية التعدد في استخدام وتوظيف أدوات التشخيص ق  اولها ساب  ن  م ت 

 ت 

ا   المقابلة اإلكلينيكية التشخيصية ق  اولها ساب  ن  م ت 
 ت 

ا  المالحظة اإلكلينيكية التشخيصية  ق  اولها ساب  ن  م ت 
 ت 

 المقاييس النفسية واالجتماعية-
 الخرائط  اإليكولوجية-
 الجينوجرام-
 (DSM)الدليل التشخيصي واإلحصائي لالضطرابات العقلية -

 

    المقاييس النفسية واالجتماعية                          
 تعريف القياس: 

كمية وجود لإلشارة للعملية التي يتم عن طريقها تقدير   "  قياسيستخدم مصطلح " 

إلنسان إليجاد اتفاق على والقياس وسيلة استحدثها ا، عدد مرات حدوثه، أو شيء من األشياء

، مما يجعل المعنى أو الفهم لما يشير له ذلك الشيء، ثابتاً وغير متغير معنى محدد لشيء بعينه

 .المعنى من شخص آلخر 

فعندما نقول إن الجو بارد أو حار هو المعنى الكمي لألشياء من حولنا، بعبارة أخرى أي أنه 

فإننا نصف الجو بشكل كيفي، وقد يختلف معنى حرارة الجو أو برودته من شخص آلخر بناًء  

  10درجة الحرارة على تصورات وأفكار مسبقة، بينما لو قلنا درجة قياس الحرارة أظهرت أن 

درجة مئوية ففي هذه الحالة سيتمكن كل األشخاص من إدراك درجة   40درجات مئوية، أو  

 القياسإلى استخدام العلوم اإلنسانية وقد اتجهت  .حرارة الجو بنفس الطريقة ونفس المعنى

القياس  لفهم العديد من الظواهر والسلوكيات اإلنسانية، والتعبير عنها كمياً، حيث إن استخدام

ً يساعد على تحديد   . وجودها كميا



بدايةً هو أكثر العلوم اتجاهاً نحو استخدام المقاييس لقياس كافة القدرات علم النفس وكان 

 .واالتجاهات والميول والمهاراتالعقلية الخاصة والعامة وكافة جوانب الشخصية، 

حتى أصبحت المقاييس واالختبارات من أهم أدوات األخصائي النفسي التي ساعدته على فهم  

 عمالئه ومشكالتهم

حيث وجد المنتمون لها أن جتماعية الخدمة االوقد انتقل هذا االهتمام لعلوم ومهن أخرى ومنها 

 هناك أهمية لوجود مقاييس تساعد في الحصول على 

 بيانات دقيقة وصحيحة عن العمالء  -

وتساعد على اختصار الوقت في فهم جوانب مختلفة من -

 مشكالتهم شخصيات العمالء وفي فهم 

ففي الوقت الذي قد يستغرق فيه مثالً بحث جوانب من التوافق االجتماعي للعميل مقابالت   

متعددة، فإنه يمكن عن طريق تطبيق مقاييس مصممة بغرض قياس جوانب من التوافق  

على بيانات وحقائق في وقت قصير، باإلضافة لكونها قد تكون أكثر دقة  االجتماعي الحصول 

 ومصداقية.  
أي محك أو عملية يمكن  -الذي يعد الوسيلة التي يتم عن طريقها القياس-ويقصد بالمقياس 

استخدامها بهدف تحديد حقائق معينة، أو تحديد معايير الصواب أو الدقة أو الصحة سواء في  

 سة أو المناقشة أو لفرض معلق لم يتم التثبت منه بعد قضية معروضة للدرا

 أهمية توظيف المقاييس في ممارسة الخدمة االجتماعية: 

