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 أوال: مقدمة ضرورية:

إن التطووور المتسووارع للعووالم فووي جميووع المجوواالت ، وااليقوواع السووريع الووذى أحدثتووه التغيوورات        
العالمية الجديدة نتيجة للعولموه وروافودها نوتج عنوه حجوم هائول مون البورامج والمشوروعات االجتماعيوة موع 

ا والمسوتهدفين مون عوائودها ،التوى تتنبناهوا المؤسسوات والمنظموات القوميوة والمحليوة تباين أنواعها وأهدافه
 حلوووووال تطلبوووت التوووي -المركبوووة – والمعقووووده البسووويطة المشووواكل مووون ائوووولھوالحكوميوووة واألهليوووة ، وتوووراكم 

 موون المكتسووبة المووؤهالت زيوواده مووع تزامنووت التووي ، العقليووة للمنظومووه المنطقووي التكيووف خووالل مناسوبه،من
النوووع موون االدراك  ذاھ مسووتويات تختلووف البشوور بووتختالف لكوون آنيووة، كحلووول والممارسووة التجربووة خووالل

الملمووس للتعاموول موع الصووعوبات والمعوقووات تبعوا  لنوووع وشووكل االحتكواك الووذي تعوورض لوه الفوورد، اضووافة 
الجتماعيوة الى الشخصية التي تتشكل خالل فتره زمنيه متراكمه من خالل منظمات ومؤسسات التنشوئة ا

 األولية والثانوية. 
وأضووووحى المجتمووووع العووووالمى وخاصووووة فووووى المجتمعووووات الناميووووة مووووع تنووووامى الصووووعوبات وتعوووودد     

المعوقوووووات تجووووود نفسوووووها أموووووام كوووووم هائووووول مووووون الصوووووعوبات والمعوقوووووات الخاصوووووة بوووووالبرامج والمشوووووروعات 
وأى تغير فى المجتمع يستتبعه االجتماعية التى ترتبط وتتأثر بأى تغيرات قد تطرأ على البيئة والمجتمع 

 بالضرورة أنواع من الصعوبات والمعوقات قد يكون بعضها جديدا وقد يكون اآلخر أكثر تراكما وشدة .
ونظووورا لسوووهولة االتصوووال بوووين المجتمعوووات التوووى يسووورت بصوووورة مذهلوووة لووويس فقوووط فوووى نقووول       

مج والمشوروعات االجتماعيوة مون خوالل الثقافات من خالل الميديا ووسائل االعالم ولكن أيضا نقول البورا
التقليد والمحاكاة وتصبح البرامج والمشروعات االجتماعية خاصة فى الدول النامية ليست وليدة المجتمع 
ذاتووه ولكوون بوورامج ومشووروعات إجتماعيووة موون مجتمعووات وسووياقات بيئيووة أخوورى قوود تكووون سووياقاتها غيوور 

دى لكووم هائوول موون الصووعوبات والمعوقووات التووى تحووول دون متوافقووة أو مواتيووة للبيئووة والمجتمووع ممووا قوود يووؤ 
تحقيوووق البرنوووامج أو المشوووروع ألهدافوووه حيوووث رسووومت وحوووددت أهدافوووه فوووى سوووياقات وبيئوووات أخووورى ووفقوووا 
لحاجوووات مجتمعيوووة وبيئيوووة مغوووايرة مموووا قووود يوووؤدى لعووودم تحقيوووق البووورامج والمشوووروعات ألهووودافها ومووون ثوووم 

 استمراريتها.
سمات العصر تدفع حتما لعودم االعتمواد علوى التجربوة والخطوأ لتجربوة إن السرعة كسمة من       

واختبار البرامج والمشروعات االجتماعية، ولكن يجب أن تكون البرامج والمشروعات االجتماعية متوافقة 
 مع الحاجات المجتمعية من ناحية وبوتقة لتوليد االبتكار من ناحية أخرى.
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نفاق للجهد والمال والمجتمعات ليست إن تكرار التجريب والمحاولة وا     الختبار مضيعة للوقت وا 
بحاجة لذلك فى البرامج والمشروعات االجتماعية التى تعكس الحاجة الضرورية للتخطيط الجيود للبورامج 
والمشووروعات االجتماعيووة فووى كوول العمليووات والمراحوول التخطيطيووة وحسوون إنتقوواء نوعيووة مثوول هووذه البوورامج 

ات المسوتهدفين مون ناحيوة والمجتموع بأبعوادة االجتماعيوة والثقافيوة واالقتصوادية مون التى تتوافق موع حاجو
 ناحية أخرى. 
ولووذا فووان التحديوود الوودقيق لصووعوبات ومعوقووات البوورامج والمشووروعات االجتماعيووة يسوواهم      

 كثيرا فى ضمان نجاح وفعالية مثل هذه البرامج ومن ثم استمراريتها وتحقيق عائداتها والتغذية
العكسوووية المطلوبوووة ، ومحاولوووة التغلوووب علوووى مثووول هوووذه الصوووعوبات والمعوقوووات وعووودم تكرارهوووا 

 مستقبال فى أى مرحلة من مراحل تخطيط البرامج والمشروعات االجتماعية.
إن تكوورار نفووس صووعوبات ومعوقووات البوورامج والمشووروعات االجتماعيووة التووى تووم تنفيووذها       

والمشروعات االجتماعية ألهدافها وتوقعا لعدم تنفيوذ وتحقيوق مؤشرا لعدم تحقيق تقويم البرامج 
 البرامج والمشروعات االجتماعية القائمة ألهدافها وأغراضها. 

إن تطوووووير البوووورامج والمشووووروعات االجتماعيووووة بحاجووووة ماسووووة جوووودا لتحديوووود صووووعوباتها       
وحووة لنجوواح وفعاليووة ومعوقاتهووا  ومواجهتهووا بواقعيووة، لوودعم التطوووير وتعزيووز درجووة الثقووة الممن

 البرامج والمشروعات االجتماعية ، ومن ثم االرتقاء بمقابلة الحاجات االنسانية المتزايدة.
قضية هامة فى الوقت الراهن الذى تتعدد وتتباين فيه األخالقيات والقيم  تعد القيم واألخالق

الخدمة االجتماعية المجتمعية لتباين الثقافات المجتمعية من ناحية وأخالقيات وقيم ممارسى 
وحدة اهتمام الخدمة االجتماعية، وتحديد األخالقيات المستفيدين وأخالقيات وقيم العمالء 

والقيم التى يجب إلتزام الخدمة االجتماعية ومتخصصيها فى ممارساتهم المهنية كتوجهات 
 .أساسية ودستور يجب االلتزام بها، ومعيارا جوهريا للتفرقة بين المتخصصين وغيرهم

لتقرير التقويم  من خالل عرض حاالت ولذا يجب الربط الواقعى بوعى وعمق شديدين     
تعكس أخالقيات وقيم ممارسة الخدمة االجتماعية  التى للبرامج والمشروعات االجتماعية

والحاسمة على العالقة األكيدة  والتأكيدوتستحق التحليل واالستنتاجات فى هذا الحقل الهام، 
أخالقيات وقيم الخدمة االجتماعية وممارساتها المهنية ، حيث ال يمكن حدوث بين معارف و 

يتها وتحقيق أهدافها لالممارسة المهنية للخدمة االجتماعية واالسراع بمعدالت ودرجات فعا
السامية فى غياب المعارف واألخالقيات والقيم الموجهه للممارسة المهنية للخدمة االجتماعية 

ن خالل الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية مع الحاالت نسق ، وفى ذات الوقت م



 جامعة الفيوم   -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 

 

19 

 

 العدد الثامن عشر

الممارسة  يمكن استنتاج واشتقاق وتحديد األخالقيات والقيم التى تحكم وتسيطر وتوجه 
 الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية .

ممارسة المهن التي يصوغها ل الضروريات الهامةتعد األخالقيات والقيم من و      
لإللتزام والتقيد به أثناء  Code of Ethicsبطريقة نموذجية كدستور أخالقي  المتخصصون

ممارستهم المهنية والتى توضح  المشكالت والمخاطر األدبية أو األخالقية، مثل وجود 
خالف بين الرغبة الشخصية للممارس المهني وبين رغبة عميل أو عمالء أو حتى المجتمع، 

جود صراع بين رغبتين لدى الممارس المهنى، وواجب وفطنة الممارس المهنى ، مثل و 
 الممارس في تقديم الخدمة العامه. 

ولقد تضمنت األعراف والتقاليد األخالقية بالمجتمع ، وأكدتها بعض التشريعات والقوانين 
المنظمة للعمل ، أن يكون لكل مهنة في المجتمع مجموعة من األخالقيات والمبادئ التي 

يب العمل بها والشروط والمواصفات التي يجب توافرها في العاملين بها تحكم قواعد وأسال
 والممارسين ألنشطتها ، خصوصا  تلك المهن التي لها عالقة مباشرة باإلنسان . 

ولما كانت الخدمةاالجتماعية في منطلقاتها وأهدافها ، تستند إلى مجموعة المثل  
قية ، ويطبق على المستوى العالمي إلشباع والفلسفات والقيم اإلنسانية والدينية واألخال

االحتياجات اإلنسانية التي تنشأ عن التفاعالت الشخصية والمجتمعية ، إضافة إلى تحقيق 
التنمية البشرية بجوانبها المختلفة ، بما يدفع المختصين في الخدمةاالجتماعية على اختالف 

اإلنسان وتحقيقه لذاته وتطوير  ميادين الممارسة ، لتقديم الخدمات التي تهدف إلى رخاء
وتنظيم استخدام المعارف العلمية المتعلقة بالسلوك اإلنساني والمجتمع ، وتنمية الموارد لتلبية 
االحتياجات الفردية والجماعية والمجتمعية بما يسهم في تحقيق العدالة االجتماعية وضمان 

ذاتية وتحسين أدائه ، ضمن حقوق اإلنسان ، وذلك بالتركيز على تطوير قدرات الفرد ال
محيطه االجتماعي بهدف تحقيق التكيف األفضل مع ذاته ومع الجماعات والمؤسسات التي 

 يعيش فى إطارها .
وال يمكن تحقيق ذلك إال من خالل حزمة من األخالقيات والمبادئ والقواعد التي  

المختصين ، يلتزمون وفقا  له  تمثل في مجموعها ميثاقا  أخالقيا  مهنيا  ، ودستورا  تعاهديا  بين
باألساليب الهادفة التي توصل إلى أداء مهني عاٍل يترفع عن األخطاء والتجاوزات التي 

  تسيء للمهنة أو المشتغلين بها أو باإلنسان الذي هو محور وهدف العمل المهني .
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لذا فقد أصبح من الضرورة بمكان أن يكون لألخصائيين االجتماعيين في مواقع  
ملهم المختلفة " ميثاق شرف " يكتسب قوته واحترامه من إقرارهم الجماعي له وااللتزام ع

 بمبادئه وقواعده ، التزاما  أخالقيا  ذاتيا  في كافة مناحي الممارسة.
في إطار من القيم والقواعد األخالقية  –وما يتطلبه من عالقات فردية أو مؤسسية أو مهنية  

ن بمختلف تخصصاتهم ووظائفهم ويؤمنون بها في قناعاتهم الذاتية الملزمة لعموم االجتماعيي
ويمتثلون لها في سائر ممارساتهم وعالقاتهم المهنية ، حتى يصبح هذا الميثاق ملزما  كقانون 
يحاسب عليه من يخالفه ، من خالل لجان متخصصة تشكل بالجمعيات والروابط 

 االجتماعية . 

القية عملية الممارسة المهنية، ويتم بناء سياقها القيمى وتوجه وتنظم الدساتير األخ     
تتطور من وقت آلخر، تتغير و ، لذا يجب أن الواقعية واألخالقى من خالل الممارسة المهنية

المعارف العلمية ونظريات ونماذج الممارسة المهنية،  ، وتطورالقائمة وفقا  للتغيرات الثقافية
، وكذلك التغير في األولويات، إنها المهنية الممارسةوتطور مناهج واستراتيجيات وآليات 

المهنية والتغيرات فى السياق  أكثر مرونة وارتباطا بثالوث المعرفة العلمية والممارسة
االجتماعى،كما أنها قد تكون عامه كالمحافظة على أسرار العمالء وقد تكون أكثر 

 رتباطها بالسياق االجتماعى الثقافى.خصوصية إل
كصفة من صفات  يةالقيم مجموعة من الصفات األخالقية، التي تمّيز البشر ن إ      

 عليها الحياة االجتماعية ، ويتّم التعبير عنها باألقوال واألفعالوتقوم االنسانية، وتنهض 
، باعتبارها مجموعة من األخالق الفاضلة التى ترتكز عليها التنشئة االجتماعية والسلوكيات

 فقاعتبارها معاييرٌا وأسسا متوبنسانى وتفاعالت األفراد وتعامالتهم، في توجيه السلوك اال
نها تجعل اإلنسان أتحدد السلوك المقبول وغير المقبول، كما ومن ثم مجتمع العليها فى 

 مع القيم االيجابيةوافق تمنع األفراد من القيام بتصرفات ال تتو  يتصّرف وفقا  لسلوك معين
ن القيمة غاية تتبناها فت لذاوتتصف باالستمرارية والمحافظة عليها، ، المقبولة والمتفق عليها
تطبق أثناء توجه و  األخصائيون االجتماعيون في مبادئ صيغها الخدمة االجتماعية، وي
 "العمالء".والبرامج والمشروعات االجتماعية الخدمات  المستهدفين منالممارسة المهنية مع 

مة من القيم، تعرف عليها اإلنسان وهي شكل من أشكال وتعد األخالق قيما أو منظو       
الوعي اإلنساني كما أنها مجموعة من القيم والمبادئ تحرك األفراد والشعوب كالعدل والحرية 

يقيم ولذا  ،والمساواة وتصبح مرجعية ثقافية وسندا  قانونيا  لبناء وصياغة األنظمة والقوانين
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خالقية التي تضع معايير للسلوك، باعتبارها التزامات السلوك اإلنساني فى ضوء القواعد األ
للممارس مجموعة من المعتقدات، أو المثاليات الموجهة التى تحدد بذلك وواجبات واألخالق 

 .مايجب فعلهالمهنى 
والمسؤولية األخالقية تتعلق بعالقة اإلنسان بخالقه وبنفسه وبغيره، فهي مسؤولية ذاتية أمام  

تة ال تتغير، وتمارسها قوة ذاتية ووازع داخلى تتعلق بضمير اإلنسان الذي ربه والضمير، وثاب
 هو سلطته األولى حيث ترتبط األخالق بااليمان. 

