
 جامعة الفيوم  -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 

 

 00 

 العدد السابع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 بعنوان ورقة عمل 
 

 رؤى مستقبليه فى تعليم وممارسه اخلدمه االجتماعيه 
 
 
 
 إعداد
 

 فتحيأ.د/ مديحة مصطفى 
 جامعة حلوان" –كلية الخدمة االجتماعية  –أستاذ تنظيم المجتمع " 

 
 
 
 
 
 



 جامعة الفيوم  -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 

 

 02 

 العدد السابع

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جامعة الفيوم  -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 

 

 03 

 العدد السابع

 قه :مستخلص الور 
دخلت الخدمه االجتماعيهه مصهر منهذ ثالثهون عامهاي باديهه بتقهديم خهدمات الرعايهه االجتماعيهه     

لعديهههههد مههههن الجمعيهههههات األهليههههه،ووزاره التضهههههامن داخههههل المؤسسهههههات االجتماعيههههه مهههههروراي بانشههههاء ا
يم االجتماعى،ومن ثم انشاء جمعيتان تخص الخدمه االجتماعيه وقضاياها وفيمايلى االهتمام بتعل

وممارسههههه الخدمههههه االجتماعيههههه فههههى مصههههر مههههروراي بانشههههاء مههههدارس للخدمههههه االجتماعيههههه بههههدايتها 
باالسهكندريه،ومن ثههم انشههاء العديهد مههن المعاهههد ومنههها مها تحههول الههى كليهات حالياي،ربمهها يكفههى مههن 

 وجهه نظر فئه،وربما اليكفى من وجهه نظر فئه أخرى.
اعيههه فههى الههدول العربيههه ومنههها مصههر اعتمههدت علههى كمهها أن تعلههيم وممارسههه الخدمههه االجتم     

النقهههل المباشهههر مهههن الهههدول األجنبيهههه ممههها أدى الهههى اصهههابه العمليهههه التعليميهههه للخدمهههه االجتماعيهههه 
بهههالعجز عهههن تخهههريج أجيهههال مهههن الممارسهههين قهههادرين علهههى مواجههههه احتياجهههات المجتمهههع ومشهههاكله 

المجتمهههع للمهنهههه بكافهههه جوانبهههها مهههن وقضهههاياه المسهههتمره ،ممههها انعكهههس بصهههوره سهههلبيه علهههى نظهههره 
 ممارسين واكاديميين ومؤسسات اجتماعيه .

تاريخ الخدمه االجتماعيه فى مصر،واقع الخدمه االجتماعيه هنا نسلط الضوء على من و       
ثم نعرض في هذه الورقة ،العوامل المرتبطه بتعليم وممارسه الخدمه االجتماعيه بصفه عامه

ومن ثم المعوقات التى تواجه تعليم وممارسه الخدمه االجتماعيه  وهو موضوع في غاية األهمية
وسوف تتناول هذه الورقة .هذه المعوقات لتعزيز ممارسه وتعليم الخدمه االجتماعيهالقضاء 
 اآلتية: المحاور
  تاريخ الخدمه االجتماعيه فى مصر 
 واقع الخدمه االجتماعيه بصفه عامه. 
 رسه الخدمه االجتماعيهالعوامل المرتبطه بتعليم ومما 
 .المعوقات التى تواجه ممارسه وتعليم الخدمه االجتماعيه 
 تعزيز ممارسه وتعليم الخدمه االجتماعيه .ليات أ 
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 -تاريخ الخدمة االجتماعية في مصر::أواًل"
تعتبههههر مهنههههة الخدمههههة االجتماعيههههة بمعناههههها الحههههديث وليههههدة القههههرن العشههههرين. ولقههههد كانههههت  

االجتماعيههة التههي مارسههتها الجماعههات والمجتمعههات اإلنسههانية منههذ فجههر التههاريخ  نشههاطات الرعايههة
البذور األولى التي نبتت عنها مهنة الخدمهة االجتماعيهة. وكهان ظهورهها كمهنهة متخصصهة نتيجهة 
لتجارب عديدة وجهود متواصلة في مواجهة المشكالت اإلنسانية والتغيرات السريعة التي صهاحبت 

وتعقههههد الحيههههاة االجتماعيههههة والضههههغوط المتزايههههدة فههههي فتههههرة عجههههزت فيههههها الههههنظم  الثههههورة الصههههناعية.
 االجتماعية القادمة في ذلك الوقت عن مواجهتها.

 وهنا يتبين لنا أهم العوامل والظروف التي مهدت لقيام الخدمة االجتماعية كمهنة وهي كاآلتي:
 الثورة الصناعية. -1
 الحروب المتوالية. -2
 ة.ظهور األفكار االشتراكي -3
 االكتشافات العلمية الحديثة. -4
 األبحاث االجتماعية وبداية التدريب على الخدمة االجتماعية. -5
  ظهور جمعيات تنظيم اإلحسان والمحالت االجتماعية. -6

فهالمالحظ لظههور الخدمهة االجتماعيهة فهي مصهر يجهد أنهها لهم تعطهي جههود الرعايهة االجتماعيههة   
ل القههرن العشههرين الفرصههة الكافيههة الختبههار فاعليتههها. ئههالتههي ظهههرت أواخههر القههرن التاسههع عشههر وأو 

ومهههن ثهههم تطويرهههها فهههي ضهههوء مههها تصهههل إليهههه الممارسهههة مهههن خبهههرات. ومههها يحهههدث فهههي الواقهههع مهههن 
 متغيرات.
ممارسهههة مسهههتمدة مهههن ى ولههههذا عجهههزت تلهههك الجههههود فهههي صهههياغة أسهههاس نظهههري يقهههود الههه 

جتماعية لم يتحصهل علهى حقهائق كاملهة الخبرات المتزايدة. والدليل على ذلك أن برنامج الرعاية اال
مصههريون منههذ أواخههر القههرن التاسههع عشههر القههد سههاهم ولفاعليتههها. مههن  حههديمههن الدراسههة. وبالتههالي 

بجههههود فعالهههة فهههي نشهههر العلهههم واإلصهههالا االجتمهههاعي. فأنشهههئوا عهههددا  مهههن الجمعيهههات العلميهههة مثهههل 
وفههههههي مجههههههال اإلصههههههالا (. 1868(. وجمعيههههههة المعههههههارف سههههههنة )1855الجمعيههههههة العلميههههههة سههههههنة )

(. وفههههي عههههام 1878االجتمههههاعي أنشههههئوا الجمعيههههة الخيريههههة اإلسههههالمية األولههههى باإلسههههكندرية سههههنة )
( أنشأ محمد عبده الجمعية الخيريهة الثانيهة فهي القهاهرة. وتهوالى بعهد ذلهك إنشهاء الجمعيهات 1862)

عظمها بارتباطها جمعية. تميز م322حتى بلغ عددها حتى الربع األول من القرن العشرين حوالي 
  الشديد بالدين واعتمادها على المتطوعين في أداء الخدمة.

والواقهههع أنشهههطة الرعايهههة االجتماعيهههة المختلفهههة قهههد شهههكلت أههههدافا  أساسهههية لتهههدريس الخدمهههة  
 ركزاالجتماعية وتعليمها. بوصفها علما  من ناحية ومهنة من ناحية أخرى. تلك األهداف التي تتم
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وعلههى الههرغم مههن أن نشههأة الخدمههة االجتماعيههة ومؤسسههاتها التعليميههة قههد  ،يههاتحههول تنميههة اإلمكان
إال أنها واكبت نقلتين أساسيتين:  1652بدأت في ظل عالقات اجتماعية شبه رأسمالية قبل يوليو 

التحهههههول االجتمهههههاعي إلهههههى اقتصهههههاد الدولهههههة المركزيهههههة القهههههائم علهههههى التخطهههههيط المركهههههزي.  :األولهههههى
تحههههول إلههههى االنههههدماج فههههي اقتصههههاد السههههوق العههههالمي والتخلههههي علههههى التخطههههيط االنفتههههاا وال:والثانيههههة

  المركزي.
إال أن مسار جهود تعلهيم المهنهة قهد شهابه بعهض القصهور فهي مصهر. فبهدال  مهن أن تكهون  

هههذه الجهههود معبههرة عههن اإلحسههاس بمشههاكل المجتمههع إال أنههها اعتمههدت علههى أطههر فكريههة أتههت مههن 
دراسههات التههي حصههل عليههها المبعوثههون المصههريون حيههث اهتمههوا بنقههل إنجلتههرا وأمريكهها متمثلههة فههي ال

  نماذج من المؤسسات على غرار ما شاهدوه في الخارج.
 -وهناك مراحل حددت نشأة وتطور الخدمة االجتماعية في مصر: -

 (:0391مرحلة النشاط التطوعي )قبل عام  المرحلة األولى:
خيههر مهن جانههب المتطههوعين. حيهث قههام نخبههة تمثهل هههذه المرحلهة امتههدادا  لوحسههان وفعهل ال 

مههن الشههباب المصههري المثقههف الههذي أحههس بالمشههاكل التههي يعههاني منههها المجتمههع المصههري ب نشههاء 
لة مركزا  لخدمة أهالي الحي الموجودة فيهه ج(. واعتبرت الم1632مجلة الرواد بمدينة القاهرة عام )

لهههة مركهههزا  لتهههدريب الهههرواد أنفسههههم. جالموتوجيهههه سهههكانه ليكونهههوا مهههواطنين صهههالحين. وكمههها اعتبهههرت 
جههراء الدراسهات التههي تسهههم فههي التعههرف علههى المشههكالت  والشهباب الجههامعي علههى الخدمههة العامههة وار

 المجتمعية.
( فكر بعض الصالحين في تكهوين جماعهة لدراسهة النهواحي االجتماعيهة 1632وفي عام ) 

  ها.التي يمكن لهم من خالل مجهوداتهم المحددة أن يؤثروا في
 ( وما بعدها:0391المرحلة الثانية: االهتمام بتعليم الخدمة االجتماعية )

كهههان مهههن نتيجهههة ههههذه النهضهههة أن ظههههرت الحاجهههة إلهههى متخصصهههين مهههؤهلين فهههي ميهههدان  
ثهههم ،(1635الخدمهههة االجتماعيهههة. فأنشهههأ أول معههههد عهههالي للخدمهههة االجتماعيهههة باإلسهههكندرية سهههنة )

(. 1637االجتماعية مدرسة الخدمة االجتماعية بالقاهرة سنة )أنشئت الجمعية المصرية للدراسات 
( حهههدا  فاصهههال  بهههين االرتجهههال والتنظهههيم 1636وتلهههها كهههان إنشهههاء وزارة الشهههئون االجتماعيهههة سهههنة )

للخدمهههة االجتماعيهههة واعترافههها  بأهميهههة رعايهههة الدولهههة للخدمهههة االجتماعيهههة للنهههاس. وقهههد قامهههت الهههوزارة 
صهدار التشهريعات التهي ومازالت تقوم بالدور األسا سي في تخطيط الجههود االجتماعيهة وتنسهيقها وار

تههنظم خهههدمات الهيئههات المختلفهههة. كمهها ضهههمت أقسههاما  للرعايهههة كافههة مجهههاالت الخدمههة االجتماعيهههة 
  )أحداث. معوقين. أسرة وطفولة. مسنين. مهاجرين.... الخ(.

