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امتحان الفصل الدراسي الثانى في مادة الخدمة االجتماعية
للعام الجامعي  2023/ 2022تخلفات
أجب عن ســؤالين فقط ممـا يلى -:
السؤال األول -:
تقدم خدمات معينة لرعاية االسرة وحلول لمشكالتها .........
في ضوء ذلك تناول اهم هذه البرامج

السؤال الثاني -:
للخدمة االجتماعية من حيث اصول نشأتها الغربية توجهات إيديولوجية ونزعات براجماتية
وضح ذلك واثره علي دول العالم الثالث.

السؤال الثالث -:
لكي يتم فهم ظاهرة اجتماعية يستعان بالبحث االجتماعى في مجاالت دراسية معرفية منها
الخدمة االجتماعية .....
فى ضوء ذلك وضح .....
 -2انواع البحوث
 -2خطوات البحث العلمي الجاد
 -3ما يمكن االستعانة به من فهم القيم في هذا الشأن

مع تم ـ ـنياتي بالنـ ـ ـجاح

د .فـ ـ ـ ـوزي ش ـ ــرف الدين

اإلجـابـة النمـوذجيـة
السؤال األول -:
األعشح ٘ ٟاٌٛؽذح األعبع١خ ف ٟاٌّغزّغ ٚؽ١ش رّذ األعشح افشاد٘ب ثّؼظُ اؽز١بعبرٚ ُٙرؼًّ ػٍٟ
اشجبػٙب ثً ٚأخرى ْٛاألعبعب اٌز ٞرجٕ ٟػٍ١خ شخظ١خ االٔغبْ ِٕز ؽفٌٛزٗ فؼٓ ؽش٠ك
األعشح ٠زؼٍُ اٌطفً و١ف١خ اشجبع ؽبعبرٗ ثً ٠زؼٍُ اْ ٕ٘بن فشق ث ٓ١اٌزوٛس ٚاالٔبس ٠ٚزؼشف ػٍٟ
و١ف١خ رٕظ ُ١اٌؼاللبد ث ٓ١اٌغٕغ٠ٚ ٓ١ؾظً ػٍ ٟثؼغ اٌخجشاد اٌزؼٍ١ّ١خ ٚاٌزذس٠ج١خ ٌؼجؾ اٌغٍٛن
٠ٚزضٚد ثأُ٘ اٌمٚ ُ١االرغب٘بد ٚاٌؼبداد االعزّبػ١خ وزٌه فؼٓ ؽش٠مٙب ٠ؾظً ػٍ ٟؽبعبرٗ األعبع١خ
ِٓ ِأوً ٍِٚجظ ِٚغىٓ ٚوً اؽز١بعبد اٌشػب٠خ فف ٟؽبٌخ اٌّشع ٠غذ األ٘زّبَ ثٗ ٌّغبػذرٗ ػٍٟ
اٌشفبء  ٟ٘ٚاٌّظذس اٌزٔ ٞغزّذ ِٕٗ اٌذفء ٚاالٔزّبء ٌالخشٓ٠
ٚال رضاي االعشح رم َٛثذٚس٘ب ف-: ٟ
 -1رٕظ ُ١اٌؼاللبد اٌضٚع١خ ث ٓ١اٌضٚط ٚاٌضٚعخ ٚرٕظ ُ١االٔغبة ٚاٌزٕبعً ٌزض٠ٚذ اٌّغزّغ
ثبٌؼٕبطش اٌغذ٠ذح
 -2اٌم١بَ ثؼٍّ١بد اٌزٕشئخ االعزّبػ١خ ٚاٌزطج١غ االعزّبػٌ ٟالثٕبء خظٛطب فِ ٟشؽٍخ اٌطفٌٛخ
اٌّجىشح ا ٚاٌّزأخشح ؽ١ش ٠ظً اٌطفً االٔغبٔ ٟف ٟؽبعخ اٌ ٟاٌشػب٠خ اٌذائّخ فزشح ؽٍ٠ٛخ
ِٛ -3اعٙخ ٚاشجبع اٌؾبعبد االعبع١خ وبٌؾبعخ اٌ ٟاالِٓ ٚاٌؾت ٚإٌزّبء فؼال ػٓ اشجبع
اٌؾبعبد اٌّبد٠خ االعبع١خ وبٌّغىٓ ٚاٌّأوً ٚاٌٍّجظ
 -4رٛف١ش ؽذ ِؼمٛي ِٓ اٌزؼٍٚ ُ١اٌزذس٠ت ٌٍطفً ػٍ ٟو١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ االخش ٓ٠ػٓ ؽش٠ك رٛف١ش
ِٕبؿ ٌٍزفبػً االعزّبػٚ ٟاٌؼاللبد االعزّبػ١خ