تحديد مشكالت تشكل المقاييس في الخدمة االجتماعية أحد األسس التي يمكن من خاللها 

 ،وتقويم عائد التدخل المهني بشكل موضوعيالعمالء بدقة 

بدأت م 1931عام منذ نشأتها فمنذ الخدمة االجتماعية  لذا فقد أخذ القياس مكانة مهمة في  

اآلراء القائلة بأهمية إيجاد وسيلة قياس يمكن لألخصائي االجتماعي أن يستخدمها حتى يصل  

كان االعتماد في بداية ظهور المهنة على التقديرات  . فقد  لبيانات دقيقة تساعد على فهم عمالئه

وفي تحديد مشكالت العمالء، وقد ساعد على  الذاتية في تفسير الظواهر االجتماعية المتعددة،

ذلك ارتباط المهنة في بدايات ظهورها بنظرية التحليل النفسي التي كانت تعتمد في تفسير  

 المشكالت

 

 على المقاييس واستخدامها في الخدمة االجتماعية مثال 

 

(         ) 

(                                                                           )
                                                                               

           .
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عدد النقاط  التي سجلها كل متغير من متغيرات مقياس السلوك التكيفي  ( 5يوضح الشكل رقم )

 160_ 80في دار الحضانة، ويظهر الشكل أن األداء االجتماعي ألطفال هذه الدار يتراوح بين  

عبارة(،   27نقطة( ويرجع ذلك لكثرة عبارات هذا المتغير )  80يتفاوت في مدى ) مما يعني أنه

، وحاالت لديها انخفاض مثل  26-6كما يالحظ أن هناك حاالت لديها استقرار مثل الحاالت من 

 –. أما بالنسبة لمتغير النشاط المهني  70 -61وكذلك الحاالت من  36-31الحاالت من 

نقطة( مع أن عبارات هذا المتغير أكثر   60في مدى ) 120-60بين  االقتصادي نجد أنه يتفاوت 

عبارة( مما يدل على أن هذا المتغير أقل تفاوتاً، ومن   36من عبارات متغير األداء االجتماعي )

والحاالت من   36-31المالحظ أن أكثر الحاالت لديها انخفاض في مستوى هذا المتغير هي من 

في  90-45األدوار األسرية واألعمال المنزلية نجد أنه يتفاوت بين  . وبالنسبة لمتغير أداء61-70

عبارة( مما يعني أن مستوى التفاوت في هذا المتغير أقل من  41نقطة( وعدد عباراته ) 45مدى )

المتغيرات السابقة وذلك لوجود األطفال داخل مؤسسة وفي الظروف نفسها ومن ثم يكون  

سرية بأسلوب واحد تقريباً، ومن المالحظ أن الحاالت التي لديها التدريب على ممارسة األدوار األ

. أما متغير األداء الوظيفي المستقل 70-61ومن  36-31انخفاض في مستوى هذا المتغير من 

نقطة( مما يعني أن مستوى التفاوت أقل من المتغيرات  26في مدى ) 56-30فيتفاوت بين 

طريقة واحدة على تحمل المسؤولية ومواجهة متطلبات السابقة ألن األطفال يتدربون تقريباً ب

 -18الحياة اليومية. وبالنسبة للمتغير األخير وهو متغير النمو اللغوي نجد أن التفاوت يتراوح بين 

(  ولوجود األطفال في 11والتفاوت هنا قليل ويرجع ذلك لقلة عبارات هذا المتغير )  25

عاً ما، مما يعني قلة مصادر اللغة مقارنة باألطفال  المؤسسة في عزلة عن العالم الخارجي نو 

الذين يعيشون مع أسرهم. نستنتج من الشكل السابق أن الحاالت التي لديها انخفاض في متغير من  

 70-61والحاالت من  36-31يرات يكون لديها انخفاض في المتغيرات ككل، فالحاالت من المتغ

هل على األخصائيات االجتماعيات تحديدهم ومن ثم  لديها انخفاض في جميع المتغيرات وهذا يس

 توجيه االهتمام لهم.   

