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   مدخل :
والتهههى ينظهههر اليهههها بأنهههها  تنهههابهههالنظر الهههى المتغيهههرات العالميهههة المعاصهههرة التهههي تحهههدث فهههي حيا   

المفهههاهيم واألفكهههار والتطبيقهههات الجديهههدة التهههي طهههرأت واسهههتجدت علهههى األبعهههاد الرئيسهههة التهههي تشهههكل 

العهههالم المعاصهههر، وههههي األبعهههاد : المعرفيهههة، والمعلوماتيهههة، واالقتصهههادية، والسياسهههية، والثقافيهههة ، 

تنميههة وتقههدم قائمهها علههى انبثههاق  فههالمتغيرات المعاصههرة ليسههت أزمههات طارئههة ومشههكالت حياتيههة بههل

عصهههر جديهههد فكهههرا  ومفهومههها  وتطبيقههها  . فهههالعلم يتطهههور خهههالل لحظهههات زادت مهههن عمليهههات ابتكهههاره 

واحتكاره وتقادمه، وكل يوم تظهر علوم وتخصصهات جديهدة ، والتوجهه المسهتقبلي لهها يتمركهز فهي 

أمههها المعلوماتيهههة فتتميهههز التخصصهههات يالبينيهههةي وفهههي إيجهههاد مهههداخل بحثيهههة تحتهههوي ههههذه الفهههروع ، 

بالسيطرة والتفاعل والتواصل الزمنهي والمكهاني، ممها زاد مهن توظيفهها فهي العمليهة التعليميهة ، وأدى 

إلى ظهور أنماط ومؤسسات تعليمية جديدة ، فالتوجه المستقبلي لها يتمركز في النظم الذكية التي 

دولي لألخصههههائيين االجتمههههاعيين تتميههههز بتنميههههة مهههها يعههههرف بالههههذكاء الجمعههههي. ويؤكههههد االتحههههاد الهههه

م : ان الخدمة االجتماعية مهنة قائمة على الممارسة واالنضباط األكاديمي الذي يعهزز 2214فى

التغيير االجتماعي والتنمية والتماسك االجتماعي وتمكين وتحرير الناس من خهالل تطبيهق مبهادى 

رام التنههوع الثقههافي الههذى هههو اسههاس العدالههة االجتماعيههة وحقههوق االنسههان والمسههئولية الجماعيههة واحتهه

ممارسههههة الخدمههههة االجتماعيههههة التههههي مدعومههههة بنظريههههات الخدمههههة االجتماعيههههة والعلههههوم االجتماعيههههة 

واالنسانية والمعارف األصلية لمعالجة تحديات الحياة وتعزيز الرفاهية واألداء االجتماعي والنفسي 

عقههههدين األخيههههرين توسههههعا  ملحوظهههها  فههههى لألفهههراد واألسههههر والمجموعههههات والمجتمعههههات . ولقههههد شهههههد ال

استخدام تكنولوجيا المعلومات فى ممارسة الخدمهة االجتماعيهة ، ذلهك التوسهع شهمل كافهة مجهاالت 

  Webوالشههبكات  E-Mailالمهنههة : فعلههى مسههتوى المشههاركة الفرديههة ، نجههد أن البريههد اإللكترونههي 

يهاس عهالمي، ويمكهن ان نحهدد الههدف تجعل الممارسة المباشرة المعالجهة لالنترنهت ممكنهة علهى مق
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من التعليم في الخدمة االجتماعية السعي نحو تغيير سلوك المتعلم ومفاهيمهه وأسهلوب تعاملهه فهي 

كسههابه  المجتمههع بشههكل دائههم ومسههتمر عههن طريههق المعههارف العلميههة والقههيم واالتجاهههات االيجابيههة وار

لتحقيهق ي الغهرض الثالثهي ي تشهجع  قدر من المههارات للعمهل مهع انسهاق وحهدات الممارسهة المهنيهة

التغييهههر االجتمهههاعي والتنميهههة والتماسهههك االجتمهههاعي وتطبيهههق مبهههادى العدالهههة االجتماعيهههة وحقهههوق 

االنسان والمسئولية االجتماعية واحترام التنوع الثقافي ، وهذا يتطلب البحث عن بناء هوية للمهنهة 

 تنعكس على مستويات الممارسة. تتسق مع الهدف المنبثق من المتغيرات المعاصرة والتى

وفي ههذه الورقهة نعهرض لهيس بنهاء هويهة للمهنهة انمها طهرا محاولهة لتطهوير بعهض المؤشهرات ذات 

الصلة بالهوية المهنية للخدمة االجتماعية بمها يتسهق مهع المتغيهرات الراهنهة والمعرفهة العلميهة حتهى 

دمهة االجتماعيهة فهي المجهاالت نتمكن من المسهاهمة فهي تطهوير بهل وبنهاء منههاج عمهل  جديهد للخ

 النوعية يتسق مع تكنولوجيا الفصول االفتراضية والمتغيرات الراهنة. 

 ديناميات الهوية المهنية للخدمة االجتماعية : األول:المحور 
الهويهههة المهنيهههة تتطهههور وتتغيهههر علهههى مهههدى حيهههاة الفهههرد، ف نهههها ليسهههت ثابتهههة ولكنهههها تتغيهههر  -

إنشهههاء الهويهههة المهنيهههة مهههن خهههالل المعتقهههدات والمواقهههف، اسهههتجابة لتجهههارب مختلفهههة، ويهههتم 

والقههيم، والههدوافع، والخبههرات التههي يحههددها األفههراد أنفسهههم، فههي حيههاتهم المهنيههة الحاليههة أو 

 المتوقعة. 

الهوية المهنية عبارة عن المفهوم الذي يصف كيهف نتصهور أنفسهنا ضهمن سهياقنا المهنهي  -

: عمليهة ديناميهة متطهورة، والتهي سهيتم بناؤهها علههى وكيفيهة التواصهل إلهى اآلخهرين. والهويهةو

طههههههول الحيههههههاة، والتههههههي تههههههرتبط بمصههههههالح الشههههههخصي المهنههههههى ي  وأدواره ومواقفههههههه وقيمتههههههه 

والتوجهات، التي تحتاج إلى أن تكون متكاملة والتهي تغيهر فهي درجهة أهميهة، تبعها للسهياق 

 واألهمية.
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ثر هذه العملية بعدد مهن العوامهل، بمها تطوير الهوية المهنية يتطلب التنمية التنظيمية وتتأ -

فهههي ذلهههك التعلهههيم، والتطلعهههات الوظيفيهههة، والمواقهههف المهنيهههة، والخبهههرة فهههي العمهههل، والرضههها 

الههوظيفي، وظههروف العمههل وتشههمل التنميههة رصههد كيفيههة إدارة األفههراد حيههاتهم المهنيههة داخههل 

 ظيفي ألعضائها.المنظمة، وما هو أبعد من ذلك، وكيفية تنظيم المنظمات للتطوير الو 

( الهويههة المهنيههة : مجموعههة مسههتقرة نسههبيا ودائمههة مههن الصههفات 1678قههد عههرف شههاين ) -

والمعتقههدات والقههيم والههدوافع و تجههارب مههن حيههث تعريههف النههاس أنفسهههم فههي دورة المهنههي ، 

فالهويههة عمليههة ديناميههة تتطههور مههع مههرور الوقههت مههن خههالل عمليههات مثههل استكشههاف أو 

التغذيههههة الراجعههههة وزيههههادة مسههههتويات الههههوعي الههههذاتي. ويشههههير دوبههههرو  القههههدرة علههههى اسههههتخدام

( إلى أن للية مهمة لهذه العمليات هي الشبكة التنموية من حيث المدى 2225وهيجينز )

والكثافهههة، فالشهههبكات ذات الكثافهههة المنخفضهههة ههههي أكثهههر مالءمهههة لتطهههوير الهويهههة المهنيهههة 

يعهههرف أعضهههاء الشهههبكة بعضههههم  والتهههي يمكهههن أن تشهههكل فهههي سهههياق واحهههد، حيهههث الجميهههع

الههبعض )علههى سههبيل المثههال داخههل منظمههة واحههدة ( شههبكات منخفضههة الكثافههة يههتم رسههمها 

 لألفراد لمجموعة من السياقات .

