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 مقدمة :
المطالبة ضرورة أن يحصل أي لتطوير مهنة الخدمة االجتماعية من المقترحات المطروحة 

لممارسة المهنة وذلك  Professional Licenseأخصائي اجتماعي علي الترخيص المهني 
اية الحقيقية هذا ويمكن أن نقول بأن البد ...وممارسة هذه المهنة قبل بدأ العمل بهذه الوظيفة 

لموضوع تراخيص الممارسة المهنية في الخدمة االجتماعية تعود إلى النقطة الزمنية التي بدأ فيها 
من القرن  الستيناتاالهتمام بفاعلية الممارسة المهنية في الخدمة االجتماعية، وتحديدًا في بداية 

ي الواليات المتحدة األمريكية أدرك غالبية المشتغلين بمهنة الخدمة االجتماعية فالعشرين عندما 
بأهمية ضبط المهنة وذلك من حيث ضرورة وضع مستويات ومعايير للممارسة يتم االلتزام بها 

 (  Rex Skidmore & Milton Thackeray  :1622:من قبل األخصائيين االجتماعيين)
لواليات اأيضا تم االهتمام بموضوع أهمية وجود تراخيص مهنية في الخدمة االجتماعية في 

ضعف الممارسة المهنية للخدمة نتيجة لعدد من األبحاث التي أشارت إلي  المتحدة األمريكية
االجتماعية ، وضعف أبحاث التدخل المهني في الخدمة االجتماعية ، وأن هناك بعض العمالء 

تي الخدمات ال أنهم لم يتم تقديم قدموا شكاوي عديدة ضد بعض األخصائيين االجتماعيين ، ومن
: Rubin؛ Joel Fischer : 1636  ،1621) انظر : كانوا متوقعين الحصول عليها ... 

 ( .Bloom : 1969؛  1985
 تم انشاء اكاديمية األخصائيين االجتماعيين المعتمدين أو المرخصين 1631وفي عام 

Academy of Certified Social Workers  (ACSW  والتابعة للجمعية القومية )
والمسئولة عن تسجيل  NASWن االجتماعيين بالواليات المتحدة األمريكيةلألخصائيي

األخصائيين االجتماعيين التي ينطبق عليهم شروط ممارسة مهنة الخدمة االجتماعية ، بهدف 
منع أي شخص غير مؤهل أو أي شخص غير مهني أو حتي شخص مهني من تخصصات 

اية العمالء من التعامل مع أي شخص ال أخري من ممارسة مهنة الخدمة االجتماعية ، ولحم
ينتمي لمهنة الخدمة االجتماعية ويلقب نفسه بأنه أخصائي اجتماعي أو مرشد اجتماعي أو 
معالج اجتماعي أو أي مسميات أخري ...وبالتالي فإن هذه األكاديمية لديها سجل مهني يتضمن 

 Rex)يات المتحدة األمريكية أسماء االخصائيين االجتماعيين المعتمدين أو المرخصين بالوال

Skidmore & Milton Thackeray  :1622 . ) 
( بأن تراخيص الممارسة المهنية هي آلية لتقنين الممارسة المهنية 1662ويوضح سامي الدامغ )

في حقل الخدمة االجتماعية تهدف في أساسها إلى رفع مستوى األخصائيين االجتماعيين والمهنة 
ة مهنية أكثر فاعلية. ويتم ذلك عن طريق ضبط عملية تعليم الخدمة وتحقق بالتالي ممارس

االجتماعية ومطالبة األخصائيين االجتماعيين سواء كانوا حديثي التخرج أو ممن يعملون في 
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اجتماعية باالطالع والمتابعة المستمرة ألدبيات المهنة بحيث يكونوا دائما على  منظمات الرعاية
وتوحيد اإلطار  ل أو ميدان الخدمة االجتماعية ،ما يجد في حقإطالع ودراية بما يدور و 

مبادئ ومفاهيم وأسس نظرية وأدوات قيم وأخالقيات و المهنة بما فيها من ويقصد به  المرجعي )
  .منهجية( لجميع األخصائيين االجتماعيين بغض النظر عن تاريخ التخرج 

صر وهي أم مهنة الخدمة االجتماعية وضع الخدمة االجتماعية في الوطن العربي بما فيهم م
والمصدرة لها لمعظم الدول العربية وخاصة الدول العربية الخليجية ال يخفي عن أحد . فهو 
وضع يشير إلي ضعف مستوي خريج أقسام أو مدارس أو معاهد أو كليات الخدمة االجتماعية ، 

ث العلمي والتدريب الميداني وذلك نتيجة ألسباب عديدة ، نذكر منها ضعف مستوي التعليم والبح
 الذي يقدم لطالب الخدمة االجتماعية في هذه المؤسسات التعليمية ... 

ومنننن نتنننائج ضنننعف مسنننتوي األخصنننائيين االجتمننناعيين ضنننعف مسنننتوي كفننناءة وفعالينننة الممارسنننة 
وتراجنننننع دور المهنينننننة للخدمنننننة االجتماعينننننة ، ونقنننننص االهتمنننننام بتشنننننغيل هنننننؤالء األخصنننننائيين ، 

ودخننول تخصصننات مهنيننة أخننري لتلعننب أدوارا االجتمنناعي فنني كثيننر مننن المؤسسننات األخصننائي 
كانننت مطلوبننة مننن مهنننة الخدمننة االجتماعيننة ولننم تقننم بهننا ، ونقننص المكانننة المهنيننة لألخصننائيين 

 االجتماعيين وللمهنة نفسها ... 

وأهمية  ومصارحة النفس بذلكوعدم إنكاره كل ذلك يطرح بقوة ضرورة االعتراف بهذا الموقف 
 التحرك بجدية وبسرعة لعالج هذا الموقف . ومن المقترحات المطروحة في هذا الشأن :

 تطوير وتحسين التعليم والبحث العلمي والتدريب الميداني لطالب الخدمة االجتماعية .-1

  بناء ميثاق شرف أو دستور شرف لمهنة الخدمة االجتماعية في مصر .-2

 الخدمة االجتماعية . تشجيع الممارسة الخاصة في-6

المطالبة بضرورة أن يحصل أي أخصائي اجتماعي علي الترخيص المهني لممارسة -7
 المهنة وذلك قبل بدأ العمل بهذه الوظيفة ...

الحالي سيتم إلقاء الضوء علي موضوع تراخيص الممارسة المهنية للخدمة  بحثفي الو 
ي التراخيص المهنية والغرض منها وأهميتها االجتماعية ، وذلك من حيث الجذور التاريخية ومعن

وضوابط امتحاناتها ونماذج منها والجوانب اإليجابية والسلبية بها . ثم تم عرض لتجربة كل من 
 مصر واإلمارات في هذا الشأن .

ونرى أن السماح بممارسة مهنة الخدمة االجتماعية وفق تراخيص مهنية، سيدعم موقف المهنة 
المهن األخرى ويعطيها مكانة مرموقة. كما أنه سيحقق فاعلية أكثر في  مجتمعيًا وبين بقية

  الممارسة المهنة للخدمة االجتماعية.
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ن كان هناك بعض الصعوبات التي تعترض طريق المهنة في الوقت الحاضر في المجتمعات  وا 
التقنين  العربية، إال أنها، في رأينا، صعوبات مرحلية بإمكان المهنة تجاوزها بوضع مزيد من

والضوابط للممارسة المهنية فيها. أما الصعوبات التي قد تعترض تراخيص الممارسة المهنية 
 نفسها فهي قابلة للحل متى ما توفرت اإلرادة المجتمعية أواًل واإلرادة المهنية ثانيًا.