والقيمة هي األحكام التي يصدرها الفرد  سواء استحسان أو استهجان، القبول، الرفض،       
مخزون  معارفه وخبراته الالمباالة، التعاطف، التحامل ، وتتم من خالل احتكام الفرد ل

 ،ومكونات اإلطار الحضاري الذي يعيش فيه  ويكتسب من خالله هذه الخبرات والمعارف
حيث تتميز القيم  النسان،أمام االمتاحه متعددة والخيارات التعبير عن البدائل  كما أنها

 بخاصية االنتقائية .
 ثانيا: ماالمعوقات؟ وما الصعوبات؟:

  (المعوقات إصطالحا::1)

ورد لفظ عائق في المعجم الوسيط  بأن العائق عن الشئ عوقا منعه منه وشغله           
 عنه 

فالعائق حاجز أو مانع والعائق لغة من العوق وهو الحبس والصرف والتثبيط، والعوق األمر 
 (1)الشاغل . وعوائق الدهر: الشواغل من أحداثه، والتعوق التثبط، التعويق: التثبيط

العائق ماليا أو ماديا ، أو معنويا أو نفسيا أو اجتماعيا أو ثقافيا ، ويحول بين وقد يكون 
 األهداف الطموحة  والحاجات وقد يكون بعضها مؤسسية أو غير مؤسسية أو هما معا.  

والمعوقووات بووذلك عواموول وظووروف تمثوول متغيوورات تحووول دون تحقيووق األهووداف والطموحووات ، 
ل البوووووووورامج والمشووووووووروعات ، وتعنووووووووي باالنجليزيووووووووة : وتمثوووووووول العقبووووووووات التووووووووي تعتوووووووورض سووووووووبي

Impediments أوObstacles 
والمعوقات بذلك  كل العوامل والظروف بعضها بنائى واآلخر وظيفى وتمثل متغيرات قد      

تحول دون تحقيوق البرنوامج أو المشوروع ألهدافوه المرسوومة أوتحقيوق الغايوة مون تقوويم البورامج 
عمليوووة جموووع المعلوموووات وتحليلهوووا وتفسووويرها إلصووودارالحكم وتقوووديم  أو المشوووروعات، باعتبووواره 

التغذيوووة الراجعوووة أو تحقيوووق أهوووداف اسوووتراتيجية التقوووويم الوووواقعى باعتبووواره خطوووة عاموووة تسوووعى 
 لتحقيق أهداف عملية التقويم.

 (الصعوبة اصطالحا 2)
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َصُعَبِت الدابة.) َأْصوَعَب ُصُعوَبة : اشتدَّ وَعُسر. يقال: َصُعَب األمر، وَصُعَب الرجل، و        
( األمُر: َصوُعب. ووو الشويء: وجوده صوعبا .) َصوعََّبُه (: جعلوه صوعبا .) َتَصوعََّب (: َصوُعب. ووو 
وْعُب (: الَعِسور..  األمر: عدَّه صعبا .) اْسَتْصَعَب ( األمُر: َصُعب. وو األموَر: رآه صوعبا .) الصَّ

ووْعَبُة (.يقووال: عَقَبووة َصووْعَبة: شوواقة. وحيوواة َصووْعَبة: شوو ومهَّوود الصووعوبات  (2)ديدة. ِصووعاب.) الصَّ
 بمعنى ذلََّلها وعقبة تعنى ما ال يمكن التَّغلُّب عليه

وتعرف بأنها  حالة حيرة وقلق تمتلك فكر االنسان وتدفعه الى التأمل والتفكير إليجواد حول أو 
 Difficultiesو  Absurdityوتعنى  (3)جواب للخروج من الحيرة  

كما أنها هوي  (4)ة وضعية محيرة حقيقية كانت أم إصطناعية تتطلب حال فكريا وهى أيضا أي
حالوووة ينوووتج عنهوووا تووودني مسوووتمر فوووي المعرفوووة والقووودرات المختلفوووة والمهوووارات الضووورورية لوووألداء 

 مقارنة بغيرهم وال يعود السبب إلى وجود اعاقات أخرى
سووووواء العقليووووة أوغيوووور العقليووووة وتوووورتبط الصووووعوبة بووووذلك باالنسووووان وقدراتووووة وامكاناتووووه         

كالمهاريوووة والمعرفيوووة اإلدراكيوووة والسووولوكية وغيرهوووا، ولوووذلك فوووان الصوووعوبة نسوووبية تختلوووف مووون 
 شوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووخص آلخووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور.

ويشووير مفهوووم صووعوبات الووى وجووود خلوول فووي واحوودة أو أكثوور موون المعووارف والعمليووات        
هوم واسوتيعاب الودور واألداء النفسية األساسية، والقدرات والمهوارات االنسوانية، والتوي تتضومن ف

، والتوووي قووود تظهووور فوووي القووودرة علوووى األداء والممارسوووة بالفاعليوووة المطلوبوووة وتحقيوووق األهوووداف 
 المرسومة فى الوقت المحدد باالمكانات المحددة والمقدرة مسبقا، 

 :وقد ترجع الصعوبات لألسباب التالية

 العوامل العضوية البيولوجية. -1

 .العوامل الوراثية -2
 .خلل وظيفي بسيط في الدماغ -3

النضوووج، كعووودم بنووواء النضوووج فوووي مجوووراه الطبيعوووي حيوووث يوووؤثر علوووى الجهووواز العصوووبي  -4
 .المركزي

 .األمراض والعدوى وسوء التغذية، ومشاكل التلوث والبيئة-5

ونسوووتنتج بوووذلك توووداخل الصوووعوبات وتوووداخل تأثيرهوووا وتباينهوووا مووون شوووخص ل خووور وهوووى بوووذلك 
 نسبية.

 ة بعدد من الخصائص أهمها:وترتبط الصعوب
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الخصائص المعرفية كصعوبة الفهم والتفكيرونقص الدافعية الفشل فى تقوويم المهوام االفتقوار -
 للتنظيم والتخطيط سوء تقويم القدرات والفشل فى تحقيق المهام

الخصوووائص السووولوكية مثووول نقوووص الكفووواءة االجتماعيوووة واالتكاليوووة واالعتمووواد علوووى اآلخووورين -
واالنسووووحاب وعوووودم القوووودرة علووووى التعاموووول فووووى المواقووووف وصووووعوبة االلتووووزام بالقواعوووود والعدوانيووووة 
 والقوانين.

الخصووائص النفسووية )الوجدانيووة واالنفعاليووة( مثووول انخفوواض تقوودير الووذات وضووعف االنجووواذ  -
 والشعور باالحباط والشعور باالهمال وانخفاض مستوى الطموح ومشكالت  فى التوافق.

 والمعوقات: (الفرق بين الصعوبات3)

اليميز الكثيرون بين الصعوبات والمعوقات ويضويف الوبعض اآلخور المشوكالت باعتبوار      
أنه يوجد ترادف كبير وتداخل فى المفواهيم، غيور أنوه يمكون التمييوزبين الصوعوبات والمعوقوات 

 فى الجدول التالى:

 جدول يوضح الفرق بين الصعوبات والمعوقات

 المعوقات الصعوبات
 مؤسسية او مجتمعية شخصيةذاتية 

 ترجع للمؤسسة أوالبرنامج او المجتمع ترجع للفرد ذاته

 تداخل تأثراتها واضحة غير متداخلة التأثير

خلل فى بعد أو أكثر من جوانب 

 شخصية الفرد
خلل فى البرنامج او المؤسسة او 

 المجتمع بأبعاده المختلفة

تعتمد المواجهة على المورد البشرية 

 تطوير أو احالل وتغييرتدريب و
تعتمد المواجهة على إحداث تغييرات 

 فى المؤسسة أوالبرنامج اوالمجتمع

 تعتمد المواجهة على االصرار تعمد المواجهة على التحدى

 حقيقية بالفعل قد تكون حقيقية أو اصطناعية

 تحتاج المواجهة للتغيير تحتاج للتأمل والتفكير

 التحتاج لوقت طويل فى المواجهة تحتاج لوقت أطول فى المواجهة

 :خالقيةفي مفهوم القيم األ( 4)
القيم عبارٌة عن مجموعٍة من األحكام االنفعالية النابعة من العقل، والتي تقود الشخص نحو  

رغباته واتجاهاته، وُتكتسب هذه القيم من المجتمع المحيط فيتشّربها الشخص وُتصبح هي 
والخاصة، والِقيُم األخالقية عبارٌة عن نوٍع من أنواع القيم، تختص الُمحرَِّك لسلوكياته العامة 

بجوانب الشخصّية التي يصدر الفرد من خاللها األحكام الُخُلقّية التي تتوافق مع طبيعة 
األعراف، والعادات، والتقاليد، والقوانين السائدة في البيئة التي يعيش فيها، وتكون هذه 

ُتعرَّف القيم األخالقية في ظل اإلسالم بأّنها و الشخص وضميره.  األحكام متوافقة  مع قناعات
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مجموعٌة من المبادىء والقواعد التي تنظِّم السلوك اإلنساني، وتحدُِّد عالقات األفراد معا  
لتحقيق الغاية من وجود اإلنسان، والعمل من أجل النفس، واألسرة، والعقيدة، ومن األمثلة 

كرام الضيف، ومساعدة على القيم األخالقية: الصد ق، واألمانة، واإلحسان للجار، وا 
 التي والمبادئ واألخالقيات ، العادات تلك هو بأنه القيم مصطلح ويعرف المحتاجين
 اإلنسانية عامة وبصورة ، اليومية حياتنا تفاصيل من الكثير في ونمارسها ، نستخدمها
 طبقا   أنه أي المختلفة لحياةا مجاالت من الكثير في المستخدم ذلك هو القيم فمصطلح
 التي والغايات ، األخالقيات من الجزئية تلك هي القيم أن الفلسفة علم نظر وجهة من لتفسيره
 تلك أكانت سواء لديه بالرغبة جديرة تكون هي والتي تحقيقها إلى ،ويسعى اإلنسان ينشدها
 . داخله في اإلنسان ينشدها لغايات حتى أو الذاتية متطلباته من الغايات

 مفهوم آخر: واألخالقياتمفهوم األخالق ( 5)
الدول والمجتمعات تنمو وتتطور بفعل مرجعياتها القيمية األخالقية، التي تستقي منها       

وتستند عليها شرعية منظوماتها األخالقية، التي تسير حياتها وتنظمها وتزن أمورها العامة 
مجموعة القيم والمبادئ التي تبنى عليها أنظمة والخاصة نسبة لها. ومنظومة األخالق، هي 

ألفراد ، وغير المكتوبة التي تحرك السلوك الواعي والال واع لوالسائدةالدولة وقوانينها المكتوبة 
. وعادة ما تتكون منظومات األخالق للمجتمعات، من موروثها والجماعات فى المجتمع

، ومن ما تختاره من الوقت الراهنال  مع القيمي التاريخي الذي صمد ومازال فاعال  ومتفاع
تجاربها الحياتية الحديثة الخاصة بها، ومن ما تستقيه من تجارب المجتمعات الناجحة 
والمتقدمة المعاصرة لها.ومنظومة األخالق بشكل عام، من المفترض بأن تستند لقاعدة 

على مقاصدها وما أساسية من المفاهيم اإلنسانية المحدودة، الواضحة المعاني والمتفق 
تصبو إليه. وهذا ما يسمى بالمرجعية القيمية األخالقية، التي تستخدم كمعيار واضح ومحدد، 
تنطلق منها مشروعية منظومة األخالق المستندة عليها. وفي ظل غياب مرجعية أخالقية 
ألي مجتمع، يغيب لديه المعيار القيمي األخالقي، الذي يحدد شرعية أو صالحية أي من 

نظمته وقوانينه وممارساته االجتماعية؛ ولذلك يدخل في دائرة مفرغة من التناقضات الغريبة أ
، هذا عدا ضياع الحقوق واالستهانة بها.أي إن مرجعية منظومة األخالق، هي واحدة مع 
كونها كمنظومة مختلفة ومتنوعة، وذلك لكونها تخضع الختبارات وتجارب، فتنجح وتكون 

أمام مرجعيتها القيمية األخالقية، وأثبتت قدرتها على خدمة جميع فئات  مقبولة ، إذا صمدت
المجتمع، بأفراده وفئاته، ومؤسساته العامة منها والخاصة، وتطوى صفحتها، وتعتبر جزءا 



 جامعة الفيوم   -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 

 

25 

 

