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 مدخل عام : االجتماعية: الخدمة
تشػػػارخدمةداػػػمخدالةتاي اػػػمخاػػػلخاػػػدمىمليخدم يتػػػىمخهمػػػذخم ظػػػافخات ػػػىفخا لاػػػيخ ػػػذدخ
دماصػػػط  خكخا  اػػػمخةداػػػمختراػػػلخاػػػلخا  ي ػػػيخدم ػػػيـخهمػػػذخدماةلػػػىدد خ ىخدما ػػػي اي خ
دمطابمخدمتلختبذؿخألددءخا   ػمخا ا ػمخ ىخدم اػؿخإلزدمػمخحػررخوػدتخ ىخاتىثػ خودى ػ خكخ

وػػػدخذدتػػػ خكخ اػػػيخ  اػػػمخدةتاي اػػػمخاػػػإفخها ػػػيؼخدمحػػػررخ ىخدرءخب ػػػير خا تبػػػرخةداػػػمخاػػػذخ
ااشت مخافخ  امخدالةتايعخكخىت  لخدموشدخ ىخدمتةاػ خدإل  ػي لخدمػذتخاتصػؼخبػيمى لخ

كخ اػػػػيخدما  ػػػػذخدالصػػػػطبلولخم ةداػػػػمخدالةتاي اػػػػمخخ(2)بيماصػػػػيم خىدأل ػػػػددؼخدماشػػػػتر م
اا  ذخدمةداي خدمتلخت دـخألارددخدماةتا خ  ذخا تىمخدألارددخىدمةاي ػي خ ىخدماةتاػ خ

ات ػػؽخاػػ خدما  ػػذخدمةػػيصخم ةداػػمخدالةتاي اػػمخاا  ػػذخدمةػػداي خدمتػػلخت ػػدـخألاػػرددخى ػػذدخ
دماةتاػػػ خ  ػػػػذخا ػػػتىمخدألاػػػػرددخ ىخدمةاي ػػػػي خ ىخدماةتاػػػ خكخى ػػػػذدخات ػػػؽخاػػػػ خدما  ػػػػذخ
دمةيصخم ةدامخدالةتاي امخكخهذخ  ليخال مخودا مختايرسخمت ااػمخدماةتا ػي خىدموا ىمػمخ

يمتت ػػعخ  ػػذخدماشػػ بل خىدمصػػ ىبي خدمتػػلخدىفخت  ػػرخهشػػبيعخويةػػي خ اردد ػػيخكخىذمػػؾخب
ت رثػػػؿخور ػػػمخدم اػػػىخىدمت ػػػدـخكخىدم اػػػؿخ  ػػػذخ ػػػبلهخ ىةػػػ خدمػػػ  صخدمتػػػلختحػػػ لـخاػػػلخ
ظػػػػرىؼخ ػػػػا مخىصػػػػ بمخاػػػػلخشػػػػتذخدماةتا ػػػػي خدإل  ػػػػي امخدألصػػػػا مخ ػػػػىدءخ  ي ػػػػ خاػػػػلخ
دمةىد عخدمشةصامخكخ ىخدم   امخ ىخدمة اامخ ىخدال   يال خ ىخدالةتاي اػمخ ػفخ  ػبيعخ

خبا ياوتلػػػيخكخىتةتػػػػيرخ  ةػػػ خدم ػػػبؿخىدمى ػػػػي ؿخ ػػػذ خدماشػػػ بل  خاػػػلخدماةتا ػػػػي خمت ػػػـى
إل لي لػيخكخ ىخدمتة اػػؼخاػػفخب ير ػػيخكخىبلػػذدخاا ػػفخت ػػداـخ و ػػفخدم ػػرصخمواػػي خا ػػت ر خكخ
مػذخةي ػعخ ػذدخدمتػدةؿخدم بلةػلخ ى يد مخب اد خ فخدمصردعخىدل ددرخدم ىمخدإل  ػي امخكخىدل

يؼخ احػػػػؿخى ػػػػي ؿخدمرثػػػػلخىدم اػػػػىخم ةداػػػػمخدالةتاي اػػػػمخكخاإ لػػػػيخت اػػػػؿخةي ػػػػد خال تشػػػػ
خدالةتاي لخا تةدامخدمو ي ؽخدم  اامخى ي ؿختا  ليخافختو اؽخ  دداليخافخةبلملي.

 نشأة الخدمة االجتماعية وتطورها :
ظػػػػػؿخدمت  اػػػػػرخاػػػػػلخةػػػػػداي خدمر ياػػػػػمخدالةتاي اػػػػػمخ اةػػػػػيؿخم ا ػػػػػي دد خىوػػػػػؿخخ

دماشػػ بل خدإل  ػػي امخثػػداـخثحػػدـخدمواػػي خدإل  ػػي امخى فخدةت  ػػ خدماشػػ بل خاػػلخطبا تلػػيخ
ىوةالػػػػيخاػػػػفخاةتاػػػػ خهمػػػػذخبةػػػػرخىاػػػػفخاتػػػػر خهمػػػػذخاتػػػػر خ ةػػػػرمخكخىثػػػػدخ شػػػػ  خدمةداػػػػمخ

يال خىد ػ مخاػفخدالةتاي امخاػلخةحػـخةػداي خدمر ياػمخدالةتاي اػمخىةػيء ختحػـخاةػ
دمةػػػداي خدمتػػػلخت ػػػداليخدماه  ػػػي خىدملا ػػػي خدالةتاي اػػػمخ.خىدمةداػػػمخدالةتاي اػػػمخ ػػػلخ
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هوػػػدمخدمالػػػفخدم يا ػػػمخاػػػلخ ػػػذدخدماةػػػيؿخهحػػػيامخهمػػػذخ ػػػؿخدأل شػػػطمخدإل  ػػػي امخىدمةلػػػىدخ
دما ظاػػػمخدمتػػػلخت ػػػتلدؼختو اػػػؽخواػػػي خدةتاي اػػػمخ احػػػؿخبا ػػػي د خدم ػػػيسخ  ػػػذخ ػػػبلهخ

شػػبيعخويةػػيتلـخاػلخ اةػػيال خدأل ػػر خىدمط ىمػػمخىىثػ خدم ػػردغخىدمػػدةؿخىاػػيخاشػ بلتلـخكخىدل
خهمذخذمؾ.
ىتةت ػػػػػؼخةػػػػػداي خىاه  ػػػػػي خدمر ياػػػػػمخدالةتاي اػػػػػمخبػػػػػيةتبلؼخىتبػػػػػيافخطبا ػػػػػمخخ

دماةتا ػػي خى اى ػػيخىتطىر ػػيخكختب ػػياخم    ػػ ي خىدما ت ػػدد خدمتػػلخت ط ػػؽخا لػػيكخىتشػػاؿخ
اةتا ػػػي خةػػداي خدمر ياػػػمخدالةتاي اػػمخاػػػلخدماةتا ػػي خدمودا ػػػمخىدما يصػػر خةيصػػػمخدم

دمص ي امخ ةداي خدمت اافخدالةتاي لخىر يامخدأل ػر خكخىدمط ىمػمخىدمشػبيعخىدمصػومخكخ
ىدما ػػػي دد خدالةتاي اػػػمخبتػػػرضخكختو اػػػؽخدمراي اػػػمخدالةتاي اػػػمخماىدط الػػػيخكخىتىدةػػػ خ
دمدىؿخدم ياامخص ىبي خبيمتمخالخ ذدخدماةػيؿخ  ػبمخماػيخوػيؽخبلػيخاػفختة ػؼخااػيخوػتـخ

تاي لخم تة صخافخىطػ  خدماشػ بل خدمتػلختىدةػ خدإل  ػيفخ  اليخدم  لخم تةطاطخدالة
خىت داـخةداي خدمر يامخدالةتاي امخم خبي تبير خ  صرخدمت اامخى ددتليخ.

ى  ػػػػذدخ شػػػػ  خدمةداػػػػمخدالةتاي اػػػػمخ ال ػػػػمخه  ػػػػي امخد ػػػػتةيبمخموػػػػؿخدماشػػػػ بل خخ
دالةتاي اػػمخدمتػػلخصػػيوب خدماةتاػػ خدإل  ػػي لخ بػػرخا ػػارت خىمػػـخا ػػؼخا تػػىؼخدألاػػدتخ

لػػػيخبػػػػؿخمةػػػػ خال ػػػتةددـخشػػػػتذخدمى ػػػػي ؿخىدم ػػػبؿخىد تػػػػدمخهمػػػػذخ  اػػػرخاػػػػفخدأل ػػػػيماعخوايم
ىدما ي جخماىدةلتليخى بلهخايخترتعخ  اليخاػفخب ػيرخاػلخواػي خدم ػيسخىتىةلػ خدمةلػىدخ
ا تلدامخ بلهخاش بل خدم  ػرخىدم ػىزخاػلخدماوػيىال خدألىمػذخدمتػلخبػذمليخرىددخدمةداػمخ

اوػػرىاافخىدم  ػػردءخإلثيمػػمخ  ػػردتلـخىوػػؿخدالةتاي اػػمخاػػلخدمتػػرعخىثلػػدا خدما ػػي دد خم 
ىدماوبل خدالةتاي اػمخخ(charity societies)اش بلتلـخكخى ش  خةا اي خدإلو يفخ

(social statements)خالخدمترع.خ
ىثدخد تاد خ ذ خدماةتا ي خ صىؿخةداي خدمر يامخدالةتاي اػمخىا  ػ تليخاػفخخ

دما راػمخ  ػذخاػيخاب ػ خدمتػرعخخدمدافخاايخاوتـخدمػى لخبلػذ خدمو ا ػمخوتػذخالخا ػؼخه تػيه
الخ ذدخدماةيؿخألفخايخةيءخب خدإل بلـخا  ىخ ؿخت  ارخأل  خا ػتادخاػفخدم ػربفخىدم ػ مخ
دماطلػػر خىةػػيءخاوػػددداخماي اػػمخدمةداػػمخدالةتاي اػػمخى ا اتلػػيخى   ػػليكخى ىحػػ خدإل ػػبلـخ
 احػػػػياخا ػػػػ ىمامخدم ػػػػردخدمشػػػػر امخىايمػػػػ خىاػػػػيخ  اػػػػ خاػػػػفخا ػػػػ ىماي ختةػػػػي خ   ػػػػ خى  ػػػػرت خ

ختا  خ.ىاة
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ىثػػػدخ ر ػػػذخدم ػػػربفخدم ػػػراـخ  ػػػسخىابػػػيدجخةػػػداي خدمر ياػػػمخدالةتاي اػػػمخكخثػػػيؿخخ
تتٌة َيتتْدْعوَن َْْلتتى اْلَخْيتتْر َوَيتتْأْمْروَن ْبتتاْلَمْعْروْف َوَيْنَهتتْوَن َعتتْن ت ػػيمذ)خ  َوْلتتَتْكْن ْمتتْنْكْم ْةمي

 خخ(3)((114)اْلْمْنَكْر َوْةوَلْئَك ْهْم اْلْمْفْمْحوَن 
ْثْم َواْلْعْدَوانْ ثيؿخت يمذ)خ   خ(4) (َوَتَعاَوْنوا َعَمى اْلْبرِّ َوالتيْقَوى َواَل َتَعاَوْنوا َعَمى اْلْْ
 خ(5) (ْْنيَما اْلْمْؤْمْنوَن ْْْخَوةٌ ثيؿخت يمذخ)خ 

 ػػـخةػػػيء خدم ػػػ مخدم بىاػػػمخدماطلػػػر خىا ػػر خ ػػػذ خدمابػػػيدجخىو ػػػ خ  ػػػذخدمت ػػػرؼخخ
إلشػػبي ليخى  اػػ خ  ػػذخاػػرسخابػػيدجخ  ػػذخويةػػي خدألاػػرددخىاىدةلتلػػيخى اػػر خبيم   ػػمخ

دمت ياؿخدالةتاي لخبافخ اػرددخدماةتاػ خدما ػ ـخاػفخ ةػؿخا ػي د خدم  ػي خدماوتيةػمخاػفخ
دمحػػ  يءخىدما ػػ افخىدألاتػػيـخىدم  ػػردءخىدماصػػيبافخىدبػػفخدم ػػباؿخهمػػذخااػػرخذمػػؾخاػػفخذىمخ
خدمويةػػي خكخ اػػيخد ػػتـخدإل ػػبلـخبػػيمار  خكخى  ػػذخبػػيمت  اـخىشػػ ىفخدمارحػػذخى ظػػيـخدم اػػؿ

خىدم حيءخىةاا خاةيال خدمواي خ.
ىاه ػػدخدإل ػػبلـخدىرخدمدىمػػمخاػػلخت ػػداـخةػػداي خدمر ياػػمخدالةتاي اػػمخم اوتػػيةافخخ

افخدما  اافخااػيخاىحػ خو ا ػمخالاػمخةػدار خبػيمىثىؼخ  ػد يخى ػذخ فخةلػىدخخدألاػرددخ
الخاةيؿخدمةدامخدالةتاي امخختتحيارخا خدمةلػىدخدمر ػاامخاا  ػمخاػلخدمدىمػمخى ػذدخاػيخ

ماػػ خدماةتصػػىفخب  ػػ خ   ػػذخاردتػػعختطػىرخدمةداػػمخدالةتاي اػػمخى ػػىخدمت ػػيىفخبػػافخا ظػرخه
خ(7) دم طي افخدأل  لخىدمر ال.

ااػػرخ فخدمةداػػمخدالةتاي اػػمخ ال ػػمخودا ػػمختةت ػػؼخ  ػػيمابليخىى ػػي  ليخاػػفخ ػػد خخ
ىةػػػػى خ اػػػػيخ ي ػػػػ خ  اػػػػ خثػػػػدااياخواػػػػتخاتةػػػػذخاػػػػفخدمااػػػػددفخدالةتاػػػػي لخدمىد ػػػػ خاةػػػػيالاخ

اةػػيال خدأل ػػر خىدمط ىمػػمخىدمةػػي وافخكخىدألوػػددتخا ػػتةدامخخم ااير ػػمخالػػلخت اػػؿخاػػل
وتهتتتتتم الخدمتتتتة ا ي ةلػػػيخى  ػػػػيمابليخم ت ياػػػػؿخاػػػػ خدألاػػػػرددخىدمةاي ػػػػي خىدماةتا ػػػػي خ.خ

 االجتماعية بعدة مجاالت نوجزها فيما يمي :
ت اػػػػؿخدمةداػػػػمخدالةتاي اػػػػمخ  ػػػػذخهتيوػػػػمخاػػػػرصخدمت اػػػػؼخمؤلاػػػػرددخىدمةاي ػػػػي خ -1

ااير ػمخدمال اػمخم  اػؿخ  ػذختو اػؽخدال  ػةيـخىدماةتا ي خافخةبلمليخطرؽخدم
خىدمت ي ؿخدماراىعخ.

خدموايدخدم اي ل -2
 تو اؽخذدتامخدإل  يفخ. -3
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 دال تايـخبتطباؽخدما لجخدم  ال. -4
 دم اؿخ  ذخا ي د خدم يسخما يى مخ    لـخذدتايا. -5
 (د تتبلؿخدماىدردخدماتيوم.خ -6

 
 ةواًل: الرعاية االجتماعية كنظام اجتماعي:

دمارتبطمخبيمر يامخدالةتاي امخ لخبيأل يسخظىد رخدةتاي امكخت برخهفخدأل شطمخ
 فخى لخدةتاي لخ  اـخىتواؿخالخةى ر يخالامخهصبلحخدماةتا كخىدم اؿخ  ذخ
خدمذتخاهدتخهمذخ خدالةتاي لخدإلاةيبلك خم تتار خىصىالا خىب ي  ك خب  خىدالرت يء را ت 

 خدمتوتامكخىاتايشذخهوددتختوىؿخت  ي لخ ىختةطاطخ شاؿخا ـخ يامخب اي خدماةتا
خا خطاىوي خى  ددؼخدم ظيـخدالةتاي ل.

خم ر يامخدالةتاي امخىتطىرخافخاةردخا ؿخم ةارخ اارخ خدم داـ ا دختوىؿخدما لـى
خا ظـ(خهمذخ ظيـخدةتاي لخشاىملخ يـ.

خدمتلخ خدمو ىؽخدأل ي ام خاف خدموداتخ صبو خو يا خبا لىالي خدالةتاي ام ىدمر يام
ىثدختا خدإلشير خبى ا مخو ىؽخدإل  يفخدمصيدرخالخخا   ليخ تخاةتا خماىدط ا ك

خا اشخالخدماةتا كخالخدموصىؿخ1948 يـخ خ يا يا خبي تبير خ حىدا ـخبوؽخدم رد
خالخ خى  رت  خىو   خىدمتربىامك خىدم  ياام خىدالةتاي ام خدالثتصيدام خويةيت    ذخ يام
ؿخدم اشخىاؽخا تىاي خا اشامخةاد خدما تىمكخ ذدخهحيامخهمذخو  خالخدموصىخ

خدمحايفخ خىارصم خا اشت ك خاتط بي  خت بام خال خت اد  خدمتل خدم اؿ خارص   ذ
خدالةتاي ل.

خ فخ خدموداتك خدم صر خال خدمشياؿ خبا لىالي خدالةتاي ام خدمر يام خد تطي   ىثد
تة دخ  دداليخىابيد ليخىا   تليخبيماةتا كخب دخ فخ صبو ختايرسخىاؽخدأل ظامخ

مكخمت ةذخبذمؾخطيب ياخشاىماياخىت يا اياخدمر اامخى برخدمت ظااي خدالةتاي امخدماةت  
 ا خب خ  دداليخب ادداخ فخدمربوامكخىافخ ةؿخةدامخدم ردخابيشر كخى صبو خ دد خ
خموؿخدماش بل خدالةتاي امخدمات دد كخىصير خا ليةياخمىثيامخدماةتا خافخدم  ؿ.

 ثانيًا: مفهوم الرعاية االجتماعية:
 تعريف: فريد الندر:
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خدالةتاي ام خىدما ظاي خخدمر يام خدالةتاي امك خم ةداي  خدما ظـ خدم  ؽ "ذمؾ
دماصاامخبلدؼخادخدألارددكخىدمةاي ي خبيما ي دد خدمتلختو ؽخا تىاي خا ي بمخ
م صومكخىدما اشمكخىمد ـخدم بلثي خدالةتاي امكخىدمشةصامخبا لـخبايخاا  لـخافخ

ختا يتلـ".ت اامخثدردتلـخىتطىارخا تىمخوايتلـخبي  ةيـخات ي ؽخا خويةيتلـخىاة
 تعريف: هارولد ولنكس وتشارلز ليبو:

دمر يامخدالةتاي امخ"برداجخدملا ي خىدماه  ي خدالةتاي امخذد خدمت ظاـخدمر الكخ
ىدمتلخت اؿخ  ذخهاةيدخ ىخت اامخىتطىارخدمظرىؼخدالثتصيدامخىدمصوامخىدم درد خ

خدمةيصمخم يامخدماىدط افخ ىخمةزءخا لـ"
 تعريف كرامتون وكيسر:

دالةتاي امخ"ذمؾخدم  ؽخدمذتخاتحافخدما لجخدمات ددخدمةىد عكخم اش بل خخدمر يام
خدماتردبطمكخ خدأل ظام خىا تةدـ خدالةتاي ام خىا  سخدم اـ خىدالثتصيدامك دالةتاي ام

خافخ ةؿخدماص ومخدم يام".
 تعريف: ليندمان:

خدمدىممخ وىخ دمر يامخدالةتاي امخ" لخاةاى مخافخدمةداي خىدمبرداجخدمتلخت دالي
خدمواي خا  خحرىراي  خهمذ خاوتيةىف خااف خدمةاي ي  خ ى خدألاردد خاف خا ا م ي 

دأل ي امخ ىخاوتيةىفخهمذخدموايامخ ىدءخ ي ىدخ ارددداخ ىخ  رداكخىةيصمخافخاش ؿخ
خ  ى لـختلدادداخمراي امخدماةتا ".

 تعريف: عبدالحميم عبدالعال:
 شطمخا امخدمر يامخدالةتاي امخ لخ"اه  ي خ ى امخاتةصصمختايرسخبليخ د خ 

خب  يماعخال امكخ خت دـ خةداي خ ى امك خافخةبلملي خىت دـ خدمتةصصك خبلذد تتصؿ
 ايخ  ليخت اؿخالخاةيال خات دد كخإلشبيعخ  برخثدرخافخدالوتايةي خأل برخثدرخ

خافخدماىدط اف".
 تعريف: عبدالفتاح عثمان:

دخ فخدمر يامخدالةتاي امخ لخ" ذدخدم ؿخافخدمةلىدخدمتلخت ي دخ هالءخدمذتخ ةزىخ
هشبيعخويةيتلـخدمحرىرامخم  اىكخىدمت ي ؿخدإلاةيبلخا خاةتا لـخالخ طيؽخدم ظـخ

خدالةتاي امخدم ي امكخمتو اؽخ ثصذخت اؼخاا فكخا خدمبا مخدالةتاي ام".
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 تعريف: مصطفى مطر:
خدمدىممخبيإلحيامخهمذخ خدمتلخت دالي دمر يامخدالةتاي امخ لخ"ت ؾخدمةداي خدم يامك

خ خدالةتاي ام خىدمةداي خدمةداي  خأل   لـك خدماةتا  خ اردد خاىار ي خدمتل دأل  امك
دالةتاي امخدأل  امخدمتلخت ش خبددا خافخدماةتا خ    كخ ىخب ضخ اردد كخبترضخ
خدمةداي خ خ ذ  خت ش  خىثد خ   ك خدماةتا  خ ى خةاي يت  خ ى خدماةتا  خ اردد ةدام

ىفخا ي د خبا ي امخىا ي د خدمدىممكخ ىخت ش خ تاةمخما ي امخدألارددخىت يى لـخد
خايدامخافخدمدىمم".

 الرعاية االجتماعية يف احلضارات القدمية .
 الرعاية االجتماعية يف مصر القدمية 

 الرعاية االجتماعية يف احلضارة االغريقية 
 الرعاية االجتماعية يف احلضارة الرومانية 

 مىقف الديانات السماوية من الرعاية االجتماعية 
 الدين اليهىدي 

 ادلسيحي  الدين
 الدين االسالمي 

 الرعاية االجتماعية يف أوروبا:

خدم ىحذخ خاالي خ يد  خاظ ام خارو م خدمى طذ خدم صىر خال خ ىرىبي شلد 
خدإلثطيعكخ خزىدؿخ لد خب د خةيصم خدم  يد خى ـ خىد د ر خو ىؽخدم يامك دالةتاي ام
ابلو خالخدألاؽخور ي خهصبلوامخدةتاي امكخىةا اي خةارامخمت ادخدألاىرخهمذخ

خدماظ ىـخ ص خبلي خا صؼ خا لةام خ  س خىاؽ خدماةتا  خت ظاـ خ  ذ خىت اؿ يبليك
خىت يدخبليخدمو ىؽ.