مارسة أنه متى ما تحقق تقنين الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية وفق تراخيص م يمكن القولو 
مهنية، فإن المهنة ستشهد تطورًا نوعيًا داخلها، سينعكس بطبيعة الحال خارج إطارها ويحقق لها 

 مكانًة هي أهل لها في القرن الواحد والعشرون.

   : التطور التاريخي لتراخيص الممارسة المهنية في الخدمة االجتماعية

بناء علي حصولهم علي  الجتماعيةفي البداية مارس األخصائيون االجتماعيون مهنة الخدمة ا
لوريوس في الخدمة االجتماعية، ثم تطورت األمور وأصبح لزاما أن أو مؤهل أقل من البكا شهادة

يحصل األخصائيون االجتماعيون علي شهادة البكالوريوس حتي يمكنهم مزاولة هذه المهنة . 
وفي الواليات المتحدة األمريكية وكثير من دول الغرب ُيطلب من هؤالء األخصائيون الحصول 

رسمًيا باعتبار أنهم يزاولون  تسجيلهم يجيز لهم مزاولة العمل بهذه المهنة  أو أن يتم تصريح علي
هذه المهنة بالفعل . ويتم ذلك من خالل الجمعيات المهنية لألخصائيين االجتماعيين في هذه 

جتماعية أو بالمهن االجتماعية في الدول أو من خالل النقابات المهنية الخاصة بمهنة الخدمة اال
 ( .1662هذه الدول...)سامي الدامغ :

األفراد العاملين بمهنة الخدمة االجتماعية  تسجيل وفي دول أخري فإنه وفًقا للقوانين يتعين أن يتم
ة المهنة كما يتعين عليهم أن يكونوا من بمزاول تصريح كإخصائيين اجتماعيين أو منحهم

ة أو النقابة المهنية شروًطا وفي دول أخرى تضع الجمعية المهني . الرسمية المؤهالت حملة
خاصة بمستوى التعليم والخبرة كأساس لقبول العضوية فيها. وبعد أن ُتوجت جهود هذه الجمعيات 
المهنية أو النقابات المهنية بالنجاح، فقد اتضح من خالل ذلك أن أدرك أرباب العمل مدى أهمية 

  .فةهذه الشروط التي تم وضعتها من قبل من أجل الحصول على وظي

وكانت الطروحات األكثر واقعية ومنطقية والتي تبنتها المهنة في الواليات المتحدة األمريكية 
اعتماد ترخيص الممارسة المهنية،  وبريطانيا لعالج ما سبق من ضعف أو سوء الممارسة المهنية

بحيث ال تتم الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية إال عن طريق المتخصصين )بدرجة 
لوريوس أو ماجستير أو دكتوراه( في الخدمة االجتماعية والذين يجتنازون امتحانات تراخيص بكا

 ( .1662الممارسة المهنية الخاصة بالمهنة )سامي الدامغ :
 
 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%87%D9%84%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%87%D9%84%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
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 : تراخيص الممارسة المهنية في الخدمة االجتماعية
االجتماعية تهدف تراخيص الممارسة المهنية هي آلية لتقنين الممارسة المهنية في حقل الخدمة 

في أساسها إلى رفع مستوى األخصائيين االجتماعيين والمهنة وتحقق بالتالي ممارسة مهنية أكثر 
كفاءة وفاعلية. ويتم ذلك عن طريق ضبط عملية تعليم الخدمة االجتماعية ومطالبة األخصائيين 

باالطالع  االجتماعيين سواء كانوا حديثي التخرج أو ممن يعملون في مؤسسات اجتماعية
والمتابعة المستمرة ألدبيات المهنة بحيث يكونوا دائما على إطالع ودراية بما يدور وما يجد في 
المهنة من ناحينة، وتوحيد اإلطار المرجعي )المهنة بما فيها من مبادئ ومفاهيم وأسس نظرية 

ناحية  وأدوات منهجية( لجميع األخصائيين االجتماعيين بغض النظر عن تاريخ التخرج من
 ( .1662أخرى )سامي الدامغ :

ويحق لمن يحمل مؤهل علمي في الخدمة االجتماعية )بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه( في 
الحصول على ترخيص لممارسة المهنة. ويتم منح تراخيص الممارسة المهنية لمن اجتازوا 

مهاراتها وأطرها النظرية امتحان الترخيص المقرر والذي يعكس قيم وأخالقيات ومبادئ المهنة و 
والمعرفية باإلضافة إلى التراكم العلمي المعرفي والناتج من الكتب العلمية والبحوث والدراسات 

 والرسائل العلمية المحكمة ...
 أنواع التراخيص المهنية في الخدمة االجتماعية :

الجتماعية ، هي من التراخيص المهنية في الخدمة ارئيسية وشائعة يمكن تحديد أربعة أنواع 
 كالتالي :

 LSWرخيص ألخصائي اجتماعي مرخص له بالممارسة العامة في الخدمة االجتماعية ت-1

Licensed Social Worker 
 LMSW- ترخيص ألخصائي اجتماعي حاصل علي الماجستير في الخدمة االجتماعية -2

Licensed Master Social Worker 

مرخص له بممارسة الخدمة االجتماعية اإلكلينيكية) ترخيص ألخصائي اجتماعي إكلينيكي -6
حيث الممارسة علي مستوي الوحدات الصغيرة مثل : األفراد والزوجين واألسرة والجماعات 

)Licensed Clinical Social Worker -LCSW   وحتي يحصل األخصائي .
( فإنه LCSW)االجتماعي اإلكلينيكي علي ترخيص ممارسة الخدمة االجتماعية اإلكلينيكية 

ويحق لألخصائي االجتماعي اإلكلينيكي أن  .( LMSWالبد من الحصول علي ترخيص )
 يكون ممارسا خاصا ويفتح مكتب خاص .
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ترخيص ألخصائي اجتماعي متقدم للممارسة علي مستوي الوحدات الكبيرة ) المنظمات -7
  Licensed Advanced Macro Social Worker -LAMSWوالمجتمعات ( 

 حانات التراخيص المهنية في الخدمة االجتماعية في الواليات المتحدة األمريكية :امت
بصفة عامة هناك أربعة امتحانات رئيسية وشائعة للحصول علي أربعة تراخيص مهنية لممارسة 
الخدمة االجتماعية ، وأن هذه االمتحانات لها مواعيد عديدة حتي يختار األخصائي االجتماعي 

ب له ، وبين كل امتحان وآخر فترة زمنية محدودة حتي ال يحدث أي تأخير كبير الموعد المناس
ألي أخصائي اجتماعي يريد دخول االمتحان ) يحق لألخصائي االجتماعي في الواليات المتحدة 
األمريكية في حالة عدم توفيقه في امتحان الرخصة المهنية أن يدخل االمتحان مرة أخري  بعد 

ذه االمتحانات يتم دفع رسوم لها تختلف من رخصة ألخري ) وفي الواليات يوم (  . وأن ه 61
 دوالر أمريكي  ( . 261المتحدة األمريكية تبلغ هذه الرسوم حوالي 

وحيث أن هناك تراخيص مهنية عديدة كما تم اإلشارة إليه ، فإنه هناك امتحانات عديدة لهذه 
 التراخيص . وهذه االمتحانات هي كالتالي :

بترخيص األخصائي اجتماعي حتي يكون مرخص له بالممارسة العامة في  متحان الخاصاال-1
. ويطلق عليه امتحان ما بعد  LSW Licensed Social Workerالخدمة االجتماعية 

. وهو امتحان اجباري لجميع خريجي  Bachelor Examبكالوريوس الخدمة االجتماعية 
جتماعية حتي يتمكن الذي يحقق النجاح فيه من العمل أقسام ومدارس ومعاهد وكليات الخدمة اال

في وظيفة أخصائي اجتماعي وحتي يمكنه ممارسة مهنة الخدمة االجتماعية في الواليات المتحدة 
األمريكية . ويتضمن االمتحان علي أسئلة عديدة عن الموضوعات التالية : التنمية اإلنسانية 