ِشبوً االعشح -:
ٚرؼزجش دساعخ ِشبوً األعشح ٚاالٌّبَ ثطج١ؼزٙب ػشٚسح اٌ ٌٟٚف ُٙاٌؾبعبد األعش٠خ ِٚشبوً األعشح
فِ ٟغزّغ رخزٍف ػٕٙب فِ ٟغزّغ اخش  ٟ٘ٚرزأصش اٌ ٟؽذ ثؼ١ذ ثبِىبٔ١بد اٌّغزّغ االلزظبد٠خ
ٚاالعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ  ِٓٚاُ٘ االصبس اٌّزشرجخ ػٍ ٟأخفبع اٌذخً ػٓ اٌٛفبء ثبؽز١بعبد األعشح
 -1ػذَ رٛفش اٌزغز٠خ اٌ ٟؽذ اٌىفبف
٠ -2زشرت ػٍٔ ٟمض اٌزغز٠خ اِشاع وض١شح ػالٚح ػٍ ٟاٌؼؼف اٌؼبَ اٌز٠ ٞمًٍ ِٕبػخ اٌغغُ
٠ٚؼشػٗ ٌالطبثخ ثأِشاع أشذ فزىب ً
 -3أزشبس ٘زٖ االِشاع ٠إد٠ٚ ٜغبػذ ػٍ ٟأخفبع ِزٛعؾ ؽ١بح اٌفشد
 -4رؼشع األفشاد ٌٍّٛد ف ٟعٓ ِجىشح ٠ؼشع اعشُ٘ ٌٍزفىه ثغجت اٌّٛد
 -5ػذَ رٛفش اٌّغىٓ إٌّبعت ِٚب ٠زشرت ػٍ ٟرٌه ِٓ اِشاع طؾ١خ ٚاعزّبػ١خ
 -6لٍخ اٌذخً رذفغ األعشح العزغالي ا ٞؽبلخ ِزبؽخ ٌٍؼًّ ف١خشط األؽفبي ٌٍؼًّ ف ٟعٓ ِجىشح
 -7اشزغبي األؽفبي ّٕ٠ؼ ِٓ ُٙاٌزؼٍُ١
ٌ -8ؼطشاة أؽٛاي األعشح اٌظؾ١خ ٚاالعزّبػ١خ ثغجت اػزمبد٘ب ف ٟاٌ٘ٛبَ ٚاٌخشافبد
 -9عٛء اعزغالي اٌشعبي إلثبؽخ رؼذد اٌضٚعبد
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اٌجطبٌخ ثغجت شخض ا ٚث١ئٟ
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دٚاَ اٌشغبس ث ٓ١اٌضٚعٓ١
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ادِبْ اٌّى١فبد وبٌغغبئش ٚاٌؾش١ش ٚاٌفٚ ْٛ١اٌخّش
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ػذَ اٌمذسح ػٍ ٟف ُٙو١ف١خ ِؼبٍِخ اٌطفبي ِّب ٠غجت ِشبوً ٚاػطشثبد ِزٕٛػخ

اْ عّ١غ ثشاِظ ٚخذِبد اٌشػب٠خ االعزّبػ١خ االعش٠خ رٙذ اٌِ ٟغبػذح األفشاد ٌٍزّزغ ثؾ١بح ٔفغ١خ
ٚاعزّبػ١خ ساػ١خ ٚاػبٔزٌّٛ ُٙاعٙخ ِطبٌت اٌؾ١بح ثب٠غبث١خ ِٚغبّ٘ز ُٙف ٟاٌّغزّغ اٌّغبّ٘خ اٌفؼبٌخ
وّب رؼًّ ٘زٖ اٌجشاِظ ٚاٌخذِبد ػٍ ٟص٠بدح لذسار ُٙاٌشخظ١خ ٚاألعش٠خ ف ٟػٍّ١بد اٌزى١١ف
اٌّطٍٛثخ
بعض الخدماث المقتزحت لخدمت األسزة وتدعيمها -:
 -1رؼّ ُ١اٌزإِٔ١بد االعزّبػ١خ ٌألعشح
 -2رؼّ ُ١اٌزأِ ٓ١اٌظؾٌ ٝألعشح
 -3رٛف١ش اٌؾبعبد األعبع١خ ٌألعش ثأرّبْ اٌزىٍفخ
 -4أشبء ِإعغبد اعزّبػ١خ ف ٟشئ ْٛاألعشح ِّٙزٙب اثذء اٌّشٛسح ٚاٌزٛعٗ١
 -5أشبء ِىبرت ٌٍخذح االعزّبػ١خ رٍؾك ثّؾبوُ األؽٛاي اٌشخظ١خ

