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 : المستخلص
 لمرحلةاألدوار التربوية لألخصائي االجتماعي المدرسي با تحديدإلى  لدراسةا هدفت  

المنهج  اسةاستخدمت الدر  ،ونظريات الخدمة االجتماعية نماذج بعضالثانوية في ضوء 
التربوية المتجددة  واراألد ما تحديد: المحور األول: اآلتيةالمحاور  تالوصفي، وتناول

اإلطار  المحور الثاني: الوقوف علي ،االجتماعي بالمدرسة الثانوية العامة خصائيلأل
المحور الثالث: تقديم بعض  ،ونظريات الخدمة االجتماعية نماذجالنظري لبعض 

المتجددة لألخصائي االجتماعي بالمدرسة  المقترحة لتفعيل األدوار التربوية اإلجراءات
 إلي وتوصلت. الثانوية العامة في ضوء بعض نماذج ونظريات الخدمة االجتماعية

األخصائي االجتماعي الطالب مجموعة من القيم  يكسب :أهمهامجموعة من النتائج 
التعليمي بالمدرسة،  روتينمواجهة ال ياألخصائي االجتماعي األسرة ف يساعد ،االيجابية

األخصائي  يدعم، األخصائي االجتماعي قدرة الطالب على الصبر والتحمل ينمى
األخصائي االجتماعي سلوكيات  يعدل ،كانسان قابل للتعديل البالط االجتماعي

  على تفاعلهم مع المجتمع المدرسي. الطالب السلبية التي تؤثر
 متجددة .الكلمات المفتاحية : األدوار التربوية ال
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Abstract: 

This study aims at defining the educatinal roles of the school social 

worker in the secondary stage in the light of some patterns and theories 

of the social service. The study uses the descriptivecurriculum and 

handles the following axes.The first axis is to define the renewable 

educational roles of the social worker of the general secondary 

school.The second axis is to rely on the theoretical frame of some 

patterns and the theories of social service.The third axis is to introduce 

some suggestive procedures to activate the renewable educational roles 

of the social worker in the general secondary school in the light of 

some patterns and theories of the social service.And they have reached 

to a group of outcomes : the most important is that the social worker 

makes the students acquire a group of positive values which help the 

social worker to face the educational routine at school.The social 

worker develops the ability of the students to have community and 

bearing The social worker subsidizes the student as a human able to be 

reformed . The social worker reforms the negative behaviours of the 

students which affect their reactions with the school community. 

Keywords : The Renewable Educational Roles . 
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 :مقدمة
 رئيسالمعاصرة فهي حتمية ومطلب  جتمعاتتعد التنمية ضرورة من ضرورات الم 

بالدول المتقدمة وتوفير  للحاقالنامية بوصفها الوسيلة الفعالة لعبور التأخر ومحاولة ا لمجتمعاتل
 زمنية مناسبة. ةفتر  فيفرص الحياة الكريمة 

إحداث تغيير اجتماعي، وقد يكون ماديًا يسعى إلى رفع المستوى  إلى وتهدف
حو تغيير االقتصادي والتكنولوجي في المجتمع، أو يكون إنسانيًا يتجه مباشرة ن

 .(Living, 1987, 208) مارستهموم تقداتهمالبشر وقيمهم وأساليب حياتهم ومع اهاتاتج
مكانة إستراتيجية  غلاالهتمام بالمجال التعليمي كأحد نظم المجتمع يرجع إلى كونه يش ويعد

المجتمع المعاصر فكل الشواهد أو المؤشرات المجتمعية للدول المتقدمة أثبتت أنه ال يمكن  في
التعليمي،  لنظامشتى المجاالت إال إذا كانت البداية بتطوير وتفعيل ا فيألي مجتمع أن يتقدم 

على تدير وتنفذ عملية التنمية ويلقى  التيبحكم أنه النظام المسئول عن إعداد الكوادر البشرية 
كافة الجوانب، كما يعتمد التعليم الجيد بدرجة كبيرة على  فيبالمجتمع  النهوضعاتقها مسئولية 

 (.73،  1992العال ،  أبو محمدوالمنزل ) لمدرسةوجود عالقة وثيقة بين ا
 فيتربوية لها وظائفها االجتماعية المهمة  يميةالمدرسة مؤسسة تعل تعد   

مجال الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية، يشتمل  ففي،  فةالمجاالت التربوية المختل
 دياالجتماعي واالقتصا لتغييرا عملياتاألساسية لدفع  ةفي أنها تعد األدا مدرسةدور ال

 (.105،  1993 ، سليمان عدليكمؤسسة ذات دور تنموي مؤثر في المجتمع )
أهّم المؤّسسات في المجتمع والتيي يتوقّيع منهيا أن تقيوم بيأدوار مختلفية  من والمدرسة

للطييالب والتربييية الصييحيحة السييليمة، فييال يقتصيير دورهييا علييى الجانييب  ةفييي مجييال التربييي
ّنميييا يتعيييّداها إليييى إكسييياب المهيييارات المتنّوعييية بطريقييية  المعرفيييي واكتسييياب المعلوميييات، واد

 .والمتغّيرة جّددةالمجتمع، ومتطلباته المتوظيفية حّتى تساعدهم على التكيف مع 
 
 

 الدراسة: مشكلة
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أهدافه،  تحقيقالتعليمي في  النظاميعتمد عليها  التيالمدرسة من أهم الجهات  تعد 
كمؤسسة تربوية تعليمية ذات وظائف اجتماعية مهمة في المجتمع ويكتسب الطالب 

 التيإلى خبرات الحياة اليومية  إضافةمن خاللها على العديد من الخبرات التعليمية، 
 . (Sarason, 1995, )على اإلسهام الفعال في مجتمعهم مستقبالً  تساعدهم

لما تقوم به  ،من المؤسسات االجتماعية التي يوليها المجتمع اهتماًما كبيًرا والمدرسة
المجتمع وتربيتهم، حيث يعد المجال المدرسي من  امن دور بارز فى تعليم أبناء هذ

 ،علي أبو المعاطى ماهر) المجاالت التي تمارس فيها مهنة الخدمة االجتماعية كثرأ
1999 ، 55) . 
والقيم السليمة المتناسبة مع القيم  يدةعن إكساب الطالب األخالق الحم ئولةالمدرسة مس إنّ 

عن تنمية قدرات  ئولةوأيضًا هي المس ليده،مع عادات المجتمع وتقا فقةاإلسالمية، والمتوا
للمتعلمين نحو الجوانب المختلفة للحياة، وقد يختلف مفهوم المدرسة لدى الكثير  ةواتجاهات إيجابيّ 

 من الناس عن المفهوم السليم والصحيح لها.
المؤسسة التعليمية لها تركيبها البنائي وكيانها الوظيفي وكالهما نابع من  فهذه

 أداة إنهاالي  أهميتهابه وتعود  السائدة فقظروف المجتمع ويخضع للدوافع والموا
التنمية وهى تشكل مجتمعًا له خصائصه المميزة فهو مجتمع صغير له  فيالمجتمع 

 تمعكنف مج فيفى كنف ضوابط محددة وهى تعيش  أفرادهواضحة ويعيش  أهداف
منه مجتمعًا  لخاصة تجع بصفاتالتي تمر به ويتميز  واألحداثاكبر يتأثر بالظروف 

 .(85، 2006 ،سليمان عدلي) ختلف عن غيرهي
الخدمة االجتماعية في مقدمة المهن، التي تسعى دائما إلى التقويم المستمر  وتعد

وجوانب مختلفة، وعلى قمة هذه األبعاد  بعادألوضاع الممارسة المهنية وما تحتويه من أ
األداء المهني  لألخصائي االجتماعي باعتبار أن األداء المهني هو المحصلة النهائية 

 .(54،  1992 ، عبد المعطى كمال) عادتلك األب لتفاعل
كان األخصائي االجتماعي هو الشخص المهني المسئول عن ممارسة مهنة  ولما

أهدافها من  يقاالتها المختلفة واألداة التي من خاللها يتم تحقفي مج ماعيةالخدمة االجت
خالل االلتزام بفلسفتها ومبادئها وأساليبها العلمية وبالتالي يساهم األخصائي االجتماعي 
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 ، شحاته جمال) المهنيين في تحقيق التنمية المرغوبة في المجتمع منمع غيره 
1997 ،49) . 
 عارففإن األخصائي االجتماعي في حاجة مستمرة إلى اكتساب المزيد من الم لذا

