
 
 

 



 
 

1

 
 
 
 
 

 الخدمة االجتامعية 
 كمامرسة تخصصية مهنية يف املؤسسات التعليمية

 
 
 
 
 

 تأليف
 عبدالرحمن الخطيب/ دكتور

 األستاذ املساعد يف الخدمة االجتامعية
  قسم العلوم االجتامعية- كلية أآلداب -جامعة البحرين 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نجلو املرصيةمكتبـة األ



 
 

2

 



 
 

3

 فهرس الكتاب
 

 3  الفهرس 
 7  تقديم 

  
 الباب األول

 املفاهيم واملصطلحات
 

 13  نشأة الخدمة االجتامعية املدرسية : أوال
 14  مفهوم الخدمة اإلجتامعية املدرسية : ثانيا

 14  ماهية الخدمة اإلجتامعية املدرسية :     أوال
 14  أغراض أو أهداف الخدمة اإلجتامعية املدرسية :     ثانيا
 15  أين متارس الخدمة اإلجتامعية املدرسية :     ثالثا
 16  املامرسون للخدمة اإلجتامعية املدرسية :     رابعا

 16  املستفيدون من الخدمة اإلجتامعية املدرسية :     خامسا
 16  أدوات وأساليب الخدمة االجتامعية املدرسية :     سادسا

 16   املقابلة -1       
 18  ل  التسجي-2       

 19  مفهوم األخصايئ اإلجتامعي املدريس : ثالثا
 19   اإلعداد املهني -1   
 20   اإلستعداد الشخيص واملهني -2   

 21 مفهوم األخصايئ النفيس : رابعا
 22  مفهوم املتخلفون عقليا : خامسا
 24  مفهوم التأخر الدرايس : سادسا

 24  أنواع التأخر الدرايس 
 25  لعقيل التخلف ا

 27  عالج التخلف العقيل 
 28  أنواع التخلف العقيل 

 30  مشكلة الغياب : سابعا
 31  دور األخصايئ اإلجتامعي مع مشكلة الغياب 

 32  مشكالت إضطراب الكالم أو صعوبات النطق : ثامنا
 34  مجلس إدارة املدرسة : سابعا
 35   تعريف الجامعة املدرسية بصفة عامة : تاسعا
 37  مجلس اآلباء : عارشا

 38  مفهوم األيام املفتوحة : إحدى عرش
 40  مفهوم الدميوقراطية الرتبوية أو املدرسية : إثنا عرش

 41  مفهوم املراهقة : ثالث عرش
 51  التوجيه التعليمي واملهني املدريس : أربعة عرش



 الخدمة االجتامعية كمامرسة تخصصية مهنية يف املؤسسات التعليمية 
 

4

 52  ا حاالت التخلف العقيل إكلينيكي: متالزمة: خمسة عرش
  

 الفصل الثاين
 الخدمة االجتامعية املدرسية عوامل نشأتها، وعالقتها بالرتبية

 

 57  املبحث األول : أوال
 57  أهمية الخدمة االجتامعية املدرسية 

 58  املبحث الثاين : ثانيا
 58  أهداف وخصائص املدرسة اإلجتامعية الرتبوية املعارصة 

 60  املبحث الثالث : ثالثا
 60  األهداف العامة للرتبية 

 60  املبحث الرابع : رابعا
 60  تفسري األهداف العامة من خالل عرض األهداف الفرعية التالية 

 62  املبحث الخامس الرتبية : خامسا
 62  نشأة الرتيب 

 63  املبحث السادس : سادسا
 63  أوجه اإلتفاق بني الخدمة اإلجتامعية والرتبية 

 64  املبحث السابع : اسابع
 64  اإلختالف بني الرتبية والخدمة اإلجتامعية 

 64  املبحث الثامن : ثامنا
 64  خطة االخصايئ االجتامعي 

 72  خطة العمل السنوية يف اإلرشاد االجتامعي والنفيس 
  

 الفصل الثالث
 املامرسة املهنية للخدمة االجتامعية املدرسية

 

 79  عية املدرسية مهنة؟ هل الخدمة االجتام
 79  القيم : أوال

 79  أنواع القيم 
 80  مراحل العالقة املهنية كعملية عالجية 

 81  أغراض الخدمة اإلجتامعية املدرسية : ثانيا
 83  أدوات وأساليب الخدمة اإلجتامعية املدرسية : ثالثا
 84  البناء املعريف للخدمة اإلجتامعية املدرسية : رابعا

 84  : أنواع ومستويات البناء املعريف
 87  االتجاهات التقليدية طويلة املدى : أوال
 90  االتجاهات التفسريية قصرية املدى : ثانيا

 97   االتجاه النظري البنايئ الوظيفي -1
 98   النسق الرتبوي -2



 فهرس الكتاب 
 

5

 101   منوذج الخدمات املبارشة والغري مبارشة -3
 103  كولوجي  االتجاه االي-4
 104   "نظرية الحاجات" منوذج -5
 109   مناذج أخرى يف الخدمة االجتامعية املدرسية -6

 111  التصديق أو اإلعرتاف املجتمعي : خامسا
  

 الفصل الرابع
 الخدمة االجتامعية املدرسية املقارنة

 

 115  مقدمة : أوال
 115  ا ومحليا نشأة الخدمة االجتامعية املدرسية عربي: ثانيا
 116  الخدمة االجتامعية املدرسية يف الواليات املتحدة األمريكية : أوال
 117  الخدمة اإلجتامعية الرتبوية يف إنجلرتا : ثانيا
 118  تشتمل عىل املظاهراآلتية : الخدمة اإلجتامعية املدرسية يف هولندا: ثالثا
 118  الخدمة اإلجتامعية املدرسية يف مرص : رابعا

 119  الخدمة اإلجتامعية املدرسية يف مملكة البحرين : خامسا
 123  الخدمة اإلجتامعية املدرسية بدولة الكويت : سادسا

 128  مهام وإختصاصات وواجبات األخصايئ اإلجتامعي يف مدارس الكويت 
 129  الخدمة اإلجتامعية املدرسية بدولة اإلمارات العربية املتحدة : سابعا

 132  الخدمة االجتامعية يف دولة فلسطني : امناث
 132  الخدمة االجتامعية املدرسية يف اململكة العربية السعودية : تاسعا

  
 الفصل الخامس

 تطبيقات الخدمة االجتامعية املدرسية
 يف ضوء طرق ومناهج الخدمة االجتامعية

 

 157   خدمة الفرد املدرسية : أوال
 158  عمليات خدمة الفرد 

 158  الدراسة اإلجتامعية : أوال
 163  عملية التشخيص : ثانيا

 164  مناذج ومستويات التشخيص 
 167  التشخيص السببي أو العاميل : ثالثا

 170   تطبيقات عملية أخرى عىل التشخيص "2"منوذج 
 170  حالة عدم تكيف مدريس : أوالً
 176  العالج : ثالثا

 177  ناك أسلوبان رئيسيان للعالج هام ه: أساليب العالج
 177   أساليب 3ويعتمد عىل : العالج الذايت:     أوال



 الخدمة االجتامعية كمامرسة تخصصية مهنية يف املؤسسات التعليمية 
 

6

 179  العالج البيئي :     ثانيا
 180  تطبيقات خدمة الجامعة يف املجال املدريس : ثانيا

 186  منوذج تسجييل لجامعة الخدمة العامة باملدرسة 
 191  املدريس تطبيقات تنظيم املجتمع : ثالثا

 196   األيام املفتوحة -من برامج مجالس اآلباء 
  

 الفصل السادس
 مناذج وتطبيقات عملية

 

 201   حالة مدرسية "1"منوذج 
 201  تحليل شخصية الطالبة 

 203  تاريخ الحالة وتطور االضطراب 
 204  تطور العرض 

 205  األحباطات والرصاعات 
 206  النفيس بعض إجراءات العالج 

 207  الخالصة 
 208   حالة فردية منوذجية يف املجال التعليمي "2"منوذج 

 221   عىل إبداالت الحروف واللجلجة "3"تطبيقات رقم 
 227  منوذج ملف اجتامعي مقرتح 

 228  الجزء املوضوعي صحيفة الوجه : أوال
 241  الجزء الثاين التسجيل القصيص 

   
 عالفصل الساب

 دراسة علمية محكمة للمؤلف 
 ىف مجال الخدمة االجتامعية التعليمية

 

 254  الجانب النظري : أوالً
 257  أهداف البحث : ًثانيا
 258  تساؤالت البحث : ًثالثا
 258  الدراسات السابقة : ًرابعا

 260  اإلجراءات املنهجية للدراسة : ًخامسا
 261  مجاالت البحث : ًسادسا
 261  املفاهيم واملنطلقات النظرية للدراسة : ًاسابع

  
 258  املراجع 

  

 
  



 فهرس الكتاب 
 

7

 
 

 التقديم
 

تتأثر املدرسة االجتامعية املعارصة بالعديد من املؤثرات وأكـرث هـذه املـؤثرات 
هي مؤثر العوملة بكافة سلبياتها، وإيجابياتها والتي أضحت تشغل فكر وعقل كافة 

جامعـي الرتبـوي مـن معلمـني، وأخصـائيني إجتامعيـني املعنيني يف فريـق العمـل ال
 .ونفسيني وغريهم

 وباعتبار العوملة تحديا جوهريا تتحدى العمليـة الرتبويـة االجتامعيـة السـيام 
الطالب الذي هو حجر زاويتها والذي يأخذ من سلبياتها ويبتعـد عـن إيجابيتهـا يف 

سـتخدم كافـة األسـاليب كثري من االحيان، وكـذلك املعلـم الـذي يحتـاج دوره أن ي
 والـذي يحـاول جاهـدا "تكنولوجيا التعليم الحديث"الرتبوية التكنولوجية العوملية 

املساهمة يف توجيه طالبه أو تالمذته إىل أفضل االستخدامات العوملية اإليجابيـة يف 
 .تدعيم وتعزيز العملية الرتبوية

ي املـدريس دورا  كام تلعـب الخدمـة االجتامعيـة يف مجـال اإلرشـاد االجتامعـ
محوريا يف التخفيف من تحديات العوملة السلبية عىل الطالب ملـا تقدمـه الخدمـة 
االجتامعية املدرسية من برامج إجتامعية عالجية حني تقوم بدراسة حاالت الطـالب 
بكافة أنواعها وتقدم الخطط العالجية املناسـبة لهـا، ووقائيـة حـني تقـوم بتصـميم 

نويرـيـة لجمـيـع الـطـالب وخاـصـة ـبـرامج مكافـحـة الـتـدخني، اـلـربامج التثقيفـيـة والت
وتنمويـة يف إطـار تطبيقـات ... واإليدز، واألنيميا بالتعاون مع طبيب املدرسة الـخ 

ـة  ـة والجامعـي ـالربامج الفردـي ـة ـك ـة التعليمـي ـة االجتامعـي ـاهج الخدـم ـاليب ومـن أـس
 ."واملجتمعية،التنظيامت املدرسية الداخلية والخارجية

لخدمة االجتامعية عامة والخدمة االجتامعية املدرسية بدأت منذ ولذا فمهنة ا
نهايات القـرن العرشيـن وبـدايات القـرن الحـادي والعرشيـن مـن تعـديل آلياتهـا 

آثارها السلبية وبـدأت توجـه طالبهـا إىل , وأساليبها يف التقليل من تحديات العوملة
والبحـوث العلميـة التـي االبتعاد عن معطياتها السلبية من خالل إجراء الدراسـات 

تكـشـف للـشـباب ـمـن طلـبـة اـملـدارس والجامـعـات تـلـك الـسـلبيات ليتمكـنـوا ـمـن 
التحصيل العلمي املطلوب يف أقل وقت وجهد ممكنني والتعامل مع العوملة وكأنها 
الفضيلة والرذيلة فالشاب ذو العقل املتميـز واملـتمكن ميكنـه االبتعـاد عـن رذيلـة 

فضيلة العوملة مـن خـالل مـا ميلكـه مـن عقـل فـاحص العوملة والتقرب إىل فضل و
 .ومستنري
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فالطالب الجاد يف بيئة أرسية جادة وحريصـة هـو الـذي يـنظم وقتـه لصـالح 
االستذكار الجيد وميأل وقت فراغه أثناء وجوده يف املدرسة يف االسـتمتاع يف الـربامج 

االجتامعية مساحة الرتبوية االجتامعية الالصفية املتنوعة والتي تشكل فيها الخدمة 
وحيزا كبريا، والعمل عىل إختيار الصديق الصالح ذو األخالق الطيبـة مـع الدافعيـة 

 .العلمية املتقدمة سوف يضمن بحوله تعاىل متيزا علميا متقدما

وقد حاولت يف هذا املؤلف الجديد أن أقدم لجمهور األخصـائيني االجتامعيـني 
ن االجتامعـيـني الرتـبـويني الـعـاملني يف وطلـبـة الخدـمـة االجتامعـيـة عاـمـة واملرـشـدي

املدارس واإلدارات الرتبوية بخاصـة كافـة إحتياجـاتهم التعليميـة التـي تسـاعدهم 
وتعينهم عىل التصدي لتحديات العوملة ومساعدة الطالب عىل تنميـة شخصـياتهم 
وزيادة كفايتهم اإلنتاجية يف القرن الحادي والعرشين والذي ينذر مبتغريات صـعبة 

 .دة لن يصمد أمامها إال الطالب الواعي املدرك لواجباته ومسئولياته بنجاحومعق

 " العظيمالـلـهصدق ". إنه نعم املوىل ونعم النصري
 

  كلية اآلداب -جامعة البحرين 
  شعبة الخدمة االجتامعية-قسم العلوم االجتامعية

  دكتور عبد الرحمن الخطيب
  200 5/ 1/ 25الصخري يف 
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 طبعة الثانية للكتابمقدمة ال

 
تتأثر املدرسة االجتامعية املعارصة وال سيام مدارس املسـتقبل التـي تأخـذ بهـا 
مملكة البحرين والدول التي تسري معها يف تطبيق نظام املسارات الدراسية بالعديد 
من املؤثرات وأكرث هـذه املـؤثرات هـي مـؤثر العوملـة بكافـة سـلبياتها،وإيجابياتها 

غل فكر وعقل كافة املعنيني يف فريـق العمـل الجامعـي الرتبـوي والتي أضحت تش
من معلمني، ومدراء ومديرات املدارس وأخصائيني إجتامعيني ونفسيني وأولياء أمور 
وقيادات تربوية رسمية وشعبية وغريهم حتى يتمكنـوا مـن تنشـئة األبنـاء تنشـئة 

 .تربوية إيجابية

ة األنساق االجتامعية واالقتصـادية وباعتبار العوملة تحديا جوهريا تتحدى كاف
والسياسية عامة ونسق العملية الرتبوية والتي محورهـا الطالـب والـذي هـو أيضـا 
حجر زاويتها والذي يأخذ مـن سـلبياتها ويبتعـد عـن إيجابيتهـا يف بعـض األحيـان، 
وكذلك املعلم الذي يحتاج أداءه أن يستخدم كافة األساليب الرتبويـة التكنولوجيـة 

 والـذي يحـاول جاهـدا املسـاهمة يف توجيـه "تكنولوجيا التعليم الحديث"ية العومل
طالبه أو تالمذتـه إىل أفضـل االسـتخدامات العومليـة اإليجابيـة يف تـدعيم وتعزيـز 

 .العملية الرتبوية

ـكـام تلـعـب الخدـمـة االجتامعـيـة يف مـجـال اإلرـشـاد االجتامـعـي اـملـدريس دورا 
ة السلبية عىل الطالب، ملا تقدمـه تقنيـات محوريا يف التخفيف من تحديات العومل

الخدمة االجتامعية املدرسية من برامج إجتامعية عالجية حني تقوم بدراسة حاالت 
الطالب بكافة أنواعها وتقدم الخطط العالجية املناسـبة لهـا، ووقايـة الطالـب حـني 

افحـة تقوم بتصميم الربامج التثقيفية والتنويرية لجميع الطالب وخاصة بـرامج مك
وتنمويـة يف إطـار ... التدخني، واإليدز، واألنيميا بالتعاون مـع طبيـب املدرسـة الـخ

ـة  ـالربامج الفردـي ـة ـك ـة التعليمـي ـة االجتامعـي ـاهج الخدـم ـاليب ومـن ـات أـس تطبيـق
 ."والجامعية واملجتمعية، التنظيامت املدرسية الداخلية والخارجية

تامعية املدرسية بدأت منذ ولذا فمهنة الخدمة االجتامعية عامة والخدمة االج
نهايات القرن التاسع عرش وبدايات القرن العرشيـن مـن تعـديل آلياتهـا وأسـاليبها يف 

آثارهـا السـلبية وبـدأت توجـه طالبهـا اىل االبتعـاد عـن , التقليل من تحديات العوملة
معطياتها السلبية من خالل إجراء الدراسات والبحوث العلمية التي تكشـف للشـباب 

  ة املدارس والجامعات تلك السلبيات ليتمكنوا من التحصيل العلمي املطلـوبمن طلب
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يف أقل وقت وجهد ممكنني والتعامل مع العوملة وكأنها الفضيلة والرذيلـة فالشـاب 
ذو العقل املتميز واملتمكن ميكنه االبتعـاد عـن رذيلـة العوملـة والتقـرب إىل فضـل 

ل فاحص ومستنري، ليصـل يف النهايـة إىل وفضيلة العوملة من خالل ما ميلكه من عق
تحقيق طموحاته وآماله وكفاياته لتكون له مكانـة مرموقـة بـني كافـة أبنـاء جيلـه 
وأجياله من الشباب الواعد الذي يعرف دوره كمـواطن صـالح يسـاهم يف العمليـة 

 .التنموية ملجتمعه الكبري

 ، انه العيل القديرالـلـهوما توفيقي اال ب
 

 2007 /8 /10  املنامة             
 مملكة الحرين
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 الفصل األول

 الخدمة اإلجتامعية املدرسية 
 واملفاهيم واملصطلحات العلمية املرتبطة بها

 
 :نشأة الخدمة االجتامعية املدرسية : أوال

تامعيـة املدرسـية بخاصـة  بدأت مامرسة الخدمة االجتامعية عامة والخدمة االج
مع نهاية القرن التاسـع عرش ومطلـع القـرن العرشيـن، حـني تـم إنشـاء أول مدرسـة 
متخصصة يف إعداد األخصائيني االجتامعيني يف جامعة كولومبيـا بواليـة نيويـورك عـام 

وقد ساعد يف إنشاء هـذه املدرسـة العـاملني الناشـطني يف مـنظامت اإلحسـان . 1898
طوعة االحسانية والعاملة ماري ريشـموند الشـهرية يف إرسـاء قواعـد آنذاك وخاصة املت

 1917طريقة خدمة الفرد بعامة والخدمة الفردية املدرسية عىل وجه الخصـوص عـام 
 وبعدها " التشخيص االجتامعي"وإصدارها ألول مؤلف يف هذه الطريقة أطلقت عليه 

إلحسـان حولـوا مهنـة جاءت هوليس، وبريملـان هـؤالء العلـامء وغـريهم مـن رجـال ا
اإلحسان إىل مهنة الخدمة االجتامعية لتنضم إىل املهـن اإلنسـانية األخـرى العاملـة يف 
مجال خدمة اإلنسانية، واعتمدت عملية املساعدة املقدمـة لألفـراد يف كافـة مجـاالت 
املامرسة عامة واملجال املدريس بخاصة عىل نظريتني يف بادئ االمروهام النظرية البيئية 

لنظرية التحليلية النفسـية الفرويديـة، باعتبـارهام النظـريتني السـائدتني يف العقـود وا
وبعـد انتشـار املامرسـة املهنيـة ومجاالتهـا األوليـة . الثالثة األوىل من القرن العرشيـن

والـدول الناميـة العربيـة , والثانوية يف كافة الواليات ألمريكيـة ودول أوروبـا الغربيـة 
 األخصـائيون االجتامعيـون وخاصـة اللـذين يعملـون يف املامرسـة واألجنبية، فقد رأى

التخصصية املدرسية يف كافة املراحل الرتبويـة االسـتفادة مـن االتجاهـات السـائدة يف 
تفسري املواقف واملشكالت املدرسية التي أخذت باالزدياد مع زيادة إقبال الطالب عيل 

بهـت فيـه األمـم املتحـدة الـدول ، ذلك العـام الـذي ن1948التعليم وخاصة بعد عام 
 األعضاء إىل أهمية نرش وتشجيع األرس فيها عـىل إرسـال أبنائهـا إىل املـدارس وخاصـة 
من هم يف سن التعليم االلزامي ويف منتصف الخمسينات بدأت املهنة يف العمل عـىل 
إعـادة وترتـيـب أوضـاعها التنظيمـيـة واملهنـيـة والعمـل ـعـىل ـصـياغة أدبـا مهنـيـا أـكـرث 

ية وعمقا لتفسري أفضل للمشكالت املدرسية ووضع األطر العالجية التشخيصية خصوص
والال تشخيصية، والعالجية، األمر الذي اتضحت فيه معامل البناء املعريف الخاص بإعداد 
 االخصايئ االجتامعي املـدريس وانتشـار تطبيقـات طريقتـي خدمـة الجامعـة وتنظـيم 
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إىل 1978 العاملني يف املدارس األمريكية عـام املجتمع املدريس هذا وقد وصلت أعداد
 أخصايئ إجتامعـي منـترشين يف كافـة مـدارس الواليـات املتحـدة 12000مايربو عن 

األمريكية، ويف آخر تقرير صادر عن جمعية األخصائيني االجتامعيـني األمريكيـة عـام 
ي إخصـايئ إجتامعـ155000 وصل عدد األخصـائيني االجتامعيـني اىل أكـرث مـن 2003

مدريس، هذا وقد بدأت تنتقل هـذه املهنـة التخصصـية املدرسـية إىل غالبيـة الـدول 
النامية واملتقدمة ومن الدول العربية مرص ومملكة البحرين، والكويـت والسـعودية 
ُواإلـمـارات العربـيـة املتـحـدة وقـطـر وـعـامن والـعـراق واململـكـة األردنـيـة الهاـشـمية 

 .س وغري ذلك من البالد العربيةوفلسطني وسوريا ولبنان والسودان وتون
 

 :مفهوم الخدمة اإلجتامعية املدرسية : ثانيا
 ميكن معالجة تعريف الخدمة اإلجتامعية املدرسية بالوضوح والشمول والذى 
ميثل جوهر ومحتوى وخصائص املامرسة التخصصية من خالل وضع تعريف إجرايئ 

 :لها يشتمل عىل إجابات لألسئلة التالية

 ؟"WHAT"هذه املهنة ما هي   -1
 ؟ "WHY"ملاذا تقدم هذه املهنة   -2
 ؟"WHERE"أين متارس هذه املهنة   -3
 ؟"WHOM"من املستفيد من خدمات هذه املهنة   -4
 ؟"WHO"من هم القامئون عىل تقدميها   -5
 ؟"HOW"كيف ميكن أن متارس هذه املهنة   -6
 

 : "WHAT"ماهية الخدمة اإلجتامعية املدرسية : أوال

ًبدأت ىف مراحلها الباكره كونها جهودا وأنشطة تحت مسـمى األسـتاذ الزائـريف 
أوائل القرن العرشين ثم تطورت لتصبح طريقة ثـم مهنـة ثـم مامرسـة مهنيـة لهـا 

القيم، األغراض، البناء املعريف، التكتيكات واألساليب واألدوات، اإلعـرتاف "مقوماتها 
لقرن العرشين السيام بعد ظهور وإقامـة منذ منتصف الخمسينات من ا" املجتمعي

رابطة األخصائيني االجتامعيني األمريكية فروعها وفق مجـاالت املامرسـة املهنيـة يف 
 . ميالدية1954/1955عام 

 :"WHY"أغراض أو أهداف الخدمة اإلجتامعية املدرسية : ثانيا

تحقق الخدمـة اإلجتامعيـة املدرسـية مجموعـة مـن األغـراض منهـا العالجيـة 
 .والوقائية والتنموية وكذلك هناك أغراض أخرى أولية ووسطى ونهائية
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خدمات تشمل إعداد امللفات اإلجتامعية للحاالت الفرديـة : األهداف العالجية  -1
الـخ التـي تتطلـب جهـدا عالجيـا ......التأخر الدرايس الغياب الضعف العقـيل"

 التي تحتاج إىل توجيـه عميقا وكذلك توجيه الجهود الفردية الرسيعة املوقفية
وإرشاد ويتم هذا إىل جانب إقرار احتياجات أعضاء الجامعات يف الربامج التـي 
ـاة ـهـؤالء الـطـالب ويف  ـري املقـصـود يف حـي ـو والتغـي تعـمـل ـعـىل إـحـداث النـم

 . شخصيتهم

تلك الـربامج والخـدمات التـي يقـوم األخصـايئ االجتامعـي : األهداف الوقائية  -2
ومتابعتها لجميع الطالب يف كافة املراحل التعليميـة منعـا بإعدادها وتنفيذها 

لوـقـوع يف املـشـكالت مـسـتقبال ـكـربامج التوعـيـة والتثقـيـف الخاـصـة مبكافـحـة 
التدخني واإلدمان واإليدز وكذلك برامج توعية الطالب مبشكالت املرور وكذلك 

الخ ....وقايته الطالب من الرسوب من خالل التوعية ألساليب االستذكار الجيدة
 .من الربامج

هي تلك الخدمات التي تعمل عىل مساعدة الطـالب عـىل : األهداف التنموية  -3
تنمية قدراتهم االجتامعية التي تساعدهم عىل التحصـيل والتكيـف والتوافـق 
مع املجتمع املدريس وذلك من خالل املسابقات املدرسـية والـربامج التقومييـة 

اية الطالب املتفوقني، ورعاية الطالب ذوي ملواجهة مشكلة التأخر الدرايس ورع
كالرسم واملوسيقى الهادفة، الكاريكـاتري، واملواهـب األدبيـة يف "املواهب الفنية
ـة"الـشـعر واألدب ـة والرتاجيدـي ـة الفكاهـي ـة القـصـرية، والطويـل ـذلك "القـص  وـك

 العلمية والرياضية، واالجتامعية

 : متارس ىف"WHERE"أين متارس الخدمة اإلجتامعية املدرسية : ثالثا

ريـاض "املدرسة يف كافة املراحل التعليمية حتى يف ما قبل املرحلـة االبتدائيـة  -1
 ."األطفال

 التخلـف - العـدوان -العيادة النفسية املدرسية مع حـاالت إضـطراب الكـالم  -2
 العقيل

 .مكاتب اإلرشاد النفيس والرتبوي املتوفرة يف املنطقة السكنية أو املحافظة -3
مؤسسات الخدمات أو الصحة املدرسـية اإلجتامعيـة إلجـراء التحاليـل الطبيـة  -4

/ وعالج بعض األمراض التي تحول من املدارس عن طريق األخصايئ اإلجتامعي
 - الحنجـرة - األنـف -طبيب املدرسة يف إكتشاف الحاالت الطبيـة مثـل األذن 

 . السكرالتحصينات الوقائية وكذلك حاالت الرصع ونقص الخمرية ومرض
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املساكن اإليوائية للطلبة والطالبات خاصة للطالب الذين يقطنون يف املسـاكن   -5
 .النائية ويكون لهم ظروف إجتامعية خاصة

 .يف أقسام التوجيه واإلرشاد االجتامعي والنفىس بالجامعات  -6

 : "WHO"املامرسون للخدمة اإلجتامعية املدرسية : رابعا

ون واملتعـاونون معهـم بكافـة املؤسسـات السـابقة هم األخصائيون االجتامعي
الذكر من معلمني وأخصائيني نفسيني وأطباء برشيـني، وأطبـاء نفسـيني، ومرشـدين 
تربويني وغري ذلك من التخصصات التي تفيد يف دراسة وتشـخيص وعـالج الحـاالت 
املدرسية أو الذين يدعمون موارد املدرسـة كالقيـادات الشـعبية ذات العالقـة مـع 

ملؤسـسـة الرتبوـيـة الـسـيام أعـضـاء مـجـالس اآلـبـاء، وأعـضـاء ـمـن مـجـليس الـشـعب ا
 .والشورى

  :"WHOM"املستفيدون من الخدمة اإلجتامعية املدرسية : خامسا

هم الطالب بكافة فئاتهم ذوي املشكالت الفردية مثل الطالب الذين يتأخرون 
 وغـري مقبـول، عن طابور الصباح او الحصة االولىدون عذر اجتامعي صحي مقبـول

واملـتـأخرون دراـسـيا وـحـاالت اـشـتباه الـضـعف العـقـيل وـحـاالت الـعـدوان اـملـدريس 
كالعدوان عىل املمتلكات املدرسية أو عىل الطالب أو عىل املعلمني كـذلك الحـاالت 
الصحية واالقتصادية وغريها هذا إىل جانب الطالب املتفوقني دراسـيا واملبـدعني أو 

 .جامعات املدرسية وأعضاء التنظيامت املدرسيةاملوهوبني وكذلك أعضاء ال

 :"HOW"أدوات وأساليب الخدمة االجتامعية املدرسية : سادسا

الخدمة االجتامعية املدرسية متارس من خالل أدوات تقنية مهنية تدرب عليهـا 
األخصائيني االجتامعيني خالل فرتة إعدادهم العلمي واألكادميي ذلك ليتسـنى لهـم 

دمات العالجيـة والوقائيـة والتنمويـة وأدوات ومهـارات الخدمـة تقديم أفضل الخ
االجتامعية املدرسـية متعـددة ومتنوعـة يسـتثمرها األخصـايئ االجتامعـي يف ضـوء 

 : احتياجات املوقف والخدمة املطلوبة ومن أهم األدوات

 املقابلة   -1
 التسجيل   -2
 
 : املقابلة "1"

إلجتامعـي املـدريس والطـالب كـأفراد لقاء مهني إتصايل هادف بني األخصـايئ ا
وكأعضاء يف جامعات مدرسية أو تنظيامت مدرسية والطالب هم كافة املعنيني مـن 

 .تقديم الخدمة تحقيقا لعملية املساعدة املهنية والتدخل املهني
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 : مفهوم املقابلة إجرائيا

 .للمقابلة أهدافا هامة يف عملية املساعدة  -1
 .اإلستعداد والعلمتعتمد عىل املهارة و  -2
 .للمقابلة أساليب مهنية خاصة  -3
 .للمقابلة قواعد تنظيمية  -4
 .للمقابلة أنواع متعددة من حيث عدد املستفيدين وشخصية املهني والتوقيت  -5

 :أهداف املقابلة يف عملية املساعدة

ًالتـعـرف ـعـىل إحتياـجـات الطاـلـب كـفـرد أو كعـضـو ىف الجامـعـة أو عـضـوا ىف   -1
 .يم الداخىل أو الخارجى من التنظيامت املدرسية االجتامعيةالتنظ

 .التعرف عىل املشكالت واألسباب التي أدت إليها  -2
 .تحديد واضح للعوامل التي أدت إىل حدوث املشكالت بصورة متتالية  -3
 .وسيلة عالجية سواء كان العالج بيئي أو ذايت -4

هناك قاعـدة عامـة كـل مـا زاد : عدادتعتمد املقابلة عىل املهارة والعلم واإلست
معارف األخصايئ اإلجتامعي تـوافرت لياقتـه املهينـة والفنيـة كلـام أدى إىل دراسـة 
املوقف اإلشكايل وتشخيصه وعالجه بصورة مالمئة ورسيعة والعكس صحيح لذا فإن 
األخصايئ اإلجتامعي املتميز يف أدائه املهني والعلمي هو القادر عـىل اإلفـادة مكـن 

قابلة يف تقديم الخدمة املهنيـة التـي تحقـق العـالج املناسـب للطالـب كفـرد أو امل
 .كعضو يف جامعة أو كعضو يف املجتمع

 :األساليب املهنية للمقابلة 

توفري جو إنساين يشـعر الطالـب بحريـة الحركـة : تهيئة املناخ النفيس املناسب  -1
الضـيق وخاصـة وحرية التعبـري عـن مشـاعره ويبعـد عنـه الخـوف والرهبـة و

االستهالل باالبتسامة البشوشة والبساطة والوداعة والصـدق ىف املشـاعر الـذى 
 .يدخل للطالب الطأمنينة

أسلوب يعتمد عىل حواس األخصايئ اإلجتامعي حاسة النظر املرتكزة : املالحظة -2
عىل العني العاقلة لتفسري إستجابات الطالب وسـامته وخاصـة الجوانـب التـي 

 تفسري مشـكلته وإحتياجاتـه كـذلك املالبـس والجوانـب النفسـية لها داللة يف
 .والعقلية واإلجتامعية

 املرتكزه عىل الحوار املهنـي "بواسطة األذن العقلية"اإلستامع : اإلنصات الواعي -3
والتجاوب املتبادل واإلنصات عملية عالجية يتم فيها اإلفراغ الوجداين للطالـب 

 .يعرب فيها عن مشاعره ومشكلته
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تكون من خالل توجيه أسئلة واضـحة ومتدرجـة وتسـتويف : اإلستفهام واألسئلة -4
كاـفـة البياـنـات واملعلوـمـات وهـنـاك أـسـاليب التعليـقـات وتوجـيـه املقابـلـة إىل 

 .الهدف

 :قواعد تنظيم املقابلة 

تحديد ميعاد املقابلة ومكانها وزمنها واإلعداد املهني املسبق لها كاإلطالع عىل 
 .بوي أو البطاقة املدرسية التتبعية وامللف الصحيالسجل الرت

 :أنواع املقابلة 

جامعـة " وجامعيـة "األرسة" ومشـرتكة "مـع الطالـب"من حيث العدد فرديـة  -1
 ."عالجية

 ."متهيدية أوىل، تالية، ختامية، تتبعية" -: من حيث التوقيت الزمني  -2
 
 : التسجيل "2"

هنية املختلفة وتوضيح، أهداف وأساليب وهو عملية فنية لتدوين العمليات امل
التدخل املهني كتابيا أو صوتيا تحقيقا لألهداف اإلرشافية وصـيانة حقـوق الطـالب 

 .وهو التقرير الحي املوضح ملهارات األخصايئ اإلجتامعي يف التدخل املهني

 :أهداف التسجيل 

لجامعـة يهدف التسجيل إىل حفظ املعلومات والحقـائق الخاصـة بالطالـب وا  -1
 .واملجتمع والتي تختص بالتدخل املهني

ينظم التسجيل أعامل مكتب الخدمـة اإلجتامعيـة باملدرسـة وتحفـظ حقـوق  -2
 .الطالب

التسجيل وسيلة لإلرشاف والتوجيه لتقديم الخدمات االرشافية واملهنية لألفـراد   -3
 ."فنية، إدارية، عالجية، تخطيطية، تتبعية، تقوميية"املرشف عليهم 

 .يقدم معلومات بحثية هامة للبحوث والدراسات العلمية  -4
 .وسيلة تقوميية ألعامل األخصايئ اإلجتامعي واملدرسة  -5
وسيلة تعليمية لطالب التدريب امليداين يف مجال الخدمة االجتامعية الجامعي   -6

 .".....أو املعهدي 

 :أنواع التسجيل 

 : التسجيل القصيص: أوال

فظـي والـنفيس وطبيعـة التفاعـل بـني األخصـايئ اإلجتامعـي يصور الحـوار الل
 :ويتضمن.... ووحدات العمل كالطالب واملدرس واألرسة الخ
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 .وصف لطبيعة شخصية الطالب ولديناميكية الجامعة  -1
 .آراء وإقرتاحات أعضاء التنظيامت املدرسية  -2
 .يصور املقابلة يف تسلسلها الزمني  -3
رشة مـن الطالـب أو عضـو الجامعـة أو عضـو التنظـيم فقرات كام قيلـت مبـا -4

 .الطاليب أو اآلباء او مركز الخدمة العامة
 .يستخدم مع طالل التدريب الجامعي واألخصائيني اإلجتامعيني الجدد -5

 :التسجيل املوضوعي: ثانيا

كامللف اإلجتامعي وصحيفة الوجه وتقرير الحالـة الفرديـة ويـدون إسـتكامل 
ة كالتاريخ اإلجتامعي والتطوري والدرايس البطاقة التتبعية والتـاريخ للبيانات األولي

أنظر منوذج تسجييل موضوعي يف نهاية "الصحي والدراسية والتشخيصية والعالجية 
 . الكتاب، ملف إجتامعي

 : التسجيل التلخييص: ثالثا

ـا  ـا أو تحويلـه ـرى ملتابعتـه ـة أـخ ـة إىل مدرـس ـل الحاـل ـني تحوـي ـوييل ـح أو التـح
ت أخرى كالعيادة املدرسية أو إدارة الصحة اإلجتامعية أو املركز الصـحي أو ملؤسسا

الطب النفيس إلختبار ذكاء الطالب يف حالـة غيـاب العيـادة النفسـية املدرسـية أو 
أقسام اإلرشاد النفيس اإلجتامعي الذي يعمل عىل خدمـة منطقـة تعليميـة بكافـة 

 .مدارسها
 

 :ملدريسمفهوم األخصايئ اإلجتامعي ا: ثالثا
هو تلك الشخصية التي أعدت مهنيا علميا وعمليا يف إحدى كليـات أو أقسـام 
الخدمة اإلجتامعية ومعاهدها املعرتف بهـا يف داخـل املجتمـع وأدواتهـا األساسـية 
ـا  ـا ونظرـي ـدريبا مهنـي ـي يتـضـمن ـت ـة والتـسـجيل، والـشـك أن اإلـعـداد املهـن كاملقابـل

رسية لكافة مكوناتها إىل جانـب إعـداده وعمليات يف مجال الخدمة اإلجتامعية املد
كمامرس عام يف مجاالت الخدمة اإلجتامعية األولية والثانويـة ويجـب أن تتـوفر يف 

 :شخصية األخصايئ اإلجتامعي املدريس الجوانب األساسية التالية 

 اإلعداد املهني   -أ 
 اإلستعداد الشخيص أو املهني  -ب
 
 :  اإلعداد املهني-1

ـ ـة اختـي ـراغبني والـصـالحني ملامرـسـة الخدـمـة ـهـو عملـي ار أفـضـل الدارـسـني اـل
االجتامعية وتزويدهم بالخربات واملهارات لخدمة األفراد والجامعـات واملجتمعـات 
يف كافة أماكن تواجدهم يف املؤسسـات األوليـة والثانويـة وتكمـن أهميـة اإلعـداد 
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انـب حساسـية املهنـة املهني يف رفع مكانة املهنة بني املهن اإلنسانية األخرى إىل ج
لتناولها لجوانب حساسة يف حياة اإلنسان يف املجال املدريس وغريهـا مـن املجـاالت 
وكذلك تدريب وإعداد األخصايئ اإلجتامعي املدريس وتدريبه عىل أساليب الخدمـة 

 :املهنية، ويتضمن اإلعداد املهني لألخصايئ اإلجتامعي املدريس الجوانب اآلتية

الرعايـة اإلجتامعيـة والخدمـة اإلجتامعيـة "لوم املهنيـة األساسـية املواد أو الع  -1
 ".وخدمة الفرد وخدمة الجامعة وتنظيم املجتمع والتخطيط والبحث واإلدارة

علم اإلجتامع وفروعه وعلـم الـنفس وفروعـه "العلوم املساعدة أو التأسيسية   -2
 ".رياضياتوعلم الترشيع والقانون واللغات والكمبيوتر والبيولوجيا وال

 :العلوم املجالية وتنقسم هذه العلوم إىل   -3

ًوهي التي تنشأ أساسا ملامرسة مهنة الخدمة اإلجتامعية ويكـون : مجالية أولية  -أ 
فيها عمل األخصـايئ اإلجتامعـي أسـايس مثـل تنظـيم األرسة ورعايـة الطفولـة 

 ورعاية الشباب واملسنني واألحداث ورعاية املعاقني 

ويكون فيها وظيفة األخصايئ اإلجتامعي مسـاعدة املؤسسـة يف : ثانويةمجالية  -ب
 .الخ…تحقيق هدفها مثل املدارس واملستشفيات واملصانع 

من خالل ترجمة األقوال إىل األفعال ووضع النظريات محـل "التدريب امليداين  -4
التطبيق ومن خاللها يكتسب الطالب مهارات وخربات من خاللها ميارس دوره 

 :ويبدأ دامئا التدريب امليداين " هني امل

إلـخ ىف كثـري مـن الكليـات .. ال يقـل عـن خمـس زيـارات "الزيارات امليدانية  -أ 
 ."واملعاهد العليا للخدمة االجتامعية

التدريب عىل بعض املهارات مثل مهارات املقابلة والتسجيل واإلتصال الدراسة  -ب
 ...ة املدرسة الخوالتشخيص والعالج ومهارة إستثامر إمكاني

 .املامرسة الفعلية أو املهنية داخل املدرسة -ج
 
 : اإلستعداد الشخيص واملهني -2
 :  اللياقة الجسمية-1

حالة من االكتامل الجسمي والصحي أي خلو األخصايئ االجتامعى املدريس من 
األمراض املعدية أو األمراض التي تعيق أدائـه لـدوره داخـل املدرسـة مثـل أمـراض 

قلب، الدرن أو بعض األمراض التي تحتاج إىل الراحة واألعامل الخفيفة ألن تنظيم ال
 وتقديم الخدمة تحتـاج لشخصـية ذو بنيـة جسـمية ديناميكيـة وحيويـة مسـتمرة 

 



 ة املدرسية واملفاهيم واملصطلحات العلمية الخدمة اإلجتامعي
 

21

داخل املجتمع املـدريس إىل جانـب خلـو األخصـايئ االجتامعـي مـن أمـراض الكـالم 
 ."النطق"

 :  اللياقة العقلية-2

الكتامل العقيل التي تتطلـب أن يكـون األخصـايئ االجتامعـي تعني حالة من ا
عىل درجة من الذكاء االجتامعي قادر عىل التحليل واالستنتاج والقادر عـىل الـربط 
والتنبؤ واالستقراء والربط بني التغريات التـي تـتحكم يف املوقـف الـذي يحتـاج إىل 

الت املدرسية التـي التدخل املهني وكذلك القدرة عىل التشخيص والتصنيف للمشك
 .يتعرض لها الطالب وكذلك أن يتصف بالعقالنية والحكمة والرشدانية

 : اللياقة النفسية -3

وتعني حالة من االكتامل النفيس التي تساعد األخصايئ االجتامعي عىل الحكم 
عىل األمور بصورة متوازنة وأن يحس إحساسا واقعيا ملشـكالت الطـالب وأن يقـدر 

تي يتعرضون لها هؤالء الطالب ومشاركة الطـالب واالنـدماج معهـم تلك املواقف ال
عقال وقلبا بعيدا عن الترسع والرسعة يف إبداء الحكم عىل ترصفات الطالب إال بعد 
الدراسة املتأنية وأن يتصف بالصرب ويتصف بالشخصية الكاريزمية املحبوبـة يتسـم 

 املواقـف واملشـاكل املعقـدة باالبتسامة والبشاشة التي تعمل عىل إذابة الكثري مـن
 .لدى الكثري من الطالب وتدخل لهم البهجة والرسور

 : اللياقة اإلجتامعية-4

ـايئ  ـوفر لألخـص ـب أن يـت ـي تتطـل ـي الـت ـتامل االجتامـع ـن االـك ـة ـم ـي حاـل وتعـن
اإلجتامعي القدرة عىل إقامة عالقات إجتامعية مع كافة الفئـات التـي يعمـل عـىل 

 أو أولياء أمور أو شباب أو مسنني وكذلك عمله مـع رعايتها سواء طالب أو مدرسني
 .الخ حسب املجال الذي يكون فيه..األخصائيني النفسيني

 
 :مفهوم األخصايئ النفيس : رابعا

 هو تلك الشخصية املهنية املعدة إعدادا مهنيا يف إحدى كليـات اآلداب قسـم 
عقلية تلك اإلختبارات علم النفس عىل أن يتقن مهارة إجراء اإلختبارات النفسية وال
 والحـسـابية "املكانـيـة"الـتـي تفـحـص الـقـدرات امليكانيكـيـة والرياـضـية والجغرافـيـة 

 :والفنية من خالل إختبارات الذكاء خاصة

 . لألطفال والكبار" فرنيس-ستاتفورد بينيه "إختبارات الذكاء   - 
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 . للكبار ولألطفال" إنجليزي-وكسلر "إختبارات الذكاء   - 

 
 : لألطفال والكبار "ستاتفورد بينيه"إختبارات الذكاء : أوال

 :وتشمل هذه اإلختبارات عىل نوعني من اإلختبارات وهام 

 .تعتمد عىل قياس املعلومات واملعارف لدى الطالب: إختبارات لفظية  -1
مثل إسـتكامل رسـم شـجرة أو اإلنسـان أو حيوانـات أو : إختبارات غري لفظية  -2

 ."العمر الحقيقي"اهر الطبيعة ولكل دليل لقياس العمليات العقلية بعض مظ

وتشمل تلك اإلختبارات أيضا عـىل :  للكبار ولألطفال"وكسلر"إختبارات الذكاء : ثانيا
 : إختبار لفظي وآخر غري لفظي

 :خصائص التالميذ بطيئ التعلم* 

 محرومني ثقافيا أو إجتامعيا   -1
 حيا املعاقون جسميا أو ص  -2
 ."ضعف املهارات"املحرومني تربويا   -3
 

 :مفهوم املتخلفون عقليا : خامسا
هم الذين يتأخرون عن أقرانهم الذين يف نفس مسـتواهم العمـري أي الـذين 
يتساوون معهم يف العمر الزمني بالنسبة للتحصيل الدرايس فيحصلون عىل أقل من 

 اـلـدرايس عـىل أن يتـكـرر ـهـذا نصـف النهاـيـة الكـربى لـلـامدة التعليمـيـة أو املقـرر
 .الرسوب يف مادتني أو أكرث يف املرحلة الدراسية الواحدة
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 : مالحظة

 ال ميكنهم الوصول إىل املرحلـة املتوسـطة "املتخلفون عقليا"أن هؤالء التالميذ 
أو اإلعدادية إال يف حاالت الغش والخداع والرتفيع اآليل وال يصلوا إىل الصـف الثـاين 

 .بتدايئأو الثالث اإل

 :وهو قياس القدرات العقلية املتنوعة املتعددة التالية:  مفهوم العمر العقيل-

 قدرات حسابية أو رياضية   -1

 قدرات ميكانيكية   -2
 قدرات جسمية ويدوية   -3

 قدرات جغرافية ومكانية   -4

 خ إل..قدرات فنية مثل قدرة الرسم واملوسيقية وكذلك قدرات الكتابة والتعبري  -5

 :وتأيت القدرات العقلية املراد قياسها يف صورتني أو شكلني هام 

إختبارات لفظية مثل إختبار ستانفورد بينيه لالطفال والكبار، وإختبـار وكسـلر   -1

 .للراشدين واالطفال
ـة   -2 ـارات ـغـري لفظـي ـات أو إـسـتكامل رـسـم الـشـجرة، "إختـب ـل رـسـم الحيواـن مـث

 ".اخومتاهات بورتيوس، وبقع الحرب لروش

 :مسألة تدريبية

 وأعامرهـم الزمنيـة عـىل 8، 6، 4 تالميذ أعامرهم العقلية عـىل التـوايل 3 "س"

 :  أوجد درجة الذكاء هؤالء التالميذ الثالثة16، 12، 10التوايل 

 :  القانون"ج"

: درجة الذكاء العقيلالعمر 
 الزمنيالعمر 

×  100 

 

:   درجة الذكاء-1 4
10 

 تخلف عقيل متوسط 40  = 100 ×
 

:  درجة الذكاء-2 6
12 

 بسيطتخلف عقيل   50  =100 ×

  

:  درجة الذكاء-3 8
16 

 بسيطتخلف عقيل   50  =100 ×
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 :مفهوم التأخر الدرايس : سادسا
يعرف التأخر دراسيا عامة عىل أنه إنحراف التلميـذ أو درجاتـه عـن املتوسـط 

ه يف سنة مبعنى حصول التلميذ عىل أقل من الدرجة النصف النهائيـة بالنسبة ألقران
 درجـة فيكـون التلميـذ 100الكربى للامدة مبعنى لو كانت املادة العلمية مقرر له 

 .100 درجة من 50املتأخر دراسيا هو الذي حصل عىل أقل من 
 

 :أنواع التأخر الدرايس 
 : التأخر الدرايس العام -1

ي حصول التلميذ عىل أقل من نصف النهاية الكربى قلـيال يف  يف جميع املواد أ
جميع املواد دراسيا وخاصة املواد املقررة يف العام الدرايس ويرتاوح معدل ذكاء هذا 

 . درجة70 درجة أو اقل بحيث ال ينحدر إىل 80 إىل 90التلميذ ما بني 

 : التأخر الدرايس الخاص-2

ف الدرجة النهاية الصغرى يف مـادة وهو التلميذ الذي حصل عىل اقل من نص
واحدة ويعود ذلـك إمـا لضـعف العالقـة بـني الطالـب واملعلـم أو وجـود موقـف 
إحباطي سابق منذ املراحل الباكرة سواء لخـوف مـن املعلـم أو رهبـة مـن النظـام 

 .املدريس

 : التأخر الدرايس النوعي -3

ء يف الشـهر أو فـرتات وهو التأخر الذي يعرتي التلميذ أثناء العام الدرايس سوا
الدراسية وحينام تبذل معه جهـود مهنيـة يحقـق النجـاح بصـعوبة وعـادة يكـون 
راسب يف مادة أو أكرث ويعود ذلك لضعف املهـارات الرتاكميـة يف املـنهج أو املقـرر 
الدرايس الذي يرسب فيه مثال يف مادة الحساب قد يكون ضعيف يف مهـارة الجمـع 

 .لرضب عىل القسمة أو القسمة عىل الرضبوالطرح أو جدول الرضب أو ا

 :  التأخر الدرايس الحقيقي-4

وهو الذي يعود إيل النقص يف القدرات العقلية مثل القدرة املكانية أو الزمانية 
 .أو القدرة الحسابية

 : تصنيف أخر يل التأخر الدرايس

 .التأخر الدرايس العام يف جميع املواد  -1
 .فة من املواد املرتبطة يف بعضها البعضالتأخر الدرايس يف طائ  -2
التأخر الدرايس يف إحدي املواد العلمية وهنـا يكـون الطالـب متـأخر يف مـادة   -3

 .واحدة فقط كتأخر يف القرأة والكتابة والتعبري
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 :عوامل التأخر الدرايس 

صحة التلميذ النفسـية واإلنفعاليـة الخمـول والتبلـد والكسـل وضـعف الثقـة   -1
وـكـذلك ـشـعور بالحرـمـان والتـمـرد ـعـىل الـسـلطة ويف لـغـة الـقـوانني ـبـالنفس 

 .املدرسية مام يوقعه تحت طائلة قوانني العقوبات املدرسية

األنيميـا "العوامل الجسمية أو البدنية أو العضوية وتشمل عىل الضعف العام   -2
 ونـزالت الـربد وتضـخم اللـوزتني واإلصـابة بالطفيليـات أو " فقر الدم-الحادة 

لفريوسات مام يؤدي ذلك إىل عدم قدرة التلميذ عىل إستثامر قدراته العقليـة ا
 .بصورة طبيعية

ضعف الحواس لدى التالميذ املتـأخر دراسـيا كضـعف السـمع والـبرص وعـدم  -3
القدرة عىل إدراك األشياء كاملس كذلك ضعف األحبال الصوتية وعـدم القـدرة 

 .عىل الكالم والتعبري

م وهذا يعـود لفقـد القـدرة العقليـة التـي تتعلـق بإسـتخدام العجز عن التعل  -4
الجوانب الرياضية أو الحسابية أو العصبية املرتبطـة بـاملخيخ املنظـر للقـراءة 
والكتابة وقد يكون بني هؤالء العاجزين عن التعلم من هو محـروم ثقافيـا أو 

كانـات نفسيا أو إجتامعيا وتظهر حاالت العجز من التعلم مع الطالب ذوي امل
اإلقتصادية الذين ينحدرون من أرسة غنية كذلك وجود إهامل وعـدم متابعـة 
من جانب األرسة مام يزيد عدم قدرة التلميـذ اإلسـتيعاب أو الرتكيـز وعمليـة 

 .الدرس والتحصيل

العوامل املرتبطة باملدرسة وإتجاهات املدرسني نحو الطالب وطـرق التـدريس   -5
عدم إستخدام الوسائل التكنولوجية الرتبوية إىل الضعيفة الغري موصلة للعقل ل

جانب تنقالت املدرسني وتعيينهم بعد بدء الدراسة وتعديل الجـداول املتكـرر 
 .أثناء الفصل العام الدرايس

 العوامل التي تعود إىل عدم مواظبة الطالب وغيابه عن املدرسة ألسباب عديدة -6
 .ومختلفة

 
 :التخلف العقيل : أوال

 :خلف العقيلتعريف الت

يعرف التخلف العقىل بأنه نقص الذكاء الذى ينشأ عنه نقص التعلم والتكيف 
 مع البيئة عىل أن يبدأ ذلك قبـل بلوغ الثامنة عرشة من العمر، وحدد معـدل ذكاء 
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 كحد أعىل لهؤالء املتخلفني عقليا وذلك ألن أغلب النـاس الـذين يقـل معـدل "70"
 التكيفـيـة مـحـدودة ويحـتـاجون رعاـيـة وحامـيـة  تـكـون ـقـدرتهم"70"ذـكـائهم ـعـن 

وحتى سن الثامنة عرش ألن الصـورة اإلكلينيكيـة التـى .. وخاصة ىف سنوات الدراسة
 ."Dementia" "الهرت"تحدث بعد الثامنة عرشة من العمر تسمى الخرف 

 :درجات الذكاء والتخلف العقيل - 
 :أسباب التخلف العقيل  - 

 "وراثيـة"أوليـة :  ميكن تقسيمها إىل مجمـوعتنيللتخلف العقيل أسباب عديدة
 ."مكتسبة"وثانوية 

 :"الوراثية" األسباب األولية -1

فالصفات الوراثية ىف أمشاج الذكر أو بويضة األنثى قبـل لحظـة التلقـيح هـى 
ويالحظ ىف هذا الصنف من النقص العقىل . التى تقرر قابلية وحدود الذكاء الكامنة

كام أن دراسة الطفـل وفحصـه ال . ة األب أو األم أو كليهامانه موجود ىف تاريخ أرس
 .تكشف عن وجود أى سبب عضوى مكتسب حدث بعد التلقيح

 :"املكتسبة" األسباب الثانوية -2

 أى بعـد أن تقـررت الصـفات –وهى التى تصيب خاليا الجنـني بعـد التلقـيح 
 والسبب املرىض يكـون .الوراثية، فهى أسباب ال تورث وال تنتقل إىل األجيال األخرى

استـسـقاء اـلـدماغ، والتهاـبـات الـسـحايا واـلـدماغ، : متـعـدد املـصـادر واألـشـكال مـثـل
وميكـن تقسـيم تلـك العوامـل املرضـية املكتسـبة . والعوامل النفسية واالجتامعيـة

 :بالنسبة إىل مراحل منو الجنني والطفل وتقسم إىل

 . Antenatal "فرتة الحمل"عوامل داخل الرحم  - 
 . Natal & perinatalعوامل أثناء عملية الوالدة   - 
 . عوامل بعد الوالدة  - 
 . أوائل الطفولة وفرتة النضوج قبل املراهقة  - 

 : مرحلة الحمل ميكن أن تحدث العوامل التالية-أ

كالبول السكرى وارتفـاع ضـغط الـدم والتعـرض لإلشـعاع ": أمراض األم العامة  - 
 . "الزهرى، والتسمم بالعقاقري الضارة للجننيوأمراض الغدة الدرقية و

مثـل كـرب عمـر االم الحامـل، وأمـراض الحمـل السـابقة ": ظروف االم الحامـل  - 
 . od groupsbloكتسمم الحمل واإلسقاط، واضطرابات تفاعالت فصائل الدم 
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سوء التغذية، التى ثبت أنهـا تـؤثر عـىل منـو خاليـا الـدماغ واملـادة الحشـوية   -
 .غالف النخاعىوال

 : وىف أثناء الوالدة تؤثر األسباب التالية-ب

 .Premature Infant "املبترس"الطفل السابق ألوانه  - 
 .Post mature infantالطفل املتأخر عن املعتاد   - 
 .Precipitate or Prolonged Labourالوالدة الرسيعة او الطويلة  - 
 . أمراض املشيمة  - 

 : الحديثة حوادث الوالدة-ج

 . الريقان  - 
 . كرب حجم الجمجمة  - 
 . قلة األوكسجني  - 
 . االلتهابات الحديثة  - 

 : أمراض وحوادث الطفولة إىل ما قبل البلوغ-د

 . "كالعمى والطرش"الحرمان الحيس العضوي الشديد   - 
  "..عندما تكون األرسة خاملة جامدة"الحرمان الحيس املحطيى   - 
 . "التدليل، الحرمان من األم، الكآبة، الفصام"بات النفسية والعقلية االضطرا  - 
 . "الرجة الدماغية"اإلصابات الشديدة عىل الرأس   - 
 

 :عالج التخلف العقيل
اكتـسـب ـعـالج التخـلـف العـقـىل ىف العـقـود األـخـرية حامـسـا واـنـدفاعا بـسـبب 

لوقايـة منهـا للحفـاظ اكتشاف بعض املواد العضوية السامة التى ميكن مالفاتها أو ا
عىل سالمة دماغ املولود، وتعدى ذلك إىل الكشف عن وجود خلل بالكروموسومات 

 .ىف الجنني

 :ويتلخص العالج يف الخطوات األساسية التالية

ىف حالة األمراض ذات املنشأ املعلوم ميكن منع أو تقليل أو وقاية املصاب مـن  - 
نـل كيتـون يوريـا أو بـإجراء عمليـة كـام ىف مـرض في"املواد التمثيلية السـامة 

 . "كام ىف استسقاء الدماغ"جراحية 
إعطاء األدوية املهدئة ملن يصاب بالذهان أو االضـطراب الحـرىك أو التهـيج أو   - 

االعـتـداء مـثـل الـفـاليوم والليربـيـوم والالرجاكتـيـل، ومـضـادات الرصع ـملـن ـهـو 
 . مصاب بالرصع
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ـة وا  -  ـدمات الـصـحية العقلـي ـديم الـخ ـة أو تـق ـفيات خاـص ـة ىف مستـش الجتامعـي
 . مستوصفات نهارية أو عيادات رعاية األطفال

تقديم الخدمات التمريضـية والرتبويـة واالجتامعيـة ىف معاهـد خاصـة لـذوى   - 
 .فئات التخلف العقىل وىف دور حضانة أو مدارس خاصة

  إى بتدريب ذوى التخلـف العقـىلOccupational Therapyالتأهيل املهنى   - 
 البسيط

 
 :أنواع التخلف العقيل

 : 51 إىل 70 التخلف العقيل البسيط درجة الذكاء من "1"

هم غري قادرين عىل التعلم يف املدارس العادية ولذا ميكن عزلهم يف مدارس أو   -1
 .فصول خاصة توفرها لهم الدولة ومناهج تربوية تالئم قدراتهم العقلية

عض املهارات التي تؤدي إىل املحافظـة عـىل ميكن تعيني وإكساب هذه الفئة ب  -2
نظافتهم وتناول الطعام وكذلك تدريبهم عىل بعض األعـامل واملهـن البسـيطة 

 .التي قد تؤدي إىل القيام ببعض األعامل التي تناسب قدراتهم العقلية
تتميز هذه الفئة بأنهم ميكن أن بعض خصائص الوظائف البسيطة كالعمل يف   -3

عامل التجليد وإىل تنظيم ميزانيتهم ومبارشة مصالحهم الخاصـة املطابع أو يف أ
ـوايل  ـع ـح ـة يف املجتـم ـذه الفـئ ـبة ـه ـغ نـس ـاث % 7وتبـل ـذكور لإلـن ـبة اـل  ونـس

 . سنوات10 إىل 7 ويرتاوح عمرهم العقيل ما بني 7 : 8
ال ميكن لهذه الفئة أن يزيد مستواها التحصييل أكرث من الصف الثاين اإلبتدايئ   -4

 .سنها الزمنيمهام بلغ 

  :26 إىل 50 التخلف العقيل املتوسط درجة الذكاء من "2"

متتاز بأنها قابلة للتـدريب وغـري قابلـة للـتعلم أي ميكـن تـدريبها عـىل بعـض   -1
 .األعامل اليدوية اآللية

 .ميكن إرشاكهم يف األعامل املنزلية أعامل النظافة املنزلية  -2
ىل كسب عيشهم لعجزهم عن اإلنتـاج املـادي ال ميكن اإلعتامد عىل أنفسهم ع  -3

الكايف لذلك وعدم وجود فكرة لديهم واضحة عن النفقات الرضوريـة لإلنفـاق 
 . عىل أنفسهم

ميكن أن يتعودوا عىل حامية أنفسهم من األخطار املادية كالحرائق والبعد عن   -4
 .الرتع واألنهار والسيارات والحامية من الحوادث والغرق
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 :1 إىل 25لف العقيل العميق درجة الذكاء من  التخ"3"

 .هذه الفئة غري قادرة عىل حامية نفسها عىل اإلطالق من األخطار الخارجية  -1
تحـتـاج إىل إرشاف ورعاـيـة كامـلـة ـطـوال حياتـهـا ـسـواء يف مـحـيط األرسة أو يف   -2

 .مؤسسات اإليواء
ريهم بـالكالم نظـرا أفراد هذه الفئة ال يستطيعون التحدث أو التفاهم مـع غـ  -3

إلصابتهم بإضطراب يف مخارج الحروف أو األحبال الصوتية أو اإلصـابة بالصـم 
والبكم وال ميكنهم عىل اإلطالق التعلم والتدريب يف املدارس العاديـة عـىل أي 

 أعامل 

 : فئات هي4وينقسم هذا التصنيف إىل : تصنيف التخلف العقيل إكلينيكيا

 حاالت صغر الجمجمة   -1
 حاالت كرب الجمجمة   -2
 حاالت القزامة   -3
 حاالت النوع املنغويل   -4
 "يوجد توضيح خاص عن مشكلة التوحد يف آخر الفصل"حاالت التوحد   -5

 :وميكن ان نلخص العالج يف الخطوات األساسية التالية

ىف حالة األمراض ذات املنشأ املعلوم ميكن منع أو تقليل أو وقاية املصاب مـن   - 
كـام ىف مـرض فينـل كيتـون يوريـا أو بـإجراء عمليـة "ملواد التمثليـة السـامة ا

 . "كام ىف استسقاء الدماغ"جراحية 
إعطاء األدوية املهدئة ملن يصاب بالذهان أو االضـطراب الحـرىك أو التهـيج أو   - 

االعـتـداء مـثـل الـفـاليوم والليربـيـوم والالرجاكتـيـل، ومـضـادات الرصع ـملـن ـهـو 
 . مصاب بالرصع

ـة أو   -  ـفيات خاـص ـة ىف مستـش ـة واالجتامعـي ـدمات الـصـحية العقلـي ـديم الـخ تـق
 . مستوصفات نهارية أو عيادات رعاية األطفال

تقديم الخدمات التمريضـية والرتبويـة واالجتامعيـة ىف معاهـد خاصـة لـذوى   - 
 .التخلف العقىل وىف دور حضانة أو مدارس خاصة

 إى بتدريب ذوى التخلـف العقـىل pyOccupational Theraالتأهيل املهنى  - 
 البسيط

 
 :الخدمات اإلجتامعية والرتبوية التي تقدم للمتفوقني دراسيا 

تنظيم فصول دراسية تضـم التالميـذ الحاصـلني عـىل معـدالت أدائيـه تحصـيليه   -1
 مرتفعة عن الوسط إىل جانب أن تكون هذه الفصول معدة ومهيأة للتعلم الجيد 
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إلضاءة واملقاعد ولون الحائط وكـذلك عـدم زيـادة كثافـة من حيث التهوية وا
 . طالب25الفصل عن 

توفري معلمني أو معلامت أكفـاء قـادرين عـىل إشـباع الفضـول العلمـي لـدى   -2
الطالب وتتوفر لـديهم اللياقـة املهنيـة النفسـية والعقليـة واإلجتامعيـة الـذي 

 .يؤدي يف النهاية إىل تعليم جيد لهؤالء املتوفني

توفري مختربات ومعامل علمية تؤدي إىل إجراء التجارب املختلفة والتي تـربط   -3
 .النظرية بالتطبيق

توفري خدمات إجتامعية ونفسية وذلك بتعيني أخصائيني إجتامعيـني ونفسـيني   -4
ومرشدين تربويني لتطبيق اإلختبارات العقلية التـي تـؤدي إىل تشـخيص نـوع 

 املرحلـة الدراسـية املقبلـة والقيـام بإرشـاده التشعيب املقرتح لهذا الطالب يف
علميا ومهنيا بصورة واقعية هـذا إىل جانـب إسـتثامر البيانـات املتـوفرة لـدى 
األخصايئ اإلجتامعي يف البطاقة التتبعية والتـاريخ الـدرايس للطالـب واملتـوفرة 
لدى األخصايئ اإلجتامعي وهذا من املؤرشات الهامة التـي يجـب أن يتـوفر يف 

 . املدارس اإلعدادية والثانوية للطالب العاديني وللطالب املتفوقنيجميع

توفري مكتبات تحتوي عىل مراجع علمية متقدمة وجديـدة تسـاهم مسـاهمة   -5
فعالة يف مساعدة الطالب املتفوقني عـىل القـراءة واإلطـالع وتنميـة مهـاراتهم 

 .التحصيلية وزيادة مهاراتهم وخرباتهم العلمية

اء إدارية دميوقراطيـة يف املـدارس العامـة ومـدارس املتفـوقني خاصـة  توفري أجو-6
 .وذلك بالبعد عن األساليب الفوضوية اإلدارية أو األساليب الديكتاتورية

 
 :مشكلة الغياب : سابعا

هي إحدى املشكالت املدرسية التي تؤرق وتشغل بال اآلباء واألرسة واملعلمني 
 ال بـأس بهـا يف البنـاء الرتبـوي املـدريس إذا والرتبويني وتشكل هذه املشكلة نسـبة

وأكرث قبـل العطـل األسـبوعية أو األعيـاد  % 20وتزداد إىل  % 4 إىل 3ترتاوح ما بني 
 .القومية والدينية وخاصة عيد األضحى وعيد الفطر

يعرف الغياب بأنه حالة من عدم إنتظـام الطالـب يف املدرسـة : مفهوم الغياب  - 
صباح أو الحصة األوىل أو النصف اليوم الدرايس أو جميع كالتأخر عن طابور ال

اليوم أو الهروب من املدرسة بحيث يتكرر هذا السلوك بصورة مبـارشة نسـبيا 
 . أيام منفصلة5 مرات متصلة أو 3
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 : أسباب وعوامل مشكلة الغياب املدريس

األرسي أو وميكن توضيح هذه األسباب ىف النزاع : األسباب والعوامل اإلجتامعية  -1
املشكالت األرسية أو املشاجرات األرسية التي تنشـو داخـل أرسة التلميـذ مـام 

 .يؤثر عىل إيصاله إىل املدرسة يف اليوم التايل

وميكن توضيح هذه األسباب كإصابة التلميـذ : أسباب وعوامل جسمية وصحية  -2
بـل ببعض األمراض الجسمية أو الصـحية التـي ال يقـوي معهـا عـىل اإلنتظـام 

مدرسة كاإللتهابات الحادة واألنيميا الحادة أو أجراء بعض العمليات الجراحية 
التي تأخذ أوقات طويلة أو الذي يعاىن من بعض اإلمراض املزمنـة كالسـكر أو 

 .الرصع أو غري ذلك من األمراض

وميكن توضيح هذه األسـباب وتـتلخص يف ضـعف : األسباب والعوامل النفسية  -3
م امليل إيل التعليم وكذلك الرشود والرسحان أثنـاء الـدرس أو الثقة بنفس وعد

مصادقة بعض التلميذ الذين يقومون بخلل يف النظام املدريس مام يعرض هذا 
الطالب إيل الفصل أو الحرمان من الدراسة ويودي به مصاحبة رفاق السوء إىل 

يـل إيل إكتساب الكثري من العـادات السـلبية والسـيئة التـي تفقـد الطالـب امل
 .التعلم ومواصلة الدراسة بصورة عادية

وميكن توضيح هـذه األسـباب مثـل سـوء معاملـة : األسباب والعوامل الرتبوية  -4
املعلمني والقسوة والعقاب البدين وإثارة الرعب داخل املجتمع املـدريس ذلـك 
من خالل سوء املعاملة التي يلقاها التلميذ مـن املعلمـني أو اإلدارة املدرسـية 
وكذلك عدم وجود دوافع للتعلم داخـل املدرسـة وإثـارة أجـواء مـن الفـوىض 
اإلضطراب يف بعض اإلدارات املدرسية الغـري دميوقراطيـة وكـذلك عـدم وجـود 
أساليب للثواب وتحفيز التلميذ نحو العمـل الرتبـوي الجـاد كـالجوائز ولـوائح 

 .وظهور يف وسائل اإلعالم املختلفة

سباب أخري أسباب خاصة يف نقص التحصيل الـدرايس أ: أسباب وعوامل أخري  -5
 .أو األمراض

 
 : دور األخصايئ اإلجتامعي مع مشكلة الغياب

 :دور املدرسة ملواجهة مشكالت الغياب: أوال

متابعة الغياب اليومي واإلتصال بأولياء األمور عـن طريـق إدارة املدرسـة ألرس  -1
 .الطالب للتعرف عىل أسباب الغياب
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راسة التالميذ املتغيبـني لظـروف صـحية ومتابعـة تلـك الحـاالت مـع حرص ود -2
 .املراكز الصحية ما أمكن

 :دور األخصايئ اإلجتامعي ملواجهة مشكلة الغياب: ثانيا

تلقي حاالت الغياب من مرشفني األجنحـة أو إدارة املدرسـة وتـدوين ذلـك يف   -1
 .سجل الخدمة اإلجتامعية

 ".األمناط املختلفة" مرات 3رث من حني تكرار غياب الطالب أك  -2
إستدعاء ويل األمر بكتاب علم الوصـول ملناشـدته بإحضـاره ومواظبـة إبنـه يف   -3

 .املدرسة وفق قوانني التعليم اإللزامي
إذا حرض ويل األمر وأفاد ن سـبب عـدم إنتظـام إبنـه ظـروف إجتامعيـة عـىل   -4

متأنيـة ومتعمقـة وتقـديم األخصايئ اإلجتامعي القيام بدراسـة الحالـة دراسـة 
تقرير لإلدارة املدرسية واإلدارة املدرسية تقـوم برفعـة للجهـات املختصـة مـع 

 .توصيات األخصايئ اإلجتامعي وإدارة املدرسة

 :دور األرسة يف مواجهة مشكلة الغياب: ثالثا

تهيئة مكان خاص للدراسة واإلستذكار للطالب مكان يسوده الهدوء بعيد عـن   -1
لتي قد تعيقـه عـن الدراسـة وعـن أدائـه للواجبـات املدرسـية مـام الضوضاء ا

 . يعرضه للغياب عن املدرسة
 عدم التفرقة يف املعاملة بني األبناء داخل األرسة  -2
تحدـيـد مرصوف ـيـومي بـسـيط لألبـنـاء حـتـى يـكـون كبقـيـة الـطـالب اـملـدرس   -3

 .العاديني
 .ءعدم إتباع أسلوب العقاب البدين يف تربية األبنا  -4
إشاعة جو من األمن والطأمنينـة الـدائم داخـل األرسة مبـا يـؤدي إىل الدراسـة   -5

 .واإلستذكار وامليل إىل التعلم وتعزيز الجانب اإليجايب للتعلم

 .القدوة الصالحة ىف أساليب السلوك اإليجاىب -6
 

 :مشكالت إضطراب الكالم أو صعوبات النطق: ثامنا
 :ميكن تعريف إضطراب الكالم عىل

عبارة عن خلـل أو إضـطراب أو إعاقـة يف أقسـام أو محتـوى الجهـاز الكالمـي 
اإلتصايل بني التلميذ والبيئة املحيطة به كالوالدين وأفراد أرستـه ومعلميـه وزمالئـه 

 .وكافة املحيطني به
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 : أنواع صعوبات النطق أو اإلضطراب بالكالم

 :ة وهي اآليت  أنواع رئيسي4تنقسم هذه الصعوبات أو اإلضطرابات إىل 

 :ابداالت الحروف : أوال

الخ ويعزى سبب هذه املشكلة إىل أسـلوب ... كالسني أو الشني أو الراء أو التاء
الرتبية والحنان الزائد الذي يحظى به التلميذ أو اإلبن يف املراحل األوىل سواء كانت 

 وجـده هـذا تلك الرتبية قاسية أو مدللة متيل إىل التعاطف الشديد أو الحنان الذي
اإلبن أثناء عمليات النطـق األوىل لهـذه الحـروف هـذا إىل جانـب بعـض األسـباب 

 : العضوية التي نوردها باآليت

 .إلتهاب اللوزتني الشديد أو املزمن  -1
 .وجود لحمية متضخمة يف نهاية اللسان  -2
 .سمك اللسان سواء من حيث الزيادة أو النقصان  -3
 .لقوجود ثقوب يف سقف الح  -4
وجود جيوب أنفية مع آالم شـديدة حيـث تسـبب خنـف الكـالم أو الخنخنـه   -5

 .بالكالم
 .وجود عيب خلقي يف الفكني يف األعىل أو األسفل  -6
 .وجود شق يف الشفة العليا مام يؤدي إىل عدم إنتظام دخول وخروج الهواء  -7

األنـف عادة هذه العوامل أو األسباب ميكن تشخيصـها بالتعـاون مـع طبيـب 
والحنجرة بإعتباره األخصايئ املهني يشخص ويعالج الجانـب العضـوي أو الجسـمي 
وإذا ثبت من التحليل الطبي انه ال يوجد أسباب مـن األسـباب السـابقة العضـوية 
فيمكن لألخصايئ اإلجتامعي القيام بدراسة الحالة والتعرف عىل التاريخ اإلجتامعـي 

راسة اجتامعية نفسية عميقة عن التلميذ لبـدأ والرتبوي والتطوري لتلميذ وأعداد د
لوضع خطة تدريبيـة لتلميـذ عـىل نطـق الكلـامت أو الحـروف بصـورة طبعيـه أو 
سليمة دون نقصان أو اضطراب وتشمل الخطة التدريبية عىل مكان هـادى يتـوفر 
يف أدوات كاملرأة واملسجل وبعض أنـواع الجـوائز البسـيطة كالشـوكوالته أو بعـض 

 .إليجابية التي تساعد يف النطق السليم وعالج الحالةاملعززات ا

 : اللجلجة: ثانيا

 :وتنقسم إىل نوعني هام 

 .وتعني التهته أو الرتدد أثناء نطق الكلمة أو الجملة: اللجلجة الرتددية  -1
نطق الكلمة أو حروفها أو الجملة عـىل شـكل البدايـة مـع : اللجلجة التوقفية  -2

 .بية تشنجيةتوقف ومصحوب بلزمات عص
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 :عالج اللجلجة 

 :وميكن عالج اللجلجة الرتددية والتوقفية من خالل

جلسات اإلسرتخاء والتنفيس واإلنصات التي يعقـدها األخصـايئ اإلجتامعـي أو   -1
األخصايئ اإلجتامعي النفيس مع التلميذ يف أجواء هادئة لإلستامع لكل ما يدور 

 مـام يـؤدي إىل التنفـيس واإلفـراغ يف خاطر التلميـذ مـن أفكـار سـارة ومؤملـة
 .الوجداين

أهمية تعاون األرسة يف إيجاد أجواء إجتامعية هادئة مبعاملة التلميـذ معاملـة   -2
 .طيبة بعيدا عن القسوة أو الحرمان بكافة أشكاله

األسلوب القائم عىل تنظيم عملية التنفس الشهيق والزفري من خالل التـدريب   -3
 الجملة بواسطة التنفس بحيث نتحدث أمامه وننطـق عىل النطق الكلامت أو

 .الكلمة بعد مد الذراعني ميينا ويسارا وننطق أمامه الكلمة مع الشهيق

ـيد   -4 ـق األناـش ـن طرـي ـيقي ـع ـلم املوـس ـالل الـس ـن ـخ ـق ـم ـىل النـط ـدريب ـع الـت
 .واملحفوظات املرتكزة عىل البحور ىف العروض والبالغة

 . عن طريق التجويد وقراءة القرآن-5

 :األفيزيا : ثالثا

التي تعود إىل أسباب الضعف العقيل وعن األجهزة املسئولة عـن الكـالم مثـل 
املخيخ وتسبب الخنخنه وهـذا ميكـن عالجهـا بـالعالج الجراحـى وحسـب األشـعة 

 .التشخيصية ورأى األطباء واملعالجني
 

 : مجلس إدارة املدرسة: سابعا
يقـوم بتأديـة وظـائف اإلدارة عبارة عـن جهـاز فنـي تربـوي إداري إجتامعـي 

املدرسية املختلفة يف ضوء األهداف العامة للرتبية واملرحلة التعليمية التـي ينتمـي 
 "نائب الـرئيس" ونائب املدير "رئيسا"إليها هذا املجلس ويتكون من مدير املدرسة 

 عضوا أو مقررا يف املجلس مضاف إليهم "املرشف اإلجتامعي"واألخصايئ اإلجتامعي 
 محدود من رؤساء األقسام العلمية وخاصة الرتبيـة اإلسـالمية واللغـة العربيـة عدد

 .والعلوم واإلجتامعيات والرياضيات وغريها

 :"املهام واملسؤوليات"إختصاصات مجلس إدارة املدرسة 

تنظيم وإعداد قوائم جامعات الفصول املدرسية يف ضوء معايري تربوية مالمئـة   -1
 . يف وقت مبكر
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رشاف عىل تطبيق املناهج الدراسية ومتابعتهـا بصـفة دوريـة مـع املدرسـني اإل  -2
 .األوائل واملوجهني الفنيني

تنظيم الجدول الدرايس وتوزيع الحصص عىل املعلمني واملعلـامت منـذ بدايـة   -3
اليوم األول الدرايس وتذليل كافة الصعوبات التـي تواجـه الـنقص يف املعلمـني 

 .عىل سري العملية التعليميةواملعلامت حتى ال يؤثر 

مناقشة خطـة األخصـايئ اإلجتامعـي السـنوية التـي تشـتمل عـىل التطبيقـات   -4
اإلجتامعية للخدمة اإلجتامعية املدرسية بدايـة مـن األهـداف وآليـات العمـل 
املهني والربامج واملستويات الجامعية والتنظيم الذي يؤدي إىل تحقيق أهداف 

 .سيةالخدمة اإلجتامعية املدر

تحديد وتنظيم بداية ونهاية اليوم الدرايس وكذلك تحديد مواعيـد االحتفـاالت   -5
القومية والدينية واللجان التي تعمل عـىل إعـداد هـذه اإلعـداد واالحتفـاالت 
وبذلك املهرجانات املدرسية التي تقام عادة يف ضوء سياسة وزارة الرتبية سواء 

يزها بهذا التميز النها من األيام القوميـة يف عيد االستقالل والوطني والعلم ومي
 .والوطنية

اإلرشاف والتقويم ألعامل املعلمني وأدائهم الرتبوي واقرتاح نقل املعلمني الذين   -6
يظهرون أداء أقل من املستوي وكذلك القومية برتفيـع بعـض املعلمـني الـذين 

 ."قارير الرسيةالت"يظهرون أداء متميزا وفائقا عىل املستوي من خالل الكفاءة 

 .تطبيق اللوائح املدرسية عىل املعلمني واللوئح املسلكية عىل الطالب  -7

ـه  -8 ـؤدي إىل التوجـي ـة مبــا ـي االرشاف عــىل الســاحات املدرســية بصــفة دورـي
 .واالرشافالرتبوي املالئم للطالب

 .االرشاف عىل الشئون املالية واالدارية والسجل املدريس للطالب  -9
 

 :ف الجامعة املدرسية بصفة عامة تعري: تاسعا
هم مجموعة من الطالب لهم أهـداف وآمـال وميـول مشـرتكة بهـدف إشـباع 
ـاة  ـد إىل الحـي ـي تـع ـا الـت ـا ومهاراتـه ـة خرباتـه ـع إىل تنمـي ـا وتتطـل ـولهم وتنميتـه مـي

 .اإلجتامعية القادمة

 :أنواع الجامعات 

 : جامعة الفصل أو الصف: أوال

التي تستهدف إىل تحقيق الوظائف اإلجتامعيـة و هي الجامعة الرتبوية األوىل 
الرتبوية والتحصيلية وتحقـق األهـداف العامـة والخاصـة يف ضـوء ثقافـة املجتمـع 

 .وفلسفته الرتبوية
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 :الجامعات العلمية الرتبوية: ثانيا

وهي الجامعات التي يـتم تشـكيلها ىف ضـوء املقـررات واملـواد العلميـة التـي 
ع أهمية أن نشاط هذه الجامعة مرتكز عـىل الجانـب تدرس خالل العام الدرايس م

 العلمي التطبيقي بعيدا عن الجانب النظري الذي يتم إكسابه للتالميذ داخل

 

 

 

 

 

 

 

 

وبعد فرز الرغبات وإعالن أسامء الطـالب والجامعـات التـي إنضـموا إليهـا يف 
 اإلنعقـاد ضوء رغباتهم املدونة يف إستامرة الرغبات بعدها يتم دعـوة الجامعـة إىل

بريادة املرشد أو الرائد العلمي كعضـو فاللجنـة وتلقـي إقرتاحـات الطـالب وهـذه 
 .هدفها تدعيم وتعزيز املنهج املدريس" الجامعات العلمية املدرسية " الجامعات 

 :جامعات الخدمة اإلجتامعية: ثالثا

تـلـك الجامـعـات الـتـي تـشـمل ـعـىل ـجـانبني ـمـن النـشـاط : الجامـعـات البينـيـة  * 
لنشاط الصحي أو اإلجتامعي أو النشـاط اإلجتامعـي العلمـي حيـث تكـون كا

أهداف هذه الجامعات تنمية املعارف العلمية وإكتساب الخـربات التطبيقيـة 
إىل جانب املساهمة يف تشكيل شخصية الطالب مثل جامعة الهواية أو جامعة 

امعـة امليل املشرتك كجامعة هواية جمع الطوابع وكذلك جامعـة التصـوير وج
 .تحسني الخطوط وجامعة اإلسعافات األولية

ـة  *  ـتم تـكـوين : الجامـعـات التنموـي ـار حـيـث ـي ـداع واإلبتـك ـل جامـعـات اإلـب  مـث
هذه الجامعة من خالل أعضاء وطالب لديهم موهبـة أو إبـداع يف مجـال مـن 
 مجاالت العلوم أو القدرات الخاصة مثـل الرسـم واملوسـيقى والخـط والتعبـري 

 

الفصل ومـن أهـم الجامعـات العلميـة جامعـة
الرتبية اإلسالمية وجامعة اللغة العربية وجامعة

زية أو النـادي اإلنجليـزي وجامعـةاللغة اإلنجلي
العلوم بأنواعها وجامعة اإلجتامعيـات وجامعـة
ـة وجامعــة املوســيقى وجامعــة ـة الفنـي الرتبـي

الخ هذا ويتم تشكيل هذه الجامعـات...الزراعة
ـث مــن العــام ـة األســبوع الثاـل عــادة يف بداـي
الدرايس من خـالل تشـكيل لجنـة يشـرتك فيهـا

م وتقـوم هـذهاألخصايئ اإلجتامعي كمنسق عـا
 .اللجنة بإعداد إستامرة رغبات وفق االختيارات
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 الخ هذا باإلضافة إىل جامعة الخدمة اإلجتامعية جامعـة أصـدقاء ...والصحافة
األخصايئ اإلجتامعي وجامعة الصـحيفة الجداريـة وجامعـة النـادي الصـباحي 
واملسايئ وتعمل هـذه الجامعـات يف إطـار مبـادئ وأهـداف خدمـة الجامعـة 
املدرسية عىل أن تكون ذات خصائص ومميزات الجامعة يف خدمة الجامعة أي 

 .هدف ورائد وتكون صغرية وبرنامج وحرية الحركةلها 

التي تتم وتشكل يف إطار الخصائص املشرتكة بني أعضائها : الجامعات العالجية  * 
بالنسبة للمشكلة أو اإلعاقة التي يعاين منها أعضاء الجامعة ويسـري العمـل يف 
هذه الجامعة يف ضوء مبادئ وأساليب طريقتي خدمة الجامعة وخدمة الفـرد 
املدرسية مثل جامعة التأخر الـدرايس أو جامعـة العـالج الجامعـي لحـاالت أو 

 .صعوبات النطق أو املشكالت السلوكية

 
 :مجلس اآلباء : عارشا

عبارة عن جهاز من أجهزة تنظيم املجتمع املدريس الرتبوية اإلجتامعية وتنشـأ 
عـة املـدارس يف عادة يف املدارس أو مجموعة املدارس يف املنطقة السكنية أو مجمو

املحافظة الواحدة أو مدارس اململكة بصفة عامة ويكون املجلس عـادة مـن مـدير 
املدرسة رئيسا للمجلس واملدير املساعد نائب الرئيس واألخصايئ اإلجتامعـي عضـوا 

 أعضاء كحد أدىن وال 10أو مقررا للمجلس ويرتاوح عدد أعضاء هذا املجلس ما بني 
ويتم إنتخاب هذا املجلس وإختياره من خالل اآلبـاء  عضو كحد أقىص 15يزيد عن 

أعضاء الجمعيـة العموميـة الـذين ميتـازون فكريـا أو إجتامعيـا أو إقتصـاديا ومـن 
املهتمني بشؤون الرتبية والتعليم وتكون مدة العضوية سنة واحدة ميكن تجديـدها 

 لهـم ملدة عام آخر ويبلغ جميـع أوليـاء األمـور الطـالب بتشـكيل املجلـس تعريفـا
وترشيفا وتلغى عضوية العضو من املجلس يف حالة تخلفه عن حضور اإلجتامعـات 

 ميكن ان يزيد عدد اعضاء املجلس من ". مرات متتالية بدون عذر رسمي3املجلس 
 ."مجتمع إىل آخر وفق اللوائح التنظيمية يف ذلك املجتمع

 :أهداف مجلس اآلباء

سـية مبـا يسـهم يف اإلرتقـاء بالعمليـة العمل عـىل تنميـة وتطـوير البيئـة املدر  -1
ـع  ـع املجتـم ـة ـم ـل املدرـس ـادة تفاـع ـتوى الـطـالب وزـي ـة وتحـسـني مـس الرتبوـي

 .الخارجي
ـصـبغ املدرـسـة بالـصـبغة اإلجتامعـيـة وإعتـبـار ـهـذه املدرـسـة مـصـدر لإلـشـعاع  -2

 .الفكري والرتبوى والثقاىف للمجتمع
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وتعزيزها لدى الطالب مبـا يـؤدي اإلرتقاء واإلنتامء للقيم اإلجتامعية اإليجابية   -3
 .إىل تعزيز الهوية الوطنية وغرس روح املواطنة والوالء للوطن بني الطالب

إعطاء مزيدا من التعزيز والتدعيم اإليجايب لقاعدة املشاركة الرتبويـة األرسيـة   -4
 .التعليمية من خالل األنشطة املدرسية التي تقيمها مجالس اآلباء واملعلمني

 : وليات مجلس اآلباءمهام ومسئ

إبداء الرأي واملشورة وتقديم اإلقرتاحات والتوصيات يف كل ما يتعلق مبكونـات   -1
العملية الرتبوية ويؤدي إىل نهوضها مثل الطالب، املـنهج، اإلمكانيـات املاديـة 
املتوفرة التي تحتاج إىل تطوير وتحسني أو إضافة تؤدي يف النهاية إىل اإلرتقـاء 

 .بويةبالعملية الرت

املشاركة يف وضع الربامج واألنشطة اإلجتامعية التي تـؤدي إىل تنميـة وتطـوير   -2
 .العملية الرتبوية مبا يؤدي إىل تشكيل شخصيات الطالب

تفعيل دور املدرسة باملجتمع مبا تقدمه للمجتمع من أنشطة تربوية تحصيلية   -3
 .لية والخارجيةإجتامعية ثقافية تنويرية تعمل عىل خدمة البيئة الداخ

العمل عىل ربط البيئة املدرسية والتوعيـة اإلجتامعيـة بأهميـة هـذا التعـاون   -4
والنتائج امللموسة عىل العملية الرتبوية وعىل إضفاء صفة التعاون واملسـاهمة 