 ِٓٚأٛاع اٌّغبػذاد
رٛف١ش اٌّٛاسد ٚاالِىبٔ١بد االعزّبػ١خ فِ ٟشاوض سػب٠خ اٌِّٛخ ٚاٌطفٌٛخ
ٚرٙزُ ؽش٠مخ خذِخ اٌفشد فِ ٟغبي اٌؼًّ ِغ األعشح ثذساعخ ٚرؾذ٠ذ اٌؼٍّ١بد اٌّخزٍفخ ٌٍؼالط ِٓ
ِشىالد االسزة ٚؽ١ش رخزٍف ٘زٖ اٌؼٍّ١بد ٚرزجب ٓ٠ثؾغت اؽز١بعبد اٌفشد ٚؽج١ؼخ اٌّشىالد اٌزٟ
ٛ٠اعٙٙب ٚؽ١ش ٔغذ أٛاػب ِٓ اٌؼالط اٌز٠ ٞؼشف ثأعُ اٌؼالط ؽ ً٠ٛاٌّذٚ ٞاٌؼالط اٌز٠ ٞؼشف ثأعُ
اٌؼالط لظ١ش اٌّذٕ٘ٚ ٞبن اٌىض١ش ِٓ األدٚاد ٚاألعبٌ١ت اٌّغزخذِخ ف ٟاٌزؼبًِ ِغ ٘زٖ اٌّشىالد
ٚرغزخذَ ِىبرت اٌزٛع١خ األعشٚ ٞاالسشبد إٌفغ ٟػذداً ِٓ االعبٌ١ت اٌفٕ١خ اٌز ٟرمذَ ٌّغبػذح اٌٚئه
اٌّمجٍ ٓ١ػٍ ٟاٌضٚاط ا ٚاٌز٠ ٓ٠زضٚعٛا فؼال ٚرٛاعِ ُٙٙظبػت اِ ٚشبوً ِٓ اعشُ٘ ٚثإسح اال٘زّبَ
ٕ٘ب ٘ ٛاٌزشو١ض ػٍ ٟاٌّشىالد اٌز ٟرّٕ ٛث ٓ١اٌضٚط ٚاٌضٚعخ ٘ٚذف اٌؼًّ ف ٟرٌه إٌٛع ِٓ اٌخذِخ

االعزّبػ١خ األعش٠خ ِ٘ ٟغبػذح وً ؽشف ِٓ اؽشاف اٌؼاللخ اٌضٚع١خ ػٍ ٟاْ ٠م َٛثبالدٚاس
االعزّبػ١خ اٌّؾذدح ٌٗ ٚاٌّزٛلؼخ ِٕٗ ف ٟاٌؼاللخ
ٚسػب٠خ اٌطفٌٛخ ٚاؽذ ِٓ ِ١بدِّ ٓ٠بسعخ األؽفبي اٌز ٌُ ٓ٠رزؼ ٌ ُٙفشطخ اشجبع ؽبعبر ُٙاالعزّبػ١خ
ثبٌمذس إٌّبعت داخً األعشحا ٚاٌّغزّغ
ٚرزذخً ا٘ذاف سػب٠خ اٌطفٌٛخ ٚرؼزجش ِؾظٍخ ػذد وج١ش ِٓ اٌزخظظبد ٚاال٘زّبِبد ِضً اٌزؼٍُ١
ٚسػب٠خاألعشح ٚاٌزشش٠ؼبد االعزّبػ١خ ٚاٌطت اٌؼمٍٚ ٟاٌطت إٌفغٚ ٟاٌظؾخ اٌؼبِخ ٚاٌزش٠ٚؼ
ٚاٌؾبٌخ االعزّبػ١خ
اْ االصبس اٌّزشرجخ ػٍ١ِ ٟالد اٌطفً ٔٚشأرٗ ف ٟث١ئخ فم١شح ا ٚاعشح ِؾشِٚخ رزؼّٓ ٚعٛد فشص
ِزضا٠ذح ٌٍزخٍف اٌؼمٍٟ
اٌشػب٠خ اٌّشوضح ٌألِِٛخ ٚاٌطفٌٛخ
اٌخذِبد اٌّٛعٙخ ٌألؽفبي اٌّؼٛلٚ ٓ١ر ٞٚاٌؼب٘بد
اٌشػب٠خ اٌجذٍ٠خ ٌٍطفٌٛخ
ّ٠ٚىٓ ٌالخظبئ ٟاْ ٠غ ُٙثذٚس فؼبي ف ٟا٠غبد اٌزى١ف ٚاٌزٛافك ث ٓ١اٌطفً ٚاألعشح اٌجذٍ٠خ ال٠غبد
ٔٛع ِٓ اٌؼاللبد االعزّبػ١خ اٌط١جخ ٚاْ رؼًّ ػٍ ٟؽً اٌظؼٛثبد ٚاٌّشىالد