 العدد الثامن عشر

من تاريخ التطور الثقافي للمجتمعات؛ إذا لم تصمد أمام مرجعيتها القيمية األخالقية، أو 
أو معطيات العصر وشروط  والتماسك االجتماعىعامة وقفت حاجزا  ضد المصلحة ال

تقدمه.وقديما  كانت المجتمعات البدائية تحل محل الدول، وكان كل مجتمع يعيش في شبه 
عزلة عن عالمه الخارجي، وقل أن تجد له أنظمة أو قوانين مكتوبة ومعمول بها، ولكن 

رثها الناس وتحرك حياتهم، ولذلك مفاهيم وقيم يستند بعضها ألوهام أو أساطير وخرافات؛ يتوا
ال تجد منظومات األخالق لديها أي تحد من خارجها؛ خاصة كون تطور حياة البشر آنذاك 

، بشكل ملحوظ. وليس فردأحسن من  فردكان بطيئا  إن لم يكن شبه معدوم، وليس هنالك 
ها تخريج هنالك أي قيمة أخالقية تحرك جماعة بشرية ما، ليس لديهم لها منطق وعندهم ل

أخالقي، حتى ولو اختلف معهم البشر جميعا ، أو نراها اآلن غير مستساغة وما شابه ذلك 
من أفعال وطقوس كانت تمارسها المجتمعات ويبارك فعل فاعلها ويثنى عليه، لتمسكه 
بها.وكان نشوء الدولة، كجسد تنظيمي فوقي يحتوي المجتمع الواحد المتشابه أو المجتمعات 

في تركيبتها العرقية والثقافية في ظل حدودها وتحت مظلتها اإلدارية، سبب رئيسي المتباينة 
وملح لظهور منظومة أخالق يتعارف عليها ويعمل بها. وكلما كانت الدولة تحتوي على 
مجتمعات متباينة في تركيبتها العرقية والثقافية واتساع رقعتها الجغرافية، كلما كان وجود 

يها، مطلبا  وطنيا  وأمنيا  بالنسبة لها. وال تكون الدولة دولة بالمعنى منظومة أخالق متفق عل
الحضاري وعليه تحتوي على منظومة أخالق، إال إذا كانت تحتوي على فئات متنوعة من 
السكان، متساوية نسبيا  بالعدد والثروة والسلطة، مثل الرعاة والمزارعين وأهل البحر والصناع 

ب الفكر والسياسة إلخ. ويتوزع وجودهم في األرياف والقرى والمدن والحرفيين والتجار وأصحا
الداخلية والساحلية المأهولة بأنواع السكان؛ حينها يكون الحراك االقتصادي وتبادل المنافع 
الحياتية عمود نظامها وأساس تركيبتها وسر وجودها وتنامي قوتها ومنعتها.وأول ما يبدأ 

التنمية ، تظهر حاجته لمنظومة أخالق، وتطفو على شعب ما خطواته األولى في سلم 
سطح ، مبادئ مثل المساواة والعدالة والحرية، يبدأ بالتفكير بها ثم بطرحها وتداولها ال

ونقاشها، حتى تنضج هذه المفاهيم لديه وتدخل حيز المعلوم به ) مرجعية قيمية أخالقية (. 
ة وقوانين للدولة على أساسها، تنظم ثم تنتقل بعد ذلك لحيز المعمول به، وهو سن أنظم

العالقة بين فئات الشعب ببعض، لتضمن ولو نسبيا ، مراعاة مصالح كل الفئات واألفراد، 
والتي تصب للصالح العام. وعلى هذا األساس يصبح اإلنسان الفرد، الماهر في عمله 

تظهر على السطح، والمنتج في مجتمعه هو ركيزة اهتمام الدولة ومحل احترام المجتمع. وهنا 
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قيم منظومة أخالقية، تدعم الخير الخاص والصالح العام، تستند على مرجعية أخالقية، 
تعمل كمعيار ألنظمة وقوانين الدولة وتهذب المزاج الشعبي العام وتقوي من تماسكه.وهنالك 

(. فاألخالق هي منظومة Ethics( واألخالقيات )Moralsفرق كبير وشاسع بين األخالق )
. أما األخالقيات فهي مجموعة الشروط ناهاخالق ومرجعيتها القيمية األخالقية التي ذكر األ

واآلداب، المتعارف عليها شفاهة أو كتابة  بين أصحاب مهنة معينة، ويبنون عليها األنظمة 
والقوانين التي يعملون تحت ظلها. أي ما نطلق عليه بأخالقيات المهنة. وعادة ما تكون 

ة ما، متضاربة مع أخالقيات مهنة أخرى؛ وذلك من سبيل حماية المصلحة أخالقيات مهن
مع  متوافقةالخاصة والذود عنها. أي بأنه ليس بالضرورة، بأن تكون أخالقيات مهنة 

أخالقيات مهنة أو مهن أخرى، أو مع الصالح العام. فكل مهنة بالطبع، تتحيز لنفسها 
، تأتي الخدمة االجتماعية المدرسيةملين بمهنة ولمصالح العاملين بها. فدوما  مصلحة العا

، برغم ما تحكم العاملين بها من أخالقيات بينية قد  التدريسعلى حساب العاملين بمهنة 
تكون صارمة تنظيميا  وعادلة لهم، وقس على ذلك باقي المهن.وال ضرر من وجود منظومة 

تمع، بل هي مطلوبة. ولكن أخالقيات لكل مهنة تنظمها وتحكم العاملين بها، في أي مج
بشرط وجود منظومة أخالق عامة لها مرجعيتها القيمية الواضحة والمحددة والمتفق عليها في 
نفس المجتمع؛ حتى تقوم بضبطها وضبط أخالقيات المهن األخرى، والتنسيق بينها والسيطرة 

ي للمجتمع، عليها ضمن مهنتها، كي ال تصبح ثقافة أخالقياتها المرجع القانوني والشرع
وتنتقل حتى لتحريك الوجدان الجمعي. وفي حال حدث مثل هذا، أي غابت منظومة أخالق 
من مجتمع ما، وحلت محلها منظومة أخالقيات مهنة ما، بسبب سيطرة أصحاب المهنة على 
مقاليد الحكم والتحكم؛ حينها يفرض أصحاب هذه المهنة التي تعمل لصالحهم فقط وتحمي 

ساب أصحاب المصالح األخرى في المجتمع؛ ويرغمون على اتخاذها مصالحهم، على ح
كمرجعية قانونية وشرعية وثقافية للمجتمع. حينها تحرك مثل هذا المجتمع منظومة أخالقيات 

ما؛ تصبح شروط  مجتمعال منظومة أخالق.وفي ظل سيطرة أخالقيات مهنة معينة على 
ها التي تعبر عنها من خالل أنظمتها وآداب )أخالقيات( هذه المهنة، ليس فقط منظومت

وقوانينها، ولكن أيضا  مرجعيتها القيمية األخالقية، التي تتحول مع الوقت لثوابت؛ ال تستطيع 
كأخصائيين الفكاك منها، في ظل أي محاولة إصالحية يتطلبها العصر. فهل نحن 

 تحركنا منظومة أخالق أم منظومة أخالقيات؟ اجتماعيين فى مجتمع عربى
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 :القائمين بعملية التقويم والباحثين لدىخالقية همية غرس القيم األأ( 6)

تبرزأهمية القيم في حياة الفرد والمجتمع بصورة عامة ، ولكن تزداد أهمية هذه القيم وضرورة 
غرسها والعناية بها في عالم اليوم المتغير المتقلب الذي بدأ يتنكر للقيم ويحارب الفضيلة ، 

 : مية لألسباب التاليةوتتضح هذه األه

اتِّسام المجتمعات عامة باهتزاز القيم واضطراب المعايير االجتماعية واألخالقية ، وكثرة  -
ستقرار االحاالت الخروج على تعاليم الدين والقانون ، مما أصبح يثير الخوف من 

لى تعميق ا لعقيدة االجتماعي ، مما يدعو إلى ضرورة بناء شخصية اإلنسان على الدين ، وا 
والشريعة في نفوس أبناء جيل الغد ، على وجه يهيئ لهم االنتفاع مما شرعه هللا لعباده ، 

 .ويعصمهم من الزلل ، ويبعدهم عن االنحراف
الواقع الراهن الذي يتميز بالتطور التقني واالنفجار المعرفي ، وكل منهما يالحق اآلخر  -

والتعامل مع  عه والتعامل مع متطلباته ،بصورة مذهلة ، ويفرض االنبهار به والتجاوب م
فى ضبط حركة الحياة تسلوكيات  فى التغير ولهذا التطور والتنامي ثقافاته الوافدة المتغيرة ،

 المجتمع.
الحاجة للواقعية فى التقويم وقياس فعالية البرامج والمشروعات االجتماعية بعيدا عن  -

 امج والمشروعات.التحيز مما يثرى عوامل ونواتج مثل هذه البر 

الميل المتنامي لدى أفراد المجتمع إلى عدم المباالة ، وتسرب القدوة الصالحة من أكثر من  -
 .توسيع الفجوة بين األجيال لموقع ، مما هيأ 

الميديا التي ال تتفق وقيمنا الفاضلة من خالل الوافدة السلوكيات الثافات والقيم و بعض   -
وسائل االتصال باسم اللحاق بركب الحضارة ،إذ تصبح بمرور اإلعالم والثقافة و  ووسائل 

 الوقت مألوفة ومعتادة ، 

ضعف دور المدرسة والمؤسسات التعليمية عامة في غرس القيم لدى التالميذ وصار   -
 .اهتمام المعلمين منصبا  على تلقين المعارف

من خالل التقويم الحاجة الماسة للتطوير وتحسين البرامج والمشروعات االجتماعية  -
المنهجى الصحيح مما يجعلنا نستفيد من االيجابيات والتغلب على الصعوبات والمعوقات 

 وعدم تكرارها فى برامج ومشروعات أخرى جديدة مستقبال.
 ثالثا:أنواع وتصنيف صعوبات ومعوقات البرامج والمشروعات االجتماعية:
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وعات االجتماعيوووة وتصووونيفها سوووواء يمكووون تحديووود أنوووواع صوووعوبات ومعوقوووات البووورامج والمشووور 
 أكانت صعوبات أو معوقات سواء بنائية أو وظيفية مادية أو غير مادية إلى األنواع التالية:

 معوقات سياسات التقويم للبرامج والمشروعات االجتماعية.-1
 معوقات ذاتية ترتبط بشخصية القائم بعملية التقويم.-2
 والمسؤلين بأهمية وأهداف التقويم.إدراك ووعى القائم بعملية التقويم -3
 غياب وعدم وضوح أهداف البرامج والمشروعات االجتماعية. -4
 صعوبات ترجع لتصميم وتخطيط البرنامج أو المشروع االجتماعى.-5
معوقووووات توووورتبط بكفايووووة موووووارد البرنووووامج أو المشووووروع االجتموووواعى وهووووى معوقووووات توووورتبط -6

 بمدخالت البرنامج أو المشروع .
 عوقات ترتيط بكفاءة البرنامج أوالمشروع االجتماعى.م -7
 معوقات ترتبط بفاعلية البرنامج أوالمشروع االجتماعى. -8
 معوقات وصعوبات ترتبط بمنهجية عملية تقويم البرنامج أو المشروع االجتماعى.-0

 التحديات األخالقية لعملية تقويم البرنامج أو المشروع االجتماعى. -15
 ترتبط بنشر عملية تقويم البرنامج أوالمشروع االجتماعى.معوقات   -11

 (معوقات سياسات التقويم للبرامج والمشروعات االجتماعية:1)

إن عدم وجود سياسة واضحة وثابتة لعملية تقويم البرامج والمشوروعات االجتماعيوة لودى      
طوويط لعمليووة تقووويم مؤسسووات الرعايووة االجتماعيووة سووواء حكوميووة أواهليووة يووؤثر حتمووا علووى التخ

البووورامج التدريبيوووة بموووا يوووؤدي إلوووى الفشووول فوووي تحديووود تفاصووويل البرنوووامج، والفشووول فوووي تضووومين 
البرنووووووامج ألدوات التقووووووويم واإلجووووووراءات المحووووووددة التووووووي يجووووووب إتباعهووووووا، وجدولووووووة المالحظووووووة 

 واالستقصاءات المسحية والمقابالت.
وير البوورامج والمشووروعات االجتماعيوووة، وباالضووافة النعوودام النظوورة الجديووة للتقووويم لتطوو       

ومووون ثَوووم انعووودام النظووورة الجديوووة مووون جميوووع أطوووراف عمليوووة تقوووويم البووورامج والمشوووروعات، حتوووى 
تصووووبح مجوووورد روتووووين ومجووووال للمجووووامالت، باالضووووافة لوووونقص المهووووارات والكفوووواءات المدربووووة 

ى والعائوود، والمتخصصووة فووي أعمووال تقووويم البوورامج والمشووروعات االجتماعيووة ودراسووات الجوودو 
التووووووي تعتموووووود علووووووى اسووووووتخدام الجوانووووووب العلميووووووة والقياسووووووات األدائيووووووة للبرنووووووامج أو المشووووووروع 

 االجتماعى.
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وعودم شومولية التقووويم المسوتمر ألبعوواد التغييورات المسوتهدفة لوودى المسوتفيدين وارتباطهووا        
 بكل نشاط للبرنامج أو المشروع وبكل هدف من أهداف البرنامج بمفرده.