يين وهههههي التههههي ( تأسسههههت الجمعيههههة المصههههرية لألخصههههائيين االجتمههههاع1641وفههههي عههههام ) 
جاهههههدت مههههن أجههههل االعتههههراف الكامههههل بمهنههههة الخدمههههة االجتماعيههههة فههههي مصههههر. واعتبارههههها مهنههههة 
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( دخلههههت الخدمههههة االجتماعيههههة المجههههال 1652وفههههي عههههام ) ،متخصصههههة لههههها أهههههدافها وتخصصههههها
درس المشهههرف وبهههدا يظههههر التوسهههع فهههي تعيهههين مهههالمدرسهههي فهههي مصهههر وحهههل األخصهههائي محهههل ال

  .األخصائيين االجتماعيين
كمهها قامههت وزارة التربيههة والتعلههيم ب نشههاء المعهههد العههالي للخدمههة االجتماعيههة بالقههاهرة سههنة  

(. هههذا وقههد قامههت رابطههة اإلصههالا االجتمههاعي ب نشههاء معهههد متوسههط للخدمههة االجتماعيههة 1646)
( معهههدا  1672(. ثههم تلتههها بههأخر فههي اإلسههكندرية وثالههث فههي أسههوان. كمهها أنشههأ عههام )1652سههنة )

ا  بكفر الشيخ. وقد أخذت أخيرا  أقسام االجتماع بالجامعات المصرية بتطوير مناهجها خاصهة عالي
في االجتماع التطبيقي والبحوث الميدانية لتسهم في تزويد البالد بحاجاتها إلى عهاملين فهي الحقهل 

ة االجتمهههاعي والرعايهههة االجتماعيهههة كمههها امتهههد تعلهههيم الخدمهههة االجتماعيهههة إلهههى الجامعهههات المصهههري
  لتنتشر كليات خاصة لتخريج كوادر جامعية في الخدمة االجتماعية.
 حتى اآلن(: – 0391المرحلة الثالثة: االهتمام بالدراسات العليا في الخدمة االجتماعية )

كما شهدت هذه المرحلة مراجعة شاملة لما يهدرس فهي معاههد وكليهات الخدمهة االجتماعيهة. 
شهههتركة لتهههدريس المقهههررات الدراسهههية. كمههها بهههدأ االهتمهههام ظههههرت أكثهههر مهههن محاولهههة لوضهههع الئحهههة م

( بهههدأت كليهههة الخدمهههة االجتماعيهههة 1668بالدراسهههات العليههها فهههي الخدمهههة االجتماعيهههة. وفهههي عهههام )
( تهم فهتح دبلهوم 1677( دراسهة الهدكتوراه. وفهي عهام )1672بحلوان بدراسة الماجستير. وفي عهام )

( تههم إنشههاء نقابههة المهههن 1673وفههي عههام ) ،اعيههةالدراسههات العليهها المتخصههص فههي الخدمههة االجتم
 االجتماعية كاعتراف مجتمعي بمهنة الخدمة االجتماعية في المجتمع المصري.

الخدمة االجتماعية وبالتوسع في وممارسه ولذا فتميزت المرحلة األخيرة بزيادة االهتمام بتعليم     
في إنشاء معاهد الخدمة االجتماعية  االعتراف المجتمعي بها حيث شهدت هذه المرحلة نقلة كمية

أكتوبر.أسوان. وأخيهرا  6في معظم األقاليم مثل دمنهور.كفر الشيخ. بورسعيد. قنا. المنصورة. مدينة 
 كفر صقر بالشرقية.

 وممارسهههه ونضهههيف أيضههها  أن ههههذه المرحلهههة شههههدت اهتمهههام مهههن قبهههل القهههائمين علهههى تعلهههيم 
يههة لمناقشهة قضههايا المهنههة مههن حيههث تعليمههها. وممارسههتها. المهنهة بعقههد العديههد مههن المههؤتمرات الثانو 

  وكيفية ربط المهنة بالقضايا المجتمعية المعاصرة على المستوى الوطني والعربي والعالمي.
 -ومن خالل الطرح السابق ترى الباحثة أن:

المتأمل لتاريخ الخدمة االجتماعية يجد أنها بدأت من منظور أخالقي. وكذلك كان الحهال  
الل مسيرتها التطورية.خالل ما يربو على قرن من الزمن. ما يؤكد أنها لن يكتب لها البقاء متى خ

 تخلت عن جوهرها األخالقي الذي قامت عليه ومن أجله. وهو خدمة اإلنسانية.
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 -ثانيًا: واقع الخدمة االجتماعية بصفة عامة:
ة االجتماعيهههة فهههي الهههدول لقهههد أصهههبح واضهههحا  أن أكبهههر المشهههاكل التهههي تواجهههه مهنهههة الخدمههه 

النامية اليوم ههو عجزهها عهن مواجههة االحتياجهات االجتماعيهة المحليهة بشهكل فعهال. بسهبب نموهها 
المبتور. فعلى الرغم أن تاريخ الخدمة االجتماعية يرجع إلهى سهنوات عديهدة ف نهها لهم تهنجح فهي أن 

 .تضرب بجذورها بأصالة في التربة المحلية للدول التي انتقلت إليها
ولم يعد من الممكهن لمهنهة أن تحتمهي بأعهذار واهيهة مثهل: عهدم الفههم والتقهدير مهن جانهب  

المجتمع. فمعظم األخصائيين اليوم قد بدوا يدركون أنههم أنفسههم جهزء مهن تلهك المشهكلة ولكهن كهل 
جماعهة مهنيههة بههأنهم لههم يقومههوا بهواجبهم نحههو تعلههيم الطههالب بكفههاءة وعمهق عههن الههدور الههذي سههوف 

بأدائه في المستقبل. والقائمون على تعليم المهنة يرون أن الممارسين تنقصهم القدرة علهى  يقومون
اإلبهههداع واالبتكهههار. والتهههي تمكهههنهم مهههن تطبيهههق المبهههادو العامهههة المهنيهههة فهههي مواقهههف محهههددة بشهههكل 

  مبتكر.
فههي أحههد مقاالتههه قههائال : أن الخدمههة االجتماعيههة تحجههز  محمددد عددوي "ومههن هنهها قههد ذكههر ي 

سها مكانا  ثابتا  في مؤخرة جدول رغبات الطالب في مكتب التنسيق ممها يؤشهر لدرجهة الخطهورة لنف
علههى مجههرد البقههاء لكيانههات المؤسسههات التعليميههة ذاتههها. والعههاملين بههها بالتبعيههة مههن حههال المنافسههة 
الحههرة فههي السههوق األخههذ فههي التعههاظم بههين مؤسسههات التعلههيم العههالي فههي جميههع التخصصههات. مههن 

ت ومعاهد عليا ومتوسطة. حكومية وخاصة. انتساب وانتظام. تعليم مفتوا وموازي وأهلي..... كليا
 الخ.

عههداد األخصههائي االجتمههاعي. فمههع الزيههادة المضههطردة فههي إعههداد طههالب   قصههور اختيههار وار
الثانوية العامة ولجوء الدولة إلى فرض أعداد كبيرة على الكليات والمعاههد. وسهعي بعهض المعاههد 

بهههول أعهههداد كبيهههرة مهههن الطهههالب حتهههى تسهههتطيع أن تقهههوم باألعبهههاء الماليهههة. فههه ن ههههذه الكليهههات إلهههى ق
والمعاههد تضهطر إلهى قبهول أي نوعيهات مهن الطهالب لهيس لهديهم االسهتعداد لههذه المهنهة. وبالتههالي 
فههههه ن االختبههههههارات التهههههي تجريههههههها ههههههذه المعاهههههههد الختيهههههار الطههههههالب ههههههي اختبههههههارات شهههههكلية غيههههههر 

دم وجههود تنظيمههات نقابيههة قويههة أو روابههط مهنيههة لألخصههائيين االجتمههاعيين عهه،كما أن موضههوعية
أدى الهى تهدهور  تدافع عن حقوقهم وتقف ورائهم في مطالبهم لتحقيق أوضهاعهم المهنيهة المطلوبهة

  المهنه.
 -الخدمة االجتماعية:مهنه وأيضًا من تداعيات تدهور 

جتماعيهههههة. وبالتهههههالي أصهههههبح انخفهههههاض المسهههههتوى العلمهههههي والمهنهههههي لخريجهههههي الخدمهههههة اال -1
األخصههائيين االجتمههاعيين غيههر قههادرين علههى المشههاركة بفاعليههة فههي الجهههد العههام لتحليههل 

 قضايا المجتمع. وبلورة السياسات االجتماعية.
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عهههدم تهههوافر فهههرص عمهههل لألخصهههائيين االجتمهههاعيين. مهههع تزايهههد أعهههداد خريجهههي الخدمهههة  -2
مهن ناحيهة وزيهادة أعهداد المقبهولين منهها  االجتماعية. بفعل تزايد المؤسسات التي تخهرجهم

 بصورة مبالغ فيها.
غيهههر األخصهههائيين االجتمهههاعيين لوظهههائف ومههههام وأعمهههال خاصهههة لمهنهههة الخدمهههة  تكليهههف -3

 االجتماعية.
تكليف األخصائيين االجتماعيين فهي الكثيهر مهن المؤسسهات االجتماعيهة بمههام ال تتعلهق  -4

ي إلههى ضهههياع جههههودهم واسهههتنفاذها فهههي بطبيعههة عملههههم الهههذي أعهههدوا مههن أجلهههه. ممههها يهههؤد
 أعمال غير مهنية.

اهتزاز صورة الخدمة االجتماعية في المجتمع. سواء بالنسبة للقيادات السياسية وصانعي  -5
القهههرار. أو بالنسهههبة للعمهههالء والمهههواطنين العهههاديين. حيهههث أن فاعليهههة أي مهنهههة تقهههاس فهههي 

 ة الناس والمجتمع.نجاحها في تحقيق أهدافها. وتأثيرها اإليجابي في حيا
ظهور الكثير من التخصصات علهى مسهتوى وسهائل اإلعهالم. لتحليهل مشهكالت المجتمهع  -6

وقضهههاياه المعاصهههرة المرتبطهههة بمجهههاالت الخدمهههة االجتماعيهههة. واقتهههراا الحلهههول المختلفهههة 
حجهههام قيهههادات الخدمهههة االجتماعيهههة علهههى المسهههتوى األكهههاديمي. أو علهههى مسهههتوى  عنههها. وار

هههور اإلعالمههي لبيههان دور المهنههة فههي تحليههل ومتابعههة واقتههراا الحلههول الممارسههين مههن الظ
لمشهههكالت المجتمههههع وقضههههاياه. ممههها أسهههههم فههههي غيههههاب الخدمهههة االجتماعيههههة عههههن قضههههايا 

 المجتمع ومشكالته.
اهتزاز صهورة المهنهة فهي المجتمهع. وعهدم إحسهاس المجتمهع بالهدور الهذي يمكهن أن يؤديهه  -7

 األخصائي االجتماعي في المجتمع.
غياب إسهام األخصائيين االجتماعيين الممارسين واألكهاديميين فهي البحهوث االجتماعيهة  -8

القومية. البحوث التي تحاول التوصل إلى نماذج جديدة للممارسة المهنية. تناسب طبيعة 
  مشكالت المجتمع وقضاياه وثقافته.

 العوامل المرتبطه بتعليم وممارسه الخدمه االجتماعيه:ثالثًا: 
يعتبدر مدن  ،المهني لطالب الخدمة االجتماعية بكافة جوانبهه النظهري والعملهي عداداال أن 

نظدرًا لمدا سديتم رصدده عدن واقدع ،الخدمدة االجتماعيدة وممارسده  العوامل التي تدثثر علدى تعلديم
 التعليم للخدمة االجتماعية...

عهدادهم إلهى نظهام الو  خضوع قبول طالب الخدمة االجتماعية في كليات ومعاهد -1 تنسهيق ار
 العام لطالب الثانوية العامة.
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زيههادة أعههداد الطههالب وتضههخمه. ممهها أدى إلههى تكههدس قاعههات الدراسههة والمههدرجات تفههوق  -2
اسهههتيعاب الدارسهههين مهههن ناحيهههة. وقهههدرة عضهههو هيئهههة التهههدريس مهههن ناحيهههة أخهههرى وتفشهههي 

 .البطالة بين الخريجين
ازالهت تركهز علهى اتجاههات لم يتم تحديثها منهذ ربهع قهرن مهن الهزمن. ومالعلميه  مناهج ال -3

قديمة ال تتناسب مع تطورات العصر الحالي. وميل كثير من أعضاء هيئة التدريس إلى 
 النقل وعدم المعاصرة في مجاالت لوضع أسس جديدة في تعليم الخدمة االجتماعية.