اجابةالسؤال الثانى -:
اسرجؾ ل١بَ اٌخذِخ االعزّبػ١خ ثظٛسح ِٕظّخ ف ٟاٌٛال٠بد اٌّزؾذح االِش٠ى١خ ثإٔشبء اٌغّؼ١خ اٌم١ِٛخ
االِش٠ى١خ ٌألخظبئ ٓ١١االعزّبػٚ ٓ١١رؼزجش اٌجذا٠خ اٌؾم١م١خ ٌٍّٕٙخ ف ٟعٕخ  َ1898ػٕذِب ٔظُ اٚي ثشٔبِظ
ٌٍزذس٠ت ػذد ِٓ اٌّزطٛػ ٓ١ف ٟعّؼ١خ رٕظ ُ١االؽغبْ ثّذٕ٠خ ٔٛ٠ٛ١سن ٚلذ رؾٛي اٌجشٔبِظ ثؼذ رٌه ٌ١ظجؼ
اٚي ِذسعخ ٌٍخذِخ االعزّبػ١خ ثغبِؼخ وٌِٛٛج١ب ثٛال٠خ ٔٛ٠ٛ١سن
ٚوشط سٚاد٘ب االٚائً عٛٙدُ٘ ف ٟاالٔشغبي ثبالطالػ االعزّبػ١خ ِٛٚاعٙخ اٌّشىالد االعزّبػ١خ
صُ ػٍّٛا رذس٠غ١ب ً ٌزؾش٠ش أفغ ِٓ ُٙطفخ إٌشبؽ اٌزٌ ٜشرجطٛا ثٗ  ٛ٘ٚاٌؼًّ ف ٟاٌّإعغبد اٌخ١ش٠خ
اٌزطٛػ١خ ٚلجٍٛا اٌّغبِشح ثبالٔفظبي ػٓ ٘زٖ اٌزٕظّ١بد ِؼزّذ ٓ٠ػٍ ٟأفغٚ ُٙػٍِ ٟب ٠ذفؼٔٛخ ِٓ اشزشاوبد
ِبٌ١خ فِ ٟمبثً اٌؼؼ٠ٛخ ٌزّ ً٠ٛاٌغّؼ١خ اٌم١ِٛخ االِش٠ى١خ ٌالخظبئ ٓ١١االعزّبػٓ١١
اْ رطٛس اٌخذِخ االعزّبػ١خ ٚأزشبس٘ب ف ٟاِش٠ىب اسرجؾ ارْ ثبٌّٕ ٛاٌّزضا٠ذ ألٔشطخ ٚعٛٙد اٌشػب٠خ
االعزّبػ١خح ٚاّ٘ٙب ِؾبٌٚخ اٌزؼبًِ ِغ ِظب٘ش اٌجإط ٚاٌؾشِبْ ٚرٌه اسرجطذ اطال ثٕظبَ عّؼ١بد
رٕظ ُ١االؽغبْ ٚاػزجبساً ِٓ عٕخ  1911ثذأد ثؼغ اٌغبِؼبد االِش٠ى١خ ف ٟرٕظ ُ١ثشٔبِظ رؼٍّٟ١

( ِذرٗ ػبِ ٓ١دساع ٓ١١وبٍِٚ ) ٓ١عشػبْ ِب ظٙشد ِذاسط اخش ٞفِ ٟذْ ثٛعطٓ– شٌكاغو -
نٌواولٌلنز وغٌرها فٌالدلف وغٌرها من كبري المدن االمرٌكٌة تشتغل بتعلٌم
الخدمة االجتماعٌة
ٚف ٟسإ٠ب اْ ٔشبؽ إٌّٙخ ٘ ٛشىً ِٓ اشىبي اٌزذخً االعزّبػ٠ ٟزّىٓ االفشاد ٚاٌغّبػبد
ثٛاعطزٙب ِٓ اػبدح ؽً اٌّشىالد ا ٚاٌزّضق اٌز٠ ٞظٙش ف ٟؽ١بر ُٙاالعزّبػ١خ ٕ٘ٚب ٠زؼؼ
ٌٕب اْ اٌفٍغفخ اٌز ٟرغزٕذ اٌٙ١ب ٘زٖ إٌّٙخ رم َٛػٍ ٟاالّ٠بْ ثبٌفشد وٛؽذح ا٠غبث١خ ٔشطخ ٚاٌج١ئخ
االعزّبػ١خ ومٛح دٕ٠بِ١خ ٚثبٌزأص١ش اٌّزجبدي فّ١ب ثّٕٙ١ب ٌٍٛطٛي ٌزغ١١ش ّ٠ىٓ ِٓ خالٌٗ
اؽذاس اٌزٛافك ث ٓ١اٌفشد ٚاٌج١ئخ االعزّبػ١خ