والمهارات والخبرات بما يصقل شخصيته المهنية وبحيث يكون أكثر قدرة على أداء 
من خالل تحسين  لمجتمعالتنمية فى ا تحقيقبدور أكثر فاعلية في  هاممسئولياته واإلس

التي يقدمها للمستهدفين سواء كانوا أفراد أو  نيةممارسته المهنية وتجويد الخدمة المه
 عبدالحميد  وعبد، الجوهري محمد) يةجماعات أو أسر أو منظمات أو مجتمعات محل

 .(23، 1991 ،المحسن
الخدمة االجتماعية في المجال المدرسي تعتمد على معارف ونظريات  إن كما
 طرق دماالجتماعي في المدرسة يستخ فاألخصائيلذا  االجتماعية، الخدمة وطرق
التالميذ الذين يتعثرون في  مساعدةفي عملية المساعدة بهدف  يةاالجتماع الخدمة

إلعداد أبنائها  ليميةعلى تحقيق أهدافها التربوية والتع ةتعليمهم ، ومساعدة المدرس
 .للمستقبل
صائي المهني في ألن الممارسة العامة للخدمة االجتماعية تستلزم تمتع األخ ونظرا

بالمهنة ، والتي تعد مؤشرا وأساسا  خاصال لمعرفةوكذا ا  مليالتطبيق الع اراتبمه
االجتماعي   خصائيلتقييم أداء األخصائي االجتماعي كممارس عام، وتستلزم من األ

تدخاًل مهنيًا فهو ال يختار العمل مع مشكالت معينة أو قضايا محددة لذا فهو في 
 . (107 ،2009 ، شحاته جمال) العديد من المهارات تساباكحاجة ماسة إلى 

تتطلب اكتساب المعارف النظرية الجديدة والخبرات والمهارات والقيم المرتبطة  كما
بالممارسة المهنية في مجال الخدمة االجتماعية والتعرف على النماذج والنظريات 

االجتماعي في شتى  خصائييؤديه األ الذيالعمل  جازمنها في سرعة إن ستفادةالحديثة واال
 التربوية بنجاح . األدوارالمجاالت. والتي تحدد وتستلزم قيامه بالعديد من 

 
 :  اآلتية األسئلة يمشكلة الدراسة الحالية ف وتتلخص

 األدوار التربوية المتجددة لألخصائي االجتماعي بالمدرسة الثانوية العامة ؟ ما .1
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 ؟الجتماعيةونظريات الخدمة ا نماذجاإلطار النظري لبعض  ما .2
التربوية المتجددة لألخصائي االجتماعي  األدواراإلجراءات المقترحة لتفعيل  ما .3

 ؟ماذج ونظريات الخدمة االجتماعيةضوء بعض ن فيبالمدرسة الثانوية العامة 
 
 الدراسة: أهداف
 :اآلتيةفي األهداف  دراسةال أهداف تتحدد
األدوار التربوية المتجددة لألخصائي االجتماعي بالمدرسة الثانوية  علي الوقوف. 1

  .العامة
 .ونظريات الخدمة االجتماعية نماذجالضوء علي بعض  إلقاء. 2
لألخصائي  دةالتربوية المتجد األدواربعض اإلجراءات المقترحة لتفعيل  تقديم. 3

ونظريات الخدمة  نماذجفي ضوء بعض  عامةالثانوية ال لمدرسةاالجتماعي با
 االجتماعية.

 الدراسة: أهمية
التي تمارس فيها مهنة الخدمة  المهمةالمجال المدرسي من المجاالت  يعد .1

 االجتماعية.
األدوار التربوية لألخصائي االجتماعي لزيادة  فعيلوالتعليم بت تربيةوزارة ال اهتمام .2

والتنموي  لترفيهيفاعليته في المجال المدرسي واالرتقاء بالمستوى التعليمي والتثقيفي وا
 .ئيواإلنما

األدوار التربوية المتجددة لألخصائي االجتماعي  تفعيلهذه الدراسة في  تسهم .3
 االجتماعية. دمةبالمدرسة الثانوية العامة في ضوء بعض نماذج ونظريات الخ

هذه الدراسة بعض الموجهين واألخصائيين االجتماعيين والعاملين باإلدارة  تفيد .4
بالمدرسة  يتماعالمدرسية والبيئة المحيطة في تفعيل األدوار التربوية لألخصائي االج

 الثانوية العامة في ضوء بعض نماذج ونظريات الخدمة االجتماعية.
 الدراسة: منهجية

 .لطبيعتها لمناسبتهالوصفي  المنهجالدراسة  اتبعت
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 راسةالنظري للد اإلطار
االجتماعي بالمدرسة الثانوية  لألخصائي المتجددةالتربوية  األدوار: األول المحور
 العامة:

يقوم بها  التيالمتجددة  التربويةنتناول مجموعة من األدوار  يتم الدراسةهذه  وفى
 االجتماعي بالمدرسة الثانوية ومنها ما يلي: خصائياأل

 كموجه للسلوكيات الطالب: عياالجتما األخصائي (أ )
النسق المؤسسي  أواألخصائي االجتماعي في هذا الدور بتزويد نسق الطالب  ويقوم

المختلفة ومساعد نسق  اقفللتعامل مع المو  يحتاجوهاالتي  تبالمعارف والمعلوما
الزمة إلتمام تفاعلهم االجتماعي  تالطالب على ممارسة سلوكيات ايجابية ومهارا

 بطرقة سليمة ولذا فهو يعمل على:
التي تمكنهم  من مواجهة مشكالتهم وكيفية  المعلوماتالطالب بالخبرات و  تزويد .1

مكانيات المدرسة في التوافق االيجابي مع المجتمع و  ممن إمكانيته وقدراته فادةاالست اد
 المدرسي.

الطالب مجموعة من االتجاهات والقيم االيجابية وخاصة القيم الدينية  إكساب .2
واألخالقية واالجتماعية كاالنتماء للمجتمع، والعمل الجماعي وتنمية روح التعاون، 

 وتقدير قيمة الوقت والعمل. سة،وتحمل المسئولية واحترام النظم العامة ونظام المدر 
 معالنفسي والجمعي للطالب كأفراد وكجماعات بتفهم القضايا مشكالت المجت الجو .3

 المدرسيةوالقومي حتى يسهموا في التنمية االجتماعية للحياة  لمحليالمدرسي والمجتمع ا
األنساق  افةيتسم بالتفاعل االيجابي من الطالب وتنظيم العالقات بين ك وفي ج

 رسية.المد
الطالب مهارات التوافق والتكيف مع المجتمع المدرسي ومع البيئة ،  إكساب .4

كسابهم المهار   محمد) اتعن طريق استثمار أنشطة الجماع ماعيةوالخبرات الج اتواد
 .(150 ،2015 ،عبدالفتاح

دور كموجه؛ مساعدة الطالب على التزود بالمعارف والمعلومات التى يحتاجها  ويعني
يوجد فيه ومساعدة نسق العمالء على ممارسة  ذيمع مشكلته أو الموقف ال للكي يتعام
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 قد تكون نماذج بديلة للسلوكيات والمهارات الحالية ةواكتساب مهارات جديد كياتسلو 
 .(306 ، 2011 حنا، مريمو  شحاته جمال)

الدور بتزويد الطالب بالمعلومات والمهارات المطلوبة لتحسين الوظائف  ذاه ويقوم
 .(70،  2013 ، انعثم سلوي) ينةأو لتفادي التعرض لمشكلة مع يةاالجتماع

مهام تعليم العمالء مهارات التكيف والتوافق من خالل  فيذاألخصائي االجتماعي بتن ويقوم
مدادهم بالمعلومات والمعارف وبالقدر المناسب، وتقديم النصيح وتحديد البدائل  ةالتوقعات واد

 (.257، 2005 وآخرون،شحاته  جمال)
كسابهم  وتزويدهم بالمعارف خالل هذا الدور يقوم األخصائي االجتماعي بتعليم الطالب ومن واد
المشكالت الجماعية والمجتمعية بداًل من  مواجهةااليجابية وحثهم علي االهتمام ب كياتو السل

التي تجري من حولهم سواء  مورحول مشكالتهم الشخصية والمشاركة الفعالة في كل األ لتمركزا
 سياسية أو ثقافية. وكانت قضايا اجتماعية أ

