
لةوفطوال ةراألس مجال في االجتماعي لالعم: انوبعن  الخامسة ةرالمحاض

: -ةراألس مجال في االجتماعي لالعم أوال
: -ةراألس فيرتع1 
 فطر نم فالتعاري نم ديدبالع تيظح فإنها المجتمع، على ةظالمحاف في األساسي ودورها ةراألس ألهمية اظرن

 نع تنشأ التي األساسية البنائية ةدحوال لتمث "ةراألس بأن ىري نم فهناك ،نوالباحثي نوالمختصي االجتماع علماء
 ميظوتن ته،دوح معيدوت المجتمع، حرص بناء في ئيسيرال وردبال موتق التي وهي التجمعات فمختل يقهاطر
.. "بالمجتمع االجتماعية مةظاألن جميع نبي لصوال حلقة وهي كه،وسل
: -يةراألس االجتماعية مةدالخ فيرتع2 

 ةطاألنش "وهي  ةراألس سسةؤبم ميهت يذال االجتماعي لالعم مجاالت نم مجال يةراألس االجتماعية مةدالخ لتمث
 مويت أعضائها، فمختل مع ائفهاوظل االجتماعي أدائها ثحي نم عيمهادوت ةراألس حياة يةووتق لحماية المصممة

 في واألهلية ميةوالحك الصفة ذات سساتؤوالم الهيئات نم ركبي ددع قيطر نع هاذوتنفي ةطاألنش هذه ميظتن
 في ةراألس مع لللعم جهةوالم دووالجه ةطاألنش هذه فوتختل مية،ووالق واإلقليمية المحلية ياتوالمست فمختل

".األهلية أو ميةوالحك تبعيتها في سولي عيتهاون
 دور صتلخي نيمك سابقا إليه ضرالتع مت ما خالل نم: يراألس المجال في االجتماعي األخصائي دور3 

 :سيأتي فيما االجتماعي األخصائي
. -والسجالت روالتقاري المقابالت خالل نم المهني لخدالت إلى تحتاج التي راألس حاالت اكتشاف  /أ

 عليها قمتف ةطخ قوف حياتها ىومست نوتحسي مشكالتها اجهةوم في ةرلألس االجتماعي األخصائي ةدمساع / ب
.
 عالجية  أو تأهيلية أو ويحيةرت الحاجات نوتك دفق ،ماحتياجاته بحس ةراألس  ادرألف جماعية امجرب ميظتن  /ج
 .هارغي أو
 .يةراألس  المشكالت اجهةووم يةراألس بالقضايا االهتمام لأج نم عيطوت ارطإ في ننيطاوالم دوجه دحش / د
 صالفح  عوضوم: مثال يةراألس الحياة ريطولت جيههاووت االجتماعية عيةووالت فالتثقي  امجرب في المشاركة /ه
 : -يلي ما خالل نم ةراألس رعاية سساتؤم خالل نم لالعم و ، واجزال لقب بيطال

 . المختصة سساتؤللم نفسي عالج إلى تحتاج التي الحاالت ليوتح-
.  المهني بريدالت نامجربب أو نمعي لبعم لاللتحاق ةراألس رد ا أف دأح ةدمساع-
. المالية ةدالمساع وقدصن خالل نم لخدال مةدالمنع رلألس مالية ةدمساع صتخصي-
  . ماتهادلخ نويحتاج أبناء يهادل التي راألس لاج نم الخاصة االحتياجات ذوي رعاية سسةؤبم االتصال-
  . الحضانة دور أوضاع متابعة-
  . ةراألس رعاية ماتدخ ريطولت ةرباألس المتعلقة انيةدالمي راسيةدال صياتوت متابعة



  في أو فالطاأل اءوإي سساتؤم في فالطاأل الوأح متابعة لأج نم فالطاأل رعاية سساتؤم في لالعم-
.الحاضنة راألس

 : -لةوفطال رعاية مجال في االجتماعي لالعم ثانيا
 : -لةوفطال فيرتع1 

فإن كلذول ومستقبله ينهوتك وفي اإلنسان حياة في المهمة لرح ا مال نم لةوفطال حلةرم دتع
 وينم ان على هديساع مما يةووالتنم والعالجية قائيةوال الناحية نم لفطال رعية ا ب نويك حلةرالم هذبه االهتمام

ة وحيروال النفسية واالجتماعية والعقلية الجسمية الناحية نم متكامال اونم
 حلةرالم  هي حلةرالم هذه إن لب الشخصية، وونم نيوالتك لرح ا م مأه نم "لةوفطال حلةرم أن ضالبع ىروي

