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أجة عي ســؤاليي فقط هوـا يأتـى :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الســـؤال األول-:
تقدم خدمات معٌنة لــرعاٌة األسرة وحلول لمشكلتها .........
فً ضوء ذلك تناول أهم هــذه البرامــج

السؤال الثانً -:
لكى ٌتم فهم ظاهرة اجتماعٌة ٌستعان بالبحث االجتماعى فً مجاالت دراسٌة معرفٌة منها
الخدمة االجتماعٌة .....
فى ضوء ذلك وضح .....
 -1انواع البحوث
 -2خطوات البحث العلمً الجاد
 -3ما ٌمكن االستعانة به من فهم القٌم فً هذا الشأن

السؤال الثالث -:
هناك مباديء هامة ٌتعٌن علً االخصائً االجتماعى االلتزام بها حال تعامله مع العمٌل
وضح ذلك مع ابداء رأٌك إن استطعت مشٌراً الً اهمٌة القاعدة المعرفٌة واالهتمام بتراث المهنة

السؤال الرابع -:
للخدمة االجتماعٌة من حٌث اصول نشأتها الغربٌة توجهات إٌدٌولوجٌة ونزعات براجماتٌة
وضح ذلك واثره علً دول العالم الثالث.
مع تمنياتي بالنجاح

د .فــوزي شـرف الدين

اإلجـابـة النمـوذجٌـة
اجابة السؤال األول -:
اسرجؾ ليبَ اٌخذِخ االعزّبػيخ ثظٛسح ِٕظّخ في اٌٛاليبد اٌّزؾذح االِشيىيخ ثإٔشبء اٌغّؼيخ اٌمِٛيخ
االِشيىيخ ٌألخظبئييٓ االعزّبػييٓ ٚرؼزجش اٌجذايخ اٌؾميميخ ٌٍّٕٙخ في عٕخ  َ8181ػٕذِب ٔظُ اٚي ثشٔبِظ
ٌٍزذسيت ػذد ِٓ اٌّزطٛػيٓ في عّؼيخ رٕظيُ االؽغبْ ثّذيٕخ ٔيٛيٛسن ٚلذ رؾٛي اٌجشٔبِظ ثؼذ رٌه ٌيظجؼ
اٚي ِذسعخ ٌٍخذِخ االعزّبػيخ ثغبِؼخ وٌِٛٛجيب ثٛاليخ ٔيٛيٛسن
ٚوشط سٚاد٘ب االٚائً عٛٙدُ٘ في االٔشغبي ثبالطالػ االعزّبػيخ ِٛٚاعٙخ اٌّشىالد االعزّبػيخ
صُ ػٍّٛا رذسيغيب ً ٌزؾشيش أفغ ِٓ ُٙطفخ إٌشبؽ اٌزٌ ٜشرجطٛا ثٗ  ٛ٘ٚاٌؼًّ في اٌّإعغبد اٌخيشيخ
اٌزطٛػيخ ٚلجٍٛا اٌّغبِشح ثبالٔفظبي ػٓ ٘زٖ اٌزٕظيّبد ِؼزّذيٓ ػٍي أفغٚ ُٙػٍي ِب يذفؼٔٛخ ِٓ اشزشاوبد
ِبٌيخ في ِمبثً اٌؼؼٛيخ ٌزّٛيً اٌغّؼيخ اٌمِٛيخ االِشيىيخ ٌالخظبئييٓ االعزّبػييٓ
اْ رطٛس اٌخذِخ االعزّبػيخ ٚأزشبس٘ب في اِشيىب اسرجؾ ارْ ثبٌّٕ ٛاٌّزضايذ ألٔشطخ ٚعٛٙد اٌشػبيخ
االعزّبػيخح ٚاّ٘ٙب ِؾبٌٚخ اٌزؼبًِ ِغ ِظب٘ش اٌجإط ٚاٌؾشِبْ ٚرٌه اسرجطذ اطال ثٕظبَ عّؼيبد
رٕظيُ االؽغبْ ٚاػزجبساً ِٓ عٕخ  8881ثذأد ثؼغ اٌغبِؼبد االِشيىيخ في رٕظيُ ثشٔبِظ رؼٍيّي

