
الدور المقترح لألخصـائى اإلجتمـاعى فـى مواجهـة ظـاهرة اإلنحرافـات 
  :األخالقية المدرسية 

إن األخصــــــائى اإلجتمــــــاعى يعــــــد إعــــــدادًا مهنيــــــًا للعمــــــل فــــــى جميــــــع 
المدرسى لما يتضمنه العمـل المجاالت المتعددة من خاللها يعمل فى المجال 

قيـًا مـن خـالل التـدريب مع الطالبات والطالب لذ فهو يعد إعـدادًا علميـًا وأمبري
الميدانى وفى األونة األخيرة اإلعداد المهنى لم يكن على هيئة ممارسـات فـى 

  .المجاالت يعتمد عليها 
  

يتضمن التدخل المهنى لألخصائى اإلجتمـاعى فـى المدرسـة ممارسـة 
  :عدة أدوار مهمة 

مســـاعدة الطـــالب علـــى حـــل مشـــكالتهم والتوافـــق مـــع الظـــروف وتنميـــة  -
مفهــوم الشــخص فــى موقــف وفــى هــذا المســتوى يــتم التركيــز قــدراتهم مــع 

  .على الطالب 
ـــــة أو أنســـــاق  - ـــــاس واألنظمـــــة اإلجتماعي ـــــين الن ـــــرابط ب ـــــة إيجـــــاد ال محاول

 .الخدمات وفى ميدان األخصائى اإلجتماعى 

يعمــل األخصــائى اإلجتمــاعى علــى تفعيــل أنســاق الخــدمات لتكــون أكثــر  -
تم التركيـــز علـــى عمليـــة فاعليـــة فـــى إشـــباع إحتياجـــات العمـــالء حيـــث يـــ

 .التفاعل بين الطالب وسائر العناصر 
  

  :دور األخصائى مع الطالب ) أ(
  بإستخدام وسائل اإلرشاد النفسى  التوجيه النفسى واإلجتماعى للطالب -١
 .دراسة وتشخيص وعالج مشكالت الطالب  -٢

 .توعية الطالب بأخطار اإلنحراف األخالقى  -٣



 .ة لنمو الطالب نمو سليمًا اإلجتماعية المالئم تهيئة الظروف -٤

 .إتاحة األنشطة المختلفة التى تشغل الوقت  -٥
  

  :دور األخصائى اإلجتماعى مع العاملين ) ب(
  .مساعدة المعلمين على تفهم ظروف الطالب  -١
العالقات بين المعلمين والطالب وٕاشراكهم فى األنشطة والبرامج تحسين  -٢

  .المدرسية 
  .االت اإلنحراف التعاون مع المعلمين فى إكتشاف ح -٣
ــــة الطــــالب بأخطــــار مشــــكالت  -٤ ــــى المشــــاركة فــــى توعي ــــم عل حــــث المعل

 .اإلنحراف 
  

  :دور األخصائى اإلجتماعى مع األسرة ) ج(
توجيــه اآلبــاء واألمهــات بعمليــة التنشــئة اإلجتماعيــة ألبنــائهم وســلوكياتهم  -١

  .وكيفية معاملتهم الخاصة 
  .ن األسرة والمدرسة العمل على إيجاد عالقة بي -٢
  .حث األسرة أن تقوم برعاية أبنائها  -٣

  

  :دور األخصائى اإلجتماعى مع إدارة المدرسة ) د(
 .المساهمة فى تنفيذ بين طريق العمل  -١

 .حث اإلدارة على توفير اإلمكانيات المختلفة  -٢

 .تنبية اإلدارة والمدرسة إلى أى خلل فى النظام المدرسى  -٣
  

  :المؤسسات دور األخصائى مع ) هـ(
  .اإلتصال بجمهور المجتمع ومؤسساته المختلفة  -١



  .اإلتصال بأجهزة اإلعالم  -٢
 . التعاون مع المؤسسات الدينية  -٣

  

  :مرحلة ما قبل التدخل : أوًال 
  .مقابلة الطالبات الالتى ينطبق عليهن الشروط  -١
  .تهيئة الطالبات للتعاون والمشاركة فى البرنامج  -٢
  . تقسيم العينة إلى مجموعات -٣
  .توضيح الهدف فى التدخل  -٤

  

  :مرحلة التدخل المهنى : ثانيًا 
  :أهداف البرنامج ) ١(
  .مساعدة الطالبات على تعديل األفكار الخاطئة  -١
  .مساعدة الطالبات على تعديل األفكار الخطأ وضبط اإلنفعاالت  -٢
  .مساعدة الطالبات على تعديل السلوك الخاطئ  -٣

  

  :مرحل تنفيذ برنامج التدخل 
  :مرحلة المشكلة ) أ(

بعد قيام الباحث بتحديد األهداف التى تمارس من خالل القياس ودليـل 
  .المالحظة 

  

  .تقوم الباحثة بتوجيه المقابالت األولى عن طريق األسئلة 
  

  :مرحلة تقييم المشكلة  –ب 
هــذه المرحلــة تحــدد الباحثــة األهــداف النوعيــة الخاصــة بكــل حالــة  فــى
  .على حدة 



  :يق األهداف برنامج التدخل المهنى مرحلة تحق -ج 
توجيــــه الطالبــــات للتفكيــــر الســــليم وضــــبط اإلنفعــــاالت وتبنــــى إعتقــــادات  -١

 .صححية 

 .تطبيق برنامج من خالل ممارسة األساليب الفنية  -٢
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  :مراجع الفصل 
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