ٌٍّٕٙٚخ ا٘ذاف ٚغب٠بد رغؼٌ ٟزؾم١مٙب ف ٟٙرؼًّ ٌّٛاعٚ ٗٙاشجبع اؽز١بعبد لبئّخ ف ٟاٌّغزّغ ا ٞاْ
ٚعٛد٘ب ٠غزّذ ششػ١زٗ ِٓ االؽغبط ثبْ ٕ٘بن ػشٚسح ٌم١بَ ٔشبؽ ِؼ ِٓ ٓ١شأٔٗ اْ ٛ٠اعٗ ؽبعخ اٚ
ٛ٠عذ ؽال ٌّشىٍخ ٠ؼ١شٙب اٌّغزّغ ا ٚاٌفشد اٛ٠ ٚلف رٙذ ُ٠لبئُ
٠ٚغزٕذ رٌه اٌؼًّ اٌّ ٟٕٙاٌّٛعٗ ٔؾِ ٛشىالد االفشاد ا ٚاٌغّبػبد ا ٚاٌّغزّؼبد العٍٛة ٚؽشق
ِٕٚب٘ظ فٕ١خ رؼزّذ ػٍٚ ٟاٌّؼشفخ اٌؼٍّ١خ ٚرخظض افشاد ٌزؾًّ ِغئ١ٌٛبد ِٙٚبَ اٌؼًّ
ٕ٘ ِٓٚب ٠زؼؼ ٔٚذسن اٌفبسق اٌّ ٟٕٙث ٓ١اٌّّبسط اٌّٚ ٟٕٙاٌّزطٛع
٠ٚشرجؾ اٌؼًّ اٌّ ٟٕٙثمٛاػذ ٚاعشاءاد رّبسط فِ ٟإعغبد ِزخظظخ  ٟ٘ٚرزؼّٓ اعبٌ١ت ٚؽشق
ٚادٚاد الٔغبص ا٘ذاف ٚاغشاع ِؾذدح اّ٘ٙب ِٛاعٙخ ؽبعبد إٌبط اٌّخزٍفخ ٚؽً ِشىالرٚ ُٙوزٌه
رط٠ٛش اٌظشٚف االعزّبػ١خ ٚاٌج١ئ١خ اٌز٠ ٟؼ١ش ْٛفٙ١ب ثّب ٠إد ٜف ٟإٌٙب٠خ اٌ ٟرؾغ ٓ١االداء
االعزّبػٟ
ٌّّٚبسعخ إٌشبؽ اٌّ ٟٕٙاٌّٛعٗ فبٔٗ ِٓ اٌؼشٚسٚ ٞعٛد ٔغك ِٓ اٌمٛاػذ االخالل١خ ٚاٌّؼب١٠ش
اٌغٍٛو١خ ؽ١ش ٠ظجؼ ٘زا إٌغك اٌمٌٍّٕٙ ّٟ١خ ثّضبثخ اٌمبػذح اٌز٠ ٟشرىض ػٍٙ١ب اٌؼًّ اٌّٟٕٙ
وٍٗ
االطٛي اٌجش٠طبٔ١خ -:
ادد اٌضٛسح اٌظٕبػ١خ ف ٟاٚسثب ٌؾذٚس رغ١شاد اعبع١خ ف ٟاٌجٕ١خ االلزظبد٠خ ؽبٍِخ ِؼٙب رطٛس ّٛٔٚ
لٛح اطؾبة سؤٚط االِٛاي حلؼذ فٔ ٟفظ اٌٛلذ ػٍ ٟع١طشح ِالن االساػ٠ ٌُٚ ٟىٓ ٘زا ٘ٔ ٛبرظ
اٌضٛسح فؾغت ثً ٌمذ ؽٍّذ ِؼٙب رغ١شاد اعبع١خ ف ٟاٌجٕ١خ اٌفٛل١خ االعزّبػ١خ ٚاٌغ١بع١خ ِؼٙب
ٚاطجؾذ اٌؾبعخ ِبعخ اٌ ٟل ٞٛػبٍِخل٠ٛخ ٚلبدسح ػٍ ٟص٠بدح االٔزبط اِال فِ ٟض٠ذ ِٓ االسثبػ اٌزٟ
٠غٕٙ١ب اطؾبة سؤٚط اٌّٛاي ٚوبْ اٌزٛعغ اٌظٕبػ ٟثبثب ِفزٛؽب دخٍذ ِٕٗ اٌذػٛح اٌّزظبػذح
ٌٍؼٕب٠خ ثبٌطجمخ اٌؼبٍِخ