الهويهههة المهنيههههة باعتبارههههها شهههكال مههههن أشههههكال الهويههههة االجتماعيهههة والتههههى تهههههتم بتفههههاعالت  -

االنتمهاء إلهى مجموعهات مهنيهة جماعية في مؤسسة العمل، وتتعلق بكيفيهة مقارنهة النهاس و 

أخههههرى وتتطههههور الهويههههة المهنيههههة بمههههرور الوقههههت وتنطههههوي علههههى المواقههههف والقههههيم والمعرفههههة 

والمعتقهههدات والمههههارات التهههي يهههتم تقاسهههمها مهههع اآلخهههرين داخهههل ههههذه المهنهههة. ويهههرى تيرنهههر 

( علهههى أنهههه يمثهههل يتقهههدير الهههذات الجمهههاعي لتصهههوير 1662( كروكهههر ولوهتهههانن )1666)

التههي يقههيم النههاس مههن خاللههها أنفسهههم يمههن حيههث العضههوية داخههل المجموعههةي التههي العمليههة 
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تتطلب مقارنة إيجابية مع يالمجموعات الخارجية ذات الصلةي في دراسة المهن، تم رفض 

  ويمكن ان نحدد ابعاد الهوية المهنية كما يلى :نهج السمات التقليدية 

 المؤسسة العلمية .1

 ةالتخصص والدراسات االمبريقي .2

 تصور الدور .3

 التدريب العملي .4

 االمتثال للمعايير .5

 التطوير المهني. .6

  :المحور الثاني: مثشرات تطوير الهوية المهنية في الخدمة االجتماعية
إن التفكيههر فههي تطههوير او اعههادة النظههر فههي الهويههة المهنيههة لههيس عمههل علمههي مههن السهههل انمهها   

ل والوصول الى التهديدات ونقاط القوة والضهعف يتطلب فريق عمل للدراسة واستقراء الواقع والتحلي
والفرص والتعمهق فهي دراسهة المتغيهرات والمنهاهج القائمهة والمعهايير األخالقيهة للممارسهة التهي تهوفر 
صور إرشادية لالكاديميين والتي تعزز هوية مهنية قوية تحقهق الغهرض مهن المهنهة  وكهذا االتفهاق 

د مؤشههرات تطههوير الهويههة لمهنههة الخدمههة االجتماعيههة علههى معههايير العمههل المهنههى، ويمكههن ان نحههد
 على النحو التالي :

 االهتمام والغرض مع إعادة تحديد حدود المهنية. .1
 تطوير بعض أنماط المعرفة والتعلم. .2
 الهوية الشخصية النساق التعلم. .3
 القيادة في مجتمعات التعلم. .4
 المعرفة العلمية والمعرفة المتخصصة. .5
 ونمزجه األدوار.فحص الدراسات والبحوث  .6
 المعرفة التقنية وقياس العائد. .7
 التفكير النقدي واإلبداعي. .8
 الكفاءة للتنفيذ والمعرفة في مجتمع الممارسة . .6
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 .المعايير األخالقية في تعليم الخدمة االجتماعية.12   

 
 ( يبين المعايير االخالقية لتعليم الخدمة االجتماعية. 1شكل  ) 

 خدمة االجتماعية في ظل المتغيرات الراهنةالمحور الثالث: أمراض ال
تسهههتهدف الخدمهههة االجتماعيهههة التهههدخالت للهههدعم االجتمهههاعي النسهههاق التعامهههل عالجيههها وألغهههراض  

التنمية والحماية والوقائية وذلك باالعتماد على األدبيات المتاحة والخبراء، وقد تم تحديد األغراض 
 األساسية للخدمة االجتماعية  :

 المسههتبعدين اجتماعيهها -يل الحمايههة االجتماعيههة لههدمج الفئههات مههن المهمشههينالقيههام بتسههه-
 .المحرومين والضعفاء والمجموعات المعرضة للخطر من الناس

  العمل على تشكيل عالقات عمل على المدى القصير والطويل مع انساق التعامل وتعبئة
 -الرعايهة  –ز الرفاهيهة األفراد واألسر والجماعات والمنظمات والمجتمعهات المحليهة لتعزيه

 .والقدرات على حل مشكلتهم
 مساعدة وتثقيف الناس من اجل الحصول على الخدمات والموارد في مجتمعاتهم. 
 المشههاركة فههي صههياغة وتنفيههذ السياسههات والبههرامج التههي تعههزز الرعايههة االجتماعيههة للنههاس- 

تقرار االجتمهههاعي، تعزيهههز التنهههاغم االجتمهههاعي الجمهههاعي واالسههه -التنميهههة وحقهههوق اإلنسهههان
 .بقدر ما يكون هذا االستقرار بما ال ينتهك من حقوق اإلنسان

  تشجيع الناس على المشاركة في الهدعوة لتحقيهق االمهن الفكهرى فيمها يتعلهق بالتصهدي مهن
خهههالل اسههههتثمار وتوجيهههة شههههبكات التواصهههل االجتمههههاعي مهههن اجههههل التقليهههل مههههن المخههههاطر 

 .ة والدوليةوالمخاوف المحلية والوطنية واإلقليمي
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  العمههل مههع األشههخاص او القيههادات لمناصههرة صههياغة وتنفيههذ السياسههات التههي تسههتهدف أن
تكههههون متفقههههة مههههع المبههههادو األخالقيههههة للمهنههههة ومناصههههرة التغييههههرات فههههي تلههههك السياسههههات 
والظروف الهيكلية التي تحهافظ علهى النهاس فهي المواقهف المهمشهة، المحرومهة والضهعيفة، 

 .سجام االجتماعي الجماعي واالستقرار من مختلف الفئاتوتلك التي تنتهك االن
  العمل من أجل حماية الناس الذين ليسوا في وضع يسمح لهها القيهام بهذلك بأنفسههم، علهى

سبيل المثال األطفال والشباب الذين يحتاجون إلى الرعاية واألشهخاص الهذين يعهانون مهن 
 .مقبولة ومن الناحية األخالقيةمرض عقلي أو التخلف العقلي، وضمن حدود القوانين ال

  االنخراط في العمل مع القيادات للتأثير على السياسة االجتماعية والتنمية االقتصادية من
 .اجل إحداث تغيير والقضاء على عدم المساواة

  العمهههل مهههن اجهههل تعزيهههز مجتمعهههات مسهههتقرة ومتناغمهههة واالحتهههرام المتبهههادل التهههي ال تنتههههك
  .حقوق اإلنسان الناس

  يههههز احتههههرام التقاليههههد والثقافههههات واإليههههديولوجيات والمعتقههههدات واألديههههان بههههين الجماعههههات تعز
 .والمجتمعات المختلفة، بقدر هذه ال تتعارض مع حقوق اإلنسان األساسية للسكان

  دارة البههرامج والمنظمههات المتخصصههة فههي أي مههن األغههراض المرسههومة تخطههيط وتنظههيم وار
 .أعاله

