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 جامعة سبها

 بالجامعة  مكتب الخدمة االجتماعية

 خطة عمل لمكتب الخدمة االجتماعية  الموضوع

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 صدق هللا العظمي ؤمنون() وق ل اعملوا فسيرى هللا عملكم ورسوله والم                         

الخدمة االجتماعية هي الوسيلة الفعالة لجعل برامج الرعاية االجتماعية أكثر فاعلية ونجاحا, 

في مختلف  اإلنسانونمت مهنة الخدمة االجتماعية عن أنشطة الرعاية االجتماعية التي مارسها 

 المجتمعات على مر العصور.

مهن األخرى ألحداث التغير االجتماعي واالقتصادي الخدمة االجتماعية مهنة إنسانية، تعمل مع ال

) الثالثة بل من جميع الجوانب في المجتمع بما يحقق أهدافه وطموحاته المستقبلية,. وهي بطرقها

 بدورها تقوم أن البد ضرورة أصبحت .،( المجتمعوتنظيم  تنمية ،الجماعة خدمة الفرد، خدمة

ة بكافة الجامعيومن أهمها المؤسسة  ,المختلفةومؤسساته  المجتمع وشرائح القطاعات في

أعضاء هيئة التدريس ، من الطالب ،  المختلفة هالشرائح اجتماعية رعاية لتقدم وذلك شرائحها

 آليات تكون التي األجزاء بين والتنسيق والتعاون والفهم االستقرار لهم لتضمنالموظفين ، و

ة أهمي برزت وقد. لها الكلية األهداف لبلوغ يؤدي الذي األمر اعات.،القط لهذه والحركة التشغيل

 كافة في الجامعات في مكانها حيث احتلت والعلمي ,. التعليمي القطاع في الجتماعيةا الخدمة

 الرعاية إدخال أهمية برزت الجامعات في الهائل التوسع  ومع،  ناميةوال ,.مةالمتقد الدول

 الفوائد من لكثيرل إضافة عليها عولي جادة عملية وهي،  التعليمية المؤسسات في االجتماعية

 .جامعةلل

تعرف الخدمة االجتماعية بأنها النشاط المنظم الذي يهدف إلي العمل علي إيجاد التكيف المتبادل 

توفير الخدمات المخصصة ))   : بأنها هربت سيوبين األفراد و بياتهم االجتماعية . و عرفها 
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بمفردهم أو في جماعات ، للتغلب علي العوائق االجتماعية و النفسية لمساعدة األفراد ، إما 

الفعالة في  الكاملة، مساهمتهم (أو من المحتمل أن تعوق )  حالية و المستقبلية و التي تعوق ((ال

 المجتمع.

من  أساسا –في الوقت الحالي  – خدمة االجتماعية مهنة لها قواعدها العلمية  وطرقها المهنيةال

الخدمة االجتماعية  إليها، و من معرفة توصلت  أخريلمعرفة المستعارة غالبا من علوم بعض ا

 -تنظيم المجتمع –خدمة المجتمع  –بفضل خبراتها الميدانية و لها طرقها المهنية )خدمة الفرد 

ق بها تلك الطرق أساليبها الفنية التي تطب البحث و الخدمة ...الخ ( و –مؤسسة اجتماعية  إدارة

ت فنية أهمها المهارة في تكوين عالقة مهنية هادفة مع الوحدة التي يتعامل امهار أيضا، و للمهنة 

 االجتماعي. األخصائيمعها 

 : أهداف الخدمة االجتماعية

تكييف متبادل بين  يجادإالمجتمعات ، بقصد و  األفرادتغيرات مرغوب فيها في  حداثإ -1

 و بيئاتهم االجتماعية لحل المشكالت االجتماعية و الوقاية منها. األفراد

  تعمل الخدمة االجتماعية في مجاالت متعددة منها المجال  األهدافلتحقيق تلك ،

 .المهنية اتب و غير ذلك من المجاالت والمؤسسية الشبارعا -المدرسي

 لخلق المهني و اجتماعيون متخصصون ، يتصفون با أخصائيونمارس المهنة و

  و مبادئها. أهدافهايلتزمون بفلسفة المهنة و قيمتها و 

 أخصائيونتمارس الخدمة االجتماعية عن طريق مؤسسات متخصصة يديرها كما  

 اجتماعيون متخصصون.

 تتمسك الخدمة االجتماعية بالديمقراطية السليمة و التطبيق. -2

الت المختلفة لمساعدة األفراد تتعاون المهنة مع غيرها من المهن األخرى في المجا -3

 والجماعات و المجتمعات للوصول إلي المستويات االجتماعية المنشودة.