( ِذرٗ ػبِيٓ دساعييٓ وبٍِيٓ ) ٚعشػبْ ِب ظٙشد ِذاسط اخشي في ِذْ ثٛعطٓ– شٌكاغو -
نٌواولٌلنز وغٌرها فٌالدلف وغٌرها من كبري المدن االمرٌكٌة تشتغل بتعلٌم
الخدمة االجتماعٌة
ٚفي سايٕب اْ ٔشبؽ إٌّٙخ ٘ ٛشىً ِٓ اشىبي اٌزذخً االعزّبػي يزّىٓ االفشاد ٚاٌغّبػبد
ثٛاعطزٙب ِٓ اػبدح ؽً اٌّشىالد ا ٚاٌزّضق اٌزي يظٙش في ؽيبر ُٙاالعزّبػيخ ٕ٘ٚب يزؼؼ
ٌٕب اْ اٌفٍغفخ اٌزي رغزٕذ اٌيٙب ٘زٖ إٌّٙخ رم َٛػٍي االيّبْ ثبٌفشد وٛؽذح ايغبثيخ ٔشطخ ٚاٌجيئخ
االعزّبػيخ ومٛح ديٕبِيخ ٚثبٌزأصيش اٌّزجبدي فيّب ثيّٕٙب ٌٍٛطٛي ٌزغييش يّىٓ ِٓ خالٌٗ
اؽذاس اٌزٛافك ثيٓ اٌفشد ٚاٌجيئخ االعزّبػيخ

ٌٍّٕٙٚخ ا٘ذاف ٚغبيبد رغؼي ٌزؾميمٙب فٙي رؼًّ ٌّٛاعٚ ٗٙاشجبع اؽزيبعبد لبئّخ في اٌّغزّغ اي اْ
ٚعٛد٘ب يغزّذ ششػيزٗ ِٓ االؽغبط ثبْ ٕ٘بن ػشٚسح ٌميبَ ٔشبؽ ِؼيٓ ِٓ شأٔٗ اْ يٛاعٗ ؽبعخ اٚ
يٛعذ ؽال ٌّشىٍخ يؼيشٙب اٌّغزّغ ا ٚاٌفشد ا ٚيٛلف رٙذيُ لبئُ
ٚيغزٕذ رٌه اٌؼًّ إٌّٙي اٌّٛعٗ ٔؾِ ٛشىالد االفشاد ا ٚاٌغّبػبد ا ٚاٌّغزّؼبد العٍٛة ٚؽشق
ِٕٚب٘ظ فٕيخ رؼزّذ ػٍي ٚاٌّؼشفخ اٌؼٍّيخ ٚرخظض افشاد ٌزؾًّ ِغئٌٛيبد ِٙٚبَ اٌؼًّ
ٕ٘ ِٓٚب يزؼؼ ٔٚذسن اٌفبسق إٌّٙي ثيٓ اٌّّبسط إٌّٙي ٚاٌّزطٛع
ٚيشرجؾ اٌؼًّ إٌّٙي ثمٛاػذ ٚاعشاءاد رّبسط في ِإعغبد ِزخظظخ ٘ٚي رزؼّٓ اعبٌيت ٚؽشق
ٚادٚاد الٔغبص ا٘ذاف ٚاغشاع ِؾذدح اّ٘ٙب ِٛاعٙخ ؽبعبد إٌبط اٌّخزٍفخ ٚؽً ِشىالرٚ ُٙوزٌه
رطٛيش اٌظشٚف االعزّبػيخ ٚاٌجيئيخ اٌزي يؼيش ْٛفيٙب ثّب يإد ٜفي إٌٙبيخ اٌي رؾغيٓ االداء
االعزّبػي
ٌّّٚبسعخ إٌشبؽ إٌّٙي اٌّٛعٗ فبٔٗ ِٓ اٌؼشٚسي ٚعٛد ٔغك ِٓ اٌمٛاػذ االخالليخ ٚاٌّؼبييش
اٌغٍٛويخ ؽيش يظجؼ ٘زا إٌغك اٌميّي ٌٍّٕٙخ ثّضبثخ اٌمبػذح اٌزي يشرىض ػٍيٙب اٌؼًّ إٌّٙي
وٍٗ
االطٛي اٌجشيطبٔيخ -:
ادد اٌضٛسح اٌظٕبػيخ في اٚسثب ٌؾذٚس رغيشاد اعبعيخ في اٌجٕيخ االلزظبديخ ؽبٍِخ ِؼٙب رطٛس ّٛٔٚ
لٛح اطؾبة سؤٚط االِٛاي حلؼذ في ٔفظ اٌٛلذ ػٍي عيطشح ِالن االساػي  ٌُٚيىٓ ٘زا ٘ٔ ٛبرظ
اٌضٛسح فؾغت ثً ٌمذ ؽٍّذ ِؼٙب رغيشاد اعبعيخ في اٌجٕيخ اٌفٛليخ االعزّبػيخ ٚاٌغيبعيخ ِؼٙب
ٚاطجؾذ اٌؾبعخ ِبعخ اٌي لٛي ػبٍِخلٛيخ ٚلبدسح ػٍي صيبدح االٔزبط اِال في ِضيذ ِٓ االسثبػ اٌزي

