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  النفسيين للمرضى متكاملة

لقد أصبح فريق العمل ضرورة من ضرورات نجاح وتقدم المؤسسات، وأن تحقيق األهداف 
يحتاج إلى التعاون بين مختلف العاملين ذوى التخصصات المهنية المتعددة وإلى قدرتهم على 

فعاليتة فى تقديم رعاية متكاملة للمرضى النفسيين البد وأن يكون 
، وبالتالى يستطيعون تقديم خدمات الرعاية 

قد تتسب فى شكالتهم وإشباع إحتياجاتهم التى 
م، واالخصائى االجتماعى فى المجال النفسى يعمل من خالل 
فريق العمل، والذى يسعى الى توفير خدمة طبية نفسية متكاملة للمرضى سواء من الناحية 

  . فريق العمل، المرضى النفسيين، المجال النفسى

متكاملة رعاية تقديم فى العمل الفريقى
  :باللغة العربية ملخص

لقد أصبح فريق العمل ضرورة من ضرورات نجاح وتقدم المؤسسات، وأن تحقيق األهداف      
يحتاج إلى التعاون بين مختلف العاملين ذوى التخصصات المهنية المتعددة وإلى قدرتهم على 

  .العمل الجماعى معاً 

فعاليتة فى تقديم رعاية متكاملة للمرضى النفسيين البد وأن يكون  العمل الفريقىولكى يحقق      
، وبالتالى يستطيعون تقديم خدمات الرعاية  هناك تعاون وتكامل وتنسيق بين أعضاء الفريق
شكالتهم وإشباع إحتياجاتهم التى المتكاملة المناسبه لهم، ومساعدتهم على حل م

م، واالخصائى االجتماعى فى المجال النفسى يعمل من خالل حدوث األضطرابات النفسيه لديه
فريق العمل، والذى يسعى الى توفير خدمة طبية نفسية متكاملة للمرضى سواء من الناحية 

  .  الطبية أو النفسية أو االجتماعية

فريق العمل، المرضى النفسيين، المجال النفسى :الكلمات الدالة
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" The team work in provided integral care For Psychiatric Patients "   
 
Abstract 
The team Work has become a necessity for the success and progress of the institutions 
and the achievement of the objectives requires cooperation between different staff with 
multiple professional disciplines and their ability to work collectively.
    In order for the team work to be effective in providing integrated care
Patients, there must be cooperation, complementarity and coordination among the 
members of the team. Therefore, they can provide the appropriate integrated care 
services to them and help them solve their problems and satisfy their needs that may 
result in the occurrence of mental disorders. 
works through the team work, which seeks to provide an integrated psychological 
medical service for patients, whether m
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there must be cooperation, complementarity and coordination among the 
members of the team. Therefore, they can provide the appropriate integrated care 
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rence of mental disorders. Social Worker in the psychological field 
, which seeks to provide an integrated psychological 

medical service for patients, whether medical, psychological or social. 

Psychiatric Patients, Psychological field. 
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يعتبر فريق العمل نظام يعتمد على تقديم الخدمات االجتماعية بواسطة مجموعة من من 
بينهم إلنجاز ويعمل الفريق بالتعاون والتنسيق فيما 

حيث يقوم أعضاء الفريق عادة بمناقشة أهداف العمل واالتفاق عليها 
لتحقيق األهداف المتفق عليها وتحديد دور ومسئولية كل عضو 

ن األفراد يشاركون فى المسئوليات بهدف إخراج نتائج 
محددة للمؤسسة التى يعملون بها ويعملون معاً فالفريق هو مجموعة من األشخاص يعتمدون 
على احترام المعلومات والمصادر والمهارات ويسعون إلى تحديد مجهوداتهم لتحقيق األهداف 

(Leigh L , Thompson, 2009). 
وفريق العمل هو نموذج متعدد التخصصات من بينهم األخصائيين االجتماعيين وغيرهم من 
المهنيين ووصفهم كعناصر من التعاون واإلعتماد المتبادل واألنشطة المهنية والمرونة والملكية 

(Michael S. Kelly  
  :نتركز على مهمة منظمة حيث تتضم

(Timothy M . Franz., 2012). 

 .المخرجات تبنى على الجماعية بدالً من منتج العمل الفردى
 .رات والقيام بالعمل الحقيقى معاً

 .الجماعى اشرة من خالل تقدير منتجات العمل
ومسؤوال عن أفعاله  كل منهم يمتلك خبرة خاصة

الفردية، ويشارك أعضاء الفريق فى غرض مشترك ويجتمعون معا لتجميع المعرفة 
واألفكار التى يتم من خاللها وضع الخطط والتفاعل واتخاذ اإلجراءات وتأثير الخطط 

(Naomi I. Brill ,Joanne Levine, 2005).

) ى، ممرضهنفس ىاخصائ ,ىاجتماع ى
.  

 .للمرضى النفسيين بمستشفيات الصحة النفسية

  : Team Workالعمل مفهوم فريق: أوالً    
يعتبر فريق العمل نظام يعتمد على تقديم الخدمات االجتماعية بواسطة مجموعة من من     

ويعمل الفريق بالتعاون والتنسيق فيما , المختصين فى جوانب أو مجاالت مختلفة
حيث يقوم أعضاء الفريق عادة بمناقشة أهداف العمل واالتفاق عليها , أهداف واضحة ومحددة

لتحقيق األهداف المتفق عليها وتحديد دور ومسئولية كل عضو , ومناقشة جميع األنشطة الالزمة
  .)2000محمد، عبد المجيد بن طاش، ( .فى الفريق

ن األفراد يشاركون فى المسئوليات بهدف إخراج نتائج فهو عبارة عن مجموعة مستقلة م    
محددة للمؤسسة التى يعملون بها ويعملون معاً فالفريق هو مجموعة من األشخاص يعتمدون 
على احترام المعلومات والمصادر والمهارات ويسعون إلى تحديد مجهوداتهم لتحقيق األهداف 