 .يف إعداد األبناء من كافة الجوانب الصحية والنفسية والعقلية واإلجتامعية

 
 :ملفتوحة مفهوم األيام ا: إحدى عرش

هي تلك املناسبات اإلجتامعية الرتبويـة التـي تعمـل عـىل إسـتثامر إمكانيـات 
املدرسة املادية والبرشية أفضل اسـتثامر وتحويـل املدرسـة كمؤسسـة تعليميـة إىل 
مؤسسة تربوية اجتامعية تعاونية تساهمية يتعاون فيها لآلباء واملعلمون والطـالب 

لس النيايب ومجلس الشذلك مـن بـرامج متنوعـة مج"والقيادات الرتبوية والشعبية 
ومتعددة األهداف تساعد عىل زيادة التحصيل الـدرايس ورعايـة املبـدعني وتبديـد 
أنواع القلق والخوف الذي قد يعرتي بعض الطالب يف بداية العـام الـدرايس حيـنام 
 يرون آبائهم أو أمهاتهم يشاركون يف أعامل هذه األيام مـام يزيـد يف قـدرتهم عـىل

 .التكيف والتوافق النفيس واإلجتامعي
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 : أهداف األيام املفتوحة

إدخال الطأمنينة يف نفوس األبناء من التالميذ حني يبدأ آبائهم بالتواجـد أثنـاء   -1
طابور الصباح وإلقاء كلـامت توجيهيـة يف هـذه املناسـبة الرتبويـة مـن خـالل 

 .اإلذاعة املدرسية املخطط لها قبل وقت قصري

زالة املخاوف املدرسية التـي قـد تنشـأ يف نفـوس األبنـاء لعـدم تـوافقهم مـع إ  -2
األجواء املدرسية الجديدة يف بداية العـام الـدرايس وحـني يقـوم اآلبـاء بزيـارة 
الفصول املدرسية ويتحدثون بكل شـفافية عـن متطلبـات وإحتياجـات املهـن 

ك يساعد عىل إزالـة التي تشغلها هؤالء اآلباء لتالميذ يف داخل الفصول فإن ذل
املخاوف والرهبة أو بعض األفكار الخاطئة التي ينقلها األبنـاء إىل أرسهـم مـن 

 .جراء بعض املعامالت الال تربوية من بعض العاملني

تحقيق رعاية إجتامعية وسلوكية إىل جانب الرعايـة التحصـيلية مبـا يـؤدي إىل   -3
 من خالل اإلطمئنان تشكيل شخصيات الطالب ويساهم يف نضجهم اإلجتامعي

عىل سريهم الدرايس التحصييل ومشاركتهم يف فقرات الحفل الرتبوي كالفقرات 
املوـسـيقية والفـقـرات الفنـيـة والتمثيلـيـات الهادـفـة الـتـي تـسـاهم يف إكتـسـاب 

 .العادات والقيم اإلجتامعية األصيلة يف هذا اليوم

 خالل إقامـة املسـابقات إستثامر إمكانيات املدرسة املادية والبرشية وذلك من  -4
العلمية واألدبية والفنية يف قاعة املدرسة وصاالتها الواسـعة وذلـك مـن خـالل 

 .إقامة فقرات اليوم املفتوح بكافة مكوناته

إكتشاف املواهب واإلبداعات يف مجال األنشطة الطالبية والعمل عىل تكرميهـا   -5
مام يدخل األمـن والطأمنينـة يف هذه املناسبة اإلجتامعية أمام اآلباء واألمهات 

 .لدى اآلباء عندما تقدم املدرسة من خدمات جليلة إليهم

 : خطوات إعداد وتنفيذ ومتابعة اليوم املفتوح

مناقشة فلسفة وأهداف اليوم املفتوح وإجتامعـات مجلـس إدارة املدرسـة يف   -1
 .األسبوع الثالث لبداية العام الدرايس أو الفصل الدرايس

 .دول أعامل اليوم واألنشطة املختلفة املتنوعةتحديد ج  -2

إعداد اللجان اإلرشافية عىل سـري اليـوم املفتـوح عـىل أن تكـون هـذه اللجـان   -3
برئاـسـة ـمـدير املدرـسـة كلـجـان اإلـسـتقبال ولجـنـة اإلحتـفـاالت ولجـنـة متابـعـة 

 .التحصيل الدرايس واللجنة املالية النابعة من املجلس إن وجدت
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 : وم املفتوحأهم فقرات الي

حضور اآلباء الراغبني للمساهمة يف هذا اليـوم إىل املدرسـة يف وقـت مبكـر يف   -1
طابور الصباح وذلك إللقاء كلامت تربوية توجيهية إرشادية تحث األبنـاء عـىل 

 وكلمـة ترحيبيـة يلقيهـا مـدير "يحدد عدد اآلباء"اإلفادة من الربامج املدرسية 
 .املدرسة

إلستامع ألنشطة الطالب يف اإلذاعة املدرسية من أخبار وتعليقـات يبدأ اآلباء با  -2
 .الخ... وفقرات فكاهية 

دخول اآلباء إىل فصول مدرسية تكون محددة مسبًقا حيث يقوم اآلباء يف هذه   -3
الفـصـول برشح مـسـؤولياتهم وأعاملـهـم املهنـيـة وكـيـف وـصـلوا إىل مناـصـبهم 

دس واإلداري والطيـار ومـدير البنـك العالية وخاصة مهنة املعلم ومهنـة املهنـ
 .والشخصيات الهامة يف املجتمع وما يقوم به من أعباء وظيفية

ـذي يـشـبع  -4 ـوع اـل ـل اإلجتامـعـي املـن ـدأ الحـف ـة يـب ـة أو الرابـع يف الحـصـة الثالـث
إحتياجات الطالب وينمي مـواهبهم ويصـقل خـرباتهم ومـواهبهم مثـل فقـرة 

ـيقى وا ـم واملوـس ـة كالرـس ـابقات الفنـي ـب األدوار يف املـس ـعر واألدب أو لـع لـش
 .التمثيليات التي تعمل عىل تدعيم روح األرسة الواحدة داخل املجتمع الواحد

بعد نهاية الحفل اإلجتامعـي املنـوع ميكـن تضـاف فقـرة للرعايـة التحصـيلية   -5
حيث يطمنئ بعض اآلباء عىل أبنائهم من تلك الفقـرة بلقـاء معلمـني أبنـائهم 

التحصيلية ومالحظـات املعلمـني عـىل مسـارهم الـدرايس ومعرفة مستوياتهم 
 .والسلويك

هذا وميكن أن ينتهي الحفل بإفتتاح سوق خريي شعبي يعود ريعه إىل ميزانية  -6
مجلس اآلباء للرصف عىل برامج ورعاية التالميذ املحتاجني كام ميكن للمدرسـة 

عـام الغـداء يف هذا اليـوم أن تكـون الفقـرة األخـرية يف هـذا الحفـل تنـاول ط
املشرتك بني املعلمـني واآلبـاء واألمهـات والطـالب واألبنـاء تـدعيم روح األرسة 

 .الواحدة

 
 :مفهوم الدميوقراطية الرتبوية أو املدرسية : إثنا عرش

 :تعني الدميوقراطية 

املساهمة واملشاركة يف إتخاذ صنع القرار بواسطة تعاون الشعب مع السـلطة 
 :  الدميوقراطية باملدرسة فتأيت من خاللالحاكمة وبالنسبة لتطبيق
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أهمية مشاركة الطالب يف الخدمات العالجية التي تعمل عىل زيـادة تـوافقهم   -1
اـلـنفيس وتـكـيفهم االجتامـعـي فأثـنـاء قـيـام األخـصـائيني االجتامعـيـني بدراـسـة 
وتشخيص وعالج الحاالت الفردية حيث يشـارك األخصـائيني ذوي الحـاالت يف 

ة تـؤمن لهـم ـحـق تقريـر مصـريهم واملسـاهمة يف خططـهـم أي خطـة عالجيـ
 .العالجية املقرتحة من جانب أخصايئ اجتامعي

من خالل مشـاركة الطـالب يف االنضـامم للجامعـات املدرسـية التلقائيـة مثـل   -2
جامعات الخدمة االجتامعيـة أو جامعـة الهوايـة أو امليـل املشـرتك أو جامعـة 

 .العمل

 اآلبـاء ومجـالس الطـالب واألنشـطة تلـك املجـالس من خالل مامرسة مجالس -3
ـداعاتهم ومــواهبهم ونشــاطاتهم  ـي يظهــر فيهــا الطــالب إـب واألنشــطة الـت
ـة والرســم  ـري واألدب والشــعر والرواـي ـة التعـب ـة كالصــحافة وحرـي االجتامعـي
واملوسيقى وكافـة املواهـب املختلفـة املتنوعـة التـي يظهرهـا الطالـب داخـل 

يف .رهـا األخصـائيون االجتامعيـون ومـن يسـاعدهماملدرسة ويساعد عىل إظها
 .املدرسة وخارجها

 
 :مفهوم املراهقة : ثالث عرش

 : املراهقة -1

هي مرحلة انتقال الفـرد بـني الطفولـة والرشـد وهـي قنطـرة عبـور، وعمليـة 
حيوية، وتحول اجتامعي وثقايف يف حياة الفرد، ويطلق عليهـا أيضـا مرحلـة البلـوغ 

ً يجعل الفتـى قـادرا عـىل أن يتـزوج والفتـاة قـادرة عـىل أن والنمو الجسدي الذي
 .تتزوج

املراهقة تعني املقاربة، وراهق اليشء قاربـه وال ميكننـا تحديـد : معناها لغويا
املراهقة تبدأ . ًبداية ونهاية مرحلة املراهقة بدقة نظرا لتداخلها مع املراحل األحرى

 واضحة، ونهاية املراهقة تأيت مـع متـام ًمبظاهر البلوغ، وبداية املراهقة ليست دامئا
 "النضج االجتامعي دون تحديد ما قد وصل عليه الفرد من هذا النضج االجتامعي

 : توافق املراهق-2

 يف " هـا منجهرسـت"يسعى املراهق للتوافق مع أمور ال بد منها وقـد لخصـها
 :وحرصها يف املهام التالية. م1984شيكاغو سنة 

 .جسمية ودوره كذكر أو كأنثىالرضا بطبيعته ال  - 
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 .عالمات جديدة مع رفاق السن من الجنسني  - 
 ًمحاولة االعتامد عىل النفس اقتصاديا  - 
 .اختيار مهنة واإلعداد لالشتغال بها  - 
 .تنمية األفكار واملهارات العقلية الالزمة كمؤهل للحياة املدنية  - 
 .تحقيق ذلك بالفعلامليل إىل تحمل املسؤولية االجتامعية و  - 
 .االستعداد للزواج وتحمل أعباء األرسة  - 
تكوين قيم تتفق مع تصور كايف للعامل من الناحية العلميـة، أي رسـم فلسـفة   - 

 .خاصة بالحياة وتحديد الطرق ملواصلة النجاح فيها

وأهداف املراهقة تحددها آراء وتأثريات الراشدين، من األهل واملعلمني الذين 
 .اللحاق بهم وتقليدهم والسري عىل منوالهميحاول 

 :ومع اكتامل الرشد تتضح عند الفرد مسائل من أبرزها

االستقالل عن األرسة وتثبت االنفعاالت ويحدث النضـج االنفعـايل االجتامعـي 
ًوكثريا ما نقع يف مغالطات تربوية مـع . والعقيل ويلجا ملحاولة االستقالل االقتصادي

قف متناقضة إزاءه فنحن ندفعة أحيانـا إىل الرشـد قبـل األوان املراهق بوقوفنا موا
 وأنتـي صـبحتي "أنـت أصـبحت رجـل"ونضعة يف موقع املسؤولية كـأن نقـول لـه 

أنتي اصبحتي أطـول منـي، انظـر إىل قامتـك، ملـاذا ال تكـون كـذا " أو " شابه"صبية
ة أو قيـادة  أو كأن يطلب منه القيام بعمل أو مامرسة هواية أو القيـام برحلـ"وكذا

ًالسيارة ويظهرون منوه حرصا عليه، وغالبا يف غري محلة وهذا األسلوب التمذبـذب . ً
 .بني عدم الثقة باملراهق

أن مثل هذه املغالطات الرتبوية يجب عىل األهل تجنبها والتعامل مع املراهق 
 .بروح إيجابية مع توجيه مدعم بالثقة حتى يتجاوز املراهق املرحلة بسالم

حلة املراهقة كذلك يطرد الذكاء بشكل ملموس حتى السابعة عرشة ثم ويف مر
يأخذ بالتوقف قليال وتتفاوت قدرات املراهقني فيام بينهم وتتنوع ميولهم من اجل 

 – تجـاري – أديب –علمـي "ذلك فقد تنوعت الدراسات يف مرحلة التعليم الثـانوي 
 ." فني-مهني 

 وميكـن – الخيـال وبـأحالم اليقظـة وتتسم مرحلة املراهقة كذلك بـاإلغراق يف
 .للمدرس أن يستغل هذه الفرتة ليوجه هؤالء املراهقني نحو الفنون واآلداب

ويتميز املراهق كذلك بنقذه ويحتاج ملن يستودعه رسه ويفيض إليـه مبشـاكله 
 .من األصدقاء، لذا يجب أن يكون كل من الوالد واملدرسني أحد هؤالء األصدقاء
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 املراهق لديه الشجاعة ومساعدة اآلخرين كاالقارب واالطفال وامللفت للنظرأن
والكبار كاملسنني واالندفاع لعمل الخري العام كإطفاء حريـق أو إزالـة األوسـاخ مـن 

 .الشارع وأعامل أخرى خريية

ومييل املراهق من وقت إىل آخـر إىل الحـدة والعنـف نتيجـة عـدم اسـتطاعته 
ه يف تأكيد ذاته من خالل جامعة فيميـل إىل تنفيذ بعض الرغبات وهو نتيجة لرغبت

املنظامت السياسية أو الدينية لذلك هذه املـنظامت تجـد املـراهقني أرضـا خصـبة 
 .الستقطابهم وجذبهم وهم يخلصون لها أكرث من إخالصهم الرسهم

 ولذا يتطلب من األهل واملدرسني أن يحسنوا التعـاطي مـع هـؤالء املـراهقني 
 .هم أمام والدة الرجل هذه املرة ال أمام والدة الطفل األولبعطف وصرب ومودة، الن

 : الحاجات التي متيز املراهقني-3

هناك مجموعة من الحاجات التي تعد أكرث أهمية يف فرتة املراهقة والتي تعد 
دواـفـع هاـمـة للـسـلوك مـثـل الحاـجـة للمكاـنـة االجتامعـيـة والرغـبـة يف االـسـتقالل 

والدافع والحاجة إمنـا هـو وجـود نـفيس . البيلوجيهاالقتصادي والدوافع والحاجات 
معقد، فأي مظهر من مظاهر السلوك ال يتحدد عن طريق دافع لفكر فردي ولكـن 
عن طريق موقف تتفاعل فيه عوامل الشخص مع عوامـل املوقـف بصـورة معينـة 

 :تبعث سلوك معينا وميكن تصنيف الحاجات الرضورية للمراهقني فيام ييل

 : التقدير والتقبل واملكانة االجتامعي الحاجة إىل-أ 

تتمثل الحاجة للتقدير والتقبل بانتامء الفرد إىل أرسته وإىل وضعه االجتامعـي 
املرغوب فيه ومثل هذا الشعور يبعث األمن من حيث وجود عالقـات حـب وثقـة 
واحرتام متبادل ويتحرر الفرد من التهديد والكبت الذي ينشأ االضـطراب العـاطفي 

عي نتيجة لعدم التقدير وأن سوء التكيف لدى الفرد ينشأ نتيجـة افتقـاره واالجتام
 .إىل األمن النفيس

وإحساس املراهق بتقدير اآلخرين له يؤدي إىل ارتفاع تقديره لنفسـه وبالتـايل 
وعنـدما يحـرم املراهـق مـن التقـدير يف . إىل اإلحساس باألمن والطأمنينة النفسـية

ذلك إىل التجائه إىل جامعات منحرفـة مـن خـالل أنـواع املنزل أو املدرسة رمبا أدى 
أما اإلرساف يف التقـدير لـه .. النشاط التخريبي والعدواين إلشباع حاجته إىل التقدير

خطورة أيضا حيث يؤدي باملراهق إىل الغرور وإىل تكوينـه صـور غـري صـادقة عـن 
 .نفسه
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 : الحاجة للنجاح واإلنجاز-ب

ًجة إىل أن يحقق لنفسه قدرا معقوال مـن النجـاح الفرد يف كل فرتة عمريه بحا
واإلنجاز وتحقيق الذات يف مجاالت الحياة املختلفة وميكن أن نقـدر قيمـة اإلنجـاز 
والتحقيق إذا عرفنا أن الفرد الفاشل يف اكرث مـن جانـب مـن جوانـب حياتـه مثـل 

املـال أو الفشل يف الدراسة أو الفشل يف إحراز التقدم يف العمل أو الفشل يف جمـع 
هذا يـؤدي بالشـخص إىل عـدم االتـزان الـنفيس وقـد .الفشل يف الزواج أو غري ذلك

لذا ينصح رجال الصحة النفسية بأن نؤكد عـىل الطفـل . يؤدي به إىل املرض النفيس
يف بداية حياته جوانب املشاعر والنجاح والقـدرة والثقـة بـالنفس وأن نجنبـه قـدر 

 . تتناسب مع قدراته وإمكانياتهاإلمكان الظروف واملواقف التي ال

 : الحاجة للمغامرة وكسب خربات جديدة-ج

يسعى الفرد يف حياته إىل كسب خربات جديدة من خالل أنـواع مختلفـة مـن 
ويـتعلم الفـرد مـن املحاولـة . املخاطر واملغامرات البدنيـة والذهنيـة واالجتامعيـة

إقامـة عالقـات اجتامعيـة والخطأ حيث يتعلم مثال ركوب الدراجة، قيادة السـيارة، 
وكل مغامرة رغـم مـا يحـيط بهـا . وإقامة صداقات والتفكري يف مشكلة علمية مثال

من مخاطر واجتهادات وتجارب تؤدي يف النهاية إىل تعميق اإلحسـاس بـاألمن واىل 
 .اكتساب مهارة جديدة تفيد يف تحقيق الحاجة للنمو والتقدم

 : الحاجة لالنتامء-د

امعي وهو يف سائر أمور حياته بحاجة إىل أن ينتمي دامئا إىل اإلنسان كائن اجت
جامعة يشعر بها بالتجانس ويلتمس فيها التقبل والتقدير وهذه الحاجة تشبع من 
خالل األرسة ومن ثم يحتاج الفـرد كـذلك إىل توسـيع دائـرة عالقـات ه االجتامعيـة 

. الـخ... نادي والعمللتمثل رفاق اللعب والجرية وشلة األصدقاء وجامعة الفصل وال
والحاجـة لالنـتامء تـؤدي . وكذلك يبدي الفرد الوالء املهنية وديانة وجنسـه ووطنـه

باملراهق لتهذيب أنانيته والتخيل عـن نزواتـه الشخصـية وتعـديل قيمـه وأهدافـه 
وهي يف الواقع عملية تطبيـع اجتامعـي تعتمـد . لتتالءم مع قيم الجامعة وأهدافها

ارس ومؤسسات األحداث وغريها لتصحيح االتجاهات العدوانية عليها النوادي واملد
 .املنحرفة

 : الحاجة إىل تفسري خربات الحياة والربط بينها-ه

 ـتـرتبط الحاـجـة إىل اكتـسـاب املـهـارة واملعرـفـة إىل الحاـجـة إىل االستبـصـار مـبـا 
 مير عىل اإلنسان من خربات متغرية وإىل البحـث عـن قواعـد وقـوانني عامـة تـفرس 
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ًذه الخربات لربطها بـالظواهر املحيطـة بـه فاإلنسـان يسـعى دامئـا إىل التوضـيح ه
والفهم ويفكر يف كل شئ، لذا نجد املراهق يسائل يف أمور الدين والفلسفة وينـزع 
عادة إىل البحث بنفسه عن تفسري لدنياه وعالقتـه بهـا وتشـتد هـذه النزعـة عنـد 

 والفالسـفة والكتـاب يف الفـروع بعض األشخاص فيكون من بينهم مستقبل العلامء
 .املختلفة

 : الحاجة إىل االستقالل-و

ال يعني القول بـأن اإلنسـان اجتامعـي بطبعـة إنـه ال يتمتـع بفرديـة، فـالفرد 
 حريـة يف العمـل وحريـة يف اتخـاذ القـرارات وحريـة يف –يحتاج لقدر من الحرية 

ا واضحة لـدى األطفـال الحركة وحرية املبدأ وحرية يف اإلرادة، هذه الحاجات تبدو
واملراهقني والراشدين، فهي متثل بني املراهقني واحـدة مـن الـدوافع الهامـة، ويـأيت 
الرصاع يف مرحلة املراهقة نتيجة رفض اآلباء أن يعاملوا املراهقني كراشدين وإشـباع 
حاجاتهم لالستقالل ونتيجة فشل املجتمع أيضا عن توفري مكانة للشباب يف ميـدان 

 .قتصاديةالحياة اال

 : الحاجة إىل املسؤولية إزاء اآلخرين-ز

ان العالقات االجتامعية تتكون من خالل الجمعيات والنوادي وتكـون ناجحـة 
إذا قام كل عضو منها مبهمة واضحة ومحددة كأن يساهم يف نشاط لجنة الـرحالت 

ضـاء أو يف إعداد الحفالت أو يف ترتيب املحـارضات واملنـاظرات أو يف اسـتقبال األع
فهـذه املسـؤولية مـن قبـل الجامعـة تزيـد مـن إحسـاس الفـرد .. الجدد وغري ذلك

ـة الجامـعـة ـه وأهمـي ـن إحساـسـه بقيمـت ـد ـم ـام تزـي ـة ـك ـاالنتامء إىل الجامـع ـا . ـب أـم
الجامعات التي تنحرس فيها املسؤولية يصيبها االنحالل والتفكـك ألنهـا ال تتجـاوب 

الحظ هو الطفل الذي يتاح لـه منـذ والطفل السعيد " مع الحالة النفسية ألعضائها
الصغر أن يساهم يف شؤون البيت ويف املسؤوليات األرسية مثل االشرتاك يف تنسـيق 
البـيـت ويف الرتحـيـب بالـضـيوف وإـعـداد املاـئـدة واالـشـرتاك يف مناقـشـة املـشـكالت 
واملسؤوليات األرسية املختلفة وذلك كله يزيد من إحساس الفرد باالنتامء إىل أرسته 

 .والء لها ويدربه ذلك عىل تحمل املسؤوليةوال

 : الحاجة إىل األمن-ح

يتحقق األمن النفيس للطفل إذا أتيح له جو األرسة الحاين العطوف وإذا وجـد 
التقدير والقبول يف املجال االجتامعـي وإذا تحقـق لـه أن يـنجح ويتقـدم لتحقيـق 

لطفـل والبـالغ أيضـا وإشباع حاجاته النفسية املتنوعة وكذلك يتطلب تحقيق أمن ا
 .أن يشعر بأمن ظروفه املحيطة به بحيث تكون وتحيط به ظروف مستقرة وثابتة
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 ويتحقق األمن عند املراهق بتأمني املستقبل الـدرايس واملهنـي، وعـن طريـق 
العالقة بالجنس اآلخـر وإنشـاء أرسة املسـتقبل ويتحقـق ذلـك أيضـا عنـدما تـوفر 

زمة مـن خـالل بـرامج لتنـوير املـراهقني حـول املدارس واملؤسسات اإلمكانيات الال
 .موضوع الحياة يف األرسة ومتطلبات الزواج والثقاة الجنسية األساسية

 : خصائص النمو عند املراهقني-4

تعترب مرحلة املراهقني من أدق وأهم املراحل التي مير به اإلنسان وذلك ألنهـا 
مـل النمـو إىل بـالغ ناضـج، املرحلة التي يتحول من خاللها الفرد من طفـل غـري كا

ـب  ـض الجواـن ـب أو بـع ـىل جاـن ـترص ـع ـراهقني ال تـق ـدث للـم ـي تـح ـريات الـت والتـغ
 :الشخصية وإمنا تشملها جميعها وميكن حرص بعض خصائص النمو يف التايل

 : النمو الفسيلوجي والجنيس-أ 

 :ويتمثل النمو الفسيلوجي يف اآليت

زات الغدد الصامء التي تـؤثر يف تغريات يف إفرا.تغيري يف وظائف الغدد وعملها
 :شخصيته وتحدد مستقبله ومن هذه العوامل ما ييل

 .تغريات عضوية، حجم القلب، رسعة الدم  - 
 ." ويف أماكن أخرى يف الجسم، وضخامة الصوت-شعر الذقن"ظهور الشعر  - 

 : النمو العقيل-ب

لعمر، ويبـدوا يالحظ فيه قدرة املراهق عىل االنتباه من حيث املدة والطول وا
ذلك يف متابعـة املراهـق لفـيلم سـيناميئ أو ملبـاراة أو لقصـة طويلـة يطالعهـا ويف 
القدرة عىل التخيل والتـذكر، والقـدرة عـىل اسـتنتاج العالقـات الجديـدة، ويعـرف 

 .املراهق بخصوبة خيالة وباستغراقه يف أحالم اليقظة

 : النمو االجتامعي-ج

ًخـواص اإلنسـان عمومـا فهـو يشـعر برضورة االنتامء إىل املجتمع خاصية مـن 
االنتامء حتى يشعر بالطأمنينة واألمن والرضا والسعادة وتبدأ هذه امليزة تظهـر يف 
ـل األرسة  ـة ـمـن قـب ـدي املراـهـق مـتـردا إذا مل يـشـعر بـهـذه الرغـب ـة األرسة ويـب ًرعاـي

رث واملدرسة واملجتمع، وأن انضاممه للشلل يكون تعويضا عن األرسة فهي تفهمه اك
والنمـو الجسـدي يتعلـق بـالنمو االجتامعـي . من أرسته وتشعره بالراحـة النفسـية

فاملراهق يكون أكرث صلة ممن هم يناسبونه يف السـن والجسـم واملعـايري العلميـة 
 .والثقافية
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 : مشكالت املراهقة-5

تتعدد مشكالت املراهقة منها املشكالت العاطفية واملشكالت الجنسـية ومـن 
هي مامرسـة العـادة الرسيـة :فيصلية والخطرة التي تظهر يف املراهقة املشكالت اال
 وميكن التغلب عليها عن طريق توجيه اهتامم MASTURBATIONأو االستمناء 

املراهق نحو النشاط الريايض والكشفي واالجتامعـي والثقـايف والعلمـي، وتعريفـه 
 . بأرضار العادة الرسية

 املرحلة، شعورها بالقلق والرهبـة عنـد ومن مشكالت املراهقة كانثى، يف هذه
حدوث أول دورة من دورات الطمث، فهي ال تستطيع أن تناقش ما تحس بـه مـن 
مشكالت مع املحيطني بها من أفراد األرسة، كام أنها ال تفهم طبيعة هـذه العمليـة، 

 . ولذلك تصاب بالدهشة والقلق

التحـريم تحـرم االنثـى إن إحاطة األمور الجنسية بهالة من الرسية والكتامن و
من معرفة كثري من الحقائق العلمية التي ميكن أن تعرفها من مصـادرها الحقيقيـة 

ومن امللحوظ يف هذه املرحلة أن الفتاة يعرتيها الخجل والحياء، وتحاول . وهي االم
إخفاء األجزاء التي منت فيها عن أنظار املحيطني، وينتج عن تعليقاتهم غري الواعيـة 

ر النمو هذه وعىل التغريات الجديـدة، شـعور الفتـاة بالحيـاء والخجـل، عىل مظاه
وميلها لالنطواء أو االنسحاب، ولذلك ينبغي أن ينظر الكبار لهذه التغريات عىل أنها 
أمور طبيعية وعادية وميكن لالم دعوة صديقات املراهقة الفتـاة اىل حفلـة تقيمهـا 

 . األم البنتها يف هذه املناسبة

اإلصابة بأمراض النمو، مثل فقر الـدم، وضـعف : الت إضافية منهاوتوجد مشك
الدم املنجيل وتقوس الظهر، وقرص النظر، وذلك مرجعه أن النمو الرسيع املتزايد يف 
جسم املراهق، يتطلب تغذية كاملة وصحية حتى تساعد الجسم، ومتده مبـا يلزمـه 

ل الـذي تتـوفر فيـه جميـع ويف الغالب ال يجد املراهق الغذاء الصحي الكام. للنمو
فلهذا يجـب العمـل عـىل . عنارص الغذاء الجيد، ولذلك يصاب ببعض هذه األمراض

 . توفري الغذاء الصحي الكايف للمراهق

فإنهـا تنـتج مـن العـادات السـيئة مـن ثنـي الظهـر : أما حاالت تقوس الظهـر
عـىل الظهـر أو واالنحناء يف أثناء الكتابة والقراءة، أو حمل حقيبة الكتب املدرسـية 

الكتفني، وكذلك قرص النظر ينتج عن إتباع عادات سيئة خاصة بالقراءة عـن قـرب، 
 . ولذلك يجب تنبيه املراهق إىل أرضار هذه العادات ومساعدته عىل تجنبها
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مييل بعض املراهقني يف هذه املرحلـة إىل قـراءة القصـص الجنسـية والروايـات 
لك يجـب توجيهـه نحـو القـراءة والبحـث البوليسية وقصص العنف واإلجرام، ولـذ

واستغالل . الجاد يف األمور املعرفية العادية، وأهمها وأنفعها الرتاث الديني اإلسالمي
نزعة حب االستطالع لديه يف تنمية القدرة عىل البحث والتنقيـب وغـري ذلـك مـن 

ويجب االهتامم بقـدرات املراهـق الخاصـة والعمـل عـىل تـوفري . الهوايات النافعة
 . فرص النمو لهذه القدرات

الغـرق يف الخيـاالت، ويف أحـالم : ومن املشكالت الوجدانية يف مرحلة املراهقـة
 . اليقظة التي تستغرق وقته وجهده وتبعده عن عامل الواقع

وكذلك مييل املراهـق إىل فكـرة الحـب مـن أول نظـرة، فيقـع يف حـب الفتـاة 
الواقـع ينقصـه النضـج واالتـزان، ًمعتقدا أن هذا الحب حقيقـي ودائـم، ولكنـه يف 

ًوكثريا ما تنتهي الزيجات التي تتم يف سن مبكرة بالفشل، ألنها ال تقوم عـىل أسـاس 
 . من النضج الوجداين، وال تستند إىل املنطق السليم

كذلك ميتاز املراهق بحب املغامرات، وارتكاب األخطـار، وميكـن توجيـه هـذه 
والرحالت، واالشرتاك يف مرشوعات الخدمـة النزعة نحو العمل مبعسكرات الكشافة 

 . العامة والعمل الصيفي

ويف العرص الحايل ظهرت نزعـات وفلسـفات تتصـف بالالمبـاالة عنـد الشـباب 
 وليست هذه - كام هو الحال يف جامعات الهيبز وعبدة الشيطان وغريها -األورويب 

تيجة للفشل الرتبـوي ًالسلبية إال تعبريا عن ثورة الشباب، وسخطه عىل املجتمع، ون
 . الرسمي وغري الرسمي وخاصة األرسى

 "املوضـات"وعىل كل حال، فإن املراهق مييل إىل التقليد األعمى، وإىل البدع، و
الجديدة، ولذلك ينبغي توجيه املراهقني عندها وجهة إيجابيـة تتفـق مـع فلسـفة 

 . املجتمع وتقاليده وأهدافه يف التقدم والتنمية

عية دور هام ومحـوري يف توجيـه املـراهقني، ورجـال الـدين، وللخدمة االجتام
والثقافة، واإلعالم، واملعلمون، كل هؤالء عليهم مسؤولية تزويد املراهقني بالحقائق 
واملعلومات املقنعة التي تثبت إميـانهم وترسـخ عقيـدتهم، وتحمـيهم مـن نزعـات 

 . اإللحاد والشك

املناقشـات العلميـة املنظمـة التـي اشـرتاك املراهـق يف : ومن الوسائل املجدية
 مع الكبار يف ثقة -تتناول عالج مشكالته، وتعويده عىل طرح مشكالته، ومناقشتها 

ً وكـذلك ينبغـي أن يحـاط املراهـق علـام بـاألمور الجنسـية عـن طريـق -ورصاحة 
 . التدريس العلمي املوضوعي، حتى ال يكون فريسة للجهل والضياع أو اإلغراء
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دبيات الحديثة عن الرصاعات التي يعاين منها املراهق عىل هذا وتعرب بعض األ
 : النحو

 . رصاع بني مغريات الطفولة والرجولة  -1
 . رصاع بني شعوره الشديد بذاته وشعوره الشديد بالجامعة  -2
 . رصاع جنيس بني امليل املتيقظ وتقاليد املجتمع، أو بينه وبني ضمريه  -3
 . علمه من شعائر، وبني ما يصوره له تفكريه الجديدرصاع ديني بني ما ت  -4
 . رصاع عائيل بني ميله إىل التحرر من قيود األرسة، وبني سلطة األرسة  -5
 . رصاع بني مثالية الشباب، والواقع  -6
 . رصاع بني جيله والجيل املايض -7

ويضاف إىل ذلك رصاعات تنتج األقـدام واإلحجـام االيجـايب والسـلبي يف نفـس 
الوقت، كامليل للمراجعة واالسـتذكار ويف نفـس الوقـت امليـل للـذهاب للنزهـة او 

 .مشاهدة التلفزيون

 : الوسائط الهامة يف حياة املراهقني-6

ًهناك بعض الوسائط التـي تلعـب دورا خطـريا يف حيـاة املراهـق ويف تشـكيل 
 :املنزل وأسلوب الرتبية

 التي تريب الطفل وتعده للعيش يف يعترب املنزل املؤسسة والوسط والبيئة األوىل
املجتمع، ومنذ الطفولة املبكرة يسـتجيب الفـرد إىل االتصـال االجتامعـي، فـاللمس 
الذي يحسه حينام يحمله األبوان وهو يف املهد والصوت الـذي يسـمعه والحركـات 
التي يشعر بها وتعبريات الوجوه التي تيفاعل معها والعـدوات واللعـب، واألجهـزة 

ًت التـي توجـد يف البيئـة كـل ذلـك يلعـب دورا هامـا يف تكـوين ويف منـوه واملؤثرا
الجسمي واالجتامعي والعقيل واالنفعايل فعـن طريـق التفاعـل والتجـارب املبكـرة 
يتعلم الكثري من العواطف نحو األشخاص واألشياء فيتعلم الحب أو الكـره، والكـرم 

سـتهتار، ويـتعلم كيـف يتعامـل مـع أو البخل أو اإليثار أو األنانيـة واالحـرتام أو اال
اآلخرين سواء يف نفس األرسة أو من األصدقاء، وتجارب الطفـل يف املنـزل وأسـلوب 
األبوين يف تربيته وطبيعة العالقة بني أفراد األرسة قـد تـؤدي إىل أن يصـبح الطفـل 

 .انطوائنا أو اجتامعيا وقد تجعله يحرتم ذاته أو يحتقرها ويحتقر اآلخرين

راهق يف سلوكه ويف خصائصه النفسـية واالجتامعيـة بهـذه التجـارب ويتأثر امل
املبكرة وبأساليب الرتبيـة ونـوع العالقـة السـائدة بـني أفـراد أرستـه وبخاصـة بـني 
 األبوين كام تتأثر معاملته لآلخرين بنوع املعاملة التي يلقاهـا يف املنـزل كـام يتـأثر 
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رتبية وباملسـتوى الثقـايف واالقتصـادي تكيفه للمدرسة ولآلخرين وللمجتمع بأسلوب ال
وقد تكرث الخالفات بني املراهق واألبوين أو بينه وبني أفـراد األرسة . واالجتامعي لألرسة

يف هذه املرحلة وقد يؤدي فتور العالقـة النفسـية بـني املراهـق واألبـوين إىل الخـوف 
 يتجـه إلـيهم ويـربز دور املدرسـة واملـدرس يف حيـاة املراهـق حيـنام. وفقدان األمـان

 .املراهقون ليطرحوا عليهم مشكالتهم التي يشعرون بها

 : دور املدرسة يف حياة املراهق-1

ًتعترب املدرسة من أهم املؤسسات االجتامعية التي تلعب دورا خطريا يف حيـاة  ً
املراهقني ويف تشـكيل مسـتقبلهم وتسـتطيع املدرسـة عـن طريـق املـواد العلميـة 

أساليب وطرق التدريس واستخدام الوسـائل التكنولوجيـة وأسلوب رشح املعلمني و
واالطالعات الخارجية من أحداث تعديل يف سـلوك املـراهقني وجعلـه يـتامىش مـع 

 .قيم املجتمع وثقافته

يراعي األخصايئ االجتامعـي أثنـاء مامرسـته الختصاصـاته يف تطبيقاتـه لطـرق 
 :الخدمة االجتامعية املدرسية ما ييل

املراهق لالستقالل ولدى إشعاره بفرض اإلرادة عن طريـق الحـوار احرتام ميل   - 
والنـقـاش مـعـه وتوجيـهـه بـشـكل مـبـارش وتـشـجيعه ـعـىل االـسـتقالل وتحـمـل 

 .املسؤولية منذ الصغر

الرتكيز عىل الصفات االجتامعية املرغوب فيها كحسن املظهر والنظافة واألناقة   - 
 .الفكاهةوروح الفريق والحس التعاوين وروح الدعابة و

االبتعاد عن السلوك االنسحايب وتشجيعه عـىل الرياضـة ومامرسـة النشـاطات   - 
أثناء اختياره ملامرسة أو انضامم الطالب إىل األنشـطة والجامعـات . االجتامعية

 .واملجالس الطالبية

إبراز اإليجابيات وعدم الرتكيز عىل السـلبيات والنـواقص وعـدم توقـع الكـامل   - 
 يف كافة مامرسات االخصايئ االجتامعي لدوره مع الطالب. طائهمنه وتعقب أخ

احرتام شخصيته وعدم السخرية منه ومن آرائه وإنجازاتـه خـالل االجتامعـات   - 
 .الريادية أو اإلرشافية

مراعاة نقاط ضعفه وإبراز نقاط القوة عنده وإبـراز هواياتـه وتشـجيعه عـىل   - 
 .الت التي تواجهه يف حياتهالقيام بها حني القيام بدارسة املشك

التقليل من أسلوب الوعظ والتهديد والتـوبيخ والتغـايض عـن بعـض األخطـاء   - 
 .الصغرية أثناء االجتامعات اإلرشافية والريادية
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مـسـاعدته ـعـىل اكتـسـاب الـخـربات وـعـدم مهاجـمـة خرباـتـه وتجارـبـه بالنـقـد   - 
البيـة والجامعـات  املجـالس الط".واإلهانة وتشـجيعه عـىل اسـتخدام مهاراتـه

 "املدرسية

مـن . ذكر النواحي الطيبة فيه واالفتخار بها أمامه وعـدم ذمـه أمـام اآلخـرين - 
 .خالل أنشطة الجامعات املدرسية يف أي جامعة يلتحق بها

 
 :التوجيه التعليمي واملهني املدريس : أربعة عرش

ب مع بداية يعمل الفريق املدريس الرتبوي االجتامعي داخل املدرسة مع الطال
التحاقه يف املرحلة االبتدائية بصـورة تعاونيـة، تكامليـة مـرورا باملرحلـة اإلعداديـة 
والثانوية وحتى نهاية املرحلة الجامعية يف إطار إسرتاتيجية تربويـة شـاملة تهـدف 
ـه  ـه وإمكانياـت ـق قدراـت ـا وـف ـا ومهنـي ـا علمـي ـب، توجيـه ـه الطاـل إىل إرشــاد وتوجـي

ىل التغلـب عـىل كافـة املشـكالت التعليميـة التـي واستعدادته بهدف مساعدته عـ
تواجهه سواءا كانت تلك املشكالت إجتامعية، نفسية، تحصيلية، مهنية مـع مراعـاة 
مبدأ الفردية، وحق تقرير املصـري، عـىل أن يتـوفر لكـل عضـو مـن أعضـاء الفريـق 

ة األدوات واألساليب التي تساعده عـىل الوفـاء بـدوره يف تحقيـق تلـك االسـرتاتيجي
وحتى يتمكن االخصائيون االجتامعيون من القيـام مبسـئولياتهم يف توجيـه وإرشـاد 

 :طالبهم التوجيه املالئم أن يتوفر لديهم املحكات التالية

البيانـات "البطاقة التتبعية الشاملة للبيانات والحقائق االجتامعية والتحصـيلية  -1
 .الخ.... حياألرسية، واملواظبة، واملواد الدراسية والتاريخ الص

 .الجوانب السلوكية اإليجابية والسلبية التي إتصف بها الطالب  -2
 .مواد التفوق والرسوب  -3
 .املواد األدبية املتفوق بها، املواد العلمية املتفوق بها  -4
 .اإلبداعات الفنية واالدبية والعلمية  -5
ع التشـعيب الـذي تطبيق إختبارات امليول والقدرات التشعيبية التي تعني نـو  -6

جاءت به املقاييس اإلكلينيكية بالتعاون مع املرشـد الرتبـوي إن وجـد وميكـن 
 .تدريب املرشد االجتامعي عليها والقيام بها إن تعذر وجود املرشد تربوي

 .التعرف عىل رغبة الطالب التشعيبية  -7
 .التأكد من رغبة ويل األمر التشعيبية  -8
 للتأكد من رأي الطالب وويل أمره ومحاولـة املـزج عقد عدة مقابالت إرشادية -9

 .والتوفيق بني كافة املعطيات املتاحة
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ـة املراـحـل  ـب يف كاـف ـي للطاـل ـوي واملهـن ـه الرتـب ـق التوجـي ـن تحقـي ـذا ميـك وبـه
والجـدير . التعليمية الذي يحقق للطالب تشخيص حالته وواقعة العلمـي أو األديب

ليه اإلرشاد املهني الـذي يسـاعد الطـالب بالذكر أن هذا النوع من اإلرشاد يطلق ع
عىل التكيف املهني الذي يكفل لهم التكيف ااالجتامعي والذي يعود عىل الطالـب 
واملجتمع بالخري والفائدة، ولذا فإن اإلرشـاد املهنـي يختلـف عـن اإلرشـاد العـائيل 

منـاط تعلـم أ"، وكذلك اإلرشاد األخالقـي "اإلرشاد والتوجيه لرأب العالقات األرسية"
 ."تتسم بالفضيلة بعيدة عن الخروج عن املألوف اواملتعارف عليه

ـمـن الـصـعوبة قـيـام متخـصـص آـخـر ـغـري االخـصـايئ االجتامـعـي يف ـتـويل ـهـذه 
املسئولية اإلرشادية الشمولية باعتباره املتخصـص املؤهـل للقيـام بكافـة الجوانـب 

عـىل التغيـري والتـأثري يف االجتامعية البيئية يف داخل املدرسة أو خارجها ألنه القادر 
الطالب وأرسته وكافة املحيطني بالطالب بعكس املتخصصني اآلخرين الذين يقـترص 
دورهم مع الطالب يف داخل املدرسـة مـع الرتكيـز عـىل الجانـب الـنفيس فقـط أو 
التحصييل فقط لكن دور االخصايئ االجتامعي أعـم وأشـمل وميكنـه القيـام بكافـة 

ود اآلخرين معه يف املدرسة وهذا ال مينـع إميـان االخصـايئ االدواريف حالة تعذر وج
االجتامعي بكافة تلك التخصصات ذلك االميان الذي ينبثق بأهمية الفريـق املهنـي 

 . داخل املدرسة

 
 :حاالت التخلف العقيل إكلينيكيا : متالزمة: خمسة عرش

 :Asperger or Autistic Spectrum Disordersاضطراب التوحد 
 :لتوحد ماهية ا

الطفولـة  الـوالدة أو خـالل مرحلـة حالة تصـيب بعـض األطفـال عنـد التوحد
وغـري قـادرين  اجتامعية طبيعية، وتجعلهم غري قادرين عىل تكوين عالقات املبكرة

عىل تطوير مهـارات التواصـل ويصـبح الطفـل نتيجـة لـذلك منعـزالً عـن محيطـه 
 .االجتامعي

األوىل مـن الـوالدة، ويعـرف التوحـد يظهر التوحد بوضوح يف السنوات الثالث 
بأنه عجـز يعيـق تطـوير العالقـات االجتامعيـة والتواصـل اللفظـي وغـري اللفظـي 
واللعب التخييل واإلبداعي وهو نتيجة اضطراب عصبي يـؤثر عـىل الطريقـة التـي 
يتم من خاللها جمع املعلومـات ومعالجتهـا بواسـطة الـدماغ مسـببة مشـكالت يف 

 تتمثل يف عدم القدرة عىل االرتباط وخلق عالقات مـع األفـراد، املهارات االجتامعية
وعدم القدرة عىل التصـور البنـاء , وعدم القدرة عىل اللعب واستخدام وقت الفراغ

 .واملالمئة التخيلية
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أما مهارات التواصل فهي تكمن يف عدم القدرة عىل التعبري عن الذات تلقائيـا 
 عىل فهم ما يقولـه اآلخـرون، عـدم القـدرة وبطريقة وظيفية مالمئة، وعدم القدرة

عىل استخدام مهارات أخرى بجانب املهارات اللفظية ملساعدة الفرد يف القدرة عىل 
 .التواصل

ّأما مشاكل التأقلم مع البيئة فهي تكمـن يف عـدم القـدرة عـىل القيـام بعمـل 
ات يف وأداء وظيفي بفاعلية يف البيئة، وعدم القـدرة عـىل مسـايرة وتحمـل التغيـري

 .البيئة والتعامل معها باإلضافة إىل عدم القدرة عىل تحمل تدخالت األفراد اآلخرين

 متى تظهر أعراض التوحد؟  - 
 تظهر األعراض من الوالدة وحتى العام الثالث أو الخامس من العمر   
 ما هي أسباب اإلصابة بالتوحد؟  - 

التوحـد تحـدث نتيجـة هناك العديد من املـؤرشات الدالـة عـىل أن اإلصـابة ب
لعوامل بيولوجية وأهـم تلـك املـؤرشات هـو أن اإلصـابة بالتوحـد غالبـا مـا تكـون 

 .عمصحوبة بأعراض عصبية، أو إعاقة عقلية، أو مشكالت صحية محددة مثل الرص

 ما هي سامت الطفل التوحدي؟  - 

 :صعوبات يف العالقات االجتامعية: أوال

خرين فتجده ينسحب من املواقف االجتامعية عدم القدرة عىل التفاعل مع اآل  -1
 .ويتقوقع يف عامله الخاص

ال يأبه باألشخاص املتواجدين حوله فعندما تصطحبه إىل غرفة تجده يتجاهـل   -2
 "األشـياء"متاما األشخاص املوجدين فيها ويتوجـه بانتبـاه إىل الجوانـب املاديـة 

 .املوجودة يف الغرفة
 البرصي، فهو ال يستجيب عندما يـدعى باسـمه، أو يفتقد القدرة عىل التوصل  -3

يفتقد السلوكيات املقبولة وفق املعايري . أنه ال ينظر إىل أمه وهي تتحدث إليه
اإلجتامعية، فعىل سـبيل املثـال قـد يختطـف قطعـة السـاندويش مـن صـحن 

 .شخص يف املطعم ويأكلها
 أسـامء األطفـال يهتم بالجوانب غري االجتامعية ملن حولـه، كـأن يتعـرف عـىل  -4

الذين معه، ولون أعينهم، واألرسة التي ينامون عليها، ولكنـه ال يقـيم أي نـوع 
 .من العالقات االجتامعية أو الصداقة معهم
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 :ةاللغوي صعوبات يف القدرات: ثانيا

القدرة عـىل الكـالم  وتطوير ال يتمكن الكثري من األطفال التوحديني من تنمية
إخراج أصوات ميكـن أن تشـكل يف مجملهـا  م ال يستطيعوناملفيد، وهذا يعني أنه

 يوصف هؤالء األطفال التوحديني بـأنهم يعـانون مـن وغالبا ما .كلامت ذات معنى
تنميـة وتطـوير  األطفـال التوحـديني الـذين يتمكنـون خرس وظيفي، أما القلة مـن

 :امنه يالصفات الت قدرتهم عىل الكالم تتصف أحيانا ببعض القدرة عىل الكالم فإن

 : Echolaliaاملصادة

 .وتعني ترديد الكالم املسموع

 : Neologisms الجديدة الكلامت

 .ةاملعروف بغري أسامئها وتعني أن اخرتاع كلامت جديدة لتسمية األشياء

 : Pronoun reversal عكسيا استخدام الضامئر

  يف حـني يكـون"أنـت"مثال يالحـظ عـىل الطفـل التوحـدي اسـتخدام الضـمري 
 "أنا"قصود امل

 : السلوك االستحواذي املتكرر: ثالثا

 والسلوك بطريقة الجانب فقدان املرونة وعدم القدرة عىل التخيل يقصد بهذا
 .ةاستحواذي

  –عد أعمدة إضاءة الشوارع، تجميع علب وزجاجات املرشوبات الغازية : مثل

 :السلوك االجتامعي يف التوحد: ًرابعا

. ّلتوحـد هـو السـلبية يف السـلوك االجتامعـيإن أحد أبرز خصائص وأعـراض ا
 املنعـزل اجتامعيـا، وغـري -: وميكن تصنيف املشكالت االجتامعيـة إىل ثـالث فئـات

 . واألخرق اجتامعيا, املبايل اجتامعيا

  استخدام العالج الدوايئ للتوحديني -

فالتوحد يسـتمر مـدى !! من املعروف أنه ليس هناك عالج يشفي من التوحد 
ولكن هنـاك بعـض العقـاقري التـي تسـتخدم لتقليـل بعـض األعـراض الغـري الحياة 

مرغوب فيها والشفـاء الجزئـي والتحسـن عـادة مـا يحـدث يف حالـة شـخص يبـدأ 
 … بالتحدث أو يبتسم أو يبني عاطفة أو يتعلـم 
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 الفصل الثاين
 ملدرسية الخدمة اإلجتامعية ا

  وعالقتها بالرتبية،عوامل نشأتها
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 الفصل الثاين
 ملدرسية الخدمة اإلجتامعية ا

 عوامل نشأتها وعالقتها بالرتبية
 

 :املبحث األول : أوال
 :أهمية الخدمة االجتامعية املدرسية

تكمن أهمية الخدمة االجتامعية املدرسية من خالل إستعراض لبعض الظروف 
االجتامعية املختلفة التالية التي أدت أو ساهمت يف إحداثها أو إيجادها وهي عىل 

 :النحو التايل

ميثل الطالب ثلثي سـكان املجتمـع مـن الفئـات السـكانية وهـم جـزء أسـايس   -1
وغالبـيـة يف املجتـمـع ـفـال ـبـد ـمـن رـعـايتهم إجتامعـيـا وـهـو ـحـق ـمـن حـقـوق 

 .املواطنني

ظهور األفكار الدميوقراطية وحركات التحرر القوميـة التـي تؤكـد عـىل أهميـة   -2
عية تعمـل عـىل وضـع التعليم ورعاية اإلنسان من خالل برامج تربوية وإجتام

الدميوقراطية كأسـلوب عمـل موضـع التطبيـق امليـداين مـن خـالل الخـدمات 
 .الفردية واملجتمعية واإلجتامعية

إزدياد حركات حقوق اإلنسان وخاصة حق التعليم والقضـاء عـىل األميـة بعـد   -3
م حيث إزداد الطالب واملشاكل الناتجـة 1948صدور وثيقة الحقوق اإلنسانية 

دة املعلمني والتفاعالت اإلجتامعية الجديدة التي أدت إىل ظهـور كثـري عن زيا
من املشكالت املدرسية كاملترسبني واملتـأخرين دراسـيا والتـأخر عـن املدرسـة 

 .واملشكالت السلوكية وغريها

تطور البناء املعريف للخدمة اإلجتامعية والنامذج املفرسة للسلوك اإلنساين مـام   -4
ر مجاالتـهـا وتطبيقـهـا يف مـجـاالت أـكـرث إتـسـاع كاملـجـال يـسـاعدها ـعـىل تـطـوي

املدريس من خالل تفسري املشكالت الفردية وأسبابها وإحتياجاتهـا والجامعـات 
 .والتنظيامت املدرسية

إنتشار أفكار العلامء واملفكرين يف مجـال علـم الـنفس وخاصـة علـم الـنفس   -5
ور مبدأ الفروق الفردية بـني التجريبي واإلكلينييك واإلتجاه العقيل أدى إىل ظه

التالميذ وأهمية اإلكتشاف املبكر للمواقف املعقدة التـي يعـاين منهـا الطـالب 
وإتخاذ أفضل األساليب العالجية لهذه املواقف وذلك من خالل تعاون املعلـم 

 .مع فريق العمل من األخصايئ اإلجتامعي واملرشد النفيس واملرشد الرتبوي
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ة املدرسة من وظيفة التلقني والحفظ إىل وظيفـة التحليـل إنتقال وتحول رسال  -6
اإلستنتاج وإستثارة القدرات املتعددة األمر الذي جعل عملية توجيـه الطـالب 
عملية غري مقـترصة عـىل املعلـم األمـر الـذي أدى إىل رضورة وجـود شخصـية 
ـة  ـت واملدرـس ـني البـي ـاون ـب ـة والتـع ـة باملدرـس ـة املحيـط ـد إىل البيـئ ـة ميـت مهنـي

ساهمة يف توجيه الطالب ووضع بـرامج مخططـة لتكـوين تربيـة تكامليـة وامل
تعاونية تساهمية يقوم عىل وضع آليتها أخصايئ إجتامعي قـادر عـىل إسـتثارة 

 .اآلباء للقيام بأدوار أكرث أهمية يف العملية الرتبوية

إفرازات الحروب وآثارها السلبية ودمار الكثري من املجتمعات لزام عـىل هـذه   -7
املجتمعات حتى تعمـل عـىل بنـاء مجتمعاتهـا مـن جديـد أن تتبنـى سياسـة 
التنمية اإلجتامعية للوصول إىل التنمية اإلقتصادية الحقيقية وهذا لـن يـأيت إال 
ـمـن ـخـالل ـبـرامج الخدـمـة اإلجتامعـيـة اإلرـشـادية والتوجيهـيـة الـتـي تـسـتثمر 

 .لتغيري والتنميةقدرات الطالب املبدعني واملتفوقني ليكونوا نواة التقدم وا

الثورة الصناعية والتكنولوجية وكيـف كانـت هـذه الثـورة مـؤثرة عـىل تفكـري   -8
اإلنسان بالبحث عن وظائف ومجاالت عمل جديدة ومتجددة كـل ذلـك مـن 
خالل ما يتوفر لهذه املؤسسات التعليمية من برامج تقنية تساعد عـىل تنميـة 

ملهـنـي ـمـن ـخـالل ـمـا يـتـوفر الـقـدرات واملحافـظـة ـعـىل التـشـعيب والتوجـيـه ا
لألخصايئ من بيانـات ومعلومـات عـن املسـار التعليمـي واملراحـل التعليميـة 
السابقة لتوجيه الطالب توجيـه مهنـي حقيقـي يف إطـار خطـة شـاملة لتـوفري 
تنمية تلـك القـدرات واملسـاهمة يف تطـوير التكنولوجيـا واملعلوماتيـة داخـل 

 .املجتمع

 
 :املبحث الثاين: ثانيا
 :ف وخصائص املدرسة اإلجتامعية الرتبوية املعارصة أهدا

إعداد املواطن الصالح القـادر عـىل فهـم ذاتـه وقدراتـه وإمكانياتـه يف حـدود   -1
إمكانـيـات ومتطلـبـات اآلـخـرين مـبـا يحـقـق التنمـيـة االقتـصـادية واالجتامعـيـة 

 .والنامء االقتصادي

بويـة التـي تسـاهم يف النضج االجتامعي مـن خـالل الـربامج االجتامعيـة والرت  -2
 .تشكيل شخصية التالميذ ليكونوا أكرث قدرة عىل تحمل املسؤولية

تنمية الشعور باإلنتامء والقدرة عـىل اإلبـداع واإلبتكـار مـن خـالل املخـيامت   -3
الكشـفية والحضـور املبـكـر لتحيـة العلـم واملـسـاهمة يف اإلحتفـاالت الوطنـيـة 

 . الربامج التطوعيةوالقومية والدينية للدولة واملشاركة يف
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مواجهة املشكالت اإلجتامعية والنفسية كالتحصيل الدرايس واإلغـرتاب وتحلـل   -4
 .بعض القيم واألمية الثقافية التي تعرتي الكثري من شباب املدارس والجامعات

التامسك والتضـامن اإلجتامعـي الـذي يـؤدي إىل الوحـدة الوطنيـة بـني كافـة   -5
اواة والعدالة اإلجتامعية داخـل املدرسـة وخارجهـا مـن املواطنني يف ضوء املس

خالل برامج ينظم إليها جميع طالب املدرسة بـدون إسـتثناء ودون متييـز بـني 
 الطالب 

الحفاظ عىل الرتاث الثقايف املادي واملعنوي ويعنـي كـل مـا يتمثـل يف التـاريخ   -6
ا تحتـوي مـن األمم واملجتمعات من خربات وعادات وتقاليد ومعايري ولغة ومـ

علوم وفنون وآداب تحاول املدرسة الحفاظ عىل هذه املحتويات الثقافية مـن 
خالل الربامج الصفية كالتاريخ والرتبية الوطنيـة والفـن واملوسـيقى إىل جانـب 
الرحالت والحفالت التي تحيي الـرتاث الفلكلـوري الشـعبي وتحـاول املدرسـة 

 .ربط الطالب مباضيهم وحارضهم ومستقبلهم

تنقـيـة اـلـرتاث ـمـن الـشـوائب القدمـيـة والبالـيـة ـمـن ـخـالل تـحـديث املـنـاهج   -7
والخدمات اإلرشادية والتثقيفية التي تقدمها للتالميذ والتي متتاز بالديناميكية 
والحيوـيـة ومتـجـددة ومتـطـورة ـتـتمىش ـمـع روح اـلـعرص ـمـن ـخـالل ـخـربات 

لك الخدمـة املعلمني واملستشارين مبـا يسـهم بتطـوير املنـاهج التعليميـة كـذ
 .اإلجتامعية املدرسية

ربط املدرسة بالبيئة الخارجية واملجتمع املدريس كنسـق مفتـوح يتعـاون فيـه   -8
اآلباء واملعلمـني واالخصـائيني االجتامعيـني واالخصـائيني النفسـيني والقيـادات 

 .الشعبية لدعم الرسالة املدرسية

 يـتم فيـه تعلـيم الطـالب املساهمة يف عملية التنميـة أو التطبيـع اإلجتامعـي  -9
األدوار وإكتسابهم القيم واإلتجاهات الدميوقراطيـة والقيـادة والتبعيـة وحـب 

 .العمل والتدريب من خالل الربامج الصيفية والربامج اإلجتامعية الال صفية

 ترجـمـة املـبـادئ الدميقراطـيـة إىل واـقـع ـمـامرس ـمـن الـخـدمات الـتـي يـقـدمها -10
مراعاة حـق تقريـر "نفسيون مع الحاالت الفردية األخصائيون االجتامعيون وال

 وإنضامم أعضاء الجامعـات املدرسـية االجتامعيـة التلقـايئ للجامعـات "املصري
 .التي يرغبون فيها واملجالس الطالبية واآلباء واأليام املفتوحة االجتامعية
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 :املبحث الثالث : ثالثا
مملـكــة البـحــرين يف األـهــداف العاـمــة للرتبـيــة وـضــعتها وزارة الرتبـيــة يف 

 : التسعينات
ترسيخ القيم الدينية اإلسالمية وتأكيد دورها يف تكامل شخصية الفرد ومتاسـك   -1

 .األرسة ووحدة املجتمع

تعميق اإلعتزاز واإلنتامء لألمة العربية واإلسالمية عـىل أسـاس اإلدراك الـواعي   -2
ـذي يـسـهم يف تـطـو ـريب اإلـسـالمي اـل ـومي الـع ـر الـق ـالة الفـك ـارة بأـص ير الحـض

 .اإلنسانية

 .املساهمة يف تكوين املجتمع املتعلم لتحقيق التقدم اإلقتصادي واإلجتامعي  -3

تنمية مفاهيم التعاون والتضـامن الـدويل عـىل أسـاس مـن العـدل واملسـاواة   -4
 .واإلحرتام املتبادل بني جميع الشعوب

 .تحقيق آمال الوحدة العربية يف الوحدة والتقدم  -5

 .وية الروابط األمة اإلسالمية واإلنصهار يف ركب الحضارة العربية واإلسالميةتق  -6

 
 :املبحث الرابع : رابعا

 :تفسري األهداف العامة من خالل عرض األهداف الفرعية التالية 

 .توفري الحد األدىن من املهارات يف كافة املواد العلمية واملقررات الدراسية -1

ية معناها نقل الخربة ولن يأيت ذلك إال من خـالل القـدرة التدريب املهني الرتب  -2
التعليمية التي يكسبها املعلم للتالميذ يف الفصل وخارج الفصل بالتعـاون مـع 
املرشدين اإلجتامعيني والنفسيني وغـريهم مـن املهـن أو فريـق العمـل داخـل 
 املدرسة كالتدريب عىل عمل التجارب يف املختـربات وحـل املشـكالت العلميـة

 .واإلجتامعية وكيفية الترصف يف املواقف املختلفة

إيقاظ الرغبة يف املعرفة أي إستثارة الطالب وتنميـة حـب اإلسـتطالع العلمـي   -3
ـه إىل  ـة الـتـي تهيـئ ـه التحـصـيلية واملعرفـي ـة قدراـت ـه وتـشـجيعه ـعـىل تنمـي لدـي
ـة  ـوافز اإليجابـي ـن ـخـالل الـح ـك ـم ـزود العلـمـي وذـل ـه للـت ـتمرارية يف حـب  اإلـس

ية كالحوافز وشهادات التقدير واألوسمة وكذلك عبارات الثناء واملدح التي املاد
توـجـه الطاـلـب املـجـد ليـكـون أـكـرث جدـيـة وإـسـتمرارية يف العـطـاء إىل جاـنـب 
 الحوافز السـلبية التـي تحـذر الطالـب املـقرص وتحاسـبه وتعمـل عـىل وضـع 
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متنعـه مـن برامج إرشادية له يف حالة وجود بعض العوامـل اإلجتامعيـة التـي 
 .التحصيل

إيقاظ النظرة التقدمية للطالب من خالل تعويده عىل الحوار البناء وخصائص   -4
اليشء أو املوضوع أو الفكرة التـي يريـد طرحهـا يف املجتمـع املـدريس وكيـف 
ميكن أن تعود عليه وعىل زمالئه بحالـة نقديـة بنـاءة أمـام مـدير املدرسـة أو 

امج التي ميكن أن تسـاعد الطـالب عـىل نقـد املعلمني املسؤولني عن بعض الرب
يومهم الدرايس أو مناهجهم االدراسية أو الربامج اإلجتامعية فيمكن لألخصايئ 
أن يضع برامج للحوار الحر الرتبوي الذي يؤدي إىل النظرة النقدية البناءة لدى 

 .الطالب

علـم بإكسـاب اإلعرتاف بقيمة اإلنجازات اإلنسانية وتقديرها من خالل قيام امل  -5
الطالب وتعليمهم األفضل يف مجـاالت األدب والفـن والعلـم وبقيـة املضـامني 
األخرى لبناء الشخصية العلمية القادرة عـىل التفـوق الفنـي والجـاميل واألديب 

 .مستقبال

دعم قيم الحرية والتحـديث وتتمثـل هـذه القـيم التـي يجـب أن تتسـم بهـا   -6
 :خالل ما ييل وتقوم بها املؤسسة التعليمية من 

أن تدعو قيم الحرية والتحديث إىل مـا تـدعو إليـه الدميوقراطيـة يف املسـاواة   -أ 
 .وتكافؤ الفرص والعدالة اإلجتامعية

 .أن تقوم املدرسة وتعمل من أجل التوعية والتطوير والتعليم واملعرفة -ب

أن تعمل املدرسة عىل صهر جميع طبقـات املجتمـع يف طبقـة واحـدة تعمـل  -ج
عىل ترسيخ هذه القيمـة بخلـق جـو مـن األلفـة واملحبـة والوحـدة يف داخـل 

 . الفصل وداخل أسوار املدرسة

أن تعمل املدرسة والجامعـة عـىل توجيـه الطـالب إىل التخصـص الـذي يتفـق   -د
 .وقدرات وميول الطالب والذي يتناغم مع املهن املتوفرة يف السوق املحلية

الرتاث السيايس الدميوقراطي يجب عىل املدرسة أن تعمل املدرسة عىل تدعيم  -ه
أن تعمل عىل إيجاد برامج وآليـات لتـدريب طـالب املدرسـة والجامعـة عـىل 
الحياة السياسية الدميوقراطية وما تأيت بـه هـذه الحيـاة مـن خـدمات جليلـة 

 .تعود عىل املجتمع بالخري والرفاهية

ـالب بإ  -و ـؤالء الـط ـدى ـه ـار ـل ـداع واإلبتـك ـة اإلـب ـدعني رعاـي ـؤالء املـب ـار أن ـه عتـب
 .واملبتكرين سيساهمون ال محالة يف التقدم الحضاري للمجتمع



 الخدمة االجتامعية كمامرسة تخصصية مهنية يف املؤسسات التعليمية
 

62

 :املبحث الخامس الرتبية : خامسا
 : نشأة الرتبية-أ 

بدأت ببداية الوجود اإلنساين وشعور اإلنسان بكيانه باعتباره فردا يف األرسة أو 
كبـار الصـغار سـبل العـيش القبيلة حيث أن لقبيلة مثالً كانـت غايتهـا أن يعلـم ال

 لسـد " القـنص" وصـيد الحيوانـات" الغوص"صيد اللؤلؤ"الكرمية عىل أعامل الصيد 
إحتياجات األرسة املعيشية البدائية، وكانت األم تقوم بدور املعلمة املنزليـة إلبنتهـا 
شئؤن املنزل وإدارته وكان أسلوب التعليم قائم عىل التقليد واملحاكاة واملعلم األول 

 الوالدين او السحرة أو كبـري العائلـة أو القبيلـة أو طبيـب القبيلـة يف العصـور هام
 "كونفوشـيوس"البدائية والقدمية وظهر يف الحضارات القدميـة كالحضـارة الصـينية 

 يف إسـبارطة وأثينـا وقـد إشـتهرت "سقراط، أفالطـون، وأرسـطو"واليونانية القدمية 
بية الحاليـة حيـث ركـزت عـىل حريـة الفـرد، هذه الحضارة بالرتبية القريبة إىل الرت

 .ومنوه العقيل، وتزويده باملعرفة العلمية، والفضيلة

الصـفة االجتامعيـة أوال، ثـم الصـفة : وقد تركـز مفهـوم الرتبيـة الهنديـة عـىل
الدينية ثانيا وذلك بهدف اإلعداد للحياة املستقبلية الفانية، وكذلك املحافظـة عـىل 

د ذلك جاءت الديانات الديانة اليهودية واملسيحية والديانة ًنظام الطبقات ثالثا، بع
عـىل اإلنسـان ورعايتـه "خاصة الديانـة اإلسـالمية"اإلسالمية حيث ركزت الديانات و

هذا وقد تأثرت الرتبية مبتغـريات . وتربيته تربية خلقية وروحية وعقلية واجتامعية
ية واالجتامعيـة حتـى العصور الوسطى الفلسفية وظهرت الرتبيـة الواقعيـة والحسـ

 .جاء العرص الحديث عرص التكنولوجيا وتقنية املعلومات

 :مفاهيم الرتبية

وقد عرف الرتبية عـىل أنهـا العمليـة التـي يـتم فيهـا تعـديل : "تعريف كاندل  -1
 ".السلوك بالخربة واملامرسة

عـرف الرتبيـة عـىل أنهـا عبـارة عـن تنشـئة دميوقراطيـة "تعريف جون ديوي   -2
 ".ق النمو والنضج اإلجتامعيلتحقي

الرتبية عملية تعاونيـة تسـاهمية تهـدف إىل "عبدالرحمن الخطيب .تعريف د  -3
 ".الترشب اإلجتامعي مبا يساهم يف تشكيل وضبط الشخصية اإلجتامعية

 :التعريف اإلجرايئ للرتبية

ويف ضوء ما سـبق ميكـن أن نحـدد تعريـف إجـرايئ للرتبيـة يوضـح خصـائص 
 :ية وإطارها العامومحتوى الرتب
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 .أن الرتبية عملية تخضع وتتأثر بفلسفة وثقافة وأيدلوجية املجتمع  -1
ـقـوة الـسـمع واـلـبرص "تـكـوين اـلـذات اإلجتامعـيـة القوـيـة ـمـن حـيـث اإلدراك   -2

ـؤ " والتفـكـري وـقـوة اإلحـسـاس ووظيـفـة التفـكـري والتحلـيـل واإلـسـتنباط والتنـب
 .ووظيفة القدرة عىل اإلنجاز واألداء

أن الرتبية سياج واقي من اإلنحراف والجرميـة مـن خـالل الـربامج االجتامعيـة   -3
 .واملناهج التعليمية

الرتبية عملية تعمل بروح الفريق الرتبـوي الـذي يتمـون مـن املعلـم واملـدير   -4
واألخـصـايئ اإلجتامـعـي واألخـصـايئ اـلـنفيس والطاـلـب واألرسة وكاـفـة الجـهـات 

 .املعنية خارج أسوار املدرسة
 :الرتبية عملية إستثامرية تخضع إىل قوانني الطاقة التي تستوردها كمدخالت  -5

ـة " ـداف الرتبوـي ـاهج + األـه ـون + املـن ـون + املعلـم ـائيون اإلجتامعـي + األخـص
+ املباين املدرسـية + قاعات الدرس + املختربات + تكنولوجيا ووسائل التعليم 

دي إىل مخرجـات ذات كفـاءة والتـي تـؤ" اإلدارة املدرسـية+ اآلبـاء + الطالب 
 .وجودة عالية

الرتبية عمليـة تكامليـة بـني كافـة مكونـات الشخصـية اإلجتامعيـة والنفسـية   -6
 .والعقلية والصحية أو الجسمية

 . الرتبية متكن املتعلم من التفاعل اإليجايب مع البيئة اإلجتامعية-7
 .ت الفكرة الطيبة الرتبية عملية تعزيزية تحفيزية تدعيمية يتم فيها تثبي-8
 

 :املبحث السادس : سادسا
 :أوجه اإلتفاق بني الخدمة اإلجتامعية والرتبية 

 .يعمل كل منهام مع الطالب أو التالميذ األسوياء  -1
لكل مـنهام مواصـفات ومعـايري تعتمـد عليهـا أثنـاء إعـداد مامرسـيها وهـذه   -2

 ." الشخيص املهنيسالمة اإلستعداد/ سالمة اإلعداد املهني"املامرسات هي 
كل منهام يعتمد عىل نظريات ومداخل وإتجاهات عمليـة خاصـة تسـاعدهم   -3

عىل أداء وظائفهم مع لطالب وتحقيق األهداف الرتبوية فالخدمة اإلجتامعيـة 
ـة املــفرسة للســلوك اإلنســاين وللجامعــات املدرســية  لهــا مــداخلها النظرـي

يكولوجية الـذات أو طويـل والتنظيامت املدرسية عىل سبيل املثـال مـدخل سـ
املدى واملداخل األخرى كالواقعي والسلويك والـوظيفي وكـذلك يوجـد للرتبيـة 

التكامليـة أو الكليـة ونظريـة " الجشـتلطيه"مداخل ونظريـات مثـل النظريـة 
 ."رياض األطفال"اإلتصال ونظرية اللعب 
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داء التحصـييل تركز الخدمة اإلجتامعية والرتبية عىل الجانب التنموي تنميـة األ  -4
للطالب والقدرات الغري مسـتثمرة حيـث يـتم إسـتثامرها ولإلعـتامد عليهـا يف 

 . عملية التعلم والرتبية

لكل منهام مقومات وركائز وعنارص مهنية تتلخص يف القيم واألغـراض والبنـاء   -5
 .املعريف واألدوات واإلعرتاف املجتمعي

أنـواع التوافـق اإلجتامعـي لكل منهام لـه هـدف أسـايس هـو تحقيـق أفضـل   -6
 .لألفراد

 
 :املبحث السابع: سابعا

 :اإلختالف بني الرتبية والخدمة اإلجتامعية

تعمل الرتبية مع الطالب األسوياء بينام الخدمة اإلجتامعية تعمل مع األسـوياء   -1
 .وغري األسوياء

ـة ـخـارج أـسـوار املدرـسـة للعـمـل ـمـع األرسة   -2 ميـتـد نـشـاط الخدـمـة اإلجتامعـي
 .واملؤسسات املجاورة لكن الرتبية تعمل عىل املستوى الداخيل

تركز الخدمة اإلجتامعية يف الجوانـب العالجيـة والوقائيـة والتنمويـة والرتبيـة   -3
 .تركز فقط عىل الجانب التنموي

تهتم الرتبية يف الجانب املعـريف أو التحصـييل لكـن الخدمـة اإلجتامعيـة ميتـد   -4
 .لتحصيلية املعرفية واإلجتامعية والنفسية والجسميةنشاطها إىل الجوانب ا

للخدمة اإلجتامعية إطار أخالقي وقيمي للعمل مع الطـالب وآبـائهم وأرسهـم   -5
ومع الحـاالت العديـدة لكـن الرتبيـة يقـترص إطارهـا األخالقـي والقيمـي مـع 

 .الطالب فقط أو يف املجال املدريس فقط
وانينهـا املرتكـزة عـىل الحقـوق والواجبـات للخدمة اإلجتامعيـة ترشيعاتهـا وق  -6

 بعكـس الرتبيـة التـي تقـترص "أكرث شـمولية"وذلك اللوائح الداخلية املدرسية 
 .فقط عىل اللوائح املدرسية أو اللوائح املسلكية يف داخل املدرسة

 
 : املبحث الثامن: ثامنا

 :خطة االخصايئ االجتامعي 
 : مقدمة

 يف عملـيـة التنمـيـة االقتـصـادية واالجتامعـيـة يعـتـرب اإلنـسـان الركـيـزة الرئيـسـة 
 كام أنه الوسيلة والغاية مـنهام، والصـورة املثاليـة للتنميـة تـتم مـن خـالل النظـام 
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التعليمي باعتباره من الدعامات الرئيسـية للتنميـة، كـام يشـكل النظـام التعليمـي 
مـة للتنميـة عنرصا من عنارص االستثامر القومي من أجل إعداد القوى البرشية الالز

الشاملة، ولتزايد نفقات التعلـيم إزديـادا هـائال يف شـتى أنحـاء العـامل يف السـنوات 
األخرية، ومجانية التعليم أيضا، األمر الذي زاد معه الدافع للبحث عن السبل إلزالة 

 .العوائق واملشكالت التي تحول دون تحقيق النظام التعليمي ألهدافـه

ملدرسية نسقا مـن أنسـاق النظـام التعليمـي التـي وتعترب الخدمة االجتامعية ا
تسعى إىل تهيئة البيئة املدرسية السليمة لعملية الرتبية والتعليم وكـذلك إرتباطهـا 
يف رعاية كافة الفئات الطالبية السوية، وغري السـوية، وإنتشـارها يف كافـة املـدارس 

ة املراحـل مـن واملراحل التعليميـة املختلفـة والتـي تشـكل أعـداد الطـالب يف كافـ
الرياض إىل نهاية املرحلة الجامعية أكرث من ثلثي السكان يف كثـري مـن املجتمعـات 

 .واعتبارها حقا من حقوق اإلنسان. وخاصة النامية

ويعترب التخطيط يف مجال الخدمة االجتامعيـة املدرسـية نوعـا مـن التخطـيط 
مسـاهمة يف حلهـا القطاعي الذي يتناول الخدمات االجتامعية املقدمـة للطـالب لل

والتنبؤ باملستقبل من خالل الدراسة العلمية املرتكزة عىل التفكري العلمي وتحديـد 
 .األولويات، من خالل املوامئة بني املوارد واالحتياجات املدرسية املتاحة

 
وميكن أن نعرض الخدمة اإلجتامعية املدرسـية التخطيطيـة مـن خـالل عـرض 

 "اإلدارة باألهداف"ة والوسطى والنهائية تصنيف االهداف التخطيطية األولي

 : األهداف التخطيطية األولية-أ 

 نعني بها الخدمات التي يخطط لهـا األخصـايئ اإلجتامعـي لتقـدميها للطـالب 
خالل فـرتة زمنيـة محددة،شـهرية، نصـف سـنوية، سـنوية، يف إطـار خدمـة الفـرد 

الحـاالت الفرديـة  بحيث يوضـح عـدد -وخدمة الجامعة وتنظيم املجتمع املدريس 
املراد العمل معها خالل العام املايض أو الحاالت التي تم إكتشافها بصورة تقديريـة 
هذا العام وكذلك الجامعات املراد تشكيلها وإعدادها بالتعـاون مـع الطـالب وفـق 
ميولهم وأنواع تلك الجامعات أو الخطة الزمنية املقرتحة التي تعمل يف إطارها تلك 

 مجلس -ضافة إىل التنظيامت املدرسية املراد تشكيلها كمجلس اآلباء الجامعات باإل
 الخ.. اإلدارة املدرسية والطالب
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 : األهداف التخطيطية الوسطى-ب

 تقديم الخدمات بعد التعرف عىل األولويـات وبعـد ترتيبهـا وفـق األولويـات 
جتامعي يف التي يحتاجها املجتمع املدريس خالل فرتة معينة حيث يبدأ األخصايئ اإل

ـك  ـداث تـل ـي أدت إىل إـح ـباب الـت ـل واألـس ـىل العواـم ـالتعرف ـع ـداف ـب ـذه األـه ـه
املشكالت املدرسية وترتيب العوامل وفق أهميتهـا إيـذانا لوضـع الخطـة العالجيـة 
اإلجتامعية املالمئة وكذلك البدء يف الدعوة إىل تشكيل الجامعات املدرسية املبـارشة 

ـحرص  ـال ال اـل ـبيل املـث ـىل ـس ـي ـع ـايئ "وـه ـة، أو االخـص ـة االجتامعـي ـة الخدـم جامـع
 وغـري املبـارشة "االجتامعي،أو الخدمة الصحفية الجدارية، الخدمـة البيئيـة العامـة

 "الـخ...الجامعات العلمية، وجامعة تحسني الخطوط، وهواية التصـوير، والطوابـع،"
ـة  ـة والخارجـي ـية الداخلـي ـيامت املدرـس ـذلك التنـظ ـات العالجية،وـك ـذلك الجامـع وـك

لس الطالب واآلباء ومجالس إدارة املدرسـة والخدمـة العامـة ومجلـس الـرواد كمج
 . وغري ذلك من أساليب وتنظيامت الخدمة االجتامعية املدرسية"جهاز الرواد"

 : األهداف التخطيطية النهائية-ج

تعني حرص الجهود والخدمات املهنية التي قام األخصايئ اإلجتامعـي بتوفريهـا 
عات وتنظيامت والعمل معها منذ بداية العـام الـدرايس مـن للطالب كأفراد وكجام

حيث الكـم والكيـف ومـا هـي أنـواع هـذه الجامعـات التـي يعمـل معهـا وعـدد 
إجتامعاتها والربامج التي نفذتها وكذلك التنظيامت املدرسية وإجتامعاتها وبرامجها 

ن حيـث الكـم يف خالل فرتة زمنية ـ يومية ـ أسبوعية ـ شهرية ـ الفرتة السـنوية مـ
والكـيـف ـمـع توـضـيح الـصـعوبات الـتـي تواـجـه األخـصـايئ اإلجتامـعـي واملقرتـحـات، 

 :ويطلق عليها االهداف املحاسبية أو االدارة باالهداف

سوف نناقش هـذا النـوع مـن االهـداف مـن خـالل أسـاليب التـدخل املهنـي 
مـع بواسطة طرق الخدمة اإلجتامعية كخدمة الفرد وخدمة الجامعة وتنظـيم املجت

 : يف املجال املدريس عىل النحو اآليت

 : خدمة الفرد يف حساب التكلفة والعائد -أ 

 يف مجال خدمة الفرد املدريس يتم حساب التكلفة والعائد من خـالل مـا يـيل 
 :من خطوات 

 -العمل مع الفرد ويتم معرفة عـدد الحـاالت الفرديـة بـدون ملـف يف اليـوم   -1
 . السنة ككل محسوبة بعدد املقابالت-ول  الفصل األ- الشهر -األسبوع 
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 إجامىل
 الحاالت

 حاالت
التى عولجت

حاالت جارى
 العمل معها

حاالت توقف
 العمل معها

حاالت إنتقلت
مدرسة أخرى

 إجامىل

8 4 2 1 1 8 

 
عدد الحاالت الفردية بامللف اإلجتامعي محسـوب بعـدد املقـابالت وتصـنيف  -2

، وكـم حالـة جـاري العمـل معهـا وكـم حالـة "كم حالة عولجـت"الحاالت إىل 
 . توقف العمل معها وكم حالة حولت

 """نتائج التكلفة" نتائج العمل مع الحاالت الفردية مبلف "": مثال

 عدد املقابالت  الحاالت

  مقابلة56 8 مبلف

  مقابلة350 200 بدون ملف

 
 : خدمة الجامعة يف حساب التكلفة والعائد -ب

لجامعة املدريس يتم حساب التكلفة والعائد من خالل ما ييل يف مجال خدمة ا
 :من خطوات

عدد الجامعات التي تم تشكيلها خالل الفرتة املطلوبة وعدد الطـالب يف هـذه   -1
 .الجامعات املنضمني لهذه الجامعات

 .عدد إجتامعات الجامعات املدرسية  -2
 .ملطلوب فيها التقريرما هي الربامج التي نفذت خالل الفرتة الزمنية ا  -3

 :  تنظيم املجتمع املدريس-ج

يف مجال تنظيم املجتمع املدريس يتم حساب التكلفة والعائد من خالل ما ييل 
 :من خطوات 

عدد التنظيامت املدرسية التي تم التخطيط لها وسـوف تنفـذها خـالل الفـرتة   -1
 .الزمنية املطلوبة عنها التقرير

ة وأنواعها كمجلس اإلدارة بإعتبار االخصايئ االجتامعى عدد التنظيامت املدرسي  -2
عضو فيه، وكذلك مجلس اآلباء، ومجلس الطلبة واللجان الطالبيـة التابعـة لـه 
وعدد الطالب يف اللجان املختلفـة، والـربامج واملرشوعـات التـي تـم تصـميمها 

 .وتنفيذها خالل الفرتة الزمنية املستهدفة
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أجراـهـا أو تـعـاون يف إجرائهااالخـصـايئ االجتامـعـي الدراـسـات والبـحـوث الـتـي   -د
 ." للظواهر االجتامعية املدرسية"داخل وخارج املدرسة

 .الجهود املهنية املبذولة مع الطالب املتفوقني واملوهوبني يف املدرسة  -ه

 .الصعوبات واملقرتحات التي يراها االخصايئ االجتامعي لدعم دوره يف املدرسة  -و

ـأيت  ـة وميـكـن أن ـت ـة االجتامعـي ـذ يف مـجـال الخدـم أـهـداف التخـطـيط والتنفـي
 :املدرسية يف خمسة مراحل أو خطوات هي

ـة   -1 ـرق الخدـم ـار ـط ـا وتفســريها يف إـط ـائق وتحليلـه ـات والحـق ـع املعلوـم جـم
 االجتامعية املدرسية

تحديد املشكالت واالحتياجات ووضع األهـداف التـي تواجـه تلـك املشـكالت   -2
 توتشبع تلك االحتياجا

وـضـع خـطـة العـمـل األـهـداف، املجتـمـع املـسـتهدف،الفرتة الزمنـيـة، اـلـربامج،   -3
 اآلليات والوسائل، والتمويل، الصعوبات واملقرتحات

 .تنفيذ الخطة  -4

 متابـعـة الخـطـة وتقوميـهـا، يف إـطـار ـفـرتة زمنـيـة مـحـددة، وأيدولوجـيـة وثقاـفـة -5
قـة ومعارصتـه يف وأهداف الرتبيـة يف مجتمـع مملكـة البحـرين أصـالته العري

 .الحداثة التكنولوجية بني املجتمعات رغم ندرة املوارد

والجدير بالذكر أن عرض هذه العمليات التخطيطية جـاء مرتتبـا مـن الناحيـة   - 
النظرية، لكنها تسري وفق مبادئ التكامل بني مكونـات الطالـب الرباعيـة،وبني 

ء والالسـواء الـذي يلـف البيئة املدرسـية الداخليـة والخارجيـة، ومعيـار السـوا
الفئات اإلنسانية الفردية والجامعية واملجتمعية،واملراحل العمرية التي ميـارس 
فيها التخطيط، وإليك عزيـزى القـارئ نعـرض هـذه الـنامذج التطبيقيـة عـىل 

 :النحو التاىل
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 مملكة البحرين    
 وزارة الرتبية والتعليم

 منوذج
 لخطة يومية

 
 التاريخ اليوم

 فرتة الصباحيةال: أوال

  ــــــ متابعة املتأخرين عن الحصة األوىل وطابور الصباح

  ــــــ

  ــــــ

  ــــــ

 "..... طالب، أولياء أمور"مقابالت محددة لحاالت من فرتة سابقة

  ـــــــ

  ـــــــ

  ـــــــ

  ـــــــ

 
 الفرتة الوسطى: ثانيا

ميـة، أصـدقاء االخصـايئ االجتامعـي جامعات عل" يف إطار خدمة الجامعة املدرسية -أ 
 "....أخرى أعامل طارئة وكليفات من اإلدارة الفنية يف الوزارة. الجامعة العالجية

  ـــــــ

  ـــــــ

  ـــــــ

  ـــــــ

  ـــــــ
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 منوذج لخطة يومية: تابع

 التاريخ اليوم

  مقابالت لحاالت فردية موقفية، وفردية-ب

  ـــــــ

  ـــــــ

 ءات فنية لربط املدرسة باملنزل، برامج ولجان إجتامعيةإجرا

  ـــــــ

        ـــــــ

 

تسـجيل األنشـطة املهنيـة السـابقة، مقـابالت طارئـة، إجتامعـت "الفـرتة الثالثـة : ثالثا
 "...مجلس إدارة املدرسة

  ـــــــ

  ـــــــ

  ـــــــ

  ـــــــ

 . من صفحةميكن تكبري الصفحة الواحدة إىل أكرث: مالحظة

 

 
تتفق كافة النامذج التدريبية بالشكل . منوذج خطة تدريبية يف املجال املدريس: ثالثا

 :لكنها تختلف يف الجوانب املوضوعية املكونة لطبيعة النسق املؤسيس

خـطـة تدريبـيـة كنـمـوذج يف مـجـال "ـهـذا ويوـضـح النـمـوذج الـتـدريبي الـتـايل 
د مجاالت املامرسة املهنية األكـرث انتشـارا  باعتباره أح"الخدمة االجتامعية املدرسية

التي يعمل بها غالبية خريجي جامعة البحرين كأخصـائيني اجتامعيـني يف املـدارس 
مـن خريجـي شـعبة % 47تـم تعيـني مـا نسـبته "كمؤسسات اجتامعيـة باململكـة 

 ."الخدمة االجتامعية يف جامعة البحرين يف هذا املجال اى املجال التعليمي
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 : التمهيديةاملرحلة
 األسبوع األول والثاين

 :مرحلة املالحظة
 األسبوع الثالث والرابع

مرحلة املشاركة الفعلية 
, 9, 8, 7, 6, 5األسبوع 
10 ,11 ,12. 