" .اإلنسان شخصية نيوتك في الحاسمة
 م،والمفه اذبه االجتماعي لالعم في نوالمختص ماهت: لةوفطال رعاية مجال في االجتماعية مةدالخ فيرتع2 
:التالي فيرالتع بينها نم فتعاري ةدع دنج كلذل
التي ناالجتماعيي نلألخصائيي المهنية الممارسة هي لةوفطال مجال في االجتماعية مةدالخ -"

 مشكالت اجهةووم احتياجات إشباع في المجتمع في المتاحة ماتدوالخ اإلمكانيات كافة امداستخ إلى فدته
 وتنمية يةوتق إلى سعيا واالجتماعية، ينية،دوال والثقافية، والصحية، التعليمية، ماتدالخ لمث عةوالمتن فالطاأل

 يةوالس االجتماعية التنشئة قوتحقي ملحمايته كوذل البيئية أو الشخصية بانوالج في دةومقص  اترتغيي اثدوإح
. "مله
 اعوأن  ثالثة ميدتق على لةوفطال مجال في االجتماعي األخصائي صريح:لةوفطال مجال في المهني لخدالت3 
:يلي فيما هازجون المهنية ماتدالخ نم
 : -عيميةدالت ماتدالخ أ

نيذال فالطلأل ي االجتماع األخصائي مهاديق التي ماتدالخ عومجم عيميةدالت ماتدالخ لتمث
 يةراألس العالقات:أهمها ةركثي مشكالت ميهدل تصبح كلذل ،معايتهرب موتق ال التي ة بيعيطال مهرأس مع نويعيش

.االنفعالي ابطراالض ومشكالت االجتماعية داعوللق االمتثال ضورف والعصيان درالتم السيئة،
االجتماعية ماتدالخ سساتؤم في مهروأس فالطلأل ماتدالخ هذه االجتماعي األخصائي مدويق

 مإرشاده و مفيه رالتأثي في ينجح و والثقة  امراالحت على مبنية ممعه مهنية عالقة نويك ثحي لةوفطال عايةرل
 .مجيههووت

 لإلهمال  نوضريتع نيذال فالطاأل مع لةوفطال ووقاية حماية سساتؤم في االجتماعي األخصائي ليعم أيضا
 لكي مأنفسه نيدالوال جهووي ،مجههووي المختلفة فاقوالم مع فالتكي كيفية إلى مهدشري ثحي المعاملة ءووس

.فالطلأل ممعاملته اويحسن
 : -المكملة ماتدالخ ب

نع فتختل سساتؤم قيطر نع مهروأس فالطلأل مدتق التي ماتدبالخ المكملة ماتدالخ قتتعل



 زالعج ببسب مشكالت نم نويعان نيذال فالطاأل المثال لسبي على عيمية،دالت ماتدالخ مدتق التي سساتؤالم
 نم تهرأس نتتمك حتى ةراألس برل وإعانة ةدمساع لشك في التكميلية ماتدالخ مله مدفتق مهرألس االقتصادي

 فاة،وال أو القطال ببسب نيدالوال دور فيها يختفي راألس نم حاالت أيضا وهناك فال،طاأل احتياجات إشباع
 ةطضاب ةطكسل االجتماعي األخصائي لخد،فيت يةواألب ةطالسل غياب ببسب مفالهطأل كيةوسل مشكالت ثدفتح

.  لهدوتع مكياتهوسل جهوت التي ةطالسل فالطاأل دويج يلةدب
 : -يلةدالب ماتدالخ ج

توالبي فالطأ لمث بيعيةطال ةراألس رعاية نم اومرح نيذال فالطلأل مدتق التي ماتدالخ بها ديقص
 فالطوأ مأوى بال اوأصبح نيذال اليتامى فالطاأل و ، ...الخ القطال و وبروالح  ارثوالك ببسب مةطالمح
 فالطاأل نم الفئات هذه ففمختل اء،طاللق فالطواأل فةرالمنح ركاألس فالهاطأ على اليةوال منها تذأخ التي راألس

 و اإلمكان، ردبق ماحتياجاته مله تشبع ثحي المختلفة االجتماعية مةدالخ سساتؤم في يلةدب ماتدخ لها مدتق
 نيوتك قيطر نع أو" يلةدالب "و أ" الحاضنة راألس "قيطر نع اءوس ميناسبه يذال يراألس والج قخل تحاول