يغٕيٙب اطؾبة سؤٚط اٌّٛاي ٚوبْ اٌزٛعغ اٌظٕبػي ثبثب ِفزٛؽب دخٍذ ِٕٗ اٌذػٛح اٌّزظبػذح
ٌٍؼٕبيخ ثبٌطجمخ اٌؼبٍِخ
ٚأشغً افشاد اٌطجمخ اٌّزٛعطخ في رٍميٓ فمشاء اٌطجمبد اٌذٔيب ويف يؼزّذ ْٚػٍي أفغ ُٙفي ِٛاعٙخ
ِشىالرٚ ُٙويفيخ اداسح ِٕظّبد االؽغبْ اٌؼبٍِخ ٚاٌخبطخ ثذال ِٓ اٌزغّٙش ٚاٌظب٘ش في ِيبديٓ ٌٕذْ
( ِظب٘شاد اٌخجض ٕ٘ ِٓ ) 8111ب اطجؼ رٕظيُ ٚاداسح ِإعغبد اٌشػبيخ ( عّؼيبد رٕظيُ االؽغبْ )
ثّضبثخ إٌشأح االٌٚي ٌٍخذِخ االعزّبػيخ
ٔغزطيغ اٌزبويذ ػٍي اْ ؽىِٛخ اٌؼّبي اٌزي عبءد في اػمبة اٌؾشة وبٔذ ٘ي االعبط اٌؾميمي في
ثشيطبٔيب ٚثميخ دٚي اٌغشة اٌظٕبػيخ ٚساء ليبَ ٔٚشبح ايذيٌٛٛعيخ ٌذٌٚخ اٌشػبيخ االعزّبػيخ ثزٛعؼٙب
اٌٙبئً في اٌخذِبد االعزّبػيخ اٌّٛعٙخ ٔؾ ٛاٌؾذ ِٓ اصبس اٌفمش ٚاٌجإط ٌٚزخفيف اٌّؼبٔبح
ٚرشيش ثؼغ اٌذساعبد اٌّٛصٛق ثٙب اٌي اْ ٘يئخ اٌّغبػذاد االِشيىيخ ٌٍزّٕيخ اٌذٌٚيخ ٚثشٔبِظ
فٌٛغجيشايذ االِشيىي ٚثؼغ ِذاسط اٌخذِخ االعزّبػيخ االِشيىيخ فؼال ػٓ ِٕظّبد االُِ اٌّزؾذح
رىّٓ ٚساء ظٛٙس اٌخذِخ االعزّبػيخ في وضيش ِٓ ثٍذاْ اٌؼبٌُ اٌضبٌش
ٚاٌزؼٍيُ اٌّزخظض في اٌؼبٌُ اٌضبٌش ففي وضيش ِٓ ثٍذاْ اعيب ٔغذ اْ خجشاء االُِ اٌّزؾذح ٚاغٍجُٙ
يٕزّ ْٛالطٛي ٚصمبفبد غشثيخ اٚسثيخ اِشيىيخ )
ٚيٕطجك رٌه ػٍي ؽبٌخ اٌجبوغزبْ اٌزي اعزٕذد الساء خجشاء االُِ اٌّزؾذح ِٚغزشبسيٙب اٌزيٓ اعزمذِزُٙ
اٌؾىِٛخ اٌجبوغزبٔيخ في ثذايخ اٌخّغيٕبد ٌٛػغ عيبعخ ٌٍشػبيخ االعزّبػيخ ٚٚػغ ٘إالء اٌخجشاء
اّ٘يخ وجشي الٔشبء رؼٍيُ ِزخظض في اٌخذِخ االعزّبػيخ
ففيبٚغٕذا ِضال لبِذ عبِؼخ  Makerereثبٔشبء لغُ اٌخذِخ االعزّبػيخ ٚاالداسح في عٕخ 8811
ثذػُ ِٓ ِٕظّخ اٌئٛغيف ٚوبْ اٌذػُ اٌّبٌي ٚاٌفٕي ٚرٛفيش ٘يئخ رذسيظ ِٓ اٌغبِؼبد االِشيىيخ