 التعرف عىل املجتمع -أ
 :" الداخيل"املدريس 

 اإلدارة املدرسية. 1
 املدرسني األوائل. 2
ـــة . 3 ـــام العلمـي األقـس

 املدرسية
أعـداد  التعرف عىل -ب

طالب املدرسـة مـوزعني 
ــــــق الـصــــــفوف  وـف

 والفـصــول "الـســنوات"
 الدراسية

 التـعـــــرف ـعـــــىل -ج
الـظــــواهر املدرـســــية 

 "االيجابية، والسلبية"
 االطــــــالع عــــــىل -د

ـــد  ـــات املرـش اختصاـص
 .االجتامعي

 االـطـالع ـعـىل الئـحـة -ه
 .مجلس اآلباء واملعلمني

 االـطـالع ـعـىل ـسـجل -و
 .الجامعات املدرسية

ـىل -ز ـالع ـع ـة  االـط خـط
املرـشــــد االجتامـعــــي 
لألعوام املاضية الشهرية 

 .والفرتات والسنوية
ـــجل -ح ـــميم الـس  تـص

الـتـدريبي املتـفـق علـيـه 
ـمــع اـملــدرب يف ـضــوء 

 .الخطة التدريبية

 التـعـــرف ـعـــىل املجتـمـــع -أ
 :املدريس الخارجي من حيث

 حرص املؤسسات االجتامعيـة -أ
الرتبوية املحيطة واملتعاونة مع 

 ."لبناتالبنني وا"املدرسة 
 حرص املؤسسات التجاريـة -ب

ـــــة،  ـــــة، والدينـي واالجتامعـي
 ....والثقافية، واإلعالمية 

ـــىل الـســـجل -ج  االـطـــالع ـع
املدريس للعام الـدرايس الحـايل 
وذلك لحرص الطـالب الراسـبني 

 من العام املايض
 وضع خطة منظمـة ملتابعـة -د

كل حالة عىل حدة من حـاالت 
 .الباقون لإلعادة

 متابعة الغيـاب  املساعدة يف-ه
 .اليومي

 الحـــــــاالت الصـــــــحية، -و
 .واالقتصادية

 التعاون يف عمليـة اسـتقبال -ز
 . أولياء األمور

ـــة -ح ـــذ خـط ـــام بتنفـي  القـي
الزـيـــارات امليدانـيـــة ـلـــثالث 
مؤسسات مجاليه متنوعـة غـري 

 .املجال املدريس
 أـعـامل فنـيـة مهنـيـة ـغـريوا -ط

ــدة  ــات املرـش ردة يف اختصاـص
 .االجتامعية

ري يف عمــل جامعــة  التفكــ-ى
مدرسية وإعداد خطـة للعمـل 
ـع املرشــد،  ـا بالتعــاون ـم معـه

 .واملرشدة

ــاالت -أ ــع ـح ــل ـم  العـم
ــة ــأخر درايس، : موقفـي ـت

غـيــاب، اـشــتباه تخـلــف 
 إلخ ..... عقيل 

ـع حــاالت -ب ـل ـم  العـم
ـوء  ـة يف ـض ـة متنوـع فردـي

 .املسئوليات
 العمــل مــع حــاالت -ج

 .إبداعية
 العمــل مــع جامـعــة -د

 .اجتامعية
ـــــداد الســــــجل  إ-ه ـع

ـىل  ـدريبي وعرضــه ـع الـت
ـــــــدريبي يف  املرشف الـت
املدرســـــة والجامعـــــة 

 بصورته األولية 
 البدء يف إعـداد ملـف -و

ــة يف  ــراءات الخارجـي الـق
مجــال الرتبيــة والعلــوم 

 .االجتامعية
 إعداد ملـف الحـاالت -ز

ـة بصــورة  ـة الثالـث الفردـي
قصصــــية وموضــــوعية 

 . وتلخيصية
ـــــر -ح  إـعـــــداد التقرـي

عامل اليومية اإلحصايئ لأل
ــة  ــن بداـي ــاعات ـم بالـس

 .التدريب إىل نهايته
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 :خطة العمل السنوية يف اإلرشاد االجتامعي والنفيس 
 :أهمية التخطيط للمرشد االجتامعي النفيس 

 .أنه ينظم عمل املرشد االجتامعي والنفيس بشكل واضح  -1
هـا واضـحة يجعل األهداف التي يسعى املرشد االجتامعي والـنفيس إىل إيجاد  -2

 .كل الوضوح
يضفي املهنية عىل عمل املرشد االجتامعـي وتشـعر اإلدارة واملعلمـني بأهميـة   -3

 .عمله
يجنب املرشد االجتامعي التخبط واالرتجـال يف العمـل وتسـاعده عـىل التنبـؤ   -4

 .وتحديد األولويات وتشخيص املشكالت
طـراف ذات العالقـة الخطة أحد األساليب التي تحقق التعـاون بـني جميـع األ  -5

باإلرشاد االجتامعي مبا يؤدي إىل توفري خدمات تعاونية صحية ونفسية وصحة 
أطـفـال، ومترسـبـني، ومعرـضـني "عقلـيـة تـخـدم كاـفـة الـطـالب يف ـكـل املراـحـل 

 .لإليذاء، ومراهقني مشكلني
 

 :األهداف 
 :يسعى املرشد االجتامعي يف هذا النشاط من تحقيق الجوانب التالية 

مـيـة ـسـري خـطـة التوجـيـه واإلرـشـاد الـسـنوية يف املدرـسـة تخطيـطـا وتنفـيـذا أه  -1
 .وتقوميا باعتبارها جزءا من برنامج التوجيه واإلرشاد

تحديد اإلطار املرجعي الذي ميكن املرشد االسرتشاد به يف وضـع خطـة العمـل   -2
 .السنوية للتوجيه واإلرشاد يف مدرسته

ن أن يعمل املرشد يف إطارها عند إعداد خطـة تفسري األهداف الثالثة التي ميك  -3
  "الهدف الوقايئ والهدف العالجي والهدف الناميئ"العمل وتنفيذها 

إعداد خطة العمـل وتنفيـذها بالتعـاون مـع مـدير املدرسـة وأعضـاء مجلـس   -4
اإلدارة ومع لجان الرتبية الخاصة والتقانة ولجنة الدمج وكافة الهيئات املعنيـة 

دمات االجتامعية الرتبوية بحيث تكون خدمات التوجيه واإلرشـاد يف توفري الخ
 .جامعية ومدروسة

تحديد اإلطـار العـام للتقريـر الختـامي الـذي سـيعده املرشـد حـول الربنـامج   -5
 ..املدريس للتوجيه واإلرشاد وحول الخطة السنوية بكاملها

 .تكون خدمات التوجيه واإلرشاد جامعية  -6
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العـام للتقريـر الختـامي الـذي سـيعده املرشـد حـول الربنـامج تحديد اإلطـار   -7
 :املدريس للتوجيه واإلرشاد وحول الخطة السنوية بكاملها

 .ملناقشتها يف مطلع العام الدرايس القادم مع مدير املدرسة ومجلس اإلدارة -8

 
 :خطوات التخطيط 

 : ا ييلعند البدء بعملية التخطيط يفرتض أن يقوم ا املرشد االجتامعي مب

 .اإلطالع عىل أهداف اإلرشاد االجتامعي  -1

االجتامع مع تنظيم مجلس اإلدارة واملعلمني للتعريف مبحتويـات الخطـة مـن   -2
 .أجل التعاون معه يف بناء خطته وتنفيذها

 
 :أدوات التنفيذ 

 :تتحدد األدوات عىل النحو التايل

ـيلي  -  ـكالت التحـص ـد املـش ـية لتحدـي ـارات املدرـس ـذلك االختـب ـة وـك ة أو األكادميـي
 كـشـوف "املـشـكالت الـتـي تـقـف وراء ـضـعف التحـصـيل عـنـد بـعـض الطلـبـة 

 ."الدرجات

صندوق االقرتاحات أو املشكالت والذي يوضع يف مكان بارز يف ساحة املدرسة   - 
 .حيث يعرف الطلبة به وبأغراضه

 .مالحظات ااملرشد االجتامعي  - 

ـجل ا  -  ـيام ـس ـية ال ـس ـجالت املدرـس ـني الـس ـجيل املترسـب ـاب وـس ـور والغـي لحـض
 والراسبني 

 .املسوحات الصحية واالجتامعية والنشاطات املدرسية  - 

 .مقابالت أولياء األمور ومالحظاتهم عن أبنائهم وعمل املدرسة  - 

 .االجتامعات، واملنتديات، وقاعات االجتامعات وصاالت األنشطة  - 

 
ها وتبويبـهـا وعـمـل االجـنـدة اليومـيـة دراـسـة ـهـذه املواـقـف التالـيـة وتـصـنيف: أوال

 :واألسبوعية للعمل عىل رعايتها
املشكالت االنفعالية كالصمت والتبول الالإرادي وقضم األظافر والخجل الزائـد   - 

يف "والخوف مـن املعلـم ورشود الـذهن والعـدوان والتأتـأة وخلـل يف النطـق 
 ."املرحلتني االبتدائية ورياض األطفال
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ضعف يف اإلمالء وضـعف يف القـراءة وانخفـاض : يلية وأكادمييةمشكالت تحص  - 
 .الدافعية وأساليب الدراسة الخاطئة

ترسب من املدرسة وهروب مـن الحصـص وخـروج : شكالت االنضباط املدريس  - 
عن القوانني املدرسية ورفض أسلوب املعلم وعدم تقبل املعلم وإثارة الفـوىض 

 . والغياب عن املدرسةيف الصف والتأخر عن الدوام املدريس

غياب رب األرسة وخالفات مع الوالـدين وقسـوة األب وسـوء : مشكالت أرسية  - 
 .عالقة مع األم ووفاة الوالدين

التدخني والرسقة والغش يف االمتحان وتبـادل الشـتائم : سلوك غري مرغوب فيه - 
 .والحركة الزائدة

 وعدم الرتكيز ونقص القدرة عىل التأتأة وامللل والخجل الزائد: مشكالت نفسية  - 
التعبري عن الرأي وضعف الثقة بالنفس وتقلب املـزاج والقلـق وعـدم القـدرة 

 .عىل التحكم باالنفعاالت والكآبة والحزن والعناد

ضعف البرص وضعف عام واإلغامء وعوارض صـحية مختلفـة : مشكالت صحية - 
 .وعادات التغذية غري السليمة

 .دخل اقتصادي محدود لألرسة والعمل مع األب: مشكالت اقتصادية  - 

الخـوف مـن االمتحـان وضـعف يف تنظـيم : مشكالت التوجيه الرتبوي واملهني  - 
وقت الدراسة وضعف يف معرفة أساليب املذاكرة وضـعف يف مهـاريت القـراءة 
واالستيعاب والضعف يف وضع أهداف أكادمييـة ميكـن تحقيقهـا والضـعف يف 

تية للدراسـة والضـعف يف كيفيـة االسـتفادة مـن املكتبـة تطوير الدافعية الذا
وصعوبة الحصول عىل معلومات حـول سـوق العمـل وصـعوبة املفاضـلة بـني 
الوظائف أو املهن وصعوبة التوفيق بني قدرات الفـرد والخطـة املهنيـة وعـامل 

 .العمل

 :العمل مع الجامعات املدرسية وتشمل الجامعات التالية: ثانيا

 .فصل املدريسجامعات ال  -1
 .الجامعات العلمية التي تخدم املناهج الدراسية  -2
 ."جامعة الهواية"الجامعات البينية التي تخدم املنهج واالستعداد   -3
وهي من الجامعات التنموية التـي تعمـل عـىل "جامعات الخدمة االجتامعية  -4

 .تنمية شخصيات الطالب وتعودهم عىل تحمل املسئولية
جامعة مـن الطـالب يشـرتكون يف خاصـية واحـدة وهـي " العالجية الجامعات  -5

 "الخ..... العدوان، االنحراف الخلقي"املشكلة السلوكية عىل إختالف أنواعها
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 :العمل مع التنظيامت املدرسية الداخلية والخارجية التالية: ثالثا

 . تنظيم مجلس املدرسة سبق الحديث عن إختصاصاته-1
االجتامعي، والثقـايف، والفنـي، : مندويب الفصول الرباعي"  تنظيم مجلس الطالب-2

ـايض ـة، ".والرـي ـدايئ،واملرحلتني االعدادـي ـادس االبـت ـامس والـس ـفوف الـخ  يف ـص
 والثانوية مع مراعاة الشعب يف املرحلة الثانوية

 . تنظيم مجلس اآلباء واملعلمني ويتكون يف ضوء الالئحة املنظمة لذلك-3
 .ملعلمني عىل مستوى املنطقة السكنية تنظيم مجلس اآلباء وا-4

 
 :ركائز الخطة االجتامعية املدرسية 

 : الفئة املستهدفة -1

يتوقع أن يسعى املرشد إىل تحديد الفئـة املنتفعـة مـن كـل خـدمات اإلرشـاد 
االجتامعي التي تضمنتها الخطة بحيث يبني بوضوح ما إذا كانت فئة الطـالب غـري 

 .الطالب املتفوقوناألسوياء والطالب األسوياء و

 : رائد النشاط -2

وهو الذي ميتلك الكفايات الالزمة لتخطيط النشاط وتنفيذه وتقوميـه ويحـدد 
املرشد يف خطته قائد النشاط املسئول عن كل نشاط تضمنته الخطة بحيث يبني ما 
إذا كان ذلك القائد املسؤول هـو املرشـد أم مـدير املدرسـة أم أحـد أعضـاء الهيئـة 

 .ة أم أحد األهايل أم املرشف عىل ذوي االحتياجات الخاصة أو غريهالتدريسي

 : التوقيت -3

ويشمل ذلك تاريخ بدء النشاط وكذلك تـاريخ إنجـازه ويشـار إىل التوقيـت يف 
وعادة يبدأ االخصايئ االجتامعي والنفيس يف إعـداد .كل خطوة من خطوات النشاط

ـدرايس، ـام اـل ـن الـع ـني ـم ـبوعني األوـل ـه يف األـس ـازات يف خطـت ـدأ يف حرص اإلنـج  ويـب
األسبوعني األخريين من الفصل الدرايس، او العام الدرايس من خـالل كتابـة التقريـر 

 .الفرتي، الفصيل، السنوي
 

 :الصعوبات املتوقعة 
يحدد املرشد االجتامعي الصعوبات الفنية أو املادية التي قـد تعـرتض تنفيـذه 

 تلـك التـي قـد تحـول دون تحقيـق ألي واحد من نشـاطات التوجيـه واإلرشـاد أو
 النتاجات املتوقعة ومن أمثلة ذلك غياب رائد النشاط الواعي لدوره وتلـف أجهـزة 
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وهي مرتبطة بالصعوبات ومن شأن رصدها مساعدة املرشـد . الزمة لتنفيذ النشاط
 .يف التصدي الالزم لتلك الصعوبات يف حالة معينة

 والـذي يشـمل جميـع البنـود حيـث يتعرف املرشد االجتامعي نتائج التقـويم
 .تشكل نتائجه األساس الذي تبنى عليه الخطة يف العام القادم

 
 



 الخدمة اإلجتامعية املدرسية عوامل نشأتها وعالقتها بالرتبية 
 

77

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث
 املامرسة املهنية للخدمة االجتامعية املدرسية



 الخدمة االجتامعية كمامرسة تخصصية مهنية يف املؤسسات التعليمية
 

78



 الخدمة اإلجتامعية املدرسية عوامل نشأتها وعالقتها بالرتبية 
 

79

 
 الفصل الثالث

 املامرسة املهنية للخدمة االجتامعية املدرسية
 

 هنة؟هل الخدمة االجتامعية املدرسية م: مقدمة
إلمكانية الربهنة عىل أن الخدمة اإلجتامعية مهنة ميكن إثبات ذلك مـن خـالل 
عرض ومناقشة وتحليل مكونات أو عنارص أو مقومـات مهنـة الخدمـة اإلجتامعيـة 

 :املدرسية عىل النحو التايل 

 .القيم  -1
 .األغراض  -2
 .األدوات واألساليب  -3
 .البناء املعريف  -4
 .معياإلعرتاف املجت  -5

 
 :القيم : أوال

القيم هي مجموعة من اآلراء واألفكار واملشـاعر التـي تـؤمن بهـا طائفـة مـن   -1
ـة  ـري كطائـف ـدماتها للجامـه ـة ـخ ـاء تأدـي ـا وأثـن ـاء تعاملـه ـا أثـن ـاس وتراعيـه الـن

 .األخصائيني اإلجتامعيني أو األطباء أو القانونيني أو املمرضني وغري ذلك

والعادات والتقاليد واألعراف التي تعمل لدى طائفـة القيم هي مبثابة املعايري   -2
معينة يتوجه سلوكها اإلنساين يف خدمة املنتفعني أو املستفيدين من خـدماتها 

 .وخاصة الطالب يف املدارس أو املرتبطني بها وذي العالقة بهم

 
 :أنواع القيم 

 : القيم اإلجبارية أو القيم املطلقة-1

 باملعـيـار بـصـورة مطلـقـة مـثـل ـقـيم الـقـانون أو الـقـيم القامـئـة ـعـىل التمـسـك
الساموي أو القانون الوضعي ومن مناذج هذه القيم قيم اإلخاء والتعاون والصـدق 
والعدالة واملساواة والجامل وإلزام نفقة األب لإلنفاق عىل أرسته وقيم العالقة التي 

 اإلجتامعيـة تنظم الحياة بني الزوج وزوجته وقوانني التعليم والنقابات واملساعدات
 .الخ... 
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 : القيم التفضيلية أو الوسطى -2

والتي تعتـرب رضوريـة ألنهـا منحـدرة مـن القـيم األوىل اإلجباريـة أو املطلقـة 
ويقتدي بها هؤالء األفراد حينام تقوم طائفة باملجتمع بالتشجيع عىل اإلقتـداء بهـا 

ملجتمع واملدرسـة كـالقيم والسري تبعا لها ويكافأ من ينجح باإلقتداء بها يف األرسة وا
الخاصة باملسابقات الرتبوية التي تنظم لطلبة املدارس والتي تأخـذ أشـكاال عديـدة 
مثل املدح والثناء والتقدير سواء يف طابور الصباح أو يف إحتفاالت عيد العلـم أو يف 
وسائل اإلعالم يف اإلذاعة والتلفزيون كذلك قيم الدميوقراطية إلتاحة الفرص للطالب 

لتعبري عن ذواتهم وآرائهم بصورة متنحهم الثقة بأنفسـهم وتشـجعهم عـىل زيـادة ل
 .أدائهم اإلجتامعي

 : القيم األدائية-3

 هـي املبـادئ واملفـاهيم واملعـايري الخاصـة مبهنـة الخدمـة اإلجتامعيـة عامـة 
والخدـمـة اإلجتامعـيـة املدرـسـية خاـصـة والـتـي إنـحـدرت ـمـن اـلـديانات الـسـاموية 

عية وخربات الرواد األوائل من الخدمة اإلجتامعية ورجـال اإلحسـان والقوانني الوض
سابقا وكذلك ما آلت إليه نتائج البحوث والدراسات العلمية يف التوصـل إىل أفضـل 
املبادئ املهنية التي تساهم مساهمة فعالة يف تقديم املساعدة للمنتفعني للطـالب 

 : وغريهم ومن هذه القيم ما ييل

 : نية العالقة امله-أ 

تعرف العالقة املهنية يف الخدمة اإلجتامعية املدرسية حالة من اإلرتباط العقيل 
والعاطفي التي تنشأ بني األخصايئ اإلجتامعي والطالب من جهة وبينهام وبني أحـد 

 .أطراف املشكلة سواء يف املدرسة أو األرسة مبا يؤدي إىل عالج ومساعدة الطالب

 : ة عالجيةمراحل العالقة املهنية كعملي

للعالقة املهنية بداية ووسط ونهاية وسـوف نتنـاول هـذه املراحـل بيشء مـن 
 :التفصيل كام ييل 

 : مرحلة البداية

حيث أن الطالب يأيت إىل مكتـب األخصـايئ اإلجتامعـي وهـو يف تـردد خـائف 
 وجل تحدوه مشاعر القلـق والحساسـية والحـزن والخـوف مـن املجهـول وتشـكل 

قة الحاجز النفيس بني األخصايئ والطالب هنـا يف هـذه املرحلـة هذه املواقف الساب
 يبدأ األخصايئ اإلجتامعي بإظهار عالمـات القبـول والرتحيـب والتعـاطف والتقـدير 
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للظروف التي مير بها الطالب أو الحالة التي يعاين منها خالل كلامت اإلستحسان أو 
 بداية املقابلة أو بداية نشـوء البشاشة التي يظهرها لكرس الحاجز النفيس القائم يف

 .العالقة املهنية

 :املرحلة الوسطى

 فهي التي تتم فيهـا عمليـة التوجيـه والتعـديل والتغيـري والتنميـة والتوضـيح 
والبحث عن مصادر وخدمات بيئية متنوعة حيث يف هـذه املرحلـة تتحـد مشـاعر 

 اإلجتامعـي وأفكار كل من األخصايئ والطالب وتصـبح وحـدة يسـتثمرها األخصـايئ
ويستجيب لها الطالب بعد أن تم إرساء قواعد العالقة عىل أسس قوية وهنا ميكـن 
تشبيه هذه املرحلة بالقنطرة بوسط هذه القنطرة كان األخصايئ اإلجتامعي متوحد 

 :والطالب مستجيب ميكن أن يصل به إىل بر األمان وتكون الحالة قد وصلت إىل

 :املرحلة النهائية

الثة تلك املرحلـة التـي تقـيم فيهـا جهـود اإلثنـني وفـق إمكانيـات  املرحلة الث
املدرسة وقدرات الطالب ومهارة األخصايئ اإلجتامعـي فهنـاك حـاالت تعـالج عـالج 
نهائيا وحاالت يقف العمل معها لعدم وجود قد يكون لظـروف خارجـة عـن إرادة 

االت ـكـل ـمـنهام مـثـل ـحـاالت الـضـعف العـقـيل أو إـشـتباه الـضـعف العـقـيل أو ـحـ
 .اإلحتياجات الخاصة ذوي الحاالت املستدمية

 : مبدأ الرسية -ب

 الرسية هي صيانة وحفـظ املعلومـات والحقـائق التـي يـديل بهـا الطالـب يف 
مكان آمن أو يف أجواء مهنية آمنة وذلك لحفظها يف ملفـات يف خـزائن ذات أرفـق 

إلجتامعي مكـان محكمة وكذلك بنظام دليل رقمي لكل حالة وأن يتوفر لألخصايئ ا
بعـيـد ـعـن الضوـضـاء والتـشـويش يف غرـفـة هادـئـة مـصـممة بحـيـث تحـفـظ أـجـواء 
املقابالت املهنية بعيدا عن أعـني الفضـوليني إىل جانـب قيـام األخصـايئ اإلجتامعـي 
بنرش ثقافة الرسية بني املعلمني وذلك لعدم للجوء والحضور إىل مكتبه إال بتنظـيم 

ـدخول  ـاب واـل ـرق الـب ـدم ـط ـبق أو ـع ـد مـس ـي إال بـع ـايئ اإلجتامـع ـاب األخـص إىل ـب
 .اإلستئذان حرصا عىل رسية املعلومات

 
 :أغراض الخدمة اإلجتامعية املدرسية : ثانيا

إن الخدمة اإلجتامعية املدرسية تحقق مجموعة من األغـراض منهـا العالجيـة 
 :والوقائية والتنموية وكذلك هناك أغراض أخرى
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 ."تقوميية"أولية ووسطى ونهائية 

 : األهداف العالجية-1

 وهي األهداف التي تتضمن الخدمات التي تشمل إعداد امللفات اإلجتامعيـة 
للحاالت الفردية التي تتطلب جهدا عالجيا عميقا وكـذلك توجيـه الجهـود الفرديـة 
الرسيـعـة املوقفـيـة الـتـي تحـتـاج إىل توجـيـه وإرـشـاد وـيـتم ـهـذا إىل جاـنـب إـقـرار 

لـربامج التـي تعمـل عـىل إحـداث النمـو والتغيـري إحتياجات أعضاء الجامعات يف ا
 . املقصود يف حياة هؤالء الطالب ويف شخصياتهم

 : األهداف الوقائية-2

 تلك األهداف التي تتضمن الربامج والخدمات التي يقوم األخصايئ اإلجتامعي 
بإعدادها وتنفيـذها ومتابعتهـا لجميـع الطـالب يف كافـة املراحـل التعليميـة منعـا 

 املشكالت مستقبال كربامج التوعية والتثقيف الخاصـة مبكافحـة التـدخني لوقوع يف
واإلدمان واإليـدز وكـذلك بـرامج توعيـة الطـالب مبشـكالت املـرور وكـذلك وقايـة 

الـخ مـن ....الطالب مـن الرسـوب مـن خـالل التوعيـة ألسـاليب اإلسـتذكار الجيـدة
 .الربامج

 : األهداف التنموية-3

لك الخدمات التي تعمـل عـىل مسـاعدة الطـالب هي األهداف التي تتضمن ت
لتنمية قدراتهم اإلجتامعية التي تساعدهم عىل التحصـيل والتكيـف والتوافـق مـع 
املجتمع املدريس وذلك من خالل املسابقات املدرسية والـربامج التقومييـة ملواجهـة 

 .مشكلة التأخر الدرايس ورعاية الطالب املتفوقني

 
هداف الخدمة اإلجتامعيـة املدرسـية إىل تصـنيف وميكن أن نقسم أغراض أو أ

 :آخر وهو األغراض العامة

املساهمة يف عملية التنشئة االجتامعية وذلك من خالل مـا تـوفره املهنـة مـن   -1
خدمات فردية للطالب كـأفراد مـن خـدمات العـالج الـذايت يف تعـديل أمنـاط 

 الـسـلوكية الشخـصـية، وأـسـاليب الـثـواب والعـقـاب، والـتـدريب ـعـىل الـعـادات
 الصحيحة وتجنيبهم العادات السلوكية الخاطئة

املساهمة يف زيادة التحصيل الدرايس مـن خـالل التوجيـه التعليمـي، وتنظـيم   -2
.... وقت االستذكار وتهيئة البيئة املدرسـية واملنزليـة لصـالح االسـتذكار الجيـد 

 .الخ
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جيع، وإعداد لوحات تحقيق وتنمية الدافعية من التعلم بواسطة أساليب التش  -3
ـا الـسـيام أـصـحاب  الرشف للـطـالب املتـفـوقني دراـسـيا،وتكريم املتـفـوقني عقلـي

 .املواهب املختلفة

الـتـدريب ـعـىل الدميقراطـيـة ـمـن ـخـالل ـبـرامج مـجـالس الـطـالب االجتامعـيـة   -4
 .والثقافية والفنية والرياضية

لجامعـات التدريب عىل القيـادة والتبعيـة مـن خـالل التـدريب عـىل قيـادة ا -5
 .وريادتها تارة وتارة نوابها وكافة املناصب الهيكلية يف اللجان والجامعات

العمل عىل عالج املشكالت االجتامعية والسلوكية التي تواجه الطالب وخاصـة   -6
  .مشكالت الطفولة واملراهقة وحتى الشباب الجامعي

ء، وتنقيـة الـرتاث، املساهمة يف تحقيق األهداف الرتبويـة املعـارصة يف االنـتام  -7
ـكالت  ـوع يف املـش ـن الوـق ـتهم ـم ـدة، وحامـي ـار األرسة الواـح ـامن يف إـط والتـض

 .مستقبال

املساهمة يف إعداد الخطط والربامج الرتبويـة واالجتامعيـة يف مجـالس االدارة،   -8
 . ومجالس اآلباء والطالب

 
 :أدوات وأساليب الخدمة اإلجتامعية املدرسية : ثالثا

عية املدرسية متارس من خالل أدوات تقنية مهنية تدرب عليهـا الخدمة اإلجتام
األخصائيني اإلجتامعيني خالل فرتة إعدادهم العلمي واألكادميي ذلك ليتسـنى لهـم 
تقديم أفضل الخدمات العالجيـة والوقائيـة والتنمويـة وأدوات ومهـارات الخدمـة 

جتامعـي يف ضـوء اإلجتامعية املدرسـية متعـددة ومتنوعـة يسـتثمرها األخصـايئ اإل
 : إحتياجات املوقف والخدمة املطلوبة ومن أهم تلك األدوات

 : املقابلة -1

لقاء مهني إتصايل هادف بني األخصـايئ اإلجتامعـي املـدريس والطـالب كـأفراد 
وكأعـضـاء يف جامـعـات مدرـسـية أو تنـظـيامت مدرـسـية والـطـالب كاـفـة املعنـيـني يف 

تم توضيح ذلك يف مفهم الخدمة ". املهنيةتقديم الخدمة تحقيقا لعملية املساعدة 
 .االجتامعية املدرسية

 : التسجيل -2

وهو عملية فنية لتدوين العمليات املهنية املختلفـة وعـدد أهـداف وأسـاليب 
 التدخل املهني كتابيا أو صوتيا تحقيقا لألهداف اإلرشافية وصـيانة حقـوق الطـالب 
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 تـم ". اإلجتامعـي يف التـدخل املهنـيوهو التقرير الحي املوضح ملهـارات األخصـايئ
 "توضيحه سابقا

 
 : البناء املعريف للخدمة اإلجتامعية املدرسية: رابعا

هـو نسـق مـنظم مـن املعـارف واملعلومـات والحقـائق : تعريف البناء املعريف
العلمية اليقينية وشبه اليقينية التي تفرس السلوك الفـردي والجامعـي والتنظيمـي 

األخصايئ اإلجتامعي إىل تحديد العوامـل واألسـباب التـي أدت للطالب والتي تقود 
إىل املشكلة املدرسـية أو تـؤدي إىل تفسـري وتحديـد إحتياجـات أعضـاء الجامعـات 

 .املدرسية أو التنظيامت املدرسية

 
 : أنواع ومستويات البناء املعريف

 : البناء املعريف العام للمهنة " أ "

خـصـايئ اإلجتامـعـي اـملـدريس يف الجواـنـب تتـحـدد مكوـنـات اإلـعـداد املهـنـي لأل
 : اآلتية

الرعايـة اإلجتامعيـة والخدمـة اإلجتامعيـة "املواد أو العلوم املهنيـة األساسـية   -1
 ".وخدمة الفرد وخدمة الجامعة وتنظيم املجتمع والتخطيط والبحث واإلدارة

فروعـه علم اإلجتامع وفروعه وعلـم الـنفس و"العلوم املساعدة أو التأسيسية   -2
 ".وعلم الترشيع والقانون واللغات والكمبيوتر والبيولوجيا والرياضيات

 :العلوم املجالية وتنقسم هذه العلوم إىل   -3

وهـي التـي تنشـأ أساسـا للمامرسـة مهنـة الخدمـة اإلجتامعيـة : مجالية أولية -أ 
ويـكـون فيـهـا عـمـل األخـصـايئ اإلجتامـعـي أـسـايس مـثـل تنـظـيم األرسة ورعاـيـة 

 .ة ورعاية الشباب واملسنني واألحداث ورعاية املعاقنيالطفول

وهي التي مل تنشـأ أساسـا ملامرسـة مهنـة الخدمـة اإلجتامعيـة : مجالية ثانوية -ب
ولكن أصبحت الخدمة االجتامعية متارس فيها كحـق مـن حقـوق اإلنسـان إىل 
جاـنـب أن وظيـفـة األخـصـايئ اإلجتامـعـي فيـهـا مـسـاعدة املؤسـسـة يف تحقـيـق 

 .الخ... ثل املدارس واملستشفيات واملصانعهدفها م

من خالل ترجمة األقوال إىل األفعال ووضع النظريات محـل "التدريب امليداين   -4
" التطبيق ومن خاللها يكتسب الطالب مهارات وخربات وميـارس دوره املهنـي 

 :ويبدأ دامئا التدريب امليداين 
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  "تال يقل عن خمس زيارا"الزيارات امليدانية  -

التدريب عىل بعض املهارات مثل مهارات املقابلة والتسجيل واإلتصال الدراسة   - 
 .والتشخيص والعالج ومهارة إستثامر إمكانية املدرسة

 .املامرسة الفعلية أو املهنية داخل املدرسة  - 

 
 : ويشتمل عىل اآليت:  البناء املعريف الخاص"ب"

 .خدمة اإلجتامعية املدرسيةاملفاهيم واملصطلحات املرتبطة بال  -1
لكـل مرحلـة مـن مراحـل " والخاصـة "وزارة الرتبيـة"األهداف الرتبوية العامة   -2

 ."التعليم عىل حدا
 .تاريخ ونشأت اإلدارة التعليمية الحكومية واألهلية  -3
القيم، األغراض، األدوات واألسـاليب، البنـاء "عنارص ومكونات املامرسة املهنية   -4

 "التصديق املجتمعياملعريف، 
 .تطبيقات الخدمة اإلجتامعية املقارنة يف الدول العربية واألجنبية  -5
 .مامرسة خدمة الفرد املدرسية -6
 .مامرسة خدمة الجامعة املدرسية -7
 .مامرسة تنظيم املجتمع املدريس -8
 .مقومات ومعوقات الخدمة اإلجتامعية املدرسية  -9
 
 : البناء املعريف النظري "ج"

هو كافة املعلومات واملعارف النظريـة التـي تسـري عليهـا املامرسـة املهنيـة يف 
التعرف عىل العوامل واألسباب املؤدية إىل املشكالت املدرسية وكذلك اآلليات التـي 
ـة  ـة والخدـم ـة عاـم ـة االجتامعـي ـة الخدـم ـيام وأن مامرـس ـا ال ـس ـاهم يف عالجـه تـس

ية القرن التاسـع عرش ومطلـع القـرن االجتامعية املدرسية بخاصة قد بدأت مع نها
العرشين،حني تم إنشاء أول مدرسة متخصصة يف إعداد األخصائيني االجتامعيـني يف 

وقـد سـاعد يف إنشـاء هـذه املدرسـة .1998جامعة كولومبيا بواليـة نيويـورك عـام 
العاملني الناشطني يف منظامت اإلحسان وخاصة املفكـرة والعاملـة مـاري ريشـموند 

 وإصـدارها ألول مؤلـف يف 1917 إرساء قواعد طريقة خدمة الفرد عـام الشهرية يف
 ."التشخيص االجتامعي"هذه الطريقة أطلقت عليه 
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بعدها جاءت هوليس، وبريملان هـؤالء العلـامء وغـريهم مـن رجـال اإلحسـان 
حوـلـوا مهـنـة اإلحـسـان إىل مهـنـة الخدـمـة االجتامعـيـة لتنـضـم إىل املـهـن اإلنـسـانية 

  يف مجال خدمة اإلنسانية، األخرى العاملة

واعتمدت عملية املساعدة املقدمـة لإلفـراد يف كافـة مجـاالت املامرسـة عامـة 
واملجال املدريس بخاصة عىل نظريتني يف بادئ األمر وهام النظرية البيئية والنظريـة 
التحليلية النفسية الفرويديـة، باعتبـارهام النظـريتني السـائدتني يف العقـود الثالثـة 

وبعد انتشار املامرسة املهنية ومجاالتها األولية والثانوية .  من القرن العرشيناألوىل
والدول النامية العربية واألجنبية، , يف كافة الواليات األمريكية ودول أوروبا الغربية 

فقد رأى األخصائيون االجتامعيون وخاصة اللذين يعملون يف املامرسـة التخصصـية 
الرتبويـة االسـتفادة مـن االتجاهـات السـائدة يف تفسـري املدرسية يف كافة املراحـل 

املواقف واملشكالت املدرسية التي أخذت باالزدياد مع زيادة اإلقبـال عـيل التعلـيم 
 ، 1948وخاصة بعد عام 

ذلك العـام الـذي نبهـت فيـه األمـم املتحـدة الـدول األعضـاء إىل أهميـة نرش 
ارس وخاصة من هم يف سـن التعلـيم وتشجيع األرس فيها عىل إرسال أبنائها إىل املد

ويف منتصف الخمسينات بدأت املهنة العمـل يف إعـادة وترتيـب أوضـاعها .االلزامي
التنظيمية واملهنية والعمل عىل صياغة أدبا مهنيـا أكـرث خصوصـية وعمقـا لتفسـري 
أفضل للمشكالت املدرسية ووضـع األطـر العالجيـة التشخيصـية والـال تشخيصـية، 

ر الـذي اتضـحت فيـه معـامل البنـاء املعـريف الخـاص ملهنـة الخدمـة والعالجية، األم
االجتامعية هذا وقد تناولت املهنة اإلنسان يف كافـة مجاالتـه بالرعايـة ومـن هـذه 

 :االتجاهات عىل سبيل املثال 

... نظريات متعددة حول فهم اإلنسان منها ما هـو تحلـييل، وعقـيل، وسـلويك   -1
 .الخ

 ماهـيـة اإلنـسـان ومـشـكالته وأـثـرا لبيـئـة واملجتـمـع، نظرـيـات متـعـددة ـحـول  -2
وانعكاـسـاته ـعـىل حـيـاة وـسـلوك اإلنـسـان وترصفاـتـه وتعامالـتـه ـمـع اآلـخـرين 

 .وخاصة نظرية األنساق والتفاعلية وااليكولوجية
نظرـيـات واتجاـهـات ـحـول إـجـراءات مـسـاعدة اإلنـسـان للمـسـاهمة يف ـعـالج   -3

املـنهج الـوظيفي والـواقعي : خاصـةمشكالته التي حالت دون أدائـه ألدواره و
 .والعقيل، والسلويك، والبيئي

 .نظريات التدخل املهني القصري والطويل املدى  -4
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ويف ضوء ما سبق ميكن لنا أن نعـرض جانبـا لهـذه النظريـات التفسـريية عـىل 
 .النحو التايل

 
 :االتجاهات التقليدية طويلة املدى: أوال

 : اتجاه سيكولوجية الذات-1

واكبت نشوء االتجـاه الفرويـدي ,  نظرية نشأت يف أوائل القرن العرشينوهي
 تراه هاملتون بأنه مدخل عالجي لحاالت التأخر 1917وخدمة الفرد عام , العالجي
والنفسية التي أحبطت يف املايض , واضطرابات الكالم والعقلية والسلوكية, الدرايس 

 . ملجموعة من املواقف املعقدة

إتجـاه عالجـي إجتامعـي نـفيس لحـل مشـكالت الطـالب : بأنه وتراه هوليس 
وغريهم يف مجاالت املامرسة من خالل إطالق إحاطات املايض بصورة مريحة ليكون 

: ويف ضوء هذا االتجاه تعود أسباب املشكلة املدرسية. الطالب أكرث تحررا واستقرارا
 :لتالية إىل ضعف ذات صاحب املشكلة، وضعف الذات قد يكمن يف الجوانب ا

خلـل يف األذن "اإلدراك ويحتمل أن يكون الضعف يف السمع بكافة مسـتوياته   -1
خلـل يف رؤيـة "وقد يكون يف البرص . الخارجية، أو األذن الوسطى، أو الداخلية

الرشح عىل لوحة السبورة، أو ضـعف أو اضـطراب يف الكـالم والنطـق وكـذلك 
امنة وراء الظـواهر واسـتيعاب ضعف يتعدى أكرث من ذلك إىل فهم املعاين الك

 .طبيعتها وأسبابها وآثارها

اإلحساس املناسب يعترب اإلحساس والشعور بـاملثريات واالسـتجابة لهـا بصـورة   -2
طبيعية فهذا يدل داللة واضحة عىل اإلحساس املناسـب لكـن الطـالب الـذين 
 يخافون بصـورة غـري طبيعيـة، أو اللـذين ال شـعرون مبواعيـد االمتحانـات وال

يستجيبون لهـا مـن خـالل الدراسـة الجـادة أو اللـذين ال يشـعرون بالنـدم يف 
 .مواقف الندم فهؤالء يعتربون من ذوي الذات الضعيفة

 : التفكري-3

يعترب الطالب ذو ذات ضعيفة إذا كان يعان من ضـعف يف الـذاكرة وتحريـف 
 يف الحـديث للذكريات املستدعاة، وعدم الرتكيز، والرشود والرسحان وعدم الـرتابط

أو األفكـار والبـعـد عـن الحكـمـة والصـواب يف آراـئـه، وزيـادة أو إرساف يف التخـيـل 
 .، وكذلك عدم القدرة عىل التنبؤ أو عدم القدرة عىل االستقراء"أحالم اليقظة"
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 : التنفيذ -4

الطالـب يف ـهـذا املـكـون ال ـيـتمكن ـمـن إتـخـاذ ـقـرارات يف املواـقـف املناـسـبة، 
 األعامل املطلوبة منه بعكس الطالـب اللـذي يتمتـع بـذات فنجده بطىء يف تنفيذ

قوية، كام ميتاز الطالب الضعيف الذات بالنشاط املرتدد والجمود، وفقدان املرونـة 
هذا وتركـز النظريـة عـىل دراسـة وتشـخيص وعـالج .وينز إىل التربير وإدعاء العجز

لطالـب مـن حالة الطالب الضعيفة من خالل االهتامم مبـايض وحـارض ومسـتقبل ا
اإلدراك، اإلحسـاس، التفكـري، "خالل التقييم الدقيق لكافة وظـائف الـذات األربعـة 

 ."اإلنجاز

 
 :هذا ويتميز هذا االتجاه مبميزات عديدة نذكر منها عىل سبيل املثال ال الحرص

االتجاه يناسب مشكالت طلبة املدارس املعقدة وخاصة التي تعيش يف ظروف   -1
ية صارمة مليئة باالحباطات والتفكـك األرسي وتتطلـب إجتامعية وتربوية أرس

هذه املشكالت عمليات مهنية عميقة حتى ميكنهـا التوافـق مـع نفسـها ومـع 
 البيئة االجتامعية املحيطة به

 .تستغرق وقتا وجهدا مضنيني لتحقيق أهدافها  -2

ائيني تحتاج إىل تكاليف مادية كبرية وكذلك إىل موارد برشية كبرية مـن األخصـ  -3
 .االجتامعيني

 .يرتكز العالج عىل تعاون الطالب وأرسته ومعلميه  -4
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 :سيكولوجية الذات من خالل الرسم التوضيحي : النظرية التقليدية

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

  إفراغ وجداين               تقوية الذات                                                  

 
 الدعم النفيس                                                                                       

 
 البصرية                                                                                          

 
  الدعم البيئي املبارش وغريه                                                                                   

 

 

 
 
 

 تدخل مهني

العوامل متعددة

ذات ضعيفة

 
 أخصايئ اجتامعي

 
ــل ــتم الوصـــول إىل ـح ــذلك ـي ـب
ـــة ـــن الحاـل ـــكلة أو تتحـس املـش

 .الدراسية للطالب أو تقوى ذاته

 عالقة مهنية
 إفراغ املايض

  تدعيم-توضيح
 معونة نفسية



 الخدمة االجتامعية كمامرسة تخصصية مهنية يف املؤسسات التعليمية
 

90

 :االتجاهات التفسريية قصرية املدى: ثانيا
تتعدد االتجاهات قصرية املدى، أو ما يطلـق عليهـا االتجاهـات الالتشخيصـية 
والتي تتناول حارض املشكلة بعيدا عن ماضيها ولـذا فإنهـا تخـترص الوقـت وتقلـل 

د، والتكاليف، فهي إتجاهـات تـتامىش مـع ريـتم الـعرص، ذلـك الـعرص الـذي الجه
يعطي أهمية للوقت، إىل جانب إعطاء االهتامم اىل مشكالت اإلنسان وعدم إضاعة 

 :وقته ومن هذه االتجاهات عىل سبيل املثال للحرص نوجزها فيام ييل

 : االتجاه الواقعي-

امعـيـة ويـصـلح للمـشـكالت  ـهـو ـمـدخل قـصـري اـملـدى لـعـالج املـشـكالت االجت
املدرسية والرتبوية التي يعاين منها الكثري من طلبة املدارس، والتلميـذ الـذي يعـاين 

 :من مشكلة مدرسية هو 

تلميذ فاقد الهوية سواء يف داخل املدرسة أو داخل املنزل، مبعنى عدم إعطائه   -1
وـيـة مـسـئولية أو مكاـنـة، ووظيـفـة، ـعـدم تكليـفـه مبـسـئوليات تعطـيـه فيـهـا ه

 .ومكانة تربوية إجتامعية
أو تلميذ فاقد الحب مبعنى عدم إشعاره بأنه إنسان مرغوب فيـه، او القسـوة   -2

 .عليه، أو إهامله
أو تلميذ فاقد االثنني معا، ولذا تتكون لديه هويـة فاشـلة لعـدم االهـتامم، أو   -3

 .عدم الحب أو الحنان املتوازن

الحب والحنان واالهتامم للحصـول عليـه ولذا فإن التالميذ الذين يبحثون عن 
وانحرافيـة، أرسيـة، ,من مصادر أخرى وقد يقعون يف مشـكالت تربويـة، وسـلوكية 

 . أو ترشد"تأخر درايس"دراسية 

هو من خالل إعطاء االهتامم والحب : واألسلوب الناجح لعالج هذه املشكالت
 .ل، أو اإلهاملوالحنان لألبناء بصورة متوازنة بعيدا عن القسوة أو التدلي

 : االتجاه السلويك-2

 ـهـو ـمـدخل ال تـشـخييص إعتـمـد ـعـىل معطـيـات نظرـيـات اـلـتعلم والـثـواب 
بأنها مدخل سلويك عالجي، يقوم عىل التعليم والتعليم : والعقاب، وقد عرفها سكيرن

 الرشطي 

 :واملشكلة يف ضوء هذا االتجاه 

 .هي عادة متعلمة بصورة خاطئة أو عادة سلوكية خاطئة
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بأنه إطارا عالجيـا يقـوم عـىل تفسـري املشـكالت : كام ميكن تعريفه من جانبنا
املدرسية وغريها من خالل عاداته السلوكية التي إكتسبها بطريقـة خاطئـة وتعـالج 
املشكالت مـن خـالل القـوانني التعليميـة املتدرجـه، كـالتعزيز والتـدعيم واإلطفـاء 

ـلبية ـة والـس ـوافز اإليجابـي ـور.والـح ـل بـص ـدخني، وتتعاـم ـاالت الـت ـع ـح ـة ـم ة ناجـح
واضطرابات الكالم، والتبول الالإرادي، وقضم األظافر، وعـادات اإلسـتذكار الخاطئـة 

 .والسلوك العدواين وغري ذلك من املشكالت السلوكية

 : االتجاه العقيل او النظرية املعرفية -3

قال أفالطـون وأرسـطو وسـقراط أن عقـل اإلنسـان هـو الطريـق اىل الفضـيلة 
ة عندما ظهر مفهوم الحكمة كمعيار للمعرفة والحقيقة والفضيلة، وقد عرفـه خاص

بأنه االسـتخدام األمثـل مللكـة التفكـري العقـيل املنطقـي : علامء العقل أو املعرفيني
لعالج مشكالت اإلنسان يف كافة مجاالت املامرسة السيام املجال املدريس من خـالل 

لعقـيل ملشـكالت الطـالب هـي معوقـات والتفسـري ا. تصحيح معرفة أفكار الطالب
تكمن يف خلـل العمليـات العقليـة نتيجـة غيـاب العقـل وغيـاب الحكمـة وتعـالج 

 .بإستعادة العقل لوظائفه

فالطالب املتأخر دراسيا قد يكون سبب تأخره هو إنخفاض أداء عمل ووظيفة   - 
 قدراته العقلية مثل عـدم القـدرة عـىل التـذكر والنسـيان وعـدم القـدرة عـىل

 .الرتكيز وعدم الربط بني املتغريات عدم القدرة عىل التخيل واالستقراء والتنبؤ

التلميذ املتخلف عقليا هـو الـذي يعـاين مـن خلـل يف قدراتـه العقليـة تعـود   - 
 .ألسباب الوراثة والظروف التي تعرضت لها امل أثناء عملية الحمل أو الوالدة

 : االتجاه الوظيفي-4

تجاه أن الطالب الذي يعاين من مشكلة هـو ذلـك الطالـب  يرى أنصار هذا اال
الذي كان لديه إرادة قوية لكنها تعطلت لديه لسبب أو آلخر فيكون السبب كامنا 
يف صحته أو تفكريه، أو بيئته االجتامعية أو جهازه النفيس وميكن عودة اإلرادة مـن 

ملسـاعدات االجتامعيـة أخصايئ ذو خربة يعرف القوانني واللوائح املدرسية وقوانني ا
املختلف يف أنحاء اململكة ذو إرادة تتحدى إرادة الطالب بصـوره هادئـة وواضـحة 

 .تعمل يف النهاية إىل تقوية إرادة الطالب

 . نظرية االنساق-5

ـرد  ـب كـف ـاعدة الطاـل ـمويل ملـس ـدخل ـش ـا ـم ـة بأنـه ـذه النظرـي ـرى أـصـحاب ـه  ـي
 ة بانسـاق أخـرى كنسـق األرسة وأساليب مساعدته من خالل إرتباط مشكالته املتعدد
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نسق الطالـب : ومن مفاهيمه. واملدرسة، والجرية، واملجتمع الكبري الذي ينتمي إليه
األرسة املهملـة، الطـاردة، األرسة "كمشكلة مستقلة، أو نسق أرسة الطالب كمشكلة 

 أو يكون منتميا لنسق الحي املريض وتأثرياته عليـه، كالطالـب "الصارمة أو القاسية
لذي يعيش يف حي غري منظم، مثال الطالب الذي يعـيش يف أرسة متزمتـة فتظهـر ا

 .عليه مخاوف سلبية قرسية تعوق تكيفه وتوافقه وبالتايل تحصيله

االتفاق والتعاقد، والتنازالت املتبادلة، والسـلطة "ومن أساليب العالج املقرتحة 
 ."واألوامر

تنوعـة منهـا نظريـة الـدور هذا وقد عرفت املهنة العديـد مـن االتجاهـات امل
  والنظرية االيكولوجية، والروحية، "املتوقع والفعيل"

 : اتجاه التدخل يف األزمة -6

 األزمة هي عبارة عن محنه أو مشكله أو موقف طارئ يصيب الطالـب سـواء 
يف املدرسية أو أثناء تواجده يف األرسة حيث تؤدي هذه األزمة إيل عدم قـدرة عـىل 

افق إال مبساعدة اآلخرين سواء كـان اآلخـرين اآلبـاء أو املعلمـني أو الترصف أو التو
األخصائيون اإلجتامعيون أو النفسيون ومن األزمات األكرث شيوعا بني طلبة املدارس 
فقد عزيز للطالب لوفاة أحـد الوالـدين لسـبب مـا أو تعـرض الطالـب إىل رسـوب 

وخوف شـديد سـواء مـن مفاجئ يف بعض املواد الدراسية أو تعرضه لحادث مروع 
حرائق أو حروب أو أعاصري تودي هذه الحوادث إيل فقدان إتزان التلميـذ وأحيانـا 

 .إيل فقد وعيه

 
 : مراحل األزمة التي مير بها الطالب ودور األخصايئ اإلجتامعي بكل مرحلة

هناك مراحل مير بها الطالب املتعرض لألزمة ودور األخصايئ االجتامعي يف كل 
 : ذه املراحلمرحله من ه

املرحـلـة األوىل وـهـي ـتـرك التلمـيـذ يـعـرب ـعـن مـشـاعره وقلـقـه وغـضـبه أـمـام   -أ 
األخصايئ اإلجتامعي أو األخصايئ النفيس دومنا تدخل حتى يـتم تنفـيس كافـة 
مظاهر القلق أو التوتر أو الرعب الذي تعرض له مع مالحظته وإظهار مشاعر 

 . حالتهالتجاوب وتقدير ذلك الحدث وإنعكاساته عىل
البدء بالحديث مع الطالب بعد أن بدأ بإستعادة توازنـه ووعيـه وهنـا يبـادره  -ب

إننـي أقـدر " األخصايئ االجتامعي بعبارة فيها نوع من العالج الرسيع قائال له 
 كل ما حدث لك وأشعر مبشاعر نحوك ولكن هل تري أن السـكوت واالنطـواء 
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هنا يبدأ التلميـذ بإسـتعادة التـوازن وعدم النشاط والفاعلية قد يحل األزمة و
 . ويدرك الحقيقية ويبدأ باليقظة من املوقف وأثار األزمة التي تعرض لها

البدء يف تدعيم وتعزيز وتهيأت التلميذ للمرحلة القادمـة وتقـديم كـل أنـواع  -ج
اـلـدعم واملعوـنـة النفـسـية واملادـيـة إن أمـكـن حـتـى ميـكـن ـهـذا التلمـيـذ ـمـن 

 .امل والتوافق والتكيف االجتامعي مع نفسه ومحيطني بهإستعادة توازنه الك
 

 الفرق بني الصدمة واألزمة

الصدمة هي حدث خارجي فجـايئ  التعريف
وغري متوقع، يتسم بالحدة ويفجر 
الكـيــان إلنـســاين ويـهــدد حياـتــه 
بحيث ال تسـتطيع وسـائل الـدفاع 
املختلفـــة أن تســـعف اإلنســـان 

 .للتكيف معه

حالـة األزمة هـي فـرتة حرجـة أو 
غري مستقرة عليها حـدوث نتيجـة 
ـمـؤثرة، وتنـطـوي يف األغـلـب ـعـىل 
أـحـداث رسيـعـة وتـهـدد للـقـيم أو 
لألهداف التى يؤمن بها من يتـأثر 

 .باألزمة
 خلل يف السلوك اليـومي وعـدم -1 األعراض

القدرة عـىل القيـام باألنشـطة 
 اليومية املعتادة

 ود فعل سلبية تامة وانسـحاب -2
 تام

 .معتادة رائدة غري -3

 . الخوف قلق والتوتر والتوجس-4

 الرشود الذهبي وعـدم القـدرة -5
 .عىل الرتكيز

 اضـــطرابات النـــوم وألحـــالم -6
 .املزعجة والكوابيس

 أعراض فسولوجية مثل فقـدان -7
الـشــهية واـضــطرابات الـكــالم 

 .والتبول الالرادي

 هجـمـة الرـعـب وـهـي الـشـعور -8
بالتهدـيـد والتنـقـل ـمـن مـكـان 

 . بطريقة عشوائيةاألخر الجري

 عدم االسـتيعاب وصـعوبات يف -1
 .التفكري

 حاـلـة ـمـن اـلـرتدد ترتاـفـق ـمـع -2
 .الدوار

 . كظاهر القلق االنهيلري-3

 . نقص القدرة عىل املبادرة-4

 . إهامل عىل الصعيد املهنى-5

 . اضطراب النوم-6

ـــض املظــــاهر -7 ـــتمرار بـع  اـس
ـــل الرصاخ أو  ـــتريية مـث الهـس

 .النواح

ــور الكـــو-8 ابيس واألحـــالم  ظـه
 .املزعجة

 ارتـفـاع ـضـغط اـلـدم أو ظـهـور -9
ـا اـملـوت  ـو وأحياـن ـات الرـب نوـب

 .املفاجئ

 



 الخدمة االجتامعية كمامرسة تخصصية مهنية يف املؤسسات التعليمية
 

94

ـة  ـارات هاـم اعتـب
 للمواجهة

 . شدة الصدمة ومدة تكرارها-1

 نضج الشخص املصـاب وعمـرة -2
 .الزمني

 الـجـــرنة الـســـابقة للـشـــخص -3
 .املصاب

 فسري الحدث مـن وجهـة نظـر -4
 .املصاب

 .تقداته ثقافة الشخص ومع-5

ــنفيس للشـــخص -6 ــوين اـل  التـك
 .املصاب

 تفهم طبيعة األزمـة وإفرازاتهـا -1
 .وإدراك أنواعها ودورة حياتها

ـاملة أو -2 ـة ـش ـواع األزـم  إدراك أـن
ـة أو عنيـفـة  ـة هادـئ ...... جزئـي

 .الخ

 تفكــــري الشــــخص وعمــــره -3
 .ومعتقداته

يجب أن ال تدار من خـالل املـدير  املدير أو املعالج
 وإمنـا مـن ""لسوبر مانا""الخارق 

خالل فريق عمل خـاص ومتكامـل 
يختار أعضاؤه بعناية فايقـة وبـتم 
ـــع مســــتوياتهم  ـــدريبهم ورـف ـت
وإكسابهم املهـارات الالزمـة إلدارة 
ـذا  ـم ـه ـب أن يتـس ـدمة ويـج الـص

 .الفريق

ومدير أو معـالج األزمـة عـام هـو 
 .يف الصدمة

يتـبــع اـملــدير أو 
 املعالج

 بـقـــوة اإلمـيـــان واإلرادة وـشـــدة
التحمــل والقــدرة عــىل التفكــري 
ــداعي وأن يتـســم باملـهــارات  اإلـب
ـة وبالـقـدرة ـعـىل االتـصـال  القيادـي
ــة  ــع كاـف ــات ـم ــوين العالـق وتـك

 األطراف ذات الصلة بالصدمة

مدير أو معالج األزمة عـام هـو يف 
 الصدمة

تقوية الوازع الديني لدي اإلنسـان  طرق لوقاية
ــعور  ــة الـش ــام وتقوـي ــكل ـع يـش

ـوال ـاالنتامء واـل ـرة ـب ـوطن وفـك ء لـل
ـل  ـدرة تجـع ـاء والـق ـان بالقـض اإلمـي
ــة حـــدوث االضـــطرابات  إمكانـي
النفسية الناتجة عن الصـدمة أقـل 
ـــا يف  ـــا عنـه ـــدوثا يف مجتمعـن ـح

 .املجتمعات الغريبة

- 
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 نقل الشخص املصاب من بـؤرة -1 التشخيص العالج
 .التوتر إىل مكان أخر أكرث أمانا

 إعطــاء فرصــة الشــخص بــأن -2
من وجهة نظرة يصف الحدث 
 .وبلغته الخاصة

 اطلب منة أن يعرب عن مشاعره -3
أثناء مروره بالحـدث وشـعوره 

 .حاليا

 ـســـاعده أن يـشـــعر باألـمـــان -4
 والتحدث بحرية

 اـســتخدام مـهــارات االـســتامع -5
الفـعــــال وـطــــرح األـســــئلة 

 .املفتوحة

 اـســتخدام تقنـيــات االـســرتخاء -6
العضىل ملساعدتة عىل للتنفس 

 .الراحةبعمق والشعور ب

 مناقشة الشخص يف اإلجـراءات -7
الـتـي ـقـام بـهـا لحامـيـة نفـسـه 
وكيف ميكن الترصف مسـتقبال 
ــو حـــدث أو تكـــرر هـــذا  ـل

 .الحدث

 العمل عـىل دمـج يف أعـامل أو -8
أنشطة جامعية تسـاعده عـىل 

 .التفريغ االنعفايل

 فريـــق عالجـــي باملســـكنات -9
وفريق أخر يتـوىل العـالج مـن 

 .األساس

ـمـة بدـقـة التفرـيـق  تحدـيـد األز-1
ـبـني الظاهرـيـة الـتـى يفتعلـهـا 
ــاورة واألزـمــة  الـشــخص للمـت

 .الفعلية والحقيقية

ـدق -2 ـة بـص ـع األزـم ـايش ـم  التـع
وحــرارة الكتشــاف جوهرهــا 
وأبعادها واتجاهاتها ومراحلها 

 .وتلمس أسبابها ونتائجها

 يجـب أن تـصـاغ الزمـة يف ـظـل -3
أسوأ االحتامالت وأفضلها مـام 

 .ادلهايساعد عىل الستعد

 تشخيص أزمة ما يسمى الـنهج -4
الـشــامل اـلــذي يـقــوم ـعــىل 

 :املحاورة

 استقرار تاريخ األزمة وتصـيفة –أ 
 .إىل مراحل

ــة -ب  وـصــف املراـحــل التاريخـي
ــك  ــا وتفكـي ــة وتحليلـه الالزـم
األزـمــة إىل ألـجــزاء املنطقـيــة 

مـنهج ""وهذا التفكيك يعرف 
 .""النظم

ـملـاذا ـنـدير " تحدـيـد األـهـداف -5
 "تحمس ملواجهتـهــااألزـمــة ـنــ

واإلجاـبـة علـيـة مـبـنهج علـمـي 
والتأـكــد ـمــن أنـهــا واـضــحة 

 .واقعية وقابلة للقياس

مـاذا " تحديد البـدائل املمكنـة -6
، أو ...لو فعلنا أو مل نفعل كـذا

هل نغري زاوية التفكري أو هـل 
نفكر رأسا عىل عقـب أو هـل 
نســتطيع املســاعدة التفســري 
وهل الوقت مناسـب للتنفيـذ 

 .ع املساعدةومن يستطي

ــق عالجـــي باملســـكنات -7  فرـي
ــن  ــالج ـم ــر للـع ــق آـخ وفرـي

 .األساس
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 : االحرتاق االيجايب-7

من املعروف أن الناس يتعرضون إىل كثري من الضغوط االجتامعية والنفسية يف 
الحياة األرسية، واملدرسية،والحياة العامة، ومن هؤالء الناس هـم فئـة مـن الطـالب 

 االجتامعية القاسية وخاصة تالميذ املرحلة االبتدائية الذين يعايشون هذه الظروف
واالعدادية فمنهم من يتجاوز هذه الظروف، ومنهم يكبتهـا وال يتحـدث مـع أحـد 
فيها، ولذا فقد يتعرضون إىل أزمات نفسية قاسية وإىل مشـاكل معقـدة، وهنـا قـد 

 : ينقسم هؤالء الطالب إىل نوعني

بتها وقد يلجأ إىل أخصـايئ إجتامعـي يف املدرسـة النوع األول، قد ال يتأخر يف ك  -1
: حتى يساعده يف التخلص منها بأساليب عالجية متنوعة عىل املثـال ال الـحرص

ـة  ـرتخاء، ومحاوـل ـك االـس ـداين، أو تكتـي ـراغ الوـج ـتامع أو االنصــات، واإلـف االـس
التجاوب املهني مع عرض الطالب ملوقفه، وكذلك تقديم العـون الـنفيس دون 

ريا يف تعميق املشاعر، مع االهـتامم بوحـدة الفكـر والشـفافية مـع الدخول كث
الطالب ومشكلته التي يعاين منها ويطلق عىل هذا النمـوذج بـالحرتاق الـذايت 

 .االيجايب أو الفضفضة مع املرشد االجتامعي املدريس

النوع الثاين، قـد يتـاخر الطالـب وقـد اليطـرق بـاب املرشـد االجتامعـي عـىل   -2
يضطر يف إىل تخزين هذه الضغوط يف جعبته النفسية، وقد تتضـخم اإلطالق و

معه وتكرب مع عمـره، وطلـق عـىل هـذه العمليـة بـاإلحرتاق الـذايت السـلبي، 
فيصاب الفرد حني يكرب بـاألمراض النفسـية املتنوعـة، أو العقليـة وغريهـا مـن 

خـرين، أمراض سوء التوافق االجتامعي، والخروج عن املألوف كاإلعتداء عىل اآل
 .أو االنسحاب، واالنطواء، وقد يتطور إىل االكتئاب البسيط واملعقد

وتعترب الجامعات املدرسـية العالجيـة أحـد اآلليـات التـي تـؤدي إىل تخفيـف 
االحرتاق السلبي أو تخفيف االحتقانات النفسية لدى مثل هذه الفئات من الطالب 

 .تدائية واالعداديةيف كافة املراحل الدراسية وال سيام املرحلتني االب

 : اتجاهات نظرية أخرى يف املامرسة التخصصية-د

تعترب االتجاهـات واملـداخل السوسـيولوجي موجهـات معرفيـة يعتمـد عليهـا 
املامرس املهني يف مجال املدرسة إلعطائه الضوء ورشعيـة التـدخل املهنـي ملصـلحة 

 .املدرسة املعارصةاألفراد والجامعات واملجتمعات املدرسية من اجل تحقيق وظيفة 
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هذا وسوف نعرض بعض املداخل والنظريات االجتامعية التي تساهم يف فهـم 
مشكالت الطالب واحتياجات الجامعات، وطبيعة العمل مـع التنظـيامت املدرسـية 
الداخلية والخارجية لصالح تحسني العملية الرتبوية ومساعدة الطالب عىل أدائهـم 

 .الدوارهم االجتامعية

 بداية الحديث ان نلفت النظر إىل أهميه أهداف الخدمة االجتامعية وال بد يف
املدرسية كمامرسه تخصصية التي تسعى إليهـا، فهـي تسـعى للتنشـئة االجتامعيـة 
الناجحة لخلق املواطنة الصالحة يف شخصية الطالب كام تسـعى إىل زيـادة املعرفـة 

لبيئي والتنمية االجتامعيـة والتحصيل باإلضافة إىل املساهمة يف عمليه نرش الوعي ا
واالقتصادية كام تساهم يف إشـباع احتياجـات الطـالب والشـباب مثـل الحاجـة إىل 

 .الخ...التقدير

 
 : االتجاه النظري البنايئ الوظيفي "1"

نـشـأت الخدـمـة االجتامعـيـة عاـمـة، واملدرـسـية خاـصـة، يف مؤسـسـات الرعاـيـة 
للحيـاة، وقـد حظيـت دراسـة االجتامعية إلشـباع احتياجـات الطـالب، وإعـدادهم 

 االجتامعيـة بـاهتامم املفكـرين عـىل اخـتالف تخصصـاتهم، "املنظامت"املؤسسات 
 .أهدافها وسياساتها وقوانينها وضوابطها التنظيمية

وتعترب املدارس من املؤسسات التي ينطبق عليها هذه املقولة باعتبارها تـؤدي 
وتعود نشأة هذا املدخل اىل . بريخدمات وتعمل عىل بقاء البناء األسايس للنسق الك

بداية القرن العرشين بالرغم من ان أصوله التاريخيـة ترجـع إىل التصـور العضـوي 
 يف الـرتاث الفكـري –للمجتمع، وهو تصـور جـذوره يف الفكـر االجتامعـي القـديم 

باعتبار إن املؤسسات تقوم عىل خدمة عمالئهـا وتعمـل عـىل مسـاعدتهم يف إطـار 
، واليوناين والروماين ولذا فقد ظهرت يف علم االجتامع منـذ بدايـة الهندي، والصيني

نشأته مجموعة من املدارس الفكرية، منهـا املدرسـة امليكانيكيـة، التـي تتخـذ مـن 
الفيزياء وامليكانيكا منوذجا يقتدى به يف دراسة الواقـع االجتامعـي ومنهـا املدرسـة 

 تسـري عليـه يف وصـف وتفسـري العضوية التي تتخذ من العلوم البيولوجية منوذجـا
وـكـذلك املدرـسـة السيوـسـيولوجية الـتـي تنـظـر إىل املجتـمـع . اإلنـسـان االجتامـعـي

 .وظواهره كحقيقة قامئة بذاته

هذا وتتحدد أبعاد نظرية الوظيفة للمجتمع مـن خـالل وجـود رشوط أخـرى 
ي ترتبط لبقائه، والنظرة الشمولية الكلية بأنه نسق وتأيت كلمة النسق يف النهاية الت

 مجموعة أجـزاء املجتمـع وميـل هـذه األجـزاء واتجاههـا اىل تحقيـق التـوازن هنـا 
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بنوعـيـه االـسـتقراري واـلـدينا ـمـي، وذـلـك لبـنـاء النـسـق والوـفـاء بحاـجـات املجتـمـع 
 .املختلفة

 :املبادئ والحقائق التي يرتكز عليها االتجاه البنايئ 

ت جزئية ولكل منها وظائف خاصة املجتمع يعترب بناء ويتكون بدوره من بناءا  -1
 .تتساند كلها وتتكامل لتحقيق الوظيفة الكلية للبناء

 نظلـم التعلـيم، –يتكون البناء الرئييس من عدة أبنيـة تقـيم نظـام اجتامعيـة   -2
ـزواج، ونســق أو بنــاء الثقافــة  القــيم االجتامعيــة، والصــحية، "واألرسة، واـل

ملعرفية، النفسية، االنفعاليـة، والبيئـة العقلية، ا"ونسق الشخصية . "والتعاونية
 وتتوحد هذه األنساق لتشـكل البنـاء النسـقي "االجتامعية، والصحة الجسمية

 .للمجتمع ككل

 .يحكم املجتمع عالقات متميزة قامئة عىل املكانة، واألدوار  -3

يتوقف األداء الكيل للوظيفة ألي بناء عىل مدى أداء األفـراد ألدوارهـم داخـل   -4
 .امعة بنجاح حسب ما يتوقع منه اآلخرونالج

 .يحدث عادة أن يعجز البعض عن أدوارهم، فتحدث املشكالت  -5

تقوم بعض امليكانيزمات ملعالجة هـذا العجـز إلعـادة التـوازن السـليم، وتـأيت   -6
جهود اإلصالح االجتامعـي، والخدمـة االجتامعيـة املدرسـية، وتنميـة املجتمـع 

 .قيق الرعاية االجتامعية للمواطننيلتحقيق هذا التوازن لتح

 :"بارسونز"التصور النفيس للمجتمع والتوازن من وجهة نظر 

ينظر بارسونز إيل املجتمـع عـىل انـه نسـق، ويعنـي إن كـل مركـب يتـألف مـن 
مجموعة من األجزاء املتميزة ولكنهـا متسـاندة، ويطلـق بارسـونز عـىل هـذه األجـزاء 

ـابكة، ويـسـ ـة املتـش ـن باالنـسـاق الفرعـي ـة واـحـدة ـم ـل نـسـق فرـعـي يف مواجـه هم ـك
، ويقوم به النسق الفرعـي "التكيف"الظروريات الوظيفية األربع األزمة لبقاء املجتمع 

 وتقوم به الـروابط "والتكامل" ويقوم به النسق الفرعي "وتحقيق الهدف"االقتصادي، 
ؤسسـات  وتقوم بـه أساسـا املؤسسـات الثقافيـة وم"املحافظة عىل النمط"االجتامعية 

 .التنشئة االجتامعية األرسة، واملدارس، والجامعات، والجرية، واملعسكرات

 
 : النسق الرتبوي "2"

 هو ذلـك النظـام الرتبـوي الـذي يتـألف مـن مجموعـة العنـارص التـي تـدعم 
 ويهـدف . العملية الرتبوية والتعليمية، من خالل تحقيق أهداف وأغـراض مرسـومة
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ئب، ونقل وتعديل القيم مبا يتالءم مـع الـعرص، وتزويـد إىل تنقية الرتاث من الشوا
املجتمع املـدريس بـالخريات اإلنسـانية العلميـة الرتاكميـة، االنفتـاح عـىل التغـريات 
التكنولوجيا املتمشية مع روح العرص، بصـورة ديناميكيـة بعيـدا هـن االسـتاتيكية، 

فتـاح التغـري  حيـث يـرى أن النسـق الرتبـوي هـو م"كوملـا ن"ويؤيد هذه النظرية 
ويرتابط النسـق الرتبـوي مـع . االجتامعي املخطط يف املجتمعات املتقدمة، والنامية

باقي النظم واألنسـاق االجتامعيـة األخـرى، وانـه اكـرث مـن مجـرد تجسـيد ألفكـار 
وهـذا مـا يؤكـده . فلسفية او علمية او اقتصادية، وان كان يشتمل عليها بدرجة ما

 .وينجو

 :نسق الرتبوي املفتوحالخصائص املشرتكة لل

وليس نسقا منغلقا بعـد  open system ملا كانت املدرسة نسق تربوي مفتوح
ان تـغـريت وظيـفـة املدرـسـة التقليدـيـة إىل املدرـسـة الحديـثـة، وأـصـبحث العملـيـة 
الرتبوية عملية مشرتكة بني املعلمني واالخصائيني والنفسيني، واآلباء وقادة املجتمـع 

 .املحيل

ان نظرية االنساق االجتامعيـة انجـذبت إليهـا الخدمـة :  يونسويرى الفاروق
االجتامعية ملا وجدت فيها السمة العلمية من ناحية، ومبـا وصـفت بـه بالشـمولية 
من ناحية أخرى، وخاصة إن الخدمة االجتامعية كانت تسعى يف البحث عـن اطـار 

ة واملوقـف، نظري يتصف بالشمولية والتكامل يف التطبيق العميل يف ضـوء املشـكل
وقد وجـدت يف هـذا املـدخل النظـري مـا يسـاعدهم عـىل التقـدم نحـو التكامـل 
النظري، كام تؤكد هذه النظريـة عـىل الصـلة الوثيقـة بـني املشـكلة الفرديـة وبـني 

 .مظاهر الخلل يف البناء االجتامعي

 :هذا وميكن تلخيص الخصائص املشرتكة لالنساق املفتوحة من حيث

 : استرياد الطاقة-1

ويعني ان االنساق املفتوحة تستورد بعض اشكال الطاقة من البيئة الخارجيـة 
 كاال وكسجني تحصل عليه خاليا الجيم من الدم، والجسم يحصل عليه عن طريق -

 .تنفس الهواء

واملدرسة تستورد الطاقة من القـوانني التـي تسـنها اإلدارة الرتبويـة التعليميـة 
يم االجتامعية املستمدة مـن الدسـاتري واالعـراف وال املركزية أو الالمركزية ومن الق

تستطيع ان تتعزل عن البيئة الخارجية املحيطـة بهـا كـأرس الطـالب ودور العبـادة 
 .والقيادات الشعبية لدعم رسالة املدرسة
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 : التحويل الخارجي-2

ويعني ان األنساق املفتوحة تقوم بتحويل الطاقـة املسـتوردة مـن الخـارج اىل 
ددة متاحة، فاملدرسة تسـتقبل الطـالب يف املراحـل األوىل وتحـولهم مـن طاقة متج

أميني إىل متعلمـني، مـن خـالل املنـاهج الرتبويـة، والـربامج واألنشـطة والخـدمات 
 .املساعدة كالخدمة االجتامعية والنفسية والطبية وما شابه ذلك

 : املخرجات-3

 فاملدرسة تصقل العقول وتعني ان االنساق املفتوحة تعطي وتثمر مثارا معينة،
املفكرة وتهذبها، وتعمل عىل تنميتها لتكون منها بعـد ذلـك املفكـرين، واملعلمـني، 

 .واألخصائيون االجتامعيون، وغريهم

 : األنساق املفتوحة متكررة الحوادث-4

وتعني ان االنساق املفتوحة أشبه ما تكـون بالـدورة االقتصـادية او دورة راس 
 دراـسـة البـنـاءات االجتامعـيـة تـكـون أساـسـا بتتـبـع سلـسـلة اـملـال، ومبعـنـى أـخـر ان

اإلحداث التصلة بتحويل من املدخالت اىل املخرجات، واملدخالت من جديد، أي ان 
املدرسة تنتج متعلمني وقادة فكر، بعدها تسـتقبل أبنـاء هـؤالء املفكـرين وتعمـل 

 .ليكعىل إعدادهم، ثم يتم تعليمهم ويشكلون دورة جديدة يف الحياة ودوا

 :  االنرتويف السلبي-5

وجاءت هذه الخاصية مقتبسة من العلوم الفيزيائية والطبيعية ومفادهـا انـه 
ليك تحافظ االنساق املفتوحة عىل بقائها فانه ال بد ان تتجه إىل السيطرة من خالل 
القوانني والترشيعات، وتجدد القامئني عليها بصورة مستمرة، قيادات مدرسية تهرم، 

ال منها، ثم قيادة اجتامعيـة تحـال اىل املعـاش ويتجـدد بقيـادة اجتامعيـة ويايت بد
 .أخرى وهكذا

 : الطرق التعددة لنفس النتيجة-6

االنساق املفتوحة تضع الظوابط للمفاضلة بني الجيد، وغـري املالئـم، واملدرسـة 
تعقد االمتحانـات والتعـرف عـىل الطالـب املتفـوق والطالـب الضـعيف، والطالـب 

 .املتوسط

ويعني ان النسق املفتـوح يسـتطيع الوصـول اىل نفـس الحاجـة النهائيـة مـن 
بدايتها بأساليب مختلفة من خالل ميكاتيزمات تحـرك النسـق الرتبـوي املفتـوح يف 
تنظيم وضبط أنشطته، فاملدرسة تعتمد يف الوصول إىل أهدافها من خالل األساليب 

 توجيـه الفنـي للمـواد التعليميـة الرتبوية املوجهـة للعمليـة الرتبويـة كـاإلرشاف وال
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واالعـتامد عـىل الخـرباء الـذين يقومـون بإعـداد الدراسـات والتجـارب . والخدمات
 .الرتبوية

 :هذا ويعرض بيكارد أربعة مستويات لالنساق املفتوحة هي 

العقليـة املعرفيـة، النفسـية االنفعاليـة، "النسق النشيط وهو نسق الشخصـية   -1
 " والصحة الجسميةوالبيئة االجتامعية،

 ويتمثل يف النسق األرسي املشتمل عـىل أفـراد لهـم انسـاقهم –النسق املركب   -2
الخاصة املرتبطة باالنساق الفرعية، وان اجتمعوا جميعهم عىل قطعـة واحـدة 

 .وهي الحفاظ عىل استقرار األرسة وتوازنها
عـي، الرتبـوي  كنسق املدن الكـربى، أو نسـق األمـن االجتام–النسق املتداخل   -3

 . حيث تعقد العالقات بني انساقها وتعدد املؤثرين فيها واملتاثرين بها
 وهو ميلك يف طياته النامء الذايت التلقايئ كالشـجرة، والنبتـه، –النسق املتنامي   -4

ويـرى املؤلـف ان هـذه التقسـيامت لهـا نفـس الخصـائص املشـرتكة . والجنني
 .وتتداخل معها وتؤكدها

 
 : الخدمات املبارشة والغري مبارشة منوذج "3"

ـة  ـدريس الخدـم ـرامج ـت ـة ـب ـامء بتنمـي ـض العـل ـام بـع ـبعينات ـق ـر الـس يف أواـخ
 :االجتامعية او الحقل الواحد والذي تم ظهوره من خالل مسميني هام 

 .الخدمات املبارشة  -أ 
 .الخدمات الغري مبارشة  -ب
 

 :أما الخدمات املبارشة

ي تخـتص بهـا املهنـة يف مسـاعدة أولئـك الـذين فهي تلك الجهود الواقعية الت
يعانون مـن املشـكالت االجتامعيـة، وتشـمل هـذه الجهـود املهنيـة املبذولـة عـىل 
عمليات العالج وإعادة التعليم، وعمليات التحويل، وجوانب تنظيم املجتمـع التـي 

 .تقوم عىل الجامعات والتنظيامت املجتمعية بالخدمات املبارشة

 : الغري مبارشة وبالنسبة للخدمات

 فهي تلك الجهود املهنية التي ترتكز عىل مؤسسات الرعاية االجتامعية والتـي 
يدار نسق برامجها بواسطة املؤسسات الحكومية واالهلية والتـي يهـدف ملسـاعدة 
 الجامعات واألرس من خالل أنشطة مهنة الخدمة االجتامعية كالتخطيط ن وتحليـل 
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 التنمية واإلدارة وبرامج التقويم، هذا وتختلـف عمليـة السياسة االجتامعية وبرامج
إعداد كل املتخصصني القـامئني عـىل الخـدمات املبـارشة والغـري مبـارشة، فالبنسـبة 
للخدمات الغري مبارشة فان إعداد املامرسني يتطلب مسـتوى املاجسـتري يف املعرفـة 

 عـىل األداء الفنـي واملهارة يف مجاالت التنظيم ونسق السياسة االجتامعية والقـدرة
والقدرة الفائقـة يف العـالج والقـدرة عـىل تحليـل اكـرب كميـة مـن مـن املعلومـات 

 .واملهارات التفاعلية وفهم النسق والرتكيز عىل الجوانب االجتامعية

وبالتايل سيكون أساسا قادرا عىل القيام باملهام التخصصـية نحـو . تغيري الرعاية
 .تغيري النسق

 
 : املهني منوذج التدخل -3

استخدم التـدخل املهنـي كمفهـوم عمـيل للمسـاعدة املهنيـة التـي يقـوم بهـا 
االخصائيون االجتامعيون مع الطالب وأرسهـم، يهـدف أحـداث تغـريات يف وظيفـة 

وهنـا . االنساق االجتامعية سواء كانـت تلـك االنسـاق فـردا، او جامعـة، او مجـتام
ميل ويعني األفراد او الجامعات، بني نسق الع" ووميناهان " بنكس " يفرق كل من 

او الهيئات التي يتعني مساعدتها مهنيا، فالعميل ليس قارصا عىل من تقدم لطلـب 
املساعدة، ولكنه يتضمن كافة الكيانات الواجب تعديلها او عالجهـا، فالطالـب قـد 
يشكو لالخصايئ رسوبه بدون وجه حق لتحقري أحـد املدرسـني لـه، او لضـياع ورقـة 

كون العميل هنا املدرسة،او قد يحول أخصايئ اجتامعي تلميذ يف املرحلـة اجابته لي
 من اجل عالجه من مشكلة التبول الالارادي فقد يكون العمل "االبتدائية"األساسية 

يف بادئ األمر مع األم أو أحد الوالدين ثم يرتكز العمل يف يف عدم تخويـف التلميـذ 
 .ل واألرسة ككلمن املدرسة فيلجا املعالجون للمدرسة كك

 وكذلك نسق األهداف وهنا يقصد بها الجهات واألفراد الذين اتضح من تقيم 
املشكلة انهم املعنيـون باملسـاعدة والعـالج، قـد يكـون نسـق املـدرس يف مشـكلة 
الطالب الراسب، أو نسق األرسة أو املدرسة ككل يف حالة التلميذ والتـي نعنـي بهـا 

هذا التعديل، كالطالب الذي ضاعت اوراق التحاقـه العمليات التي من شانها إمتام 
باملدرسة وتكون العمليات اإلجرائية هو اتخاذ تدابري نحو املوظف املسؤول إليجـاد 
أوراق جديدة للطالب، او الطالب الذي قست عليه أرسته، فلم يقو عىل االستذكار، 

 لتوجيه األرسة وبدأ عليه الرسوب فهنا ترتكز العمليات اإلجرائية عىل فرض عقوبات
 .باالبتعاد عن القسوة ومعاملة التلميذ معاملة حسنة بداخل أرسته
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 :  االتجاه االيكولوجي"4"
ارنسـت هـا "يعود استخدام االتجاه االيكولوجي تاريخيا اىل العـامل البيولـوجي 

 حيث استكمل إشارة إىل الكائن الحي العضوي وغري العضوي ثم عدل اللفظ "يكل
اشتق املصطلح من األصل اليوناين اوبكـس الـذي يعنـي املسـكن او بعد ذلك، وقد 

وقد فهمت االيكولوجيا عىل إنهاء عالقة . املنزل، او املكان الذي يعيش فيه اإلنسان
الكائن ببيئته سـواء كانـت البيئـة الخاصـة بالكائنـات الحيـة، او البيئـة الفيزيقيـة 

 .املحيطة، وما تشتمل عليه من مظاهر الطبيعة

ف علم االيكولوجيا بأنه العلـم الـذي يهـتم بـالتكيف املـتالئم للكائنـات ويعر
الحية مع بيئاتها، كام يهتم أيضا بالوسائل التي تقبل هذه الكائنات الحية اىل حالـة 
من االتزان الديناميك، والتبـادل املشـرتك بينهـا وبـني املكونـات البيئـة الحيـة وغـري 

 .الحية

لوجي كمنظور يقوم عـىل أسـاس مشـرتك بـني وقد ارتبط مفهوم النسق االيكو
ويختص النسـق االيكولـوجي بـالتالؤم . العلم االيكولوجيا البرشية ومنظور األنساق

والتكيف بني الكائنـات والبيئـات التـي تعـيش فيهـا بالشـكل الـذي يحقـق تـوازن 
اه ديناميكيا بني األطراف، كام يعرب املفهوم عن منو االيكولوجيا اإلنسانية نحو االتجـ

وهذا يساعد عىل توضيح التفاعل والرتابط بني األنساق والبيئة، والذي يعترب . الكيل
البؤرة املركزية يف مامرسة الخدمـة االجتامعيـة االيكولوجيـة مـن توجيـه األخصـايئ 
االجتامعي نحو التعرف عىل الجوانـب االجتامعيـة للمشـكلة، وعـدم الرتكيـز عـىل 

 .رسة املهنية بالطابع العالجي والنموذج الطبيالجانب النفيس حتى ال تتسم املام

وقد أصبح املنظور االيكولوجي الذي يدرس تفاعل اإلنسان مع البيئـة ليصـحح 
منوذج الحياة، وقد القى هذا املدخل من جانب املسؤولني عن الخدمة االجتامعيـة 
يف الدوائر الغربيـة بعامـة والواليـات املتحـدة األمريكيـة بخاصـة حيـث وصـل إىل 
مستوى التنظيم واملامرسة ويؤمن هذا االتجاه إىل ان اإلنسان يف تفاعله مـع البيئـة 
التي يعيش فيها وتحيط به ويؤثر فيها وتؤثر فيه، ليتسـنى إشـباع حاجاتـه األوليـة 
النفـسـية، واالجتامعـيـة كالحاـجـة اىل األـمـن واألـمـن اـلـنفيس، والحاـجـة إىل املحـبـة، 

ى الشباع هذه الحاجات بصورة سوية ما دام يف والتقدير والتحصيل، واإلنسان يسع
تفاعل وتوازن سوى مع مـن يعـيش معهـم مـن املحيطـني بـه مـن ارستـه وجريتـه 
ومدرسيه إذا كان طالبا، واذا كان شابا من مدرسيه الجامعني وقادة رعايـة الشـباب 

وعىل العكس من . يف الجامعة، ومراكز الشباب من االخصائيني االجتامعيني وغريهم
 لك إذا مل تشبع هذه الحاجـات بطريقـة سـوية، فـان التلميـذ او الطالـب يحـاول ذ
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جاهدا إشباعها إما بطريقة سوية من األصدقاء األسوياء، او بطريقة غري سـوية مـن 
أصدقاء السوء، او الصحبة السيئة، األمر الـذي يؤكـد عـىل أهميـة البيئـة املحيطـة 

 السـليم للفـرد هـذا وتسـعى الخدمـة ودورها يف إيجاد التفاعـل املتـوازن لتكيـف
االجتامعية بدورها جاهدة لتجعـل هـذه البيئـات السـالفة الـذكر وسـائط تربويـة 
سليمة من عمليات التوعية والتوجيه، واإلرشاد الرتبوي واالجتامعي السليم، وخلق 
وسط تربوي سليم لزيادة تحصيله العلمي والتكيف الـنفيس واالجتامعـي للطالـب 

بهـدف تحسـني طعـم التعلـيم وإكسـاب الخـربات . راحـل التعليميـةيف مختلف امل
 .الرتبوية الصالحة مبساهمتها يف خلق البيئة الرتبوية السليمة للتعليم

 
 : "نظرية الحاجات" منوذج "5"

يعتمد نجاح اإلدارة املدرسية عامـة، والخدمـة االجتامعيـة كمامرسـة تخصصـية 
للطالب والشباب والن املفكرون والعلـامء عىل إشباع الحاجات االجتامعية والنفسية 

يرجحون ان إشباع تلك الحاجات هو يشء مكتسب من املحيطني بالطالب والشـباب 
وـلـذا ـفـان مكـتـب الخدـمـة االجتامعـيـة، . ـكـأرسهم وأـصـدقائهم ومعلـمـيهم وـغـريهم

ورعاية الشباب هي من الجهات املشـاركة يف إشـباع احتياجـاتهم والعمـل عـىل حـل 
 تستمر العملية الرتبوية من خـالل القـوانني والترشيعـات املدرسـية، مشكالتهم حتى

ومن خـالل اإلجـراءات التعاقديـة بـني األخصـائيني االجتامعيـني والطـالب والشـباب 
 .وأرسهم من خالل أساليب التدخل املهني الفردي، والجامعي، واملجتمعي

خدامها من وتعددت استخدامات نظرية الحاجات عىل اختالف أنواعها اىل است
جانب علامء النفس بصفة عامة، والسـلوكيني بصـفة خاصـة، وخاصـة عـامل الـنفس 

، وثورا نديك، وقد استخدمها مع التعديل كل مـن توملـان، وميللـر، 1913واطسون 
 .وسكرن وغريهم

وقد حاول ريتشارد ستيوارت ان يطوعها للخدمـة االجتامعيـة عامـة ولخدمـة 
 .الفرد عىل وجه الخصوص

ـدأ ـد ـي ـات وـق ـات الحاـج ـة نظرـي ـري الـجـدي يف تبـسـيط وتوـضـيح أهمـي  التفـك
 يف الـسـويد، 1967وتطويعـهـا يف العـلـوم اإلنـسـانية كعـلـم اإلدارة، واالـجـتامع ـعـام 

 .ونحاول يف هذا البحث ان نطوعها يف مجال الخدمة االجتامعية املدرسية

 : رضورة إشباع الحاجات االجتامعية للطالب لتفسري وتوجيه سلوكهم -أ 

وتكـمـن الرضورة يف اـنـه ـبـالرغم ـمـن تـعـدد النظرـيـات النفـسـية واختالفـهـا يف 
 البساطة والتعقيد فأنها تتفـق كلهـا يف الوصـول اىل تفسـري علمـي لـدافع السـلوك 
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الطاليب، ويف تقرير وسائل الرشاد والتوجيه، او إرساء قواعد املعاملة املالمئة لتوجيـه 
 مـن خـالل تعيـني وتحديـد حاجـاتهم وأسـاليب الطالب اىل أساليب الرتبية املالمئة