 :تعليم وممارسة الخدمة االجتماعيةالمحور الرابع: تكنولوجيا  

 تكنولوجيا تعليم الخدمة االجتماعية: -ا
أي )التفكير    Techno-Logicبالنظر الى التكنولوجيا  نجدها تتكون من مقطعين :    -

المنطقي( ولكن هذا المفهوم تطور ليرتبط بالعلوم التطبيقية وتطورها، والتي أصبحت من األمور 

طور العالم وتقدمه في جميع المجاالت االجتماعية واالقتصادية التي ال غنى عنها في ت

والعسكرية والتعليمية. فالتكنولوجيا االستخدام العلمي السليم للموارد المتاحة أو الطاقات 

 واإلمكانيات المتوفرة. وعلى هذا تتألف تكنولوجيا التعليم من عدة عناصر أساسية: 

 عليمية .األجزاء المتعلقة بتصميم العملية الت .1
 األجهزة واألدوات التعليمية التي تستخدم في التعليم. .2
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 الديناميكية والتفاعل بين جميع عناصر هذه األنظمة وفروعها.  .3
تمثههل تكنولوجيهها التعلههيم التقنيههات الفنيههة العلميههة والعمليههة التههي يعتمههد عليههها المههدرس للقيههام بواجبههه  -

ليم في الخدمة االجتماعية أكثر مهن اسهتخدام المهني على نحو أفضل وعلى هذا فتكنولوجيا التع

اآلالت واألدوات انمههها األخهههذ باألسهههلوب المنهجهههي أو أسهههلوب النظهههام الهههذي يكمهههن فهههي التوظيهههف 

الدوات التعليم واسهتخدامه لتحقيهق أههداف محهددة بكفهاءة عاليهة .وفهى ههذا الصهدد  لقهد أوضهح ) 

 -اآللهة  -نظيم متكامل يشمل ي اإلنسهان تشالز هوبان ( عناصر تكنولوجيا التعليم والتى تمثل ت

اإلدارة ي ، فتكنولوجيهها تعلههيم الخدمههة االجتماعيههة يمكههن أن  -أسههاليب العمههل   -األفكههار واآلراء 

والههذي يقههوم علههى التفاعههل مههع عضههو هيئههة التههدريس أو مههع  التعلههيم المتههزامنتههتم بأسههلوبين األول 

التقنيهات  التعلهيم غيهر المتهزامنرة فيتضهمن المتعلمين اآلخهرين عهن طريهق اإلنترنهت بصهورة مباشه

المسههههتخدمة فههههي: المههههواد الموجههههودة علههههى اإلنترنههههت أو علههههى أقههههراص مدمجههههة أو أشههههرطة فيههههديو 

مسههموعة ومرئيههة أو علههى شههكل كتههب إلكترونيههة وغيرههها مههن مصههادر التعلههيم، والبريههد اإللكترونههي 

 -نترنههت اوعلههى أقههراص مدمجههة ومنتههديات النقههاش وغيرها.وكههل مههواد المنهههاج المنقولههة عبههر اإل

موضههوعة ومدروسههة بعنايههة مههن قبههل المختصههين فههي إدارة الجههودة الشههاملة والخدمههة االجتماعيههة 

ويقّدم مضمون المادة بأسلوب تفاعلي يؤدي إلى استيعاب قدر أكبر من المادة المدروسة ويمكن 

 توفير المناهج بعد عرضها بأسلوب تفاعلي على موقع الكلية أو المعهد.
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 ( يبين عناصر تكنولوجيا تعليم الخدمة االجتماعية. 2شكل )                        

ليس التعليم باستخدام التكنولوجيا بديل عهن التعلهيم التقليهدي للحصهول علهى الشههادة الجامعيهة فهي  -
معاههههههد وكليهههههات الخدمهههههة االجتماعيهههههة أنمههههها يجهههههب ان يكهههههون جهههههزء اساسهههههى مهههههن تعلهههههيم الخدمهههههة 

ة وستكون له نفس السلبيات إذا لم يحدث تطوير في المحتوى العلمي ومهارات عضو االجتماعي
هيئهههة التهههدريس والمعهههاونين ومشهههرفي التهههدريب. فيجهههب أن ينظهههر إليهههة كرافهههد مهههن روافهههد المعرفهههة 

 الحديثة يتطلب لليات ودراسات ليكون جزء من مكون العملية .
وشهبكاته  لليهات االتصهال الحديثهة مهن حاسهب التعليم اإللكترونهي ههو طريقهة للتعلهيم باسهتخدام -

بوابهات  ووسائطه المتعددة من صوت وصورة ورسومات ولليات بحث ومكتبات إلكترونية وكهذلك
التقنيهة بجميهع  اإلنترنت سواء كان عن بعد أو في الفصهل الدراسهي المههم المقصهود ههو اسهتخدام

ولتطبيههق التعلههيم 2 وأكبههر فائههدةأنواعههها فههي إيصههال المعلومههة للمههتعلم بأقصههر وقههت وأقههل جهههد 
  : اإللكتروني البد من توفر مجموعة من العناصر منها

 internet شبكة اإلنترنت    -                     . أجهزة الحاسب - .1
 . األقراص المدمجة -   .بالكلية اوالمعهد الشبكة الداخلية .2
  ونيةاإللكتر  المكتبة -                    الكتاب اإللكتروني - .3
 وقد تم تحديد األهداف األولية للمشروع فى الجزء التالي : المعامل اإللكترونية .4
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يمكن إنشاء شبكة داخلية واحدة للمساعدة فهى دمهج التهدريس والهتعلم والمعرفهة العلميهة فهي  .5
التخصههص فههي المجههاالت النوعيههة وطههرق الممارسههة علههى مسههتوى الكليههة والمعهههد ويمكههن 

لمعاهد على مستوى الجامعة وايضا على المستوى العربي والدولي التشبيك بين الكليات وا
 .ي الفصول الذكية او االفتراضيةي

 نماذج تكنولوجيا المعلومات فى تعليم الخدمة االجتماعية -

 تعليم مهارات الحاسب اآللى للطالب : -1
جتماعية منذ عام يبدأ هذا المقال بمناقشة استخدام تكنولوجيا المعلومات المتزايد داخل الخدمة اال

ويعرف االستخدامات المستقبلية المحتملة لتكنولوجيا المعلومات داخل هذا المجال ،   1672
وبسبب قابلية تطبيقها على مهنة الخدمة االجتماعية يناقش المؤلفون مدى الرغبة الملحة 

تماعية فى ومعوقات دمج متطلبات تعليم )محو أمية( الكمبيوتر داخل برامج تعليم الخدمة االج
الدراسات العليا ، ويقدم المؤلفون بعد ذلك نتائج دراستهم لبحث مدى إدراك برامج الخدمة 
االجتماعية للحاجة ودمج تكنولوجيا المعلومات فى مناهجهم ، وبالرغم من الذين شملتهم الدراسة 

لغالبيتهم وجود ( فى المنهج وكان ITعامة يوافقون على أهمية إدخال تعليم تكنولوجيا المعلومات )
قليل لتكنولوجيا المعلومات فى برامجهم ، والسبب الرئيسى لعدم إدخال تكنولوجيا المعلومات فى 
تعليم الخدمة االجتماعية هو أنه لم يكن هناك مساحة كافية فى المناهج الحالية ، وتم اقتراا 

المؤلفون أن  بعض المقترحات بخصوص كيفية حدوث هذا الدمج ، على سبيل المثال ، يقترا
محتوى تكنولوجيا المعلومات يمكن أن يدرس داخل المناهج القائمة فى الوقت الحالى وتقدم كجزء 

 من استراتيجيات الممارسة الحالية .
البد أن يكون لدى الطالب الحد األدنى من المعرفة الكمبيوترية وذلك الستخدام مكتبات  -2

هون معوقات فى استخدام مصادر المكتبة مثل الجامعات بشكل فعال ، وهم فى الغالب يواج
 الكتالوجات االلكترونية .