 للممارسة واألخالقيات وتقديم الخدمات واإلدارة .والسلوك اإلنساني والتقييم أو التقدير 

ترخيص األخصائي اجتماعي الحاصل علي الماجستير في الخدمة االمتحان الخاص ب-2
. ويطلق عليه امتحان ما   Licensed Master Social Worker -LMSWاالجتماعية 

المتقدم له  . وشروط دخول هذا االمتحان هو أن يكون حصل Master Examبعد الماجستير 
وعلي درجة الماجستير في الخدمة االجتماعية وعلي خبرة مهنية   LSWعلي الرخصة األولي 

( .  Part Timeسنوات بعض الوقت  3أو Full Timeسنوات كل الوقت  6ميدانية ) 
ويتضمن االمتحان علي أسئلة عديدة عن الموضوعات التالية : المعرفة بالعدالة االجتماعية 

 ة واالشراف وتقويم الممارسة وتقديم الخدمات ومهارات االتصال والسلوك التنموي .واالقتصادي

االمتحان الخاص بترخيص األخصائي االجتماعي اإلكلينيكي حتي يتم الترخيص له بممارسة -6
الخدمة االجتماعية اإلكلينيكية ) حيث الممارسة علي مستوي الوحدات الصغيرة مثل : األفراد 

.   Licensed Clinical Social Worker -LCSWرة والجماعات ( والزوجين واألس
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وشروط دخول هذا االمتحان هو الحصول علي درجة . Clinical Examويطلق عليه امتحان 
سنة خبرة  2وعدد ،   LMSWالماجستير في الخدمة االجتماعية ، والحصول علي رخصة 

عديدة ومتنوعة عن الخدمة االجتماعية إكلينيكية  تحت إشراف مهني . ويتضمن االمتحان أسئلة 
اإلكلينيكية والممارسة الخاصة ومهارات التعامل مع الوحدات الصغيرة ومهارات الدراسة 
والتشخيص والعالج النفسي واالجتماعي للعمالء وتقييم خطط العالج للعمالء علي مستوي هذه 

 سؤال . 131الوحدات . ويبلغ عدد األسئلة في هذا االمتحان 

المتحان الخاص بترخيص األخصائي االجتماعي للممارسة المتقدمة علي مستوي الوحدات ا-7
 Licensed Advanced Macro  -LAMSWالكبيرة ) المنظمات والمجتمعات ( 

Social Worker  وشروط دخول هذا االمتحان هو الحصول علي الماجستير في الخدمة .
علي مستوي الوحدات الكبيرة وتحت اشراف  سنة ممارسة مهنية ميدانية 2االجتماعية وعدد 

سؤال به أسئلة متعددة ومتنوعة عن  131جزء و  11مهني مناسب .ويتكون هذا االمتحان من 
معارف ومهارات متقدمة في الخدمة االجتماعية مثل : مهارات إدارة االجتماعات والزيارات 

ات والتنمية المهنية واألخالقيات الميدانية والتفاوض والمدافعة ورسم السياسات وتعديل السياس
 ساعات . 7وأسئلة عن علم اإلحصاء والعينات... ومدة االمتحان 

 الغرض من امتحانات التراخيص المهنية في الخدمة االجتماعية :
إن الغرض الرئيسي من امتحانات التراخيص المهنية في الخدمة االجتماعية هو التحقق من 

حد األدنى من القيم والمعارف والمهارات . أيضا فإن هذه حصول خريجي هذه المهنة علي ال
االمتحانات ستحقق المساواة بين األخصائيين االجتماعيين، بحيث يحصل بالفعل على الترخيص 
الشخص المهني المؤهل بالفعل والقادر علي ممارسة المهنة بالشكل المطلوب والمتوقع منها ، 

 وليس من حصل فقط على درجة علمية. 
ا هناك بعض أقسام أو بعض مدارس أو بعض المعاهد أو بعض الكليات ال تقدم الحد أيض

أو األدني من التعليم والتدريب المطلوب منها ، مما يقدم لنا خريجين ذو مستوي مهني ضعيف
في مهنة الخدمة ، وامتحانات التراخيص المهنية سوف تجعل هذه المؤسسات التعليمية  متوسط

ساهم هذه التراخيص في سوف تمن ناحية مستوي التعليم والتدريب بها ، و  ترفع مناالجتماعية 
خريجي هذه المؤسسات التعليمية القيام بمزيد من الدراسة والقراءة واالطالع وحضور زيادة حرص 

البرامج التدريبية حتي يحسنوا من مستواهم المهني بما يساعدهم علي النجاح في هذه االمتحانات 
 ... 
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 ي بعض أسئلة امتحانات تراخيص الممارسة المهنية في الخدمة االجتماعية :أمثلة عل
امتحانات تراخيص الممارسة المهنية هي امتحانات مقننة يقوم بوضعها خبراء في الخدمة 
االجتماعية سواء كانوا أكاديميين متميزين في علمهم ينتمون إلي المؤسسات التعليمية للخدمة 

تميزين وذوي خبرة طويلة في ممارسة المهنة . أيضا هؤالء الخبراء في االجتماعية أو ممارسين م
 األصل حصلوا علي التراخيص التي يضعون لها االمتحانات .

سؤال  131وتتكون االمتحانات من مجموعة كبيرة متعددة ومتنوعة من األسئلة قد تصل إلي 
اختيارات أو  7يحة من اختيار اإلجابة الصح multiple choiceفأقل ، وتعتمد على طريقة 

إجابات ، يكون من بينهم اختيار أو إجابة واحدة صحيحة وباقي االختيارات أو اإلجابات  غير 
صحيحة... واالمتحان يستخدم تكنولوجيا الحاسب اآللي وتكنولوجيا المعلومات ، حيث يتم حجز 

أي تر كارد أو ماسأو  VISAموعد االمتحان ودفع رسومه إلكترونيا عن طريق كارت الفيزا 
، ويتم تقديم االمتحان بشكل الكتروني واإلجابة عليه بشكل الكتروني في مدة معينة كارت مماثل 

ساعات فأقل . ويتم  7ال يمكن بأي حال من األحوال تجاوزها ، وقد تصل مدة االمتحان إلي 
رسال النتيجة أيضا بشكل إلكتروني .  التصحيح وا 

الية هي جزء من أحد االمتحانات للحصول علي رخصة ممارسة فعلي سبيل المثال األسئلة الت
، مع بعض التعديالت لتسهيل فكرة هذه مهنة الخدمة االجتماعية في الواليات المتحدة األمريكية 

 :االمتحانات 
 تاريخيا أم مهنة الخدمة االجتماعية علي مستوي العالم :

 الواليات المتحدة األمريكية )    ( -1

 (  بريطانيا    )   -2

 فرنسا      )    ( -6

 السويد     )    ( -7

 الخدمة االجتماعية مهنة إنسانية تهدف إلي :
 تحديد الحاجات  -1

 تحليل المشكالت )    ( -2

 اشباع الحاجات وحل المشكالت )    ( -6

 مساعدة العمالء علي اشباع الحاجات وحل المشكالت )    ( -7

 ي :الوحدات الصغيرة في ممارسة مهنة الخدمة االجتماعية ه
 الفرد واألسرة والجماعة )    ( -1

 المنظمات والتنظيمات   )    ( -2
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 المجتمع المحلي        )    ( -6

 المجتمع األكبر        )    ( -7

 الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية :
 هي تكامل طرق الخدمة االجتماعية )    ( -1

 هي دمج طرق الخدمة االجتماعية في طريقة واحدة )    ( -2

 امل مع المشكالت البسيطة للعمالء )    (هي التع -6

هي منهج انتقائي الختيار النظرية المناسبة والطريقة أو الطرق المناسبة مع الحالة أو  -7
 المشكلة )    ( 