الههنقص الواضههح فههي المراجههع العمليههة العربيههة فههي الخدمههة االجتماعيههة. فههي أغلههب طرقههها  -4
الممارسة المهنية. بل واالكتفاء في بعض األحيهان بتهدريس أو تكهرار جهزء مهن ومجاالت 

 المكرر. ال يفي غالبا  بمتطلبات اإلعداد المهني لطالب الخدمة االجتماعية.
فتعليم الخدمة االجتماعية... يعتبهر برنهامج يهتم فهي كليهات ومعاههد إلعهداد المتخصصهين  

ريا  من خالل محاضرات لمهواد تأسيسهية ومهنيهة وتعليمها  في الخدمة االجتماعية يتضمن تعليما  نظ
  عمليا  للتدريب على فنون الخدمة االجتماعية لربط التعليم النظري بالتطبيق الميداني.

 -تتضمن المحاور اآلتية:إن عملية اإلعداد المهني لطالب الخدمة االجتماعية 
 .االستعداد المهني والشخصي 
 .اإلعداد النظري 
 ميداني.التدريب ال 

 وفيما يلي توضيحًا لتلك المحاور:
 -المحور األول: االستعداد المهني والشخصي:

ويتم التحقق من ذلك بالتهدقيق فهي اختيهار الطهالب الصهالحين لممارسهة المهنهة مهن خهالل  
إجراء االختبارات الشخصهية ومقهابالت قبهل االلتحهاق بدراسهة الخدمهة االجتماعيهة للتأكهد مهن تهوافر 

خصهههائص والمقومهههات الشخصهههية والمهنيهههة التهههي تهههرتبط بقهههدرة األخصهههائي االجتمهههاعي مجموعهههة ال
ن فاعليههة اإلعههداد النظههري والعملههي لطالههب الخدمههة  كممههارس علههى القيههام بعملههه بنجههاا، خاصههة، وار

 االجتماعية تتوقف على مدى استعداداته لممارسة المهنة.
 ا عن العمل واإلخالص فيه.باإلضافة إلى حب المهنة وزيادة االنتماء إليها والرض 

ويجب أن يتحلى الطالب المتقدم لدراسة الخدمة االجتماعية ببعض الخصائص الالزمة إلعدداده 
 مهنيًا وهي:

 اتزان الشخصية: حيث يجب أن يتصف الطالب باتزان الشخصية. (أ
تطابق نسبي بهين الخصهائص المفهروض أن يتحلهى بهها األخصهائي االجتمهاعي كممهارس  (ب

االجتماعيهههة، مهههع خصهههائص الطالهههب، كهههي ال تتعهههرض شخصهههيته لتغييهههر  لمهنهههة الخدمهههة
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عنيف، قد ال تحمد عقباه، حيث يجب على وجه الخصوص أن تتماشي قيم الطالهب إلهى 
 حد كبير مع قيم المهنة.

القهههدرة علهههى التفكيهههر والتحليهههل والوصهههول إلهههى النتهههائج: ويتضهههمن ذلهههك قهههدرة الطالهههب علهههى  (ج
عهههادة تركيبهههه مهههع أخهههذ فكهههرة واضهههحة عهههن كهههل جوانهههب تحليهههل الموقهههف إلهههى عناصهههره، ثهههم إ 

 الموقف.
 القابلية لتكوين عالقات مهنية ايجابية مع العمالء. (د

القدرة على حب الموضوع، أو الموقهف الهذي يتعامهل مهن خاللهه وعهدم تركيهز الحهب علهى  (ه
 الذات.

مههن  الرغبههة واالسههتعداد للعمههل المهنههي، وعههدم قبولههه تعلههم المهنههة مضههطرا ، بههل يكههون واثقهها   (و
 نفسه، ويتصف تفكيره بالمرونة.

 -المحور الثاني: التعليم النظري )اإلعداد النظري(:
المناهج هي سبيل التربية لتحقيق أهدافها، لذا تعتمد الحضارة المعاصهرة بدرجهة كبيهرة مهن  

ض الممارسههات عههالمنههاهج التههي عههن طريقههها يههتم توسههيع بعههض القههدرات الذهنيههة والعقليههة وتثبيههت ب
ة عنهههد المتعلمهههين كهههي يعيشهههوا بسهههالم فهههي عهههالم اليهههوم عهههالم التغييهههر والتجديهههد، ومهههن هنههها السهههلوكي

البهههد مهههن تطهههوير المنهههاهج  ر،أصهههبحت المنهههاهج مسهههئولة مسهههئولية كاملهههة لمقابلهههة تحهههديات العصههه
التعليميههة بصههفة مسههتمرة لمواجهههة تحههديات العصههر وبههدون ذلههك تعههد المنههاهج عقيمههة ليسههت ذات 

 .ما يؤثر على المجتمع وتقدمه جدوى في المجتمع وهو 
وينطبق هذا بطبيعة الحال علهي المنهاهج التعليميهة لمهنهة الخدمهة االجتماعيهة وذلهك لهربط  

كسهابه مههارات  إعهداد األخصهائي االجتمهاعي باحتياجهات المجتمهع ومشهكالته مهن ناحيهة وتدريبهه وار
  العمل الميداني المهني من ناحية أخرى.

 
 
 
 
 
 
 

 لب الخدمة االجتماعية ببناء معرفي متكامل حول:البد من تزويد طا
 النظريات التي تفسر اإلنسان في عالقته بالبيئة االجتماعية. -1

 المخرجات المناهج المدخالت

التغيرات 

 المجتمعية

 فرضت مجموعة من المعايير الالزمة

 تطوير المناهج التعليمية بما يتالءم مع هذه التغيرات

 وذلك لتخريج

 ممارسين أكفاء
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النظريات التي تحدد عالج أو تغيير أو تنمية الواقع اإلنساني واالجتمهاعي خهالل تفاعهل  -2
 الفرد في بيئته.

 معار ف حول طبيعة الفرد وطبيعة المجتمع. -3
 فرد والمجتمع.معارف حول مشكالت ال -4
  معارف حول فن التغبير وفن العالج وفن التأثير. -5
 معارف حول السياسة االجتماعية والثقافية وأثرها. -6
معهههارف حهههول دور التنظهههيم االجتمهههاعي للمؤسسهههات االجتماعيهههة، والبنهههاء المعرفهههي الهههذي  -7

وينقسددم إلددى مجمددوعتين مددن يكههون إطههار اإلعههداد النظههري لطالههب الخدمههة االجتماعيههة 
 واد:الم

وهههي التههي تههرتبط بالخدمههة االجتماعيههة وطرقههها  المجموعددة األولددى: مجموعددة المددواد المهنيددة: -أ
 المختلفة.

: وههي مرتبطهة بهالمواد النفسهية والسوسهيولوجية جموعة المواد التأسيسديةمالمجموعة الثانية: -ب
 واالقتصادية والتشريعية والمواد العامة.

نهها المهنهة المنهوط بهها للتعامهل مهع التغيهرات المجتمعيهة ألذا فعلى الخدمة االجتماعية بما  
أن تعمل على ما يلي لكي تستطيع مواجهة هذه ،التي يمر بها المجتمع واألضرار الناجمة عنها 

  -التغيرات:
التحسههين والتطههوير واالرتقههاء بمهها هههو قههائم مههن منههاهج لتصههبح أكثههر إشههباعا  الحتياجههات  -1

للدراسهههيين والمهتمهههين  يالعهههالمي للمهنهههة وأكثهههر إمتاعههها الطهههالب وأكثهههر توافقههها مهههع التطهههور
 بقضايا الخدمة االجتماعية.

ضههافة الجديههد المسههتحدث  -2 دفههع أعضههاء هينههة التههدريس والعههاملين إلههى االبتكههار واإلبههداع وار
 غير المسبوق في المناهج.

عههههدم االنغههههالق علههههى القوالههههب الجامههههدة للتخصصههههات الخاصههههة بالخدمههههة االجتماعيههههة أو  -3
 مل األخصائي االجتماعي وكسر ذلك بابتكار مناهج وأساليب عمل جديدة.طبيعة ع

يجب على الخدمة االجتماعية امتالك الحرية التنافسية ذات الطابع االرتقائي والتي تقوم  -4
على التجويد والتحسين المستمر سواء فيما يتصل بالمناهج أو جودة المنتج )األخصهائي 

  االجتماعي(.
 -ريب الميداني:المحور الثالث: التد

يعتبر التدريب الميداني ذو أهمية إستراتيجية فهي جميهع المههن التهي تتعامهل مهع اإلنسهان،  
حيث يعد جزءا  من اإلعداد المهني للممهارس قبهل حصهوله علهى إجهازة الممارسهة المهنيهة، وألهميهة 

لخطهههأ فهههي د علهههى أسهههلوب المحاولهههة وامهههيعت أن وحساسهههية التعامهههل مهههع اإلنسهههان ال يتهههرك الممهههارس
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العمل بل يستبق ذلك تدريب ميداني يهدف إلى التأكد من مقدرة وصالحية الممارس على التعامل 
  مع اإلنسان، دون عواقب وأثار سلبية.

يعتبهههر التهههدريب أحهههد الركهههائز الهامهههة فهههي مهنهههة الخدمهههة االجتماعيهههة فيكتسهههب مهههن خاللهههه  
التهههي يهههتم مهههن خاللهههها النمهههو المهههنظم وههههو العمليهههة  ،الممارسهههون قهههيم ومههههارات واتجاههههات المهنهههة

للخبرات والمعارف والمهارات ونماذج السلوك المقنن الذي يكتسهبه المتهدرب أثنهاء عمليهة الممارسهة 
  بما يسهم في رفع معدالت األداء في المواقف المهنية المختلفة.

ج لذا فستلزم من مخططي برامج تدريب طهالب الخدمهة االجتماعيهة أن يضهعوا ههذه البهرام 
بحيث تراعي مستوى الطالب وتثير دوافعهم، وعلى مشرفي التدريب إثارة اهتمهام الطهالب وميهولهم 
مهن خههالل المواقههف التههي تتههيح الفرصههة للطهالب المتحههان وتحليههل قههيمهم ومشههاعرهم أثنههاء تفههاعلهم 

  في مواقف الممارسة المهنية مع عمالئهم وزمالئهم، ومع المؤسسات التي يتدربون في نطاقها.
ومههن خههالل التفاعههل المسههتمر بههين المههتعلم والموقههف التعليمههي تظهههر عمليههة االستبصههار  

وتتغير البيئة المعرفية لدى الطالب لكي يكون أكثر مواءمة ومساعدة له على التكيف مع الموقف 
  الذي يوجد فيه.

ولههههذا فههههان الطههههالب يقومههههون بمقارنههههة قههههيمهم واتجاهههههاتهم الشخصههههية بقههههيم مهنههههة الخدمههههة  
جتماعية ثم يحكمون على تلك القيم في ضوئها، وكل هذا يزيدهم توحدا  مع قهيم المهنهة والتزامها  اال

 بها سواء في سلوكهم المهني أو في تحليلهم للسياسات والبرامج االجتماعية المختلفة.
وينعكس بشكل إيجابي على نمو الذات المهنية لديهم ولضمان تفعيل برامج التدريب البهد  

الطههرق واألسههاليب المتبعههة فههي تنفيههذها سههواء كانههت تههتم داخههل قاعههات التههدريب أو خارجهها  مهن تنههوع 
حتى يمكن إكساب الطالب عادات العمل المهنهي وتمكيهنهم مهن االختيهار الهواعي مهن الكهم الهائهل 
مههن المعههارف والمعلومههات المتاحههة لديههه لوضههع خطههة محكمههة لحههل المشههكالت التههي تههواجههم فههي 

  حقق الشعور بالهوية المهنية.الممارسة وبما ي
وقهد عنيهت معاهههد وكليهات الخدمههة االجتماعيهة ب عهداد األخصههائيين االجتمهاعيين واهتمههت  

بتحقيههق المبههادو الثابتههة فههي التعلههيم المهنههي للخدمههة االجتماعيههة، حيههث أنههه ال يمكههن عههزل العمليههة 
نيههة، ويسههتهدف هههذا التعلههيم التعليميههة عههن اتجاهههات وأنمههاط التطبيههق فههي مجههاالت الممارسههة الميدا

إعههداد طالههب الخدمههة االجتماعيههة للممارسههة المسههتقبلية وتنميههة قدراتههه وصههقل مهاراتههه ليكههون قههادرا  
علهههى تكهههوين األحكهههام الدقيقهههة القائمهههة علهههي مرتكهههزات مهههن المعرفهههة والقهههيم، ومهههن هنههها تبهههرز أهميهههة 

القادرة والواعية في المستقبل وفهي التدريب الميداني في إعداد طالب الخدمة االجتماعية للممارسة 
 تطوير الممارسة المهنية نفسها.