   .المشتركة

وفريق العمل هو نموذج متعدد التخصصات من بينهم األخصائيين االجتماعيين وغيرهم من    
المهنيين ووصفهم كعناصر من التعاون واإلعتماد المتبادل واألنشطة المهنية والمرونة والملكية 

.(Michael S. Kelly, 2008 .الجماعية لألهداف وإنعكاس لعملية التفكير

تركز على مهمة منظمة حيث تتضمعة أنه جما كما يشير إلى

 .عملية لتقاسم أدوار القيادة 
  .أنه نسق لكل فرد وكذلك المسئولية المتبادلة 
 .هدف محدد يحدده الفريق بنفسه 
المخرجات تبنى على الجماعية بدالً من منتج العمل الفردى 
رات والقيام بالعمل الحقيقى معاًأثناء المناقشات تقوم الجماعة بإتخاذ القرا 
اشرة من خالل تقدير منتجات العملانه نسق حيث أن العضو يقيس أداء الفريق مب 
كل منهم يمتلك خبرة خاصةمجموعه من الناس " ويعرف ايضا بأنه    

الفردية، ويشارك أعضاء الفريق فى غرض مشترك ويجتمعون معا لتجميع المعرفة  هوقرارات
واألفكار التى يتم من خاللها وضع الخطط والتفاعل واتخاذ اإلجراءات وتأثير الخطط 

 ". المستقبليه
Naomi I. Brill ,Joanne Levine, 2005). 

  :إجرائيا" فريق العمل  "ويمكن تعريف 
ىاخصائطبيب نفسى، طبيب بشرى، (أفراد مهنيون .

.المستشفيات الخاصة بالصحة النفسيةيعملون معاً فى 
للمرضى النفسيين بمستشفيات الصحة النفسيةلديهم هدف مشترك هو تقديم الرعاية  .

 

   
    

المختصين فى جوانب أو مجاالت مختلفة
أهداف واضحة ومحددة

ومناقشة جميع األنشطة الالزمة
فى الفريق

    
محددة للمؤسسة التى يعملون بها ويعملون معاً فالفريق هو مجموعة من األشخاص يعتمدون 
على احترام المعلومات والمصادر والمهارات ويسعون إلى تحديد مجهوداتهم لتحقيق األهداف 

المشتركة

    
المهنيين ووصفهم كعناصر من التعاون واإلعتماد المتبادل واألنشطة المهنية والمرونة والملكية 

الجماعية لألهداف وإنعكاس لعملية التفكير
كما يشير إلى

 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

    
وقرارات

واألفكار التى يتم من خاللها وضع الخطط والتفاعل واتخاذ اإلجراءات وتأثير الخطط 
المستقبليه

ويمكن تعريف 
1.

2.



 يشترك فريق العمل فى تقديم الرعاية المتكاملة للمرضى النفسيين حسب تخصص كل عضو

فكل عضو فى مجموعة فريق العمل له أدوار ال تنفصل عن باقى 
أعضاء الفريق بل تؤثر ويتأثر بها كل عضو، ويتوقف نجاح المؤسسة فى تحقيق أهدافها 

 . الخطة العامة للمستشفىيشترك العمل بين أعضاء الفريق وفق خطه تتفق مع 

ه من المتخصصين في مجاالت معينه ، 
، مما يعطي  وبالتالي يعمل كل عضو من الفريق من خالل إطار مرجعي لمعلومات تخصصه

ولما كانت أراء المتخصصين مختلفة تبعا لتخصص كل 
، ليساهم كل  ، لمناقشة حالة المريض منهم، لذا ينبغي إجراء لقاءات مشتركة ألعضاء الفريق

 .متخصص برأيه في وضع أفضل الخطط العالجية المناسبة لكل مريض
. )2012، سامي مصطفي  , زايد .عبد الهادي المليجى، إبراهيم 

ويدلى االخصائى االجتماعي بصورة عن حياة المريض وظروف البيئة االجتماعية وتأثيرها 
وما بها من عوامل معوقة للعالج كما تساهم هيئة التمريض في المشاركة بالراى فى تنفيذ خطة 

  .)2016،  فايزة رجب ،بهنسي . اهر عبد الوهاب

  :وترجع أهمية العمل الفريقي فى ممارسات الخدمة االجتماعية بوجة عام لعدة عوامل أهمها
).2009، ماهر أبو المعاطى ،على(  

،  ، صحية ، اجتماعية ان االنسان ذلك المكون المعقد التركيب والذى يتضمن أبعاد نفسية
ولفهمها يتطلب العديد من ، هذه األبعاد تتفاعل بشكل دينامى يصعب فصلها 

طبيعة المشكالت التى يتعرض لها المرضى النفسيين بالرغم من انها مشكالت نفسية اال ان 
عب معها التركيز على العالج صالبيئة تلعب دورا كبيرا فى حدوثها، واالمراض التى ي

األمر الذى يستوجب البيولوجى النفسى دون ان ينظر فى العالج للبيئة المحيطة بالعميل 

ان المريض النفسى يحتاج الى العديد من خدمات الرعاية المتكاملة، والتى تساعدة على 
الشفاء، وان الرعاية المتكاملة ال يمكن لتخصص واحد فقط ان يقدمها ولكن تتطلب تضافر 

فى المؤسسات االجتماعية والتى تكون مسئولة 
يوضح  ،بالمؤسساتكل بحسب تخصصها عن توفير الرعاية المتكاملة والخدمات المتنوعة 

يشترك فريق العمل فى تقديم الرعاية المتكاملة للمرضى النفسيين حسب تخصص كل عضو .
 .فى الفريق

فكل عضو فى مجموعة فريق العمل له أدوار ال تنفصل عن باقى  متبادل اعتمادبينهم يوجد  .
أعضاء الفريق بل تؤثر ويتأثر بها كل عضو، ويتوقف نجاح المؤسسة فى تحقيق أهدافها 

 .على قدر التعاون بين أعضاء الفريق بداخلها
يشترك العمل بين أعضاء الفريق وفق خطه تتفق مع  .
  :مبررات العمل الفريقى فى المجال النفسى :