 خدمة الفرد والخدمة االجتماعية اإلكلينيكية :
 ال يوجد عالقة بينهما )    ( -1

 ال يوجد فرق بينهما)    ( -2

 يوجد فرق بينهما)    ( -6

 وجد جوانب اتفاق وجوانب اختالف بينهما)    (ي -7

 من الحاجات االجتماعية لإلنسان :
 الحاجة إلي األمن واآلمان)    ( -1

 الحاجة إلي التقدير واالحترام )    ( -2

 الحاجة إلي الهواء والماء والمأكل والمأوي )    ( -6

 الحاجة إلي التفاعل االجتماعي والحب وعضوية الجماعات )    ( -7

 إقناع شخص بخيل بأن يتبرع لمشروع يفيد المجتمع المحلي ، هل تقول له : أنت تريد
 تبرعك هذا سوف يساهم في نجاح المشروع )    ( -1

 تبرعك هذا سوف يفيد الحي الذي تقطن به )    ( -2

في حالة تبرعك سيتم إعطاؤك إيصال يمكن من خالله استقطاع ضعف مبلغ التبرع من  -6
 ضرائبك السنوية )    (

 هذا سوف يساهم في حل مشكالت الحي )    (تبرعك  -7

 الممارسة الخاصة في الخدمة االجتماعية :
 هي الممارسة العامة للخدمة االجتماعية )    ( -1

 هي الممارسة المستقلة بدون مقابل أو رسوم )    ( -2
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 هي الممارسة المستقلة بمقابل أو رسوم )    ( -6

 )    ( هي حصول المؤسسة علي مقابل أو رسوم من العمالء -7

 عميل لديه مشكلة وأنت تريد مساعدته ، هل :
 تقول له إن ترك المشكلة سوف يزيدها تعقيدا )    (  -1

 تقول له إن ترك المشكلة يدل علي أنك شخص سلبي )    ( -2

 تقول له من األفضل أن تبدا في حل المشكلة من اآلن وخطوة خطوة )    ( -6

 ( تقول له أنه ليس من السهل حل المشكالت )    -7

 إذا فشلت أول خطوة في حل المشكلة ، هل :
 )    (    ال تحاول مرة أخري -1

 تشعر بالخجل من نفسك )    ( -2

 )    (   تتحري أسباب الفشل  -6

 أشعر باإلحباط         )    ( -7

أنت تعمل في أحد المستشفيات ، وممرضة أعطت مقدار أكبر من دواء تخفيف األلم لمريض 
الوقت أحد العمالء الذين تعمل معهم ، وهذا قد يسبب في  علي شفي الموت وهو في نفس

 موته ، ما هو تصرفك :
 هل تتحدث معها أوال لمعرفة سبب قيامها بهذا التصرف )    ( -1

 التحدث مع الطبيب المعالج لهذه الحالة )    ( -2

 )    (     تقديم شكوي بها إلدارة المستشفى  -6

 السكوت وعدم الكالم عن الموضوع   )    ( -7

سنة ولديها خالفات مستمرة  01عميلة لديك تعاني من مشكلة اإلدمان وعمرها اآلن حوالي 
 مع والدتها  ، ماذا تفعل معها :

 التحدث مع والدتها أوال )    ( -1

 التحدث مع العميلة أوال )    ( -2

 تحويلها لمركز عالج اإلدمان )    ( -6

 لوم العميلة لكونها أدمنت وهي صغيرة في السن )    ( -7

 ند مواجهة مشكلة لديك ، هل :ع
 )    ( تنفذ أي حل يخطر علي بالك  -1

 )    ( تفكر في مظاهرها السطحية  -2
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 )    (   تقوم بدراسة المشكلة أوال  -6

 تبحث عن حلها سريعا      )    ( -7

 الكفاءة تشير إلي :

 تحقيق األهداف المطلوبة )    ( -1

 حسن استخدام الموارد والترشيد لها )    ( -2

 لي انجاز االعمال المطلوبة )    (القدرة ع -6

 تحديد األهداف بدقة   )    (  -7

 الفاعلية تشير إلي :
 وضع اإلنسان المناسب في المكان المناسب )    ( -1

 ترشيد استخدام الموارد )    ( -2

 القدرة علي انجاز األهداف المطلوب تحقيقها )    ( -6

 (المسئوليات المطلوب القيام بها )    األدوار و القيام ب -7

 في عملية اإلرشاد يقوم المرشد :
 )    ( أو التخصص الدراسي المناسب له اختيار المهنة المناسبة له -1

 اخبار العميل بالحل المناسب لمشكلته )    ( -2

 توضيح البدائل للعميل ومساعدته علي اختيار البديل األنسب )    ( -6

 ترك العميل يتحدث عن مشكلته )    ( -7

 بالطفل أو بالمرأة : من أشكال التحرش الجنسي 
 )    ( الضرب -1

 اإلهمال )    ( -2

 لمس الضحية واالحتكاك بها )    ( -6

 )    (الحرق   -7

 علم االجتماع يساعد مهنة الخدمة االجتماعية في :
 فهم الشخصية اإلنسانية )    ( -1

 دراسة الذكاء اإلنساني )    ( -2

 تشخيص االضطرابات السلوكية )    ( -6

 في المجتمع وكيف تعمل )    (فهم األنساق االجتماعية  -7
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 مكونات أي نسق اجتماعي :
 مدخالت ومخرجات )    ( -1

 مدخالت وعمليات تحويلية )    ( -2

 مدخالت وعمليات تحويلية ومخرجات )    ( -6

 مدخالت وعمليات تحويلية ومخرجات وتغذية عكسية )    ( -7

لمناسب له أنه يدخل سؤال هام وأخير وهو هل مطلوب ممن نجح في امتحان التراخيص المهني ا
مثل هذه االمتحانات مرة أخري ؟ اإلجابة ال . فبعد حصول األخصائي االجتماعي في الواليات 

سنوات  7أو  7المتحدة األمريكية علي الترخيص المناسب له عليه أن يجدد رخصته المهنية كل 
منه أن يثبت  بدون أن يدخل امتحانات أخري ، ولكن مطلوب -حسب الوالية التي يعمل بها  -

 Professional ساعة في أنشطة تنمية ذاتية مهنية 711إلي  711أنه حصل علي من 

Self Development Activities  التعلم والتعليم المهني المستمر ( Continence 

Learning and Education مثل حضور برامج تدريبية وحضور مؤتمرات ونشر بحوث )
دراسات عليا ) دبلوم دراسات عليا أو ماجستير أو دكتوراه ( تقديم والمشاركة في بحوث واستكمال 

 برامج تدريبية ... 
علي أن ُيقدم األخصائي االجتماعي الشهادات الدالة علي ذلك مع مراعاة أن تحدد هذه 
الشهادات الفترة الزمنية لمثل هذه األنشطة باأليام والساعات . ويتم مراجعة كل هذه األنشطة 

الساعات . وفي حالة انطباق الشروط يتم تجديد الترخيص المهني لألخصائي وحساب عدد 
 ... NASWاالجتماعي بعد دفع رسوم التجديد إلي الجمعية القومية لألخصائيين االجتماعيين 

الجهات المسئولة عن تراخيص الممارسة المهنية في الخدمة االجتماعية واالمتحانات الخاصة 
  :بها 

من االستفادة من مهنة الطب البشري في موضوع تراخيص الممارسة المهنية في في البداية البد 
الخدمة االجتماعية واالمتحانات الخاصة بها . وتاريخ مهنة الخدمة االجتماعية به محطات كثيرة 
تدل علي تأثر وتعلم هذه المهنة من مهنة الطب ومازال هذا التأثر والتعلم مستمر حتي الوقت 