 أهمية توظيف المقاييس كأداة في عملية التشخيص:

لعمالء، مما  زاد خالل السنوات األخيرة تطبيق واستخدام المقاييس لتقدير وتشخيص مشكالت ا

جعل هناك اهتماماً واسعاً بتطوير مقاييس دقيقة تقيس جوانب متعددة ومختلفة من شخصيات 

(          )

متغيرات مقياس السلوك التكيفي في دار الحضانة
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 .العمالء
 وتأتي أهمية توظيف المقاييس في عملية التشخيص في النواحي التالية:  

على تحديد مستوى قاعدي من المعلومات عن الفرد )العميل(، وذلك يساعد على تساعد  -1

 تقدير وضعه وجوانب مختلفة من شخصيته ومن ظروفه 

يساعد على تحديد أبعاد وجوانب متعددة من مشكالت العمالء، حيث يمكن تطبيق أكثر من    -2

 اً أو تأثراً بالمشكلة مقياس عند العمل مع حالة بحد ذاتها، لتحديد أكثر الجوانب تأثير

 أهمية توظيف المقاييس في عملية التشخيص 2شرح نقطة 

فهناك مقاييس تقيس على سبيل المثال جوانب نفسية لدى العميل، كالقلق والضغوط النفسية،  

ق االجتماعي أو العالقات االجتماعية، مما يساعد على تكوين ومقاييس تقيس جوانب من التواف

فهم وتصور عام عن مشكلة العميل، التي دون استخدام تقنية القياس قد تكون متداخلة، وال 

يمكن دون استخدام المقاييس تحديد تأثير جانب دون اآلخر، وذلك التحديد الدقيق سيساعد على 

 الوصول لتشخيص دقيق للمشكلة.

 10و9و8و7و 6و5و4و 3أهمية توظيف المقاييس في عملية التشخيص نقطه تابع 

فئات كما يساعد على تحديد كمية وجود  يساعد القياس على تصنيف مشكالت العمالء في   -3

المشكلة وحدتها، وتلك الخاصية لم يكن من الممكن تقديرها أو الوصول لها دون استخدام تقنية  

 القياس

توظيف المقاييس لتشخيص وتقدير مشكالت العمالء يُعد نقلة في أسلوب ومستوى العمل  -4 

 المهني، وفي تقنيين الممارسة 

س محددة عند التعامل مع مشكالت محددة، سيؤدي ذلك إلى الوصول إلى عند استخدام مقايي -5

 . مستوى عال من التقنين والموضوعية في الممارسة

إن التشخيص المتواصل إليه عن طريق استخدام المقاييس وباألخص إذا كانت تتمتع بدرجة   -6

إليه باستخدام  عالية من الصدق والثبات، يكون أكثر مصداقية ودقة، عن التشخيص المتوصل

 أخرى                  أدوات 

توظيف المقاييس أثناء الممارسة سيؤدي إلى إثراء البحث العلمي والتجريبي منه وذلك  -7

خالل مراحل التأكد من صدق وثبات المقاييس وذلك سيساعد على إيجاد الباحث الممارس، كما 

 . سيؤدي إلى وجود نمو وتراكم معرفي في المهنة

نتشار مقاييس معينة وموحدة لقياس وتحديد مشكالت العمالء، سيجعل هناك لغة علمية  إن ا -8

 وعالمية في التعامل مع مشكالت عمالء الخدمة االجتماعية اإلكلينيكية.  