ن غيوواب أو عوودم وضوووح سياسووات تقووويم البوورامج والمشووروعات االجتماعيووة يووؤدى ختمووا كمووا أ
لتعوودد معووايير التقووويم وسوووء اختيووار المعووايير المحووددة  للتقووويم ، أو االجابووة علووى تسوواؤالت:  

 لماذا التقويم ؟ وكيف يتم التقويم ؟ ومن المسؤل عن عملية التقويم؟
المنظمووووة فووووي فهووووم غايووووات المعيووووار الووووذاتي أو       وتظهوووور بووووذلك مشووووكلة بسووووبب عوووودم قوووودرة    

الموضووعي فووى التقووويم بمووا يوؤثر سوولبا علووي اسووتثمار هوودف عمليوة القيوواس والتقووويم كمووا يووؤثر 
 على :

 سوء اختيار إجراءات القويم : -  
وتتمثل فى عدم قدرة القائمين على عملية تقويم البرنامج أو المشروع  في التمييز ما       

 ويات العملية المتمثلة بالقياس والتقييم .بين محت
 الخطأ في اختيار وقت التقويم:-  
عووودم بنووواء المووونهج وفوووق التغيووورات المطلوبوووة والمسوووتهدفة لووودى المسوووتفيدين  المسوووتهدفين مووون • 

 البرنامج أو المشروع االجتماعى.
 عدم وجود آلية موحدة توضح كيفية تنفيذ التقويم؟.-
المخصصووات الماليووة للقيووام بتعووداد خطووط متكاملووة، لتقووويم البوورامج عوودم توووافر االعتمووادات و -

 والمشروعات بصورة علمية سليمة.
عدم توافر المناخ المالئم لتطبيق العديد من االختبارات الالزمة للوقووف علوى حقيقوة ودرجوة -

 تحقيق أهداف البرامج والمشروعات االجتماعية.
ي تعوووين فريوووق التقوووويم علوووى أداء مهاموووه بكفووواءة وعووودم تووووافر الكثيووور مووون أدوات التقوووويم التووو-

 وفعالية وموضوعية.
وقد ينعكس أيضا غياب سياسوات التقوويم بشوكل مباشور علوى انعودام التقيويم كليوا، حيوث       

أن غيووواب سياسوووات التقوووويم يجعووول يجعووول البووورامج والمشوووروعات الناجحوووة مثلهوووا مثووول البووورامج 
ال جوودوى ممايسووبب إحبوواط عزيمووة مقوودمى البوورامج والمشووروعات غيوور الناجحووة وكووأن التقووويم بوو

والمشروعات إما لعدم وجود أي نوع من التقويم أو وجود تقويم شكلي في شكل نمواذج نمطيوة 
وضعف وغيواب المتابعوة حيوت يتفواوت أداء البرنوامج مون فتورة آلخورى ولويس مون العودل تقيويم 

يم بفتوورة زمنيووة محووددة سووواء أكووان أداء البرنووامج وفووق أخوور أداء لووه ، لووذا يجووب أن يوورتبط التقووو 
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جزئيووا أو شووامال ، كمووا  أن التقووويم قوود يخضووع لألهووواء الشخصووية ودرجووة العالقووة بووين القووائم 
بعمليووة التقووويم والمسووؤلين ومقوودمى البوورامج والمشووروعات االجتماعيووة وال يخضووع لمعووايير أداء 

 محددة للبرامج أو المشروعات االجتماعية.
  بط بشخصية القائم بعملية التقويم:معوقات ذاتية ترت (2)

 وهي معوقات ذاتية متعلقة بشخصية القائمين بالتقييم ومنها :
 التحيز الشخصي : و 

تظهر صفة التحيز عند بعض القائمين بالتقويم ألسباب اجتماعية / دينية وسياسية   -
وضوعية نتائج عرقية أو للنوع والعمر، وقد تكون تجاه الجنس أو العمر، كليؤثر سلبا على م

 التقويم وتحقيقه  لألهدافه والغرض من التقويم.
 تأثير الحالة:و 

تأثر القائم بالتقويم بخاصية معينة أو سلوك معين ، وانسحاب  هذا التأثير على بقية - 
 الصفات.

العالقات الجيدة ستنعكس على جميع عناصر التقييم في شكل تقويم فعال -
 والعكس يكون صحيحا .

  وسطية :الميل لل 
يميل بعض القائمين على عملية تقويم البرامج والمشروعات االجتماعية لتركيز نتائج  -

التقويم في الوسط متجنبين  أقصى الدرجات وأدناها، مما يؤثر سلبا على موضوعية التقويم 
( فتن التركيز عندئذ 5( إلى )1وتحقيقه ألهدافه، مثال  إذا كانت درجات التقييم تتراوح من )

ذا كانت مقاييس بين  غير مرضي  ومرضي ومتميز فتن التركيز  3يكون  على)س ( وا 
 سيكون على اختيار درجة مرضيبما يؤثر على الموضوعية.

 التشدد الزائد والليونه المفرطة:و 
يوجد بعض القائمين على عملية التقويم الذين يقومون باستمرار بتعطاء تقديرات عالية -

اقع ويسمى بخطأ التساهل المفرط الذىيبتعد بدوره عن الموضوعية أعلى مما يستحق  في الو 
 والواقعية.

وقد يحدث العكس بأن يلجأ البعض اآلخر إلى إعطاء تقديرات منخفضة أقل مما يستحق  
ويسمى بخطأ التشدد الزائد، بما يؤثر على تحقيق أغراض تقويم البرامج والمشروعات 

 االجتماعية.  
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هواء شخصية وذاتية ويبتعد عن الموضوعية ، وهذا يؤدي إلى غياب  ويخضع بذلك التقويم أل
العدالة فى تقويم البرامج والمشروعات االجتماعية، واالستفادة من التقويم وتحقيق أهدافه، 

 وتجعل نتائج التقويم مضللة غير واقعية.
    التأثيرات  اإلدارية :و 

من عملية التقويم، إذا كان الهدف من عملية قد يتأثر تقويم القائم بعملية التقويم  بالهدف -
التقويم هو منح مكافأة مثال أو حافز ما للمسؤلين أو مقدمى البرامج والمشروعات االجتماعية  
فتن درجات التقويم تتجه إلى أعلى وذلك حتى ال يحرموا من المكافأة او الحافز ولتحسين 

ذا كانت درجات تقويم البرامج العالقات معهم وتجنبا  للحرج الذي قد يشعرون به إ
 والمشروعات  األخرى عاليه.

   تضخيم التقويم : و 
( إلثبات بأن المسؤلين عن البرامج %155وهو إعطاء المقيم الحد األعلى من التقييم )-

والمشروعات االجتماعية على مستوى عالي من األداء مقارنة مع أقرانهم فى البرامج 
 ثر سلبا على تحقيق أهداف التقويم.والمشروعات المماثلة، مما يؤ 

  العطف المفرط :و 
ويحدث عندما يدرك القائم بعملية التقويم بأنن التقويم  الضعيف يضر بمكافأة أو إيفاد او -

تدريب أو ترقية  للمسؤلين ومقدمى البرامج والمشروعات االجتماعية فيتم إعطاء البرنامج أو 
عد بعطفه هذا على واقعية النتائج وموضوعية المشروع تقييمات أكثر مما يستحق، ويبت

 التقويم ومن ثم تحقيق أهدافه. 
  التعميم غير الواعى:و 

قد يتأثير ويقتنع القائم بعمليةالتقويم بأن سمة ما في مقدمى البرامج والمشروعات -
االجتماعية  أو المستفيدين من خدماتها ، تتماثل وتتشابه مع نظرائهم فى برامج ومشروعات 

 رى فيعمم ويعطي النتيجة غير  الصحيحة وبالطبع غير واقعية. أخ
 حداثة الموقف :و 

هو إعطاء القائم بعملية التقويم وزنا أكبر لألحداث الجديدة عند التقويم على حساب -
 5المواقف  الماضي، دون وعى أو تحليل واقعى وتحديد الوزن الحقيقى لكل موقف

 المقارنة الخاطئة :و 
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البرامج والمشروعات االجتماعية والمستفيدين من خدماتها بمقارنة البرامج  قد يتم تقويم-
والمشروعات األخرى بدال من الرجوع للمعايير والمؤشرات المحددة  التي  يقارن على 

 أساسها، وبذلك تكون المقارنة خاطئة غير واقعية واليحقق التقويم أهدافه.
 سؤلين بأهمية وأهداف التقويم:(إدراك ووعى القائم بعملية التقويم والم3)

يجب أن بعى جيدا القائم بعملية تقويم البرامج والمشروعات االجتماعيوة والمسوؤلين عون      
تقوووديمها والمسوووتهدفين مووون خووودماتها أهوووداف عمليوووة التقوووويم بدقوووة ووضووووح حتوووى يمكووون تكثيوووف 

 .الجهود وتكاملها لتحقيق هذه األهداف
 يؤثر سلبا على عملية التقويم: لتقويمإن عدم الوضوح في تحديد أهداف ا 

فقد يخطأ االمسؤلين عون البورامج والمشوروعات االجتماعيوة فوي تحديود الهودف األساسوي       
 من التقويم وبالتالي تصبح العملية فقدا للجهد والوقت والمال .

 فعلى المسؤلين مراعاة مايلى للوصول إلي عملية قياس وتقويم فاعلة :

  ية التقويم .وضوح أھداف عمل 

 . التوقيت الصحيح للعملية التقويمية 

 . صدق و ثبات معايير التقويم 

  . دقة المعلومات المعتمدة مع األھداف 

 . تناسب نموذج  ومعايير التقويم مع األھداف 

 . مؤھالت ومهارات وخبرات القائم بعملية التقويم 

   للجهود المبذولة والوقت كفاية الموارد البشرية المتخصصة للعملية التقويمية وفقا

 المحدد.

 (غياب وعدم وضوح أهداف البرامج والمشروعات االجتماعية:4) 
يجوووب أن تكوووون أهوووداف البووورامج أو المشوووروع محوووددة مسوووبقا عنووود التفكيووور فوووى تخطووويط       

البرنامج أو المشروع ويجب ان تكون واقعية يمكن تحقيقها ، وأن تكون محددة ودقيقة ومعلنوة 
جميوووع سواءالمسوووؤلين أو مقووودمى البرنوووامج أو المشوووروع أو المسوووتهدفبن أو القووووائمين يووودركها ال

 بعملية التقويم.
وتعتبر األهداف والقدرة على تحقيقها وفقا للخطة الزمنية المحددة معيارا جوهريا وأساسيا      

 للتقويم.
علووى إختيووار وغيوواب أو عوودم وضوووح أهووداف البرنووامج للقووائم علووى التقووويم يوونعكس سوولبا       

وتحديد نموذج ومعايير ومؤشرات التقويم التى ترتبط إرتباطا أساسيا باألهداف المحددة مسوبقا 
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ذا ماحواول التقوويم فوال  وبذلك فتن جهوده التقويمية ال عائد لهوا وفقودا للجهود والوقوت والموال، وا 
 يمكن االعتداد بصدق ماتوصل إليه من نتائج.  

 يط البرنامج أو المشروع االجتماعى:صعوبات ترجع لتصميم وتخط (5)
 تتعدد صعوباتتصميم وتخطيط البرامج والمشروعات االجتماعية ومن أمثلتها:      

 عدم التحديد والتقدير الدقيق لحاجات المستهدفين من البرنامج أو المشروع االجتماعى.-
 ماعى.صعوبات إتخاذ القرارات التخطيطية المرتبطة بالرنامج أو المشروع االجت-
نقووص وعوودم تحووديث وتكاموول البيانووات والمعلومووات التووى تفيوود فووى صوونع خطووة البرنووامج او  -

 المشروع االجتماعى.
غيوواب أو ضووعف مشوواركة الخبووراء والفنيووين والمسووتهدفين فووى خطوووات التخطوويط للبرنووامج أو -

 المشروع االجتماعى.
ة أو الكامنوووة لتوظيفهوووا فوووى قصوووور المووووارد واالمكانوووات الماديوووة وغيووور الماديوووة سوووواء المتاحووو-

 وضع خطة فاعلة للبرامج والمشروعات االجتماعية.
 غياب الصعوبات والمعوقات المتوقعة أثناء تنفيذ الخطة وأساليب مواجهتها.-
 قصور وصعوبات مرتبطة بالتفيذ والمتابعة والتقويم.-
قرات معوقات ترتبط بكفاية موارد البرنامج أو المشرروع االجتمراعى وهرى معو  (6)

 ترتبط بمدخالت البرنامج أو المشروع .
 تتركز معوقات كفاية موارد البرامج والمشروعات االجتماعية فى المعوقات التالية:       

نقووص الموووارد الماليووة لتمويوول تنفيووذ البوورامج والمشووروعات االجتماعيووة ، إضووافة لعوودم مراعوواة -
عر صووورف العموووالت األجنبيوووة، ويعووود التغيووورات والتقلبوووات االقتصوووادية فوووى التمويووول كتغييووور سووو

نقووص التمويوول المووالى والموووارد االقتصووادية موون أهووم المعوقووات التووى تحووول دون تنفيووذ البوورامج 
والمشروعات االجتماعية وتوؤثر سولبا فوى اسوتمراريتها أو تعميمهوا حيوث توؤثر فوى التنفيوذ وفوق 

لمشوووروعات أو عووودم الخطوووة واألهوووداف المرسوووومة وقووود توووؤدى اليقووواف تنفيوووذ بعوووض البووورامج وا
 الاللتزام بالخطة الزمنية للتنفيذ.

