
 
 برنامج التشخيص في العالج االسري    

 
 طالل األسمري  /أأعداد وتنفيذ 

 أخصائي اجتماعي أول 
 

 الجوهرة القحطاني /  االجتماعية إخراج األخصائية



 -:املهنيةاملهارات 

 

املهنية تتم في إطار التفاعل االجتماعي بين األخصائي االجتماعي والعميل منذ املهارات 
فقدرة األخصائي االجتماعي في مساعدة العميل على تقبل . لحظات االتصال األولى

عملية املساعدة وعلى الثقة فيه وفي قدرته على مساعدته منذ املقابالت األولية ُيعد 
 من أهم املهارات املهنية



 تشخيص المشكلة

 تحديد العالج المناسب 

 فهم المشكلة
 

 أهم املهارات املهنية

 قدرات ومهارات

 



 

 بالتشخيصتوافرها في الذي يقوم الواجب املهارات األساسية 
 

عدداً من العناصر التي تمثل المهارات األساسية الواجب توافرها في الممارس  NASWالجمعية الوطنية لألخصائيين االجتماعيين حددت 
 :المهني 

 .في اإلنصات الواعي وفهم واستيعاب اآلخرينالمهارة -1

 .في جمع المعلومات وتحليلها، وتقدير موقف العميلالمهارة -2

 .في التسجيل والتوثيق الدقيقالمهارة -3 

 .في بناء عالقة مهنية هادفةالمهارة -4

 .في فهم االتصاالت اللفظية وغير اللفظية للعمالءالمهارة -5 

 .في إشراك العميل في عملية المساعدة وفي حل مشكلتهالمهارة -6  

 .في توظيف النظريات المختلفة أثناء عملية الممارسة بما يتطلب الموقفالمهارة -7    

 .في تفهم االحتياجات الحقيقية للعمالءالمهارة -8      

 وعلميوفي توضيح مشكلة العميل لفريق العمل بشكل دقيق . في إقامة عالقات إيجابية مع فريق العملالمهارة -9       

 .  في االتصال بالمصادر المختلفة من أشخاص ومنظمات وغيرها، وذلك بهدف مساعدة العميل وفهم مشكلتهالمهارة -10       

 .في اختيار الوقت المناسب إلنهاء العالقة المهنيةالمهارة -11         



 الخطوات الرئيسة للتدخل املنهي

 -االستقبال 
 االكتشاف

 –االرتباط 
 العالقة المهنية

التقييم 
 االجتماعي

 القياس القبلي
الخطة 
 العالجية

 التدخل المهني

 االنهاء المتابعة



 املهارات األساسية للتشخيص 

باستخدام 
وتوظيف 
المقاييس 

أثناء عملية 
 التشخيص

 التعاقد

التسجيل  التركيز
وصياغة 
العبارة 

 التشخيصية

 المالحظة
اختيار األدوات 
المناسبة لجمع 

 المعلومات

تحليل 
 المعلومات

جمع 
 المعلومات 



 المهارات المطلوبة عمليات التشخيص  المهارات المطلوبة
 

 مراحل التشخيص 

ربط / مناطق التقييم 

 العوامل ببعضها

باالفتراضات 

 التشخيصية األولية

المالحظة المهنية 

القاء / العالقة المهنية /

 الخ..السؤال 

تجميع المعلومات وتمييز 

 الصائب من الخاطئ منها

/ تحليل األسباب 

وضع األولويات 

 تقييم العوامل/

الوصول لتحديد دقيق 

 للمشكلة

التشخيص  مكونات

 والنظريات

تفسير المشكلة تفسيراً 

 منطقياً 

المعرفة باإلحصاءات 

 والعالقات

استخدام وتطبيق المقاييس 

 أثناء عملية التشخيص

 للتشخيص األساسيةالمهارات 



 
 

جمع املعلومات كمهارة في حد ذاتها تتطلب من األخصائي االجتماعي أثناء القيام بها توظيف مهارات فرعية أخرى كاملهارة 
في استدراج العميل للكالم ألنه يمثل املصدر الرئيس للمعلومات، فال يمكن لألخصائي االجتماعي أن يصل لتشخيص 

