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 مهتة الخدمة االجتماعية بين جودة التعليم وجودة الممارسة

 أوال : المقدمة:

يددددددر مدددددد  ا مددددددرر الم ددددددلمر رددددددجروه  عددددددم المجتمددددددع ر لدددددد     التلددددددرر رالت يددددددر ي تجددددددر التلددددددرر رالت 
امددددر رتمددددم تعر ددددا لجي ددددر الريدددد   ااجتم حيددددر ر لدددد     الريدددد   ااجتم حيددددر تتلددددرر رتت يددددر جشددددك  تلقدددد  م 
مدددد  رددددي  فلددددم سةددددر عدددد لت ير  ددددمر الريدددد   رالتلددددرر فلددددم ا ع دددد  مدددد  ال ددددع ن رالة دددد    ا    ددددير    

, رلقدددددددددج staticsرلددددددددديي ج ا دددددددددت تيكير  Dyanamiceجتم حيدددددددددر تت ددددددددد  ج لجير ميكيدددددددددر مجتمدددددددددع, ع لريددددددددد   اا
رشدددددمن المهردددددر المةتلعدددددر عدددددم المجتمدددددع لتراجدددددا رتدددددؤج  جرر ر يعدددددم ةددددد   عدددددم المجتم ددددد ن مددددد  ةددددد   فشدددددج   
ر جدددد ن الردددد ي رعقدددد ص للجي ددددر تة  دددد ن ةدددد م المهدددد  رلقددددج رشددددمن ةدددد م المهدددد  ج ددددجم  ك رددددن ارشددددلر مهريدددددر 

مددددد ري جشدددددك  لجي دددددم ار جشدددددك  تلقددددد  م عدددددم المجتمدددددع رلكددددد  مدددددع تدددددراعر رارلجددددد   شدددددررل ار ارشدددددلر حلميدددددر ت
المهردددددددر حلدددددددم ا  مهردددددددر عدددددددم المجتمدددددددع ا دددددددرجن مهردددددددر فر ددددددد رير ت ددددددد م لترقيددددددد  مجمرحدددددددر مددددددد  ا ةدددددددجا  
رال  يدددد ن التددددم يتللجهدددد  المجتمددددع اشر دددد رم ر جددددج ا  يشدددد ر المجتمددددع جمةميددددر رجددددرج ةدددد م المهرددددر را  ي تددددر  

   دددددي  رتددددد  تمكددددد  ةددددد م المهردددددر مددددد  فوجددددد ن رجرجةددددد  راةميتهددددد  عدددددم ةددددد ا المجتمدددددع, رلكددددد  كمددددد  جهددددد  احتراعددددد ص ا
 كررددددددد  ا  المجتمدددددددع يت ددددددد  جا مددددددد ص جددددددد لت ير رالتلدددددددرر را  ر جددددددد ن اعدددددددراج المجتمدددددددع تت ددددددد  جا مددددددد ص جددددددد لت ير 
رالتجددددددجج رحليددددددا كدددددد   مدددددد  الراجددددددت حلددددددم ةدددددد م المهرددددددر مراكجددددددر ةدددددد م الت يددددددران رالتلددددددرران التددددددم تلددددددرا حلددددددم 

تمددددع را  تردددد ر  ا  تجددددجج رتجددددرج مدددد  رع دددده  جقددددجر ا مكدددد   عددددم كدددد  مدددد  الج رددددت الت ليمددددم لهدددد م المهرددددر المج
جمدددد  يشددددملا مدددد  م دددد ر  رمهدددد ران ر ددددي  فر دددد رير رعددددم ج رددددت المم ر ددددر المهريددددر جمدددد  تشددددملا ةدددد ا الج رددددت مدددد  

ا شددددد  م دددددتر  ا ددددد  لمم ر دددددر مددددد  ةجدددددران ميجاريدددددر مكت دددددجر تدددددر كي حلدددددم لجي دددددر مم ر دددددر ةددددد م المهردددددر, ر 
ا  ا  تلددددرر رت يددددر ار تججيددددج عددددم ج رددددت ت لددددي  المهرددددر يددددر كي جشددددك  لجي ددددم تلقدددد  م حلددددم تجريددددج ج رددددت 

 المم ر ر له م المهرر.

رحليدددددا كددددد   مددددد  الراجدددددت حليرددددد  جرا دددددر ار ترددددد ر  مهردددددر الةجمدددددر ااجتم حيدددددر كمهردددددر فر ددددد رير جدددددي  
يميددددددر جمدددددد  تشددددددتم  حليددددددا مدددددد  م دددددد ر  جددددددرج  الت لددددددي  الدددددد   يشددددددتم  حلددددددم المت يددددددران ا    ددددددير لل مليددددددر الت ل

رمهدددد ران ر ددددي  رجددددي  جددددرج  المم ر ددددر رجمدددد  تشددددم  حليددددا مدددد  ةجددددران مهريددددر رم ددددتر  ا جا  الددددر يعم للمهرددددر 
رم ددددددتر  اجا  مؤ  دددددد ن ةدددددد م المهرددددددر رتدددددد  تددددددؤج  مهرددددددر الةجمددددددر ااجتم حيددددددر الددددددجرر المللددددددرت مرهدددددد  مدددددد  



 جامعة الفيوم   -مجلة كلية االخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 

 

22 

 

 العدد االول 

يع مراكجدددددددر المت يدددددددران الم   دددددددر  ركددددددد ا ترقيددددددد  رتر دددددددي  م دددددددتر  ا جا  ااجتمددددددد حم عدددددددم المجتمدددددددع رت دددددددتل
 مراجهر لجي ر المشك ن ااجتم حير الم   ر  التم يراجهه  اعراج المجتمع.

 ولقد تضمت  هذه الورقة الجواتب التالية:

 الةجمر ااجتم حير كمهرر فر  رير رح  ته  ج لرح ير ااجتم حير. -1

 جرج  ت لي  الةجمر ااجتم حير.  -2

 ااجتم حير.جرج  مم ر ر الةجمر   -3

 تموير جرج  ت لي  الةجمر ااجتم حير حلم جرج  المم ر ر.  -2

 رؤير م تقجلير لترقي  جرج  الت لي  رجرج  مم ر ر الةجمر ااجتم حير. -1

 ثاتيا : الخدمة االجتماعية كمهتة إتساتية وعالقتها بالرعاية االجتماعية:

 جتماعية من خال  االتم :ويمكن تتاو  عالقة الخدمة االجتماعية كمهتة بالرعاية اال

ا  الةجمدددددددددر ااجتم حيدددددددددر كمهردددددددددر فر ددددددددد رير ت دددددددددتهج  م ددددددددد حج  اعدددددددددراج المجتمدددددددددع حلدددددددددم مراجهدددددددددر 
المشددددددددك ن التددددددددم  ددددددددج ت تددددددددرض ريدددددددد ته  ااجتم حيددددددددر رت ددددددددر ه  حدددددددد  ا جا  ااجتمدددددددد حم ال ددددددددلي  لر دددددددد  عه  

هدددد  ا  اشر دددد   ككدددد    ااجتم حيددددر, رالمهرددددر عددددم  ددددجيله  لدددد ل  ت تمددددج حلددددم مجمرحددددر مدددد  الرقدددد    رالقددددي  مر
ر ددددد رير رعرجيتدددددا ركرامتدددددا ررقدددددا عدددددم تقريدددددر م ددددديرم را   as human beingاجتمددددد حم  لدددددا اجميتدددددا رار

اشر ددددد   ف ا مددددد  تردددددرر مددددد  المشدددددك ن التدددددم ت تدددددرض ري تدددددا رار ا اشدددددج ن ر ج تدددددا ااجتم حيدددددر, عددددد   فرجاتدددددا 
ر دددددد   رترميتددددددا ةددددددر تددددددجحي  رل   تددددددا تترددددددرر لي دددددد ة  جع حليددددددر عددددددم جردددددد   رع ددددددا رجردددددد   مجتم ددددددا عتددددددجحي  اش

 للمجتمع اشر  رم جمورم .

رلقددددج احتمددددجن الةجمددددر ااجتم حيددددر رتدددد   دددد رن مهرددددر فر دددد رير ي تددددر  جهدددد  عددددم المجتمددددع حلددددم تدددد ريخ لريدددد  
ك رددددن تقددددج  عيددددا الةددددجم ن ااجتم حيددددر ج ددددرر  حشددددرا ير ارتج ليددددر جددددجاعع ع دددد  الةيددددر,  لترتقدددد  ةدددد م الةددددجم ن 

شددددددجر المر مددددددر مدددددد  ةدددددد   ت دددددد لي  ا جيدددددد   ال ددددددم رير ريدددددد  روددددددن جميددددددع  عددددددم  ددددددرر  للرح يددددددر ااجتم حيددددددر
الر دددددددد ان ال ددددددددم رير حلددددددددم ع دددددددد  الةيددددددددر رالت دددددددد ر  راحمدددددددد   الجددددددددر رالتك عدددددددد  ااجتمدددددددد حم لترتقدددددددد  الرح يددددددددر 
ااجتم حيددددددر فلددددددم مررلددددددر اةددددددر  مدددددد  ريدددددد   المجتم دددددد ن اشر دددددد رير لتمةدددددد  شددددددك ص اكوددددددر تر يمدددددد ص ت تمددددددج حلددددددم 
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كددددري  مر دددد  راتجدددد م شدددد م  ر ريددددر اشر دددد   رت تمددددج كدددد ل  حلددددم مجمرحددددر مدددد  عل ددددعر م يرددددر تر ددددت حلددددم ت
ا  دددددي رالمجددددد جع التدددددم ي ددددد حج االتدددددزا  جهددددد  ا  تكدددددر  ةدددددجم ن الرح يدددددر ااجتم حيدددددر رقددددد ص اجتم حيددددد ص ل ر ددددد   
عددددم المجتمددددع رعددددم كدددد  مجدددد ان الريدددد   رلقددددج مهددددجن الرح يددددر ااجتم حيددددر عددددم شددددكله  الم   ددددر ار الرددددجي  

الةجمددددددر ااجتم حيددددددر كمهرددددددر تمدددددد ري عددددددم المجتمددددددع مدددددد  ةدددددد   مجمرحددددددر مدددددد  ا ة دددددد  يي  ل هددددددرر مهرددددددر 
ااجتمددددد حيي  الم دددددجر  فحدددددجاجص مهريددددد ص  دددددليم ص لترللددددد  المهردددددر جةدددددجم ن الرح يدددددر ااجتم حيدددددر فلدددددم مجددددد   ار دددددع 
ترقدددد  مدددد  ة لددددا اةددددجا  ت تجددددر ل دددد لك العددددرج رل دددد لك المجتمددددع ركدددد   ةردددد   مجمرحددددر مدددد  ال رامدددد  التددددم 

 ددددد ةمن عدددددم  هدددددرر مهردددددر الةجمدددددر ااجتم حيدددددر رتدددددجحي  رجرجةددددد  ريمكددددد  ت دددددري  ةددددد م ال رامددددد  عدددددم اجن ر 
 :(1)اآلتم

ال دددددددرر  رالمت يدددددددران التدددددددم عر دددددددن تلدددددددرراص ملرر ددددددد ص حلدددددددم الرح يدددددددر ااجتم حيدددددددر ج حتج رةددددددد  الجددددددد رر  .1
الت ريةيددددددر ا رلددددددم التددددددم   مددددددن حليددددددا الةجمددددددر ااجتم حيددددددر رحلددددددم ا ةدددددد  الوددددددرر  ال ددددددر حير رارهيدددددد ر 

 ر    اشر   .
ف دددددده م ن رتددددددمويران رركددددددر تر ددددددي  اشر دددددد   رالمجدددددد ان ااجتم حيددددددر عددددددم كدددددد  مدددددد  ارجلتددددددرا رالرايدددددد ن  .2

 المترج  ا مريكير.
تزايدددددددج ااحتمددددددد ج حلدددددددم ا ةددددددد  ج اتجددددددد م ال لمدددددددم عدددددددم جرا دددددددر الرا دددددددع ااجتمددددددد حم رمراجهدددددددر المشدددددددك ن  .3

رر عدددددددم  دددددددرر  الةجمددددددددر تجلددددددد –ااجتم حيدددددددر رالر جدددددددر فلدددددددم رجدددددددرج ا دددددددلرت مهردددددددم حلمدددددددم تة  دددددددم 
 ااجتم حير للت  م  مع ة م المشك ن.

وجددددددد ن رجدددددددرجة  رع  ليدددددددر جررةددددددد  رتدددددددراك  ةجدددددددراته   .2 تزايدددددددج حدددددددجج ةريجدددددددم مدددددددجاري الةجمدددددددر ااجتم حيدددددددر رار
 الميجارير.