نقص وتقلص الموارد المادية الالزمة لتنفيذ البرنامج أو المشروع االجتماعى كعدم توفر أو  -
مناسبة المبانى والتجهيزات واألدوات الالزمة للتنفيذ خاصة فى البيئة المحلية، مما يؤثر حتما 

 منية لتحقيق أهداف البرنامج أو المشروع االجتماعى.فى استمرارية التنفيذ والخطة الز 
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عدم توفر الخبراء والفنيين والعمالة اصوحاب المهوارات الالزموة فوى البيئوة المحليوة المحيطوة  -
 لتنفيذ البرنامج أو المشروع االجتماعى.

غيوواب التحديوود والتقوودير الوودقيق لحاجووات المسووتهدفين موون البرنووامج أو المشووروع االجتموواعى، -
 التحليل الواعى لهذه الحاجات.و 
إهموووال قيووواس ومعرفوووة رأس الموووال االجتمووواعى والتنظيموووى فوووى المجتموووع المحووويط واسوووتثماره -

كقوووودرات وامكانووووات مجتمعيووووة، والتووووى يجووووب مراعاتهووووا عنوووود التخطوووويط للبرنووووامج أو المشوووووروع 
 االجتماعى.  

 معوقات ترتيط بكفاءة البرنامج أوالمشروع االجتماعى: (7)
ط كفاءة البرنامج أو المشروع االجتماعى ارتباطا وثيقا بالبناء التنظيمى والهيكل يرتب   

االدارى للبرنامج وكفاءة وخبرات ومهارات العنصر البشرى، وتوزيع األدوار واختصاصاتها 
وتكاملها والعالقات والتفاعالت داخل البناء التنظيمى، والسلطة والعالقة بين الرؤساء 

لترقى، والتشريعات والقوانين واللوائح المنظمة، وانسياب المعلومات والمرؤسيين وطرق ا
 والبيانات فى سهولة ويسر،

 وغيرها مما يساهم فى تماسك البناء التنظيمى للمؤسسة والبرنامج ودعم قوته. -: 

وقوة البناء التنظيمى غير الرسمى على البناء التنظيمى الرسمى يؤثر سلبا على كفاءة 
 لمشروع  ومن ثم صعوبات التقويم وينعكس كذلك على:البرنامج أو ا

عدم وجود المعايير السليمة: ومن المهم أيضا أن يكون التقويم وفقا لمعايير موضوعية  - 
متجردة وليست شخصية متحيزة، فتذا توفرت تلك المسلمات أسهمت بشكل إيجابي في زيادة 

 درجوة رضوا مقدمى البرنامج أو المشروع االجتماعى.
عدم وجود الكفاءات اإلدارية القادرة على التقويم :حيث أن ما تفرزه اإلدارة الراهنة من -   

قيادات إدارية غير قادرة على التقويم الصحيح  وذلك بسبب ما اكتسبته من عادات وأمراض 
إدارية مستعصية ونتيجوة لضعف اإلمكانيات اإلدارية وعدم  القدرة على تحكيم المعايير 

  لتقويم .العلمية ل
نتيجووة لوجووود بعووض العناصوور اإلداريووة التووى تتعاموول مووع  عرردم وجررود عدالررة فرري التقررويم :-

المحسوووووبية والرشوووووة ، وفووووي بعوووووض األحيووووان يتعاموووول المووووودراء موووووع مرؤوسوووويهم بشووووتى أنووووووواع 
 المحسوبية والرشوة.
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المكوان  نتيجة وجود الشللية وتداول السلطة بشكل مخالف لقاعدة الرجول  المناسوب  فوي  -  
المناسووب موون أكبوور الصووعوبات اإلداريووة السووائدة ، وقوود تكووون سووببا فووى ظهووور الشووللية نتيجووة 
للصووراع علووى تووداول المناصووب اإلداريووة وغيوواب قاعووودة الرجووول المناسووب فوووي المكووان المناسووب 
حيووت يووتمكن مجموعووة موون الموودراء موون الوصووول إلووى هووورم السلطوووة  فيمنحووون أتبوواعهم كافووة 

لحوافز بدون وجوه حوق وبوذلك ال يكووون للتقوويم معنووى ، كموا يفشول البنواء التنظيموى الميزات وا
 فوي تحقيق  أهدافه .

عدم استقرار اإلدارة وعدم استقرار العناصر االدارية سواء لمؤسسة الرعاية أو البرامج - 
 ويؤدى اھتزاز البناء التنظيمى والصراعات والشللية لعدم اإلستقرار -والمشروعات: 

تشهود االدارة عملية تنقالت وانتقاالت سريعوة فوي العناصر البشرية التي تتولوى كما   االدارى،
المسؤوليات اإلدارية فى المؤسسات والبرامج والمشروعات على كافة المستويات ، مما يترتب 
ن عليه عدم  استقرار هوذه العناصر واختالفات في  التقويم باختالف ثقافوة وخبرة المسئولي

ومهاراتهم ، وهوذا ال ينعكوس علوى  تقويم البرنامج أو المشروع  فحسب بول يمتد إلوى نسف 
كل مسؤول جديد ما قوام به قبلوه ويبدأ من الصفر وهذا يرجع لعدم وجود التخطيط 

 . االستراتيجي

عدم استقرار الهيكل التنظيمي والبناء الوظيفي لمؤسسة الرعاية والبرامج  –   
 ت:والمشروعا

تعانوي بعض المؤسسات والبرامج والمشروعات كثيرا مون التغيرات فوي هياكلها التنظيمية         
ألسباب كثيرة يدعوي أصحواب هوذه التغييرات بأنها لصالوح المؤسسة أو البرنامج ولعول مون       

تولوى قيادي األسباب الحقيقية وراء هوذه التغيرات عودم استقرار العناصر اإلداريوة فكلموا 
منصبا كبيرا علوى هورم السلطة أعطى  لنفسه الحوق بتغيير الهيكل التنظيمي ليفتح وظائف 
جديدة التباعية ومناصريه وبذلك تلغى وظائف ويبعود موظفوها وتفتوح   وظائوف جديدة 
 وينسب لهوا موظفوون جودد وبذلك يختل التووازن اإلداري ويختل معوه نظام الرقابة والتقويم
وبذلوك يصبح  التقويم غوير موضوعوي  دون مراعاة لضوابوط ومعايير التقويم السائدة  فوي 
لوائح المؤسسة . هوذه بعض الصعوبات التي تواجه المؤسسات اإلدارية فوي سبيل تفعيل 
تقويم أداء البرامج والمشروعات وجعله حافزا مؤثرا ودافعوا لسلووك القائمين عليها لزيوادة 

أدائهم  وال يتأتى هوذا إال إذا كوان التقويم مبنوي علوى الصودق والواقعية والعودل جهودهم و 
وبذلك يسعوى الكل للوصوول إلى هوذا الهدف في إطار منافسة شريفة بين البرامج 
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والمشروعات والقائمين عليها وأجواء تسودها المحبوة والتعواون والود ويصبح  الوصوول إلى 
 غاة بالنسبة لتقويم البرامج والمشروعات بسيطا وسهل المنال. تحقيق األهداف المبت

 
 
 معوقات ترتبط بفاعلية البرنامج أوالمشروع االجتماعى: (8)

تتركزالصووووعوبات المرتبطووووة بفاعليووووة البوووورامج والمشووووروعات االجتماعيووووة بووووادراك أهووووداف      
العائووود والجووودوى مووون  البرنوووامج أو المشوووروع وخطتوووه التنفيذيوووة والزمنيوووه وطووورق وأسووواليب قيووواس

 البرنامج أو المشروع االجتماعى.
وتكموون أيضووا فووى إختيووار النموووذج المناسووب لقيوواس الفاعليووة حيووث يتوقووف إختيووار أنسووب     

 النماذج طبقا لما يلى:
 تناسب النموذج مع األهداف المحددة مسبقا للبرنامج أو المشروع. -
 أو المشروع. إمكانية القياس الموضوعى لعائد ومخرجات البرنامج -

إختباره مسبقا فى بيئات إجتماعية أخورى وفوى هوذه الحالوه يوتم إختبواره قبول اسوتخدامه  -
 للتأكد من درجة الصدق والثبات حتى يمكن االعتماد على نتائجه.

 إختباره مع برامج ومشروعات إجتماعية متماثلة فى األهداف. -

 خبرات ومهارات مستخدم النموذج. -

س البيئة بمتغيراتها المختلفة وعلى درجوة مون الصودق والثبوات تم إختباره مسبقا فى نف -
 يمكن االعتماد على نتائجه.

 الذى يتوافق مع نظرية وفكر مستخدم النموذج.  -

معوقرررات وصرررعوبات تررررتبط بمنهجيرررة عمليرررة تقرررويم البرنرررامج أو المشرررروع  (9)
 االجتماعى:

عات االجتماعيووووة بعووووض قوووود يغيووووب عوووون بعووووض القووووائمين بعمليووووة تقووووويم البوووورامج والمشوووورو    
 المتغيرات المرتبطة بمنهجية التقويم ومن أمثلتها:

 إختيار نموذج التقويم المناسب . -
 المقارنات الخاطئة منهجيا. - -

 تحديد الفترة الزمنية للتقويم البرنامج أوالمشروع سواء تقويما كليا أو جزئيا. -

 الخلط بين مفاهيم ونماذج الكفاية والكفاءة والفاعلية. -
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 هل استجابات وقياسات المسؤلين أوالمستفيدين.تجا -

 تجاهل الفترة الزمنية الستفادة المستفيدين من البرنامج أوالمشروع. -

 تجاهل العالقة بين كفاية الموارد واالمكانات وعائد البرنامج أوالمشروع االجتماعى. -

 تجاهل العالقة بين كفاءة البرنامج أو المشروع وأهدافه.  -

البرنووووامج أوالمشووووروع بووووالفترة الزمنيووووة المحوووودةة لكوووول هوووودف موووون تجاهوووول ربووووط أهووووداف  -
 األهداف.

 الخلط بين المتغيرات وعناصر النموذج التقويمى والمؤشرات. -

عدم االهتمام وتجاهل القياسات التتبعية بعد انتهاء االستفادة من البرنوامج أوالمشوروع  -
جوووة االسوووتفادة مووون االجتمووواعى لقيووواس التغييووورات المسوووتهدفة والتأكووود مووون حووودوثها نتي

البرنامج أوالمشروع االجتماعى وقد تمتد فى بعض القياسات لما بعد انتهاء االستفادة 
بفترة زمنية قد تصل لستى شهور خاصة مع البرامج والمشوروعات االجتماعيوة نتيجوة 

 لتعرض المستفيد لمتغيرات أخرى غير االستفادة من البرنامج أو المشروع.

وضبط المتغيرات وصعوبات قياس العائود سوواء االقتصوادى  صعوبة إجراء المقارنات -
 أو االجتماعى.

الصوووعوبات المرتبطوووة بتصوووميم القياسوووات أو إختيوووار القياسوووات المناسوووبة والتأكووود مووون  -
 درجة صدقها وثباتها.

االهتمام بالقياسات الكمية أكثر من الكيفيوة وصوعوبة الودمج واالزدواجيوة بينهموا فوى - -
 إطار واحد.

قوويم البرنوامج أو المشووروع االجتمواعى إال مون خوالل دراسووة الحالوة بمايسواعد علووى اليمكون ت-
العمق والتحليل وتتبع قياسات العائد زمنيا وتحديد األسباب خالل كل فترة زمنية محددة سوواء 

جراء المقارنات .   االخفاق أو النجاح والفاعلية،وا 
 –ثور مون برنوامج أو مشوروع إجتمواعى قد يلجأ بعض القائمين على عملية التقوويم بتقوويم أك-

فى وقت واحد دون مالحظة تغير األهداف والفتورة  -حتى لو كان نفس البرنامج أو المشروع 
الزمنية للتقويم والفترة الزمنية الستفادة المستفيدين وكذلك تباين الموارد واالمكانات وكفاءة كول 

ماعية ومتغيراتها وشدة وقوة حاجات برنامج أو مشروع إجتماعى فضال عن تباين البيئة االجت
المسووتهدفين، وغيرهووا موون العواموول والمتغيوورات التووى تجعوول عمليووة التقووويم هشووة وسووطحية دون 

 عمق وال جدوى منها.
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 التحديات األخالقية لعملية تقويم البرنامج أو المشروع االجتماعى: (02) 
داب والقيم أو القواعد التي تعتبر فلسفة األخالق، واألخالقيات، هي مجموعة من اآل      

 تعتبر صوابا بين أصحاب مهنة معينة.
وكلمة أخالقيات تعني: "وثيقة تحدد المعايير األخالقية والسلوكية المهنية المطلوب أن      

يتبعها أفراد جمعية مهنية. وتعرف بأنها بيان المعايير المثالية لمهنة من المهن تتبناه جماعة 
يه أعضائها لتحمل مسؤولياتهم المهنية." ولكل مهنة أخالقيات وآداب مهنية أو مؤسسة لتوج

عامة حددتها القوانين واللوائح الخاصة بها، ويقصد بآداب وأخالقيات المهنة مجموعة من 
القواعد واألصول المتعارف عليها عند أصحاب المهنة الواحدة، بحيث تكون مراعاتها 

 محافظة على المهنة وشرفها.
لف المسؤولية القانونية عن المسؤولية األخالقية باختالف أبعادهما، فالمسؤولية وتخت      

القانونية تتحدد بتشريعات تكون أمام شخص أو قانون، لكن المسؤولية األخالقية فهي أوسع 
وأشمل من دائرة القانون ألنها تتعلق بعالقة اإلنسان بخالقه وبنفسه وبغيره، فهي مسؤولية 

والضمير. أما دائرة القانون فمقصورة على سلوك اإلنسان نحو غيره وتتغير ذاتية أمام ربه 
حسب القانون المعمول به، وتنفذها سلطة خارجية من قضاة، رجال امن ونيابة، وسجون. 
أما المسؤولية األخالقية فهي ثابتة وال تتغير، وتمارسها قوة ذاتية تتعلق بضمير اإلنسان 

مكن القول أن األخالق بقوتها الذاتية ال تكون بديال عن الذي هو سلطته األولى. هنا ي
القانون ولكن كال من المسؤولية األخالقية والمسؤولية القانونية متكاملتان وال يمكن الفصل 

 بينهما في أي مهنة من المهن.
ويجب تحليل محتوى ميثاق أخالقيات مهنة الخدمة االجتماعية، ودمج العناصر        

مقارنة العناصر المستخلصة بعناصر نموذج تقويم أداء البرنامج أو المشروع  واختصارها، ثم
 االجتماعى. 