 ةيفخمىاس(خ  ذخدمر يامخدالةتاي امخالخب ةا يكخخ  ر خ ا يرخدم ا  ىؼخدأل بي ل
خىر يامخ خدم  ار  خدأل ر خر يام خ  ذ خاوت خىتردبطليك خدأل ر  خب  اام خت يدت ى ي  

خدمارحذخىدما  افكخىدم يط افخ فخدم اؿكخى ذمؾخدألط يؿخدماتياذ.
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خ خ يـ خال خدماةت  م خدالةتاي ام خدمر يام خ  شطم خ ىم دد خال خافخ1536ىظلر  ـ
خص  خه شيء خدالتةي خةبلؿ خى  س خدإلو يفك خ  ايؿ خ بر خدما ي دد  خمتاىاؿ دىؽ

خودتخب ؿخافخدمد ارؾخىدم ىاد.
 ايخالخار  يختـخه شيءخاىد دخدم  ردءكخىتـخت  اسخارد زخمئلو يفخما ي د خدأل رخ
دم  ار كخى ذمؾخظلر خشر ي خدإلو يفخدمتلخارح خحرابمخهمزداامخم ؿخاىدطفخ

خد ت خ ماي اي خىال خدم  ردءك خدمت ىؿخما ي د  خماويربم خمى ر( خ ايرتف خ ا ير شر 
خبيإلو يفخدما ظـخ فخطراؽخةا خدمصدثي خىتىزا ليخ  ذخدم  ردء.

هفخ  ـخايخااازخدمر يامخدالةتاي امخب ىرىبيخالخدم صرخدموداتخظلىرخبىددر يخا خ
خدمداا ردطامخ ختيراخ خال خىبيرز  خ يام ختوىؿ خ  طم ختا ؿ خدمتل خدم ر  ام خدم ىر  ثايـ

خ  خاف خدالةتاي امخدمتربام خدمواي  خاا  خت ىد خهمذخ لد خىدالر ت ردطام خدال تبددد لد
خدماشتر مخبافخدماىدط افكخا  دخةيء خبش يرخ دمورامخىدما يىد خىدإلةيء(.

ى  تيهخم  ىر خدم ر  امخىابيد ليخدماطرىومخظلر خالخذمؾخدمىث خب ضخدمور ي خ
خدماة خ اردد خو ىؽ خت بام خدمتلخةيء خت يدتخبحرىر  خافخدالةتاي ام خدماةت  م تا 

ا يىد خى ددممخىت  اـخىصومخىتىاارخارصخدم اؿخىتو افخ ىحيعخدأل رخدم  ار خ
خىدماوتيةم.

 الرعاية االجتماعية في ْنجمترا:
ايمبياخالخ ىرىبيختلتـخدم  ي سخىدألدار خبدىرخدمر يامخدالةتاي امكخافخةبلؿخدمت ياؿخ

خىدماوتيةاف.افخا ظىرخدا لخاهافخبىدةعخر يامخدم  ردءخ
 تطور الرعاية االجتماعية في العصور القديمة في ْنجمترا:

 :االيزابيثي  قانون الفقر
خ خ يـ خصدر خ دإلمازدبا ل( خدم ي ىف خ  ا  خدم  ركخ1661ىاط ؽ خظي ر  خت شل خب د ـ

واتخارضخدم ي ىفخحرد عخدألابلؾخافخ ةؿخد ـخص دىؽخا ي د خدم  ردءكخىوددخ
ختشتا لـخالخباى خدم ي ىفخدم  ي خدماوتيةمخىص   خهمذخثيدرافخ  ذخدم اؿخاتـ لي

مذخ ط يؿخ دم اؿخىالخا يمىفخشا ياخافخدمصدثي خىا ة ىفخالخويممخ دـخدم اؿكخىدل
ا يمافخاىد ىفخمدمخافخاراعخالخه يمتلـخدىفخ فخات يحذخ ةرداخ فخذمؾكخ ايخ

خ خ ف خاف خىدمدالـخخ8دألط يؿ خا  خىا ااىف خدم اؿ خ  ذ خاادربىف خاىؽ   ىد خااي
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مىفخبيماىددخدمةيـكخبا ايخدم  ردءخىدم يةزىفخىدمارحذخىذىىخدم ي ي خىدألرداؿخىااىخ
خاىد ىفخالخباى خدمصدثمكخ ىخا ي دىفخبا يزملـ.

خدالةتاي امخ خدمر يام خى ش   خمتطىر خةداد  خىارو م خ يام خ  طم خاا ؿ خدم ي ىف ى ذد
خىو خر يام ختةي  خىدمليام خدمابيشر  خدأل ر  خا  ىمام خ  ذ خ  د خوات ايامخب  ة تردك

 اردد يكخىافخ  ـخدمابيدجخدمتلخ ر ي يختىوادخا  ىماي خدماةتا ختةي خدماوتيةافكخ
ى دـخهم يءخدما  ىمامخ  ذخدم  ي سخىدمةا اي خدمدا امخىدمةارامكخىثدخوددخدم ي ىفخ
خت ظااياخ خا ظام خبؿ خاردام خىما   خاودىد ك خبؿ خاط  م خدما  ىمام خت ىف خال  ف

خدماةتا .خدةتاي اياخةيح ياخإلشردؼخىاتيب م
هفختطباؽخثي ىفخدم  رخىدة خا يرحمخشداد خثيـخبليخدم سختىايسختشيمارزخواتخ
ر مخ فخ ذدخدم ي ىفخالخا ي دخدم  ردءخبؿخا حلخ  ذخا  ىايتلـكخهحيامخهمذخردىدخ
خدم  رخبؿخ دمخهمذخظلىرخ خافخاش  م خاود خدم ي ىفخمـ  ا يؿخاةت  مخر  خ فخ ذد

خـ.1965ـخالخ يـخ1834ي ىفخالخ يـخاشي ؿخدةتاي امخ ةرمكخمذدخ دؿخدم 
 حركة تنظيم اْلحسان:

ىتاةح خ ذ خدمةا امخ فخثي ىفخدم  ركخىدمتلختب  خايخ يدمخب خدم سخ تىايسخ
ـخافخابيدجخالخاةيؿخر يامخدماوتيةافكخىثدخم ب خدمور مخ1786تشيمارز(خ يـخ

خدىرداخ ياياخالخدمتالادخم ش  خةدامخدم ردخ طرا مخم ةدامخدالةتاي ام.
 حركة المحالت االجتماعية:

خثيد خدإلصبلحخدالةتاي لخب ليامخدم رفخدمتي  خ شرخى  ذخر  لـخ هدىدردخ    لي
خ فخ خىدمبهسخىدمورايف خدم  ر خاويربم خهمذ خىتلدؼ خبير  ( خ صاىاؿ خى دا  ىف(
طراؽخت اامخدمرىدبطخدمى ا مخا خدم  ي خدمتلخت ي لخافخ ذ خدماش بل كخىالخ باؿخ

 .  خدمور مخبطبلعخدمةيا ي خب  دفخم  اؿخبيألوايءخدم  ار تو اؽخ  دداليخد ت ي

 الرعاية االجتماعية يف مصر العربية 
 الرعاية االجتماعية في الواليات المتحدة األمريكية:

بيمتردتخدإل ة ازتخدمذتخوا  خدماليةرافكخىةيصمخ فخ هالءخدماليةرافخىاد خخت  ر
خدألارا لخب ي ىفخ خدماةتا  خت  ر خ اي خىدألاردضك خىدم  ر  خ يمبطيمم خاش بلتلـ ا لـ
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دم  ركخمذدخا دخ يفخ ذدخدم ي ىفخبا يبمخ ياؿختشةا لخم شىءخةا اي خ ةرمخباةيؿخ
خدإلو يفخم   ردءخىا ي دتلـ.

 الفقراء: جمعية رعاية
خىدما ي دد خ خدإل ي ي  خبت داـ خم   ر خدماهدام خدأل بيع خ  ذ خدم حيء خهمذ تد ى
خذمؾخ خ ؿ خىا تل خدم  ردءك خما ي دىد خىدم رم خم ادف خدماتطى اف ر يؿ خىدل م اوتيةافك

خبددا خذدتلخ وىخدما ي د .
 جمعية تنظيم اْلحسان:

ةتاي لخمدمخدرت ز خ  ذخا لىـخا ي د خدأل رخدم  ار خىد تا خب شرخدمى لخدال
خ ارددخدماةتا خ وىخدإل ليـخالخاةيال خاويربمخدم  ر.

 جمعية نيويورك:
    خ ىؿخادر مختةتصخبتدراعخدم يا افخبليخىباه  يتليخم  اؿخباةيؿخدمر يامخ
دالةتاي امكخىثدخ دمخ ذدخدألارخهمذخت  اسخ ىؿخادر مختةتصخبا لةامخدمةدامخ

خدالةتاي ام.
 حركة بيوت اْلحسان:

خ  ش  خ خ يـ خدألارا ام خالخدمىالاي خدماتود  خدةتاي ام خبادا مخ1887 ىؿخاو م ـ
 اىاىرؾكخى ي  خدم ىد خدألىمذخبيماةتا خدألارا لخمظلىرخدىرخدم ادد خدم يابل خ
باةيؿخدمر يامخدالةتاي امكخى  دختتب ختيراخخدمر يامخدالةتاي امخالخ ارا يخابلوظخ

خدم  رخ خا ي د  خ  ذ خا اؿ خ يف خدمذت خ ظيالي خشرد  خ ف خاف خىاار ـ خىدألط يؿ دء
دماةتا خىا يت خدماوتيةمخثدخارخب   مخطىا مخافخدمتتاارد خدمليامخدمتلخ يفخمليخ

خ  رخخالخ اطخى ارخدم بلثمخبافخدم ااؿخىدةتصيصلخدمر يامخدالةتاي ام.
عقب األزمة االقتصادية التي تعرضت لها الواليات المتحدة األمريكية عام 

 ان االجتماعي، وقد احتوى عمى ثالثة برامج هي:م صدر قانون الضم1931
 دمت اافخدالةتاي لخحدخدمشاةىةمخىدمبطيمم. .1
دما ي دد خدم يامخم ا  افخىدم يةزافخ فخدم اؿكخىدألط يؿخدمذافخالخ ي ؿخ .2

 ملـ.
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خدألط يؿخ .3 خاف خىدما ىثاف خىدمط ىمم خمؤلاىام خىدالةتاي ام خدمصوام دمر يام
 ىدمت  اؿخدمال لخىدمصومخدم يام.

 فة الرعاية االجتماعية:فلس

هفخافخبافخدأل سخدمتلخت ىـخ  اليخا   مخدمر يامخدالةتاي ام)خ فخدإل  يفخاا ؿخ
خدمر يامخ خىةداي  خ  شطم خهمذ خا ىف خاي خ وىه خهذف خالى خدماةتا  خد تايـ ةى ر
خاات  ليكخ خدمتل خىثدردت  ا ي يت  خىدل خدم ردام خدوتايةيت  خا  خات ي ع خباي دالةتاي امك

خاشرى ياخىات دمخدألارخالخ  خدمر يامخدالةتاي امخو يا ىفخ فخت ؾخدمةداي خترد ي
خبيمصىر خدمتلخت لـخالختو اؽخ خم خدماةتا كخىالخبدخافختىار ي مئل  يفكخاحا لي

خىت بامخاتط بيت خدأل ي ام.
ىترمخا   مخدمر يامخدالةتاي امخحرىر خاشير مخ ذدخدإل  يفخماةتا  كخافخةبلؿخ

ـكخىدم شيطخىتبيدؿخدماصيم خىدما  ىماي خالىخات افخهبردزخ دىدرختت ـخبيمت ي ؿخدمتي
  ا خ فخا ةرطخالخص ىؼخدماةتا كخى فخا ززخافخد تاي  خهما خى فخاشيرؾخالخ
دمةططخىدمبرداجخدمدد امخم لحت خدالةتاي امخىاار يكخ ايخ فخ  ا خدإلتايفخب يامخ

خدما  ىمام.ا  ىمايت خدما  ي خ  ذخ يت  كخىدم ايـخب دىدر خد تش يرداخا  خبرىحخ
خمتىاارخ خا  ذ خى ف خألب ي   خدم راام خدمر يام خاىار خ ف خدماةتا  خ  ذ ىب  سخدم در
خدماىدردخ خال خدم  ص خ ى خدماش بل  خ ف خبلـ خا  م خى ف خملـك خدم راام دمواي 
ىدالوتايةي خ ىخاارخذمؾخافخدألاىرخدمتلخاا فخ فختةؿخبتىدزفخدماةتا خىت ىدخ

خ اردد خهمذخا تىمخاتدفخافخدم اش.
ـخا   مخدمر يامخدالةتاي امخذدتامخدإل  يفكخىو  خدماشرىعخالخت رارخاصار كخىتوترخ

د طبلثيخافخابيدجخدم ددممخدالةتاي امخىدما يىد خبافخدم يسخبيماةتا خدمىدودخى دـخ
رهامخدألاىرخافخا ايسختىدةدخارىؽخاردامخبافخ ب يءخدماةتا خدمىدودكخ ايختر زخ

خات اؼخدإل  يفخ خ ف خ  ذخحرىر  خى دىدر خدم    م خةلىد  خاف خا زز خباي خبا ت  ا 
ختةي ليخىبايخا ىدخهمذختةي سخبا  خىبافخاةتا .

خىدمةططخبافخ ؿخافخ خدمت يىفخىتبيدؿخدمةبرد ك خدمر يامخ  ذخحرىر  خا   م ته د
خدألطبيءخ خبا لي خىاف خدالةتاي ام خدمر يام خةداي  خت دـ خدمتل دمتةصصي 
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ىدماةتصافخدمتربىاافكخافخ ةؿخىدألةصي اافخدالةتاي اافخىدألةصي اافخدم   اافخ
 فختتودخةلىدخدم اؿخدمةاي لخمت تلخدمةداي خبصىر خات يا مخىشيا مخاتا فخافخ
ةبلمليخ ارددخدماةتا خافخت بامخاتط بيتلـكخىويةيتلـخدأل ي امخدمتلخاتط  ىفخهمذخ

خب ىاليخىاصبوىدخ ذمؾخ   رخثدر خ  ذخوؿخاش بل خاةتا لـ.
خدمر يامخدالةتاي ام خااايخخترمخا   م خىت يا لـ خدماةتا خىت يى لـ الختاي ؾخ ب يء

با لـخ  ي ياخثىاياخى ياياخىا ب ياخم  اشخبصىر خ   رخداا ردطامخى دالاخىا يىد ختىارخ
ت ي بلاخهاةيباياخبافخدماةتا خى اردد كخىت لـخالخدالت يءخبدرةمخدمتىدصؿخدالةتاي لكخ

ؾخ بذخم ؿختااازخبافخدألارددخ ىخىدمت اامخدالةتاي امخدمشيا مكخ ايخ فخالخ ذدخدم  ىخ
خر يامخ خ  ذ خدموصىؿ خال خمؤلاردد خدما  ىؿ خدموؽ خال خىا يىد  خدماةتا ي  باف
خىت ززخ خت بلخدماتط بي خىتو فخافخدما تىمخدما اشلخمؤلاردد خات يا م دةتاي ام

خد تاي لـخماةتا لـ.
 خىتلتـخ ذمؾخبيإل  يفخافخواتخ   خاات ؾخثدرد خ يمامخىاه بل خىةبرد خات دد

اا فخدال ت يد خا ليخااايخا ززخافخت اامخدماةتا كخىبيمتيملخاللختا و خدم رصمخ
ختىاارخ خى بر خدم  يمم خدماشير م خ اط خت صاؿ خةبلؿ خاف خىتورار ي خطيثيت ك مبذؿ
اةت ؼخدم رصكخىدماةيال خدمتلخاا فخ فخا ت ارخدم ردخها ي يت خىةبردت خبليخاازادخ

ا دال خدمبطيممخىدم  ى اي خاارخدم ىاامخخدإل تيهخىا ززخدماةيال خدمت اىامخىت ؿ
خدالةتاي امكخ خبت اات  خدم لىض خ باؿ خال خ اردد  خد ةردط خب حؿ خدماةتا  ددةؿ

خىاار يخافخصىرخدمت اام.
تلتـخدمر يامخدالةتاي امخبيما لةامخىدم  اامخالخطرحخبرداةليخى  شطتليخىةططليخ

درد مخدماىدثؼخدماةت  مخخدألارخدمذتخاة  ليخبدرةمخ يمامخافخدمدثمخدمتلختا  ليخاف
خ  ذخ خىدمىثىؼ خت د ي خدمتل خدمبرداج خىاتيب م خم ر يام ختوتيه خدمتل خدم  ي  ىتوداد
بماي خت  اذ يخم ت  دخافخةىدتليخىدالطا  يفخهمذخها ي امختو اؽخدم تي جخىدأل ددؼخ

خدمارةى خافخىردءخىح خت ؾخدمةطط.
 سابعًا: وظائف الرعاية االجتماعية:

خدم .1 خب ايد  خىد ت يؿخد تايالي خدماةتا ك خ اردد خباف خىدم ي  م خدإلاةيبام  بلثي 
 دم اـخدمارتبطمخبت ؾخدم بلثي خافخةاؿخهمذخةاؿ.
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خدمت ياؿخ .2 خاحيااف خ ايد  خحرىر  خا ط ؽ خاف خدالةتاي ام خدمر يام ت اؿ
دالةتاي لخبافخ ارددخدماةتا خدمىدودكخىتر خخافخا ي اـخدمتردوـخىدمت يىفخ

 بافخدألاردد.
خ احياخ .3 خىظي  لي خدالمتزدـخخاف خةبلؿ خاف خدالةتاي لك خدمحبط تو اؽ

 بيم  ى اي خىدم اـخىدمت يمادخىدالتةي ي خدماةت  مخدمتلخت ىدخدماةتا .
خى  شطمخ .4 خببرداج خدم يا ىف خبلي خاتا ؾ خدمتل خد تةبلصخدم اـ خىظي  لي اف

دمر يامخىدمتلخت ىدخهمذخ ةيحخىد تاردرخااايخاةصخدم اؿخدمال لخدمارتبطخ
خىاه دخبيمر يامخىافخش فخد خ فخا ززخافخبرداجخدمر يام متا ؾخبت ؾخدم اـ

  ةيوليخى  ااتليخااايخاو ؽخد اياخات يابلاخالخدماةتا خدما  ل.
ى  ذخدمص ادخدالثتصيدتخايمر يامخدالةتاي امختلتـخب ارددخدماةتا خبيمدرةمخ .5

خةداي خ خىافخبا لي خدمةاد ك خدما تىاي خدما اشام دمتلخاا فخ فختىارخملـ
خدالةتا خثبؿخدمحايف خاف خدال تايـ خىا تل خ ش يم ك خباةت ؼ خىدمت ااف ي ل

 دمر يامخدالةتاي امخبلذ خدمةىد عخ  ذخد تبيرخ  ليخوؽخاشرىعخىىدةع.
خدمال لخ .6 خىدمت  اؿ خدم   ام خدمصوم ختشاؿ خةداي  ختىاار خىظي  لي ىاف

 ىدمةداي خدمترىاوامخىدم اؿخ  ذخشتؿخ ىثي خدم ردغ.
خ خدالةتاي ام خ بؽخاتح خ فخدمر يام ت اؿخ  ذخت زازخدمىظي ؼخدالةتاي امخااي

دإلاةيبامخبيماةتا خىدمتلخت ادخدألارددخىدمةاي ي خىدماةتا خ  ؿكخ ايخت اؿخ  ذخ
خ يامخ ختىاار خطراؽ خ ف خبيماةتا ي  خىدألزاي  خدماش بل  خىث  خدىف دموا ىمم
خدم درد خىدمتزىدخ خىت زاز خت ااتلي خ  ذ خاةت ؼخدماليرد خىدم اؿ دإلا ي ي خىد ـ

ةتاي امخدمابل امكخ ذدخهمذخةي عخدال تايـخبإادددخ ارددخدماةتا خبيمد ـخبيمو ىؿخدال
خدمذتخا الخافخا درتلـخ  ذخدمتت عخ  ذخدماش بل خدمتلخت ترضخطرا لـ. خدمبلـز

 ثامنًا: ةهداف الرعاية االجتماعية:
  بلةام) (خ 

خدماش بل خ خاةت ؼ خ بله خ  ذ خت اؿ خدمتل خبيمةداي  ختةتص ى ل
ليخ ارددخدماةتا كخىدمت رؼخ  ذخدمطرؽخدماهدامخمليخىدألزاي خدمتلخا ي لخا 
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خبتىدزفخ ختةؿ خدمتل خبيمصىر  خىثى لي خاف خدمود خ ى ختبلاالي خ  ذ ىدم اؿ
خدماةتا .

 ىثي ام) (خع
اشاؿخ ذدخدمةي عختىاارخاةت ؼخدمةداي خدمتلخاا فخ فختش ؿخهةردءد خ
خ ددءخ خت اؽ خ ف خدماش بل خىدألزاي خدمتلخاا ف خىث  خدىف خم وا ىمم ىثي ام

خت ؾخى   خاف خدمت  اؿ خ ى خدالةتاي امك خدم يوام خاف خىدمةاي ي  خدألاردد شطم
خدماش بل خب درخدما تطيع.

خىاا فخت  اذخت ؾخدأل شطمخ برخاويىرخ داد خاا فخت ةاصليخااايخا تل)
ه دددخبرداجختةتصخبيمت  اؿخدالةتاي لخىدمال لخم  ي خدماةتا خدمتلخ .1

 توتيهخهمذخدما ي د .
خافخش   خت  اؿخ ارددخدماةتا خبي .2 مدرةمخدمتلختا  لـخافخت  اؿخ ؿخاي

  فخاشب خويةيتلـخىا بلختط  يتلـخدأل ي ام.
خال ت يعخ .3 خدماةتا  خألاردد خىدالةتاي ام خدمت  ااام خدماه  ي  ا ي د 

خىثىعخ خىباف خبا لـ ختوىؿ خدمتل خىدموراام خدمبلزام خىدماليرد  دمةبرد 
 دماش بل .