تمر الخدمة االجتماعية في الوقت الحالي بتطور سريع فتتحول تدريجيا من مهنة و فن  -4

علمي إلي علم تخصصي معتمدة في ذلك علي تقدم طريقة البحث في الخدمة 

 االجتماعية.

                                                  ،قيمها و فلسفتها لتأكيد مهنة مجموعة مبادئ يلتزم بها العاملونلل:  الخدمة االجتماعيةمبادئ 

 النقاط التالية : و يمكن تلخيصها

عامل معها أفراد تالتي ي اإلنسانيةو الوحدة  األخصائيبين  القبول المتبادل -مبدأ القبول  -1

 مجتمع . –جماعة  –
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 القرارات تخاذللفرد أو الجماعة أو المجتمع باالفرصة  إتاحة -مبدأ حق تقرير المصير  -2

بالنسبة له بنفسه ، ما دامت لديه القدرة علي ذلك ، و تغيير  أحداث  التي يترتب عليها

 ال تسبب في وقع أضرار علي الغير. ما دامت

و الجماعات و  األفرادمتبادلة بين مسئوليات ال أن تكون - االجتماعيةمبدأ المسئولية   -3

 :  المجتمعات وفق المستويات التالية

 عمسئولية األفراد قبل الجماعات ، فالمجتمعات المحلية ، فالمجتم -عليأ إليأوال: من ادني 

 العام.

مسئولية المجتمع العام قبل المجتمعات  فالجماعات ، فاألفراد ،  –علي إلي أدني أثانيا : من 

 مسئولية الجماعات قبل األفراد.

اعتبارات شخصية أو االجتماعي ألي  األخصائيال يسمح  و تعني -وضوعية لممبدأ ا -4

 ، بحيث يكونالتي يتعامل معها. اإلنسانيةبالتدخل في عالقاته مع الوحدات ،ذاتية 

لتي تساعد علي رؤية ورسالة ا األساليببالطرق و  اإلنسانيةالتعامل مع الوحدات 

 .وأهداف المؤسسة، وفق اإلمكانات المتاحة

، ونقاط الذاتي يبنى على التقييم الذاتي ، بتحديد نقاط الضعف لمعالجتها  -مبدأ التقويم  -5

 القوة لدعمها.

مات و البيانات التي أن يكون األخصائي االجتماعي أمينا علي المعلو   -مبدأ السرية  -6

 التي يتعامل معها ، أو يعرفها عنها اإلنسانيةلوحدات يحصل عليها با

 : المؤسسات التخصصيةبوظائف الخدمة االجتماعية 

ويفسر معظم األخصائيين مساعدة األفراد على التكيف مع النظم االجتماعية.:  األولى        

 رئيسية:عناصر  أربعةكيف،، بأنه يتضمن ت,,الاالجتماعيين 

 إدراك الواقع. -1

 خفيف من التوترات التي يعاني منها الفرد.تال -2

 استثمار قدرات الفرد الى  أقصى حد ممكن. -3

 عدم خرق قيم المجتمع ، وقوانينه.  -4

 

 : محاولة إصالح نظم المجتمع في مناطق خللها. الثانية

على  االجتماعي في محيط الخدمة االجتماعية ،مساعدة األفراد والجماعات األخصائيأهداف 

االعتماد على النفس ، كما يلتزم األخصائي االجتماعي عند أداء عمله بالمنهج العلمي أي 
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التحليل التشخيص العالج سواء أكان يتعامل مع فرد أو جماعة أو مجتمع  –جمع المعلومات 

ن تكون لألخصائي االجتماعي عالقة مهنية مع عمالئه ، وان يتفهم ويقيم ذاته كما يجب أ ،

  باستمرار.

 خمسيه أودورية  ومن خالل هذه المقدمة النظرية يمكن وضع التصور اإلجرائي  للخطة السنوية

مكتب الخدمة االجتماعية بالجامعة والذي من خالله نحاول تفعيل كافة األهداف عشرية ل أو

( ,. تشمل الخطة المقدمة على 2020( الى )2019بالمكتب خالل الفترة من )والمهام الخاصة 

 البرنامج التالي: 

 تشمل الخطة المقدمة علي البرنامج التالي :

 -الجامعي العنف) الظواهر السلبية داخل المؤسسة الجامعية كا و رصد و تحليل  حصر  -1

لنصل  (العزوف عن المكتبة -السيئينالضيوف  -الكتابة علي الجدران-الغش في االمتحانات

و علي وجه  أفرادهابالجامعة تخص  ة،اجتماعي ,عمليةعلمية ، تكوين قاعدة بيانات  إلي

    . اإلرشادالخصوص الطلبة ، و تقديم الخدمات االجتماعية لهم بالتوجيه و 

محاولة جعل برنامج الخطة هذا أداة مساعدة لضوابط الالئحة العامة و اللوائح الداخلية  -2