سليم للمشكلة إذا لم يتحصل على البيانات الالزمة من العميل نفسه، وحتى يتمكن األخصائي االجتماعي من الحصول 
على املعلومات من خالل العميل واستدراجه في الكالم عليه أن يؤكد على التزامه بمبدأ السرية ، ويحاول أن يوطد 

نه من الحصول على املعلومات التي يحتاجها لتشخيص 
ّ
العالقة املهنية، ألن ثقة العميل في األخصائي االجتماعي سُتمك
 املشكلة

 -:املهارات األساسية للتشخيص 



 المهارة األساسية المهارات المطلوبة الفرعية

 مهارة جمع المعلومات التأكيد على االلتزام بالسرية

 توطيد العالقة المهنية

 استدراج العميل للكالم 
 



 تطبيق عملي على مهارات التشخيص 



حيث وصلت في حالة اعياء ثم بالطوارئ سنه تم اكتشاف مشكلتها  30انثى متزوجه عمرها ( ن ) الحالة 
ثالثة أيام كانت تعاني صحيا من مشكلة بسيطة وكتب الطبيب املعالج لها وتنوومت تحولت الى قسم الباطنة 

وعند حضور االخصائي االجتماعي اكتشف ان العميلة تعاني من مشكالت اجتماعية ....خروج من املستشفى 
تعاني من مشكلة شخصية تتضح في اكتئاب نتيجة عوامل ذاتيه وبيئية تعيش العميلة مع زوجها في عالقه ....

مضطربة نتيجة ادمان الزوج مما عكس ذلك على الجانب النفس ي لدى العميلة ما جعل شعورها بانخفاض  
تقدير الذات والشعور بالذنب نتيجة اهمال الزوج لها وعزز ذلك انتقاد الزوج الدائم لها املستمر وااليذاء 

اللفظي واثر ذلك على ذات العميلة في جانب اإلحساس والتفكير مما جعلها تعاني من زيادة في الوزن والدخول 
وحتى االن  2019نوفمبر  3في العزلة عن االخرين والحزن الدائم واهمال األطفال تم التعامل معها بتاريخ 

 .تخضع للتدخل املنهي 



(1) 
 خطوات التحليل والتقدير



ضغوط  حزن

 اجتماعية

ضغوط  الماضي

 نفسية

المستوى  الهوايات المستقبل مواقف  البرنامج اليومي الحاضر

 التعليمي

العزلة  معاناة

االجتماعي

 ة

طبيعة  االندماج زيارات

 العمل

التكوين  التعليم  أوقات الفراغ

 االسري

  الحالة

 األجتماعية
 العمر

عالقات  قلق توتر االقارب

 اجتماعية

ساعات 

 العمل

التعامل مع 

 الزوج

الوضع 

 الصحي

الحالة  اكتئاب امراض مزمنة

االجتماعي

 ة

اعراض  االصدقاء

 المشكلة 

المشكالت 

 السلوكية

المستوى  التاريخ التطوري المشكلة نوع العمل

 الثقافي

الوضع 

 االسري

الوضع 

 االقتصادي

البيانات 

 االولية

الثقة 

 بالنفس

حالة 

 االنسجام

التوافق 

 الزواجي

الدعم 

 الزوج

الشعور  قوة الذات السكن

 بالذنب

اعراض 

 جسديه

الترابط 

 االسري

 التواصل

 جمع املعلومات(  1) 



 جمع املعلومات(  1) 

 الخبرةعملية جمع املعلومات ليست بالعملية السهلة فقد يعتقد األخصائي االجتماعي قليل 
 

 كافية أن ما توصل له من معلومات كاٍف له ألن يحدد مشكلة العميل، وقد يكتشف مع الوقت أنها غير  
 

 وأن هناك معلومات هو بحاجة لها، كما قد يقع في إشكالية أخرى عندما يغرق في عملية جمع معلومات 
 

 فالقدرة على تحديد كمية املعلومات املطلوب. أكثر مما يحتاجه بل وتجعله في حيرة حين االستفادة منها
 