لههذا فيعههد التههدريب الميههداني مههن أهههم الوسههائل التههي تسههاعد علههى إكسههاب الطههالب للمهههارات  
  المهنية التي ينبغي عليهم استيعابها حتى يمكنهم تطبيقها في الممارسة الواقعية.
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 مهني على النحو اآلتي:التدريب الميداني يحقق للطالب النمو ال
 تحلي الطالب بروا المبادرة واالستقالل وتحمل المستولية. -1
قدرة الطالب على القيام بالمسهئوليات واألعمهال المهنيهة بالشهكل الهذي يتفهق مهع المعهارف  -2

 العلمية والقيم المهنية بحسب الموقف الذي يواجهه وبحسب حاجة أنساق العمالء.
 اإليجابية بما يحقق رسالة المهنة. التزام الطالب بتوظيف مشاعره -3
 قدرة الطالب على التعامل مع المواقف التي يتأثر بها أنساق العمالء بفاعلية أكثر. -4
 حسن التزام الطالب باالتجاهات السلوكية لضمان نجاحه في عمله المهني بعد تخرجه. -5
 قدرة الطالب على تكوين األحكام الدقيقة التي تستند ألساس معرفي وقيمي. -6

وبههذلك يتنمههو قههدرة الطالههب علههى االسههتخدام للمعههارف الصههحيحة فههي الممارسههة وكههذا زيههادة  
 فهمه للنظريات والمبادو المجردة التي درسهاي.

وممارسده ومن خالل الطرح السابق ترى الباحثة أهميدة التددريب الميدداني ضدمن تعلديم  
 ية في اآلتي:الخدمة االجتماعمثثر فى تفعيل مهنه الخدمة االجتماعية كعامل 

الخدمة االجتماعية، بما  وممارسه أن التدريب الميداني هو حجر الزاوية في عملية تعليم -1
يسهههاهم مسهههاهمة فعالهههة إلكسهههاب الطالهههب الخبهههرة والمههههارة والمرونهههة والقهههدرة علهههى مواجههههة 

ممارسه وتعليم الخدمه مختلف المواقف المهنية، وأيضا يمكن وضع خطط وبرامج تعزز 
 لدي الطالب. االجتماعيه

أن تنههوع طههرق وأسههاليب التههدريب الميههداني المتبعههة فههي تعلههيم طههالب الخدمههة االجتماعيههة  -2
 يمكن من خاللها تنمية قدرتهم على تحليل وتقييم أدائهم المهني في ضوء قيم المهنة.

سهاعد عنصر المسئولية االجتماعية حينما يفعهل بهويهة الحقيقيهة ضهمن بهرامج التهدريب، ي -3
 مارس مهني قوي ينافس بجدارة في العمل االجتماعي داخل المجتمع.م على ايجاد

 العوامل المرتبطة بالبحث العلمي: -
يعههد البحههث العلمههي مههن أهههم المظههاهر المميههزة لعصههرنا الحههالي، حيههث أدركههت كثيههر مههن  

األمم بهأن وجودهها وكيانهها وتطورهها وقوتهها جميعهها مرهونهة بمها تنجهزه فهي مجهال البحهث العلمهي، 
ت ترسم لذلك الخطط، وتقيم المراكز والمؤسسات، وترصد االعتمهادات الماليهة الكبيهرة، إدراكها فأخذ

وتشههكل مؤسسههات  الحاليههه منههها بههأن االسههتثمار فههي البحههث العلمههي هههو مههن أكثههر أنههواع االسههتثمار
يهة التعليم العالي، باإلضافة إلى مهمتهها فهي تزويهد األطهر بالمههارات والمعهارف، أههم المراكهز العلم

التههي تنههاط بههها مهمههة البحههث العلمههي، وقههد مارسههت الجامعههات هههذا الههدور فههي جميههع الههدول التههي 
حققهههت التقهههدم فهههي البحهههث العلمهههي أن الجامعهههات تهههأتي فهههي مقدمهههة المراكهههز والمؤسسهههات البحثيهههة، 

  وتتضمن البحوث العلمية بالجامعات المصرية ثالثة مستويات وهى:
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يقهوم بهها طهالب الدراسهات العليها للحصهول علهي الماجسهتير  ويضم البحوث التهي المستوى األول:
 أو الدكتوراه.

يضههم البحههوث التههي يقههوم بههها أعضههاء هينههة التههدريس سههواء فههي إطههار الخطههط المسددتور الثدداني: 
 ات الترقية.يلأالبحثية ألقسامهم األكاديمية، أو بمبادرتهم الخاصة ضمن 

امعههة بنههاء علههى طلههب جهههة خارجيههة قوميههة أو :يضههم البحههوث التههي تقههوم بههها الجالمسددتوى الثالددث
  أجنبية.

أن مصههر تمتلههك ثههروة عدديههة بشههرية مههن العلمههاء والبههاحثين  (7111محمددد ذكددى )ذكههر  
والخبههراء مهها يقههرب مههن ثالثههة أرباعههها فههي الجامعههات، غيههر مسههتغلة لالسههتفادة القصههوى، كمهها أن 

معهههههدالت التنميهههههة فهههههي  واضهههههح مهههههن قلهههههة إنتهههههاجهم العلمهههههي ومخرجهههههات بحهههههوثهم وأثهههههر ذلهههههك علهههههى
 المجتمع،مما يعد إهدارا  للطاقات البشرية العاملة في مجال البحث العلمي.

أكثههر إذا علمنهها أن نسههبة مهها تخصصههه الدولههة لونفههاق علههى البحههث  رهوقههد تتضههح الصههو  
( مههن النههاتج اإلجمههالي فههي حههين يصههل إلههى بعههض الههدول المتقدمههة إلههى %2.2العلمههي فههي حههدود )

(3-4%.) 
(، فههان نسههبة اإلنفههاق علههى البحههث 2228لبيانههات وزارة البحههث العلمههي المصههرية ) وتبعهها 

. 2224( فههههي عههههام %2.25العلمههههي إلههههى النههههاتج المحلههههي اإلجمههههالي تكههههون علههههى النحههههو التههههالي )
  .2227( في عام %2.24. و)2226( في عام %2.23. و)2225( في عام %2.26و)

إلههى تههدني اإلنفههاق علههى البحههث العلمههي فههي  2223ويشههير تقريههر التنميههة اإلنسههانية لعههام  
( مههن اإلنفههاق %62( مههن النههاتج القههومي، كمهها يههأتي مهها يقههارب مههن  )%2.2الههدول العربيههة إلههى )

 22على البحث العلمي في البلدان العربية من مصادر حكومية، بينما تمثل المصادر الحكوميهة )
( %3مهن الصهناعة، فهي حهين أن ) ( من اإلنفاق على البحث العلمي فهي أمريكها والبهاقي32% –

فقط من تمويل البحث العلمهي فهي الهوطن العربهي يهأتي مهن الصهناعة يكفهي أن نعلهم أن مقهدار مها 
( مليههار جنيههة مصههري، فههي 6.1( يصههل نحههو )2225خصصههته مصههر للبحههث العلمههي فههي عههام )

 أمريكي!! ( مليار دوالر8.8حين أن ما خصصته إسرانيل للبحث العلمي في العام ذاته حوالي )
وتجدر اإلشارة إلهى أنهه ال توجهد إحصهائيات دقيقهة عمها ينفهق علهى البحهث العلمهي بالجامعهات     

إن ،المصرية، فمعظم هذه الجامعات إن لم تكن كلهها، ال تخصهص للبحهث العلمهي ميزانيهة مسهتقلة
اسههة التههي كههون وسههيلة للدر تالعالقههة التههي تههربط الخدمههة االجتماعيههة بالبحههث العلمههي، إذا يمكههن أن 

يمكن عن طريقها التوصل إلهى حهل للمشهكالت المختلفهة التهي يتطلهب مهن األخصهائي االجتمهاعي 
التدخل لحلها، عن طريق التقدير والتشخيص لألسباب المؤدية للمشكلة، وبهذا يكهون تقهديرا  علميها  

إن  ،مبنهههي علهههى حقهههائق ونتهههائج أدوات علميهههة مقننهههة يفيهههد فهههي تهههدخل علمهههي ومهنهههي مهههؤثرا  وفعهههاال  
أمهها البحههث العلمههي فههي الخدمههة  –البحههث العلمههي فههي العلههوم االجتماعيههة هههو بحههث فههي الظههواهر 
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االجتماعية فهو بحهث فهي التهدخل المهنهي للعهالج، وال اسهتغناء ألحهدهما عهن األخهر وأيضها يجهب 
أال يكهههون هنهههاك تهههداخل فيمههها بينهمههها فهمههها شهههيئيان مختلفهههان فهههي الههههدف واإلطهههار التطبيقهههي مهههع 

  كهما في األساس العلمي لتقنيات البحث العلمي.اشترا
 -إن الباحث في الخدمة االجتماعية هو شخص من اثنين:

 هو الممارس التنفيذي في احدي مؤسسات الخدمة االجتماعية.األول:
  قي بذاته العلمية وفكره.ر هو األكاديمي الذي يسعي إلثراء مهنته لل الثاني:
 العلمي:مشكالت الدراسات العليا والبحث  -
  عهدم وجهود خطهة شهاملة ومسهتقرة للبحهث العلمهي علهى مسهتوى الجامعهات، توجهه البههاحثين

إلههى القضههايا ذات األولويههة فههي البحههث والدراسههة، بحيههث يكههون تنفيههذها ومتابعتههها وتقههويم 
نتائجها في إطار الخطة العامة للبحث العلمي على المستوى القومي، كما تؤكد الدراسات 

م لمفههوم الخطهة البحثيهة المتكاملهة فهي كهل جامعهة والتهي تنبهع مهن حاجهة على الغياب التا
اإلقليم أو حاجات المجتمع الذي توجد فيه الجامعة، كما أنه ال توجد خطة بحثية واضحة 

 . لألقسام العلمية المختلفة
  فتح باب االلتحاق بالدراسهات العليها فهي بعهض الجامعهات أو الكليهات قبهل اسهتكمال البنيهة

سية المناسهبة للتهدريس والبحهث العلمهي. كمها يحهدث فهي حالهة إنشهاء جامعهات جديهدة األسا
 أو كليات جديدة.

  أن رغبة طالب الدراسات العليا في الحصول علي الدرجة العليا يالهدبلوم أو الماجسهتير أو
الدكتوراهي، في بعض األحيان، تكون دون هدفا  جاد سوى الحصول عليها كوسيلة للدخول 

هينههههة التههههدريس بالجامعههههة، وفههههي بعههههض األحيههههان تكههههون لغههههرض الوجاهههههة  فههههي عضههههوية
 االجتماعية فقط.

  اعتمههاد تههدريس المقههررات فههي كثيههر مههن األحيههان علههى النظههام التلقينههي للمحاضههرات، دون
 ممارسة ألسلوب التفكير العلمي في معالجة المشكالت.

 ء هينهة التهدريس وغيهاب نظهام عدم التفرغ التام للعملية التعليمية والبحثية لكثير مهن أعضها
 جاد وفعال يشجع كال  من عضو هينة التدريس وطالب الدراسات العليا على التفرغ.