زيدددددددددد ج  احتمدددددددددد ج المؤ  دددددددددد ن ال  ملددددددددددر عددددددددددم مجدددددددددد ان الرح يددددددددددر ااجتم حيددددددددددر حلددددددددددم ةددددددددددؤا  الةددددددددددريجي   .1
 المتزايج . المتة  ي  المجرجي   ر  الةجران

ريمكدددددد  ترددددددج  ج ددددددض ال رامدددددد  التددددددم اجن فلددددددم  هددددددرر الةجمددددددر ااجتم حيددددددر كمهرددددددر مدددددد  ةدددددد   
 :(2)اآلتم

 الورر  ال ر حير. -1
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 الرررت المترالير. -2

 الجارررير ااجتم حير. -3

 الجر  ال لمم. -2

 ارته   حهرج اارتع   عم اررج . -1

 المج ن ااجتم حير رجم ي ن تر ي  اشر   . -2

تم حيدددددددر ار ارلجددددددد  حليهددددددد  الشدددددددررل ار المقرمددددددد ن ا    دددددددير    مهردددددددر يدددددددت  رتقدددددددر  الةجمدددددددر ااج
ااحتدددددرا  جهددددد  عدددددم المجتمدددددع ريددددد  ترشدددددم المهددددد  ريددددددت  ااحتدددددرا  جهددددد  عدددددم ا  مجتمدددددع مددددد  كرتددددد و ركدددددد  رار 
للت يدددددران رالتلدددددرران التدددددم تلدددددرا حلدددددم ةددددد ا المجتمدددددع, رالتدددددم تدددددؤج  فلدددددم رشدددددر  ارتي جددددد ن مجتم يدددددر مردددددجج  

يجددددد ج مددددد  ي دددددتليع فشدددددج حه  ركددددد   مددددد  اةددددد  ةددددد م المقرمددددد ن التدددددم تدددددراعرن  رشدددددلر ي ددددد   المجتمدددددع فلدددددم ف
 :(3) الةجمر ااجتم حير راجن فلم جلرر  ر ي مه  راحتج ر الةجمر ااجتم حير كمهرر م  يلم

 مه ران تلجيقير. -2   حج  حلمير م رعير. -1

 اةجا  راغراض. -2 ر يعر اجتم حير. -3

 مر م ن ل حجاج رللمم ر ر. -2 متة  ر . -1

 لر  را  ليت ة  ر. -8  ي  رم  يير اة  ير. -7

 مك رر اجتم حير. -10 ااحترا  المجتم م. -9

 ثالثا : جودة تعليم الخدمة االجتماعية:

يشدددددددك  مرتدددددددر  ت لدددددددي  الةجمدددددددر ااجتم حيدددددددر عدددددددم ا  مجتمدددددددع رجة  دددددددر عدددددددم المجتم ددددددد ن الر ميدددددددر 
الت يددددددران عددددد لت لي  جشددددددك  اةميدددددر   دددددر  لترللدددددد  المهردددددر جةدددددجم ن الرح يددددددر ااجتم حيدددددر لتكددددددر  مراكجدددددر مدددددع 

حدددد   يجددددرز جررم عددددم جردددد   رترميددددر القددددر  الجشددددرير المرتجددددر ع دددد  لريقددددا يمكدددد  ترميددددر  ددددجران ا عددددراج رتزريددددجة  
جددددد لقي  رااتج ةددددد ن رالم ددددد ر  التدددددم تمكدددددره  مددددد  الةلددددد  رالتججيدددددج رااجتكددددد ر رترجمدددددر معددددد ةي  الريددددد   المهريدددددر 

حلدددد  ال مدددد  راشرتدددد و مدددد  ا جيدددد   ال دددد جقر ريتجلدددد  جررم  فلددددم  ددددلر  يترتددددت حليددددا فرتدددد و اجيدددد   ا دددد ج را ددددجر
عدددددم المجتم ددددد ن الر ميدددددر لترقيددددد  الترميدددددر مددددد  ةددددد   ال مددددد  حلدددددم فزالدددددر الم ر ددددد ن الوق عيدددددر رةلددددد  اتج ةددددد ن 
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 (2)حلمير ججيج  ت  حج حلم اارتق   ج لمجتم  ن التقليجير فلم م تر  ال  ر.

جدددددددجا  رلددددددديي التج يدددددددر لم دددددددتقج  ت لدددددددي  عدددددددم جرا دددددددته  حددددددد  اش 1993رلقدددددددج اكدددددددجن  ر ددددددد  حومددددددد   
الةجمددددر ااجتم حيددددر عددددم م ددددر, ر رلددددن عيهدددد  ترريدددد  اارتجدددد م فلددددم المدددد ج  ال لميددددر التددددم رقددددجمه  لل جردددد  ايدددد  
ك رددددددن م ددددددمي ن حرراريهدددددد  ار م ددددددمي ن مقرراتهدددددد  رتقتددددددرخ م مددددددك ر ي ددددددير لرا ددددددع ججيددددددج عددددددم ت لددددددي  الةجمددددددر 

 :(1)مرلير الم   ر , رتتمو  ة م الم مك عم اآلتمااجتم حير يرتجل ج لمت يران ااجتم حير ال

كمهرر ترت ر مشدكلر لرلهد  فلدم ا دلرت  Residualاجج م  ترر  المهرر م  ا لرجه  اارت  ر  التقليج   -1
 .Institutionalتر يمم يجة  عم فل ر المؤ  ر التر يمم را رته  

 للترمير ااجتم حير. تق   المهرر فلم ش جتي : ش جر للرح ير ااجتم حير راةر   -2

ت ددددد ع للرح يدددددر رمدددددر و مجتكدددددر اكودددددر ردددددزر  فلدددددم الرا  يدددددر رلراجهدددددر رترمددددد  الم ددددد رلير جدددددم رت اللدددددر    -3
 را له  تكلعر للجهج رالم   رالر ن.

يقتجي رمر و للجرر الترمر  للةجمر ااجتم حير ير   ال ي  ر ااجتم حير رالتةليل الشمرلم جم رم جري   -2
ججددد ن ا ة دد  م ااجتمدد حم جاةددد  الررددجان اشرت جيددر رالمجتم ددد ن الجم ةيريددر جشدددرل يرددجج اجرار مقررددر لرا

  جر  ة م ا جرار للتلجي  الع لم.

تجردددددددم معددددددد ةي   يميدددددددر ملرحدددددددر تدددددددجحر فلدددددددم ال مددددددد  رترمددددددد  الم ددددددد رلير راشيج جيدددددددر ج يدددددددجاص حددددددد  القدددددددي   -1
 ة  ير رالوق عر المرلير.الت  لعير ج ررته  التقليجير مع  ررر  مزجه  ج لم  يير ال ق  جير را 

حددددددددد  ت لدددددددددي  الةجمدددددددددر  1993رلقدددددددددج اكدددددددددجن جرا دددددددددر لكليدددددددددر الةجمدددددددددر ااجتم حيدددددددددر ج م دددددددددر رلدددددددددرا  
ااجتم حيددددددر عددددددم م ددددددر م مددددددك الر  ددددددر رسعدددددد   الم ددددددتقج , اكددددددجن الجرا ددددددر حلددددددم ا  المت يددددددران التددددددم مددددددر 

اةتيددددد ر ار دددددت  ريمدددددر جهددددد  المجتمدددددع الم دددددر  تلدددددرخ ال جيدددددج مددددد  الق ددددد ي  التدددددم يرج دددددم مر  شدددددته  رر دددددمه 
الم ددددد ران لرعدددددع م دددددتر  ت لدددددي  الةجمدددددر ااجتم حيدددددر ج ا دددددتع ج  مددددد  ةجدددددران المجتم ددددد ن ا ةدددددر  مدددددع مراحددددد   

 :( 2)الة ر ير رال رجير رم  اة  ة م الق  ي  م  يمتم

كيدددددد  يمكدددددد  لت لددددددي  الةجمددددددر ااجتم حيددددددر المت ج ددددددر الم ددددددتمر  للمت يددددددران التددددددم ترددددددج  عددددددم المشددددددك ن  -1
 ن الرح يدددددر رالقدددددراري  المر مدددددر لهددددد ل ركيددددد  ترقددددد  المهردددددر المزيدددددج مددددد  التدددددجة  عدددددم ااجتم حيدددددر ر ي  ددددد
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  رع  ي  ر الرح ير ااجتم حيرل

مدددددد  اع دددددد  رمدددددد  و تددددددجريي المرتددددددر  ال لمددددددم للمهرددددددر ةدددددد  ةددددددر التق ددددددي  الردددددد لم لددددددو   لددددددر  ا   ددددددير  -2
ق دددددي  الوددددد رم ةجمدددددر العدددددرج رةجمدددددر الجم حدددددر رتر دددددي  المجتمدددددع ج ش ددددد عر فلدددددم اللدددددر  الم ددددد حج ل ا  الت

 ال   تمة  جا ال جيج م  الجم ح ن ا مريكيرل ا  اللريقر الرارج .. ا  م  ال

كيددددد  يمكددددد  اةتيددددد ر ار دددددت الرمددددد  و المهريدددددر للتدددددجة  رالتدددددم تدددددرعر الر دددددن رالجهدددددج رت ددددد  فلدددددم اع ددددد   -3
 الرت  جل

  ةدددددد  يمكدددددد  ر ددددددع جددددددرامج للت لددددددي  الم ددددددتمر للة دددددد  يي  ااجتمدددددد حيي  عددددددم المجدددددد ان المةتلعددددددر رمدددددد -2
 الجه ن التم يمكره  اش ه   عم  ل ل

كيددددددد  يمكددددددد  عدددددددتك مجددددددد ان حمددددددد  ججيدددددددج  للةدددددددريجي  راا دددددددتع ج  مددددددد  المت يدددددددران التدددددددم تردددددددج  عدددددددم  -1
ال ي  ددددد ن اا ت دددددد جير رااجتم حيددددددرل ةددددد  يمكدددددد  للة دددددد  م ااجتمدددددد حم ال مددددد  عددددددم اعددددددر  ال ددددددرجر  

 ااجتم حم رعم الم  رع رعم المؤ   ن اا توم ريرل

مجمرحدددددددر مددددددد  ااحتجددددددد ران التدددددددم يجدددددددت مراح تهددددددد  حردددددددج مر  شدددددددر ةددددددد م الق ددددددد ي  رت دددددددع الجرا دددددددر 
 الملرررر رتتمو  عم:

 حج  تج ة  م لي ن رركر التلرر عم العكر ال  لمم للةجمر ااجتم حير. -1

 مراح   الة ر ير الم رير رال رجير رم  يلرا حلم المجتمع م  ت يران. -2

 يران المجتم ير.تلرير اةجا  ال ملير الت ليمير جم  ير  ت الت  -3

 ترقي  ا ةجا  ا    ير لت لي  الةجمر ااجتم حير التم تتمو  عم: -2

 ةج  ت ليمم يتمو  عم فك  ت الل ت المه ران رااتج ة ن رالقي  المهرير. -ا

ةددددج  جروددددم يتمودددد  عددددم ترليددددج م لرمدددد ن ججيددددج  يرتدددد و فليهدددد  المجتمددددع ودددد  ت ددددي  ةدددد م الم لرمدددد ن  -ت
 لت هي  اا تع ج  مر . ررجله  ج لم لرم ن الق  مر

ةددددج  ترمددددر  لددددرجل المهرددددر ج رتي جدددد ن المجتمددددع ودددد  اا ددددتج جر لهدددد م اارتي جدددد ن تر ددددي  المقددددرران  -جددددد
 الجرر  رتقجي  المشرر  رالرم  و اشرش جير ف ا ا ت م ا مر.
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رعيمددددد  يددددددرتجل ججددددددرج  ت لددددددي  الةجمددددددر ااجتم حيددددددر , عمردددددا يجددددددت اششدددددد ر  فلدددددد  ا  مؤ  دددددد ن الت لددددددي  
لم لكدددددم ترقددددد  ر   عهددددد  جرجددددد خ عدددددم القدددددر  الرددددد ج  رال شدددددري  الددددد   يت ددددد  جددددد لورر  ال لميدددددر رالتكررلرجيدددددر ال ددددد 

روددددرر  اات دددد ان رعددددم  دددد  تر ع ددددير ح لميددددر , عدددد   حلدددد  ةدددد م المؤ  دددد ن ا  تكددددر   دددد جر  حلدددد  اا ددددتج جر 
 .(7)قر ح لمي ص رمرلي ص جع  لير لر ج ن الت لي  رالتجريت المت ير  جم  يت    رالت يران ال ري ر المت ر

رالمعتدددددرض لرا ددددددع الت لددددددي  الجددددد م م عددددددم م ددددددر  ددددددر  يجدددددج ارددددددا ي دددددد رم مددددد  مشددددددكلر كجيددددددر  رةددددددم 
تدددددددجرم م دددددددتر  الةدددددددريجي  ار ال جدددددددز الت ليمدددددددم ريددددددد  المةرجددددددد ن الت ليميدددددددر ا تلقدددددددم الللدددددددت الع ددددددد   عدددددددم 

 .(8)ا را  ال م  ج لجرجر المللرجر 

ر التددددم يرجددددج عيهدددد , جدددد  ةددددر جددددز  مرهدددد , يتع حدددد  م هدددد  رلدددد  ي ددددج الت لددددي  الجدددد م م جم ددددز  حدددد  الجي دددد
عدددددم تشدددددكيله  عهدددددر فلدددددم ج ردددددت فحدددددجاج الكدددددراجر الجشدددددرير ل دددددر  ال مددددد  رالجرددددد  ال لمدددددم, يجدددددت ا  ي ددددده  عدددددم 
رددددد  مشدددددك ن المجتمدددددع الددددد   يرجدددددج عيدددددا رةددددد ا يقت دددددم مردددددا ا  ير ددددد   ي  ددددد تا عدددددم  دددددر  مددددد  تتللدددددع فليدددددا 

لمجتمددددددع رجرجددددددر الترميددددددر التددددددم يجددددددت ا  يرققهدددددد , رجمدددددد  ا  الجي ددددددر رال ددددددرر  المريلددددددر, رمددددددج  ارتي جدددددد ن ا
مةرجدددد ن الت لددددي  الجدددد م م ةددددم مددددجة ن  ددددر  ال مدددد , جدددد ل  يددددت  ااةتمدددد   جم دددد يير الت لددددي  الجدددد م م  رددددا 
ةددددر المرددددتج للعكدددد ر ال لميددددر التددددم ت دددد ة  عددددم ت ييددددر الم ددددتقج  عدددد  ا احتجرردددد  ا  ا  ت ييددددر عددددم المجتمددددع  جددددج 

ر دددددد   الت ليمددددددم عمدددددد  ال ددددددررر  فحددددددجاج كددددددراجر جشددددددرير ت ددددددتليع التع حدددددد  مددددددع تلدددددد  ا  يتج ددددددا ت ييددددددر عددددددم ال
 :(9)المت يران رالمع ةي  الججيج , رةر   ةم ر مع ةي  لجرج  الت لي  الج م م

 ا  الجرج  ت رم ترقي  ر م   الج ر راشتق   م  ة   التر ي  الم تمر للمؤ  ر. -1

ترقدددد  عقددددل عددددم  دددد   ددددرر  مرددددجج  رعددددم ررحيددددر ة  ددددر ت تجددددر الجددددرج  ررحدددد ص مدددد  ا جا  العريددددج الدددد   ي -2
 م  الل ت.