ٚاثزؼبس ؽالة ِؾٍييٓ ٌٍذساعبد اٌؼٍيب في اٌخذِخ االعزّبػيخ ثّضبثخ اٌذٚس اٌّزّيض ٌٍئٛغيف في
ٔطبق ٔشش رؼٍيُ إٌّٙخ ٚظً رٌه اٌذٚس لبئّب ً اٌي عٕخ 8811
ٕ٘ٚبن ػبًِ اخش وبْ ٌٗ اٌزأصيش اٌّجبشش في فشع اٌميُ ٚاٌّفب٘يُ االِشيىيخ ثّب رؾزٛيٗ ِٓ ِؼبِيٓ
ايذيٌٛٛعيخ رشرجؾ ثبٌشأعّبٌيخ ٚاٌذػبٚي االطالؽيخ ٚاالرغب٘بد االٔغبٔيخ ٚيزّضً رٌه اٌؼبًِ رؾذيذا
في عٛٙد ِغّٛػبد اٌخجشاء ٚاٌجبؽضيٓ االِشيىييٓ اٌزيٓ ػٍّٛا وأػؼبء ٘يئخ اٌزذسيظ في اٌذساعخ
ؽذيضب ٌزؼٍيُ اٌخذِخ االعزّبػيخ في ثٍذاْ اٌؼبٌُ اٌضبٌش
فؼال ػٓ أزشبس دػبٚي ايذيٌٛٛعيخ دٌٚخ اٌشػبيخ االعزّبػيخ اٌزي أزششد ِٓ ثشيطبٔيب ٚاٌّبٔيب ِغ
ثذايخ اٌمشْ اٌؼششيٓ ٚفي اػمبة اٌؾشة اٌؼبٌّيخ اٌضبٔيخ ٚوبْ ِؼٕي ٘زا اٌزٛعغ اٌٙبئً في اٌخذِخ
االعزّبػيخ ثشٚص اٌؾبعخ ٌّزخظظيٓ ِّٚبسعيٓ ِٕٚيٓ يؼٍّ ْٛفي اٌّغبالد اٌّخزٍفخ ٌٍشػبيخ
االعزّبػيخ
ٚرىشف دساعخ ِمبسٔخ اعشيذ ٌزؾٍيً رشاس اٌخذِخ االعزّبػيخ في ِ 22ذسعخ ٌزؼٍيُ إٌّٙخ في دٚي
اٌؼبٌُ اٌضبٌش ( ِ 1ذاسط في افشيمب  1ٚفي اِيشيىب اٌالريٕيخ  1ٚفي اعيب ) ػٓ ؽميمخ ثبٌغخ اٌٛػٛػ
رإوذ ِب ٔز٘ت اٌيٗ ِٓ اْ إٌّٙخ ٌُ رىٓ اثذا ِٕٙخ ػبٌّيخ رٌه اْ رؼٍيُ اٌخذِخ االعزّبػيخ في اي ِٓ
٘زٖ اٌّذاسط يظٕف اٌي فشػيٓ ِٓ اٌّؼشفخ فإّٔب االٚي أٗ يزؼّٓ ِٕب٘ظ ٚؽشق اٌخذِخ االعزّبػيخ
 ٛ٘ٚاٌفشع اٌّشرىض اعبعب ػٍي اٌّظبدس االِشيىيخ في اٌخذِخ االعزّبػيخ

اجابة السؤال الثانً -:
لقد بدأ االهتمام بالبحوث االجتماعٌة فً الخدمة االجتماعٌة منذ بداٌة القرن التاسع عشر
وجنبا الً جنب ٌمكن القول بأن المسموح االجتماعٌة واسعة المدى وٌمكن القول بأن المسح
الذى قامت به مجموعة من الباحثٌن فً فرٌق عمل واحد كان البحث المشهور
اول محاولة رئٌسٌة فى الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة عن طرٌق المسح الشامل لدراسة الحٌاة الداخلٌة
بعمق فً احد المجتمعات المحلٌة وبمعاونة احدي المؤسسات التً انشأت لهذا الغرض فى ذلك الوقت
غٌر انه منذ نهاٌة الربع االول من القرن العشرٌن واالعوام التالٌة له فقد بدأ االهتمام بتحول فً
بحوث الخدمة االجتماعٌة من البحوث التً تعتمد علً المسح الوصف الً الدراسات التجرٌببٌة التً تضٌف
مزٌدا من الدقة والعمق كذلك فان بحوث الخدمة االجتماعٌة قد عملت بالتدرٌج علً زٌادة االدوات التً
ٌمكن استخدامها فً البحوث وحٌث نجد ان تراث الخدمة االجتماعٌة قد بدأ ٌجرى عدداً كبٌرراً من المقاالت
التً تعالج موضوعات البحث االجتماعً
وفً احٌان اخري قد نجد ذلك النوع من البحوث تحت اسم بحوث العملٌات االجرائٌة
خطوات البحث االجتماعً
واٌا كان نوع البحث الذي ٌستخدمه الباحث فان علٌه ان ٌمر فً خطوات متعددة متسلسلة وتجدر باالشارة
انه قد ال تكون هذه الخطوات بنفس الصورة المعروضة هنا اال انها تمثل المراحل المتتابعة الختبار اي
فروض علمٌة
اوال  :اختٌار المشكلة
وٌقوم الباحث من البداٌة بتحدٌد المجال الذي سوف ٌمارس فٌه نشاطه الفنً وهو ما ٌمكن ان ٌسمً مجال
البحث فاذا كان احد الباحثٌن ٌعمل كأخصائً اجتماعً مدرسً ( فً مدرسة من المدارس )
والحظ علً سبٌل المثال ان بعض التالمٌذ قد ٌحصلون علً درجات وتقدٌرات عالٌة او فً مستوي