 الحالي . 
ي يقرأ مراحل عملية المساعدة من دراسة وتشخيص وعالج في كتب الخدمة االجتماعية والذ

سيعرف أن هذه المراحل أصال مأخوذة من مهنة الطب البشري ونطلق عليها نحن النموذج 
. ومن يقرأ تاريخ دخول مهنة الخدمة االجتماعية في المجال الطبي  Medical Modelالطبي 

متحدة األمريكية سيجد أن األخصائيين االجتماعيين كانوا يرتدون أو الصحي في الواليات ال
الرداء ) البلطو ( األبيض مثل األطباء تماما ... ولو قرئنا كثير من كتب خدمة الفرد لوجدنا أنها 
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متأثرة بفكر مهنة الطب البشري والطب النفسي وعلم النفس ... ومن خالل االطالع علي كل من 
( والئحة  1637لسنة  73طب البشري في جمهورية مصر العربية ) رقم قانون مزاولة مهنة ال

يمكن استخالص النقاط التالية التي يمكن  1637لسنة وميثاق شرف مهنة الطب البشري 
 االستفادة منها في موضوع مزاولة هذه المهنة وا عطاء التراخيص المهنية المتعلقة بها :

ي سجالت وزارة الصحة ونقابة األطباء أن يكون علي أي طبيب بشري يريد أن يسجل نفسه ف-1
حاصال علي بكالوريوس مهنة الطب البشري والجراحة من إحدي الجامعات المعترف بها وأمضي 
 بنجاح التدريب اإلجباري المقرر . 

يتم التدريب اإلجباري بأن يقضي الخريجون سنة شمسية في مزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة -2
امعية والمستشفيات والوحدات التدريبية التي تقرها الجامعات وذلك تحت في المستشفيات الج

الغرض من أطباء  إشراف هيئة التدريب بكليات الطب أو من تنديهم مجالس الكليات لهذا
المستشفيات والوحدات المذكورة ويكون ذلك وفقا للنظم التي يصدرها بها قرار من وزير التعليم 

 . لصحةالعالي باالتفاق مع وزير ا

ضرورة تسجيل الطبيب لنفسه في سجالت األطباء في وزارة الصحة ونقابة األطباء قبل -6
 مزاولة مهنة الطب البشري .

 يتم التصريح للطبيب بمزاولة مهنة الطب البشري بعد تسجيله . -7

من يخالف أي بند من قانون مزاولة مهنة الطب البشري وأي بند من الئحة وميثاق شرف -7
لطب البشري يتم تحويل الطبيب إلي التحقيق معه أمام هيئة تأديبية يتم تشكيلها من وزارة مهنة ا

 الصحة ونقابة األطباء وممثل من وزارة العدل .

ومن العقوبات المطروحة والمتاحة والمتدرجة أمام الهيئة التأديبية للمخالفين : التنبيه واإلنذار -3
سقاط العضوية من النقابة .واللوم والغرامة والوقف لمدة ال تتجا  وز سنة وا 

والسؤال هنا ما هي الجهات المسئولة في مصر عن تراخيص الممارسة المهنية في الخدمة 
 االجتماعية ومنهم ترخيص مزاولة الممارسة الخاصة ؟ يمكن أن نحدد الجهات التالية :

االجتماعية في دول  الدولة متمثلة في وزارة التضامن االجتماعي في مصر أو وزارة الشئون-1
الخليج العربية . وعلي هذه الوزارة أن ال تنشغل بمسئولياتها الكبري ، وأن ال تنشغل بقضية هل 
هي وزارة للتأمينات االجتماعية أم هي وزارة للخدمات اإلنسانية واالجتماعية أيضا ؟ وأن تتعلم 

الطب من حيث التسجيل  من التجربة الرائدة لوزارة الصحة في تنظيم وتقنين ممارسة مهنة
 والترخيص والرقابة والتحقيق وتجديد الترخيص ...

نقابة المهن االجتماعية وجمعية األخصائيين االجتماعيين في مصر وجمعيات االجتماعيين -2
لسنة  77في دول الخليج العربية ، ألنه علي سبيل المثال طبقا لقانون نشأة هذه النقابة رقم 

فإن النقابة مسئولة عن تنظيم المهن االجتماعية  1622لسنة  127رقم  والمعدل بالقانون 1636
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وتطويرها  والعمل علي تقدم مهنة الخدمة االجتماعية والعمل علي متابعة تطور المهنة في العالم 
( . ولألسف فإن النقابة تركز علي تقديم الخدمات  2وتطويرها داخل البالد ) مادة رقم 

 عضاء علي حساب دورها في تطوير المهنة وتقدمها .والمساعدات والمعاشات لأل

المؤسسات التعليمية في الخدمة االجتماعية من كليات ومعاهد ومدارس وأقسام للخدمة -6
االجتماعية ، حيث أن هذه المؤسسات تمتلك المعرفة بموضوعات الممارسة الخاصة وتراخيص 

بتجارب الدول األخري وخاصة التجربة الممارسة المهنية وبضوابط وشروط ذلك ، ولديها معرفة 
األمريكية في هذا الشأن . ومطلوب منها تدعيم النقابة والجمعية للقيام بدورها بكفاءة وفاعلية في 

 تدعيم وتطوير مهنة الخدمة االجتماعية .
وبالنسبة للواليات المتحدة األمريكية فهناك جهات عديدة مسئولة عن منح تراخيص الممارسة 

الخدمة االجتماعية وعن االمتحانات المتعلقة بها وعن تجديد هذه التراخيص ، هذه  الخاصة في
 الجهات هي كالتالي :

1-  Association of Social Work Boards (ASWB)  
     http://www.aswb.org/ 

1- Missouri Division of Professional Registration  
     http://pr.mo.gov/socialworkers.asp 

2- Social Work Exam Zone  
     http://www.socialworkexamzone.com/ 

3- SWA License Review Social Work Education and Testing 
Centers  
     http://www.socialworktestpass.com/SampleQuestions.htm
l 

4- Social Work Examination Services 
     http://www.swes.net/sample-test.html 

5- Licensing Exam Preparation Services LEAP 
     http://my.ewebtest.com/go.asp?242 

6- Practice Quiz.com  
     http://www.practicequiz.com/Social-Work-Clinical-Board-
Exam-Prep 

 المهنية في الخدمة االجتماعية : ضوابط امتحانات التراخيص

http://www.aswb.org/
http://pr.mo.gov/socialworkers.asp
http://www.socialworkexamzone.com/
http://www.socialworktestpass.com/SampleQuestions.html
http://www.socialworktestpass.com/SampleQuestions.html
http://www.swes.net/sample-test.html
http://my.ewebtest.com/go.asp?242
http://www.practicequiz.com/Social-Work-Clinical-Board-Exam-Prep
http://www.practicequiz.com/Social-Work-Clinical-Board-Exam-Prep
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باالسترشاد بما يحدث من امتحانات الحصول علي التراخيص المهنية في الواليات المتحدة 
لتراخيص أن لهذه احتى يتسنى األمريكية ، يمكن تحديد الضوابط التالية التي يجب مراعاتها 

 : تحقق الغرض المنشود منها
 .متحانات م لالسهولة التقد .1

واإلجابات الصحيحة لها حتي يمكن  السابقة  توفير نماذج من االمتحانات .2
 لألخصائيين االجتماعيين مراجعتها والتدريب عليها .

 أن تكون االمتحانات الكترونية واإلجابة عليها الكترونيا أيضا . .6

 أن تكون االمتحانات موضوعية وحديثة . .7

 رة .أن يتم تحديث االمتحانات كل فت .7

أن تكون أسئلة االمتحانات متنوعة ومتعددة ومباشرة وتغطي كل موضوعات  .3
االمتحان ) القيم والمعارف والمهارات ( بعدالة ) عدد األسئلة في امتحانات 

 سؤال ( . 131التراخيص المهنية في الواليات المتحدة األمريكية هو 

المتميزين والممارسين  نأن يتم وضع االمتحانات بواسطة فريق عمل من األكاديميي .3
 الخبراء في مهنة الخدمة االجتماعية .