ولكن تبدو الحاجة ماسة إلى تحسين البنية المهنية لألخصائيين االجتماعيين من خالل    
إنشاء وتدعيم الروابط والجمعيات المهنية التي تؤسس أخالقيات المهنة، وتقوم على تطوير 

االجتماعيين مهني ا، وتهتم بالتعليم المستمر، وحماية مصالحهم، وتساهم بصورة األخصائيين 
فعالة في تطوير الخدمة االجتماعية بصفة عامة، وا عداد األخصائيين االجتماعيين بصفة 
خاصة. وهذا ما ذهبت إليه كثير من الدول حين أصدرت دساتير ومواثيق تتضمن قواعد 

 اتها تصف السلوك المتوقع منهم عند قيامهم بمهامهم. ومبادئ وأخالقيات المهنة وواجب
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ومما ال شك أن المكانة التي تحتلها مهنة الخدمة االجتماعية واألدوار الهامة التي يقوم       
بها األخصائى االجتماعى تحّتم ضرورة إدخال نظام محاسبي، يرتكز على أهداف ومضامين 

عن طريق ترجمة مضامينه إجرائي ا في الجانب ميثاق أخالقيات مهنة الخدمة االجتماعية، 
ا لمضامينه  التقويمي لممارسة األخصائى االجتماعى، فذلك يعد تفعيال  للميثاق وترسيخ 
وتحقيق ا ألهدافه من جهة، وحافز ا لألخصائى االجتماعى على أن يتمثل قيم مهنته وأخالقها 

 سلوك ا في حياته من جهة أخرى.
دارة  وتحتاج عملية تقويم     البرامج والمشروعات االجتماعية بصفة خاصة إلى خبرة وا 

بتعتبارها عملية شاقة ومعقدة ،حيث تتباين وتتعدد الحاجات والقيم فى بيئات إجتماعية 
متغايرة، لذلك فتنه يستوجب إختيار األفراد الذين تلقى على عواتقهم عملية تقويم البرامج 

فاء ملمين بوسائل التقويم وأساليبه ومهاراته حيث لهم والمشروعات االجتماعية بأن يكونوا أك
 الخبرة الطويلة في هذا المجال.

ويشمل الميثاق األخالقي ألي مهنة القواعد المرشدة لممارسة المهنة لالرتقاء بمثالياتها      
وتدعيم رسالتها، ورغم أهميته في تحديد الممارسات واألولويات داخل مهنة معينة إال أننا ال 

مكن أن نفرضه باإلكراه ولكن بااللتزام وأن الطريقة الوحيدة للحكم على مهنة معينة هو ي
سلوك أعضاء تلك المهنة إزاءها، والحفاظ على قيم الثقة واالحترام والكفاءة والكرامة، ويجب 

 أن يتميز الميثاق األخالقي للمهنة بالتالي:
 االختصار-
 السهولة والوضوح-
 عمليا تكون معقولة ومقبولة-
 واقعية-
 شاملة-
 إيجابية-
توضح جميع االلتزامات المهنية أمام زمالء المهنة الواحدة، المهنة نفسها، المؤسسات -

 التابعين لها، المستفيدين منها، الدولة، المجتمع.
 ترتبط بالعد الثقافى والقيمى فى المجتمع:-

ا باسم الفلسفة األخالقية،        هي فرع من الفلسفة يتضمن  وُتعَرف األخالقيات، أيض 
ومصطلح  (5)تنظيم مفهومي السلوك الصائب والخاطئ، وتعريفهما، والتوصية بهما.
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، التي تعني "الشخصية". ethos" مشتق من الكلمة اليونانية ethicsاألخالقيات باإلنجليزية "
القيات في واألخالقيات متممة لمفهوم الجماليات في مبحث األكسيولوجيا الفلسفي. تعني األخ

الفلسفة السلوك األخالقي لدى البشر، وكيف ينبغي عليهم التصرف. ويمكن تقسيم 
 ( 6) األخالقيات إلى أربعة مجاالت دراسية رئيسية

األخالقيات العليا، وتتعلق بالمعنى النظري لالفتراضات األخالقية ومرجعيتها، وكيف يمكن •
 تحديد القيم الحقيقية لها )إن ُوِجدت(

 قيات المعيارية، وتتعلق باألساليب العملية لتحديد نهج أخالقي لألفعالاألخال•
 األخالقيات التطبيقية، وتتناول كيف يمكن تحقيق النتائج األخالقية في مواقف معينة•
ا باألخالقيات المقارنة، وهي دراسة معتقدات الناس فيما • األخالقيات الوصفية، وُتعَرف أيض 

 يتعلق باألخالق
خالقيات لإلجابة عن األسئلة التي تتناول المفاهيم األخالقية لدى البشر، مثل وتسعى األ

 الخير والشر، والصواب والخطأ، والفضيلة والرذيلة، والعدالة والجريمة.
ويخلط أغلب الناس بين األخالقيات والتصرف بما يتفق مع األعراف االجتماعية،       

ُيعِرف بول  (7)عاملون مع األخالقيات كمفهوم مستقل.والمعتقدات الدينية، والقانون"، وال يت
لدر األخالقيات بأنها "مجموعة من المفاهيم والمبادئ التي ترشدنا في تحديد أي السلوكيات  وا 
تساعد الكائنات الحساسة، وأيها يضرها. ويشير قاموس كامبردج للفلسفة إلى حدوث "تداخل 

"...وفي بعض Morality" واألخالقية "Ethicsعادة  بين كلمة أخالقيات باإلنجليزية "
األحيان ُيستخَدم مصطلح "األخالقيات" على نطاق أكثر محدودية ليعني المبادئ األخالقية 

 (8)لتقليد أو جماعة أو فرد معين."
والمعنى العام لألخالقيات هو القرار العقالني والنموذجي والمثالي )الذي ُيعتَبر أفضل       

القائم على أساس الحس السليم. ال يعني ذلك استبعاد احتمال التدمير إذا  الحلول المطروحة(
ذا كان ال يحدث نتيجة إيذاء متعمد. على سبيل المثال، إذا شعر الشخص  كان ضروري ا وا 
بتهديد بصراع بدني، ولم يكن أمامه حل آخر، يكون من المقبول أن يحدث بالطرف اآلخر 

طلق الدفاع عن النفس. ومن ثم، فتن األخالقيات ال تقدم القدر الالزم من اإلصابات من من
قواعد، مثل األخالق، لكن يمكن استخدامها كوسيلة لتحديد القيم األخالقية )المواقف أو 

 السلوكيات التي تمنح األولوية للقيم االجتماعية، مثل األخالقيات أو األخالق(.
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سطة مؤسسة حكومية أو التى تخضع كيف يمكن الحفاظ على سرية البيانات المملوكة بوا• 
 الكتشاف في دعوى قانونية؟

من الذي يقرر ما هو مستوى عبء تقويم المشروع التقييم الذى قد يكون فرض محتمل • 
 على المشاركين؟

 هل إتخاذ قرارات بحوث التقويم تكون على شكل إعتبارات سياسية؟• 
ئج التقويم بدال من صناع هل يجب أن يكون أصحاب المصلحة مشتركين فقط فى نتا• 

 القرار؟
 هل فعالية تحسين البرامج المقترحة غير مؤكد حقا؟• 
 هل التجربة العشوائية تسفر عن أدلة أكثر تحصينا من البدائل؟• 
 .(0)هل النتائج في الواقع يمكن استخدامها؟ • 

ة، وأنه من إن العوبات والمعوقات في غاية األهمية في الحياة الوطنية والمجتمعية ومكلف
 أجل ذلك قد تم إعطاء أولوية قصوى لبحوث التقويم. 

وقد كتب إدوارد بأنه قد يكون من المفيد تصور عملية التقويم، كما هو مبين في الشكل 
 (15)التالى. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جامعة الفيوم   -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 

 

42 

 

 العدد الثامن عشر

 
 
 

 
 تشكيل القيمة

 

  
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 (1التقويم شكل رقم ) عملية

 معوقات ترتبط بنشر عملية تقويم البرنامج أوالمشروع االجتماعى: (00)

 
 هذا البرنامجهدف تقييم أثر عملية 

 

 
 (الموضرررروعاتاألهررررداف ) وضررررع

 

هدف في العملية نشاط الوضع 
 )عملية برنامج(

 

 
 قياس الهدف )المعايير(

 

 تحديد هدف النشاط 
 ( امجنتخطيط البر  )
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 المكتسبة المهارات وتساعد وآخر فرد نبي نسبية حالة يھيجب أن ندرك أن الصعوبة      
 المعرفة الكتساب التدريب وكذلك لها المناسبة الحلول تعزيز على المتراكمة الخبرات من

 حلول لمواجهة الصعوبات والمعوقات.ال دعم فى يساهم المستهدفة والمهارات
أوالمشروع، ويترتبط مثل هذه الصعوبات بالصراحة في تقديم المعلومات عن البرنامج       

 أو عدم إخفاء المعلومات عن المسؤلين.
وتقديم أكبر قدر ممكن من المعلومات إلى المسؤلين عن اتخاذ القرارات؛ كوسيلة لكي يدرك  

مقدمى البرامج والمشروعات االجتماعية تقدمهم  في اإلنجاز وتحقيق األهداف وعوائد أدائهم، 
 التى لم يتم تحقيقها ولماذا ؟ وما األهداف التى تم تحقيقها ولماذا ؟ وتلك

قناع المستفيدين بالنتيجة؛ وذلك من خالل األدلة والبراهين الخاصة بالعائد،   وا 
وأيضا الديمقراطية فى النشر فليس التقويم تصيد لألخطاء ولكن له أهداف أعمق من ذلك 

 بكثير ، فضال عن اختيار وعاء النشر.

نامج أو المشروع اليمكن إخفائها ألى غرض من إن المعلومات المرتبطة بتقويم البر     
األغراض ولكن يجب أنتصل ل خرين المسؤلين ومتخذى القرات والمستهدفين بهدف تصحيح 
المسارات والتغلب على الصعوبات والمعوقات وضمان استمرارية البرنامج أو المشروع وأيضا 

وتحقيقه ألهدافه المخططة، يفيد فى التعميم وضمان فعالية ونجاح البرنامج أو المشروع 
 وكذلك عند التخطيط لبرامج ومشروعات جديدة، أوتغيير سياسات تقويم البرامج والمشروعات. 

ويجب االشارة إلى تتعدد الصعوبات والمعوقات واألخطاء وتصنيفها وتتباين درجة        
ن بعملية التقييم والتي قوتها وتأثيرها من تقويم برنامج أو مشروع آلخر ،والتي يقع فيها القائمو 

 تؤدي يدورعا إلى تحقيق أو إخفاق عملية التقييم ألهدافها واالستفادة منها.
 :البحوث التقويمية التحديات األخالقية في  رابعا:

 تتعدد التحديات األخالقية فى تقويم البرامج والمشروعات االجتماعية ومنها:
تخضع التى أو ة بواسطة مؤسسة حكومية على سرية البيانات المملوككيف يمكن الحفاظ • 

 ؟ الكتشاف في دعوى قانونية
فرض محتمل يكون قد الذى مشروع التقييم تقويم المن الذي يقرر ما هو مستوى عبء • 

 المشاركين؟ على
 ؟ عتبارات سياسيةإ كون على شكل المشروعة تتخاذ قرار البحوث إ هل• 
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ط فى نتائج التقويم بدال من صناع مشتركين فقكون أصحاب المصلحة ييجب أن هل • 
 ؟القرار 

 المقترحة غير مؤكد حقا؟ تحسين البرامجهل فعالية • 
 عشوائية تسفر عن أدلة أكثر تحصينا من البدائل؟التجربة الهل • 
 . (15) هل النتائج في الواقع يمكن استخدامها؟• 
وأنه من أجل ذلك ،  مكلفةالمشاكل هي في غاية األهمية في الحياة الوطنية والمجتمعية و إن 

 .لبحوث التقويم قد تم إعطاء أولوية عالية 
يم  من خالل متغيرات و قد يكون من المفيد أن نتصور عملية التقبأنه وقد كتب إدوارد   

 .(11) ، يؤثر ويتأثر بها عملية التقويمعديدة 
وأنه من أجل ذلك  ، المشاكل هي في غاية األهمية في الحياة الوطنية والمجتمعية ومكلفةإن 

 .لبحوث التقويم قد تم إعطاء أولوية عالية 
يم  من خالل متغيرات و قد يكون من المفيد أن نتصور عملية التقبأنه وقد كتب إدوارد   

 .(12) ، يؤثر ويتأثر بها عملية التقويمعديدة 
القائمين  المواصفات الواجب توافرها في األخصائيين االجتماعيينخامسا:  

 المشروع االجتماعى : البرنامج أو بتقويم
 صفات شخصية : 

يجب أن يتوفر لدى ممارسي المهنة القائمين بتقويم البرنامج أو المشروع االجتماعى - 
 الصفات الشخصية التالية : 

التمسك بالقيم االجتماعية التي تسمح له بالتحلي بسمات أخالقية سوية وااللتزام بالقيم -
لتى حددها الدستور األخالقى للخدمة االجتماعية، وأن تتوفر لديه واألخالقيات المهنية ا

 القدرة على إقامة عالقات اجتماعية سليمة . 
تنظيم معرفي عقلي مناسب يعتمد على الذكاء االجتماعي ، وتوفر بعض القدرات الخاصة -

 ) التعبيرية واللفظية والحسية والتصورية ( . 
كنه االعتراف بخطئه في الممارسة والتقويم والسعي لطلب القدرة على نقد الذات ، بحيث يم-

المساعدة دون إصرار ، والتمكن من السيطرة على نزعاته الخاصة ونقائصه والتحلي بسعة 
 الصدر وضبط النفس . 
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االتزان االنفعالي الذي يكسب القدرة على ضبط النفس ، والنضج االنفعالي الذي ال تشوبه -
اع أو البالدة واإلتكالية وعدم القدرة على تحمل المسئولية وسرعة نزعات التهور أو االندف

 الغضب . 
يجب أن يتوفر لديه قدر مرتفع نسبيا  من الذكاء ، وبعض القدرات العقلية الخاصة مثل -

القدرة على التخيل واإلبداع والقدرة على التحليل والتفسير والنقد والقدرة على تحديد وتقدير 
يجاد ال عالقات بين المتغيرات ، حتى يتمكن من تقدير الموقف الذي يتفاعل معه الحاجات وا 

 في تكامل ووضوح . 
 صفات مهنية :

يكون مؤمنا  بمهنته ، متحمسا  وشديد الوالء لها ، ساعيا  إلى تطويرها وتقدمها ،  --1
 متمسكا بأخالقياتها ودستورها. 