ٌتناسب مع مستوي ذكائهم فً حٌن ان هناك اخرٌن زمالء لهم ٌحصلون علً تقدٌرات تقل كثٌرا عن هذا
المستوي واراد ان ٌقوم بدراسة هذه الظاهرة هنا ٌمكن القول ب
بأن المجال الذى ٌرتبط به مشكله الدراسة هو مجال التحصٌل الدراسً
ثانٌا  :مسح التراثٌقوم الباحث بدراسة ومسح كل ما ٌتصل بموضوع الدراسة وما كانت فٌها نظرٌا او
امبرٌقٌا من بحوث او دراسات مٌدانٌة سابقة
ثالثا -:صٌاغة المشكلة-:
وٌجب ان ٌقوم البحث بصٌاغة المشكلة التً سوف ٌقوم بدراستها وقد تكون الصٌاغة فً شكل سؤال ٌدور
حول البحث عن العالقة بٌن متغٌرٌن مثال وبحٌث ٌكون البحث العلمى هو محاولة االجابة عن هذا السؤال
رابعا  :تنمٌة الفروض
والفروض هً النتاج الفكري لمحاوالت الباحث اجابة التساؤل الذي ٌدور حول مشكلة البحث او هً بصورة
اخري العبارات التً ٌخرج بها الباحث وتزوده باحتماالت الحلول الممكنة للبحث والتً تحدد طبٌعة العالقة
التً تربط بٌن مختلف المتغٌرات
وعلً ذلك فانه ٌجب علً الباحث صٌاغه الفروض بصورة منطقٌة موجزة وبحٌث ٌمكن اخضاعها للقٌاس
واالختبار بمختلف ادوات البحث
خامسا -:
تحدٌد االدوات واالسالٌب المختلفة التً سوف ٌستخدمها للوصول الً برهنة ما ٌتوقع الوصول الٌه من نتائج
فً هذا االطار والبحث ٌحاول تحدٌد االدوات التً قد تكون استبٌان او مقابالت مفتوحة او مقننة او
المالحظة بالمشاركة
سادسا  -:جمع البٌانات من المٌدان باستخدام االدوات التً حددها
سابعا  -:تحلٌل البٌانات وفً هذه الخطوة ٌختار الباحث اسالٌب التحلٌل الرٌاضً واالحصائً
( الكمً او الكٌفً )
ثامنا  -:كتابة التقرٌر النهائً للبحث