 تعدد أوقات إجراء االمتحانات . .2

أن يتم دفع رسوم معقولة ومناسبة نظير دخول هذه االمتحانات ) في الواليات المتحدة  .6
 دوالر ( . 261األمريكية تبلغ رسوم االمتحان حوالي 

دخوله مرات أخري ما دام يدفع مرة  الفرصة لمن لم يجتاز االمتحان من أولإتاحة  .11
رسوم هذه االمتحانات ) يصرح لألخصائي االجتماعي في الواليات المتحدة األمريكية 

يوم  61الذي لم ينجح في امتحان الترخيص المهني بدخول االمتحان مرة أخري بعد 
.) 

تية أن يتم تصحيح االمتحانات إلكترونيا حتي ال يتدخل بها أي شكل من أشكال الذا .11
 أو المجاملة أو التحيز أو الخطأ .

 : الجوانب اإليجابية لتراخيص الممارسة المهنية
 الدامغكما يقول سامي  السماح بممارسة مهنة الخدمة االجتماعية وفق تراخيص مهنيةإن 
، بين بقية المهن األخرى يحسن سمعتها المهنية و ، سيدعم موقف المهنة مجتمعيًا ( 1662)

ة للخدمة يفاعلية أكثر في الممارسة المهنكفاءة و كما أنه سيحقق ،  مرموقةويعطيها مكانة 
 ..االجتماعية.
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من المتوقع أن يكون لتطبيق تراخيص الممارسة المهنية وتقنينها في مهنة الخدمة االجتماعية 
 فيما يلي:( 1662)  الدامغسامي حصرها قام بالعديد من الجوانب اإليجابية والتي 

 العميـل:أواًل: حماية 
توفر مهنة الخدمة االجتماعية بيئة خصبة للتفاعل المباشر بين األخصائي االجتماعي والعميل 
وفي "خلوة مهنية". كما أنها تمكن لألخصائيين االجتماعيين، بحكم طبيعة عملهم، من التعرف 

يل ، كذلك على كافة الظروف المحيطة بالعم التي يعاني منها العميل والتعرف كالتعلى المش
األخصائي االجتماعي أو نزواته وشهواته، أو يسمح  وهذا ما يجعل العميل عرضة لضعف

متجاوزة بذلك  بالتمادي في العالقة بين األخصائي االجتماعي والعميل لتصبح عالقة مزدوجة
 .حدود العالقة المهنية 

مهنة الخدمة ن تراخيص الممارسة المهنية ستحقق العديد من الفوائد للعميل الذي يلجأ لإ
االجتماعية، فسيضمن أنه في أيد أمينة أوال، بحيث يعرف وهو يكشف أسراره ويناقش مشاكله مع 

أن هذا األخصائي مؤهل لذلك وقادر على حلها، إذا كانت إمكانيات المؤسسة تسمح و األخصائي 
 بذلك.

سيكون سالحًا  األمر اآلخر وهو ال يقل أهمية عن األول، أن وجود تراخيص الممارسة المهنية
بيد العميل يستخدمه متى ما شعر أن هناك تجاوزات ال أخالقية أو ال مهنية صدرت أو تصدر 
من األخصائي االجتماعي، األمر الذي سيجعل األخصائي االجتماعي حذرًا في التعامل مع 

 ليه.العميل، بحيث ال يستغل سلطة المؤسسة أو ضعف العميل للنيل منه أو تجريحه أو اإلساءة إ
فبدون تراخيص الممارسة المهنية، تبقى مبادئ التقبل والسرية والعالقة المهنية مطلب من 

 األخصائي االجتماعي أثناء ممارسة المهنة ولكن بدون ردع مهني له في حالة تجاوزه لذلك.
 ثانيًا: رفع مستوى األخصائيين االجتماعيين:

لعديد من اآلثار اإليجابية والتي تنعكس بشكل من المتوقع أن يكون لتراخيص الممارسة المهنية ا
مباشر على مستوى األخصائيين االجتماعيين. فتراخيص الممارسة المهنية ستكون بمثابة حافز 
يدفع األخصائيين االجتماعيين إلى متابعة الجديد في تخصصهم بصفة مستمرة من خالل ما 

 خالل الكتب والندوات والمؤتمرات العلمية.  ينشر في الدوريات العلمية وثيقة الصلة بالمهنة أو من 
فاألخصائي االجتماعي سيكون مطالبا بمعرفة تخصصه معرفة جيدة وال سيما ما يطرأ عليه من 
تطورات وتغيرات. وهذا لن يتحقق ما لم يثابر األخصائي االجتماعي على المتابعة والقراءة وربط 

تحقيقه والمطالبة به بدون فرض قانون نفسه بالدائرة العلمينة لتخصصه، وهو أمر يصعب 
ومتابعة الجديد لألخصائيين االجتماعين  لالطالعتراخيص الممارسة المهنية.  فالدعوة للقراءة 

يبقى اجتهاد ال جدوى منه ما لم يدعم ذلك ضوابط تطالب األخصائيين برفع مستواهم العلمي 
 وهو األمر الذي تحققه تراخيص الممارسة المهنية.
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 : رفع مستوى طالب الخدمة االجتماعية:ثالثاً 
تتأثر الخدمة االجتماعية بسياسة التعليم في المجتمع الذي تمارس فيه، فمع تزايد أعداد خريجي 
المرحلة الثانوية، يتزايد اإلقبال على الجامعات والمعاهد. إال أن ذلك ال يتواكب دائما بتزايد مماثل 

ية. وتبقى حقيقة أن هناك نسبة مخصصة ومقاعد في المقاعد المتاحة في المرحلة الجامع
محدودة لكل كلية ولكل قسم )بغض النظر عن التجاوزات التي قد تحدث في عملية القبول( في 
الجنامعات بصفة عامة. ويقترن ذلك مع المتطلبات العالية من النسب المئوية لخريجي الثانوية 

 بأنواعه والهندسة والحاسب اآللي.  العنامة والتي تشترطها األقسام العلمية مثل الطب
وتقل المتطلبات عادة في الكليات األدبية بأقسامها المختلفة. وبطبيعة الحال يسعى الطلبة 
المتفوقون في المرحلة الثنانوية إلى االنخراط في األقسام العلمية والتي تحقق لهم طموحاتهم بعد 

لذي يجعل أقل الطلبة مستوى علميًا ) بناءًا التخرج من مكانة مرموقة وعائد مادي مجزي، األمر ا
على معدالت الثانوية العامة( يتوجهون في معظم األحيان مجبرين نحو الكليات األدبية والتي تقع 

 أقسام الخدمة االجتماعية عادة فيها.
ن  وعليه فإن مهنة الخدمة االجتماعية تقبل نوعيات متدنية من الطالب في غالب األحيان )وا 

عيات ممتازة من هؤالء الطالب والذين قد يكونوا اختاروا المهنة طوعًا، ولم يجبروا عليها هناك نو 
المستقبل، ومن  أخصائيوبناءًا على ُمنعدالتهم في الثانوية العامة(.  هذه النوعية من الطالب هم 

 ستكون المهنة مرتبطة بهم.
خيص سيمثل عملية ضبط لهؤالء لذا فإن تقنين الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية وفق ترا

بممارسة المهنة. ومن المتوقع أن  منهم بالشكل المطلوب الخريجين، وعدم السماح لغير المؤهل
ينعكس ذلك على أداء الطالب في المرحلة الجامعية إيجابيًا، حيث سيكون لديهم علم مسبق بأن 