ه من المتخصصين في مجاالت معينه ، ترجع أهمية العمل الفريقى إلى انه يضم مجموع    
وبالتالي يعمل كل عضو من الفريق من خالل إطار مرجعي لمعلومات تخصصه

ولما كانت أراء المتخصصين مختلفة تبعا لتخصص كل  , للمريض أفضل فرص للشفاء العاجل
 منهم، لذا ينبغي إجراء لقاءات مشتركة ألعضاء الفريق

متخصص برأيه في وضع أفضل الخطط العالجية المناسبة لكل مريض
عبد الهادي المليجى، إبراهيم (  

ويدلى االخصائى االجتماعي بصورة عن حياة المريض وظروف البيئة االجتماعية وتأثيرها     
وما بها من عوامل معوقة للعالج كما تساهم هيئة التمريض في المشاركة بالراى فى تنفيذ خطة 

اهر عبد الوهابم ،المالح( .العالج وأحيانا مالحظة سلوك المرضى
وترجع أهمية العمل الفريقي فى ممارسات الخدمة االجتماعية بوجة عام لعدة عوامل أهمها

ان االنسان ذلك المكون المعقد التركيب والذى يتضمن أبعاد نفسية .
، هذه األبعاد تتفاعل بشكل دينامى يصعب فصلها  ، عقلية ثقافية

 . التخصصات
طبيعة المشكالت التى يتعرض لها المرضى النفسيين بالرغم من انها مشكالت نفسية اال ان  .

البيئة تلعب دورا كبيرا فى حدوثها، واالمراض التى ي
البيولوجى النفسى دون ان ينظر فى العالج للبيئة المحيطة بالعميل 

 .العمل الفريقى
ان المريض النفسى يحتاج الى العديد من خدمات الرعاية المتكاملة، والتى تساعدة على  .

الشفاء، وان الرعاية المتكاملة ال يمكن لتخصص واحد فقط ان يقدمها ولكن تتطلب تضافر 
 .جهود العديد من التخصصات

فى المؤسسات االجتماعية والتى تكون مسئولة  تعدد نوعية القيادات أو التخصصات العاملة .
كل بحسب تخصصها عن توفير الرعاية المتكاملة والخدمات المتنوعة 

 

3.

4.

5.
:اًثاني

    
وبالتالي يعمل كل عضو من الفريق من خالل إطار مرجعي لمعلومات تخصصه

للمريض أفضل فرص للشفاء العاجل
منهم، لذا ينبغي إجراء لقاءات مشتركة ألعضاء الفريق

متخصص برأيه في وضع أفضل الخطط العالجية المناسبة لكل مريض

    
وما بها من عوامل معوقة للعالج كما تساهم هيئة التمريض في المشاركة بالراى فى تنفيذ خطة 

العالج وأحيانا مالحظة سلوك المرضى
وترجع أهمية العمل الفريقي فى ممارسات الخدمة االجتماعية بوجة عام لعدة عوامل أهمها

1.

2.

3.

4.



ضرورة عمل االخصائى االجتماعى مع هذه التخصصات على اساس العمل الفريقي لتوفير 
يحقق اهداف  الرعاية المتكاملة للمستفيدين باعتباره احد اعضاء فريق العمل الذى

يساعد العمل الفريقى فى ممارسات الخدمة االجتماعية على استخدام القدرات المتعددة 
ألعضاء مختلفين فى تخصصاتهم مما يساعد فى زيادة وتوسيع نطاق المعرفة والخبرة 

ل فعال والمهارة التى تؤدي إلى تقديم أفضل خدمة من خالل تكوين فرق مهنية توظف بشك
لتقديم خبرة مشتركة للعميل وتحقيق األهداف، كما يقدم ميكانيزم لتنسيق الخدمة المقدمة 
وزيادة فعالية الخدمات التى تقدمها المهنة، حيث تؤكد المهنة على ضرورة مشاركة 
المستفيدين من خدماتها فى أى تغيير يتم لهم سواء فى عملية تحديد االحتياجات أو التخطيط 
  أو تنفيذها 

يتأثر تحقيق أهداف الفريق بمدى إدراك كل عضو من أعضائه لوظيفته وتخصصه وكيفيه 
االستفادة من خبرات ومهارات باقى تخصصات الفريق، وتبادل المعلومات بينهم بحيث تنصهر 
  بمساعدة نسق العميل على أساس تعاونى لتقديم

ويجب أن تكون األهداف محددة بوضوح وملزمة من قبل جميع األعضاء، وبدون هذا 
الوضوح وااللتزام ال توجد طريقة يمكن من خاللها االتفاق على تحقيق هدف الفريق والمهام 

(Naomi I. Brill ,Joanne Levine, 2005)
 .)2006، عبد المنصفرشوان، ( :إلى تحقيق ما يلى

 .العمل على إزالة العوامل واألسباب التي أدت إلى المرض النفسي

وتحويلها من مشكالت مسيطرة إلى مشكالت مسيطر 

القيام بعملية تعديل السلوك غير السوي وتعلم السلوك السوي الناضج من خالل المدعمات 

جهتها مستقبال مساعدة المريض على التخلص من المشكالت السلوكية وتعلم وأساليب موا
 .من خالل تكوين البصيرة وتنمية اإلدراك الذاتي للمريض

ضرورة عمل االخصائى االجتماعى مع هذه التخصصات على اساس العمل الفريقي لتوفير 
الرعاية المتكاملة للمستفيدين باعتباره احد اعضاء فريق العمل الذى

  .المؤسسات االجتماعية

يساعد العمل الفريقى فى ممارسات الخدمة االجتماعية على استخدام القدرات المتعددة  .
ألعضاء مختلفين فى تخصصاتهم مما يساعد فى زيادة وتوسيع نطاق المعرفة والخبرة 

والمهارة التى تؤدي إلى تقديم أفضل خدمة من خالل تكوين فرق مهنية توظف بشك
لتقديم خبرة مشتركة للعميل وتحقيق األهداف، كما يقدم ميكانيزم لتنسيق الخدمة المقدمة 
وزيادة فعالية الخدمات التى تقدمها المهنة، حيث تؤكد المهنة على ضرورة مشاركة 
المستفيدين من خدماتها فى أى تغيير يتم لهم سواء فى عملية تحديد االحتياجات أو التخطيط 