 قادرا علي صنع المستقبل. نموذجاللمؤسسات التعليمية ليكون الطالب 

 يمكن دراستها من خالل هذه الخطة : الدراسات و البحوث العلمية التي

 الظواهر السلبية المختلفة داخل الجامعة و أثرها علي العملية التعليمية. -1

 محاولة التعرف علي اتجاهات و أنماط السلوك العام للجامعة. -2

 التعرف علي االنحرافات و الظواهر غير السوية. -3

 اختصاصات مكتب الخدمة االجتماعية :

م بشان الهيكل التنظيمي للجامعات و مؤسسات التعليم 2008( لسنة   22وفقا للقرار رقم )

 ( كانت اختصاصات المكتب ما يلي :29العالي في المادة )

رصد و بحث تحليل الظواهر المختلفة داخل الجامعة و اثر ذلك علي العملية التعليمية  -1

 ،و تقدم التوصيات بشأنها.

انات و أدوات البحث العلمي األخرى القيام بتجميع المعلومات عن طريق االستبي -2

 للتعرف علي اتجاهات و أنماط السلوك ، و تحليلها و تقديم التوصيات بشأنها. 

االشتراك في اعداد الدراسات و البحوث المتعلقة بأساليب معالجة االنحرافات و  -3

 الظواهر االجتماعية غير السوية بالكلية.

 الجامعة والذين تتطلب أوضاعهم ذلك.تقديم الخدمات االجتماعية لألفراد داخل  -4
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تقديم المقترحات و التوصيات التي من شانها توطيد و تأكيد العالقات بين أعضاء هيئة  -5

 التدريس و الموظفين و الطالب علي مختلف المستويات.

، و تفهم مشاكلهم ، و مساعدتهم في المجتمع الجامعي ألفرادتقديم النصح و المشورة  -6

 التغلب عليها.

 داخل المؤسسات التعليمية الجامعية. تنفيذها أساليباد برامج الخدمة االجتماعية ، و اعد -7

 جال .التقارير الدورية عن م اعداد -8

فراد داخل الجامعة والذين تتطلب أوضاعهم فيما يتعلق بتقديم الخدمات االجتماعية لألثانيا: 

 دلك.

  ورش عمل للتعريف بدور الخدمة االجتماعية محاضرات ، حلقات نقاش،  ندوات ,تقديم

الوعي بدور مهنة الخدمة االجتماعية في المجتمع بمجاالتها المختلفة  إذكاءبالمجتمع بغية 

ا بدوره ذ،  وه ( ....... الخمجال الشباب  –) المجال المدرسي منها على سبيل المثال 

 المجتمعي بمهنة الخدمة االجتماعية. االعترافعزز ي

  ميع الطالب وعلى ج ،أو الكليات بالجامعة الخدمة االجتماعية بالجامعةب تعريف الطالب

و متطلباتهم و الوقوف علي مشكالتهم و تقديم التردد عليه واالتصال لمعرفة أوضاعهم 

المتاحة ، للمكتب ، كما يمكن معرفة مشكالت  اإلمكانياتالخدمة االجتماعية لهم حسب 

األداء،  الدراسية  تاستطالع للرأي عن ابرز مشكالالطالب من خالل اإلعالن عن 

, اللوائح الجودة ،النشاط ،و الدراسة االمتحانات ، التحصيل الدراسي ، التقييم االمتحانات 

 ، و أعداد ملصقات و مطويات. برامج خدمية بشأنها وأعدادالداخلية 

فيما يتعلق بتقديم المقترحات و التوصيات التي من شأنها توطيد و تأكيد العالقات  –ثالثا 

 بين أعضاء هيئة التدريس و الموظفين و الطالب علي مختلف المستويات.

هيئة  من أعضاء ي تربط العالقة االيجابية بين كليقترح المكتب القيام بورش عمل للكيفية الت

لية باعتبارهم مكملين  بعضهم التدريس و الموظفين و الطالب بهدف استكمال دائرة العمل الفع

رية أو نصف الورش يضع المكتب خطة إلعدادها شهلألمانة العلمية بالجامعة و هذه   بعضا  

 شهرية أو نصف سنوية و يفضل أن تكون مع بداية العام الدراسي.

فيما يتعلق بتقديم النصح و المشورة ألفراد المجتمع الجامعي و تفهم مشكالتهم و  –رابعا

 مساعدتهم في التغلب عليها.