انواع البحوث -:
أًىاع الثحىث -:
رزؼذد أٛاع اٌجؾٛس االعزّبػيخ ٕ٘ٚبن ػذد ِٓ اٌزمغيّبد اٌّخزٍفخ ٌٍجؾٛس االعزّبػيخ ٌٚىٓ اّ٘ٙب اٌزي
يظف اٌجؾٛس االعزّبػيخ اٌّغزخذِخ في اٌخذِخ االعزّبػيخ اٌي ثؾٛس اعزىشبفيخ ٚٚطفيخ ٚرغشيجيخ
ٚاٌجؾٛس اٌىشفيخ ٘ي أشؾ أٔٛاع اٌجؾٛس
ٚاٌجؾٛس اٌٛطفيخ ٘ي رٌه إٌٛع اٌزي يّىٓ اٌمٛي ثأٔٗ يزٛعؾ اٌّزظً ٘ٛٔ ٛع يغّغ ثيٓ اٌجغبؽخ ٚاٌزؼميذ
أٗ اوضش رشويجب ً ٚرؼميذاً ِٓ اٌجؾٛس االعزطالػيخ ٚاٌىشفيخ ٚرغّي Descriptiv study
أُ٘ ِؾذدارٙب ٚارغب٘برٙب ٚايؼبص ِٓ ِؾذداد اٌزخطيؾ ٌٍخذِبد االعزّبػيخ
ٚرؾزٛي وزبثبد اٌخذِخ االعزّبػيخ ايؼب ػٍي ِؼبٌغبد ِٕٚبلشبد ٌّٛػٛع اٌميُ ثبػزجبس٘ب ِغزٛيبد دائّخ
ٌٍزفؼيً ٚرؼجش ػٓ اٌّشغٛة فيٗ ا ٚفي اسرجبؽٙب ثٕٛاؽي أخشي وبٌمبػذح اٌّؼشفيخ
ٔٚغذ أْ  Gordonيشيش اٌي اٌميُ ٚاٌّؼشفخ وأعبط ٌٍخذِخ االعزّبػيخ ٚلذ يٛاعخ اٌجبؽش ثٛعٛد طؼٛثخ
رٛاعٕٙب اؽيبٔب ً ػٕذ اٌزفشلخ ثيٓ ِب ٘ ٛليّخ ِٚب ِ٘ ٛؼشفخ في اٌخذِخ االعزّبػيخ  ً٘ٚيٕجضك إٌشبؽ إٌّٙي ِٓ
اٌّؼشفيخ ٚاليُ ( ٚوّضبي ٌزٌه ػٕذِب ٔمشس ٚعٛد ٔٛع ِٓ االػزّبد اٌّزجبدي ثيٓ افشاد اٌّغزّغ ً٘ ٘زٖ ليّخ أَ
أٙب ؽميمخ ِٛػٛػيخ ِؼشفيخ ٌزؾميك اٌشػبيخ ٌٍطفً ) يّىٓ اْ ٔؼبًِ ٘زٖ اٌؼجبسح ثبػزجبس٘ب ليّخ ٚثبػزجبس٘ب
فشػب ً يؾزًّ االخزجبس اٌؼٍّي ؽزي يظجؼ عضء ِٓ اٌّؼشفخ.
وزٌه يىشف رؾٍيً رشاس اٌخذِخ االعزّبػيخ ػٓ اْ اٌجؼغ يٕظش اٌي ٌٍميُ ثبػزجبس٘ب ِظذس اٌزؾذيذ االعبٌيت
اٌفٕيخ اٌزي ٔغزخذِٙب في اٌؼًّ ِغ اٌؼّالء فبٌميُ رؼزجش اٌي ؽذ ِب ِظذساً يغزّذ ِٓ اٌّّبسط اٌّٙبساد
اٌّخزٍفخ في اٌؼًّ إٌّٙي .
ػٍّيخ اٌزٕشئخ االعزّبػيخ فيٗ أ ِٓ ٚخالي إٌشأح ٚإٌٌّ ٛألفشاد في رٌه اٌّغزّغ ثّؼٕي أْ ٘زٖ ٘ي اٌميُ
اٌغبئذح في رٌه اٌّغزّغ األِشيىي.
ٕ٘ٚبن اٌىضيش ِٓ اٌميُ اٌزمٍيذيخ اٌزي ؽشؽذ في وزبثبد اٌخذِخ االعزّبػيخ ٌذسعخ أٔٗ ال يخٍِ ٛشعغ رمٍيذي
في رؼٍيُ إٌّٙخ أِّ ٚبسعزٙب ِٓ االشبسح اٌي ِضً ٘زٖ اٌميُ ٚػٕذ رؾٍيٍٙب ِٓ ؽيش اٌّؼّٔٚ ْٛشي أٙب

رؾًّ االشبسح اٌؼبِخ اٌي أٙب ليُ اٌخذِخ االعزّبػيخ ٚاْ وبٔذ في اٌٛالغ رؼجش ػٓ ليُ ؽشيمخ ِٕٙٚظ ٚاؽذ في
اٌخذِخ االعزّبػيخ ِٕٙ ٛ٘ٚظ خذِخ اٌفشد . Social Case Work
اٌميُ في رشاس اٌخذِخ االعزّبػيخ -:
ٚلذ اؽزً ِٛػٛع اٌميُ في اٌخذِخ االعزّبػيخ ِؾٛسا ٘بِب في رشاصٙب اٌّؼبطش ٌذي اٌىزبة ٚاٌذاسع ْٛاٌزيٓ
ػبٌغٛا ٘زا اٌّٛػٛع ِٓ ٚعٙزي اٌفٍغفيخ ٚإٌّٙغيخ
اْ ٘زٖ اٌؼجبساد رىشف ػٓ رجٕيٙب ٌّجبديء رشرجؾ ثبٌذيّمشاؽيخ إٌبثؼخ ِٓ ّٔؾ اٌؾيبح في اٌؾؼبسح اٌغشثيخ
ثزأويذ٘ب ػٍي ليّخ ٘بِخ ٘ٚي اٌفشديخ االِش اٌزي يغؼٍٕب ٔإوذ ِشح اخشي ػٍي ٔشأح اٌخذِخ اٌغزّبػيخ
ٚاسرجبؽٙب ثظشٚف اٌّغزّؼبد اٌزي ظٙشد فيٙب عؼٍذ ٘زٖ إٌّٙخ ٚاؽذح ِٓ ِؼبٌُ اٌؾؼبسح اٌغشثيخ
اْ اٌطجيؼخ لذ صٚدد االفشاد ثمذساد ٚاِىبٔبد عغّيخ ٚػمٍيخ ٚأفؼبٌيخ ٚاعزّبػيخ ٚسٚؽيخ
ِٚضبي رٌه اٌمٛي ثأْ ٌىً فشد اٌؾك في اٌّشبسوخ في اٌغٍغ ٚاٌخذِبد اٌّزذاٌٚخ في اٌّغزّغ ا ٚاٌمٛي ثأْ ٌىً
فشد اٌمذسح ٚاٌؾك في االخزيبس  ِٓٚاٌّفشٚع اْ يى ٌٗ ْٛاٌؾك في رأويذ رارٗ ٚارخبر لشاسارٗ