 (Zastrow, 2004, 368)األخصائي االجتماعي كمدافع :  دور (ب )
ففي المحيط المدرسي  ي،المدرس الجتماعيمن أكثر األدوار أهمية لألخصائي ا وهو

المدافع هو شخص يدرك حقوق عمالئه وال يتنازل عنها، حيث يمكن مساعدة األسرة أو 
الطالب في مواجهة الروتين التعليمي أو التعامل مع باقي أنساق المدرسة، وهذا الدور 

ًً مفيد  مع األسر غير المطلعة جيدًا علي النسق التعليمي، من حيث فهم  خاصًة
ذا شعروا أن البرامج ال لقانون،حقوقهم في ظل ا تقدمها المدرسة غير مالئمة  تيواد

 عيةأن يعرفهم علي مؤسسات الخدمة االجتما تطيعالطالب، واألخصائي يس جاتالحتيا
مات مدعمة، وهو الشخص الذي أو تقديم خد طفالهمالمتاحة إلعطائهم معرفة أفضل أل

 بتنشئةأو الشعور باأللم المرتبط  والمخاوف،يتحدث عن التعقيدات، والصعوبات، 
الطالب الذي يختلف من طالب آلخر، وهناك وظيفة أكثر أهمية للمدافع وهي الدفاع 

مع المعلمين، واإلداريين، أو مجالس المدرسة، علي  تعن اآلباء كجماعة في مقابال
ثال: تحتاج هيئة التدريس إلي فهم أن هناك العديد من اآلباء الذين ال الم يلسب

يستطيعون إرشاد أبنائهم في الواجبات المدرسية، بدال من الشكوى من نقص المساعدة 
في تطوير طرق مساعدة الطالب  عدةإلي المسا اريينالوالديه، ويحتاج المعلمين واإلد
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اإلضافي للطالب للمقابلة مع  الوقتة، أو مثل: المساعدين النظراء، جماعات المهار 
المعلم قبل أو بعد الدرس، مثال آخر: في مجال مشاورات اآلباء/ المعلمين وغالبًا ما 

مساندة من اآلباء لو  ريرهب اآلباء مقابلة المعلم، حيث يستطيع المعلم أن يكون أكث
بية عن الطالب التعليقات االيجا ضبع لمعلممشاورات عن طريق إلقاء ا اأنهم بدأو 
 وقدراته.

ويكون فيه األخصائي االجتماعي مطالب النساق العميل  توجيهيدور فعال و  وهو
المؤسسات الموجودة في المجتمع غير مهمته  وتكون دةيكونوا محتاجين للمساع ماعند

 ، محمد احمد) بالمساعدة ويحاول أن يبرهن ويقنع المؤسسات بحاجات انساق العميل
2006 ، 188) . 

 حيييثوقضييايا نسييق الطالييب  واقييفم بتبنييياالجتميياعي  األخصييائيهييذا الييدور يقييوم  وفييى
العييادل ميين الخييدمات وتلقييى  ميقييوم بالييدفاع عيين مصييالحهم والمطالبيية بحقييوقهم ونصيييبه

 ،عبيدالفتاح محميد )الرعاية والخدمات التي تشبع احتياجاتهم ولذا فهو يقوم بالعمل على:
2015 ، 153) 

أو  مدرسةال إدارةعلى  اجاتهموغرض ح ببتوفير الخدمات المناسبة للطال المطالبة .1
لتوفير برامج رعاية الطالب ولتوفير المساعدة المالية لغير  علىعلي لمستويات األ

 األخرى. خدماتالقادرين وبرامج رعاية الطالب الفائقين وسائر ال
جراءاتبإجراء تعديالت وتغيرات في سياسات  المطالبة .2 نظمات المهتمة برعاية الم واد

 الطالب حتى تكون أكثر فاعلية في خدمتهم.
المتصلة بالمجال المدرسي كالتنظيمات التعليمية  هنيةالم لتنظيماتمع ا العمل .3

والقومية والمجالس المحلية وذلك من أجل المساهمة في تحسين العملية التعليمية 
جراءاتوالتأثير في السياسات المدرسية  تعامل المدرسين  وأسلوب المناهج عالعمل ونو  واد

 مع الطالب.
 (Zastrow, 2004, 371)االجتماعي كعضو في فريق انضباطي:  األخصائي دور (ج )

مهاراته في االتحاد مع  ستخدمالمدرسي ي االجتماعيدوٌر أخر لألخصائي  وهناك
معلم تعليم  -معالج اللغة -األعضاء في المدرسة ضمن فريق مثل)المعالج النفسي
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وتسمي هذه المجموعة بي)  لطالباالحتياجات التعليمية ل دطبي( لتحدي لجمعا -خاص
 انضباطي( وهذا الفريق ينبغي عليه اآلتي: -فريق متعدد

 لتوظيف األسري والمهارات االجتماعية ولي الطفل واألسرة وتأكيد علي ا تقدير
 .للطفلوالتكيفية 

 األسرة وتحليل الدور من خالل التدريب في  رشادمع اآلباء طبيًا من خالل واد  التعامل
 األساليب الخاصة مثل: تعديل السلوك أو التدخل في األزمة.

 المعلم. وتدريبومساندة  مالحظة 
يتحلي بمهارات ومعرفة تساعده علي  هنا يعمل كجزء من الفريق البد أن واألخصائي

يجاد فج ت،التعاون مع الفريق حيث ينشدوا إلي تخفيف المشكال في الخدمات،  واتواد
المدرسي  نسقوالتداخل فيما بين المهارات الفردية، ومن ميزاته أنه المسئول األول في ال

 مع المجتمع الكبير.
 االجتماعي كممكن: األخصائي دور (د )

بداخلهم  لتيهذا الدور مساعدة الطالب علي اكتشاف المصادر والقوي ا ويعني
المنشود وفي هذا الدور يمد األخصائي االجتماعي  يروتدعيمها وذلك إلحداث التغي

 جمال) نسق العميل بالدعم الالزم من أجل اتخاذ اإلجراءات المطلوبة لتحقيق األهداف
 .(120 ، 2012 ،شحاتة



 االجتماعية  لخدمةنماذج ونظريات ا بعضضوء  في العامة الثانوية بالمدرسةاالجتماعي  لألخصائي المتجددةالتربوية  األدوار

 سيد مرزوق محمد عبد الحليمأ/                  د/ ننسى أحمد فؤاد                      سيد محمد السيدأ.م.د/ محمد 

 2019ديسمبر                                - 471 -                               واألربعون  حاديالعدد ال

 اكتشافمساعدة نسق الطالب على  إلىاالجتماعي  األخصائيدور يسعي فيه  وهو
القوة بداخله واستخدامها لتحقيق أهدافه ومساعدته على تحديد أهدافه والعمل  صادرم

 على تحقيقها وهو بالتالي يعمل على:
مكانياتهمواكتشاف قدراتهم  أنفسهمالطالب على فهم  مساعدة .1 ومساعدتهم  واد

 تحقيقًا ألهدافهم. لصالح الطالب ستغاللهاعلى ا
القيادية في الطالب بحيث يصبحون قادرون على المساهمة  راتالقد تنمية .2
 االجتماعية فيما بينهم. اتوتنمية العالق ية،في الحياة المدرس إليجابيةا

عن طريق تدعيم وتطوير النسق  االجتماعيالطالب على النمو  مساعدة .3
القيمي وخاصة قيم تقدير الوقت وتقدير العمل اليدوي والقيم الضابطة للسلوك 

 والمحفزة للعمل.
 إمكانياتهاعلى القيام بوظائفهم االجتماعية والتربوية باستغالل  لمدرسةا معاونة .4
 نملية التربوية موالبشرية والتنظيمية لخدمة العملية التعليمية من ناحية والع ماديةال

 .آخريناحية 
 يميةالمدرسية كأدوات فعالة لتحقيق أهداف العملية التعل ظيماتالتن استخدام .5

 .(152،  2015 ،الفتاحعبد  محمد)          التربوية والتعليمية
 : كمعالجاألخصائي االجتماعي  دور) هـ ( 
والتعامل مع الظواهر  كالتبالعالج االجتماعي للمش عامهذا الدور يقوم الممارس ال وفي

 المتعمقةالمرضية التي يعاني منها مجهول النسب المراهقون من خالل الدراسة العلمية 
بما لدية من نظريات علمية ومهارات فنية مرتبطة بالبحث لتحديد المشكالت التي 

 ،محمد  عادل)      وأسلوب التعامل المهني معها الطالب ينجهوليعاني منها م
1993  ،731). 
األخصائي في هذا الدور بالتأثير في نسق الطالب لمساعدتهم في عالج  ويقوم

كالتأثير في  الجتماعيةمشكالتهم سواء كانوا أفراد أو جماعات وأيضًا عالج البيئة ا
في المجتمع عامة، ولذا  رالمدرسية أو التأثي اإلدارةأو فريق العمل المدرسي أو  األسرة

 يعمل على:
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ب على مواجهة المشكالت التي تواجههم في المدرسة وتؤثر على الطال معاونة .1
وبالتالي تعوق هذه  مدرسي،تحصيلهم الدراسي أو علي توافقهم مع المجتمع ال

السلوكية  لمشكالتالمشكالت المدرسة من تأديتها لوظائفها كالمشكالت االقتصادية وا
 لبعض الطالب.