من خـالل اسـتخدام نظريـة الحاجـات االنفعاليـة، ويطلـق عليهـا أحيانـا . تحقيقها
اصطالح الحاجات النفسية او اصطالح الحاجات األساسية وهي نظرية معـرتف بهـا 

 .منذ زمن بعيد

 : محتوى نظرية الحاجات االنفعالية-ب

ىل الطعـام والرشاب والهـواء، واملـاء تحتـاج مثلام أن اإلنسان يحتـاج جسـمه إ
نفسه أيضا إىل إشباع حاجات نفسية يسعى دامئا إىل إشباعها يف ترصفاتـه املختلفـة 
دون قصد منطقي، فإذا حـرم منهـا، أو إذا أشـبعت لديـه اكـرث مـن الـالزم أدى إىل 

 .ترصفات شاذة، او سلوك غري مقبول

 : ما هي الحاجات النفسية -ج

 .إىل األمن واألمن النفيسالحاجة   -1
 .الحاجة إىل املحبة  -2
 .الحاجة إىل تأكيد الذات  -3
 .الحاجة إىل التقدير  -4
 .الحاجة إىل التحصيل  -5

فإذا عرفنا ما تعنيـه هـذه االحتياجـات ومـا يلـزم إلشـباعها، سـنجدها وسـهلة 
ة خاصة، ميسورة التطبيق يف كل جانب من الجوانب اإلنسانية عامة والرتبوية بصف

ومن خالل ذلك ميكن تنظيم الحياة االجتامعية الرتبوية داخـل املدرسـة مبـا بكفـل 
إتاحة الفرصة أمام الطـالب والشـباب وأرسهـم مبسـؤولياتهم نحـو اإلنتـاج وزيـادة 

 .التحصيل العلمي واالجتامعي والنفيس لهم

 . كيفية تحقيق الحاجات النفسية واالجتامعية-د

 :األمن النفيس الحاجة اىل األمن و-1

حاجة اإلنسان بصفة عامة اىل األمن هي بـاملعنى العلمـي حاجتـه إىل معرفـة 
ـة او النفـسـية أو الـصـحية،  ـة االجتامعـي ـه التعليمـي ـرتبط باحتياجاـت ـول ـي ـل مجـه ـك
والرتبوية وبعبارة أخرى حاجتـه إىل إزالـة كافـة أنـواع االسـتفهام والغمـوض التـي 

 . تكتنف هذا اإلنسان

 :ب والشبابويف مجال الطال

يحتاج الطالب والشباب منذ بداية التحاقهم يف املراحـل التعليميـة إىل معرفـة 
  ومكونـات –كل يشء يتعلق بالنظام املدريس من حيث أساليب الثـواب، والعقـاب 
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مناهجهم الدراسية وتوزيعها عىل العام الدرايس، ومتى تعقد االمتحانات الشـهرية، 
ل مجالس الفصول، الحكـم الـذايت، أسـلوب الريـادة، وأعامل السنة، متى يتم تشكي

وتشكل مجالس الطالب، مواعيد زيارة األرس للمدارس وحضور اجتامعـات مجـالس 
اآلباء واملعلمني، لالطمئنان عىل سري سلوك أبنائهم، ما هي الجامعات املدرسية التي 

 .لتنفيذ لهاسيتم تشكيلها، واملرشوعات التي يرغب الطالب يف اإلعداد والتخطيط وا

فإذا عرف الطالب والشباب متي تبدأ الدراسة، وتنتهي، متي يتعـرض الطالـب 
للثواب للعقاب، وما هـي أسـاليب الثـواب التـي سـينالها الطـالب والشـباب نظـري 
أعاملـهـم الرتبوـيـة الـسـليمة واملمـيـزة، ومـتـي ـسـينال العـقـاب إذا ـقـام بأـحـد أـنـواع 

تاحـا، ولـذا فـالطالب والشـباب تواقـون السلوك الشاذ عن املـألوف فانـه يكـون مر
ملعرفة بداية اليوم الدرايس ونهايته والجدول الدرايس والذي يوضح توزيع املباحث 
واملوارد العلمية عىل مدار اليوم واألسبوع وعىل مدار العام الـدرايس، فـان الطالـب 

ن خـالل يشعر باألمن واألمان النفيس، وهذا يتم دامئا األسبوع األول من الدراسة مـ
تعاون األخصائيني االجتامعيني باإلدارة باإلدارة املدرسـية يف إزالـة كـل أنـواع هـذه 

 .االستفهامات لدى الطالب وأرسهم

ـكـام إن معرـفـة الـطـالب والـشـباب وأرسـهـم ببداـيـة الـعـام اـلـدرايس ونهايـتـه 
ومواعيد االمتحانـات، وأسـاليب تقـدير الطالـب يف االمتحانـات اليوميـة، والفرتيـة 

شهرية، وكذلك موعد بداية ونهاية األجازات الفصلية ونهاية العام يخلق جو من وال
ـائيني  ـع األخـص ـة، وـم ـع املدرـس ـاونهم ـم ـن تـع ـد ـم ـديهم، ويزـي ـنفيس ـل ـاح اـل االرتـي

 .االجتامعيني، ومع املجتمع املدريس كنسق متكامل

ولذ فان تحديـد املواعيـد للمحـددات السـابقة، وكـذلك توجهـات وإرشـادات 
من املعلمني، وأخصائيون اجتامعيون ونفسيون بصورة واضحة وجلية حتـى املربني 

ال تثري القلق واملخاوف لدى الطـالب يزيـد مـن قلـة أمـنهم الـنفيس واالجتامعـي، 
  .ويزيد من مشكالتهم الرتبوية املختلفة

 : الحاجة اىل املحبة -2

بيئـة الحب مبعناه العلمي هو ذلـك الشـعور بامليـل نحـو مـا يحـيط بـه، يف ال
األرسية، او بيئة األرسة، او بيئة املدرسة، او الجامعات او األصدقاء األسوياء، والبيئـة 

وـقـد أـكـدت . الطبيعـيـة الـتـي تتمـثـل يف جاملـهـا، ـمـن املـنـاظر الطبيعـيـة والجميـلـة
 األبحاث العلمية ان حاجة اإلنسـان اىل املحبـة او االنـتامء اىل كـل تلـك املحـددات 
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دة مكتسبة يكتسـبها الطـالب او الشـباب مـن كافـة الوسـائط واملحبة عا. السابقة
والحاجـة إىل . الرتبوية التي تحيط بهم مادية وغـري ماديـة معنويـة، وغـري معنويـة

الحب او املحبة متبادلة يف آن واحد، فالطالب والشباب يف حاجـة إىل حـب هـؤالء 
 .الغري، واىل إعطاء الحب للغري

 : لحاجةما الذي يحدث اذا مل تشبع هذه ا

اذا مل يتلق الطالب او الشباب ما يكفـيهم مـن الحـب فاملحبـة مل يجـدوا مـن 
يعطيهم املحبة، فانهم ال يقفوا مكتويف األيدي فيسعوا جاهدين اىل اشباعها من اى 

وإذا مل يوفق اىل ما يشبعه . مصدر وباى أسلوب من املحيطني بهم يف البيئة املحلية
ه من الحب، وانقلب بحثـه عـن املحبـةاىل حقـد نزع دون ان يشعر اىل حرمان غري

وكراهية ملن حوله، وطبيعي ان ينعكس ذلك عىل دراسته، وعالقته مع أفراد أرسته، 
وأخوته، ومعلميه اما اذا كان مصدر عدم إشباع الحاجـة اىل الحـب، فـاذا مل يلقـى 

قـة الطالب او الشاب الحب من ارسته، او معلميه، فانه يسـعى إلشـباعه امـا بطري
وهنا تحدث عملية حب الطالب ألصـدقائه األسـوياء أكـرث مـن . سوية او غري سوية

وأحيانا يقـع الطالب او الشاب فريسـة بعـض . حبه ألرسته الذين افقدوه حبهم له
أصدقائه الذين مينحونه الحب اوال ويغريوه باتباع بعض العادات الشاذة كامليل اىل 

الوقوع يف مشـكالت تجعلـه يف اعـداد األحـداث اإلدمان او العمليات اإلجرامية، او 
 .املنحرفني، وبعد القبض عليه يودع يف مؤسسات الدفاع االجتامعي

ولذا يجب إن تكون املدرسة واألرسة وسائط إلشباع الحاجة إىل الحب بطريقة 
سوية من خالل القدوة الصـالحة كـاألب واملعلـم واألخصـايئ االجتامعـي والـنفيس 

 .غري ذلك من العاملني باملدرسةواملرشد الرتبوي و

 :وتتم عملية إشباع الحاجة اىل الحب يف األرسة واملدرسة من خالل 

األساليب اللفظية الصادرة عـن اآلبـاء واملعلمـني بصـورة تبعـث عـىل الـدفء   -1
العاطفي والحنان املتـوازن، والكلـامت التـي تتسـم باملـدح الرتبـوي الهـادف، 

، والتقبـل السـليم مـن جانـب األخصـائيني عـىل وكذلك الرشح الوايف للمناهج
اختالف تخصصاتهم داخل املدرسة والتعبري التـي تعمـل عـىل توطيـد العالقـة 
املهنية البعيدة عن الخـوف والخاليـة مـن األوامـر امللزمـة التـي تبعـث عـىل 

 .االرتياب والشك
اءات األساليب غري اللفظية يف توجيه وإرشاد الطالب والشـباب مـن خـالل إميـ  -2

 اـلـرأس، والوـقـوف ـعـىل ـعـىل الـسـبورة اثـنـاء رشح اـلـدرس، او أثـنـاء املـقـابالت 
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الـتـي يقـصـدها األخـصـائيون لتوجـيـه وإرـشـاد الـطـالب، وـكـذلك فتـحـة الـعـني 
واتساعها او تضيقها وفرد الحاجب او تعقيده حسب املوقف الذي تكون فيـه 

عية املدرسية يف خلق هذا وتلعب الخدمة االجتام. العملية الرتبوية واإلرشادية
 .جو تربوي داخل املدارس، وارسة الطالب

 : حاجة الطالب والشباب اىل التقدير-3

و الحاجة اىل تقدير الطالب والشباب هي جزء مـن حاجتـه مـن املسـتمرة اىل 
االعرتاف بوجوده واالعرتاف بكيانه، او إعطائه حق قدره يف املعاملة مبا يتناسب مع 

حرتام فالتقدير هنا معناه االعرتاف بقدر وكرامه الشخص من شخصيته من اعتبار وا
جميع النواحي وذلك من خـالل أملسـاومه يف املعاملـة بـني الطـالب مـادام هـؤالء 
الطالب يوازنون ما يستحقون من معاملة ومـا ينـالوه بالفعـل مقارنـه بـأقرانهم يف 

لراحـة النفسـية، نفس املستوى الدرايس، او األخالقي، فإنه يخلق لديهم جـوا مـن ا
حتى ال يشعر الطالب بالنقص اذا اختلت عمليه التوازن فإنه يثور لـنقص تقـديره، 
والسخط وألثوره لسؤ تقديره ترتكز نحو الذين مل يراعوا اشباع هذه الحاجة بصـوره 

فكثريا من املعلمني او األخصائيني يقعون يف . متوازنة من معلمني، وتربويني وغريهم
ر سواء بقصد او من غري قصـد مـن خـالل تـدليلهم او تفضـيلهم أخطاء سؤ التقدي

لبعض الطالب دون اآلخرين سواء يستحقون التقدير أو ال يسـتحقونه، مـن خـالل 
وـبـذا ـفـإن االزدواجـيـة والكـيـل . البشاـشـة أو التقـبـل أو كـلـامت اـملـديح أو اإلـطـراء

 شخصـيات مبكيالني يف إشباع هذه الحاجة لدى الطالب والشباب يخلـق مـنهم إمـا
حاقدة او ساخطة او ضعيفة ميكن ان تؤدي بهـم اىل مشـكالت متنوعـه كالشـائعه 

 .بني الطالب والشباب

 : الحاجة إىل التحصيل-4

وال تعني هنا اىل التحصيل العلمـي فقـط بـل الحاجـة اىل التحديـد واالبتكـار 
اىل والخربات الجديدة او ظاهرة البحث عن املجهول، وهي حاجة االنسـان الدامئـة 

اكتساب خربات جديدة يف الحياة، وتظهر تلك الحاجة بني املراحل البـاكرة يف حيـاة 
الطالب منذ نعومة اظفاره حني يولد خاليا من الخربات، فيبـدأ ينظـر اىل مـا حولـه 
من الخربات، فيبدأ بنظر اىل ما حوله والعمل عىل اكتشافه حتى اذا ما عرفه تحول 

ربته يف الحياة فأنه يطمح اىل البحث عن املزيد مـن اىل غريه ومهام كرب الطالب وخ
الخربات الجديدة، ولذا جاءت عملية شغل وقت فراغ الطالب اثناء االجازات حتـى 

 .تساهم يف اشباع جوانب هذه الحاجه
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كام تلعب األندية املسائية والصيفية دورا أساسيا يف إشـباع هـذه الحاجـة ملـا 
لها من خربات ومهارات جديدة سواء يف مجـال تتيحه للطالب والشباب املنضمني ك

وكذلك فأن تنوع بـرامج هـذه االنديـة . الخربات الفردية او الجامعية او املجتمعية
كجامـعـات املناقـشـة او التـصـوير او العـلـوم واـشـباع املـيـل إىل االبتـكـار، وتـشـجيع 

 تربوية االخرتاعات يف هذه األندية االجتامعية والعلمية ما هي إال وسائل وأساليب
 .تدعم هذه الحاجة

ولذا وعىل العكس من ذلك فأذا مل تـوفر هـذه األسـاليب او الـربامج لتحقيـق 
وإشباع هذه الحاجة فأننا نخلق من الطـالب والشـباب طاقـات وقـدرات معطلـة، 
ممكن ان تؤدي اىل مشكالت اجتامعيـة كـالترسب والهـروب او البعـد عـن الواقـع 

تشجعه عىل اإلبداع واالبتكار يف أعامل غري مألوفة واللجوء اىل جامعات غري سوية، 
 .بالنسبة للمجتمع

وخالصة القول فأن نظرية الحاجات النفسية والتي ظهرت يف مجـاالت العلـوم 
كاإلدارة واالجتامع، فأن املؤلف حاول جاهـدا مناقشـتها بعجالـة رسيعـة . االنسانية

ها يف ميدان الخدمة االجتامعية باعتبارها من املداخل النظرية التي ميكن اإلفادة من
املدرسية إلفادة األخصائيني االجتامعيني والنفسيني والرتبـويني حتـى يراعـي عمليـة 
اشباعها لدى األفراد املقدمة لهم، كالطالب والشباب من خـالل الخـدمات الفرديـة 
والجامعية واملجتمعية، وما هـي إال محاولـة لفهـم اكـرث عمقـا لـدى القـامئني عـىل 

ية الرتبوية حتى تقلل من املشكالت االجتامعية كالغياب والهـروب والـترسب العمل
او مشكالت التأخري الدرايس، واملشكالت الحلقية والنفسية التي تظهر بـني الطـالب 
والشباب، وحتى نستطيع ان نخلق منهم جيال قادرا عىل تحمل املسـؤولية بنجـاح، 

 .ومحافظني عىل مقدرات مجتمعهم الكبري

 
 : اذج اخرى يف الخدمة االجتامعية املدرسية من"6"

 إىل ثالثـة منـاذج " الواليـات املتحـدة االمريكيـة"توصل الدرسـون1977يف عام 
 :نظرية يف الخدمة االجتامعية املدرسية وهي

الخدـمـة االجتامعـيـة التقليدـيـة الـتـي تعـمـل ـعـىل دراـسـة وتـشـخيص وـعـالج   -1
تمدة عىل سيكولوجية الذات او مـا املشكالت االجتامعية النفسية الطالبية مع

كان يطلق عليها النظرية التحليلية التوافق النفيس للطالب الذين يعانون مـن 
 فـشـل يف الوـصـول إىل أـهـدافهم الدراـسـية، وـبـالرغم ـمـام تعرـضـت إلـيـه تـلـك 
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النظرية أو املدخل من انتقادات وجهتها إليها املامرسة املهنية الحديثة إال انها 
 .م يف حل كثري من املشكالت الخاصة بهامازالت تساه

 : مدخل التغيري املدريس -2

وقد ركز هذا املفهـوم عـىل الحاجـات أو املشـكالت املدرسـية الـذين يعـانون 
بصورة مبارشة من فشـل مـن عـدم تحقيـق خططهـم وخـرباتهم الدراسـية، ونظـرا 

 واملجتـمـع الرتـبـاط ـهـذه الـحـاالت بأنـسـاق العمـيـل يف األرسة، والـجـرية، واملدرـسـة،
الخارجي وقد لعبت نظرية الدور والنظرية التنظيميـة والتنمويـة يف التعامـل مـع 

 .املشكالت املدرسية

 خطة تعليمية لتدريب طـالب قسـم الخدمـة "الينوى"هذا وقد تبنت جامعة 
االجتامعية للتعامل مع تلك املشكالت التي تعـود عواملهـا ودوافعهـا اىل األنسـاق 

 اىل جانب ذلك باستخدام جامعات الطالب الذين يعانون من املختلفة وقد اهتمت
وقـد تـأثرت . اضطراب يف أنساقهم املدرسية واملجتمعية من خالل العمل الرشيـف

 .1974، والدارسون 1976، وفري جس 1975هذه التجارب بآراء كل من مري 

 : منوذج العالقات املدرسية -3

، وان كـان الهـدف مـن ذلـك وركزت عىل خربات الطـالب الدارسـية الداخليـة
ـتـدعيم العالـقـات املجتمعـيـة املحيـطـة باـملـدارس واإلـفـادة منـهـا يف ـعـالج الـحـاالت 
املدرسية، ويركز هذا النمـوذج عـىل املجتمـع وتنميـة املجتمـع، ونظريـة االتصـال، 

 .ومهارات العالقات املهنية يف التداخل االيجايب

لية واضحة يف مامرسـة الخدمـة وتعترب النامذج الثالثة التي عرضها الدرسون ج
االجتامعـيـة املدرـسـية ـهـي ـمـن اإلـسـهامات الرئيـسـية يف تحلـيـل املـجـال املعـقـد يف 

كـام ان هـذه الـنامذج يف املامرسـة الشـاملة للخدمـة االجتامعـيـة . مامرسـة املهنـة
املدرسية قد ادت اىل تدعيم املامرسـني يف رسـم كافـة الـنامذج التـي تسـتجيب اىل 

 .املختلفة، وادوار الجامعات املختلفة يف املدارسحاجات األنساق 

وقد توصلت ماريز من خالل معطيات الدراسة التي قامت بها عن مهام ودور 
املامرسة املهنية للخدمة االجتامعيـة املدرسـية، ومـن هـذه املعطيـات عـىل سـبيل 

تعمق بالرغم من سعي األخصائيني الدائم بالعمل عىل املشكالت الطالبية وال: املثال
يف دراسة عوامها، والتي تكمن يف دراسة الطالب والعالقات املدرسـية واالجتامعيـة، 
فأن مامرسة الخدمة االجتامعية املدرسية كانت تشق طريقة عملها مـع املشـكالت 

 .املدرسية الطالبية العريضة إىل جانب العالجية
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لعالـقـات  تناـمـت نظرـيـة األنـسـاق املدرـسـية يف إرـسـاء ـبـرامج ا1978ويف ـعـام 
اإلنسانية لتيسري التطبيق والتـدعيم الـدائم يف النسـق املـدريس باسـتخدام مـدخل 
العمل ألفريقي، وقد اعتـرب األخصـائيون االجتامعيـون أعضـاء يف الفريـق لتحسـني 

وقـد سـعى األخصـائيون االجتامعيـون يف هـذا . مهام املـدارس، واملنـاخ املجتمعـي
تقدميـة، وحديثـة لتقـديم الخدمـة املهنيـة الصدد مبساعدة اآلباء ليقوموا بصـورة 

 .لتحقيق أهدافهم من خالل استخدام معارفهم، ومهاراتهم يف هذه العملية

 
 :التصديق أو اإلعرتاف املجتمعي : خامسا

يـعـرف التـصـديق ـعـىل أـنـه الـسـلطة املخوـلـة أو املنوـطـة ـبـاإلعرتاف والتأيـيـد 
س أو املجـال املـدريس خاصـة والتدعيم لدور األخصايئ اإلجتامعي عامـة ويف املـدار

ويوجد نوعان من اإلعرتاف تختلف هذه األنواع بـإختالف مـدى تقـدم ومنـو هـذه 
 : املجتمعات التي يعمل فيها األخصايئ اإلجتامعي املدريس وهام

 : التصديق يف البالد النامية- أ

ويـكـون اإلـعـرتاف يف ـهـذه البـلـدان ـمـدعوما ومـعـززا ـمـن الجـهـات الرـسـمية 
 :اآلتية " السلطات الثالث" والشعبية 

السلطة التنفيذية من املجلس الوزراء، الـوزراء املعنيـني، وزيـر الرتبيـة، وكيـل   -1
الوزارة املساعد للخدمة اإلجتامعية املدرسية، املدير، املراقـب، األخصـايئ األول 

 ".أخصائية إجتامعية أوىل"لإلرشاد اإلجتامعي والنفيس ممثل بوزارة الرتبية 
 .لطة الترشيعية من مجلس النواب ومجلس الشورىالس  -2
 .الجهات غري الرسمية أولياء أمور الطالب والطالب أنفسهم  -3

 : التصديق يف الدول املتقدمة-ب

يتم التصديق يف الدول املتقدمة من جمعية أو نقابة األخصـائيني اإلجتامعيـني 
 :نقابة أو الجمعية عىل كام هو الحال يف الواليات املتحدة األمريكية حيث ترشف ال

إعطاء الرخصة للكليات واملدارس وأقسام الخدمة اإلجتامعية ملامرسة وإعـداد  -1
 :االخصائياإلجتامعي عىل أن يتوفر يف هذه الكلية 

 .هيئة تدريسيه أكادميية متقدمة عالية الجودة يف األداء والخربة -أ
 .ة خاصةتوفري مكتبة يف الخدمة اإلجتامعية عامة واملدرسي -ب
 .توفري قاعات للدرس والتحصيل العلمي املناسب -ج
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 .توفري مالعب وصاالت وقاعات مؤمترات وندوات يف داخل الكلية أو الجامعة  -د
اإلرشاف عىل عقـد املـؤمترات والنـدوات يف مجـال الخدمـة اإلجتامعيـة عامـة   -2

 .والخدمة اإلجتامعية املدرسية خاصة
ألداء األخـصـائيني اإلجتامعـيـني وتحفـيـزهم ـعـىل زـيـادة اإلرشاف ـعـىل املتابـعـة   -3

أدائهم إىل جانب عقاب كل من يخرج عن قيم ومبادئ املهنة أي النقابة هـي 
التي تنفذ الئحة الجزاءات من حيث الثواب والعقاب الذي يعمـل عـىل دعـم 

 .املهنة وتطويرها وتقدمها
ب الخدمة اإلجتامعية يف اإلرشاف عىل مناهج الخدمة اإلجتامعية املقدمة لطال  -4

 .املدارس وكليات الخدمة اإلجتامعية
الحـضـور بـصـفة عـضـو فاـعـل وناـشـط يف منظـمـة معاـهـد وـمـدارس الخدـمـة   -5

 ."فيينا"اإلجتامعية العاملية ومقرها يف النمسا 
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 الفصل الرابع
 امعية املدرسية املقارنةالخدمة اإلجت

 
 :مقدمة : أوال

يف البدء نقرر حقيقة علمية أن الرعاية والخدمـة اإلجتامعيـة بكافـة مجاالتهـا 
وأساليبها املتعددة واملتنوعة وجدت يف كافة املجتمعات العربية والغربية عىل حد 

هـي سواء لكن مهنة الخدمة اإلجتامعية عامة ومهنة األخصايئ اإلجتامعي املـدريس 
من تراث البالد واألقطار أو املجتمعات الغربية منذ نشـأته حتـى بدايـة السـتينات 
من حيث األهداف والقيم والبناء املعريف والطرق العلمية يف خدمة الطالب بكافـة 
مستوياتهم الفردية والجامعية واملجتمعيـة بعـد ذلـك بـدأت الخدمـة اإلجتامعيـة 

للمهنة من توطني أسـاليبها وأدواتهـا ومهارتهـا املدرسية يف غالبية الدول املستوردة 
 وـقـد ـكـان الـتـوطني بـهـدف اـلـتحرض، "إـعـداد األخـصـائيني اإلجتامعـيـني"األكادميـيـة 

 .والتأقلم مع البيئة املحلية
 

 :نشأة الخدمة االجتامعية املدرسية عربيا ومحليا: ثانيا
د إنتقالهـا بدأت مامرسة الخدمة االجتامعية املدرسية يف املدرسـة العربيـة بعـ

من الدول الغربية إىل الدول العربية بعد إنشاء أول مدرسة للخدمة اإلجتامعيـة يف 
م وبـدء إعـداد األخصـائيني اإلجتامعيـني 1898والية نيويورك بجامعة كولومبيا عام 

عىل مستوى البكالوريوس يف الخدمة اإلجتامعية وإنتشار مهنة األخصايئ اإلجتامعي 
سميات أخـرى كاملـدرس الزائـر يف مـدارس الواليـات املتحـدة املدريس مبسامه أو مب

 الخ ..م، وأملانيا، وهولندا1909م، وإنجلرتا عام 1907األمريكية عام 

 واول البالد العربية كانت جمهوريـة مرص العربيـة التـي عرفتهـا يف منتصـف 
العـقـد الراـبـع ـمـن الـقـرن العرشـيـن يف ـمـدينتي الـقـاهرة واالـسـكندرية، وبالنـسـبة 

ـة لل ـت الخدـم ـي عرـف ـة االم الـت ـدكانت مرص املدرـس ـية فـق ـة املدرـس ـة املهنـي امرـس
االجتامعية املدرسية يف أواخر العقد الخامس من القرن املايض أيضا، ويعود الفضل 
إىل االخصائيني االجتامعيني االوائل الذين عملوا يف املدرسة الثانوية بجهـود مضـنية 

سة من خالل تخطيطهم وتنفيـذهم للـربامج حتى أثبتوا مكانة هائلة يف داخل املدر
االجتامعية الفردية والجامعية واملجتمعية املدرسية والتي ساهمت مساهمة فعالة 

 .يف تنشيط الحياة االجتامعية املدرسية املرصية
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وبعد نجـاح التجربـة املرصيـة ومـا حققتـه مـن نجاحـات يف تنميـة االنسـان 
اـلـدول العربـيـة، ودول مجـلـس التـعـاون املرصي، وزـيـادة اإلقـبـال ـعـىل التعـلـيم يف 

الخليجي، وزيادة الـرثوة النفطيـة، واالهـتامم بإالنسـان الخليجـي بإعتبـاره هـدف 
دول مجلـس التعـاون "التنمية االول لديها فقد أخذت بإلتجريةكافـة دول الخلـيج 

الخليـجـي بـعـد إنتـشـارها الـتـدريجي إىل ـمـدارس املنطـقـة حـيـث عرفتـهـا املدرـسـة 
 "السيدة فضة الخالد أول أخصائية إجتامعية خليجية مدرسية" 1961الكويتية عام 

 السيدة فريده الجيش أول مرشـدة "وكذلك املدرسة السعودية، واملدرسة البحرينية
 "وحتـى اآلن1970إجتامعية بحرينية عملـت مبـدارس مملكـة البحـرين منـذ عـام 

يـةيف مـدارس دولـة السيدة عائشة السـيارأول أخصـائية إجتامع"واملدرسةأإلماراتية 
 كـام دخلـت التجربةأيضـا املدرسـة القطريـة، "1973االمارات العربية املتحدة عام 

 يف أوقـات متقاربـة ومتتاليـة "مدارس دولة سلطنة عامن"وكذلك مدارس السلطنة 
يف أواخر العقـد الثـامن مـن القـرن املـايض، والجـدير بالـذكر أن املامرسـة املهنيـة 

ًسية تعليام ومامرسة قد إزدهـرت يف فـرتة وجيـزة لتصـبح للخدمة االجتامعية املدر ً
ـمـن أـهـم القطاـعـات الـتـي تـسـتوعب النـسـب الـكـربى ـمـن مخرـجـات االخـصـائيني 
االجتامعيني يف هذه الدول وخاصة املجال املدريس، وذلك الهمية االنسان الخليجي 

ذاتـه مـن  واالهـتامم بـه يعتـرب يف حـد "عالجيا، ووقائيا، وتنمويـا"وألن أمر رعايته 
ــة . االـهــداف االـســرتاتيجية يف دول املجـلــس ـكــام إـنــترشت يف املدرـســة االردنـي

 .الفلسطينية، والعراقية، والسورية، والليبية، والتونسية، والجزائرية، والسودانية

 
 :الخدمة االجتامعية املدرسية يف الواليات املتحدة االمريكية: أوال

 .ملدارس التقليدية بوظيفة االستاذ الزائربدأت يف حركة املحالت االجتامعية وا  -1

قامت بعض املدارس األمريكية األهلية كمدارس بوسطن وهارتفورد ونيويـورك   -2
 .م1907بتعيني املرشفني االجتامعيني يف عام 

م يف 1914إنتشار الخدمـة اإلجتامعيـة املدرسـية إىل املـدارس الحكوميـة عـام   -3
 ."41"غ عددهم اإلجاميل يف ذلك الوقت مدرسة روتشرت بوالية نيويورك وبل

 . أخصائيا إجتامعيا مدرسيا"450"م 1917بلغ عدد األخصائيني اإلجتامعيني عام   -4

وصل عدد األخصائيني اإلجتامعيني يف كافة املـدارس الحكوميـة واألهليـة عـام  -5
 أخصايئ إجتامعي وقد تركز عمل األخصايئ اإلجتامعي املـدريس 12000م 1978
 :ك الوقت يف ذل
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 .مساعدة الطالب األسوياء لزيادة تكيفهم وتوافقهم النفيس اإلجتامعي -أ 
 .مساعدة الطالب ذوي اإلحتياجات الخاصة السلبية -ب
مساعدة اآلباء يف فهم سلوك أبنائهم ومساعدتهم عىل تنشـئة أبنـائهم تنشـئة  -ج

 إجتامعية سليمة
ـاملجتمع املحــيل وخاصــة األرس واملؤسســات  -د ـط املدرســة ـب ـىل رـب ـل ـع العـم

 .اإلجتامعية املحيطة باملدارس
التقرـيـر اإلحـصـايئ "تقـيـيم الـخـدمات اإلجتامعـيـة املدرـسـية املقدـمـة للـطـالب  -ه

 والجدير بالذكر أن الخدمة اإلجتامعية املدرسية مل تبقى أو تسري عـىل "الكمي
جاهات العلمية أو األساليب الفنية املهارية والتقدم وترية واحدة من حيث اإلت

املهني ومن األسلوب العالجي إىل األسلوب الوقايئ إىل األسلوب التنموي فتـارة 
الرتكيز عىل العالج وتارة عىل العالج والوقاية وأخـريا اإلتجـاه التكـاميل العـالج 

 .والوقاية والتنموية

 
 : إنجلرتاالخدمة اإلجتامعية الرتبوية يف: ثانيا

محلـة "جاءت الرعاية اإلجتامعية الرتبوية من خالل حركة املحالت اإلجتامعية   -1
 ."توينبي

م تم إنشاء مجلس رعاية الطفولة األهلية ترشف عـىل الخـدمات 1909يف عام   -2
 :اإلجتامعية الرتبوية من خالل 

الميـذ أثنـاء مساعدة األطفال الفقراء للحصول عىل مالبس وطعام وتقدميها للت -أ 
 .تواجدهم يف املرحلة اإلبتدائية وتقدميها األرسة البديلة

التعاون مع لجنة الضعف العقـيل لخدمـة املتخلفـني عقليـا يف فصـول خاصـة  -ب
 .وعزلهم عن التالميذ العاديني لتلقى تربية فكرية

 .إيداع التالميذ مبؤسسات إيوائية وأندية ترويحية ومعسكرات تربوية -ج
التالميذ الجدد يف املرحلة اإلبتدائية وأرسهم لقبـول املرحلـة التعليميـة توجيه  -د

 .الجديدة ونوعها والنظام اليومي لرياض األطفال
مساعدة أرس التالميذ لتـوفري جـو أرسي متكامـل لريـاض األطفـال يف الروضـة  -ه

 .واملدرسة يف الحاالت الصحية ومواجهة األمراض املعدية لعزل التالميذ
ة التالمـيـذ يف كاـفـة املراـحـل التعليمـيـة اـلـذين يـعـانون ـمـن مـشـكالت مـسـاعد -و

 .الخ…تربوية كاملترسبني والغائبني والراسبني واملشاغبني 
إلزام أولياء أمور التالميـذ بإرسـال أبنـائهم يف املدرسـة اإلبتدائيـة بعـد صـدور  -ز

 .م1944قانون بتلر للتعليم، وقانون التعليم اإللزامي 
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تـاح عـىل البيئـة مساعدة املدرسـة يف تشـكيل مجلـس اآلبـاء واملعلمـني واإلنف -ح
 .املحلية

 .عرفت املدرسة اإلنجليزية املرشد الرتبوي اإلجتامعي النفيس -ط

 كام يف ويلز "جهاز البلدية املحلية"يرشف عىل تقديم الخدمات بكافة أشكالها  -ى
 .ويوركشري، والنكشري

 
 :تشتمل عىل املظاهراآلتية : الخدمة اإلجتامعية املدرسية يف هولندا: ثالثا

رشف عىل الخدمات اإلجتامعية الرتبوية يف أمسرتدام جهازا تخطيطـا وتنفيـذا ي  -1
 . ومتابعة

من بني أقسام الخدمة اإلجتامعية قسـم الخدمـة اإلجتامعيـة الفرديـة لرعايـة  -2
 .الطالب العاديني واألذكياء واملتخلفون دراسيا

 . الطالباإلرشاف عىل األندية املدرسية التي تهدف إىل تنظيم وقت فراغ  -3

ترشف وزارة الخدمة اإلجتامعية عىل تطبيقات الخدمة اإلجتامعيـة التنظيميـة   -4
ـة  ـترشة يف اململـك ـة واملـن ـة التعليمـي ـة اإلجتامعـي ـزة الخدـم ـع أجـه ـاون ـم بالتـع

 .الهولندية

 
 :الخدمة اإلجتامعية املدرسية يف مرص : رابعا

درسـة للخدمـة لقد ظهرت الخدمة اإلجتامعية يف مرص حـني تـم إنشـاء أول م
م مدرسـة أخـرى 1936م وتلهـا يف العـام 1935اإلجتامعية بالقاهرة وذلـك يف عـام 

م 1939باإلسكندرية وبدأ الخريجون يف العمل يف مجاالت املامرسة املهنية منذ عام 
م حـني أصـدر الـدكتور طـه 49/1950ويف مجال الخدمة اإلجتامعية املدرسـية عـام 

 سبعة أخصائيني إجتامعيني حتى وصل أعـدادهم حسني وزير التعليم آنذاك بتعيني
م وقد بدأت التجربة بتعيني األخصائيني اإلجتامعيـني 71/1972 خريجا عام 750إىل 

يف املدارس الثانوية ثم تالها املدارس اإلعدادية وأعقب ذلك دخولهم إىل الجامعات 
ملهنية التخصصـية واملعاهد العليا واملدارس اإلبتدائية، وقد ساعد يف دعم املامرسة ا

ـا ـذي تـحـول إىل مـسـمى : املدرـسـية وغريـه ـة اـل ـة االجتامعـي ـايل للخدـم ـد الـع  املعـه
 جدـيـد ـهـو كلـيـة الخدـمـة االجتامعـيـة التابـعـة لجامـعـة حـلـوان حالـيـا ـمـن ـخـالل 
 األبـحـاث والدراـسـات ـعـىل مـسـتوى املاجـسـتري واـلـدكتوراه الـتـي أجرـيـت يف مرص 

 دت وتنوعـت مهـام ومسـئوليات حتـى الوقـت الحـارض وقـد تعـد1973منذ عـام 
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الخدمـة اإلجتامعيـة يف املـدارس املرصيـة ومل تخـرج مامرسـة الخدمـة اإلجتامعيـة 
 : محاور أساسية عىل النحو التايل3املدرسية عن 

تنظيم الحياة اإلجتامعية يف املدرسة لتكون محببـة إىل التالميـذ صـالحة لنمـو   -1
والنفسية من خـالل التعـاون الوثيـق قدراتهم العقلية والجسمية واإلجتامعية 

ـبـني املعلـمـني والتالمـيـذ وإنـشـاء الجامـعـات املدرـسـية والتنـظـيامت الطالبـيـة 
وتوجيه الطالب لإلندماج يف النشاط املناسب ومساعدتهم عىل مبارشة الحيـاة 

 .الدميوقراطية وتكوين روح الوالء للجامعة واملجتمع

ختلفـة مـن خـالل تلقـي أو اكتشـاف معاونة التالميذ عىل حـل مشـكالتهم امل -2
الحاالت املدرسية العالجية ومحاولة استثامر قدرات التالميـذ واألرس واملدرسـة 
للمساهمة يف عالج تلك املشكالت واملساهمة يف إفادته من الـربامج املدرسـية 

 .ومساعدة التلميذ عىل التوافق االجتامعي والنفيس

رس والبيئة واملؤسسات املوجـودة لتحقيـق العمل عىل توطيد العالقة بني املدا  -3
أكرب فائدة ممكنة للتالميذ وذلك لإلهتامم مبجالس اآلباء ودعـوة اآلبـاء لزيـارة 
املدرسة يف شـتى املناسـبات الرتبويـة والقوميـة والعمـل عـىل تنظـيم رحـالت 
وزيارات الطالب إىل البيئة املحلية التي تفيد يف إثراء معارف التلميـذ العلميـة 

 .جتامعيةواإل

 
 : الخدمة اإلجتامعية املدرسية يف مملكة البحرين: خامسا

 : النشأة والتطور: أوال

ـة يف األـصـالة  ـدم وعظمةاململـكـة املوغـل ـديم بـق ـة البـحـرين ـق ـيم مبملـك التعـل
والحضارة،وقد إتسم التعليم فيها قبل القرن العرشيـن بالسـمة التقليديـة وخاصـة 

 لدراسـة "الكتاتيب" خالل فتح وإنشاء الكتاب السمة الدينية أو الطابع الديني من
 علم الفقه والرشيعة اإلسالمية واللغة العربية ومبادئ 

الحساب كام ظهرت اإلرساليات األجنبية لتعليم املقيمني باململكة وكان هدف 
التعليم يف هذه املرحلة هو القيام باألعامل الحسابية لـإلرشاف املحاسـبى البسـيط 

ئع واألعامل التجارية التـي كانـت سـائدة يف تلـك الفـرتة مـا بـني عىل استرياد البضا
واالتجارمعـهـا بالبـهـارات والتواـبـل "اململـكـة وجـنـوب ورشق آـسـيا كالهـنـد وغريـهـا 

 الخ... واالخشاب لصناعة وصيد السفن

م تم إفتتاح أول مدرسة نظاميـة للتعلـيم الحـديث للبنـني وهـي 1919يف عام   - 
  يف املحـرق يف عهـد املرحــوم واملغفـور لـه الشـيخ "الهداية الخليفية"مدرسة 
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 ثراه هذا إىل جانب مثرة وجهـود الـلـهعيىس بن عىل حاكم البالد انذاك طيب 
األعيان ورجاالت ووجهاء اململكـة الـذين شـكلوا لجنـة إلدارة املدرسـة تربويـا 

 ـبـن عيـسـىآل خليـفـة، الــلــهوـعـىل رأـسـهم املرـحـوم واملغـفـور ـلـه الـشـيخ عبد
اعده السيد عيل بن إبراهيم الزياين وكانت مناهجها تقترص عىل الجوانب ويس

العلمية والدينية من خالل املناهج العربيـة املعمـول بهـا يف دول بـالد الشـام 
ومرص وغريها وكانت الهيئة اإلدارية والتدريسية من أهـل الـوطن يسـاعدهم 

عـيل آل خليفـة بعض املعلمني من الدول العربية وقد ساهم الشيخ عيىس بن 
 بدعم ومتعاون مع أعيان الـلـه بن عيىس آل خليفة رحمهام الـلـهوالشيخ عبد

 الـلــهاملجتمع واملعلمني األوائل من أبناءووجهـاء وأعيـان الـوطن األجـالء عبد
 الشرياوي وغريهم اللذين سـتبقى ذكـراهم عطـرة يف إرسـاء الـلـهالزايد، وعبد

 .وإدارة التعليم وتطويره

م تم إنشاء أول مدرسـة نظاميـة للبنـات وهـي مدرسـة خديجـة 1928ام يف ع  - 
 .الكربى

م ـتـم إنـشـاء أول مدرـسـة ـصـناعية وـقـد ـتـم تطويرـهـا للمرحـلـة 1936يف ـعـام  - 
 .م1940الثانوية يف عام 

 . تم إنشاء أول مدرسة ثانوية للبنني1940  - 

 . تم إنشاء أول مدرسة للتعليم الديني للبنني1943  - 

 .م1951طوير مدارس البنات بإنشاء أول مدرسة ثانوية للبنات عام تم ت  - 

م تم تقسيم التعليم يف اململكة ألول مرة إىل ثالثـة مراحـل سـتة 1961يف عام   - 
سنوات للمرحلة اإلبتدائية، وثالثة سنوات للمرحلةاإلعداديـة، وثـالث سـنوات 

 .للمرحلة الثانوية

ـبـالتنوع يف املرحـلـة الثانوـيـة ـ الـصـناعي يف بداـيـة الـسـبعينات أـخـذ التعـلـيم   - 
 الذي بدأ قي نهايـة الثامنينـات "الساعات املعتمدة"والتجاري ونظام املقررات

 .وأوائل التسعينات

بالنسبة للخدمة اإلجتامعية املدرسـية فقـد عرفـت املدرسـة البحرينيـة بدايـة   - 
 :يف اململكة مـنالخدمة االجتامعية ولذا ميكنا التعرف عىل املامرسة املهنية 

الدور املتوقع من األخصايئ االجتامعي واملرشد االجتامعـي يف مـدارس مملكـة 
 :البحرين 
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 . التطور الكمي للتجربة-1

متارس الخدمة االجتامعية املدرسية يف اململكة منذ أكـرث مـن خمـس وثالثـون   - 
 وـقـد ـبـدأت عـشـية االـسـتقالل بتعـيـني 1971/ 1970مـضـت وتحدـيـدا يف ـعـام 

صائيات اجتامعيات وأخصـائيني اجتامعيـني وكـان عـددهم سـتة أخصـائيني أخ
فريدة الـجيش، ملسـاعدة /  من بينهم السيدة "ثالثة إناث، وثالثة ذكور"آنذاك 

املدرسة يف أداء دورها يف بنـاء شخصـية الطالـب للمسـاهمة يف بنـاء اإلنسـان 
هنيـة،وأدوارهم البحريني باعتباره هدف التنمية االول من خالل تـدخالتهم امل

 .املتعددة واملتنوعة

زاد عدد املرشدات واملرشدين االجتامعيني مـن أقـل مـن عرشة مرشـدين عـام   - 
 .1996ًمرشدة ومرشدا اجتامعية يف جميع مدارس اململكة عام 137إىل 1971

 يف 2001بعد وضع خطة تعميم اإلرشـاد االجتامعـي الخمسـة واملطـورة عـام   - 
ـاـضـوء نـطـاق اإلرشاف امل ـا وعاملـي ـه محلـي  أخـصـايئ إجتامـعـي لـكـل "عـمـول ـب

 تم التغطية والعمل بهذا املبدأ يف جميع مدارس البنات قبل موعد "طالب300
وبالنسبة إىل مدارس البنني ما زالت بعض املدارس يف حاجـة إىل , إنتهاء الخطة

تعزـيـز وـتـدعيم رـغـم تحوـيـل بـعـض املدرـسـني الىمرـشـدين إجتامعـيـني بـعـد 
 .رة تدريبية بنجاح يف مجال االرشاد االجتامعي والنفيسإجتيازهم لدو

يتبع االرشاد االجتامعي إىل قسم الخدمات الطالبية بإدارة االنشطة والخدمات   - 
 .الطالبية

مرشدة ومرشد اجتامعى أكـرث 420يبلغ عدد املرشدات واملرشدين االجتامعيني   - 
بـكـالوريوس خدـمـة "ـمـن الثلـثـني ـمـنهم خريـجـي ـشـعبة الخدـمـة االجتامعـيـة 

 . من جامعة البحرين، وجميعهم من حملة الجنسية البحرينية"إجتامعية

ـام  -  ـنفيس واالجتامـعـي إىل 2003/ 2002يف ـع ـاد اـل ـة االرـش ـم تقـسـيم مجموـع ـت
 :وحدتني هام

ـة  -1  وحــدة االرشــاد االجتامعــي وتشــتمل الوحــدة عــىل أخصــايئ أول وثالـث
 .اختصاصيني إجتامعيني

 النفيس وتشتمل الوحدة عىل إختصايص أول وثالثة إختصاصـيني وحدة االرشاد  -2
نفسيني وغالبية هؤالء االختصاصيني من حملـة املـؤهالت النفسـية إىل جانـب 

 .حصولهم عىل دبلوم االرشاد النفيس والرتبوي من جامعة البحرين
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يعمل املرشدون االجتامعيون يف إطاردليل إرشادي يتم تطـويره سـنويا توضـح   -
ه خطة العمل املهني االرشايف لكافة املـدارس واملراحـل التعليميـة املختلفـة في

 .والذي يعترياملرجع املهني لكافة االدارات املدرسية

 : مسئوليات وواجبات املرشدين االجتامعيني مبدارس مملكة البحرين-2

 ـتـأيت مـسـئوليات املرـشـد االجتامـعـي يف كاـفـة اـملـدارس االبتدائـيـة واإلعدادـيـة 
ثانويـة بكاـفـة تـشـعيباتها إـسـتجابةألهداف الخدـمـة االجتامعـيـة املدرـسـية الـتـي وال

تتالقى مع أهداف املدرسة البحرينيـة االجتامعيـة املعـارصة التـي تـوفر للمجتمـع 
الطاليب كافة إحتياجاته والتي تؤدي إىل بناء شخصيته املتكاملة من كافـة الجوانـب 

 مـن خـالل فريـق تربـوي إجتامعـي االجتامعية والنفسية والتحصـيلية والجسـمية
متعاون من املعلمني، واالختصاصيني االجتامعيـني والنفسـيني، والقيـادات الطالبيـة، 
واآلباء، وكافة املعنيني يف آداء العمل الرتبـوي الهـادف، وفـيام يـيل أهـم الواجبـات 

 . واملسئوليات التي يقوم بها املرشد اإلجتامعي يف مدارس مملكة البحرين

ي الحاالت الفرديـة التـي تبلـغ مـن إدارة املدرسـة أو املدرسـني واملرشفـني تلق  -1
اإلداريني باملدرسة أو طبيب املركز الصـحي وأوليـاء األمـور والطـالب أنفسـهم 
باإلضافة إىل الحاالت التي يكتشـفها املرشـد اإلجتامعـي عـن طريـق الزيـارات 

ة الفصلية وسـجالت الصفية وإطالعه عىل السجالت ونتائج اإلمتحانات الشهري
الغياب ومالحظاته الشخصية لسـلوك الطـالب خـالل الـدوام املـدريس وبحـث 

 .هذه الحاالت والعمل عىل إيجاد الحلول املناسبة لها

العمل عىل ربط وتنمية التعاون بـني البيـت واملدرسـة ملصـلحة الطالـب عـن   -2
للقـاءات التـي طريق تبادل الزيارات ما أمكن وإقامة اليوم املفتـوح وتنظـيم ا

 : مستويات وهي 4تخدم هذا التوجه اإلجتامعي وتأخذ هذه العملية 

 .عىل مستوى الفصل  -أ 
 .لقاءات املعلمني مع أولياء األمور عىل مستوى الصف -ب
 .لقاءات أولياء األمور عىل مستوى الجمعية العمومية -ج
 مستوى مجلس اآلباء  -د

ـومي  -3 ـاب الـي ـجالت الغـي ـىل ـس ـالع ـع ـد اإلـط ـاص باملرـش ـجل ـخ ـه يف ـس وتفريـغ
اإلجتامعي مع حرص املتكرر منها لبحث أسـبابه والعمـل عـىل إيجـاد الحلـول 

 .املناسبة

حرص حاالت التأخر الصـباحي ومتابعـة املتكـرر منـه ملعرفـة أسـبابه وإيجـاد   -4
 .الحلول املناسبة
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الدراسية ـ النفسـية اإلجتامعيـة ـ "مشاكلهم املختلفة مساعدة الطالب يف حل  -5
 ."اإلحتياجات الخاصة

املـسـاهمة يف توعـيـة وتوجـيـه الـطـالب ـعـن طرـيـق اإلجتامـعـات واملـحـارضات  -6
والطابور الصباحي وامللصقات والنرشات والصور واللقـاءات الفرديـة واإلذاعـة 

 .املدرسية وزيارة الفصول

ملنقطعني عن املدرسة أو زيـارتهم حسـب إمكانيـات اإلتصال بالطالب املرىض ا -7
 .املرشد اإلجتامعي

يقوم بنقل املعلومات الخاصـة بالتوجيـه املهنـي إىل الطلبـة ضـمن إعـدادهم  -8
ملهنة املستقبل وخاصة يف املرحلتني اإلبتدائية والثانوية وتوجيههم إىل الدراسة 

 .والتدريب التي تتناسب مع ميولهم وقدراتهم العلمية

قد لوحظ يف بداية القرن الحادي والـعرشون أن نطـاق املرشـد اإلجتامعـي أي 
نصابه من الطالب يعوقه عن أداء مسئولياته ومهامه لذا فقد أصدراالستاذ الـدكتور 
محمد بن جاسم الغتم وزير الرتبيـة قـرار وترصيحـا يف الصـحف املحليـة يف نهايـة 

 طالبـا وبنـاء عليـه قـد تـم 300بأن يكون نصاب األخصايئ اإلجتامعـي  2001يونيو
 350أخصائية وأخصايئ إجتامعي ليصـل عـددهم إىل أكـرث مـن  200تعيني أكرث من 

أخصائية وأخصايئ إجتامعي يعملون يف مدارس اململكة وبدأ النصاب يأخذ املعـدل 
املناسب عامليا وإقليميا يف اقل من سنة عىل تسلمه الوزارة مام أعطى دفعـة قويـة 

ًاإلجتامعي يف اململكة، األمر الذى يحتاج معه حاليا إىل إعادة النظـر ملهام األخصايئ 
 طالب لكل أخصـايئ اجتامعـى إن شـاء 250-200ىف نطاق اإلرشاف يكون ىف حدود 

 .الـلـه
 

 :الخدمة اإلجتامعية املدرسية بدولة الكويت: سادسا
 :النشأة والتطور 

ميـة ونقطـه يلتقـي بهـا كانت الكويت سوقا هامـا للباديـة منـذ العصـور القد  
التجار من الـبالد العربيـة األخـرى وقـد أدت طبيعـة األرض وعـدم صـالحيتها 
للزراعة بإتجاه الكويتي إىل البحر والغوص واألسفار ومامرسة التجارة ولذا فإن 
مهـنـة الـغـوص للبـحـث ـعـن اللؤـلـؤ واألـسـفار وراء التـجـارة تحـتـاج إىل ـضـبط 

 . ذلك إال إذا كان هناك نوع من التعليمالحسابات وتنظيم املراسالت ولن يأيت

وكان من اشهر املدرسـني االوائـل هـم خالـد العدسـاين ونجلـه سليامن،ويوسـف   - 
 ،وأحمد   خلف الدحيان، ومحمد جنيدلالـلـهاليعقوب، وعبدالوهاب الغرير، عبد
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 وقد بدأ التعليم -. محمد القطان، ويوسف بن حمود، ومحمد إبراهيم الغانم
املعلـم يسـمى املـال م فكان 1912املقصود يف الكويت عىل شكل كتاتيب قبل 

 وكان التعليم مقترصا عىل تعليم "للبنات" واملعلمة تسمى املطوعة "للصبيان"
 .القراءة والقرآن الكريم والحديث ويشء من الحساب

م تألفت جامعة من التجاروقامت بتأسـيس أول مدرسـة نظاميـة 1912يف عام   - 
يخ مبارك الصـباح يف الكويت وشجعهم يف ذلك الوقت املرحوم املغفور له الش

ًحاكم الكويت آنذاك وسميت مبدرسة املباركيه، تيمنـا بإسـمه وتـم اإلسـتعانة 
باملدرسني من الـبالد العربيـة واملجـاورة وكـان مـنهج املدرسـة اإلهـتامم األول 

 .بالحساب ومسك الدفاتر وكتابة الرسائل

اللؤـلـؤ م إختـفـت آـثـار األزـمـة اإلقتـصـادية الـتـي أـصـابت تـجـارة 1936يف ـعـام   - 
بالكساد وبدأ اإلقتصاد الوطني بإسرتداد عافيته وثم إعادة التفكـري يف التعلـيم 
واإلتفاق عىل فرض رضيبة عىل التجار لإلنفاق عىل التعليم، حيث إجتمع نفـر 

السـيد : من رجاالت الكويت يف بيت الشيخ يوسف بن عـيىس القنـاعي مـنهم
 ومشـاري الحسـن، ونصـف عيل السيد سليامن الرفـاعي، وسـليامن العدسـاين،

 العسعويس، وسلطان الكليـب، وقـد إقـرتح هـؤالء زيـادة الـلـهاليوسف، وعبد
للبلدية التي قد أنشئت % 5و% 4عىل أن يكون للدولة % 5نسبة الجامرك إىل

للتعليم وتألف يف ذلك العام أول مجلس للمعارف بالكويـت % 5، و1934عام 
 الجـابر الصـباح وعضـوية الـلــهعبدتوىل رئاسـته املغفورلـه واملرحـوم الشـيخ 

 الـلــهيوسف بن عـيىس القنـاعي، أحمـد املشـاري، ويوسـف الحمـييض، وعبد
الصقر،الـسـيد ـعـيل الـسـيد ـسـليامن الرـفـاعي، وـسـليامن العدـسـاين، ومـشـاري 

 العسـعويس، وسـلطان الكليـب، وحمـد الـلــهالحسن، ونصف اليوسف، وعبد
 . الغانم، ويوسف العدسان، ومشعان الخضري

ويف هذا العام إسـتعانت الكويـت مبدرسـني مـن فلسـطني فجـاءت أول بعثـة   - 
عربـيـة للتعـلـيم ـمـن فلـسـطني ـعـىل رأـسـهم اـملـريب الفاـضـل املرـحـوم األـسـتاذ 

 .عبداللطيف الصالح

م بدأ التعليم املهني املخطـط ملـدارس البنـني أمـا تعلـيم البنـات 1936يف عام   - 
 ."املطوعة"فبقي عىل شكل كتاتيب 

م بدأ تعليم البنات بصورة منظمة حيـث تـم إنشـاء أول مدرسـة 1937يف عام   - 
 .للبنات هي مدرسة األحمدية

ـام   -  ـب 1942يف ـع ـن مرص إىل جاـن ـت باإلســتعانة مبدرســني ـم ـدأت الكوـي م ـب
 .فلسطني
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 .1943تم إنشاء أول معهد ديني لتخريج أمئة املساجد والخطباء يف عام   -

التعليم خطوات واسعة حيث أصـبح عـدد املـدارس التـي م خطا 1945يف عام   - 
 إثنـاعرشة مدرسـة منهـا ثانويـة للبنـني "املعارف"يرشف عليها مجلس التعليم 

وسبع مدارس إبتدائية للبنني أربع مدارس للبنات تضم يـنب قاعاتهـا الدراسـية 
 معلمـة حـيـث زدادت 34 مدرـسـني و108 طلـبـة، يعلمهـم 820 طالبـا، و2815

 .ًتصادية نظرا إلستخراج شحنة نفطية أول وتصدير يف تلك السنةالرثوة االق

 :م 1955عام / م 1954ما بني عام  -

 مراحل بسنوات متساوية وعـدد 3تم تقسيم السنوات الدراسية التعليمية إىل   -1
 ."متي، وعقراوى: هام"سنة دراسية عىل يد خبريين 12 =3×4أربع سنوات 

 ."1954"م الصناعي يف منطقة الشويخ السكنية تم إنشاء أول مدرسة للتعلي  -2
 . يف منطقة الرشق السكنية1956تم تطوير املعهد الديني عام   -3
م نالت الكويت إستقاللها، وعـىل الفـور بـدأت الحيـاة الربملانيـة 1961يف عام   - 

ألول مرة يف تاريخ دول مجلس التعاون الخليجي حيث إكتسبت مزايا سياسية 
 السامل أمري الـلـه وكان ىف عهد الشيخ املغفور له املرحـوم عبد ودولية مرموقة
 . ثراه  آنذاكالـلـهالكويت طيب 

م بدأت معه مامرسة الخدمـة اإلجتامعيـة املدرسـية وتـم تعيـني 1961يف عام 
السيدة فضة الخالد أول أخصـائية إجتامعيـة كويتيـة يف مدرسـة املرقـاب الثانويـة 

بكالوريوس الخدمة "بلوم العايل يف الخدمة االجتامعية للبنات بعد حصولها عىل الد
ـة ـة الحـكـومي بـجـاردن ـسـيتي "االجتامعـي ـد الـعـايل للخدـمـة االجتامعـي  ـمـن املعـه

 .بالقاهرة

وقد بدأت السيدة فضة الخالد ىف مدرسة املرقاب الثانوية للبنات إختصاصاتها   - 
 جانـب قيامهـا من خالل إنشائها نـاد للبنـات، وجمعيـة تعاونيـة مدرسـية،إىل

بتنـظـيم بـعـض اـلـرحالت للطالـبـات، والعـمـل ـمـع الـحـاالت الفردـيـة، والتـفـرغ 
 .للحالت الفردية وعالجها

م إنشاء أول مكتب للخدمة اإلجتامعيـة املدرسـية ملحقـا بـنفس 1962يف عام   - 
فضة الخالد، ومعهـا اخصـائية "املدرسة وتعمل به أخصائيتني إجتامعيتني هام 

 ."اجتامعية

 تم إضافة أخصائيتني إجتامعيتني إىل جانب العدد السابق، 1963/1964 عام يف  - 
وأصبحت السيدة فضـة الخالـد رئيسـة للمكتـب وتحـول املكتـب إىل مراقبـة 

 .الخدمة اإلجتامعية
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 عقد مجلس الوكالء بوزارة الرتبية وقر إنشـاء أول إدارة للخدمـة 1965يف عام 
 يف الخدمة االجتامعية املدرسية، وذلك ملقابلـة االجتامعية يف الكويت والعامل العريب

 :االحتياجات املتزايدة لدور الخدمة االجتامعية املدرسية وأصبحت هذه اإلدارة

ـة أقـسـام  ـة -1تتـكـون ـمـن ثالـث ـة للطلـب ـة اإلجتامعـي  وقـسـم -2 قـسـم الخدـم
للطالبات وثالث للمدرسات، وقد شملت مهام اإلدارة كام حددت يف العام الدرايس 

 :م املجاالت التالية 1966/ م1965

اكتشاف الحاالت الفردية اإلجتامعية النفسية التي تحول من املـدارس لـإلدارة  -1
 .وأقسامها وتقديم الحلول املالمئة لها

 .تدعيم الصلة بني املدرسة واألرسة بهدف إيجاد تعاون مشرتك لتوجيه الطالب  -2

بهم وقدراتهم من خالل املساهمة غرس روح املسئولية يف الطلبة وتنمية مواه  -3
مجلـس "واإلشرتاك يف الجامعات والتنظـيامت املدرسـية الداخليـة والخارجيـة 

اآلبـاء، اآلـبـاء واملعلـمـني، النـشـاط، الجامـعـات املدرـسـية اإلجتامعـيـة والعلمـيـة 
 ."وغريها

م تم إجراء دراسة ميدانية حول ظروف وأحوال طالب املرحلـة 1966/1967يف   - 
 ومشـكالتهم اإلجتامعيـة، وإجـراء دورة تدريبيـة للمدرسـني األكفـاء املتوسطة

لتعيينهم بعد إجتيازهم إمتحانات للدورة بتقدير إمتياز وتم تعيـني أكـرث مـن 
 للعـمـل يف "إـنـاث" ذـكـور، واربـعـة 39 معـلـام كمرشـفـني إجتامعـيـني ـمـنهم 43

 .املراحل اإلبتدائية واملتوسطة

رجـاء ابـوعالم، . د"أخصـائيان نفسـيان هـام كام تم إنشاء وظيفـة وإسـتقدام   - 
 يف نفـس العـام "دالل املشعان" وتعيني أخصائية نفسية كويتية "محمد غايل.د

 .لدراسة حاالت الطالب النفسية والعقلية وإضطراب الكالم

م تم إنشاء قسم التوجيه الفني للخدمة اإلجتامعيـة املدرسـية 1967/1968يف   - 
 ."التفتيش"

م تم إدخال الخدمة اإلجتامعية املدرسـية يف معاهـد املعلمـني 1968/1969يف   - 
حيث تم تعيـني السـيدة غنيمـة الخالـد يف معهـد الرتبيـة للمعلمـني والسـيد 

 .عبدالرحمن الخطيب أخصائيا إجتامعيا ملعهد املعلمني
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م تم إتخاذ قرار بتوسيع تجربة األخصايئ اإلجتامعي املدريس يف 1969/1970يف   -
 .األمة ومجلس الوزراءمجلس 

 تم إنشاء مراقبة للخدمة االجتامعية للطلبة والطالبات، ومعه تم 1971-1971  - 
 ."20/6/1971بتاريخ"إنشاء مكتب للخدمة االجتامعية يف منطقة الفحيحيل 

م إنشاء مراقبـة للخدمـة النفسـية تضـم مركـزا لإلرشـاد الـنفيس 1972يف عام   - 
 .بحوث النفسيةواإلختبارات واملقاييس وال

م تم إنشاء إنشاء قسم الخدمة اإلجتامعية واإلجتامع بجامعة 1974/م1973يف   - 
الكويت إلعداد األخصائيني اإلجتامعيني ويف نفس العـام عقـد املـؤمتر الرتبـوى 

 ."1973مارس "التعاون بني البيت واملدرسة 

 مة اإلجتامعيةزتعيني األخصائيني اإلجتامعيني الذي يحملون بكالوريوس الخد - 

 .م1975 /74إنشاء دار الضيافة للطالب وتأجل إفتتاحها للعام - 

م تم إدخال الخدمة اإلجامعية يف ريـاض األطفـال وإنشـاء أول 1975/1976يف   - 
 .الئحة تنظيمية ملجالس اآلباء وأخرى للمجالس الطالبية

ة مجلـس  تـم العمـل بـأول الئحتـني تنظمتـني هـام الئحـ78/1979ثم ىف عام  - 
 .الطالب، واآلباء

 ـتـم التوـسـع يف تنـظـيم الخدـمـة االجتامعـيـة ودورـهـا يف رعاـيـة 1981يف ـعـام   - 
الطالب إجتامعيا ونفسيا وعقليا وخلقيا، فظهرت الحاجة إىل إحداث نوع مـن 
التعــديل التنظيمي،فأنشــئت إدارة للخدمــة النفســية إىل جانــب الخدمــة 

ـل و ـان لوكـي ـع االدارـت ـة وتتـب ـة املـسـاعد لـشـئون الخدـمـة االجتامعـي زارة الرتبـي
االجتامعية، واصبحت بعد ذلك تحت مسمى وكيل الوزارة املساعد للخـدمات 
العليمية، ثم تغري املسمى إىل الوكيـل املاعـد للشـئون الطالبيـة، ويف منتصـف 
التسعينات تم دمج االدارتـني يف إدارة واحـدة تحـت مسـمى إدارة الخـدمات 

 .2005ليا االجتامعية والنفسية حا

بلغ عدد األخصائيات واألخصائيني اإلجتامعيني يف مدارس الكويـت حتـى عـام   - 
  مدرـســة، و297 أخـصــايئ وأخـصــائية يعمـلــون يف أـكــرث ـمــن 897م 96/97

 ."ذكور وإناث" اخصايئ نفيس "142" مرشدتربوي ذكور وإناث، و"104"

ـة  -  ـاطق التعليمـي ـاز االرشايف يف املـن ـدد الجـه ـغ ـع ـائف "بـل ـة  وـظ ـة فنـي تعليمـي
 "34"تخطيطـيـة إستـشـارية يف مـجـال الخدـمـة االجتامعـيـة النفـسـية املدرـسـية

 .  موجه فني وفنية نفسيني"15"موجها فنيا وفنية إىل جانب 
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 : مهام وإختصاصات وواجبات األخصايئ اإلجتامعي يف مدارس الكويت
 : العمل مع الطالب عىل املستوى الفردي: أوال

ع الطالب غري املتوافقني مع أنفسـهم أو مجتمعـتهم املـدريس التدخل املهني م  -1
أو األرسي أو الخارجي مام يؤثر عىل اإلفـادة الكاملـة مـن املدرسـة كمؤسسـة 
تربوية إجتامعية ويظهر ذلك يف حاالت الطالب الذين يعـانون مـن مشـكالت 
إجتامعية نفسية أو مدرسية تتعلـق بالتحصـيل الـدرايس أو الغيـاب ذاتيـة أو 

تامعية أو الخروج عىل النظـام املـدريس أو مشـكالت سـلوكية أو صـحية أو إج
 .إقتصادية

عىل األخصايئ اإلجتامعي أن يسعى إلكتشاف مثل تلك الحاالت يف وقت مبكـر   -2
ما أمكن ويتعامل مع كل حالة وفقا ملا تتطلبه من تعمق أو تعاون مع مهنيني 

ارجها مع اإللتـزام باألسـاليب آخرين أو مصادر للمعومات داخل املدرسة أو خ
 .املهنية ورسية املعلومات

ـتعلم   -3 ـن اـل ـز ـع ـدرايس والعـج ـأخر اـل ـيل والـت ـف العـق ـاالت التخـل ـبة لـح بالنـس
وإـضـطراب الـكـالم واإلـضـطراب اإلنفـعـايل والـسـلويك الـشـديد فـعـىل األخـصـايئ 
اإلجتامعي أن يتعاون يف العمل معها مع األخصايئ النفيس بحيث يـتم العمـل 

 ويستثنى من ذلك الحاالت ذات الصفة اإلجتامعيـة البحتـة "الفريق"وب بأسل
ـمـع مراـعـاة أن يتـسـع ـهـذا الفرـيـق ليـضـم الطبـيـب واـملـدرس وـغـريهام ـمـن 
املتخصصني يف جميع الحاالت التي تتطلب ذلـك طبقـا ملـا يصـدر مـن نرشات 

 .تبني بالتفصيل مهام دور األخصايئ اإلجتامعي واألخصايئ النفيس

 :عمل مع الطالب عىل املستوى الجامعيال: ثانيا

العمل عىل تشكيل الجامعات اإلجتامعيـة بالشـكل الـذي يـتالءم مـع طبيعـة 
املرحلة التعليميـة لتلبيـة إحتياجـات الطـالب ومسـاعدتهم عـىل التوافـق وتحمـل 
ـك  ـد لتـل ـار دوره كراـئ ـليمة يف إـط ـة الـس ـاة اإلجتامعـي ـدادهم للحـي ـؤولية وإـع املـس

 .امر الجامعات املدرسية يف تنمية شخصية الطالبالجامعات وعليه إستث

 :العمل عىل مستوى املجتمع املدريس واملحيل : ثالثا

يسعى األخصايئ اإلجتامعي إىل تحقيق مشاركة أطراف العمليـة الرتبويـة مـن 
أولياء أمور وطالب ومعلمني ويعمل عىل تنظيم الربامج التي تـؤدي إىل غـرس روح 

نمية قـدراتهم ويهـدف إىل تـدعيم العالقـات بـني البيـت املسئولية لدى الطالب وت
 :واملدرسة واملجتمع ووسائله لتحقيق ذلك 
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مجلس الطالب مبدارس املرحلتني املتوسطة والثانوية وما يف مسـتواها ويكـون  -1
 .األخصايئ اإلجتامعي رائد للمجلس

 . للمجلسمجلس اآلباء واملعلمني باملدرسة ويكون األخصايئ اإلجتامعي مقرر  -2
 .اإلشرتاك يف عضوية النشاط ومجلس إدارة املدرسة -3
املـشـاركة يف مرشوـعـات العـمـل ـمـع املجتـمـع املـحـيل وـبـرامج مجـلـس اآلـبـاء   -4

 .واملعلمني عىل مستوى املنطقة

املساهمة يف رعاية الطالب املتفوقني دراسيا للحفـاظ عـىل تفـوقهم وتنظـيم : رابعا
 . الفردي والجامعي واملجتمعيالربامج املناسبة عىل املستوى

املشـاركة يف دراسـة الظـواهر املدرسـية واملجتمعيـة املحليـة التـي تعـوق : خامسا
الـطـالب ـعـن اإلـفـادة ـمـن اـلـربامج املدرـسـية وـعـن التكـيـف الـسـليم يف األرسة 

 .واملجتمع وإقرتاح الوسائل واألساليب املالمئة ملواجهتها

درسـة سـواء عـىل املسـتوى الفـردي أو وتعترب جهود الخدمة اإلجتامعية يف امل
الجامعي أو املجتمعي جهودا متكاملة لتحقيق أهداف الخدمـة اإلجتامعيـة وعـىل 
إدارة املدرسة توفري السبل الكفيلة بتمكني األخصايئ اإلجتامعي مـن القيـام بـدوره 
املهني متكامال وعدم إسناد أعامل أخرى إليه تتعارض مع طبيعـة وخطـة عملـه أو 

ملواقف تؤثر عىل دوره وعالقاته املهنية مع الطالب واملدرسـني يف املدرسـة تعريضه 
 .وأولياء األمور

 :الخدمة اإلجتامعية املدرسية بدولة اإلمارات العربية : سابعا

 :النشأة والتطور 

يرجع تاريخ التعليم يف اإلمارات إىل حضارات قدمية تم العثـور عـىل آثارهـا يف 
لك الفـرتة األوىل كـان اإلنسـان يطـور نفسـه عـن طريـق عدة مواقع تاريخية ويف ت

التعليم الذايت وإكتساب املعرفة باملحاكاة واإلحتكاك ويف فرتة الحقة ظهـر التعلـيم 
يف اإلمارات من النمط التقليدي البسيط إىل شـكل آخـر مـن التعلـيم القـائم عـىل 

 .الدروس واملقررات واألنظمة

 : تعليم الكتاتيب أو املطوع-1

 مارسه كبري من املطوعني وأعتمد عىل تعليم املطـوع ىف تحفـيظ القـرآن  وقد
الكريم واألحاديث النبوية إىل جانب تدريب الدارسني عىل الكتابة والحفظ واإلملام 

 .بأركان اإلسالم
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 : تعليم الحلقات العلمية-2

هذا النوع مارسه عدد قليل مـن الفقهـاء والعلـامء واملطلعـني الـذين تـوفرت 
 معرفة واسعة من أصول العقيدة والفقه والتفسري والنحو واإلمـالء والتـاريخ لديهم

 .والدروس الدينية املختلفة

 : تعليم تطوري أو شبه تطوري-3

م ففي هـذه الفـرتة أدى تـأثر تجـار 1953م إىل 1907ظهر خالل الفرتة ما بني 
اـملـدارس بحرـكـات اإلـصـالح واليقـظـة العربـيـةإىل ـفـتح " الـطـواويش"اللؤـلـؤ الكـبـار 

التنويرية يف املدن وإستقدموا العلـامء إلدارة تلـك املـدارس واإلرشاف عـىل تنظـيم 
الدروس وسري التعليم فيها ومن أشهر املدارس التطورية يف الشارقة املدرسة التيمية 

م 1912م ويف ديب األحمديـة 1935م ومدرسـة اإلصـالح سـنة 1907املحمودية سنة 
عليم التطوري يف إمارة ديب تطورا ملحوظا منـذ عـام م وقد شهد الت1923والساملية 

م فـفـي ـهـذا الـعـام تأسـسـت داـئـرة املـعـارف وـهـي أول داـئـرة للمـعـارف يف 1936
 رائد حركة اإلصالح يف "مانع بن راشد آل مكتوم"اإلمارات وقد ترأسها معاىل الشيخ 

 .الثالثينات

 : التعليم الحديث النظامي-4

م وهـو أول 1954/ م 1953ية بالشـارقة سـنة  وقد بدأ إفتتاح مدرسة القاسـم
عام درايس يف سلك التعليم النظامي وظهر يف بداية التعليم الحـديث أو الحكـومي 
يف اإلمارات وكان تعلـيام مـنظام يف مـدارس وفصـول ومقـررات إىل جانـب تقـويم 

وتطـور التعلـيم النظـامي يف .الطالب ومنحة شهادة دراسية ي نهاية العام الدرايس
ارات خالل مرحلتني األوىل كانت تعتمد عىل الحكومية املحلية ودوائر املعـارف اإلم

التي تأسست خال السـتينات أمـا اإلنطالقـة الكـربى للتعلـيم فقـد منـذ الثـاين مـن 
م وهو اليوم الذي أعلن فيه عن قيام دولـة اإلمـارات فتأسسـت 1971ديسمرب عام 

عليم والشباب التي تولـت اإلرشاف عـىل الوزارات اإلتحادية ومنها وزارة الرتبية والت
التعليم يف مراحله ملختلفة وإنترشت خالل تلك الفرتة املـدارس الحكوميـة املجهـزة 
ـات  ـة البعـث ـتقدمت الدوـل ـي وإـس ـامر الراـق ـة وذات املـع ـزة املختلـف بأـحـدث األجـه

 . التعليمية من مختلف البلدان العربية لتساهم يف تطوير التعليم الحديث

  الخدمة اإلجتامعية املدرسية دولة اإلمارات العربية املتحدةدخول: ثانيا
تأسست إدارة الخدمة اإلجتامعية والنفسية يف دولة اإلمارات العربية املتحـدة 

م مع بداية النمـو الحثيـث الـذي إنتهجتـه اإلدارة 1974/ م 1973يف العام الدرايس 
 .السياسية الحكيمة يف كافة املجاالت
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يخ بداـيـة دـخـول الخدـمـة اإلجتامعـيـة املدرـسـية بطريـقـة  ويعـتـرب ـهـذا الـتـار
منهجية تستهدف نرش الرعاية والخدمات اإلجتامعية بني صفوف الطـالب وعنـدما 
بدأت الخدمـة اإلجتامعيـة املدرسـية كـان عـدد األخصـائيني اإلجتامعيـني املوجـود 

نفسـية باملدارس قليال ولتغطية هذا العجز إستعانت دائرة الخدمـة اإلجتامعيـة وال
بوزارة الرتبية والتعليم والشباب بالدولة باملدرسني ذوي الخربة يف املجال إلجتامعي 
مع الرتكيز بصفة خاصة عىل من سـبق لهـم العمـل يف الرتبيـة والتعلـيم يف الـدول 
العربية وقد لوحظ انه يف بداية عمل األخصائيني اإلجتامعيني باملدارس كان الرتكيـز 

الت الرضورية للطالب ألنها كانت متثل حاجة ملحة يجب واضحا عىل دراسة املشك
التصدي لها ودراستها ورسم سـبل عالجهـا وذلـك بسـبب التيـارات الجديـدة التـي 
سادت يف العالقـات اإلجتامعيـة والعـادات والسـلوك إثـرالتغريات التـي ظهـرت يف 

ر املجتمع بعد التطورات الحضارية التي شملت أرجـاءه ويـؤمن القـامئون عـىل أمـ
الخدمة اإلجتامعيـة املدرسـية بأنهـا أداة هامـة لتحقيـق أهـداف الرتبيـة الحديثـة 

 :وتسعى الخدمة اإلجتامعية إىل 

 .أن يستفيد أكرب عدد ممكن من الطالب من الفرص الرتبوية املهيأة لهم  -1
أنـهـا تـهـتم بتنمـيـة شخـصـية الطاـلـب كـكـل متكاـمـل ـمـن الـنـواحي الجـسـمية   -2

 . واإلجتامعية ليك ينهض مبسؤولياته نحو نفسه ومجتمعهوالعقلية والوجدانية
مساعدة الطالب عىل اإلستفادة من الخـربات املدرسـية إىل أقىص حـد ممكـن   -3

 .تسمح به قدرات الشخصية الخاصة

 :ومن هنا كان هدف الخدمة اإلجتامعية املدرسية هو

 . إيجاد تكيف متبادل بني األفراد وبيئاتهم اإلجتامعية  - 
 .العمل عىل حل املشكالت اإلجتامعية والوقاية منها  - 
العمل عىل مساعدة األفراد والجامعات إلستثامر أقىص مـا لـديها مـن قـدرات   - 

 .للوصول إىل مستويات إجتامعية الئقة

ولتحقيق هذا الهدف تعمـل الخدمـة اإلجتامعيـة يف املجـال املـدريس بطرقهـا 
مسـتخدمة أسـاليبها الفنيـة يف تطبيـق تلـك  "فـرد، جامعـة، مجتمـع"املهنية الثالث 

الطرق مستعينة باألخصائيني اإلجتامعيني واألخصائيات اإلجتامعيات املؤهلني تـأهيال 
عاليا ما أمكن وأن كان يوجد حاليا البعض الغري متخصص إال أن املسـئولني عـىل أمـر 

قص بعمـل الخدمة اإلجتامعية يف دائـرة الخدمـة اإلجتامعيـة حـاولوا تـاليف هـذا الـن
  دورات تدريبية مكثفة ومتخصصـة حتـى يحـني الوقـت ألن يكـون جميـع العـاملني

 



 الخدمة االجتامعية كمامرسة تخصصية مهنية يف املؤسسات التعليمية
 

132

والعامالت يف هذا املجال متخصصني ومعـدين اإلعـداد املهنـي الـالزم للقيـام بهـذا 
العمل وكان البد من رسم خطة شاملة تغطي إحتياجات الطالب عـىل أن يؤخـذ يف 

ظهر عىل سطح املجتمع وما يصاحبها عـادة اإلعتبار التغريات الرسيعة التي بدأت ت
من ظواهر جديدة يف العادات والسـلوك والعالقـات اإلجتامعيـة ومـن املالحـظ أن 
هناك بعض يف هـذه اآلونـة عـىل طريقـة خدمـة الفـرد وقـد يكـون راجعـا إىل أن 
املصلحة العامة حتمت التصدي ملشكالت وإحتياجـات الطـالب الفرديـة والتعـرف 

ايتهم وقدراتهم وقد يكون هذا اإلتجاه مقصود به أن يوضـع يف عىل مواهبهم وهو
اإلعتبار عند رسم خطة الخدمات اإلجتامعية يف اآلونة األخرية العمـل عـىل تحقيـق 
الرعاية االجامعية للطـالب مـن النـواحي العالجيـة الوقائيـة واإلمنائيـة مـن خـالل 

 . الربامج التي متكنهم من تحقيق إحتياجاتهم

 :مة االجتامعية يف دولة فلسطنيالخد: ثامنا

قسـم " تم البدء ىف تدريس الخدمة االجتامعية بجامعة ميـت لحـم 1971عام  - 
 إحدى كربيات الجامعات الفلسطينية والتي تقع يف مدينـة "العلوم االجتامعية

مدينـة بيـت "السالم مدينة مهد سيدنا عيىس بن مريم عليـه الصـالة والسـالم 
 ."لحم

 . تعيني أخصائيني إجتامعيني يف املدارس ولكن بأعداد ضئيلة تم1981عام   - 
ـام   -  ـدد اىل 1994ـع ـل الـع ـرية وـص ـداد كـب ـني بأـع ـائني إجتامعـي ـني أخـص ـم تعـي ـت

 . طالب أخصايئ إجتامعي500أخصايئ إجتامعي بحيث يكون لكل 200

من مسئوليات االخصائيني االجتامعيـني يف املدرسـة الفلسـطينية بكافـة محافظـات 
 : الفلسطينية عىل النحو التاىلالسلطة

 . دراسة الحاالت الفردية وتقديم الخطط والخدمات املالمئةلكل حالة عىل حدة-1
 . تشكيل الجامعات املدرسية املبارشة وغري املبارشة-2
 . االرشاف عىل مجالس اآلباء والطالب-3
 .  دراسة الظواهر االجتامعية وتقديم التوصيات بشأنها-4

 :ة االجتامعية املدرسية يف اململكة العربية السعوديةالخدم: تاسعا
 :النشأة 

الخدمة االجتامعية بصفة عامة مهنة جديدة ظهرت يف املجتمعات العربية منـذ 
فرتة وجيزة مل تتعدى خمسون عاما يف بعض هذه املجتمعات وعرشون عامـا أو أقـل 

تها املناسبة حتـى اآلن يف البعض اآلخر، ولذلك مل تأخذ وضعها السليم ومل تحتل مكان
 مثـل املجـال: يف معظم املجتمعات العربية بالرغم مـن انتشـارها يف مجـاالت كثـرية
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العاميل، واملجال الطبي، ومجال التأهيل املهني، ومجال األحداث املـذنبني، ومجـال 
 ..الخ من املجاالت األخرى وعىل رأسها املجال املدريس.. األرسة والطفولة

ودي يتطور اليوم برسعة كبرية بعد أن وضع أقدامه عىل طريق واملجتمع السع
البناء واالمناء، حتى اشتهر بني املجتمعات العربية واالسالمية بأنه مجتمع الرفاهيـة 
والرخاء، التي جاءت كمحصـلة طبيعيـة ملجموعـة الخطـط التـي رسـمتها اململكـة 

 التنمية االقتصـادية ونفذت الكثري منها وما زالت تنفذ البعض اآلخر بهدف احداث
 ..واالجتامعية يف وقت واحد

ومن مظاهر تلك النهضة العظيمـة القامئـة باململكـة هـذا االتسـاع الهائـل يف 
خططها التعليمية التي أنشأت لها الكثـري مـن املـدارس مبختلـف مسـتوياتها حتـى 
 غطت كل أنحاء اململكة، فزاد عدد التالميذ بدرجة كبرية، وظهرت أهميـة املدرسـة

يف اعداد كل هؤالء االبناء الذين سريتفع عىل اكتافهم البناء، فهم رأس مال املجتمع 
الذي يجب أن تجند له كل االمكانيات البرشيـة واملاديـة المنائـه واسـثامره، فأبنـاء 

 ..اليوم هو رجال الغد الذين سيتحملون مسئولية البناء واالمناء

جامعات لتقوم بأدوارها يف اعـداد ولذلك أنشأت اململكةالكثري من املدارس وال
 ..املواطنني الصالحني

ولكن املدرسة أمـام هـذه املسـئولية الكبـرية وأمـام التغـريات ااملتسـارعةالتي 
تحدث باملجتمع مل تستطع وحدها إعداد الكبرية من أبنـاء املجتمـع واضـطرت اىل 

خدـمـة االـسـتعانة ـبـبعض األنظـمـة االجتامعـيـة املختلـفـة الـتـي ـكـان ـمـن أهمـهـا ال
االجتامعية كنظام جديد أنشأه املجتمع ليسـاند أنظمتـه األخـرى وبخاصـة النظـام 
الرتبوي، وأصبحت الخدمة االجتامعيـة والتعلـيم وجهـان لعملـة واحـدة ال تصـلح 

 ..للتداول بوجه واحد

وعندما دخلت الخدمة االجتامعية املدرسة السعودية مرت بعدة مراحل وهي 
 :عىل النحو التايل

 :ملرحلة التمهيدية ا: أوال

عندما تخلت األرسة للمدرسـة عـن بعـض مسـئولياتها يف تنشـئة األبنـاء، كـان 
املدرسون باملدرسة يقومـون بـأدوار مـؤثرة وخطـرية يف تنشـئة األبنـاء عـن طريـق 
التفاعل معهم عن قرب وتلقينهم املعـارف املختلفـة حيـث كانـت أعـداد التالميـذ 

يـذه معرفـة جيـدة مـام سـاعده عـىل التـأثري محدودة وكان املدرس يعرف كل تالم
 ..فيهم ومتكن من تشكيلهم بالصورة التي يريدها
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وبعد زيادة أعداد التالميذ باملدارس، وزيادة مسئوليات املدرس، تأثرت األدوار 
وتغريت وبدأ املدرس يعجز عـن أداء أدواره التعليميـة والرتبويـة واكتفـى بـأدواره 

مله يف تلقني املواد الدراسية، وحشد أذهان التالميـذ التعليمية فقط، وانحرص كل ع
بتلك املواد، وأصبح الجو املدريس يتصف بالجمود وامللل بعد أن ضعفت العالقـات 
بني التالميذ ومدرسيهم، وتأثرت التفاعالت االجتامعية بينهم، وتحولـت العالقـة اىل 

فـظ ويكـرهم رهبة وخوف، وتهديد وعقاب، حتى يجرب املـدرس تالميـذه عـىل الح
 .عىل التحصيل الدرايس حتى أصبحت املدرسة مكانا مكروها للتالميذ

ولكن هذا الجو املدريس الذى يحـدوه امللـل مل ميكـن التالميـذ مـن االسـتفادة 
املرجوة من العلمية والتعليمية، وبدأت املدرسة تفكر يف تعديل هذا الجو وتغيـريه 

 بـبعض األنشـطة الرياضـية والفنيـة حتى تحبب التالميذ يف املدرسة، وبدأت تهـتم
التي كان التالميذ ميارسونها أثناء الفسح ويف بعـض املناسـبات املختلفـة، كمحاولـة 
العادة التفاعل االجتامعي بني املدرسني والتالميذ، وبدأت املدرسة تؤكد عىل أهمية 

تهـا، تكوين العالقات املهنية بني التالميذ ومدرسيهم حتى تعـود اىل املدرسـة جاذبي
 ..وحتى يعود للتالميذ حامسهم وتصبح املدرسة مكانا محببا لهم

ولكن هذه األنشطة املحدودة سـواء كانـت أنشـطة فنيـة كانـت تـتم بجهـود 
فردية تلقائية تعتمد عىل اهتامم املدرس بهذه األنشطة واقتناعه بها، وذلك قبل أن 

 ..ية اليهايظهر نظام الرواد باملدرسة وقبل أن تدخل الخدمة االجتامع

وعندما دخلت الخدمة االجتامعية اىل املدرسة يف املرحلة التالية عىل يد بعض 
 ..الرواد من املدرسني، زاد االهتامم باألنشطة املختلفة واتسعت مجاالتها

 : املرحلة التطوعية -أ

يف هذه املرحلة سلطت األضواء عىل رضورة االهتامم باألنشطة املختلفة التـي 
يف املدرسة، وبدأت وزارة املعارف يف تدعيمها وتطويرها حتى أنها يف ترغب الكالب 

هـ أنشأت ادارة للرتبية والنشاط االجتامعي مهمتها االرشاف الفعيل عىل 1374عام 
مختـلـف أوـجـه النـشـاط يف ـمـدارس اململـكـة جميعـهـا، وـهـي الـتـي تـضـع اـلـربامج 

، وتقـدم املقرتحـات والخطط التي تساعد عىل منو النشاط االجتامعي لدى الطـالب
 ..التي تهدف اىل تحقيق أهداف ادارة الرتبية والنشاط االجتامعي

ولقد اسـتجابت املـدارس اىل توجيهـات ادارة الرتبيـة والنشـاط، وبـدأت تـويل 
اهتاممها باالنشطة والربامج التي تحبب التالميذ يف املدرسة، التي كان من نتيجتهـا 

 -:ديد من االنشطة االجتامعية التي أهمهاتكوين الجامعات املدرسية وظهور الع
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 األرس املدرسية  -1
 مجالس اآلباء واملعلمني -2
 مجالس الرواد املدرسني  -3
 األندية الرياضية املدرسية  -4
 .األنشطة االجتامعية كالخدمة العامة والرحالت، والحفالت  -5

مـام دفـع وبدأت هذه األنشطة تجذب الطالب للمدرسة وتحمسوا ملامرستها، 
ـك  ـد رواد لتـل ـدارس بتحدـي ـت اـمل ـا وطالـب ـىل أهميتـه ـد ـع ـارف اىل التأكـي وزارة املـع
الجامعات املدرسية، فتطوع بعض املعلمـون ألعـامل الريـادة ممـن تـوفرت فـيهم 
الصفات الالزمة لهذا العمل الجديد الذي أضيف اىل أعاملهم التعليمية، واتجه كـل 