نى القدرة على استخدام المعرفة بفاعلية إتقان المهارات المهنية الالزمة ألداء عمله ، بمع-2
وسهولة ، والقيام بأنشطتة التى تستند أساسا  على قاعدة معرفية ثابتة ، تدعمها الخبرة 

 واالستعدادات الخاصة . 
أن يتسم بالموضوعية ، بحيث ال يتخذ أي قرار أو إجراء في العمليات التي يقوم بها إال -3

يستغل عمله في إشباع حاجاته الخاصة ، لذا يجب أن  مستندا  على حقائق ملموسة ، وال
 يتسم بالقدرة على نقد الذات وتقويمها . 

أن يكون لديه القدرة على االستفادة من تجاربه ، وتخزينها في صورة خبرات يستفاد بها -4
 في المواقف المختلفة . 

ويكون قادرا  على أن يتصف بالمثابرة في أداء عمله .. واإلخالص في أدائه بفاعلية ، -5
 إقامة عالقات مهنية ناجحة . 

التعليم المستمر والمداومة على االطالع ، واالتصال بمصادر المعرفة الضرورية للمهنة -6
. 
لديه المهارات والقيم التخطيطية التى تساعده على القيام بمهامه وتقويم فاعلية البرامج  -7

 أوالمشروعات االجتماعية.
التام ألهداف البرنامج أوالمشروع المحددة سلفا ، والحاجات التى يقابلها  االدراك والفهم -8

 لدى العمالء المستهدفين من البرنامج أو المشروع.
 االجتماعية الخدمة السلوك الشخصي لممارسي مهنةسادسا:

 االلتزام ب :  يجب على األخصائيين االجتماعيين
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ائفي أو السياسي أو الطبقي ، أو التحرر من كافة أشكال التعصب الديني أو الط-1
االنحياز والبعد عن الموضوعية ، تجاه العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو القدرات 

 والخصائص الجسمية أو العقلية . 
االلتزام بالمبادئ والتعليمات واإلرشادات المهنية كافة التي حددتها األطر النظرية والبحثية -2

لجهود المطلوبة من أجل مساعدة العمالء المستهدفين والقدرة ، وتوظيف كافة المهارات وا
على تحديد حاجاتهم ومقابلة البرنامج أو المشروع لهذه الحاجات، لتحقيق درجة مناسبة من 

 الكفاية الذاتية واالستقاللية والكرامة اإلنسانية. 
معتقدات والمشاعر مراعاة الفوارق الثقافية والمجتمعية للعمالء المستفيدين ، واحترام ال-3

الدينية واألعراف االجتماعية ، واالبتعاد عن أي محاولة لفرض ثقافته الشخصية أو انتماءاته 
 السياسية والعقائدية عليهم. 

االلتزام بالصدق وعدم المشاركة أو التورط في أي طريقة من طرق الخداع أو أي شكل -4
 من أشكال الفساد المهني . 

من التوافق النفسي ، الذي يؤدي إلى االنسجام بين السلوك التمتع بمستوى عاٍل -5
الشخصي والمهني ، في إطار من القانون ومراعاة الصالح العام والشرائع السماوية والقيم 

 اإلنسانية . 
البعد تماما  عن استغالل عالقته مع المسؤلين عن البرنامج أو العمالء المستفيدين من -6

 أو شخصية .  أجل الحصول على منفعة خاصة
 المستهدفين من البرنامج أو المشروع: المسئولية األخالقية تجاه العمالء

المستفيدين من البرنامج أو المشروع الهدف األول في مسؤوليات  تعتبر مصلحة العمالء-1
 المهنيين فى الخدمة االجتماعية األمر الذي يلزم الممارسين بالتالي : 

تبنى على الصدق واألمانة واالحترام المتبادل وعدم الخداع أو تكوين عالقة مهنية متوازنة -2
 المستفيدين ، ويبني جسور الثقة معهم .  االبتزاز بما يحقق التفاعل المتبادل مع العمالء

المستفيدين لتحقيق مكاسب شخصية  البعد تماما  عن استغالل عالقاته مع العمالء-3
المهنية، كالعالقات الشخصية والعاطفية  تتعارض مع مصلحتهم وتؤدي النهيار العالقة

 واالقتصادية والتوظيف السياسي أو الديني . 
حماية مصالح وحقوق العمالء المستفيدين من البرنامج أو المشروع واحترام  -4

خصوصياتهم والمحافظة على سرية المعلومات التي تتوفر لديه أثناء وبعد تقديم الخدمة ، 
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أو السماح بتواجد شخص غير مهني خالل عملية التدخل إال  وعدم استخدام أجهزة تسجيل
 المستفيدين .  بموافقة العمالء

المستفيدين القائم على  البعد عن التعامل مع أي شكل من أشكال التمييز بين العمالء-5
أساس العرق ، اللون ، الجنس ، السن ، الدين ، الحالة الزواجية ، االعتقاد السياسي ، 

ي مكونات شخصية أخرى ، وااللتزام بالحياد التام والموضوعية عند التعامل اإلعاقة أو أ
 معهم . 

إال ألسباب مهنية قاهرة تبرر  –بدون موافقتهم  –  عدم البوح بأي أسرار كشفها العمالء-6
 هذا الكشف ) مثل منع األذى عن العمالء أو أشخاص آخرين ( ويسمح بها القانون . 

مالء المستفيدين بالمعلومات الدقيقة والكاملة ، المتعلقة بنوعية العمل على تزويد الع-7
وحجم الخدمات المتاحة لهم ، وذلك لتمكينهم من اتخاذ القرارات الواعية المناسبة القائمة على 

 حرية االختيار من بين البدائل الممكنة ، إلنجاح عملية التدخل المهني . 
من البرنامج أو المشروع وعدم السماح بتهانته أو المستهدف  المحافظة على كرامة العميل-8

 إلحاق أي ضرر معنوي أو مادي به خالل عمله معه . 
واستخدام معارفه العلمية ومهاراته المهنية   االلتزام باإلخالص عند تقديم خدماته للعمالء-0

 بأقصى حد ممكن لخدمة العميل المستهدف. 
رفين عندما يكون ذلك تقويم البرنامج أو لصالح طلب النصح والمشورة من الزمالء والمش-15

 العمالء المستفيدين ، مع الحفاظ على مبدأ السرية . 
ضرورة الحصول على التدريب العملي ، في حالة استخدام االختبارات المقننة، والتأكد -11

من حصوله على اإلذن والتأهيل المهني والقانوني حتى ال يقع تحت طائلة المسئولية 
التأكد من قانونية وأخالقية أي تفويض ، قد يمنح لشخص آخر للتصرف -12ونية .  القان

نيابة عن العميل المستفيد ، مع ضمان أن يصب هذا التفويض في تحقيق أقصى مصلحة 
 ممكنة للعميل المستفيد . 

التدرج في إيقاف خدماته للعميل المستفيد إال في ظروف طارئة أو قاهرة واألخذ في -13
المستفيدين من  بار العوامل المؤثرة في الموقف ، وتقليل اآلثار السلبية على العمالءاالعت

 إيقاف الخدمة .
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المستفيدين باألساليب المهينة المتبعة عند انتهاء  إنهاء العالقة المهنية مع العمالء-14
ية في المساعدة المقدمة لهم ، وفقا  للقواعد والمحددات والمبادئ الخاصة بالعالقة المهن

 الخدمة االجتماعية . 
 المسؤولية األخالقية تجاه زمالء المهنة: 

إن توفر االحترام المتبادل واإلخالص والتعاون والمجاملة والبشاشة عند التعامل مع       
الزمالء ، يساعد كل منهم على تحقيق أهداف ممارسته من حيث الجودة واختصار الوقت 

 ة التالى  : والنفقات ، لذا فتنه يجب مراعا
االلتزام في التعامل مع الزمالء باالحترام والثقة المتبادلة وتقديم المعلومات والخبرات ، -1

 التي تمكنهم من أداء دورهم بأقصى فعالية ممكنة مع مراعاة مصلحة العميل المستهدف  . 
 واحد . الحرص على أداء مهامه ومسؤولياته بالتعاون مع زمالء المهنة وبروح الفريق ال-2
تحري الدقة عند تكليف أحد زمالئه أو معاونيه بالتعامل مع العميل  نيابة عنه لظروف -3

طارئة ، على أن يكون هذا التكليف مكتوبا  ، بحيث يشارك في تحمل المسؤولية عن أي 
 أخطاء تنشأ عن هذا التكليف . 

استغالل النزاع مراعاة مصلحة وسمعة أي زميل يحل محله في ممارسة مهنته ، وعدم -4
 بين الزمالء أو بينهم وبين رؤسائهم لتحقيق مكاسب أو مزايا خاصة لنفسه . 

إتباع الطرق الودية ومن خالل القنوات المؤسسية في معالجة الخالفات التي يمكن أن -5 
 تحدث مع زمالء المهنة . 

وعية وعدم أن يكون السلوك اإلشرافي أو التوجيهي للزمالء متسما  بالوضوح والموض-6
 التحيز وعلى أسس ومعايير واضحة ومحددة . 

المحافظة على األسرار التي يطلع عليها من الزمالء خالل عالقاتهم ومعامالتهم المهنية  -7
 . 
 إظهار نفس االحترام والتعاون الذي يظهره لزمالء مهنته للزمالء بالمهن األخرى .  -8 
 ب الذين يتولى تقييم أدائهم في عملية التقييم مشاركة الموظفين أو المشرفين أو الطال-0

 المسئولية األخالقية تجاه المؤسسات 
إن الخدمة االجتماعية مهنة مؤسسية.. ال يمكن القيام به إال من خالل مؤسسة ، -1

تجاه المؤسسات التي يعملون من  وتتطلب المسؤولية األخالقية لممارسي الخدمة االجتماعية
 خاللها اآلتي : 
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دم إفشاء معلومات سرية عن المؤسسات التي يعمل من خاللها إال في إطار النظم ع-2
 والقوانين النافذة في الدولة . 

اقتصار استخدام المعلومات والبيانات المتعلقة بالمؤسسات او البرامج والمشروعات -3 
 االجتماعية  التي يعمل من خاللها ألغراض الدراسة والبحث فقط ، وبما فيه مصلحة

 العمالء المستفيدين. 
االلتزام بتزويد المؤسسات التي يعمل بها األخصائي االجتماعي بالمعلومات الصحيحة ، -4

وبما يساعد هذه المؤسسات على رسم السياسات ، واتخاذ القرارات السليمة ، والعمل على 
خالص .   تحسين وتطوير أداء هذه المؤسسات ، وتقديم خدماته بكفاءة وا 

لشديد في استخدام موارد المؤسسة التي ينتسب إليها وفي األغراض المخصصة الحرص ا-5
 لها فقط . 

السعي الدائم والمستمر لالرتقاء بالكفاءة المهنية ، والتنمية الذاتية ، لألخصائي -6
االجتماعي ، مع االستفادة من الموارد الموجودة في المؤسسة التي ينتسب لها، وفقا للقواعد 

 المتبعة . 
الحرص على تحقيق التجانس والتوافق بين العاملين في المؤسسة أوالبرنامج أو المشروع -7

التي ينتسب إليها ، والمساهمة في مكافحة أي شكل من أشكال التمييز في المعاملة فيما 
 بينهم . 

بذل المساعدة لتقويم مسار المؤسسة التي ينتسب إليها إذا ما تبين له بأن فلسفتها -8
ات التي تتبعها مع العمالء المستهدفين ، ال تتفق مع القيم اإلنسانية وتتعارض مع واإلجراء

األخالقيات المهنية .. واللجوء إلى ترك العمل في المؤسسة أو البرنامج أو المشروع في حال 
 عجزه عن تقويم هذا المسار . 