مت  ا امخافخ ةؿخهشبيعخدمت يىفخىدمت  اؽخبافخدماه  ي خدالةتاي امخد .4
 ويةي خدم  ي خدما تو مخم ر يامخىافخ ةؿخت ياؿخدمةداي .

 دم اؿخ  ذخشتؿخ ىثي خ ارددخدماةتا خبايخ ىخا اد. .5
خدمرىحخ .6 خىت اام خهاةيبام خدتةي ي  خدماةتا  خ اردد خه  يع خ  ذ دم اؿ

 دإل تيةامخمدالـ.
 ه شي ام) (خ 

دماةتا خ وىخدماشير مختا ؿخت ؾخدمةداي خىدمةلىدخدمتلختش ؿخددا ياخألارددخ
دم ي  مخىدمت يىفخدما ارخىدإل ليـخالختىاارخبردءخ يامختتصؼخبيما  ىمامخ
خ ايخ خدالةتاي امك خدمر يام خت داـ خال خىدمبشرت خدمايدت خدم يثد خاف ىدمت  اؿ
تلدؼخت ؾخدمةلىدخهمذخهوددتخدمت اؼخا خدماتتارد خدمتلخاا فخ فختودتخ

خا خ ى خىدالةتاي ام خدالثتصيدام خاالي خدم  ياامخباي خبيألب يد خدال تايـ خا  ار ي
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خهاةيبلخ ختتاار خ وى خدماةتا  خ اردد خىا تىم خى ل خدرةم خاةصخرا  اااي
خا اىس.

 عالقة الرعاية االجتماعية بالخدمة االجتماعية:
خدالةتاي امخ خدمر يام خهطير خال خت اؿ خدالةتاي ام خدمةدام خال م خدما رىؼخ ف اف

  لايخت ت ايفخالخهطيرخةيا خىدودخخدمتلختوتىتخاةاى مخافخدمالفخدماةت  مكخهال
خبيمصىر خدماط ىبمكخاايخ شبي لي ى ىخدم اؿخ  ذخت بامخويةي خدم يسخدأل ي امخىدل
ا  لخىةىدخ بلثمخاتبيدممخالخدم دادخافخدمةىد عخدمتلخاا فخهم يءخدمحىءخ  اليخ

خافخةبلؿخدم  يطخدمتيمام)
بلؿخدمت ياؿخت اؿخدمةدامخدالةتاي امخااايخاةصخدال تايـخبيإل  يفخافخة .1

خشاىمامخ خبصىر  خدمواي  خال خىاتط بيت  خدأل ي ام خدوتايةيت  خا بل خاي ا 
خها ي ي خىةبرد خ خاف خدماةتا  خاات    خاي خبي ت اير ختلتـ خ  لي خ اي ىتيامك
ىاىدردخايدامخ ي  خ ىخبشرامخافخ ةؿخةدامخ اردد كخىافخ ةؿخدال ت يد خ

خه خةبلملي خاف خاتـ خدمتل خبيمدرةم خدماىدرد خت ؾ خاف خدمويةي خدم صىم شبيع
خىت ت لخ خدالةتاي ام خمور ت  خىدل ردء خمت اات ك خدماةتا خد ايا خألاردد دأل ي ام
دمةدامخدالةتاي امخالخ ذدخدمةي عخا خاىةلي خدمر يامخدالةتاي امخدمتلخخ
تلتـخبيإل  يفكخىت تبرختىاارخدمر يامخم خىباةت ؼخدمةىد عخوؽخا  ىؿخم خ

 امخاتط بيتليخدأل ي ام.متو افخا تىمخا اشت خىدالرت يءخبليخىت ب
خ ةصي االيخ .2 خةبلؿ خاف خدالةتاي ام خدمةدام خباف ختبيدمام خ بلثم   يؾ

خ ىم ؾخ خمةلىد ختوتيه خدمتل خدالةتاي ام خدمر يام خىباف دالةتاي ااف
خاات  ى  خافخةبرد خىا يرؼخ دألةصي اافخافخواتختدة لـخدمال لكخىاي

خدمات  خدمو ي ؽ خ يام ختىاار خال خبلي خا ت يف خاةت  م خبيم  ي خىاليرد    م
دماةت  مخدمتلختوتيهخمةداي خدمر يامخدالةتاي امكخىافخةبلؿخت ؾخدمةلىدخ
خدألارددخ خاص وم خاو ؽ خدةتاي ل ختتاار خإلاةيد خدالةتاي ام خدمر يام ت  ذ

 ىدماةتا ي خدمتلخت اؿخالخهطير ي.
خالخدم دادخافخ .3 خال ايا خدماةت  مخىتدة لي ختايرسخ دىدر ي دمةدامخدالةتاي ام

خىدأل ر خ خىدمصوم خىدمت  اـ خدمشبيع خ ر يام خدالةتاي امك خدمر يام ثطي ي 
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ىدمط ىممخىاار يخافخدماةيال كخىت اؿخدمةدامخدالةتاي امخ ال مخ  ي امخ
خثطي ي  خال خا ي د  خى ال م خدالةتاي ام خدمر يام خثطي ي  خب ض خال
خافخدمىظي ؼخدمتلخالخاا فخ فخت تت لخ خم  داد خت داتلي خافخةبلؿ  ةرمك

   ليخدمال مخدمر ا امخالخذمؾخدم طيع.
ت اؿخةلىدخدمةدامخدالةتاي امخااايخا ززخىاد ـخةلىدخدمر يامخدالةتاي امخ .4

  ذخد تبيرخ  لايختلتايفخبيإل  يفخىت بامخويةيت خدأل ي امخى  ذخد تبيرخ
ى  ي اياخافخدألامخ ىخدماةتا خ  ؿكخىافخ  يخاا فخخ   خاش ؿخةزءداخ ياياخ

د تبيرخدمةدامخدالةتاي امخبا يبمخدمحاارخدالةتاي لخىدمذتخت برخ لخ فخ
 بح خبايخاةدـخ ا امختد اـخدمر يامخدالةتاي امخ  ظيـخدةتاي لخات ياؿخ

 اتىدةدخالخدماةتا خدما يصر.
خ .5 خاةيالتلي خىدت يع خدالةتاي ام خدمةدام خال م خد تشير خدىؿخهف خاةت ؼ ال

خبت ؾخ خب ضخدمتةدادد  خهدةيؿ خال خا ي د خ ياؿ خا ىف خ ف خاا ف دم يمـ
خدمتلخ خدماتتارد خدمدىمام ختتايشذخا  خبصىر  خىدماةيال خدمااير م دأل شطم

 اا فخ فخته رخ  ذخدمر يامخدالةتاي ام.
افخةبلؿخ اؿخدمةدامخدالةتاي امخباةيؿخدمر يامخدالةتاي امكخىافخةبلؿخ .6

خافخوصا ختات    خىدمةبرد خىدمبوىتخىدمدرد ي خاي خافخدما يرؼك خىداام  م
خ ارددداخ خىدم  ي  خدمشرد   خاةت ؼ خا  خت ت ل خ ال م ختىدص لي خ تاةم دم  اام
خاةت ؼخ خ  ذ ختت رؼ خاإ لي خذمؾ خةبلؿ خاف خىاةتا ي ك ىةاي ي 
دماش بل خىدمص ىبي خدمتلختىدة خت ؾخدم  ي خىدمبا ي خدمتلخاتىدةدىفخااليخ

خدمةلي خدمرخ  اامخافخو ىاي خ ىخ ا ي خماتـخدم اؿخدماشترؾخاتبصرخبلي
 بايخاةدـخدم حيايخدمتلختوتيهخهمذخو ىؿ.

هفخدأل  ىعخىدما ليهخدم  الخدمذتخت تةدا خدمةدامخدالةتاي امخالختطباؽخ .7
برداجخدمر يامخدالةتاي امخ يب خافخد تايد يخ  ذخدمب يءخدم ظرتخىدما يرؼخ

خدألارخاة خ فخ ذد  ؿخ ا امختطباؽخبرداجخدمر يامخدإل  ي امخدماةت  مكخ اي
دالةتاي امخ   رخاي  امخىت  ارداخىصىالاخمؤل ددؼخدماط ىبمخى  ذخدمراـخافخ
 فخدمر يامخدالةتاي امختوتيهخهمذخةلىدخ بار خافخثبؿخدماه  ي خدألةرمخ
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خت تبرخ خدالةتاي ام خدمةدام خدألةرمخهالخ ف ىدماتةصصافخالخشتذخدم  ـى
خهمذخدألثرعخهمذخدمر يامخدالةتاي ا خارة خ ذد مخالختطباؽخبرداةليكخىرباي

 ت يرعخدمةلىدخبا لايخىدمت ي لايخالخ  طمخاوىرامخاشتر مخى لخدإل  يف.
اتح خاايخ بؽخ فخدمةدامخدالةتاي امخترتبطخب اي مخدمر يامخدالةتاي امكخواتخ
خىت بامخ خبيماةتا ك خدإل  يف خاصيم  خاةدـ خاي خ وى خدم  ل خال خ بل اي اشترؾ

خدماةت  خىدمتطىرخاتط بيت  خدمت دـ خهوددت خال خا ي د خ ف خاا ف خباي خىدأل ي ام  م
ختو اؽخ خ ف خا  ر خ ف خاا ف خبا لاي خدالرتبيط خذمؾ خ ف خ اي خدما شىدك دالةتاي ل
خهمذخ خىتوىم  خدماةتا ك ختطيمعخاةت ؼخثطي ي خىشرد   خشيا م خدةتاي ام راي ام

ايخافخخ دد خثيدر خ  ذخدمت ياؿخا خاش بلت خبرىحخ يمامخىتصااـخ  ذخدةتايزخ ؿ
خش   خ فخابطئخب ا امخدمت اامخدالةتاي ام.
 نشأة مهنة الخدمة االجتماعية وتطورها : 

ت تبػػرخ شػػيطي خدمر ياػػمخدالةتاي اػػمخ ػػلخدمبػػذىرخدألىمػػذخدمتػػلخ بتػػ خ  لػػيخال ػػمخ
دمةداػػػػػمخدالةتاي اػػػػػمخكخىباػػػػػيخ فخدمةداػػػػػمخدالةتاي اػػػػػمخ شػػػػػ  خاػػػػػلخدمىالاػػػػػي خدماتوػػػػػد خ

طػػػىر خوتػػػذخ صػػػبو خال ػػػمخملػػػيخا ىايتلػػػيخىا  ػػػ تليخدألارا اػػػمخىباػػػيخ فخ ػػػذ خدمال ػػػمخت
ىابيد لػػػػػيخىطرثلػػػػػيخىاةيالتلػػػػػيخاػػػػػإفخا يثشػػػػػت يختبػػػػػد خاػػػػػفخ شػػػػػ  خىتطػػػػػىرخال ػػػػػمخدمةداػػػػػمخ

خدالةتاي امخالخدمىالاي خدماتود خدألارا امخ ـخا يثشمخ ش تليخبش ؿخ يـخ.خ
خ ىد ؿخدم رفخدم شراف    خت تبرخدمةدامخدالةتاي امخال مخ  اامخه  ي امخ ش  خا ذ

خالدخم اياليخاةاى مخافخدم ىداؿخ ايخا تل)
اردزد خدةتاي امخىدثتصيدامخ .1 دم ىر خدمص ي امكخىايخصيوبليخافخاش بل خىدل

 ى  ي امخىاار يخمـخت فخا مىامخافخثبؿخبيماةتا ي .
خثتؿخخدمورىع .2 خى ا اي  خم اىدط افك ختشراد خاف خصيوبلي خىاي دماتتيمامك

    ر خ فخىةىدخ  دددخافخدمحويايخىدم ةز خىدألرداؿخىدألاتيـ.
دم لياي خدمتلخىصؿخهماليخ ددخدإلثطيعخب ىرىبيكخىايخصوعخذمؾخافخاشؿخ .3

م تشرا ي خدمتلخصدر خبوؽخدم حيءخ  ذخظي ر خدم  رخبايخالخذمؾخثي ىفخ
 ـخب  ة ترد.1661يـخدم  ر خدمصيدرخ 
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خدإل  يفخ .4 خ ف خت تشؼخدم  ار خىد تطي  خ ف خدمودا مك دال تشياي خدم  اام
 ىدىدا خ  ى  خى بلثت خبيمبا مخدماواطمخى  اامخدم ياؿخدإل  ي ل.

 ظلىرخدمبوىتخدالةتاي امخدمتلخثيـخبليخةاي ي خدماص واف. .5
خ .6 خ يـ خدإلو يف خةا اي  خ1819ظلىر خدالةتاي ام خىدماوبل  ـخ1884ـك

 ذمؾخدمادرسخدمزد رخى اد خدإلو يف.ى 
ر ز خدمةدامخدالةتاي امخالخاتر خدم شرا ي خافخدم رفخدم شرافخ  ذخدمت ياؿخا خ

ـخ  دخدماهتارخدم ىالخم ةدامخدالةتاي امخواتخ1917دمويال خدم ردامخا لخ يـخ
خالخ خراتشاى د خايرت خدم يتبم خألا ير خ يف خىثد خدم ردك خةدام خبطرا م خدال تردؼ تـ

خـخدمبددامخدمو ا امخمةدامخدم رد.1917متشةاصخدالةتاي لخ يـخ تيبليخد
ت تبرخدماوبل خدالةتاي امخ لخدأل يسخدمتلخظلر خافخةبلمليخةدامخدمةاي مخ
خدالةتاي امخدمتطبا امخبةيا مخ ىا ترخىزارؼ(خالخ يـخ واتخثيا خادر مخدم  ـى

خبدرد مخدم اؿخا خدمةاي ي خىثدخ ط   خ  ا خةدامخدمةاي مخىخ1933 دمتلختـخـ
ـخالخدماهتارخدم ىالخ1936دال تردؼخبليخ طرا مخ ي امخم ةدامخدالةتاي امخ يـخ

خم ةدامخدالةتاي ام.
خدألارا امخ خدمةا ام خبلي خةيء  خا د خدماةتا ( خ ت ظاـ خدماةتا  خةدام خطرا م  اي
خم ةدامخ خ يم م خ طرا م خدمطرا م خبلذ  خدال تردؼ ختـ خىثد خدماةتا ك خت ظاـ مدرد م

خـ.1946اهتارخدم ىالخم ةدامخدالةتاي امخ يـخدالةتاي امخالخدم
خدزدايدخ خال ختا ؿ خدمت دـ خ  ذ خدالةتاي ام خدمةدام خال م خ ي د خبةر ختطىر ودت
خ  ذخ باؿخدما يؿ)خ خا لي خم ةدامخدالةتاي امك خبت ىافخدمةا اي خدمال ام دال تايـ
خدم ىاامخ خدمةا ام خدالةتاي امك خدمةدام خةا اي  خأل حيء خدماهث  دماة س

ـخ1955دالةتاي اافخبيمىالاي خدماتود خدألارا امخىدمتلخ  ش  خ يـخخمؤلةصي ااف
خـ.1961ت تليخ  يدااامخدألةصي اافخدالةتاي اافخالخ

ىثػػدخ صػػػبو خدمةداػػػمخدالةتاي اػػػمختتةػػػ خ وػػػىخدمتػػػرةاصخبازدىمػػػمخدمال ػػػمخباػػػ  خ
رةصمخازدىممخمةراةلخدمةدامخدالةتاي امخ ايخدتةلػ خويماػياخال ػتةددـخا ػي اـخةداػد خ

خدمااير ػمخدم ياػمخ  ػذخ ػبلتخخصيدؽ   اليخدتويدخت  اـخدمةدامخدالةتاي امخا ؿخا لػـى
خا تىاي خ دألصترخمؤلاردد(خ دألى طخم ةاي ي (خ دأل برخم اةتا (.
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 نشأة وتطور الخدمة االجتماعية في الواليات المتحدة األمريكية : 
 اػمخبيمتػيراخخارتبطختػيراخخال ػمخدمةداػمخدالةتاي اػمخاػلخدمىالاػي خدماتوػد خدألارا

دم ػػػيـخم ر ياػػػمخدالةتاي اػػػمخىدمػػػذتخاػػػرتبطخبػػػدىر خب اػػػيذهخ ى ػػػ خاػػػفخدمتػػػيراخخدالثتصػػػيدتخ
ىدالةتاي لخىدم  يالخىدم اي لخكخا  دخىد ػعخظلػىرخدمةداػمخدالةتاي اػمخ ال ػمخظلػىرخ
اه  ي خدمر يامخدالةتاي امخةبلؿخدم رفخدمتي ػ خ شػرخواػتخىةػد خثبػؿخ ػذدخدمتػيراخخ

تػػلخت ػػدـخةػػداي خدمر ياػػمخدالةتاي اػػمخدمات ػػي ر خا ػػؿخاه  ػػي خ داػػدخاػػفخدماه  ػػي خدم
ر يامخدم  ردءخكخدمابلةئخكخا تش اي خدألاردضخدم   اػمخكخظلػىرخويةػمخدم ػيا افخبت ػؾخ

خدماه  ي خمةبرد خال امخىت  اـخاتةصصخمت داـخدمةداي خ  ذخ  سخ  اامخ.خ
ي اػػػمخاػػػلخىاا ػػػفخدمتاااػػػزخبػػػافخ ربػػػ خاردوػػػؿختوػػػددخ شػػػ  خىتطػػػىرخدمةداػػػمخدالةتا

خدمىالاي خدماتود خدألارا امخى لخ)خ
دمارو ػػمخدألىمػػذخ)خدمةداػػمخدالةتاي اػػمخاػػفخدمتطػػىعخهمػػذخدمااير ػػمخدمىظا اػػمخ خثبػػؿخ ػػيـخ

خـخ(خ.خ1915
خـخ(خ.خ1956ػخخ1915دمارو مخدم ي امخ)خظلىرخدمةدامخدالةتاي امخ ال مخ خ

خـخ(خ.خ1976ػخخ1956دمارو مخدم يم مخ)خت زازخا ي عخدمال مخ خ
خوتذخدآلفخ(خ.خخ1976ارو مخدمردب مخ)خدمارو مخدما يصر خ خدم

 تعريف الخدمة االجتماعية :

ماسخافخدم لؿخت راؼخدمةدامخدالةتاي اػمخت را ػياخشػيابلاخ ظػرداخمتبػيافخت را ػي خخ
هحػػيامخهمػػذخدت ػػيعخىشػػاىؿخخ  اػػيءخدمةداػػمخدالةتاي اػػمخ  ػػبمخمودد ػػمخ لػػد يخ ال ػػمخك

ةدايتليخالخ د خاايدافخ.ختت يىؿخدمةدامخدالةتاي اػمخدألاػرددخىدمةاي ػي خىدماةتا ػي خ
خىايخاصيوبليخافخور مخدا اي امخت رحليخطبا تلي.

اػػػػػفخدمت را ػػػػػي خدما يصػػػػػر خم ةداػػػػػمخدالةتاي اػػػػػمخكخت راػػػػػؼخدمةا اػػػػػمخدم ىااػػػػػمخخ
متػػػػػذختػػػػذ عخهمػػػػػلخ فخخدمةداػػػػػمخمبلةتصيصػػػػاافخدالةتاػػػػػي اافخاػػػػػلخدمىالاػػػػي خدماتوػػػػػد خد

دالةتاي اػػػػػمخ بػػػػػير خ ػػػػػفخ ىةػػػػػ خدم شػػػػػيطخدمال ػػػػػلخدمػػػػػذتخااػػػػػيرسخما ػػػػػي د خدألاػػػػػرددخ ىخ
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دمةاي ػػػي خ ىخدماةتا ػػػي خدماو اػػػمخىا ػػػي دخ  ػػػذخزاػػػيد خىد ػػػت يد خثػػػدردتلـخاػػػلخدألددءخ
 اػػػيخ( 9)دالةتاػػػي لخكخىمتػػػىاارخدمظػػػرىؼخدالةتاي اػػػمخدمتػػػلخت اػػػؿخ  ػػػذختو اػػػؽخدملػػػدؼ

 ةدامخدالةتاي امخاتتب ذخا ي ػدخى  اػي خدمةداػمخدالةتاي اػمخه ػدددخدمااير مخدمال امخم
ىت  اػػػؿخدمااػػػيرسخدم  ػػػلخىدمال ػػػلخ  ااػػػياخىال اػػػياخباػػػيخاه  ػػػ خال ت ػػػيعخدمةبػػػر خىدمالػػػير خ
مااير مخدىر خاذخدماةيال خدماةت  مخىدمتلختشتاؿخ  ذخدماةػيؿخدمت  ااػذخكخى فخ ةػيحخ

ابدىخذمؾخىدحوياخالخا ي د خدمتبلااػذخدالةتصيصلخدالةتاي لخالخ ددءخدىر خدمال لخ
ىدمطػػبلعخمبل ػػت يد خاػػفخدم ا اػػمخدمت  اااػػمخىدمتربىاػػمخهمػػلخ ثصػػذخثػػدرخاا ػػفخكخهحػػيامخ
هملخا ي د خدمادر مخ  ذختو اؽخر يمتليخدمتيذخ ى  ليخمليخدماةتا خىاتىثؼخذمػؾخ  ػذخ

ر ػػػمخ ا اػػػي خر ا ػػػمخاتط بلػػػيخبر ػػػياجخدم اػػػؿخدالةتاػػػي لخم ةداػػػمخدالةتاي اػػػمخاػػػلخدماد
ىدمتلختتا ؿخالخه دددخىتةطاطخدمبر ياجخكخىت  اذ خىافخ ـخت ىاا خىاتط ػعخذمػؾختػىاارخ
ةداي خات ػدد خاػلخدم ػىدولخدمىثي اػمخىدإل شػي امخىدم بلةاػمخىاػتـخذمػؾخىاػؽخثػاـخىابػيدجخ

خى  يماعخدمةدامخدالةتاي امخدمتلخت  ذخمتو اؽخدأل ددؼخدمتيمامخ)
خدما اى مخ.ا ي د خدم يسخالخدموصىؿخ  ذخدمةداي خ -خ 
خت داـخدإلرشيدخىدم بلهخدالةتاي لخىدم   لخمؤلارددخىدأل رخىدمةاي ي .خخ -خع
ا ػػػػػي د خدألاػػػػػرددخىدمةاي ػػػػػي خىدماةتا ػػػػػي خاػػػػػذخت ػػػػػداـخ ىختو ػػػػػافخا ػػػػػتىمخ -خه

 دمةداي خدالةتاي امخىدمصوامخ.