طلب اجتياز امتحان خاص الحصول على الدرجة العلمية وحدها ال يؤمن وظيفة، وأن األمر يت
بالمهنة، األمر الذي سينعكس على طريقة تحصيلهم وحرصهم الذاتي على اكتساب المعرفة 

 والمهارات الالزمة لذلك. 
 رابعًا: حماية مسمى "األخصائي االجتماعي":

يوجد في المؤسسات االجتماعية من يشغلون وظيفة "أخصائي اجتماعي" من غير المتخصصين 
. ولقد وخريجي كليات التربية  علم النفسقسم االجتماع و علم مهنة مثل خريجي قسم والمنتمين لل

كان السبب في وجود مثل هؤالء في أوساط المهنة عدم وجود األعداد الكافية من األخصائيين 
االجتماعيين في بعض الدول العربية في فترات زمنية مضت كان فيها اإلقبال على المهنة قلياًل 

 نسبينًا. 
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لكن في الوقت الحناضر، وفي ظل وجود أعداد "فائضة" من األخصائيين االجتماعيين ممن ال و 
يجدون األعمال التي أعدوا لها أساسًا )بسبب شغلها بغير المتخصصين( فإن األمر يتطلب وقفة 
من المهنة نفسها لنصرة المنتمين لها وحماية حقوقهم. وأبسط هذه الحقوق توفير الوظائف لهم 

 يرتبط بحماية مسمى "األخصائي االجتماعي" بحيث ال يتم شغله بغير المتخصصين. والذي
األمر اآلخر المرتبط بذلك أن وجود غير المتخصصين في أوساط المهنة يعتبر نقطة ضعف في 
المهنة نفسها، حيث أنه من غير المتوقع أن يؤدي غير المتخصصين عمل األخصنائي 

ال أصبح وجود أقسام  االجتماعي المعد إعدادًا نظرياً  وعمليًا لشغل وظيفة "أخصائي اجتماعي" وا 
 الخدمة االجتماعية غير مبرر أساسًا. 

فوجود غير المتخصصين يضعف بالضرورة من أداء المهنة ويؤثر قطعًا على فاعلية الممارسة 
مهننة  المهنية، األمر الذي تكفل تراخيص الممارسة المهنينة التصدي له، حيث ال يجوز ممارسنة

الخدمنة االجتماعية إال لمن يشغل وظيفة "أخصائي اجتماعي"، وال يجوز أن يشغل وظيفة 
"أخصائي اجتماعي إال من يحمل ترخيصًا لذلك، وال يجوز أن يحمل ترخيصًا لممارسة مهنة 
الخدمة االجتماعية إال من لديه شهادة )بكالورينوس أو ماجستير أو دكتوراه( في الخدمة 

 ة.االجتماعي
 خامسًا:  رفع مستوى المهنة:

سيحقق تطبيق تراخيص الممارسة المهنية هدف رئيس طالما سعى إليه المهتمون بالمهنة 
والقائمون عليها والمنتمون لها، أال وهو رفع مستوى المهنة مجتمعيا وبين بقية المهن. فالخدمة 

ل أن بعض الدول العربية ال توفر االجتماعية ال تزال مهنة حديثة نسبيًا في مجتمعاتنا العربية، ب
تخصص الخدمة االجتماعية في جامعاتها حتى الرئيسية منها، األمر الذي يجعل المهنة ال 
تحظى باالعتراف المجتمعي الالزم لتحقيق أهدافها. ويتضح ذلك من خالل توظيف األخصائيين 

اقع يفترض أن يشغلها االجتماعيين في غير ما تم تهيئتهم له، وتعيين غير المتخصصين في مو 
 أخصائيون اجتماعيون.

األمر األخر والذي يرتبط بسابقه أن مهنة الخدمة االجتماعية ال تحظى باحترام بقية المهن وثيقة 
الصلة بها كالطب وعلم النفس والتدريس )بغض النظر عن التخصص(، وربما يعود ذلك لسبب 

والتي يتبعها معظم األخصائيون االجتماعيون  يرتبط بطريقة الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية
والتي ال تدل على قدرتهم على تقديم عمل متميز ال يستطيع تقديمه إال هم. إذ ينظر كثير من 
المهنيين غير المتخصصين في الخدمة االجتماعية أن عمل األخصائي االجتماعي سهل ومن 

علمية مما جعلهم يقللون من قيمة  الممكن للكثير أن يقوموا به بدون خبرة سابقة أو معرفة
األخصائيين االجتماعيين، بحيث أصبحت تسند إليهم أدوارًا ال تمت بصلة لدورهم األساسي 

 المناط بهم.
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( كفيلة بزيادة فاعلية الممارسة المهنية سبق اإلشارة لذلك كما  ن تراخيص الممارسة المهنية )إ
رفع مستوى األخصائيين االجتماعيين العاملين ورفع مستوى الطالب وبالتالي الخريجين وكذلك 

وزيادة حصيلتهم العلمية بشكل مستمر، األمر الذي سينعكس على أداءهم ومن ثم احترام 
 اآلخرين من المهنيين لهم وتغيير النظرة المجتمعية لهم مما سيرفع من مستوى المهنة.

 سادسًا: زيادة فاعلية الممارسة المهنية:
المهنية في الخدمة االجتماعية هي في واقع أمرها محصلة تضافر مجموعة  إن فاعلية الممارسة

من العوامل والتي سبق اإلشارة إليها أعاله )حماية العميل ورفع مستوى األخصائيين االجتماعيين 
ورفع مستوى طالب الخدمة االجتماعية وحماية مسمى "األخصائي االجتماعي ورفع مستوى 

 خيص الممارسة المهنية متى ما طبقت وقننت كفيلة بتحقيقها. المهنة( والتي نرى أن ترا
وتجدر اإلشارة هنا أن النتائج الفعلية لتراخيص الممارسة المهنية لن تكون سريعة الحدوث أو 
ملموسة في الحال، بل أنها تتطلب وقتًا حتى تؤتي ثمارها الفعلية وتحقق األهداف المرجوة منها 

 تحقيق ممارسة مهنية فعالة في حقل الخدمة االجتماعية. والتي ستؤدي في النهاية إلى
 تجربة اإلمارات العربية المتحدة :
قامت هيئة تنمية المجتمع بحكومة دبي بالتعاون  2111عام الوفي اإلمارات العربية المتحدة في 

تماعية مع قسم الخدمة االجتماعية بجامعة اإلمارات العربية بالعين إلزام العاملين في المهن االج
بالحصول علي ترخيص مهني قبل ممارسة المهن التي ينتموا لها وذلك قبل مزاولة العمل أو قبل 
الحصول علي الوظيفة وذلك بالنسبة للخريجين ، أو الحصول علي ترخيص مهني حتي 

 للممارسين بالفعل أو الذين يعملون بالفعل سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين . 
 يلية عن هذه التجربة المتميزة :واآلتي فكرة تفص

 : المؤهالت التعليمية الالزمة للحصول على الترخيص

أحد الجوانب الرئيسية للدور الذي تطلع به هيئة تنمية المجتمع بصفتها جهة منظمة هو حماية 
هنية وتعزيز هذه المعايير و الجمهور من خالل وضع معايير عالية للتعليم والتدريب و الكفاءة الم

 :وذلك من خالل ما يلي.تطبيقها
التأكد من أن المهنيين الحاصلين على التراخيص لديهم المؤهالت التعليمية المتخصصة   -1

 للعمالء . لتوفير الرعاية اآلمنة والمناسبة

التأكد من أن المهنيين المرخصين لديهم المعرفة والمهارات المهنية الحديثة من خالل  -2
 .على كل ما هو جديد اطالعهماستمرار 

 
 
 

javascript:;
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 : المؤهالت المعتمدة
بإصدار الالئحة التنفيذية لقرار المجلس التنفيذي  2111( لسنة 66حسب األمر اإلداري رقم )