أو تنفيذها للخدمات 
 . أو تقييمها

:أهداف فريق العمل مع المرضي النفسيين: اًثالث
يتأثر تحقيق أهداف الفريق بمدى إدراك كل عضو من أعضائه لوظيفته وتخصصه وكيفيه     

االستفادة من خبرات ومهارات باقى تخصصات الفريق، وتبادل المعلومات بينهم بحيث تنصهر 
بمساعدة نسق العميل على أساس تعاونى لتقديم تلك التخصصات فى وحدة تنتهى

  ).2014، ماهر أبو المعاطى ،على( . خدمات متكاملة
ويجب أن تكون األهداف محددة بوضوح وملزمة من قبل جميع األعضاء، وبدون هذا 
الوضوح وااللتزام ال توجد طريقة يمكن من خاللها االتفاق على تحقيق هدف الفريق والمهام 

  . المطلوبة
(Naomi I. Brill ,Joanne Levine, 2005) . 

إلى تحقيق ما يلى مع المرضى النفسيينويهدف فريق العمل 
العمل على إزالة العوامل واألسباب التي أدت إلى المرض النفسي -
  .المواجهة الشاملة ألعراض المرض النفسي -
وتحويلها من مشكالت مسيطرة إلى مشكالت مسيطر العمل على حل المشكالت ومواجهتها  -

 .عليها من خالل األساليب العلمية
القيام بعملية تعديل السلوك غير السوي وتعلم السلوك السوي الناضج من خالل المدعمات  -

 .واألساليب العالجية السلوكية المتنوعة
مساعدة المريض على التخلص من المشكالت السلوكية وتعلم وأساليب موا -

من خالل تكوين البصيرة وتنمية اإلدراك الذاتي للمريض

 

5.

 ثالث
    

االستفادة من خبرات ومهارات باقى تخصصات الفريق، وتبادل المعلومات بينهم بحيث تنصهر 
تلك التخصصات فى وحدة تنتهى

خدمات متكاملة
ويجب أن تكون األهداف محددة بوضوح وملزمة من قبل جميع األعضاء، وبدون هذا   

الوضوح وااللتزام ال توجد طريقة يمكن من خاللها االتفاق على تحقيق هدف الفريق والمهام 
المطلوبة

ويهدف فريق العمل 
1-
2-
3-

4-

5-



مساعدة المريض على التخلص من نواحي الضعف والعجز، وتعزيز وتدعيم نواحي القوة 

العمل على تحقيق تقبل الذات وتقبل اآلخرين وإقامة عالقات اجتماعية سليمة للمريض مع 

  :أسس ومحددات العمل الفريقى مع المرضى النفسيين
   .)2002، د الهادي المليجى، إبراهيم

كجسم ونفس  -  ولما كان الفهم الكلى للمريض يتطلب ضرورة النظر اليه نظرة كلية تكاملية
الذى يشترك فيه اكثر  team workأدى ذلك الى حتمية عالجه عن طريق عمل الفريق 

من متخصص فى العملية العالجية، بحيث تنصهر هذه التخصصات فى وحدة واحدة، تنتهى 
وعلى هذا فأن العمل الفريقى يسير على 

اضحاً لمسئولية وظيفته دراك كل عضو من أعضاء الفريق لوظيفته وتخصصه إدراكاً و

  .كل عضو لعمل وتخصص األعضاء اآلخرين 
  .إدراك كل عضو لكيفية اإلستفادة من األعضاء اآلخرين 

  .إتاحة الفرصة لكل عضو إلبداء رأيه وتوضيح دوره فى كل حالة فردية 
 .ثقة مبنية على اإلحترام المتبادل

  :فى إطار مجموعة من المحددات وهى كالتالى
).2009على، ماهر ابوالمعاطى،  .منقريوس، نصيف فهمى

 .الفريق على وضوح األهداف واألدوار المرتبط بها فى كل موقف 
مساعدة أعضاء الفريق على بناء اإللتزام من خالل معرفة ما الذى يريدون تحقيقه من 

التخلص من فردية األداء وتعلم الثقة فى الفريق من خالل اإلستعانة بالمعلومات وتبادل 

 .التقويم الذاتى والجماعى لكل ما يقوم به الفريق فى مختلف المراحل 
 .الممارسة الفعالة لكل دور وإرتباطه بأدوار اآلخرين 
. 

 .رفض حماية الفريق من األدوار التى قد تهدم الفريق مثل المقاطعة والسيطرة وال

مساعدة المريض على التخلص من نواحي الضعف والعجز، وتعزيز وتدعيم نواحي القوة  -
 .والتعرف على القدرات وتنميتها

العمل على تحقيق تقبل الذات وتقبل اآلخرين وإقامة عالقات اجتماعية سليمة للمريض مع  -
 .االجتماعي المحيطالوسط 

أسس ومحددات العمل الفريقى مع المرضى النفسيين: اً
د الهادي المليجى، إبراهيمبع( :أسس العمل الفريقى مع المرضى النفسيين - 
ولما كان الفهم الكلى للمريض يتطلب ضرورة النظر اليه نظرة كلية تكاملية  
أدى ذلك الى حتمية عالجه عن طريق عمل الفريق  -  وبيئة

من متخصص فى العملية العالجية، بحيث تنصهر هذه التخصصات فى وحدة واحدة، تنتهى 
وعلى هذا فأن العمل الفريقى يسير على .باتخاذ قرارات موحدة، يتفق عليها الجميع بشأن العالج

  :أسس أساسية وهى

دراك كل عضو من أعضاء الفريق لوظيفته وتخصصه إدراكاً وإ - 
  الرئيسية

كل عضو لعمل وتخصص األعضاء اآلخرين  احترام - 
إدراك كل عضو لكيفية اإلستفادة من األعضاء اآلخرين  - 
إتاحة الفرصة لكل عضو إلبداء رأيه وتوضيح دوره فى كل حالة فردية  - 
ثقة مبنية على اإلحترام المتبادلبين أعضاء الفريق عالقة تعاون وتفاهم و أن تسود - 
  :محددات العمل الفريقى مع المرضى النفسيين - 