  ضعف اإلنتاجية العلمية ألعضاء هينة التدريس بالجامعات من الكتب المؤلفهة، والبحهوث
 المنشورة، وهو ما يؤكده الواقع المعاش، وخير مثال على ذلك: كم أعضهاء هينهة التهدريس

الههذين يحههالون إلههى المعههاش وهههم فههي درجههة مههدرس أو أسههتاذ مسههاعد، حيههث ال يلقههون بههاال  
بالبحهههث العلمهههي ويتحولهههون بعهههد الحصهههول علهههى الهههدكتوراه إلهههى مجهههرد نهههاقلي معرفهههة غيهههر 
منتجههين لههها، وكههم األسههاتذة الههذين يقههف إنتههاجهم العلمههي بعههد الترقيههة مباشههرة. وكههأنهم بههدأوا 

 من أن يبدأوا مرحلة النضج العلمي. مرحلة الكسل العلمي بدال  
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 .عدم االهتمام بتحديث المكتبات الجامعية بالصورة التي تواكب ثورة المعلومات 
ثقافههة البحههث بواقهع المجتمههع المصههري يفتقهد مهها يمكههن أن يسهمى )وفهى اطههار مها سههبق نالحههظ أن  

لمهي، وال يبقهى أمهام العلمي(، وينعكس هذا في افتقهاد الطلهب االجتمهاعي علهى منتجهات البحهث الع
  المشتغلين بالبحث إال إجراء بحوث مختارة بغض النظر عن صلتها بالواقع.

لههذا فالبههد وان تحههدث ثههورة فههي حركههة البحههث العلمههي فههي الخدمههة االجتماعيههة علههى جميههع  
المستويات، كما أكدها يمحمد عويسي في مقاله، منهها مها يتعلهق ببحهوث الحصهول علهى الهدرجات 

البكهههالوريوس إلهههى الهههدكتوراه ومههها بعهههدها مهههن بحهههوث الترقيهههات إلهههى وظهههائف األسهههاتذة العلميهههة مهههن 
حيث ينبغي علي  ،واألساتذة المساعدين، ومنها ما يتعلق بالبحوث العلمية في المنظمات المختلفة

 يههاتلأالبههاحثين دراسههة وفهههم واعههي ثههم اتبههاع دقيههق ألليههات البحههث العلمههي المقههنن بغههرض تطههوير 
 ات المهنة بما ينعكس علي قدرتها للتأثير في المجتمع ووحداته.واساليب ومهار 

التههراكم تطههوير مهههارات ممارسههه وتعلههيم المهنههه ،و  علههى أهميههة (7110محمددد عددوي  )واكههد     
العلمي في الخدمة االجتماعيهة، وأن أي فهرع مهن فهروع العلهم أو البنهاء النظهري للمهنهة يبهدو وكأنهه 

لمضههمون، وكلمهها زادت المسههاحة التههي تشههغلها التعميمههات العلميههة بنههاء  هرميهها  مههن حيههث الشههكل وا
والقهههوانين والنظريهههات كلمههها اقتهههرب مهههن القمهههة وازدادت رقيتهههه وتقنياتهههه والعكهههس صهههحيح كلمههها زادت 

 منطقة الفراغ كلما انخفضت قيمة هذا العلم.
فيهة مهن يجب أال ينسى األخصائيون االجتماعيون ضرورة االهتمام بهالجهود البحثيهة والعر  

  أجل االرتقاء بنوعية الممارسة، وجعل الخدمة االجتماعية محل أنظار المجتمع بصفة مستمرة.
 :ومن خالل العرض السابق يتبين للباحثة أن

 أن البحث العلمي هو مؤشر هام لمستقبل الخدمة االجتماعية. -1
ههو بعهدا  لههم أن عدم اهتمام الباحثين وقلة إيمانهم بأهمية البحث العلمهي كلمها كهان ذلهك  -2

 عن هوية مهنتهم، قد يكون البعض منهم ال يدري سوى معارف نظرية.
كلما كان اتجاه الباحثين لدراسة مشاكل وقضايا المجتمع ومدى تفهمهم ووعيهم بها كلمها  -3

 قرب هذا من حبهم للمهنة ومن هنا يكون مؤشرا  لزيادة انتمائهم ووالئهم للمهنة.
 .هذا من حل مشاكلها وقضاياها أدوهنة كلما الباحثين للم ممارسه تإذا زاد -
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 -العوامل المرتبطة بالممارسة المهنية: -
،حيث تتعلق على ممارسه وتعليم الخدمه االجتماعيهالممارسة المهنية هي العامل المؤثر واألخير 

بممارسههة األخصههائيين االجتمههاعيين للمهنههة، وصههورة المجتمههع عههن المهنههة، ومههن الههذي يمههنح مهنههة 
كههههون ظههههاهر حمايههههة يمههههن المفتههههرض  ذىاالجتماعيههههة هويتههههها الحقيقههههة، ودور النقابههههة الهههه الخدمههههة

تسههتقبل الجامعههات والمعاهههد كههل عههام لالفهها  مههن النههاجحين فههي الثانويههة  ،لألخصههائيين االجتمههاعيين
ننها نتسهاءل ههل المجتمهع فهي حاجهة  العامة ويتحول هؤالء بعد سنوات إلى لالف مهن الخهريجين، وار

 .داد الهائلة من خريجي الجامعات والمعاهدإلى هذه األع
فههه ن الدولهههة تعيهههنهم فهههي المصهههالح الحكوميهههة وشهههركات القطهههاع العهههام ممههها تسهههبب فهههي تكهههدس     

المههوظفين فههي المكاتههب، وأصههبح العمههل الههذي يقههوم بههه فههرد واحههد يقههوم بههه اآلن عشههرون موظفهها ، 
ة مهنهة الخدمهة االجتماعيهة بشهكل وأصبحت البطالة المقنعة صورة تكاد تمزق مجتمعانا إن ممارس

واع يظهههر مههن خههالل المعرفههة النظريههة والكفههاءة فههي المهههارات العمليههة، ممهها يضههمن تقههديم مسههتوى 
   عالي من الخدمة في ظل المسئولية المهنية.

تشير خبهرة الممارسهة المهنيهة للخدمهة االجتماعيهة عامهة ولطريقهة تنظهيم المجتمهع خاصهة،  
مهن خههالل استشههعار التقههدير المجتمعهي لههألداء المهنههي، خاصههة بعههد  ىهنههتتبصههر المالإلهى ضههرورة 

مراحهههل زمنيهههة مختلفهههة مهههن إشهههكال ممارسهههات متباينهههة واسهههتراتيجيات ومههههارات ومفهههاهيم الممارسهههة 
المهنيههة، حتههى تصههوب المهنههة مسههارها المهنههي وأدائههها، وهههي عمليههات ضههرورية تقههوم بههها المهههن 

ي، باعتبار أن فهم المههن اإلنسهانية لمحهددات التقهدير المجتمعهي، استجالبا  للثقة والتقدير المجتمع
وحرصههها علههى أن يكههون التقههدير ايجابيهها ، يسههمح لههها بههأن تعههدل ميكانيزماتههها، لكههي تصههل بسهههولة 

 وفعالية وكفاءة إلى مستهدفي الخدمة وعمالئها.
كهن التههدريب لهذا فالممارسهة المهنيههة للخدمهة االجتماعيههة تعتبهر أسههاليب فنيهة متخصصههة يم 

عليها ونقلها إلى العمالء عن طريق التعليم والتهدريب المهنظم إلكسهابهم مههارات الممارسهين بههدف 
  مساعدتهم على القيام بالمسئوليات االجتماعية المنوطة بهم.

فالخدمة االجتماعية فهي دراسهتها وأبحاثهها تسهعى إلهى تنميهة تكنولوجيها البحهث مهع اختيهار  
ئمهههة لضهههمان الوصهههول إلهههى نتهههائج واقعيهههة موضهههوعية يمكهههن االعتمهههاد عليهههها. االسهههتراتيجيات المال

  ويحقق المزيد من التالحم بين البحث والممارسة المهنية وتقنين أدوار الممارس المهني.
ومما ال شك فيه أن دخول الممارسين في تجارب واقعية داخل المجتمع يساعد في تحديد  

هويههة خاصههة ومتميههزة للخدمههة  ايجههادمهنيههة، ويسههاهم فههي جوانههب القههوة والضههعف فههي الممارسههة ال
 االجتماعية.

فهه ن التههدخل المهنههي هههو إسهههامات األخصههائي االجتمههاعي أثنههاء الممارسههة المهنيههة والتههي  
  تضم تحديد األهداف وطرق انجازها لتحقيق النتائج المرغوبة.
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  اآلتي: الخدمة االجتماعية وتعليم وبناًء على ما سبق فيتضمن واقع ممارسة
تقليدية مؤسسات المهارة المهنيهة، حيهث أنهها مازالهت تمهارس أسهاليب غيهر متطهورة وغيهر  -1

 مواكبة لالتجاهات الحديثة، خاصة على مستوى الممارسة.
عدم تمييز نظرية لممارسة الخدمة االجتماعية، مما يمثهل نوعها  مهن التحهدي أمهام المهنهة  -2

 .في تحديد النظرية المالئمة للتدخل المهني
تراجع فوص العمل أمام خريجي كليات ومعاهد وأقسهام الخدمهة االجتماعيهة بسهبب تشهبع  -3

بعض أو كثير من مجاالت العمل باألخصائيين االجتماعيين، وتنحي الدولة عهن تعيهين 
الخههريجين، وزيههادة أعههدادهم فههي نفههس الوقههت، وزيههادة حههدة التنههافس للحصههول علههى فههرص 

 العمل المناسبة.
ين اآلخههرين العههاملين فههي مجههاالت وميههادين الرعايههة االجتماعيههة لطبيعههة عههدم تفهههم المهنيهه -4

 عمل األخصائي االجتماعي.
القيههام بتكليههف األخصههائيين االجتمههاعيين بمهههام ال تقههع علههى عههاتق اختصاصهههم المهنههي  -5

بههل يغلههب عليههها الطههابع اإلداري.. ممهها يفقههد األخصههائيين االجتمههاعيين حماسهههم للعمههل 
 مؤسسة وللمهنة بوجه عام.ويقلل انتمائهم لل

انخفاض األداء المهني لألخصائي االجتماعي في كثير من مجهاالت الممارسهة المهنيهة.  -6
فيمها يتعلهق بممارسهة الطهرق المهنيهة أو فيمها يتعلهق بالمههارات المهنيهة المرتبطهة بالخدمهة 

 االجتماعية.
 –مهنهههة أخهههرى أو أي  –إن تهههوفير فهههرص العمهههل المناسهههبة لخريجهههي الخدمهههة االجتماعيهههة  

عمليهههة ال يهههتحكم فيهههها ممارسهههي المهنهههة وحهههدهم. بهههل ههههي عمليهههة تخضهههع لسياسهههات المجتمهههع فهههي 
المجههاالت االقتصههادية والتعليميههة واالجتماعيههة. ومحكومههة بأوضههاع ديموجرافيهها واقتصههادية وثقافيههة 

ى واجتماعيههة وسياسههية معينههة. وبسههوق العمههل وقههوى العههرض والطلههب فيههه. وبثقافههة المجتمههع ومههد
  تأثيرها على مختلف المتغيرات األخرى.

 -االعتراف المجتمعي والمكانة االجتماعية للمهنة: -
يعنههههي ذلههههك االعتههههراف المجتمعههههي بمهنههههة الخدمههههة االجتماعيههههة اإليمههههان الكامههههل بضههههرورة  

ممارسههة هههذه المهنههة فههي المجتمههع. وهههذا االعتههراف هههو الههذي يترتههب عليههه إمههداد المهنههة بههالموارد 
الزم للممارسههة حيههث تقههوم بتقههديم خههدمات لههها أهميتههها لمسههاعدة الههنظم االجتماعيههة فههي والتههدعيم الهه

المجتمهههع وقهههد سهههاعد ذلهههك علهههى وجهههود عالقهههة بهههين الخدمهههة االجتماعيهههة والهههنظم االجتماعيهههة فهههي 
  المجتمع نظرا  ألهمية الدور الذي تؤديه.