خ(11)دإل ليـخالخدم ا اي خدمتشرا امخدمتلختتصؿخبتو اؽخدأل ددؼخخ-د
 ػػذدخىت ػػت دخدمةداػػمخدالةتاي اػػمخاػػلخدمتػػرعخ  ػػذخثػػاـخىابػػيدجخدموحػػير خدمترباػػمخدمتػػلخ
خ  ػػػذخدوتػػػردـخ رداػػػمخدإل  ػػػيفخىتو اػػػؽخدم ددمػػػمخدالةتاي اػػػمخىتشػػػةا خ اػػػؿخدمةاػػػرخ ت ػػػـى
دالةتاػػي لخىت ااػػمخدم ػػدرد خدإل  ػػي امخىتو اػػؽخدم اػػىخدما ػػتارخاػػلخدما راػػمخىدمالػػيرد خ

فخدمتػػػردتخدم صػػػرد لخىدمالػػػىدتخخدمػػػذتخاػػػرغخاػػػفخدماةت  ػػػمخكخىثػػػدخد ػػػتاد خارة اتلػػػيخاػػػ
ىد تاػػػد خخ(11)اوتػػػىد خدمت بػػػدمخىذمػػػؾخمب ػػػد يخ ػػػفخدمةىد ػػػعخدمرىواػػػمخا ػػػذخثػػػرىفخب اػػػد 

دمةداػػمخاػػلخا  ػػ تليخ  ػػذخدماصػػيدرخدما رااػػمخدمتةراباػػمخاػػلخالػػـخدمظػػىد رخدالةتاي اػػمخ
 خكخىةػػػػػيء خا  ػػػػػ مخدمةداػػػػػمخدالةتاي اػػػػػمخاتػػػػػ  رخخ(12)ىدبت يد ػػػػػيخ ػػػػػفخدمةي ػػػػػعخدمرىوػػػػػل

ب اػػدمىةاي خىماػػد خىدثػػ خا ػػػافخىا بػػر خ ػػفخويةػػي خدماةتا ػػػي خدمتػػذختب ػػ خدمااير ػػػمخ
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دمال اػػػمخاالػػػيخىةيصػػػمخدماةتا ػػػي خدمترباػػػمخىاػػػلخا ػػػداتليخدمىالاػػػي خدماتوػػػد خدألارا اػػػمخ
ىبيمتػيملخددر خ ػػذ خدمت را ػي خاػػلخدمتيمػػعخخ(13 واػتخت ػػىدخدم   ػ مخدم رداػػمخ دمذرد  اػػمخ(

ا مخدىخاػفخ يواػمخا ػي دتلـخ  ػذختػد اـخثػدردتلـخكخىتىةاػ خوىؿخدألارددخىت ا لـخا خدمب
ش ىفخوايتلـخا تادافخ  ذخها ي ػيتلـخدمذدتاػمخكخىم ػؿخ ػذدخ ػىخدم ػبعخدمػذتخة ػؿخاػفخ
زايد خطرا مخةدامخدم ردخالخدمااير مخدمال امخبي تبير يخ ثدـخطرؽخدمةداػمخدالةتاي اػمخ

كخخ(14 دم يواػمخدم ظراػمخىدمتطبا اػمخظلىرداخالخدماةتا ي خدمترباػمخى   ػرخت ػداياخى اػىداخاػف
 اػػػػيخاػػػػلخدمػػػػدىؿخدم يااػػػػمخا ػػػػدخظلػػػػر خدال تردحػػػػي خم ػػػػدـخابل اػػػػمخدمةداػػػػمخدالةتاي اػػػػمخ
ماةتا يتلػػػيخىب ػػػد يخ ػػػفخدم ػػػايؽخدم  ػػػرتخىدألاػػػدمىةلخدمػػػذتخترت ػػػزخ  اػػػ خ  يءتلػػػيخىثػػػدخ
 ا ػػ خب ػػضخ ػػذ خدمػػدىؿخ  ػػذختػػىطافخدمةداػػمخدالةتاي اػػمخاػػلخب ػػدد ليخبػػيمتر ازخ  ػػذخ

خ.خ(15 امخدم    امخدمتلخت ت دخ  اليخالخ بلهخاش بلتليدمارة 
خدمةداػػمخ -  ػػاتـخد ػػت ردضخب ػػضخدمت را ػػي خىدمتػػلخ ػػتا فخاػػفخدمتىصػػؿخهمػػذخا لػػـى

خدالةتاي امخى لخ يمتيملخ)خ
 م : 1928تعريف مؤتمر باريس الدولي لمخدمة االجتماعية 

خةلىدخا صىد خافخ ةؿخدمىصىؿخهمذخ
 تة اؼخدآلالـخ فخدم يسخ.خ -

 تىاارخواي خا اشامخال  مخألارددخدماةتا خ.خ -

 دمىثيامخافخدألاردضخدالةتاي امخ.خ -

 تو افخدألوىدؿخدالةتاي امخىصىالاخم راي امخدالةتاي امخ.خ -

 :   1954تعريف الكتاب السنوي لمخدمة االجتماعية األمريكية 
خ"خةدامخال اػمخت ػدـخم  ػيسخبتػرضخا ػي دتلـخ ػ ارددخىةاي ػي خ..خ  ػذخدمىصػىؿخهمػذ
 بلثي خىا تىاي خا اشامخ..ختت ػؽخاػ خرابػيتلـخىثػدردتلـخ..خىدماةتاػ خدمػذتخا اشػىفخ

خاا خ.خ.خ.خ"خ.خ
 م : 1956تعريف الجمعية القومية لألخصائيين االجتماعية 
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"خال ػػمخاتةصصػػمخاػػلخت ػػلاؿخت ااػػمخدم بلثػػي خدالةتاي اػػمخكخمؤلاػػرددخىدمةاي ػػي خاػػ خ
اي اػػمخ  ػذخدمةداػػمخدالةتاي اػمخاػػلخا راػػمخدمػ ظـخدالةتاي اػػمخ..خىت ػ خدما ػػ ىمامخدالةت

دمظرىؼخدالةتاي اػمخم اةتاػ خ.خ.خويحػر خىا ػت ب  خ.خ.خىت ػدـخدم صػ خم ا ػ ىمافخاػلخ
دماه  ػػي خدمو ىااػػمخىدمطى اػػمخكخىثػػيد خدماةتاػػ خ احػػياخ.خ.خاػػفخ ةػػؿخدمت ػػيىفخإلزدمػػمخ

خدما ىثي خ.خ.خىدبت يرخةداي ختىدءـخدوتايةي خاىدط لخدماةتا خ.خ.خ"خ
 :   1961األمم المتحدة تعريف 

"خ شػػيطخاػػ ظـخ..خ ػػيدؼخهمػػذخدم اػػؿخ  ػػذخهاةػػيدخدمت اػػؼخاػػيخبػػافخدماػػىدط افخكخىبا ػػيتلـخ
خدالةتاي امخ.خ.خ.خ"خ.خ

 م : 1965تعريف عبد المنعم شوقي 
"خ ظػػػيـخدةتاػػػي لخاػػػرفخكخاشػػػترؾخاػػػلخطرثػػػ خدأل ي ػػػامخاػػػ خب ػػػضخدمػػػ ظـخدالةتاي اػػػمخ

خبيم اػػؿخااػػ خال اػػىفخاتةصصػػ ىفخكخبلػػدؼخا يب ػػمخدوتايةػػي خدألاػػرددخدألةػػرمخكخىا ػػـى
خػخ اػيخ خػخاػلخويمػمخاشػؿخدمػ ظـخدالةتاي اػم ىدمةاي ػي خاػلخدم اػىخىدمت اػؼخاػ خدماةتاػ 
الػػدؼخهمػػذخا ػػي د خت ػػؾخدمػػ ظـخ  ػػذخدم اػػىخىدمتطػػىرخكخوتػػذخت يبػػؿخويةػػي خدألاػػرددخكخ

خدمةاي ي خىدماةتا ي خبطرا مخ   رخ  يء خ..خ.خ"خ.خ
 خصائص مهنة الخدمة االجتماعية : ت 

خافخدماا فختودادخ  ـخايخااازخدمةدامخدالةتاي امخ  ذخدم وىخدمتيملخ)خ
دمةداػػػػمخدالةتاي اػػػػمخاػػػػفخدمالػػػػفخدم يا ػػػػمخاػػػػلخهطػػػػيرخ ظػػػػيـخدمر ياػػػػمخدالةتاي اػػػػمخ -1

 م اةتا خ.خ

 اتىدارخم ةدامخدالةتاي امخا ىاي خدمال امخهمذخودخ بارخ.خ -2

 الفخدم يا مخمتىاارخدمةداي خم اىدط افخ.خدمةدامخدالةتاي امخافخدم -3

ختتااػػػػػػػزخدمةداػػػػػػػمخدالةتاي اػػػػػػػمخبةيصػػػػػػػامخدمتػػػػػػػدةؿخدمال ػػػػػػػلخاػػػػػػػفخةػػػػػػػبلؿخةلػػػػػػػىدخ -4
 دمااير مخدماادد امخ.خ

ااػػيرسخدمةداػػمخدالةتاي اػػمخاتةصصػػىفخا ػػدىخه ػػدددداخ ظراػػياخىااػػدد اياخكخاط ػػؽخ -5
   الـخاصط  خ"خدألةصي اىفخدالةتاي اىفخ"خ.خ
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ختاي اػػػػػػمخ  الػػػػػػيخدالمتػػػػػػزدـخب ػػػػػػاـخدم ددمػػػػػػمخىدما ػػػػػػيىد خت ػػػػػرضخه  ػػػػػػي امخدمةداػػػػػػمخدالة -6
 بافخدماىدط افخ.خ

 دمةدامخدالةتاي امخال مخى اطمخبافخدماىدط افخىا ظاي خدماةتا خ.خ -7

م ةدامخدالةتاي امخ ظراي خم ااير مخت ربلػيخاػفخدال تاػيدخ  ػذخ   ػليخاػلخه ػردءخ -8
 دمةي عخدما رالخمليخ.خ

تاػػيرسخدمةداػػمخدالةتاي اػػمخاػػفخةػػبلؿخاه  ػػي خو ىااػػمخى   اػػمخب حػػليخ ىمػػذخ -9
 ىدآلةرخ ي ىتخ.خ

م ةدامخدالةتاي امخاددةؿخ اداىمىةامخ)خ   ػامخكخ   ػامخ/خدةتاي اػمخكخهصػبلوامخ -16
 كخىرددا يمامخ.خ

 م ةدامخدالةتاي امخ  ددؼخ)خ بلةامخكخىثي امخكخىدل شي امخ.خ -11

سخدمةداػػمخدالةتاي اػػمخكخىدمتػػلختىمػػد خاػػفخدمالػػير خاػػفخدم  يصػػرخدماااػػز خمااػػيرخ -12
 دم  ـخىدمةبر خدماادد امخ.خ

م ةدامخدالةتاي امخاه  ي خت  اااػمخإل ػدددخدألةصػي اىفخدالةتاػي اىفخىصػ ؿخ -13
 دمااير ىفخدماادد اىفخ.خ

 م ةدامخدالةتاي امخاه  ي خاددا مخ فخدمال مخ.خ -14

ادد اػػػمخاػػػلخصػػػىر خم ةداػػػمخدالةتاي اػػػمخت  ىمىةاػػػمخا اػػػمخ يبتػػػمخاػػػفخااير ػػػيتليخدما -15
  ايذهخم تدةؿخدمال لخ.خ

تت ياػػػػؿخدمةداػػػػمخدالةتاي اػػػػمخاػػػػ خ ياػػػػمخدمىوػػػػدد خدإل  ػػػػي امخ)خدم ػػػػردخدمةاي ػػػػمخكخ -16
 ىدماةتا خ.خ.خ.خىالخت طذخىز ياخ  برخمىود خ فخدألةرمخ.خ

اظلػػػرخدمتةصػػػصخاػػػلخدمةداػػػمخدالةتاي اػػػمخاػػػفخةػػػبلؿخدمطػػػرؽخدأل ي ػػػامخملػػػيخكخ -17
دماةتاػػ خ.خ.خ.خبا اػػيخاظلػػرخدمت ياػػؿخاػػلخخةداػػمخدم ػػردخكخةداػػمخدمةاي ػػمخكخت ظػػاـ

 صىر خدمااير مخدم يامخم ةدامخدالةتاي امخ.خ

خمؤلةصػػػػي اىفخدالةتاػػػػي اىفخا ػػػػتىاي خال اػػػػمختتىثػػػػؼخ  ػػػػذخ)خدماه ػػػػؿخدمدرد ػػػػلخ -18
   ىد خدمةبر خكخةبر خاةيؿخدم اؿخ.خ

 تت يىفخدمةدامخدالةتاي امخا ختةصصي خىالفخ ةرمخ؟خ -19

 شاؿخ يامخدمتةا ي خدمةاي ارامخ.خم ةدامخدالةتاي امخاةيال خ اؿخت -26



 
26 

ت ػػػػػػ ذخدمةداػػػػػػمخدالةتاي اػػػػػػمخم اشػػػػػػير مخاػػػػػػلختو اػػػػػػؽخدمراي اػػػػػػمخم اػػػػػػىدط افخاػػػػػػلخ -21
دماةتا ػػػػػي خدمات داػػػػػمخ..خبا اػػػػػيخت ػػػػػ ذخمتػػػػػىاارخةػػػػػداي خدمب اػػػػػمخدأل ي ػػػػػامخاػػػػػلخ

 دماةتا ي خدم ياامخ.خ

دمةداػػمخدالةتاي اػػمخال ػػمخدا يااػػمخكخىتر ػػزخبي ػػتاردرخ  ػػذخا ػػ ىماتليخاػػلخهشػػبيعخ -22
 تايةي خدإل  ي امخ.خدالو

تتػػػ  رخدمةداػػػمخدالةتاي اػػػمخباوتػػػىمخدإلطػػػيرخدم ػػػيـخم اةتاػػػ خدمػػػذتخت اػػػؿخااػػػ خ..خ -23
ىمػػذمؾخالػػلختشػػيرؾخاػػلخت  اػػذخ اي ػػمخدماةتاػػ خكخدمتػػ  ارخ  الػػيخكخ ىختتاار ػػيخاػػلخ

 ب ضخدألوايفخ.خ

ات ػػػيىفخاػػػ خ"خدمال اػػػىفخ"خاػػػلخدمةداػػػمخدالةتاي اػػػمخ"خاتطى ػػػىفخ"خ.خ.خااير ػػػىفخ -24
 ت  ي امخ.خ.خىتو خدمتىةا خدمال لخالخب ضخدألوايفخ.خدم اؿخبطرا مخ

م ةدامخدالةتاي اػمخدتةي ػي خال اػمخكختصػ ؼخااير ػيتليخهمػذخ)خااير ػمخابيشػر خ -25
 ىااير مخاارخابيشر خ..خىاارخذمؾخافختص ا ي خ.خ

 فمسفة ومبادئ الخدمة االجتماعية
 

  ليخاىثؼخ ىختصىرخشػياؿختةػي خدم ػىفخىدماةتاػ خىدإل  ػيفختصػىرخا ط ػلخم  بلثػي خ
دمتلختربطخ ؿخظي ر خبيألةرمخد ت يدداخهمػذخاػ لجخةػيصخكخىبتطباػؽخذمػؾخدماػ لجخ  ػذخ
دمايحػػلخىدمويحػػرخا ػػىفخد ػػتةبلصخت ػػؾخدم  اػػي خدمتػػلخت ػػىفخدإلطػػيرخدم ظػػرتخدمػػذتخ

خمذخدمىدث خا االيخبيمتةربمخىدمااير مخ.خاتورؾخةبلم خدإل  يفخ  دايخا زؿخبيم ظرامخه
خا ػررىفخ فخال ػمخدمةداػمخدالةتاي اػمخثػدخد ػتطي  خ فخت ػىفخ ىالخحػىءخ ػذدخدما لػـى
م   ليخا   مخ تاةمخم ت ي ػؿخدماتبػيدؿخبػافخدمتطػىرخدم  ػرتخم ال ػمخ  ػؿخىبػافخدمااير ػمخ
خدم  ااػػمخماةػػيال خدأل شػػػطمخدماةت  ػػمخ  ػػػذخاػػرخدمىثػػػ خوتػػذخ ا ػػػفخد ػػتةبلصخب ػػػض
دم  اػػػػػي خدمتػػػػػلخت ػػػػػىفخهطػػػػػيرداخ ظراػػػػػياخ  ػػػػػذخدرةػػػػػمخ يااػػػػػمخ  ػػػػػباياخماتوػػػػػرؾخاػػػػػفخةبلمػػػػػ خ

خدألةصي اىفخدالةتاي اىفخالخااير تلـخمال تلـخ.خ
ىالخشؾخاػلخ  ػ خمػاسخبػيألارخدملػافخت ػىافخا  ػ مخم  ػـخ ىخمال ػمخألفخدم   ػ مخبطبا تلػيخ

خ دـخافخهةيبي .خت ارخافخدم حيايخ   رخاايخاةعخ ايخ   خت ارخافخدمةدؿخ   رخاايخت
 القضايا الفمسفية العامة من محاولة " بسنوا " عمى الوجه التالي : ت 
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  دـخدإلاايفخب اامخدم ذدعخىدم  ـخ  ذخا ي د خدألارددخم توررخا  خ.خ -1

خدمصػػػردعخاػػػفخ ةػػػؿخدمب ػػػيءخ -2  ػػػدـخدالت ػػػيؽخاػػػ خدمدردىا اػػػمخدالةتاي اػػػمخى بػػػذخا لػػػـى
دردؾخدم رىؽخدم ردامخبافخدم يسخ.خ  ىدل

 امخدماةتا خهزدءختىاارخدوتايةي خ  ي امخألاردد خ.خا هىم -3

 ىةىعختدةؿخدمدىممخمتىاارخدمر يامخدالةتاي امخم اىدط افخ.خ -4

دم اػػػػؿخ  ػػػػذختتااػػػػرخدمػػػػ ظـخدالةتاي اػػػػمخمصػػػػيم خدألاػػػػرددخىا ػػػػي د خدألاػػػػرددخ  ػػػػذخ -5
 دمتىداؽخا خدم ظـخدالةتاي امخدمصيمومخ.خ

مئلصػػػػػبلحخبي تلػػػػػيهخخ ػػػػػدـختػػػػػرؾخدألاػػػػػىرخم تػػػػػىدزفخدمطبا ػػػػػلخبػػػػػؿخىةػػػػػىعخدمتػػػػػدةؿ -6
 دمتةطاطخدم  الخ.خ

 هتبيعخدأل  ىعخدمدااىثردطلخالخدمت ياؿخا خدم ابلءخ.خ -7

ىاا ػػػفخ فخت  ػػػؽخاػػػ خاويىمػػػمخدمػػػد تىرخ ػػػادخ بػػػىخب ػػػرخاػػػفخ فخدإلطػػػيرخدم   ػػػ لخدمػػػذتخ
اصىر خ ظر خال مخدمةدامخدالةتاي امخهمذخدم ردخىدمةاي مخىدماةتا خىدمذتخاتوػرؾخاػفخ
ةبلم خدألةصي اىفخدالةتاػي اىفخمتو اػؽخ  ػددؼخدمال ػمخاػدىرخوػىؿخثااتػافخ  ي ػاتافخ

خم ال مخ ايخ)خ
خ.خخدال تردؼخب ردامخدم رد - خ
دال تاػػيدخدماتبػػيدؿخبػػافخدمىوػػدد خدإل  ػػي امخكخىا ػػىفخ ػػذدخدإلطػػيرخاػػفخدال تػػردؼخ -عخ

دردؾخايخا لخ)خ خىدل
خالختىةدخو ي ؽخاةرد خبؿخهفخدمو ي ؽخ  بامخ.خ -1
دم ػػػػردخىوػػػػد خدمةاي ػػػػمخكخىدمةاي ػػػػمخىوػػػػد خدماةتاػػػػ خىدماةتاػػػػ خالبػػػػدخى فخاتتاػػػػرخ -2

مصػػػيم خ اػػػردد خأل ػػػ خاشػػػب خب ػػػضخدوتايةػػػي خدم ػػػردخدمتػػػلخالخا ػػػتطا خ فخاشػػػب ليخ
باةلىد خدم ردتخ ىخ فخطراؽخدمةاي ي خدمتػلخا تاػلخهمالػيخكخى فخا ػىفخدمتتااػرخ

زفخبافخاصػيم خدألاػرددخا صىدداخ تخاودتخ تاةمخمتدةؿخدإل  يفخا خارد ي خدمتىد
ىدمةاي ي خىدماةتا ي خكخى فخاتـخدمتتااػرخ ػفخطراػؽخدمتةطػاطخ   ػ ىعخ  اػلخ

 موؿخدماش بل خدالةتاي امخىدمىثيامخا ليخ.خ
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اةػػػػعخ فختتػػػػدةؿخدمو ىاػػػػمخمت اػػػػؿخ  ػػػػذخاىدةلػػػػمخدماشػػػػ بل خدالةتاي اػػػػمخب ػػػػؿخ -3
ا ي ايتلػػػػيخوتػػػػذخت ػػػػىفخمبػػػػرداجخدمر ياػػػػمخدالةتاي اػػػػمخب ير ػػػػيخىاي   اتلػػػػيخطيثتلػػػػيخىدل

 بيم  بمخم اىدط افخ.خ

الخا ػػرؽخدماةتاػػ خاػػلختػػىاارخدمراي اػػمخأل حػػي  خبػػافخا ػػمخدةتاي اػػمخى ةػػرمخى فخ -4
 ت دـخدما ي د خمؤلارددخبتضخدم ظرخ فخدم رىؽخدم ردامخ.خ

هفخدم ػاـختػ ظـخدماةتاػ خدإل  ػي لخكخىاػفخ ػـخىةػعخت لالػيخت لاػياخ ػيابلاخألفخذمػػؾخ -5
دالةتاي امخدمتلخات ىفخا لػيخدماةتاػ خىدمتػلخا ىدخهمذخت لـخ احؿخمؤلارددخىدم ىمخ

تػػػتو ـخاػػػلخ  ػػػ ىعختتااػػػر خىدتةي ػػػي خ ػػػذدخدمتتااػػػرخى ػػػر ت خىاػػػدد خكخى  ػػػذخ ػػػؿخ
 اىطفخ دـخةرؽخثاـخدماةتا خىثىد ا  خ.خ