ا  الجددددددرج  ت رددددددم القددددددجر  حلددددددم اجددددددرا  الت ييددددددر الم ددددددتمر عددددددم اللدددددد ت رار دددددد عر ججيددددددج  فلددددددم م دددددد رعه   -3
 ررمرة  الشة م.

 ا  الجرج  ت رم القجر  حلم تقجير الم   جري  تكر  الم  رلير ش جير. -2

ار ةجمددددددر مللددددددرت تقددددددجيمه  رج لتدددددد لم ف ا كدددددد   الت لددددددي  ت تجددددددر الجددددددرج  شددددددي  ص مدددددد  ير  ددددددت غر دددددد ص مرتجدددددد ص  -1
المقدددددج  يعدددددم جددددد لزم  رير ددددد  يقددددد   اردددددا يدددددت ل  جيدددددج جشدددددرل ا  يتراعددددد  مدددددع الم دددددتري ن المللرجدددددر للجدددددرج  
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 رجم  يتراع  مع ا ةجا  ال  مر للمجتمع.

ريمكددددددد  القدددددددر  اردددددددا مدددددددع ره يدددددددر القدددددددر  الت  دددددددع حشدددددددر تزايدددددددج ااحتقددددددد ج جددددددددمةمير ر دددددددررر  الجدددددددرامج  
ت ليميدددددر للتمكيدددددج حلدددددم ا دددددتمرار تقدددددجي  الةدددددجم ن ااجتم حيدددددر رتدددددجحي  الج ردددددت الم رعدددددم رال مددددد  حلدددددم تقدددددجيرم ال

رتددددرعيرم الكدددد جر الم ددددج فحددددجاجاص مهريدددد ص مدددد  ا ة دددد  يي  ااجتمدددد حيي , رت لددددي  الةجمددددر ااجتم حيددددر كمرددددج ارددددرا  
  الت لي  الج م م جم  يشم  حليا م  مكرر ن م رعير رمه رير ر يمير.

 

ارمدددددددد  ت ددددددددتهج  فحددددددددجاج الشددددددددة  المهرددددددددم المتة دددددددد  لم دددددددد حج  ال مدددددددد   عددددددددم ردددددددد  مشددددددددك ته  
 (10) رتجحي   جران ا جا  ااجتم حم لج  ا عراج رالجم ح ن رالمجتم  ن.

رتموددددددد    دددددددير ت لدددددددي  الةجمدددددددر ااجتم حيدددددددر   دددددددير متشددددددد جكر رم قدددددددج  لل  يدددددددر رتموددددددد  تردددددددجي ص مددددددد  
م ددددر ررددددجة  جدددد  حلددددم م ددددتر  ال دددد ل  الردددد مم رالمتقددددج  حلددددم الترددددجي ن التددددم تت ددددرض لهدددد  المهرددددر لدددديي عددددم 

رددددج  ددددرا  ريدددد  جددددرزن الر جددددر الم  ددددر فلددددم تلددددرر تقريدددد ن الت لددددي  جريدددد  تت دددد  جتةددددريج ممدددد ري لجيددددا القددددجر  
حلددددددم ترقيدددددد  اةددددددجا  المهرددددددر رعددددددم  ان الر ددددددن الت  مدددددد  مددددددع المت يددددددران الرجيوددددددر عددددددم ال دددددد ل   ددددددرا  ك رددددددن 

 (11) اجتم حير.مت يران  ي  ير ار ا ت  جير ار 

ا  ةرددددددد    دددددددررر  لتلدددددددرير الةجمدددددددر ااجتم حيدددددددر جمددددددد  ي دددددددم  جدددددددرج  ةددددددد ا الت لدددددددي  رتددددددد  ي ددددددد ير 
ترددددجي ن القددددر  الردددد ج  رال شددددري  ريتع حدددد  مددددع التلددددرران رالت يددددران ال  لميددددر رالمت دددد رحر رلدددد ل  كدددد   لزامدددد ص 

  الةجمددددددر ااجتم حيددددددر حليرددددد  ااةتمدددددد   جمؤ  دددددد ن ت لددددددي  الةجمدددددر ااجتم حيددددددر ريدددددد  ا  تر ددددددي  كعددددد    ت لددددددي
رررحيتددددا جددددد ن امدددددراص  ددددررري ص رتلجيددددد  ا ر مدددددر ال  لميددددر  ان الع حليدددددر رالكعددددد    رةدددد ا التر دددددي  ا دددددجك جدددددز اص 

 ة م ص را   ي ص.
 رلقج ت ججن اآلرا  رر  اةمير تلرير رجرج  ت لي  الةجمر ااجتم حير رالتم تمولن عم اآلتم:

لقدددددر  الراع دددددر المللرجدددددر لدددددجعع ر ددددد   الت لدددددي  عدددددم الةجمدددددر الجدددددرج  عدددددم ت لدددددي  الةجمدددددر ااجتم حيدددددر ةدددددم ا -
ااجتم حيددددددددر جشددددددددك  ع دددددددد   لترقيدددددددد  ر دددددددد لر المر مددددددددر  جدددددددد  المجتمددددددددع را لددددددددرا  ال جيددددددددج   ان رعددددددددي 

 (12) ااةتم   جررحير ة ا الت لي .
ارددددا يجددددت تلددددرير رمددددل الت لددددي  الردددد لم للةجمددددر ااجتم حيددددر جمدددد  يتر  ددددت مددددع ااتج ةدددد ن الرجيوددددر عددددم  -
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ااجتم حيددددددر مددددددع ااةتمدددددد   ج لددددددر  الم ددددددتقجلي ن رر دددددد  الم لرمدددددد ن رالر  ددددددت اآللددددددم رتلددددددرير الةجمددددددر 
حددددد ج   رتدددددجحي  الجرددددد  عدددددم الةجمدددددر ااجتم حيدددددر لي ددددده  عدددددم ترجيدددددج رمراجهدددددر المشدددددك ن ااجتم حيدددددر رار
الر ددددددر عددددددم جددددددرامج الةجمددددددر ااجتم حيددددددر لتكددددددري  اكوددددددر ع حليددددددر عددددددم فرددددددجا  الت يددددددر ااجتمدددددد حم عددددددم 

ج لمشدددددددك ن ااجتم حيدددددددر الررحيدددددددر رااةتمددددددد   ج لتك مددددددد  جدددددددي  المقدددددددرران التم ي دددددددير  المجتمدددددددع رتدددددددرتجل
 (13)رالمهرير عم اشحجاج الر ر  للل لت.

تر دددددي  رتلدددددرير م دددددتر  ت لدددددي  الةجمدددددر ااجتم حيدددددر مددددد  ةددددد   ااةتمددددد   جتلدددددرير المرددددد ةج الجرا دددددير  -
عدددددددم  دددددددر  الت يدددددددران  رتشدددددددجيع كليددددددد ن رم  ةدددددددج الةجمدددددددر ااجتم حيدددددددر حلدددددددم ترميدددددددر مرددددددد ةج الجرا دددددددر

 (12) المجتم ير رالتقج  ال لمم رالتكررلرجم.

ا  مرتر  ت لي  الةجمر ااجتم حير يرت و فلم فرجا  ت يير رتلرير لكم تتر  ت مع متللجد ن رم دتقج   -
 المم ر ر عم مج ان الرح ير ااجتم حير رالترمير عم م ر.

للدددددت الج ددددددر عدددددم اةتيدددددد ر لددددد ت الةجمددددددر ا   دددددجل الجدددددرج  عددددددم جدددددرامج ت لددددددي  الةجمدددددر ااجتم حيددددددر يت -
ااجتم حيددددددددر مدددددددد  ةدددددددد   مم ر ددددددددر جرر ردددددددد ري الجراجددددددددر رتلددددددددرير ا ددددددددلرت التددددددددجريي رترميددددددددر الةجددددددددر  

 (11)الميجارير عم مراجهر المشك ن رترعي  الرلر  المر  جر.

ا دددددتراتيجي ن تدددددرتجل جت لددددي  الةجمدددددر ااجتم حيدددددر عدددددم  ددددد  اتج ةددددد ن  2001رلقددددج لدددددرخ فجدددددراةي  مرحدددددم  -
 :(12)مر رتجريج رتر ي  فحجاج ا ة   م ااجتم حم تتمو  عم اآلتمال رل

 ددددددررر  فجددددددرا  جرددددددر  رجرا دددددد ن حلميددددددر ت ددددددتهج  تقددددددري  ع  ليددددددر حمليددددددر ت لددددددي  الةجمددددددر ااجتم حيددددددر  -1
ج ددددددعر ح مددددددر, رجرا دددددد ن تددددددرتجل جكدددددد  لريقددددددر مدددددد  لددددددر  المهرددددددر حلددددددم ا  يددددددت  التقددددددري  عددددددم  ددددددر  

 الت يران الراةرر.

تهج  مر  شدددددددر   دددددددير ت لدددددددي  الةجمدددددددر ااجتم حيدددددددر جريددددددد  ي ددددددد  ةجدددددددرا   دددددددررر  حقدددددددج مدددددددؤتمران ت ددددددد -2
 الت لي  ل  تع ج  م  ةجراته  عم ة ا الج رت.

ال مددددددد  حلدددددددم فيجددددددد ج  ي  دددددددر ت ليميدددددددر مرردددددددج  شحدددددددجاج ا ة ددددددد  م ااجتمددددددد حم ت دددددددير حليهددددددد  كليددددددد ن  -3
 .رم  ةج الةجمر ااجتم حير, جري  ي جك م تر  المم ر ي  حلم جرجر ح لير م  الكع   

 ددررر  حقددج لقدد  ان جرريددر جددي  القدد  مي  حلددم التددجريي لكدد  لريقددر مدد  لددر  مهرددر الةجمددر ااجتم حيددر  -2
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لترجيدددج المرددد ةج الت ليميدددر المرتجلدددر جهددد  رالتقدددري  الم دددتمر لهددد م المرددد ةج لت عدددم ارجدددا الق دددرر, رلجدددرج  
 رتلرير ة م المر ةج لتتراع  مع متللج ن الرا ع.

 ددددددرر للتددددددجريت الميددددددجارم ترتهجهدددددد  الكليدددددد ن رالم  ةددددددج مددددددع ا ددددددتةجا   ددددددررر  التر دددددد  فلددددددم  ي  ددددددر را -1
ا  ددددد ليت الرجيودددددر عدددددم التدددددجريت ركددددد ل  تلدددددرير مهددددد ران المشدددددرعي  الددددد ي  يرعددددد ر  ال ي  دددددر التجريجيدددددر 

 ري تةجمر  ا   ليت الرجيور.

ال مدددددد  حلددددددم فرشدددددد   م  مدددددد  للتددددددجريت حلددددددم المهدددددد ر  المهريددددددر لزيدددددد ج   ددددددجر  ا كدددددد جيميي  حلددددددم فك دددددد ت  -2
 الل ت المه ران ال ز  للمم ر ر المهرير للةجمر ااجتم حير.