على تفاعلهم مع المجتمع المدرسي سلوكيات الطالب السلبية والتي تؤثر  تعديل .2
المخدرات  تعاطيكسلوكيات عدم االنضباط أو العدوان والعنف أو  موتعوق نموه

 والتدخين، وذلك بتنظيم برامج ومشروعات كالندوات والمحاضرات وجماعات النشاط.
مجااًل  األسرةالخاصة نحو معاملة أبنائهم حتى تصبح  اآلباءأفكار واتجاهات  تعديل .3

 على أداء أدوارهم االجتماعية. ومساعدتهملتدعيم أبنائها  اً مناسب
والمدرسين أو  ةالمدرسي لإلدارةما يحدث من خالفات بين فريق العمل أو  عالج .4

 ،عبدالفتاح محمد) لنسق المؤسسي من أجل أن تسود المدرسة روح الفريق الواحد
2015  ،152). 
 الخدمة االجتماعية نظرياتو  نماذج بعض: الثاني المحور

 )أ( نموذج حل المشكلة:
نميييييوذج حيييييل المشيييييكلة بقيييييدرة األخصيييييائي االجتمييييياعي عليييييي اسيييييتخدام  ويعيييييرف

 تصلاألساليب والطرق الخاصة بالتعامل مع المشكالت وهي عملية تخضع إلجراءات ت
 (Philip & Others, 1988, 98) علي التحليل والتنظيم قدرةوال صصةبالمعرفة المتخ

 مدخل حل المشكلة: خصائص
أبو المعاطى  ماهرتحديد الخصائص األساسية لمدخل حل المشكلة فيما يلي: ) يمكن

2009 ، 322) 
اإلنسان نتاج لعوامل موروثة وأخري مكتسبة وخبرات متراكمة،  أناألولي:  الخاصية

المحيطة  بيئتهمع  مرسلوكه طالما هو في حالة تفاعل مست تعديلوأنه قابل للتغيير و 
 به.

لإلنسان  ساسية: أن المشكلة تنتج عن عدم إشباع الحاجات األيةالثان الخاصية
باإلضافة لوجود توترات داخلية وضغوط خارجية تؤثر علي أدائه االجتماعي إلي جانب 
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سابقة  مشكالتمن الحلقات اإلشكالية حيث أنها مبنية علي  ةأن المشكلة حلقة في سلسل
أي المشكلة  فيهعلي العميل والموقف الموجود  كيزالحقة وانه يجب التر  تكالأساسًا لمش وتشكل

 .ليةالحا
: أن اإلنسان يمارس عمليات مستمرة لحل مشكلته للتوفيق بين رغباته الثالثة الخاصية

مكانياته وظروفه البيئ من ناحية أخري إلشباع حاجاته والوصول  يةوحاجاته من ناحية واد
 اإلشكاليالتكيف عن طريق اتخاذ قرارات لمواجهة الموقف  منإلي حالة أفضل 

حاجاته ورغباته الداخلية  إدراكفي حاجة للمساعد علي  نسان: ألن اإلالرابعة الخاصية
 لمواجهة لبدائلالحقائق والواقع الخارجي ليمكنه االختيار بين ا إدراكوفي نفس الوقت 

ل األسباب والكيفية التي تمكنه من كيفية تحلي علمأن يت يمكنمشكلته، ألن اإلنسان 
 مواجهة مشكلته إذا توافرت له المساعدة المهنية المالئمة للموقف اإلشكالي.

المدخل علي تدريب نسق التعامل علي استثمار قدراته  يعتمدالخامسة:  الخاصية
علي قدراته من  داً من خالل مساعدته معتم كلةالذاتية وتدريبة علي التعامل مع المش

ة واستثمار الخدمات  المتاحة والمقدمة عن طريق الممارس والمؤسسة ومصادر ناحي
 .(William ,2002, 55) البيئة من ناحية أخري

 المشكلة: حلنموذج  مكونات
 (291 ، 2016 ،شحاته جمالنموذج لوينبرج من عدة متغيرات هي: ) يتكون
 وما تحويه من قيم : ويقصد بها الثقافة السائدة في المجتمع يالتدخل المهن قيم

ومعتقدات تشكل المحيط المجتمعي الذي يؤثر علي عملية تحديد المشكلة  روأفكا
 التي تتطلب التدخل لحلها.

 بها العائد النهائي والذي يمكن تجزئته إلي أهداف  ويقصد: المهني تدخلال أهداف
 فرعية أو مرحلية.

 ونسق العميل  األخصائي: بجانب كل من في عملية التدخل المهني المشتركون
 .لمهنيا تدخليشارك آخرون مرتبطون بالمشكلة أو لحلها في عملية ال أن كنيم
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 وهي الخطة أو الخطط التي يشارك في وضعها يالتدخل المهن استراتيجيات :
 اإلستراتيجيةلحل المشكلة وبالتالي يجب اختيار  الجتماعيواألخصائي ا عميلال

 المناسبة للموقف.
 ائي: ويقصد بها مجموعة الخطوات التي يتبعها األخصالمهني خلدالت عملية 

االجتماعي في التدخل المهني منذ تحديد المشكلة وحتى حلها وتقويم كل الجهود 
 التي بذلت. 

 ومراحل نموذج حل المشكلة: خطوات
 ، أبو المعاطى ماهرماهر ابوالمعاطى  خطوات مدخل حل المشكلة كالتالي:)  ويضع
2009  ،386) 
 األولي: تحديد المشكلة الخطوة 
 الموقفالثانية: دراسة  الخطوة. 
 الموقف. حليلالثالثة: ت الخطوة 
 الرابعة تحديد األهداف. الخطوة 
 الخامسة: التخطيط. الخطوة 
 السادسة: التدخل. الخطوة 
 والرجع. تقييمالسابعة: ال الخطوة 
 وآخرون،حسن  حسين: )ينموذج حل المشكلة أن عجز اإلنسان لحل المشكلة يرجع إل ويفترض
2014 ،105) 
 الدافعية لحل المشكلة. نقص 
 القدرة علي حل المشكلة. نقص 
 اتاحة الفرصة المناسبة لحل المشكلة. عدم 
 
 

 األنساق العامة: نظرية ( ب)
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أفكار األنساق في الخدمة االجتماعية من النظرية العامة لألنساق )لفوني  نبتت 
أن جميع  رضنظرية بيولوجية تفت وهي (Bert lanffy)(،)1971،        برتاالنفي(

من  جزاءالكائنات الحية تتكون من أنساق فرعية، وهي في ذات الوقت عبارة عن أ
وقد تم تطبيق النظرية االجتماعية مثل الجماعات واألسر والمجتمعات يقل  بر،أنساق اك

قد أشار  Payne وباين Hanson تطورا عن األنساق البيولوجية، إال أن هان سون 
إلي أن قيمة نظرية األنساق أنها تتعامل مع الكليات أكثر من أجزاء السلوك االجتماعي 

 (.26 ، 2013 ،سيد  محمد) كما تفعل النظريات األخرى
( النسق بأنه مجموعة من Hall & Faganعرف كل من )هال وفاجان(،)  وقد 

هي  صرمميزة وهذه العنا صائصعالقات وتتميز معا في خ يالعناصر تتجمع معا ف
عادة يتكون من أجزاء  فالنسق ،للنسق ورابط العالقة بينهم تمثل النسق المكونةاألجزاء 

معتمدة ومتفاعلة بعضها مع بعض، ووحدات بينها وبين بعضها عالقات، وربما يتكون 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بشبكة العالقات،  تصلالنسق كذلك من عناصر معقدة ت