اجابة السؤال الثالث -:
اْ اٌؾت ٘ٛٔ ٛع ِٓ اٌّشبػش اٌزي رشرجؾ ثأخزالف االداسح اٌؼمٍيخ رؾزشَ وبٔغبْ ٌٚيغذ ِشبػش
ػبؽفيخ اي اْ ِشبػش اٌؾت ٕ٘ب ٌيغذ ٚعذأب ثمذس ِب ٘ي رؼجيش ػٓ االٌزضاَ ثّؼبٍِخ االٔغبْ
ٚاالػزشاف ثؾمٗ في االؽزشاَ ٚاٌّغبػذح ٚاٌذػُ ٚاؽزشاَ راريزٗ ٚاعزمالٌيزٗ ٘ٚي ثزن ٌيغذ أفؼبال
راريب ً ػبثشا يٕطٍك ِٓ ٚعذ اْ اٌّّبسط رغبٖ اٌؼّيً ٚأب ثبٌذسعخ االٌٚي ِشبػش ِٕطميخ ِٛػٛػيخ
الؽزشاِٗ وإٔغبْ
ِٚجذأ اٌمجٛي ال يٕشأ ِٓ فشاؽ ٚال يذٚس في فشاؽ ايؼب أٗ يٛعٕٙب ٔؾ ٛػشٚسح اْ ٔجذي اال٘زّبَ
ثبٌؼّالء ٚاعزغبثبرٔ ُٙؾ ٛاٌّشىالد ٚاٌّٛالف ٚاٌظؼٛثبد اٌزي رٛاعٚ ُٙٙاال ٔزؾبًِ ػٍي ُٙثغجت ِب
رطشؽٗ ِشىالر ِٓ ُٙرؾذيبد ٌغٛٙد اٌّّبسعخ إٌّٙيخ
ٚرجذ ٚطؼٛثخ رطجيك رٌه اٌّجذأ في أٗ يؼزذ إٔب ٔم َٛثبعزجؼبد اي ٔٛع ِٓ اٌّٛالف اٌغٍجيخ ٚاٌّشبػش
اٌشخظيخ وزٛثيخ اٌؼّيً ا ٚاطذاس اؽىبَ رميّيخ ثشأٔٗ ٔزيغخ ٌظشٚفٗ ا ٚعٍٛوٗ أّ ٚؾ شخظيزٗ
ؽك رمشيش اٌّظيش رأويذ اٌزاد
اْ ؽك رمشيش اٌّظيش ٘ ٛإٌزيغخ إٌّطميخ األٌٚي ٌٍميّخ اٌّؾٛسيخ ٌٍخذِخ االعزّبػيخ ٘ٚي اؽزشاَ
وشاِخ االٔغبْ ٚاالخزجبس اٌؾميمي ٌّذي االيّبْ ثزٍه اٌميّخ اْ رمشيش اٌّظيش يؼذ اِشاً اعبعيب ً ػٕذ
رطجيك ليّخ االؽزشاَ ٚرؾذيذ٘ب ػٍّيب ً ِ ٛ٘ٚجذأ يغت اْ يذِظ في وً ِجبديء ٚليُ اٌخذِخ االعزّبػيخ
إٔب ٔضػُ ثأْ إٌّٙخ رؼًّ ػٍي ِغبػذح اٌؼّيً ػٍي ارخبر لشاسٖ ثٕفغٗ ثزٕبلض ثبٌؼشٚسح ِغ ظشٚف
ِّبسعخ إٌّٙخ في ثؼغ اٌّغزّؼبد اٌزي لذ ٚسصذ طٛساً ِٓ اشىبي اٌمٙش االعزّبػي ػٍي ثؼغ
ػٕبطش ا ٚفئبد ِٓ عىبْ اٌّغزّغ
أٙب ٌيغذ ارْ ِٕٙخ ثال ِؼّ ْٛليّي ففي اٌغبٌت رزؾٛي اٌي اداح ٌزؾميك اٌزذػيُ ٚاٌؾفبظ ػٍي
االٚػبع اٌمبئّخ ف ًٙيّىٓ رظٛس ِّبسط ِٕٙي يغبػذ اٌؼّالء ػٍي ارخبر لشاسر ُٙثأٔفغ ُٙفيّب