وبناءا  على وصف لالستخدامات الحالية لتكنولوجيا المعلومات البشرية عبر أوربا فقد وجه  -3
 المؤلفون األسئلة اآلتية :

  ما الذى يجب أن يعرفه األخصائيين االجتماعيين حول استخدام تكنولوجيا المعلومات
 الخدمات البشرية ؟فى 

  وكيف وبأى الطرق تقوم معاهد الخدمة االجتماعية بتلبية مطالب هذا المجال ؟ وما هى
 القيوم وااللتزامات ؟
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وأوضحت نتائج البحث كيف استطاعت مؤسسات الخدمة االجتماعية عبر أوربا دمج تكنولوجيا 
لومات لألمام وذلك ب دخال المعلومات فى مناهجها ، ويوصى المؤلفون بتحريك تكنولوجيا المع

 معلوميات ) إعالميات ( الخدمة االجتماعية .
يفرق بين مشكالت األوتوماتيكية والمعلوماتية بخصوص تعليم تكنولوجيا الكمبيوتر     -4

لألخصائيين االجتماعيين : ويعرف المعلوماتية على أنها ي عملية والتى تتولد من خاللها 
مكان داخل المنظمة ي ومعظم المشكالت التى تم مواجهتها عند  معلومات جديدة ولكن ليس لها

إدخال تكنولوجيا الكمبيوتر فى الخدمة االجتماعية وصفت بكونها اوتوماتيكية أو معلوماتية ،  
وتم اقتراا أساليب تنظيمية وفنية لحل مثل هذه المشكالت ، والخطوات التالية موصى بها لعملية 

تخاذ القرار ، تنفيذ المعايير لتحديد مدى صالحيتها ، تعريف حاجات التنفيذ وتطوير معايير ال
 المعلومات وأخيرا  تعريف نموذج البيانات .

استخدام التكنولوجيا لتدريس الخدمة االجتماعية بالرغم من أن البحوث وجدت أن التعليم  - 5
عد بطئ التقدم داخل عن بعد تكون له الفاعلية مثل التعليم التقليدى ، فقد كان التعليم عن ب

مدارس ومعاهد الخدمة االجتماعية ، وبعد وصف الوسائل التكنولوجية لتوصيل كورسات التعليم 
عن بعد ) أشرطة الفيديو ، البث الفضائى ، وخطوط الهاتف ( فيناقش المؤلفون دور أقسام 

 التعليم المستمر وقدرة الخدمة االجتماعية فى إدارة برامج التعليم عن بعد .
يبحث هذا ردود فعل الطالب حول احتمال استخدام برمجيات الحاسب اآللى لمساعدة  -6

طالب الخدمة االجتماعية فى تعلم أساليب تقييم الممارسة ، وقد استخدم الطالب فى أحد 
البحوث فى جامعة بشيفا برنامج مصمم خصوصا  لمهام الحاسب اآللى لنظام إدخال البيانات ، 

وتقديمات الجرافيك فى ممارسة الخدمة االجتماعية وأظهرت النتائج أن أكثر من تحليل البيانات ، 
لخرين أن  %81من الطالب اعتقدوا أن البرنامج أضاف مكون ذا قيمة للبحث ، ووجد  65%

 البرنامج كان فعاال  فى تقييم الممارسة .
معلومات المطلوبة من يسمح التعليم عن بعد لألخصائيين االجتماعيين باكتساب المهارات وال -7

خالل تحسين جودة التعليم بعيدا  عن المناهج التقليدية ، ويناقش هذا المقال بعض القضايا 
 المتعلقة بالتعليم المستمر مثل :

التكنولوجيا والفاعلية ، التكاليف النسبية ) بتأكيد خاص على التكاليف المتعلقة بتكنولوجيا 
التعليم عن بعد ( ،  وتأثير برامج التعليم عن بعد على المعلومات مقابل االدخار المتعلق ب

المعاهد والمؤسسات ، ومن الجيد ألقسام الخدمة االجتماعية تكوين تحالفات مع أقسام الجامعات 
األخرى  ) مثل تصميم الوسائط وأفراد اإلنتاج ( وذلك لخلق برامج تعليمية مستمرة فعالة عن بعد 

تاحة ومرونة التعليم عن بعد ، وأحد التأثيرات االيجابية ل لوكاالت والمؤسسات تكمن فى مالئمة وار
 عند مقرنتها برامج التعليم المستمر للخدمة االجتماعية التقليدية .
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يقدم هذا االعرض نبذة تاريخية مختصرة عن التعليم بمساعدة الحاسب والتعليم عبر شبكة  -8
النماذج التعليمية ، والبرنامج تم استخدامه االنترنت ، متبوع بتاريخ النظريات المتعلقة بهذه 

لتسهيل تعليم الخدمة االجتماعية عبر شبكة االنترنت وأشارت نتائج الدراسات المسحية للطالب 
التى تبعت الدورات أن معظم الطالب وجدوا أن عنصر وجود الحاسب فى الدورات بشكل كبير 

لحاسب ، وكانت المعوقات الرئيسية بالنسبة من خبراتهم التعليمية وارتياحهم من خالل استخدام ا
 لتعلم الطالب المشكالت والصعوبات الفنية المتعلقة ب تاحة استخدام الحاسبات .

كما يصف عملية تقييم مؤسسة للخدمة االجتماعية والتى تعتمد على مكون التعليم عن بعد ،  -6
تحقيق األهداف التعليمية ،  ويفحص التقييم األداء األكاديمى للطالب ، قدرة المعلمين على

والتفاعالت بين الطالب والطالب والمؤسسة وجودة البيئية التعليمية ، ووجد التقييم أن دورات 
التعليم عن بعد يمكن مقارنتها بدورات التعلم التقليدية التى تعتمد على مقارنات المراحل والطالب 

 والمؤسسة وأعضاء الدراسة المسحية .  
 مارسة الخدمة االجتماعية: تكنولوجيا م -ب

ترتكز تكنولوجيا ممارسة الخدمة االجتماعية على النشاط اإللكتروني الذى يستخدم فى  -

عملية التواصل الكفء واألخالقى لخدمات الخدمة االجتماعية ، وقد شهد العقدين 

ية الماضيين توسعا  كبيرا  فى استخدام تكنولوجيا المعلومات فى ممارسة الخدمة االجتماع

، هذا التوسع الذى أثر تقريبا  فى جميع نواحى هذه المهنة ) الخدمة االجتماعية ( أو  

على مستويات الممارسة وبخاصة العمل مع الوحدات الصغرى والوسطى وايضا على 

مستوى الوحدات الكبرى والعابرة للحدود ،  فقد جعل البريد االلكترونى والشبكة الدولية 

ممارسة الخدمة االجتماعية المباشرة عبر االنترنت على المستوى  للمعلومات )االنترنت(

العالمى أمرا  ممكنا  ، حيث يمكن للعمالء واألخصائيين االجتماعيين اكتشاف مصادر 

واسعة للمعلومات على االنترنت والتى تزيد من احتمالية التدخالت الفعالة ، ودعم 

ما على مستوى المؤسسة ، فيمكن الجماعات لألشخاص الذين يعانون من مخاطر ، وأ

لبرامج إدارة الحالة إصدار تقارير تتبع وظيفى ، دفع الفواتير الكترونيا  ، توقع الميزانيات 

، ومساعدة توصيل وتخطيط الخدمة ، االستشارة على المستوى العالمى ونظم المعلومات 



 جامعة الفيوم  -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 

 