 ،2012،  وآخرونعبد الحميد  السيد) تويبقي هذا النسق قليال أو كثيرا في حالة ثبا
12 .) 
 ،فؤاد  وفاطمة،  منقريوسفهمي  نصيف هذا التعريف بثالثة عناصر أساسية هي:) تبطوير 

2016  ،24) 
أن األجزاء بداخل النسق تنتج كيانا أكبر من حاصل  ويعنيالتكامل:  مفهوم .1

ضافة بعضها إلي البعض، حيث ال يمكن فهم النسق  جمع األجزاء علي حدة واد
 بتقسيمه إلي أجزائه المركب منها.  افبشكل ك

داخل  جزاءهذا المفهوم علي تنمية العالقة بين األ ويؤكدالعالقة:  مفهوم .2
 النسق. 
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األنساق الحية سعيا من خالل  تسعيالتوازن بين عناصر النسق:  مفهوم .3
عمليتي استيراد وتصدير الطاقة و الوصول إلي مستوي التوازن بحيث ألتصدر وال 

 .أكثر مما يجب طاقة ستوردت
مكونيات  أوهذا المفهوم "على أساس تصور الجهاز ككيل متكاميل مينظم لعناصير  ويقوم

متفاعليية ومتسيياندة وذات اعتميياد وعالقييات متبادليية فيمييا بينهييا وتحييدد هيييكال أساسيييا كليييا 
 (Percy , 1969,13)يميز هذا الكل المتكامل مع غيره من مكونات أخرى محددة 

النسييق إال  ايكييون بالكييائن العضييوي وال يمكيين فهييم أي عنصيير ميين هييذ"فالنسييق أشييبه مييا 
 ، الخشياب أحميد من خالل صلته وارتباطاته وعالقاته بالمعيايير األخيرى وبالكيل نفسيه")

1981  ،654.) 
 هفإن فاجئيسعى دائما إلى التوازن فإذا ما طرأ عليه أي تغير أو اضطراب م والنسق

على  درومعنى ذلك أن المجتمع قا ،توازنه تعادةسعلى التغلب عليه وا يجيايعمل تدر 
المحافظة على توازنه في كل الحاالت"  منخلق مجموعة من الميكانزمات التي تمكنه 

 (. 129، 1984 ، انكلز اليكس)
"وتوازن النسق يقصد به الحفاظ على النسق وصيانته واستمراره الذي يعتبر نقطة 

عن طريق وجود  حقيقهعلى التوازن ويمكن ت ظوالحفامرجعية أساسية في تحليل النسق 
 عبد اسطالب عبد المجتمع") فيمن الناس  عظمىال لغالبيةمعايير وقيم عامه تشترك فيا ا

 (. 102 ، 1986مختار ،  عادلالمعطى و 
 النسق الواحد فقد نرى:  وداخل

داخلها : وهى تلك األنساق التي تستقبل فقط مدخالت أو وسائل مولدة المغلقة األنساق
 كمالالنوع األنساق الفيزيقية والطبيعية" أي أنها ذاتية وال تعتمد على البيئة ) اويشمل هذ

 (. 66 ،1990 ، عبد المعطى
: وهى األنساق التي تستقبل المداخالت من خارجها، ويدخل تحت المفتوحة األنساق 

 األنساق( البيولوجية أو الفسيولوجية وكذلك كائناتهذا النوع المفتوح األنساق )ال
وغيرها من األنساق البشرية، أي تتسم بالتبادل  يماتأي المنظمات والتنظ ماعيةاالجت

 النشيط مع البيئة.
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العادات والتقاليد واألعراف التي تحكم  جموعةأن كل نسق إطار مرجعي وهو م ةالنظري وتفترض
اإلنساني )النسق( داخل المجتمع، كما أن تحديد اإلطار ضروري جدًا لفهم بقية األنساق  السلوك

 (.575 ،1996 ،العزيز عبد اهلل عبد)
 نموذج األنساق االجتماعية على ثالثة متغيرات هي: ويعتمد
على العوامل التي تتصل بالمجتمع الذي  يركزالمتغير الذي  وهوالمداخالت:  متغير

حاجته إليها  بسببيسعى النسق للحصول عليها  التيبه، والمداخالت يخدمه ويهتم 
والمعلومات والخبرة بأنواعها، والمعرفة  لمادية،مثل المواد الخام، واإلمكانيات البشرية وا

 نظرا لضرورتها وأهميتها لحركة النسق واستمرار وجوده. يهاإل لمنظمةالتي تسعى ا
بتحوييل المييداخالت إليى شيكل آخيير يختليف عمييا  مالتيي تهييت وهيىالتحويليــة:  المعالجـات

 كانيييت علييييه عنيييد دخولهيييا للنسيييق وتيييتم غالبيييية هيييذه المعالجيييات واألنشيييطة داخيييل النسيييق
(Alfred, 1976, 31) 

: وهى حصيلة التفاعل بين المداخالت والعمليات التحويلية، ومين ثيم فيإن أي المخرجات
يمكيين أن يصييل إليييه النسييق ميين  تخلييف أو تييدهور فييي كليهمييا يسييبب تخلفييا وتييدهورا فيمييا

 (Batas &, Cigde, 1975,78) مخرجات
وحدات مكونة من أجزاء تؤدي كل منها  عتبارهايمكن النظر إلى أنساق التعامل با حيث
النسق من عدة عناصر  تكونمن شأنها اإلسهام في تماسك الوحدة الشاملة وي فةوظي

 أو الراجعة.  ةالمخرجات، التغذية العكسي تحويلية،تمثل المدخالت، العمليات ال
 لتمايزمنها االستقرار، التوازن الديناميكي، ا صائصيتميز النسق بعدة خ كما
وتكاملها، ويمكن استخدام تلك النظرية كنظرية  جزاءالترابط، ترابط األ ختالف،واال

لها للوحدات المعرفي وتوجد نظرتها وتحلي كاملالعامة ألنها تحقق الت سةقاعدية للممار 
أن المفاهيم المرتبطة باألنساق من حيث  مااالجتماعية التي يتعامل فيها الممارس، ك

 منتطبيقها على مستوى األنساق التي يتعامل فيها الممارس بدءًا  يمكنالبناء والوظيفة 
 موسى عادلالفرد، األسرة، الجماعة، المنظمة، المجتمع المحلى ثم المجتمع القومي )

 (. 429 ، 2003 وآخرون،
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عريضا  سلوبانظرية األنساق العامة إطارًا أو مجمعا عاما لكل النظريات وأ فتعتبر
وطريقة واسعة مرجعية لتحليل المعلومات والبيانات وتقدم إطار للفهم  لفهمللتفكير وا

الموضوعي والشامل للتفاعل االجتماعي دون تهديد أو خطر على عملية التفريد وال تعد 
بل هي طريقة للتفكير والتحليل الذي يناسب  ف،ها مجموعة من المعار في حد ذات

فهي تقدم إطار يمكن من خالله فهم التفاعل بشكل  دةالمتوفرة في علوم عدي رفةالمع
 (. 42 ،2001 ، العزيز فهمي عبد) يدموضوعي وشامل دون التفر 

 االعتبار أمرين هما: يالنظرية يجب أن نأخذ ف ذهالتعامل من خالل ه وعند
 الداخلية أي أنساقه الفرعية.  سقالن مكونات -1
 ةذات المغزى واألهمية بالنسبة لهذا النسق أي األنساق األكبر المحيط البيئات -2

أو على األقل  هاهذا النسق محل الدراسة جزء من يعتبر والذيوالتي تؤثر بشكل كبير فيه 
 (. 43 ،2001 ،العزيز فهمي عبدعلى صلة بها)

 : مةيلي عرض ألهم المفاهيم التي تحتوي عليها نظرية األنساق العا وفيما
 : الحدود
التي  لقواعدالخاصة لألنساق الفردية وحدد النسق معين هي ا األوصاف هي 

في تعامالت هذا النسق وكيفية هذه المشاركة ويجب أن تكون هذه  كتحدد من يشار 
الحدود واضحة ومعرفة بشكل جيد كي يتم التوظيف االجتماعي بشكل مناسب مما 

دون تداخل كبير فيما بينهم  المختلفةيسمح ألعضاء األنساق الفرعية بالقيام بوظائفهم 
 (. 53 ،2001 ،العزيز فهمي عبد)