يزؼٍك ثؾمٛل ُٙاٌّٙؼِٛخ عٛاء رغبٖ اٌّإعغبد اٌمبئّخ ا ٚإٌظُ اٌغبئذح ٚاٌزي رزغُ في اغٍت االؽٛاي
ثبٌالِغبٚاح ٚاالعزغالي ٔ ً٘ٚغزطيغ رظٛس اِىبٔيخ ليبَ ِبسعخ ِٕٙيخ رؾفض اٌؼّالء ػٍي اٌذخٛي في
ِٛالف ِؼبدح ٌٍٕظُ اٌغيبعيخ ٚااللزظبديخ اٌزي رٕزغٙب عيبعبد اٌؾِٛيخ ٚإٌّٙخ ٚاٌؼبٍِيٓ فيٙب ُ٘
اطال عضء ِٓ عٙبص اٌذٌٚخ ( اٌؾىِٛخ )
ٚيشيش ِجذأ وغت صمخ اٌؼّالء اٌي اؽذ عٛأت اؽزشاَ االٔغبْ وميّخ ِٓ ليُ اٌخذِخ االعزّبػيخ أٗ ِجذأ
يزؼٍك ثؾك اٌؼّالء في اْ رؾبفع إٌّٙخ ػٍي اعشاسُ٘ ٚػٍي خظٛطيخ رٍه اٌّؼٍِٛبد
ٚػذَ اٌؾشص ػٍي عشيخ ِب يؼًّ ػٍيخ اٌّّبسط ِٓ ِؼٍِٛبد رخض ؽيبح اٌؼّالء ٚافشبء ٘زٖ
اٌّؼٍِٛبد ٌالخشيٓ ا ٚرؼشيؼٙب ٌٍؼٍٕيخ في اٌٛلذ اٌزي يى ِٓ ْٛاٌٛاعت اٌؾشص ػٍيٙب يجذٛٔ ٚػب ً
ِٓ اٌٙذس ٌٍضمخ اٌزي ثٕب٘ب اٌؼّيً ٚسرجٙب في ػاللزٗ ثبٌّّبسط
ٔالؽع ارْ اْ اال٘زّبَ ثبٌمبػذح اٌّؼشفيخ لذ اطجؼ ثّضبثخ ششؽ ػشٚسي الصَ ٌٕغبػ اٌّّبسط
ٚرزؼّٓ ِؼبسف ػٓ إٌّ ٛاالٔغبٔي ٚرطٛسٖ ٚعٍٛوٗ ِغ اٌزشويض ػٍي اٌفشد ٚاٌزفبػً اٌّزجبدي
ثيٓ االٔغبْ ٚاٌجيئخ اٌّؾيطخ ثٗ ٚاٌّؼبسف اٌّزظٍخ ثبٌمذسح إٌفغيخ ػٍي رمذيُ اٌّغبػذح ٚرٍميٙب
ٚاٌّؼبسف اٌّزظٍخ ثبٌطشيمخ اٌزي يزٛاطً إٌبط ثٙب ِغ ثؼؼ ُٙاٌجؼغ ٚاٌؼٍّيبد اٌغّبػيخ
ٚاٌّيشاس اٌضمبفي ٚاٌؼاللبد االعزّبػيخ ٚاٌّغزّؼبد اٌّؾٍيخ ٚاٌؼٍّيبد اٌزي رذٚس ثذاخٍٙب ٚرطٛس
اٌّغزّؼبد ٚرؾٛالرٙب ٚاٌخذِخ االعزّبػيخ ٚاداسرٙب ٚرٛفيش٘ب

ٕ٘بن ِؼبسف رؼبٌظ ظشٚف ٚخظبئض األفشاد  ِٓٚؽيش األداء ٚاٌٛظبئف اٌغغّيخ ٚاٌفغيٌٛٛعيخ
ٚإٌفغيخ ٚاٌّؼبسف اٌزي رزظً ثبألعش ٚاٌغّبػبد اٌظغيشح االخشي ٚاٌّؼبسف اٌزي رؼبٌظ اٌزٕظيّبد
االعزّبػيخ ٚإٌّظّبد ٚاٌّغزّؼبد ٚاٌضمبفخ ٚاٌّغزّغ