ا  تت ددددددد ر  كليددددددد ن رم  ةدددددددج الةجمدددددددر ااجتم حيدددددددر عدددددددم تجردددددددم مشدددددددررح ن را دددددددج  لل مددددددد  ااجتمددددددد حم  -7
تت دددددج  لمشدددددك ن مجتم يدددددر ريمكددددد  مددددد  ة لهددددد  تدددددجريت اللددددد ت حلدددددم اكت ددددد ت المهددددد ران المهريدددددر, 

 جتم حم.رك ل  ا توم ر جهرج الل ت عم ال م  اا

 ددددررر  فرشدددد   مركددددز جروددددم يهددددت  ججرددددر  تلددددرير رت لددددي  رمم ر ددددر الةجمددددر ااجتم حيددددر عددددم  ددددر  مدددد   -8
 ي تر  المجتمع م  ت يران.

 دددددررر  فيجددددد ج التك مددددد  رالت  دددددم جدددددي  الكليددددد ن رالم  ةدددددج ركددددد ل  المؤ  ددددد ن التجريجيدددددر رحقدددددج لقددددد  ان  -9
 يمير.جررير جي  مشرعم الكلي ن رالم  ةج رمشرعم المؤ   ن الت ل

 دددددررر  فرشددددد   مجلدددددي لت لدددددي  الةجمدددددر ااجتم حيدددددر ليكدددددر  ار  اةجاعدددددا ال مددددد  الم دددددتمر حلدددددم تجريدددددج  -10
 ت لي  الةجمر ااجتم حير.

ريتعدددددد  كدددددد  مدددددد   ددددددج  حر ددددددا رددددددر  معهددددددر  جددددددرج  ت لددددددي  الةجمددددددر ااجتم حيددددددر مدددددد  رججتددددددا جا ددددددر  
ججتددددددددا عددددددددم   ترقيدددددددد  م دددددددد ر  الةجمددددددددر ااجتم حيددددددددر لمعهددددددددر  جددددددددرج  ت لددددددددي  الةجمددددددددر ااجتم حيددددددددر رالدددددددد   ر

م ددددددتري ن مرتع ددددددر مدددددد  الت لددددددي   الدددددد   يؤةدددددد  للمرتددددددر  عددددددم م ددددددتر  المم ر ددددددر المجج يددددددر ال  مددددددر ريدددددد  ا  
 ي  ددددر المقددددرران رالمردددد ةج عددددم ت لددددي  الةجمددددر ااجتم حيددددر يجددددت ا  تكددددر  مددددؤور  لترقيدددد  م ددددتري ن مرتع ددددر 

 (17) م  الت لي  رت  تت    مع  جر  المم ري المجتجع.

 ة ممارسة الخدمة االجتماعية:رابعا : جود
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, كمدددددد  ت ددددددر  المم ر ددددددر ج ددددددعر (18)ت ددددددر  المم ر ددددددر جمرهدددددد  المزارلددددددر ار الت ددددددرج حلددددددم حمدددددد  م ددددددي 
ح مددددر جمرهدددد  التلجيددددد  ال لمددددم ل عترا ددددد ن الر ريددددر رةدددددم لريقددددر اةتجددددد ر  ددددرر ار ةلدددددم تلدددد  ااعترا ددددد ن 

ري  رتقت دددددم المم ر دددددر ترقيددددد  جم ردددددم ا  المم ر دددددر ةدددددم المقيددددد ي ال دددددلي  لمددددد  ةدددددر ممكددددد  رلمددددد  ةدددددر م دددددت
 (19) اةجا  العرج رترعير الررير رالم  رلير.

امدددددد  المم ر ددددددر المهريددددددر للةجمددددددر ااجتم حيددددددر عت ددددددر  جمرهدددددد  التددددددجة  المج شددددددر رالمرجددددددا ج لم رعددددددر  
 (20)ال لمير رالقي  رال   ي تمج حلم ا  ليت رمه ران لترقي  اةجا  مرجج .

الةجمدددددددر ااجتم حيدددددددر جمرهددددددد  مجمرحدددددددر مددددددد  ا  ددددددد ليت رحرعدددددددن المم ر دددددددر المهريدددددددر عدددددددم مر دددددددرحر 
رالر ددددد    رالمهددددد ران الق  مدددددر حلددددد  مجمرحدددددر مددددد  الم ددددد ر  المت دددددجج  رالم دددددتمج  مددددد  التدددددرا  الر دددددر  للةجمدددددر 
ااجتم حيدددددر رالتدددددم ترعددددد  جرا دددددلر ا ة ددددد  يي  ااجتمددددد حيي  رةددددد  حلدددددم م دددددتر  حددددد   مددددد  اشحدددددجاج الر دددددر  

 (21) مةتل  ع  ته  ال مرير. رالميجارم لم  حج   ك   المجتمع عم

رير دددددر للمم ر دددددر المهريدددددر جر ددددددعه  التلجيددددد  الدددددراحم للم ددددد ر  رال لددددددر  ال دددددلركير لترقيددددد  غددددددرض 
ا   دددددددم رةدددددددر الت ييدددددددر ااجتمددددددد حم الع ددددددد   عدددددددم ا عدددددددراج رالجم حددددددد ن رالمجتم ددددددد ن امددددددد  ااع ددددددد   المرجهدددددددر 

ليت الم تددددر  جهدددد  رالتددددم ترددددججة  مهرددددر لترقيدددد  مودددد  ةدددد ا الت ييددددر عيرجههدددد  ريرشددددجة  القددددي  رالمردددد ةج را  دددد 
 (22)الةجمر ااجتم حير.

ريمكددددددددد  ترجيدددددددددج مجمرحدددددددددر مددددددددد  الة ددددددددد    تموددددددددد  فلددددددددد راص لمعهدددددددددر  المم ر دددددددددر المهريدددددددددر للةجمدددددددددر 
 :(23)ااجتم حير رتتمو  عم اآلتم

المم ر دددددر المهريددددددر حمليدددددر جم رددددددم ارهددددد  مجمرحددددددر مددددد  الةلددددددران المتت ج دددددر التددددددم تهدددددج  فلددددددم ترقيدددددد   -1
 ر م  ا ةجا  المرجج .ةج  ار مجمرح

ت تمددددج تلددددد  ال مليدددددر حلدددددم مجمرحدددددر مددددد  ا رشدددددلر رالتدددددم ت تمدددددج ج لتددددد لم حلدددددم م ددددد ر  ر دددددي  رمهددددد ران  -2
 المم ر ر را  ليجه  العرير.

ترعددددد  تلددددد  المم ر دددددر مددددد   جددددد  مم ر دددددي  مهريدددددي  ) اة ددددد  يي  اجتمددددد حيي ( تددددد  احدددددجاة  رتدددددمةيله  عدددددم  -3
جرا دددددير ) ر ريدددددر رحمليدددددر( م تدددددر  جهددددد  مرليددددد ص  مؤ  ددددد ن اك جيميدددددر متة  دددددر رعددددد  مرددددد ةج رمقدددددرران

 رجرلي ص.
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يتر دددد  رجدددد خ المم ر ددددر المهريددددر للةجمددددر ااجتم حيددددر فلددددم رددددج كجيددددر حلددددم مددددج  مدددد  يتددددرعر للمم ر ددددي   -2
 م  مه ران مهرير ت  حجة  حلم ا تةجا  الم لرم ن جع حلير رالترعي  راشرج ز ج هرلر ري ر.

يددددج مدددد  المجدددد ان الررحيددددر  ددددرا  ك رددددن ةدددد م المؤ  دددد ن ترعدددد  المم ر ددددر جاةدددد  مؤ  دددد ن تت ددددم  ال ج -1
 مؤ   ن ارلير ا  مؤ   ن و ررير.

 -جم حدددددد ن -ا ددددددر  –ترعدددددد  تلدددددد  المم ر ددددددر مددددددع ال جيددددددج مدددددد  ال مدددددد   ار ا ر دددددد   الم ددددددتهجعر ) عددددددرج  -2
 مجتم  ن(.

 :(22)رت تمج المم ر ر المهرير عم الةجمر ااجتم حير حلم مجمرحر م  الشررل تتمو  عم
 ا ت جاج رتلقم اشحجاج للر ر  حلم الشه ج  رالرة ر المر  جر.تراعر ا -1
 تراعر المه ران ال زمر للقي   ج  حم   را رشلر المهرير. -2
 القجر  حلم اا تمرار عم اكت  ت ج لم رعر م  ة   الت لي  الم تمر. -3
 المش ركر عم ال ملي ن اششراعير. -2
   رة رو المؤ  ر.المش ركر عم الجرران المتة  ر التم تق   جاة -1
ا  المم ر ددددددددر المهريددددددددر ترق دددددددد  فلددددددددم المم ر ددددددددر المهريددددددددر المج شددددددددر  رةددددددددر الم ددددددددللك الدددددددد   ي ددددددددتةجما  -2

المتة  ددددددددر  عددددددددم الةجمددددددددر ااجتم حيددددددددر لر دددددددد  رجدددددددد  رررحيددددددددر الةددددددددجم ن را رشددددددددلر التددددددددم تقددددددددج  
ي لل مدددد  , را رشدددددلر غيدددددر المج شدددددر  رالتددددم تشدددددير فلدددددم مجمرحدددددر مددددد  ا رشددددلر التدددددم يقدددددر  جهددددد  الممددددد ر 

المهرددددم الدددد   ي مدددد  عددددم مجدددد   اشجار  رالجردددد  رت ددددمي  الجددددرامج رر ددددع ال ي  دددد ن رالت لددددي  رلدددديي لددددا 
ات دددددد   مج شددددددر مددددددع ال مدددددد   رالمم ر ددددددر غيددددددر المج شددددددر  ةددددددم فرددددددج  ال رامدددددد  ا    ددددددير التددددددم ي تمددددددج 

 حليه  رج خ المم ر ر المج شر  رله  الجرجر م  ا ةمير رع ه .
جتم حيددددر ت ددددتلز  تددددراعر مجمرحددددر مدددد  المقرمدددد ن ا    ددددير التددددم اجددددج مدددد  المم ر ددددر المهريددددر للةجمددددر اا -7

تراعرةدددد  رتدددد  يددددتمك  الممدددد ري المهرددددم رالدددد   ي ددددج ارددددج ةدددد م المقرمدددد ن مدددد  ترقيدددد  ا ةددددجا  المجت دددد م, 
 رتتمو  ة م المقرم ن عم اآلتم:

  م اآلتم: أهداف تسعم الممارسة المهتية للخدمة االجتماعية لتحقيقها, وتتحدد هده األهداف -أ

 .م  حج  الر ي حلم زي ج   جراته  التكيعير ر جراته  حلم ر  المشك ن 
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 . م  حج  الر ي للر ر  حلم المرارج التم يرت جر  فليه 

 .رم  المر م ن رالمؤ   ن ااجتم حير حلم اا تج جر لر ج ن الر ي 

 . ترجيا حملي ن التع ح  جي  ا عراج را شة   المريلي  جه 

 لم حملي ن التع ح  جي  المر م ن رالمؤ   ن ااجتم حير.التموير ح 

 .التموير حلم ال ي   ن ااجتم حير رالجي ير 

 :(21)ة ا ريمك  ترجيج ا ةجا  ال  مر لمم ر ر الةجمر ااجتم حير عم اآلتم

 .ت زيز ا جا  ااجتم حم 

 .ح و ااةت   الر يعم الشة م 

 .ت زيز ال جالر ااجتم حير 

 العلمية: القاعدة -ب

رلقددددددددج رددددددددجج مجلددددددددي ت لددددددددي  الةجمددددددددر ااجتم حيددددددددر الق حددددددددج  ال لميددددددددر ا    ددددددددير عددددددددم ت لددددددددي  الةجمددددددددر 
 ااجتم حير عم الجرارت الت لير:

 .ال لر  اشر  رم رالجي ر المريلر 

 .ال ي  ر ااجتم حير 

 .لرا   المم ر ر عم الةجمر ااجتم حير 

 . الجر 

  المهارا  المهتية: -جل

لمقدددددجر  حلدددددم ا دددددتةجا  رتلريدددددع الم ددددد ر  الر ريدددددر لمهردددددر عدددددم الج ردددددت التلجيقدددددم ار رت ردددددم الكعددددد    را
 الج رت الميجارم.

رةردددددد   رددددددج اجرددددددم مدددددد  المهدددددد ران ا    ددددددير التددددددم يجقددددددم حلددددددم كدددددد  اة دددددد  م اجتمدددددد حم اكت دددددد جه  
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 رال م  جمرججه  رلقج رجج ااتر ج الجرلم للة   يي  ااجتم حيي  ة م المه ران عم الت لم:

 شر  ن راا تم   اله ج .مه ر  ا 

    مهددددد ر  ا دددددتةراو الم لرمددددد ن رجمدددددع الرقددددد     ان ال دددددلر ج لمشدددددكلر شحدددددجاج التددددد ريخ ااجتمددددد حم رالقيددددد
 ج مليتم التقجير ركت جر التقرير.