 على نوع املشكلة وطبيعة العميل،  
ً
 الحصول عليها مهارة، ويتوقف كثيرا

 . وطبيعة املساعدة التي سيقدمها األخصائي االجتماعي، وإمكانات املؤسسة التي يعمل فيها



  

 
املعلومات املتحصل عليها غير ذات فائدة إذ تظل 

  
ً
 وتفسيرها تفسيرا

ً
 منطقيا

ً
لم يتم تحليلها تحليال

 
ً
 علميا

يهدف في النهاية إلى تحقيق أحد أهم أهداف  

التحديد الدقيق عملية التشخيص أال وهو 

 للمشكلة

 ذاتية زوجية

 علمية اسرية

 سلوكية اقتصادية

 تحديد املشكلة( 2)  



  

• زوجية  اسريه

• ذاتيه  اقتصادية

• سلوكية  علمية

 زوجية

 ذاتيه

 اسريه

 اقتصادية

 سلوكية

 الرتباطها باملشكلة من حيث 
ً
يتم ترتيب املعلومات تبعا

 .األهمية فيضع األكثر أهمية ثم يليه األقل أهمية

 الترتيب-3



  

 الموقف االشكالي

 ذاتي  بيئي

 البيئية

 مشكالت الزوج األسرة

 الذاتية

 الشعور بالذنب الثقة بالنفس

 تفسير العالقات بين المعلومات وربطها

يجب أن يكون هناك إطار نظري يوجهه ويساعده على تفسير 
العالقات بين العوامل املختلفة ومن ثم تحديد أثرها في حدوث 

 املشكلة

 تحليل وإعادة تركيب املعلومات -4
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 األفكار التشخيصية( 5)

 بيئية

ضعف 
العالقة 
 الزوجية

ادمان 
 الزوج

قد يكون لشعور العميلة بالنقص وعدم الثقة بالنفس يؤدي الى 
تقبل انتقاد الزوج وقد يكون لشخصية العميلة دور في عصبتها 

وقد يكون لعدم املعرفة بالتعامل مع شخصية الزوج اإلدماني ...
 دور في حدوث املشكلة 

 ذاتية
عدم 
 الثقة

 الفراغ 

وهي انطباعات مبدئية غير مؤكدة قد تكون : األفكار التشخيصية
 صحيحة وغير صحيحة

هي انطباعات غير مؤكدة مدعم الصحيح منها : األفكار التشخيصية
 ونحذف الخاطئ



  

 العوامل البيئية العوامل الذاتية

 الروتين 

 خيانة الزوج

 ادمان الزوج

 الجهل بشخصية الزوج

 عدم االهتمام الشخصي

 جلد الذات

عدم التوافق السلوكي مع 
 الزوج

 العصبية

مرحلة تحديد العوامل الذاتية البيئية مرحلة مهمه 
حيث تعمل على تصفية املوقف االشكالي وتحديد اثر 

كل عامل من العوامل في املوقف الحاضر ملشكلة 
.    العميل   

 تحديد العوامل الذاتية والبيئية(  6) 



  

 
 توظيف املقاييس أثناء عملية التشخيص( 7)
 

 

، يتم تحديد املقياس املناسب للمشكلة التي يعاني منها العميلبعد •
ً
 واضحا

ً
 دقيقا

ً
.  أن يتم تحديد املشكلة تحديدا

 .ويفضل استخدام املقاييس املقننة التي سبق إعدادها والتي تتميز بدرجة مطمئنة من الصدق والثب ات

 

تعرف عملي ة القي اس ع ادة بأنها اإلجراءات التي عن طريقه ا يجري إعطاء قيم معين ة أو عالمات معينة •
 ملجموعة من الضوابط والنظم التي تحكمها، وهذه القي م أو العالمات قد تكون أسم اء أو 

ً
لألشياء تبعا

أواف ق : على سبي ل املث ال )أو أرقاما وهي األكثر شيوع ا ( إلخ. . ذكر، أنثى : على سبيل املث ال)صف ات 
 (5= ، ال أوافق على اإلطالق  4=، ال أوافق  3= ، ال أدري  2= ا، أوافق = بشدة 

  