فى إطار مجموعة من المحددات وهى كالتالى يعمل مع المرضى النفسيينفريق العمل 
منقريوس، نصيف فهمى(  

الفريق على وضوح األهداف واألدوار المرتبط بها فى كل موقف مساعدة أعضاء  
مساعدة أعضاء الفريق على بناء اإللتزام من خالل معرفة ما الذى يريدون تحقيقه من  

 .خالل عملهم وإرتباطهم معاً 
التخلص من فردية األداء وتعلم الثقة فى الفريق من خالل اإلستعانة بالمعلومات وتبادل  

 .رام آراء اآلخرين الخبرات وإحت
التقويم الذاتى والجماعى لكل ما يقوم به الفريق فى مختلف المراحل  
الممارسة الفعالة لكل دور وإرتباطه بأدوار اآلخرين  
.إتاحة الفرصة إلبداء الرأى وإحترام اآلراء المختلفة  
حماية الفريق من األدوار التى قد تهدم الفريق مثل المقاطعة والسيطرة وال 
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اًرابع
1 -
    

وبيئة
من متخصص فى العملية العالجية، بحيث تنصهر هذه التخصصات فى وحدة واحدة، تنتهى 

باتخاذ قرارات موحدة، يتفق عليها الجميع بشأن العالج
أسس أساسية وهى

 -
الرئيسية

 -
 -
 -
 -
2 -
فريق العمل   

 - 
 - 

 - 

 - 
 - 
 - 
 - 



 األفراد والوحدات وباقيبين أعضاء الفريق وبين الفريق 
    

:الشروط الواجب مراعاتها أثناء تشكيل فريق العمل
بناء الفريق عملية أساسية وهامة حيث تسعى تلك العملية نحو مساعدة األعضاء على أن 

  .أكثر فعالية فى تحقيق مهامهم ومواجهة أى مشكالت تواجه تحقيق األهداف المرغوبة
).2009على، ماهر ابوالمعاطى،  .منقريوس، نصيف فهمى

واضحة لكل فرد من  وتعنى أن تكون المدخالت والنتائج النهائية

لذى يستطيع االعتماد عليه وتعنى أن الفرد يستطيع تحقيق الهدف طالما هو ا

موارد الفريق الحالية أن تحقيق المدخالت ربما يكون تحدى ومن الممكن منع 

ة العليا ط اإلتجاه ويوفر من خالل اإلدار

  .أن كل األهداف يجب أن تحقق فى الوقت المحدد إلنجازها
(Glenn Parker, 2009) . 
يقوم كل األعضاء بالمناقشات معا من خالل عمليات اإلتصال التى تزودهم 
واألسباب، وتحسين عملية اإلتصال اللفظى وغير اللفظى واإلتصال الرقمى، 

أعضاء وهذه عملية معقدة  10من الطبيعى أن يكون حجم الفريق أكثر من 
 .أعضاء 10إلى  5أما من الناحية المثالية فأن الحجم األمثل للفريق هو من 

أن أعضاء الفريق يتدربون بشكل أفضل من خالل 

والتى تشجع على عمليات إستباقية وتنمية الثقة لدى أعضاء الفريق وتتضمن الحديث 
 

من خالل اإلشراف على فهم وقبول موضع التحكم 

أن أعضاء الفريق يجب أن يكونوا على وعى وفهم بماذا 

بين أعضاء الفريق وبين الفريق  لالتصالوضع نظام واضح  
  .الحوافز استخداموخارج نطاقه 

الشروط الواجب مراعاتها أثناء تشكيل فريق العمل: اًخامس
بناء الفريق عملية أساسية وهامة حيث تسعى تلك العملية نحو مساعدة األعضاء على أن      

أكثر فعالية فى تحقيق مهامهم ومواجهة أى مشكالت تواجه تحقيق األهداف المرغوبةيصبحوا 
منقريوس، نصيف فهمى(  

  :تكوين فريق العمل يجب أن نراعى مايلىوعند 
وتعنى أن تكون المدخالت والنتائج النهائية :أن تكون األهداف محددة 

  .أعضاء الفريق
وتعنى أن الفرد يستطيع تحقيق الهدف طالما هو ا: قابلة للقياس 

 .ورؤيته
أن تحقيق المدخالت ربما يكون تحدى ومن الممكن منع : سهلة المنال 

 .من تحقيقها
ط اإلتجاه ويوفر من خالل اإلدارأن الهدف يكون فى نفس خ: أن تكون مترابطة 

 .ودعم استراتيجيات العمل
أن كل األهداف يجب أن تحقق فى الوقت المحدد إلنجازها :فترة زمنية محددة 

يقوم كل األعضاء بالمناقشات معا من خالل عمليات اإلتصال التى تزودهم : اإلتصال الفعال 
واألسباب، وتحسين عملية اإلتصال اللفظى وغير اللفظى واإلتصال الرقمى، بالمعلومات 

 .وتقييم هذه العمليات 
من الطبيعى أن يكون حجم الفريق أكثر من  :الحجم المحدد 

أما من الناحية المثالية فأن الحجم األمثل للفريق هو من 
أن أعضاء الفريق يتدربون بشكل أفضل من خالل : مستوى المهارة وتعقد إجراءات الفريق 

 .اإللتزام بالتعليم المستمر 
والتى تشجع على عمليات إستباقية وتنمية الثقة لدى أعضاء الفريق وتتضمن الحديث : الثقة 

 .عن الثقة والوفاء واإللتزام الدائم لألعضاء اآلخرين 
من خالل اإلشراف على فهم وقبول موضع التحكم : المناسبة والداعمة القيادة الخارجية .10

 .والمراقبة من اإلدارة فى الفريق 
أن أعضاء الفريق يجب أن يكونوا على وعى وفهم بماذا : التعريف باألدوار والمسئوليات .11

 . يتوقعون وكيف يتحملون مسئولياتهم
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لواضحة بين أعضاء الفريق وإستالم أن العالقة ا