 و يةدالوال األدوار ممارسة يحاوالن يلةدب أما و يالدب أبا لها صخص ي فالطاأل نم ةرصغي عةومجم نم ة رأس
. اعطالمست ردبالق األساسية االحتياجات إشباع



 : بيطال المجال في االجتماعي لالعم: انوبعن  السادسة ةرالمحاض
 لك "بأنها ىري نم هناك ثحي بيةطال سسةؤالم فتعاري ضبع يلي فيما نتناول: بيةطال سسةؤالم فيرتع - أوال

 تكان اءووس إنشائية أو وقائية أو عالجية، تكان اءوس صحية، رعاية ميدتق فديسته ميظتن أو ة،دوح أو هيئة،
 الصحية، قائيةوال أو العالجية، الصفة هذه سسةؤالم بوتكتس استثناء، بال متخصصة، رعاية أو عامة، رعاية

 العالج ونؤش في ناألخصائيي و نضيرباء،والممطكاأل ،طبال ونؤش في نالمتخصصي نم بمناس ددع دوجول
 " الخ...لأوالتحلي فالكش أو

: -ضروالم الصحة فيرتع ثانيا
 العالمية مةظالمن تفرع دوق المجتمع، في الناس نبي يفهرتع فيختل نسبي مومفه الصحة: الصحة فيرتع1 

 نم والخل درمج توليس الكاملة، واالجتماعية والنفسية، نيةدالب والكفاية السالمة حالة "بأنه الصحة مومفه للصحة
."زالعج أو ضرالم
 ةظرن اختالف ببسب منهما لك فيرتع بيصع إذ الصحة موبمفه ضرالم مومفه طتبري: ضرالم فيرتع2 

 فيها بما لكك اإلنسان ملجس يوالس األداء في لخل أو ابطراض حالة "بأنه ضرالم فرويع  لكليهما، المجتمعات
 التي المشكالت أو قائوالع دأح ديع ضرفالم جي،ولوالبي الكيان مع بجن إلى جنبا واالجتماعي الشخصي فالتكي

 بفحس يةوعض لاموع نع تليس ناتجة نوتك دق والتي ضيرللم أداؤه به طوالمن وردلل يفيوظال األداء قوتع
."وثقافية اجتماعية لاموع نع وإنما
 : -بيةطال االجتماعية مةدالخ فيرتع ثالثا
: -عثمان ىوسل فيرتع
 نوأخصائي بها مويق) إنشائية أو عالجية أو وقائية (بيةطال سسةؤالم في االجتماعية مةدللخ المهنية الممارسة"

 ةدالمساع فدبه كوذل سسة،ؤالم هذبه لالعم قيرف خالل نم نوويعمل ،لالعم اذله خصيصا وادأع نواجتماعي
 والبيئة سسةؤالم في المتاحة اإلمكانيات كافة نم لالستفادة ضربالم لإلصابة ضارمع أو يضارم د،رللف الكاملة

."له اجتماعي أداء أقصى قتحقي لأج نم المختلفة البيئية وفظرال نوتحسي الخارجية،
 : -بيطال المجال في االجتماعي األخصائي دور ربعا ا



:التالية األدوار في بيطال المجال في االجتماعي األخصائي دور ليتمث
 : -بيةطال عايةرال1 

 للعالج واستجاباته ضرللم تقبله ىدوم ض،رالم ونح واتجاهاته ضيرالم كوبسل االجتماعي األخصائي ميهت
 :يلي بما القيام االجتماعي لألخصائي نويمك بي،طال قيربالف وعالقته ببيطال وإلرشادات

 بيطال قيرالف مع والتعاون أوقاتها في األدوية وتناول العالج نامجرب على ةظالمحاف في ضيرالم ةدمساع-
.كذل قتحقي في

. العالج نامجرب في منها االستفادة لأج نم بها ببيطال دويزوت ضيرالم لوح ماتوالمعل جمع-
.  بيطال قيرللف ضهرم وفظر وأيضا ضه،رم بيعةطو الصحية ضيرالم حالة حرش-

 : -النفسية عايةرال2 
 نع رتووالت قالقل اضرأع إزالة في االجتماعي األخصائي ديجته كلذل ضه،ربم ضيرللم النفسية الحالة رتتأث
 أدرك وإذا بنفسه، ثقته زيزتع وأيضا يهدل يةوالمعن وحرال يةوتق على صريح ثحي منها فالتخفي أو ضيرالم