 56 

 العدد السابع

عد ، بتغيرات أكثر الجغرافية التى تستطيع تحديد حاجات ورغبات المجتمع ، والمستقبل ي

: التدخالت االلكترونية التى ال تتطلب مشاركة مباشرة لألخصائى   االجتماعى 

والتكنولوجيا الالسلكية التى تسهل عمل ممارسة الخدمة االجتماعية ميدانيا  ، والتكنولوجيا 

الحالية والمستقبلية سوف تغير من طبيعة ممارسة الخدمة االجتماعية المحترفة بطرق ال 

تعد وال تحصى ، ونتيجة لذلك ، ف ن أدوار األخصائيين االجتماعيين تتغير وربما 

يحتاجون للتعديل للمطالب الجديدة لممارسة الخدمة االجتماعية فى عصر المعلومات ، 

فيجب على األخصائيين االجتماعيين اكتساب المهارات المناسبة التى تستخدم 

والت الممارسة التقليدية لضمان ممارسة كفء التكنولوجيا بشكل مناسب وتعديل بروتوك

 وأخالقية ، وهناك العديد من القضايا الهامة التى يجب معالجتها :

فاألخصهههائيين االجتمهههاعيين وانسهههاف التعامهههل يمكهههن أن يكشهههفوا عهههن مصهههادر المعلومهههات  -
المرتكهزة علههى الشههبكات الضههخمة والتههى يمكههن أن تههدعم مههدى احتماليههة تههأثير التههدخالت ، 

ى المستوى المؤسسى ف ن برامج إدارة الحالة يمكن أن توجد تقارير وتتعقب المهوظفين وعل
، وعمههههل الحسههههابات بكههههل أوتومههههاتيكى ، وتههههدبر الميزانيههههات ، وتسههههاعد بشههههكل كبيههههر فههههى 
التخطهههيط للخهههدمات وكيفيهههة توصهههيلها ، والمسهههتقبل يتوعهههد بمزيهههد مهههن التغيهههرات : فسهههوف 

اتيكى والتهههههى ال تتطلهههههب تهههههدخال  مباشهههههرا  مهههههن تظههههههر التهههههدخالت التهههههى تهههههتم بشهههههكل أوتومههههه
األخصائى  االجتماعى ، والتكنولوجيهات الالسهلكية سهوف تسههل الخدمهة االجتماعيهة فهى 
ههههذا المجهههال ، تلهههك التكنولوجيهههات المعاصهههرة وتكنولوجيهههات المسهههتقبل القريهههب تغيهههر مهههن 

 طبيعة الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية بطرق ال تحصى .

 ولوجيا الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية كمعيار للهوية المهنية:مقايي  تكن
 األخالق والقيم : -1

األخصائيين  االجتماعيين يقدمون خدمات عبر التليفون أو غيره من الوسائل األخرى ينبغى أن 
  تتم بشكل أخالقى ، وأن تضمن الكفاءة المهنية ، وأن تحمى العمالء ، وأن تتفق مع قيم المهنة
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 التزود  : -2
ينبغى على األخصائيين  االجتماعيين أن يتزودوا بالتكنولوجيا ونظم المعلومات ونظم الدعم 

المناسبة وليضمنوا ممارسة على مستوى عالى من الكفاءة ، كما يجب أن يقيموا دعوى من أجل  
 ة الكتابية (.المعرف - Softwareضمان تزود العميل بالتكنولوجيا)برامج العقل االلكترونى ي 

 الكفاية الثقافية )مهارات وتكنيكات مناسبة لالتصال عن بعد(: -3
األخصائيين  االجتماعيين ينبغى أن يختاروا ويطوروا طرق ومهارات وتكنيكات مناسبة لالتصال 
عن بعد والتى تتوافق مع الخبرات الثقافية أو الخبرات ثنائية الثقافة للعمالء فى بنياتهم ، وفى 

ا من أجل  الكفاية الثقافية ، ف ن األخصائيين  االجتماعيين ينبغى أن تتوفر لديهم مهارات الكفا
للعمل مع قطاع عريض من الناس المختلفين من الناحية الثقافية أو من الذين يمكن اعتبارهم 
سكان معرضين للهجوم الثقافى ، مثل هؤالء الناس يكون لديهم قصور كما فى حاالت األقلية 

رية والعرقية والجنسية ، فمهنة الخدمة االجتماعية تؤيد ضمان العمل المتنوع والشامل العنص
وااليجابى ، فاألخصائيين االجتماعيين يمتلكون معارف متخصصة فى مشاهدة تأثير التمييز 
االجتماعى والثقافى لبعض الناس ، واالتصال االلكترونى يمكن أن يتيح عملية التزود 

جع ، والخدمات الدفاعية ووسائل االتصال الشخصى ، وبناءا  عليه ف ن بالمعلومات والمرا
األخصائيين  االجتماعيين ينبغى أن يكونوا ملمين بالسياقات الثقافية للخدمات التى تقدمها 
الخدمة االجتماعية على المستوى العالمى ، وهذا يتطلب التطور المستمر فى معرفة وفهم التاريخ 

لنظم األسرية والخبرات الفنية لمجموعة العمالء الذين تقدم لهم الخدمة عبر والتقاليد والقيم وا
الوسائل التكنولوجية ، حيث أن الحواجز الجغرافية تتالشى من خالل االنترنت ، ف ن األخصائيين  
االجتماعيين ينبغى أن يكون لديهم وعى ب مكانية االستغالل أو االستخدام السيئ للطرق 

ؤالء األفراد واألسر ، فضال  عن أن األخصائيين  االجتماعيين الذين تتوفر االلكترونية مع ه
لديهم كفاية ثقافية ينبغى أن تكون لديهم معرفة بقدرات وحدود العمليات والوسائل االلكترونية 
المعاصرة ونماذج الممارسة ، من أجل  توفير الخدمات القابلة للتطبيق وتتصل باحتياجات 

المختلفين من الناحية الجغرافية والثقافية من السكان المعرضين للهجوم العمالء واألعضاء 
 الثقافى .

 الكفاءة التكنيكية :  -4
األخصائيين  االجتماعيين ينبغى أن يكونوا مسئولين عن أن يصبحوا بارعين فى المهارات 

واستثارة  واألدوات التكنيكية المطلوبة للممارسة األخالقية والكفء من أجل البحث عن تدريب
مناسبة لمواكبة ما يظهر من تكنيكات .فالعديد من األساليب التكنولوجية تكون متاحة 
لألخصائيين االجتماعيين من أجل  تكوين ودعم وتوصيل الخدمات ، ومن أجل  إدارة البحث ، 
ونشر المعلومات فهم يمثلوا طريقة جديدة إلدارة المؤسسة وتوصيل الخدمة ، وبرامج العقل 
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ي المرتكزة على الكمبيوتر تساعد األخصائيين  االجتماعيين على تتبع Softwareكترونى ي االل
الخدمات المقدمة للعمالء ، فالنظم التكنيكية متوفرة بشكل متزايد لدعم البرامج المستمرة ومقياس 
 حيوية اإلجراءات المدارة من أجل التوظيف داخل المؤسسة ، تلك األساليب التكنولوجية تتضمن

بعض األدوات : وضع الميزانية ، والتخطيط والتقدير ، وحفظ تسجيالت العمالء ، وتقديم 
 التعويضات ، وتوصيل المعلومات للمجتمع المحلى ، والبحث ، وتوصيل الخدمة .