ي يحبه ويفضله ولديه خربات فيـه ويحـب مدرس من هؤالء الرواد اىل النشاط الذ
اكسابها للتالميذ، باالضافة اىل اشرتاكهم يف مجـالس اآلبـاء واملعلمـني، وعملـوا عـىل 
تنشيطها، كمحاوالت لربط البيت باملدرسة، وكان من نتيجة ذلك أن حدثت بعـض 

اد التغريات الهامة يف الجو املدريس، وظهرت نتائج ملموسة الشرتاك الطالب مع الرو
يف تلك االنشطة، وبدأت تقـوى العالقـات، وتـزداد التفـاعالت، وتكتسـب الخـربات 

 .االجتامعية والتعليمية وتحسن الجو املدريس بدرجة كبرية أحسها والحظها الجميع

ـة  ـة االجتامعـي ـارف بالرتبـي ـتامم وزارة املـع ـادة اـه ـك زـي ـة ذـل ـن نتيـج ـان ـم وـك
م املتعددة، وفرت اهـتاممهم بأعبـاء وخاصة أن بعض الرواد ضاقوا بأعبائه, املدرسية

الريادة وبدأوا يتهربون منها أو ميارسونها بصورة شكلية دون حامس أواهتامم، مام 
دفع وزارة املعارف اىل االستعانة باالخصائيني االجتامعيني الذين تفرغوا لهذا العمل 

وهـا، وكـان ، بعد أن آمنوا بها واحبوصاروا ميارسونه باقتناع وفهم, وتم اعدادهم له
 .ذلك بداية للمرحلة الثالثة وهي املرحلة املهنية

 : املرحلة املهنية -ب

ـائيون  ـل االخـص ـذ أن دـخ ـية مـن ـة املدرـس ـة االجتامعـي ـة الخدـم ـدأت مامرـس ـب
االجتامعـيـون ـمـدارس اململـكـة مـنـذ أ، عنـيـت وزارة املـعـارف بتزوـيـد ادارة الرتبـيـة 

 هجريه حيـث 1375 يف بداية عاموالنشاط االجتامعي باخصائيني اجتامعيني مهنيني
تم تعيني اثنني من االخصائيني االجتامعيني احدهام يف مدينة امللك سـعود العلميـة 

ووكـل الـيهام االرشاف عـىل االنشـطة االجتامعيـة , بجده والثاين عني مبـدارس مكـة
 املختلفة باملدارس،ثم قاما بتكوين الجامعات املدرسية بانواعهـا املختلفـة باالضـافة 
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اىل دراسة وعالج الحاالت الفردية التي كانت تواجههم بعض املشكالت التي تعـوق 
 .تكيفهم باملدرسة ومتنعهم من االستفادة من الفرص العلمية

وقد كانت مهمتهام صعبة ومسئولياتهام كبرية تطلبت منها الكثري مـن الجهـد 
درسـية وسـلطا واملزيد من الوقت حتى نجحا يف ابـراز دور الخدمـة االجتامعيـة امل

االضواء عىل ادوارها الهامة ولفتـا االنظـار اىل اهميـة وجـود االخصـايئ االجتامعـي 
باملدرسة، وكانت نتيجة ذلك مزيدا من اهتامم وزارة املعـارف بالرتبيـة االجتامعيـة 
حتى أنها عينت أخصائيا اجتامعيا لكل منطقة تعليمية يتوىل االرشاف عىل أنشـطة 

 .املختلفة يف جميع مدارس اململكةالرتبية االجتامعية 

كانـت فـرتة تطـورات رسيعـة وتغـريات كبـرية يف االتجاهـات ه 1381ويف عام 
الرتبوية واألهداف القومية واألساليب الفنية التي كان لها تـأثري كبـري عـىل النهضـة 
الشاملة التي عمت كل مجاالت الحياة يف اململكة ومنها وزارة املعارف التي طورت 

ضمت أربعـة " ادارة عامة لرعاية الشباب"لرتبية والنشاط االجتامعي وغريتهاادارة ا
ادارات فرعية منها ادارة الرتبية االجتامعية املدرسية، وكـان نتيجـة هـذه التغـريات 

 :والتطورات تنوع تلك األنشطة وتطورها حتى غطت األنواع التالية

 .الجمعيات التعاونية املدرسية  -1
 .واملعلمنيمجالس اآلباء   -2
 .نظام الرواد ومجالس الفصول  -3
 .األندية الرياضية  -4
 .جامعات االسعاف املدريس -5

باالضافة اىل أنواع النشاط املختلفة التـي تزاولهـا املدرسـة يف مختلـف مراحـل 
 .التعليم كالنشاط الثقايف واالجتامعي

مـن األخصـائيني قامت وزارة املعارف بالتعاقد مع عدد كبـري ه 1385ويف عام   - 
 مفتشا اجتامعيـا 19 أخصائيا للعمل باملدارس املختلفة و25االجتامعيني منهم 

 .للعمل باملناطق املختلفة واالدارة العامة
 :وصلت اعداد العاملني بالرتبية االجتامعية واملرسحية كام ييله 1410ويف عام   - 

 موجـه عـام 5امعيـة أصـبح عـدد مـوجهي الرتبيـة االجت: عىل مستوى الوزارة: أوال
 . موجه عام للرتبية املرسحية ويرأس تلك االدارة مدير ادارة1باالضافة اىل 
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 موجـه تربيـة 26وصل عدد موجهي املناطق : عىل مستوى املناطق التعليمية: ثانيا
 موـجـه تربـيـة 21اجتامعـيـة مبـعـدل موـجـه واـحـد لـكـل منطـقـة باالـضـافة اىل 

 . موجه47مرسحية وبذلك بلغ مجموعهم 
 

 :املرشفني االجتامعيني باملدارس املتوسطة وما يف مستواها: ثالثا

 عدد املنطقة عدد املنطقة عدد املنطقة
االخصائيون 
االجتامعيون

 سدير
 الطائف
 عرعر
 عنيزة

 القصيم
 القنفذه
املدينة 
 املنورة
 الوشم

14 
50 
8 
10 
44 
15 
60 
24 

 الجوف
 جيزان
 حائل

حفر الباطن
الحوطة 
 والحريق
 الدمام
 الدوارس
 نجران

16 
30 
25 
3 
5 
73 
6 
15 

 أبها
 االحساء
 االفالج
 الباحة
 بيشة
 تبوك
 جده
مكة 
 املكرمة

45 
39 
6 
25 
23 
15 
49 
31 

 731 ..... ..... ..... الرياض 82

 
 .. مرشفا713وقد بلغ عدد االختصائني بجميع مدارس اململكة 

بـدأوا ميارسـون وبذلك انترش االختصائيون االجتامعيـون يف معظـم املـدارس و
ادوارهم املهنية وأساليبهم الفنية، وبـذلك دب النشـاط يف املـدارس واتسـع مجـال 
التفاعل بني التالميذ واملدرسني واألخصائيني االجتامعيني واتسعت شـبكة العالقـات 
وقويت وأصبحت املدرسة مكانا محببا للتالميذ بعد أن ساد الجو االجتامعي الـذي 

اف، وبـالرغم مـن هـذا التطـور الكبـري نسـبيا للخدمـة يساعد عىل تحقيـق األهـد
االجتامعية املدرسية باململكة اال أنها مازالت تحتاج اىل دفعـات قويـة عـىل طريـق 
االزدهار واالنتشار فام زال هناك بعض املدارس التي ليش بها أخصائيني اجتامعيـني 

الطـالب باملـدارس والبعض اآلخر ال يكفيه أخصائيا اجتامعيا واحد بعد أن زاد عدد 
املختلفة وبالتايل ازدادت مشكالتهم وازدادت الحاجة اىل انتشار الخدمـة املدرسـية 

 ..حتى تعم جميع مدارس اململكة باختالف مراحلها
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 : سعودة الخدمة االجتامعية املدرسية-ج

ـبـالرغم ـمـن زـيـادة ـعـدد األخـصـائيني االجتامعـيـني مـبـدارس اململـكـة وزـيـادة 
لحوظـة وملموسـة، اال أن الخدمـة املدرسـية مل تأخـذ مكانتهـا أنشطتهم بدرجـة م

الالئقة بها بعد، ومل تتم بكل ادوارها املعروفـة بعـد، حيـث أنهـا تسـري يف تقـدمها 
وتطورها عىل قدم واحدة وذلك العتامدها عىل املتعاقدين من خارج اململكـة، ألن 

مـع تغـريه وتطـوره املجتمع السعودي يتطور برسعة كبـرية ويتغـري برسعـة اكـرب، و
األدوار ألبناء املجتمع وتتغري بعض عنـارص الثقافـة وتظهـر العديـد مـن املشـكالت 
االجتامعية والنفسية والعقلية، ومع ظهور تلك املشكالت تزداد الحاجـة اىل جهـود 
الخدـمـة االجتامعـيـة الـتـي الـبـد يف ـهـذه الحاـلـة أن تـكـون ـعـىل أـيـدي أخـصـائيني 

حـدهم القـادرون عـىل دراسـة مشـكالت مجـتمعهم اجتامعيني سعوديني ألنهـم و
وعالجها فهم أبناء هذا املجتمع وأدرى مبشكالته وأقدر عىل املساهمة االيجابيـة يف 
مواجهتها وعالجها، ولذلك ميكن القول بـإن هنـاك حاجـة ماسـة وملحـة لسـعودة 
الخدمة االجتامعية املدرسية بـل سـعودة الخدمـة االجتامعيـة يف جميـع املجـاالت 

ختلفة حتى يتحمل أبناء هذا املجتمع مسـئوليات منـوه وتطـوره فعـىل أكتـافهم امل
 ..يرتفع البناء وبسواعدهم يتم االمناء وبتعاونهم تتحقق الرفاهية ويعم الرخاء

وليك يتم سعودة الخدمة االجتامعية املدرسية باململكة أنشات الدولة العديـد 
ل جامعـة منهـا قسـام للخدمـة من الجامعات مبدنها املختلفة بحيـث يوجـد يف كـ

االجتامعية وقد أقبل الشباب السعودي عىل هذه األقسام وأصبح هنـاك أمـل كبـري 
يف تخرج عدد هائل من األخصـائيني االجتامعيـني الـذين ميكـن االعـتامد علـيهم يف 
سعودة الخدمة االجتامعية املدرسية كخطوة أوىل يف سـعودة الخدمـة االجتامعيـة 

 ... أنحاء اململكةبصفة عامة يف جميع

ولكن البد من تدعيم هذه الخطوة وال بد من تـدخل الدولـة يف تشـجيع مـن 
يعمل بهذه املهنة، حيث أنها مهنة انسانية عظيمة، ولكنها شـاقة ومتعبـة وتحتـاج 
اىل االميان بها وبذل الجهد والوقـت يف سـبيلها دون االنتظـار مـن ورائهـا جـزاء أو 

 يبذل الجهد الكبـري والوقـت الكثـري يف سـبيل اسـعاد شكورا، فاألحصايئ االجتامعي
اآلخرون ويكفيه من األجر أن يسعد بسعادتهم ويفرح لفرحهم، ولكل ذلـك يجـب 
عىل الدولة أن ترفع من شأن هذه املهنة وترفع من درجاتها وتزيد يف مرتباتهـا بـل 

ية أو تضع الحوافز املادية الكافية يف صورة بدل طبيعية عمـل أو مكافـآت تشـجيع
عالوات مخفزة حتى يقبل عليها ابنـاء املجتمـع ويتحملـون مسـئولية مامرسـتها يف 

 ..كافة مجاالت الخدمة االجتامعية بأنحاء اململكة
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ومهام انفقت الدولة من أموال يف تشجيع وتدعيم مهنـة الخدمـة االجتامعيـة 
د اليها يف فانها لن تخرس من أموالها شيئا بل العكس تستثمرها أحسن استثامر يعو

صورة استثامر برشي هائـل، والخدمـة االجتامعيـة قـادرة عـىل اسـتثامره الطاقـات 
 ..البرشية عن طريق أنشطتها وبرامجها املخططة خصيصا لهذا الهدف العظيم

وال يكـفـي لـسـعودة ـهـذه املهـنـة وـتـدعيمها زـيـادة ـعـدد الـخـريجني وزـيـادة 
ثـات خارجيـة لـريوا كيـف مرتباتهم فقط بل يجب عىل الدولة أن ترسـل مـنهم بع

متارس تلك املهنة يف البالد املتقدمة وكيف تستثمر الطاقات البرشيـة عـن طريقهـا، 
ويتدربون عىل مامرستها يف هذه البالد ثم يعودون لتطبيقها يف مجتمعهم بالصورة 

 ...التي تساعد املجتمع عىل النمو والتطور والرقي

وقد ثبت نجاح هذه البعثات التدريبيـة يف مهـن أخـرى مثـل الرشطـة وعـىل 
األخص رشطة املرور ورأينا كيف استفاد املجتمع منها الكثري وصار للمـرور قواعـده 

 ...املحرتمة ونظمه الثابتة التي تسري بطريقة حديثة كام يف أرقى املجتمعات

االستفادة بهذه البعثات وإن كان هناك مهن كثرية استفادت من ذلك فاألوىل ب
مهنة الخدمة االجتامعية، حيث أن عائدها عظيم وفائدتها أعظـم ألنهـا تهـدف اىل 
تنمية املواطن واستثامر الـرثوة البرشيـة بالصـورة التـي تسـاعد املجتمـع يف بنائـه 
وامنائه، وبذلك يقبل السعوديون عىل مامرسة هذه املهنة العظيمة وتتمكن الدولة 

 ...مة االجتامعية وانتشارها باململكةمن سعودة الخد

واىل أن تتم سعودة الخدمة االجتامعية املدرسية فان وزارة املعـارف باململكـة 
تبذل قصارى جهدها يف تشجيع هذه املهنـة وتـدعيمها مبـدارس اململكـة وتحـرص 
عىل توفري العدد املمكن توفريه من األخصائني االجتامعيني وتعمـل عـىل تـوجيههم 

 االستفادة منهم يف املدارس املتوسطة وما بعدها يف نواحي تخصصـهم وتحرص عىل
وقد أعدت لهم بيانا يحدد واجباتهم ومسئوليات عملهم، وأرسل اىل جميـع املهني، 

 : هـ وكانت محتوياته كام ييل1/2/1399املناطق التعليمية بتاريخ 

 :  واجبات املرشف االجتامعي باملدرسة-د 

تامعي عمله بعد عودته مـن االجـازة باعـداد خطـة الرتبيـة يبدأ املرشف االج  -1
االجتامعية مبدرسته وبرامجها التنفذية موزعة عىل شـهور السـنة عـىل أسـاس 
الخطة العامة للرتبية االجتامعية وبعد اعتامدها من ادارة املدرسـة ترسـل اىل 

 .ادارة التعليم القرارها ومن ثم يعمل عىل تنفيذها ومتابعها



 الخدمة االجتامعية كمامرسة تخصصية مهنية يف املؤسسات التعليمية
 

140

ـد   -2 ـة يـع ـالغ الرتبـي ـن مـب ـة ـم ـص للمدرـس ـذي خـص ـغ اـل ـة للمبـل مرشوع ميزانـي
 .االجتامعية للرصف عىل برامجها

يتعرف عىل نتائج االختبارات التحصيلية لطالب املدرسة ويـحرص مـن تفوقـوا   -3
ومن رسـبوا ويـنظم الـربامج لتكـريم املتفـوقني وتشـجيعهم ويتتـبعهم حتـى 

ني ملساعدتهم عـىل التغلـب عـىل يحافظوا عىل تفوقهم ويبحث حاالت الراسب
 .أسباب تأخرهم الدرايس ويهيء لهم الظروف الداعية لنجاحهم

ـلوكهم   -4 ـب ـس ـذين يتطـل ـالب اـل ـاالت الـط ـة لـح ـوث اجتامعـي ـل بـح ـوم بعـم يـق
وظروفهم ذلك حتى يجنبهم عرثات االنحراف ويساعدهم عـىل التغلـب عـىل 

 .الصعوبات التي تعرتض سبيلهم

 الدراسـة يف أول العـام الـدرايس للتعـرف عـىل ميـولهم ينظم استفتاء لطـالب  -5
ورغباتهم بالنسبة ملختلف نـواحي النشـاط املـدريس وجامعاتـه وعـىل أسـاس 

 .ذلك يتم توزيعهم عليها وتسكينهم فيها

ـات   -6 ـادة جامـع ـات االرشاف ـعـىل جامـعـات النـشـاط ورـي ـوم بتنـظـيم عملـي يـق
 .الفصول

عـات النشـاط االجتامعـي مثـل جامعـة يتوىل االرشاف املبارش عىل بعـض جام  -7
الرحالت والصحافة املدرسية والهالل األحمر والخدمة العامـة لتكـون منوذجـا 

 .للعمل مع الجامعات املدرسية

ينظم برامج الخدمة العامة داخـل املدرسـة وخارجهـا بهـدف تـدعيم ارتبـاط   -8
 .الطالب ببيئتهم وتعزيز والئهم لبالدهم

جتامعية والثقافية بني طالب املدرسة وفصولها كـام يـنظم ينظم املسابقات اال  -9
 .برامج التوعية الثقافية واالجتامعية للطالب وأولياء أمورهم

يتوىل االعداد الجتامعات املجالس املدرسية وال سيام مجلس النشاط ومجلـس  -10
رواد الفصول واجتامعات هيئة التدريس ومجلس ادارة املدرسة باعتباره أمينا 

 . لكل منها ويدون محارض هذه االجتامعاتللرس

يعني بتنظيم الربامج التي توثق صلة املدرسـة بأوليــاء أمـور طالبهـا والسـيام  -11
تشكيل مجلـس اآلبـاء واملعلمـني باعتبـاره أمينـا لرسه، فيعـد جـداول أعـامل 

 .اجتامعاته ويسجل محارضها ويعمل عىل تحقيق فعالية هذا املجلس

املدرـسـية واملـعـارض الـتـي ـتـربز نـشـاط الرتبـيـة االجتامعـيـة ـيـنظم الحـفـالت  -12
 .ومنجزاتها باملدرسة
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يقوم باجراء بحث علمي لبعض الظواهر االجتامعية يف املجتمع املـدريس كـام  -13
يساهم يف البحوث التي تجريها ادارة التعليم باملنطقة وادارة الرتبيـة بـاالدارة 

 .العامة لرعاية الشباب

 الرتبية االجتامعية يف تنفيذ بعض الربامج التي تنظم باسـم ادارة يعاون موجه -14
التعـلـيم مـثـل ـتـدريب اـلـرواد االجتامعـيـني للـمـدارس االبتدائـيـة ومرشوـعـات 

 .الخدمة العامة واملعسكرات ولجنة الخدمات الفردية باملنطقة وغريها

ارير يعد السجالت وامللفات الالزمـة لتنظـيم عملـه وتسـجيله كـام يعـد التقـ -15
الدوريـة ـعـن أـعـامل الرتبـيـة االجتامعـيـة يف مدرـسـته متهـيـدا لرفعـهـا اىل ادارة 

 .التعليم

من هذا العرض الرسيع لدور األخصايئ االجتامعي باملدرسة نـرى أهميـة دوره 
ومدى تأثريه عىل تحقيـق االهـداف الرتبويـة، التـي تسـاعد املدرسـة عـىل تحقيـق 

 .وظائفها االجتامعية الحديثة

لعديد من األدوار األخرى التي سريد الحديث عنها مفصال يف الفصـول وهناك ا
األخرية من الكتاب التي ستتناول أدوار الخدمة االجتامعية املدرسية بطرقها الـثالث 
خدمـة الـفـرد، وخدـمـة الجامـعـة، وخدـمـة املجتـمـع، وـسـوف ـنـرى أدوار األخـصـايئ 

 األخـصـائيون االجتامـعـي مفـصـلة يف ـكـل طريـقـة ـمـن ـهـذه الـطـرق حـتـى يتتـبـع
االجتامعيون خطاها ويسرتشـدون بهـا حتـى تسـري يف طريـق منوهـا وارتقائهـا مبـا 

 ..يساعد املجتمع عىل منوه وارتقائه

 :ه1400-91 انجازات الرتبية االجتامعية يف العرش سنوات باململكة -ه

متيز النشاط االجتامعي واملرسحي يف تلـك الفـرتة بزيـادة حجمـه، سـواء عـىل 
ركزي أو مستوى املناطق التعليمية، ولقد استند العمل عىل اسـرتاتيجية املستوى امل

 :جديدة ميكن اجامل نقاطها فيام ييل

تشجيع املناطق عىل االسهام يف األنشطة املركزيـة التـي تقيمهـا االدارة وذلـك   -أ 
بالتخيل عن املركزية يف اختيار العاملني باألنشطة مثل املراكـز الصـيفية وتـرك 

 .ناطق تشجيعا للالمركزيةذلك للم
استحداث ألـوان مـن األنشـطة الصـيفية كـاملراكز الصـيفية ومراكـز الـرحالت   -ب

الطالبـيـة الـسـتيعاب أـكـرب ـعـدد ممـكـن ـمـن الـطـالب ـخـالل العطـلـة الـصـيفية 
 .لالستفادة مام تقدمه تلك املراكز من ألوان النشاط املختلفة

الرحالت الطالبيـة السـتيعاب أكـرب التوسع الكمي يف األنشطة الصيفية ومراكز   -ج
عدد ممكن من الطالب خـالل العطلـة الصـيفية لالسـتفادة مـام تقدمـه تلـك 

 .املراكز من ألوان النشاط املختلفة
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اذكاء روح التنافس بني املناطق باقامة مسابقات بينها فيام تقدمه مـن نشـاط   -د
 .الرتبية املرسحية

ربيـة الـنيشء وتثقيفـه ولتشـجيع الطـالب انطالقا من دور رعاية الشـباب يف ت  -ه
للتعرف عىل مناطق اململكة والوقوف عىل معاملها، فقد أقامت بيوتـا للطـالب 

 .بجميع املناطق التعليمية لتسهيل اقامتهم لتسهيل اقامتهم خالل رحالتهم
 

 :وميكن اجامل نشاط الرتبية االجتامعية واملرسحية فيام ييل

  نشاط مركزي-1

شاط يف اقامة مراكز صيفية لرعاية الطالب وفق برنامج موضوع يتمثل ذلك الن
 .يف سياحة داخلية للتعرف عىل انحاء اململكة واالطالع عىل معاملها

أما اللون الثالث من النشاط املركزي فيتمثل يف اقامة مسابقة بـني املنـاطق يف 
الثة لألنشـطة  وفيام ييل تقرير احصايئ عن هذه االنواع الث-نشاط الرتبية املرسحية

 :املركزية

 : املراكز الصيفية لرعاية الطالب-أ 

وهذه املراكز تفتح يف صيف كل عام وملدة شهرين حيث ميارس فيهـا الطـالب 
مختلف ألوان النشاط الثقايف واالجتامعـي والريـايض والفنـي وإىل جانـب مامرسـة 

 .بعض الهوايات العملية

مراكـز 11هــ 1391 كان عـددها عـام وقد زاد عدد تلك املراكز زيادة كبرية إذا
 . ه1400ً مركزا يف عام 120زادت إىل 

 : مراكز الرحالت الطالبية الصيفية-ب

ًتقام مراكز الرحالت الطالبية الصيفية يف صيف كل عـام لتكـون مقـرا لتجمـع 
الطالب من مختلف مراكز اململكة وفق برنامج موضـوع لينطلقـوا منـه يف سـياحة 

وتؤمن للطالب النقـل واإلقامـة واإلعاشـة إىل , ناطق اململكة داخلية للتعرف عىل م
وقـد . ويستمر هذا الربنامج ملـدة خمسـون يومـا ً, جانب منحهم جوائز تشجيعية 

 . طالبة1200 مراكز ضمت 6 هـ 1400بلغ عدد تلك املراكز يف صيف عام 

 : املسابقات العامة للرتبية املرسحية-ج

 املناطق التعليميـة مـن خـالل مـا تقدمـه مـن ًتقام تلك املسابقات سنويا بني
 وترتيـب , وفـق رشوط موضـوعة لتقيـيم تلـك العـروض, عروض الرتبيـة املرسحيـة
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املناطق وفق ما تحصل عليه من درجات وإقامـة عـرض مركـزي للمنـاطق الفـائزة 
 .باملرتبة األوىل

 : نشاط املناطق-2
 :ة نوجزها فيام ييلأشتمل نشاط املناطق عىل مجموعة من األنشطة املختلف

 : الخدمات الفردية-أ
الخدمات الفردية تهدف إىل معاونة الطالب عىل التغلب عىل ما يعرتضهم من 

ويـتـوىل املرشـفـون االجتامعـيـون بـحـث تـلـك . مـشـكالت ومـسـاعدتهم ـعـىل عالجـهـا
 .الحاالت وعالجها

والجدول التايل يوضح مجمـوع عـدد الحـاالت التـي بحثـت مبـدارس اململكـة 
 .هـ1398 وذلك عام "فيام عدا منطقة الطائف"ة حسب أنواعها مصنف

 

املجموع صحية نفسيةاقتصادية مدرسية سلوكيةاجتامعية

2516 2442 5147 3409 461 1827 15802 

 
أما لجان الخدمات الفردية فقد عملت مبناطق اإلحساء والباحة وبيشة وحائل 

 املنـورة والوشـم وتبـوك والجـوف والرياض والرشقية والقصـيم والقنفـذة واملدينـة
 :هـ1398فالجدول التايل يوضح عدد الحاالت وتصنيفها عام , والحوطة والحريق

 

املجموع صحية نفسيةاقتصادية مدرسية سلوكيةاجتامعية

84 65 125 1071 30 119 1494 

 
ويضاف إىل ذلك عدد من املواقف الطارئة سجلته معظـم املنـاطق التعليميـة 

 ً. موقفا20, 380ه 1399عها وبلغ مجمو

إن الصحافة املدرسية أحد األنشطة الثقافية التي تهـدف إىل تشـجيع الطـالب   -2
وتنميـة مـواهبهم يف الكتابـة وذلـك بإصـدار , عىل اإلطالع وتحبيـبهم للقـراءة

والجدول التايل يوضح نشـاط جامعـة الصـحافة , الصحف الحائطية واملطبوعة
ام يوضح عدد الصحف التي صدرت ونوعهـا وعـدد مبراحل التعليم املختلفة ك

الطلبة املشرتكني باإلضافة إىل عدد املدارس التي كونت جامعات الصحافة عـام 
 .ه1398
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 عدد الصحف التي أصدرتهاعدد الطلبة عدد املدارس املرحلة
 التي كونت 

جامعة الصحافة
مطبوعةحريرية حائطية األعضاء

 االبتدائية
 املتوسطة

توسطةبعد امل

2430 
538 
152 

40,962 
13,662 
3,808 

46,321 
13,320 
5,562 

282 
762 
384 

52 
87 
43 

 182 1428 65,203 58,432 3120 املجموع
 
 :  الجامعات الصحية والهالل األحمر-3

لقد تم تكوين الجامعات الصحية والهالل األحمر بهدف تدريب الطالب عـىل 
ثقافة الصحية، والحث عىل ترك العادات الضـارة األسعافات األولية، والقيام بنرش ال

 . والعناية بالنظافة العامة والشخصية

 ه1398عام : وفيام ييل جدول يوضح نشاط تلك الجامعات

عدد املدارس  املرحلة
 التي

 كونت الجامعة

عدد املدارس 
 التي

 دربت الجامعة

 عدد الطلبة
 األعضاء

 24,994 695 2183 االبتدائية
 8,575 297 498 املتوسطة

 2,453 77 131 بعد املتوسط
 36,022 1069 2812 املجموع

 
جدول الجامعات الصحية املبني بعاليه يتضمن عدد املدارس مـن كـل مرحلـة 
التي كونت جمعية صحية أو هـالل أحمـر، وعـدد مـن تـم تـدريب أعضـائها، ثـم 

 ..مجموع عدد الطلبة الذين اشرتكوا يف عضويتها

 :ة الرحالت املدرسي-4

الرحالت املدرسية أحد األنشطة االجتامعية التـي تهـدف لشـغل أوقـات فـراغ 
الطالب واطالعهم عىل معامل منطقتهم واملناطق األخرى واكتسباهم املعلومات من 

 .خالل املشاهدة عىل الطبيعة



 الخدمة اإلجتامعية املدرسية املقارنة 
 

145

من املدارس عىل اخـتالف مراحلهـا قـد % 85وقد اتضح من تقارير املناطق أن
عـام : م وفيام ييل بيانهـا كـام هـو موضـح بالجـدول التـايلقامت برحالت هذا العا

 هـ1398

عدد املدارس  املرحلة
التي قامت 

 برحالت

عدد الطلبة  عدد الرحالت
 املرشكني

 154.743 4.430 2.511 االبتدائية
 44.708 1.135 530 املتوسطة

 19.910 476 175 بعد املتوسطة
 219.361 6041 3216 املجموع

 
فـيام عـدا الحوطـة "ًلنشاط الرحالت الذي نظمته املناطق جميعـا أما بالنسبة 

وراعـت غالبيتهـا املنـاطق مـا أشـارت ّليـه ,رحالت للمتفوقني من طالبها "والحريق
وشذت عن ذلك مناطق االحساء , الخطة بأن نكون الرحالت يف إجازة نصف السنة 

اىل مناطق أخـرى اال واتجهت جميع املناطق برحالتها , واالفالج والقصيم والقنفذة 
املنطقة الرشقية فقد ركزت رحالتها عىل معاملها الخاصـة وقـد بلـغ عـدد الـرحالت 

 ً. طالبا1354 رحلة فيها 61التي نظمتها املناطق 

ًوابتكرت منطقة جيزان مرشوعـا للـرحالت لتعريـف تالميـذ املنـاطق الجبليـة 
ً فنظمت أفواجا تضـم كـل ....والنائية مبظاهر والعمران والحياة الحرضية يف جيزان

منها مثانية من تالميذ الصفني الخامس والسادس من كل من تلك املدارس املشـهود 
لهم بالنشاط البارز يف مجال الرتبية االجتامعية واألخالق الحميـدة يـرافقهم الرائـد 
االجتامعي ويصلون بيت الطالب بجيـزان ظهـر األربعـاء وتتكفـل املنطقـة باقامـة 

ويتضمن برنامج الرحلة زيارة املطار والسد واملينـاء , قاالتهم وإعاشتهمالتالميذ وانت
ومرشوع التنمية الزراعيـة ومعسـكر الكشـافة، وكـذا االسـتامع اىل محـارضة دينيـة 
وأخرى اجتامعية وإقامة حفل سمر ومشاهدة برامج التلفزيون ثـم يعـودون عرص 

 .الجمعة

ف املنـاطق واملـدارس حتـى بلـغ وتلقى املنطقة الرشقية إقباال كبريا من مختل
 طالبـا 4168 رحلـة اشـرتك فيهـا 137هـ 1398عدد الرحالت التي اتجهت اليها عام 

 ليلة، ولذا فقـد قامـت املنطقـة باسـتئجار وتأثيـث 548 مرشفا ومرافقا ملدة 117و
 نـزيال، ومـام يحمـد للمنطقـة اهـتامم 140بيت آخر بحيث أصبحت سـعة البيتـني

 زاـئـرة حـيـث تحـجـز لـهـم أـمـاكن مبـيـت الطاـلـب أو بإـحـدى املـسـؤلني ـبـالرحالت ال
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املدارس ان مل تكن هناك اماكن خالية فيه، ثم تعد برنامج الزيارة وتخطـر املنطقـة 
الزائرة بكل ذلك، ومبنذ وصول الرحلة يكون يف استقبالها مرافق مـن قبـل املنطقـة 

ذه لخدمة الوفـود وهذا مثال ميكن لبقية املناطق تنفي.حتى حجز العودة وتوديعها
 .الزائرة

 : مرشوعات الخدمة العامة -5

ان مرشوعات الخدمة العامة وأنشطتها خري مجال الستثامر نشـاط الطـالب يف 
تنفيذ بعض املرشوعات املفيدة وتعويدهم عىل احرتام العمل اليدوي والتعاون مع 

 .الغري واكتساب مهارات وخربات مفيدة

ة املشرتكني يف الخدمة العامـة وعـدد املـدارس  والدول التايل يوضح عدد الطلب
 هـ 1398التي كونت جامعتهاعام

عدد املدارس التي  املرحلة
كونت جامعة الخدمة 

 العامة

 عددالطلبة املشرتكني

 36.510 2191 االبتدائية
 15.282 502 املتوسطة

 3.994 144 بعد املتوسطة
 55.786 2837 املجموع

 
النظافـة العامـة ونظافـة : مت بها تلك الجامعـاتوتتضمن املرشوعات التي قا

املدرسة، ونظافة املساجد وخدمتها، التشجري، وضع لوحات ارشادية باالسواق، وضع 
الفتات بأسامء املدارس عند مفرتقات الطرق، متهيد بعض الطرق املؤدية للمدرسـة، 

 الخ.... خدمات للحجاج، متهيد املالعب

ـة االجتامعـيـة وهـنـاك مرشوـعـات أـخـرى للخدـمـة الع اـمـة ـقـام توجـيـه الرتبـي
باملناطق التعليمية بتنفيذها وكان من أهمها مرشوع التشجري الـذي بلـغ مجمـوع 
التشالت التي زرعت العديد من املئات يف كل منطقـة، ويـيل ذلـك مرشوع خدمـة 
املساجد الذي تضافرت الجهود يف تنفيذه، وتأيت بعد ذلك بعض املرشوعات األخرى 

 ثـم النظافـة "بيشـة"، نظافـة املدينـة"األفالج"الشوارع وترقيم املنازل تسمية : مثل
 ..العامة والتوعية الصحية واملرور يف أغلب املناطق األخرى

والجدول التايل يوضح عدد الطلبة املشرتكني يف الخدمة العامـة باملـدارس املختلفـة 
 ه1400عام
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 عدد الطلبة املشرتكني املرحلة
 44705 االبتدائية
 16538 املتوسطة
 5290 الثانوية

 
 : املراكز االجتامعية للنشاط املدريس-6

لقد أنشأت تلك املراكز بهـدف اسـتثامر أوقـات فـراغ الطـالب خـالل االجـازة 
االسبوعية يف مامرسة األلـوان املتعـددة مـن النشـاط الثقـايف واالجتامعـي والفنـي 

ـلـة الكاتـبـة والتمدـيـدات والرـيـايض وـتـدريبهم ـعـىل بـعـض الهواـيـات العملـيـة كاآل
الكهربائية املنزلية وغري ذلـك مـن الهوايـات العمليـة، وتـرتاوح مـدة العمـل بتلـك 

 ..املراكزين شهرين اىل أربعة شهور خالل العام الدرايس

 مرـكـزا اـشـرتك يف 52ـهــ 1400وـقـد بـلـغ ـعـدد املراـكـز الـتـي ـتـم افتتاحـهـا ـعـام
 . طالبا785عضويتها 

سـتثامرها وقـت الفـراغ الطالـب خـالل العـام وقد نجحـت هـذه االنديـة يف ا
الدرايس يف مامرسة ألوان متعددة من النشـاط الرتبـوي باإلضـافة اىل تهيئـة امـاكن 
خاصة لالستذكار داخـل هـذه األنديـة، تلـك األنشـطة كلهـا قـد ال تتـوفر لهـا كـل 
املقومات املطلوبة يف كـل مدرسـة عـىل حـدة، ولـذلك فقـد دعـت الخطـة ادارات 

ىل تجربة انشاء نادي مدريس واحد عىل األقـل لتالميـذ املـدارس االبتدائيـة التعليم ا
ونادي آخر مستقل لطالب املـدارس املتوسـطة ومابعـدها، وقـد اسـتجابت غالبيـة 

 ..املناطق للدعوة

وفيام ييل بيان بهـا وبعـدد األنديـة التـي افتتحتهـا كـل منهـا واملرحلـة التـي 
ة الذين اشرتكوا يف عضويته وعدد املـدارس يخدمها ومدة عمل النادي، وعدد الطلب

 ...املنتسبني اليها، ثم متوسط عدد الطلبة الذين كانوا يرتددون يوميا عىل النادي
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 ه1398جدول يوضح نشاط األندية املدرسية عام 

 عدد  املرحلة املنطقة مسلسل
 األندية

مدة عمل
 النادي

 "يوم"

 عدد 
 الطلبة

املشرتكني

 عدد
 املدارس
 ةاملنتسب
 اليها

 متوسط
 الرتدد
 اليومي

 150 8 300 100 3االبتدائية أبها 1

 100 5 200 100 2املتوسطة  االحساء 2

 233 20 756 90 1ومابعدها الباحة 3

 425 14 476 50 4املتوسطة  بيشة 4

 190 5 210 50 2االبتدائية جدة 5

 30 7 75 90 1 ابتدايئ جيزان 6

 135 2 170 170 1 ابتدايئ حائل 7

 90 3 120 120 1املتوسطة سدير 8

 92 9 100 120 1 جميع  الرشقية 9

 75 7 250 180 1 املراحل القصيم 10

 85 8 340 130 1املتوسطة  القنفذة 11

 190 11 180 135 1ومابعدها املدينة  12

 230 70 55 200 1االبتدائية املنورة 13

 100 12 195 135 1املتوسطة  الجوف 14

 40 4 30 45 1ومابعدها الرياض 15

 85 4 70 60 1االبتدائية نجران 16

 10 5 200 90 1املتوسطة  وادي  17

 60 7 174 30 1ومابعدها الدوارس 18

 
ومن املفروض أن تقوم الرتبية االجتامعية بتقييم هذه األندية بعد مرورا أكـرث 

 ..من عامني عىل مامرسة األنشطة املختلفة فيها

 



 الخدمة اإلجتامعية املدرسية املقارنة 
 

149

 : املعسكرات االجتامعية-7

تعترب املعسكرات االجتامعية من أهم امليادين لرعاية الطالب وتنمية قدراتهم 
وتعويدهم العمل بروح الفريق اىل جانب أنها مجال للكشف عن القـادة مـن بـني 

 ..الطالب إىل جانب أنها نشاط ترويحي محبب اىل نفوسهم

 فـيام عـدا بيشـة - املنـاطق التعليميـةوقد قام توجية الرتبية االجتامعية بكـل
 بتنظيم معسكرات اجتامعية ملنتخبات مـن -والرشقية واالحساء والحوطة والحريق

تالميذ وطالب املراحل املختلفة يف أيـام الخمـيس والجمـع وقـد تضـمنت برامجهـا 
أنشطة متنوعة من اجتامعية وثقافية ورياضية وفنية اىل جانـب بعـض مرشوعـات 

 .. واملسابقات وحفالت السمرالخدمة العامة

 معسـكرا 155وقد بلغ عدد تلك املعسكرات التي أقامتهـا املنـاطق التعليميـة 
 ...ه 1400 طالبا كام جاء يف احصاء 9082اشرتك 

 : الرتبية املرسحية-8

الرتبية املرسحيـة مـن أهـم األنشـطة الفنيـة الرتبويـة والتـي تسـتخدم كـأداة 
مية الدراسية، وملعالجـة الكثـري مـن العـادات الغـري تعليمية ملرسحة املناهج التعلي

 ..سليمة بطريقة شيقة ولتعليم بعض االتجاهات والقيم املراد تعليمها للتالميذ

ـة  ـريا اىل الرتبـي ـا كـب ـويل اهتامـم ـة الـشـباب ـت ـة لرعاـي ـدأت االدارة العاـم ـد ـب وـق
ضـافة  موجها متخصصـا يف الرتبيـة املرسحيـة باال21املرسحية فزودت املناطق بعدد

 ..اىل اخصايئ أول يف الرتبية املرسحية عىل مستوى الوزارة

 : الدراسات التدريبية-9

 فيام عدا االحسـاء -نظم توجية الرتبية االجتامعية يف جميع املناطق التعليمية
 دراسات تدريبية لنخبة من الرواد االجتامعيني من معلمي املدارس -وسدير وعنيزه

ناطق تقيم الدورة ف يوقت متأخر من العام الـدرايس االبتدائية ولكن لوحظ أن امل
األفالج التي أقامها يف شـهر ربيـع األول ووادي الـدوارس : مام يقلل من عائدها مثل

 ..التي أقامتها يف شهر ربيع الثاين

 : املسابقات-10

هــ بـحرص املسـابقات يف 1400أشارت توجيهات الخطة العامـة الصـادرة عـام
تامعية التي تنفذها املدارس واملحـددة يف الخطـة، وأن تعـد مرشوعات الرتبية االج

 املناطق املسـابقات وتبلغهـا اىل مدارسـها بحيـث تصـلها يف مطلـع العـام الـدرايس 
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متضمنة عنارص التقويم عىل أن يكون موعد التقـويم يف النصـف الثـاين مـن العـام 
 ..الدرايس بحيث تحقق املسابقات األهداف املرجوة منها

يت جميع املناطق بتنظيم هذه املسابقات وشملت العديد من الربامج وقد عن
ألخ وانفـردت .. الصحافة واملعارض والرحالت والخدمة العامة والهالل األحمر: مثل

ادارة تعليم الرياض بأن ضمنت مسابقتها موضوعا مبتكـرا أال وهـو تقيـيم موقـف 
التقيـيم متضـمنة خمـس املدرسة من ميزانية الرتبية االجتامعية ووضـعت عنـارص 

 :نقاط وهي

 .وجود سجل للميزانية وانتظام التسجيل فيه  -1

 .االجتامع مع مرشيف األنشطة لتوزيع امليزانية عىل أوجه النشاط  -2

 .التوازن يف توزيع امليزانية عىل مختلف برامج الرتبية االجتامعية  -3

 .اجراء الرصف والتوقيع عىل الفواتري  -4

 .درسة بتطبيق تعليامت الرصفالتزام امل  -5

 : البحوث اإلجتامعية-11

تتضمن الخطة العامة للرتبية االجتامعية قيام كل أخصايئ اجتامعـي أو موجـه 
باجراء بحث يف أحد املوضوعات االجتامعية املتصلة باملجتمع املدريس، وقد عملت 

 :عىل تطبيق ذلك نصف املناطق التعليمية وهي

اض، االحساء، الرشقية، بيشة، جدة، جيزان، حائل، القصيم، املدينة املنورة، الري
الجوف، الحوطة والحريق، تبوك، ويؤخذ عىل بعض الباحثني رشوعهم يف البحث يف 
وقت متأخر من العام الدرايس ولذا ينتهـي العـام وال يسـتكمل البحـث أو دون أن 

 :وث مايأيتيتم طبعه وتوزيعه، ومن أمثلة املوضوعات التي تناولتها هذه البح
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 عدد األرسة عدد الغرف املنطقة مسلسل
 70 23 أبها 1
 60 12 األحساء 2
 40 10 االفالج 3
 65 15 الباحة 4
 35 7 بيشة 5
 28 8 جيزان 6
 36 13 حائل 7
 85 24 الرياض 8
 22 5 سدير 9
 140 46 الرشقية 10
 60 12 الطائف 11
 50 15 القصيم 12
 30 6 القنفذة 13
 60 22 املدينة املنورة 14
 125 25 مكة املكرمة 15
 35 7 الوشم 16
 45 10 تبوك 17
 25 12 الجوف 18
 175 8 عنيزة 19
 75 44 نجران 20
 30 9 وادي الدوارس 21

 
ومن هذا الجدول يتضح لنا الخطة العامـة للرتبيـة االجتامعيـة تهـتم بتعمـيم 

 ..بيوت الطالب يف جميع املناطق التعليمية

 : مجالس اآلباء واملعلمني-13

 ـمـن أـهـم الجامـعـات الـتـي تـهـتم بـهـا الرتبـيـة االجتامعـيـة املدرـسـية مـجـالس 
اآلباء والفصول، وقد بلغـت نسـبة املـدارس االبتدائيـة التـي كونـت مجلـس اآلبـاء 

للمـدارس املتوسـطة % 55وارتفعت هذه النسبة اىل % 43 هـ 1398واملعلمني عام 
 س بعد املتوسطة واملأمول أن تأخذ باقي امـدارس بهـذا للمدار% 32وانخفضت اىل 
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املرشوع وتعمل عىل تكوينه واكسابه الفعالية مستقبال نظـرا ملـا ميكـن أن يحققـه 
 ..من فوائد تربوية واجتامعية

املشـاركة يف بحـث مشـاكل : ومن أهم ماقامت به هـذه املـدارس هـذا العـام
نـسـبة ملرشوـعـات الخدـمـة العاـمـة الـطـالب العاـمـة والعـمـل ـعـىل عالجـهـا وـكـذا بال

 ..والحفالت املدرسية وغريها من الربامج

 : جامعات الفصول-14

أن جامعات الفصول ال تقل أهمية عن بقيـة الجامعـات األخـرى ولـذا عنيـت 
غالبية املدارس عىل اختالف مراحلها بجامعات الفصول وهيأت لها الفرص ملامرسـة 

ة للرصف عىل احتياجات هـذا النشـاط، ولـذا نشاطها وقدمت لها مبالغ من امليزاني
نظافة الفصول وتجميلها، انشاء مكتبـة خاصـة للفصـل، : فقد تعددت ألوانه ومنها

صحف حائط، لوحات ووسـائل تعليميـة، رحـالت خاصـة لطلبـة الفصـل، حفـالت 
تعارف وسمر، املحفظة عىل النظافة، املحفظة عىل النظافة، املحافظة عىل األثـاث، 

ثقافة ورياضية، واالشرتاك يف تقـديم بـرامج االذاعـة :  الفصول األخرىمسابقات مع
الخ وتلك األنشطة التي متارسها جامعات الفصل تشعر التالميذ باالنتامء ... املدرسية

لجامعة الفصل فتقوى العالقات االجتامعية بينهم ويزداد تعاونهم وبذلك يتعودون 
 ..عىل روح الجامعة

 : االذاعة املدرسية-15

تعمل الوزارة عىل تزويد جميع املدارس بأجهزة االذاعة، وتهتم املدارس من جانبهـا 
بتكوين جامعات من طالبها لتويل نشاط االذاعة املدرسية، ويوضـح الجـدول التـايل 
عدد املدارس من كل مرحلة التي كونت هذه الجامعة وعدد الطلبة الذين اشرتكوا 

 .ه1398يف عضويتها عام 

 املدارس عدد  املرحلة
 التي كونت جامعات

 عدد الطلبة

 25,011 1822 االبتدائية
 10,110 524 املتوسطة

 3,421 164 بعد املتوسطة
 38,542 2510 املجموع
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وهكذا نرى مدى اهتامم الوزارة بالرتبية االجتامعيـة التـي انـترشت يف جميـع 
يجتهـا خلـق مدارس اململكة وزادت أنشطتها بصورة ملحوظة ومـؤثرة كـان مـن نت

الجو االجتامعي باملدرسة الذي يسمح باكتساب الخربات وتنمية املهارات واكتشاف 
القدرات واإلمكانيات واكتشاف القيادات وتنميتها وبذلك تصبح املدرسة السعودية 
قادرة عىل أداء وظائفها االجتامعية الحديثة التي تساعد املجتمع ومتده باملخرجات 

 . البناء والنامء والتعمريالصالحة لتحمل مسئولية
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 الفصل الخامس
 تطبيقات الخدمة اإلجتامعية املدرسية

 الخدمة االجتامعية مناهج وطرق يف ضوء



 الخدمة االجتامعية كمامرسة تخصصية مهنية يف املؤسسات التعليمية
 

156

 



 الخدمة اإلجتامعية املدرسية املقارنة 
 

157

 الفصل الخامس
 تطبيقات الخدمة اإلجتامعية املدرسية

 يف ضوء مناهج وطرق الخدمة االجتامعية
 

 :خدمة الفرد املدرسية : أوال
بصـفة عامـة والخدمـة بدأت خدمة الفرد بشق طريقها يف مجـاالت املامرسـة 

االجتامعية املدرسية بصـفة خاصـة مـن خـالل نظـام املـدرس الزائـر الـذي عرفتـه 
املدارس األمريكية األهلية والحكومية، بعدها أخذت بإعادة تنظيم وترتيب أوراقها 
وتقنيتها املهنية ملساعدة الطالب اللذين يعانون مـن مشـكالت سـوء التكيـف مـع 

هـة تلـك املشـكالت، حتـى يـتمكن الطـالب مـن أداء النظام املـدريس بهـدف مواج
ولذا بدأت خدمة الفرد متـارس . أدوارهم االجتامعية والرتبوية بكفاءة وجودة عالية

من خالل مجموعة مـن املكونـات املهنيـة التـي تتـألف منهـا الطريقـة كاألهـداف 
 التـي األساسية لخدمة الفرد املدرسية وعمليات خدمة الفرد وكذلك املبادئ املهنية

يراعيـهـا األخـصـائيون اإلجتامعـيـون أثـنـاء تـعـاملهم ـمـع املـشـكالت املدرـسـية ـهـذا 
: باإلضافة إىل الركائز األساسية التي تستند عليها هـذه الطريقـة يف املجـاالت اآلتيـة

مثل طالـب لديـه مشـكلة يقـوم بالتوجـه إىل األخصـايئ اإلجتامعـي أو يكتشـفها ""
 أدواته املهنية بعد ذلـك يقـدم لـه األخصـايئ األخصايئ اإلجتامعي بنفسه من خالل

اإلجتامعي عملية املساعدة أو ما يطلق عليه التدخل العالجي املهني وهذا وسوف 
يقترص حديثنا يف هذه الطريقة عىل األهداف العامة لخدمة الفرد وعـىل عملياتهـا 

 .التقنية

 :األهداف العامة لخدمة الفرد املدرسية

ذات الطالـب كجهـازه الـنفيس أو الجسـمي أو العقـيل إحداث تعديل كيل يف   -1
وذلك حينام نقوم بدراسـة مشـكلة الطالـب ونقـر إحتياجاتـه مـن الخـدمات 
الفردـيـة كرصف نـظـارة وـسـامعة والقـيـام بعملـيـات إرـشـاد وتوجـيـه يف مـجـال 

 .الدراسة واإلنتظام أو زيادة معدالت اإلستذكار إلخ

يقصـد هنـا ببيئـة التلميـذ الحيـز الـذي إحداث تعديل كيل يف بيئة التلميـذ و  -2
يتواجد به وينمو إجتامعيا سواء تلـك البيئـة بيئـة األرسة وبيئـة املدرسـة وبيئـة 
الحي أو الجرية أو النادي العلمي أو اإلجتامعي الذي يقيض فيها الطالب أوقاتـه 
يف أيام العطالت وأوقات الفراغ وقد ميتـد هـذا التغيـري إىل تغيـري بيئـة التلميـذ 

   وخاصـة حيـنام يتـوافر لـدى األخصـايئ اإلجتامعـي"األرسة"إلجتامعية بأكملها ا
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معلوـمـات ـعـن وـجـود ـهـذا التلمـيـذ يف ـجـو أرسي ميـتـاز بالخالـفـات األرسـيـة 
واملشاحنات والنزاعات التـي تـؤدي إىل عـدم تكيفـه وتوافقـه وزيـادة تـأخره 

إلنـحـراف أو وـعـدم إنتظاـمـه يف الدراـسـة وخاـصـة أولـئـك التالمـيـذ املعرـضـني ل
 .املنحرفون فعال

إحداث تعديل جزيئ يف شخصية التالميذ مثـل تقـديم املعونـة النفسـية التـي   -3
تؤدي إىل تقوية الثقة بالنفس أو إبعاد مشاعر القلق والتوتر أو الخـوف التـي 
يعاين منها التلميذ سواء الخوف من اإلمتحانات أو من املدرسة أو رشاء نظـارة 

 ." واحد أو جانبنيجانب"أو غري ذلك 

إحداث تعديل جـزيئ يف بيئـة التلميـذ مثـل تغيـري معاملـة الوالـدين القاسـية   -4
وتغيري معاملة زوجة األب إن وجـدت أو زوج األم إن وجـد أو تغيـري معاملـة 

 .املعلم أو الزمالء يف املدرسة

 :إبقاء الوضع عىل ما هو عليه أو تجميده أو حفظه لألسباب التالية   -5
 .لعدم تعاون أحد الوالدين أو كليهام مع األخصايئ اإلجتامعي  -أ 

 .عدم وجود خدمات داخل املدرسة أو خارجها للطالب  -ب
 .إنتقال الطالب من مرحلة إىل مرحلة أخرى  -ج

الخدمات الفردية املتاحة للطالب رضورية بإعتبارها خدمات إيوائيـة وخاصـة   -د
ؤسسات الرتبوية اإليوائية أو الـذين مل يـتم أللئك الطالب الذين يسكنون يف امل

مجهـويل الوالـدين أو ""إيداعهم يف مؤسسات إصـالحية كمؤسسـات الطفولـة 
 .""فاقدي الوالدين

 
 :عمليات خدمة الفرد 

تعتمد أو ترتكز خدمـة الفـرد عـىل عمليـات علميـة تقنيـة فنيـة حيـث أنهـا 
جهـا املوقـف اإلشـكايل تستخدم منهج البحث العلمي يف إقـرار الخدمـة التـي يحتا

 : الذي يعاين منه التلميذ وهذه العمليات العلمية هي

 :الدراسة اإلجتامعية : أوال

 تعرف بأنها أحد املناهج العلمية يف خدمة الفرد والبحـث اإلجتامعـي وبأنهـا 
عملية حرص إنتقايئ للمعلومات والحقائق والبيانات الخاصة بالتلميذ والتي لعبـت 

غري مبارش أو ذات داللـة تشخيصـية وعالجيـة تـؤدي يف النهايـة إىل دورا مبارشا أو 
 .تحقيق أهداف خدمة الفرد
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 : خصائص الدراسة

أن الدراـسـة اإلجتامعـيـة النفـسـية ـهـي عملـيـة مـشـرتكة تـقـوم ـبـني األخـصـايئ   -1
اإلجتامعي ممثل املدرسة ومحور العملية التعليمية وهو الطالب للوصـول إىل 

 . لهذا الطالبحل وتقديم املساعدة 

أن الدراسة اإلجتامعية يف جوهرها عملية نفسية إجتامعية بإعتبارهـا تشـتمل   -2
ـعـىل جواـنـب يف ذات التلمـيـذ وشخـصـيته املتـعـددة الجواـنـب وـكـذلك بيئـتـه 

 .اإلجتامعية

تشتمل الدراسة اإلجتامعية عىل جوانب عالجية حيـث تـتم يف هـذه العمليـة   -3
 واإلرشادية والتعديلية وذلك من خالل مـا يقـوم كثري من العمليات التوجيهية

به األخصايئ اإلجتامعي من عمليـات إزالـة الحـاجز الـنفيس التـي قـد تعـرتي 
الطالب أثناء املقابلة األوىل معه حتى يكـون الطالـب عـىل بينـه مـن العالقـة 
املهنية القوية األركان وتتفاعل منها املشاعر واألفكار بني األخصـايئ اإلجتامعـي 

 .الطالبو

أن الدراسة اإلجتامعية تختلف بإختالف نوع مشكلة الطالب التي يعـاين منهـا   -4
لذا فإننا سنقوم بتوضـيح البيانـات واملعلومـات الخاصـة الخاصـة باملشـكالت 
املدرسية بقدر اإلمكان إلثبات عىل أن لكل حالة فردية مدرسية مناطق إكتامل 

 من املعلومات والحقائق الخاصة بها 
 

 :تلف عن غريها وهذا الجانب تخ
 :  البيانات التي تشرتك فيها جميع أنواع الحاالت الفردية بدون إستثناء-أ 

البيانات األولية والبيانات التعريفية مثل إسـم الطالـب، الجـنس، السـن، رقـم   -1
البطاقة الشخصية، الفصل، نوع املشكلة، عنوان املنزل، تلفـون املنـزل، عنـوان 

 .، هاتف ويل األمرعمل ويل األمر

التاريخ اإلجتامعي ويتمثل بجدول التكوين األرسي الذي يشـتمل عـىل أسـامء   -2
أفراد األرسة من األكرب سن إىل األصغر سن الذي يتواجدون تحت سقف واحـد 
وكذلك يشمل عىل بياناتهم كالسن، صلة القرابة للطالـب، الحالـة اإلقتصـادية، 

..  أرمـل - مطلق - متزوج -أعزب "اإلجتامعية املهنة يعمل أو ال يعمل الحالة 
 .، الحالة الصحية، املالحظات"إلخ

تحليل جدول التكوين األرسي الذي يوضح العالقات األرسية السائدة يف األرسة   -3
 ."جدول السوسيوجرام"من حيث القوة واملتانة أو الضعف والتفكك 
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 : االت املتشابهة حاالت التاريخ النوعي مناطق اإلهتامم لبعض الح-ب

املعلومات أو الحقائق الخاصة بالتـاريخ التطـوري والتـاريخ الرتبـوي والتـاريخ 
الصحي هذا وميكـن أن تشـرتك حـاالت التـأخر الـدرايس الشـديد وحـاالت إشـتباه 
الـضـعف العـقـيل وـحـاالت الـضـعف العـقـىل، وـحـاالت التـبـول اـلـالإرادي والـحـاالت 

 : بيانات النوعي عىل النحو التايلالنفسية وإضطرابات الكالم يف هذه ال

 :"الخمس سنوات األوىل من حياة الطفل"بيانات التاريخ التطوري : أوال

يشتمل أوالً عىل مدى رغبـة األرسة باإلنجـاب بصـفة عامـة أو إنجـاب الطفـل 
بصفة خاصة كام تؤثر الظروف النفسـية واإلجتامعيـة الواقعيـة التـي سـادت فـرتة 

حيث الظروف اإليجابية والسلبية مبعنـي هـل سـاد أجـواء التفكري يف اإلنجاب من 
األرسة التفاهم والتفاين والرغبة باإلنجاب أو عدم وجود تفـاهم أو وجـود خالفـات 
ًأو منازعات أثناء التفكري يف مرحلة ما قبل اإلنجاب ألن كـل ذلـك يـؤثر إيجابيـا أو 

 .ًسلبا حسب املوقف

تي متر بها األم أثناء عمليـة الحمـل يف فـرتة الظروف الطبيعية والبيولوجية ال: وثانيا
 :  يوم150 يوم إىل 45عمر الجنني ما بني 

تعترب هذه املرحلة مرحلة النمو ألهم جهازين ىف اإلنسان وهام جهاز العـامود 
الفقري والهيكل العام للجسم والعمليـات العقليـة الدماغيـة أي مكونـات الـدماغ 

ؤثرات التي تؤثر يف هذه املرحلة عىل هذين ووظائف الدماغ الرئيسية ومن أهم امل
 :الجهازين واألجهزة األخرى ما يىل

إصابة األم الحامل باألنيميا الشـديدة حيـث تـؤثر عمليـات التغذيـة بالسـلب   -1
 .حينام تكون األم لديها فقر الدم أو أنيميا شديدة

 يف حالـة تعرض األم لكمية كبرية من األشعة التي قد تـؤدي إىل تشـوه الجنـني  -2
 .زيادته يف جسم األم ويؤثر بالسلب عىل الجنني وعىل العمليات النامئية

 أثناء هـذه الفـرتة بـدون Anti-Bioticesتناول األم لألجسام املضادة الحيوية   -3
 .إستشارة طبيب التي قد تؤثر بالسلب عىل حياة الجنني

 .تعاطي أو إدمان األم الحامل للمخدرات واملسكرات  -4

مدى إصابة املرأة الحامل بإلتهاب السحايا أو الحمى املخية الشوكية والحصبة   -5
 .األملانية

مدى قيام املرأة الحامل من حمل أثقـال ذات أوزان كبـرية تـؤثر عـىل الحمـل   -6
 .وقد تؤدي يف بعض األحيان إىل اإلجهاض
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ة كحـوادث مدى تعرض األم الحامل إىل الحوادث املروريه أو الحوادث املنزليـ -7
 .الوقوع من سلم البيت أو القيام مجهود كبري

بعد هذه الفرتة قد يتأثر الجنني واألم من جراء الـوالدة املبكـرة حيـث يوضـع   - 
 يف بيئة غـري مالمئـة لطبيعـة رحـم األم حيـث تـنقص "الطفل الخداج"املولود 

ث بعض الحضانات األكسجني املنتظم والـالزم واألغذيـة والضـوء املناسـب حيـ
تؤثر هذه املؤثرات عىل منو املولود وقد تسبب له كثري من املشكالت العقليـة 

 .فيام بعد وكذلك النفسية

أما عملية الوالدة فقد تتأثر األم والجنني حني إستخدام يف عملية الوالدة جهـاز   - 
الشفط الذي قد يصيب جمجمـة الطفـل كثـريا مـن األرضار التـي قـد تشـكل 

 .قيل فيام بعدخطورة عىل النمو الع

نوع الرضـاعة حيـث تلعـب الرضـاعة الطبيعيـة دور هـام يف منـو الطفـل منـو   - 
طبيعي دون حـدوث آثـار جانبيـة لطفـل فـيام بعـد مـن النـاحيتني النفسـية 
واإلجتامعية أما الرضاعة الصناعية يجب أن تبدأ األم بإختيار نوع الغذاء سواء 

 من الخرضاوات والفواكه عـىل أن من الحليب أو األطعمة التي تقوم بإعدادها
تحرص األم عىل إعداده محتويا عىل العنارص الغذائية الكاملة التي تتشابه مع 

 .غذاء األم الطبيعي

النمو اللغوي حيث يتم يف هـذه املرحلـة معرفـة املـدة التـي بـدأ يتحـدث أو   - 
يتصف فيهـا هـذا الطفـل يف املجتمـع الخـارجي كـاألبوين واألخـوة وحصـيلة 

 .كلامت التي قالها ونطقهاال

مدى إلتزام األرسة بالتحصني والتطعـيم الـثاليث يف أوقاتـه املقـررة مـن جانـب   - 
 .مركز رعاية األمومة والطفولة

 :  التاريخ الرتبوي -ج

 : ويشمل عىل اآليت 
 .عدد سنوات البقاء يف الصف أو املرحلة الدراسية  -1
 فوق؟ما هي مواد الرسوب وما هي مواد الت  -2
 .هل كان الرسوب عام أو خاص يف جميع أو بعض املواد  -3
املستوى العام ملواظبة الطالب عدد أيام الغياب يف الشـهور واألعـوام السـابقة   -4

 .سواء كان الغياب بعذر أو بدون عذر
 .الجهود الذي بذلت لقليل مشكلة الغياب  -5
 .معرفة طريقة التلميذ للدراسة واملذاكرة -6
 .ول التلميذ وهواياته وإتجاهاته العلميةمي  -7
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ـمـا ـهـي مـشـاكله الـسـلوكية ـهـل ـكـان مـثـايل أو يـعـاين ـمـن بـعـض املـشـكالت : 8س
ـعـدوان ـعـىل املمتلـكـات "الـسـلوكية حـيـث ـتـذكر ـهـذه املـشـكالت الـسـلوكية 

 "الخ... والتخريب والرسقة 

 : التاريخ الصحي -د

 :ويشمل عىل اآليت 
 ."جيدة، متوسطة، غري صحية"ميذ الحالة الصحية العامة للتل  -1
 .نوع األمراض يف حالة وجود طالب معتل  -2
هل األمراض وراثية أو أمـراض مكتسـبة وخاصـة معرفـة نـوع هـذه األمـراض  -3

وـتـدوينها يف املـلـف الـصـحي خاـصـة ـمـرض نـقـص الخـمـرية وـسـوء التغذـيـة أو 
 .السكري وغري ذلك من األمراض الصحية كالسكلر والسكر والرصع مثالً

 .ما هي الحوادث الصحية التي تعرض لها الطفل أو التلميذ -4
 .ما هو دور األرسة أو املدرسة يف مواجهة تلك املشكالت الصحية -5

هذا ويقـوم األخصـايئ اإلجتامعـي بإسـتخدام أدوات متعـددة لتحقيـق هـذه 
الدراسة من خالل مصـادر متنوعـة ومـن هـذه األسـاليب أسـلوب املقابلـة بكافـة 

ها مع مراعاة قواعد املقابلة التنظيمية من حيـث أهميـة تـوفري مكـان ولهـا مكونات
هدف وبداية ووسط ونهاية ويراعى أن تكون متدرجة العالقة املهنية التي يقيمهـا 
األخصايئ اإلجتامعي مع الطالب أو أحد أطراف املوقف، هذا وتعترب الزيارة املنزلية 

كة يسـتثمرها األخصـايئ اإلجتامعـي يف من أدوات الدراسة بإعتبارهـا مقابلـة مشـرت
حالتني هام الحالة اإلقتصادية ورصف املعونة الرتبوية للتلميذ وكـذلك حـني يرغـب 
األخـصـايئ اإلجتامـعـي يف معرـفـة أـجـواء العالـقـات اإلجتامعـيـة واألرسـيـة اإليجابـيـة 
والسلبية وإنعكاسها عىل حياة الطالب الدراسية وكـام يتطلـب األمـر مـن الطالـب 

دارة املدرسية أن ال يعتمدوا كثريا عىل الزيارة املنزليـة يف املجـال املـدريس إال يف واإل
 .حدود ضيقة ولألسباب سالفة الذكر

 : مصادر عملية الدراسة 

 .الطالب مصدر رئييس خاصة يف املرحلتني اإلعدادية والثانوية  -1
 .الوالدين أحدهام أو كالهام  -2
 .املعلم  -3
 .أصدقاء الطالب  -4
 .السجالت املتوفرة لدى األخصايئ اإلجتامعي باملدرسة  -5
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 .اإلدارة املدرسية  -6

  :عملية التشخيص: ثانيا

ًيعرف التشخيص هو عملية عقلية يتم فيها العوامل واألسباب األكرث إحداثا يف  ّ
 .املشكلة من األكرث أهمية إىل األقل أهمية

 :تعريف آخر للتشخيص

 عمليتي الدراسة والعـالج لتحديـد العوامـل الذاتيـة هي العملية التي تتوسط
والبيئة وتفاعل هـذه العوامـل التـي تـؤدي يف النهايـة إىل وضـع الخطـة العالجيـة 

 . للوصول إىل الهدف النهايئ لخدمة الحالة املدرسية أو املوقف اإلشكايل املدريس

 :قواعد أو ركائز عملية التشخيص 

أن نستخلص أن التشـخيص عمليـة عقليـة من خالل التعريفات السابقة ميكن 
 :ترتكز وتستند عىل القواعد العلمية التالية 

 :النظرية السببية النسبية :  القاعدة األوىل-1

ال ميكن الجزم بأن عوامل مشكلة التأخر الدرايس تنحرص يف العوامـل الصـحية 
واملدرسـية فـقـط ولـكـن ميـكـن أن تكـون هـنـاك عواـمـل أـخـرى كالعاـمـل األرسي أو 
العامل العقيل بإعتبارها عوامل مجهولة ال ميكن التكهن فيهـا بالبدايـة ولـذا ميكـن 

 :الوصول إىل املقولة التالية 

مـا ميكـن + ال يعتني التشخيص فقط بالعلل األوىل ولكن يعتني بالعلل األوىل 
 .أن يظهر من عوامل أخرى تساهم يف إحداث املشكلة

 وهـي "و" هي العوامـل للمشـكلة " د+ج + ب + أ "ال ميكن القول أن : مثال
إحدى املشكالت الدراسـية ولـذا ال ميكـن بالتـايل إعتبـار أن مشـكلة الهـروب مـن 

+ قسـوة األم + إدمانـه للمخـدرات + املدرسة أن أسـبابها تـنحرص يف إهـامل األب 
أصدقاء السوء الذين قد يؤثروا وأثروا عـىل حيـاة هـذا + ضعف الحالة اإلقتصادية 

 . جانب العوامل الرتبوية التي مل يتم إكتشافها بعدالطالب إىل 

 :"نفعية"التشخيص عملية براجامتية :  القاعدة الثانية-2

أي أن التشخيص يف مجمله له هدف نفعي بإعتبـاره يفيـد يف بحـث ودراسـة 
 .وعالج املشكلة بصورة علمية

 : مامرسة العمليات العقلية:  القاعدة الثالثة-3

جتامعي يف عملية التشخيص ينبغـي عليـه أن يكـون قـادرا أي أن األخصايئ اإل
 عىل مامرسة عمليات عقلية كالتذكر والتحليل والربط واإلستنتاج واإلستدالل وهـذا 
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يؤهله ألن يضع تفسريا للمشـكلة تفسـريا يتسـم بالشـفافية واملوضـوعية يـتم مـن 
 . خالله تحديد أي من العوامل أكرث طواعية للعالج

 :خضوع التشخيص لقوانني اإلحتامالت: رابعة القاعدة ال-4

وهي خاصية خضوع التشخيص لقوانني اإلحتامالت أي أن التشخيص يف خدمة 
، %100الفرد املدرسية مرتكز عىل القوانني اإلحتامليـة أي ليسـت يقينيـة ومؤكـدة 

فاملعلومات التي يتوصل لها األخصايئ اإلجتامعي يف التشـخيص ليسـت يقينيـة بـل 
 وقد تتدخل عوامل جديدة وذات أهمية يف إحداث املشـكلة وتسـاهم يف إحتاملية

 .عملية التشخيص وعملية العالج
 

 :مناذج ومستويات التشخيص 
 :   األفكار التشخيصية-1

 تتصـف أن " نتائج املقـابالت األوىل- التشخيص املبديئ -اإلنطباعات "وتسمى 
 يقوم األخصـايئ اإلجتامعـي املعلومات ليست يقينية لكنها تتصف بالعمومية حيث

بعد كل مقابلة بتدوين النتـائج األوليـة التـي توصـل إليهـا مـع الطالـب يف مجـال 
 وليسـت "إنطباعيـة"أسباب املشكلة حيث تكون هذه األسباب هي أسباب مبدئية 

 . نهائية

 : "العيادي"التشخيص اإلكلينييك   -2

ئفي مـع مصـاحبات تصنيفها الطا+ الذي يوضح تصنيف املشكلة بصفة عامة 
 .ذلك التصنيف الطائفي

حينام يقـوم األخصـايئ اإلجتامعـي بالتوصـل إىل حقيقـة علميـة لسـبب : مثال
مشكلة من مشـكالت الطالـب املدرسـية تـأخر درايس أو غيـاب أو إشـتباه ضـعف 
عقيل فـإن يف حالـة تشـخيص أحـد هـذه املشـكالت السـابقة مـن خـالل الدراسـة 

 أن الطالـب يعـاين مـن مشـكلة مدرسـية تـنحرص يف اإلشتباه الضعف العقيل نقول
 .التخلف الدرايس مصحوبا بنشاط حريك زائد

 : "التفاعل"التشخيص الطائفي والنوعي   -3

هو التشخيص الذي يوضح العوامل التشخيصية الذاتية والعوامـل اإلجتامعيـة 
 .البيئية املتفاعلة والتي تشكل يف مجملها محتويات مشكلة الطالب

 : شخيص املتكاملالت  -4

وهو الذي يجمـع كافـة املزايـا السـابقة والتـي توضـح أثـر الجوانـب الذاتيـة 
 . والبيئية عىل العوامل الشخصية الذاتية والتي تأيت يف صورة عبارة تشخيصية
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 : أنواع التشخيص
  :"السببي" التشخيص العاميل -1

كلة مرتبـه وهو الذي يأخذ شكل تحديـد العوامـل أو األسـباب املؤديـة للمشـ
حسب أهميتهـا دون توضـيح للتفاعـل ويـربز فيـه األخصـايئ اإلجتامعـي كـل مـن 

 .العوامل الذاتية والبيئية

 تتمثل مشكلته يف رسقة بعض اللوازم املدرسية بعد تحـريض "ع"طالب : مثال
من أصدقاء السوء له عـىل ذلـك نظـرا لغيـاب والـده عـن األرسة وضـعف الرقابـة 

ل والدتـه لـه حيـث أنـه اإلبـن األكـرب عـىل خمـس بنـات والتوجيه فضال عن تـدلي
وسخريته من أوالد عمه املتعلمني، وإذا قمنا بتشخيص املشكلة وفق هـذا الشـكل 
ًفإننا نالحظ أن العوامل البيئية لعبت دورا أكرث من العوامل الذاتية وميكن حرصها 

 : باآليت

 : العوامل البيئية

 .الرقابةسفر وغياب األب عن األرسة وضعف   -1
 .تدليل األم لإلبن وتلبية رغباته  -2
 .تشجيع أصدقاء السوء للطالب عىل الرسقة  -3
 .التفرقة األرسية بني اإلبن وشقيقاته وأقرانه من أخوته البنني أو اإلناث  -4

 :العوامل الذاتية

 .ضعف الدافعية للتعليم لدى الطالب  -1
 . سهولة إنقياد الطالب ألصدقاء السوء -2
 .الالمباالة والسخرية من أبناء عمه املتعلمني  -3

العبارة التشخيصية وأنواع التشخيص االخرى واملثال التطبيقي عىل التشـخيص 
 .والعبارة التشخيصية هويف املثالني التاليني

 . منوذج تطبيقي عىل التشخيص والعالج-1

 :اقرأ الحالة التالية وتتبع أسلوب األمثلة

 عامـا راسـب ملـدة عـامني يف الصـفني األول 16 العمـريبلغ من. م. الطالب س
اإلعدادي والثاين اإلعدادي، يعـاين مـن مشـكلة مدرسـية تبـدو أعراضـها يف تخلفـه 

 .الدرايس وكرثة غيابه عن املدرسة وعدم أداء واجباته الصفية واملنزلية بانتظام

كام أتسم سلوكه داخل الفصل باالضطراب،وقد ارتبطـت هـذه املظـاهر فـيام 
 ."نفسية" أكرث منها شخصية "اجتامعية"يبدو بعوامل بيئية 
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فالطالـب يـعـيش يف رعاـيـة والدـتـه، وأخـيـه األكـرب ومـعـه ـبـاقي إخوـتـه، وـكـان 
للظروف األرسية التي يعيشها الطالـب دور واضـح يف ظـروف الطالـب اإلشـكالية، 

لـة فشقيقه األكرب البديل لألب غري ملم او مـدرك لحاجـات الطالـب ويعاملـه معام
قاسية مل يرها من والده، هذا إىل جانب أن األخ األكرب غري مبال بتحصـيله العلمـي، 
وظهر ذلك من خالل تكليفه بخدمة زواره وأصدقائه إىل وقـت متـأخر مـن الليـل، 
ًمام ترتب عليه تغيبه عن املدرسة وحتى عندما يذهب اىل املدرسة يكون متعبـا ال 

هذا إىل جانب تقاعس أخيـه األكـرب عـن القيـام يتمكن من الرتكيز او االستيعاب، ، 
ًبتوجيـهـه ومتابعـتـه دراـسـيا ناهـيـك ـعـن التفرـقـة ومـنـارصة أخـتـه الـصـغرى علـيـه، 
. باإلضافة إىل عدم قيام األم بدور فاعل يف اإلرشاف عليه رغم حنوها عليـه وتدليلـه

ـربامج  ـع األصــدقاء، ومشــاهدة اـل ـب إىل االنرصاف إىل الســهر ـم ـد أدى بالطـل وـق
 .لفزيونية العنيفة بعيدا عن العني الحريصة واملرشفة والواعيةالت

والظروف املدرسية كانت متشابهة يف التأثري عىل مشـكلته والتـي ظهـرت مـن 
خالل عدم تفهم او دراية املدرسني بظروف الطالـب االرسيـة ومحاسـبته عـىل أيـة 

 حيث ال -الب مخالفة سلوكية بسيطة وقد يكون ملرحلة املراهقة التي يجتازها الط
 أثرهـا يف اضـطراب سـلوكه وعـدم -يتناسب التكوين الجسمي مع التكوين النفيس

تقبل التوجيهات كنوع من الرفض ملا يتلقاه من معاملـة ويف محاولـة منـه إلثبـات 
 . الذات

ولقد ارتبطت حياة الطالب بـبعض املواقـف التـي أتسـمت فـيام يعانيـه مـن 
والوالد بالنسبة للطالب , صف الخامس االبتدايئفلقد توىف والده وهو يف ال, مشاكل

وكام هو واضح فقط مصدرا لألمن والسلطة الضابطة بل كـام ميثـل كـذلك مصـدرا 
 .كبريا للعطف واالهتامم الزائد بالطالب

بل وقادر عىل التفـوق كـام كـان , ورغم ذلك فالطالب ذيك وقادر عىل التعلم 
رغم تشدده الواضح مع الطالب وعجـزه عـن والشقيق الكبري , يف املرحلة االبتدائية

وـقـد تـبـني ذـلـك يف "إدراك حاجـتـه إال اـنـه متـعـاون وراـغـب يف مـسـاعدة الطاـلـب 
 . وميلك القدرة عىل ذلك"األخ األكرب"املقابالت النهائية معه 

أمثلة تطبيقية عىل مناذج وأشكال وأنواع ومستويات التشخيص االجتامعي من 
 : النحو التايلواقع الحالة املرفقة وهي عىل

 :أو التشخيص املبديئ, االنطباعات التشخيصية: النموذج األول: أوال

 وعادة يذكر األخصايئ االجتامعي ويقوي من جهـوده يف املقـابالت األوليـة أو 
 بعد نهاية املقابالت األوليـة وتقييمهـا والتـي تظهـر فيهـا جهـوده يف كرس الحـاجز 
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ـهـر ـعـادة ـمـن ـخـالل عملـيـات اإلنـصـات أو اـلـنفيس بيـنـه وـبـني الطاـلـب وـهـذا يظ
أو متابعة ما يرسده الطالب من معلومـات وبعـدها يـتم تحديـد موعـد , االستامع

 .مقابالت عديدة

يف ـهـذه الحاـلـة ـيـتم عـقـد مـقـابالت ـمـع ـكـل ـمـن الطاـلـب واألخ األـكـرب واألم 
واملعلمني مام جعل الطالب يذكر كل الحقائق املتعلقـة باملشـكلة التـي جـاءت يف 

 .لحالة السابقةا

 :التشخيص االكلينييك أو العيادي: النموذج الثاين: ثانيا

ـي  ـايئ االجتامـع ـح األخـص ـه يوـض ـب "وفـي ـكلة إىل جاـن ـام للمـش ـنيف الـع التـص
الطالب يعاين من مشكلة مدرسية، تـأخر درايس :  مثال املشكلة"التصنيف الطائفي

 .مصحوبة باضطراب سلويك

 : التشخيص ألسببي أو العاميل: ثالثا

وهو يوضح األسباب الذاتية واألسباب البيئية كل عىل حده مع الرتجـيح وذكـر 
العاـمـل اـملـؤثر يف بداـيـة العواـمـل وـلـذا ميـكـن ـعـرض األـسـباب البيئـيـة االجتامعـيـة 

 :باعتبارها ذات اال ثر الفعال يف وجود املشكلة ولذا ميكن عرضها عىل النحو التايل

 امس األبتدايئوفاة والد الطالب وهو يف صف الخ  -1
 عدم تفهم الشقيق األكرب البديل لألب ليشبع احتياجات الطالب   -2
 املعاملة القاسية التي يعاملها األخ األكرب لطالب يف البداية   -3
 كان األخ األكرب غري متفهم أو مهتم لدراسة الطالب وتحصيله العلمي   -4
 مـتأخره السهر الطويل ليأل ملساعده اخيه وزواره لفرته   -5
 غياب الطالب عن املدرسة  -6
 عدم تفهم املدرسني للطالب وحالته يف البداية   -7
 عدم اسرتجاع الطالب لدروسه   -8
 .العطف والحنان الزائد من جانب األم ولكنها الحوا لها وال قوه  -9

  حبه لوالده املتوىف، عدم مشاركته باألنشطة الطالبية -10

وهي اقـل مـن املشـكالت "فسية او الشخصية للمشكلة األسباب الذاتية او الن
 : وهي عىل النحو التايل"البيئية وقد تكون نتيجة لها

 .عدم القدرة عىل الرتكيز واالنتباه يف الفصل  -1
الحالة النفسية السيئه للطالب نتيجة التفرقة بينه وبني أخوتـه وخاصـة أختـه   -2

 .الصغرى
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 ته وخاصة أخته الصغرى  شعور الطالب بالغرية من أخوا -3
 ظهر عىل الطالب السلوك العدواين نتيجة قسوة أخيه عليه   -4
مرحلة املراهقة التي مير بها الطالب وعدم تفهم املحيطني لها أدى به إىل عدم   -5

تقبل أي توجيهات من املحيطني به والعمل عىل رفضها من أجل الرفض لعـدم 
 . داخل األرسةشعوره باالطمئنان واألمن والسكينه يف

الطالب غري متخلف عقليا لذا فهو ذيك مل يستثمر ذكائه من جانـب األرسة ومل   -6
يجد البديل املناسب لألب حتـى ميكـن تحويـل مشـاعره السـلبية إىل مشـاعر 

 .إيجابية

 اـلـذي يوـضـح ويظـهـر التـشـخيص اـلـدينامي الوـصـفي: النـمـوذج الراـبـع: رابـعـا
صصية تتفاعل فيها العوامـل البيئيـة مـع الذاتيـة األسباب الذاتية يف صورة حكاية ق

 :وهنا ميكن وضع املثال التا يل للحالة

يعاين الطالب من مشكلة مدرسـية تـأخر درايس مصـحوبه بعـدم االنتظـام يف 
الدراسة وإهامله الواجبات املدرسية، وقد ارتبطت بعوامل بيئيـة أكـرث منهـا ذاتيـة 

بالحنان والعطف الزائد وأخ اكرب يقسو حيث يعيش الطالب مع والدته التي تغدق 
عليه يعمل عىل تشغيله ليال لخدمة أصدقائه وزواره مام يضطره إىل السـهر وعـدم 
القيام بالواجبات املدرسية وكثريا ما تشكل وفـاة األب تجربـة قاسـية لطالـب هـذا 
باإلضافه لحالة الطالب الرافضة ألي توجيهات يف البداية كنـوع مـن إثبـات الـذات 

دم مشـاركته باألنشـطة املدرسـية السـيام عـدم قيـام أحـد مـن املرشفـني عليـه وع
لتشجيعه يف املشاركة يف األنشطة املدرسية مام أدى به عدم االهـتامم بالدراسـة أو 

 امليل لها رغم تفوقه يف املرحلة االبتدائية 

 :الخطة العالجية املستخدمة مع الحالة

 مدرسـته وتحصـيله الـدرايس مـع محاولـة  يف"نـارص"تأمني واسـتقرار وانتظـام  -1
 .استعادة تفوقه الدرايس املفقود إليه، وجعله أكرث تكيفا مع الجو املدريس

محاولة تخفيف الضغوط األرسيـة الواقعـة عـىل الطالـب عـن طريـق تحسـن   -2
معاملة األخ الكبـري لـه، واالهـتامم بـه وتوجيـه سـلوكه مـع تهيئـة جـو أرسي 

 .مناسب ملتابعة دروسه
محاولة تعديل بعض األمناط السلوكية املضطربة للطالب خاصـة فـيام يتعلـق   -3

 .بسلوكه داخل الفصل وعدم االمتثال لتوجيهات املدرسني
 .إزالة العقبات التي قد تحول دون تحقيق األهداف السابقة  -4
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ـارة التشخيـصـية أـشـارت إىل أن الـظـروف املدرـسـية واألرسـيـة  وحـيـث أن العـب
أكرث ارتباطا باملشكلة من العوامل الذاتية، لـذا فسـوف نبـدأ بـالعالج للطالب كانتا 

 .البيئي

 :العالج البيئي

ملا كان األخ الكبـري هـو املصـدر الـرئييس لرعايـة الطالـب، وعليـه : األخ الكبري  -1
يتوقف إىل حد كبري االسـتقرار األرسي، كـام كـان ملوقفـه حيـال الطالـب أثـره 

راب، لذا كان من الرضوري السـعي نحـو تكـوين الواضح فيام يعانيه من اضط
عالقة مهنية معه وكسب ثقته، واستثارة همته واستثامر حرصه عىل مسـتقبل 
الطالب وما يتمتع به من إدراك عام يف مواجهته مبسئولياته وتوضـيح خطـورة 
موقفـه ـعـىل الطالـب حـتـى يقـوم ـبـدوره كبـديل ـلـألب، خاصـة ـفـيام يتعـلـق 

 .يه أفعاله ومتابعته داخل املنزل ويف املدرسةباالهتامم بالطالب وتوج

كذلك إتجهت خطة العالج البيئي إىل توجيه الطالب لتحسني عالقته بشقيقته   -2
 .املتفوقة دراسيا، ملا لذلك من انعكاس عىل الجو األرسي

كان من املهم يف هذه الحالة إيجاد بيئة عالجية من املدرسـني : البيئة املدرسية  -3
جو النفيس املناسب حول الطالـب ليعـدل مـن اتجاهـات املضـطربة، لتهيئة ال

ذلك أن عدم إدراك أو تفهم أحـد املدرسـني اللـة الطالـب قـد يفسـد الخطـة 
 .العالجية

وبغية مساعدة الطالب عىل التكيف مع الجو املدريس وتوسيع دائرة صداقاته،   -4
الالمنهجيـة بعـد كان ال بد من تشجيعه عىل املشـاركة يف األنشـطة املدرسـية 

 .توضيح الفوائد الكثرية التي ميكن جنيها من وراء ذلك

ونظرا ملا قد يؤدي إليه انخراط الطالب يف قراءة القصـص البوليسـية والتفـرغ   -5
 من مشاكل متوقعـة كـان مـن املناسـب العمـل -ملشاهدة الربامج التلفزيونية

ذاكرة، أمـا هوايـة عىل تنظيم أوقات مشاهدته للتلفاز وإعطاء جل وقتـه للمـ
القراءة فمن املمكن أن تؤجل لفرتة اإلجازة الصيفية مع توسيع دائرتها بحيـث 

 .ال تقترص عىل القصص البوليسية فقط

االستفادة من االمكانات البيئية املتاحة وتحويل الطالب عىل الوحدة الصـحية   -6
عانيها بعد أن املدرسية لعالج أحد أرضاسه والتخلص من املتاعب واآلالم التي ي

 .اقتنع بأهمية ذلك
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 * تطبيقات عملية أخرى عىل التشخيص"2"منوذج 
 

 : حالة عدم تكيف مدريس: أوالً
حولت املدرسة إىل مكتب الخدمة االجتامعية املدرسة حالـة التلميـذة فريـدة 

 سنة لكرثة غيابها وانطوائها الشديد مع نوبات بكاء مسـتمرة عقـب عـدة 11نصار 
خصائية االجتامعية مع الطالبة ووالدها وزوجة أبيها ثـم زيـارة والـدتها مقابالت لأل

املطلقة وبعد االتصال مبدرسة الفصل واملرشفة االجتامعية باملدرسة وورود التقريـر 
 : الطبي والنفيس عن حالتها اجتمعت البيانات التالية

 :األرسة 

لهـا وعمـره وطف,  سـنة 36وزوجـة أبيهـا ,  سـنة 42تعيش فريدة مع والـدها 
عامان وتزور والدتها املطلقة مرة كل أسبوع تنفذ لحق الرؤية املحكوم لها به حالة 

 .األرسة االقتصادية متوازنة والعالقات عادية بني الزوجني وبينهام وبني الطالبة

 :شخصية فريدة 

 نحيلـة الجسـم شـاحبة اللـون "ضعيفة اإلرادة مضطربة الحس"واهنة الذات 
اسـتجابتها إنسـحابية – قليلـة النشـاط تعوزهـا املبـادأة –مراض رغم خلوها من األ

 متوسـط الـذكاء رغـم ضـعف التحصـيل –أميل إىل االكتئاب والخوف من الغربـاء 
 بعد محاوالت متكررة لحثها عيل التعبـري عـن نفسـها قالـت لألخصـائيه –الدرايس 

ها دامئا املكوث بأنها ترغب يف املدرسة ولكن ال تريد إغضاب والدتها التي تطلب من
أشار التقرير النفيس أنها تعاين حالة اكتئاب وقلق كام تعـاين مـن . أطول مدة معها

ال تكـره . تناقض وجداين شديد بني تعلقها بأمهـا وحبهـا ألبيهـا ورغبتهـا يف التعلـيم
 .زوجة أبيها ولكن تخاف منها تريد أن تعيش مع أبيها ولكن ال تحرم من أمها

 :شخصية األب 

يـذكر انـه اضـطر ,  جنيه يبـدو اجتامعيـا متعاونـا 250دخله الشهري موظف 
لطالق والده فريـدة بعـد سـنني سـبعة مـن النـزاع املسـتمر ويأسـه مـن إصـالحها 
لعصبيتها وأميانها بالدجل والخرافات يجـب البنتـه أن تسـتكمل تعليمهـا ولكـن ال 