تساعد المقاييس على تقويم وضع العميل بعد انتهاء عملية التدخل المهني للتأكد من  -9

   نجاحها وتحقيقها أهدافها 

عد المقاييس على التنبؤ بأداء العميل المستقبلي، وبالتالي تكون أداة تساعد في  تسا -10

الوصول لتشخيص مستقبلي لوضع العميل، ويطلق عادة على التشخيص المستقبلي المعتمد  

على المقاييس "التنبؤ اإلحصائي". فبعض المقاييس تساعد على تشخيص أوضاع وأداء 

 العمالء في المستقبل 

 

 نقاط 5مزايا المقاييس: 

 يلي:( فيما 1998تتمتع المقاييس بعدد من المزايا التي حددها عبد المعطي )

س السرعة والعملية والفاعلية من مزايا المقايي .الكفاءة والعملية: 1

 والمصداقية، كما أنها ال تتطلب جهداً لتفسيرها. 

تساعد المقاييس على دراسة الجوانب  .وسيلة للدراسة المتعمقة: 2

ا، وال يمكن الوصول  الكامنة من شخصية العميل التي ال يمكن أن يعبر عنه



 لها وفهمها بوسيلة أخرى، وباألخص االتجاهات، والدوافع.  

قد يقاوم العميل التعبير المباشر عن  .وسيلة للتنفيس والتعبير: 3

يجد عن طريق    مشاعره وانفعاالته في المقابالت العادية، ولكن قد
 المقاييس واالختبارات سبيالً للتعبير عنها. 

من سمات القياس األساسية أنها أداة حيادية، وتزداد تلك  .الحياد: 4

تحد كثيراً  الخاصية إذا كان المقياس مقنناً، ونظراً لطبيعتها المقننة، فإنها  
 من ظهور ذاتية األخصائي االجتماعي.

يمكن عن طريق  .تساعد على تراكم المعرفة والحقائق العلمية: 5

تطبيق المقاييس على عدد كبير من العمالء وعقد المقارنات واستخدام  
ية الوصول لحقائق ثابتة عن كثير من صفات وخصائص  األساليب اإلحصائ

 العمالء، وكذلك طبيعة المشكالت ومستوى تأثيرها، وحدتها، وانتشارها.

 

 نقاط 3 :عيوب المقاييس

 في الوقت الذي تتمتع فيه المقاييس بعدد من الميزات لها أيضاً عيوبها ومن تلك العيوب: 

.إن تطبيق المقاييس يتأثر كثيراً بعوامل خارجية كظروف المكان 1

، وكذلك ظروف العميل، ووضعه، والمناخ العام الذي تم فيه  التي تم تطبيقها فيه

تطبيق المقياس،  والموقف نفسه، ووعي ودراية العميل بالهدف من تطبيق المقياس قد يجعله 

رها قد تؤثر كثيراً يجيب بالشكل الذي يتوقع أنه يرضي األخصائي االجتماعي. وتلك العوامل وغي

في إجابة العميل على المقياس، وتكون إجاباته ال تعكس الواقع وذلك قد يؤدي لتضليل األخصائي  

االجتماعي حيث يحصل على نتائج غير الواقع، مما يؤثر على مسار عمله المهني ككل. فقد 

اء تدخل يشخص وضع العميل بشكل مختلف عما هو عليه في الواقع وبالتالي يؤدي إلى إجر

 مهني ال يتناسب مع وضع وطبيعة مشكلة العميل، مما يقلل من أهمية ونجاح تدخله المهني. 

ال تتناسب المقاييس مع بعض الفئات كاألطفال والمعاقين .2

 ونحوهم             

ر تطبيق المقياس بعد أن يتدرب عليه لسهولة ويس.نظراً 3

األخصائي االجتماعي ويكتسب خبرة في االستفادة منه، فقد 

يؤدي به ذلك إلى االعتماد على تطبيق المقاييس بشكل مستمر 

مما يجعل هناك نوعاً من الرتابة والروتين في عمل األخصائي 

، فيعتمد على تطبيق المقاييس واستخالص نتائج منها، ويهمل األدوات االجتماعي

واألساليب األخرى. كما أنه ال يمكن القطع النهائي بأن ما حصل عليه من خالل تطبيق المقياس  

هو الواقع، وذلك لوجود عوامل كثيرة قد تؤثر على صدق النتائج المتحصل عيها من خالل 

 بيق المقياس تط

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

 :Eco-mapالخرائط  اإليكولوجية 

 

  ???سـ / ماهيتها واستخداماتها

األخرى في البيئة   األسرة( باألنساق - التي يمكن من خاللها وصف عالقة العميل )الفرداألداة 

 المحيطة به، وتفاعله معها، وتأثيرها فيه. 