هفخدم ػػردخىوػػد خباىمىةاػػمخدةتاي اػػمخدا يااػػمخاتتاػػر خكخ تخمداػػ خدم ػػدر خ  ػػذخدمتتاػػرخ -6
اةػػػعخدم اػػػؿخ  ػػػذخا ػػػي دت خمت ااػػػمخىثػػػيدرخ  ػػػذخا ػػػي د خ   ػػػ خذدتاػػػياخكخىمػػػذمؾخ

ثدردت خىتو اؽخ  برخثدرخاا ػفخاػفخدال تاػيدخ  ػذخ   ػ خىت ىاػد خ  ػذخدال تاػيدخ
 دماتبيدؿخبافخدم يسخالخ  سخدمىث خ.خ

هفخدم رىؽخدم ردامخ ارخوتالخالخدمواي خدمبشرامخىالخبدخافخدوترداليخ  ذخ  ػيسخ -7
بػيماةتا خىالخات ػيثضخخدم ردخاردخافخاةتا خى فخايخاتاازخب خاػفخاػرىؽخالخاحػر

اػػ خثااػػ خىمػػذمؾخاةػػعخدال تاػػيـخبػػيم ردخبةي ػػعخدماةاػػىعخى ػػذمؾخدال تاػػيـخب رداتػػ خ
ىدال تػػردؼخب  ااتػػ خىاي دتػػ خاػػلخدإل ػػليـخاػػلخت ػػدـخدماةتاػػ خوتػػذخاا ػػفخدمتىصػػؿخ
همذخدمىود خىدمت ياؿخالخدماةتا خبىد طمخدال ت يد خدإلاةيبامخافخدم رىؽخدم رداػمخ

 مامخدةتاي امخ وىخ    خى وىخ  رت خى وىخاةتات خ.خكخىدم ردخا هىؿخا هىخ

هفخا ػػػػي د خدألاػػػػرددخ  ػػػػذخ ػػػػبلهخدماشػػػػ بل خدالةتاي اػػػػمخدمتػػػػلخات رحػػػػىفخملػػػػيخ -8
ىتتااػػرخدمظػػرىؼخدماواطػػمخبلػػـخباػػيخا ػػي د ـخ  ػػذختو اػػؽخ احػػؿخت اػػؼخاا ػػفخ

  ارخىدةعخ.خ

خهفخدآلالـخىدماتي ػػعخدمتػػػلخا ػػػي لخا لػػيخدم ػػػردخمػػػاسخملػػيخ تخاتػػػزمخابػػػررخد ػػػتاردر -9
ت ػػرضخدم ػػردخملػػيخكخىاػػفخ ػػـخاةػػعخا ػػي د خدم ػػردخ  ػػذخدمػػتة صخااػػيخا ػػي لخاػػفخ

 بالـخىاتي عخ.خ
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هفخدم  ػػردءخىدمارحػػذخىدم ةػػز خما ػػىدخ  يصػػرخحػػ ا مخى  ػػذخدماةتاػػ خ فخاتر لػػيخ -16
متت لخكخبؿخافخا هىمامخدماةتاػ خ فخا ػي دخ ػهالءخ  ػذخ فخاواػىدخواػي خه  ػي امخ

دمددرىا اػػػمخدالةتاي اػػػمخى ظراػػػمخدمب ػػػيءخخ رااػػػمخكخ تخ فخدمةداػػػمخدالةتاي اػػػمخت بػػػذ
 مؤلص  خى ظرامخدمتىدزفخدمطبا لخ.خ

اةعخ فخا ػىفخم  ػردخ ىخدمةاي ػمخ ىخدماةتاػ خوػؽخت راػرخاصػار خىتوداػدخ  دداػ خ -11
با راتػػػ خىرحػػػي  خبشػػػرطخ الخاػػػهدتخذمػػػؾخهمػػػذخدألحػػػردرخب   ػػػ خ ىخدمةاي ػػػمخدمتػػػلخ

ذمػػؾخاػػفخثػػاـخدماةتاػػ خا تاػػلخهمالػػيخ ىخدماةتاػػ خدمػػذتخا ػػاشخا ػػ خىبواػػتخاتىداػػؽخ
 ى يددت خىت يماد خدألص امخ.خ

 مبادئ الخدمة االجتماعية
 

خبلػيخ خدمااير ػمخدمال اػمخم ةداػمخدالةتاي اػمخ  ػذخاةاى ػمخاػفخدمابػيدجخدمتػلخا تػـز ت ػـى
دألةصػػػي لخاػػػلخ ا ػػػ خاػػػ خىوػػػدد خدم اػػػؿخدماةت  ػػػمخ خاػػػردخكخةاي ػػػمخكخاةتاػػػ خ(خاػػػلخ

ؿخدمةبػػػرد خدمتػػػلخاػػػر خبلػػػيخااير ػػػمخ بلثتػػػ خبلػػػـخىثػػػدختب ػػػىر خ ػػػذ خدمابػػػيدجخاػػػفخةػػػبل
دمةدامخدالةتاي امخىدماىدثؼخدمتلخصيداليخدألةصػي اىفخدالةتاػي اىفخاػلخ ا لػـخهمػذخ
خدالةتاي اػػػػمخىدم   ػػػػ ي خىدمور ػػػػي خدإل  ػػػػي امخدمتػػػػلختػػػػ  ر خبلػػػػيخدمةداػػػػمخ ةي ػػػػعخدم  ػػػػـى

خدالةتاي امخالخ ش تليخىتطىر يخ.خ
تطبػػؽخبيم  ػػبمخم طػػرؽخدم بل ػػمخهذخى ػػىؼخ  ػػرؼخأل ػػـخابػػيدجخدمةداػػمخدالةتاي اػػمخدمتػػلخ

خبلػيخدألةصػي لخدالةتاػي لخ    خبيمراـخافخت ىعخدمطرؽخهالخ فخ  يؾخابيدجخ يامخا تـز
خوافخات ياؿخا خ ودخدمطرؽخدم بل مخ.خ

خابػػػيدجخدم اػػػؿخبيم  ػػػبمخم ةداػػػمخدالةتاي اػػػمخىطرثلػػػيخدم بل ػػػمخ  ػػػذخاةاى ػػػمخاػػػفخ ىت ػػـى
خذ خدال تبيرد خ لخ)خدال تبيرد خدم   امخىدالةتاي امخىم ؿخ  ـخ 

هفخدإل  ػػيفخ ػػي فخدةتاػػي لخبا  ػػذخ  ػػ خاراػػعخاػػلخدما اشػػمخاػػ خدآلةػػرافخبػػؿخ  ػػ خ -1
 الخاا   خدما اشمخبدىفخدآلةرافخ.خ

هفخدإل  يفخ تيهخدةتاي لخبا  ػذخ فخ ػ ى  خاػلخ تخموظػمخا ػىفخ تاةػمخابيشػر خ -2
 م ةبرد خدالةتاي امخدمتلخارخااليخطا مخوايت خا ذخىالدت خ.خ
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يفخ ػػىدءخ ػػيفخاػػردداخ ىخددةػػؿخةاي ػػمخويةػػي خايداػػمخى   ػػامخاوػػيىؿخهفخم ػػؿخه  ػػ -3
تو ا ليخبي تاردرخكخىاهدتخ ذدخهمػذخوػدىتخت ي ػؿخدةتاػي لخبا ػ خىبػافخدآلةػرافخ

 اهدتخهمذختتارخدماةتا خ.خ

هفخ ؿخه  يفختتصيرعخالخ    خرابي خاتحيربمخالىخاراػدخدال تاػيدخ  ػذخدمتاػرخ -4
ةرمخ ايخ   خارادخدمت  اػدخاػفخ يواػمخىاراػدخافخ يوامخىارادخدال ت بلؿخافخ يوامخ 

دمتةداػػدخاػػفخ يواػػمخ ةػػرمخى ػػىخاػػلخ  ػػسخدمىثػػ خاراػػدختتااػػرخدماةتاػػ خاػػفخ يواػػمخ
 ىارادخدال ت ردرخافخ يوامخ ةرمخى  ذدخ.خ

 فخدثت ػػػيعخدإل  ػػػيفخذ  اػػػياخبشػػػلءخالخا  ػػػلخ  ػػػ خ ػػػىؼخاهداػػػ خات ػػػىافخدم ػػػيدد خالخ -5
 .خخا تلخ فخطراؽخدم ص خىم فخ فخطراؽخدمااير م

هفخدإل  ػػيفخاوػػاطخ   ػػ خدد اػػياخب ػػايهخداػػي لخكخااظلػػرخااػػرخاػػيخاػػبطفخبتػػرضخ -6
 هظليرخ    خىتىحا ختصرايت خبش ؿخارحلخدماةتا خ.خ

هفخمئل  يفخثػدر خ  ػذخدمت اػؼخاػ خدمظػرىؼخدماواطػمخدىفخا ػي د خةيرةاػمخاػلخ -7
  ا عخدألوايفخ.خ

  احياخ.خهفخمئل  يفخثدر خ  ذخهوددتختتارد خالخ    خ ايخالخاةتا  خ -8

 هفخب ضخ ارددخدماةتا خملـخ  ىذخ   رخافخاار ـخ  ذخبيثلخ ارددخدماةتا خ.خ -9

 هفخدم يسخملـخ ر مخةيصمخالخدم اىخاافخدمص عخهوددتختتاارخ بارخااليخ.خ -16

هفخدماػىدط افخاا ػػ لـخدتةػيذخثػػردرد خصػيمومخبشػػ فخاشػ بلتلـخ ػػ ارددخى ةاي ػػي خ -11
  ىخاةتا ي خبدىفخا ي د خالخ ا عخدألوايفخ.خ

 ػػػذ خدال تبػػػيرد خدأل ي ػػػامخاةػػػعخ فختهةػػػذخاػػػلخدال تبػػػيرخ  ػػػدختطباػػػؽخابػػػيدجخدمةداػػػمخ
خدالةتاي امخالخدمااير مخدم ا امخ.خ

ىدمابػػد خ ػػىخو ا ػػمخ  ي ػػامخملػػيخصػػ مخدم اىااػػمخكخىثػػدخاصػػؿخدإل  ػػيفخهمػػذخ ػػذ خدمو ا ػػمخ
 فخطرا مخدمةبر خىدما طؽخ ىخ فخطراؽخدمتةراعخدما  فخىابػيدجخدمةداػمخدالةتاي اػمخ
مػػػـخاصػػػؿخهمالػػػيخدم ػػػيا افخبيمال ػػػمخ ػػػفخطرا ػػػمخدمتةراػػػعخدما ػػػ فخىدل اػػػيخ تػػػ خ ػػػفخطراػػػؽخ

اػػػفخدم ػػػيا افخاػػػلخدمااػػػددفخ.خ تخ فخابػػػيدجختو اػػػؿخةبػػػرد خ  اػػػر خاػػػرخبلػػػيخ ػػػددخ باػػػرخ
دمةداػػػػػمخدالةتاي اػػػػػمخالخزدمػػػػػ خاػػػػػلخارو ػػػػػمخدم ػػػػػرىضخدأل ي ػػػػػامخدماد اػػػػػمخبػػػػػيمةبرد خ

خدماترد امخىم  ليخمـختصؿخب دخهمذخا تىمخدخم ىد افخدم يبتمخ.خ
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ى  ػػيؾخد ت ػػيدخةػػيطئخبػػػ فخابػػيدجخدمةداػػمخدالةتاي اػػمخاةػػػعخ فخت ػػىفخ يبتػػمخ تخ  لػػػيخ
خدمزايفخ.ختتتارخبتتارخدما يفخىخ

ايمابيدجخت تادخ  ذخ يواتافخ  ي اتافخ)خطبا مخدإل  يفخدمذتختت ياؿخا ػ خاػفخ يواػمخ
كخىا  ػػػػػ مخدمتتااػػػػػرخاػػػػػفخ يواػػػػػمخ ةػػػػػرمخكخىماػػػػػيخ ػػػػػيفخدإل  ػػػػػيفخ تيةػػػػػياخدةتاي اػػػػػياخ تخ فخ
د تةيبت ختت ؽخىدمبا ػمخدمتػلخ ػيشخاالػيخاإ ػ خاا ػفخدم ػىؿخ فخطبا ػمخدم ػيسختةت ػؼخاػفخ

امخ ةرمخاػإفخا  ػ مخدمتتاػرختةت ػؼخاػفخاةتاػ خآلةػرخكخى  ػذخا يفخما يفخكخىافخ يو
ذمؾخاا فخدم ىؿخب فخابيدجخدمةدامخدالةتاي امخاا فخ فختػدةؿخ  الػيخدمتتااػرخدمابل ػـخ

خمطبا مخدمزايفخىدما يفخدمزايفخدمذتختايرسخاا خدمةدامخدالةتاي امخذدتليخ.خ
ث  ػيخاػ بلاخ فخدمدااىثردطاػمخخىدأل  ىعخ)خ ىخدمطرا مخدمتلخاا فخبليختطباؽخدمابد خ.خاإذد

ىوػػؽخت راػػرخدماصػػارخ وػػدخابػػيدجخدمةداػػمخدالةتاي اػػمخاػػإفختطباػػؽخ ػػذدخدمابػػد خبصػػىر خ
خ  اامخاتةذخصىرداخاةت  مخ لخدمتلخ  ىؿخ  ليخدأل يماعخ.خ

خ ذدخى ىؼخ  رضخأل ـخابيدجخدمةدامخدالةتاي امخ.خ
 مبادئ الخدمة االجتماعية : ت 

   ةواًل : المساعدات الذاتية :
ا تبػػرخابػػد خدما ػػي د خدمذدتاػػمخاػػفخ  ػػـخدمابػػيدجخكخبػػؿخا بػػرخ ػػذدخدمابػػد خاػػلخدمىدثػػ خ ػػفخ

خةى رخدمااير مخدمال امخم ةدامخدالةتاي امخ.خ
ىثػػػدخد ب ػػػؽخ ػػػذدخدمابػػػد خخ ػػػفخدم   ػػػ ي خدمدا اػػػمخىدمور ػػػي خدإل  ػػػي امخىتةػػػيرعخدمةداػػػمخ

ىخت ػػػداـخدمو ػػػىؿخدالةتاي اػػػمخ   ػػػليخىدمتػػػلخىةػػػد خ فخت ػػػداـخدما ػػػي د خمػػػذىتخدمويةػػػمخ 
دمةػػػي ز خماشػػػي ؿخدم ػػػيسخدىفخ تخةلػػػدخاػػػ لـخم ت ػػػيىفخاػػػلخهشػػػبيعخدمويةػػػي خ ىخ ػػػبلهخ

خدماشي ؿخ يفخالخا ظـخدألوايفخافخدم ىداؿخدمتلخ د خهمذخد تاردرخدماشي ؿخ.خ
ى  ػػذخذمػػؾخ صػػبو خدم ظػػر خهمػػذخدم ااػػؿختتا ػػؿخاػػلخ  ػػ خ  صػػرخ  ي ػػلخاػػفخ  يصػػرخ

ت ػػػؽخاػػػ خثدردتػػػ خىد ػػػت ددد خ  ػػػذختىةاػػػ خ ػػػذ خدمتتااػػػرخااػػػيخاتط ػػػعخاشػػػير ت خاشػػػير مخت
خدم ا امخدماىةلمخدمتلختةدـخاصيمو خىصيم خدماةتا خ.خ

ىدما ػػػي د خدمذدتاػػػمخا صػػػدخبلػػػيخا ػػػي د خدم ػػػردخم   ػػػ خى ػػػذمؾخا ػػػي د خدمةاي ػػػمخم   ػػػليخ
خىا ي د خدماةتا خم    خ.خ
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يةػػمخاػػفخىدما ػػي د خدمذدتاػػمخبيم  ػػبمخم  ػػردختتو ػػؽخوػػافخا ػػتطا خدم ػػردخىوػػد خ فخاشػػب خو
ويةيتػػػػ خ ىخ فخا ػػػػيمجخاشػػػػ  مخاػػػػفخاشػػػػي   خا تاػػػػدداخاػػػػلخذمػػػػؾخ  ػػػػذخثدردتػػػػ خدمةيصػػػػمخ
ا ي ايتػػ خبةصػػي صخدماةتاػػ خدمػػذتخا ػػاشخااػػ خ ا ي ايتػػ خدمذدتاػػمخىتتػػ  رخثػػدر خدم ػػردخىدل ىدل
ىدمةاي ػػػمخدمتػػػلخا تاػػػلخهمالػػػيخكخ اػػػيختتػػػ  رخب ػػػىعخدمت  ػػػاـخدمػػػذتخات  ػػػي خدم ػػػردخىدأل ػػػيماعخ

دماةتاػػ خاػػلخت شػػ مخ اػػردد خبصػػ مخ ياػػمخىتتػػ  رخ ػػذمؾخبػػيم اـخدمتربىاػػمخدمتػػلخا ػػارخ  الػػيخ
خدالةتاي امخدمتلخات  ي يخدم ردخالخاةتا  خ.خ

 اػػيخاااػػيخات  ػػؽخبيما ػػي د خدمذدتاػػمخم ةاي ػػمخ ىخم اةتاػػ خاتتو ػػؽخ ػػذ خدما ػػي د خوػػافخ
خةاي مخافخدم يسخبيشبيعخويةمخا ا مخافخدوتايةيتليخ ةاي مخكخ ىخبوػؿخاشػ  مخ ت ـى

يخةاا ػػػياخ ػػػػفخطراػػػؽخدمةلػػػػىدخدماشػػػتر مخألاػػػػرددخ ػػػذ خدمةاي ػػػػمخ اػػػيخا ةػػػػ ختاػػػسخ اردد ػػػػ
خدماةتا خ يد خهمذخ د خى ي ؿخا تةداليخالخ بلهخاشي   خ.خ

 ثانيًا : التقبل : 
ا حػػػذخ ػػػذدخدمابػػػد خاػػػفخدألةصػػػي لخدالةتاػػػي لخ فخات بػػػؿخدم ااػػػؿخاػػػردداخ ىخةاي ػػػمخ ىخ

ا ػػىفخ  الػػيخكخىبيمتػػيملخالخاةتا ػػياخاو اػػياخ اػػيخ ػػىخىمػػاسخ  ػػذخدمصػػىر خدمتػػلخاةػػعخ فخ
تتػػدةؿخدال تبػػيرد خدمشةصػػامخ ىخدمذدتاػػمخمؤلةصػػي لخاػػلخدمو ػػـخ  ػػذخدم ااػػؿخ ىخااػػر خ
اػػػفخىوػػػدد خدم اػػػؿخىالخا بتػػػلخ فختػػػه رخد تبػػػيرد خدالةػػػتبلؼخاػػػلخدم ػػػفخ ىخدمةػػػ سخ ىخ
خدمطب ػػػػمخدالةتاي اػػػػمخ ىخدماػػػػذ عخدم اي ػػػػلخبػػػػافخدمطػػػػراافخاػػػػلخدم بلثػػػػمخدمال اػػػػمخدمتػػػػلخ

ىا ػىفخت بػؿخدألةصػي لخم  ااػؿخدم ػردخاػفخةػبلؿخاىدثػؼخا ا ػمخىاظػي رخت ش خبا لايخ.خ
خ  ى امخافخةي ب خا ؿخ)خ

خدوتردـخدم ااؿخمذدت خ.خ -
خدوتردـخايخاصدرخ   خافخبردءخ.خ -
 ػػػدـخدمت ػػػرعخاػػػلخهصػػػددرخدألو ػػػيـخ  ػػػذخ ػػػ ىؾخدم ااػػػؿخوتػػػذخااػػػ  خارصػػػمخ يااػػػمخ -

خم ت بارخ فخ    خ.خ
  ذخ فخت بؿخدألةصي لخم  ااؿخالخا  لخدماىدا مخ  ذختصرايت خى ػ ى  خباػيخاػلخذمػؾخ
دم ػػ ىؾخدما وػػرؼخكخىدل اػػيخدم صػػدخاػػفخدمت بػػؿخ ػػىخهشػػ يرخدم ااػػؿخبي ػػت دددخدألةصػػي لخ
مت داـخةدايت خم خىا ي دت خهاي خبتضخدم ظرخ فخدالةتبلؼخ  ػىخدمت ػيى خاػفخدمطػراافخ

ذدخ ػػيفخدألةصػػي لخات بػػؿخب ػػضخاظػػ ي رخ ػػ ى امخالخاىداػػؽخ  الػػيخاػػلخابػػد خدألاػػرخ.خىدل
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اإ ػػػ خاهةػػػؿختىةاػػػ خدم ااػػػؿخ وػػػىخت ػػػداؿخ ػػػذ خدماظػػػي رخهمػػػذخ فخت اػػػىخدم بلثػػػمخدمال اػػػمخ
خبا لايخ.خ

 ايخااايخات  ؽخبيم اؿخا خدمةاي ي خاإفخدألةصػي لخدالةتاػي لخات بػؿخ اػرددخدمةاي ػمخ
خخدمتلخا اؿخا ليخ  ذخاي ـخ  ا خافخةصي صخهاةيبامخ ىخ  بامخ.
خىا برخدألةصي لخ فخت ب  خألارددخدمةاي مخبطرؽخاةت  مخا ليخ)خ

ا ػػي د خدألاػػرددخ  ػػذخدمت باػػرخ ػػفخاشػػي ر ـخدم دد اػػمخبطرا ػػمخا بىمػػمخدةتاي اػػياخاػػفخ -
 ةبلؿخدم شيطخدمةا لخ.خ

 ت داـخدما ياآ خدمرازامخمؤلارددخىدمذافخا ىاىفخبدىرخا يؿخالخواي خدمةاي مخ.خ -

ارددخدمشةصامخىت يماد ـخدالةتاي امخوتػذخمػىخدةت  ػ خت دارخدألةصي لخماشي رخدأل -
  فخاشي ر خىت يماد خ.خ

 ثالثًا : حق تقرير المصير : 
خ ذدخدمابػد خ  ػذخدال تػردؼخبوػؽخدإل  ػيفخاػلخ فخاواػيخدمواػي خدمتػلخاةتير ػيخم   ػ خ ا ـى
ى فخاتةػػ خبوايتػػ خدمىةلػػمخدمتػػلخارابلػػيخبإرددتػػ خىدمتػػلخت  ػػةـخاػػ خثااػػمخىا ت ددتػػ خ.خىالخ