تدلة وان كان اكـرث يتمتع بذات قوية وذات عليا مع. يسمح إطالقا بإقامتها مع أمها
يعتقد أن أالم بحاجة إىل عالج فلها أخ نزيل يف مستشفي األمراض . متركزا حول ذاته

 . العقلية

 :شخصية األم 

تعاين كام يبـدو رواسـب طفليـه ,  سنة أميه قليلة اإلدراك وسالمة التفكري 39 
 يف زوجهـا عدوانية عاشت طفولة منبوذة من أبويها اللذان كانا يأمالن يف ولد ثم تو
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تؤمن بان حامتهـا عملـت لهـا . األول ثم الثاين وتخىش أن تفقد عطف ابنتها كذلك
عمل أفسد حياتهـا الزوجيـة حـادة االنفعـال ثرثـارة تطيـل يف موضـوعات خرافيـة 
جانبية رغم أن فريدة تنكر أن زوجة أبيهـا تسـتغلها يف شـغل البيـت أال إنهـا ترص 

 . دعوى الستعادة حضانتهاعىل انهم يعاملونها كخادمة وسرتفع

 :زوجة األب 

 عواطفهـا اقـرب إىل الفتـور "مترجيـة"متامسكة الذات عدائية وواقعية تعمـل 
تقـول ,تعامل فريدة معاملة عادية ألنها نفسها عاشت مع زوجة أبيها التي أكرمتهـا

 .أن فريدة تسوء حاليا عقب عودتها من زيارة أمها

 :تاريخ املشكلة 

 عاشت فريدة مع والدتها عاما واحدا حتـى سـن التاسـعة بعد طالق الوالدين
ضمها إليه لتعيش معه زوجته الثانية تنفيذا لحكم الرؤية كان عليها أن تـزور أمهـا 
كل أسبوع لتقيم يومان معها ومع الجدة التى تعـيش مـن دخـل محـدود تحصـل 

قي علية الجدة من حصة لها يف مسكن قديم يف الشهور األخـرية أخـذت أالم تسـتب
ابنتها معها فرتة طويلة مرة بدعوى مرضها وأخرى لعدم وجود أحد يعـود بهـا مـام 
ترتب علية غياب فريدة عن املدرسة األمر الذي جعل األب يهدد بعرض األمر عـيل 

 .املحكمة إللغاء حق الرؤية تجنبا لضياع مستقبل الطفلة وتدهور حالتها النفسية

 :العبارة التشخيصية

الـة عبـارة تشخيصـية ترسـم طريـق العـالج فأننـا سـنقوم ليك نضع لهـذه الح
 :بالخطوات السابق اإلشارة إليها يف الصفحات السابقة

أدراك عام للمشكلة يف كيانهـا بصـورة تسـمح مللكاتنـا التصـويرية باستشـعار : أوالَ
 .أبعادها

ولعل مجرد القراءة العابرة لحقائق املشكلة ستكون لـدينا انطباعـا عامـا بأننـا 
 . طفلة مغلوبة عىل أمرها وضحية ألوضاع أرسية خارجة عن أرادتهاأمام

حرص الحقائق الواردة باملشكلة وهي يف النهايـة سـتنحرص يف حقـائق خاصـة : ثانيا
بشخصية فريدة ذاتها وأخـرى خاصـة بظروفهـا املحيطـة فبالنسـبة لشخصـية 
 فريدة فيمكن أن نتبع األسـلوب التقليـدي يف تحديـد عنـارص الشخصـية مـن

 :حيث

 سنة نحيلة الجسم شاحبة اللون رغـم 11من الناحية الجسمية فان فريدة طفلة   -1
 خلوها من األمراض مام قد ينبـه إىل احـتامل ضـعف يف بنائهـا الجسـمي أوانهـا 
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تـعـاين ـمـن ـسـوء التغذـيـة أوفـقـد الـشـهية أو لكوـنـه عرـضـا سيكوـسـوماتيا إىل 
 .اضطراب نفيس

د بـالتقرير الـنفيس بأنهـا تعـاين تناقصـا وجـدانيا من الناحية النفسية فقـد ور  -2
 .شديدا تستجيب له نكوصيا بالبكاء والرتدد الشديدة واإلعتامدية املطلقة

أما من الناحية العقلية واإلدراكية فالطفلة متوسـطة الـذكاء ومل ترش الحقـائق   -3
ة الدراسية إىل قصور أو نبـوغ يف أي مـن قـدراتها الخاصـة أو مـداركها العقليـ

 . العامة
أما من الناحية السلوكية ففريدة ليسـت لهـا اتجاهـات أو قـيم أخالقيـة ومـا   -4

 .سلوكها اإلنسحايب إال مظهر الضطرابها النفيس

 واإلنجـازى "الـنفيس"وذا أخذنا باملفهوم الوظيفي للذات يف الجـانبني الـحيس 
مها لرغبـات  فذاتها عاجزة عن السيطرة عيل مخاوفها الوهميـة واستسـال"النزوعي"

والدتها قد يوضح عدم قدرتها عيل الفطام النفيس ومـن ناحيـة أخـرى فهـي قليلـة 
املبادأة، خاملة تعاين ترددا شديدا، أما ذاتها العليا فمتامسكة وان كانت تعـاين مـن 
ـاء  ـات البـك ـتامدي ونزـع ـلوكها اإلـع ـت يف ـس ـذور متثـل ـة الـج ـه عميـق رواـسـب طفلـي

 .املستمرة

حيطة فثمة قوى متعددة مرتبطة ارتباطا مبارشا مبشـكلة وبالنسبة لظروفها امل
ولعـل ابـرز . فريدة سواء يف املايض أو الحارض أو فيام بينها يف شـدة هـذا االرتبـاط

هذه الحقائق هو الوضع األرسى القائم قبل الطالق وبعده ومعيشتها الحاليـة مـع 
تها بابنتهـا ويلفـت والدتها وزوجة األب ومعاملتها لفريدة أخريا شخصية أالم وعالق

نظرنا يف هذه الحقائق شخصية أالم ملا تتسم بـه مـن سـامت كالعـدوان وسـطحية 
اإلدراك واإلحساس اإلضطهادية وما ذكر عن إيعازها البنتها بالبقاء معهـا والتخلـف 

 .عن مدرستها هذا ومل توضح أية عوامل أخرى كالرفاق والجو املدريس

العالقة الجربية واملـنهج العلمـي كـام سـبق أن تقييم الحقائق وفقا للسببية و  -5
 :أوضحناه مع مالحظة أنه

 .ليس هناك عامل معني أو عوامل معينة تتحمل وحدها مسؤولية املوقف  -أ 
 .Effective factorsًبل توجد عوامل أكرث ارتباطا من غريها لها أهمية نسبية   -ب
 سـتفقد العوامـل الهامـة مهام بلغت األهمية فبدون تواجد العوامـل األخـرى  -ج

 .فأهميتها مرشوطة بوجود األوضاع األخرى. قيمة ذاتها
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لتقدير األهمية النسبية لهذه العوامل يجب أن يحكمهـا تصـور عقـيل مـؤداه   -د
ًبفرض اختفاء هذه العوامل أو اخـتالف حـدتها كليـا أو جزئيـا فهـل سـتخفى  ً

 .املشكلة الحالية أو تظهر أقل يف حدتها وخطورتها

ًفإذا شـئنا تقيـيم العوامـل املسـببة للمشـكلة فإنـه تطبيقـا للقاعـدة السـببية 
 فإن علينا متييز العوامل التي سبقت مبارشة اضطراب كاطراد "التعاقب أو االطراد"

 :ًوتبعا لذلك ميكن تقرير الحقائق التالية . يف الحوادث

 .ةًفريدة طفلة مضطربة عاطفيا إعتامدية السلوك خاملة اإلراد  -1

 مـسـتقرة يف دراـسـتها أو ـعـىل األـقـل مل تـكـن لـهـا – قـبـل ـهـذا الـعـام –كاـنـت   -2
 .مشكالت تذمر يف هذا املجال

 .إضطراب سلوكها املدريس ظهر مع بداية العام الحايل فقط  -3

 .تخلفها عن املدرسة يعقب زيارتها لوالدتها املطلقة تنفيذا ًلحق الرؤية  -4

ً شعوريا أو شـبه شـعوري تغـرى ابنتهـا بالبقـاء معهـا ًاألم عامدة أو رغام عنها  -5
 .والتخلف عن دراستها حتى ال تعود لوالدها

األم منط منحرف الوجدان عدواين النزعة قليل اإلدراك، سلوكها يتسم باألنانيـة   -6
 .وشذوذ الترصفات تعاين أحاسيس انتقامية وإضطهادية

زم األب رفع دعوى إلبطال حـق األب وزوجته غري راضيان عن مسلك األم ويعت  -7
 .ًالرؤية حرصا عىل صالح االبنة

فريدة حائرة بني االمتثـال لرغبـة والـدها أو حبهـا ملدرسـتها وذاتهـا الضـعيفة  -8
 .جعلتها تقف سلبية أمام هذه القوى

 : ًفتبعا لذلك العوامل السابقة واملبارشة الضطراب سلوك فريدة تنحرص يف

ري األم عليها بالبقـاء معهـا حيـث أنهـا ال تختلـف عـن زيارة فريدة لوالدتها وتأث
مدرستها إال عقب هذه الزيارة أما العوامل املصاحبة فهو شخصية فريدة نفسها التي 

أما بقية الحقـائق فهـي أمـا عوامـل مسـاعدة . اتسمت بالسلبية فلم تقاوم رغبة األم
ًهيأت مناخا ممهدا لحدوث املشكلة أو أنها عوامل أسهمت مبـارش  ة أو غـري مبـارشة ً

يف خلق هذا املناخ مبعنى أن كـل مـن شخصـية األم وشخصـية فريـدة هـام عوامـل 
رئيسية مبارشة يف حدوث املشـكلة حيـث اتسـم كـل مـنهام بالعديـد مـن الصـفات 

ً نسبيا عن العوامل األخرى أما املنازعات املاضـية بـني الوالـدين ثـم "السالبة"الشاذة 
 ًا بـني أرسيت والـدها ووالـدتها هـي العوامـل املسـاعدة طالقهام ومعيشة الطفلة حالي
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 أما أنها أسهمت يف املايض يف تكـوين العوامـل نفسـها فرصـة أفضـل "غري املبارشة"
 .لخلق املشكلة

ولكن قد يقال أنـه ال ذنـب لشخصـية فريـدة فـيام حـدث بـدليل اسـتقرارها 
وف البيئيـة التـي املدريس حتى العام املايض مام يحمـل مسـؤولية مشـكالتها للظـر

استجدت هذا العام فقط ومن هذا املنطلق أن صح يف العلوم الطبيعية والرياضـية 
فإنه ال ميكن األخذ به يف العلوم اإلنسـانية وخاصـة يف خدمـة الفـرد كعلـم يبحـث 

فالظروف البيئية ال تتعامل مع أجهـزة صـامء . السلوك البرشي والعالقات اإلنسانية
د الفعل ولكنهـا تتعامـل مـع كـائن حـي قـد يسـتجيب لهـا تتأثر بقانون الفعل ور

بطريقة أو بأخرى حسب النمط العام للشخصـية فـال شـك أن اضـطراب شخصـية 
ًفريدة وعدم نضجها عاطفيـا جعـل منهـا منوذجـا سـهل االنقيـاد مستسـلمة كليـة  ً
ًللمؤثرات املختلفة بحيث مل تبدي اعرتاضا أو مقاومة مـا لتـأثري والـدتها والتـي لـو 

علت ذلك لوجدت األم صعوبة يف إقناعها بالتخلف عن مدرستها أو لحجمـت األم ف
أما حقيقة استقرارها يف املـايض فهـو لـيس دلـيالً عـىل .أصالً عن اإليعاز إليها بيشء

تكامل شخصـيتها ولكـن ال شـك ألن املـؤثرات الخارجيـة مل تصـل بعـد إىل الشـدة 
أشبه بعود الثقاب املهيأ لالشـتعال . املناسبة لتظهر مشكالتها كام ظهرت هذا العام

 .إال عند حدوث االحتكاك

 األهمية فمرد ذلك إىل ما سبق أن ذكرنـاه أما وضع فريدة كعامل نسبي ييل األم يف
 :عن 

 ."الصفات السلبية"حجم انحراف الشخصية عن املتوسط العام   -1
 .الدور االجتامعي والوظيفة االجتامعية  -2

 بها من الصفات السالبة ما يفـوق مـا لـدى الطفلـة مـن فواضح أن سلبية األم
وواـضـح ـكـذلك ـبـأن ـهـذا االنـحـراف ـقـد تـضـاعفت آـثـاره بحـكـم دورـهـا . انـحـراف

االجتامعي كام متلك قدرة التأثري يف االبنة وكأم عليهـا العمـل عـىل رفاهيـة أبنائهـا 
كل يف ًوالتضحية يف سبيل إسعادهم كام أن شذوذ طباعها خلق لها كثـريا مـن املشـا

املايض ويف الحارض بل وسيستمر هكذا يف املستقبل فسواء كانت فريـدة مضـطربة 
ًأو مل تكن فستظل األم مصدرا للعديد من املشاكل أما فريدة فمع وجود اضـطراب 
ًيف شخصيتها كذلك إال أن هذا االضطراب ليس كافيا لخلق مشـكالت مـع اآلخـرين 

  كانـت قـد حـدثت نتيجـة تفاعـل كـل وملـا. إال إذا تعرضت ملؤثرات بيئيـة خاصـة
 ًمن شخصية فريدة الحارض مع والـدتها ومـع طبيعـة األوضـاع القامئـة حاليـا فإنـه 
ًنظرا للطابع النفيس الضطراب كل منها فإنه مـن املفيـد تعقـب األسـاليب املاضـية 

 فريـدة   فسلوك األم الحايل هو حـارض كـام أن شخصـية–التي جاءت بهذا الحارض 
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ولكن ليك تسـتكمل العبـارة .. ًي حارض واألوضاع القامئة حاليا هي حارضالحالية ه
التشخيصية يلزم تعقب العوامل السابقة التي أدت إىل اضـطراب شخصـية فريـدة 

وهنـا تـأيت . واضطراب شخصية والدتها وكيـف وصـلت األوضـاع إىل هـذه الصـورة
 . أهمية التاريخ التطوري أو ما أسامه بالتفاعل الرأيس

ـمـن الحـقـائق املتاـحـة لـنـا يف ـهـذه الحاـلـة أن األم عاـشـت منـبـوذة يف واـضـح 
ًطفولتها توىف زوجها األول ثم طلقها زوجها الثاين لتعيش دوما حياة قلقة ال تشـعر 

 هنا القول بـأن سـلوكها العـدواين الحـايل -ً افرتاضا -باألمن أو اعتبار الذات وميكن 
ه عن إحساسها باالضطهاد الذي عانتـه والنزعة االنتقامية هي سلوك دفاعي لتعرب ب

ًيف حياتها كام أنه يـفرس عـىل املسـتوى الشـعوري حرصـا عـىل إبقـاء ابنتهـا معهـا 
بدعوى الحنني إليها؛ أنها عملية إنكار ملشاعرها العدوانية لتؤكـد لـذاتها املضـطربة 

أمـا عـىل املسـتوى . أنها تحب وال تكره رغم أن هذا يهدد مستقبل ابنتهـا الـدرايس
الشعوري فيمكن أن يكون رغبة ملحة عندها يف إغاظة زوجها حتى ولو كـان عـىل 

 .حساب مستقبل ابنتها

أما فريدة فلـم تـرد يف الحالـة عـن مـايض حياتهـا إال مـا ذكـر عـن املنازعـات 
املستمرة بني الوالدين طوال طفولتها األوىل واملبكـرة لـيفرس هـذا مشـاعر الخـوف 

 .ت به شخصيتها الحاليةوعدم الثقة بالنفس الذي اتسم

 :صياغة التفاعل 

بقى أن نصيغ عبارة تجمع مكونات التشخيص السابق ذكرهـا وهـي تصـنيف 
ًثم توضيح طبيعة التفاعل األفقي والرأيس بني العوامل املختلفة وأخريا إبراز مواطن 

 .القوة والضعف يف الحالة

 :العبارة التشخيصية 

 تواجه مشكلة عـدم تكيـف مـدريس - خامسة ابتدايئ– سنة 11فريدة تلميذة 
فقد عاشت طفولتها بسبب النزاع الدائم بـني . ألسباب اجتامعية أكرث منها شخصية

  الشـعور بـاألمن والثقـة بـالنفس لتتكـون عنـدها – فيام يبـدو –الوالدين افقدها 
وبطالق الوالدين ثم زواج األب مـن أخـرى ثـم انتقـال . قلقة عاجزة عن اإلنجازًذاتا 
ة من أبيها إىل منزل أمها ثم العودة مرة أخـرى ملنـزل والـدها بعـد انتهـاء فـرتة الفتا

الحضانة والرتدد عىل أمها مرة كل أسبوع حسب حق الرؤية زاد من عدم اسـتقرارها 
النفيس واالجتامعي وخوفها من املجهول وقد أنعكس ذلـك عـىل تحصـيلها الـدرايس 

  أو االستـسـالم وزاد ـمـن تـفـاقم املـشـكلةومواظبتـهـا واـسـتجابتها اإلنـسـحابية بالبـكـاء 
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ًالتجاء األم إىل استبقائها عامـدة مـددا طويلـة لتعطيلهـا عـن الدراسـة تعبـريا عـن  ً
نزعات عدوانية طفلية عندها تجاه اآلخرين وخاصة األب لتربر أحقيتها يف حضـانة 

هـا ًاالبنة ويف نفس الوقت تعبريا عن النزعـة التحويليـة حيـث تـخىش أن تفقـد ابنت
 وضاعفت من دورها اإليجـايب يف –ًأيضا كام فقدت عطف وحب اآلخرين من قبل 

 .خلق املشكلة قلة إدراكها وإميانها بالخرافات رغم نواياها الطيبة نحو ابنتها نفسها

ًأما األب قادر ماديا وشخصيا عىل رعاية فريدة إذا ما تعاونت األم ومل تحرضها  ً
كـام أن . ودة يف امليعاد لتواظب عىل مدرسـتهاعليه وعىل زوجته وسمحت لها بالع

ًزوجته تبدي تعاونا واضحا يف مساعدتها فضالً عن أن فريدة نفسـها قابلـة للـتعلم  ً
 .وترغب فيها إذا ما خفت حدة الضغوط الخارجية الحالية

 
 : العالج : ثالثا

تعريف العالج هو تحسني الوظيفة اإلجتامعيـة للطالـب عـن طريـق العالقـة 
ة بالحصول عىل الخدمات التي يوضحها التشخيص السليم من خالل السيطرة املهني

 .عىل البيئة والتأثري يف السلوك

 : خصائص العالج

يعمل العالج عـىل تقويـة ذات الطالـب يف ضـوء نظريـة سـيكولوجية الـذات   -1
وكذلك القيام بتعديل شخصية الطالب يف ضوء اإلتجاهات والـنامذج العلميـة 

ـلـك باإلـسـتعانة وإـسـتثامر إمكانـيـات ومـصـادر املدرـسـة املادـيـة واملعرفـيـة وذ
 .الخ... والبرشية 

يجب أن يتناسب العالج مع قـيم املجتمـع وثقافتـه وأيدلوجيتـه وذلـك حـني   -2
إقناع الطالب الـذي يعـاين مـن مشـكلة إقتصـادية مدرسـية فإننـا نوجهـه إىل 

قناعه أو إرشاده يف أحد العمل بعض الوقت يف األماكن التطوعية اإلنسانية ال إ
 .األماكن التي تتعارض مع ديننا الحنيف

تحتاج العملية العالجية أن تكون متالمئـة ومتوافقـة ومتالزمـة بقـيم الخدمـة   -3
اإلجتامعية وخاصة القيم األدائية كحق تقريـر املصـري أي مشـاركة الطالـب يف 

اهات بعض األفراد الخطة العالجية التي تؤدي إىل تقويته علميا أو تعديل إتج
 .الذين يحيطون به

يعتمد العالج عىل خطة تراعي أولويات التنفيذ التي تساهم يف عالج الطالـب   -4
ًومشكلته الدراسية بإعتبار أن هذه األولوية كانت سـببا مـن أسـباب وعوامـل 

 .مشكلته
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 "عييطلق عليه يف مملكة البحرين باملرشد اإلجتام"يعترب األخصايئ اإلجتامعي   -5
بأنه حجر الزاوية يف العالج والعملية العالجية حيث تعتمد هذه العملية عىل 
شخصيته املهنية املتسمة بالصـدق والحـرارة املرتكـزة عـىل املشـاعر واألفكـار 

 .وكذلك املهارة التي يستثمرها يف تقديم الخدمة
 

 : هناك أسلوبان رئيسيان للعالج هام: أساليب العالج
 . أو الشخيصالعالج الذايت  -1
 .العالج البيئي اإلجتامعي  -2
 

 : أساليب 3ويعتمد عىل : العالج الذايت: أوال
التي تعمل عىل إزالة املشاعر السلبية التي إرتبطت بشخصية : املعونة النفسية  -1

الطالب كالقلق أو الغضب أو األمل وهذا اليحدث إال من خالل وسائل عديـدة 
 : منها

وهي الرشيان أو حجر الزاوية الرئييس لكافـة أسـاليب العـالج : العالقة املهنية  -أ 
ألن من خاللها يتحقق منو بوادر الثقة بـالنفس واألمـان للطالـب حـني يعمـل 
األخصايئ اإلجتامعـي عـىل إسـتقباله إسـتقباال حسـنا مظهـرا إحـرتام مشـاعره 

ون أو وتقبله عىل عالته بغض النظر عن كافة الجوانب االيجابية املختلفة كـالل
الـجـنس أو اللـغـة والـسـلبية كالعالـمـات الـظـاهرة ـعـىل مظـهـره وـكـذلك كاـفـة 
أساليب املقاومـة والقلـق التـي تعرتيـه قبـل ويف بدايـة املقابلـة األوىل وكلـام 
إستطاع األخصايئ اإلجتامعي أن يحسن رعاية الطالب ويفهمه أبعـاد مشـكلته 

اجز النفيس الـذي يـأيت ّويكون باًشا ىف وجهه فإنه يف ذلك يعمل عىل كرس الح
بعده عملية تعديل وتغيري يف إستجابات الشخصية وأمناطها املختلفـة وكـذلك 

 .الجوانب البيئية

هذا باإلضافة إىل أهمية إستثامر أسلوب التأكيد عىل كأسلوب : أسلوب التأكيد  -ب
يعني التطمني الزائد عن الخوف أو األمل أو القلق يعرتي الطالب نحو املدرسـة 

ال داعي للقلق أو أن املشكلة ال تدعوا إىل كـل ": املعلم أو اإلمتحان قائال لهأو 
ـنئ ـك أن تطـم ـية وعلـي ـوتر أو الحساـس ـذا الـت ـلوب "ـه ـذا األـس ـب أن ـه ، ويـج

 .موضوعي وليس خيايل

هو إبداء مشاعر التقدير واإلحساس مبشـكلة الطالـب فـيام : أسلوب التعاطف  -ج
 . كآالمه عند فقد عزيز عليهيتعرض له من آالم أو آثار إجتامعية
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والذي ميارس فقط مع الطالب الـذين يخـافون مـن اإلرتبـاط : أسلوب املبادرة  -د
واإللتحاق بجامعات النشاط أو تكوين صـداقات مـع الغـري أو الـزمالء فيبـذل 
األخصايئ اإلجتامعي جهد يخفف من العذاب القائم بينهم وقد تكون املبـادرة 

لتلميذ لتقوية العالقة ما بينه وبني زميلـه أو معلمـه هدية بسيطة للطفل أو ا
 .عىل أن يتكرر يف حياته مره ثانية

القائم عىل التعبري الحر عن املشاعر التي يخفيهـا فهـو رغـم : اإلفراغ الوجداين  -ه
أنه ال يظهرها إال أنه يعيش يف مجالها النفيس مسـتخدم يف ذلـك اإلسـتثارة أو 

 .الخ من األساليب…وظيف التنبيه أو التشجيع أو الت

وتتم أساليب تعـديل الشخصـية مـن : "الشخصية"أساليب تعديل اإلستجابات   -2
خالل اإليحاء الذي هو مبثابـة بـث بعـض األفكـار واآلراء بصـورة بصـورة غـري 
مبارشة يف ذهن الطالب دون مقاومة وكأنها صادرة منه هو وميكن إستخدامها 

الطـالب يف تعزيـز رأي يريـد أن يقـوم بـه أو يف حالة الحرية التي تنتاب بعض 
يتخذه لكن بحاجة إىل معونة خارجية كـذلك أسـلوب النصـح كأحـد أسـاليب 
تعديل اإلستجابة وميارس يف حالة عدم إستجابة الطالب ويتطلب األمـر رسعـة 
إتخـاذ القـرار إلنقـاذ املوـقـف أو عنـد طلـب الطاـلـب املشـورة مـن األخـصـايئ 

الـذي يكـون لديـه موقـف سـلبي مـن أحـد زمالئـه اإلجتامعي مـثال الطالـب 
 .ويطلب تحسني العالقة بينه وبني زميله وهذا طلب الطالب بإرادته

السلطة واألوامـر وهـي معناهـا قيـادة العمـل الرتبـوي نعنـي وجـود نصـائح 
ضابطة تعمل عىل تهيئة وتربة الطالب وخاصة املشاغبني واملشاكسني والـذين 

املدرسية إىل جانب أسـلوب الـتقمص أو التقليـد يخرجون عن النظم واللوائح 
حيث يلعب التقمص دور هام يف منو الطالـب مـن خـالل مـن خـالل القـدوة 
الحسنة من جانب األخصايئ اإلجتامعـي واملعلـم مـن خـالل سـلوكه اإلنسـاين 
الـقـائم ـعـىل تفـهـم إحتياـجـات الطاـلـب وتـقـدير مـشـاعره إىل ـغـري ذـلـك ـمـن 

 .ها التلميذ وتؤدي إىل عالج حالتهاألساليب التي ميكن أن يتقمص

وتتم عن طريق اإلستبصار أو البصرية أو الفهم : أساليب تعديل منط الشخصية  -3
أو اإلشرتاك التقايئ حيث يـتمكن الطالـب ويـدرك حقيقـة ذاتـه ومـا بهـا مـن 
إضطراب وما لهذا اإلضطراب من أسـباب أو معنـى آخـر يصـل إىل حالـه مـن 

 ال يدرس الدروس وملاذا ال يـحرض إىل املدرسـة مبكـرا الوعي واإلدراك ملاذا هو
كبقية الطالب العاديني ملاذا ال يتقدم لإلمتحانات ويتغيب عنها كل ذلـك يبـدأ 
 إدراـكـه حـيـنام يـبـدأ األخـصـايئ اإلجتامـعـي أبـعـاد املوـقـف للطاـلـب ويعطـيـه 
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 املعلومات أو املعارف الجديدة عن حالته وحاالت الطالب اآلخـرين املتفـوقني
فيقارن بني حالته وحاالت اآلخرين فيبدأ باإلدراك والوعي التبصـري كـام ميكـن 
أن تتـعـدل اإلـسـتجابات ـعـن طرـيـق التعـلـيم والرتبـيـة املرتـكـزة ـعـىل الـثـواب 
والتحفز والتنبيه والتعزيز والتوضيح والتعميم واإلقناع الذي يـؤدي يف النهايـة 

 .ايتإىل عالج خالة الطالب من الجانب النفيس أو الذ

 
 : وهو نوعان : العالج البيئي: ثانيا

ويشـمل عـىل الخـدمات العلميـة التـي تقـدم للطالـب : العالج البيئي املبارش  -1
 أو "وزارة الرتبيـة"مبارشة سواء مـن املدرسـة أو بواسـطة املدرسـة أو الـوزارة 

الخدمات متعاونة مع الوزارات األخرى مثل اإلعانـات املاليـة أو التشـغيلية أو 
ف سامعة أو نظارة أو إقامة يف مسكن يتبع الوزارة أو آلـة تأهيليـة لـذوي رص

اإلحتياـجـات الخاـصـة ـمـام ـيـؤدي يف النهاـيـة إىل تواـفـق الطاـلـب وتكيـفـه ـمـع 
 .املجتمع املدريس

تلـك الجهـود والخـدمات املوجـه نحـو املحيطـني : العالج البيئي الغـري مبـارش  -2
طهم عليـه أو لزيـادة فـاعليتهم يف بالطالب لتعديل إتجاهاتهم تخفيفا لضـغو

تحقيق التكيف والتوافق للطالب يف املدرسة وتشمل هـذه الخـدمات تعـديل 
إتجاهات الوالدين أو زوجة األب أو زوج األم أو املعلمون أو اإلدارة املدرسـية 

 .أو أصدقاء الطالب

لـب يف الحقيقة أن كافة أنواع العالج الذايت والبيئي متارس وتقـدم وتـيرس للطا
بصورة معيارية نسبية بحث ال تخلو مشكلة الطالب إال وبها عوامل وأسباب ذاتيـة 

 .أو بيئية قد أثرت عىل حياة والتكيف الطالب
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 :تطبيقات خدمة الجامعة يف املجال املدريس : ثانيا
 : مقدمة عامة: أوال

متارس الخدمة االجتامعية املدرسية من خالل تقنيات ومناهج فنية وعمليـات 
لمية منظمة ومهارية ثانية وهي خدمة الجامعـة املدرسـية مـن خـالل جامعـات ع

الفصل املدرسية، وجامعات النشاط العلمي والنشاط االجتامعي والفني للمساهمة 
يف تـشـكيل شخـصـية الطاـلـب ـمـن ـخـالل انـضـاممه ومعايـشـته يف حـيـاة الجامـعـة 

الجتامعية األوليـة إحدى طرق الخدمة ا"املدرسية وتعرف خدمة الجامعة املدرسية 
يـسـهم األخـصـايئ االجتامـعـي واملـسـاعدون مـعـه يف الفرـيـق اـملـدريس أثـنـاء إـعـداد 
الربـنـامج الرتـبـوي االجتامـعـي ملـسـاعدة مـنـو الـطـالب ـكـأفراد وكجامـعـات مدرـسـية 
للمساهمة يف مواجهة وإشباع احتياجاتنا ويقلل من املشكالت االجتامعية والعمـل 

 ".ة الرتبوية يف ضوء فلسفة الرتبيةعىل زيادة وظائفهم االجتامعي

 :أهداف الخدمة االجتامعية الجامعية: ًثانيا

املـسـاهمة يف مقابـلـة مـيـول واحتياـجـات الـطـالب إىل الـحـد املمـكـن، وزـيـادة   -1
 .ويف حالة وجود مشكالت لدى بعض الطالب. تكيفهم وتوافقهم االجتامعي

 ."ب أصدقاء جدد، عملاكتسا"املساهمة يف اكتساب املهارات والخربات   -2
إتاحة الفرصة للطالب ملامرسة الحياة الدميقراطيـة واملامرسـة الفعليـة لقيـادة   -3

 .الربنامج
ًمساعدة الطالب كأفراد وكجامعات عىل تنميـة معـارفهم تطبيقيـا مـن خـالل  -4

 .الجامعات واملناهج العلمية
 األعـامل الوطنيـة مساعدة الطالب عىل احرتام العمل اليدوي، ومامرسـة كافـة  -5

 .من خالل جامعات النشاط واملنهج املدريس وغريها
غرس القيم االجتامعية كالتعاون، واآلخاء، والعدالة، والحـق والعـدل ومراعـاة  -6

آداب السلوك من خالل قوانني الجامعة غري املكتوبة ويراعيها أعضاء الجامعة، 
 .والجامعة ككل

 .تي تنشأ بني األعضاء يف الجامعاتمعالجة االنحرافات السلوكية ال  -7

 والـجـدير باـلـذكر أن خدـمـة الجامـعـة املدرـسـية نـشـأت وتـطـورت ـمـن ـخـالل 
حركات تنظيم اإلحسـان، واملحـالت االجتامعيـة، وحركـة بـادن بـاول رائـد الحركـة 
الكشفية األول وأساليب شغل أوقات فراغ الشـباب، وجمعيـات الشـباب املسـلمني 

  النمساوي مارينو يف نظرية املقـاييس السوسـيتو مرتيـة، واملسيحيني وتجارب العامل
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، وفيليب موريس، ومحمد أحمد شـمس "كنوبكا"وعلم الخدمة االجتامعية كجزيال 
 .الدين يف مرص وغريهم من العلامء العرب

 :مميزات الجامعة املدرسية : ثالثا

سـبة لجميـع ًفالجامعة املدرسية لها أهداف واضـحة متامـا بالن: وضوح الهدف  -1
ًأعضائها أما داخل الفصل فغالبا ال تكون األهداف أو الفائدة من دراسة مـادة 

 .ًمعينة واضحة متاما لكل التالميذ
فالتجانس بني أعضـاء الجامعـة املدرسـية أساسـه امليـل املشـرتك إىل : التجانس  -2

هواية معينة وهذا امليـل قـائم عـىل أسـس سـيكولوجية بيـنام التجـانس بـني 
ميذ بالفصل يقوم عىل أساس السن أو الدرجات يف االمتحان ومـا إىل ذلـك التال

 .من العنارص الخارجية
دور األخصايئ يف الجامعـة دور إيجـايب إذ يقـوم األعضـاء : اإليجابية يف النشاط  -3

بوضع الربامج وخطة التنفيذ أما دور الرائد يكون بصورة غري مبارشة أما نشاط 
 .عليه صفة السلبية ومحور النشاط هو املدرسالطلبة يف الفصل تغلب 

وهي الحرية يف انضامم الطالب إىل جامعة معينة رشط واجـب ال بـد : الحرية  -4
 .أن توفره الجامعة يف الوقت الذي ال يرتك فيه للتلميذ يف اختيار الصف

ال ألن األعضاء يف الجامعة يعملون ما مييلون إليه وما يشبع رغباتهم : التلقائية  -5
 .ما يفرض عليهم عمله

التجانس عىل أساس امليل الطبيعي ووضح الهـدف وإدراكـه والحريـة : الرتويح  -6
والتلقائية وإيجابية كلهـا عوامـل تبعـت يف نفـوس الطـالب كأعضـاء الشـعور 
بالسعادة واالرتياح لذلك يغلب عىل نشـاط الجامعـة صـفة الـرتويح باعتبـاره 

 .تاع والسعادةحالة تصاحب الفرد تتميز باإلستم

 :مقومات نجاح الجامعة االجتامعية: ًرابعا

فأسـاس نجـاح الجامعـة أن يشـعر كافـة أعضـاءها أنهـم يرغبـون يف : األعضاء  -1
 أن يتاح وهذه هي القاعدة األوىل والرئيسية يف نجاحها عىلاالنضامم للجامعة 

ـالن  ـالل اإلـع ـن ـخ ـا ـم ـل إليـه ـي متـي ـة الـت ـامم إىل الجامـع ـب االنـض ـل طاـل لـك
ـوية  ـة العـض ـد هوـي ـرتاكات وتجدـي ـطة، أو االـش ـض األنـش ـتفتاءات يف بـع واالـس

 .بوضوح

يعترب الرائد هو الركيزة األساسية يف تحقيق أهـداف الجامعـة املدرسـية : الرائد  -2
عىل أن يتوفر يف الرائد حبه لعمله، وتقبله ألعضاء الجامعة وتطبيـق ومراعـاة 

 لفنـيـة، وقدرـتـه ـعـىل تخـصـيص مـبـادئ خدـمـة الجامـعـة املدرـسـية ومهارتـهـا ا
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والـذكاء . وإشباع رغبات ومساعدة أعضاء الجامعة يف املواقف التي تحتاجونها
 .االجتامعي معارف علمية

تلك املحصـلة العلميـة واملهاريـه والخرباتيـة التـي اشـرتك يف : الربنامج الرتبوي  -3
رسـة املاديـة إيجادها وتصميمها أعضاء الجامعة والرائد يف ضوء إمكانيات املد

البرشـيـة ـسـواء كاـنـت تـلـك اـلـربامج ثقافـيـة، واجتامعـيـة، وفنـيـة واقتـصـادية، 
 . وصحية، وقومية وطنية، ورياضية

متيل عملية تنظيم الجامعة من خالل نظامها الهرمي : تنظيم الجامعة الرتبوية  -4
ـق  ـؤدي إىل تحقـي ـي ـت ـات الـت ـؤوليات والواجـب ـح املـس ـا األداء الواـض أو هيكلـه

 . الرتبوية املبتغاهاألهداف

التـي تـنظم العالقـات بـني أعضـاء الجامعـة عـىل : الئحة الجامعة االجتامعيـة  -5
 .أساس من الحرية واالحرتام املتبادل

 :األخصايئ االجتامعي مع الجامعات االجتامعية املدرسية: ًخامسا

مـسـاعدة الجامـعـة املدرـسـية ـعـىل وـضـع أـهـداف واـضـحة وـسـهلة املامرـسـة   -1
 .قوالتطبي

ًأن يكون برنامج الجامعة مستمدا من البيئـة املدرسـية ويشـتمل عـىل بـرامج   -2
 "كجامعـة الخدمـة العامـة"اجتامعية وثقافية وترويحية وصـحية، واقتصـادية 

التي تقوم بإصالح الطاوالت واملقاعد الخاصة بالطالب دهان الفصول وتجميل 
 .البيئة املدرسيةالفصول، واملدرسة كل وإصالح مرافق املدرسة وخدمة 

 .أن تكون مسؤولياته فنية ويف إطار احتياجات الجامعة ودرجة منوها  -3

اإلرشاف ـعـىل تنـظـيم الجامـعـة االجتامعـيـة ومـسـاعدتها ـعـىل اختـيـار اـلـرئيس   -4
 .واملناصب التنظيمية التي تحتاجها لتحقيق برامجها وأهدافها

قويم وتصحيح بعض األمناط املحافظة عىل متاسك الجامعة من خالل محاولة ت  -5
الـسـلوكية الـتـي تظـهـر يف التفاـعـل الجامـعـي داـخـل الجامـعـة أثـنـاء إـعـدادها 

 .لربامجها املتنوعة واملختلفة

ـة أـشـكالها وخاـصـة   -6 ـيس الجامـعـة ـعـىل التـسـجيل بكاـف مـسـاعدة أعـضـاء ورـئ
 واإليجابيـة "الـنجم"التسجيل السوسيومرتى الذي يوضح العالقات االجتامعية 

 .ية يف أمناط شخصيات األعضاءوالسلب

أن يحفز الجامعـة عـىل االبتكـار والتجديـد يف خططهـا حتـى يسـاعدها عـىل   -7
 .الديناميكية
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 :مناقشة وتفسري مواقف يف الجامعات املدرسية: ًسادسا

تتـعـرض الجامـعـات عاـمـة والجامـعـات املدرـسـية االجتامعـيـة : مقدـمـة نظرـيـة  -أ 
ـة تتطـلـب  ـة وإرشاقـي التحلـيـل واملناقـشـة ملـسـاعدة الجامـعـة ملواـقـف جامعـي

 :االجتامعية عىل النحو والتغري االجتامعية ملدة وميكن تقسيم املواقف إىل 

 كالـسـلوك اإلنـطـوايئ ـعـدم –مواـقـف فردـيـة خاـصـة بـسـلوك أعـضـاء الجامـعـة   -1
ـاك يف الجامـعـة املدرـسـية أو  ـارة الـفـوىض واالرتـب املـسـؤولية، كالـعـدوان، أو إـث

 :لب من األخصايئ االجتامعي مواجهتها يف ضوءالسيطرة، مام يتط

 .تقبله للعضو وتقدير مشاعره بغض النظر عن سلوكه  -أ 

 .مدى استجابة الجامعة نحو العضو -ب

 .إدراكه لدوافع العضو األولية والثانوية  -ج

مواقف متعلقة بأدوار األخصايئ االجتامعي مـع الجامعـة املدرسـية سـواء مـع   -2
 الجامعة لكل مام يتطلب من األخصايئ االجتامعـي مواجهـة عضو الجامعة، أو

 :يف ضوء

 .التقويم الذايت لنفسه  -أ 

 .إدراكه للدوافع مع التي دفعته إىل الترصف املهني  -ب

تقديره أنه لكل سلوك سـبب أو دوافـع، وأن سـلوك األعضـاء ليسـت موروثـة   -ج
 .ولكن مكتسبة ناجمة عن أوضاع اجتامعية

ـة -3 ـف خاـص ـب مواـق ـام يتطـل ـي ـم ـايئ االجتامـع ـاه األخـص ـل اتـج ـة لـك  بالجامـع
 :مواجهتها

تقبل الجامعة االجتامعية بغض النظر عن سلوكها دون انفعـال بأنهـا مشـكلة 
 .شخصية تتعلق به

 .اشرتاك الجامعة يف حل مشكالتها الجامعية دون تحيز منه  -أ 

حـد األعضـاء قام أخصايئ إحـدى الجامعـات املدرسـية برتشـيح أ: موقف عميل -ب
نـاقش : ليتوىل رئاسة الجامعة، وقد وافـق جميـع األعضـاء عـىل هـذا الرتشـيح

 ذلك؟

األخصايئ االجتامعي مل يحرتم األعضاء كأفراد لهم كرامتهم واحـرتامهم وحقهـم   -1
يف التعبري عن آرائهم فهو مل يعطهم الحق يف اإلعـالن عـن أنفسـهم وأن تقـرر 

ة لهـم وهـذا يتعـارض مـع مبـدأ الدميقراطيـة ًالجامعة ما تراه مناسـبا بالنسـب
 .وتقرير املصري

أما موافقة األعضاء عىل قبول العضو الذي رشحه األخصايئ فإن ذلك قد يرجع   -2
 :إىل 
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 .العالقة القوية بني األعضاء واألخصايئ اإلجتامعي: األول

 .يعود للخوف من األخصايئ أو من العضو الذي رشحه: الثاين

 : عيتحليل موقف جام

ظهر تفكك يف إحدى الجامعات املدرسية ولتكن جامعة الصحافة الجداريـة أو 
جامعة الخدمة االجتامعية أو جامعة الرحالت أو جامعة الحفالت مـا الـرأي حـول 

 األسباب التي تؤدي إىل تفكك الجامعة وكيف يترصف األخصايئ يف هدا املوقف؟

 :درسيةاألسباب التي ترجع ألعضاء الجامعة امل: أوالً

سيادة مشاعر األنانية والحقد والكراهية بني أعضاء الجامعة مـام يهـدد كيـان  -1
 .الجامعة ومتاسكها وضعف مشاعر الوالء واالنتامء

عدم حصول األعضاء عـىل التقـدير املناسـب مـام يـؤدي إىل فتـور مشـاعرهم  -2
 .وظهور العداء بينهم

 .انتشار العالقة الثنائية بني األعضاء -3

وء توزيع العمل بني أعضاء الجامعة مام يؤدي إىل ظهور الفئـة التـي تسـند س -4
إليها مسؤوليات الجامعـة عـىل الـدوام ويشـعرها ويعرهـا بالفوقيـة وللغـرور 
والسيادة مام يدفعها عىل فرض سيطرتها عـىل أعضـاء الجامعـة اآلخـرين مـام 

 .يؤدي إىل تفككها وانهيارها

 :صايئ االجتامعياألسباب التي تعود لألخ: ًثانيا

 .عجزه عن القيام باملسؤوليات امللقاة عىل عاتقة  -1

حداثة عهـد األخصـايئ االجتامعـي مبامرسـة املهنـة مـام قـد يوقعـه يف بعـض   -2
 .األخطاء لنقص الخربات واملهارات التي تؤهله لألرشاف الفني عىل الجامعة

راعاة ألهداف الجامعـة قيام األخصايئ بفرض آرائه الخاصة عىل األعضاء دون م  -3
 .وأهداف األعضاء ورغباتهم مام يؤدي إىل كراهيتهم ملامرسة النشاط

 :العوامل التي تؤدي إىل تفكك أي جامعة مدرسية: ًثالثا

كرب حجم الجامعة مام يسمح بظهور عشريات، والعشريات يف ذاتها غـري ضـارة   -1
 . شكل الرصاعإال إذا انقسمت عىل نفسها وأخذت العالقات فيام بينها
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عدم وجود تجانس بني األعضاء بسبب التفاوت يف السن والظروف االجتامعية  -2
 .الخ..واالقتصادية والذكاء واملستوى الدرايس

 .عدم وضوح أغراض الجامعة  -3

قد تكون الجامعة يف مرحلة ما بعد النضج ويف إطار هدا النمـوج أو املسـتوى   -4
م وتظهـر مشـكالت األنانيـة والسـلبية وعـدم قد يشعر بعض األفراد باالنقسـا

 .تحمل املسؤولية أو شعور بعض األفراد بالغرور
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 منوذج تسجييل لجامعة الخدمة العامة باملدرسة
 

 : الجزء اإلحصايئ

اجتمعت جامعة الخدمة العامة وقد حرض ....  فرباير18يف يوم السبت املوافق 
... ه، عفـاف، كوكـب، سـعاد، ناديـهاالجتامع كل من جيهان، وكوثر، وسـاميه، فوزيـ

 ..وتغيبت زينب بدون عذر

 :الجزء اإلعدادي

اتصلت األخصائية برئيسة الجامعة يوم األربعاء وزودتها ببعض الـنرشات عـن 
مرشوع تنظيم األرسة، كام اتفقـت معهـا عـىل خطـة االتصـال، باألعضـاء ودعـتهن 

 ...لالجتامع املقرر يوم السبت

 :الجزء القصيص

 رئيسة الجامعة إىل االجـتامع وكانـت األخصـائية يف اسـتقبالها "احصب"حرضت 
 تحيتها لألخصائية ثم قالت لقد قمت باالتصال بجميع األعضاء عن "صباح"وبدأت 

طريق االتصال الشـخيص كـام طلبـت مـن إذاعـة املدرسـة إن تـذيع موعـد مكـان 
 ثـم "سـعاد"االجتامع يومي األربعاء والخميس، ثم بدأ حضـور األعضـاء، فـحرضت 

 ثـم حرضت عفـاف "فوزية معـا" و"سامية" و"كوكب" ثم حرضت "يرسيه"حرضت 
 ..."نادية وكوثر"وعفت ونجيبة ثم حرضت 

وكان اإلرهاق يبدو عىل أعضاء الجامعة فقد حرضن االجتامع بعد عمـل شـاق 
 ...يف إعداد بعض العرائس لتوزيعها يف عيد األم عىل بعض أطفال الحي

 كل متـاعبهن تـزول عنـدما يشـعرن بـأنهن يقمـن بعمـل  بان"فوزية"وقالت 
يسعد أطفال الحي، ثم طالبت رئيسة الجامعة بالتقارير التي أعـدها األعضـاء عـن 

 بأنهـا مل تعـد تقريرهـا بعـد وأنهـا "سامية"دراسة البيئة املحيطة باملدرسة، فقالت 
تها بالكسل، ستحرضه يف االجتامع القادم، فنظرت إليها رئيسة الجامعة بضيق واتهم

فردت عليها سامية يف حدة وجفاء بأنها مسئولة عن إعداد كثرية ولـن يختـل عمـل 
الجامعة إذا تأخر تقريرها يوما أو يومني، وتدخلت األخصائية ورشحت العمل الذي 
تقوم به الجامعة وان كل عضو مسئول عن جانب من الدراسة وتأخري احد األعضاء 

 أخـرى فهـي تعلـم مقـدارها مقـدار مـا تتحملـه يؤخر الجامعة كلها، ومـن ناحيـة
 من أعباء ووعدت بتقديم التقرير يف اليوم التايل وأكـدت رئيسـة الجامعـة "سامية"

 .."سامية"أهمية العمل الذي تقوم به 
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ثم بدأت رئيسة الجامعة بطرح موضوع الحملة التي ترغب الجامعة يف القيام 
 .مكتب األرسة بقسم الرملبها للتوعية بتنظيم األرسة باالشرتاك مع 

وبدا الحامس والرسور عىل بعض أعضاء الجامعة والذ البعض اآلخـر بالصـمت 
 بفرحة كبرية إن املكتب قريب من منزلها وميكنها اإلسـهام يف هـذا "يرسيه"وقالت 

 أنهـا عضـو "سـعاد"العمل القومي وأنها تنتظر هذا العمل منذ زمن بعيد، وقالـت 
 يـزداد أهميـة ألنهـا -ذا العمل مع األعضاء ولكـن دورهـامنظمة الشباب وتقوم به

 بـحرسة "وقالت عفاف"سوف تعمل هذه املرة مع صديقاتها وزميالتها يف الجامعة 
أنها تسكن يف منطقة بعيدة ولن تستطيع اإلسهام يف املرشوع وان كانت تتمنـى إن 

دبر بعـض تتاح لها فرصة للعمل فيه فسـألتها األخصـائية إذا كانـت تسـتطيع إن تـ
الوقت باالتفاق مع والدها فقالت بأنها ستعرض عليه األمر حتى يطمنئ إذا غابـت 

 وقالـت إن "عفاف" إىل "نجيبة"يف بعض األيام عن موعد عودتها إىل املنزل والتفت 
 ..املرشوع جزء من نشاط الجامعة وخطتها

ـاء  ـب"ورأى األعـض ـامية" و"كوـك ـة" و"ـس ـرتاك يف املرشوع"فوزـي ـعوبة االـش   ـص
 ولكنهن وعدن باالشرتاك فيه بعد االتفاق مع "عفاف"وأبدين اعتذارا مامثال ألعذار 

 أنها تتمنى إن تكـون أقامتهـا بـالقرب مـن مكتـب الرمـل "فوزية"أرسهن، وقالت 
لتنظيم األرسة حتى تساهم يف هذا العمل وقالت األخصائية أنها تسـتطيع االتصـال 

واعـيـد إذا رـغـب األعـضـاء يف ذـلـك، وـخـيم بأولـيـاء األـمـور واالتـفـاق معـهـم ـعـىل امل
 بقولها أنها تشعر بالخجل فعـال "عفاف"الصمت عىل األعضاء برهة قصرية قطعتها 

من عدم االشرتاك يف هذا النشاط ولكـن والـدها قـد ال يسـمح لهـا بـالخروج بعـد 
 وكان يبدو عليهـا الضـيق، وطلبتـا مـن األخصـائية "كوكب"الظهر، وأيدتها يف ذلك 

 ..بوالديهام حتى يوافق عىل اشرتاكهماالتصال 

وانتقلت رئيسة الجامعة إىل موضوع الحفل الـذي ترغـب الجامعـة يف إقامتـه 
لنزالء مستشفى الصدر بسان استيفانو فانتعشت الجامعـة إىل موضـوع وهللـن يف 

 بأنها تجيـد التمثيـل "نجيبة"فرح كبري بعد هدوء الذي يخيم عىل الجامعة وقالت 
 يف الحفل ثم بدأت األصوات تتعاىل من جانب األعضاء تعلن كـل وتستطيع تساهم

منهن ما ميكنها إن تساهم به وهنا غضبت رئيسة الجامعة وطلبت احـرتام النظـام 
 يف انفعال شديد وقالت أنها بالرغم مـام "يرسيه"وهددت بإلغاء الحفل واعرتضت 

الحفل وليس من تشعر به من إجهاد قد حرضت هذا االجتامع لالتفاق عىل فقرات 
حق الرئيسة إن تهدد مطلقا بإلغاء الحفل، فقالت األخصائية إن الرئيسـة ال تقصـد 
 املعنى الحريف لإللغاء ولكن كل ما تطلبه هو التزام النظام حتى تسـتطيع الجامعـة 
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 بان الجامعـة "عفاف"مناقشة فقرات الربنامج واالتفاق عىل ما تقدمه منها، وقالت 
ألول وهي متفقـة عـىل أسـلوب املناقشـة وأهميـة تنظيمـه ولكـن تبدأ اجتامعها ا

 أنهـا "يرسيـه" متثل وتغني بطريقة مذهلة وينبغي إن نستمع لها، وقالت "يرسيه"
 ...تريد إن تلقي أغنية فأبدت الرئيسة موافقتها بإمياءة من رأسها

وبعد انتهاء األغنيـة هلـل الجميـع واسـتقبلتها الجامعـة بالتصـفيق وعالمـات 
 تغني ومتثل بثقة كبرية واطمئنان، وقـد اثنـت األخصـائية "يرسيه"عجاب وكانت اإل

 بـان لـديها بعـض "عفـاف" وأكدت إعجابهـا بجهـدها، وقالـت "يرسيه"عىل مهارة 
 فكانـت "سـامية"املقطوعات التمثيليـة وسـوف تحرضهـا يف االجـتامع القـادم أمـا 

خصـائية رأيهـا يف الربنـامج شاردة الـذهن وال تبـدي رغبـة يف املشـاركة وسـألتها األ
 أن تشـرتك يف الربنـامج، "سـامية" يف فرحة ظـاهرة وطلبـت مـن "يرسيه"وتدخلت 
 إىل يرسيه إشارة خفيفة من أسفل املكتب ونظرت إليها يف ضـيق "سامية"فأشارت 

 ..لشعورها بالحرج

 أنـهـا ال "سـامية" عـن رأيـهـا يف الربنـامج، فقالـت "سـامية"وسـالت األخصـائية 
االشرتاك يف الحفلة ألنها ال تجيد التمثيل، فتوجهت األخصائية إىل الجامعة تستطيع 

وقالت بان االشرتاك يف الحفلة ال يعني التمثيـل فقـط فـيمكن االشـرتاك يف تقـديم 
الفقرات، أو تنظيم املكان أو اسـتقبال الضـيوف واإلرشاف عـىل الحفـل، والحظـت 

 "ناديـة" و"فوزيـة"، وتطوعـت "سـامية"األخصائية إن االطمئنان بدا يـدخل قلـب 
 بإحضـار بعـض املنلوجـات والتمثيليـات لالشـرتاك بهـا يف الحفـل، وقالـت "كوثر"و
 برشح موضوع متثيلية فوافق "كوثر" بأنها ستشرتك بألعاب سحرية، وقالت "صباح"

 بعد ذلك تأجيـل البـت يف الفقـرات التـي سـوف "نجيبة"عليها األعضاء، واقرتحت 
حفل لالجتامع القادم حتـى يتـوفر فرصـة النقـاش واالختيـار، ثـم متثلها ويشملها ال

عرضت رئيسة الجامعة موضوع تبادل قيادة االجتامعات حيث تتـوىل كـل واحـدة 
 بـاالقرتاح وعـربن عـن "سـعاد" و"عفـاف" و"نجيبة"إدارة احد االجتامعات ورحبت 

 ..موافقتهن

اضـها عـىل الفكـرة،  تهز كتفيها تعبريا عن اعرت"سامية"والحظت األخصائية إن 
 رئيسـة الجامعـة "صـباح" فقد أطرقت برأسها ولزمت الصمت، وقالـت "عفت"إما 

بان كل عضو يحاول إدارة االجتامع حتى تحقق جزءا هامـا مـن أهـداف الجامعـة 
ـو  ـائية العـض ـألت األخـص ـة، وـس ـة الدميقراطـي ـو مامرـس ـامية"وـه ـا يف "ـس ـن رأيـه   ـع

ريد إن تقوم بهذا الدور حتـى ال تخطـئ يف  بأنها ال ت"سامية"هذا األسلوب، فردت 
 ـحـق زميالتـهـا ويغـضـنب منـهـا، ـفـردت األخـصـائية ـبـان إتـبـاع األـسـلوب الـسـليم يف 
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التعامل مع اآلخرين لن يكـون إال باملامرسـة والتـدريب وان األعضـاء ال تضـايقهن 
 وقامت األخصـائية برشح عمليـة -الترصفات املوضوعية التي ال متس شخص العضو

دة بأنها استعداد ومامرسة واقرتحت إن يقدمن عـىل هـذه املحاولـة وسـتقوم القيا
 إن تسـمح لـهـا الجامعـة ـبـإدارة احـد االجتامـعـات، "عـفـت"مبسـاعدتهن، وطلبـت 

 وقالـت اعتقـد إن "عفـت"فضحك األعضاء بصوت منخفض والتفت األخصائية إىل 
 ..الجامعة بتسمح لك بهذه الفرصة

، وبدا عليها الفرح والخوف الـلـهفق بإذن  وقالت وسوف أو"عفت"فابتسمت 
 رغبتهـا يف إدارة االجـتامع، القـادم فوافـق جميـع "نجيبـه"يف نفس الوقت، وأبدت 

األعضاء وسادتهم فرحة شاملة، وطلبت منها األخصائية إن تلتقي بها هـي ورئيسـة 
 ..الجامعة لالتفاق عىل خطة عملها ومسئوليتها ثم انتهى االجتامع

 :ييلالجزء التحل

تبني من مناقشة موضوع التطوع للتوعية بتنظيم األرسة تعذر خروج األعضـاء 
بعد الظهر أو تأخرهن عن موعد عودتهن للمنزل وتحتاج مثل هذه املرشوعات إىل 

 ...موافقة اآلباء أو تنظيم العمل يف مواعيد مبكرة

وقد أدى هذا املوضوع إىل تفكك الجامعة ووجود اتجاهـات متعارضـة كـذلك 
تحمست الجامعة للحفالت والتعبـري عـن املهـارات الفنيـة وكـان هـذا هـو هـدف 
النشاط من املوضوعات التي أدت إىل متاسك الجامعة وحققت وحدتها مرة أخرى، 
كام تتحمس الجامعة كوحدة للعمـل الـذي تقـوم بـه داخـل املدرسـة مثـل صـنع 

هن ورغبة يف الشـعور العرائس يف حصص الهوايات والرتبية الفنية للتعبري عن مهارت
 ..بقيمتهن يف سبيل اآلخرين

وقد أثارت موضوع القيادة وتبادلها يف الجامعـة ألوانـا مـن القلـق واملخـاوف 
نتيجة املوقف الجديد الذي قد تتعرض له العضو التي تقـوم بهـذا الـدور وخوفهـا 

م من الفشل يف القيام بالتزاماتها وقد ظهر يف هـذا االجـتامع وضـوح األهـداف أمـا
الجامعة ورغبتها يف تحقيق هذه األهداف يف حدود التقاليـد االجتامعيـة واألرسيـة 

 ...بالنسبة ملركز الفتاة وتقييد حركتها

  لـدورها القيـادي يف الجامعـة "صـباح"وقد بدا يف هـذا االجـتامع عـدم إدراك 
 بالكسل واإلهـامل األمـر الـذي جعلهـا "سامية"فهي تنفعل يف أول االجتامع وتتهم 

 كام ظهر ضعفها يف املوقف الـذي اضـطربت فيـه "صباح"قف موقفا عدوانيا من ت
 النظام والضبط ولجأت إىل التهديد بإلغاء الحفل وهو موضوع ال متتلكه من ناحيـة 
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كام انه يثري عليها الجامعة ويؤدي إىل انفصالها عن الجامعة وأهدافها، ويف املوقف 
رضـت جهودهـا عـىل الجامعـة يف الغنـاء  عنـدما ع"يرسيه"الثالث حاولت تجاهل 

 من األعضـاء املحبوبـات يف الجامعـة وتحظـى بحـب األعضـاء "يرسيه"والتمثيل، و
 ..وتأييدهن

 واثنت عىل جهودهـا يف "سامية"وحاولت األخصائية أن تهدء من ثائرة العضو 
الجامعة ويف نفس الوقت بينت لها أهميـة القيـام بالعمـل املطلـوب منهـا لصـالح 

 ..عةالجام

ـق نتيـجـة  ـيص األعـضـاء ـمـام أـصـابهن ـمـن قـل ـدخلت األخـصـائية لتخـل ـكـام ـت
ـاعدتها  ـيهن مـس ـت عـل ـيم األرسة وعرـض ـاركة يف مرشوع تنـظ ـن املـش ـذارهن ـع اعـت

 "يرسيـه"واالتصال بأولياء أمورهن إذا رغنب يف ذلك، كذلك قامت األخصائية بشـكر 
ا يف املشـاركة يف حفلـة عىل ما قامت به من جهد ومهارة يف الغناء والتمثيل ورغبته

الرتفية عن املرىض، وأخـريا دخلـت األخصـائية األمـن عـىل نفـس األعضـاء بالنسـبة 
 ... عىل التقدم لتحمل مسئوليتها بنفسها"سامية"لقيامهن بدور القيادة وشجعت 

 :الجزء التخطيطي

 إىل تبصري بسلوكها يف الجامعة وعالقتها باألعضـاء خاصـة وأنهـا "صباح"تحتاج 
د سلطتها القيادية من الجامعة ذاتها ويجب إن تجعل مـن موضـوع الضـبط تستم

والربط والتنظيم من مشكالت الجامعة نفسها وتجعل تشعر بواجباتها بنفسـها وال 
 إىل مقابـلـة خاـصـة للتـعـرف ـعـىل "ـسـامية"تـقـتحم شخـصـها يف املوـقـف، وتحـتـاج 

 ...التعاون معها موقف سلبيا وال تحاول "صباح"األساليب التي تجعلها تقف من 

 إىل تزويدها ببعض املهارات حتى تكتسب تقبـل الجامعـة "عفت"كام تحتاج 
وتأخذ مكانتها بني األعضاء وإسناد بعض املسئوليات التي تتناسب مع قـدراتها مـع 

 إىل التشـجيع والتقـدير يف املواقـف "عفـت"مراعاة موقف الجامعة منها، وتحتـاج 
 ...اوفها وعدم ثقتها بنفسهاالتي تستحق ذلك حتى تتخلص من مخ

  فهي طاقـة كبـرية مكسـب للجامعـة وميكـن االسـتفادة بقـدراتها "يرسيه"أما 
يف تدعيم نشـاط الجامعـة وتحقيـق متاسـكها عـن طريـق بـرامج التمثيـل والغنـاء 

 للتعرف عىل سبب غيابهـا مـن اجـتامع "بزينب"والسمر وكذلك ال بد من االتصال 
 ....الجامعة
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 :ات تنظيم املجتمع املدريس تطبيق: ثالثا
 : مقدمه: أوالً

ساهمت تطورات ونشأت تنظيم املجتمـع حتـى االعـرتاف بهـا كإحـدى طـرق 
وانضمت إىل مجلـس تنظـيم الخدمـة االجتامعيـة  / 1946الخدمة االجتامعية عام 

 : يف نشأة طريقة تنظيم املجتمع املدريس ومن تلك التطورات ما ييل1947عام 

ت االجتامعية التي قـدمت بـرامج صـحية، وتعليميـة، وترويحيـة، حركة املحال  -1
ٍوتأهيلية وتنمويـة أسـت مـن خاللهـا تطبيقـات الطريقـة يف املجـال املـدريس 

 .وغريها

ـاعدة   -2 ـي يف مـس ـنظم االجتامـع ـيح دور اـمل ـرون يف توـض ـامء واملفـك ـود العـل جـه
ور تخطيطي، األجهزة التنظيمية عامة ويف املجال املدريس خاصة عىل القيام بد

ـة و ـادئ الطريـق ـك يف مـب ـيق، وذـل ـادي، وتنـس ـذ وقـي ـروس"وتنفـي ـان "ـل  ورومـث
ومكمالن يف تنمية املجتمع املحيل والتخطيط االجتامعـى والعمـل االجتامعـي 

Social action ومن العلامء العرب أحمد كامل ورضا عبـدالحليم وغـريهم يف 
خصصـية يف الخدمـة ًدمج الطريقة للسـري قـدما لتعميـق مفهـوم املامرسـة الت

 .االجتامعية املدرسية

الكتابات العلمية والبحوث التطبيقية التي ساهمت يف تعميق طريقـة تنظـيم   -3
املجتـمـع اـملـدريس وخاـصـة يف حلـقـات البـحـوث ـعـىل مـسـتوى البـكـالوريوس 

 .واملاجستري والدكتوراه

 :أهداف تنظيم املجتمع املدريس: ًثانيا

تعليمية من خالل برامج محببة لدى الطـالب يف رسـم تحسني البيئة الرتبوية ال  -1
 .اليوم املدريس والتنوع الذي يؤدي إىل جذب الطالب للمدرسة

تحديث وتطوير أساليب االتصال االجتامعـي الرتبـوي بـني الطـالب وأنفسـهم   -2
وـبـني الـطـالب وإدارة املدرـسـة وـبـني املدرـسـني وأولـيـاء األـمـور وـبـني املدرـسـة 

 .ةوالقيادات الشعبي

دراسة احتياجات الطالب وإعداد الخطة العامة للخدمة االجتامعية التنظيمية   -3
ومتابعتها وتقوميها وخاصة مجالس اإلدارة املدرسية والطالب واآلباء واملعلمني 

 .والنشاط والرواد

التنسـيق بـني كافـة األجهـزة والتنـظـيامت االجتامعيـة املدرسـية ملنـع التـكـرار   -4
 .واالزدواجية
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توزيع املسؤوليات عىل القيادات املتنوعة يف إطار من الوحدة والتخصص، عىل   -5
سبيل تعيني القيادات واملرشفني عىل األنشطة ليكونوا مسؤولني أمـام الجهـات 
الرتبوية املختصة يف داخل املدرسة مبـا يـؤدي يف النهايـة إىل تنظـيم الـوظيفي 

 .املرن للتنظيامت املدرسية املتنوعة

 .سة املشكالت التطبيقية أول بأول للوصل إىل حلول مناسبة لهادرا  -6

 .تقويم الجهود املبذولة يف املدرسة يف ضوء خطة العمل  -7

 :ركائز تنظيم املجتمع املدريس 

هو دافع أسايس لالستفادة من برامج تنظيم : الجدية والشعور بأهمية التنظيم  -1
وتأكيـد الـذات والحـب واالحـرتام املجتمع باعتباره يحقـق األمـن والطأمنينـة 

 .داخل املجتمع املدريس لكافة املنظمني لهذا التنظيم

ًتعتـرب عمليـة اإلسـهام يف الربنـامج إعـدادا وتنفيـذا وتقوميـا بصـورة : املشاركة  -2 ً ً
حيوية ديناميكية من مقومات النجـاح لتلـك الـربامج أو األنشـطة ولـذا كلـام 

تنظيم كلام أدى ذلك إىل االستفادة الشاملة كانت عملية املشاركة بني أعضاء ال
ًلكل األعضاء من الخدمات املقدمة من أنشطة تلك التنظيامت واملشاركة دامئا 
تأيت من خالل حرية الكلمة والتعبري ورصـد اآلراء وتـدوين املقرتحـات البنـاءة 

 .كل ذلك يؤدي إىل مشاركة فعالة تعود بالنفع والفائدة عىل أعضاء التنظيم

تعترب التنظـيامت املدرسـية يف أمـس الحاجـة إىل تقـديم العـون : إتخاذ القرار  -3
ـالل  ـن ـخ ـم ـم ـة لـه ـدمات املقدـم ـامج والـخ ـوات الربـن ـة خـط واملـشـورة يف كاـف
مساعدتهم عىل اتخاذ القرار الذي يؤدي إىل تنمية شخصيتهم وتحقيق أهداف 

 .التنظيم

ورته وذاتـه مـن خـالل يحتاج املجتمـع الطـاليب أن يجـد نفسـه وصـ: املنافسة  -4
الربنامج التنظيمية الطالبية التي تحقق لـه النجـاح والتقــدم وذلـك بواسـطة 
املسابقات واملرشوعات واألعامل التي ميكن إنجازها خالل فرتة العـام الـدرايس 
ولذا يطلب يف النهاية تحديـد الفـائزون يف املسـابقات والبـارزين يف األنشـطة 

ميكـن تقـديرهم ومكـافئتهم بصـورة موضـوعية والتنظيامت االجتامعية حتى 
 .حتى ال تتحول عملية املنافسة إىل رصاع

يعترب الثواب كجانب إيجايب من الجوانب الهامـة التـي ترتكـز عليهـا : الحوافز  -5
التنظيامت االجتامعية يف نجاحها حيث يضع كل تنظيم الئحة توضح أسـاليب 

  وذلـك لـدفع "الحـوافز السـلبية"  وأساليب العقاب"الحوافز اإليجابية"الثواب 
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وتعزيز القدرات الطالبية البناءة وتشجيعها باملدح والثنـاء وبالشـكر املكتـوب 
والجوائز القيمة ولفت انتباه أولئك الطالب الذين مل يظهروا تجاوب لتوجيههم 
وإرشادهم مستقبالً ليصححوا من عاداتهم وسلوكهم داخل التنظيم وتنشئتهم 

 .امعية السليمة وإعدادهم للحياةالتنشئة االجت

 :املجالس الطالبية: ًثالثا

يف ضوء تحقيق تنظيم املجتمع املدريس، تعترب املجالس الطالبية وسيلة تربوية 
هامة يف تدريب الطالب عىل املسـؤولية االجتامعيـة، وعـىل حريـة التعبـري املبكـرة 

 الذي يتم فيه مناقشة والتدريب عىل مامرسة الدميقراطية من خالل الربملان الصغري
كافة أنواع األنشطة االجتامعية والفنية والرياضية والثقافية والصحية واقرتاح لكافة 
. الخدمات املتنوعة التي تشيع احتياجات كافة القطاعات الطالبية واللجـان الفينـة

ولذلك تسعى طريقة تنظيم املجتمع املـدريس إىل حـث الطـالب يف فصـولهم عـىل 
ـار ممثـلـي ـة ـسـليمة ملـسـاعدة ـعـىل تحدـيـد اختـي هم يف األنـشـطة بـصـورة دميقراطـي

احتياجاتهم ووضع الخطة إلشـباع االحتياجـات وتنفيـذها ويعتمـد نجـاح املجلـس 
الطاليب عـىل امتنـاع وفهـم اإلدارة املدرسـية لـدوره، وريادتـه الفنيـة، واإلمكانيـات 

ًيـا وإحسـاس الطـالب املادية التي تلبي االحتياجات، واختيار كافة األعضاء دميقراط
 .بالفائدة من دورهم كممثلني لزمالئهم يف املدرسة وتخطيط وتنفيذها

 : أهداف املجالس أو اللجان الطالبية-أ 

بث الروح االجتامعية لـدى الطـالب مـن خـالل مامرسـتهم لحقهـم يف حريـة   -1
 .التعبري الواعي والعمل الجامعي الرتبوي الهادف ملواجهة مشكالتهم

تفادة من الوقت الحـر للطـالب يك ميارسـوا أنشـطة محببـة لـديهم تعـود االس  -2
 .عليهم وعىل مجتمعهم الداخيل الخارجي بالنمو والتقدم

املساهمة يف إدارة الحياة املدرسية سواء داخل الفصل أو عىل مستوى الصـف   -3
الواحد أو عىل مستوى املدرسة من خالل تحقيق مبدأ الشـورى والدميقراطيـة 

 .سيةاملدر
 .رفع مستوى الحياة الرياضية والفينة واملوسيقية واالجتامعية للطالب -4
 .توفري الخدمات التي تتطلبها احتياجات الطالب من وسائل معيشية دراسية  -5

 :مبادئ وقيم االتحادات الطالبية

 ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والتصديق العميل وذلك من الـلـهاإلميان ب  -1
 .ل السلوك اليومي والبعد عن أي قول أو عمل يتعارض مع هذه القيمةخال
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 .ترسيخ مبادئ الشورى يف نفوس الطالب  -2

ـة   -3 ـة والعربـي ـة كـمـدخل للوـحـدة اإلنـسـانية الخليجـي اإلمـيـان بالوـحـدة الوطنـي
واإلسالمية والتأكيد عىل روح االنتامء لألرسة واملدرسة واملجتمع والحفاظ عـىل 

 .وطنية للسالم االجتامعي الوطنياملقدرات ال

تشجيع القدوة الطيبة بـني طـالب املـدارس مبـا يـؤدي إىل تحقيـق املسـؤولية   -4
 .االجتامعية القامئة عىل التكاىفء بني الحقوق والواجبات

أن تسعى هذه املجالس إىل تشجيع التفوق الدرايس واإلبداع االبتكار والتأكيد   -5
الجتامعي وتأكيد قيم حب العمل والتنمية الشاملة عىل املساهمة يف التطبيع ا

 وتدعيم روح األرسة الواحدة والتدريب عىل الحياة الدميقراطية الحقيقية بني ا

 : دور األخصايئ االجتامعي يف تشكيل مجلس الطالب-ب

 .إثارة وعي إدارة املدرسة حول أهمية مجلس الطالب العلمية الرتبوية  -1

نتخابـات املجلـس مـع توضـيح أهدافـه بالنسـبة للطـالب اإلعالن عن موعـد ا  -2
 .واملدرسة واملجتمع

 .اإلرشاف العام عىل عملية االنتخابات بالتعاون مع الرواد واملدرسة املكلفة  -3

القـيـام بعـقـد الجمعـيـة العمومـيـة للمجـلـس بحـضـور ـمـدير املدرـسـة ـكـرئيس   -4
 .املجلس

 وليات وعرض الربامج املرشوعةتحديد االختصاصات وتوزيع األدوار واملسؤ  -5

 :ومن برامجه 

 .تنظيم مسابقات تربوية يف املجاالت الثقافية واالجتامعية  -1
 .املشاركة يف تنظيم املعارض الرتبوية  -2
 .إصدار مجالت الحائط واملجالت املطبوعة والنرشات  -3
 .تنظيم برنامج إذاعي مدريس  -4
 . إعداد النادي االجتامعي–والبيئة حمالت توعيه حول الصحة والتدخني   -5
 .إعداد صناديق االقرتاحات  -6
 .تنظيم مرشوع خدمة املدرسة  -7
 .تبادل الزيارات بني املدرسة واملدارس املجاورة  -8
 .تنظيم معسكر اجتامعي  -9

 ."الجمعية التعاونية"املقصف  -10
 .متابعة بعض املشكالت الرتبوية والظواهر املدرسية -11
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 :يعتمد نجاح هذه املجالس الطالبية عىل وجود -12
 .األرشاف الواعي من جانب األخصايئ واملعلم  -  
 .إيجاد برامج متنوعة تشبع احتياجات الطالب  -  
 .املشاركة الفعلية من الطالب الختيار ممثليهم -  
 . تشكيل لجان فنية وثقافية واجتامعية ورياضية  -  

 :مجلس اآلباء : ثالثا

رة عن جهاز من أجهزة تنظيم املجتمع املدريس الرتبوية اإلجتامعية وتنشـأ عبا
عادتا يف املدارس أو مجموعة املدارس يف املنطقة السكنية أو مجموعـة املـدارس يف 
املحافظة الواحدة أو مدارس اململكة بصفة عامة ويكون املجلس عـادة مـن مـدير 

لرئيس واألخصايئ اإلجتامعـي عضـوا املدرسة رئيسا للمجلس واملدير املساعد نائب ا
أعضاء كحـد أدىن وال 10أو مقررا للمجلس ويرتاوح عدد أعضاء هذا املجلس ما بني 

 عضو كحد أقىص ويتم إنتخاب هذا املجلس وإختياره من خالل اآلبـاء 15يزيد عن 
أعضاء الجمعيـة العموميـة الـذين ميتـازون فكريـا أو إجتامعيـا أو إقتصـاديا ومـن 

شؤون الرتبية والتعليم وتكون مدة العضوية سنة واحدة ميكن تجديـدها املهتمني ب
ملدة عام آخر ويبلغ جميـع أوليـاء األمـور الطـالب بتشـكيل املجلـس تعريفـا لهـم 
وترشيفا وتلغى عضوية العضو من املجلس يف حالة تخلفه عن حضور اإلجتامعـات 

 . مرات متتالية بدون عذر رسمي3املجلس 

  :أهداف مجلس اآلباء

العمل عـىل تنميـة وتطـوير البيئـة املدرسـية مبـا يسـهم يف اإلرتقـاء بالعمليـة   -1
ـع  ـع املجتـم ـة ـم ـل املدرـس ـادة تفاـع ـتوى الـطـالب وزـي ـة وتحـسـني مـس الرتبوـي

 .الخارجي

تيسري عملية إسـتفادة املجتمـع مـن إمكانيـات املدرسـة الرتبويـة والتعليميـة   -2
 .شعاع الفكري للمجتمعواإلجتامعية وإعتبار هذه املدرسة مصدر إل

اإلرتقاء واإلنتامء للقيم اإلجتامعية اإليجابية وتعزيزها لدى الطالب مبـا يـؤدي   -3
 .إىل تعزيز الهوية الوطنية وغرس روح املواطنة والوالء للوطن بني الطالب

إعطاء مزيدا من التعزيز والتدعيم اإليجايب لقاعدة املشاركة الرتبويـة األرسيـة   -4
 .ة من خالل األنشطة املدرسية التي تقيمها مجالس اآلباء واملعلمنيالتعليمي

 :  مهام ومسئوليات مجلس اآلباء

ـق   -1 ـا يتعـل ـل ـم ـيات يف ـك ـات والتوـص ـديم اإلقرتاـح ـورة وتـق ـرأي واملـش ـداء اـل  إـب
 مبكونــات العمليــة الرتبويــة ويــؤدي إىل نهوضــها مثــل الطالــب، املــنهج، 
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لتي تحتاج إىل تطوير وتحسني أو إضـافة تـؤدي يف اإلمكانيات املادية املتوفرة ا
 .النهاية إىل اإلرتقاء بالعملية الرتبوية

املشاركة يف وضع الربامج واألنشطة اإلجتامعية التي تـؤدي إىل تنميـة وتطـوير   -2
 .العملية الرتبوية مبا يؤدي إىل تشكيل شخصيات الطالب

مع من أنشطة تربوية تحصيلية تفعيل دور املدرسة باملجتمع مبا تقدمه للمجت  -3
 .إجتامعية ثقافية تنويرية تعمل عىل خدمة البيئة الداخلية والخارجية

العمل عىل ربط البيئة املدرسية والتوعيـة اإلجتامعيـة بأهميـة هـذا التعـاون   -4
والنتائج امللموسة عىل العملية الرتبوية وعىل إطفاء صفة التعاون واملسـاهمة 

 . كافة الجوانب الصحية والنفسية والعقلية واإلجتامعيةيف إعداد األبناء من

 :ومن برامج مجالس اآلباء عىل سبيل املثال ال الحرص

 .تنظيم االيام املفتوحة  -1
 .تحسني املواصالت املدرسية  -2
 . "الخ...محارضات، ندوات، حفالت تربوية إجتامعية"إقامة االسابيع الثقافية   -3
 . العالجيةتنظيم فصول التقوية  -4
ــاب   -5 ــدرايس والغـي ــأخر اـل ــية كالـت ــة املـشــكالت املدرـس املـســاهمة يف متابـع

 .املتكرروالسلوكية إن وجدت
ـة مـسـائية ذات   -6 ـة إجتامعـي ـتح اـملـدارس كأندـي إتـخـاذ االـجـراءات الرـسـمية لـف

 .خدمات إجتامعية متنوعة
 .املساهمة يف االعياد القومية والعلمية  -7
 

 : اء  ــــ  األيام املفتوحة من برامج مجالس اآلب
 :مفهومها 

هي تلك املناسبات اإلجتامعية الرتبويـة التـي تعمـل عـىل إسـتثامر إمكانيـات 
املدرسة املادية والبرشية أفضل إستثامر وتحويل املدرسة من مؤسسة تعليميـة إىل 
مؤسسة تربوية إجتامعية تعاونية تساهمية يتعاون فيها اآلباء واملعلمون والطـالب 

 ذلـك مـن بـرامج "مجلس النيـايب ومجلـس الشـورى"القيادات الرتبوية والشعبية و
متنوعة ومتعددة األهداف تساعد عىل زيادة التحصـيل الـدرايس ورعايـة املبـدعني 
وتبديد أنواع القلق والخوف الذي قد يعرتي بعض الطالب يف بداية العـام الـدرايس 

ل هذه األيام مام يزيـد يف قـدرتهم حينام يرون آبائهم أو أمهاتهم يشاركون يف أعام
 .عىل التكيف والتوافق النفيس واالجتامعي
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 : أهداف األيام املفتوحة

إدخال الطأمنينة يف نفوس األبناء من التالميذ حني يبدأ آبائهم بالتواجـد أثنـاء   -1
طابور الصباح وإلقاء كلـامت توجيهيـة يف هـذه املناسـبة الرتبويـة مـن خـالل 

 .سية املخطط لها قبل وقت قصرياإلذاعة املدر

إزالة املخاوف املدرسية التـي قـد تنشـأ يف نفـوس األبنـاء لعـدم تـوافقهم مـع   -2
األجواء املدرسية الجديدة يف بداية العـام الـدرايس وحـني يقـوم اآلبـاء بزيـارة 
الفصول املدرسية ويتحدثون بكل شـفافية عـن متطلبـات وإحتياجـات املهـن 

باء لتالميذ يف داخل الفصول فإن ذلك يساعد عىل إزالـة التي تشغلها هؤالء اآل
املخاوف والرهبة أو بعض األفكار الخاطئة التي ينقلها األبنـاء إىل أرسهـم مـن 

 .جراء بعض املعامالت الال تربوية من بعض العاملني

تحقيق رعاية إجتامعية وسلوكية إىل جانب الرعايـة التحصـيلية مبـا يـؤدي إىل   -3
ت الطالب ويساهم يف نضجهم اإلجتامعي من خالل اإلطمئنان تشكيل شخصيا

عىل سريهم الدرايس التحصييل ومشاركتهم يف فقرات الحفل الرتبوي كالفقرات 
املوـسـيقية والفـقـرات الفنـيـة والتمثيلـيـات الهادـفـة الـتـي تـسـاهم يف إكتـسـاب 

 .العادات والقيم اإلجتامعية األصيلة يف هذا اليوم

ت املدرسة املادية والبرشية وذلك من خالل إقامـة املسـابقات إستثامر إمكانيا  -4
العلمية واألدبية والفنية يف قاعة املدرسة وصاالتها الواسـعة وذلـك مـن خـالل 

 .إقامة فقرات اليوم املفتوح بكافة مكوناته

إكتشاف املواهب واإلبداعات يف مجال األنشطة الطالبية والعمل عىل تكرميهـا   -5
ة اإلجتامعية أمام اآلباء واألمهات مام يدخل األمـن والطأمنينـة يف هذه املناسب

 .لدى اآلباء عندما تقدم املدرسة من خدمات جليلة إليهم

 :خطوات إعداد وتنفيذ ومتابعة اليوم املفتوح

مناقشة فلسفة وأهداف اليوم املفتوح وإجتامعـات مجلـس إدارة املدرسـة يف   -1
 .ايس أو الفصل الدرايساألسبوع الثالث لبداية العام الدر

 .تحديد جدول أعامل اليوم واألنشطة املختلفة املتنوعة  -2
إعداد اللجان اإلرشافية عىل سـري اليـوم املفتـوح عـىل أن تكـون هـذه اللجـان   -3

برئاـسـة ـمـدير املدرـسـة كلـجـان اإلـسـتقبال ولجـنـة اإلحتـفـاالت ولجـنـة متابـعـة 
 .ن املجلس إن وجدتالتحصيل الدرايس واللجنة املالية النابعة م
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 :أهم فقرات اليوم املفتوح

حضور اآلباء الراغبني للمساهمة يف هذا اليـوم إىل املدرسـة يف وقـت مبكـر يف   -1
طابور الصباح وذلك إللقاء كلامت تربوية توجيهية إرشادية تحث األبنـاء عـىل 

مـدير  وكلمـة ترحيبيـة يلقيهـا "يحدد عدد اآلباء"اإلفادة من الربامج املدرسية 
 .املدرسة

يبدأ اآلباء باإلستامع ألنشطة الطالب يف اإلذاعة املدرسية من أخبار وتعليقـات   -2
 .الخ... وفقرات فكاهية 

دخـول اآلـبـاء إىل فـصـول مدرـسـية املـحـدد لـذلك حـيـث يـقـوم اآلـبـاء يف ـهـذه   -3
الفـصـول برشح مـسـؤولياتهم وأعاملـهـم املهنـيـة وكـيـف وـصـلوا إىل مناـصـبهم 

صة مهنة املعلم ومهنـة املهنـدس واإلداري والطيـار ومـدير البنـك العالية وخا
 .والشخصيات الهامة يف املجتمع وما يقوم به من أعباء وظيفية

ـذي يـشـبع  -4 ـوع اـل ـل اإلجتامـعـي املـن ـدأ الحـف ـة يـب ـة أو الرابـع يف الحـصـة الثالـث
إحتياجات الطالب وينمي مـواهبهم ويصـقل خـرباتهم ومـواهبهم مثـل فقـرة 

ـابقات  ـب األدوار يف املـس ـعر واألدب أو لـع ـيقى والـش ـم واملوـس ـة كالرـس الفنـي
 .التمثيليات التي تعمل عىل تدعيم روح األرسة الواحدة داخل املجتمع الواحد

بعد نهاية الحفل اإلجتامعي املنوع ميكن تضاف فقرة لرعاية التحصيلية حيث  -5
بنـائهم ومعرفـة يطمنئ بعض اآلباء عىل أبنائهم من تلك الفقرة بلقاء معلمني أ

 .مستوياتهم التحصيلية ومالحظات املعلمني عىل مسارهم الدرايس والسلويك

هذا وميكن أن ينتهي الحفـل بإفتتـاح سـوق خـريي شـعبي ويعـود ريعـه إىل  -6
ميزانية مجلس اآلباء لرصف عىل برامج ورعاية التالميـذ املحتـاجني كـام ميكـن 

لحفل األخرية تناول طعام الغداء للمدرسة يف هذا اليوم أن تكون فقرات هذا ا
 .املشرتك بني املعلمني واآلباء واألمهات واألبناء تدعيم روح األرسة الواحدة
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 الفصل السادس

 مناذج وتطبيقات عملية
 "1"منوذج 

 حالة مدرسية
 

 :تحليل شخصية الطالبة 
 عمرها، دخلـت حجـرة االستشـارة مبكتـب الخدمـة طالبة يف الرابعة عرش من

االجتامعية املدرسية وهي تستند إىل األخصائية االجتامعية ألن قدميها ال يحمالنهـا 
أنها يف املظهر العام تعاين من شـلل يف سـاقيها، أو .إال بصعوبة شديدة وعناء واضح

 .شبه شلل

املمكـن معـه أن كان من الواضح أنها تبدو قمئية بشكل ملحوظ، مل يكن مـن 
 .يستبني املوجه أنها تجاوزت الرابعة عرش ببضعة شهور

كذلك مل تكن تبدو عليها أي دالئـل عـىل بـدء األعـراض الثانويـة للبلـوغ عنـد 
ًالفتاة، وكانت ترتدد كثـريا يف دخـول حجـرة االستشـارة، ومل تـدخلها إال بعـد إقنـاع 

 .عن شكواهاوكالعادة انفردت الحالة باملوجه وبدأت تعرب . طويل

إنها ال ترغب يف الذهاب إىل املدرسـة، وال تحـب الدراسـة، وتفضـل البقـاء يف "
املنزل، ثم أنها مل تستعد لدخول االمتحان، وقـد قـارب امتحـان نصـف العـام عـىل 

 .االنعقاد

ًويف جلسات متتابعة أبرزت العملية أنها رصاعا نفسيا يف االستزادة مـن العلـم،  ً
 .درسةوالضيق والتوتر من امل

 ً"وقد ذكرت يف إحدى املقابالت أنها تجـد البنـات يف املدرسـة يكربنهـا جسـام"
كـذلك ذكـرت أنهـا لهـا بنـات . ًوأنهن كثريا ما يتحدثن أمامها عن خربات مل متر بهـا

عمومة وخؤولة، وأنهن من نفس سنها، بل اقل، وأنهن قد ظهـرت علـيهن عالمـات 
ًقا وحرجا كلام شعرت بذاتها أقل مـن الغـري األنوثة الكاملة، وهذا ما يسبب لها ضي ً

 .يف الصورة الجسمية

 :الشكوى 

 .ًآالم يف الساقني خاصة القدمني، مينع من امليش أحيانا ويبدو يف شكل شلل  -1
 .إغامءات متكررة تظهر كلام أجربت عىل الذهاب إىل املدرسة  -2
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 .تظهر بشكل أوضح وأعمق يف حرضة اآلخرين خاصة الوالد  -3
عصبية زائدة وعدوان متكرر عـىل األخـوة األصـغر، خاصـة البنـات دون مـربر  -4

 .كاف
 .عزوف عن االجتامعات والتجمعات األرسية وغري األرسية  -5
 .إكتئاب واضح  -6

ولقد كان أمام هذه الشكوى من التأكـد مـن اسـتبعاد أي عوامـل عضـوية أو 
 .ن هذه األعراضعصبية، أو وجود أي مرض أو خلل قد يكون مسؤوالً ع