يقوم األخصائي االجتماعي برسمها وبمشاركة من العميل  وتكون عبارة عن رسوم توضيحية،  

عميل بالبيئة المحيطة لتوضيح شكل واتجاه بعد أن يكون قد جمع معلومات كافية عن عالقة ال



 التي يتفاعل معها عالقته باألنساق
16

على الرغم من انتشار الكتابات حول استخدامات الخريطة   

اإليكولوجية في أدبيات الخدمة االجتماعية الغربية، واتساع استخداماتها وتطبيقاتها في أوساط 

أكثر من ربع القرن، إال أن الكتابات العربية  الممارسين عند العمل مع األفراد واألسر منذ 

 حولها، وحتى استخداماتها في أوساط الممارسين مازالت ضعيفة. 

وأول من قدم الخريطة اإليكولوجية كأداة تستخدم لتقدير الحاالت من خالل عالقاتها وارتباطها 

وتحديد التي تتفاعل معها بما يساعد بعد ذلك في الوصول لتشخيص  بمحيطها واألنساق

 م 1978عام   Hartman هارتمانلمشكالت عمالء الخدمة االجتماعية كان 

 ...ومضات عياديه 

 

من أدوات الممارسين الرئيسية التي طوروها لتساعدهم في فهم  الخرائط اإليكولوجية وتعد 

 عالقات العمالء ببيئاتهم 

 

 
 

 
 

وقد انتقلت بعد هي من األدوات التي استحدثها متخصصون في الخدمة االجتماعية. 
ذلك من مهنة الخدمة االجتماعية لمهن وتخصصات أخرى استعانوا  

األفراد والجماعات واألسر باألنساق   بها في توضيح عالقات



المحيطة بهم من خالل عمليات التفاعل المستمرة فيما بينها 
 سواء كانت هذه التفاعالت إيجابية أو سلبية. 

فبعد تجميع المعلومات األولية ورسم الشكل األولي، يتم خالل خطوات التدخل المهني إجراء  
دث في عالقات العميل، مما يُمكن من توضيح مدى  تعديالت عليها بناًء على التغييرات التي تح

 التطور الذي حدث في وضع العميل وفي ظروفه المحيطة 

ويمكن تحديد استخدامات الخرائط اإليكولوجية كأداة في تقدير وتشخيص أوضاع العمالء على 

 النحو التالي:   

على تنظيم وتسجيل الكثير من المعلومات عن العمالء )أفراد أو أسر(. في شكل رسم .تساعد 1

 توضيحي يختصر الكثير من العبارات
البيئة المحيطة التي يمكن االستفادة منها في  تساعد على تحديد مصادر الدعم اإليجابية في .2

 تحسين وضع العميل )فرد أو أسرة(، وكذلك المصادر التي أدت لحدوث المشاكل
يمكن تعديلها أكثر من مرة، بناًء على التغييرات الحاصلة، مما يجعل كالً من األخصائي  -3

صلة في العالقة بكل نسق  االجتماعي والعميل )فرد أو أسرة( على إطالع على التغييرات الحا

 من األنساق التي يتعامل معها

الداعمة المحيطة بالعميل )فرد أو أسرة( التي يمكن   على تحديد المصادر واألنساق.تساعد 4

 العميلاالستعانة بها في حل مشكلة 
على إيجاد لغة مشتركة بين الممارسين المهنيين لمهنة الخدمة االجتماعية، فمن تساعد  -5