  
 ( قبل التدخل املنهي ) القياس القبلي  -( 7)

0

1

2

3

4

5

6

البكاء  التوتر 
 واالنهيار 

عدم القدرة  التشتت 
على اتخاذ 

 القرار

كراهية 
 الزوج

االهتمام  الحزن اهمال االبناء
 الذاتي

الصدمة 
 واالنكار

وظائف 
 الذات 

 الهدف قبل

 القياس القبلي يقيس وضع العميل 
التدخل املنهي قبل   

فعالية التدخل املنهي ملعرفة   



  

تحليل املشكلة -8  

تعد خطوة تحليل املشكلة من اهم الخطوات حيث يوجد فيها 
التفكير املنطقي ألسباب املشكلة وربط  العوامل الذاتية والبيئية 

 لتفسير املوقف االشكالي ملشكلة العميل  



  

 العبارة التشخيصية

سنه تعاني من مشكلة شخصية تتضح في اكتئاب نتيجة عوامل  30انثى متزوجه عمرها ( ن ) الحالة 
ذاتيه وبيئية تعيش العميلة مع زوجها في عالقه مضطربة نتيجة ادمان الزوج مما عكس ذلك على 

الجانب النفس ي لدى العميلة ما جعل شعورها بانخفاض تقدير الذات والشعور بالذنب نتيجة اهمال 
الزوج لها وعزز ذلك انتقاد الزوج الدائم لها املستمر وااليذاء اللفظي واثر ذلك على ذات العميلة في 

جانب اإلحساس والتفكير مما جعلها تعاني من زيادة في الوزن والدخول في العزلة عن االخرين والحزن 
 .الدائم واهمال األطفال 



  

  (2    )  
 اختيار الحلول واألساليب العالجية بناء على التشخيص



  

الجوانب 
 الذاتية

 المشكلة

الجوانب 
 البيئية

 :  الهدف الرئيسي •

 ( جزئي في شخصية العميل ) تعديل نسبي 

 :  األهداف الفرعية •

 . زيادة الثقة بالنفس -1

خفض الشعور بالمشاعر السلبية المرتبطة بالموقف -2
 .االشكالي  

 . شغل وقت الفراغ  -3 

 تحديد األهداف العالجية 



  

أنواع 
 المدارس

 السلوكية

 االنسانية

 التحليلية

 المعرفية

 الواقعية

 االنفعالي

 العقالني

 االنساق العامة

 العالج السلوكي

 تعديل السلوك

 الشرطي

 التحليل النفسي

 سيكولوجية الذات

 السيكودينامي

 العالجية( املداخل العالجية ) أنواع املدارس 



  

 تحديد نوع العالج 

العالج 
 الذاتي

تكوين 
 بصيره

تأثير 
 مباشر

معونه 
 نفسيه

 االستدعاء

 تفسير

 االيحاء

 الضغط

 النصح

 السلطة

العالقة 
 المهنية

 التقدير

 المبادرة

 التفريغ



  

الذاتيأساليب العالج  أما أساليب العالج البيئي  

 