 المسئولية األخالقية في إطار البحوث والدراسات
الخدمة االجتماعية في إطار البحث العلمي  خالقية لممارسة مهنةتتحدد المسؤولية األ-1

 بااللتزام بأصول ومنهجية البحث والدراسة العلمية ، من خالل : 
 أخذ الموافقة الرسمية من األطراف المعنية بالدراسة والتقويم . -2
التأكد من موافقة جميع المشاركين في البحث طواعية ، وعن دراية ووعي بأهداف -3

واستخدامات البحث ، مع االحترام الكامل لخصوصية وكرامة المبحوثين ، واستئذانهم في 
 عرض نتائج البحث . 
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 األمانة والموضوعية فى كتابة تقرير البحث أوالتقويم. -4
والعمل على توفير الحماية للمشاركين من المضايقات والمساءالت القانونية .. الخ، -5

 دم استخدامها لغير أغراض البحث . وضمان سرية المعلومات ، وع
والحرص على احترام آراء المبحوثين أوالمسؤلين، وعدم التعالي عليهم أو إحراجهم أو -6

 اإلساءة إليهم . 
واستخدام المنهجية العلمية في التحليالت واالستنتاجات لمعطيات الدراسة أو البحث الذي -7

 حث العلمي . يقوم به ، وااللتزام بالموضوعية ، وأصول الب
ينبغي على األخصائي االجتماعي المشارك في الدراسات والبحوث أن يراعي بعناية -8

 النتائج المحتملة وعواقب الدراسة على المجتمع .
 نشر نتائج التقويم:سابعا: 
يساعد نشر نتائج تقويم البرامج والمشروعات االجتماعية على الشفافية المرغوبة بما قد      

بيا على المشاركة الفاعلة للمستهدفين من البرامج وكذلك زيادة أعداد المستفيدين ينعكس ايجا
، فضال عن االستفادة من نقاط القوة وااليجابيات والتغلب على نقاط الضعف والصعوبات 
والمعوقات بما يساعد على استمرارية البرامج والمشروعات والتحسين والتطوير المستمر لمثل 

ارها واتساع رقعتها الجغرافية وامتدادها لمجتمعات أخرى ومستهدفين آخرين هذه البرامج وانتش
وفق سياسات محددة للبرامج والمشروعات االجتماعية ،بما يعزز تدعيم وتعميم البرامج 
والمشروعات االجتماعية الفاعلة والناجحة، وبذلك يساهم النشر فى وضع وصياغة األسس 

 تماعية وسياساتها. الناجحة للبرامج والمشروعات االج
ويساهم نشر نتائج التقويم كذلك فى تحديد أنسباالستراتيجيات والتكتيات المناسبة      

لكلبرنامج أو مشروع إجتماعى وأفضل األساليب لتقديم خدمات البرنامج أو المشروع وأيضا 
أوالمشروع  أنسب األدوار والهيكل والبناء التنظيمى األكثر مناسبة وفعالية لتحقيق البرنامج

 ألهدافه المرسومة.
ويساعد نشر تقويم البرامج والمشروعات أيضا فى التعرف على أسس البرامج     

والمشروعات الناجحة وعوامل نجاحها بما ينعكس ايجابيا عند التخطيط لبرامج ومشروعات 
أخرى جديدة ومنعا لتكرار األخصاء وتوقع الصعوبات والمعوقات واالستفادة من عوامل 

 النجاح والفاعلية فى تحقيق الهداف وفقا للخطة المرسومة.
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يرتبط نشر نتائج تقويم البرامج والمشروعات االجتماعية ببعد قيمى وأخالقى حيث يجب -  
 عدم انتهاك حقوق األفراد والمسؤلين والمؤسسات.

ين وأال يكون هناك أى نوع من التعاقد بين مخططى البرامج والمشروعات واالبراز األم-
 للجوانب السلبية.

 كما يجب حصر الصعوبات بأمانة شديدة.-
 ويجب أيضا مراعاة الوضع االجتماعى للبيئة دون تحيز.-
 وأاليسمح ل خرين بمراجعة أدوات التقويم ضمانا للموضوعية.-
 كما يجب اختيار طرق التقويم المناسبة لألهداف ضمانا للموضوعية.-
 ج أوالمشروع والمؤسسة االجتماعية بنتائج التقويم.ويجب إبالغ المسؤلين عن البرام-
 يجب مشاركة المستفيدين من البرنامج أوالمشروع االجتماعى فى تقويمة. -
يجب أن يرتبط تقويم البرامج والمشروعات االجتماعية بفترة زمنية محددة من -

المتوقعة خالل الخطةالزمنيةللبرنامج اوالمشروع االجتماعى وارتباط ذلك بالهدف أواألهداف 
 الفترة الزمنية للتقويم.

غالبا ماتظهر العوائد االجتماعية للبرنامج أو المشروع االجتماعى بعد فترة زمنية قد تمتد  -
لما بعد االنتهاءمن البرنامج أو المشروع ويجب مراعاة ذلك فى الفترة الزمنية لتقويم البرنامج 

 ى عائدات البرنامج أو المشروع االجتماعى.اوالمشروع حتى يمكن الحكم الصادق واألمين عل

: أساليب مقترحة لمواجهة صعوبات ومعوقات البرامج والمشروعات ثامنا

 االجتماعية:

الديمقراطية وتوفير المناخ الديقراطى، وذلك من خالل إعطاء الفرصة للمستفيدين من  -
والقياس الجيد البرامج والمشروعات االجتماعية ؛ لكي يعبروا عن آرائهم، واالستماع 

آلرائهم، ونشر نتائج التقويم ،وتقبل نتائجه خاصة للمسؤلين والقائمين على البرامج 
والمشروعات االجتماعية أيا كانت نتائجه، حتىيمكناالستفادة من النتائج وتحقيق 
أهداف التقويم ضمانا الستمرارية البرنامج أو المشروع االجتماعى ونجاحه ومن ثم 

وتخطى الصعوبات والمعوقات المتوقعة أثناء تعميمه وتنفيذه منعا  تعميمه مستقبال،
 لتكرارها. 

اإلصرار يقهر الصعوبات حيث أن التطور المتسارع للعالم في جميع المجاالت ، نتج -     
 التكيف خالل ،من مناسبه حلوال تطلبت التي والمعقده البسيطة المشاكل من ائلھعنه تراكم 
 األبعاد واكتسابهم االجتماعية والمشروعات البرامج تقويم عملية على للقائمين المنطقي
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والذاتية والمهارية الضرورية من خالل التجربة والممارسة كحلول آنية، لكن  الشخصية
 ، الصعوبات مع للتعامل الملموس االدراك من النوع ذاھبتختالف البشر تختلف مستويات 

إن المشكلة الحقيقية تكمن  (31) متراكمه زمنيه فتره خالل تتشكل التي الشخصية الى اضافة
في الكيفية التي نتعامل بها مع الظروف الصعبة؟ وما مدى تقبلنا للمفاجاءات التي قد 
تواجهنا وأحيانا في أوقات غير مناسبة؟ وكيف يقوم العقل بايجاد الحلول لها بشكل مناسب 

صعبة؟.إن لجوانب وأبعاد وسريع ؟ وما الدافع وراء اصرارنا على تخطي الظروف ال
الشخصية دورا فى بناء االصرار والتحدى لمواجهة الصعوبات والمعوقات وعدم االنسحاب 
واالستسالم ولكن االصرار يوجد التحدى ولكن الحذر بوعى لمواجهة أى صعوبات ومعوقات 

موارد للبرامج والمشروعات االجتماعية خاصة إرتباطها بثقافة وقيم المجتمع ، ومحدودية ال
واالمكانات وندرة التمويل المالى للبرامج والمشروعات االجتماعية خاصة فى المجتمعات 
النامية ، حيث المردود والرجع بعد فترات زمنية قد تطول فى بعض نوعيات البرامج 
والمشروعات االجتماعية ، كل ذلك فى إطار االلحاح الشديد للحاجات ودرجة شدتها 

 لناميةن بمايزيد من درجة االصرار والتحدى. العاليةفى المجتمعات ا

االختيار الواعى الرشيد لمن يقوم بعملية التقويم ...........؟ ومن القائمين على عملية -
التقويم.........؟ وتكامل مهامهم فى مناخ ديمقراطى ،ومؤهالتهم وخبرانهم ومهاراتهم ودرجة 

دراكهم الواعى  والعميق بأخالقيات التقويم ، وأهداف العملية االلتزام باألخالقيات المهنية وا 
التقويمية فضال عن أهداف البرنامج أو المشروع االجتماعى، ويمكن تخطيط برامج تدريبية 

 تساهم فى إعدادهم للقيام بمهام عملية التقويم وتحقيق أهدافها. 
اب للتحديد الموضوعية:إتصاف القائم بالتقويم بالوضوعية وعدم التحيز ألى سبب من األسب-

الدقيق للصعوبات والمعوقات وأساليب مواجهتها ،والدرجة الحقيقية لتحقيق األهداف خالل 
فترة زمنية محددة، واالجابةعلى تساؤل لماذا......؟ تحقق أو أخفق تحيد كل هدف من 

 األهداف المحددة سلفا أثناء التخطيط للبرنامج أوالمشروع.
د الصعوبات المنهجية المرتبطة بتقويم البرامج مواجهة الصعوبات المنهجية، وتتعد-

والمشروعات االجتماعية ، والتى تعكس تماما أن القائم بعملية التقويم يجب أن يلتزم 
بالمنهجية الصحيحة فى عملية التقويم حتى يصبح التقويم سليما ويمكن االعتماد على 

الجتماعى أو تطوير البرامج نتائجه واالستفادة منه فى استمرارية البرنامج أو المشروع ا
والمشروعات أو تعميم مثل هذه البرامج والمشروعات االجتماعية، ولذا يجب أن يكون باحثا 
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علميا ومدرب على استخدام المنهجية العلمية ، وتدريب القائمين على عملية التقويم على 
 إجراء بحوث تقويم البرامج والمشروعات االجتماعية. 

لشفافية المطلقة فى نشر نتائج التقويم لالستفادة منها سواء للمسؤلين أو الشفافية : توفر ا-
المستهدفين من البرنامج أو المشروع ، والشفافية فى تحديد وعرض الموارد واالمكانات 

 المختلفة والقدرات التنظيمية لمؤسسات الرعاية أو البرامج والمشروعات االجتماعية.
م بأخالقيات وقيم الخدمة االجتماعية ، وأخالقيات وقيم عملية ضرورة التزام القائمين بالتقوي-

 التقويم لضمان فاعلية ونجاح التقويم وتحقيق أهدافه.
التحديد الدقيق ألهداف البرنامج أو المشروع وأهداف التقويم ، إن التحديد الدقيق ألهداف -

كن من تحديد أنسب النماذج البرنامج أو المشروع يساعد كثيرا على تنفيذ عملية التقويم نحيث يم
والمعايير والمؤشرات لقياس درجة تحقيق كل هدف من األهداف والهدف الكلى للبرنامج أو 
المشروع االجتماعى، وعلى العكس تماما غياب التحديد الدقيق لألهداف يؤثر سلبا على عملية 

ماما االجابة على تساؤل ماذا التقويم وتحقيق التقويم ألهدافه، فالقائم بعملية التقويم يجب أنيدرك ت
 يقيم؟

كما يجب التحديد الدقيق لكيفية تحقيق وتنفيذ كل هدف من األهداف عند وضع خطة البرنامج أو 
 المشروع االجتماعى بمايسهل إجراءات عملية التقويم.

كما يجب على القائم بتقويم البرامج أو المشروعات االجتماعية أن يدرك تماما أهداف عملية 
 ويم ولماذا يقوم البرنامج أوالمشروع االجتماعى؟ التق
استقرار البناء التنظيمى والهيكل االدارى لمؤسسة الرعاية والبرنامج والمشروع االجتماعى، -

وتماسك هذا البناء بما يوفر مناخا وبيئة مواتية لتنفيذ البرنامج أو المشروع االجتماعى ومن ثم 
 عملية التقويم.

على درجة عالية من الكفاءة، بما يزود القائمين على عملية تقويم البرامج  توفير نسق معلومات-
 والمشروعات االجتماعية بالبانات والمعلومات الالزمة والضرورية لعملية التقويم.

التخطيط الفعال للبرنامج أو المشروع االجتماعى والتحديد المسبق للموارد واالمكانات المادية وغير -
لتحقيق أهداف البرنامج أو المشروع خالل الفترة الزمنية للتخطيط، وحسن توظيفها  المادية الضرورية

وتوجيهها للبرنامج أو المشروع االجتماعى ، وواقعية ودقة تحديد األهداف ، وااللترابط بالحاجات الحقيقية 
وع والملحة للمستهدفين ومشاركتهم الفاعلة فى كل خطوات ومراحل التخطيط للبرنامج أو المشر 

االجتماعى ، وتحديد األدوار والمسؤليات وتكاملها، وتحديد خطة زمنية لتنفيذ كل هدف من أهداف 
البرنامج أو المشروع ، ومؤشراته الواقعية ، وااللتزام بمبادئ وأسس التخطيط السليم للبرامج والمشروعات 
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وتفعيل المتابعة وأدواتها االجتماعية كالمرونة، الواقعية ، مراعاة الظروف الداخلية والخارجية ، 
 ووسائلها وغيرها من الخطوات واإلجراءات التخطيطية للبرامج والمشروعات االجتماعية.
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