 رموز والخطوط التي تربط بينها يمكن فهم الكثير من الحقائق والمعلومات عن العمالء.خالل ال

 مكونات الخريطة اإليكولوجية:  

تشمل الخريطة االيكولوجية العديد من الرموز التي تشير ألشياء محددة، بحيث تمثل تلك الرموز 

لغة مشتركة بين الممارسين المهنيين، فمثالً يشار للذكر برمز مربع، واألنثى بدائرة، أما العالقات 

قطعة  فتكون عبارة عن خطوط متصلة أو متقطعة حيث تشير المتصلة لعالقة جيدة، بينما المت

 لعالقة سلبية  

هناك أسهم توضح اتجاه العالقة المتبادلة بين األنساق المختلفة، ويتم في العادة وضع نسق  أيضاً 

العميل )األسرة( في المنتصف في داخل دائرة حيث تمثل حدود النسق، ويوضح العالقات داخل 

ق العميل ويحاط كل األسرة، ويحيط بنسق العميل سلسلة من األنساق األخرى التي تؤثر في نس

 نسق بدائرة تمثل حدوده 

 بعض تلك الرموز المستخدمة لرسم الخرائط اإليكولوجية( 1)ويوضح الشكل رقم = 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

                                                         

                                                                     

                                                                         
                                                                     

 
                                                                                   

 
                                               

                                                                         
                                                                                 

                                                               
                 
                                                              
          

         

                                   
 

 

        
      

    



 مزايا الخرائط اإليكولوجية:                      

 

لخدمة االجتماعية، حيث إن ما تشير تساعد على إيجاد لغة مشتركة بين الممارسين المهنيين ل.1

له معاني الرموز واألشكال قد ال تعني الكثير لغير المختصين، ولكن من لدية دراية بمعانيها 

 تساعده على فهم وضع العميل في بيئته. 

تساعد على إيجاد فهم أكبر وأعمق ألوضاع العمالء، حيث إن التعبير الشكلي يعطي معاني .2

 وموضوعية ومؤثرة، أكثر من التعبير اللفظي ثابتة 
سهولة استخدامها وتوظيفها، فهي ال تحتاج أكثر من ورقة وقلم مرسم للرسم، ومعرفة من .3

 األخصائي االجتماعي بمعاني األشكال والرموز 
تساعد على اختصار الكثير من العبارات والشرح التفصيلي، ألوضاع العمالء، فبمجرد  .4

 كل التوضيحي يمكن فهم الكثير عن مشكلة العميل..االطالع على الش

تساعد في عملية اإلشراف والمتابعة فيمكن من خالل تلك األشكال التوضيحية معرفة كم .5

المعلومات والمجهودات التي بذلها األخصائي االجتماعي في دراسة وتقدير وتشخيص وضع  

 عمالئه. 

عي آخر، يمكن له من خالل الشكل في حالة تحويل الحالة للعمل مع أخصائي اجتما.6

 التوضيحي أن يعرف الكثير عن وضع العميل، مما يختصر الوقت والجهد بالنسبة له
التغييرات التي تحصل على الشكل التوضيحي وباألخص ما يتعلق بالعالقات، يوضح مدى  .7

المهني، وباألخص عند عمل  نجاح عملية التدخل المهني، فتكون بمثابة أداة لتقويم فاعلية التدخل 

 المقارنات بين األشكال المختلفة للعميل نفسه خالل مراحل التدخل المهني

 وعيوب الخرائط اإليكولوجية

 

أو نظرية األنساق العامة، استخدام الخرائط اإليكولوجية باستخدام التوجه اإليكولوجي .يرتبط 1

األخرى في بيئته المحيطة وتفاعله معها.   حيث إنها تساعد على فهم عالقة نسق العميل باألنساق

وبالتالي تساعد على تحديد الخلل، ولكن ال تساعد على تقديم تفسير ألسبابه، وال تنبؤات للوضع 

 في المستقبل. 