ٚأشغً افشاد اٌطجمخ اٌّزٛعطخ ف ٟرٍم ٓ١فمشاء اٌطجمبد اٌذٔ١ب و١ف ٠ؼزّذ ْٚػٍ ٟأفغ ُٙفِٛ ٟاعٙخ
ِشىالرٚ ُٙو١ف١خ اداسح ِٕظّبد االؽغبْ اٌؼبٍِخ ٚاٌخبطخ ثذال ِٓ اٌزغّٙش ٚاٌظب٘ش ف١ِ ٟبدٌٕ ٓ٠ذْ
( ِظب٘شاد اٌخجض ٕ٘ ِٓ ) 1886ب اطجؼ رٕظٚ ُ١اداسح ِإعغبد اٌشػب٠خ ( عّؼ١بد رٕظ ُ١االؽغبْ )
ثّضبثخ إٌشأح االٌٍ ٌٟٚخذِخ االعزّبػ١خ
ٔغزط١غ اٌزبو١ذ ػٍ ٟاْ ؽىِٛخ اٌؼّبي اٌز ٟعبءد ف ٟاػمبة اٌؾشة وبٔذ ٘ ٟاالعبط اٌؾم١م ٟفٟ
ثش٠طبٔ١ب ٚثم١خ دٚي اٌغشة اٌظٕبػ١خ ٚساء ل١بَ ٔٚشبح ا٠ذٌٛٛ٠ع١خ ٌذٌٚخ اٌشػب٠خ االعزّبػ١خ ثزٛعؼٙب
اٌٙبئً ف ٟاٌخذِبد االعزّبػ١خ اٌّٛعٙخ ٔؾ ٛاٌؾذ ِٓ اصبس اٌفمش ٚاٌجإط ٌٚزخف١ف اٌّؼبٔبح
ٚرش١ش ثؼغ اٌذساعبد اٌّٛصٛق ثٙب اٌ ٟاْ ٘١ئخ اٌّغبػذاد االِش٠ى١خ ٌٍزّٕ١خ اٌذ١ٌٚخ ٚثشٔبِظ
فٌٛغج١شا٠ذ االِش٠ىٚ ٟثؼغ ِذاسط اٌخذِخ االعزّبػ١خ االِش٠ى١خ فؼال ػٓ ِٕظّبد االُِ اٌّزؾذح
رىّٓ ٚساء ظٛٙس اٌخذِخ االعزّبػ١خ ف ٟوض١ش ِٓ ثٍذاْ اٌؼبٌُ اٌضبٌش
ٚاٌزؼٍ ُ١اٌّزخظض ف ٟاٌؼبٌُ اٌضبٌش فف ٟوض١ش ِٓ ثٍذاْ اع١ب ٔغذ اْ خجشاء االُِ اٌّزؾذح ٚاغٍجُٙ
ٕ٠زّ ْٛالطٛي ٚصمبفبد غشث١خ اٚسث١خ اِش٠ى١خ )
ٕ٠ٚطجك رٌه ػٍ ٟؽبٌخ اٌجبوغزبْ اٌز ٟاعزٕذد الساء خجشاء االُِ اٌّزؾذح ِٚغزشبسٙ٠ب اٌز ٓ٠اعزمذِزُٙ
اٌؾىِٛخ اٌجبوغزبٔ١خ ف ٟثذا٠خ اٌخّغٕ١بد ٌٛػغ ع١بعخ ٌٍشػب٠خ االعزّبػ١خ ٚٚػغ ٘إالء اٌخجشاء
اّ٘١خ وجش ٞالٔشبء رؼٍِ ُ١زخظض ف ٟاٌخذِخ االعزّبػ١خ
فف١بٚغٕذا ِضال لبِذ عبِؼخ  Makerereثبٔشبء لغُ اٌخذِخ االعزّبػ١خ ٚاالداسح ف ٟعٕخ 1961
ثذػُ ِٓ ِٕظّخ أٌٛ١غ١ف ٚوبْ اٌذػُ اٌّبٌٚ ٟاٌفٕٚ ٟرٛف١ش ٘١ئخ رذس٠ظ ِٓ اٌغبِؼبد االِش٠ى١خ
ٚاثزؼبس ؽالة ِؾٌٍٍ ٓ١١ذساعبد اٌؼٍ١ب ف ٟاٌخذِخ االعزّبػ١خ ثّضبثخ اٌذٚس اٌّزّ١ض ٌٍٔٛ١غ١ف فٟ
ٔطبق ٔشش رؼٍ ُ١إٌّٙخ ٚظً رٌه اٌذٚس لبئّب ً اٌ ٟعٕخ 1967

