
   العوامل التي تساعد االخصائي في عملھ

  

  : لكي ینجح االخصائي االجتماعي في عملھ االداري المھني علیھ أن یتفھم    

من حیث اھدافھا،واغراضھا،وفلسفتھا ، وقیمھا ، والعمالء الذین تؤدى الخدمات :المؤسسة .١

  .قبلھا لھم وتاریخھم ألن حاضر المؤسسة ما ھو اال استمرار لماضیھا ومقدمة لمست

كما علیھ ان یتفھم موارد المؤسسة المتاحة ، والموارد التي یمكن ان تستثمر، كذلك ما ینقص 

  .المؤسسة من امكانیات 

المجتمع الذي تخدمھ المؤسسة وتعمل فیھ ، الن المؤسسة جزء من المجتمع تتأثر بالقوى  .٢

وناتھ والقوى المؤثرة فعلیھ أن یعرف القدر المناسب عن تاریخ المجتمع و مك.العاملة فیھ 

  .فیھ والمشاكل التي یعاني منھا ذلك المجتمع وموارده الطبیعیة والبشریة

التنظیم الذي یضم كل الجماعات العاملة في المؤسسة والذي یھدف الى ربطھا بعضھا  .٣

  .ببعض بحیث تعمل في تناسق وتالف وانتظام

الجتماعي ان یدرك ان مثل ھذا التنظیم یشبع واذا كان التنظیم یعمل بكفایة فعلى االخصائي ا         

احتیاجات معینة لدى جماعات العمل وافرادھا فكل فرد منظم الى جماعة عمل لدیھ احتیاج یسعى 

  .الى اشباعھ عن طریق تلك الجماعة 

واذا تمكنت جماعات العمل من اشباع كثیر من احتیاجاتھا، كان التنظیم قد نجح في خلق          

واالفراد یعملون بنشاط )Environment Organize Work(مالئمة للعمل المنظم البیئة ال

  .ومثابرة في تلك البیئة

وسائل تسھیل االتصال بین كافة اجزاء ذلك التنظیم فعلیھ ان یدرك كیفیة اتصال جماعات .٤

العمل بعضھا ببعض،وكیفیة اتصال مستوى بمستوى اخر ویقاس االتصال الناجح بربطھ اجزاء 

  .تنظیم بعضھا ببعض فیتماسك التنظیم وتزداد فعالیتھ ویستمر عملھ ال



العالقات بین جماعات العمل،فنجاح العملیات یتوقف على التعاون فاذا نجح االتصال في ربط .٥

جماعات العمل ربطا وثیقا بعالقات ایجابیة تسھل تبادل الخبرات والمعلومات بحیث یسود 

  .العمل مناخ تعاوني سلیم

كیفیة تسھیل التغیر في الجھاز االداري وفي اھداف المؤسسة وفلسفتھا وبرامجھا ، ویجب ان .٦

تتصف المؤسسة باستمراریة الدینامیة بحیث تتغیر اغراضھا واھدافھا مع تغیر احتیاجات البیئة 

تغیر التي تقوم بخدمتھا،كما تتغیر فلسفتھا مع تغیر الفلسفة العامة السائدة في المجتمع ، وكذلك ت

اما جھازھا االداري فیجب ان یتغیر باتجاھات تنبئ بانھ . برامجھا بمقتضى احتیاجات البیئة 

  .سیعمل باطارھا وحدودھا بكفاءة اعلى 

   واالخصائي االجتماعي كمسؤول مھني علیھ ان یتفھم عملیة التغیر ھذه ویساھم في التوقع 

  .باتجاھھا ویعمل على توجیھھا بما فیھ صالح المؤسسة

یلعب االخصائي االجتماعي بالضرورة دورا قیادا في المجتمع الذي .الدور الدینامي للقیادة.٨

تخدمھ المؤسسة بمقتضى مھمتة المھنیة لذا علیھ أن یقود المجتمع لیتعرف على مشكلتھ وقضایاه 

  .ویعمل على حلھا وعالجھا

متطوعین ویقود زمالءه كما یلعب دورا قیادیا داخل المؤسسة التي یعمل بھا فھو یقود ال

االخصائیین االجتماعیین الجدد ویمارس في كل ذلك ادوارا قیادیة مثل وضع السیاسة والتخطیط 

  .والتنفیذ

كیفیة تنمیة قدرات الناس الخالقة فالعلمیة االداریة تشرك كل جماعات العمل في القیام بما .٩

ھا وتوجیھھا وحسن استثمارھا تھدف الى تمكین الناس من اطالق قدراتھم الخالقة من عقال

،فاقصى ھدف لالدارة ھو توفیر العملیات التي تشجع نمو الموھبة االنسانیة واالرتقاء بھا، 

  .  وخاصة موھبة اختبار االھداف االكثر طموحا واختبار انجح الوسائل لتحقیقھا