(Thomas E . Harris &john c . Sherblom

المرضى النفسيين
تشكيل عند مع مراحل تنموية معينة لذلك ينبغى 

تعتمد على تلك التى تسبقها، كل فريق فريد من 
نوعه ويتطور بسرعة خاصة به ووفقا لنمطه الخاص،وال تكتمل عملية النمو هذه حتى يتم حل 

فى خمس  تكوين فريق العمل مراحل

        Storming مرحلة العاصفة - 2              
 Performingمرحلة األداء  - 4                  

  الخصائص
  .ظهور الحاجة إلى تكوين فريق عمل 

  .ظهور التصادم بين أعضاء الفريق 
  .ظهور الصراع بين األعضاء 

  .األعضاء يقاومون سيطرة قائد الفريق 
  .يقوم الفريق بوضع المعايير والقواعد المنظمة لتحقيق األهداف المشتركة 

  .الفريقتوزيع المهام والمسئوليات على أعضاء 
  .يعمل األعضاء متجهين نحو إنجاز األعمال المطلوبة منهم 

ب ترك األعضاء لعضوية هذا قد يتفكك الفريق إما بسبب تحقيق األهداف أو بسب

  .لكل مرحلة من مراحل نمو الفريق
).2004، أبوالنصر، مدحت محمد(  

التى يمر بها فريق العمل نجد أن االخصائى االجتماعى وأعضاء 
فريق العمل فى المستشفى الخاصة بالصحة النفسية يقوموا بالتعاون معا والعمل جنباً إلى جنب 
ستشفى حيث يقوم االخصائى االجتماعى باستقبال المريض 

أن العالقة ا: الروابط بين أنشطة الفريق والمكافآت .12
   .المكافآت لهذه الجماعة الموجهة نحو العمل

john c . Sherblom, 2008). 
المرضى النفسيين معمراحل بناء ونمو فريق العمل : اًسادس
مع مراحل تنموية معينة لذلك ينبغى  تصور الفريق على انه دورة حياةيمكن      

تعتمد على تلك التى تسبقها، كل فريق فريد من  كل منها أن هذه المراحل ليست مطلقة،الفريق و
نوعه ويتطور بسرعة خاصة به ووفقا لنمطه الخاص،وال تكتمل عملية النمو هذه حتى يتم حل 

  .(Naomi I. Brill ,Joanne Levine, 2005) .الفريق

مراحلفى  Jamisionو Redday هناك وجهة نظر وضحها
  :مراحل وهى كالتالى

              Formulatingمرحلة البناء أو التكوين للفريق 
                  Norming مرحلة وضع القواعد والمعايير

  Terminatingمرحلة االنتهاء 
  المرحلة

  
  

  البناء أو التكوين للفريقمرحلة 

ظهور الحاجة إلى تكوين فريق عمل  -1
  .تحديد مهام الفريق  -2
  .اختيار قائد الفريق  -3
 .اختيار أعضاء الفريق  -4
  .توفير متطلبات عمل الفريق  -5

  
  مرحلة العاصفة

ظهور التصادم بين أعضاء الفريق  -1
ظهور الصراع بين األعضاء أحيانا  -2
األعضاء يقاومون سيطرة قائد الفريق  -3

  
  مرحلة وضع المعايير والقواعد

يقوم الفريق بوضع المعايير والقواعد المنظمة لتحقيق األهداف المشتركة  -1
  .يعمل األعضاء سوياً  -2

  
  

  مرحلة األداء 

توزيع المهام والمسئوليات على أعضاء  -1
يعمل األعضاء متجهين نحو إنجاز األعمال المطلوبة منهم  -2
  .متابعة نجاح الفريق  -3

  
  مرحلة االنتهاء

قد يتفكك الفريق إما بسبب تحقيق األهداف أو بسب -1
  .الفريق

  .توزيع مكافآت حسن األداء  -2

لكل مرحلة من مراحل نمو الفريقة يحدد الخصائص الرئيسي السابق الشكل

التى يمر بها فريق العمل نجد أن االخصائى االجتماعى وأعضاء  ومن خالل عرض المراحل
فريق العمل فى المستشفى الخاصة بالصحة النفسية يقوموا بالتعاون معا والعمل جنباً إلى جنب 

ستشفى حيث يقوم االخصائى االجتماعى باستقبال المريض مع المريض النفسى عند دخوله للم
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 سادس
     

الفريق و
نوعه ويتطور بسرعة خاصة به ووفقا لنمطه الخاص،وال تكتمل عملية النمو هذه حتى يتم حل 

الفريق
هناك وجهة نظر وضحهاو

مراحل وهى كالتالى
مرحلة البناء أو التكوين للفريق  -1
مرحلة وضع القواعد والمعايير -3
مرحلة االنتهاء  -5

  م
1  

2  

3  

4  

5  

الشكل

ومن خالل عرض المراحل  
فريق العمل فى المستشفى الخاصة بالصحة النفسية يقوموا بالتعاون معا والعمل جنباً إلى جنب 

مع المريض النفسى عند دخوله للم



وتحديد المشكلة التى يعانى منها وإعداد تقريراً عن حالته وعرضه على الطبيب النفسى الذى 
يمارس دوره كقائد لفريق العمل، ويتم تحديد األساليب العالجية التى سيتم استخدامها ودور كل 
جية، وقد نالحظ حدوث صراع بين أعضاء الفريق 
على األعمال التى يقوم بها كل عضو فى الفريق، ولكن يتم مواجهة ذلك من خالل القواعد 
والمعايير التى يقوم الفريق بوضعها منعاً لحدوث الصراعات، ويعمل أعضاء الفريق بتنفيذ 
يها من قبل الفريق، حتى يتم التغيير 
المطلوب فى شخصية المريض النفسى وفى المواقف االجتماعية المحيطة به بصورة متكاملة، 
ثم يتم بعد ذلك التمهيد إلى تهيئة المريض إلى الخروج من المستشفى وتأهيله للرجوع إلى 

طة العالجية ألهدافها، ويتم ممارسة أدواره االجتماعية مره أخرى، ويتم تحديد مدى تحقيق الخ
  .  متابعة تلك الخطة مع الفريق العالجى للوصل ألفضل مساعدة للمريض النفسى

(Pina Tarricone, Joe Luca, 2002).  