 األساليب المعرفية العقلية

cognitive techniques 

 transitive األساليب العملية أو الفعلية

techniques 

أساليب التدخل التي تعتمد على 

 العالقة المهنية

خدمات مباشرة : فتنقسم إلى قسمين

 :وخدمات غير مباشرة

فالخدمات المباشرة هي تلك الخدمات  -

العملية التي تقدم للمريض مباشرة 

سواء من المؤسسة أو من موارد 

البيئة ويدخل في نطاق هذه الخدمات 

اإلعانات المالية، والخدمات التشغيلية، 

والخدمات التأهيلية، والطبية، 

 .والترويحية، والسكنية، واإلبداعية

والخدمات غير المباشرة وهي  -

الجهود التي تستهدف تعديل اتجاهات 

األفراد المحيطين بالمريض سواء كان 

ذلك تخفيفا لضغوطهم الخارجية عليه 

أو كان لزيادة فاعليتهم لمساعدة 

 .المريض في العملية العالجية

 :تعمل على تحقيق أهداف مختلفة منها

"  المعونة النفسية " تدعيم الذات  -

وذلك بهدف إزالة المشاعر السلبية 

التي ارتبطت بحدوث الموقف اإلشكالي 

ذاته كالقلق والغضب واأللم والذنب 

حيث ال بد من التخلص منها ومن 

آثارها أوال حتى يستجيب المريض 

للعمليات العالجية التعديلية ومن 

أساليب تدعيم الذات العالقة المهنية 

والتأكيد، والتعاطف، والمبادرة، 

 .والتفريغ الوجداني

تعديل االستجابة أو عالج األعراض  -

وتعتمد هذه األساليب بدورها على نمو 

العالقة المهنية ومن أهم أساليب تعديل 

االستجابات اإليحاء، والنصح، 

 .والسلطة، والتحويل، والتقمص

تعديل العادات والتي بدورها تعتمد  -

أيضا على درجة نمو العالقة المهنية 

وتنقسم أساليب تعديل العادات إلى 

أساليب لتكوين البصيرة : قسمين هما

.  كاالستدعاء، والتفسير، واالستبصار

وأساليب التعلم كاالستثارة، والتوضيح، 

 .واإلقناع، والتدعيم، والتعميم

 knowing“ التي تستلزم المعرفة 

كالمساعدة في تحديد أهداف  “

عملية التدخل، والمساعدة في 

تحديد الصعوبات التي تواجه 

المريض، وتوضيح المفاهيم 

والمصطلحات المستخدمة في 

العمل، وتفسير وتوضيح 

السلوكيات الصادرة عن المريض 

ونتائجها، وتوضيح المشاعر 

 .واالنفعاالت

وهذا  “ doing “ التي تستلزم الفعل

النوع من األساليب يرتبط مباشرة بعملية 

  :مساعدة المريض في حل مشكلته ومنها

حث المريض على التحدث والتعبير عن  -

آرائه وأفكاره ومشاعره إلى الحد الذي 

.  …نعم، ولكن : المريض) يسمح بفهمها 

ولكن ماذا؟ : يقف عن الحديث، األخصائي

 .( أكمل

البحث عن الحقائق وليس المشاعر  -

وذلك باستخدام األخصائي االجتماعي 

عالمات االستفهام متى؟ وكيف؟ وأين؟ 

 .ولماذا؟

األخصائي : ) المشاركة الوجدانية مثاله -

لقد مررت بنفس تجربتك : االجتماعي

 .(..…… وشعرت بنفس الشعور عندما

استخراج المشاعر وإتاحة الفرصة  -

 للتعبير عنها 

 

 

:فذكر منها  

العالج المتمركز حول العميل  -1

client-centered therapy . 

 اختيار األسلوب العالجي



  

 إيقاع التدخل املنهي سرعة -1 

 ان تكون متخصصة في التدخل املنهي الذاتي وليس البيئي  -2

 .ما يناسب الحالة اختيار -3 

يركز على تغيير جانب من جوانب الشخصية وليس البيئة او لحل -4 
 املوقف االشكالي 

 : معايير وشروط اختيار النظرية •



  

 اسم النظرية  غير مناسبة / مناسبة  السبب

الن الحالة الخاضعة للتدخل المهني ال يوجد لديها تعطل مفاجئ لقدراتها او تحتاج 
 الى تدخل طارئ او خطير 

 االزمه غير مناسبة 

 الوظيفية  مناسبة ال يوجد خطوات محدده وتأخذ وقت طويل 

 التحليلية  مناسبة  تأخذ وقت طويل في الجلسات

يوجد عوامل متشابكه وليست مشكلة العميل شبكة العالقات بينه وبين محطيه  ال 
  . االجتماعية كالعمل واألصدقاء واألسرة