 . مه ر  تكري  ال   ر المهرير مع ال م   رالمر ع ر حليه 

 . مه ر  م ر ر ال لر  اللع م رغير اللع م رتع يرة 

  ا تةجا  ر ري ن الشة ير رمر ةج التشةي . مه ر 

 . مه ر  فشرا  ال م   عم الجهرج ال  جير رك ت وقته 

 .مه ر  الترج  عم المر رح ن ال  لعير رترعير الجح  رالم ررر الرع ير 

 .يج ج ار اجتك ر الرلر  لمراجهر ة م الر ج ن  مه ر  ترجيج ر ج ن ال م   رار

 مع ك  حمي . مه ر  ترجيج ال   ر المر  جر 

 .مه ر  فجرا  الجرر  رالجرا  ن رتع ير الرت  ج 

 .مه ر  ر  الة ع ن رالرزاح ن ج  تةجا  ا  ليت التع رض رالتر ل رغيرة  م  ا   ليت المهرير 

   مهددددد ر  ف  مدددددر ال   ددددد ن مدددددع زمددددد   المهردددددر رغيدددددرة  مددددد  ال ددددد ملي  جاةددددد  المؤ  دددددر راا دددددتع ج  مددددد   لددددد
 ل م  .عم تقجي  ةجم ن متميز  ل

  ي ددددد   ر جددددد ن ال مددددد   فلدددددم م ددددد جر مهددددد ر  ف  مدددددر ال   ددددد ن مدددددع المؤ  ددددد ن الة رجيدددددر  ان ال دددددلر رار
 التمري .

 . مه ر  الترج  رالكت جر جر رخ رت لي  اآلةري  راا تع ج  مره 

 . مه ر   ي ج  الجم ح ن رالمش ركر عم ارشلته 

 القيم والمعايير األخالقية: -د
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اجتم حيددددددددر جمرهدددددددد  ال دددددددد جان را حددددددددرا  رم دددددددد يير ال ددددددددلر  رالمجدددددددد جع رت ددددددددر  القددددددددي  عددددددددم الةجمددددددددر ا
المرغرجددددر التددددم تمودددد  وق عددددر مجمرحددددر مدددد  الردددد ي ار جم حددددر ار عددددرج رلقددددج رددددجج ااتردددد ج الددددجرلم للة دددد  يي  

 :(22)ااجتم حيي  اة   ي  مهرر الةجمر عم اآلتم

 .االتزا  ة   ال م  جمةمير  يمر العرج عم المجتمع 

 ال   ر المهرير مع ال مي . ارترا   رير 

 .التمهيجان ج رجا  الت يران ااجتم حير ال زمر لمق جلر الر ج ن ااجتم حير 

 .اا ت جاج للع   جي  المش حر رالر ج ن الشة ير رال   ر المهرير 

 . اا ت جاج لع   ال ل  رالم رعر رالمه ران رالةجران لآلةري 

  ت  حجة  عم ر  مشك ته .الت هج جترمير  جران ال م   لجرجر 

 .ارترا  العرر  العرجير جي  ا عراج را  ر رالجم ح ن 

 .  اا ت جاج لج   ك  جهج ممك  عم   لك ال م 

 .الت هج رال م  حلم ترعير الرح ير ال رير رالرع ير رااجتم حير لك  اعراج المجتمع 

امددددر ر يمددددر اشر دددد   رالتمكيددددج حلددددم رار ا ك رددددن  ددددي  الةجمددددر ااجتم حيددددر كمهرددددر تمةدددد  عددددم احتج رةدددد  كر 
 (27) ر جر العرج لمجتمع يرح  ة ا العرج ع    ل  ي تجر تمويراص للتع ح  المتج ج  جي  العرج رجي تا.

 المؤسسا  األكاديمية: -هل

تتددددددرلم المؤ  دددددد ن ا ك جيميددددددر المتمولددددددر عددددددم كليدددددد ن را  دددددد   الةجمددددددر ااجتم حيددددددر م دددددد رلير اشحددددددجاج 
ااجتم حيدددددددددر حلدددددددددم الم دددددددددتري ن الت ليميدددددددددر المةتلعدددددددددر الجكددددددددد لرريري رالم ج دددددددددتير المهردددددددددم للددددددددد ت الةجمدددددددددر 

رالددددددددجكتررام رار ا احتجرردددددددد  ا  مددددددددج  تددددددددراعر المؤ  دددددددد ن الت ليميددددددددر للةجمددددددددر ااجتم حيددددددددر ةددددددددر مدددددددد  المقرمدددددددد ن 
ا    ددددددددير للركدددددددد  حلددددددددم مددددددددج  رجدددددددد خ مم ر ددددددددر مهرددددددددر الةجمددددددددر ااجتم حيددددددددر,  ددددددددرجج ا  مددددددددجاري الةجمددددددددر 

مجر ددددددر ت ج ددددددر للج م دددددد ن ا مريكيددددددر  300 ن المترددددددج  ا مريكيددددددر يزيددددددج حددددددججة  حدددددد  ااجتم حيددددددر عددددددم الرايدددددد
لت لدددددي  الةجمددددددر ااجتم حيددددددر, رعددددددم المجتمدددددع الم ددددددر  رجددددددج ا  ةردددددد   حددددددجج مددددد  الكليدددددد ن ت دددددد  فلددددددم ررددددددر 
ارجددددددع كليدددددد ن ت ج ددددددر للج م ددددددر, كمدددددد  ا  ةردددددد   مجمرحددددددر مدددددد  الم  ةددددددج ال ليدددددد  ي دددددد  حددددددججة  فلددددددم اكوددددددر مدددددد  
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 ج ر لرزار  الت لي  ال  لم.ةمي حشر م هجاص ت 

 مؤسسا  الممارسة: -و

رت دددددللع مؤ  ددددد ن المم ر ددددددر عدددددم الةجمددددددر ااجتم حيدددددر جدددددجرر جدددددد رز جج ردددددت جررةدددددد  ا    دددددم عددددددم 
حددددددجاج لدددددد ت الةجمددددددر ااجتم حيددددددر عهددددددم المجدددددد   الرقيقددددددم الدددددد   ي دددددد حج لدددددد ت الةجمددددددر  حمليدددددد ن تمةيدددددد  رار

 ر.ااجتم حير عم اكت  ت المه ران رالةجران الميجاري

 تدريب الممارسين: -ز

 رالتجريت الميجارم عم الةجمر ااجتم حير حج ر  ح  م تريي  ةم:

تددددددجريت لدددددد ت الةجمددددددر ااجتم حيددددددر: ري ددددددتهج  رقدددددد  اللدددددد ت فلددددددم م ددددددتري ن متقجمددددددر مدددددد  الكعدددددد     -1
رالع حليدددددددر اورددددددد   مم ر دددددددر حمليددددددد ن رارشدددددددلر رمهددددددد ران الةجمدددددددر ااجتم حيدددددددر جمددددددد  يدددددددؤةله     يكرردددددددرا 

 اجتم حيي  ر جري  عم الم تقج .اة   يي  

تددددددجريت المم ر ددددددي : رةددددددر زيدددددد ج  ةجددددددران المم ر ددددددي  القدددددد  مي  ج لمم ر ددددددر ع ليدددددد ص جهددددددج  رمددددددر رزيدددددد ج   -2
اجا هدددددد  المهرددددددم مدددددد  ةدددددد   الددددددجرران التجريجيددددددر المتة  ددددددر ررر  ال مدددددد  رالر ددددددرر رالمشدددددد ركر عددددددم 

 المؤتمران ال لمير المتة  ر.
اجتمددددد حيي  المم ر دددددي  فلدددددم ا  ةرددددد   عجدددددر  ار م ددددد رر جدددددي  رترجدددددع اةميدددددر التدددددجريت للة ددددد  يي  ا

التج حددددددج جددددددي  ااتج ةدددددد ن الر ريددددددر ار مدددددد  يددددددجري ةدددددد     حدددددد ن الجرا ددددددر رمدددددد  يلجدددددد  عددددددم الرا ددددددع الميددددددجارم, 
ركدددددد ل  عدددددد    دددددد   ا جا  المهرددددددم للة دددددد  م ااجتمدددددد حم الممدددددد ري مرددددددا يرجددددددع فلددددددم حددددددج  تجريجددددددا حلددددددم 

ن الر جمددددر حدددد  مدددد  ي تددددر  المجتمددددع مدددد  مت يددددران رجيوددددر, رلدددد ل  ع رددددا الم رعددددر المتجددددجج  للق دددد ي  رالمشددددك 
 يمك  ترجيج اةجا  التجريت للة   يي  ااجتم حيي  المم ر ي  عم اآلتم:

   فك ددددددد ت ا ة ددددددد  يي  ااجتمددددددد حيي  المم ر دددددددي  م ددددددد ر  رم لرمددددددد ن ررمددددددد  و حلميدددددددر لترميدددددددر رتر دددددددي
 اجا ه  المهرم.

 لرجر لترقي  عكر  ال م  العريقم.التمكج حلم ا   ليت راآللي ن المل 
  الت ددددددر  حلددددددم ارتي جدددددد ن المم ر ددددددي  التجريجيددددددر لت ددددددمي  جددددددرامج تددددددجريت م ددددددتقجلير جردددددد   حلددددددم الم رعددددددر

 الم جقر لترجيج تل  اارتي ج ن رت  تكر  الجرامج التجريجير اكور ع حلير.
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 .م  لجر ررارم ال    ار الق رر التم ت هرة  الجرران التجريجير 
 راف المجتمعم والمكاتة االجتماعية للمهتة وأثره اإليجابم علم الممارس المهتية:االعت -حل

ريق دددددج جددددد احترا  المجتم دددددم للمهردددددر  دددددررر  ار رتميدددددر مم ر دددددر ةددددد م المهردددددر عدددددم المجتمدددددع رةددددد ا 
ااحتدددددددرا  ار ةددددددد م ا ةميدددددددر رالرتميدددددددر يترتدددددددت حليهددددددد  فحدددددددجاج المهردددددددر جددددددد لمرارج راشمك ريددددددد ن رالدددددددجح  الددددددد ز  

  ر.للمم ر 
رممدددددد  ا شدددددد  عيددددددا ا  الةجمددددددر ااجتم حيددددددر ا ددددددجرن اكوددددددر تقددددددجيراص مدددددد      جدددددد  ة  ددددددر رارهدددددد   ددددددج 
ر يددددن عددددم العتددددر  ا ةيددددر  جمك رددددر مرمر ددددر جددددي  المهدددد  اشر دددد رير ا ةددددر  رل دددد  مدددد  المؤشددددران الجالددددر حلددددم 

  ل  م  يلم:
 

 حيي  جج ردددددددت التزايدددددددج عدددددددم فرشددددددد   ا  ددددددد   ركليددددددد ن رم  ةدددددددج متة  دددددددر لتةدددددددريج ا ة ددددددد  يي  ااجتمددددددد 
 التر ع عم مج   الجرا  ن ال لي  لتةريج كراجر اك جيمير رعرير مؤةلر.

   التر ددددددع عدددددددم شددددددد   الر دددددد    عدددددددم ك عدددددددر الهي دددددد ن رالدددددددجرا ر الركرميدددددددر را ةليددددددر ال  ملدددددددر عدددددددم مةتلددددددد
مجددددددددد ان الرح يدددددددددر ااجتم حيدددددددددر مدددددددددع الزيددددددددد ج  الملدددددددددرج  عدددددددددم ر جدددددددددر فلددددددددد  ةددددددددد م المؤ  ددددددددد ن الةجمدددددددددر 

 لمج ان.ااجتم حير عم شتم ا

  حقدددددج المدددددؤتمران رالردددددجران ال لميدددددر المتة  دددددر رتددددد  ا دددددجرن ةددددد م الردددددجران  دددددمر مددددد   دددددم ن ج دددددض
الجهددددد ن  ان ال   دددددر لتقدددددجي  كددددد  مددددد  ةدددددر ججيدددددج رمعيدددددج عدددددم مجددددد   المم ر دددددر رالت دددددر  حلدددددم ال قجددددد ن 
رالمشددددددددك ن التددددددددم تراجددددددددا المهرددددددددر رالمشددددددددت لي  جهدددددددد  رالجردددددددد  حدددددددد  الرلددددددددر  الممكرددددددددر لمراجهددددددددر تلدددددددد  

  ن رالرهرض ج لمهرر كك .ال  رج

   ااتجدددددد م ررددددددر فرشدددددد   الجم يدددددد ن ال لميددددددر التددددددم تهددددددت  جددددددممرر المم ر ددددددي  رترجيددددددا جهددددددرجة  عددددددم  ددددددجي
 الرهرض ج لمهرر.

 و يما يتص  بجودة الممارسة المهتية للخدمة االجتماعية:

حيدددددر ع ردددددا لكدددددم تر دددددم مهردددددر الةجمدددددر ااجتم حيدددددر جمزيدددددج مددددد  ااحتدددددرا  المجتم دددددم رالمك ردددددر ااجتم 
التدددددم ت دددددترقه  ع رهددددد  مل لجدددددر ججددددد   جهدددددج اكجدددددر رال مددددد  حلدددددم ترميدددددر رتلدددددرير ةدددددجم ته  رجرامجهددددد  را ددددد ليجه  
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ي ددددددد   ةددددددد م الةجمدددددددر لم دددددددترقيه  ج ل دددددددرحر المللرجدددددددر رالردددددددر  حلدددددددم تقدددددددجي  ةدددددددجم ن تتميدددددددز جددددددد لجرج  ر  رار
 اش  لر رال لمير.