 حيلـة هروبيـة - "خرافة ترشيحية"وبالرغم من ثبوت هذه الظاهرة عىل أنها 
 وال تـتمىش مـع منطـق -هستريية، تضاف إىل شبه الشلل الهستريي كحيلة تربيرية 

 .العلم

ً متيش مشـيا - كام الحظت ذلك األخصـائية االجتامعيـة -حيث كانت املريضة 
 وحدها، كـام أنهـا مل تكـن تتعـرض لإلغـامء عنـدما ًعاديا إذا تركت يف حجرة الرسم

يطلب إليها االنغامس يف األعامل الفنية من رسم وخالفـة، وكانـت تسـتعمل يـديها 
بغاية الدقة يف أشغال الورق والحياكة بينام تظهر عليها أعراض الرعشـة الهسـتريية 
 كـلـام تعرـضـت ملوـقـف رصاـعـي مقـلـق، كاـلـذهاب للمدرـسـة أو إىل إدارة الخدـمـة

 .االجتامعية أو الصحة املدرسية، باعتبارها طرق لحملها عىل الذهاب إىل املدرسة

 :بالرغم من ذلك كله أجريت لها فحوص طبية منها

 .رسم القلب  -1
 .رسم للمخ  -2
 .تحليل وبول وبراز  -3
 .قياس الضغط  -4

ًولقد أثبتت جميع الفحـوص الطبيـة خلـو الحالـة مـام ميكـن أن يكـون سـببا 
 . للعرض ومل تكشف الفحوص عن وجود أي عرض جسمي غري عاديًعضويا

ولقد ذكر أبوها يف أكرث من مرة أنها عندها كانـت تتأكـد مـن اسـتقرار األرسة 
ًعىل عدم ذهابها للمدرسة، كانـت تبـدو عاديـة متامـا، بـل حـدث مـرة أن قابلتهـا 

ـلـام أيقظتـهـا املرشـفـة االجتامعـيـة يف ـسـيارتها فوـجـدتها نامـئـة بـجـوار قريـبـة لـهـا، ف
 وهنـا فعـالً بـدأت "!!!ولكـن يـديها ترتعـدان؟"لتصحبها إىل املدرسة قالت القريبة 

 .يداها ترتعدان بعد أن ظلتا دون رعدة بعد االستيقاظ
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هـنـا ميـكـن أن ـنـرجح أن تـكـون ـهـذه حاـلـة مدرـسـية نفـسـية بـشـكل توـقـف 
ًهستريي مع هسترييا ال إرادية أحيانا، ناجمة عن تعلـم القلـق املسـتمر مـن خـربة 

 .رنة الرصيحة أو الضمنية بينها وبني نديداتهاالشعور بالنقص الجسمي، واملقا

 
 :تاريخ الحالة وتطور االضطراب 

الحالة هي االبنة األوىل لرجل متوسـط الـدخل رزق بهـا بعـد فـرتة مـن عـدم   -1
اإلنـجـاب فكاـنـت ـلـه ـقـرة أـعـني أحاطـهـا بالعناـيـة الزاـئـدة والرعاـيـة والـتـدليل 

رتك عملـه ليصـاحبها طـوال وبلغ من اهتاممه بها أنـه يف طفولتهـا يـ. املرسف
ًاليوم إذا مرضت وكثريا ما كـان يفعـل ذلـك عنـدما أصـيبت بهـذا االضـطراب 

 .النفيس

رزق الوالد بعدها بعدد من األبناء والبنات، كانت تليهـا مبـارشة فتـاة فاقتهـا   -2
بسطة ومنوا يف الجسم، كام أن معدل ظهور أدلة البلوغ الثانوية عليها مبكـرة، 

ك ببعض اهتامم األرسة واإلعجـاب بهـا، وأن الحالـة ظلـت عـىل فاستأثرت لذل
قامءتها وبعض دمامتهـا الواضـحة التـي أبـرزت الفـرق بينهـا وبـني شـقيقتها، 

 .ًوكانت تعاين من ذلك كثريا وال تعرب بغري العزلة والعدوان أحيانا

ان أحاطت األرسة الفتاة بجو من الوساوس واألفعال القهرية الشـعائرية كاألميـ  -3
ًبالحسد والعني والبحر وكثريا ما كانوا يحملونها، للمطوع للقـراءة عليهـا كلـام 
أـصـابها ـمـرض بـسـيط أو ـسـوء ويفـضـلون ذـلـك ـعـىل أـسـاليب الـعـالج الطـبـي 

 ." مس الجان"الحديث ويعززون ما يصيبها إىل 

 :ً كثريا ما كان اآلباء يخوفون الحالة وينمون فيها القلق من املصادر اآلتية -4

 .األشعار بالضعف والعجز ورسعة التعرض للمرض  - 
 .تخويفها من اآلخرين خاصة بنات الجريان  - 
 .قرص نشاطها االجتامعي عىل بنت الخالة فقط دون اندماج مع األخريات  - 
 .ًإبراز ضعفها الجسمي مقارنا بأختها الصغرى خاصة وبنات األرس عامة  - 
ًر يف الشكل العام يبدو أحيانا وضمنيا أحيانـا هذا باإلضافة إىل شعورها بالقصو  -  ً ً

أخرى، إىل أن كانت من العوامل املعجلة أن إحـدى املدرسـات دأبـت عـىل أن 
 إبراز لدمامتها وقامءتها وكـان ذلـك أمـام عـدد كبـري مـن "" بالبومة""تناديها 

ولقـد لـذلك دور كبـري يف مـا . طالبات املدرسة يف إحدى املناسبات االجتامعية
 .ته من الرصاع النفيسعان
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 :تطور العرض 
بدأت املنتفعة من نهاية املرحلـة االبتدائيـة وأول املرحلـة املتوسـطة تـتلمس 

 .املعاذير وتستعمل االستعطاف والشكوى لتربير عدم الذهاب إىل املدرسة

ًكان نتيجة ذلك أن تأخرت دراسيا، وترتب عـىل ذلـك تـراكم خـربات اإلحبـاط 
اعـات، أعقبتهـا إحباطـات باملدرسـة ورصاع بـني الرغبـة يف إحباطات بـاألرسة ورص"

 ."التفوق وعدم القدرة عىل مواجهة تحديات الدراسة

حدث ذات مرة أن أشـيع يف إحـدى املـدارس التـي كانـت بهـا أنهـا مسـكونة  - 
بالشياطني، واتفـق أن دخلـت دورة امليـاه أغفلتهـا عليهـا ومل تسـتطع فتحهـا، 

 وهو االسم الذي أطلـق عـىل مـا أشـيع "األحمرالكف "فخافت وتوهمت أنها 
ًمن وجودة أنـه جـان املدرسـة، فرصخـت رصاخـا عاليـا ثـم أسـعفت بعـد أن  ً
سقطت عليها بعد ذلك كانت تخاف من إغالق الحجرة وفضلت العودة وهي 

 .يف املرحلة املتوسطة للنوم يف أحضان والديها وشجعها أبوها عىل ذلك

 مع معاملة املدرسة املذكورة التي كانت تعريها بن أشرتك هذا العامل املعجل، - 
 يف إبراز كوامن الرصاعـات الالشـعورية ومـا صـحبها مـن "البومة"شكلها يشبه 

قلق، ورمبا كان ذلك من عوامل إميانها بالعالج بالزار، ولو أنها كانت تنكر ذلك 
 .ًكثريا، كنوع من تكوين رد الفعل

ً دامئـا عـىل أن يتمسـك بـالعالج بواسـطة ًزاد العرض عمقا ألن الوالد كان يرص
 وقد أخذها فعالً إىل الزار مرات عديدة، ورغم أن املنتفعة شكت باكيـة مـن "الزار"

 وقد أخذها فعـالً إىل الـزار مـرات عديـدة، ورغـم أن املنتفعـة "الزار"أنها ال تحب 
حفـالت  وتكره مـا يجربونهـا عليـه أثنـاء زيارتهـا ل"الزار"شكت باكية من أنها تحي 

 من رقص ودهن الجسم بدم خروف مـذبوح إال إنهـا كانـت تطيـع أباهـا يف "الزار"
إرصاره وترفض االعرتاض الذي طلبته األخصائية االجتامعية عـىل هـذا الـزار بحجـة 
أنها تخاف من أبيها والواقع أنها تجد بذلك رغبتهـا فيجـذب االهـتامم فهـو سـلوك 

 .يدل عىل حيلة استعطافية

وخاصة األم والخالـة، باإلضـافة إىل الوالـد تسـتقطب كلهـا حـول كانت األرسة 
املنتفعة وتهمل بقية األبناء وكان هذا يـريض غريتهـا التـي كانـت تبـدو واضـحة يف 
ًعصبيتها وعدوانها املستمر عىل أخواتها الصغار األمر الذي مل يكن موضـوعا لتفقـد 

 وكـان يف "معـذورة" "طني بحجة إنها مسكينة عليهـا الشـيا"أو عقوبة من الوالدين 
 .ذلك ما فيه من إطالق استجابة العدوان كتعبري عن الغرية
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استغلت املنتفعة تسلطها عىل األرسة هذا اسـتغالالً أشـبع لهـا حاجـات كثـرية 
وكانت متثل أصواتا غريبة وتطلـب يف شـبه غيبوبـة وسـائل زينـة عجيبـة كـالقرط 

 رشـدها ووجـدت هـذه أنكرتهـا وأدوات التجميل الخاصـة بالكبـار فـإذا أثبـت إىل
 .أنكرت إنها طلبتها

كاـنـت اإلحباـطـات العـضـوية أو ذات املـصـدر العـضـوي ـتـرتاكم كـلـام وـجـدت 
قريباتها وزميالتها يسبقنها يف التمشدق بظهور األعراض األوليـة للبلـوغ علـيهن أو 
كـلـام رددن أـحـاديثهن ـعـن اـلـزواج وـغـريه، ولـهـذا فـشـلت الحاـلـة يف أن تتـخـذ لـهـا 

أصلها كـربى وأنـا مـا أحـب أعرش بنـات ": ت صديقات واكتف بواحدة قالتنديدا
 ."جسمهم كبري

تكررت األعراض وبدأت الحالة تعاين من تتابع األعراض املعروف كلام قاومـت 
 : األرسة األعراض الهسترييه أو قاومتها أو أنكرتها الهيئات العالجية كمثالً

 .قة بعد حادث دورة املياهظهرت عليها أعراض الخوف من األماكن املغل

ًكانت تخاف خوفا شديدا من الدم ويغمى عليها مبجرد رؤيته خاصـة إذا كـان  ً
يسيل من جسم آدمي، وكانت ذلك نتيجة االرتبـاط الرشطـي بـني املوقـف الرعـب 

 :والدم كام يتبني كام يأيت 

بدأت تخالف من الخراف وأمثالها وكانت من قبل تحيها خاصة بعـد أن ذبـح 
 .ها يف الزار كبش كبري ودهن جسمها كله بدمه كوسيلة ألبعاد األرواح عنهاأمام

 
 :األحباطات والرصاعات 

يتضح من العرض السـابق أن الحالـة تعرضـت إلحباطـات عديـدة ورصاعـات 
 : متتالية تراكمت بسببها عوامل القلق لدى الفتاة تربز منها

ا نتيجـة إشـعارها بالضـعف إحباط حاجتها لالسـتغالل وإبـراز الـذات وإثباتهـ  -1
 . واملرض عند تدليلها وفشلها يف أن تكون لها أكرث من صديقة

ًإحباط حاجتها إثبات الذات بعد ميالد من يفقنها شكالً وجسام وتـراكم هـذه   -2
الـخـربة اإلحباطـيـة وـمـا الزمـهـا ـمـن رصاع وقـلـق الـشـعور بالقـصـور والـعـدوان 

 .املكبوت
يرة األخريات وتراكم هذه الخربة بسبب معاملـة إحباط حاجتها كمراهقة ملسا  -3

 .املدرسة وغريها، وما نجم عنها من قلق عىل مستقبلها األنثوي
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إحباط حاجتها للصحبة نتيجة أسلوب الرعايـة املرسفـة وكـذلك نتيجـة عقـدة   -4
ًالنقص التي منتها بسبب أسلوب التنشئة وبسـبب إحساسـها بالقصـور ضـمنيا 

 الفتاة تجد يف أخواتها من البنات صحبة طيبة ألن كـل ًورصيحا، كذلك مل تكن
واحدة منهن كانت تثـري فيهـا قلـق عقـدة الـنقص أو قلـق العـدوان علـيهن، 

 .وكانت عندما تعتدي عليهن بالرضب أو بالسب تتعرض لنوبة إغامء
 

 :بعض إجراءات العالج النفيس 
عىل أن األعراض مرضـية كان ال بد من تقبل الحالة عىل عالتها واملوافقة معها   -1

 .عضوية فعالً، دون اإلشارة ملرىض نفيس، ولكن أمكن إقناعها بإمكان الشفاء

مبعاونة املرشفة طلب إليهـا أن تـذهب إىل املدرسـة لـتحرض يف حجـرة الرسـم   -2
. واألشغال وكانـت تجيـدها دون أن تكـون مسـؤولة عـن أي تحصـيل مـدريس

كـت اإلسـهام يف بعـض اللعـب شـبه وافقت واندمجت يف اإلنتاج الفنـي وتحر
 .الفردي مثل تنس الطاولة ومل تدخل إىل حجرة الدراسة

عن طريق التفريق أمكن دراسة مواطن القلق يف حياتها واسـتطاعت أن تعـرب   -3
 .عن اتجاها السليمة نحو املدرسة واألخوة وغريهم

بنضوج الفتاة أسند إىل مختصني يف أمراض النساء عالجها بالهرمونات للتعجيل   -4
ًجسميا وفسيولوجيا حتى ميكن أن تساير زميالتها يف النمو الجسمي ً. 

رؤى تحويلها للمدرسة التـي كانـت فيهـا ابنـة الخالـة ألبعادهـا عـن مثـريات   -5
الرصاع وتقريبها من األرسة أو واحدة مـن األرسة كوسـيلة لتحقيـق األمـن مـع 

 .داتهامعونتها عىل تكوين صداقات من نوع ما، مع ندي

 
 : من حيث تغيري البيئة

كان ال بد من توجيه الوالد إىل التخفيف مـن رعايتهـا وتـدليلها ورغـم إرصاره   -1
 .عىل أنه ال يفعل ذلك إال خفيف قليالً من هذا االتجاه الخاطئ

وجهت األرسة للتقليل من إحاطة الخالة بجو من الخرافات والوساوس القهرية   -2
لتي تعمق اتجاهها نحو اإلميـان بـأن األعـراض لـن تـزول واألفعال الشعائرية ا

 .وقد يقلل هذا التغري من اإلرصار عىل العرض

ًكان العرض يؤدي غرضا وهو جذب االنتباه ولذلك نصح اآلباء بإال يبـدي أحـد   -3
 .لها أي اهتامم زائد عندما تظهر عليها األعراض



 ية ملمناذج وتطبيقات ع
 

207

ة عنـدما تصـاب بـأي عـرض نصحت املدرسة واملرشفة بأن ترتك الحالـة وحيـد  -4
ـا  ـا حاجتـه ـات حولـه ـذات واملدرـس ـع التلمـي ـق تجـم ـن طرـي ـبع ـع ـى ال تـش حـت

 .لالستعراض الالسوي

نصح اآلباء واملعلامت بأال يطالبوها ببـذل مزيـد مـن الجهـد أو التفـوق عـىل   -5
أخريات كام منع الجميع من استعامل املقارنة بينها وبني الغري مـن األخـوة أو 

 املقارنة ولو يف مجاالت التحصيل، كانت تثري فيها قلق الدونيـة التلميذات، ألن
 .ًتعميقا من املقارنات السابقة املشابهة يف غري ذلك من املجاالت

 
 :الخالصة 

ـهـذه الحاـلـة ـمـن ـحـاالت الهـسـترييا واملـخـاوف املرـضـية أو ـمـا يـعـرف االـسـم 
ANXIETY HYSTERIAكام كان يسميها فرويد . 

ً كانت أحيانا تظهر تحسنا كبريا إال إنها ما كانت تنتكس وبالرغم من أن الحالة ً ً
عندما تواجه التحديات واملواقف اإلحباطية التي ترتتـب عـىل دفعهـا للـذهاب إىل 

 .املدرسة

 : كذلك كانت تعود مرة ثانية للعرض الهستريي ألن يحقق لها

 .  الكسب األويل حني يبعدها عن مواقف تثري القلق فيخفض توتره- 
 .الكسب الثانوي حني يحقق لها إشباعات عديدة أو يجعلها موقع اهتامم - 

كذلك كانت تلجأ إىل غري الشلل من أرض الهسترييا ثم إىل استجابات املخاوف 
الشاذة لتستمر متمسكة باملكاسب التي تحصل عليها من هـذه األعـراض ومل تكـن 

الـدرايس بـل كـان موقفهـا الحالة تشـعر باملبـاالة واألمل لـرتك املدرسـة أو لتأخرهـا 
غالبا ًيف حاالت االضطراب الهستريي خاصـة أنـواع الهسـترييا التواقفيـة والهسـترييا 

 .الالإرادية الحركة كالخلجات أو الرعشة أو اإلغامء

 .ويبدو أن الحالة كانت تعاين من مظهري الهسترييا التوقفية الالإرادية
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 "2"منوذج 
 *يحالة منوذجية يف املجال التعليم

 
كلفت ناظرة مدرسـة ترنسـطة األخصـائية االجتامعيـة مبقابلـة الطالبـة سـعاد 
حسني املقيدة بالصف األول ثانوي والتي لوحظ عليها كرثة غيابها وتعرثها الدرايس 
هذا العام وخاصة درجاتها يف شهر أكتوبر ونوفمرب، وعدم قيامها مبزاولة أي نشـاط 

 االجتامعية باالطالع عـىل البطاقـة النتيجـة من األنشطة املدرسية، قامت األخصائية
 سنة وأنها كـادت أن تبقـى لإلعـادة يف 17املدرسية للطالبة وتبني أنها تبلغ من العمر 

نهاية العام املايض، وقد أكملت رسوبها يف امتحـان أغسـطس وترفعـت إىل صـف أول 
يابها املتكرر أكـرث ثانوي، وقد وجد أنها مل تتغيب عن املدرسة يف العام املايض، إال أن غ

من ثالثة مرات خالل الثالث الشهور األوىل وأكد والد الطالبـة يعمـل يف أحـد املطـابع 
 دينـار أردين ويقطنـون بجـوار 650ًاألهلية ويتقاىض راتبا يـوازي أربعـة آالف روبيـة، 

ًكنيسة املهد، والوالد يبلغ من العمر ستة وأربعون عامـا وأن للطالبـة أخـت وأخـوين 
ـاء، األخـصـائية يكربان ـن الـعـيش والهـن ـة بحبوـحـة ـم ـزوجني ويعيـشـون يف حاـل ـا ومـت ـه

االجتامعية الحظت وقوف الطالبة مبفردها أمام غرفة املوسيقى واإلذاعة املدرسية وقد 
عرفتها بنفسها وبدورها كأخصائية اجتامعية باملدرسة وقد أوضـحت لهـا أننـي أتـذكر 

 الـلـه يكون خري، فقالت لها أن شاء لـلـهاأسمك واعرف عنك الكثري فقالت لها أن شاء 
يكون خري، فقالت لها أنني كأخصائية اجتامعية أتعامل مـع جميـع طالبـات املدرسـة 
وأعرف الكثري من املعلومات العلمية واالجتامعية عنـك ألن ذلـك مـن صـميم عمـيل 
 وهنا الطالبة بدأت عـىل أسـاريرها القبـول واالرتيـاح وهنـا أوضـحت لهـا األخصـائية
االجتامعية أنها الحظت عليها كرثة غيابها وتكرار رسوبها يف شهر أكتوبر ونوفمرب وقد 
بدل عملية الحوار بينها وبني الطالبة حول هذا املوضوع وقـد أفـادت الطالبـة أثنـاء 
املقابلة العارضة أن املواقف التـي أوضـحته لهـا األخصـائية االجتامعيـة يعـود لسـوء 

ًت من والدها بعد وفاة والدتها منذ ثالث سنوات تقريبـا، معاملة والدها والتي تزوج
ًوالزوجة تبلـغ مـن العمـر مثانيـة وعرشون عامـا وهـي تقـرأ وتكتـب بصـعوبة، وأن 
ًاملعاملة السيئة التي تجدها الطالبة من زوجة والدها تكاد تكون بصفة يومية، دامئـا 

دها عىل التأكيد عـىل هـذه تقول لها، أتريك املدرسة، باإلضافة إىل ذلك أنها تحرض وال
الرغـبـة، إىل جاـنـب قيامـهـا بتـشـغيلها يف األـعـامل املنزلـيـة بـصـورة قرسـيـة، الـسـيام يف 
األوقات التي تبدأ فيه الطالبة دخول حجرتها وتبدأ بالدراسة واالسـتذكار، ناهيـك أن 
ًالوالد كثريا ما يحذو حذو زوجته ويقسـو بنفسـه عـىل ابنتـه الطالبـة وحـاول مـرارا ً  
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إرسالها لإلقامة مع أختها أو أخواتها لكنها رفضت هذه الرغبة حتـى ال تكـون عالـة 
عىل أخواتها طاملـا أن لهـا منـزل يتسـع ألن تأخـذ مكانتهـا بـدون إحـداث التعـب 
ألخوتها، من خالل مقابلة متت بني األخصائية االجتامعية ووالـد الطالبـة أتضـح أن 

اجـه بـأخرى مل تسـتهوي هـذه الخطـوة مشكلة ابنته بدأت منذ وفاة والـدتها وزو
ابنته، وأفاد الوالد بكثري من األقوال اإليجابية التي أوضح فيها أن سعاد ابنته وفلذة 
كبده، ال ميكن أن يتخىل عنها خاصة ألنها الخرية من واجبه إكامل حياتها الدراسـية 

ى إشارات حتى يكتب لها التوفيق بالزواج مثل أخوتها من البنني والبنات، وقد أعط
خرضاء أنه سوف يتصدى ألي سيئة تصدر من زوجته اتجاه ابنته، وقـد رأى الوالـد 
يف نهاية املقبلـة، تقـوم األخصـائية االجتامعيـة زيـارة املنـزل، وتعمـل عـىل تقليـل 
الفجوة بني الطالبة وزوجـة أبيهـا باعتبـارك بهـذه الدبلوماسـية واهتاممـك بابنتـك 

ـ ـد اتـف ـه وـق ـز ـب ـا تعـت ـا طيـب ـادة يف ًاهتامـم ـت الزـي ـادة وكاـن ـىل الزـي ـان ـع ق االثـن
 م5/12/1997

 .................ًوإليك تسجيالً مهنيا لهذه الزيارة املنزلية

قامت األخصائية االجتامعية بزيارة منزل الطالبة، وهو يف ..5/12/1997السبت 
أحد األحياء املتوسطة واملنزل يتكون من طـابق واحـد ملـك لـألرسة ويشـمل عـىل 

حجرات مخصصة للنوم وقاعة كبرية لالستقبال، وأخرى للطعام، واملنزل يبـدو ثالثة 
عليه الرتتيب واللياقة الصحية ومزود بالديكورات الخفيفة وقـد اسـتقبلتني زوجـة 
ًوالد الطالبة وهي امرأة متوسطة الجامل ومرتدية املالبـس وقـد رحبـت يب ترحيبـا 

 قامـت األخصـائية ""األخصـائية لهـا إىل هذه اللحظة مل تعرف سبب زيـارة ""ًحارا 
االجتامعية نفسها لزوجة األب أوضحت لها طبيعة عملها ودورها يف املدرسـة وقـد 
بدئ عىل وجه العبوس وعم االرتياح، سائله األخصـائية االجتامعيـة إنهـا يف مكانـة 

هـا ًأمها، وأن األم دامئا تفهم أبنتها أكرث من األب، وقد ردت قائلة أن ال لـزوم لتعليم
أو استكامل دراستها ألن مصريها لبيت الزوجية، وبالتايل فـالتعليم مضـيعة للوقـت 

 .ًوأن التعليم يجعل البنات أكرث غرورا ويتعالني عىل أهاليهم. وهدر لألموال

ًوقد تناقشت األخصائية االجتامعيـة كثـريا عـن أهميـة سـالح التعلـيم للفتـاة 
ستهن بعد الثانوية العامة ويعملن رغـم بصفة خاصة وال سيام وأن أختيها أنهيا درا

زواجهن وسعيدات ويف نهاية املناقشة بقليل صمتت الزوجـة، وبعـدها فاقـت مـن 
صمتها للتعاطف الذي حدث بني األخصائية االجتامعية والزوجة هـذه اللحظـة وقـد 

 "أنها تندم عىل أهلها ولو كان علموها ما كنتش اليل حصل لهـا"قالت الزوجة متأثرة 
 سـنوات ولـو كانـت 5أجربها أهلها عىل الزواج من موظف رشكة بسـيط منـذ حيث 

  تعلمت لكانت الشهادة نفعتهـا، سـألتها األخصـائية عـن سـبب خالفاتهـا مـع سـعاد
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فأشارت أنها تتعاىل عليها وتعاملها كغريبة يف املنزل وليس كأم أو زوجة أب حنونة 
ألتها ما الذي ستفعله لو كانت ترفض سعاد مساعدتها بحجة انشغالها بالدراسة فس

سعاد أبنتها هل كانت ستشغلها بـأعامل البيـت أم ترتكهـا تراجـع دروسـها وتـؤدي 
واجباتها املدرسية املنزلية وخاصة أنها يف املرحلة الثانوية، وهنا ظهـر عـىل الزوجـة 
األب االضطراب والرتدد وقالت عىل العموم والدها يحق يف سبب الخالفات وكانـت 

لسبب وراء الخالفات ولذا فهو يأخذ حقها ويعدل بصورة دقيقة وهنا قالت سعاد ا
األخصائية لزوجة األب أنت مبكانة أمها، ومن املعروف أن مثل هـذه الخالفـات لـو 
اشتدت ال ميكن لألب أن يرمي أبنته يف الشارع وهنا ظهر عىل وجه الزوجة الحـزن 

 من املمكـن أن تفشـل حياتهـا والعبوس الشديد وتساءلت زوجة األب عام إذا كان
الزوجية بسبب هذه الخالفـات مـرة أخـرى حيـث طالقهـا مـن زوجهـا األول كـان 
بسبب خالفات مع أهله أجهشت بالبكاء قائله بعد أن هـدأت مـن روعهـا أنهـا ال 
تريد أن تعيد مأساتها مرة أخرى مستفرسة منـي عـام يجـب أن تفعلـه ومل تعطـي 

نها مستعدة أن تبدأ صفحة جديدة مع سعاد وعـىل فرصة للتعليق أو الرد وقالت أ
رشط أن تكون املعاملة باملثل دون احتقار، طأمنت األخصائية االجتامعية عىل ذلك 
ًوحدثتها عن أن كثريا ما يرتبط األبناء بزوجات أبيهم مام يحبـون أمهـم وأن الـزوج 

 .جة أبيهميشعر بجميل كبري اتجاه زوجة عندما تتعامل مع أبناءه كأمهم ال كزو

 ولكن زوجة األب أكدت عـىل أهميـة االتصـال "األخصائية"ّوهمت باالنرصاف 
وكيفية حدوثه بينهام وطلبـت منهـا كتابـة عنـوان وتليفـون املدرسـة وقـد قامـت 
األخصائية بإعطائها كرت العنوان والتليفون الخاص باملدرسـة، وقـد اتفقـت زوجـة 

م يف متـام 7/12/1997بلتها يـوم االثنـني األب مع األخصائية االجتامعية الحضور ملقا
ًالساعة التاسعة صباحا تم االتفاق عىل خطوات أكرث نفعـا السـتقرار حيـاة الطالبـة  ً
ًدراسيا وحياة زوجة األب ملساعدتها عىل تخطي املشكلة والعمل عىل املساهمة يف 

 .حلها وشكرت األخصائية زوجة األب وانرصفت

 
 :األسئلة 

 .خصائية االجتامعية يف هذه الحالة واملحيطني بهاناقش ترصفات األ  -1
ًضع تشخيصا علميا لهذه الحالة -2 ً. 
اتبعت األخصائية خالل عملها مع الحالة أساليب عالجيـة، ناقشـها مـن خـالل   -3

 عملية التسجيل والحـوار القصـيص السـابق وحـدد مـا هـي الخطـوات املـراد 
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ًـكـرث اـسـتقرارا ومـبـا فيـهـا مـصـلحة اـسـتكاملها لتـكـون حـيـاة الطالـبـة والزوـجـة أ
 .الطالبة

 
 :اإلجابة عىل السؤال األول 

 :مناقشة ترصفات األخصائية يف الحالة : أوال

الحالة محولة من مدريس فصل الطالبة وقد أوضح التسـجيل ذلـك وبـني أنهـا   -1
خطوه دراسية حددت فيها األخصائية مصدر تحويل الحالة وهـو مصـدر ثقـة 

اع العـامل ملصـدر التحويـل عـن املشـكلة بأنهـا كثـرية غيـاب كام تضمن االنطب
 . الطالب وتخلفها الدرايس وانطوائها وعدم مشاركتها زميالتها يف النشاط

من هذه الخطوة يتضح أن الحالـة تتبـع املحـال املـدريس وأن املشـكلة تـربط 
أساسا بوظيفة املدرسة وهي الوظيفة التعليمية لذلك فالحالة تدخل يف نطـاق 

التصور العام الـذي , ختصاص األخصايئ االجتامعي باملدرسة كامال ميكن إنكار ا
حـصـل علـيـة األخـصـايئ االجتامـعـي ـمـن مـصـدر تحوـيـل الحاـلـة توـلـدت عـنـه 
مجموعه من األفكار التشخيصية احتاملية التي سـتقود األخصـايئ يف الخطـوة 

 :التالية

خاصـة بالطالبـة هـي خطـوة قيام األخصائية باإلطالع عىل البطاقة املدرسـية ال -2
مهنية دراسية سليمة من األخصائية استخدمت فيها أحـد األسـاليب الدراسـية 
وهو اإلطالع عىل أحد مصـادر املعلومـات يف الحالـة املدرسـية وهـي البطاقـة 
املدرسية فهي تحوي معلومات عامة عن الطالبة ومعلومات عامة عن الطالبة 

داخـل املدرسـة وتحصـيلها الـدرايس ومعلومات عـن أرستهـا ونشـاط الطالبـة 
ومشاكلها وهدف هذه الخطـوة هـي أن يصـبح لـدى األخصـائية خليفـة عـن 
ًالطالبة حتى تستعد لتخطيط العمل مع املوقف وهي بداية أيضـا ملزيـد مـن 

ـري ـمـن .األفـكـار التشخيـصـية وـقـد نجـحـت األخـصـائية يف الحـصـول ـعـىل الكـث
 : املعلومات الهامة مثل

 . سنة17عمر الطالبة   -  
 .مستقر ومل تتعرض ملشكالت دراسية قبل هذا العام: مستواها الدرايس  -  
 .تقييم الطالبة مع األرسة بحي القلعة  -  
 . جنيه يعرف القراءة والكتابة250األب يعمل مالحظ بالورش األمريية مبرتب   -  
 .للطالبة أخني آخرين متزوجني ويقيامن يف حياة مستقلة -  
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ـا لـقـاء  -3 ـاء وـحـديثها معـه ـة بالفـن ـة دراـسـية – األخـصـائية بالطالـب  خـطـوة مهنـي
استخدمت فيها األخصائية ألحد أساليب الدراسة وهـي املقابلـة ويف الحقيقـة 
يجب الوقوف قليالً مع نوعية هـذه املقابلـة التـي قـد يطلـق عليهـا املقابلـة 

خصـايئ العارضة أو مقابلة الصدفة حيث تتم دون تحديد موعد سـابق بـني األ
واملنتفع لكن درجة خطورة املوقف تحدد صالحية الخطوة املهنية مبعنى أننـا 
يف هذه الحالة التي نتناولها يف الثانوية العامة كانـت تسـري بنجـاح لكـن هـذا 
العام حدث يشء طارئ غري معروف لنا حتى اآلن لتكـرار غيـاب الطالبـة عـن 

لة املدرسـة ووظيفتهـا اتجـاه املدرسة بجانب تخلفها الدرايس، فهنا تحقيق رسا
الطالـبـة تواـجـه ـصـعوبات تـهـدد مـسـتقبل الطالـبـة فـكـان ال ـبـد ـمـن تـحـرك 
األخصائية لاللتقـاء بالطالبـة ال لتفـرض عليهـا خـدماتها ولكـن لتعـرض عليهـا 
جهودها ملساعدتها عىل حل مشـكلتها ويـرتك للعمليـة حـق تقريـر املصـري يف 

دث كصـدفة بالنسـبة للعمليـة قبول خـدمات األخصـائية أو رفضـها فهنـا تحـ
 -: فإذا ما طبقنا هذه املقابلة نجد التايل –املقصودة بالنسبة لألخصايئ 

األخـصـائية أـعـدت نفـسـها للمقابـلـة مبقابـلـة مدرـسـات الفـصـل واإلـطـالع ـعـىل   -  
 .البطاقة املدرسية وتبني أن هناك درجة من الخطورة تواجه مستقبل الطالبة

ا توفر لديها من معلومات تعرف أن الطالبة منطوية كام األخصائية من واقع م  -  
 .أنها كثرية الغياب لذلك كان ال بد أن تتحني فرصة لاللتقاء بالطالبة

وقد أتيحت هذه الفرصة حني وجدت الطالبـة وهـي تجلـس منفـردة يف فنـاء  -  
 .ًاملدرسة باديا عليها الرشود

 فور بـدأ تجـاوب الطالبـة معهـا كانت األخصائية موفقة حني تناولت املشكلة  -  
فبدأت يف مواجهة الطالبة مبا لديها من حقائق خاصة بغيابها وتخلفها الدرايس 
وقد حاولت الطالبة تقديم مربرات لذلك فكان رد األخصائية عىل الطالبة بـأن 
ًأوضحت لها أن اإلنسان كثريا مـا يواجهـه مشـكالت ال يسـتطيع حلهـا وحـده 

 ملساعدته وانتقلت مبارشة إلعطاء فكره رسيعة عن ويحتاج لشخص أكرث خربة
خدمات مكتب الخدمـة االجتامعيـة يف هـذا املجـال وأن يقـدم خدماتـه ملـن 
ترغب من الطالبات أي أن خدمات املكتب غري مرفوضـة وحـق تقريـر ملصـري 

 .مكفول يف قبول أو رفض الخدمة

ب بيـنهام واستشـارتها بعد تعرف األخصائية عىل الطالبة وتقبلها وبـدا التجـاو  -  
بالنسبة ملشكلتها وعرض جهودها ملساعدتها عىل حل مشكلتها إذا أرادت كان 

 .ال بد من إنهاء مقابلة الصدفة حيث حققت أغراضها كاملة بنجاح
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 : مقابلة مع الطالبة باملكتب -4

 ًانعكاسا للمقابلة السابقة استجابة املنتفعة بالحضـور ملقابلـة األخصـائية كـان  -  
يعني طلب مساعدتها يف حل مشكلتها وبالتايل فإن الخدمة أصبحت مطلوبـة 
وليست مفروضة لـذلك فالتعـاون بـني املنتفعـة واألخصـائية مـن املـأمول أن 
يساعد يف سري الحالة بنجاح عكس ما كـان يحـدث لـو فرضـت الخدمـة عـىل 

 التعبـري املنتفعة فأنها ستقاوم ولن نتعاون مع األخصائية ـ بـدأت املنتفعـة يف
عن مشاعرها يسود مشـكلتها ومـن خـالل رسد املشـكلة تجاوبـت األخصـائية 
معها وشجعتها ومنحتها االهتامم والتقدير لكل ما تذكره وقد ذكـرت املنتفعـة 
وهي املصدر األول واألسايس للمعلومات وجهه نظرهـا يف املشـكلة يف النقـاط 

 : التالية

 . زوجة والدهاأن السبب يف املشكلة هو الخالف مع  -  

 .أن وفاة األم منذ أعوام كان له تأثري كبري عليها  -  

 .زواج األب بأخرى أنعكس بصورة سيئة عىل الطالبة -  

 . سنة28زوجة األب تبلغ من العمر  -  

أن السبب الرئييس للمشاجرات بني الطالبة وزوجـة والـدها هـو رغبـة زوجـة   -  
قد يكون شعور بالنقص منها تجاه الطالبة "األب يف جعل الطالبة ترتك املدرسة 

 ."بسبب التعليم فكرة تشخيصية

ًزوجة األب تحاول كسـب األب بجانبهـا وتـنجح يف ذلـك أحيانـا ويـرفض األب  -  
إقامة االبنة عند أحد أخوتها وهـو يـؤمن بـأن القسـوة أفضـل أسـلوب لرتبيـة 

 .البنات

ن اـسـتذكار دروـسـها أو زوـجـة األب تـحـاول مبختـلـف الـطـرق مـنـع الطالـبـة ـمـ -  
 .انتظامها يف الحضور للمدرسة

ملا كان والد الطالبة كام ظهر من املقابلة لـه دور رئـييس يف املوقـف اإلشـكايل  -  
فكان ال بد من وقوف األخصائية عىل وجهة نظره يف املشكلة كام انه سـيكون 

ع له دور يف العمليـة العالجيـة لـذلك طلبـت األخصـائية مقابلتـه وانتهـت مـ
 .الطالبة باالتفاق عىل موعد لحضور الوالد ملقابلة األخصائية

 : مقابلة بني األخصائية ووالد املنتفعة-5

خطوة دراسية سليمة من األخصائية استخدمت فيها أحد أساليب الدراسة وهـي 
 املقابلة مع أحد املصادر الهامة للمعلومات وهو والد الطالبة بهدف تعميـق الخلفيـة 
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من املعلومات وكذلك الوقوف عىل رأي الوالد يف املشكلة وانطباعاته عنها الدراسية 
 :وقد أسفرت عىل الوقوف عىل الحقائق التالية 

تأكيد األب عىل ما سبق أن ذكرتها لطالبة أن املشـكلة مل تظهـر إال بعـد وفـاة   - 
 :األم والزواج بزوجته الحالية التي مل تتقبلها الطالبة 

لواقع فيها الوالد بني زوجته وابنته وعدم توصله لهذا املوقف الحرية الشديدة ا
 .سوى تشديده عىل االبنة إرضاء الزوجة

إستجابة الوالد بالحضور ملقابلة األخصائية يـدل عـىل رغبـة األب يف مسـاعدة  - 
االبنة وحرصه عليها وأبدى اتجاهات أثناء املقابلة مبصلحة املنتفعة بلغت حد 

ًه زوجته أحيانا فهو يحاول أن ينفي عن نفسه اتهام بـأن قوله بأنه يقف فيوج
 .له دور يف إحداث املشكلة

ًمل يقر حضور زوجته للمدرسة ملقابلة األخصـائية مـربرا ذلـك بأنهـا لـن تهـتم  - 
باألمر وخاصة إذا عرفت أن األمـر مـرتبط بابنتـه واقـرتح أن تقـوم األخصـائية 

 يف التعاون عـىل حـل هـذه املشـكلة بزيارتها باملنزل وهذا يعكس رغبة الوالد
 .وبدء منو العالقة املهنية مع األخصائية لقيام عنرص الثقة بينهام

إنـهـاء املقابـلـة بـعـد االتـفـاق ـعـىل وـعـد الزـيـارة املنزلـيـة خـطـوة ـسـليمة ـمـن     -
األخصائية كام أن األخصائية أكـدت عليـه أن يبلـغ زوجتـه بحضـورها يف هـذا 

خصـائية الحصـول مـن الـزوج عـىل بعـض  كـان يجـب أن تحـاول األ–املوعد 
 .جوانب شخصية الزوجة لألعداد للزيارة

 : زيارة منزلية لزوجة األب -6

قيام األخصائية االجتامعية بزيارة منزل الطالبة خطوة دراسية استخدمت فيها 
الزيارة املنزلية كأحد أساليب الدراسة بهدف الوقوف عىل مدى ارتباط املشـكلة أو 

 وقد دفع األخصائية للقيام بهذه الخطوة دعوة والـد الطالبـة - األبعالقتها بزوجة
بها بذلك وتحديدها موعد مسبق للزيارة وميكن مناقشة الزيارة، والتي تعتـرب مـن 

 :أهم األجزاء التي تضمنتها هذه الحالة من الجوانب التالية

ًالتسجيل كان جيـدا يف صـف الحـي واملنـزل واملسـكن واألثـاث وزوجـة األب 
ًستخدما اقرص العبارات التي أعطت أدل املعاين كام نقل التسجيل مشاعر زوجـة م

األب عند بدء الزيارة وكيف تغـريت املشـاعر بعـد أن وقفـت عـىل هـدف الزيـارة 
 .ونجاح التسجيل بعكس استخدام األخصائية بنجاح ألسلوب املالحظة يف الزيارة
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و يعكس أحد أمرين أما أنه رد بدأت الزيارة برتحاب شديد من زوجة األب وه  -
فعل عكيس يف زوجة األب لزيارة األخصائية حتى تنكـر مسـئوليتها يف حـدوث 
ًاملشكلة كمحاولة لضم األخصائية إىل صفها أو أنها ال تعرف شـيئا عـن حضـور 
األخصائية نتيجة عدم إبالغ زوجها لها بذلك كام اتفقت معه األخصائية وهـذا 

ًكـرث رجوحـا واتضـح ذلـك عنـدما قـدمت األخصـائية االحتامل أكرث منطقية وأ
نفسها وطبيعة عملها وسبب حضـورها فكـان رد الفعـل الشـديد عـىل زوجـة 
األب إذ ـبـدا عليـهـا الـضـيق الـشـديد وكاـنـت األخـصـائية موقـفـة يف نـقـل ـهـذه 
املـشـاعر يف التـسـجيل ـلـذلك تـحـول ـسـلوك الزوـجـة إىل ـسـلوك دـفـاعي تـجـاه 

 .املوقف

ن حضور األخصائية لها بينام كان يجب أن تذهب لوالـد تساؤل زوجة األب ع - 
الحالة وردت األخصائية أنها يف مكانة والدة الطالبة هي خطوة مهنية موفقـة 
من األخصائية استهدفت الرد عىل السـلوك الـدفاعي عنـد الزوجـة واستشـارة 

 فالزوجة كانت تحـاول –مشاعرها نحو الطالبة وما تخفيه من مشاعر حبيسة 
ب من مسئوليتها تجاه العملية فكان رد األخصـائية هـو وضـع الزوجـة أن تهر

أمـام مـسـئوليتها باعتبارـهـا مبثاـبـة أم لـهـا تعوـضـها الحـنـان والرعاـيـة فـكـان رد 
 فهنـا تصـوير "" البنـت لهـا البيـت وال داعـي للتعلـيم""الزوجة عىل ذلك بأن 

عـن مشـاعرها لعملية اإلفراغ التي قامت بها األخصائية مع الزوجـة وتعبريهـا 
 .تجاه العملية

مزيد من املناقشة حول أهمية التعليم وبخاصة للبنات أنهتـه الزوجـة بقولهـا   - 
 .الخ... أنها بتتحرس

هنا تجد أن األخصائية تعلم أن املشـكلة ليسـت يف موضـوع التعلـيم لكـن يف   - 
املشاعر السـلبية لـدى الزوجـة تجـاه املنتفعـة لـذلك كـان اسـتخدام أسـلوب 

تثارة للزوجة للتعبري عن املشاعر الحبيسة لديها واستخدام يف ذلك أسلوب االس
املناقشة الذي أدى إىل إخراج املشاعر الحبيسة تجـاه التعلـيم الـذي ال فائـدة 
منه للبنات ويف نهاية املناقشة تحول هذا االتجـاه إىل نـدم وحرسة عـىل عـدم 

حـتامل غـرية زوجـة حصولها عىل شهادة وهذا يعطينا انطباع تشخييص وهو ا
األب من الطالبـة راجـع إىل تعليمهـا وحرمانهـا هـي مـن التعلـيم مـام أوجـد 
نزعات حقد وكراهية وانتقام من زوجة األب للعملية غلفته بقناع دعوى عدم 

يجعـلـنهن يـفـتحن "أهمـيـة التعـلـيم للبـنـات وأـنـه يفـسـد أخالقـهـم وعـقـولهم 
 ."عيونهن يف أهاليهن
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بعد أن انهارت حجة عدم جـدوى التعلـيم : مع سعادسألتها عن سبب خالفها  - 
هنا انتقلت األخصائية لبؤرة املوضوع وهو الخالف بني الطالبة وزوجة والـدها 
وـقـد اـسـتخدمت األخـصـائية يف ـهـذه الخـطـوة أـحـد أـسـاليب توجـيـه املقابـلـة 
عموديا تجاه سبب املشكلة ورأى زوجة األب فيهـا وهـي خطـوة موفقـة مـن 

 –اسـتخدام االسـتفهام لالتجـاه للمنطقـة املطلـوب تناولهـا األخصائية دعمتها 
وكان رد زوجة األب عىل ذلك بتربير سبب املشاكل ورده إىل تعايل الطالبة عىل 

 .زوجة األب وعدم معاملتها باحرتام ورفضها االشرتاك يف األعامل املنزلية

.. ثـل سـعادسألتها األخصائية االجتامعية عام كانت ستفعله لو كان لها بنت م - 
خطوة دراسية سليمة استخدمت فيها األخصائية أحـد أسـاليب املقابلـة وهـو 
ًاالستفهام لتقف عىل مدى عالقة زوجة األب بالطالبة عاطفيا حققت الخطـوة 
هدفها حني تبينت األخصائية بأن زوجة األب ال تكره يف الحقيقة املنتفعة لكن 

 . نتيجة ملواقف مرت بحياتهامام تفعله راجع لعوامل نفسية لدى زوجة األب

وقالت أن زوجها يتدخل يف الخالفات التي تنشأ بيـنهام ويجـد أن سـعاد هـي  - 
 . املخطئة وينصفها عىل سعاد

األخـصـائية هـنـا اـسـتخدمت املناقـشـة االستـشـارية للوـقـوف ـعـىل املزـيـد ـمـن  - 
ـت  ـة األب وكاـن ـديلها يف زوـج ـة تـع ـة ومحاوـل ـاه املنتفـع ـلبية تـج املـشـاعر الـس

خصائية موفقة يف مواجهة السلوك الدفاعي عند الزوجة التي كانـت تحـاول األ
 .إنكار مسئوليتها يف حدوث املوقف اإلشكايل

لكـن إذا .. سألتها أن تضع نفسها مكان زوجها ماذا ميكن أن تفعلـه غـري ذلـك - 
 .استحكم األمر فأيهام يفضل االبنة أو الزوجة

صـور املقاومـة املختلفـة التـي أظهرتهـا كان ال بـد أن تقـف األخصـائية أمـام  - 
 فكانت هذه الخطوة عن طريق –الزوجة والتربيرات إلنكار دورها يف املشكلة 

سؤال ألحداث املواجهة الواقعية للموقف ونجحت األخصائية يف تحطيم صـور 
الـسـلوك اـلـدفاعي ـلـدى الزوـجـة ـعـن طرـيـق تـكـوين البـصـرية وذـلـك يجعلـهـا 

 فاشـل نـتج عـن خالفاتهـا مـع أهـل زوجهـا تستدعي خربات ماضية عن زواج
وربطة بزواجها الحايل وإمكانية تفضيل زوجها ألبنته عليها إذا احتدم املوقف، 
فهنا وقفت الزوجة عىل حقيقة وضعها كزوجة أب ميكن أن يضحي بها الـزوج 

 .من أجل مستقبل ابنته

من العالقـة ومل تحاول األخصائية القيام بهذه الخطوة بعد أن شعرت بأن قدر  - 
 .بينهام وبني الزوجة قد تكونت
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تساءلت عـام إذا كـان مـن املمكـن أن تفشـل حياتهـا الزوجيـة بسـبب هـذه  - 
 .فسألتها رأيها هي يف هذا األمر

رد الفعل املتوقع نتيجة للخطوة السابقة هو تم استدعاء القلق والخوف عـىل  - 
ئية كانـت حريصـة أن مستقبل حياتها الزوجية أن تلقـي بـاملوقف إىل األخصـا

تجتاز الزوجة املوقف وحـدها خاصـة بعـد أن بـدأت الزوجـة يف التعبـري عـن 
مشاعرها الحبيسة وكان رد األخصائية فيـه ربـط الزوجـة بـالواقع مـام يجعـل 

 .الزوجة تطلب النصيحة واملشورة رصاحة من األخصائية

 .سألتني عام يجب أن تفعله ومل تعطيني فرصة للتعليق أو الرد - 

األخصائية مل تقاطع املنتفعة لرتد عىل سـؤالها بـل تركتهـا تتحـدث وتعـرب عـن  - 
مشاعرها واألخصائية متقبلة لها وما تعرب عنه فهنا األخصائية منحت املنتفعـة 
فرصة ملزيد من التعبري عام بداخلها وكان نتيجة ذلك أن بدأت املنتفعة تضـع 

 وهـذا هـو الهـدف أن يكـون تصور فطار العالج املناسب لحل هذه املشـكلة،
ًالعالج نابعا من أطـراف املوقـف اإلشـكايل ليكونـوا اكـرث إيجابيـة وحامسـا ًيف 

 .تنفيذه

طأمنتها عىل ذلك وحدثتها عن أنه ما يرتبط البنـاء بزوجـات أبـيهم اكـرث مـام  - 
 . وأن الزوج يشعر بجميل كبري لذلك–يحبون أمهاتهم 

ل للمنتفعة مبشاعرها وأفكارهـا وحيـث أن هنا األخصائية قامت بتطبيق القبو - 
املوقف وصل إىل قمة التوتر لدى الزوجة وان استمرار هذا التـوتر لـن يحقـق 
أي نتيجة أخرى بعد أن تبنـت حقيقـة موقفهـا كـامالً فكـان مـن األصـوب أن 
تعطي يشء من الطأمنينة للزوجة ليس يف صورة مشاعر فقط ولكن يف صـورة 

 ما تشعر به من تناقض وجداين داخيل والسـبيل مساعدة املنتفعة عىل حسب
إىل ذلك بأن طأمنتهـا بأنـه ال خـوف عـىل مكانتهـا أو حياتهـا الزوجيـة إذا مـا 
قامت عالقة قوية بينها وبني املنتفعة إذا أن ذلك سيؤدي إىل ارتبـاط املنتفعـة 
بها لها أكرث مام كانت تحب أمها ويف نفس الوقت يشعر الزوج بجميل زوجته 

ا تكرم أبنائه وتتعامل معهم كأمهم ال كزوجـة أب وهـذا يـدعم موقفهـا عندم
 .ويثبت حياتها الزوجية وهو الهدف املنشود

إنهاء املقابلة عن طريق األخصائية وانعكاسـاته عـىل أن صـورة التغيـري الـذي  - 
ـحـدث للزوـجـة وـهـو تغـيـري لـصـالح املوـقـف وبالـتـايل ميـكـن الحـكـم ـعـىل أن 

 :مهمتها وظهر ذلك يف جانبني يف هذه املرحلة األخصائية قد نجحت يف 

إلحاح الزوجة عـىل تحديـد كيفيـة االتصـال باألخصـائية فهنـا انعكـاس لنمـو   -1
 .العالقة املهينة مام جعل الزوجة تشعر بالثقة ولراحة يف األخصائية
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طلب الزوجة من األخصائية أن تكتب عنوان املكتب عـىل قطعـة مـن الـورق   -2
يه إظهار لرغبة زوجة األب يف عالج املشكلة مـن ناحيـة أخـرى وتحتفظ بها، ف

اعتبار أن األخصائية مصدر حامية لها تعمل لصالحها فاألخصائية هنا أصبحت 
 .يف موقف العالقة اإليجابية مع األطراف املختلفة يف املشكلة

 .وانتهت املقابلة بعد تحديد موعد تحرض فيه الزوجة للمشاركة يف الحل

 
 :عىل السؤال الثاين اإلجابة 

ًضع تشخيصا عامليا للحالة : ثانيا ً: 
 :املشكلة وأهم العوامل املسببة لها

 
 :نوع املشكلة : أوالً

 : التصنيف العام -1
 نـوع – مصدر تحويل املدرسـني –حيث أن املنتفعة تلميذة ": مشكلة مدرسية

 الخدمـة  املؤسسة التـي تتـوىل العمـل مـع الحالـة مكتـب-املشكلة تخلف درايس 
 .االجتامعية باملدرسة

 : التصنيف الطائفي للحالة -2

 تخلف درايس راجع إىل سوء عالقات أرسية انعكست يف كـرثة غيـاب وانطـوء 
 .وعدم مشاركة يف األنشطة

 : التصنيف العائيل -3

 ً. ترجع املشكلة لعوامل بيئية أكرث منها ذاتية معا

 
 :أهم العوامل املسببة للمشكلة: ًثانيا

الطالبة يف سن املراهقة وما تحمله هذه املرحلة من نزعـات اسـتقاللية ومتـرد   - 
 .السلطة

وفاة والدة الطالبة يف هذه السن الحرجة أدى إىل أحداث بعض االضـطراب يف  - 
شخصيتها وعدم شعور بـاألمن والقلـق وبخاصـة بعـد أن واجهـت زوجـة أب 

 سـوء معاملتهـا للطالبـة تعاين من اضطرابات نفسية مرتبطة بالتعليم بجانـب
 .فأدى ذلك إىل مترد الطالبة عىل السلطة األرسية وعدم الشعور باألمن
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عدم حصول األب وال زوجته عـىل قـدر مـن التعلـيم أدى إىل إهـامل بتعلـيم  - 
ًالطالبة بيـنام تحـرص الطالبـة عـىل إمتـام تعليمهـا أوجـد رصاعـا بـني أطـراف 

 .املشكلة

ة أفضـل أسـلوب لرتبيـة البنـات أنعكـس عـىل الطالبـة إميان الوالد بأن القسو - 
 .وخاصة وهي يف مرحلة املراهقة يف عدم تكيفها مع جو املنزل

ًلعبت أرسة املنتفعة دور أساسـيا يف إحـداث هـذا املوقـف فـاألب يقـف مـن  - 
ًاملشكلة موقفا سلبيا مل يتعدى الشدة مـع االبنـة ورجـاء الزوجـة بيـنام تقـف  ً

ر ولها دور فعال يف إحداث املوقف اإلشكايل بينام أخوة الزوجة موقف املسيط
املنتفعة يقفون بعيدين عن املشـكلة بحجـة أن والـدهم ال يسـمح بتـدخلهم 
وأنهم يقيمون يف حياة مستقلة كل هذا أدى أن أصبحت الطالبـة تعـاين عـدم 

 .استقرار أرسي وسوء عالقات خاصة مع زوجة األب

يط بها من مشاعر الخـوف والقلـق بجانـب مـا ظروف الثانوية العامة وما يح - 
تعانيه الطالبة من ظـروف نفسـية وأرسيـة أدى لتـدهور املسـتوى التعليمـي 
للطالبة وعـدم انتظامهـا يف الحضـور للدراسـة باملدرسـة وهـذا انعكـس عـىل 
انطوائها وعدم رغبتهـا يف املشـاركة يف األنشـطة وقـد ظهـر اهـتامم املدرسـني 

هم غيابهـا وعـدم اشـرتاكها عـن النشـاط وقيـام رائـد بالطالبة بدليل مالحظـات
 . الفصل بتكليف األخصائية ببحث املوقف

 
 :الجوانب العالجية التي تم تناولها يف الحالة: ًثالثا

يف تناول األخصائية للحالة اتبعـت عـدة أسـاليب عالجيـة ميكـن توضـيحها يف 
 :التايل

 : العالج الذايت -1

 :قد ظهر يف التايل وهو الذي تم توجيهه للعملية و

 .املعونة النفسية كام تجلت يف الدعم النفيس للطالبة خالل املقابلة - 
التبصري والتوضيح للطالبة لدوافع لزوجة األب ومحاولة التـأثري عليهـا لتحسـن   - 

ًالتعامل معها وكسبها بجانبها وعدم التعايل عليهـا ومشـاركتها ولـو معنويـا يف 
 .أعامل املنزل

ة الطالبة عىل التخلص من املشـاعر السـلبية واملخـاوف والقلـق الـذي مساعد  - 
 .تعاين منه وعدم الشعور باالستقرار األرسي
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 : العالج البيئي -2

ويف هذه الحالة وجه العالج البيئي إىل استخدام األساليب الغري مبارشة للتـأثري 
ا النوع من العالج يف املحيطني بالطالبة ما ينعكس أثره عىل الطالبة ويالحظ أن هذ

 : وجه للوالد ولزوجته عىل الوجه التايل

 :بالنسبة للوالد 

إستشارة الوالد ملشكلة ابنته وما ينتج عنها من نتائج تؤثر عىل مستقبل االبنة   - 
عن طريق توضيح ما تعانيه من مشاعر أمل بسبب وفـاة الوالـدة ليكـون أكـرث 

 .ًتوازنا يف عالقته بني الزوجة واالبنة
تعديل اتجاهات الوالد بالنسبة ألسلوب الرتبية وتوضيح مرحلة املراهقة التـي   - 

 .متر بها وألبنه وخصائصها وأسلوب التعامل مع الطالبة
 .إستثامر املشاعر اإليجابية لألب نحو ابنته كقوة مؤثرة عىل الزوجة واالبنة  - 

 :بالنسبة لزوجة األب 

 :خدمت معها األساليب التالية باعتبارها أساس املشكلة فقد است  - 
مبادرة األخصائية بالذهاب إىل الزوجة مبنزلها وتعرفهـا عليهـا وتكـوين عالقـة   - 

 .مهنية معها
مساعدة زوجة األب عىل التعبري عام تحويه بـداخلها مـن مشـاعر سـلبية لهـا  - 

 .تأثري عىل املوقف اإلشكايل
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 "3"تطبيقات رقم 
 ةعىل إبداالت الحروف واللجلج

 
 :Clonic Stutleringاللجلجة الرتددية 

تدريب عىل أخذ النفس من اآلنف وإخراجه من الفم ثم القراءة مع مصاحبة   -1
 .اإليقاع الخارجي والذايت لتخفيف الرسعة

استعامل طويلة التنفس الصحيحة بأخذ النفس من اآلنف وإخراجه من الفـم   -2
 .إلزالة التوتر

 "مترين همزى"دأ بالهمزة تطويل الكلمة التي تب  -3

 .تطويل يف الحرف أو الكلمة للتغلب عىل اللجلجة  -4

 .تدريب عىل التنفس شهيق وزفري وخروج جزء من الزفري ثم القراءة أو الكالم  -5

تعويد عىل النفس شهيق وزفري يف بداية التدريب إلزالة التـوتر واملتنسـق بـني   -6
 .التنفس والكالم

 :لذايت اإليقاع الخارجي وا

 :يستعمل يف الحاالت التالية

 .لتقليل الرسعة يف الكالم أو القراءة  -1

 .الخ..... إلزالة األزمات املصاحبة للكالم سوء لزمه بالعبني أو الرجل  -2

 
 :Tonic Stutleringاللجلجة التوقفية 

 ولكن هنـاك نقطـة مهمـة بالنسـبة "نفس للجلجة الرتددية"استخدام التنفس 
لجلجـة التوقفيـة الشـديدة وهـي نطـق حـروف متحركـة مطولـة وهـي لحاالت ال
OTELLمام يساعد عىل تدريب األحباب الصوتية عىل أن تنفتح . 

 :التنفس االنفجاري 

يستخدم يف حاالت اللجلجة التوقفية الشديدة وحاالت اللجلجة العاديـة التـي 
 .يفيد معها التدريبات السابقة برشط عدم وجود أي مرض بالبالعيم

ـأيت بـعـد الـصـوت  ـل يف الـحـرف أو الكلـمـة للتغـلـب ـعـىل التوـقـف وـي التطوـي
 .االنفجاري
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 :Whisper Tilkالهمس 
 :يف الكلامت التي تتوقف الحالة يف وسطها تستعمل طريقة الهمس وهي 

نقلك نربة الصوت بأن تتكلم الحالة بصوت منخفض مع تطويـل الكلمـة مثـل 
درجـة حتـى , رفـع نـربة الصـوت بدرجـة بعد ذلك وبالتـدريج ي" أنا أسمي أحمد"

 .يعمل إىل مستوى صوته العادي

 :Group Readingالقراءة الجامعية 

إذا كاـنـت الحاـلـة عـنـدها جلجـلـة ترددـيـة أو توقفـيـة أو كالـهـام مـعـا وكاـنـت 
اللجلجة شديدة نساعد الحالة عىل القـراءة مبصـاحبة األخصـائية والحالـة يقـرءون 

وـتـتم عملـيـة الـقـراءة . ة وإلحساـسـها بالنـجـاحمـعـا قطـعـة معيـنـة لتـشـجيع الحاـلـ
الجامعية باشرتاك املوجودين يف الجلسة مع الحالة يف النطق مـام يقلـل مـن حـث 

ورمـبـا يفـيـد غالـبـا الجامـعـات , الحساـسـية ـبـالنفس والـشـعور ـبـالعجز ـلـدى حاـلـة 
 .العالجية باملدرسة أو الصف بعد جمع عدد من الحاالت التي تعاين من اللجلجة

 :Rythimic Speech By Walkingم بامليش أالقاعى الكال

وهو أن تقراء الحالة مع أخذ النفس قبل كل جملة وتخطو منها خطوة حتـى 
نستعمل معها اإليقاع وامليش وسيلتان لتحقيق درجة عاليـة مـن اإليقـاع , تتحسن 

 وكذلك يفيد يف استهالك طاقة التوتر قبل الكالم عندما يبـداء امليش وبعـده النطـق
 .أو القراءة أو الكالم

 :التدريب مع استدعاء اكرث من قدرة 

 بعد أن تصبح الحالة اكرث متكنـا مـن الكـالم والقـراءة واكـرث إملامـا وليونـة يف 
وعندما تصبح العملية شبة عادة معززة بسبب النجاح يف النطـق ,أسلوب التدريب 

ستغالل قدرات أخـرى بعد تراكم الفشل تتدرب الحالة عىل الكالم مع استفداء أو ا
 -:مثل القدرات آالتية 

 .التذكر وتسميع قصيدة أو غنية  -1
 .القدرة العددية كان يطلب من الحالة مراجعة عمليات جمع ورضب وقسمة  -2
مـثال أو أغريهـا ملامرسـة " بورتيـوس"يتدرب عىل الكالم مع السري يف متاهـات   -3

 .يةالكالم مع القدرة عىل أدراك العالمات املكان
 .ميكن استعامل القدرة عىل الفهم والتفكري وتكوين الجمل  -4
 .يطلب من الحالة بناء الجمل أو موضوعات املخاطبة مثال  -5
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تزيد هنا األمور تـأثريا يف النجـاح العـالج إذا كـان ذلـك يـتم أمـا النظـارة مـن  -6
الم العيادة النفسـية أو الخـارج لتأكيـد عـدم وجـود قلـق املواجهـة أثنـاء الكـ

ـق  ـذا القـل ـا يـخـص ـه ـاح مـب ـىل النـج ـدريب ـع ـة , والـت ـق املواجـه  STAGEقـل
FRIGHT. 

 
 :اإلبدال 

 التدريب عىل نطق الذي يبدل فيه  -1

التأكيد عىل نطق الحرف النطق الصحيح والتشجيع عليـه بـالقراءة والتسـميع   -2
 .ثم املناقشة

التـي يصـعب عـىل تدريبه عىل الكلامت باملقاطع بالنسـبة للكلمـة الطويلـة و  -3
 .الحالة نطقها يف سهولة وخاصة التي بها الحرف املبدل به

وضع الحـرف الـذي يبـدل فيـه الحالـة بعـد أن تتحسـن يف نطقـه يف كلـامت   -4
 .ومواضع مختلفة مرة بالبداية ومرة بالوسط ومرة باألخري

التميز بني الحرف الذي يخطئ يف نطقه والحرف الذي ينطـق بـدال عنـه مثـل   -5
 .واملعنى بوضعه يف كلمة, وبالكتابة ,  فنميز بني الحرفني بالسمع "ت=ك"

فعند التدريب عىل , إذا كانت الحالة تعاين من إبدال يف أحد األحرف الحلقية   -6
 نزيـده "ق"أحدها نسبقة بحرف حلقي يجيد نطقة كحرف مسـاعد لـه مثـال 

, تـس"ح  فتصـب"ت" نزيـده "س"أو حرف سنى مثـل " كق" فتصبح "ك"حرف 
 . وهكذا"تس

 :الكالم والتدريب عىل النطق

تدرب عىل هذه الطريقة حـاالت اإلبـدال وحـاالت الكـالم الطفـىل واإلسـقاط 
يف التـدريب نقـوم بتقطيـع الكلمـة إىل مقـاطع ليسـهل نطقهـا فنقـوم , واالضغام 

 "ناقص"بتقطيع الكلمة إىل حروف وتقطيع الجمل إىل كلامت 

 : حسية السمع املزدوج

ضيح الحرف أو الكلمة للحالة تجلـس اخصـائتني عنـد آذين الحالـة وتنطقـا لتو
كذلك تنتطـق الكلمـة بعـد التـدريب , الحرف بوقت واحد يسمعه من كلتا األذنني

عىل الحروف مع عمل وقفه قبل الحرف الذي يتعرض لإلسـقاط أو يسـاعد نطقـه، 
MISARTICULATED. 

 :االزدواج اللغوي 

ة غري اللغة العربية يتحدث بها الحالة ويـؤدي ذلـك وهو أن توجد اكرث من لغ
 .إلرضاب لغوي أو كالمي أما لجلجة أو إبدال
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 :كالم طفيل 

طريقة كالمة ال تتناسب مع عمرة الزمني وقدرات الفعلية محدودة وغالبا مـا 
يكون إبدال حروف ويشيع هذا النوع من الكالم بني املتخلفـني عقليـا أو العـاديني 

ال زائدا عند تدريب هذه الحاالت نشدد عىل نطـق الحـروف ونعطـى املدللني تدلي
 .كل حرف حقه ونجز له الكلامت ليسهل عليه نطقها

 :األضغام 

عدم وضوح نطق آي حـرف نطقـا صـحيحا ويكـون كالمـه غـري مفهـوم وهـو 
مرتبط بالتخلف العقيل غالبا مـا مل يكـن هنـاك سـبب عضـوي أو خلـل يف تكـوين 

 .األجهزة الكالمية

 :كالم األنفي ال

وهو أن كالمه يخـرج مـن األنـف , ويكون غالبا بسبب عامل أو نقص عضوي 
وتكون هناك فتحة تسمى التجويف األنفي يدخل منها الكـالم إىل األنـف وعالجـه 

ـمـع رـفـع الـصـوت والتـعـود ـعـىل الـتـنفس حـتـى تنطـلـق الكـلـامت , إـغـالق األـنـف 
 .الفمي واألنفي, والحروف من التجويف الصحيح 

 :حظ مهمة مال

إذا كانت الحالة تعاين من إبدال يف أحرف كثرية نبـدأ معهـا التـدريب بحـرف 
 :واحد وهو الحرف األسهل عليها نطقه وذلك

العطا الحالة الثقة بالنفس واإلحساس بالنجاح والتشجيع عـىل نطـق األحـرف  -1
 .الباقية

 لألصـعب يـتم لتكوين عالقة مهينة مع الحالة بعد ذلك وبالتدريج من األسهل -2
 .تدريبها عىل باقي الحروف

 :االفيزيا 

هي إرضاب يف الوظائف اللغوية تنتج عن اصابة يف املخ وقد تكون اضطرابات 
حسية أو اضطرابات حركية أو وحركية معا أو العجز اللغوي وفقدان اللغـة النـاتج 

لكـالم عن إصابة يف املخ ألنها فقـدان القـدرة عـىل التفـاهيم بـالرمز فهـي تعرقـل ا
وتعيق التعبري عن األفكار بالرمز بحيث يبدى املـريض يف هـذه الحالـة ارضابـا عـن 

 .النطق والكتابة

كام تشمل االفيزيا اإلرضاب الوظيفي يف الكـالم النـاتج عـن فسـاد للحـاء املـخ 
 .وتدل االفيزيا بشكل عام عىل القدرة عىل استخدام الكلامت وفهمها
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 :طريقة تدريب كل حرف 
 :ألحرف السنية ا:أوال 

 إففل األسنان األماميـة للفكـني وإخـراج الهـواء مـن خاللهـا مـع ضـبط -:"س"  -1
بحيث ال يصد الهواء الخارج من األسنان وشكل الشفاه مفتوحة . اللسان تحت

س ت وتضـعه .  كحرف مسـاعد ت"ت"بحيث تظهر األسنان ونستعمل حرف 
 .تستوعب, يف كلامت تستمر 

ء مع من خالل األسنان وهي مقفلـة ودفـع الهـواء للخـارج  إخراج الهوا-:"ش" -2
ووضع اللسان غالبا ما يكون تحت والشفاء وتكون ممدودة لألمام مـع زيـادة 

 .تش.تش.رصف مساعد مثل حروف ت

 نقـفـل األـسـنان ونـحـد الـشـفاء لألـمـام ونـضـغط ـعـىل األـسـنان الخلفـيـة -:"ج" -3
  "جو.جو"

 ".الزن"األسفل وتقليد صوت النحلة  إغالق األسنان وتحريك الفك -:"ز" -4

 . طريقة التصفري مع إغالق األسنان-:"ص" -5

وضـع األسـنان العلـويني عـىل الشـفة :/ وهو حرف ف:/ حرف سيني شفاهي: ًثانيا
 .السفىل

يف نطق هذا الحرف يشرتك اللسـان مـع :/ وهي حرف د:/ أحرف لسانية سنية: ُثالثا
:/ حـرف ت./ ن العلويني مـن الـداخلاالسنان عن طريق جذب اللسان باألسنا

 ."د"كذلك حرف التاء ولكنه يرضب بأشد قليال من حرف 

  م-ب: الحروف الشفاهي: ًرابعا

 :الحروف الحلقية: ًخامسا

الضغط باإلصبع عىل طرف السان ودفعه لداخل الفـم بحيـث تلمـس نهايـة  : "ك"
 .السان سقف الحلق

ة قليالً من املاء وتتغرغر بـه وعنـدما عن طريق الغرغرة وهو أن ترشب الحال : "غ"
 .تنطق الحرف بهذه الطريقة تدرب عىل نطق الحرف بدون املاء

 .بطريقة النخاع : "خ"

 بهـا مـن "ك"أق أق من داخل البلعوم وإذا كانت الحالة تجيد نطـق حـرف  : "ق"
 .كق. كق. :. ك. "ق"طريق تضخيم حرف الكاف عىل حرف 

 الخ... ......أع أع اعرف اعمل : "ع"



 الخدمة االجتامعية كمامرسة تخصصية مهنية يف املؤسسات التعليمية
 

226

تعمل لهتـزازات باللسـان إىل أعـىل واسـفل لتعريـد : األحرف اللسانية حرف د
عمله اللسان عىل حركة ثم وضع الحركة حرف سني لساين قبـل نطـق الحـرف الن 

 .ترررر تررر: هذا يساعد عىل اهتزاز اللسان وبذلك ينطق الحرف مثال
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 جامعة البحرين االداب 
  قسم العلوم االجتامعية

 عبة الخدمة االجتامعيةش
        تجريبى

 

 

 

 

 

 

 

 منوذج
 ملف اجتامعي

 مقرتح
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 الجزء املوضوعي: أوال
 صحيفة الوجه

 :البيانات األولية: أوالً
 _______________________________________________: االسـم

 ______________________________________________: املدرسة
 ______________________________________________: الحاليـة

 ____________________: الجنسية_____________     : الرقم السكاين
 ______________________________________________: العنـوان
 ____________________: الطريق__________________   : املنطقـة
 ______________________________________________: املجمـع

 ____________________: هاتف املنزل______________  : رقم املنزل
 _____________________: األمر _____________ : هاتف عمل ويل

 :"التصنيف العام والطائفي" نوع املشكلة 
____________________________________________________ 

 ________________________________________:  تاريخ إكتشافها
 ____________________________: ل مصدر اإلكتشاف أو جهة التحوي

 _______________________________________: املشكلة وأبعادها 
 :املشكالت السابقة إن وجدت

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
 :اسم األخصائية االجتامعية
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 : جدول التكوين األرسي: ًثانيا

أسامء  م
 األرسة

الصلة  السن
بالطالب

الحالة 
 الصحية

 االقتصادية
 الحالة

مالحظاتالتعليمية

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
مـن حيـث تـاريخ الـزواج، "التاريخ التطوري لـألرسة والتعليـق عـىل الجـدول : ثالثا

 .الخ..وبداية االنجاب
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
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 :العالقات بني الوالدين اإليجابية والسلبية
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

 
 :العالقة بني األخوة األشقاء

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

 
 :العالقات بني األخوة غري األشقاء إن وجدوا

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

 
 :العالقات االجتامعية بني أفراد األرسة بصورة عامة

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

 
 :ما أثر هذه العالقات وخاصة السلبية عىل الطالب

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
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 ": ألساسية يف املنزلمصدر الرتبية ا" السلطة الضابطة يف أرسة الطالب 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

 
 من حيث عدد حجرات املسكن والظروف الصحية لها"الحالة السكنية للطالب 

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

 
 ":اإليجابية والسلبية إن وجدت" عالقات الطالب الخارجية والصداقات يف الحي 

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

 
 :خ التطوري للطالبالتاري: ًرابعا

 : ترتيب الطالب بني أخوته
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
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 . أشهر 9 – 7 ،  أشهر 9: عمر الطالب عند الوالدة  - 

 .: ، بجهاز الشفط:  قيرصيـــة: عـــادية: نوع الوالدة  - 
خاصـة األنيميـا، الحصـبة، ": يـة الحمـل أثنـاء عمل" مدى إصابة األم بـأمراض   - 

تناولها أدوية بدون استشارة الطبيـب، الحمـى املخيـة الشـوكية، التـدخني، أو 
 : تعاطي املخدرات أو املسكرات

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

 
 :دى تعرض األم لحوادث منزلية أو احتقانات نفسية أو حوادث مرورية

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
 
 ": أثناء مرحلة النفاس" الحالة النفسية لألم -

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
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 ":نوعها طبيعية كانت أم صناعية" الرضاعة، 
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
 

 : بدء التسنني
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

 
 :بدء الحبو وامليش والجلوس

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

 
 :بدء النطق أو الصعوبات التي واجهته يف ذلك

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
 

 :دى انضباط التبول والتدريب عىل النظافة الشخصية متى، وكيف
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
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 ":تشوهات، عاهات، أو عادية" املظاهر الصحية الخارجية 
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

 
 ":كيف يبدو من خالل منطق عباراته وأحاديثه" حالته العقلية 

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

 
 :أخرى تحتاج إىل توضيح

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

 
 :النتائج املستخلصة من املعلومات والحقائق السابقة

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________
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 :التاريخ الدرايس: خامسا
 : ب يف املراحل املختلفةعدد سنوات الرسو

 
  املرحلة الثانوية  املرحلة االعدادية املرحلة االبتدائية م
1   1  1 
2   2  2 
3   3  3 
4      
5      
6      
      

 
 :التعليق عىل التاريخ الدرايس

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

 
 ": بعذر وبدون عذر" الغياب وأسبابه : ملدرسةمواظبة الطالب يف ا

 :مواد الرسوب إن وجدت 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________
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 : مواد التفوق لدى الطلب إن وجدت
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

 
 :قبل القبض عليه: ميول الطالب وهواياته

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

 
 :آمال الطالب وآفاقه املستقبلية

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

 
 : رأي املدرسني والقامئني عىل تدريس الطالب-1

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
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 : النتائج املستخلصة من البيانات واملعلومات السابقة-2

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

 
األمـراض التـي أصـيب بهـا الطالـب وأثـرت عـىل صـحية "التاريخ الصـحي : سادسا

  :"وتحصيله الدرايس

 

 

 

 

 

 

توضح حالة الطالب البارزة التي يعاين : " لبالتشخيص اإلكلينييك لحالة الطا: سابعا
 "بصورة مخترصة"منها 

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
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 :االجتامعية واألرسية البيئية التي أدت إىل مشكلة الطالبالعوامل واألسباب : ثامنا

 : األساب النفسية والذاتية ملشكلة الطالب-1

1-  

2-  

3-  

4-  

5-  

6-  

  ـ

 : االسباب البيئية االجتامعية أو املجتمعية -2

1-   
2-  

3- 

4-  

5- 

6- 

 -  

 -  

 

 الخطة العالجية: ثامنا
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

 



 ية ملمناذج وتطبيقات ع
 

239

 :الجانب البيئي
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

 
 :الجانب الذايت 

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________
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 :التدخل املهني: تاسعا

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

 
 :اسم األخصائية االجتامعية

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
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 الجزء الثاين
 التسجيل القصيص

 
 :يتم تسجيل املقابالت مع الطالب وأطراف املشكلة

، مـع أحـد الوالـدين أو كالهـام .....، مـع املعلـم بتـاريخ//مع الطالب بتـاريخ 
 الخ... مع االخصائيني ... مع االطباء ......... 
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 متحاناتمشكلة القلق من اال
 :مفهوم القلق بشكل عام

حالة من االضطراب بعدم االرتياح والتوتر املتعلق بحوادث املستقبل، وتتضمن   - 
حالة القلق إحتقانا نفسيا وذهنيا وتوقع الرش وعدم االمان حيال أمل أو مشكلة 

 .متوقعة أو وشيكة الوقوع
 يتهـدده وهـو القلق حالة من اإلحباط االجتامعي تحـدث حـني يشـعر بخطـر  - 

ينطوي عىل نفيس تصحبة اضطرابات جسمية يف بعض االحيان كأالم يف املعـدة 
 والدورة الدموية والرئتني

حاـلـة ـمـن االـضـطراب تـصـيب االنـسـان ـتـؤدي إىل تعطـيـل وـظـائف العـقـل يف   - 
االستنتاج واالنتباه والتفكري والتحليل والتنبؤوالتخيـل والتـي تـؤدي إىل النجـاح 

 .حياة العامةوالتفوق يف ال

 :قلق االمتحان بشكل خاص

يشري إىل االسـتجابات النفسـية والفسـيولوجية للمثـريات التـي يربطهـا الفـرد 
بخربات االمتحان، فهو عبارة عن حالة خاصة من القلق العام الذي يتميز بالشـعور 
ًالعايل بالوعي بالذات مع اإلحساس باليأس الذي يظهـر غالبـا يف اإلنجـاز املـنخفض 

ويتكون قلق االمتحـان مـن . متحان ويف كل املهام املعرفية واألكادميية بصفة عاملال
ـاملني أساـسـيني ـل : ـع ـذات واآلـخـر عاـم ـق ويتـضـمن إدراك اـل ـل القـل أـحـدهام عاـم

 .االنفعالية ويشري إىل الحالة الوجدانية والنفسية املصاحبة

 :عية والنفسيةتفسري قلق االمتحان من وجهات النظر املختلفة يف العلوم االجتام

 : االتجاه العقيل وتفسري القلق-1

يذهب هذا املنحى ان الطالب القلق هو شخص بعيد عن العقالنيـة أو الرشـدانية 
أو املنطق والنظرة الصـائبة إىل االمـور وعـدم الرتكيـز، وكـذلك النشـغال العقـل يف 

 .قضايا الترتبط بالدراسة

 : تفسري القلق من وجهة النظر الواقعية-2

 أن الطالب يف هذا االتجاه هو فاقد الهوية وفاقد االنتامء لذا فإنه ال يتمكن من مبا
وجود مساحة أو وقت لإلستذكارلعدم وجـود تشـجيع مـن املحيطـني بـه مـن آبـاء 

 ومعلمني وغريهم

تفسـري قـلـق االمتـحـان ـمـن وجـهـة نظـر معالـجـة املعلوـمـات بواـسـطة العـقـل   -3
 :البرشي

أحـد " منـوذج معالجـة املعلومـات "Benjamin et, al"قدم بنجمني وزمـالؤه 
  الذي يزودنا مبفاهيم مفيدة يف تحليل موقـف قلـق "اهتاممات علم النفس املعريف
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ًاالمتحان، ووفقا لهذا النموذج يعود قصور الطلبة ذوي القلـق العـايل لالمتحـان إىل 
اسـتدعائها مشكالت يف تعلم املعلومات أو تنظيمها، أو مرجعتها قبل االمتحـان، أو 

يف موقف االمتحان ذاته، أي أنهم يرجعون االنخفاض يف التحصيل عنـد طلبـة ذوي 
القلق العايل يف موقف االمتحان إىل قصور يف عمليات الرتميز أو تنظـيم املعلومـات 

 . واستدعائها يف موقف االمتحان

 :  تفسري قلق االمتحان من وجهة النظر السلوكية-4

اد يستخدمون اسرتاتيجيات تكيفية منها إيجابية ومنها يرى السلوكيون أن األفر
سلبية لدى تفاعلهم مع األوساط املحيطة بهم وما تفرضـه علـيهم مـن ضـغوط أو 

وقلق االمتحان اسرتاتيجية سلبية تتمثل يف االنسحاب النفيس والجسـدي . مشكالت
از ـمـن الوـضـع املـثـري تتـبـدى يف أمـنـاط ـسـلوكية متنوـعـة مـثـل التـعـرق وزـيـادة إـفـر

ويف ضـوء ذلـك .. األدرنالني والبكاء وعدم القدرة عىل مسك القلق والكتابة والتشنج
 . فإن أفضل عالج لقلق االمتحان يتمثل يف تدريب الفرد عىل االسرتخاء

 
 :أسباب القلق قبل االمتحانات 

 : فقدان الشعور باألمن-1

ًميثل عدم الشعور الداخيل باألمن سـببا رئيسـا للقلـق، فـالقلق  املـزمن نتيجـة ً
النعدام الشعور بـاألمن والشـكوك حـول الـذات، وميكـن أن يـتم إسـقاط الشـعور 

 .بالقلق عىل أي يشء وربطه به

 ما العوامل التي تساعد عىل فقدان الشعور باألمن عند الطالب؟ -  

عدم الثبات يف معاملة األبناء وكذلك التناقض يف تربيتهم مـن جانـب السـلطة  -أ 
 .لدين واملعلمني أو أولياء األمورالضابطة كالوا

التدليل من قبل املعلمني وعدم الرعاية الحازمة من الوالدين، خاصة حني يـأيت  -ب
ًقلق الوالدين متأخرا لفرتة ما قبل االمتحان بقليل، وهكذا تأيت املتابعةوالرقابة 

 .عىل شكل تحذيرين بدالً من توفري أجواء إيجابية مشجعة

 .ل وغياب املراقبة واملتابعةالتسيب واإلهام  -ج

النقد الزائد ال االنتقاد البناء يؤدي إىل االضطراب والتوتر والشك يف منو الـذات   -د
إيجابيا، ولذلك فإن أي كشف للـذات يـؤدي إىل شـعور بـالقلق وخاصـة حـني 

 .يكون املوقف إصدار أحكام وتقويم

سؤولية قبل األوان وهـذا الثقة الزائد من قبل الراشدين بالطالب وتحميلهم امل  -ه
 .يجعلهم يشعرون بالقلق حول املستقبل
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 .الشعور بالذنب لترصفات قام بها أو حتى لتخيالت مارسها الطالب  -2

 :تقليد الوالدين  -3

 .فالوالدان القلقان ينقالن القلق إىل أبنائهام من خالل املحاكاة والتقليد

 :اإلحباط املستمر  -4

 :ي إىل مشاعر القلق وينتج اإلحباط عن أسباب متعددة منهافاإلحباط املستمر يؤد

 .عدم القدرة عىل الوصول إىل األهداف نتيجة ارتفاع مستواها  - 

 .أو نتيجة تدين مستوى تقويم الذات  - 

 .الشعور املستمر بضعف األداء  - 

 .استمرار التفكري يف املشاكل بدالً من مواجهتها وحلها  - 

 
ات التي أجريت حول أسباب الخـوف مـن االمتحانـات إىل وتشري بعض الدراس

 :ما ييل

 .الخوف من املستقبل املجهول نتيجة الرسوب أو عدم الحصول عىل املعدل  -أ 

 .الضعف يف املواد الدراسية -ب

 .الخوف من الفشل  -ج

ٍالخوف مـن قاعـة االمتحـان واملـراقبني وعـدم وجـود وقـت كـاف لالسـتعداد   -د

 .ان الطالب الثقة بنفسه يف أثناء تأدية االمتحانلالمتحان، وفقد

 .الخوف من نسيان املعلومات يف أثناء تأدية االمتحان  -ه

 .الخوف من أهمية االمتحان ومن الهالة التي تحيط به  -و

 .الخوف من األهل وكالم اآلخرين  -ز

مصادر القلق من االمتحان متعددة منها ما يتعلـق باألهـل وبالطالـب نفسـه 
املعلم وطرائق تدريسه وطرائق التقويم املتبعة والظروف املحيطـة باالمتحانـات وب

 .إلخ...وكذلك عادات الدراسة السيئة

 :أهم اإلجراءات لتخفيض قلق االمتحان

 :تطوير قدرة الفرد عىل الفهم وحل املشكالت  -1

 .إن فهم الذات واآلخرين واألشياء يقدم وقاية ممتازة من القلق  -  

 .رفة الفرد بالعالقات السببية بني الحوادثمع -  

 : فهم الذات الجسمية تحمي من القلق حول وظائف الجسم -  
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حـيـث إن األـغـراض الفيزيولوجـيـة للقـلـق ـصـعوبة الـتـنفس، تـسـارع رضـبـات "
 ."إلخ... القلب

 .التدريب عىل حل املشكالت والتفكري باالحتامالت املتعددة للحل  -  

اذ القرارات وحل املشكالت والتعامل مع املشكالت، فالتعامل التدرب عىل اتخ  -  
 .مع التوتر هو نوع من املشكالت

 :التدرب عىل كيفية طرح البدائل للمشكلة الواحدة مثال  -  

 ؟"ماذا تترصف لو مل تتمكن من فهم أسئلة االمتحان"    

 ؟"ًماذا تترصف لو أن صديقا لك طلب منك عدم تقديم امتحان" 

لـتـدرب ـعـىل مواجـهـة املـشـاكل أفـضـل مـضـاد للقـلـق، فاملواجـهـة أفـضـل ـمـن ا  -  
 .الهروب

 :مساعدة الفرد عىل الشعور باألمن والثقة بالذات  -2

 .تقديم املثريات التي تؤدي إىل القلق والخوف بشكل تدريجي  -  

 . تقوية الثقة بالذات عىل نحو تدريجي من خالل خربات النجاح-

 ."رة سأنجح يف املرات املقبلةإذا مل أنجح هذه امل"

تقبل تخيالت األطفال التي يحملونها عن املوت، أو إيذاء اآلخرين أو الرسـوب  -3
ومساعدتهم عـىل التعبـري عنهـا وتشـجيعهم عـىل . إلخ...أو الطرد من املدرسة

وأن .. ًاستعامل مخيلتهم بشكل منتج، كأن يتخيل الطفل نفسـه بطـالً أو عاملـا
 . لتحقيق ذلكيفكر يف البدائل 

التقبل والشعور بالطأمنينة وأن هناك لكثري من املشكالت يف الحياة ينبغي أن   -4
 .يتم توقفها أو التعامل معها

 :التدريب عىل االسرتخاء  -5

وهـذا مبـدأ مـن مبـادئ تعـديل "ًإن القلق واالسرتخاء ال ميكن أن يحدثا معـا   -  
 ."السلوك يسمى بالبديل املتنافر

 .دريب عىل التنفس بعمق وعىل إرخاء العضالت والشعور باالسرتخاءالت  -  

الفـك : ميكن للفرد أن يتعلم أن يسرتخي بعمق بشد أجـزاء مـن جسـمه مثـل  -  
ًوالرقبة والذراعني والساقني شدا بطيئا ً. 