، فإنه يجب الوفاء بالمؤهالت التالية من أجل منح الترخيص للمهنيين في 2111( لسنة 21رقم )
 :الخدمات االجتماعية التالية

جب أن يكون المرشد االجتماعي: حاصال على شهادة بكالوريوس في مجال التوجيه ي -1
حيث يجب أن يكون حاصال على درجة  ( في للمواطنين واإلرشاد االجتماعي )

 ( .الماجستير في التوجيه واإلرشاد االجتماعي )لغير المواطنين

خدمة في ال االجتماعي: حاصال على شهادة بكالوريوس األخصائييجب أن يكون    -2
 .عية االجتما

 حاصال على شهادة بكالوريوس في العلوم السلوكية ) يجب أن يكون المعالج السلوكي -6
درجة الماجستير في العلوم السلوكية في حين يحجب أن يكون حاصال علي (  للمواطنين

 ( . لغير المواطنين )

على درجة يجب أن يكون أخصائي عالج االضطرابات النفسية والعاطفية: حاصال  -7
 .الماجستير في علم النفس

يجب أن يكون معلم التربية الخاصة حاصال على درجة البكالوريوس في التربية الخاصة  -7
( في حين يجب أن يكون حاصال على درجة الماجستير في التربية  للمواطنين )

  (. لغير المواطنين الخاصة )

 : التعليم المستمر

يجب أن يتلقى المهني ( : 11، المادة رقم )2111( لسنة 21)وفقا لقرار المجلس التنفيذي رقم 
ساعة على األقل من التعليم المهني المستمر في  71الذي يحصل على ترخيص ألول مرة على 

المجال التي تم منحه رخصة لمزاولته في غضون سنتين من تاريخ الرخصة، إال أنه يجوز للجنة 
ما لو وجدت بأنه يمتلك مؤهالت وخبرات كافية لعدم استثناء المهني من الوفاء بهذا الشرط في

 .التحاقه بالتعليم المهني المستمر

 شروط التقديم :
 :يشترط لترخيص أي شخص لمزاولة أي من المهن االجتماعية ما يلي

أن يكون حاصال على الشهادة الجامعية األولى أو ما يعادلها من المؤسسات التعليمية  -1
أي من التخصصات المتعلقة بالمهنة االجتماعية المراد  المعترف بها في الدولة في

 .ترخيصه بمزاولتها
 .أن تكون لدية خبرة علمية ال تقل عن سنة في المهنة المراد ترخيصه بمزاولتها -2

 .أن يكون متمتعًا باألهلية المدنية الكاملة -6
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و أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أ -7
 .األمانة ما لم تكن قد رد إليه اعتباره

 . أن يكون مقيمًا بالدولة -1
 المخالفات :

وحسب بنود القرار فإن المهني االجتماعي يعتبر مخالفًا لشروط القانون، حال زاول أي من المهن 
درهم، كما  7111االجتماعية من دون ترخيص، وتفرض عليه في تلك الحالة غرامة مالية قدرها 

من القرار، إذ تتعلق تلك  17المادة  أحكامه الغرامة نفسها، حال مخالفته ألي من تفرض علي
بأدبيات وأخالقيات المهنة مثل أن يؤدي مهنته بدقة وأمانة، وأال يستغل صاحب الحالة  األحكام

زمالء المهنة  أوالحاالت  أصحابلتحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره، وأال يميز بين 
 ... االنتماء الديني أو العرقي أو القيم االجتماعية أو الجنس أو الجنسية أساسعلى 

 تجربة جمهورية مصر العربية :
وفي مصر ال يوجد أي إجبار علي خريج الخدمة االجتماعية باالنضمام لنقابة المهن االجتماعية 

يوجد أي ترخيص ، وقد ينتمي لنقابة المعلمين إذا كان من العاملين في المجال المدرسي ، وال 
مهني البد لألخصائي االجتماعي أن يحصل عليه قبل ممارسة مهنة الخدمة االجتماعية ، وعند 
تعيين أخصائي اجتماعي في أي جهة عمل ال ُيطلب منه إثبات أنه عضو بنقابة المهن 
ء االجتماعية ... إال أن النقابة أعددت مشرع قانون يتم دراسته في الوقت الحالي بخصوص إعطا

خدمة نالومندارس سام نعاهد وأقنليات ومنخريجي كنية لنتماعندمة االجنترخيص لمزاولة مهنة الخ
 تماعية ...ناالج

 توصيات ومقترحات البحث :
طرح القانون المقترح لمزاولة مهنة الخدمة االجتماعية والذي أعدته نقابة المهن االجتماعية في -1

ار المهني في مؤسسات تعليم وممارسة المهنة مصر للحوار المجتمعي في المجتمع وللحو 
لمراجعة بنود القانون وتحسين وتوضيح بعض بنوده وخاصة المرتبطة بالتراخيص المهنية في 

 الخدمة االجتماعية .  

الموافقة علي القانون المقترح لمزاولة مهنة الخدمة االجتماعية والذي أعدته نقابة المهن -2
الحوار المجتمعي والمهني والذي ينظم أمور مهنية عديدة  االجتماعية في مصر وذلك بعد

ويساهم في تطوير مهنة الخدمة االجتماعية . من هذه األمور كما سبق ذكره : تنظيم عملية 
 تسجيل األخصائيين االجتماعيين وا عطاؤهم التراخيص المهنية الالزمة .

دماج موضوعات التراخيص الممارسة المهنية في المن-7 اهج التعليمية للخدمة تضمين وا 
 االجتماعية علي مستوي البكالوريوس ومستوي الدراسات العليا .
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تشجيع الباحثين علي إجراء بحوث ودراسات عن التراخيص المهنية في الخدمة االجتماعية -7
سواء في أبحاث الترقية إلي درجة أستاذ مساعد ودرجة أستاذ أو في حلقات البحث أو في رسائل 

 الدكتوراه . الماجستير و 

تنظيم المؤتمرات العلمية التي تقدمها كليات الخدمة االجتماعية حول موضوعات التراخيص -3
المهنية واالمتحانات المتعلقة بها ... بما يمهد التخاذ اإلجراءات القانونية واإلدارية والمهنية لبدأ 

 تطبيق نظام التراخيص المهنية في الخدمة االجتماعية ... 

يئة لتنظيم موضوع التراخيص الممارسة المهنية من حيث الشروط والمتطلبات والمنح إنشاء ه-2
علي أن يتم تنظيم هذه الهيئة  والتجديد والتفتيش وتنظيم االمتحانات الخاصة بهذه التراخيص  .

من ممثلين لكل من نقابة المهن االجتماعية والجمعية المصرية لألخصائيين االجتماعيين وكل 
اهد ومدارس الخدمة االجتماعية ووزارة التضامن االجتماعي ) الشئون االجتماعية ( . كليات ومع

ويكون تمويل هذه الهيئة من الجهات السابقة ومن الرسوم التي سيتم تحصيلها من األخصائيين 
 االجتماعيين الذين سيدخلون امتحانات التراخيص المهنية ...

اإلمارات في هذا الشأن ، وذلك حتي يمكن انتقاء  دراسة كل من التجربة األمريكية وتجربة-6
المناسب لظروف مهنة الخدمة االجتماعية في مصر واالستفادة من هاتين التجربتين الرائدتين في 

أن التجربة تطبيق موضوع تراخيص الممارسة المهنية واالمتحانات المرتبطة بها ، حيث 
قرار موضوع التراخيص المهنية في الخدمة  األمريكية هي األولي علي مستوي العالم في تنظيم وا 

االجتماعية ، وأن التجربة اإلماراتية هي األولي علي مستوي الدول العربية والدول الخليجية 
 العربية. 
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