  ػػػلخدمتةػػػيءخدم ااػػػؿخهمػػػذخدألةصػػػي لخ ػػػفخطراػػػؽخهوػػػدمخدماه  ػػػي خدالةتاي اػػػمخ  ػػػ خا
ت ػػيزؿخ ػػفخو ػػ خاػػلخت راػػرخاصػػار خىاػػلخدتةػػيذخدم ػػردرد خدمات   ػػمخبوايتػػ خكخى  ػػذخذمػػؾخ
اةػػػعخ  ػػػذخدألةصػػػي لخ فخاتة ػػػعخاػػػرضخبردءخا ا ػػػمخ ىخو ػػػىؿخةيصػػػمخ  ػػػذخدم ااػػػؿخ

خبش ؿخاهدتخهمذخ  ب خ ذدخدموؽخ.خ
ت راػػرخدماصػػارخو ػػياخدمط ػػؽخىدل اػػيخاةحػػ خ ػػذدخدموػػؽخمػػب ضخخمػػاسخا  ػػذخذمػػؾخ فخوػػؽ

دم اػػىدخدمتػػلخا رحػػليخصػػيم خدم ااػػؿخ   ػػ خ ىخصػػيم خدألاػػرددخدآلةػػرافخدماتصػػ افخبػػ خ ىخ
خصيم خدماةتا خدم يـخ.خ

ىاػػػفخ  ػػػـخدال تبػػػيرد خدمتػػػلختػػػدةؿخاػػػلخت ااػػػدخوػػػؽخت راػػػرخدماصػػػارخد تبػػػيرد خةيصػػػمخ
خيم مخات   مخبيماةتا خدم يـخ.خبيم ااؿخى ةرمخةيصمخبيماه  مخدالةتاي امخى 

 [ اعتبارات خاصة بالعميل :  1
اتىثػػؼخاػػ  خدم ااػػؿخدموػػؽخاػػلخت راػػرخدماصػػارخ  ػػذخت لػػـخشةصػػات خىثدردتػػ خدمة ػػاامخ
ىدم   اػمخىدم   ػػامخى اػى خدمة ػػالخىدم ػيط لخىدم   ػػلخ.خىثػدخا ةػػ خدألةصػي لخاػػلخب ػػضخ
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دماىدثػػؼخهمػػذخ ػػ عخ ػػذدخدموػػؽخاػػفخدم اػػبلءخهذدخىةػػدخاػػفخةػػبلؿخدمدرد ػػمخ فخوػػيمتلـخالخ
ختا  لـخافخو فخد تةددـخ ذدخدموؽخىدماوياظمخ  ا خىا يؿخ  ذخذمؾخ.خ

خدألوددتخدما وراىفخ.خ -
خب ضخويال خدمارضخدم   لخىدمة الخ.خ -
 ويال خدإلدايفخدمشدادخ  ذخدماةدرد خىدما  رد خ.خ -

 دألط يؿخدمصتيرخ.خ -

 دمويال خدمتلخا  خا ليخحررخ  ذخدم ااؿخ    خ يمرابمخالخدال تويرخ.خ -

 ويال خدمةرىهخ  ذخدم ىد افخ يمت اشخافخدم رثمخ.خ -

 ويال خدمت دتخ  ذخت يمادخدماةتا خ.خ -

 ويال خدمت يرضخا خدما تىاي خدمة  امخ يم ذعخىدمتح اؿخ.خ -

 

 [ اعتبارات خاصة بالمؤسسة االجتماعية :  2
تػػػدةؿخدال تبػػػيرد خدمةيصػػػمخبيماه  ػػػمخدالةتاي اػػػمخاػػػلخاػػػدمختاتػػػ خدم ااػػػؿخبو ػػػ خاػػػلخ

خت رارخاصار خىاتا ؿخالخ)خ
 دـخا  خدم ااؿخدموؽخالخدةتايرخدألةصي لخدالةتاي لخدمذتخاتػىمذخدرد ػمخويمتػ خ -

 .خخ

  دـخا  خدم ااؿخدموؽخالخت داـخدمباي ي خدمبلزامخمبوتخويمت خ.خ -

 دءخدالةتبيرد خدمبلزامخ ىدءخال امخ ىخ   امخ  ا .خ دـخا  خدم ااؿخدموؽخالخهةرخ -

 [ اعتبارات خاصة بالمجتمع :  3
م اةتا خدم يـخثااػمخىت يماػد خىثىد ا ػ خى  رداػ خىدمتػلخا بتػلخ الخاتةيىز ػيخدم ااػؿخاػت  بلاخ
بي ػػتةددـخو ػػ خاػػلخت راػػرخاصػػار خى  ػػذخدألةصػػي لخدالةتاػػي لخا ػػي د خدم ااػػؿخ  ػػذخ

خدم  ىؾخى  ذختىةا خوايت خدمىةلمخالخات يرضخا ليخ.خت لـخ ذ خدم اـخىحىدبطخ
ى  ذخدمراـخاػفخ  ااػمخ ػذدخدمابػد خىايمػ خاػفخدىرخاػلخااير ػمخدمةداػمخدالةتاي اػمخ الخ
 فخدألةصػػػي لخثػػػدخاصػػػيدؼخب ػػػضخدألىحػػػيعخدالةتاي اػػػمخدمتػػػلختوػػػدخاػػػفخا يماػػػمخ ػػػذدخ

خدمابد خالخدماةيؿخدمتطبا لخةيصمخالخدماةتا ي خدم ياامخىا ليخ)خ
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شيرخدمةلؿخىدرت يعخ  بمخدألاامخالخدمدىؿخدم ياامخى  ذخدألةصخالخدماةتا ػي خد ت -
دمرا امخىذمؾخاه رخ  ذخثدر خدألارددخ  ذختىةا خواػيتلـخىةلػمخ ػ اامخىبيمتػيملخ  ػذخ

 و فخد تةددـخوؽخت رارخدماصارخ.خ

 د ة يضخاتى طخدمدةؿخدم ردتخ.خ -

 رابعًا : المشاركة : 
ةداػػمخدالةتاي اػػمخ فخدألةصػػي لخدالةتاػػي لخالخاوػػؿخاػػفخدمابػػيدجخدما اػػىؿخبلػػيخاػػلخدم

اشي ؿخدألاػرددخب ػدرخاػيخا ػي دخ ػهالءخدألاػرددخا ػي د ختب ػذخ  ػذخدرد ػمخ  ااػمخىالػير خ
  ااػػمخ.خا ػػي د ـخ  ػػذخت لػػـخاشػػي  لـخى  ػػذخر ػػـخةطػػطخدم ػػبلهخا تاػػدافخاػػلخذمػػؾخ

ي خدالةتاي اػمخ  ذخها ي ايتلـخدمذدتامخب درخد ػتطي تلـخاػ خدال ػت ي مخبػيماىدردخىدمةػدا
دماتيومخالخدمبا مخدماواطمخكخىات ؽخ ذدخدمابػد خاػ خدمابػيدجخدألةػرمخدمتػلخت تاػدخ  الػيخ
دمةداػمخدالةتاي اػمخةيصػمخدما ػي د خدمذدتاػمخىوػػؽخت راػرخدماصػارخايم ااػؿخىوػد خى ػػىخ
صػػػيوعخدموػػػؽخاػػػلختىةاػػػ خوايتػػػ خكخىبيمتػػػيملخالبػػػدخ فخا ػػػلـخبػػػدىرخا ػػػيؿخاػػػلخدمةداػػػمخ

رخاػػلخدما ػػ ىمامخىالخا  ػػذخدم ػػعءخ  ػػذخدألةصػػي لخكخابلبػػدخاػػفخىاتواػػؿخدم صػػاعخدأل بػػ
دم شػػيطخدما اػػرخبػػافخدمطػػػراافخألفخاشػػير مخدم ااػػؿخاػػلختشػػػةاصخويمتػػ خىاػػلخدمت ػػػرؼخ
  ػػػذخدم ػػػىدولخدم بلةاػػػمخاالػػػيخازاػػػدخاػػػفخورصػػػ خ  ػػػذخىحػػػ خدم ػػػبلهخدما تػػػرحخاىحػػػ خ

خدمتطباؽخ.خ
 ػػػػػي د خ ػػػػذمؾخدموػػػػيؿخوػػػػػافخا اػػػػؿخدألةصػػػػػي لخاػػػػ خدمةاي ػػػػػمخواػػػػتخاوػػػػػرصخ  ػػػػذخا

  حػػػي ليخىا ػػػي د خدمةاي ػػػمخ  ػػػؿخ  ػػػذخت ااػػػمخثػػػدردتليخدمذدتاػػػمخى  ػػػذخدال تاػػػيدخ  ػػػذخ
اىدرد ػػيخإلشػػبيعخدوتايةيتلػػيخكخايمةاي ػػمخدم ػػىامخاػػلخاةػػيؿخةداػػمخدمةاي ػػمخ ػػلخدمتػػلخ
ختشػػػػػيرؾخاشػػػػػير مخا يمػػػػػمخاػػػػػلخت ػػػػػاارخشػػػػػ ى ليخىاػػػػػلخدتةػػػػػيذخدم ػػػػػردرد خدمات   ػػػػػمخبوايتلػػػػػيخ

ر مخ ػػػػذمؾخاػػػػفخدمابػػػػيدجخدأل ي ػػػػامخىدملياػػػػمخاػػػػلخىواػػػػي خ اردد ػػػػيخ.خىا تبػػػػرخابػػػػد خدماشػػػػي
دمااير ػػػمخدم  ااػػػمخمطرا ػػػمخت ظػػػاـخدماةتاػػػ خبػػػؿخ فخ ةػػػيحخدمطرا ػػػمخاتىثػػػؼخ  ػػػذخاػػػدمخ

خاشير مخدماىدط افخ.خخ
 خامسًا : السرية : 
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 ظرداخألفخ اؿخدألةصي لخاتصؿخالخا ظـخدألوايفخبواػي خدم ػيسخىبػيم  ارخاػفخدثػي ؽخ
وايتلـخدمةيصمخكخى ظرداخمايخملذ خدمواػي خاػفخوراػمخىاػفخثد ػامخاػإفخ اػؿخدألةصػي لخ
خات ػػػػػػػػػػػػػػػـخبو ي ػػػػػػػػػػػػػػػامخةيصػػػػػػػػػػػػػػػمخىاتط ػػػػػػػػػػػػػػػعخدوتايطػػػػػػػػػػػػػػػي خا ا ػػػػػػػػػػػػػػػمخو يظػػػػػػػػػػػػػػػياخ  ػػػػػػػػػػػػػػػذخ

خوراي خدم يسخ.خ
مخدم ػردخبي تبير ػيخ ثػرعخدمطػرؽخهمػذخىا ت عخ ذدخدمابػد خ  ااػمخةيصػمخاػلخطرا ػمخةداػ

خدمت رضخم اشي ؿخدم ردامخىدأل رامخىبيمتيملخ ثربليخهمذخواي خدم يسخدمةيصمخ.خ
ىدمتػػػػزدـخدألةصػػػػي لخبابػػػػد خدم ػػػػرامخاتط ػػػػعخا ػػػػ خو ػػػػظخاػػػػيخاوصػػػػؿخ  اػػػػ خاػػػػفخباي ػػػػي خ
ىا  ىاػػي خةيصػػمخبيم ااػػؿخاػػلخطػػلخدم تاػػيفخاػػبلخا ػػا خم   ػػ خبإذد تلػػيخ ىخالخاا ػػ خ

خعخ  اليخب تخويؿخ.خألودخبيإلطبل
ىا ػػدخابػػد خدم ػػرامخاػػفخ  ػػـخدمابػػيدجخدمتػػػلخت اػػلخدمشػػ ىرخبيم  ػػمخىدالطا  ػػيفخاػػلخ  ػػػسخ
دم ااػػؿخىملػػذدخاوػػرصخدألةصػػي لخ  ػػذخهبػػردزخ ػػذدخدمابػػد خىت  اػػد خ اػػيـخدم ااػػؿخى  ػػذخ

خدألةصخالخدما يببل خدألىمذخواتخدم بلثمخبا لايخمـختتب ىرخب دخ.خ
خىارد لخدألةصي لخدالةتاي لخد تبيرد خا ا مخاوياظمخ  ذخابد خدم رامخا ليخ)خ

 فخا ػػىفخدم ااػػؿخبيم  ػػبمخمػػ خ ػػىخدماصػػدرخدأل ي ػػلخم ا  ىاػػي خىدمباي ػػي خدمبلزاػػمخ -
 مدرد مخدمويممخ.خ

  دـخدال ت ي مخبيماصيدرخدمةيرةامخهالخالخودىدخحا مخىبإذفخا  خ.خ -

خدألةصي لخالخدموصىؿخ  ذخدمبا - ي ي خدمبلزامخالخودىدخدماش  مخدمتػلخا ػي لخا تـز
 ا ليخدم ااؿخ.خ

 الخاتودتخ فخويال خ ابل  خا خاار خ.خ -

خدألةصي لخبزاير خدم ااؿخهالخبيت يؽخ يبؽخ.خ -  الخا ـى

خو ػػػظخ ػػػؿخاػػػيخات  ػػػؽخبػػػيم ابلءخاػػػفخت ػػػيرارخىا ػػػت دد خاػػػلخ اػػػي فخةيصػػػمخاحػػػافخ -
 مليخدم رامخ.خ

 صي لخا خدم ااؿخو يظياخ  ذخدم رامترد ذخدماه  مخ اي فخةيصمخبا يب مخدألة -

 سادسًا : العالقة المهنية : 
ت شػػػػ خبػػػػافخدألةصػػػػي لخدالةتاػػػػي لخىبػػػػافخىوػػػػدد خدمةداػػػػمخدمتػػػػلخات ياػػػػؿخا لػػػػيخ اػػػػرددخ
ىةاي ػػي خىاةتا ػػي خ بلثػػمختتصػػؿخبيم اػػؿخ ػػاا خاػػلخدمةداػػمخدالةتاي اػػمخبيم بلثػػمخ
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افخدألةصػػػي لخىدم ااػػػؿخدمال اػػػمخىذمػػػؾختاااػػػزداخملػػػيخ ػػػفخ  ػػػىدعخدما اػػػرد خىدال ػػػتةيبي خبػػػ
خاود يخهطيرخا افخاتش ؿخىا ياخمطبا مخدماىثؼخ.خ

 وتتميز العالقة المهنية عن العالقة الشخصية في : 
دم بلثمخدمال امخى ا مخمتياػمخاوػدد خ ػلخا ػي د خدم ااػؿخاػردخ ػيفخ ىخةاي ػمخ ىخ -1

اةتاػػػ خىذمػػػؾخم ػػػبلهخاػػػيخا ترحػػػ خاػػػفخاىدثػػػؼخصػػػ بمخبا اػػػيخدم بلثػػػمخدمشةصػػػامخ
 مخالخذدتليختشب خويةي خدةتاي امخمدمخدم ردخ.خت تبرخايا

اتػػدةؿخدمتىثاػػ خاػػلخدمتاااػػزخبػػافخدم بلثػػمخدمال اػػمخىدم بلثػػمخدمشةصػػامخكخايم بلثػػمخ -2
دمال اػمخاىثىتػ خبىثػ خا ػافخىت تلػلخبي تلػػيءخت ػداـخدمةداػمخبي تبير ػيخدألصػؿخاػػلخ

 خهذخثاػػيـخ ػػذ خدم بلثػػمخكخبا اػػيخدم بلثػػمخدمشةصػػامخبطبا تلػػيخت ػػيرضخا ػػر خدمتىثاػػ
مػػاسخملػػيخ فخت تلػػلخبتػػيراخخا ػػافخكخىثػػدختػػدىفخدم بلثػػمخدمشةصػػامخبػػدىدـخ طردالػػيخ
ىثػػدخت ػػتارخطػػىدؿخدمواػػي خ  ػػذخ  ػػسخدم بلثػػمخدمال اػػمخدمتػػلخالبػػدخى فخت تلػػلخاػػلخ

 ىث خايخ.خ

خدم بلثمخدمال امخ  ذخ  يسخافخدمو ي ؽخدم  ااػمخاػفخ يواػمخى  ػذخدمالػيرد خ -3 ت ـى
لخافخ يوامخ ةرمخىاػتـخه ت ػيعخ ػذ خدمالػيرد خىدمةبرد خدماتص مخبيم شيطخدمال 

ىدمةبػػػرد خ ػػػفخطراػػػؽخارو ػػػمخاةططػػػمخاػػػفخدمتػػػدراعخدم ظػػػرتخىدم  اػػػلخىاػػػفخ  ػػػيخ
تت ػػػػـخدم بلثػػػػػمخبيماىحػػػػػى امخالرتبيطلػػػػيخبو ػػػػػي ؽخىالػػػػػيرد خ   ػػػػرخاػػػػػفخدرتبيطلػػػػػيخ
باشػػػي رخذدتاػػػمخ.خ ػػػذدخبةػػػبلؼخدم بلثػػػمخدمشةصػػػامخدمتػػػلخت ػػػىفخاالػػػيخدال تبػػػيرد خ

 افخ ر يفخدم بلثمخدمشةصامخ.خخدمذدتامخر  ياخ ياياخ

الختتػػ  رخدم بلثػػمخدمال اػػمخىالخا بتػػلخ فختتػػ  رخباظػػي رخدم ػػ ىؾخدمتػػلختصػػدرخ ػػفخ -4
دم ااؿخةبلؿخ ا امخدالوت يؾخىدمت ي ؿخبافخدألةصي لخدالةتاي لخىدم ااػؿخألفخ
 ذ خدماظػي رخدم ػ ى امخاػلخ  اػرخاػفخدألواػيفختصػدرخت باػرداخ ػفخدمصػ يعخدمتػلخ

ا لػػيخاىةلػػمخ وػػىخدألةصػػي لخبتػػرضخدم اػػؿخا ػػ خ  ػػذخ تخخت تػػرضخدم ااػػؿخ   ػػر
صىر خافخدمصىرخ.خىماسخدألارخ ذمؾخبيم  بمخم  بلثمخدمشةصػامخدمتػلخ  اػرداخاػيخ
تت  رخباظي رخدم  ىؾخدمتلخاىةلليخ ودخ طردؼخ ذ خدم بلثمخ وىخدمطػرؼخدآلةػرخ
.خ ػػذ خدمةصػػي صخدم ياػػمخم  بلثػػمخدمال اػػمخت بػػرخاػػلخدمىدثػػ خ ػػفخطبا ػػمخدم شػػيطخ

 دإل  ي لخدمذتخااير  خدألةصي لخ.خ



 
38 

 مقومات الخدمة االجتماعية:
 دال ت يدخهمذخثي د خ  اام) .1

خ هفخد ت يدخدمةدامخدالةتاي امخهمذخثي د خ  اامخىد  مخافخدما يرؼخىدم  ـى
خدم لـخب اؽكخىا تطا ختو اؿخاةت ؼخدماىدثؼخىدماش بل خ اتا خمااير لي

 ىدءخبيمىث خدمويحرخ ىخبيما ت بؿكخدمتلختىدة خدم ردخىدمةاي مخىدماةتا خ
ى  ذخ ذدخدأل يسختتـخ ا امخدمتدةؿخدمال لخبصىرتليخدمابل امكخىاتـخذمؾخ
خدموصىؿخ خى ذمؾخالخدما  ىاي خدمتلخاتـ  فخطراؽخ تي جخبوىتخ  اام
خ  اليخافخةبلؿخدمةبرد خدماادد امخىت تبرخ ح ؼخو  ي خدم ي د خدم  اام.

 أل يماع)دمت ياؿخا خاةاى مخافخدمطرؽخىد .2
خىدمةاي مخ خدم رد خةدام خال ختتا ؿ خر ا م خطرؽ خ بلت خدالةتاي ام م ةدام
خ لخطرا مخ خا ي د  خ بلتخطرؽ خةي عخىةىد خهمذ خ ذد خدماةتا ك ىت ظاـ
خدالةتاي امكخ خدمةدام خال خدإلددر  خىطرا م خدالةتاي امك خدمةدام خال دمبوت

ي امخىطرا مخدمتةطاطخالخدمةدامخدالةتاي امكخ ايخت تةدـخدمةدامخدالةتا
  يماعخا امخت ت افخبليخالخااير مخدمطرؽخدماةت  مخ ي د خالخدالرت يءخ

خبيمال مخىا تىمخدألةصي لخدالةتاي لخال ايا.
 دأل ددؼخدمتلخت  ذخدمةدامخدالةتاي امخمتو ا لي) .3

ا ي د خدم يسخمزايد خ  يءدتلـخىا دردتلـخ  ذخاىدةلمخىوؿخاش بلتلـخ ىخ
خى الـكخىا ي  خىزايد  خدم يسخ  ذخدموصىؿخ  ذخدماىدردخدمت اؼخا لي د 

دماتىار كخىت  االـخ ا امخدال ت يد خافخت ؾخدماىدردكخىافخدماه  ي خدمتلخ
خىدمط ىممخ خدمصوام خدمر يام خاه  ي  خا ؿ خاوتيةى لي خماف خةداي  ت دـ

خىدماه  ي خدال تشيرامخدأل رامخىاار ي.
خدالةتاي ا خدألةصي ااف خافخةبلؿ خىاار  خدم رد خباف خدمت ي ؿ خالخت لاؿ اف

زايد خدمتىدصؿخبافخ ارددخدأل ر خىت  اؽخدمةلىدخىا ي د خدمةاي ي خمد ـخ
خ اردد يخبصىر خثصىم.
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خ ا اي خ خةبلؿ خاف خدماةتا ام خدماه  ي  خباف خدمت ي بل  خال دمت  ار
خدمتلخ خدإلةردءد  خ يام خىت لاؿ خدماه  ي ك خباف خدمصرد ي  خموؿ دمت  اؽ

خته رخ  ذخدم بلثي خبافخدماه  ي .
 بلثاي خدمال م)دمت ادخب ة .4

خىد ـخ خىواياتلي خم ال مخدالمتزدـخب ةبلثايتلي خااير تلي   ذخدألةصي لخ  د
خا خ خدمال م خااير م خى دـ خابل ام خال ام خ  ى اي  خىاؽ خىدمت ياؿ ثاالي
 شةيصخاارخاه  افكخىدمىثىؼخالخىة خ يامخدمتصراي خاارخدألةبلثامخ

خدمتلخاا فخ فختصدرخافخ ةصي لخدةتاي لخبةر.
خ خ  ا  خايخ اي خ يام خملـ خاىار خى ف خال تاياي خ ابل   خدألىمىام خا طل  ف

خت ؾخ خ فخطبا م خدما  ىاي خدمىداام خملـ خى فخاىار خافخةداي ك اوتيةى  
خى فخ خدم ابلءك خىداتايزد  خو ىؽ خاوال خ ف خى  ا  خملـك خدما دام دمةداي 
خ فخ خاف خات  د خى ف خىدمةصىصامك خدم رام خاف خب ىع خاش بلتلـ خا  ات ياؿ

خدمةدامخدم ا دامخملـخ يدممخىا  ىممكخى  ا خا يا تلـخبيوتردـخى ددممخر ـى
ى فخارد لخشةصاي خى ا مخزابلءخال ت كخى فخاوياظخ  ذخدأل ردرخدمتلخ
اشترؾخااليخىزابلءخال ت كخى فخاوياظخ  ذخبددعخدمال مخى  ذخت لددت خا خ

خدما ظامخدمتلخا اؿخبلي.
 دماليرد خىدم در خ  ذخدمتطباؽ) .5

داخ  ذخااير مخدمال مخب درخايخت  ي خافختدراعخ  ذخا ىفخدألةصي لخثيدرخ
خد ت يعخدماليرد خدمارتبطمخبيمااير مكخىد ت يعخثاـخىدتةي ي خدمال م.