القواعد التي تحدد من يشارك في تعامالت النسق اإلجراءات التي الممكن اعتبار  فمن
 برامجالشباب ويمكن تناولها في صورة خطط و  راكزأندية المعاقين بم داخلتنظم العمل 

 للطالب. مةللمساعدة في تقديم الخد
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 : المدخالت
 مكانياتهنا نظرية األنساق إلى أن المدخالت تمثل مجموعة الموارد واإل تشير 

والمؤثرات والمعلومات والعالقات التي تتوفر للنسق وتساعد على مساعدة أنشطته 
 . (.292، 2015 وآخرون، ،حسن حسينوتحقيق أهدافه)

أنفسهم، الخطط والبرامج  طالبمدخالت أندية المعاقين بمراكز الشباب في ال وتمثل
المقدمة لهم وأيضا الموارد واإلمكانيات البشرية المتمثلة في العاملين بمركز الشباب 

كما أن  ب،وأيضا إمكانيات مادية متمثلة في األدوات والوسائل المستخدمة مثل المالع
التي المعنوية تعد من المدخالت والتي تتمثل في جوانب المساندة االجتماعية  ردالموا

 تقدم لهؤالء الطالب. 
 : المخرجات

سلسلة اإلنجازات والنتائج المتحققة عن العمليات واألنشطة التي قام بها النسق أي  وهي 
النسق للبيئة في صورة  مهيقد امختلفة تتمثل فيم طيتبلور في أشكال وأنما لذينتائج عمل النسق ا

 (. 350، 2003 ،أبو المعاطي ماهر) مخرجات
 ريةهنا والناتجة عن الخطط والبرامج والموارد واإلمكانيات البش فالمخرجات 

داخل أندية المعاقين بمراكز الشباب هي اإلنجازات والنتائج المتحققة وهي جوانب وأبعاد 
 المساندة االجتماعية وتكيفه مع البيئة. 

 العكسية )الرجع(:  التغذية
للمخرجات ومدي تقربها  دثمفهوم التغذية العكسية إلي عملية التقييم التي تح يشير

للنسق  سيةالعك ذيةالمقترحة التي حددها النسق نفسه وتأتي التغ مخرجاتوتوافقها مع ال
،  وآخرون حسن حسينالنسق من مصادر عديدة ) قاهاعلى  هيئة معلومات وحقائق يتل

2014  ،55.) 
من الخدمات المقدمة  فادةللمخرجات أي مدي االست يهتقيم ةفهوم إلي عمليتناول هذا الم ويمكن

وتأتي هذه  أنفسهمالمساندة االجتماعية التي حددها المعاقين  جوانبللمعاقين داخل المراكز ومن 
 ورضائهم عنها.  دتهمالعملية من خالل استفا
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 التحويلية:  العمليات
الموارد المتاحة حيث أن  كمية فقط على  عتمادلتحقيق أهدافها باال مؤسسةيمكن أن تقوم ال ال

واجتماعات ولقاءات ومناقشات  روعاتعمليات المؤسسة بما تضمنه من أنشطة وبرامج ومش
حول تعديل وتطوير البرامج وتحسين األساليب المستخدمة كل هذا يمثل تحويل موارد المؤسسة 

عدم استقالل  ؤديإلي تحقيقها لذلك فقد ي المؤسسة سعيإلي المخرجات أو األهداف التي ت
( ومن لةالضائعة غير المستغ لطاقةالموارد وما يسمي بي )ا فقدانبشكل أمثل إلي  المتاحةالموارد 

هنا يتم تقييم هذه العمليات التحويلية باستمرار فإذا وجدت المؤسسة أنها ال تحقق بشكل جيد فإنها 
 (.293، 2015 وآخرون،حسن  حسيناألداء ) مستويتقوم بمراجعتها وتحسين 

الشباب والتي من خاللها يكسبوا  اكزالتحويلية للطالب بمر  ملياتذلك يمكن تناول الع وعلى
في الرياضية، االجتماعية،  ثلةاألنشطة والبرامج المم لجوانب المساندة االجتماعية التي من خال
 الثقافية، والفنية المقدمة بمراكز الشباب. 

 الطاقة:  فقدان
الطاقة  صديراإلنسان مع البيئة المحيطة بها عن طريق عمليتي المهارة وت تتفاعل

النسق  إليلعملية االستيراد بالطاقة الخارجية وتقضي بشكل ما يأتي  يرمزوالمعلومات و 
من الطاقة الخارجية  ديروطاقة ويرمز لعمليات التص اتالخارجية من معلوم البيئةمن 

كل ما يصدر من النسق من معلومات وطاقة إلي البيئة الخارجية وبالتالي ويقصد بها 
من الممكن القول بأن كل نسق لدية مستوي معين من الطاقة وبعبارة أخري فإن كل 

البيئة الخارجية وتصل  تمعين من الطاقة المستخدمة في تفاعال خزوننسق لديه م
ة أكثر من تلك التي تستوردها اإلنسان مرونة فقدان الطاقة إذا زادت تصدير طاق

تصوير  تجفمرحلة فقدان الطاقة فنقصد بها النقص في مخزون النسق من الطاقة والنا
 (.68 ،2016 ، شحاته جمالالتي يستوردها ) تلكطاقة أكثر من 

 
 

 التفاعلي: االرتباط
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 لي،تباد كلمفهوم التفاعل إلى تلك العملية التي تتفاعل من خاللها األنساق المختلفة بش يشير
العمليات  موالمستمر تعد من أه تبادلوبينها وبين البيئة بشكل عام. حيث إن عملية التفاعل الم

خاصية من  لتفاعلتحقيق أهدافه، وعملية ا ىالستمرارية النسق وتنمية قدرته عل لمطلوبةا
وغياب خصائص األنساق المفتوحة، بينما األنساق المغلقة تواجه صعوبات في عملية التفاعل 

 (.60 ،2009وآخرون ،  متولي ماجدة) تلك العملية من أسباب انتهائها
 : التوازن
الثبات وسعيه الستعادة توازنه كلما  نللنسق للحفاظ على حالة م يالميل الطبيع ويعني

 (.59، 2001 ،العزيز فهمي عبد)       زنتهدد هذا التوا
أن تكون أحد التوجهات النظرية التي ساعدت  ستطاعتاألنساق العامة إذًا ا فنظرية

 ةوأدائها وأن تكون ملهم سلوبهاعلى أن تنمو مهنة الخدمة االجتماعية وتطور من أ
فكريًا وعلميًا للقائمين على المهنة من باحثين وممارسين ألن يطوروا معطيات 

 حسن حسين) رديةالنظرية وأدواتهم المهنية في الممارسة مع الحاالت الف متخصصه
 (.104، 2014وآخرون  ،سليمان

صفات حالة النسق  Malcolm Payneالنسق: حدد مالكوم باين  ةحال صفات .1
 بخمس صفات وهي:

 علي نفسه باستقبال مداخالت  نسقالثابتة المستقرة: كيف يحافظ ال حالته
 .تخدامهاواس
 القدرة علي الحفاظ علي طبيعتها األساسية حتى لو  هيالتوازن واالتزان: و  حالة

 غيرنا المداخالت. 
 واعأكثر تعقيدا كوجود أن شكلاألنساق تنمو ب أن: الفكرة القائلة بتمييزأو ال التفاضل 

 كثيرة االختالف في المكونات طوال الوقت. 
 أكثر من مجموع أجزائه.  كلالقائلة بأن ال الفكرة 
 ذلك التغير يتفاعل مع كل  نإتغير جزء من النسق ف ذاالقائلة بأنه إ: الفكرة التبادلية

 ،2006 ، محمد احمد)تتغير أيضا األخرىاألجزاء  نإوبناء عليه ف األخرىاألجزاء 
74.) 
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 النسق:  وظائف .2
 املوالتك الدمج Integrationمع بعضهم  جماعة: بمعنى ضمان انسجام أعضاء ال

يتم من خالل توفر مجموعة  جماعةالبعض، ونعتقد أن ضمان االنسجام بين أعضاء ال
 . رغباتوال يولمن الشروط والخصائص كاالشتراك في المشكلة واالهتمامات والم

 التكيفAdaptation الالزمة  يالتوالتعد التغييرات: وذلك من خالل ضمان إحداث
 ئة. البي طالبفي الجماعة لتتكيف مع م