 نظرية االنساق  غير مناسبه

 السلوكية  غير مناسبة عادة مكتسبة ومتعلمه هي مسئولية الحالة  ال يوجد

 المعرفية  مناسبة الحالة لديها أفكار خاطئة عن ذاتها وافكار ضالليه 

 الواقعية مناسبة وانسحابيه وافتقاد الهوية والقيمة  الحالة يوجد لديها تردد

 سيكولوجية الذات مناسبة الماضي والعواطف المكبوتة وضعف الذات  نظرية تحمل

يناسب هدف التدخل المتمركز حول ذات وشخصية العميل هدف العالج الممركز 

حول العميل بأنه ليس مجرد حل مشكلة معينة و لكن هدفه هو مساعدة العميل على 

النحو النفسي السوي ، و يهدف إلى إحداث التطابق بين الذات الواقعية و بين مفهوم 

أي أنه يركز ، الذات المدرك و مفهوم الذات المثالي ، و مفهوم الذات االجتماعي 

حول تغيير مفهوم الذات بما يتطابق مع الواقع ، و إذا تطابق السلوك مع مثل هذا 
 المفهوم األقرب إلى الواقع كانت النتيجة هي التوافق النفسي و الصحة النفسية 

 النموذج المتمركز حول العميل  مناسب

 اختيار النظرية املناسبة 



  

  م

 المشكلة

 

 االسلوب العالجي

 العالقة المهنية –االنصات  -التطمين  –التفريغ الوجداني  تدهور وظائف الذات  1

 الشرح والتوضيح  –خفض التوقعات  –التفسير  الصدمة النفسية  2

االستمرارية في  –تعليم االولويات  –اعادة التفكير بالذات  عدم االهتمام الذاتي  3

 اداء الدور

 تحديد االولويات –التركيز  –التفريغ الوجداني  التشتت 4

التفكير في  –المراقبة  –الزوج ) عزل مصادر التوتر   التوتر  5

 ( الطالق 

 االبدال -التفسير   –االسترجاع  –التذكر  –الوعي  وظائف الذات  6

 تحديد املشكالت وما يناسبها من أساليب عالجية



  

 تحديد املشكالت وما يناسبها من أساليب عالجية

تدهور 
 وظائف الذات

 االنصات التطمين التفريغ
العالقة 
 المهنية

الصدمة 
 النفسية

 التفسير
خفض 
 التوقعات

الشرح 
 والتوضيح

عدم االهتمام 
 الذاتي

إعادة 
 التفكير

تعليم 
 االولويات

 أداء الدور

 التركيز التشتت
تحديد 

 االولويات
 التفريغ

 العزل التوتر

 الوعي التذكر االسترجاع التفسير االبدال وظائف الذات



  

 الترحيب بالعميل الذي أتى بنفسه للعالج و إفهامه هدف املقابالت العالجية -1

يجب ان يعلم العميل بان االخصائي سيحسن اإلصغاء له و يستحثه على البوح بأسراره و أن يكون واثقا في السرية  -2
 . املطلقة لكل البيانات و املعلومات 

بعد هذا يستحث املعالج العميل على تحديد املشكلة مع طمأنته و تعريفه أنه ليس الوحيد الذي يعاني من مثل هذه  -3
مشكالت و أن عالجها سيكون سهال ميسورا و لو درست طوال و عرضا و عمقا مع التأكيد بأن الفرد القوي هو الذي يواجه 
مشكالته مواجهة علمية واقعية و أن مفتاح الصحة النفسية هو أن يواجه الفرد نفسه بصراحة و يحاول ضبط مشاكله و 

السيطرة عليها و بعد هذا يحاول كل من املعالج و العميل البحث عن األسباب الحقيقية الخاصة باملشكلة في ضوء املبدأ 
 .” ال ش يء يأتي من ال ش يء ” القائل 

يشرح االخصائي االجتماعي للعميل بانه سوف يتم البحث في كافة جوانب حياة العميل ما ظهر منها و ما بطن و كل  -4
األسباب التي ساعدت على ظهور املشكلة ، ثم يوجه االنتباه إلى تحديد األعراض و العالمات التي تدل على وجود املشكلة 

 مارين باالضطرابات العقلية و املعرفية و النفسية و كل اضطرابات الشخصية 

لفت نظر العميل إلى أهمية الفحص و الكشف الدقيق و هدف هذا األخير معرفة نواحي القوة و الضعف في الشخصية و  -5
و فهم الحياة الحاضرة و املاضية و التطلعات للمستقبل ، و بعد معرفة كل هذا يمكن الوصول . معرفة أجمل و أسوأ الخبرات 