 دإل دددخدمال لخمااير لخدمال م) .6
بيإل دددخدمال لكخاتـخص ؿخدمشةصامخدمال امخمؤلةصي لخدالةتاي لكخافخ

 ي خدم  اامخااايخةبلؿخت  ـخ  ي اي خدمال مكخىافخةبلؿخد ت يعخدالتةي
خاةصخ ا امخدمت ي ؿخدمىظا ل.

 ركائز اخلدمة االجتماعية 
خى لخ)خ
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 األخصائي االجتماعي .  - 2    العميل .  -1
خ.خخادلؤسسة االجتماعية -4   اخلدمة ذاتها .  -3

 أواًل : العميل : ـ 
ا تبرخدم ااؿخ ىخاوىرخدمةدامخىثدخا ىفخدم ااؿخاردداخ ىخةاي مخ ىخاةتا ياخخ

خدمةدامخ خهما  خىص   خاي خ  ذ خدم ااؿ خ ذد خةدام خىت تاد خ ىت خاار خ ى خ يف  ىايا
خافخ خدألةرم خدم  ـى خاف خد ت يدت  خىاي خ. خدم اؿ خى  يماع خك خابيدج خاف دالةتاي ام

خ  رخ خدمةدام خم  خت دـ خدمذت خايم ااؿ خك خىاليرد  خدألةصي لخا يرؼ خاف خاوتيه د
خ يااياخبطبا ت خدم   امخىدمظرىؼخدماةتا امخدماه ر خ خهمايايا دالةتاي لخ فخا ىفخا ايا
خىدم ىد دخ خم  خدمبلزام خدمصوام خىدالوتايةي  خمت ش ت  خدمصيموم خدمتربام خى  يماع اا 
دما ظامخم بلثيت خا خدآلةرافخكخ ؿخذمؾخاتط عخافخدألةصي لخدالةتاي لخ فخا ىفخ

خب خدم  سخا ايا خ  ـ خدم  ىـ خى  ـ خدم ااؿ خبواي  خدماتص م خىدالةتاي ام خدإل  ي ام يم  ـى
خىدمتربامخىدمصومخىدم ي ىفخ.خ

ىدم ااؿخدمذتخت دـخم خدمةدامخالخةاي مخاوتيهخافخدألةصي لخ فخا ىفخا اياخهماياياخ
 يااياخبواي خدمةاي ي خى  ر يخاا خى ذمؾخبيمظرىؼخدالةتاي امخدماه ر خالختطىرخى اىخ
خدماتص مخبواي خ  ذ خدمةاي ي خكخىذمؾخاتط عخا  خ فخا ىفخا اياخهماياياخ يااياخبيم  ـى

خدالةتايعخىدم اي مخىدالثتصيدخ.خ خدماةتا ي خ   ـى
خىدم   امخ خىدالةتاي ام خدمة اام خدم ااؿ خب اي  خةيصم خبص م خدال تايـ خىا   ذد

ةت ؼخ فخارو مخىدم   امخالخ ؿخارو مخافخاردوؿخوايت خكخا اي خارو مخدمط ىممخت
دمشبيعخ فخارو مخدم حجخ ىخدمشاةىةمخكخهذدخ فخم ؿخا ليخةصي صليخدمتلخارت زخ

خ  اليخدألةصي لخدالةتاي لخالخت داا خم ةدامخ.خ
ىدم ااؿخدمذتخت دـخم خدمةدامخالخاةتا خاوتيهخافخدألةصي لخدالةتاي لخ فخا ىفخ

خ ل خال خدماه ر  خىدم ىداؿ خىتر ابلي خدماةتا ي  خبواي  خدرد تليخا ايا خى ا ام ىحلي
خىدم لىضخبويةتليخ.خ

خ)خخثانيًا : األخصائي االجتماعي
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خدالةتاي امخخدألةصي ل خبيمةدام خا ـى خدمذت خدمال ل خدماتةصص خ ى دالةتاي ل
ىالدؼخدمتةصصخالخ ذ خدمال مخهمذختزىادخدألةصي لخبيمااازد خدمتيمامخدمتلخاة ؿخ

خا  خال اياخصيموياخم  ايـخبيم اؿخدالةتاي لخى ذ خدمااازد خدمال امخ رب مخ ل)خ
خىدمةاي يخ-1 خافخدألاردد خبيما  ىاي خدم ياام  خىدماةتا ي خدمتلخا اؿخ فخازىد

خا ليخ ىدءخ  ي  خ ذ خدما  ىاي خدةتاي امخ ىخدثتصيدامخ ىخصوامخ ىخ   ام.خ
 فخازىدخبيماليرد خم  اؿخدالةتاي لخ يمالير خالخةدامخدم ردخ ىخدمالير خالخخ-2

ةدامخدمةاي مخ ىخدمالير خالخت ظاـخدماةتا خكخىايختتط ب خ ذ خدماليرد خافخهدردؾخ
خليخى  يمابليخ.خىتطباؽخمابيد 

خا خخ-3 خااير   خدمتل خدم شيط خبطبا م خدماتص م خدمةبرد  خاف خباةاى م خازىد  ف
دم ابلءخ يمةبرد خدمرايحامخىدم  ياامخىدم  امخى ذ خدمةبرد خت ي د خ  ذخهدردؾخايخاتـخ

خافخ شيطخمؤلارددخ ىخدمةاي ي خ ىخدماةتا ي خ.خ
م يسخ يما در خ  ذخوعخ فخازىدخبيالتةي ي خدمشةصامخدمصيمومخم  اؿخا خدخ-4

خ  ذخ خىدماوياظم خدم  س خىحبط خظرىالـ خىت دار خا لـ خدم اؿ خال خىدمرابم دم يس
خدماىد ادخىاارخذمؾخافخدالتةي ي خدمبلزامخألددءخدم اؿخ.خ

خىد ت يعخ ذ خدمص ي خدمال امخت تادخ  ي ياخافخ بلتخثىمخر ا امخ لخ)خ
خدمدرد مخدم ظرامخ.خخ-
خدمتدراعخدماادد لخ.خخ-
خير مخدم   امخب دخدمتةرهخافخارد زخدمت  اـخدماةت  مخ.خدمااخ-

خىملذدخاإفخ ذ خدم ىمخدم بلتخت تبرخاوىرخه دددخدألةصي اافخدالةتاي اافخ.خ
 ثالثًا : اخلدمة : 

خ ىخ خمؤلاردد خا ي دد خاىةلم خت داـ خ   يء خدمتلختتـ خدمةطىد خدمال ام خبيمةدام ا صد
ىد خ  ذخدمدرد مخىدمتشةاصخىدم بلهخدمةاي ي خ ىخدماةتا ي خ.خىتشتاؿخ ذ خدمةط

خ.خايم ردخصيوعخدماش  مخاوتيهخهمذخدرد مخويمت خدرد مخدةتاي امخ
خ ـختو اؿخدمظرىؼخدمتلخ د خهمذخدماش  مخ ـخىح خدمةطىطخدمر ا امخ

خماىدةلمخاش  ت .خ
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خ  حي ليخ خثدرد  خ  ذ خم ت رؼ خ  اام خدرد م خهمذ خاوتيه خاإ   خدمةاي م خ اى  اي
خاؿخظرىالـخب صدخىح خةطمخم  اؿخا ليخ.خىاليردتلـخا ؿختو 

 ايخبيم  بمخمت ظاـخدماةتا خاإ  خاوتيهخهمذخبوتخدةتاي لخىذمؾخبلدؼخدمت رؼخ  ذخ
خدمتةطاطخ خاتـ خى ةاردا خدمبوت خ ف خت تج خدمتل خدمباي ي  ختو اؿ خ ـ خدماةتا  دوتايةي 

خمت اامخ ذدخدماةتا خ.خ
خدمت خم  اؿ خ  ي ام خابيدج خدمةطىد خ  ذ خ ذ  خ ؿ خدم ردخىت تاد خا ي د خدمذت طبا ل

خىاليردتلـخ خ  حي لي خب درد  خدم لىض خ  ذ خىدمةاي م خك خاش بلت  خاىدةلم   ذ
خىدماةتا خالخثدرت خ  ذخدماىدءامخبافخدوتايةيت خىاىدرد خ.خ

خ)خخرابعًا : ادلؤسسة االجتماعية
ت تبرخدماه  مخدالةتاي امخ لخدمااددفخدمتلختايرسخاا خدمةدامخكخىالخا  لخذمؾخ فخ

خد ط   خدمةداي خودا ياخدمةد خا د خا طخك خدالةتاي ام امخالختايرسخهالخالخدماه  م
 وىخدمبا ي خدماوتيةمخهمذخةدامخ.خىدماه  مخدالةتاي امخ لخدماه  مخدماتةصصمخ

خمةدامخدألارددخىدماةتا ي خ ىخ  ليخ.خ
خبظرىؼخ خدمتات  خ  ذ خ ب ي لي خا ي د  خب صد ختايرسخدمةداي خدالةتاي ام ايمادر م

خافخدمةدامخدةتاي ا خىدماص  خا ت اد خ  ذخدمتوصاؿخدمدرد لخدىفخه يثم خت يى لـ م
خدمةدامخ خ  ذ خا تاد خىدما تش ذ خه تيةلـ خىزايد  خم  لىضخب ايمم خ  دد  دالةتاي ام
دالةتاي امخ ى ا مخ يامخافخى ي ؿخه  يعخدماراضخمبىد تخدمطا  ا مخدمتلختة   خ

خثيدرداخ  ذخدمش يءخ.خ
خدالةتاي ام خدماه  م خالخخىت اؿ خدم ي د  خدالةتاي ام خىدما تىاي  خدم اـ خهطير ال

دماةتا خىت تادخا   تليخا ليخىت اؿخ  ذخدم لىضخبليخ ايخى  ليخترتبطخبيوتايةي خ
خدماه  مخ ختلدؼ خىال خ ذد خك خاطيمبم ختو اؽ خال خدمى ا م خ  لي خبي تبير دماةتا 

يخ  ذخدالةتاي امخهمذختو اؽخ  عخايدتخواتخ  ليخت تادخالخىةىد يخىد ـخ اي ل
خدمةدامخ خ  الي خت تاد خدمتل خدأل ي ام خدمر ي ز خ ل خ ذ  خ. خىدأل يمل خدمدىمم ها ي اي 

خاا خ. خدالةتاي امخالخدماةتا خدمذتخت ـى
خ
خ
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 :  طرق اخلدمة االجتماعية
ت رحػػ خال ػػمخدمةداػػمخدالةتاي اػػمخم  شػػ  خىدمتطػػىرخاػػفخةػػبلؿخطرثلػػيخدمال اػػمخخ

خىااايخا لختىحا خما يمـخدمتطىرخىدم ش  خافخةبلؿخطرؽخدمةدامخدالةتاي امخ)خ
 :  أوالً : طريقة خدمة الفرد

ـخىاػلخ1917د ترؼخبطرا مخةدامخدم ردخ  ىؿخطرا مخم ةدامخدالةتاي امخ ػيـخخ
 ي  خدم تر خب دخدمورعخدم يماامخدألىمذختشي دختش اؿخدمةداػمخدالةتاي اػمخاػلخخدمىدث خك

خدالةتاي اػمخىد ػتطيعخ ثيمعخال لخ.خا دخ ي د خدمورعخ  ػذخت ػدـخا اػىسخاػلخدم  ػـى
خدألةصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي اىفخدالةتاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي اىفخ فخا ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىدخا لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيخ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿخاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيخ

خاص  خم ال مخ.خ
 ثانيًا : طريقة خدمة اجلماعة : 
خاي ػػػػػمخ طرا ػػػػػمخ ي اػػػػػمخم ةداػػػػػمخدالةتاي اػػػػػمخةػػػػػبلؿخد تػػػػػرؼخبطرا ػػػػػمخةداػػػػػمخدمة

خـخ.خ1937ػخخ1936 يالخ
ىت تبػػػرخدماوػػػبل خدالةتاي اػػػمخدمبىت ػػػمخدمتػػػلخظلػػػر خاػػػفخةػػػبلؿخطرا ػػػمخةداػػػمخ
دمةاي ػػمخ.خ.خى ػػيفخدملػػدؼخاػػلخدمػػد ى خمظلػػىرخ ػػذ خدمطرا ػػمخ ػػىخا ػػي د خدمالػػيةرافخ

ـخدمةداػػدخاػػفخةػػبلؿخدمةػػددخهمػػذخدمىالاػػي خدماتوػػد خدألارا اػػمخكخم ت اػػؼخاػػ خثػػاـخاةػػتا ل
خ  شطمخدماوبل خدالةتاي امخ.خ

 ثالثًا : طريقة تنظيم اجملتمع : 
خد تػػػػػػػػػرؼخبطرا ػػػػػػػػػمخت ظػػػػػػػػػاـخدماةتاػػػػػػػػػ خطرا ػػػػػػػػػمخ يم ػػػػػػػػػمخ  ي ػػػػػػػػػامخاػػػػػػػػػلخدمةداػػػػػػػػػمخ

خـخ.خ1946دالةتاي امخ يـخ
ىبي ت ردضخت يرارخاهم ي خدمةداػمخدالةتاي اػمخاتحػ خثاػيـخدماتةصصػىفخاػلخ

 راػػػػؼخةػػػػيصخ ػػػػفخت ظػػػػاـخدماةتاػػػػ خاػػػػلخـخبىحػػػػ خت1926ت ظػػػػاـخدماةتاػػػػ خاػػػػلخ ػػػػيـخ
ر ػػػػػػػزخ"خددىدردخما ػػػػػػػدايفخ"خ  ػػػػػػػذخدم ا اػػػػػػػي خخ1921صػػػػػػػىرت خدألىمػػػػػػػذخ.خ.خا ػػػػػػػلخ ػػػػػػػيـخ

دمداا ردطاػػمخكخىدمتةصػػصخاػػلخدرد ػػمخت ظػػاـخدماةتاػػ خاػػفخةػػبلؿخةلػػىدخدإلث ػػيعخ ةػػزخ
اػػفخدمحػػبطخدماةتا ػػلخبي ػػتةددـخدمةلػػىدخدمداا ردطاػػمخىحػػايفخدموصػػىؿخ  ػػذخةداػػمخ

خبى ي ؿخةيصمخ.خ.خىافخةبلؿخدمتددةؿخااايخبا ليخ.خخافخدماتةصصافخكخدما ظاي 
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ـخ ػػرؼخ"خددىدردخ"خت ظػػاـخدماةتاػػ خاػػفخةػػبلؿخاةيم ػػليخكخى تػػعخ ػػفخ1922ىاػػلخ ػػيـخ
دمت  اؽخىدمت ياـخبافخدماه  ي خكخى فخدمتةطاطخم  اىخدما ػت ب لخاػلخاةتاػ خدمةداػمخ

خدالةتاي امخافخةبلؿخمةيفخ ى  خم تاىاؿخدمو ىالخ.خ
خ

 االجتماعيةجماالت اخلدمة 
 :أوالً: اخلدمة االجتماعية األسرية

 التعريف باألسرة:
ت راؼخدأل ر خمتمخبا ةـخم يفخدم رعخألبفخا ظىرخ"  ر خدمرةؿخبا  ذخ شارت خ
خىر ط خدألد ىفخأل  خات ىمخبلـكخىدأل ر ختشارخهمذخا  ذخ شار خدمرةؿخى  ؿخبات ".

خا ياخخت راؼ خا اشىف خ بلثي خا ا م ختربطلـ خدألاردد خاف خ"اةاى م خمؤل ر  ةيرت
خ ايخ خدألب يءك ختربام خا  ىمام خا يا خىاترتعخ  ذخىةىد ـ خ بلثي خة  ام ىتةا لـ

خاش  ىفخىود خدثتصيدامخىدود ".
خبصبل خدمدـخ خارتبطخ  حيه ي خ ىمام خ"ةاي م خدالةتاي ام ت راؼخثياىسخدمةدام

خا خدمذت خدمزىده خ ى خاتبيدممخىدمتب ل خىدمتزداي  خىو ىؽ خاشترؾ خهثيام خاوؿ تحاف
خىتىملخا  ىمامخدمت ش مخدالةتاي امخمؤلط يؿ".

سهامها ةسريًا:  الخدمة االجتماعية وا 
تتا ؿخااايخاد ـخىا ززخثايـخدأل ر خب ددءخىظي  ليخدالةتاي امخدأل ي امخبيماةتا خ

افخ ةؿخت يدتخىثىعخخافخت بامخماتط بي خ اردد يكخ ايخ فخدمةدامخدالةتاي امخت اؿ
خ ىخ خ ةبلثل خت  ؾ خ ى خ  رت خ  ؼ خاف خ اي لي ختلدد خدمتل خدماش بل  خال دأل ر 
خىتبطئخافخ خدأل ر  خ اى خدمتلختهةر خافخدمصىر خاار ي خ ى خ ب يء ي خت ش م دةتبلؿ

خ ارخ ددءخ دىدر يخدالةتاي امخىدمتربىام.
خدإلطيرخ  ذخه شيءخارد زخاتة خالخ ذد خدالةتاي ام خدمةدام صصمخىتتا ؿخةلىد

ت  ذخبشهىفخىاش بل خدأل رخىتتىدةدخبددةؿخدمارد زخدم   امخبترضخدمتىدةدخ فخ
خثرعخافخ ارددخ ذ خدأل رخىدمت رؼخ  ذخةاا خاشي  لـ.
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خ ىخ خثي ى ااف خاف خىشهى لي خدأل ر  خباةيؿ خدماةتصاف خا  خدمت ياؿ خدألار ىات دم
م حيايخدمتلخهددراافخ ىختربىاافخ ىخدةتاي اافخب صدختبيدؿخدألا يرخا لـكخىطرحخد

ختوتيهخهمذخوؿخى بله.
 دور األخصائي االجتماعي بالمجال األسري:

دمت رؼخ  ذخ  ى اي خ ارددخدأل ر خىرابيتلـخىويةيتلـخدأل ي امخىطاىويتلـخخ–خ1
خالخدمواي .

خا ززخافخ  تلـخالخد تتبلؿخت ؾخختىاارخ–خ2 خباي دم رصخدمات دد خألارددخدأل ر 
خ فخ خىدمت بار خ ا ير ـ خىطرح خدالةتاي امك خاشير تلـ خ ايـ خدمبيع خ  ت  دم رصك

خاشي ر ـكخىدم شؼخ فخاىد بلـخىدمت يىفخااايخبا لـكخىارسخدم اـخدألةبلثام.
حيعخباتلـخافخةدادخت  اؿخ ارددخدأل ر خبيمدرةمخدمتلختا  لـخافخترتاعخ ىخخ–خ3

خدإلردد خ خاا  ختتود خةداد خا لـى خىاؽ خم بلثي ك خىب يء خ  رت خدةتاي ل ختتار  بر
خدم راؽخ خةبلؿ خاف خدأل ر ك خ اردد خباف خاااي خدمت ي ؿ خ  اام خاالي خىتتزداد ىدم زاامك

خدأل رتخدمىدود.
ت  اذخبرداجخا ا مختةدـخصتيرخدم فكخافخواتخترباتلـخىدل ددد ـخىت ىاحلـخخ–خ4

خى  خافخ بى خ ىخ اىامخب بعخطبلؽخىدمدالـخ ىخدةتبلالاي. ايخا  د
دم اؿخ  ذخىح خدأل ددؼخىدمةططخىدمبرداجخدمتلخت ززخاايخا رؼخبيمتىدزفخخ–خ5

خدأل رتخدمذتخالدؼخهمذخت ااـخدماىدثؼخدأل رامخدمرد  م.
خدماتا ؿخالخدمدرد مخىدمتشةاصخ ـخخ–خ6 هتبيعخ لجخى   ىعخةدامخدم ردخبيأل ر 

خدم بله.
ت  اؿخدمدىرخدماه رخافخثبؿخدألةصي لخدالةتاي لختةي خبرداجخىةططخت ظاـخخ–خ7

خمصيم خ خدمارةى  خىدمطيثي  خدإلا ي ي  خىا ت ار خدمت ي ؿ خ  ذ خاب ت خباي دأل ر ك
ةدامخثحامخدأل ر خىذمؾخافخةبلؿختىوادخةلىد خا خدم ايدد خدماو امخدمتلختا ؿخ

خد خ ا اي  خال خات يا م خبشرام خىاىدرد خاه ر ك خىدمتربامخبىد ت خىدإلرشيد متىةا 
خدأل رام.