لوقت الحاضر، بينما ال تساعد في توضيح أسباب  تساعد في توضيح العالقات القائمة في ا.إنها 2

 .اضطراب العالقات 

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

 ؟ماهيتها وتطورها  ســـ /       :Genogramالجينوجرام 

الوسائل أو األدوات التي تم تصميمها للتقدير عند العمل مع  يعد الجينوجرام  إحدى 

األسر، أو عند العمل مع مشكالت األفراد الناتجة عن مشكالت أسرية وتتطلب التدخل مع األسرة  

في   Guerin & Pendagest جورين وبيندجست لمواجهة المشكلة. وقد قدمها ألول مرة كل من 

م، وهذه  1978عام   هارتمانثم طورها   .(Nichols & Schwartz, 1998:173م )1976العام 

األداة هي نتاج لتبني كل من االتجاه النسقي والمدخل اإليكولوجي واالتجاه التحليلي في الممارسة 

الجينوجرام تحاول أن تقدم وصف الشكل  إن حيث   .(Ruch, 1993: 269المهنية )

االرتباط بين األفراد الذين يعيشون داخل  الداخلي لألسرة وأعضائها وطبيعة 



حدداتها، واألسر المرتبطة بها خالل جيل أو أكثر من األجيال من خالل  م
 فهي تساعد في التعرف على  يشبه شكل شجرة العائلة diagramشكل 

 (تاريخ العميل )

 (فرد أو أسرة.....  )كان  سواء 

 ينوجرامالجفبعد االنتهاء من رسم  وتفاعله مع أعضاء أسرته ومع األنساق المرتبط بها 

وتفاعالته يستطيع كل فرد من أفراد األسرة أن يتعرف على وضعه في األسرة وشكل عالقاته  

من خالل مجموعة العالقات الداخلية التي تربط أفراد األسرة الواحدة والعالقات مع  الدينامية 

 ألسر القريبة من جيل لثالثة أجيال سابقة أفراد ا

 
 :استخدامات الجينوجرام

 التالييمكن تحديدها في  هناك عدة استخدامات للجينوجرام
 لتحديد ووصف شبكة العالقات األسرية التي يرتبط بها العميل واألسرة ككل.  .1

 . التي يمكن االستعانة بها في دعم العميل )فرد أو أسرة(.لتحديد األنساق األسرية القرابية .2

 لوصف وتحديد التاريخ التطوري لألفراد واألسر.  .3

 قات الحالية لألسرة.لتحديد بناء وشكل العال .4

لمساعدة العمالء أفراداً وأسراً على فهم أوضاعهم وتفاعالتهم في شبكة العالقات  .5

 االجتماعية. 

 نقاط3: وعناصر الجينوجراممكونات    

هناك العديد من الرموز واألشكال والخطوط التي من خاللها يمكن تصميم شكل  

من  الجينوجرامللعميل )فرد أو أسرة( ولكل شكل من األشكال معنى محدد، ويتكون  الجينوجرام

 العناصر التالية: 

 

  symbols: األشكال الرمزية أوالً: 

مزية  في بداية ظهور الجينوجرام كان هناك عدد محدود من األشكال الر 
التي تصف العميل من حيث الجنس، والوضع، ومع تطور استخدام  

الجينوجرام وتعدد استخداماته في تقدير ووصف الحاالت تم إضافة رموز  
 إضافية كثيرة يشير كل منها لوضع محدد للعميل 



 
 :family relationshipsات األسرية العالقثانياً: 

يتم وصف العالقات األسرية من خالل أشكال متعددة من الخطوط، ومع  
تطور استخدام الجينوجرام زاد عدد أشكال الخطوط التي تصف العديد من  

( شكالً من أشكال  22أشكال العالقات األسرية، وهناك اآلن ما يقارب )
 الخطوط التي تصف العالقات األسرية 