  بين أعضاء الفريق لتحقيق األهداف

  .  ةتبادل المعرفة والمهارات لتحقيق أهداف الفريق المشترك

  الفريق العمل الناجح على التآزر القائم بين جميع أعضاء
  ين أعضاء الفريق والتعاون والتكافل االجتماعي بينهم لتحقيق

شربا، ضفاف، ( :وهناك مجموعة من المواصفات التى تميز فريق العمل الفعال وهى كالتالى

  .أن فريق العمل الفعال ينفذ مهامه بنشاط وكفاية وإتقان 
  .أعضائه 

  
  .يبتكر حلول جيدة للتحديات والمشكالت التى تواجهه أكثر إبداعاً من الحلول الفردية 

أفضل المقترحات أو  إستثمار اإلختالف فى الرأى بين أعضاء الفريق للوصول إلى
 .الحلول حيث يشجع ذلك على إنطالق العضو نحو اإلبتكار

وتحديد المشكلة التى يعانى منها وإعداد تقريراً عن حالته وعرضه على الطبيب النفسى الذى 
يمارس دوره كقائد لفريق العمل، ويتم تحديد األساليب العالجية التى سيتم استخدامها ودور كل 

جية، وقد نالحظ حدوث صراع بين أعضاء الفريق عضو من أعضاء الفريق فى العملية العال
على األعمال التى يقوم بها كل عضو فى الفريق، ولكن يتم مواجهة ذلك من خالل القواعد 
والمعايير التى يقوم الفريق بوضعها منعاً لحدوث الصراعات، ويعمل أعضاء الفريق بتنفيذ 

يها من قبل الفريق، حتى يتم التغيير أدوارهم ومسئولياتهم وفقاً للخطة العالجية المتفق عل
المطلوب فى شخصية المريض النفسى وفى المواقف االجتماعية المحيطة به بصورة متكاملة، 
ثم يتم بعد ذلك التمهيد إلى تهيئة المريض إلى الخروج من المستشفى وتأهيله للرجوع إلى 

ممارسة أدواره االجتماعية مره أخرى، ويتم تحديد مدى تحقيق الخ
متابعة تلك الخطة مع الفريق العالجى للوصل ألفضل مساعدة للمريض النفسى

:مواصفات فريق العمل الفعال :اًبعسا
.(2002 , :يتميز فريق العمل الفعال بعدة صفات تتمثل فيما يلى

  مشترك  أو غرض هدف لديه يكون فريقالأن  .1
بين أعضاء الفريق لتحقيق األهداف العالقات المتبادلة .2
  التعاون بين أعضاء فريق العمل .3
تبادل المعرفة والمهارات لتحقيق أهداف الفريق المشترك .4
  هدف مشترك وواضح تركيز فريق العمل على  .5
العمل الناجح على التآزر القائم بين جميع أعضاءفريق يعتمد  .6
ين أعضاء الفريق والتعاون والتكافل االجتماعي بينهم لتحقيقالمرونة الكافية ب .7

  .أهداف الفريق
وهناك مجموعة من المواصفات التى تميز فريق العمل الفعال وهى كالتالى

2000.(  
أن فريق العمل الفعال ينفذ مهامه بنشاط وكفاية وإتقان  .1
أعضائه يخلق مشاعر الرضا والفخر بالعمل فى نفوس  .2
  .يستفيد من المهارات المتنوعة من كافة أعضائه  .3
يبتكر حلول جيدة للتحديات والمشكالت التى تواجهه أكثر إبداعاً من الحلول الفردية  .4
  .يطور القدرات القيادية ألعضائه  .5
  .يوجه طاقات النزاع فى قنوات إيجابية  .6
إستثمار اإلختالف فى الرأى بين أعضاء الفريق للوصول إلى .7

الحلول حيث يشجع ذلك على إنطالق العضو نحو اإلبتكار

 

وتحديد المشكلة التى يعانى منها وإعداد تقريراً عن حالته وعرضه على الطبيب النفسى الذى 
يمارس دوره كقائد لفريق العمل، ويتم تحديد األساليب العالجية التى سيتم استخدامها ودور كل 

عضو من أعضاء الفريق فى العملية العال
على األعمال التى يقوم بها كل عضو فى الفريق، ولكن يتم مواجهة ذلك من خالل القواعد 
والمعايير التى يقوم الفريق بوضعها منعاً لحدوث الصراعات، ويعمل أعضاء الفريق بتنفيذ 

أدوارهم ومسئولياتهم وفقاً للخطة العالجية المتفق عل
المطلوب فى شخصية المريض النفسى وفى المواقف االجتماعية المحيطة به بصورة متكاملة، 
ثم يتم بعد ذلك التمهيد إلى تهيئة المريض إلى الخروج من المستشفى وتأهيله للرجوع إلى 

ممارسة أدواره االجتماعية مره أخرى، ويتم تحديد مدى تحقيق الخ
متابعة تلك الخطة مع الفريق العالجى للوصل ألفضل مساعدة للمريض النفسى

بعسا  
يتميز فريق العمل الفعال بعدة صفات تتمثل فيما يلى  

وهناك مجموعة من المواصفات التى تميز فريق العمل الفعال وهى كالتالى
2000



  :مع المرضى النفسيين فريق العمل
لكى تكون للعملية العالجية فعاليتها، فانه البد وأن تتكامل مجموعة الخدمات، وذلك بتعاون 

وعلى ذلك يتضح جليا . المشتركين فيها، وأن تسود بينهم روح الفريق
أهمية االخصائى االجتماعى ويقظته الدائمة لما عليه من التزامات أساسية نحو المريض وأسرته، 