) فالهطوأ زوجته (تهرأس ضعيةوك ىرأخ أسباب يهادل ضيرللم النفسية اتوطالضغ هذه أن االجتماعي األخصائي
.تهرأس على مأنتهط خالل نم المخاوف هذه  إزالة في ديجته فإنه ض،رالم وفظر ببسب معنه وابتعاده

: -االجتماعية عايةرال3 
 بيةطال سسةؤالم بيئة مع فيتكي لجعله االجتماعي األخصائي محاولة في ضيرللم االجتماعية عايةرال لتتمث

 خالل نم وأيضا ،ممعه اجتماعية عالقات نيوتك فدبه ضىرالم نم هربغي االتصال نم وتمكينه ،)المستشفى(
 .معليه مئنانطواال تهرأس ادربأف االتصال نم ضيرالم نيتمك عايةرال هذه

 افقتهرم خالل نم عايةرلل تحتاج التي ضرالم حاالت على فرالتع نم االجتماعي األخصائي نيتمك ما وغالبا
 ليوالتح اذه نويك دوق االجتماعي، األخصائي بلمكت الحاالت ببيطال ليوتح قيطر نع أو المناوب، ببيطل
. ضيرالم ضعوب الصلة ذات االجتماعية سساتؤالم ىدإح أو األقارب أو ةراألس  ادرأف دأح خالل نم



نوالمسني الشباب مجال في االجتماعي لالعم انوبعن  السابعة ةرالمحاض

: -الشباب رعاية مجال في االجتماعي لالعم أوال
 ببس نارسيدال و الكتاب نبي وخالفا اهتماما فرتع التي مالمفاهي نم الشباب مومفه ديع: الشباب فيرتع1 

.الشباب حلةرم وددح ديدتح في االختالف
 أي ،نيرالعش و ابعةرال و ةرعش الثامنة نبي ما مأعماره اوحرتت نيذال ادراألف": مبأنه الشباب فيرتع مويت
 ىطيتخ و. مةواألم أو لةوجرال إلى انتقالية حلةرم بأنها حلةرالم هذه زتتمي و العامة، راسةدال عادة اوأتم نيذال

".خاصة عناية إلى حلةرالم هذه تحتاج اذوله رارتح رأكث نونويك و عايةرال و جيهوالت حلةرم فيها ادراألف

: -الشباب رعاية فيرتع2 
 رعاية مومفه فيربتع اوقام نيذال االجتماعي لوالعم االجتماعية مةدالخ مجال في الكتاب نم ديدالع هناك

:يلي ما ركذن فالتعاري كتل مأه نم و الشباب،
 و ومهارات راتدق اويكتسب وحتى بنجاح والنم لاحرم يجتازوا أن على الشباب ةدمساع إلى فدته التي دوالجه" 

 .نصالحي ننيطاوم اونويك أن على مهدتساع اتجاهات

 رعاية مجال في االجتماعي األخصائي دور رهظي: الشباب رعاية مجال في االجتماعي األخصائي دور3 
:التالي والنح على الشباب

 نم االيجابية ماقاتهط اجراستخ و اتيةذال مراتهدق تنمية نم الشباب نتمكي وردال اذه معنى: التمكيني وردال
:فدبه كذل و االجتماعي األخصائي لعم خالل



 ايجابيةربمشاع الهادإب و المشكالت لح و الحاجات إشباع في زالعج نع الناتجة السلبية رالمشاع نم صالتخل  /أ
.المشكالت لح و الحاجات مقابلة في الثقة تمنح

. للمجتمع المختلفة اثداألح في عيوضوالم رالتفكي  /ب
.  المشكالت لح و الحاجات إشباع في امهاداستخ متعل و اقاتطال اكتشاف و اتذال مفه / ج
. الحياة في افهدأه قتحقي في الشاب إمكانيات قتعي التي باتوالصع اجهةوم / د

: قيتعل فيما للشباب االجتماعي األخصائي جيهوت نويك: جيهيوالت وردال. 
. -ةرالمستم و ارئةطال المشكالت اجهةوم كيفية / أ

. -طالمحي مع فالتكي و اتذال مع قافوالت كيفية  /ب
. -فداله ديدتح و اررالق اتخاذ كيفية  /ج
. -واقعية رةوبص لللمستقب طيطالتخ كيفية  / د
. –الشخصية لوالمي و الخاصة االهتمامات اعاةرم كيفية  / ه

 نم وريةرالض ماتدالخ على لوالحص للتسهي االجتماعي األخصائي ليعم وردال اذه خالل نم:التسهيلي وردال
.وعاترالمش و امجرالب و ةطاألنش في للمشاركة للشباب المجال إفساح و االجتماعية سساتؤالم
 :  وردال اذه خالل نم االجتماعي األخصائي مويق: العالجي وردال
. -يتهاووتق االيجابية رالمشاع وبناء السلبية رالمشاع نم الشباب صتخلي  / أ