 
 :emotional relationshipsالعالقات العاطفية ثالثاً: 

باإلضافة للخطوط واألشكال التي تصف العالقات األسرية، هناك أيضاً خطوط وأشكال  

أو أكثر من األفراد سواء كانوا من تم تصميمها لتصف العالقات العاطفية التي تربط بين فرد 

األسرة أو األصدقاء أو الزمالء ونحوها من العالقات التي تكون بين األفراد، فهناك أشكال 

لوصف العالقة المستمرة، والعالقة المقطوعة، والعالقة الضعيفة، والعالقة التي فيها خالفات، 

( 23ا ضد اآلخر. وهناك ما يقارب )والعالقات التي يكون فيها عنف بين الطرفين، أومن أحدهم

 شكالً من الخطوط التي تصف أنواعاً مختلفة من العالقات العاطفية التي تربط بين األفراد 
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 نقاط 6(الجينوجرام)مزايا 

 وسيلة توضيحية تساعد على تنظيم وتسجيل الوضع الحالي للعميل..إنه 1

تشير على إيجاد لغة مشتركة بين الممارسين المهنيين للخدمة االجتماعية، حيث إن ما .تساعد 2

له معاني الرموز واألشكال قد ال تعني الكثير لغير المتخصصين، ولكن من لدية دراية بمعانيها  

 فستساعده على فهم وضع العميل في بيئته.

على إيجاد فهم أكبر وأعمق ألوضاع العمالء، حيث إن التعبير الشكلي يعطي معاني  .تساعد 3

 ي ثابتة وموضوعية ومؤثرة، أكثر من التعبير اللفظ

كل من األخصائي االجتماعي والعميل )فرد أو أسرة( على المشاركة في عملية التدخل  .يساعد 4

 المهني 
وسيلة تقويمية خالل كل خطوة من خطوات التدخل المهني. حيث يمكن إجراء تعديالت .إنه 5

بناًء على التغييرات الحاصلة. وبالتالي يمكن التعرف على مدى نجاح  على شكل الجينوجرام

 االجتماعية عملية التدخل المهني، من خالل التغيير اإليجابي في وضع العميل وعالقاته 
يساعد العمالء في التعرف على وضعهم من خالل شبكة العالقات االجتماعية، وعلى  .6

أسلوب يساعد على إدراك الوضع ومن ثم محاولة  مشاعرهم تجاه اآلخرين، وذلك بحد ذاته 

 التغيير 

 :عيوب الجينوجرام

توجه اإليكولوجي أو نظرية  . يرتبط استخدام الجينوجرام باستخدام ال1

األنساق العامة، حيث إنها تساعد على فهم عالقة نسق العميل  
باألنساق األخرى في بيئته المحيطة وتفاعله معها. وجزء من تاريخ الحالة،  

ولكن ال يساعد في تقديم تفسير  وهذا قد يساعد على تحديد الخلل، 
 المستقبل.، وال تنبؤات للوضع في ألسبابه

التي تم تجميعها والحصول عليها،  يتوقف على مدى المعلومات  إن مدى وضوح الجينوجرام.2
فإذا كانت صادقة وصحيحة فسيعطي تصور واقعي لوضع العميل، ولكن إذا كانت هناك  

 معلومات خاطئة فلن يعكس الواقع كما هو. 
لته، ولكن  .إنه يساعد على تقديم تصور كامل لوضع العميل، وتقدير مشك3

:  .)                        -            -)           ". 

 

(  +      ) 

 )   (  - . --          +  -       

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 )   (              )   (                                              
     (                                                  )         (   )      

                                                                                
.                                                          

     
       

    
       

     
       

    
      

      
      

    
       سنة  

       

     
   
    



، إذ إن  ال يساعد على تقديم التشخيص الكامل لمشكلة العميل
 عملية التشخيص لها متطلبات وتتم وفق خطوات محددة.....