 اللوائح الداخليةباعتبار المجتمع الجامعي نسق من األنساق االجتماعية في المجتمع يتم ذلك  -

أعضاء هيئة التدريس و المشاكل التي تعترض سير أدائهم  لرؤىاالستطالع األولي  عن طريق
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العاجلة تلو  ولوياتاألفي سلم سيكون و ف عليها و هذا من اختصاص المكتبلعملهم  و الوقو

رش عمل للمساهمة في التغلب عليها و أيجاد المخرجات التي من وو األخرى و اعداد ندوات

 شانها تدليل الصعاب أمامهم و حل مشكالتهم.

 

ساليب تنفيذها داخل المؤسسات التعليمية أاعداد برامج الخدمة االجتماعية و  –خامسا

 الجامعية.

   . العلمية و اإلدارية داخل المؤسسات األقسامكتب علي التنسيق بين كافة  يعمل الم -

التي من  ةالمساهمة في رسم السياسة االجتماعية للجامعة و اعداد برامج الخدمة االجتماعي -أ

 األنشطةالمباشر علي جميع  اإلشرافشانها خلق المناخ المناسب للعملية التعليمية و كذلك 

 األشراففنيا ذلك الن  جدولتها مكانيا و زمنيا و علميا و و الثقافية و االجتماعية بكافة الكليات

أن  لمبدأوفقا  ، للخدمة االجتماعية و بخاصة في العمل مع الجماعات أصيلاختصاص 

 .عملية تتم بين كل من المشرف و المشرف عليه  األشراف

و البعيد ) مجال تقديم خدماتها( القريب منها بها الربط بين الجامعة و المجتمع المحيط  -ب

التي من شأنها تدريب الطالب  واإلمكانيات  ةاالجتماعييتم التعرف علي الموارد  حتى

و ما له من علمية مؤهلة لسوق العمل بالمجتمع ،امبريقيا عمليا مما يسهم في اعداد كوادر 

و  ، ةاالجتماعيعلمية و عملية بالغة الضرورة و محكمة لمتابعة سير عمل مهنة الخدمة  أهمية

علي ، منها سابقا في الفقرة ثانيا البعض  في مختلف المجاالت و التي ذكرنا تقديم خدماتها

لعاملين بشعبة الخدمة االجتماعية بقسم علم ا باألساتذةمكتب الكما يستعين ، سبيل المثال 

  االجتماع والخدمة االجتماعية.

يقوم  مكتب الخدمة بتقديم الخدمات االجتماعية والنفسية والصحية على أساس بحث  -ج 

ودراسة الحالة بدقة لمن هم في حاجة إليها من الطالب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين 

 .ودراسة الحالة بدقةبالجامعة، على أساس بحث 

 ويتولى مكتب الخدمة االجتماعية بالكلية االختصاصات آالتية:

رصد وبحث وتحليل الظواهر المختلفة داخل المؤسسة واثر ذلك على العملية التعليمية،  -1

 وتقديم التوصيات بشأنها.

على القيام بتجميع المعلومات عن طريق االستبيان وأدوات البحث العلمي األخرى للتعرف  -2

 اتجاهات وأنماط السلوك، وتحليلها وتقديم التوصيات بشاتها.
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معالجة االنحرافات والظواهر االشتراك في اعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأساليب  -3

 االجتماعية غير السوية بالمؤسسة.

تقديم المقترحات والتوصيات التي من شأنها توطيد وتأكيد العالقات بين أعضاء هيئة  -4

 والموظفين والطالب. التدريس 

تقديم النصح والمشورة ألفراد المجتمع الجامعي بالمؤسسة، وتفهم مشاكلهم ومساعدتهم  -5

 على التغلب عليها.

 اعداد برامج الخدمة االجتماعية وأساليب تنفيذها داخل المؤسسة.  -6

 اعداد التقارير الدورية عن مجال التخصص. -7

  :بالمؤسسات العلمية البرامجاألنشطة و  – سادسا

  القيام ببعض البرامج البحثية والترفيهية لدراسة بعض الظواهر المنتشرة في الكليات

  (فـــن التعامـــل مــع الطـــــالبودلك من خالل: أقامة دورة تدريبية تحت عنوان  )

 تشمل الموظفين/أعضاء هيئة التدريس/اإلشراف باألقسام الداخلية بالجامعة. 

 ظاهرة علي أرض الواقع داخل المؤسسة الجامعية )الكليات(.حصر ال 

 إعداد استبيان بالخصوص. 

 

 ابوسبيحة ابوالقاسم محمد المبروك د                                                     

 االجتماعية الخدمة مكتب مدير                                                        
 

 