نهددا أماعيددة المرتفعددة فولكددي تحظددى الخدمددة االجتماعيددة بدداالعتراف المجتمعددي والمكانددة االجت
 تسعى إلى محاولة تكوين صورة متزايدة اإليجابية ولها عدة أسباب منها:
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أنه كلما زاد االعتراف المجتمعي بمهنة الخدمة االجتماعية. كلما ساعد ذلك في حصول  -1
المهنهههة علهههى إمكانيهههات مجتمعيهههة متزايهههدة تسهههاعدها علهههى زيهههادة فاعليتهههها وتوسهههيع نطهههاق 

  دماتها للمواطنين.أدوارها وزيادة خ
إن الصورة االيجابية تسهاهم فهي رفهع المكانهة االجتماعيهة للمهنهة بهين المههن األخهرى فهي  -2

 المجتمع.
كلمهها كانههت صههورة الخدمههة االجتماعيههة أكثههر إيجابيههة، كلمهها سههاعد ذلههك علههى زيههادة ثقههة  -3

 المواطنين فيما يمكن أن تؤديه الخدمة االجتماعية لهم.
عهن مهنهة الخدمههة االجتماعيهة يهؤدي إلههى إكسهاب األخصههائيين إن تكهوين صهورة إيجابيههة  -4

 االجتماعيين ثقة أكبر في مقدرتهم على خدمة مجتمعهم بواسطة إمكانياتهم المهنية.
إن كل ذلك يكون دافع للمهن األخرى على زيادة التعاون مع الخدمة االجتماعية لتحقيق  -5

أو المؤسسههات أو المجتمههع أهههداف مشههتركة سههواء كانههت هههذه األهههداف خاصههة بههالعمالء 
 بوجه عام.

 البد وأن يكون للمهنة منظور ذاتي:
ويقصد بهالمنظور الهذاتي للمهنهة، األسهلوب أو إحسهاس الفهرد الهداخلي الهذي يهرى فيهه ذاتهه  

نمها يسهتمد  من خالل المهنة التهي يشهغلها فهي المجتمهع، وههذا اإلحسهاس لهيس إحسهاس عشهوائيا، وار
مهنهة ألسهلوب ونفهس الشهعور، وبهذلك يصهبح الهدور المهنهي للفهرد من مشاركة اآلخهرين فهي نفهس ال

جههههزء  متكههههامال  مههههن التصههههورات الذاتيههههة نحههههو المهنههههة مههههن جانههههب، ومههههن جانههههب لخههههر فههههي االتجههههاه 
المعههاكس، يكتسههب هههذا الههدور المهنههي خاصههيته المهنيههة المميههزة مههن تصههورات الغيههر نحههو المهههن 

ت التي يكونها اإلنسان عن ذاته ترتبط بالمهنة التي المماثلة في نفس الجماعة. فاألفكار والتصورا
يشههغلها فههي المجتمههع والمهنههة تسههتمد خاصههيتها مههن األدوار التههي يلعبههها الفههرد فههي مجتمههع محلههي 
دراكهههها تسهههاهم مسهههاهمة ايجابيهههة فهههي تحديهههد  محهههدد، ونتيجهههة لهههذلك فههه ن مسهههتوى معرفهههة الجماعهههة وار

 مع.األنماط االجتماعية لألدوار المهنية في المجت
وتعنههى الصههورة الذاتيههة للمهنههة بالنسههبة للفههرد، مجموعههة مههن االتجاهههات والمعتقههدات واآلراء  

يكونها اإلنسان عهن ذاتهه، وتتهأثر ههذه الصهورة بالمهدى الهذي تسهاهم بهه الجماعهة فهي الحفهاظ علهى 
دراكههها وارتباطههها بغيرههها مههن الصههور المهنيههة األخههرى، وحههين  درجههة ثباتههها ودعمههها، وتشههجيعها وار

تتمركههز الصههورة الذاتيههة حههول المهنههة والههدور المهنههي تتكههون العالقههات التبادليههة بههين زمههالء المهنههة 
  الواحدة في نسق التكامل والتآزر.

 تتكون صورة الخدمة االجتماعية من عدة مصادر منها:
 الخدمههة االجتماعيههة كمهها تصههورها أجهههزة اإلعههالم المقههروءة والمرئيههة والمسههموعة  المصدددر األول:

 وتبثها للرأي العام، والذي قد يتأثر به المواطنون في المجتمع سلبا  إو إيجابا .
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: فكههههرة العمههههالء عههههن الخدمههههة االجتماعيههههة مههههن واقههههع تعههههاملهم مههههع األخصههههائيين المصدددددر الثدددداني
االجتماعيين. ومنظمات الرعاية االجتماعية، حيث أن هذا التعامهل قهد يعطهي فكهرة طيبهة أو سهيئة 

 تعامل األخصائيين  مع العمالء في تلك المنظمات.وفقا  ألسلوب 
: التفاعهل الهذي يحهدث بهين األخصهائيين االجتمهاعيين وغيهرهم مهن المهنيهين الهذين المصدر الثالث

يتعهاملون معهههم ضههمن فريههق عمههل ممهها يشهعر العههاملين فههي التخصصههات األخههرى بأهميههة أو عههدم 
جتماعيهة وفقها  لمهدى مها يقهوم بهه األخصهائي أهمية الهدور الهذي يمكهن أن تقهوم بهه مهنهة الخدمهة اال

االجتماعي من دور إيجابي أو سلبي في التعاون معهم مقارنة بمتطلبهات دوره المهنهي فهي تحقيهق 
 أهداف العمالء والمؤسسة.

الفكههههرة التههههي يعطيههههها األخصههههائيون االجتمههههاعيون أنفسهههههم عههههن المهنههههة سههههواء  المصدددددر الرابددددع:
طبيعة األعمال التي يقومون بها في حياتهم اليومية المادية أو  بتصرفاتهم أو ضمن أحاديثهم عن

  أثناء ممارستهم لوظائفهم.
أهميهههة ونوعيهههة الخهههدمات التهههي تؤديهههها الخدمهههة االجتماعيهههة للمجتمهههع ومهههدى  المصددددر الخدددام :

 إحساس المجتمع بأهمية هذه الخدمات بالنسبة ألفراده.
ائي االجتماعي من حيث نوعية الطهالب الهذين مستوى اإلعداد المهني لألخص المصدر الساد :

 يقبلون على دراسة الخدمة االجتماعية.
رأي الطهالب أنفسهههم عهن اإلعهداد لممارسهة مهنههة الخدمهة االجتماعيهة حيهث إنههه  المصددر السدابع:

كلما زاد مستوى اإلعداد المهني من خالل االهتمام بالمقررات الدراسية لتواكهب التغيهرات العالميهة، 
أعطهههى صهههورة أفضهههل لهههدى دارسهههي الخدمهههة االجتماعيهههة لقهههدرتهم علهههى القيهههام بهههأداء مههههامهم كلمههها 

قبهههال الكثيهههرين علهههى دراسهههتها لشهههعورهم  الوظيفيهههة بعهههد التخهههرج، وبالتهههالي نظهههرة اآلخهههرين لهههدورهم، وار
 بأهميتها ومكانتها في المجتمع.

كلمههها كهههان لتلهههك نشهههاط منظمهههات الخدمهههة االجتماعيهههة فهههي المجتمهههع حيهههث إنهههه  المصددددر الثدددامن:
المنظمات دور في تحقيق أهداف المجتمهع والمسهاهمة فهي تنميتهه ، والمشهاركة مهع المههن األخهرى 

  في تحقيق، ذلك كلما تحسنت صورة المهنة إلي األفضل.
وعلى ذلك يمكن القول بأن التصدديق علدى ممارسدة مهندة الخدمدة االجتماعيدة يدأتي مالبدًا مدن 

 الهيئات التالية:
سهههههات حكوميهههههة تسهههههتخدم األخصهههههائيين االجتمهههههاعين وفهههههي مقهههههدمتها وزارة هيئهههههات ومؤس (أ

 التضامن االجتماعي ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة وغيرها.
هيئات أهلية تستخدم األخصائيين االجتماعيين مثل: المؤسسات االجتماعية العاملة فهي  (ب

 مختلف مجاالت الرعاية االجتماعية.
 التي تتولى إعداد األخصائيين االجتماعيين وتدريبهم. الكليات والمعاهد العلمية (ج
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المهنهههة ذاتهههها ممثلههههة فهههي التنظهههيم الههههذي يضهههم األخصهههائيين االجتمههههاعيين العهههاملين فههههي  (د
مختلهههههف المجهههههاالت مثهههههل: نقابهههههة المهههههههن االجتماعيهههههة فهههههي مصهههههر. والجمعيهههههة القوميههههههة 

  لألخصائيين االجتماعيين في الواليات المتحدة األمريكية.
تعلديم وممارسده الخدمده تبين بخصوص واقع الممارسدة المهنيدة ومددى تأثيرهدا علدى  وخالل ما

 ,تقوم الباحثة بتوضيح اآلتي:االجتماعيه
إن الممارسههة المهنيههة هههي المواجهههة الحقيقيههة لصههورة الخدمههة االجتماعيههة. ألنههها التعامههل  -1

 المباشر مع المجتمع.
وخبهههههرات ومههههههارات. تتصهههههل  كلمههههها كهههههان الممهههههارس لديهههههه مسهههههئولية اجتماعيهههههة. ومعهههههارف -2

 بالممارسة. كلما أتقن أداء دوره. وانعكس بذلك على صورة المهنة بالمجتمع.
إن االعتراف المجتمعي بدايته ال تنبع إال من األخصائي االجتماعي. ومن ثم مؤسسات  -3

 الممارسة. ثم إلى المجتمع.
ات الممارسههة إن الممههارس المهنههي هههو حلقههة الوصههل بههين المؤسسههات األكاديميههة ومؤسسهه -4

 المهنية.
إذا ضعفت الممارسة المهنية. فذلك من ضعف الممارسين لقلة مهاراتهم وخبراتهم وحهبهم  -5

 للمهنة. مما يؤثر على انتمائهم المهني لها.
فكهههرة األخصههههائيين االجتمههههاعيون عههههن أنفسهههههم بالسهههلب ككههههونهم منتمههههون لمهنههههة الخدمههههة  -6

 ء المهني للخدمة االجتماعية.االجتماعية. هذا يعتبر مؤشر سلبي على االنتما
 رابعا": المعوقات التى تواجه ممارسه وتعليم الخدمه االجتماعيه.

تواجه المهنة الكثير من المعوقات التي تؤثر على مكانتها وعلى مسهتقبل الخهريجين منهها ومهن ثهم 
 فتؤثر تأثيرا  سلبيا  على مستوى االنتماء المهني لطالب الخدمة االجتماعية:

أو اقتنههاع بعههض القيههادات مههن المهههن والتخصصههات األخههرى بههدور الههذي يؤديههه عهدم فهههم  -1
 األخصائي االجتماعي في المؤسسة التي يرأسونها.

 قلة عدد األخصائيين االجتماعيين مقارنة بما يطلب منهم من أعمال. -2
 كثرة األعباء والمسئوليات الملقاة على عاتق األخصائي االجتماعي. -3
 ن وعدم رضاهم الوظيفي عن عملهم.عدم تحمس بعض األخصائيي -4
معوقات تتصل بثقافة المجتمع والبيئة االجتماعية. وعدم قبولها لدور الخدمة االجتماعية  -5

  في المجتمع.
 وجود عجز في عدد األخصائيين االجتماعيين في بعض المجاالت. -6
 قلة الدورات التدريبية أثناء العمل. -7
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 ج وأنشطة الخدمة االجتماعية في بعض المجاالت.عدم كفاية الميزانية أحيانا  لتنفيذ برام -8
 عدم تعاون بعض العاملين من المهن األخرى مع األخصائي االجتماعي. -6
  عدم تناول وسائل اإلعالم الجماهيرية في التعريف بمهنة الخدمة االجتماعية. -12

 -وقام "ماهر أبو المعاطي" بتحديد المعوقات التي تواجه الخدمة االجتماعية كاآلتي:
 المعوقات التي تواجه المهنة من داخلها وتشمل: -أ

اعتمههاد النمههوذج األمريكههي كنظههام للتعلههيم. ونقههص المراجههع العلميههة. وارتكههاز التعلههيم علههى  
الطرق المهنية. والفجوة بين المعرفة النظرية والممارسة الواقعية. وعدم تحديهد نظهام كهفء الختيهار 

ثهههار فهههي المهههؤتمرات المحليهههة والعالميهههة. وعهههدم تمييهههز دارسهههي الخدمهههة االجتماعيهههة والقضهههايا التهههي ت
 نظرية لممارسة الخدمة االجتماعية.