 الكفاءات الضابطة أو المنظمة :  -5
يب االلكترونية األخصائيون  االجتماعيون الذين يستخدمون االتصال التليفونى أو عبر األسال

لتوصيل الخدمات ينبغى أن يلتزموا باالنضباط فى ممارستهم المهنية مع فهم أن ممارستهم قد 
تصبح مادة من هذا االنضباط .فاألخصائيون االجتماعيون ينبغى أن يكون لديهم وعى بالقواعد 

جتماعيون يجب والقوانين ، أو غيرها من الضوابط األخرى  التى تحكم عملهم ، واألخصائيون اال
أن يفهموا أن التوصيل للخدمات التى تقدمها الخدمة االجتماعية من الضرورى أن تصل إلى 
موقع العميل تلك هى مسئولية األخصائى  االجتماعى لالتصال بالمجالس المنظمة بقصد تقديم 

يجاد المتطلبات الضرورية لرعية تقديم تلك الخدمات فى نطاق سلطتهم .  الخدمات وار
 التحديد والتحقق :  -6

األخصائيون االجتماعيون الذين يستخدمون أساليب الكترونية فى تقديم الخدمات ينبغى أن يبذلوا 
قصارى جهدهم للتحقق من هوية العميل ومن مصدر المعلومات . فاألخصائيون االجتماعيون 

وا عليها من أجل  ينبغى أن يعلنوا ويؤدوا فقط تلك الخدمات المجازة والمصدق عليها والتى تدرب
دراك  أن تكون متاحة ، فالجهل بأساليب االتصال االلكترونى من الممكن أن تصنع عدم وعى وار
من قبل األخصائيين  االجتماعيين والعمالء التى تقدمها الخدمة االجتماعية وبسبب سوء 

لنضمن االستخدام من قبل بعض األفراد ف نه يكون من الجوهرى أن يتحقق من صحة المعلومات 
حماية العمالء ، والمواقع الشبكية ينبغى أن تقدم ترابطا  بين كافة نماذج التصديق المناسبة 
ومجالس اإلجازة من أجل  تسهيل عملية التحقق ، كما أن األخصائيين  االجتماعيين يجب أن 

االلكترونى يقدموا أسمائهم بالكامل وأوراق اعتمادهم وعنوان المكتب ورقم التليفون وعنوان البريد 
E-Mail Address . 

 : السرية والخصوصية والدعم الوثائقى واستخدام الضمانات  -7
األخصائيون االجتماعيون ينبغى أن يحافظوا على سرية العميل عندما يستخدموا األساليب 
التكنولوجية فى ممارستهم ويوثقوا كافة الخدمات وأن يتبعوا اإلجراءات الوقائية الخاصة للحفاظ 

 ى معلومات العمالء من خالل التسجيل اإللكتروني . عل
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 المحورالخام : الكفاءة في تكنولوجيا تعليم الخدمة االجتماعية: 
من المعروف ان الكفاءة أوسع واشهمل مهن مفههوم المهارات،القهدرات،المعارف ويمثلهون جهزء مهن   

قيهههام بهههاألدوار والمههههام المتعلقهههة الكفهههاءة وينظهههر اليهههها بانهههها الحهههّد األعلهههى مهههن األداء القهههدرة علهههى ال
والثهى تمثهل مجموعهة مهن (Efficiency) والتهي تعهرف باللغهة اإلنجليزيهة بمصهطلح  بوظيفهة عمهل

القواعهههد والمبهههادو التهههي يتميهههز بهههها شهههيء مههها وتسهههاهم فهههي الوصهههول إلهههى النتهههائج المطلوبهههة بشهههكل 
مهن بيئهة العمهل، والتهي  صحيح، وتعهرف أيضها ، بأنهها مجموعهة مهن المههارات، والخبهرات المكتسهبة

فالكفههاءة تهههدف .تسهاعد علههى إنجهاز المهههام، والنشهاطات المطلوبههة خهالل المههدة المطلوبهة لكههل منهها
إلههى االسههتفادة مههن كافههة المههوارد المتاحههة مههن أجههل تحقيههق أهههداف العمههل، ومههن أهههم هههذه المههوارد: 

الكفهاءة فهي تعلهيم تكنولوجيها  الموارد العلمية، والمهارات الخاصة باألفراد ويمكن ان نعرض معهايير
الخدمة االجتماعية ، فيجب على القائمين على تعليم طالب الخدمة االجتماعين ان يكون قادرين 
مههن خههالل طههرق الههتعلم والتههدريب باسههتخدام التكنولوجيهها ان يتههوفر فههي الخههريجين كممههارس للخدمههة 

ة المهنيهههههة لألخصهههههائيين االجتماعيهههههة ان تتهههههوفر معهههههايير الكفهههههاءة والتهههههي تهههههنعكس علهههههى الممارسههههه
 االجتماعيين في المجاالت النوعية على النحو التالي :

: الممارسههة المهنيههة بأمههان وفعاليههة وفقهها لمسههتويات الممارسههة مههن خههالل ادراك حههدود الممارسههة 1
 واالعتراف بالحاجة إلى إدارة العمل والموارد المتاحة بفعالية وتكون قادرة على ممارسة وفقا لذلك. 

 ون قادرا على إجراء تقييمات للمخاطر والحاجة والقدرات واالستجابة بشكل مناسب. أن يك -
أن يكههههون قههههادرا علههههى التعههههرف واالسههههتجابة بشههههكل غيههههر متوقههههع علههههى نحههههو غيههههر متوقههههع  -

دارة عدم اليقين .  والحاالت وار
أن يكههون قههادرا علههى التعههرف علههى ادارة االزمههة واالعتههراف بالحههاالت التههي تتطلههب اتخههاذ  -

 ء فوري. إجرا

 :الممارسة المهنية في إطار القانون واألخالق المتفق مع حدود المهنة للحماية االجتماعية.  2
 فهم التشريعات الحالية المطبقة على الخدمة االجتماعية مع الكبار، األطفال، الشباب واألسر 

ل، والشههههباب، فهههههم الحاجههههة إلههههى الحمايههههة والحمايههههة والتههههرويج وتحديههههد األولويههههات ورفاهيههههة األطفهههها
 والمراهقين والمسنين المعرضين للخطر والضعفاء. 

أن يكون قادرا على إدارة القيم المتنافسة أو المتضاربة والمناهضة لجعهل األحكهام المهنيهة  -
 مسببة وموضوعية.

أن يكهون قههادرا علهى ممارسههة السهلطة كأخصههائي اجتمهاعي مههع انسهاق العمههل وفقها لألطههر  -
 ناسبة والحدود .القانونية واألخالقية الم
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أن يكههون قههادرا علههى فهههم الحاجههة إلههى احتههرام حقههوق وكرامههة وقههيم واسههتقاللية كههل مسههتخدم  -
 خدمة ومقدم الرعاية .

التعههرف علهههى ديناميهههات السههلطة فهههي العالقهههات مهههع مسههتخدمي الخدمهههة ومقهههدمي الرعايهههة،  -
 الصدق. وتكون قادرة على إدارة تلك الديناميات بشكل مناسب قائما على االحترام و 

: الممارسة المهنية القائمة على الحفاظ على اللياقة البدنية لفهم الحاجة للحفاظ على مستويات  3
عالية من الشخصية والسلوك المهني والتأثير العاطف والحفاظ علهى الحهدود المهنيهة. وفههم أهميهة 

رفهة تصهل إلهى الحفاظ علهى صهحتهم والرفاهيهة وفههم كهل مهن الحاجهة للحفهاظ علهى المههارات والمع
 وأهمية التعلم مدى الحياة.

صههدار 4 :  الممارسههة كمهنههة مسههتقلة قههادرة علههى تقيههيم الوضههع، وتحديههد طبيعههة وشههدة المشههكلة وار
 أحكام مستنيرة بشأن القضايا المعقدة التي تستخدم المعلومات المتاحة في التدريب والتوجيه . 