  ).2000الصديقى، سلوى عثمان، . المليجى، إبراهيم عبد الهادى 

  :مع المرضى النفسيين ومنها ما يلى
).2006أبوالنصر، مدحت محمد، (  

  .تناسب تكوين الفريق مع األهداف المطلوب تحقيقها 

فى تقديم الرعاية المتكاملة المعوقات والصعوبات التى تواجه فريق العمل 

الصعوبات فى إن التواصل بين األفراد يعتبر أمرا أساسيا لنجاح فريق العمل، ولكن تتزايد 
هذا االتصال بسبب الزيادة فى حجم الفريق وعدم التجانس بين أعضاءه وذلك بسبب اختالف 

    (Naomi I. Brill ,Joanne Levine, 2005).
ويكمن سر نجاح أى عمل فى العمل الفريقى وهذه ميزة قوية ونادرة كما أن تحقيق العمل 
الحقيقة أن بناء فريق عمل أمر ممكن ويسير ولكنه فى نفس 
الوقت أمر شاق ومرهق حيث يتقن فريق العمل مجموعة من السلوكيات البسيطة من الناحية 

  .)2008باتريك، لينسونى، ( .النظرية بغض النظر عن الناحية التطبيقية والعملية فهذه غاية صعبة

 .عدم وضوح األدوار لكل عضو من أعضاء الفريق 

  

فريق العملالعوامل التى تساعد على نجاح : اًثامن
لكى تكون للعملية العالجية فعاليتها، فانه البد وأن تتكامل مجموعة الخدمات، وذلك بتعاون 

المشتركين فيها، وأن تسود بينهم روح الفريقمختلف جهود المتخصصين 
أهمية االخصائى االجتماعى ويقظته الدائمة لما عليه من التزامات أساسية نحو المريض وأسرته، 

المليجى، إبراهيم عبد الهادى ( .وتجاه فريق العالج من المتخصصين

مع المرضى النفسيين ومنها ما يلىالعوامل التى تساعد على نجاح العمل الفريقى  وتتعدد

  .وجود أهداف واضحة الفريق  .1
تناسب تكوين الفريق مع األهداف المطلوب تحقيقها  .2
  .القيادة الفعالة لفريق العمل  .3
 .التدعيم التنظيمى  .4
 .ى فريق العمل توافر المهارات االجتماعية لد .5
 .تحديد األدوار بشكل واضح ودقيق  .6
 .تنمية دوافع األفراد للعمل الفريقى  .7
المعوقات والصعوبات التى تواجه فريق العمل  :اًتاسع

  :للمرضى النفسيين
إن التواصل بين األفراد يعتبر أمرا أساسيا لنجاح فريق العمل، ولكن تتزايد     

هذا االتصال بسبب الزيادة فى حجم الفريق وعدم التجانس بين أعضاءه وذلك بسبب اختالف 
  .الثقافات

(Naomi I. Brill ,Joanne Levine, 2005). 
ويكمن سر نجاح أى عمل فى العمل الفريقى وهذه ميزة قوية ونادرة كما أن تحقيق العمل 

الحقيقة أن بناء فريق عمل أمر ممكن ويسير ولكنه فى نفس الفريقى أمر ليس مستحيل وفى 
الوقت أمر شاق ومرهق حيث يتقن فريق العمل مجموعة من السلوكيات البسيطة من الناحية 

النظرية بغض النظر عن الناحية التطبيقية والعملية فهذه غاية صعبة
  :ما يلىعمل المعوقات التى تواجه فريق ال ومن أهم

عدم وضوح األدوار لكل عضو من أعضاء الفريق  .1
  .عدم فهم األهداف واألغراض للفريق  .2
  .وجود منازعات وصراعات فى جماعة الفريق  .3
  .مشكلة الروتين والتنظيم فى الفريق  .4

 

ثامن
لكى تكون للعملية العالجية فعاليتها، فانه البد وأن تتكامل مجموعة الخدمات، وذلك بتعاون      

مختلف جهود المتخصصين 
أهمية االخصائى االجتماعى ويقظته الدائمة لما عليه من التزامات أساسية نحو المريض وأسرته، 

وتجاه فريق العالج من المتخصصين
  

وتتعدد

تاسع
للمرضى النفسيين

    
هذا االتصال بسبب الزيادة فى حجم الفريق وعدم التجانس بين أعضاءه وذلك بسبب اختالف 

الثقافات

ويكمن سر نجاح أى عمل فى العمل الفريقى وهذه ميزة قوية ونادرة كما أن تحقيق العمل 
الفريقى أمر ليس مستحيل وفى 

الوقت أمر شاق ومرهق حيث يتقن فريق العمل مجموعة من السلوكيات البسيطة من الناحية 
النظرية بغض النظر عن الناحية التطبيقية والعملية فهذه غاية صعبة

ومن أهم



 ).2009على، ماهر ابوالمعاطى،  .منقريوس، نصيف فهمى

   (Alan Barker. 2000 

   

 .عدم تنمية صفات القيادة بين أعضاء الفريق  .5
منقريوس، نصيف فهمى( .تنافس األعضاء داخل الفريق .6
 .مقاومة أعضاء الفريق للمداخل الجديدة  .7
 .إختالف ثقافة أعضاء الفريق  .8
  .عدم رغبة الفريق فى التعاون معاً  .9

  .المهارات الشخصية ألعضاء الفريق ضعف. 10
(Alan Barker. 2000..وليات غير الواضحة لقيادة الفريقالمسئ .11    

 

    



  

فريق العمل فى مجال رعاية وتأهيل ذوى االحتياجات 
.  

إدارة اجتماعات العمل بنجاح، القاهرة، مجموعة النيل 

، "قصة عن القيادة " العوامل الخمسة لخلل العمل الجماعى 
  . 7ترجمة محمد غبدالرؤوف العوجى، القاهرة،  كلمات عربية للترجمة والنشر، ص 

الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية فى 
  .255،256المجال الطبى، اإلسكندرية، المكتب الجامعى الحديث، ص

فرق العمل المنسجمة، مطبوعات كلية هارفرد إلدارة  األعمال، 

الرعايةالطبية والتاهيلية من منظور الخدمة 
  .70االجتماعية، االسكندرية، المكتب الجامعى الحديث، ص
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