 المعوقات التي تفرضها طبيعة التغيرات المجتمعية العالمية والمحلية وتشمل اآلتي: -ب
تخلي الدولة تدريجيا  عن اإلنفاق على برامج الرعاية االجتماعية. واالتجاهات االقتصادية  

اه نحو الخصخصة. وتقليدية المؤسسات. ومشكلة البطالة وامتدادها لخريجي الخدمة الراهنة واالتج
االجتماعيهههههة. وعهههههدم تفههههههم المهنيهههههين مهههههن التخصصهههههات األخهههههرى العاملهههههة فهههههي مجهههههاالت الرعايهههههة 
االجتماعيههههة لطبيعههههة عمههههل األخصههههائي االجتماعيههههة. وتعقههههد المشههههكالت علههههى المسههههتوى المحلههههي 

 والدولي.
 -الخدمة االجتماعية: ممارسه وتعليم: آليات تعزيز خامسا"

إن إصالا وتطوير النظام التعليمي في مصر أصبح قضية هامة من قضايا التغيير كما  
أصهههبح ضهههرورة وههههدف اسهههتراتيجي. وأحهههد المتطلبههههات الرئيسهههية المتصهههلة بتحقيهههق األمهههن القههههومي 

حهاور تطهوير التعلهيم المصري. ومما ال شك فيه أن تطوير تعليم الخدمهة االجتماعيهة يعتبهر أحهد م
المصري ككل سواء بالنسبة لمرحلة التعليم قبل الجامعي أو بالنسبة للتعليم العالي والجامعي وذلك 
لمهها تقههوم بههه مهنههة الخدمههة االجتماعيههة مههن أدوار ومهها تتحملههه مههن مسههئوليات فههي المعاونههة علههى 

التعلههيم العههالي والجهههامعي تحقيههق األهههداف التربويههة واالجتماعيههة لكههل مههن التعلههيم قبههل الجههامعي و 
  الحكومية والخاص.

يجههب إتبههاع مههنهج شههامل اجتماعيهها  يسههعى بالضههرورة إلههى فهههم وتنههوع التجههارب للطههالب.  
والنظر في سبل تطوير مناهج التعليم التهي ههي الشهاملة لكهل مهراحلهم. بغهض النظهر عهن مسهتوى 

  االستعداد األكاديمي والخلفية االجتماعية والثقافية.
المحاضههههر البهههارز فههههي جامعهههة كهههوفنتري أنههههه ينبغهههي إنشههههاء دورة (Shaptonمايهههك )وقهههال 

ممارسة للخدمة االجتماعية وتؤخذ بعد الهدورة األكاديميهة. ومهن ثهم سهوف يتنهافس عليهها الخهريجين 
للحصول على عقود التدريب مهع أصهحاب العمهل. لتكهون بمثابهة الممارسهة العمليهة العامهة لطهالب 

  مثل ما يطبق على مهنة المحاماة.الخدمة االجتماعية. 
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تعد الجامعة أحد أهم مؤسسات المجتمع حيث يتم فيها عملية التطبيع االجتماعي. وكذلك  
إكسهاب الطهالب القههيم والمعتقهدات. وتغيههر سهلوكهم إذا كههان سهلوكا  مرفوضهها  مهن قبههل المجتمهع كمهها 

  لتعايش مع المجتمع األكبر.يقع على عاتقها مسئولية إكساب الطالب ثقافة المجتمع من أجل ا
 -إعادة تنظيم مهنة الخدمة االجتماعية:

وهناك عدد من العوامل واألسباب التي حالت بشهكل أساسهي دون أن تحتهل مهنهة الخدمهة  
بهين المههن األخهرى فهي المجتمهع والتهي ههي جهديرة بهها، وكهذلك الحهد   االجتماعية المكانة المتميزة

 مات المهنة الكاملة.من قدرتها إلى الوصول إلى مقو 
وفههي الواقههع هنههاك العديههد مههن الكتابههات التههي دعههت إلههى تنظههيم مهنههة الخدمههة االجتماعيههة،  

بحيههث يشههمل هههذا التنظههيم محتههوى المهنههة الههداخلي، وهنههاك مجموعههة مههن التسههاؤالت واالفتراضههات 
 التهههي يجهههب أن توضهههع موضهههع االهتمهههام فهههي ههههذا اإلطهههار وههههي مهههدى اهتمهههام السهههلطات الرسهههمية

الحكوميههة وخاصههة المحليههة منههها فههي الههدعم لألخصههائيين االجتمههاعيين للقيههام بههأدوارهم بفاعليههة فههي 
  مجتمعاتهم.

واألخصههائيين االجتمههاعيين لههديهم وضههعية متميههزة فههي الرعايههة االجتماعيههة، وبالتههالي مههن  
رجهة تأثيرهها الصعوبة بمكان التقليل من أهمية مهنة الخدمهة االجتماعيهة والخهدمات الموكلهة لهها ود

  في أنظمة الرعاية االجتماعية، وتأخذ مكانة متميزة لدي الرأي العام.

 لتحقيق االعتراف المجتمعي للمهنة يجب القيام باآلتي:
قيام الدولة بدعم مهنة االجتماعيهة مهن خهالل قيهام األجههزة التشهريعية بسهن القهوانين التهي  -1

لغيههر المتخصصهين فهي الخدمههة  تحهد مهن ممارسهة العمههل المهنهي لألخصهائي االجتمهاعي
االجتماعيههة وتجههريم هههذا العمههل، مههع االسههتعانة باألخصههائيين فههي كافههة الهيئههات األهليههة 

 والحكومية.
قيام نقابة المهن االجتماعية بتدعيم المهنة من خالل تنمية الوعي االجتمهاعي بهين أفهراد  -2

عهن حقهوق أعضهائها،  المجتمع، واإلسهام في دراسة مشكالت الممارسة المهنية، والهدفاع
واتخاذ اإلجراءات الكفيلة باالرتقاء بمستوى الممارسهة المهنيهة وتحسهين صهورة المهنهة فهي 
المجتمهههع، وتنميهههة شهههعور األخصهههائيين االجتمهههاعيين بالمسهههئولية المهنيهههة تجهههاه مهنهههتهم، 

يجاد نوع من التعاون المتبادل بين الممارسين واالكاديميين لتطوير العمل المهني.  وار
ام األخصائيين االجتماعيين ببهذل الجههد لتحسهين صهورة المهنهة مهن خهالل الفكهرة التهي قي -3

يعطونههههها عههههن المهنههههة سههههواء بتصههههرفاتهم أو أحههههاديثهم أو عالقههههاتهم مههههع المتخصصههههين 
  اآلخرين في مجال الرعاية االجتماعية.



 جامعة الفيوم  -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 

 

 34 

 العدد السابع

االهتمهههههام مهههههن جانهههههب الدولهههههة ب نشهههههاء المزيهههههد مهههههن كليهههههات الخدمهههههة االجتماعيهههههة لتخهههههريج  -4
ألخصههائيين االجتمههاعيين إلههى جانههب االهتمههام ب نشههاء معاهههد خاصههة عليهها فههي مختلههف ا

 محافظات الجمهورية.
ال يقصههد بههاالعتراف المجتمعههي بالنسههبة لمهنههة الخدمههة االجتماعيههة هنهها أن هههذه المهنههة ال  

تلقههى قههدر مههن االعتهههراف، فهههو مقههوم مهههن المقومههات الهامههة والمحوريههة لالعتهههراف بههأي مهنههة مهههن 
هن مفهوم أو مصطلح مهنة، ولكن االعتراف المجتمعي هنا بالنسبة لمهنة الخدمهة االجتماعيهة الم

هههههو العمههههل علههههى زيههههادة القاعههههدة الشههههعبية والقاعههههدة الفنيههههة لتههههدعيم الصههههالت بههههين مهنههههة الخدمههههة 
االجتماعيهههة والمؤسسهههات االجتماعيهههة الحكوميهههة والمههههن التهههي تشهههاركها العمهههل داخهههل نسهههق العمهههل 

 هذه المؤسسات.المهني في 
 من خالل الطرح السابق يتضح اآلتي:

 أن كل هذه العوامل مرتبطة ببعضها ومحورا  أساسيا  في دعم االنتماء لدى الطالب. -1
أن تحقيق االعتراف المجتمعي للمهنة من خالل إصدار قهانون لمزاولهة المهنهة، فهان ههذا  -2

التفهوق مههن أجهل التخههرج سهينعكس باإليجهاب علههى الطهالب ممها يخلههق دافعها  دراسههيا  نحهو 
 والممارسة المهنية فيما بعد.

أن يكون لوعالم الجماهيري صوتا  ينادي باسم الخدمة االجتماعية، ف ن هذا سيعلو مهن  -3
 مقدار المهنة لدي أصحابها أوال  ومن ثم أصحاب المهن األخرى ومن ثم المجتمع.

 االجتماعية لتلك األسباب التالية: لذا فالبد وأن يتحقق هذا لكي نرى الصورة اإليجابية للخدمة
 لرفع المكانة االجتماعية للمهنة باطراد. -1
للحصههول علههى إمكانيههات مجتمعيههة متزايههدة تسههاعدها علههى زيههادة فاعليتههها وتوسههيع نطههاق  -2

 أدوارها وزيادة خدماتها للمواطنين.
 لمساعدة المهن على الثقة فيما يمكن أن تؤديه الخدمة االجتماعية لهم. -3
ألخصائيين االجتماعيين ثقهة أكبهر فهي مقهدرتهم علهى خدمهة مجهتمعهم بواسهطة إلكساب ا -4

 إمكانياتهم المهنية.
لمسهههاعدة المههههن األخهههرى علهههى زيهههادة التعهههاون مهههع الخدمهههة االجتماعيهههة لتحقيهههق أههههداف  -5

  مشتركة.
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 أخيرا" : رثى مستقبليه فى تعليم وممارسه الخدمه االجتماعيه :
الهذى اطلعهت عليهه الباحثهه تهم التوصهل الهى العديهد مهن التوصهيات بنهاءايعلى االطهار النظهرى     

تعزيهههز مسهههتقبليه بشهههان  والتهههى تحهههاول الباحثهههه رصهههدها واالسهههتناد اليهههها وذلهههك للوصهههول الهههى رؤي
،وذلههك مههن خههالل االسههتناد الههى مهها العديههد مههن المجتمعاتفههى ممارسههه وتعلههيم الخدمههه االجتماعيههه 

، همهن معطيهات نظريهه ومهداخل واتجاههات ونمهاذج علميه طهرق الخدمهه االجتماعيهه انطوت عليهه 
ن ههذه المنظمهات ههى التهى تحهدد ،أل التعليميههمهن خهالل المنظمهات المهنهه  ويمكن تحقيق أهداف

 المهنيهههههه فهههههى حهههههدود واطهههههار الممارسهههههه األخصهههههائى االجتمهههههاعىطبيعهههههه األدوار التهههههى يقهههههوم بهههههها 
،ومن ثم حاولت الباحثه ان وممارسه المهنهلتعزيز تعليم ،وتأسيسايعلى ذلك برزت مداخل متعدده 

وفيمدا يلدى مجموعده مدن المحكدات ، فى تعليم وممارسه الخدمه االجتماعيهه مستقبليه  تضع رؤي
 :لتعزيز وممارسه تعليم الخدمه االجتماعيه المستقبليه  التى تم من خاللها وضع الرثي

 أوال": المسلمات التى تنطلق منها الرثى المستقبليه: 
 ميه الدور الذى يمكن أن يقوم به خريجى الخدمه االجتماعيه فى تنميه المجتمع .أه -
الوظههائف التههى يمكههن أن تقههوم بههها مهنههه الخدمههه االجتماعيههه فههى تحسههين الخههدمات االجتماعيههه  -

 للعمالء .
 : اليها الرثى المستقبليهاألهداف التى تسعى  ثانيا"":
  الهدف المعنوى 

 تعليم وممارسه الخدمه االجتماعيه .وعى العام حول ويتمثل فى رفع مستوى ال
 لهدف المادىا 

العمل على رفع قدرات األخصائيين االجتماعيين من خالل خطه االعداد المهنى لطالب 
 البد من تحقيق مجموعه من األهداف الفرعيه التاليه : الخدمه االجتماعيه ،

 ممارسه وتعليم الخدمه االجتماعيه. تفعيل دورها فىلبناء القدرات البشرية والمؤسسية  -أ
 التنسيق بين الجهود والجهات المعنية بالقضية . -ب
 . الخاصه بهم والمطالبة بتعديل القوانين األخصائيين االجتماعيينحقوق  عن الدفاع -ج

 تعليم وممارسه الخدمه االجتماعيه:  ثالثا": األس  التى تقوم عليها رثي
ى مجموعده مدن األسد  والركدائز التدى يمكدن االسدتفاده منهدا فدى تعتمدد هدذه الرثيده علد       

 تطبيق الرثي المستقبليه،وهى مايلى : 
 االطار النظرى .-
 االستفاده من نتائج البحوث والدراسات السابقه . -
 االستفاده من خبرات الدول األخرى فى أليات تعزيز ممارسه وتعليم الخدمه االجتماعيه. -
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ن الضرورى توافر مجموعه من الوسائل المهنيه التى  يجدب أن يسدتخدمها وترى الباحثه انه م
 األخصائى االجتماعى لتطبيق الرثي المستقبليه منها مايلى : 

اجراء بحوث ودراسات علميه تستهدف تقويم عمليه تعليم وممارسه الخدمهه االجتماعيهه علهى أن -
 يتم التقويم فى ضوء المتغيرات الراهنه .