 على النمط أو النموذج الجماعي  المحافظةPattern maintenance بمعنى :
جراءاتها والمحافظة ع اوهويته سيةأغراضها األسا يدضمان قيام الجماعة بتحد  لىواد

 ذلك.
 الهدف  إنجازGoal Attainment وذلك من خالل توفر الدافع لدى أعضاء :
بن  عبدالمجيد،بن عبداهلل  صالح) أهدافها حقيقوالجماعة ككل إلنجاز وت جماعةال

 (.77  ،2000، طاش
 Potential Values Of Systemsنظرية األنساق:  يالكامنة ف القيم .3

Theory 
القيم الكامنة في نظرية األنساق كإطار لتنظيم المعرفة في الخدمة االجتماعية     
 :يوه
 داألنساق تسمح لنا بتبادل كثير من المعلومات وتعمل كنموذج لتحليل وتزوي نظرية 

من فروع المعرفة األخرى والتي تحتاج إليها في  معلوماتمن ال رالنظام بعدد كثي
 االجتماعية.  الخدمة

 ترتبط باألنساق ونموها ووظيفتها وبنائها والتي يمكن تطبيقها من أجل  المفاهيم
 لعمالئهم.  يين االجتماعمساعدة األخصائيين 

 بإطار للعمل الذي يزودنا بعناصر المشكلة االجتماعية  ودنااألنساق تز  نظرية
 االجتماعية والعالقات االجتماعية المتبادلة ومتضمنات التغير.  حداتومحتويات الو 
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 في  والنظر ديكاليةالنهاية والتغيرات الرا دوتعد هاية،الن ساوياألنساق مقيد ومرتبط بت مفهوم
تقرير المصير،  بحقفيما يتعلق  االجتماعيالسببية، واحتماالت التغير والتي تساعد األخصائي 

 ومشاركة العميل في عملية التغير. 
 التحول مع األنساق األخرى وبيئاتهم االجتماعية  راراستم توحالمف سقالن متطلبات

 لتقويم النمو، وتصبح كدليل الوظيفة. 
 إدراك  ركزنظرية األنساق يوصل إلي الهدف في النسق، وذلك إلي م استعمال

االجتماعيين  ئيينالمفتوحة فان األخصا نساقاأل ياألخصائي لو حدث التغير والتوتر ف
 (. 64 ، 2004 ،عبد الحميد السيديحتاجون لتوحيد اهتمامهم إلي "لماذا يقاوم التغير)

 االجتماعي ونظرية األنساق: األخصائي
 أن يكون مدركًا وواعيًا باألمور التالية: جتماعياألخصائي اال على

مكانياته  قدرات .1  .وحدودهالطالب أو نسق الطالب الذي يتعامل معه واد
مكانياته وح قدرات .2  .دودهاألخصائي االجتماعي نفسه واد
مكانياتها  مكانة .3 المؤسسة التي ينتمي إليها األخصائي االجتماعي ودورها ووظيفتها واد

 .وحدودها
 .وبهالتدخل المهني المتبع ومزاياه وعي حدود .4

توظيفييا  فهييامنهييا وتوظي السييتفادةلهييذه األمييور يمكنييه ميين ا اعيأن إدراك األخصييائي االجتميي حيييث
فييي  إحداثيهييؤدي بيدوره إلييى تسيهيل عمليية المسيياعدة وجعيل التغييير المطلييوب  يأمثيل. األمير الييذ
 سلوكه أكثر قابلية للتحقيق. ومشكلة الطالب أ

لألنسييياق وهيييي  ةالخدمييية االجتماعيييية أصيييول هيييذه النظريييية مييين النظريييية العامييي واسيييتمدت
نظرييية بيولوجييية تييرى أن جميييع الكائنييات الحييية تتكييون ميين أنسيياق فرعييية وهييي جييزء ميين 

أنه مجموعة من األجيزاء  سأنساق أكبر، وينظر للنسق من خالل هذه النظرية على أسا
ميين  شييبكةض بشييكل مباشيير أو غييير مباشيير فييي والتييي تييرتبط مييع بعضييها الييبع المختلفيية
وتتميييز هييذه األنسيياق بخاصييية التغيييير الييدائم داخييل النسييق بحيييث أي  لمتبييادل،ا التييأثير

 تغيييييير يييييؤثر فييييي أحييييد أجييييزاءه يييييؤثر علييييى بيييياقي األجييييزاء األخييييرى وعلييييى النسييييق ككييييل
(Payne M, 1991,135.) 
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 الثالث: نتائج الدراسة المحور
 :أهمهاالدراسة الي مجموعة من النتائج من  توصلت

 اليجابيةيكسب األخصائي االجتماعي الطالب مجموعة من القيم ا -1
 التربوية طةالطالب علي المشاركة في األنش يساعد-2
 الخبرات لمواجهة المشكالت  البالط كسبي -3
 مدرسيةعلى توزيع األدوار بين الطالب داخل البيئة ال يركز -4
 .داخل المدرسة بفي حل األزمات التي تواجه الطال يسهم -5
 بدعم روح العمل الجماعي لدى الطالب وميق -6
االشتراك في األنشطة المختلفة التي تقام في المدرسة  علىالطالب  يشجع -7

 كالمشاركة في اإلذاعة المدرسية و فقراتها المتنوعة.
 .مدرسةالتعليمي بال ينتيساعد األخصائي االجتماعي األسرة في مواجهة الرو  -8
 .الطالب علي التكيف مع المعلمين بالمدرسة يساعد -9

  الطالب واجباته في المدرسة. يعرف -10
 .عنهم والدفاعالمشورة للطالب  يقدم -11
 حقوقهم داخل المدرسة. طالبيعرف ال -12
 .لمرحلةالظروف النفسية للطالب في هذه ا يراعي -13
 على الصبر والتحمل. البقدرة الط ياألخصائي االجتماع ينمى -14
 .باالجتماعي بين الطال تفاعلال حجميزيد من  -15
 .يشجع الطالب على المشاركة في ممارسة األنشطة التربوية بالمدرسة -16
 الذاتية بين الطالب. دةالمساع دعمي -17
 االنضباط المدرسي.  بالئحةااللتزام  علي بالطال  يساعد -18
 .قابل للتعديل كانسان البالط اعييدعم األخصائي االجتم -19
 .في التنشئة االجتماعية السليمة للطالب يساهم -20
الطالب بما  لديه من القدرة واإلمكانات الخاصة التي يستفاد منها إذا   عديسا -21

 .أحسن التوجيه
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 .لطالبا نالفروق الفردية بي  رميحت -22
تؤثر على تفاعلهم  التيالطالب السلبية  وكياتيعدل األخصائي االجتماعي سل -23

 .درسيمع المجتمع الم
 .يعدل من أفكار واتجاهات اآلباء الخاصة نحو معاملة أبناءهم -24
بين الطالب  ءالثقافة السائدة في المجتمع وما تحويه من قيم، يتبادل اآلرا يراعى -25

  .التربويلتوافر التفاعل االجتماعي 
 .روح الوالء واالنتماء لدى الطالب بالمدرسة ينمى -26
 والتقاليد واألعراف للطالب داخل المدرسة والمجتمع المحيط. داتيراعى العا -27

التربوية المتجددة لألخصائي  األدوارالمقترحة لتفعيل  اإلجراءاتالمحور الرابع: 
االجتماعي بالمدرسة الثانوية العامة في ضوء بعض نماذج ونظريات الخدمة 

 .االجتماعية
نماذج ونظريات الخدمة  بعضتدريبية لألخصائي االجتماعي عن  وراتد عقد -

 االجتماعية
 التربويالوعي لألخصائيين االجتماعيين في المدرسة الثانوية العامة بالدور  زيادة -

 التربوية واألنشطة
 لألخصائييناالجتماعيين لتفعيل الدور التربوي  ائيينمسابقات لألخص عقد -

 االجتماعيين داخل المدرسة الثانوية العامة.
نماذج ونظريات الخدمة  بعض عن األعلىوتوزيع النشرات الواردة من الوزارة والجهات  طبع -

 االجتماعية.
ورش عمل لتفعيل األدوار التربوية المتجددة لألخصائي االجتماعي بالمدرسة  عقد -

 .تماعيةالثانوية العامة في ضوء بعض نماذج ونظريات الخدمة االج
 االجتماعيينلقاءات مع قيادات التربية والتعليم بالوزارة مع األخصائيين  عقد -

 . جديدوتعريفهم بما هو 
بالمدرسة الثانوية العامة  األخصائيينتواصل الدائم بين التكنولوجيا الحديثة لل استخدام -

 التعليمية. واإلدارات
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داخل المدرسة وخارجها عن طريق  يناالجتماعي لألخصائيين بويالدور التر  تفعيل  -
 المشاركة االجتماعية.