ةددددد ا ااحتدددددرا  المجتم دددددم را شددددد  ا  ةرددددد   اةميدددددر حلدددددم جرر المم ر دددددي  عدددددم الميدددددجا  عدددددم ترقيددددد  
ر لدددد  مدددد  ةددددد   مدددد  يقجمرردددددا مدددد  ريدددد  الكددددد  رالكيدددد  رمدددددج  التددددزامه  جدددد لقي  رالمجددددد جع رالم دددد يير را  دددددي 

 ال لمير جمهرر اور   اجا ه  ل مله .

, اردددددا مدددددع تلدددددرر ت لدددددي  الةجمدددددر frumkin& loyed 1995ريدددددر  كددددد  مددددد  عدددددريمك  رللريدددددج 
رغ  مددددد  ةددددد ا التددددد ريخ اللريددددد  عدددددم ت لدددددي  الةجمدددددر ااجتم حيدددددر ااجتم حيدددددر عدددددم ةددددد   القدددددر  ال شدددددري , رجددددد ل

عددددد   حمليدددددر التقددددد رت ار ترقيددددد  جدددددي  المم ر دددددر رالت لدددددي  لددددد  تكددددد   دددددهلر الترقيددددد , كمددددد  يدددددر  عدددددريكم  رللريدددددج 
frumkin& loyed 1995  ا  مدددددجاة  رمرددددد ةج ت لدددددم الةجمدددددر ااجتم حيدددددر عدددددم ةددددد   القدددددر  الراردددددج

رحدددددر مددددد  الق ددددد ي  اله مدددددر التدددددم تتللدددددت التر دددددي , التعكيدددددر رالتممددددد  رال شدددددرر  , يجدددددت ا  يشدددددتم  حلدددددم مجم
 :(28)ار الت رر رال م  رالتم تتمو  عم اآلتم

الترجيدددددج جمزيدددددج مددددد  الر دددددرخ رال دددددرارر حلدددددم االتدددددزا  المهردددددم للةجمدددددر ااجتم حيدددددر ت ليمددددد ص رمم ر دددددر  -1
 ج لترمير م  ة   فح ج  ترجيج ا   ي الم رعم را   ي المه ر  للمهرر.

اةدددددددت   المجتم ددددددد ن رتردددددددر   دددددددم ته  ار ة    ددددددده  يرتددددددد و فلدددددددم رجدددددددرج رمددددددد  و للمرددددددد ةج الجرا دددددددير  -2
 رالمم ر ر رالتم تتع  مع  رر  ك  مجتمع رترق  لا الترمير.

ت لددددددي  ار ت زيددددددز الجردددددد  عددددددم الةجمددددددر ااجتم حيددددددر ليكددددددر  م  مدددددد ص عددددددم ا ددددددتةجاما كددددددمجا   ي  ددددددير عددددددم  -3
يج ج رلر  لمشك ن المجتمع.  ترج  رار

مدددددد  حلددددددم فيجدددددد ج ت ددددددرر لل   ددددددر جددددددي  جددددددرامج الةجمددددددر ااجتم حيددددددر رالمؤ  دددددد ن ا ك جيميددددددر رتدددددد  ال  -2
 يترق  تراجج رالتزا  المهرر عم ارتج له  ج لمجتمع رالت يران ااجتم حير التم ترج  عيا.

, حددددددد  تردددددددجي ن التك مددددددد  جدددددددي  الر ريدددددددر 1993رعددددددم جرا دددددددر اجراةددددددد  حجدددددددج الكدددددددري  حعيعدددددددم رسةدددددددرر  
الةجمدددددددر ااجتم حيدددددددر اكدددددددجن الجرا دددددددر حلدددددددم رجدددددددرج عجدددددددر  جدددددددي  الر ريدددددددر رالتلجيددددددد  عدددددددم  رالتلجيددددددد  لمم ر دددددددر

 :(29)المجتمع الم ر  تمولن عم اآلتم
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   رر م رعم ح   للم لي ن ال لمير الم   ر . -1

   رر عم تلريع ة م الم لي ن للجي ر الرا ع الم رعم. -2

   رر الرش ل ا ةلم. -3

 رام  مةتلعر.  رر اشحجاج المهرم حلمي ص رتجريجي ص ل  -2

   رر عم فحجاج المؤ   ن المة  ر عم الةجمر ااجتم حير.  -1

 ددددديلر  اارتي جددددد ن الم جيدددددر رال دددددك رير الملمر دددددر حلدددددم المشدددددك ن ااجتم حيدددددر جر  المشددددد ك  الرع دددددير  -2
 رال   ير رال لركير.

حدددد  التجدددد ي  ار ااةددددت   جددددي  ت لددددي  رمم ر ددددر  mompati, 1995رعددددم جرا ددددر اجراةدددد  مرمجدددد تم 
الةجمددددددر ااجتم حيددددددر ) ر لددددددر جرت ددددددرار  (, اكددددددجن الجرا ددددددر حلددددددم  ددددددررر  التجرددددددم الك مدددددد  ل ي  دددددد ن الرح يددددددر 
ااجتم حيددددددر, را دددددد ليت مم ر ددددددر الةجمددددددر ااجتم حيددددددر رمرتددددددر  ت لددددددي  الةجمددددددر ااجتم حيددددددر عددددددم المجتم دددددد ن 

عددددددم المجتم دددددد ن  ال رجيددددددر, ارجددددددج تلدددددد  العجددددددر  جددددددي  م ددددددتر  ت لددددددي  الةجمددددددر ااجتم حيددددددر رالمم ر ددددددر الرا  يددددددر
الر ميددددر رلقدددددج ات دددددك مدددد  رتددددد  ج ةددددد م الجرا دددددر حلددددم ا  الدددددجرر ال دددددريك للةجمددددر ااجتم حيدددددر يجدددددت ا  يتجدددددا 
لم ددددددد حج  ا عدددددددراج الددددددد ي  تدددددددموررا ج لررمددددددد   المددددددد ج  رمراجهدددددددر مشدددددددكلر ارردددددددرا  الشدددددددج ت رارتج لهددددددد  جمشدددددددكلر 

 (30) ع  مع  رر  المجتمع.العقر را  مرتر  المر ةج الجرا ير لت لي  الةجمر ااجتم حير ا يت

ريت دددددك لرددددد  مددددد   لددددد  ا  مرتدددددر  ت لدددددي  الةجمدددددر ااجتم حيدددددر ا يتر  دددددت مدددددع  دددددرر  المجتم ددددد ن 
الر ميدددددر, را  حلددددددم الةجمدددددر ااجتم حيددددددر ااةتمددددد   رالتركيددددددز حلددددددم المدددددجاة  الترمريددددددر عدددددم الت لددددددي  رالمم ر ددددددر 

جلدددددر جددددد لتةل  عدددددم ةددددد م المجتم ددددد ن, لكدددددم تدددددتمك  مددددد  مراجهدددددر ر لدددددر العقدددددر, رالمشدددددك ن ااجتم حيدددددر المرت
را  حلدددددم الةجمدددددر ااجتم حيدددددر عدددددم المجتم ددددد ن الر ميدددددر ااجت ددددد ج حددددد  الرمدددددر و ال رجدددددم التقليدددددج  رالددددد   جدددددجا 
مجكددددددراص عددددددم ال مدددددد  جددددددا عددددددم مجدددددد   الرح يددددددر ااجتم حيددددددر عددددددم المجتم دددددد ن ال رجيددددددر    ةدددددد ا الرمددددددر و ا ددددددجك 

رج لتدددددد لم ا ددددددجك ةدددددد ا الرمددددددر و ال رجددددددم التقليددددددج  ا  يراجددددددا الكويددددددر مدددددد  اارتقدددددد جان جاةدددددد  ةدددددد م ااجتم دددددد ن
يتر  ددددددت مددددددع ر جددددددر اعددددددراج المجتم دددددد ن الر ميددددددر فلددددددم رح يددددددر اجتم حيددددددر رقيقيددددددر تتمودددددد  عددددددم ارشددددددلر ترمريددددددر 

 (31) ت تهج  م  حج  اعراج المجتمع حلم اع   ا تةجا  لل   ته  رمرارج المجتمع لر  مشك ته .
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 جتماعية علم جودة الممارسة المهتية الخدمة االجتماعية:خامسا : تأثير جودة تعليم الخدمة اال

ا  جددددددرج  الت لددددددي  را دددددد ليجا المةتلعددددددر مللددددددت ا   ددددددم للمؤ  دددددد ن الت ليميددددددر جشددددددك  حدددددد   رالمجتمددددددع 
جشددددددك  ةددددددد   رلقدددددددج اج  جةدددددددر  جدددددددرج  الت لدددددددي  عددددددم الج م ددددددد ن  دددددددرا  عدددددددم المجددددددد   التجري دددددددم ار المجددددددد   

الجار دددددي  فلدددددم رعدددددع م دددددتر  ا جا , را دددددجرن جدددددرج  الت لدددددي  التدددددجريجم حلدددددم ايدددددج  الةجدددددران رالمتة  دددددي  ر 
 (32) را ع حملم ي  ة  عم ترقي  ا ةجا  الم رعير عم المجتمع.

رلقددددددج  هددددددر معهددددددر   ددددددم   الجددددددرج  عددددددم الت لددددددي  الجدددددد م م كرتيجددددددر اارتقدددددد جان المت دددددد حج  لتددددددجرم 
ر  ال مدددد , رالتردددد عي ال دددد لم جددددي  ررحيددددر الت لددددي  ال دددد لم رارتعدددد   تكلعتددددا, ع دددد ص حدددد  المر ع ددددر الردددد ج  عددددم  دددد

مؤ  ددددد ن الت لدددددي  كرتيجدددددر للترجدددددا ال ددددد لمم لل رلمدددددر, رارتشدددددرن لددددد ل  الهي ددددد ن ال  لميدددددر ل دددددم   الجدددددرج  مددددد  
الت لددددي  ال دددد لم, رالتددددم حملددددن حلددددم ترجيددددج ال ي  دددد ن رالم دددد يير ل ددددم   جددددرج  الجددددرامج عددددم الت لددددي  ال دددد لم, 

 قهدددد  عددددم جرامجهدددد  كمللددددت ا دددد   جدددد احترا  جهدددد  راحتم جةدددد .را ددددجك لزامدددد ص حلددددم مؤ  دددد تا ا ةدددد  جهدددد  رترقي

(33) 

حلددددددم ا  ا ةددددددجا  ال دددددد  ج  عددددددم ال مليددددددر الت ليميددددددر الج م يددددددر  1982رلقددددددج اكددددددج حجددددددج العتدددددد خ جدددددد   
تكدددد ج ترر ددددر عدددددم الج رددددت الم رعدددددم ر لددددي ص مدددد  تترددددد ر  الج رددددت المهددددد ر  ركويددددراص مدددد  تهمددددد  الج رددددت القيمدددددم, 

يدددددر يرج دددددم ا  ي دددددتعيج مددددد  الت دددددريع ن الجرويدددددر للةدددددجا , ف ا ا  ر دددددع اةدددددجا  را  تةلددددديل المرددددد ةج الج م 
لل مليدددددر الت ليميدددددر  ددددديج   مددددد  ال ددددده  اةتيددددد ر مرتدددددر  رم دددددمر  جدددددرامج الجرا دددددر الج م يدددددر رالركددددد  حليهددددد  
مدددددد  ريدددددد  رع  هدددددد  جهدددددد م ا ةددددددجا  كمدددددد   ددددددتتيك  لدددددد  رركددددددر الت ييددددددر عددددددم  ددددددر  مدددددد  يراجهددددددا المجتمددددددع مدددددد  

 ال  مدددددر ار عدددددم ةلدددددل الترميدددددر الشددددد ملر ار عدددددم تلدددددرر الم رعدددددر ار عدددددم تلدددددرر اآلان.مت يدددددران عدددددم ال ي  دددددر 

(32) 

حلددددددم ا  الت لددددددي  الجدددددد م م ي تجددددددر رشدددددد ل ا   ددددددم شحددددددجاج الل  ددددددر  1928clarkرلقددددددج اكددددددج كدددددد ر  
الجشددددرير, مدددد  ةدددد   تزريددددج العددددرج ج لم رعددددر رالمهدددد ر  التددددم ت دددد حجم حلددددم ا  يرشددددم ري ددددي  م يشددددر ليجددددر عددددم 

 (31) المجتمع.

جمرددددددا اجدددددددج مددددددد  رجدددددددرج ةلددددددر رردددددددر الت ييدددددددر شجار  الجدددددددرج  1998رلقددددددج ار دددددددرن ارهددددددد ر الكي ردددددددم 



 جامعة الفيوم   -مجلة كلية االخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 

 

017 

 

 العدد االول 

الشدددددد ملر عددددددم مجدددددد   المؤ  دددددد ن الت ليميددددددر, رالتددددددم يرددددددتج حرهدددددد  فجةدددددد   وق عددددددر الجددددددرج  للمؤ  دددددد ن الت ليميددددددر 
 (32) رالت  م  مع ال لر  اشجار  جلريقر تؤج  فلم تقجي  الةجمر المرشرج .