ت تسههتهدف مناقشههه قضههيه تعلههيم الخدمههه االجتماعيههه ،بحيههث يضههم خبههراء التعلههيم عقههد مههؤتمرا -
 لالستفاده من خبراتهم فى هذا الجانب .

عقد اللقاءات الدوريه بين القائمين على التدريس لكل طريقه من طرق مهنه الخدمه االجتماعيه  -
منهههاهج لتالفهههى أوجهههه القصهههور لتحديهههد المنهههاهج التعليميهههه المرتبطهههه بهههها والتقهههويم المسهههتمر لههههذه ال

 لتتوافق مع متطلبات الواقع .
 ايجاد التكامل والتالقى بين الكليات والمعاهد والمؤسسات التدريبيه. -

 : االستراتيجيات المستخدمه فى تطبيق هذه الرثيه 
 : لتوعيه والتعليم ا هاستراتيجي -

من األنشطه واألدوات  والمقصود بهذه االستراتيجيه هو قيام الممارس المهنى بمجموعه
بقصد التأثير على الثقافه المجتمعيه والرأى العام ألفراد المجتمع،للدرجه التى يتمكنون 
فيها من التأثير على الجهه المستهدفه من عمليه الدفاع أو المدافعه أى أن المنظمه التى 

 تتبع هذه االستراتيجيه انما تستثمر قوه الجماهير وتأثيرهم. 
 ة الضغط :استراتيجي -

مع واضعي السياسات التخاذ إجراءات فورية  خصائى االجتماعىويستخدمها األ      
 لتفعيل برامج تعليم وممارسه الخدمه االجتماعيه .

 استراتيجية اإلقناع : -
التطوير بضرورة  الجهات المعنيهاالجتماعي وذلك إلقناع  خصائىويستخدمها األ 

 نظمه ذات العالقه بعمل األخصائيين االجتماعيين .المستمر للتشريعات والقوانين واأل
 استراتيجيه التنسيق : -
 مهههن أجهههل الوصهههول الهههى نظهههام فعهههال ومسهههتدام لتنميهههه  خصهههائى االجتمهههاعىويسهههتخدمها األ

 قدرات خريجى الخدمه االجتماعيه بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيه .
 : أدوار المنظم االجتماعى 

 دور الممكن. –دور الميسر  –دور المساعد  –دور الخبير  –ه دور الموج –دور المثقف 
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 المستقبلية متطلبات تحقيق الرثي: 
ممارسه وتعليم الخدمه في الواقع الميداني يتم التركيز على مقومات  لكي يتم تحقيق الرثي 

 فيما يلي : االجتماعيه،
ارسه المهنيه وكذلك ويقصد بها فهم خريجى الخدمه االجتماعيه لمهارات الممالفهم :  -0

 العقبات والصعوبات   التى تؤثر على تطور مناهج تعليم الخدمه االجتماعيه .
ويقصد بها تزويد خريجى الخدمه االجتماعيه بمجموعه من العلوم االنسانيه المعارف :  -7 

 والنظريات الحديثه التى تساعده على فهم طبيعه الممارسه المهنيه،وكذلك تزويده بمجموعه من
المهارات والقيم المهنيه التى تتماشى مع طبيعه المجتمع بما يساعده على الممارسه المهنيه بشكل 

 فعال وايجابى .
وتمثل المهاره فى القدره على استخدام المعرفه استخداماي أمثل ،وتطبيقها عند المهارات :-3

هارات التى يجب توافرها االستعانه بها كاجراء لتنفيذ أهداف محدده،ومن ثم هناك العديد من الم
 ومن أهم هذه المهارات :لدى خريجى الخدمه االجتماعيه 

 مهاره التسويق االجتماعى.-  مهاره المدافعه . -   مهاره االتصال. -
 : السياسات التى تحقق اهداف الرثي المستقبلية 

ضهههروره تطهههوير منهههاهج تعلهههيم وممارسهههه الخدمهههه االجتماعيهههه لتشهههمل مههههارات االتصهههال   -
 مدافعه عن المهنه. وال

ضروره أن  تساهم مناهج ومقررات تعليم وممارسهه الخدمهه االجتماعيهه فهى زيهاده قهدرات   -
 خريجيها لالتصال بالقيادات على اختالف أشكالها.

علهى كافهه المسهتويات )محليها قضايا ومشكالت المهنه وجود سياسه بحثيه مستمرة تتناول   -
 ،اقليميا، دوليا(

 تمد عليها الرثي المستقبلية :اآلليات التى تع- 

 الحماية - العالج  -      المنع - الوقاية  -  

 :  وزاره االعالم والصحافه .  - األجهزه المشاركه فى تحقيق هذه الرثي 
منظمههات حقههوق  –الجمعيههات األهليههه  –االتحههادات  –المنظمههات االجتماعيههه) النقابههات   -

 االنسان ( 
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 :المراجع العلميه لالستزاده  -
 أوال": المراجع العربيه :

: نمههاذج ونظريههات تنظههيم المجتمههع. القههاهرة. دار الثقافههة إبددراهيم عبددد الددرحمن رجددب وآخددرون .1
 .1683للطباعة والنشر. 

أساسيات التدريب الميداني في محيط الرعاية االجتماعية والتنميهة  إبراهيم عبد الرحمن رجب: .2
 .1688االجتماعية. القاهرة. مكتبة وهبة. 

الممارسة المهنية واإلشراف في طريقهة العمهل مهع الجماعهات. القهاهرة. المكتهب  راهيم مرعي:إب .3
 .1666العربي للنشر والتوزيع. 

التخطههيط اإلسههتراتيجي للتعلههيم الجههامعي )دوره فههي متطلبههات التنميههة  أحمددد محمددود الزنفلددي: .4
 .2212المستدامة(. القاهرة. مكتبة األنجلو المصرية. 

: الخدمهة االجتماعيهة المعاصهرة. اإلسهكندرية. المكتهب ب, مريم إبدراهيم حنداجمال شحاتة حبي .5
 .2211الجامعي الحديث. 

قضايا وبحوث واتجاهات حديثة في تعليم وممارسة الخدمة االجتماعية.  جمال شحاتة حبيب: .6
 .2212اإلسكندرية. المكتب الجامعي الحديث. 

رة. المكتهههب الجهههامعي الحهههديث. مشهههاكل وقضهههايا معاصههه حسدددين عبدددد الحميدددد أحمدددد رشدددوان: .7
1667. 

: الممارسهههة العامهههة فهههي الخدمهههة االجتماعيهههة مهههع الجماعهههة حسدددين محسدددن سدددليمان وآخدددرون .8
 والمؤسسة والمجتمع. القاهرة. مكتبة األنجلو المصرية. بدون سنة نشر.

: ممارسههات الخدمههة االجتماعيههة فههي حمدددي عبددد الحددار  البخشددونجي, سدديد سددالمة إبددراهيم .6
 .1666إلسكندرية. مؤسسة حورس. المدرسة. ا

: الخدمههة االجتماعيههة المباشههرة )نظريههات ومقههاييس(. اإلسههكندرية. حمدددي محمددد منصددور .12
 .2212المكتب الجامعي الحديث. 

التقههدير المجتمعههي لههألداء المهنههي لألخصههائيين االجتمههاعيين  رأفددت محمددد جددالل أحمددد: .11
ر فههههي )مجلههههة دراسههههات الخدمههههة )العههههاملين بجمعيههههات تنميههههة المجتمههههع المحلههههي(. بحههههث منشههههو 

(. جامعهههة حلهههوان. كليهههة الخدمهههة 2. العهههدد 1667االجتماعيهههة والدراسهههات اإلنسهههانية(. )أبريهههل 
 االجتماعية.

: تنظهههيم المجتمهههع وقضهههايا التعهههولم )مهههداخل مهنيهههة ونظريهههات رشددداد أحمدددد عبدددد اللطيدددف .12
 .2225علمية(. القاهرة. دار المهندس للطباعة. 

: دليههل التههدريب الميههداني لطههالب محمددد محمددود مصددطفى سوسددن عثمددان عبددد اللطيددف, .13
 .2222الخدمة االجتماعية. القاهرة. مركز نور اإليمان. 
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دليل التهدريب الميهداني لطهالب الخدمهة االجتماعيهة.  طلعت مصطفى السروجي وآخرون: .14
 .2228حلوان. مركز نشر وتوزيع المكتب الجامعية. 

خدمهة االجتماعيهة. القهاهرة. دار الثقافهة العبريهة. البحث فهي ال عبد الحليم رضا عبد العال: .15
1663. 

مقدمههة فههي الخدمههة االجتماعيههة. القههاهرة. مكتبههة األنجلههو عبددد الفتدداح عثمددان وآخددرون:  .16
 .2223المصرية. 

: معوقههات البحههث العلمههي فههي كليههات التربيههة مههن وجهههة عبددد ا المجيدددل, سددالم شددما  .17
التربيههة بصههاللة نموذجهها (. بحههث منشههور فههي  –نيههة نظههر أعضههاء الهيئههة التدريسههية )دراسههة ميدا

 .2212( 2+  1العدد ) – 26المجلد  –)مجلة جامعة دمشق 
: فعاليهة برنهامج التهدخل المهنهي باسهتخدام المهدخل التنمهوي فهي خدمهة علي علدي اليمدامي .18

الجماعهههههة وزيههههههادة األداء المهنههههههي لطههههههالب التههههههدريب الميههههههداني. مجلههههههة دراسههههههات فههههههي الخدمههههههة 
الجههزء الخههامس(. جامعههة حلههوان.  – 2211)أبريههل  32ة والعلههوم اإلنسههانية. العههدد االجتماعيهه

 كلية الخدمة االجتماعية.
: العمههل وعلههم االجتمههاع المهنههي ياألسههس النظريههة والمنهجيههةي. الحميددد الزيدداتكمددال عبددد  .16

 . .2221القاهرة. دار غريب للطباعة. 
العامهههة للخدمهههة االجتماعيهههة. الممارسهههة  مددداهر أبدددو المعددداطي علدددي, أيمدددن أحمدددد جدددالل: .22

 .2212اإلسكندرية. المكتب الجامعي الحديث. 
االتجاههههات الحديثهههة فهههي الخدمهههة االجتماعيهههة. اإلسهههكندرية. مددداهر أبدددو المعددداطي علدددي:  .21

 .2212المكتب الجامعي الحديث. 
االتجاهههات الحديثههة فههي جههودة تعلههيم الخدمههة االجتماعيههة )مههع  مدداهر أبددو المعدداطي علددي: .22

 .2213ة وعربية وعالمية( اإلسكندرية. المكتب الجامعي الحديث. نماذج مصري
الخدمههة االجتماعيههة فههي مجههاالت الممارسههة المهنيههة. القههاهرة. مدداهر أبددو المعدداطي علددي:  .23
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