الدائم بين كليات التربية ومعاهد الخدمة االجتماعية واألخصائيين  التواصل -
 . ربويةالت األدواراالجتماعيين بالمدرسة الثانوية العامة وتفعيل 

 األنشطة التربوية بالمدرسة الثانوية العامة. ممارسةو  لتنفيذالميزانيات الالزمة  توفير -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراجع الدراسة

 العربيةاجع أوال: المر 
ورقيييية عمييييل  رسييييي،المجييييال المد فييييي( الخدميييية االجتماعييييية 1992) العييييال أبييييو محمييييد

، 1جيي الفييوم،الخامس، كلية الخدمة االجتماعيية، جامعية القياهرة، فيرع  لعلميبالمؤتمر ا
 .لأبري 13-12الفترة من  في
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( األخصائي االجتماعي فى نسق رعاية صيحية، ورقية 1992) أغا عبد المعطى كمال
األول، الفيييوم، كلييية  جييزءعمييل بييالمؤتمر العلمييي الخييامس عشيير للخدميية االجتماعييية، ال

 .جامعة القاهرة الجتماعية،الخدمة ا
 افييةالثق دارفييي الخدميية االجتماعييية، القيياهرة،  رة( اإلدا1990) أغييا لمعطييىعبييد ا كمييال

 .توزيعللنشر وال
مييع حييياالت  ييية( نحييو تصييور لممارسيية الخدميية االجتماع1996) البريثنيييالعزيييز عبييد اهلل  بييدع

العامة، بحث منشور، المؤتمر العلميي التاسيع، كليية الخدمية  نساقمن منظور نظرية األ اإلدمان
 جامعة القاهرة فرع الفيوم. عية،االجتما
الفريقييييى فييييي ممارسيييية ( العمييييل 1991) المحسييين عبييييدالحميييييد  وعبييييد، الجييييوهري محميييد

، جامعية القياهرة، ييةالعلميي الرابيع، كليية الخدمية االجتماع ؤتمرالخدمة االجتماعية، المي
 .، الجزء األوللفيومفرع ا
دار  بييروت،(، ماعييةتكامليية للنظريية االجت سية( التفكير االجتمياعي )درا1981) الخشاب أحمد

 النهضة العربية.
الممارسييية العامييية المتقدمييية للخدمييية  هج( موسيييوعة مييين2006) السييينهوري محميييد احميييد

القييياهرة، دار النهضييية  ،2ج والمييييالدي، ريناالجتماعيييية وتحيييديات القيييرن الواحيييد والعشييي
 .العربية
فيييي المجيييال المدرسيييي  جتماعيييية( منهييياج الخدمييية اال2013) الصيييديقي عثميييان سيييلوى

 .الجامعي الحديث مكتبال اإلسكندرية،ورعاية الشباب، 
( الممارسيية العاميية فييي الخدميية االجتماعييية عملييية 2001) النييوحي العزيييز فهمييي بييدع

القيياهرة، الطبعيية  ،للطباعيية ألقصييىنسييقى إيكولييوجي، دار ا طييارضييمن إ ،حييل المشييكلة
 الثانية. 

ليدور طريقية تنظييم المجتميع فيي تيدعيم مشياركة طلبية  قتيرح( تصور م1993) أنس محمد عادل
السيييابع، كلييية الخدمييية  سيينويالجامعيية فييي األنشيييطة الطالبييية، بحيييث منشييور المييؤتمر العلميييي ال

 جامعة حلوان. االجتماعية،
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الجوهري  حمودم مد( مقدمة في علم االجتماع، ترجمة وتقديم مح1984) انكلز اليكس
 .فة، دار المعار القاهر  األولى،وآخرون، الطبعة 

الطيرق  –( ميدخل الخدمية االجتماعيية ) التطيور 2003وآخيرون ) جيوهر موسيى عادل
 . الجامعي، جامعة حلوان لكتابالمجاالت (، دار نشر ا –

( العالقييييية بيييييين تطبييييييق برنيييييامج تيييييدريبي لألخصيييييائيين 1997) حبييييييب شيييييحاته جميييييال
االجتميييياعين وتنمييييية أدائهييييم المهنييييي، بحييييث منشييييور فييييي مجليييية دراسييييات فييييي الخدميييية 

حلييوان،  عيية، كلييية الخدميية االجتماعييية، جامياالجتماعييية والعلييوم اإلنسييانية، العييدد الثييان
 .القاهرة، إبريل

 .الفارسلخدمة االجتماعية، القاهرة، ( الممارسة العامة ل2012) حبيب شحاته جمال
حديث فيي الخدمية االجتماعيية،  ظور( الممارسة العامة من2016) حبيب اتهشح جمال

  المكتب الجامعي الحديث. اإلسكندرية،
( الخدمييية االجتماعيييية المعاصيييرة، 2011) حنيييا، إبيييراهيم ميييريمو  ، حبييييب شيييحاته جميييال

  المكتب الجامعي الحديث. ة،ياإلسكندر 
االجتماعييية فييي مجييال رعاييية الشييباب  الخدميية( 2005) وآخييرون حبيييب شييحاته جمييال

الجييامعي،  كتييابمركييز نشيير وتوزيييع ال العامييةوالمجييال المدرسييي ميين منظييور الممارسيية 
 حلوان.
 دار الفكر العربي. القاهرة،االجتماعية للمدرسة،  يفة( الوظ2006. )سليمان عدلي
 .شمسعين  ةاالجتماعية المدرسية، القاهرة، مكتب(. الخدمة 1993.) سليمان عدلي
( الممارسيية العاميية فييي الخدميية االجتماعييية مييع 2015) وآخييرون سييليمان حسيين حسييين

 بيروت. والتوزيع، رالجماعة والمؤسسة والمجتمع، المؤسسة الجامعية للدراسات والنش
( أساسيييات ممارسيية 2000) نيييازي عبييد المجيييد بيين طيياش ،عبييداهلل ابوعبيياة  بيين صييالح

 .الرياض بيكان،طريقة العمل مع الجماعات، مكتبة الع
لعليييم  اصيييرة( النظريييية المع1986) الهيييوارى مختيييار وعيييادلالمعطيييى  عبيييدالباسيييط  عبيييد

 دار المعرفة الجامعية. رية،االجتماع، اإلسكند
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( نظرييييات ونمييياذج تطبيقيييية فيييي طريقييية العميييل ميييع 2004) عطيييية عبيييد الحمييييد السييييد
  المعرفة الجامعية. داراإلسكندرية،  ،الجماعات

المكتب  رية،اإلسكند ة،في خدمة الجماع والممارسة( النظرية 2012) وآخرونعبد الحميد  السيد
 الجامعي الحديث.

الرعاييييييية االجتماعييييييية والخدمييييييية  فيييييييي( مقدميييييية 1999.) علييييييي أبييييييو المعييييييياطى ميييييياهر
 .حلوان ةالجامعي، جامع الكتاباالجتماعية، مركز نشر وتوزيع 

العامة فيي الخدمية  رسةالحديثة في المما االتجاهات( 2009) علي أبو المعاطى ماهر
 مرجع سبق ذكره. ية،االجتماع

 جيامعي( الممارسة العامة للخدمية االجتماعيية، اإلسيكندرية، المكتيب ال2013) فهميسيد  محمد
 .ديثالح

والعيييائالت،  ألفيييراد( ممارسييية الخدمييية االجتماعيييية ميييع ا2009وآخيييرون ) متيييولي ماجيييدة
 القاهرة. متحدة،ال لعربيةالشركة ا

( الممارسييية العامييية فيييي الخدمييية االجتماعيييية بالمجيييال 2015) محميييد عبيييدالفتاح محميييد
 الحديث. الجامعيالمكتب  اإلسكندرية،المدرسي، 

(  االتجاهييات النظرييية والنميياذج 2016) محمييد فييؤاد وفاطميية ،منقريييوس فهمييي نصيييف
 .المكتب الجامعي الحديث درية،السلوك والبيئة، اإلسكن مجاالتفي  هنيةالم
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