. -الحاجات إشباع في السلمية باألسالي و قطرال امداستخ  / ب
. -تجاهلها وندب المشكالت لح محاولة  / ج
. –للشباب فرالمنح كوالسل أشكال نم صالتخل  /د

: -نالمسني رعاية في االجتماعي لالعم ثانيا
 ،نارسيدوال الكتاب نم ديدالع فطر نم االهتمام خةوالشيخ أو نالمس مومفه يلقى: نالمس فيرتع -

 -لك
.تخصصه بحس ّفهريع دواح

 
 في روالتغي جيةولوالبي اترالمتغي نم عةولمجم ضريتع يذال صالشخ "بأنه ناالجتماعيي ظرن وجهة نم فرفيع 

".معه لالتفاع روص واختالف له نيراآلخ إدراك في رالتأثي شانها نم التي واالجتماعية المهنية واألدوار زاكرالم



 الخامسة نس دبع اإلنسان إليها ليص المتتابعة رالعم لاحرم نم زمنية حلةرم "بأنها ىري نم فهناك خةوالشيخ أما
 التي ةرالمبك عايةرال بتج اذل ، راثةووال البيئة لامووبع الحياة طبنم رتتأث بيعيةط يةوحي عملية فهي. نوالستي

 ".المستقبلية خةوالشيخ اضرأم نم تقي

: سيأتي كما نالمس رعاية فيرتع ميت: نالمسني رعاية فيرتع2 
 : -األول فيرالتع

 هي التكاملية و ليةوالشم دوتع ، الحياة رةوص نتحس إلى فدته ماتدالخ نم عةومجم ميدتق هي نالمس رعاية"
 رهاوبص االقتصادية و يةوبرالت و النفسية و الصحية و االجتماعية عايةرال فمنها عايةرال كتل على الغالبة السمة

 ".رسمية رغي و رسمية تيباترت خالل نم مدتق التخصصات نم ديدالع بها رسالة وهي المختلفة

: -يلي ما نتتضم: نالمسني رعاية مجاالت3 
: -لأج نم نبالمسني الخاصة العالجية افداأله جهوت: النفسية عايةرال  /أ

. ىوالشك ركثي نويك ال لكي معاناته ضوخف نالمس كوسل نتحسي-
 . بها واالحتفاظ اقاتدالص نيوتك على نالمس رةدق زيادة-
 بنشاط القيام أو وبيئته تهرأس في االجتماعي ورهدب ارراالستم لأج نم تهروخب نالمس مهارات امداستخ-

 -نمعي
.المتبقية اردوالم ارطإ في

. -هدعن بالغض و فوالخ رمشاع و حيلته قلة لوح همةوالمت نالمس رمشاع نم لالتقلي-
 -نيذال نواالجتماعي نواألخصائي ديؤوي مات،دخ ةدبع نالمسني رعاية سساتؤم موتق: االجتماعية عايةرال /ب

:هي أدوار ةدع سساتؤالم هذه في نويعمل
. –لها حاجته نم دوالتأك سسةؤبالم االلتحاق لقب نالمس حالة في ثالبح-
. –وعالجها مشكالته لح ومحاولة سسةؤالم وج على نالمس فتكيي على لالعم-
. –نالمس نع وريةدال اتهظلمالح االجتماعي األخصائي لتسجي-
. –نبالمسني الخاصة اتطالنشا اعوأن فمختل ميظتن-
. –نالمسني اغرف أوقات للشغ اجتماعية امجرب ةدع رتحضي-

: -نالمسني رعاية سساتؤم لىوتت: الثقافية عايةرال ج
. –موسكينته نالمسني وءده في متساه التي ينيةدال بانوالج لوح االجتماعية واتدالن ميظتن-
. –اءةرالق على مراتهدق ىوومست نالمسني لغات بحس والمجالت ببالكت المكتبة دويزت-
.  والتسلية فيهرالت و الثقافة مجال في يثةدالح يةروالبص السمعية لسائوال رفيوت-



 ولؤمس ببيطو ليةدوصي نضيرمم سسةؤالم لداخ رفيوت ورةرض في عايةرال هذه لتتمث: بيةطال عايةرال د
نمس للك مةدالمق يةذاألغ عيةون اقبةرم ورةرض كلذوك ،نالمسني نع فيكش