ساواة والتنوع والتمييز لتعزيز العدالة االجتماعية : الممارسة المهنية التي تستند على الثقافة والم 5
والمسههههاواة وفهههههم تههههأثير الثقافههههات والمجتمعههههات المختلفههههة وكيههههف يههههؤثر ذلههههك علههههى دور األخصههههائي 

 االجتماعي في تحسين الخدمة. 
: الممارسة المهنية تكون قادرة على التواصل بشكل فعال وتكون قادرة علهى اسهتخدام المههارات  6

تصههههال غيههههر اللفظههههي مههههع مسههههتخدمي الخدمههههة وفهههههم مبههههادو حوكمههههة المعلومههههات الشخصههههية واال
 واالستخدام اآلمن والفعال للمعلومات الصحية .

: الممارسهههة المهنيهههة تكهههون قهههادرة علهههى إثبهههات المههههارات الفعالهههة والمناسهههبة فهههي تقهههديم المشهههورة، 7
طة مشههتركة بههين المهنيههين والتعلههيم، والمعلومههات والمهنيههة وأن تكههون قههادرة علههى االنخههراط فههي أنشهه

 والحفاظ على المعلومات بشكل مناسب. 
: الممارسة المهنية قادرة على العمل بشكل مناسب مع فريهق العمهل مهن التخصصهات االنسهانية 8

والعمههههههل مههههههع انسههههههاق الخدمههههههة والرعايههههههة لتمكيههههههنهم مههههههن تقيههههههيم واتخههههههاذ قههههههرارات مسههههههتنيرة بشهههههههأن 
 التقييم المستمر.احتياجاتهم،وتعتمد على التفكير النقدي و 

: الممارسة المهنية قادرة على ضمان الجهودة بممارسهة منهجيهة والممارسهة الخاضهعة للمسهاءلة 12
 وان أن تكون قادرة على اختيار واستخدام أدوات التقييم المناسبة. 

: الممارسههههههة المهنيههههههة تههههههرتبط بالقاعههههههدة المعرفيههههههة ذات الصههههههلة وادراك السههههههياقات االجتماعيههههههة 11
 ة المختلفة وأدوار المهن األخرى والممارسين والمنظمات .والتنظيمي

: الممارسهههة المهنيهههة قهههادرة علهههى اسهههتخدام األسهههاليب واالدلهههة القائمهههة علهههى البهههراهين والنظريهههات 12
والنمههاذج التههي تتفههق مههع التكنولوجيهها وتحديههد اإلجههراءات لتحقيههق التغييههر والتنميههة وتحسههين فههرص 

 الحياة .
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تكون قادرة على استخدام البحوث، ومههارات التفكيهر وحهل المشهكلة لتحديهد  : الممارسة المهنية13
اإلجههراءات المناسههبة مههن خههالل مسههتوى مههن المهههارة فههي اسههتخدام المعلومههات للتكنولوجيهها المالئمههة 
والعمهههل بأمهههان فهههي بيئهههات صهههعبة، بمههها فهههي ذلهههك والقهههدرة علهههى اتخهههاذ اإلجهههراءات المناسهههبة إلدارة 

 المخاطر البيئية 
الممارسة المهنية تعتمد على المهارات المناسهبة والتطهوير المهنهي المسهتمر مهن اجهل تطهوير  :14

المواقههف والحفههاظ عليههها، وتحمههل المسههؤولية عههن التطههوير المهنههي مههن اآلخههرين مههن خههالل تبههادل 
 المعرفة والممارسة 

 قائمهة وبهرامج سياسهات وضهع فهي والمسهاهمة والبحث التقييم يله: الممارسة المهنية تهتم بتس15
 . مع تحليل وتقييم جودة نتائج الممارسة مع الناس وحدات الممارسة.أخالقي أساس على

 المحور  الساد   :المعايير التنظيمية النموذجية لتكنولوجيا ممارسة الخدمة االجتماعية  
الخدمهة ان تقديم خدمات الخدمة االجتماعية االلكترونية  يعتمد على مبادو توجيهيهة لممارسهة    

 2215االجتماعيهة. ولقههد تههم تحديهد معههايير التكنولوجيهها  وممارسههة الخدمهة االجتماعيههة فههى مههارس 
وقههد أتههاا إدخههال التكنولوجيهها فههي ممارسههة الخدمههة االجتماعيههة فرصههة لههم يسههبق لههها مثيههل مههن أجههل 

يتصهور مما يتيح لهم التنقل بطهرق ال  -ممارسة األخصائيين االجتماعيين عبر الحدود القضائية 
من قبل. وقد خلق هذا بدوره تحهديات أمهام المنظمهين فهي مجهال الخدمهة االجتماعيهة لضهمان عهدم 
إلحاق الضرر للجمهور. وقد تم تشكيل فريهق عمهل التكنولوجيها ورئيسهها، فريهدريك ريمهر، دكتهوراه، 

د اعتمههد لتطههوير هههذه المعههايير التنظيميههة النموذجيههة للتكنولوجيهها وممارسههة الخدمههة االجتماعيههة وقهه
مجلس إدارة مجموعة العمل في لسيا والمحيط الههادو القهرار النههائي نسهخة مهن ههذا المعهايير فهي 

م الممارسة المتزايدة والمتقدمهة المتمثلهة فهي تهوفير خهدمات الخدمهة  2215يناير  22اجتماعه في 
، ويمكههن ان  www.aswb.orgاالجتماعيههة اإللكترونيههة. سههيتم الحفههاظ علههى نسههخة علههى موقههع 

 نحدد المعايير التنظيمية على النحو التالى :
ول : كفاءة الممارسين واالمتثال لألخالقيات يتوفر لدى األخصائيون االجتماعيون المعيار اال

الذين يقدمون خدمات الخدمة االجتماعية اإللكترونية التعليم المناسب، والدراسة، والتدريب، 
والتشاور،واإلشراف من األشخاص المؤهلين في استخدام هذه التكنولوجيا لتحسين الخدمات 

 لتزام بالمعايير المهنية واألخالقية السائدة واالختالفات الثقافية بين انساق العمل االجتماعية واال
واالمتثال للوائح التي تنظم استخدام هذه التكنولوجيا ومراجعة المعلومات ذات الصلة مهنيا عن 

 أنفسهم لضمان الدقة.
ين يختارون تقديم خدمات المعيار الثانى : الموافقة المستنيرة يقوم األخصائيون االجتماعيون الذ

الخدمة االجتماعية اإللكترونية الحصول على موافقة مستنيرة من األفراد الذين يستخدمون 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.aswb.org/&usg=ALkJrhjRinNrvXaUiIFgfcZnqzNkibyhpA
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خدماتهم أثناء الفحص األولي أو المقابلة وقبل بدء الخدمات. ويقيم األخصائيون االجتماعيون 
 قدرة العمالء على توفيرها موافقة مسبقة. 

ى األخصههائيين االجتمههاعيين النظههر فههي السههن القانونيههة للموافقهههةعلى المعيههار الثالههث : يتعههين علهه

 العمل مع نسق العميل.

المعيههار الرابههع: المهههارات التكنولوجيههة يقههوم األخصههائيون االجتمههاعيون بتقيههيم خبههرة العميههل والقههدرة 

خصههائي علهى اسههتخدام التكنولوجيها الرقميههة وغيرهها مههن التكنولوجيها اإللكترونيههة التهي يسههتخدمها األ

 االجتماعي لتقديم الخدمات االجتماعية اإللكترونية .