إلى التشخيص و بالتالي تحديد املشكلة من كل املعارف و املعلومات املدونة ثم نصل إلى العالج أي إعطائه جرعة تثقيفية عن 
 . نفسه و بعدها يبدأ العالج بالتوجيه و اإلرشاد من تطهير ، و تطمين ، و استبصار ، و تحصين ، و تعلم ، و نمو 

 خطة الجلسة العالجية االولى



  

 :التقييم واإلنهاء واملتابعة
 تحديد مدى فعالية األساليب والوسائل املستخدمة لتحقيق األهداف، وتحديد الجوانب)

 (.اإليجابية والسلبية الناتجة عن تطبيق هذه البرامج من أجل العمل على تطوير هذه النماذج وتعديلها 



  

 كتابة العبارة التشخيصية

 .التشخيص في االهتمام مناطق كافة بها يصاغ التي املتكاملة النهائية الصياغة هي

 وفي العادة فإن العبارة التشخيصية تتضمن الحلقات التالية 



  

 تتكون العبارة التشخيصية؟مما 

 
ً
 :املقدمة :أوال

  الحالة كرمز الحالة على تدل التي األولية البيانات بعض باملقدمة واملقصود
ً
    مثال

( خ ، م ، س ) الرمز    خالد محمد سعيد / اسمه. 

متزوج : االجتماعية الحالة . 

سنوات 33 : العمر . 

 ((  زواجي كدر  من عانيت )) : الشكوى . 

زوجيه اجتماعية مشكلة : العام التصنيف . 

زواجي كدر  : (( الطائفي )) الخاص التصنيف  . 



  

 تتكون العبارة التشخيصية؟مما 

 
ً
   : الجوهر : ثانيا

 يرتبط متداخلة متشابكة مترابطة وهي املشكلة كونت التي والبيئية الذاتية األسباب بالجوهر  واملقصود

  .. الذاتية في البيئة العوامل وتؤثر  ، باملاض ي الحاضر  فيها
ً
 هاعلي بخلوال زوجهلل الزوج معاملة سوء فمثال

 . إلخ … واالنطواء الخجل أو  للعدوانية لالكتئاب إما : إلى تؤديان



  

 تتكون العبارة التشخيصية؟مما 

 : وتشمل الذاتية لعواملا.أ

{وغيرها ..البصر أو  السمع ضعف ، الكالم صعوبات} العضوية كاألمراض : الجسمية الحالة. 

القهري  والوسواس العدوانية كالخجل : النفسية الحالة . 

االجتماعي التكيف وسوء  صداقات وجود وعدم كاالنعزال : االجتماعية الحالة . 

إلخ .. التعلم وبطء التعلم وصعوبة الذكاء كنقص : العقلية الحالة . 



  

 تتكون العبارة التشخيصية؟مما 

 : البيئة العوامل -ب

  تشكل التي العوامل أي ، الفرد شخصية في تؤثر  التي الخارجية املؤثرات جميع وتعني
ً
 الزوج على ضغطا

 . االهل من االجتماعية املساندة ضعف مثال 



  

 تتكون العبارة التشخيصية؟مما 

 
ً
 : الخاتمة : ثالثا

 بدون  املشكلة عالج في املرشد سيسلكها التي الطريقة نوعية إلى اإلشارة مع العالجية التوصيات أهم الخاتمة تعني

 . لعالجها الضعف ونقاط العالج في الستثمارها املسترشد لدى القوة نقاط إلى اإلشارة ينبغي كما ، تفصيل



  

 تتكون العبارة التشخيصية؟مما 

 في العادة فإن العبارة التشخيصية تتكون من الحلقات التالية 



  

 األولى  الحلقة     

:تمثل وحدة متكاملة تتمثل في إيجاد بيانات أولوية تعريفية بالعميل: فقرة استهاللية   
 .اسمه:  ك  
 .عمره  

 .موقع عمله أو مدرسته  



  

 األولى  الحلقة     

كاملجال : التصنيف العام للمشكلة أي رد املشكلة للمجال الذي تعمل فيه املؤسسة التي تقدم خدماتها للعميل