جةددددد   وق عدددددر 2002 دددددجر  الق دددددجم  رلقدددددج اكدددددج راشدددددج , حلدددددم اردددددا لكدددددم يدددددت  ر دددددع ةلدددددر للت ييدددددر رار
الجدددددرج  عدددددم الج م دددددر  جدددددج مددددد  الت دددددر  حلدددددم ةجدددددران رتجددددد رت ج دددددض الدددددجر  عدددددم تلجيددددد  ر ددددد   ااحتمددددد ج 

 (37) ا ك جيمم ج لج م ر ر ررر  ر ع الم  يير  رمير للت لي  الج م م جهج  ترقي  الجرج  الش ملر.

حلدددددددم  دددددددررر  ر دددددددع م ددددددد يير ح لميدددددددر كهدددددددج  ش ددددددد خ  2001م دددددددلعم  رلقدددددددج اكدددددددجن ترمددددددد جر
ت لددددي  الةجمدددددر ااجتم حيدددددر رتدددد  التر ددددد    دددددلرجي  لترقيدددد  الجدددددرج  الشددددد ملر عددددم ت لدددددي  الةجمدددددر ااجتم حيدددددر, 
ر لدددددددد  لتقليدددددددد  ال يددددددددرت رال ددددددددلجي ن الر ليددددددددر رةمدددددددد , ا ددددددددلرت التر ددددددددي  اشرشدددددددد ج  مدددددددد  ةدددددددد   اا ترشدددددددد ج 

 ةرج ددددر ال مليدددد ن رالدددد   ي رددددم ج لججايددددر مدددد  ال ددددعر لترقيدددد  الجددددرج  الشدددد ملر. جدددد آلةري , رالودددد رم ةددددر فحدددد ج 

(38) 

ج ددددددررر  جردددددد   مددددددرهج عددددددم الةجمددددددر ااجتم حيددددددر  1988lynne healyرلقددددددج اةتمددددددن لددددددي  ةيللددددددم 
جريددددد  ت دددددجك المهردددددر ح لميدددددر رتدددددؤج  المم ر ددددد ن جشدددددك  جيدددددج, راشددددد رن فلدددددم  دددددررر  ا  تت دددددم  المدددددرهج 

ا دددددر ال ي  ددددد ن ااجتم حيدددددر المق رردددددر,   ددددد ي  العقدددددر رالوق عددددد ن الم ت ر دددددر, ارج دددددر جراردددددت ر ي دددددير ةدددددم: جر 
 (39)المشك ن ال  لمير رالمم ر  ن ال  لمير.

فلددددددددددد  ا  ترقيددددددددددد  الجدددددددددددرج  عدددددددددددم مم ر دددددددددددر الةجمدددددددددددر  1992Auslanderرلقدددددددددددج اشددددددددددد ر ار ددددددددددد رجر 
  جدددددد لكمجيرتر ااجتم حيددددددر يددددددرتجل ج ددددددررر  ترريدددددد  ر دددددد   الم لرمدددددد ن عددددددم ا  دددددد   الةجمددددددر ااجتم حيددددددر لل مدددددد

 (20) ر ل  ت هي ص ل ملي ن التقجير رالتمري  رالمةرج ن ج رر  مرتع ر لترقي  الجرج .

مقدددددددرراص لتلدددددددرير المرددددددد ةج الر ليدددددددر عدددددددم ت لدددددددي  الةجمدددددددر  2001رلقدددددددج لدددددددرخ مرمدددددددج فجدددددددراةي  حدددددددريي 
ممدددددد   ااجتم حيددددددر عددددددم م ددددددر ر لدددددد  لتلددددددرير القددددددجران الم رعيددددددر رالمه ريددددددر رالقيميددددددر للة دددددد  م ااجتمدددددد حم

يرددددددج  مددددددرجرجاص فيج جيدددددد ص حلددددددم المهرددددددر رر دددددد يته  رمك رتهدددددد  عددددددم المجتمددددددع رلقددددددج اشددددددتم  ةدددددد ا المقددددددرر حلددددددم 
 :(21)اآلتم

يجددددت  ددددي غر المردددد ةج رعدددد  مؤشددددران اشحدددد   ال دددد لمم للت لددددي  ال دددد لم عددددم القددددر  الردددد ج  رال شددددري   -1
 ترر  الوق ع ن(. -مه ران ال م  -) التعكير الرقج 
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 -تددددراعر: شددددررل رم دددد يير الجددددرج  عددددم مردددد ةج الت لددددي  ال دددد لم ) الت لددددي  الددددد اتم المراج ددددر رالترقدددد  مدددد  -2
 ترر  الوق ع ن(. -المقرران ااةتي رير -ااةتم   ج لتة   -التك م  -الجر  ال لمم

  ي غر المر ةج الججيج  عم  ر : -3

 حج  اةتزا  التلرير عم م  رر الر   راش  عر لمقرران ج يره . -ا

 رران رترقيته  م  التكرار رالمج رالتجاة  مع اةر .مراج ر مرتري ن المق -ت

 اشيم   ج لهرير عم مق ج  ترريج المر ةج. -و

ااةتمددددددد   جددددددد  لر ال لميدددددددر الر ريدددددددر لل لدددددددر  التم ي دددددددير عدددددددم مقدددددددرران التة ددددددد  عدددددددم  دددددددر  ةريدددددددر  -2
را ددددتق لير المقددددرر, ريدددد  ا ترجددددج ر جددددر لزيدددد ج  احددددجاج مقددددرران ال لددددر  التم ي ددددير عددددم  ددددر  مدددد  ةددددر 

 رج ر لي ص.مرج

را شدددددد  ا  جددددددرج  مم ر ددددددر الةجمددددددر ااجتم حيددددددر اجددددددج را  ت تمددددددج اراص ر جدددددد  ا  شدددددد  حلددددددم جددددددرج  
ت لدددددددي  الةجمدددددددر ااجتم حيدددددددر, عريرمدددددددد  ي  دددددددج ا ة ددددددد  م ااجتمددددددد حم فحددددددددجاجاص ر ريددددددد ص رحلميددددددد ص جيدددددددجاص جم  ةددددددددج 

 ص للمم ر دددددددر ركليددددددد ن الةجمدددددددر ااجتم حيدددددددر يجدددددددت ا  يكدددددددر  م دددددددتر  ا ة ددددددد  م ااجتمددددددد حم م دددددددتر  ا قددددددد
المهريدددددر التدددددم تتللدددددت ةريجددددد ص حلدددددم ج ردددددت كجيدددددر مددددد  ا  ددددد ي الم رعدددددم رالر دددددر  الددددد   ي ددددد حجم حلدددددم عهددددد  
ا   ددددددددي ن رمتللجدددددددد ن رجرارددددددددت المم ر ددددددددر المهريددددددددر رج ددددددددعر ة  ددددددددر   ددددددددير الترميددددددددر رال ددددددددلر  اشر دددددددد رم 

مدددددددد  تتللددددددددت رالمشددددددددك ن ااجتم حيددددددددر الر تجددددددددر حدددددددد  حرامدددددددد  الت يددددددددر التكررلددددددددرجم رااجتمدددددددد حم ال ددددددددريع, ك
المم ر دددددر المهريدددددر ا  يكدددددر  ةددددد ا الةدددددريج حلدددددم م دددددتر  مر  دددددج ص مددددد  اشحدددددجاج المهددددد ر  الددددد   يكت دددددت مددددد  
ة لدددددا ال جيددددددج مدددددد  المهدددددد ران المرتجلددددددر ج مليدددددد ن التقددددددجير رال دددددد و المهرددددددم رالعهدددددد  رالددددددرحم الكدددددد عم جق دددددد ي  

مدددددع رجم ح تدددددا المةتلعدددددر, المجتمدددددع الم   دددددر  رمددددد  يدددددرتجل جهددددد  مددددد  مشدددددك ن ي ددددد رم مرهددددد  اعدددددراج ةددددد ا المجت
كمددددد  تتللدددددت المم ر دددددر المهريدددددر شة ددددد ص حلدددددم  دددددجر كجيدددددر مددددد  اشحدددددجاج ا ة  دددددم رالقيمدددددم الددددد   ي ددددد حجم 
حلدددددم تجردددددم   ددددد ي  العقدددددرا  رترمددددد  م ددددد رلي ن تقدددددجي  الرح يدددددر ااجتم حيدددددر  عدددددراج المجتمدددددع جشدددددك  يشددددد ر عيدددددا 

ر  ريتا ررقا عم تقرير م يرم رك ل  عرجيتا  رتقجلا ك ر    لا ر  التقجير رالرح ير. العرج جآجميتا رار

ا  الةجمدددددددر ااجتم حيدددددددر كمهردددددددر مم ر دددددددر ترتددددددد و ت لدددددددي  يكدددددددر  متلدددددددرراص ليكدددددددر   ددددددد جراص حلدددددددم تعهددددددد  
را ددددددتي  ت كدددددد  مدددددد  يددددددجرر عددددددم المجتمددددددع مدددددد   ددددددراةر اجتم حيددددددر ر  دددددد ي  م   ددددددر  ترتدددددد و لر ددددددع مقددددددرران 
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ر دددددع فلددددد راص مر  دددددج ص للتع حددددد  مدددددع ةددددد م رمردددد ةج جرا دددددير ت دددددترحت ةددددد م ال دددددراةر رةددددد م الق ددددد ي  رتمكدددد  مددددد  
ال دددددراةر رةدددددد م الق ددددد ي  جشددددددك  ي دددددده  عهمهددددد  رتع دددددديرة  رتددددد  يمكدددددد  مراجهتهدددددد  رر دددددع الرلددددددر  لمشددددددك ن 

 ااجتم حير الر تجر حره .

ا  الةجمدددددر ااجتم حيدددددر ت ليمددددد ص رمم ر دددددر اجدددددج را  ت دددددع   دددددير الترميدددددر مردددددرراص ا   دددددي ص لهددددد   دددددرا  
ر دددددر جشدددددر  ار جم حددددد ن المجتمدددددع المةتلعدددددر, ار ترميدددددر المجتمدددددع رع دددددا رتددددد  مددددد  يدددددرتجل جترميدددددر اشر ددددد   ك 

ا تتج ودددددر جهدددددرج المجتمدددددع  مم ر دددددر رجهدددددرج ت لدددددي  الةجمدددددر ااجتم حيدددددر عدددددم الج دددددج حددددد  الق دددددير ا    دددددير 
رةددددددم   ددددددير الترميددددددر ررتدددددد  ا تجددددددج الةجمددددددر ااجتم حيددددددر رع دددددده  عددددددم مراجهددددددر رترمدددددد  م دددددد رلير راةلدددددد ر 

 المجتمع رمشك ن اعراجم رجم ح تا. راحج   مراجهر مشك ن

 سادسا : رؤية مستقبلية لتحقيل جودة تعليم وجودة ممارسة الخدمة االجتماعية:

ا  الةجمددددددددر ااجتم حيددددددددر كمهرددددددددر مل لجددددددددر جترقيدددددددد  م ددددددددتر  حدددددددد   عددددددددم كدددددددد  مدددددددد  جدددددددد رجم الت لددددددددي  
 رالمم ر ر:

 ددددد   ت لدددددي  الةجمدددددر رلترقيددددد  م دددددتر  اجا  متميدددددز عدددددم ج ردددددت ت لدددددي  الةجمدددددر ااجتم حيدددددر يجدددددت ا  ي
 ااجتم حير حلم ترقي  اآلتم:

ترجيددددددج م دددددد يير مر  ددددددجر يددددددت  حلددددددم ا   دددددده  اةتيدددددد ر ل لددددددت الةجمددددددر ااجتم حيددددددر جمدددددد  تت ددددددمرا ةدددددد م  -1
 الم  يير م  جرارت رع ير رحقلير راجتم حير.

ا  يتددددددراعر لددددددج  جاري الةجمددددددر ااجتم حيددددددر الرغجددددددر الشة ددددددير عددددددم جرا ددددددر الةجمددددددر ااجتم حيددددددر جمدددددد   -2
 حلم لمرر تا رسم لا رمه راتا عم مم ر ر المهرر.ير كي 

 تلرير مر ةج رمقرران الةجمر ااجتم حير جم  ي مك اآلتم: -3

 تلرير الج رت الم رعم للةجمر اجتم حير. -ا

 تلرير الج رت المه ر  للةجمر اجتم حير. -ت

 تلرير الج رت القيمم للةجمر اجتم حير. -و

 تم حير.ترر  الةجران الميجارير لل لت الةجمر ااج -ج
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 ا  تشتم  المقرران رالمر ةج الة  ر ج لةجمر ااجتم حير حلم اآلتم: -2

 حلر  الم تقجلي ن. -ا

 حلر  الر  ت اآللم. -ت

 ال لر  اشر  رم رح  تا ج لجي ر المريلر. -و

 القي ي الكمم را تةجا  المق ييي ااجتم حير رالرع ير . -ج

 تلرير ر   الجر  ال لمم ااجتم حم. -ه

يوددددددر الرع ددددددير رااجتم حيددددددر المع ددددددر  لل ددددددلر  اشر دددددد رم رالت يددددددران ااجتم حيددددددر جرا ددددددر الر ريدددددد ن الرج -ر
 الم   ر  رار ك  ه  حلم العرج رالجم حر رالمجتمع.