 المحورالسابع: معايير ومثشرات الكفاءة الثقافية في ممارسة الخدمة االجتماعية: 
المعهايير والمؤشهرات الثقافيههة تهنعكس علهى الكفههاءة فهي ممارسههة الخدمهة االجتماعيهة مههع العمهل مههع 

ة.  فيظهر االخصائيون االجتمهاعيون فهمها واحتهرام أهميهة األفراد واألسر من خلفيات ثقافية متنوع
الثقافة فهي الممارسهة والسياسهات والبحهوث والتهى تسهاهم فهى السهعي إلهى تعزيهز المعرفهة و مههارات 
إلجراء تقييمهات و زيهادة المههارات والتواصهل بفعاليهة مهع وحهدات الممارسهة  اسهتخدام اسهتراتيجيات 

للتدخالت والمهارات التي تراعي الخبهرة الثقافيهة.  فهي سهياق بيئتهه حل النزاعات واالستخدام الفعال 
الماديهههة واالجتماعيهههة، ونقهههاط القهههوة فيسهههعى األخصهههائيون االجتمهههاعيون إلهههى تعزيهههز الكفهههاءات فهههي 

 التواصل الثقافي عبر الثقافات، واالعتراف بالدور الهام للغة واالتصال عند العمل مع العمالء 
اسهههب االجتمهههاعيون  االجتمهههاعيون مهههع سهههلوكيات العمهههالء غيهههر اللفظيهههة ومهههن المههههم أيضههها أن يتن

شهراك العمهالء فهي حهوار حههول المعنهى المهرتبط بهها مهع اعتهراف االخصههائيين  وأسهلوب التواصهل، وار
حالههة  بههالوعى الههذاتى وبنقههاط قههوتهم وحههدودهم فههي العمههل مههع عمههالء مههن خلفيههات ثقافيههة متنوعههة وار

أو المهنيهههة عنهههد الضهههرورة لضهههمان تلبيهههة احتياجهههات العميهههل العمهههالء إلهههى عامهههل اجتمهههاعي لخهههر 
عهههادة الهههتعلم، والتحقيهههق،  فالكفهههاءة الثقافيهههة فهههي الممارسهههة العمليهههة. تنطهههوى علهههى عمليهههة الهههتعلم، وار
والتشاور، والتفكير النقدي. وكما أشار و يتم تطويرها عهن طريهق اتخهاذ قهرارات الممارسهة مهدروس 

علم من خالل عملية التفكير وتقييم كيفية القيام بعمل أفضل في مع أفضل المعلومات المتاحة والت
 المستقبل . 

 : تستند ممارسة الخدمة االجتماعية إلى أخالقيات وقيم توجه الحياة االجتماعية المهنية 1المعيار 
 وتشمل هذه القيم: 

 ( احترام الكرامة المتأصلة وقيمة األنسان 1
 ة ( السعي لتحقيق العدالة االجتماعي2
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 ( خدمة اإلنسانية 3
 ( النزاهة في الممارسة المهنية 4
 ( السرية في الممارسة المهنية 5
 ( الكفاءة في الممارسة المهنية 6

 ويعترف األخصائيون االجتماعيون بأن االختالفات موجودة بين األفراد، واألسر، 
 والجماعات والمجتمعات المحلية. 

وتقهههدر الهويهههة الثقافيهههة  واحتهههرام التهههأثير والهههوعي بهههالتراث : الخدمهههة االجتماعيهههة  تعتهههرف 2معيهههار 
 الثقافي . 

دراج 3المعيار  : يسعى األخصائيون االجتماعيون إلى فهم القيم والمعتقهدات والتقاليهد والتاريخيهة وار
هذه المعرفة في التهدخل فقهد تهؤثر التجربهة الثقافيهة للشهخص علهى كيفيهة إدراك احتياجهاتهم النفسهية 

 ة، واالجتماعي
 : األخصائيون االجتماعيون يبرهنون على استخدام مهارات التدخل الفعالة عند العمل 4المعيار 

 مع انساق  من خلفيات ثقافية متنوعة. 
كمهها ينبغههي أن يكههون االجتمههاعيون  االجتمههاعيون علههى درايههة بههالموارد المجتمعيههة التههي قههد تكههون 

 متاحة 
 نظيمية أو المجتمعية، العمالء )أي دعم األقران، والبرمجة الت

 واالستشارات المجتمعية / الثقافية( وتزويد العمالء بالوصول إلى هذه المعلومات. هذا ممكن 
 تنطوي أيضا على بناء عالقات تعاونية، بما في ذلك العالقات مع المجتمع 

 والقادة، والشيوخ وكبار السن، لتعزيز الوعي وفهم الموارد التي 
 ة. مع المجتمعات المحلي

 : إشراك األخصائيين االجتماعيين في التطوير المهني المستمر لتعزيز 5المعيار 
 المعرفة، والمهارات والقدرات في العمل مع انساق العمل من خلفيات ثقافية متنوعة. 

فالمسههؤولية األخالقيههة لألخصههائيين االجتمههاعيين السههعي للحفههاظ علههى معههارفهم ومهههارتهم المهنيههة 
 فتعزيز الكفاءة الثقافة  وزيادة معرفتهم

 تتطلب االلتزام بالتعلم مدى الحياة، والتأمل الذاتي، و 
 تقييم المعرفة والمهارات والقدرات في العمل مع الثقافات المتنوعة. 

 فاكتساب المعرفة والمهارات للعمل مع الثقافات المتنوعة يمكن أن يكون 
 تي قد تشمل: من خالل أساليب التعلم الرسمية وغير الرسمية ال

 حضور الدورات وورش العمل، ندوات عبر اإلنترنت، والندوات التي تركز على الثقافية • 
 والمعرفة، والنماذج النظرية، والتنوع الثقافي واألخالق . 
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 : األخصائيون االجتماعيون المشاركون في اإلشراف  يدمجون الثقافة 6المعيار 
 وتنمية المهارات. والوعي والحساسية في التعلم المستمر 

: األخصهههائيين االجتمهههاعيين ملتزمهههون بالعدالهههة االجتماعيهههة والنههههوض بحقهههوق اإلنسهههان 7المعيهههار 
وتعزيهههز السياسهههات والممارسهههات التهههي تثبهههت احتهههرام االخهههتالف والقيهههام  بالقيهههادة لتعزيهههز السياسهههات 

شههركاء والمهههن األخههرى فههي التنظيميههة الشههاملة والخههدمات والبههرامج المسههتنيرة ثقافيهها والتعههاون مههع ال
النهههوض بالمعرفههة الثقافيههة وفهههم وتبههادل المعلومههات لتعزيههز الممارسههة المسههتنيرة ثقافيهها والعمههل فههي 

 شراكة مع األفراد والجماعات والمجتمعات المحلية لتعزيز العدالة االجتماعية .
ل التكنولوجيهها : يضههمن األخصههائيون االجتمههاعيون معالجههة القضههايا الثقافيههة مههن خههال 8المعيههار 

 االلكترونية. 
واسهتخدام التكنولوجيها الرقميهة وغيرهها مهن التكنولوجيهها االلكترونيهة بحيهث تكهون شهاملة ومتسهقة مههع 
القيم الثقافية للوحدات العمل ومن المهم أن يستمر األخصهائيون االجتمهاعيون لتقيهيم كيفيهة تفاعهل 

 خدام التقنية. التكنولوجيا والثقافة وضمان كفاءتهم الخاصة في است
والسثال الذى يطرح نفسة هل لدينا القدرة على تعليم وتدريب الدارسين في ظل تكنولوجيا 

المعلومات ومن قبلها هل لدينا القدرة على تطوير الهوية المهنية للخدمة االجتماعية في ظل 
 المتغيرات العالمية المعاصرة ؟ 
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