ميكن مساعدة الفرد عىل االسرتخاء بجعله يعي حالة التوتر والشـد يف منطقـة   -  
 .بإرخاء التوتر يف تلك املنطقة وتكرار الحركاتمعينة ثم يقوم 
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ًينبغي أن يتم التـدريب عـىل االسـرتخاء مـرتني يوميـا عـىل األقـل، وخاصـة يف   -
الـصـبح واملـسـاء، حـيـث يـسـاعد ذـلـك األطـفـال واـملـراهقني املـتـوترين ـعـىل أن 

 .يشعروا باالسرتخاء قبل الذهاب إىل املدرسة وقبل ذهابهم إىل النوم

"  أن ـيـتم الـتـدرب ـعـىل االـسـرتخاء ميـكـن اـسـتخدام طريـقـة فعاـلـة ـهـي بـعـد -  
 ."..اهدأ، اسرتخ، هون عليك، بسيطة"مثل عبارات " االسرتخاء باإلشارة

 "ميكن استخدامه وحده أو مع االسرتخاء": الحديث اإليجايب مع الذات -6

ثـرية للقلـق تشجيع األفراد عىل أن يتوقفوا عن استخدام التعليقات السلبية امل  -  
ًلن أمتكـن مـن النجـاح أبـدا، االمتحانـات ": عندما يتحدثون مع أنفسهم، مثل

ًصعبة، شيئا رهيبا سـيحدث يل، مـن األفضـل أن ال أفـرح يك ال يحـدث يل أمـر  ً
 ."إلخ...يسء

صـحيح إين ": تشجيع استخدام عبارات إيجابية يف الحـديث مـع الـذات، مثـل  -  
شكل حسن، اليوجد إنسان كامـل، أن تبـذل منزعج ولكن األمور سوف تسري ب

 .إلخ...ًجهدا أسهل من أن تقلق

  "التفريغ االنفعايل":تشجيع التعبري عن االنفعاالت  -7

 .إن تعبري الشخص عن انفعاالته يعمل كمضاد لحاالت القلق  -  

من خالل اللعب ومتثيل األدوار والسيكودراما ميكن ان تحدث عمليات تفريـغ   -  
 .انفعايل

 .إن رواية القصص طريقة فعالة للتعبري عن املشاعر  -  

 "قبل االمتحان": مراجعة اإلطار العام لالمتحان -8

أخـرب الـصـف عـن موـعـد االمتحاـنـات قبـل ـفـرتة مناـسـبة مـن االختـبـار، وـعـن   -  
املوضوعات التي سيشملها االمتحان، وأهمية كل موضوع، واملوضـوعات التـي 

 .ال تدخل يف االمتحان

 :"Practice Test"استخدام االختبارات التجريبية   -9

إجراء االختبار يف ظـروف مشـابهة لتجعـل الطلبـة يـألفون املعلـم واألسـلوب   -  
 .ًاللغوي، كام أنها تعطي فرصة للطلبة لتوضيح ما قد يكون غامضا لديهم

 .يفضل أن يتم عرض عينة من اإلجابات  -  

متحان وفـيام إذا كـان سـيأخذ وقـت الحصـة أو اإلعالن عن الوقت املحدد لال -10
 .ًجزءا منها

 .اإلعالن عن طريقة التصحيح والقيمة النسبية لكل امتحان ولكل سؤال فيه -11

 :مراجعة السياسات املتعلقة باالمتحانات لإلكامل واإلعادة -12
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 .بني األسباب املرشوعة للغياب من االمتحان  -

 . تقديم امتحان اإلكاملبني متى يستطيع الطلبة  -  

 .بني اإلجراءات التي ستتبع بالنسبة للذين يتقدمون لالمتحان مرة أخرى  -  

 :تقديم املساعدة يف الدراسة -13

 .مراجعة املقرر واألعامل املنزلية قبل االمتحان بأيام  -  

 .تطوير مهارات الدراسة الة ومهارات االستعداد لالمتحان  -  

 .للدراسة تركز انتباه الطلبة عىل الجوانب املفتاحيةتقديم أدلة   -  

 :إعطاء الفرصة ألسئلة آخر لحظة -14

تحديد إجراء تتبعه فيام يتصـل باألسـئلة التـي قـد تطـرح عليـك قبـل موعـد 
 ً.االمتحان مبارشة وتكون من بني أسئلة االختبار فعليا

 .اإلعالن عن أهداف االمتحانات وأنها ليست لرصد األخطاء -16

 :إرشاد الطلبة إىل طرق تناول االمتحان -17

 .مراجعة األسئلة كلها قبل البدء باإلجابة  -  

 .تخطيط الوقت لكل سؤال، والتأكد من فهم التعليامت  -  

 .البدء باألسئلة التي يتأكد الطلبة من إمكانية اإلجابة عنها -  

 :اإلعالن عن كيفية التعامل مع أسئلة االمتحان -18

 .السرتخاء أوالً، والرتكيز وعدم التشتت يف أثناء قراءة األسئلةا  -  

 .قراءة األسئلة والتمعن فيها ألكرث من مرة واختيار أسهلها لإلجابة عنها  -  

 .تسجيل األفكار التي ترد حول أسئلة أخرى وعدم االنشغال بها  -  

 مقياس ستانفورد بينيه للذكاء: معلومات مخترصة عن  -  

  سنة فام فوق70 سنتني إىل 2لح مقياس من يص  -  

  مجاالت لقياس القدرة املعرفية 4 يتكون املقياس من -

 "العالقات اللفظية, السخافات, الفهم, املفردات"االستدالل اللفظي   -1

 "ثني قطع الورق, املصفوفات, النسخ, تحليل النمط"االستدالل املجرد البرصي   -2

 "بناء املعادالت, سالسل األعداد, ختبار الكمياال"االستدالل الكمي   -3

 "ذاكرة األشياء, ذاكرة األرقام, ذاكرة الجمل, ذاكرة الخرز"الذاكرة قصرية املدى   -4

  اختبار15عدد االختبارات بلغ مجموعها   -  
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 متثل املجاالت األربعة ما يسمى املعامـل العـام أو القـدرة االسـتداللية العـام  - 
 "أما كلية أو مركبة"لحصول عىل درجة مركبة وبالتايل ا

نـسـتطيع أن نقـسـم املـجـاالت األربـعـة إىل ثالـثـة مـسـتويات لرتكـيـب الـقـدرات   -  
 املعرفية

 الذاكرة قصرية املدى  -1

 "االستدالل املجرد البرصي"القدرات السائلة التحليلية وهي   -2

 تتـأثر هـذه "ل الكمـياالسـتدال, االسـتدالل اللفظـي"القدرات املتبلورة وهي   -3
 القدرة بالتعليم املدريس

 ...رشح االستدالل اللفظي

املفردات وه منقسمة إىل قسمني املصورة تعرض عىل املفحـوص ويطلـب منـه   -1
أمـا املفـردات اللفظيـة فهـي مـا معنـى . ذكر ما هي الصورة مثل صورة كريس

 كتاب أو علم

تبار صورة طفل وتقول لـه شـاور الفهم أما تعرض عىل املفحوص يف بداية االخ -2
وكذلك هناك أسـئلة مثـل إذا كنـت جـائع . الخ..يل عىل رأسه أو شعره أو انفه

 ماذا تفعل؟

السخافات وهـي عـرض عـىل املفحـوص صـورة ويطلـب منـه ذكـر الخطـأ أو   -3
 "بنت تكتب بشوكه"السخيف مثل 

فهـا عـن اليشء العالقات اللفظية وهي ذكر وجه الشبه بني ثالثة أشـياء واختال  -4
 مثال غراب وحاممة وعصفور لكن مو بطة .الرابع

 ...رشح االستدالل املجرد البرصي

 .ومكعبات, تحليل النمط ويشمل عىل لوحة أشكال  -1

النسخ ويشمل عىل أن يقوم املفحوص بتقليد الفاحص يف رسوم املكعبات مثل   -2
شـكل املوجـود يف عمل كوبر أو برج أو نسخ األشكال وهي عبارة عـن رسـم ال

 .البطاقة مثل رسم خط رأيس أو دائرة

حيث بتطلب مـن املفحـوص , املصفوفات وهي تشبه مقياس مصفوفات رافن  -3
 مربعـات ويوجـد 3تكملة الجزء الناقص من البطاقة فمثال يوجـد يف البطاقـة 

فراغ تحت البطاقة مجموعة أشكال مثلث ومستطيل ومربع يختـار املفحـوص 
 .حة وهي مربعاإلجابة الصحي
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وهي تتكون من رسوم توضح مكان اليشء والقطع ويطلب , ثني وقطع الورق  -4
 .منه تحديد الشكل الصحيح

 ...رشح االستدالل الكمي

يف بداية االختبار يتكون من مكعبات زهرة مثل زهـرة جانبـه , االختبار الكمي  -1
وهنـاك , , ويطلـب مـن املفحـوص جمعهـا4زهرة جانبه العلـوي  + 2العلوي 

, عرض عىل املفحوص بطاقة مثل بنت وولد وجاءهم شخص آخر كم املجموع
 وهناك يعطي املفحوص مسائل حسابية 

 وأكمل ما بعد األربعة / / / / 1/2/3/4سالسل األعداد مثل   -2

 5=3+2اإلجابة الصحيحة += 235 "تشكيل املعادلة"بناء املعادلة   -3

 ...الذاكرة قصرية املدى

وهي مجموعة من األشكال كروية وقرصية وهرم اسطوانية وهي , ة الخرزذاكر  -1
يف األلوان أحمر وابيض وازرق وتحتوي عىل عرض الشكل عىل املفحوص املدة 
ثانيتني أو ثالثة ثواين أو خمسة ثواين عن طريق العصا والقاعدة ويطلـب مـن 

 .املفحوص عمل نفس الشكل الذي يشاهده
ض عـىل املفحـوص جملـة ويطلـب اعـادة مثـل بنـت ذاكرة الجمل وهي تعـر  -2

 .طويلة

تذاكر األشياء تعرض عىل املفحوص يشء ثم يعرض يشء آخر ثـم تعـرض عليـه   -3
 .صورة يف مجموعة من األشياء ويطلب من املفحوص ذكر ما شاهده برتتيب

مثـل , إعادة األرقام وهي إما أن يكون إعـادة األرقـام نفسـها وكـذلك عكسـية  -4
 12 يقول 21 او عكس 21 يقول 21 املفحوص ذكر ما يقوله مثال يطلب من

 
 الحاالت التي يصعب تطبيق مقياس ستانفورد بينيه 

 املكفوفني   -1
 ويـتم "ميكن يصلح لهم دائرة الخرز وتحليل منط وغريهـا مـن األدائيـة"الصم   -2

 .تحديد املستوى املدخيل عن طريق دائرة الخرز
ع تطبيق املقياس ولكن سوف تكون غري صادقة بحكـم الشلل الدماغي نستطي  -3

 .ما يعانيه الطفل
 التوحد   -4
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 الجانب النظري: أوالً
 : مقدمة ومشكلة الدراسة

تستمد املدرسـة مكانتهـا كمؤسسـة اجتامعيـة بنائيـة ووظيفيـة مـن ظـروف 
أهمية املدرسة حيث اعتربها كافة املجتمع والبيئة الخارجية املحيطة بها، وتتعاظم 

ـي  ـري االجتامـع ـات التغـي ـداث عملـي ـية إلـح ـا األداة األساـس ـني أنـه ـني واملختـص املعـن
 ."1"واالقتصادي، والن اإلنسان ميثل ركيزتها يف التغيري والتنمية املقصودة

والصورة املثىل لتنمية الرثوة البرشية تتم من خـالل النظـام التعليمـي والـذي 
ًرئيسية بالنسبة للتنمية، وعنرصا هاما مـن عنـارص االسـتثامر القـومي يعترب دعامة  ً

من اجل إعداد القوى البرشية الالزمة واملالمئة ملتطلبات التنمية الشاملة، وتزايدت 
ًمعها نفقات التعليم يف شتى بلدان العامل تزايدا هائالً يف السنوات األخرية، كـام زاد 

 تؤدي إىل تطور النظام التعليمي مبا يـؤدي إىل معها الدافع للبحث عن السبل التي
 ."2"تحقيق أهدافه القريبة والبعيدة

ًلألرسة واملدرسة دورا هاما يف التخطيط لرعاية الطفل والتخطيط النـاجح البـد  ً
أن يتسم بالديناميكية، والتفكري املشرتك، وعىل املدرسة أن تهئ لآلباء فرص مناقشة 

باإلضـافة إىل مناقشـة ميـولهم ورغبـاتهم وآمـالهم مشكالت أبنـائهم مـع املعلمـني 
 .بالنسبة للمدرسة والتالميذ واملجتمع بوجه عام

من األدوار الهامة التي يقوم بها كل من اآلباء واملعلمني القيام بعملية التنشئة 
االجتامعيــة وإشــباع احتياجــات األبنــاء، لتقويــة شخصــياتهم وتعلمهــم األدوار 

 ومـبـا يجـنـبهم الرـسـوب أو الـهـروب، أو القـيـام مبـشـكالت واملـسـئوليات املجتمعـيـة،
االعتداء عىل اآلخرين واملمتلكات املدرسية يف املدارس، وكذلك التسكع يف الشـوارع 
ـاطي املـخـدرات واملـسـكرات  ـرائهم بتـع ـداءات الرخيـصـة وإـغ ـام يعرـضـهم لالعـت ـم

 ."3"والتدخني

تبارهـا الجهـة املعنيـة وإميانا من وزارة الرتبية والتعلـيم مبملكـة البحـرين باع
 واملـسـؤولة ـعـن النـظـام الرتـبـوي، فإنـهـا تـحـرص ـعـىل تـطـوير أنظمتـهـا الرتبوـيـة يف 
ـة  ـة والتكنولوجـي ـتجدات العلمـي ـريات واملـس ـة املتـغ ـك ملواكـب ـاالت وذـل ـة املـج  كاـف

 

                                                          
1-  Lewisa: a: theory of economic growth (London, gorge allen I967 pIII. 
2- Leia B. consten: school social work, In In cyclopedia (N.Y. V.11, 1977) P 1152. 

 :انظر تفصيالً يف -3
 - ـعـني ـشـمس -س  الخدـمـة االجتامعـيـة يف اـملـدار- عـبـد الـكـريم العفيـفـي -1

 .196 ص1996القاهرة 
 - دراسات وقضـايا مـن املجتمـع العـريب الخليجـي - احمد خليفة الحامدي -2      

 - 590( مـن 1991 الجـزء الرابـع يوليـو 22الخدمة االجتامعية العلامنية العـدد 
640.( 
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املتـسـارعة واملـسـتمرة، فـقـد عمـلـت اـلـوزارة ـعـىل تكثـيـف جهودـهـا ـخـالل اـلـعرش 
ديد من اإلصالحات والتجديدات عـىل النظـام الرتبـوي السنوات األخرية إلدخال الع

وذلك من اجل تحسني نوعية التعليم وإحداث نقله نوعيـة عـىل املسـرية الرتبويـة 
خاصة يف ظل رؤية الـوزارة إىل التعلـيم عـىل انـه متكامـل بحـد ذاتـه، كـام انـه يف 
الوقت نفسـه نظـام فرعـي منبثـق عـن النظـام الشـامل وهـو النظـام االجتامعـي 

 "4."1"القتصادي يتأثر به ويؤثر فيه وتحكمهام عالقة رشاكه وتشاورا

وتعترب املرحلة اإلعدادية إحدى مراحل السلم التعليمي باململكة، وهي حلقـة 
الوصل بني التعليم االبتدايئ، والثـانوي، كـام تعتـرب مرحلـة التعلـيم األسـايس الـذي 

حتى نهايتها وهي تهدف ينبغي عىل كل فرد كحد أدىن إلعداده بها كمواطن صالح 
إىل تنمية الوازع الديني وروح الوالء واالنتامء للـوطن وتعميـق روح التضـحية مـن 
اجـلـه، وزـيـادة اإلدراك للحـقـوق والواجـبـات، والتأكـيـد ـعـىل أـصـالة األـمـة العربـيـة 
اإلسالمية وعراقتها، وزيادة وعي الفرد وبإمكانيات دول املنطقة وكيفيـة اسـتثامرها 

مثل إىل جانـب التأكيـد عـىل أهميـة البيئـة، ورضورة املحافظـة عليهـا االستثامر األ
وتنمية الدميقراطية وزيادة قدرة الفرد عىل املالحظة الدقيقة والتجريب والتحليـل 
والنقد، وتنمية االتجاهات اإليجابية لدى الفرد نحو العمل واإلنتاج، وتنمية القدرة 

تثامرهم لـه افضـل اسـتثامر، وزيـادة عىل استغالل وقت الفراغ لدى التالميـذ واسـ
 . لديهم االنفتاح الفكري

هذا وقد حرصت الوزارة عىل تخفيض كثافة الفصـل املـدريس وقـد انخفضـت 
ـن  ـة ـم ـام 37الكثاـف ـب ـع ـام 32 إىل 79/1980 طاـل ـب ـع ـنعكس 1998 طاـل ـام ـي  ـم

 طالبا إعداديا عام 14241بااليجاب عىل صورة التعليم مع ازدياد أعداد الطالب من 
 ."5" . "2" 99/2000 طالبة وطالبا إعداديا عام 28762 حتى وصل العدد إىل 1980

وبناء عىل ذلك فقد برزت رضورة كبـرية إىل إرشاك جهـات أخـرى يف املجتمـع 
ــة يف  ــة واالقتصـــادية يف اململـك ــة واالجتامعـي ــة والثقافـي  كاملؤسســـات التعليمـي

 

                                                          
 -التوثيـق الرتبـوي  قسـم - مركز املعلومات والتوثيق - وزارة الرتبية والتعليم -مملكة البحرين  -1

 التقرير الوطني املقدم إىل الدورة السادسة واألربعـني ملـؤمتر -تطور التعليم يف مملكة البحرين 
 .66 ص9/2001 /8-5الرتبية الدويل املنعقد وجنيف يف الفرتة ما بني 

 :انظر تفصيال يف -2
 -1995 الطبعة الثالثة -رة  القاه- التعليم يف دول الخليج العريب عامل الكتب - محمد منري مريس-1
)240-241( 
 )55 - 23( مرجع سابق ذكره - مركز املعلومات - وزارة الرتبية والتعليم - مملكة البحرين -2
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ىل إرشاك قطاعـات صياغة التعليم بصورة مبارشة وفعالة حيث حرصـت الـوزارة عـ
 -املجتمع املختلفة يف مجاالت تربويـة عديـدة منهـا عـىل سـبيل املثـال ال الـحرص 

الـخ للتشـاور ....  وتطوير املناهج وانشاء مجالس االبـاء -تحديث مسارات التعليم 
معها من خالل أساليب وآليـات تتـيح لهـا عمليـة املشـاركة واملسـاهمة التعاونيـة 

ة يف عضـوية اللجـان املتنوعـة مـن الفعاليـات االقتصـادية الرتبوية وذلك باملساهم
والسياسية والرتبوية، وكذلك إعداد النظام األسايس لتشكيل مجالس االباء والتعاون 

 ."6" ."1" مع املؤسسات الخاصة يف عمليات التدريب والتعليم وغري ذلك

هذا وقد أكد التقرير عىل أهميـة إنشـاء وتشـكيل مجـالس اآلبـاء يف املـدارس 
حكومية باململكـة، باعتبارهـا تعمـل عـىل مشـاركة اآلبـاء مـع الهيئـة التدريسـية ال

والعمل عىل توثيق عرى التعاون بني البيت واملدرسة، وتؤدي إىل تكامل دور األرسة 
مع املدرسة يف املجتمع يف تربية وإعداد النشأ، والعمل عىل تشجيع انفتاح املدرسة 

 ."7"  ."2" ط الرتبوي والخدمات االجتامعيةعىل محيطها، وتفعيل دورها يف النشا

وتعترب الخدمة االجتامعية املدرسية من الوظائف املهنية التـي تهـتم يف البنـاء 
االجتامعي للمجتمع بصفة عامة واملدارس بصفة خاصة، وذلك مـن خـالل االرشاف 
عىل مجالس االباء حيث تعمل عىل تعبئة األرسة للقيام بدورها يف احـداث التغيـري 

 ."8"  ."3"ي املنشودالرتبو

وتشري تلك التقارير إىل أن الوزارة يف اململكة قد تبنت مرشوع مجـالس اآلبـاء 
  وذلـك بهـدف تعميـق التفاعـل 2000-99يف املدارس الحكومية من العام الدرايس 

بني البيت واملدرسة ليـتمكن أوليـاء األمـور القيـام بـدورهم يف دعـم ومـؤازرة دور 
املؤسسـة الرتبويـة يف تكـوين الشخصـية املتكاملـة املدرسة، وما تسعى إليـه هـذه 

 االنفعاليـة، - البيئيـة، والنفسـية -للطالب من كافـة انسـاقها الفرعيـة االجتامعيـة 
وـهـذا وـقـد ـتـم تطبـيـق مرشوع تجرـبـة . والعقلـيـة، املعرفـيـة، والجـسـمية الـصـحية

 3 يف سـتة مـدارس، 2000/ 99مجالس اآلباء يف مـدارس اململكـة يف العـام الـدرايس
مدارس بنني، ومدرسة إعدادية للبنات، ومدرستني ثانويتني للبنني والبنات تم توسـعة 

 سـتة عرش مدرسـة "16"الوزارة يف هذا املرشوع يف العـام الـذي تـاله ليشـتمل عـىل 
   مـدارس للبنـني والبنـات يف املرحلـة9 مدرسـة إعداديـة، 19ابتدائية للبنني والبنات، 

 

                                                          
 .66مركز املعلومات املرجع السابق ص  -1
 68 - 67 املصدر السابق ذكره من ص  -2

3-  wendy Glasgow winter send Freda Easton the practice of social work in 
schools. Division of Macmillan, inc. N.Y. P.p. 78 – 79 
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 مجلسـا 44 إىل 2001 / 2000لتجربة يف العام الدرايس الثانوية ليصل عدد مدارس ا
 .لآلباء يف مدارس اململكة

هذا وتشري بعض التقارير إىل أن تجربة مجالس اآلبـاء تسـري نحـو التعمـيم يف   - 
 مدرسة حكوميـة للبنـني والبنـات 118كافة املدارس الحكومية والبالغ عددها 

 ."9"  ."1" حاليا

 إىل رضورة التكامل بني البيت واملدرسة السـيام وتشري بعض الدراسات الرتبوية  - 
وإنها ذات رضورة متعددة يف هذا املجـال، وخاصـة رضورة التكامـل لتحقيـق 
النمو، والتكامـل معيـار للعمـل الرتبـوي النـاجح، والتكامـل رضوري لتحقيـق 
األهداف الرتبوية املبتغاة، والتكامل رضورة ملواجهـة التغـري، كـام انـه رضوري 

 ."10"  ."2"لهدر أو الفاقد الرتبويلتقليل ا

وقد أشارت محتويات النظام األسـايس ملجـالس اآلبـاء يف املـدارس والصـادر يف   - 
 عـىل أن يتـوىل املرشف االجتامعـي سـكرتارية املجلـس وإعـداد 1999نوفمرب 

ولذا فان الخدمة االجتامعية . جدول األعامل واملواضيع املعروضة عىل املجلس
 اآلباء هي من أجهزة تنظيم املجتمع املدريس الداخليـة املدرسية تعترب مجالس

ًوقد مر عىل تجربة مجالس اآلباء أربع سـنوات تقريبـا، ولـذا فـإن . والخارجية
أمر مراجعة وفحص مدى قيام تلـك املجـالس بـدورها يف توثيـق العالقـة بـني 
املدرسة واألرس الكائنة يف املجتمع الخارجي خارج أسـوار املدرسـة وذلـك مـن 

الل مجموعة من األنشطة واآلليات الرتبوية التي تؤدي إىل مسـاهمة اآلبـاء خ
 ."11"  ."3"يف تطويرها يف إطار من األهداف املرسومة ملجالس اآلباء

 :هذا وقد تحدث مشكلة البحث يف اآليت

واقع دور مجالس اآلباء يف املدارس الحكومية يف العملية الرتبويـة مـن وجهـة 
 .ةنظر معلمي املرحلة اإلعدادي

 :تسعى هذه الدراسة إىل تحقيق مجموعة من االهداف: أهداف البحث: ًثانيا

 .التعرف عىل املوضوعات الرتبوية التي تناقشها مجالس االباء  -1

                                                          
 .46تطور الرتبية يف البحرين مرجع سابق ذكره ص   -1
 .15 الكويت دار القلم ص- الرتبية ومشكالت املجتمع -سيد الجيار   -2
 النظام األسايس ملجالس - قطاع التعليم العام والفني - وزارة الرتبية والتعليم -مملكة البحرين   -3

 )6-1( من ص 1999االباء نوفمرب 
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 .التعرف عىل املشكالت املدرسية التي تناقشها مجالس اآلباء  -2
ملدرـسـية التـعـرف ـعـىل اـلـربامج الرتبوـيـة االجتامعـيـة الـتـي تواـجـه املـشـكالت ا  -3

 .وتشبع احتياجات الطالب
 .تتعرف عىل املعوقات التي تعوق مجالس اآلباء عن أداء دورها  -4
وضع تصور مقرتح للدور الذي تقوم به الخدمة االجتامعية املدرسية لتخطيط  -5

 .وتنفيذ برامج مجالس اآلباء يف املدارس

 :تساؤالت البحث: ًثالثا
 :ساؤالت التاليةتسعى هذه الدراسة لإلجابة عىل الت

 ..التساؤل الرئييس: أوالً
 ما هو واقع دور مجالس اآلباء يف العملية الرتبوية يف املدارس الحكومية؟

 ..التساؤالت الفرعية: ًثانيا

 :سوف تقوم هذه الدراسة باإلجابة عىل التساؤالت الفرعية التالية

 املدارس؟ ما هي املوضوعات الرتبوية التي تناقشها مجالس اآلباء يف -1
  ما هي املشكالت املدرسية التي تناقشها مجالس اآلباء يف اجتامعاتها؟-2
 ما هي الربامج الرتبوية االجتامعية التي تسهم يف دعم رسـالة املدرسـة، وتشـبع -3

 .احتياجات الطالب من وجهة نظر املعلمون
  ما هي املعوقات التي تعوق مجالس اآلباء عن أداء دورها؟-4
ر مـقـرتح لـلـدور اـلـذي يـقـوم ـبـه األخـصـايئ االجتامـعـي يف تخـطـيط  وـضـع تـصـو-5

 .ومتابعة برامج مجالس اآلباء أو املدارس من وجهة نظر املعلمون

 :الدراسات السابقة: ًرابعا

ـط  ـة يف أواـس ـدارس اململـك ـية مـب ـة املدرـس ـة االجتامعـي ـة الخدـم ـدأت مامرـس ـب
لنعـيم للبنـني وكـان الستينات، حني تـم تعيـني أول أخصـايئ اجتامعـي يف مدرسـة ا

 حاصال عىل مؤهل الليسـانس يف علـم االجـتامع، وبـدأ تعلـيم الخدمـة االجتامعيـة 
ـام  ـة البحــرين ـع ـة مملـك ـة 1994/ 93يف جامـع ـاج الخدـم ـرر ومنـه ـيم مـق ، وتعـل

 حـني تـم 1998/1999 يف العـام الـدرايس "الرتبية االجتامعيـة"االجتامعية املدرسية 
يس الثاين لنفس العام، وهنا بـدا الطـالب خريجـوا استقدام الباحث يف الفصل الدرا

الجامعة من شعبة الخدمة االجتامعية يف العمل باملـدارس، وبـدأت معهـم تجربـة 
مـجـالس اآلـبـاء تأـخـذ دورـهـا يف العملـيـة الرتبوـيـة يف اـملـدارس الحكومـيـة مـبـدارس 

 ، 1999 اململكة وخاصة بعد صدور النظام األسايس ملجالس اآلباء يف املدارس، نوفمرب
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 حتـى الوقـت 1999وميكن القول أن التطبيق الفعيل لهذا النظام جاء بعد نـوفمرب 
الـحـايل، ونـظـرا لـقـرب الباـحـث ـمـن العـمـل يف وزارة الرتبـيـة والتعـلـيم ـفـان حـقـل 

 مل يحـظـى بأـيـة "مـجـالس اآلـبـاء"الدراـسـات الـسـابقة يف مـجـال موـضـوع الدراـسـة 
الدراسـات السـابقة يف الـبالد العربيـة لكن . دراسات سابقة بصورة مبارشة ومحلية

وخاـصـة جمهورـيـة مرص العربـيـة باعتبارـهـا الراـئـدة يف مـجـال إـعـداد األخـصـائيني 
، فالدراـسـات الـسـابقة متـعـددة وخاـصـة دراـسـات "1935"االجتامعـيـني مـنـذ ـعـام 

املاجستري، وخاصة دراسة قام بها أحد الباحثني ونال من خاللها درجة املاجسـتري يف 
 ."12"  ."1" جتمعتنظيم امل

تقـويم دور األخصـايئ االجتامعـي : ويف دراسة سابقة أخرى غري مبارشة بعنوان
يف العمل الفريقي لتنمية الجوانب االجتامعية لشخصية الطالـب، دراسـة ميدانيـة 

 ."13"  ."2" مطبقة عىل املدارس الثانوية مبملكة البحرين

 :وقد ركزت الدراسة عىل

تامعية التي تشرتك مع األرسة واملجتمـع أن املدرسة الحديثة هي املؤسسة االج  -1
ـراد،  ـة لألـف ـئة االجتامعـي ـل مســؤوليات التنـش ـة يف تحـم ـات املختلـف واملؤسـس

 .وإعدادهم ملواجهة الحياة

 :تحددت أهداف الدراسة يف  -2

 . التعرف عىل األخصايئ االجتامعي املدريس يف العمل الفريقي باملدرسة  -أ 

 . خدمات الفريقالتعرف عىل استفادة الطالب من -ب

محاولة التوصل إىل دور مقرتح لتدعيم دور األخصـايئ االجتامعـي املـدريس يف  -ج
 .العمل الفريقي

 :عرفت الدراسة الدور املهني من خالل التعريف اإلجرايئ اآليت للدور املهني -3

  املامرسة املهنية التي يقوم بها األخصايئ االجتامعي من خالل املامرسة املتكاملة-أ 
 ." مجتمعة مدرسية- جامعية -خدمات فرديه ". للخدمة االجتامعية املدرسية

                                                          
 مجـالس اآلبـاء واملعلمـني - تنظيم املجتمع املدريس منـوذج -عوين محمود قنصوة : الباحث هو -1

 .، غري منشورة1983حلوان كلية الخدمة االجتامعية . ع.م.رسالة ماجستري جامعة ح
الجتامعي يف العمـل الفريقـي لتنميـة الجوانـب تقويم دور االخصايئ ا: ضياء جاسم محمد سند -2

 رسـالة - جامعة القـاهرة - فرع الفيوم - كلية الخدمة االجتامعية-االجتامعية لشخصية الطالب 
 1995ماجستري غري منشورة 
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مساهمة األخصايئ االجتامعي مـع أعضـاء العمـل الفريقـي يف اتاحـة الفرصـة   -ب
 .لتنمية الجوانب االجتامعية الشخصية للطالب

ة تعاون األخصايئ االجتامعي مع أعضاء العمل الفريقي لتحقيق الخدمات اإلنسـاني  -ج
 ."14"  ."1"األساسية التي ترتبط باحتياجات الطالب يف املدارس اإلعدادية

 1990دراسات املؤمتر الرتبوي السنوي السادس الـذي عقـد يف العـام الـدرايس   - 
ًحيث ناقش املؤمتر اكرث من عرشين بحثا نظريا مـن كافـة املهتمـني الرتبـويني  ً

ـوان واـقـع العالـقـة ـبـني املدرـسـة واألرسة  ـالوزارة بعـن واملجتـمـع يف البـحـرين ـب
 .والتعاون بني البيت واملدرسة مفهومه وأسسه وتنظيامته املختلفة

وميكن أن نستخلص من الدراسات السابقة أن الدراسات العلمية األكادمييـة مل   - 
متس موضوع البحث بصورة مبارشة، لكنها أكدت عىل أهمية العمل الفريقـي 

أن العملية الرتبوية تحتـاج إىل "لدراسة الرتبوي وهذا يتالقى مع ما تنادي به ا
تظافر جهود كافة أعامل الفريق الرتبوي من معلمني وآباء، وقيادات مجتمعية 

 .الخ.... وشعبية

لكن يف املقابل أشارت كافة البحوث التي نوقشت يف ذلك املؤمتر الرتبوي عـام 
مليـة الوصـول  إىل أهمية التعاون بني البيت واملدرسة، وتنظيامته، وجاءت ع1990

إىل نظام أسايس ملجالس اآلباء واملعلمـني، ليكـون تجربـة يف مـدارس اململكـة منـذ 
 ليحتاج إىل فحص ومراجعـة لتـدعيم دور هـذه 2000 - 1999بداية العام الدرايس 

املجالس يف الفرتة القادمة السيام وان اململكة تسري بخطى عميقة نحو الدميقراطية، 
 الدولة والتنمية، والتي تتطلب أن ترسى هذه الدميقراطية وعملية املشاركة يف بناء

يف كافة املؤسسات االجتامعية وخاصة الرتبوية من خالل تطبيقـات مجـالس اآلبـاء 
واألنشطة التي تسهم فيها تلك املجالس لدعم العملية الرتبوية ونجاحها مـن اجـل 

 .تنمية املوارد البرشية املستقبلية وإعدادهم للحياة

 : اإلجراءات املنهجية للدراسةً:خامسا

تتحدد اإلجراءات املنهجية للدراسة يف مجموعة من الخطوات العلمية التـي تـؤدي 
 :يف النهاية إىل تحقيق أهداف البحث عىل النحو التايل

تعترب الدراسة نوعا من الدراسات الكشفية أو الصـياغية باعتبـار : نوع الدراسة  -1
 ث فيه من قبل، ولذا يعتـرب هـذا البحـث مـن أن موضوع الدراسة مل يتم البح

 

                                                          
 206 - 201املرجع السابق  -1
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البحوث البكر يف املجال املدريس عامة وطريقة تنظيم مجالس اآلباء واملعلمني 
 .ودورها يف دعم وتعزيز العملية الرتبوية

سوف يسـتخدم الباحـث مـنهج املسـح االجتامعـي بالعينـة وذلـك :  نوع املنهج-2
الدراسة االستكشافية أو االسـتطالعية الرتباطه ومالءمته مع نوع الدراسة وهو 

 معلـم ومعلمـة مـوزعني عـىل املجتمـع 45وقد جاء إجاميل مفردات العينة بـ 
 .املكاين للدراسة

 سـؤاالً تناولـت 52تحددت أنواع األداة يف اسـتبانه مكونـه مـن : أداة الدراسة  -3
 .اإلجابة عىل تساؤالت البحث األساسية والفرعية

 :ثمجاالت البح: ًسادسا

استغرقت الدراسة يف جانبيها النظري والعميل ثالثة شـهور مـن : املجال الزماين  -1
 .1/3/2003 إىل 2002بداية ديسمرب 

عينه من املعلامت واملعلمون العاملون يف املـدارس الحكوميـة : املجال البرشي  -2
 .يف مدارس املرحلة اإلعدادية للبنني والبنات

ق الدراسـة يف أربعـة مـدارس إعداديـة اثنـان للبنـني، تـم تطبيـ: املجال املكاين  -3
واثنان للبنات وقد تم اختيارهم بصورة قصدية، باعتبارهم مـن املـدارس التـي 
يرشف عليهم الباحث من خالل طالبات وطالب التدريب امليداين الجـامعي يف 
مجال الخدمة االجتامعية املدرسية املوزعة يف منـاطق الرفـاع وسـرتة واملنامـة 

 .دينة حمد وتعترب هذه املناطق من املناطق اآلهلة بالسكانوم

 .املفاهيم واملنطلقات النظرية للدراسة: ًسابعا

 -:سوف نناقش يف هذه الدراسة بعض املصطلحات املستخدمة فيها
 :املفاهيم: أوال

هو كافة الظروف واألوضاع الرتبويـة التـي تقـوم : واقع مجالس اآلباء باململكة  -1
 . أداء دورها يف كافة املراحل التعليمية وخاصة املرحلة اإلعداديةاملجالس ب

 جهـاز تنظيمـي اجتامعـي تربـوي يتكـون مـن مجموعـة ـمـن : مجـالس اآلبـاء  -2
اآلباء الذين ال يقل عددهم عن عرشة أعضاء كحد أدىن، وال يزيد عـن خمسـة 

بـاء ًعرشة عضوا كحد أقىص، ويتم اختيارهم من جانـب إدارة املدرسـة مـن اآل
ًالذين يتميزون فكريا أو اجتامعيا أو اقتصاديا ومـن املهتمـني بشـؤون الرتبيـة 
 ًوالتعليم، ويكون مدير املدرسة رئيسا للمجلس ومدير املدرسـة املسـاعد نائبـا 
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له بحكـم منصـبهام، ويتـوىل املرشـد االجتامعـي سـكرتارية املجلـس وتحضـري 
 ."15"   ."1" لسجدول األعامل واملوضوعات املعروضة عىل املج

هو تلك الشخصية املهنية املعدة إعدادا علميا وعمليا : معلم املرحلة اإلعدادية  -3
يف إحدى كليات الرتبية أو الحاصل عىل تخصص علمي مقرونا بدورة تدريبيـة 
ـار،  ـد واالبتـك ـم بالتجدـي ـاز املعـل ـىل أن ميـت ـدريس، ـع ـال الـت ـة يف مـج أو تأهيلـي

عـل منـه معينـا للعلـم، وقـادرا عـىل والخصائص العقلية واالجتامعية التي تج
إقامة عالقات تربوية اجتامعية مهنية مع طالبه داخل حجـرة الدراسـة وأثنـاء 
األرشاف عىل طالبـه يف مامرسـة أنشـطتهم التعليميـة، هـذا إىل جانـب اتزانـه 
النفيس وذكائه االجتامعي والرتبـوي وخلـوه مـن األمـراض الصـحية التـي قـد 

 ."16"  ."2" فعاليةتقعده عن مامرسته لدوره ب

 ..النظرية العلمية املفرسة لنسق مجلس اآلباء املدريس: ًثانيا

تعترب املدرسة نسقا اجتامعيـا مفتوحـا تحصـل باسـتمرار عـىل املعلومـات ويف 
نفس الوقت تقدم معلومات وتقارن معلومات يف هـذا النسـق بالطاقـة يف النسـق 

، ويقصد "17" "3" ت النسقالطبيعي واملعلومات الداخلة للنسق املدريس تسمى مبدخال
تلك العنارص التي يشملها النظام التعليمي بقصـد التفاعـل فـيام : مبدخالت النسق

األهـداف التعليميـة، : بينها داخل الوحدات املدرسية ومن هذه املـدخالت مـا يـيل
تخطـيط "تكنولوجيا التعليم، اإلدارة املدرسية وما تقوم بـه مـن وظـائف متعـددة 

ة، والتي تهـدف إىل تـوفري افضـل منـاخ لحـدوث التفاعـل وتنسيق، وتوجيه ومتابع
التعليمي بني املعلمني والطالب بكفاءة عالية وكـذلك اللـوائح املدرسـية السـلوكية، 
والتالمـيـذ، واملعلـمـون، واآلـبـاء، وميزانـيـة املدرـسـة، واملـبـاين املدرـسـية، ـكـام تلـعـب 

 . يف مدخالت النسقالخدمة االجتامعية املدرسية، والنفسية والصحية دورا بالغا

 "درجة العلمية الرتبويـة املـؤثرة يف الطالـب"هذا وتعتمد املخرجات املدرسية 
عىل املخرجات السابقة ومدى كفاءتها، وكذلك كلام كانت املـدخالت ذات تغذيـة، 
 ومردود متميز كلام أدى ذلك إىل مخرجات متميزة من الطالب الذين تم إكسـابهم 

 

                                                          
  -س اآلبـاء   النظـام األسـايس ملجـال- القطاع العام والفنـي - وزارة الرتبية -مملكة البحرين  -1

 .5-3مرجع سبق ذكره من ص 
 .32 ص 1999 مطبعة الخليج - املرحلة اإلعدادية ومملكة البحرين -سمري ابليا القمص  -2
 املعهـد العـايل - مركـز بيـع الكتـب - الخدمـة االجتامعيـة املدرسـية -إقبال األمري السـاملوطي  -3

 .175 - 169 من ص 1997للخدمة االجتامعية القاهرة 
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بوية التي متكنهم مـن مواصـلة تعلـيمهم املسـتقبيل بنجـاح الخربات واملهارات الرت
 ."18"  ."1" وفعالية

ولذا فان مجلس اآلباء يعتـرب مـن اإلنسـاق االجتامعيـة الفرعيـة التـي تسـاعد 
اإلدارة املدرسية يف تطوير العملية الرتبوية كـام رآهـا أعضـاء لجنـة أعـداد التقريـر 

 ."19"  ."2" الرتبوي عن تطور التعليم يف مملكة البحرين

ا فإن مجالس اآلباء لها مدخالت ومخرجـات، وتغذيـة عكسـية، ومدخالتـه ولذ
اإلدارة املدرسية ذات الخربة املتميزة، واألخصـايئ االجتامعـي ذوي املهـارة العاليـة، 
وكذلك اآلباء الذين لديهم اإلدراك الكـايف ملسـئوليات املجلـس، وأسـاليب الـترصف 

ات تـقـاس بحـسـاب العاـئـد  ـكـل ذـلـك ـسـوف ـيـؤدي إىل مخرـجـ-مبيزانـيـة املجـلـس 
 .والتغذية املرتدة لزيادة وتدعيم العملية الرتبوية

 :ًالجانب امليداين وقد جاء موزعا عىل الجوانب التالية: ًثانيا

 : وصف مجتمع البحث-1

، %44.4فئات مجتمع البحث حسب النوع جاءت موزعة عىل الـذكور بنسـبة   -أ 
 %.55.6واإلناث 

العمر تبـني أن أعـىل فئـة األعـامر بـني املعلمـني فئات مجتمع البحث حسب  -ب
 45وأدىن نسـبة فئـة % 51.1 سنة إذ بلغـت نسـبتها 35-25جاءت فئة ما بني 

مام يوضح أن غالبيته أعامر املعلمني ترتكـز يف فئـة  % 2.2سنة فاكرث إذ بلغت 
 وقد جاءت هذه النسبة العالية بعد تخـرج أفـواج عديـدة مـن 35-25ما بني 

رين، وسـعي الدولـة الحثيـث إىل بحرنـة مجـال التـدريس إىل مـا جامعة البح
 ً.يف املرحلة اإلعدادية تقريبا% 98نسبته 

 أن "3"يتبـني مـن الجـدول رقـم : توزيع مجتمع البحث حسب مستوى الخربة  -ج
% 40 سنوات إذ بلغـت نسـبتها "10-5"فئات الخربة من بني املعلمني هي فئة 

وهـذا % 35.5 سنوات وبلغـت نسـبتها 5اقل من وتلتها يف النسبة مبارشة فئة 
يتناسب مع حداثة خربة وتعيني أبناء الـوطن يف السـنوات الخمـس األخـرية يف 

 .مجال التدريس يف املرحلة اإلعدادية

                                                          
 Robert A.cook: organization development in school system, thirdنظر تفصـيالً يف ا -1

editior, west publishing company, new york, 1985 p.p. 410 - 413 
 التقريـر الـوطني واملـؤمتر الرتبـوي - تطور التعليم يف اململكـة - وزارة الرتبية -مملكة البحرين  -2

 )67ص(كره  مرجع سابق ذ-الدويل 
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توزيع مجتمع البحث حسب الدورات التدريبية التي اجتازها املعلمـون أثنـاء   -د
، و %42 األوىل إذ بلغت نسـبتها الخدمة جاءت فئة أربع دورات فاكرث باملرتبة

ـن  ـة ـم ـبتها "4-2"وفـئ ـت نـس ـة إذ بلـغ ـة الثانـي ـاءت باملرتـب ، %28.8 دورات ـج
، وهـذا 22.2وجاءت فئة دورة واحدة فقط باملرتبة الثالثـة إذ بلغـت نسـبتها 

يؤكد أن اململكة ممثلة بوزارة الرتبيـة تهـتم مبوضـوع تنميـة املـوارد البرشيـة 
ًاهتامما خاصـا السـيام يف  مجـال تـدريب وتنميـة مهـارات وخـربات املعلمـني، ً

باعتبار املعلم الركيزة األساسية يف عملية الرتبية إىل جانـب األرسة، والخـدمات 
مـن فئـات مجتمـع البحـث % 75االجتامعية االرشادية، حيث اتضح اكرث مـن 

انهم اجتازوا دورات تدريبية لهـا اهميتهـا يف مجـال تـدعيم وتعزيـز وتطـوير 
 . الرتبويةالعملية

 : املوضوعات الرتبوية النقاشية ملجالس اآلباء-2

يري املعلمون أن املوضوعات الرتبوية النقاشية التي تتناقشها يف مجالس اآلباء 
  وجاءت مرتبة حسب افضل املوضوعات مـن وجهـة نظـر5ظهرت يف الجدول رقم 

 :املعلمني وهي عىل النحو التايل

 وحازت عىل املرتبة األوىل بوزن "د، ومجاالت الرصفاملوار"مالية مجالس اآلباء   -1
 .166ترجيحي قيمته 

مناقشة األيام املفتوحة الحالية ومدى فعاليتها وجاءت يف املرتبة الثانية بـوزن  -2
 .162ترجيحي 

أعداد الئحة داخلية ألعامل املجالس وجاءت يف املرتبة الثالثة بـوزن ترجيحـي   -3
156. 

آلباء باعتبارهـا آليـات أوليـة لتوثيـق التعـاون بـني البيـت رشح مهام مجالس ا -4
الـخ وجـاء ت املرتبـة الرابعـة بـوزن ..... واملدرسة وتشكيل اللجـان املختلفـة 

 ."155"ترجيحي 
طرح مواعيد وطريقة اجتامعات املجالس يف املدارس وجاءت باملرتبـة الرابعـة  -5

 ."155"مكرر بنفس الوزن الرتجيحي السابق 
ـى  -6 ـدعني تلـق ـة املـب ـة كرعاـي ـس إدارة املدرـس ـن مجـل ـة ـم املوضــوعات الرتبوـي

 ."147"واملتفوقني وغريهم وجاءت باملرتبة السادسة بوزن ترجيحي 
مناقشة أساليب مواجهة املشكالت املدرسـية وقـد جـاءت يف املرتبـة السـابعة  -7

 ."129"بوزن ترجيحي 
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املدريس وقد جاءت باملرتبة مناقشة الربامج االجتامعية وربط الطالب باملجمع  -8
 "127"الثامنة بوزن ترجيحي 

 مناقشة املشكالت املدرسية الشائعة بـني طلبـة املـدارس واسـبابها وقـد جـاءت -9
 ."112"باملرتبة التاسعة بوزن ترجيحي 

 تلقي املوضوعات الرتبويـة مـن مجلـس ادراة املدرسـة وخاصـة مـن الظـواهر -10
 ."91" العارشة بوزن ترجيحي االجتامعية وقد جاءت يف املرتبة

ـاء مبناقشــتها يف -3 ـة التــي ترغــب مجــالس اآلـب  املشــكالت االجتامعيــة الرتبوـي
 :اجتامعاتها

 الذي يوضح رأي املعلمون يف املشكالت االجتامعيـة "3"يتبني من الجدول رقم 
الرتبوية التي يرغبون مناقشتها يف املجلس وقد جاءت تلك املشـكالت مرتبـة وفـق 

 :لرتجيحي وجاءت عىل النحو التايلوزنها ا

مشكلة انخفـاض تعـاون اآلبـاء مـع املدرسـة بعـدم تلبيـة حضـور اجتامعـات   -1
املجلس وهذه بدورها تعترب أهم املشكالت ألنه يرتتـب عليهـا مناقشـته كافـة 
ـوزن  ـة األوىل ـب ـاءت باملرتـب ـب الرتجيـحـي وـج ـا يف الرتتـي ـي تليـه املـشـكالت الـت

 .156ترجيحي 
لـتـأخر اـلـدرايس وأـسـاليب املواجـهـة وـجـاءت باملرتـبـة الثانـيـة ـبـوزن مـشـكلة ا  -2

ـي  ـل 153ترجيـح ـة املراـح ـرتك يف كاـف ـم املـش ـكلة القاـس ـذه املـش ـكل ـه ، وتـش
 ." من وجهة نظر الباحث"التعليمية 

املشكالت السلوكية كالتسكع والتحرش باآلخرين أمام املدارس، وهـذا يتطلـب   -3
لسلطات األمنيـة لتـوفري الرقابـة والحاميـة من املجالس التحرك لدى اللجان وا

أمام البوابات الرئيسية للمدارس وحامية الطالبات من التعرض للمعاكسات أو 
 .145وجاءت بوزن ترجيحي قيمته . التحرش أثناء خروجهن من املدارس

ًوجاءت املشكالت االقتصادية والطالب املحتاجني ماديا يف املرتبة الرابعة بوزن  -4
 .138ترجيحي 

مشكالت وقت الفراغ وخاصة أيام العطالت الرسمية والفـرتة املسـائية جـاءت   -5
 .132املشكلة الخامسة بوزن ترجيحي 

مشكالت نقص التوجيـه املهنـي وخاصـة لطلبـة التشـعيب يف الصـف الثالـث   -6
اإلعدادي وذلـك للمسـاهمة مـع املعلمـون يف توجيـه األبنـاء نحـو التشـعيب 

 .112راتهم وميولهم وجاءت مبرتبة السادسة بوزن ترجيحي واملهن املالمئة لقد
 ."104" وجاءت باملرتبة السابعة بوزن ترجيحي "التدخني"املشكالت السلوكية  -7
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 .102املشكالت السلوكية الرسقة وقد جاءت باملرتبة الثامنة بوزن ترجيحي   -8
 .96زن ترجيحي وقد جاءت املشكالت السلوكية والخلقية باملرتبة التاسعة بو -9

املراهقـة وعـدم أشـباع " وقد جاءت املشكالت السـلوكية يف نهايـة املشـكالت -10
 .91حيث جاءت يف املرتبة األخرية وقد بلغ وزنها الرتجيحي "احتياجات املراهق

الربامج االجتامعية التي تناقشـها وتقرتحهـا مجـالس اآلبـاء مـن وجهـة نظـر : ًرابعا
 :ة الرتبويةاملعلمون لدعم رسالة املدرس

تحقق مجالس اآلباء أهـدافها، مـن خـالل اقرتاحهـا آليـات وبـرامج اجتامعيـة 
فعالة لدعم رسالة املدرسة املعارصة لتوثيق التعاون بني البيت واملدرسة ومساهمة 
ومشاركة اآلباء لدعم العملية الرتبوية هـذا وقـد جـاءت الـربامج االجتامعيـة التـي 

فيذها من خالل مجالس اآلباء مـن وجهـة نظـرهم يرغب املعلمون يف إعدادها وتن
 :جاءت مرتبة عىل النحو التايل

، 185برامج رعاية الطالب الفائقني وقد جاءت باملرتبـة األوىل بـوزن ترجيحـي   -1
هذا وتوىل وزارة الرتبية والتعليم يف مملكة البحـرين أهميـة خاصـة يف رعايـة 

عىل املستويات السياسية والرسمية املتفوقني يف كافة املراحل التعليمية وعىل أ
و ابتـعـاثهم الـسـتكامل دراـسـتهم ,والرتبوـيـة يف ـكـل ـعـام ـمـن ـخـالل تـكـرميهم 

ًالجامعية والعالية داخليا وخارجيا ً. 

 174ًبرامج تنمية الطالب تحصيليا وقد جاءت باملرتبة الثانيـة بـوزن ترجيحـي  -2
 ً.وخاصة برامج فصول التقوية ورعاية الضعاف تحصيليا

 169اللقاءات عىل مستوى الفصول وقد احتلت املرتبة الثالثة وبوزن ترجيحي  -3
كأحد الربامج واألنشطة االجتامعية ملجالس اآلباء حتى يتفق اآلباء واملعلمـون 

 .عىل افضل الوسائل االجتامعية والرتبوية لرعاية الطالب تربويا واجتامعيا

الربامج باملرتبة الرابعة بـوزن اللقاءات عىل مستوى الصفوف وقد جاءت هذه  -4
 .166ترجيحي 

 "ً األيام املفتوحة تخطيطا وتنفيذا بصـورة شـمولية "وجاء الربنامج االجتامعي  -5
 وهـو الـوزن الرتجيحـي للربنـامج 166يف املرتبة الرابعة مكرر بـوزن ترجيحـي 

 .الذي تم عرضة يف الفقرة الرابعة

 "الندوات واملحارضات التنويريـة"املتنوعة وجاءت الربامج االجتامعية الثقافية   -6
 .162باملرتبة السادسة بوزن ترجيحي 
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التوجيه املهني ألولياء األمور والطالب جاء يف املرتبة السـابعة بـوزن ترجيحـي   -7
 وذلك الن التوجيه املهني يؤدي إىل اإلقالل من الهـدر يف املـوارد البرشيـة 155

 .ة ترتبط بالتنمية الشاملة للمجتمعويعمل عىل تخطيطها وتنظيمها بصور

ـجـاءت ـبـرامج اـلـرحالت واملعـسـكرات يف نهاـيـة األـسـبوع والعـطـالت الرـسـمية  -8
، وعـادة تكـون 147وخاصة ملدة يوم واحد يف املرتبة الثامنـة بـوزن ترجيحـي 

هذه لقاءات تربوية أرسية ومدرسـية تهـدف إىل اسـتثامر إمكانيـات املدرسـة 
 .وتعزيز العملية الرتبويةاملادية والبرشية لدعم 

وجاء برنامج إصدار مجالت أو مطويات تربوية تدعم رسالة املدرسـة باملرتبـة  -9
 حيث تعترب هذه املجالت وسائل لإلشعاع الفكري 145التاسعة بوزن ترجيحي 

 .والرتبوي لآلباء واملعلمني والطالب

ايئ يف املرتبـة األخـرية  وجاء برنامج األندية املسائية وافتتاح املدرسة كنادي مس-10
وذلك لشغل وقت فراغ الطـالب، مبـا يعـود عـىل الطـالب و أرسهـم بالفائـدة 

 .املرجوة

 :املعوقات االجتامعية الرتبوية التي تعوق املجالس عن أداء دورها: ًخامسا

تعترب تجربة مجالس اآلباء واملعلمني من التجارب الحديثة نسبيا وقـد أخـذت 
ية الرتبوية تدعيام ملبدأ دميقراطية التعلـيم وتوسـيع دائـرة طريقها يف تدعيم العمل

املشاركة الرتبوية لتشمل آراء أفكار اآلباء التي تؤدي إىل الربهنـة أن الرتبيـة عمليـة 
تعاونية تساهمية اجتامعية وهذه لن تتحقق إال مبشاركة اآلباء، والجدير بالذكر أن 

يـة ورسيعـة يف املـدارس وقـد تـم أمر مامرسة هذه التجربة مل يطبق بصـورة إيجاب
استطالع آراء املعلمون حول املعوقات التي قد تعـوق دور مجـالس اآلبـاء وكانـت 

 : تلك املعوقات مرتبة عىل النحو التايل

جاءت معوقـة عـدم اطـالع مـدراء املـدارس واألخصـائيون االجتامعيـون عـىل   -1
 باملرتبـة األوىل بـوزن تجارب مجالس اآلباء يف الدول األجنبية والدول املجـاورة

 .188ترجيحي 

املعوقات املالية دعم وتـوفري مصـادر ومـوارد لـلرصف واإلنفـاق عـىل أنشـطة   -2
 .169املجالس فقد جاءت باملرتبة الثانية بني املعوقات بوزن ترجيحي 

جاءت زيادة نطاق اإلرشاد االجتامعي وقلـة األخصـائيني االجتامعيـني الـذكور  -3
 س البـنـني كأـحـد املعوـقـات باملرتـبـة الثالـثـة ـبـوزن ترجيـحـي الـعـاملني يف ـمـدار
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 ـقـد ـتـم فـيـه تحدـيـد نـطـاق 2001 ال ـسـيام وان ـقـرار وزـيـر الرتبـيـة ـعـام 164
 . طالب"300 - 250"األخصايئ اجتامعي بني 

وجاء املعوقة الرابعة بالرتتيب الرتجيحي معوقة عـدم وجـود حـوافز ماليـة أو   -4
ارس الـذين يشـكلون مجـالس لآلبـاء يف مدارسـهم أدبية ملدراء ومـديرات املـد

 .162بوزن ترجيحي 

ـع املدرـسـة وـعـدم حـضـور   -5 ـور ـم ـاء األـم ـة ـعـدم اـسـتجابة أولـي وـجـاءت معوـق
 .153االجتامعات العادية باملرتبة الخامسة بوزن ترجيحي 

وتعترب معوقة عدم نضوج فكرة مجـالس اآلبـاء يف املدرسـة املعوقـة السادسـة   -6
 .150ي وبوزن ترجيح

 "عدم التخطـيط الجيـد ألعـامل انعقـاد اجتامعـات املجـالس"وجاءت معوقة   -7
 .148باملرتبة السابعة بوزن ترجيحي 

 باملرتبـة الثامنـة "عدم وجود دراسات ملتابعة أعامل املجـالس"وجاءت معوقة   -8
 .136بوزن ترجيحي 

 التـي تعـوق وتعترب معوقة ضيق الوقت املعوقة التاسـعة مـن بـني املعوقـات  -9
 .133مجالس اآلباء بوزن ترجيحي 

 هذا وقد جاءت عدم استجابة بعض مدراء املدارس التخاذ اإلجـراءات الفعليـة -10
 .119لتشكيل املجالس يف مدارسهم باملرتبة األخرية والعارشة بوزن ترجيحي 

 مقرتحات لتدعيم دور مجالس اآلباء للمساهمة يف تدعيم العملية الرتبويـة: ًسادسا
 ً:إيجابيا

ـشـهدت املدرـسـة الحديـثـة تـطـورات وتـبـدالت يف وظائفـهـا وأـهـدافها ملواكـبـة 
االتجاهات العلمية والنظرية السـاعية لتقـديم افضـل الخـدمات الرتبويـة إيجابيـا 
وحتى تتوسع قاعدة املشاركة الرتبوية الدميقراطية بها وذلك من خالل التعرف عىل 

 سـيام مجـالس اآلبـاء ودورهـا يف العمليـة كافة املعوقـات التـي تعـوق مسـريتها ال
الرتبوية هذا وبعد أن تعرفنا يف هذه الدراسة عىل بعض تلك املعوقات التي تعوق 
أعامل املجالس فإننا قد استطلعنا آراء املعلمـون حـول أهـم املقرتحـات التـي مـن 

يـة شانها أن تساهم يف دعم وتعزيز الخدمة اإلجتامعية املدرسية ومبا يؤدي إىل تنم
 -:العملية الرتبوية إيجابيا وقد جاءت تلك املقرتحات مرتبة عىل النحو التايل

 االســـتمرار يف توظيـــف وتعيـــني املرشـــدات واملرشـــدين االجتامعيـــني يف   -1
 ـمـام يـسـاهم يف .  طاـلـب"300 - 250"اـملـدارس بواـقـع مرـشـد اجتامـعـي لـكـل 
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الس اآلباء ودعم رسالتها توفري املوارد املهنية املدربة للمساهمة يف تشكيل مج
 .167وقد جاء هذا االقرتاح باملرتبة األوىل بوزن ترجيحي 

وجاء اقرتاح أهمية أن تتلقى مجالس اآلباء التربعات التلقائية مـن املؤسسـات   -2
 170االجتامعية واالقتصادية واآلباء القادرين باملرتبة الثانية بوزن ترجيحي 

و تدريب مدراء املدارس رؤساء مجالس اآلباء عـىل وبالنسبة لالقرتاح الثالث فه -3
 .165أعامل مجالس اآلباء بوزن ترجيحي 

وجاء اقرتاح امتداد الخدمة االجتامعية اإلرشادية إىل املدارس الخاصـة باملرتبـة   -4
 .161الرابعة بوزن ترجيحي 

لمـني وقد تساوى اقرتاح املساهمة يف تغيري اللوائح ملجالس اآلبـاء لتمتـد للمع  -5
 .161بنفس املرتبة الخامس مكرر بوزن ترجيحي 

أن رصد ميزانية خاصة حتى لو ضئيلة كل عام لكل مجلس اآلباء فقـد جـاءت   -6
 .158كمقرتح سادس بوزن ترجيحي 

وجاء مقرتح أهمية التمهيد لعمل مجالس اآلبـاء عـىل مسـتوى املحافظـات يف   -7
 .157بعة بوزن ترجيحي كافة مدارس املحافظة الواحدة باملرتبة السا

واالقرتاح الثامن هو التمهيد لعمل مجالس آباء عىل مستوى املنطقة السـكنية   -8
 .158الواحدة بوزن ترجيحي 

وجاء اقرتاح قيام مجالس اآلباء بإبداء الرأي يف تطوير بعض املنـاهج الدراسـية   -9
 .135باملرتبة التاسعة بوزن ترجيحي 

 بأهميـة تـدريب املعلمـني عـىل أعـامل مجـالس اآلبـاء  وينادي االقرتاح األخري-10
 .127واملعلمني بوزن ترجيحي 

هذا ويرى الباحث أن املسـؤولية املهنيـة تتطلـب مـن القـامئني عـىل العمليـة 
ّالرتبوية بعامة والعملية اإلرشادية واالجتامعية بوزارة الرتبية خاصـة أن يرسعـوا يف 

 ضـوء املقرتحـات املتواضـعة التـي تـم توجيه املـدارس لتشـكيل مجـالس اآلبـاء يف
 .التوصل إليها حتى تساهم مجالس اآلباء يف تطوير وتحديث العملية الرتبوية
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 واقع دور مجالس اآلباء يف دعم العملية الرتبوية
 يف املدارس الحكومية من وجهة نظر

 معلمي املرحلة اإلعدادية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عبد الرحمن عبد الرحيم الخطيب/ إعداد الدكتور
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 : البيانات األولية: أوالً
 
  النوع         ذكر            أنثى-1
 
  سنة 25 أقل من  العمر       -2

                       25 - 35 
                       35 - 45 

  فأكرث 45                      
 
  املؤهل العلمي     أقل من جامعي -3

                             جامعي
          أكرث من بكالوريوس                  

 
  التدريب-4

 . مل يسبق التدريب بدورة تدريبية
 . دورة تدريبية واحدة

 .  دورات تدريس4 - 2 
 .  دورات4أكرث من 
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 املوضوعات النقاشية ملجالس اآلباء : ًثانيا

ما مدى موافقتكم عىل أهمية املوضوعات الرتبويـة التـي تكـون كموضـوعات 
 السللمناقشة يف املج

 
موافق املوضوعات الرتبوية التي تناقش يف املجالس عادة م

 ًجدا
 غريموافق

موافق
 ال

يوجد

1 
مهام مجلـس اآلبـاء باعتبارهـا آليـات أوليـة لتوثيـق 

 .الخ.. عدى التعاون بني البيت واملدرسة
    

     .طرح مواعيد وطريقة اجتامعات املجالس 2

3 
ـاهر ـية الـظ ـة املـشـكالت املدرـس ـة مناقـش ة يف املدرـس

 .وأسبابها
    

     .مناقشة أساليب مواجهة املشكالت املدرسية 4

5 
مناقشة الربامج االجتامعية لـربط الطـالب بـاملجتمع 

 .املدريس
    

6 
مناقشة األيام املفتوحـة الحاليـة ومـدى فاعليتهـا يف 

 العملية الرتبوية
    

7 
ة تلقى املوضوعات الرتبوية من مجلس إدارة املدرسـ

ـة الســلبية كــالترسب  وخاصــة الظــواهر االجتامعـي
 .املدريس وغريها

    

8 
تلقى املوضوعات الرتبوية من مجلس إدارة املدرسـة 
وخاصة الظواهر االجتامعية اإليجابيـة كيفيـة رعايـة 

 املبدعني، واملتفوقني

    

     .مالية املجلس وأساليب الدعم 9
     .إعداد الئحة داخلية ألعامل املجلس10
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املشكالت والقضايا الرتبوية الشائعة يف املدارس اإلعدادية ما مدى مـوافقتكم : ًثالثا
 ..عىل أكرث املشكالت املدرسية الرتبوية يف مناقشتها يف مجلس آباء مدرستكم

موافق املوضوعات الرتبوية التي تناقش يف املجالس عادة م
 ًجدا

 غريموافق
موافق

 ال
يوجد

     خر الدرايس وأساليب مواجهتهامشكالت التأ 1
     ً"الطالب املحتاجني اقتصاديا"املشكالت االقتصادية  2
     َمشكالت وقت الفراغ لدى الطالب مساء 3
     مشكالت تأخر الطالب عن طابور الصباح 4

5 
انخفاض تعـاون بعـض اآلبـاء للتعـاون مـع املدرسـة 

 .موالتباحث مع املدريس بشأن رعاية أبنائه
    

     .املشكالت السلوكية التحرش والتسكع أمام املدارس 6
     .املشكالت السلوكية والخلقية 7
     .املشكالت السلوكية املراهقة وعدم فهم االحتياجات 8
     .املشكالت السلوكية والتدخني 9
     مشكالت نقص التوجيه املهني10
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ًالـربامج االجتامعيـة الرتبويـة األكـرث دعـام وأهميـة يف توثيـق ودعـم رسـالة : ًرابعا
 املنارصة

ما هي الربامج االجتامعية والرتبوية األكرث يف دعـم رسـالة املدرسـة وتـرون إن 
 .. عىل املجالس إعدادها وتنفيذها ومتابعتها

 
موافق املوضوعات الرتبوية التي تناقش يف املجالس عادة م

 ًجدا
 غريموافق

موافق
 ال

يوجد
     مناقشة برامج رعاية املتفوقني 1
     ًمناقشة تنمية الطالب الضعاف تحصيليا 2
إنشاء نادى مدرس صباحي ومسايئ وأثنـاء اإلجـازات  3

 الرسمية
    

     اللقاءات الرتبوية عىل مستوى الفصول 4
     اللقاءات الرتبوية عىل مستوى الصفوف 5
ـوي  6 ـايف ترـب ـامج ثـق ـداد برـن ـارضات "إـع ـدوات مـح ـن

 "لقاءات
    

إـصــدار مجـلــة باـســم املجـلــس تتـنــاول توجـهــات  7
 .وإرشادات للطالب يف زيادة اإلنجاز

    

التوجيه املهني ألولياء األمور والطالب بالتعـاون مـع  8
 .املختصني بالوزارة

    

دار التخطيط والتنسيق أليام مفتوحة متعددة عىل م 9
 العام

    

إعداد برامج رحـالت ومعسـكر اليـوم الواحـد لآلبـاء 10
 .واملعلمني يف املدرسة
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 معوقات تربوية تعون املجالس عن أداء دورها: ًخامسا

ما هي املعوقات الرتبوية التـي تعـوق مجـالس اآلبـاء عـن تحقيـق دورهـا يف 
 .. املرحلة الحالية

 
موافق س عادةاملعوقات التي تعوق يف املجال م

 ًجدا
 غريموافق

موافق
 ال

يوجد
معوـقـات مالـيـة وـعـدم ـتـوفر مـصـادر ـلـلرصف ـعـىل  1

 برنامج املجلس
    

ـعـدم اـسـتجابة بـعـض أولـيـاء األـمـور ـمـع املدرـسـة يف  2
 .الحضور الجتامع املجلس

    

     .عدم نضوج فكرة مجالس اآلباء يف املدارس بعد 3
     .ضيق الوقت 4
     .حوافز مادية للمدراءعدم وجود  5
     عدم وجود دراسات ملتابعة أعامل املجالس 6
     قلة األخصائيني من الذكور يف مدارس البنني 7
ـدول  8 ـارب اـل ـىل تـج ـدارس ـع ـدراء اـمل ـالع ـم ـدم اـط ـع

املحيطة واملجاورة يف دول مجلس التعاون الخليجـي 
 .أو الدول العربية

    

     دارسعدم استجابة بعض مدراء امل 9
     عدم التخطيط الجيد ألعامل اجتامعات املجالس10

 



 الخدمة االجتامعية كمامرسة تخصصية مهنية يف املؤسسات التعليمية
 

276

 مقرتحات لتدعيم دور مجالس اآلباء: ًسادسا

 ..يف املساهمة اإليجابية يف العملية الرتبوية
 
موافق مقرتحات لتدعيم دور مجالس اآلباء واملعلمني م

 ًجدا
 غريموافق

موافق
 ال

يوجد
ـايئ اال 1 ـتمرار نـصـاب األخـص ـدارس االـس ـي يف ـم جتامـع

 البنني أو البنات
    

     تدريب املعلمني عىل أعامل مجالس اآلباء 2
     تدريب بعض املدراء يف فهم طبيعة أعامل املجالس 3
رصد ميزانيـة خاصـة لكـل مجلـس آبـاء مـن جانـب  4

 .وزارة الرتبية والتعليم
    

ات تلقى املجالس للتربعات التلقائية من اآلباء والهيئ 5
االجتامعية االقتصادية تحـت إرشاف مـايل مـن وزارة 

 .الرتبية ومراجعتها املالية السنوية

    

ـي  6 ـة واإلرشــاد االجتامـع ـة االجتامعـي ـداد الخدـم امـت
 .الرتبوي للمدارس الخاصة

    

إبداء الـرأي مـن جانـب املجـالس يف بعـض املنـاهج  7
 "توصيات"املدرسية 

    

ائح التنظيميـة التـي كمجـال املساهمة يف تغيري اللـو 8
 ."معلمني+ آباء "لآلباء لتمتد إىل املعلمني 

    

التمهيد لعمـل مجـالس آبـاء عـىل مسـتوى املنـاطق  9
 السكنية

    

التمهيد لعمل مجالس آباء عىل مسـتوى املحافظـات 10
 .كافة املدارس الواقعة يف منطقة املحافظة
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 :الجداول اإلحصائية 
 "3"جدول رقم 

 املشكالت والقضايا الرتبوي املدارية 
 وترغب املجالس مبناقشتها يف اجتامعاتها

املشكالت االجتامعية الرتبوية رقم
التي ترغب املجالس مبناقشتها

موافق 
 ًجدا

"4" 

موافق
"3" 

 غري
موافق

"2" 

اإلداري
"1" 

الوزن 
الرتجيحي

الرتتيب
الرتجيحي

1 
 مشكالت التأخر الدرايس 

 املواجهةوأساليب 
9 
17 

9 
4 

1 
3 

1 
1 

153 2 

2 
 املشكالت االقتصادية 

 "الطالب الحتاجني ماريا"
9 
9 

6 
9 

4 
5 

1 
2 

138 4 

3 
مشكالت وقت النزاع يف أيام 

العطالت الرسمية والفرتة 
 .املسائية

6 
8 

7 
8 

7 
8 

- 
1 

132 5 

4 
 انخفاض تعادن اآلباء 

 .مع املدرسة
14 
13 

3 
9 

3 
3 

 156 1 

 السلوكية الرسقةاملشكالت  5
2 
2 

6 
5 

8 
16 

4 
1 

102 8 

6 
املشكالت السلوكية التسلع 

والتحرش باآلخرين أمام 
 املدارس

7 
20 

2 
5 

5 
- 

6 
- 

145 3 

 املشكالت السلوكية والخلقية 7
2 
2 

4 
4 

8 
15 

6 
4 

96 9 

8 
 املشكالت السلوكية

املراهقة وعدم فهم 
 .االحتياجات

15 
15 

2 
4 

3 
1 

- 
5 

91 10 

9 
 ت السلوكيةاملشكال

 التدخني
15 
7 

2 
2 

3 
12 

- 
4 

104 7 

.مشكالت نقص التوجيه املهني10
8 
15 

11 
5 

1 
3 

- 
2 

112 6 
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 "4"جدول رقم 
 الربامج األكرث أهمية يف دعم رسالة املدرسة الرتبوية

الربامج األكرث أهمية يف دعم رقم
 رسالة املدرسة

موافق 
 ًجدا

"4" 

موافق
"3" 

 غري
موافق

"2" 

ارياإلد
"1" 

الوزن 
الرتجيحي

الرتتيب
الرتجيحي

 17 مناقشة برامج رعاية الفائقني 1
13 

7 
9 

1 
2 

- 
1 

185 1 

 17 ًبرامج تنمية الطالب تحصيليا 2
22 

3 
3 

  174 2 

ًإنشاء وافتتاح املدرسة مساء  3
 وأثناء اإلجازات الرسمية

7 
18 

9 
5 

4 
2 

 138 10 

 15اللقاءات عىل مستوى الفصول 4
19 

5 
6 

- 
- 

 169 3 

اللقاءات عىل مستوى  5
 الصفوف

17 
17 

3 
5 

- 
3 

 166 4 

إعداد برنامج ثقايف تربوي  6
 لرتوات محارضات

9 
19 

7 
2 

4 
3 

- 
1 

162 6 

إصدار مجالت أو مطويات  7
 تربوية تدعم رسالة املجالس

5 
5 

15 
17 

- 
3 

 145 9 

التوجيه املعنى ألولياء األمور  8
 والطالب

15 
19 

2 
3 

3 
3 

 155 7 

التخطيط والتنفيذ أليام  9
 مفتوحة شاملة

15 
20 

3 
5 

2 
2 

 م4 166 

إعداد برامج رحالت معسكر 10
 اليوم الواحد لأليام املعلمني

9 
9 

5 
16 

6 
- 

 147 8 
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 "5"جدول رقم 

 املوضوعات الرتبويةرقم
 النقاشية ملجالس اآلباء

موافق 
 ًجدا

"4" 

موافق
"3" 

 غري
موافق

"2" 

اإلداري
"1" 

الوزن 
الرتجيحي

الرتتيب
الرتجيحي

مهام مجالس اآلباء باعتبارها  1
آليات أولية لتوثيق التعاون 
... بني البيت واملدرسة كاللجان

 الخ

9 
21 

"4" 

5 
1 
"3" 

6 
2 
"2" 

- 
1 
"1" 

 م4 155

طرح مواعيد وطريقه  2
 اجتامعات املجالس

7 
17 

13 
5 

- 
2 

- 
1 

155 4 

سية مناقشة املشكالت املدر 3
 الظاهرة بني الطلبة وعواملها

3 
13 

15 
5 

2 
7 

- 
- 

112 8 

مناقشة أساليب مواجهة  4
 املشكالت املدرسية

5 
14 

7 
6 

7 
4 

1 
1 

139 7 

مناقشة الربامج االجتامعية  5
ربط الطالب باملجتمع املدريس

7 
15 

1 
2 

8 
4 

4 
4 

127 9 

مناقشة األيام املفتوحة الحالية  6
 ومدى فعاليتها

15 
15 

3 
7 

3 
3 

- 
- 

162 2 

تلقى املوضوعات الرتبوية من  7
مجلس إدارة املدرسة وخاصة 

 الظواهر االجتامعية

2 
2 

3 
2 

9 
15 

6 
6 

91 10 

تلقى املوضوعات الرتبوية من  8
مجلس إدارة املدرسية ورعاية 

 املبدعني واملتفوق

15 
7 

7 
8 

3 
5 

- 
- 

147 6 

املوارد، "مالية املجالس  9
 "والرصف

15 
15 

2 
7 

3 
3 

- 166 1 

إعداد الئحة داخلية ألعامل 10
 املجالس

15 
15 

3 
7 

1 
2 

1 
1 

156 3 
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 "6"جدول رقم 
 املعوقات الرتبوية واالجتامعية التي تفوق املجالس عن أداء دورها

موافق  املعوقات االجتامعية الرتبويةرقم
 ًجدا

"4" 

موافق
"3" 

 غري
موافق

"2" 

اإلداري
"1" 

الوزن 
الرتجيحي

رتتيبال
الرتجيحي

 معوقات ماليه وعدم توفر  1
 مصادر وموارد للرصف 

 عىل أنشطة املجالس

17 
7 

3 
8 

- 
- 

 169 2 

 عدم استجابة أولياء األمور  2
 مع املدرسة وعدم 
 حضور االجتامعات

15 
13 

5 
12 

  153 5 

 عدم نضوج فكرة مجالس  3
 اآلباء يف املدرسة بعد

5 
15 

15 
5 

- 
5 

 150 6 

4 
 الوقتضيق 

5 
7 

7 
12 

8 
6 

 133 9 

عدم وجود حوافز تقدم  5
 للمدراء

7 
8 

10 
15 

3 
2 

 162 4 

 عدم وجود دراسات  6
 ملتابعة أعامل املجالس

7 
5 

7 
15 

6 
5 

 136 8 

 قلة االختصاصني االجتامعني  7
 من الذكور يف مدارس البنني

17 
17 

3 
5 

- 
2 

 164 3 

 عدم االطالع عىل تجارب  8
 آلباء برامج مجالس ا

 الدول املتقدمة املجاورة

17 
17 

5 
8 

2 
2 

 188 1 

عدم استجابة بعض مدراء  9
 املدارس

4 
- 

6 
15 

10 
10 

 119 10 

عدم التخطيط الجيد ألعامل 10
 أو انعقاد اجتامعات املجالس

7 
15 

9 
5 

4 
5 

 148 7 
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 "7"جدول رقم 
 مقرتحات لتدعيم دور مجالس اآلباء

 ًبوية إيجابياللمساهمة يف العملية الرت

موافق مقرتحات لتدعيم دور مجالسرقم
 ًجدا

"4" 

موافق
"3" 

 غري
موافق

"2" 

اإلداري
"1" 

الوزن 
الرتجيحي

الرتتيب
الرتجيحي

االستمرار يف تطبيق نصاب  1
 االجتامعي يف مدارس البنني

17 
15 

2 
10 

1 
4 

4 
- 

167 1 

تدريب املدراء عىل أعامل  2
 مجالس اآلباء

2 
4 

15 
15 

3 
7 

- 
1 

127 10 

تدريب املدراء عىل أعامل  3
 مجالس اآلباء

15 
15 

5 
10 

  165 3 

رصد ميزانية خاصة لكل  4
 مجالس عىل حده

15 
15 

3 
5 

2 
5 

 158 6 

تلقى التربعات التلقائية من  5
اآلباء واملؤسسات املحلية كافة 

 تحت إرشاف وزارة الرتبية

15 
15 

5 
5 

5 
5 

 170 2 

االجتامعية امتداد الخدمة  6
اإلرشادية إىل املدارس الخاصة

13 
15 

6 
9 

1 
1 

 161 4 

إبداء الرأي من جانب املجالس 7
يف بعض املناهج الرتبوية 

 "توصيات"

5 
5 

10 
15 

5 
5 

 135 9 

املساهمة يف تغيري اللوائح  8
التنظيمية ملجالس اآلباء لتمتد 

 إىل املعلمني

9 
17 

11 
8 

  161 4 

س آباء التمهيد لعمل مجال 9
عىل مستوى املناطق السكنية

6 
17 

14 
5 

3 
6 

 155 8 

التمهيد لعمل مجالس آباء 10
عىل مستوى املحافظات يف 
كافة املدارس باملحافظة 

 الواحدة

8 
17 

12 
5 

3 
6 

 157 7 
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 املراجع العلمية للبحث
 
 : املؤلفات العربية-أ 

 مركـز بيـع الكتـب املعهـد - الخدمة االجتامعية التعليمية :إقبال األمري الساملوطي
 .1997العايل للخدمة االجتامعية بالقاهرة 

 السلسـلة -احمد خليفة الحامدي، دراسات وقضايا من املجتمـع العـريب الخليجـي 
 .1991 الجزء الرابع يوليو - 22 العدد -االجتامعية العاملية 

 - مملكـة البحـرين -يـة املناسـبة للبحـرين  املرحلـة اإلعداد-سمري ايليـا القمحـي 
 .1999مطبعة الخليج 

 .1995 دار القلم - الكويت - الرتبية ومشكالت املجتمع -سيد الجبار 

 . 1996 مكتبة عني شمس - الخدمة االجتامعية يف املدارس -عبد الكريم العفيفي 

  3اهرة ط  عـامل الكتـب القـ- التعلـيم يف دول الخلـيج العـريب -محمد منري مـوىس 
"1995" 

 
 : دراسات وبحوث عربية-ب

 تقـويم دور األخصـايئ االجتامعـي يف العمـل الفريقـي -ضياء جاسم محمد سـنيد 
 كلـيـة الخدـمـة -لتنمـيـة الجواـنـب االجتامعـيـة لشخـصـية الطاـلـب 

 .1995 جامعة القاهرة - فرع القيوم -االجتامعية 

 - مجـالس االبـاء واملعلمـني  منـوذج- تنظيم املجتمع املدريس -عوين محمد قنصوة 
غـري .  كليـة الخدمـة االجتامعيـة- جامعة حلوان -رسالة املاجستري 

 .1983منشورة عام 

 قسم التوثيق - مركز املعلومات والتوثيق - وزارة الرتبية والتعليم -مملكة البحرين 
 - التقريـر الـوطني - تطـور التعلـيم يف مملكـة البحـرين -الرتبوي 

ة السادسة واألربعني ملؤمتر الرتبية الدويل املنعقد يف املقدم إىل ادور
 .2001 / 9 / 8 - 5جنيف يف الفرتة ما بني 

 قسم التوثيق - مركز املعلومات والتوثيق - وزارة الرتبية والتعليم -مملكة البحرين 
 - 2001 التقرير السـنوي ألعـامل الـوزارة للعـام الـدرايس -الرتبوي 

2002. 

 النظـام - قطـاع التعلـيم العـام والفنـي -زارة الرتبية والتعلـيم  و-مملكة البحرين 
 .1999 نوفمرب-األسايس ملجالس اآلباء 
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 :املراجع العلمية للكتاب 
 - ـعـامل الكـتـب - الخدـمـة االجتامعـيـة والتغرياالجتامـعـي - الـفـاروق زيك ـيـونس -1

 .م1978 -القاهرة 

ـث  _____________ -2 ـامل الثاـل ـي يف الـع ـيط االجتامـع ـة التخـط ـرتجم"مقدـم  "ـم
ـي  ـدم العلـم ـت للتـق ـة الكوـي ـة، -ملؤسـس ـب املرتجـم ـلة الكـت  سلـس

 .الكويت/ 1/1990ط

علم االـجـتامع واالـسـليب التطبيقـيـة، ـعـامل االـسـس النظرـيـةل _____________ -3
 .، القاهرة1972الكتب، 

ــة، -4 ــة الجامعـي ــتامع ،دار املعرـف ــم االـج ــادىء عـل ــدوي، مـب ــيد محمدالـب  الـس
 .1989االسكندرية،

 عبدالرحمن الخطيب، الخدمة االجتامعية التكاملية ودورها يف تطـوير الخدمـة -5
ه،جامعـة االسـكندرية، االجتامعية املدرسية املتكاملة، رسالة دكتورا

 . غري منشورة1990

ـيل  _____________-6 ـكالت التحـص ـية ومـش ـة املدرـس ـة االجتامعـي ، دور الخدـم
الدرايس ،يف املرحلة الثانوية،دولة الكويت،رسالة ماجسـتري، جامعـة 

 .1984االسكندرية، غري منشورة، 

ــية  _____________-7 ــة املدرـس ــة االجتامعـي ــارص"، الخدـم ــالة واملـع ، "ة االـص
 .1997دارالجامعات ،رام الـلـه، فلسطني ،

، الخدـمــة االجتامعيةالحديـثــة، دارالجامـعــات ،رام الــلـــه،  _____________-8
 .1998فلسطني ،

ــة والنفـســية ،مرص  _____________-9 ــة الطبـي ، مامرـســة الخدـمــة االجتامعـي
 .2004للخدمات العلمية، القاهرة، 

ـة االجتام _____________-10 ـة، مرص ، الخدـم ـة يف مجــال االعاـق ـة املتكامـل عـي
 .2004للخدمات العلمية، القاهرة، 

ــادية  _____________ -11 ــدماتهم اإلرـش ــال التوـحــديني وـخ مـشــكالت األطـف
واالجتامعـيـة، دراـسـة مـسـحية ـلـبعض مراـكـز الرعاـيـة يف البـحـرين، 

 "28 "مجلة كلية الرتبية، كلية الرتبية، جامعـة عـني شـمس العـدد 
 .2004 "1"الجزء 

 ، دور مـجـــالس األـبـــاء يف دـعـــم العملـيـــة الرتبوـيـــة يف  _____________-12
ـة،  ـة اإلعدادـي ـم املرحـل ـة نـظـر معـل ـن وجـه ـة ـم ـدارس الحكومـي  اـمل
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ـد  ـة معـه ـوم الرتبوـي ـة العـل ـرين مجـل ـة البـح ـة مملـك ـوزارة الرتبـي ـب
 ."2003/أكتوبر/ الرابع"الدراسات الرتبوية جامعة القاهرة العدد

طيب، الكشف عـن العوامـل االجتامعيـة املؤديـة إىل انحـراف  عبدالرحمن الخ-13
األحداث، والتـدابري املتخـذة نحوهـا يف مراكـز االحـداث املحـرفني، 

 - جامـعـة ـعـدن -ـبـاألردن، مجـلـة العـلـوم االجتامعـيـة واإلنـسـانية 
 " باحثان 2003املجلد السادس، العددالحادى عرش من يناير يونيو 

 ."الباحث األول 

، واقع الربامج النظرية والعملية يف املؤسسات التعليميـة يف ______ _______-14
ـرؤى  ـة، واـل ـيم الخدمــة االجتامعـي ـوطن العــريب يف مجــال تعـل اـل
املستقبلية مع الرتكيز عىل مرص، مجلة القاهرة للخدمة االجتامعية 

  2003العدد القادم املعهد العايل للخدمة االجتامعية أغسطس 

ـداين يف إـعـداد االخـصـاىئ االجتامـعـي ، وا _____________-15 ـدريب املـي ـع الـت ـق
 " 2003 " الـعـدد األول يـنـاير -البحريـنـي، مجـلـة العـلـوم الرتبوـيـة 

 .معهد الدراسات الرتبوية، جامعة القاهرة

، دراسة استكشافية ألراء عينة من أعضـاء هيئـة التـدريس  _____________-16
ور املؤسـسـات بجامـعـة البـحـرين، العوـملـة، ـمـع تـصـور مـقـرتح ـلـد

 العـدد -التعليمية للحد مـن آثـار العوملـة مجلـة العلـوم الرتبويـة 
 .  جامعة القاهرة- معهد الدراسات الرتبوية " 2002"الرابع أكتوبر 

 "، الخدمة االجتامعية املدرسية كمامرسة مهنيـة تخصصـية  _____________-17
تامعيـة،  مجلة القـاهرة للخدمـة االج"رؤية نظرية نقديةـ تحليلية 

 املعهد العـايل للخدمـة " 1994 "العدد الخامس ا لجزء الثاين يناير 
 .االجتامعية بالقاهرة

ـة  _____________ -18 ـة االجتامعـي ـارصة يف الخدـم ـة واملـع ـات الحديـث ،االتجاـه
 اـملـؤمتر اـلـدويل الثاـلـث للخدـمـة النفـسـيةواالجتامعية "والنفـسـية 

 .شورمن.2000الديوان االمريي، دولة الكويت، 

ـة  _____________-19 ـال مكافـح ـة يف مـج ـة االجتامعـي ـايئ الخدـم ـدور الوـق ، اـل
 خدـمـة  ، جامـعـة الكوـيـت مرـكـز" رؤـيـة نظرـيـة نقدـيـة"املـخـدرات
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 ندوة ااملخدرات، طرق الوقاية والعـالج "املجتمع والتعليم املستمر
 .م منشور1989 إبريل 5-4ه،1409 شعبان -29 -28

ـدالرحمن الخطـيـب، امل-20 ـةيف املؤسـسـات  عـب ـة االجتامعـي ـة للخدـم امرـسـة املهنـي
العقابية،مجموـعـة مـحـارضات يف اـلـدورة التدريبـيـة ملجموـعـة ـمـن 

ــوزارة "ضـــباط الرشطـــة النســـائية ــابع ـل ــز االحـــداث الـت  مرـك
الـدورة 18/2/2005ــ 15 يف الفرتة ما بني "الداخلية،مملكة البحرين

داب، جامعـة من تنظـيم برنـامج التعلـيم االديب املسـتمر، كليـة اآل
 .البحرين

 عبدالكريم العفيفـي معـوض، الخدمـة االجتامعيـة يف املجـال املدريس،مكتبـة -21
 .1994جامعة عني شمس، القاهرة، 

، 1982 محمد نجيب توفيق، الخدمة االجتامعيـة املدرسـية، االنجلـو املرصيـة، -22
 .القاهرة

ـب _____________-23 ـة الـش ـال رعاـي ـة يف مـج ـة االجتامعـي ـو ، الخدـم اب االنجـل
 .، القاهرة1984املرصية، 

 املراجع الخاصة بنشأة وتطور الخدمة االجتامعية املدرسـية باململكـة العربيـة -24
 :السعودية

ــنوات-25 ــس ـس ــارف يف خـم ــارير 72/1376 وزارة املـع ــارف وتـق ـــ وزارة املـع ـه
 .1382، و1378/1978

26- Wendy Glasgo Winters and FredaEaston, The practice Of 
SocialWork in schools;Division Of macmillan Inc, 
New Yourk.1983. 
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