ا  تركددددددز مردددددد ةج الةجمددددددر ااجتم حيددددددر حلددددددم الترميددددددر الشدددددد ملر رحلددددددم ا دددددد ليت ترقيقهدددددد  حلددددددم م ددددددتر   -1
 العرج رم تر  الجم حر رم تر  المجتمع.

حيدددددددر حلدددددددم ا دددددددلرت الت لدددددددي  التعددددددد حلم جدددددددي  اح ددددددد   ةي دددددددر التدددددددجريي رل لدددددددت ت تمدددددددج الةجمدددددددر ااجتم  -2
 الةجمر ااجتم حير.

 تهت  ججرج  ا جا  ا ك جيمم  ح    ةي ر التجريي جم  ير كي حلم ال ملير الت ليمير. -7

ااةتمددددددد   جتلدددددددرير ا ددددددد ليت الت لدددددددي  جمددددددد  تشدددددددملا مددددددد  مر  دددددددران رمراجدددددددع ر ريدددددددر رمددددددد كران حلميدددددددر  -8
 رك  ا   ليت التكررلرجير الرجيور عم الت لي . Data showر رالجات  شر را تةجا  الكمجيرت

 تلرير ا رشلر الم رعير رالمه رير التم  يت لمه  ريم ر ه  الل لت اور   ري تا الج م ير. -9

تلدددددرير الج ردددددت التدددددجريجم ليشدددددم  حلدددددم ال جيدددددج مددددد  المهددددد ران رالةجدددددران التدددددم يكت دددددجه  الل لدددددت اورددددد    -10
 شك  شة يتا كمم ري ح   للةجمر ااجتم حير.ري تا الج م ير رت

ااةتمدددددد   جتددددددجريي المددددددجاة  المةتلعددددددر للمم ر ددددددر ال  مددددددر للةجمددددددر ااجتم حيددددددر لتةددددددريج اة دددددد  م  دددددد جراص  -11
حلدددددددددم المم ر دددددددددر ال  مدددددددددر للةجمدددددددددر ااجتم حيدددددددددر اع ددددددددد  مددددددددد  التركيدددددددددز حلدددددددددم الجراردددددددددت التقليجيدددددددددر ار 

 م حير.الك  يكير الم تمج  حلم ا تةجا  لر  الةجمر ااجت
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امددددد  عيمددددد  يت ددددد  جترقيددددد  م دددددتر  اجا  متميدددددز لمم ر دددددر الةجمدددددر ااجتم حيدددددر ع ردددددا يجدددددت ااةتمددددد   
 ج آلتم:

ا  تمتددددج المم ر ددددر المهريددددر لتشددددم  كدددد  جرارددددت مجدددد ان المم ر ددددر المهريددددر للةجمددددر ااجتم حيددددر رتدددد   -1
 يمك  التع ح  مع ك   ل ح ن المجتمع راعراجم رجم ح تا.

لمؤ  ددددد ن ااجتم حيدددددر مددددد  ر ريدددددر الر ددددد   اشجار  رتلدددددرير لدددددرا ك راةدددددجا  يجدددددت ااةتمددددد   جتلدددددرير ا -2
 ة م المؤ   ن رت  تت   ج لمرررر عم تقجي  الةجم ن ااجتم حير.

 

يجددددددددت ااةتمدددددددد   ج  ةدددددددد  جم دددددددد ليت عريدددددددد  ال مدددددددد  رال مدددددددد  الجمدددددددد حم عددددددددم تقددددددددجي  الم دددددددد حج  رتقددددددددجي   -3
 الةجم ن ااجتم حير  عراج المجتمع رجم حتا.

ز ةددددددد م المؤ  ددددددد ن حلدددددددم ترقيددددددد  الترميدددددددر عدددددددم شدددددددقيه  الترميدددددددر ااجتم حيدددددددر رالترميدددددددر يجدددددددت ا  تركددددددد -2
 اا ت  جير رت  تت  م  مع    ي  المجتمع الم   ر  جشك  ا  .

التركيددددددددز حلددددددددم ا ددددددددتةجا  مددددددددجة  المم ر ددددددددر ال  مددددددددر للةجمددددددددر ااجتم حيددددددددر رالددددددددتةل  مدددددددد  ا ددددددددتةجا   -1
مدددددر ااجتم حيدددددر يمكددددد  لهددددد  ا  التع حددددد  مدددددع المدددددجة  التقليدددددج  ار الك  ددددديكم الم تمدددددج حلدددددم لدددددر  الةج

    ي  المجتمع جمر رر تك ملم عم المم ر ر.

ااةتمدددددد   جترزيددددددع ا جرار رالم دددددد رلي ن جاةدددددد  المؤ  دددددد ن ااجتم حيددددددر رتدددددد  يكددددددر  م ددددددتر  اجا  ةدددددد م  -2
 المؤ   ن م تر  متميز.

كدددددد  مدددددد  يددددددرتجل ااةتمدددددد   ج ك دددددد ت ا ة دددددد  يي  ااجتمدددددد حيي  ال دددددد ملي  جهدددددد م المؤ  دددددد ن الم دددددد ر  ر  -7
جمددددددد  ةدددددددر ججيدددددددج عدددددددم ت لدددددددي  الةجمدددددددر ااجتم حيدددددددر ج لرمهددددددد  ا    دددددددير رالتم ي دددددددير ر لددددددد  مددددددد  ةددددددد   

 الجرران التجريجير ررر  ال م  رالرجران.

ااةتمدددددد   ج لج رددددددت القيمددددددم عددددددم المم ر ددددددر المهريددددددر ج حتجدددددد ر ا  الج رددددددت ا ة  ددددددم رالقيمددددددم حر ددددددراص  -8
 ا   ي ص عم مم ر ر الةجمر ااجتم حير.

 مدددددد  حلددددددم اا ددددددتع ج  جدددددد لةجران الميجاريددددددر عددددددم مجدددددد   ال مدددددد  مددددددع المشددددددك ن ااجتم حيددددددر رج ددددددعر ال -9
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ة  دددددر المرتجلدددددر جترقيددددد  الترميدددددر الشددددد ملر, رال مددددد  حلدددددم اا دددددتع ج  مددددد  الةجدددددران ال  لميدددددر عدددددم ةددددد ا 
المجددددددد  , رال ددددددد م رمدددددددر فك ددددددد ت ا ة ددددددد  يي  ااجتمددددددد حيي  ال ددددددد ملي  الةجدددددددران ال زمدددددددر عدددددددم جددددددد   

 حمله .

 المراجع المستخدمة

حددددررم مرمددددج  ر ددددرم,  دددد ل   ددددجي  جددددجر: مددددجة  الةجمددددر ااجتم حيددددر, ج م ددددر العيددددر , مركددددز الت لددددي   -1
 .28 -22,     2013المعترخ, كلير الةجمر ااجتم حير, 

مرمددددددرج مرمددددددج مرمددددددرج, حرعدددددد ن زيددددددجا  ةليدددددد : الةجمددددددر ااجتم حيددددددر ا ددددددي رمجدددددد جع, العيددددددر , مكتجددددددر  -2
 .82 -83,     1992ري ض ال  لري , 

 .32 -33حررم مرمج  ر رم,   ل   جي  ججر: مرجع  ج   كرم ,      -3
 .338,  1988حجج الج  ل مرمج ر ي : الترمير ااجتم حير, الق ةر , مكتجر رةجم,  -2
 ر دددددد  حومدددددد   رسةددددددرر : اشجددددددجا  رلدددددديي التج يددددددر ةددددددر امدددددد  م ددددددتقج  ت لددددددي  الةجمددددددر ااجتم حيددددددر عددددددم  -1

ر ااجتم حيدددددددر رالمت يدددددددران الم   دددددددر  عدددددددم م دددددددر, رزار  الت لددددددددي  م دددددددر, عدددددددم مدددددددؤتمر ت لدددددددي  الةجمددددددد
 .79 -78,     1993ال  لم, لجرر  ل   ت لي  الةجمر ااجتم حير, 

كليدددددر الةجمدددددر ااجتم حيدددددر: ج م دددددر رلدددددرا , ت لدددددي  الةجمدددددر ااجتم حيدددددر عدددددم م دددددر, م مدددددك الر  دددددر  -2
ن الم   دددددددر  عدددددددم م دددددددر, رزار  رسعددددددد   الم دددددددتقج , عدددددددم مدددددددؤتمر ت لدددددددي  الةجمدددددددر ااجتم حيدددددددر رالمت يدددددددرا

 .92 -92,     1993الت لي  ال  لم, لجرر  ل   ت لي  الةجمر ااجتم حير, 
ترمددددددد جر م دددددددلعم ارمدددددددج: رردددددددر ت دددددددرر الجدددددددرج  ت لدددددددي  الجرا ددددددد ن ال ليددددددد  جمؤ  دددددددر ت لدددددددي  الةجمددددددددر  -7

/ 17 -12ااجتم حيددددددر, المددددددؤتمر ال لمددددددم الودددددد م  حشددددددر, ج م ددددددر رلددددددرا , كليددددددر الةجمددددددر ااجتم حيددددددر 
3/ 2001   ,21. 

 .10,  1999عريج الرج ر: فجار  الج م  ن ج لجرج  الش ملر, الق ةر  ايترا ,  -8
زيردددددددت حجدددددددج العتددددددد خ: جرر الج م دددددددر لةجمدددددددر المجتمدددددددع رترميدددددددر الجي دددددددر رعددددددد  م ددددددد يير الجدددددددرج  الشددددددد ملر,  -9

المدددددددؤتمر القدددددددرمم ال دددددددرر  الوددددددد رم حشدددددددر لمركدددددددز تلدددددددرر الت لدددددددي  الجددددددد م م, ج م دددددددر حدددددددي  شدددددددمي, 
 .2001جي مجر 
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,   2000ال لمدددددددددم الرددددددددد ج  حشدددددددددر, كليدددددددددر الةجمدددددددددر ااجتم حيدددددددددر, ج م دددددددددر العيدددددددددر , الجدددددددددز  ا ر , 

182 

رددددددرر الددددددجي  ر مددددددج, ليلددددددم حجددددددج الددددددرري : مجدددددد جع رمميددددددزان ترجيهيددددددر ل ددددددم   جددددددرج  الت لددددددي , المددددددؤتمر  -32
 .283,   2012ال رر  الراجع للمر مر ال رجير ل م   جرج  الت لي , القرير ال كير, الق ةر , 

 10ريج الرج ر: فجار  الج م  ن ج لجرج  الش ملر, مرجع  ج   كرم,   ع -33

حجدددددج العتددددد خ جدددددد  : تججيدددددج ال مليددددددر الت ليميدددددر عددددددم ج م دددددر الم ددددددتقج , مدددددؤتمر الت لددددددي  الجددددد م م جددددددي   -32
 .2,   1982الر  ر رالم تقج , ج م ر الق ةر , 



 جامعة الفيوم   -مجلة كلية االخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 

 

002 

 

 العدد االول 

35- Clark, Burton R., the study of Educational systems, in sills David L., 

international Encyclopedia of the social sciences, volume 14, N.Y, 

1968, P:30 .   

ارهددددد ر الكي ردددددم: التةلددددديل رردددددر فجار  الجدددددرج  الشددددد ملر عدددددم مجددددد   اشجار  الت ليميدددددر, المدددددؤتمر ال لمدددددم  -32
 .1998الو رم, المجلج الو رم, كلير الترجير, ج م ر رلرا , 

ت دددددرر مقتدددددرخ لتلجيدددددد  ااحتمددددد ج ا كددددد جيمم جددددد لت لي  الجددددد م م عدددددم م ددددددر, راشدددددج  دددددجر  الق دددددجم:  -37
 -3المددددددؤتمر ال ددددددرر  ا ر , المركددددددز ال رجددددددم للت لددددددي  رالترميددددددر ج لت دددددد ر  مددددددع ج م ددددددر حددددددي  شدددددددمي, 

1/1/2000. 
 .21ترم جر م لعم ارمج: مرجع  ج   كرم,    -38

39- Lynne m. Healy, curriculum Building in international social work, 

toward preparing professional for the global age, Journal of social work 

Education, vol 24, N.3, fall 1988 .   

40- Auslander Gial, Cohen Mirin E, the Role of computerized information 

system in Quality Assurance in Hoofital social work Departments, M.S , 

Journal of social work in health care, vol- 18, N.10, 1992 .   

مرمدددددج فجدددددراةي  حدددددريي: مؤشدددددران تلدددددرير مرددددد ةج ت لدددددي  الةجمدددددر ااجتم حيدددددر عدددددم م دددددر حردددددج م دددددتر   -21
/ 8 -2جتم حيددددددددددر ججرر دددددددددد يج, الجكدددددددددد لرريري, المددددددددددؤتمر ال لمددددددددددم ا ر , الم هددددددددددج ال دددددددددد لم للةجمددددددددددر اا

2/2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