ٕ٘ٚبن ػبًِ اخش وبْ ٌٗ اٌزأص١ش اٌّجبشش ف ٟفشع اٌمٚ ُ١اٌّفب٘ ُ١االِش٠ى١خ ثّب رؾزِ ِٓ ٗ٠ٛؼبِٓ١
ا٠ذٌٛٛ٠ع١خ رشرجؾ ثبٌشأعّبٌ١خ ٚاٌذػب ٞٚاالطالؽ١خ ٚاالرغب٘بد االٔغبٔ١خ ٠ٚزّضً رٌه اٌؼبًِ رؾذ٠ذا
ف ٟعٛٙد ِغّٛػبد اٌخجشاء ٚاٌجبؽض ٓ١االِش٠ى ٓ١١اٌز ٓ٠ػٍّٛا وأػؼبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ ف ٟاٌذساعخ
ؽذ٠ضب ٌزؼٍ ُ١اٌخذِخ االعزّبػ١خ ف ٟثٍذاْ اٌؼبٌُ اٌضبٌش
فؼال ػٓ أزشبس دػب ٞٚا٠ذٌٛٛ٠ع١خ دٌٚخ اٌشػب٠خ االعزّبػ١خ اٌز ٟأزششد ِٓ ثش٠طبٔ١ب ٚاٌّبٔ١ب ِغ
ثذا٠خ اٌمشْ اٌؼششٚ ٓ٠ف ٟاػمبة اٌؾشة اٌؼبٌّ١خ اٌضبٔ١خ ٚوبْ ِؼٕ٘ ٟزا اٌزٛعغ اٌٙبئً ف ٟاٌخذِخ
االعزّبػ١خ ثشٚص اٌؾبعخ ٌّزخظظِّٚ ٓ١بسع٠ ٓ١ِٕٚ ٓ١ؼٍّ ْٛف ٟاٌّغبالد اٌّخزٍفخ ٌٍشػب٠خ
االعزّبػ١خ
ٚرىشف دساعخ ِمبسٔخ اعش٠ذ ٌزؾٍ ً١رشاس اٌخذِخ االعزّبػ١خ فِ 22 ٟذسعخ ٌزؼٍ ُ١إٌّٙخ ف ٟدٚي
اٌؼبٌُ اٌضبٌش ( ِ 7ذاسط ف ٟافش٠مب  7ٚف ٟاِ١ش٠ىب اٌالر١ٕ١خ  8ٚف ٟاع١ب ) ػٓ ؽم١مخ ثبٌغخ اٌٛػٛػ
رإوذ ِب ٔز٘ت اٌ ِٓ ٗ١اْ إٌّٙخ ٌُ رىٓ اثذا ِٕٙخ ػبٌّ١خ رٌه اْ رؼٍ ُ١اٌخذِخ االعزّبػ١خ ف ٟآِ ٞ
٘زٖ اٌّذاسط ٠ظٕف اٌ ٟفشػ ِٓ ٓ١اٌّؼشفخ فإّٔب االٚي أٗ ٠زؼّٓ ِٕب٘ظ ٚؽشق اٌخذِخ االعزّبػ١خ
 ٛ٘ٚاٌفشع اٌّشرىض اعبعب ػٍ ٟاٌّظبدس االِش٠ى١خ ف ٟاٌخذِخ االعزّبػ١خ

اجابة السؤال الثالث -:
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 -:
أنىاع البحىث -:
رزؼذد أٛاع اٌجؾٛس االعزّبػ١خ ٕ٘ٚبن ػذد ِٓ اٌزمغّ١بد اٌّخزٍفخ ٌٍجؾٛس االعزّبػ١خ ٌٚىٓ اّ٘ٙب اٌزٞ
٠ظف اٌجؾٛس االعزّبػ١خ اٌّغزخذِخ ف ٟاٌخذِخ االعزّبػ١خ اٌ ٟثؾٛس اعزىشبف١خ ٚٚطف١خ ٚرغش٠ج١خ
ٚاٌجؾٛس اٌىشف١خ ٘ ٟأشؾ أٔٛاع اٌجؾٛس
ٚاٌجؾٛس اٌٛطف١خ ٘ ٟرٌه إٌٛع اٌزّ٠ ٞىٓ اٌمٛي ثأٔٗ ٠زٛعؾ اٌّزظً ٘ٛٔ ٛع ٠غّغ ث ٓ١اٌجغبؽخ ٚاٌزؼم١ذ
أٗ اوضش رشو١جب ً ٚرؼم١ذاً ِٓ اٌجؾٛس االعزطالػ١خ ٚاٌىشف١خ ٚرغّDescriptiv study ٟ
أُ٘ ِؾذدارٙب ٚارغب٘برٙب ٚا٠ؼبص ِٓ ِؾذداد اٌزخط١ؾ ٌٍخذِبد االعزّبػ١خ
ٚرؾز ٞٛوزبثبد اٌخذِخ االعزّبػ١خ ا٠ؼب ػٍِ ٟؼبٌغبد ِٕٚبلشبد ٌّٛػٛع اٌم ُ١ثبػزجبس٘ب ِغز٠ٛبد دائّخ
ٌٍزفؼٚ ً١رؼجش ػٓ اٌّشغٛة ف ٗ١ا ٚف ٟاسرجبؽٙب ثٕٛاؽ ٟأخش ٞوبٌمبػذح اٌّؼشف١خ
ٔٚغذ أْ ٠ Gordonش١ش اٌ ٟاٌمٚ ُ١اٌّؼشفخ وأعبط ٌٍخذِخ االعزّبػ١خ ٚلذ ٛ٠اعخ اٌجبؽش ثٛعٛد طؼٛثخ
رٛاعٕٙب اؽ١بٔب ً ػٕذ اٌزفشلخ ثِ ٓ١ب ٘ ٛلّ١خ ِٚب ِ٘ ٛؼشفخ ف ٟاٌخذِخ االعزّبػ١خ ٕ٠ ً٘ٚجضك إٌشبؽ آٌِّ ٟٕٙ
اٌّؼشف١خ ٚالٚ ( ُ١وّضبي ٌزٌه ػٕذِب ٔمشس ٚعٛد ٔٛع ِٓ االػزّبد اٌّزجبدي ث ٓ١افشاد اٌّغزّغ ً٘ ٘زٖ لّ١خ أَ
أٙب ؽم١مخ ِٛػٛػ١خ ِؼشف١خ ٌزؾم١ك اٌشػب٠خ ٌٍطفً ) ّ٠ىٓ اْ ٔؼبًِ ٘زٖ اٌؼجبسح ثبػزجبس٘ب لّ١خ ٚثبػزجبس٘ب
فشػب ً ٠ؾزًّ االخزجبس اٌؼٍّ ٟؽز٠ ٟظجؼ عضء ِٓ اٌّؼشفخ.
وزٌه ٠ىشف رؾٍ ً١رشاس اٌخذِخ االعزّبػ١خ ػٓ اْ اٌجؼغ ٕ٠ظش اٌٌٍ ٟم ُ١ثبػزجبس٘ب ِظذس اٌزؾذ٠ذ االعبٌ١ت
اٌفٕ١خ اٌزٔ ٟغزخذِٙب ف ٟاٌؼًّ ِغ اٌؼّالء فبٌم ُ١رؼزجش اٌ ٟؽذ ِب ِظذساً ٠غزّذ ِٓ اٌّّبسط اٌّٙبساد
اٌّخزٍفخ ف ٟاٌؼًّ اٌّ. ٟٕٙ
ػٍّ١خ اٌزٕشئخ االعزّبػ١خ ف ٗ١أ ِٓ ٚخالي إٌشأح ٚإٌٌّ ٛألفشاد ف ٟرٌه اٌّغزّغ ثّؼٕ ٟأْ ٘زٖ ٘ ٟاٌمُ١
اٌغبئذح ف ٟرٌه اٌّغزّغ األِش٠ى.ٟ
ٕ٘ٚبن اٌىض١ش ِٓ اٌم ُ١اٌزمٍ١ذ٠خ اٌز ٟؽشؽذ ف ٟوزبثبد اٌخذِخ االعزّبػ١خ ٌذسعخ أٔٗ ال ٠خٍِ ٛشعغ رمٍ١ذٞ
ف ٟرؼٍ ُ١إٌّٙخ أِّ ٚبسعزٙب ِٓ االشبسح اٌِ ٟضً ٘زٖ اٌمٚ ُ١ػٕذ رؾٍٍٙ١ب ِٓ ؽ١ش اٌّؼّٔٚ ْٛش ٞأٙب