 الخ ...الطبي  -األسري  –األحداث  –املدرس ي أو العمالي 

 خدمات وحسب ناحية من العام مجالها داخل املشكلة لها تنتمي التي املميزة الطائفة أي الطائفي تصنيفها ثم

  العام املجال كان فإذا املؤسسة
ً
 :يكون  قد الطائفي التصنيف فإن أحداث جناح هو  مثال

تشرد 
 سرقة أو   
 إلخ ...شذوذ أو 

 .كاسمه.ثم التوعية املميزة للمشكلة للعوامل الذاتية والبيئية  



  

 الثانية الحلقة     

وهي حلقة توضح التشخيص العاملي للحالة أي تحدد العوامل الذاتية والبيئية التي تدخلت في أحداث 

املوقف اإلشكالي وكيف تفاعلت هذه العوامل إلحداث املشكلة املعروضة بالصورة التي ظهرت بها ، أي توضح 

.فردية الحالة مع التركيز على أهمية الحاضر في أحداث املوقف   



  

 الثالثة الحلقة     

 .وهي فقرة تبرز مناطق القوة والضعف للحالة واالتجاهات العامة للعالج 



  

 الرابعة الحلقة     

  املاض ي خبرات فيها تلعب التي الحاالت في تستخدم حلقة وهي
ً
  دورا

ً
 )) الحاضرة املشكلة إحداث في رئيسيا

 . (( املشكلة حدوث في ودوره التطوري التاريخ

 سلسلة وهي متصلة عبارة هي بل منفصلة فقرات إلى تقسم ال  للحاالت صياغتها عند العبارة أن هنا بالذكر  والجدير 

 الثانية الحلقة ثم العمل أو  واالنتماء والسن كاالسم العميل عن معرفة بمعلومات تبدأ أولها الحلقات من متصلة

  أكثر  العوامل من واي وطائفتها املشكلة نوع حيث من للحالة الثالثة التصنيفات وتتضمن
ً
 يلي ثم املشكلة حدوث في تأثيرا

 وفي تاريخي تسلسل شكل في اإلشكالي املوقف حدوث إلى أدت التي لألسباب تفاعلية صياغة وهي الثالثة الحلقة ذلك

  الحالة لعالج والعريضة العامة الخطوط لتوضح الرابعة الحلقة وتأتي ديناميكية صورة
ً
 وخطة أهداف لوضح تمهيدا

 . العالج



  

 ؟ماذا نقصد بوصف املشكلة 

 واملظاهر  املشكلة حدوث رافقت التي واألعراض الظروف توضيح املشكلة بوصف املقصود

 أو  املشكلة أسباب ذكر  دون  الخ.... الكثير والتفكير  كاالنعزال الحالة على لوحظت التي الخارجية

 . العالجية للجهود التعرض



  

 ؟ األولية التشخيصية األفكار  هي ما

 من النوع هذا في الباحث يذكره ما ولكن املشكلة إلى أدت التي األسباب من الباحث إلى يتبادر  ما أول  هذا

  تغييرها يمكن بل حقيقية أسباب هي بالضرورة ليس التشخيص
ً
 ، املشكلة عن الصورة تكتمل عندما مستقبال

   .معلومات من لديه يتوافر  ما بحسب أكثر  بصورة املشكلة الباحث يفهم وعندما



  

 ؟ املختصة للجهات املشكلة إحالة تتم متى

 في لنقص إما املطلوبة املساعدة لها يقدم أن بمقدوره ليس بحوزته التي املشكلة أن الباحث يدرك عندما

 خبرة منه أكثر  آخر  شخص إلى تحويلها على يعمل التخصص ي عمله نطاق ضمن ليست أنها أو  املرشد قدرات

 .النفس ي العالج مراكز  إلى يحيلها أو  وتدريب ودراية



 

 تم بحمد هللا 

 مخرج  لقاء برنامج تشخيص العالج األسري 

 طالل األسمري . أ/ أعداد وتنفيذ 

 أخصائي اجتماعي أول 

 الجوهرة القحطاني . أ/تنسيق وإخراج 

 أخصائية اجتماعية

 