رؾًّ االشبسح اٌؼبِخ اٌ ٟأٙب ل ُ١اٌخذِخ االعزّبػ١خ ٚاْ وبٔذ ف ٟاٌٛالغ رؼجش ػٓ ل ُ١ؽش٠مخ ِٕٙٚظ ٚاؽذ فٟ
اٌخذِخ االعزّبػ١خ ِٕٙ ٛ٘ٚظ خذِخ اٌفشد . Social Case Work
اٌم ُ١ف ٟرشاس اٌخذِخ االعزّبػ١خ -:
ٚلذ اؽزً ِٛػٛع اٌم ُ١ف ٟاٌخذِخ االعزّبػ١خ ِؾٛسا ٘بِب ف ٟرشاصٙب اٌّؼبطش ٌذ ٞاٌىزبة ٚاٌذاسع ْٛاٌزٓ٠
ػبٌغٛا ٘زا اٌّٛػٛع ِٓ ٚعٙز ٟاٌفٍغف١خ ٚإٌّٙغ١خ
اْ ٘زٖ اٌؼجبساد رىشف ػٓ رجٕٙ١ب ٌّجبدٞء رشرجؾ ثبٌذّ٠مشاؽ١خ إٌبثؼخ ِٓ ّٔؾ اٌؾ١بح ف ٟاٌؾؼبسح اٌغشث١خ
ثزأو١ذ٘ب ػٍ ٟلّ١خ ٘بِخ  ٟ٘ٚاٌفشد٠خ االِش اٌز٠ ٞغؼٍٕب ٔإوذ ِشح اخش ٞػٍٔ ٟشأح اٌخذِخ اٌغزّبػ١خ
ٚاسرجبؽٙب ثظشٚف اٌّغزّؼبد اٌز ٟظٙشد فٙ١ب عؼٍذ ٘زٖ إٌّٙخ ٚاؽذح ِٓ ِؼبٌُ اٌؾؼبسح اٌغشث١خ
اْ اٌطج١ؼخ لذ صٚدد االفشاد ثمذساد ٚاِىبٔبد عغّ١خ ٚػمٍ١خ ٚأفؼبٌ١خ ٚاعزّبػ١خ ٚسٚؽ١خ
ِٚضبي رٌه اٌمٛي ثأْ ٌىً فشد اٌؾك ف ٟاٌّشبسوخ ف ٟاٌغٍغ ٚاٌخذِبد اٌّزذاٌٚخ ف ٟاٌّغزّغ ا ٚاٌمٛي ثأْ ٌىً
فشد اٌمذسح ٚاٌؾك ف ٟاالخز١بس  ِٓٚاٌّفشٚع اْ ٠ى ٌٗ ْٛاٌؾك ف ٟرأو١ذ رارٗ ٚارخبر لشاسارٗ
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