هبردزخدىرخا اىسخىادرىسخافخثبؿخدألةصي لخدالةتاي لخااايخا ززخافخخ–خ8
خىىدةبيتلـخ خىا  ىمايتلـ خ دىدر ـ خالخ يام خدأل ر  خدمت ياؿخدأل رتخبافخ اردد ا لىـ
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خىدمتردبطخ خذمؾخهمذختو اؽخدمىايؽخىدال ت ردرخىدمىود  خىا ـى خدمب ضك خب حلـ تةي 
بيمش ؿخدمذتخا ا ليخ  ذخت بامخاتط بي خ اردد يخدأل ي امخىت دامخىظي  ليخمؤل ر خ

خدمليامخىدمواىام.
خا تلخد تايـخدألةصي لخدالةتاي لخبيمت ياؿخدأل رتخافخواتخدمت ياؿخ ىافخ  ي
خدألةصي لخ خا   خا ت اد خدمذت خدمب ي ل خدما ىـ ختشاؿ خىدمتل خدماةت  م خا ىايت  ا 

خدأل ر خىب يءخ طرداليخدمزىهخىدمزىةمخىدألب يء.دالةتاي لخالخدمو يظخ  ذخ ايفخ
خى  يؾخ خا ت رك خ يط ل خةى خال خدأل رام خدمواي  خثايـ خاا  ل خدم يط ل خدما ـى  اي
خدما ىـخ خى  يؾ خدم  اامك خدأل رام خدمتربام خا لىـ خار خ خدمذت خدمدا ل دما ـى
خىاةتصخدما ىـخ خمؤل ر ك خىدمةيصخبتىاارخاتط بي خدم اشخدأل ي ام دالثتصيدتك

خلخبيم  يامخب بلامخدألبىافخدمصوامخىصىالاخهمذخ  ؿخا ياذ.دمصو
خدمت ياؿخ خإلوددت خ  ا  خال خدما ىاي  خت ؾ خب ؿ خدألةصي ل خد تايـ خةبلؿ ىاف
خدمةدامخ خال ام خا لـى خاف خت اؽ خدمتل خدماحيااف خاف خ  ار ختتح  دأل رت
خ  رامخ خ بلثي  ختو اؽ خ ةؿ خاف خدماةتا ك خال خدأل ر  خثحياي ختةي  دالةتاي ام

خ  اام.
 انيًا: الخدمة االجتماعية المدرسية:ث

 وظيفة المدرسة وةهميتها:
ت تبرخدمادر مخاه  مخدةتاي امخ يامخت اؿخىاؽخا لىـخت يا لخا خدأل ر خافخ
واتختشيب خدأل ددؼخىدماليـخدمتربىامخدمةيصمخبيم شءكخ ايخت تبرخدمبا مخدم ي امخهذدخ

الختربامخدم يش افكخبي تبير يخخايختا خا ير تليخبيما زؿكخهالخ  ليختا ؿخ دد خ يةوم
خدمتربىامخ خدم بؿ خىتىاار خدم شء خ ىم ؾ خةي عختىةا  خال خت اؿ خاتةصصم ا ظام

خدمابل امخملـخىموايتلـ.
خدماليرد خدالةتاي امخ خاف خا ت عخدم داد خ ف خدم رد خا تطا  خدمادر م خطراؽ ى ف

مت ياؿخىدمةبرد خدمبلزامخم خالخوايت كخبايخاا فخافختو اؽخىظي   خدالةتاي امخىد
خثصىمخ خىد ت يد  خىد  م خىا راام خ  اام خ  ذخة  ام ا خدماش بل خدمتلخت ترح 
خا ط ؽخ خاف خى  رت  خى ثرد   خبا ت  خا  خىدمت ياؿ ا ي ايت ك خىدل خىاه بلت  خاليردت  اف

خت ي ؿخىت اؼخهاةيبلخا خثاـخىت يمادخت ؾخدمبا ي خدماةت  م.
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 مفهوم الخدمة االجتماعية المدرسية:
اي امخدمادر امخب  ليخاةلىدد ختتصؼخبيمال امخبواتخت لـخت رؼخدمةدامخدالةت

ا خاار يخافخدمالفخ فخطراؽخدمت ياؿخا خاةتصافخثيدرافخ  ذخدمت رؼخ  ذخ
خبيم اىخ ختلتـ خات يا م خت ؾخدماةلىدد خهمذخر يام خافختوىاؿ دمىث خدمذتخاا  لـ

سخدالةتاي لخمؤلارددخىدمةاي ي خىدماةتا ي خ  ؿكخافخةبلؿخاةاى مخافخدأل 
ىدمابيدجخى برخا   مخاودد خت اؿخافخ ةؿختلا مخدمظرىؼخدمابل امخمتو اؽخدم اىخ
خات ؽخىاتايشذخا خظرىؼخ ىدمراي امخىاؽخااىؿخىثدرد خدألارددخىدمةاي ي كخىباي

خىدوتايةي خدماةتا خدمذتختتىدةدخاا خت ؾخدم  ي .
خابي ختطباؽ خب ا ام خدمادر ام خدالةتاي ام خدمةدام خت راؼ ختـ خبةر خةي ع دجخاف

ىطرؽخدمةدامخدالةتاي امخبترضختو اؽخ  ددؼخدماه  مخدمت  ااامخدماتا  مخالخ
خىثتلـخ خال خا اشى لي خدمتل خم واي  خ    لـ خم طبلعخىدل ددد خدم رصخدمت  ااام تىاار

خدمويحركخىت ؾخدمتلخ اىدةلى ليخالخوايتلـخدما ت ب ام.
اةلىدد خىبرداجخىت راؼخبةرخاشارخ  ذخدمةدامخدالةتاي امخدمادر امخبىص ليخ

خدألةصي اىفخدالةتاي اىفخبتلا تليخمط بمخدماددرسخافخ ةؿختو اؽخ ىةداي خا ـى
  ددؼختربىامخاودد كخىت اامخشةصايتلـخهمذخ ثصذخدرةمخاا  مخىتا ا لـخافخ
دال ت يد خافخدم رصخىدمةبرد خدمادر امخدماةت  مخبيم درخدمذتخت ا خب خا دردتلـخ

خىد ت ددددتلـ.
 جتماعية بالمجال المدرسي:دور الخدمة اال

خا ا لـخ  ذخهشبيعخويةيتلـخدأل ي امخماسخااايخ ت داـخدم ىفخىدمد ـخم طبلعخباي
ختوصاؿخ خ  ذ خدمطبلع خا يى م خوات خاف خىدأل يداال خدمت  اال اةتصخبيماةيؿ
خدمتلخ خا ا لـخ  ذخب ىغخدم تي جخدماتااز كخبؿخافخواتخ دىدر ـ درى لـخىتلا مخاي

ايخا ترحلـخافخص ىبي خىاش بل خالخاواطخبا تلـخدمتلخاا فخم بليختةي خوؿخ
اتىدةدىفخبليكخىافخواتخهاةيدخ ىعخافخدمتردبطخىدمتىدصؿخااايخبا لـخمت زازخا لىـخ

خدمت ي ؿخىدمت يىفخىدماشير مخااايخبا لـخىبافخا  االـ.
ى  ذخدألةصي لخدالةتاي لخ فخات يىفخا خهددر خدمادر مخااايخا اؿخ  ذختو اؽخ

دمتربىامخىدالةتاي امخىدمت  ااامخم طبلعكخىدماشير مخالخوؿخايخا ترضخدماص ومخ
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دمادر مخ ىخهددرتليخافخص ىبي كخبايخاا فخ فخاىارخا يةياخال  تيحخدمادر مخاا  مخ
الخهددرتليخالخدمت يىفخىدمتىدصؿخا خا ظاي خدماةتا خافخةلمخىا خ ىمايءخ اىرخ

خدمطبلعخافخةلمخ ةرم.
خ خدىر خدالةتاي ام خواتخىم ةدام خاف خدمادر م خى  ددؼ خىظا م خد ـ خال ا اىس

خاا خ ختت ي ؿ خةيا  خار ز خهمذ خدمادر م ختوىاؿ خال خدالةتاي ل خدألةصي ل ةلىد
خىالخ خم طبلعخدمذافخاش رىفخب  صخالخاىدرد ـك خدمد ـ خىاىار خدمطبلعك   شطم
دمظرىؼخدمابل امخ  ذختدراعخدما  اافكخىت  االـخابيدجخدمةدامخدالةتاي امكخافخ

صددرخدم تابي خدمتلختت يىؿخدىرخىر يممخدمةدامخةبلؿخت ظا ـخدمدىرد خدمتدرابامخىدل
خدإلرشيدامخ خدماويحرد  خ  د خةبلؿ خىاف خبيماةتا ك خدم لىض خال دالةتاي ام

خىدمت ىارام.
افخةي عخبةرخت  ذخدمةدامخدالةتاي امخدمادر امخم لـخدمىدث خدمت  االخىىظا ت خ

زدم مخايخارتبطخبذمؾخدم لـخافخا ىثي خىات خدالةتاي امخدما ا مخم ىظا مخدمتربىامخىدل
خه  ي ات خ خىاوتـر خدمطيمع خطيثي  خاف خا زز خدةتاي ل خمت ي ؿ خم طبلع دماةيؿ
خمدا خ خىا ال خبيماةتا ك خاي  م خثى  خ اش ؿ خبي تبير  خدم ايدام خبيماليرد  ىاد ا 
خت  عخ خدمتل خدمةاي ي خدمادر ام خةبلؿ خاف خمتار ك خىدماشير م خبيما  ىمام دمش ىر

الخص ؿخشةصامخدم ردخىابيدردت خالخ باؿخهبردزخةططخاتااز كخى ا يرخخدىرداخ ياياخ
ت لـخالخدالرت يءخب  ددؼخىر يممخدمادر مخىت شؼخ فخدماىد عخدإلبدد امكخى فخ
رابت خالخااير مخدأل شطمخدمتلخارد يخابل امخىا اد خبايخاةصخدمةي عخدمت  االخ

خىدالةتاي لخ  ذخودخ ىدء.
 ة ورعاية الشباب:ثالثًا: الخدمة االجتماعي
 مفهوم رعاية الشباب:

خت دااليخ خاتـ خدمتل خدمةداي  خاف خاةاى م خب    خدمشبيع خر يام خا لـى خت راؼ تـ
خىذمؾخ خدم طيع خذد  خال خىدم يا م خدماةت  م خىدملا ي  خدماه  ي  خثبؿ خاف م شبيع

خباد ـخىتزىاد ـخبيمةبر خدمةاي امخدمتلختتا خملـخارصياخ ى  خم  اىخىدمتطىر.
ىت راؼخبةرخاىح خطبا مخدمةداي خدمتلخت دـخباةيؿخر يامخدمشبيعخافخواتخ
خىدل  ي امخ خىدل شي امك خىثي امك خىذد خ اي  خىاةلىدد خا ظام خال ام خةداي    لي
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خم شبيعخبترضخه ي تلـخ  ارددخ ىخةاي ي خمب ىغخ خىت ةار ي ى بلةامخاتـختىاار ي
خ بل خىتو الي خت ىد ي خىدمتل خدما ت ر ك خدما يمام خىا تىاي خدمواي  خاتااز  ثي 

خدمذتخ خاةتا لـ خىطاىوي  خىرابيتلـك خىااىملـ ا ي يتلـ خىدل ختتبلءـ دةتاي ام
خاتىدةدىفخب .

خاةاى مخ خال خاتا ؿ خدمشبيع خر يام خا لـى خهف خدم ىؿ خاا ف خ بؽ خاي خةبلؿ اف
خدما رامخ خ  ذ ختب ذ خىدمتل خبيماةيؿ خىدماةتصىف خدمال اىفك خا دالي دمةداي خدمتل

خا  خا ت اد خبوات خ بلثي خىدم  ـ خىب يء خىةبردتلـ خا دردتلـ خت اام خال خدمشبيع لي
اتاي  مخى يدامخا خ ارددخدماةتا كخىدال ةردطخالخبرداجخدم اؿخدمةاي لخ برخ ددءخ
ات ياؿخا ا لـخ  ذخاىدةلمخىوؿخاش بلتلـخافخةبلؿخطرحخدمو ىؿخدمب يء خىدم اؿخ

الخت ا لـخا خ  ذخدمىثيامخافخودىتخت ؾخدماش بل خا ت ببلاخدألارخدمذتخا ي ـخ
وددتختتارخدةتاي لخا ززخافخا لىـخدمب يءخدالةتاي ل. خبا يتلـخدالةتاي امخىدل

 مفهوم رعاية الشباب في الخدمة االجتماعية:
خدمب يءخ خحىء خ  ذ خدالةتاي ااف خمؤلةصي ااف خدم يام خدمااير م خاةيؿ ىت  ل

دةؿخدمةدامخدما رالكخىدم اـخىدماليرد خدمتلخترتبطخبيال تةددـخدألا ؿخأل يماعخىاد
خدالةتاي امخ خىأل  يؽ خدمشبيع خا  خدمال ل خدمتدةؿ خىت  اذ خمتةطاط دالةتاي ام
خدمتتارخ خىتىةا  خدماةت  م خبا يتلـ خت اؼخدمشبيعخا  خبترضختو اؽ خبلـ دمارتبطم
دمذتخاا يفخدمشبيعخافخوؿخايخا ترحلـخافخاش بل خىا الخا دردتلـخىاليردتلـخ

خدماةت  م.
خر يامخدمشبيعخالخدمةد امخدالةتاي امكخ ىخ ا امخدمااير مخدمال امخدمتلخىا لـى

خبليخ ةصي اىفخدةتاي اىفخازىدىفخبيمةبر خىدما رامخدم  اامكخألةؿخدم اؿخا خ ا ـى
دمشبيعخااايخاو ؽخملـخ  دداياخىثي امخى بلةامخىت اىامكخ فخطراؽخايخات  ى  خافخ

خدمةد خال م خىاليرد  خىثاـ خا يرؼ خاالي ختطبؽ خات يا مك خىةداي  امخبرداج
دالةتاي امخىاتـخدمتر ازخااليخ  ذخابد خ اؿخدم راؽخدمىدودخى  ذخحىءخهاداىمىةامخ

خدماةتا كخىىاؽخدم اي مخدم يامخمر يامخدمشبيعخىت ااتلـ.
 دور الخدمة االجتماعية في رعاية الشباب:
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خدمشبيعخافخةبلؿخ بلتخاويىرخ يامخ خت اؿخ  ذخر يام خدالةتاي ام هفخدمةدام
خدمة ختىاار خال خدمةداي ختتا ؿ خةي ع خا ل خىدإل اي امك خىدمىثي ام خدم بلةام داي 

خب ؿخايخ خدم ردامخافخةبلؿختزىاد ـ خا يىفخدمشبيعخ  ذخوؿخاش بلتلـ دم بلةام
ا ززخىا الخىا ىتخافخشةصايتلـخىافخ  تلـخب    لـختةي خوؿخت ؾخدماش بل كخ

ش بل خىا ت افخدألةصي لخدالةتاي لخ  يخب ا اي خةدامخدم ردخالخدمت ياؿخا خا
خدمشبيعكخىدماتا  مخالخدمدرد مخىدمتشةاصخ ـخدم بله.

خب خدألةصي لخدالةتاي لخافخ خدمةداي خدمىثي امخاتتا ؿخالخدمدىرخدمذتخا ـى  اي
خدمىثي امخ خةدايت  خبت داـ خدإل ردع خطراؽ خ ف خدماش بل  خال خدمىثىع ختبلال وات

خ خا ي ا  خىاي خىتةيرب ك خةبرت  خىدث  خاف خا تش ر خ ف خب د خةيصم ب ضخم شبيعك
خاابيدرخ خت اؼخا خدماةتا ك خى دـ دمشبيعخافخحتىطخىظرىؼخبا امخاارخالا  
خىث  خ خهف خدماش  م خ تي ج خبوةـ خىدمتبصر خذمؾك خال خدمةاا  خا  خبيمت يىف وا لي
خاابيدرخدمشبيعخبدىر ـخالخت  اؿخدمةلىدختةي خدموا ىممخدىفخظلىرخت ؾخدماش بل .

خ خالخةلىد ختتا ؿخدمةداي خدإل اي ام دألةصي لخدالةتاي لخااايخافخةي عخبةر
ا ززخافخ ا اي خب يءخىدل ايخدمشبيعخب دختزىاد خبيماليرد خدمبلزامكخ يما در خ  ذخ
دمت  ارخىدإلث يعكخىتلا مخدمشبيعخ  ذخت بؿخىدث لـخ ىالاكخىافخ ـخدم اؿخ  ذختتاار خ
خىدتةي ي خ خثاـ خإل ايء خدمطراؽ خاالد خباي خب ك خ  تلـ خى  ع خدمشاىمامك بيمصىر 

خد خى بلثيتلـخىةبرد  خةي عك خاف خدمب ض خبب حلـ خ بلثيتلـ خىتد اـ مشبيع
خىد ت يعخا يرؼخ خىدتةي يتلـ خ  ى ايتلـك خىت داؿ خدمةي عخدآلةرك خاف باةتا لـ
ةداد خىت  اي خ صرامخات يا مختر خخافخا لىـخت ي  لـخا خاةتا لـكخافخ ةؿخ

خه ردءخ لحت .
خ خاه  ي خر يام خةلىد خا  خدالةتاي ام خدمةدام دمشبيعخالختزىادخىتشترؾخةلىد

خبواتخ خى  يات ك خىا ت دد خدماةتا  خثاـ خا  خاتايشذ خباي خدمصيموم دمشبيعخبيم اـ
ت افخدمشبيعخ  ذخدماشير مخالخةططخىبرداجخى  شطمخت ؾخدماه  ي خافخةبلؿخ
د ت اير ـخمطيثيتلـخىةبردتلـخىت ىافخا ت بي خىاليرد خ   امخىدتةي ي خةداد كخ

خىخ خدالةتاي امك خدما  ىمام خدمش ىرخ تواؿ خىت اام خبيماةتا ك خدمليام خدألدىدر م ع
خواتخه بي خشةصايتلـخ خىدمت يىفخافخ ةؿخدملدؼخدماشترؾك برىحخدم راؽخدمىدود
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ىت ااتليخىدال ت يد خافخدمر يامخدمات يا مخدمتلخات  ى ليكخ   امخ ي  خ ىخة اامخ ىخ
خدةتاي ام.

خدالةتاي ام خدمةدام خ  شطم خت  ذ خدمتل خدم   ام خدماليرد  خالخخت اد ختتر لي  ف
خدماىحى امخ خاف خ بار خب در ختىدةللـ خدمتل خدماش بل  خا  خت يا لـ خال دمشبيعك
خدماةتا كخ خت اام خال خدمليام خىدمىدةبي  خدألىمىاي  خباف خىدمربط خدإلاةيبل ىدمت  ار
خدماتيومخ خدماىدرد خاف خىدال ت يد  خةدات  خال خىدمت ي ل خدمىالء خاحيااف ىت زاز

خدم ردغخالخدم اؿخدم يا .ىدمطيثي خدما ط مخىد تتبلؿخ ىثي خ
ويمكن لألخصائي االجتماعي ةن يقدم ويضيف الكثير من اْلسهامات فيما 

 يخص ْعانة الشباب نحو تحقيق ةهدفه:
خافخخ–خ1 خاا ف خاي حيام خىدل خدمشبيعك خبر يام خدمدرد ي خىدمبوىتخدمةيصم ه ددد

خا تروي كخ ىخبرداجخ ىخةططخت ي دخالخدالرت يءخبت ؾخدمر يام.
 شطمخدمشبيبامخىدالرت يءخبليخافخةبلؿخت ظاـخدما   رد خىدمروبل خد ـخدألخ–خ2

خىت  اؿخاشير ي خدمشبيعخباةت ؼخ  ىد لي.
دإل ليـخالخه دددخدمةططخىدمبرداجخدمتلختلتـخبيمشبيعكخىتلدؼخهمذخه اي لـخخ–خ3

خثيد خ خماصبوىد خىت  ا لـ خىدم   ام خىدم   ام خىدمة اام خدالةتاي ام خدم يوام اف
خ  بىدخ دىدرداخواىامخافخحافخبرداجخ لحمخدماةتا خىت اات .بيماةتا كخىا

طرحخاش بل خدمشبيعخىايخا تيعخوايتلـخافخ  صخىا ىثي خ ايـخدمةلي خخ–خ4
خىدمةططخ خىدمى ي ؿ خبيمطرؽ خدمشبيعخىت اات  خم لحم خدمدد ام ىدماه  ي خدألةرم

خدم يةوم.
خبا امخ–خ5 خاف خدمرد  م خىاش بلت  خاةتا لـ خب حياي خدمشبيع ىدثتصيدامخختبصار

خىدةتاي امخىدل  ي امخىصوامخىاار ي.
خمىط لـخخ–خ6 خد تاي لـ خ  ذخدمت اؼخدالةتاي لخىت زاز خدمشبيعخىا ي د ـ د ـ

خىاةتا لـخى  ر ـخىت ىاد ـخ  ذخدال تايدخ  ذخدم  س.
 رابعًا: الخدمة االجتماعية ورعاية المتفوقين والموهوبين:

خبي خةيصيا خد تايايا خدالةتاي ام خبيماةتا كخ ىم خدمةدام ماى ىبافخىدم  ي خدمات ىثم
خدما  ى ي خ خ ف خدمت بار خال خدمذد  خ  ذ خدال تايد خاحيااف ختر اخ خةبلؿ اف
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دإلبدد امخىدألا يرخدمتلخترتبطخبت  اؿخدماليرد خ  ذخ  سخ  اامكخىت  اي ختترةـخ
خدماةتا خىت لـخالخت اات كخىت ززخافخ ت ؾخدما  ي خدإلبدد امخهمذخ  شطمختةدـ

خد خىا تىد ـخدم  رت.  يامخ ارد
ومن بين جهود الخدمة االجتماعية في مجال دعم الموهوبين والمتفوقين ما 

 يمي:
تىاارخدما يخخدمابل ـخملـخىدمذتخاا فخافخد تشيرخاىد بلـخدماةت  مخىتىوادخخ–خ1

خبدىرخ خىىد ام خات يا مك خهبدد ام خا خدم اؿخافخةبلؿخبا م خ وىخدماةتا ك ر يمتلي
خر مخدماةتا .دماىد عخالخه ردءخو

خدم  امخخ–خ2 خدمابلا  خىذد  خدالبت يرام خدمات ىثاف خى  ايؿ خاىد ع خىد ـ تشةا 
خىدإلبدد امخدألصا مكخ ىدءخ يفخدمد ـخايداياخ ىخا  ىايا.

تىوادخدمةلىدخىدمت يىفخا خدماه  ي خدما  امخبر يامخدماى ىبافكخىذمؾخ فخخ–خ3
خ خت ؾ خا ؿ خت ظـ خدمتل خدمبرداج خىدل ددد خدمةطط خر ـ خايخطراؽ خملي خىتىار دأل ايؿ

ختوتية خافخد ـ.
خ  حيءخخ–خ4 خبي تبير ـ خدإلبدد ام خىبرداةلـ خىدمات ىثاف خدماى ىباف خا  دمت ياؿ

اي  افخبيماةتا خىبي تبيرخ فخت ؾخدمبرداجختش ؿخ دد خالختةدـخدم ردخاو عكخبؿخ
خت ي ـخالخ لحمخدماةتا خدالةتاي امخىدم  ياامخىدم  رامخىدمت  ااام.

خدماى ىبافخىدمات ىثافخافخةبلؿخه دددخبرداجخت يا امخااايخبا لـ.تو ازخخ–خ5
خدمبرداجخدمت  ااامخدماتةصصمخا خدماه  ي خدماةت  مخخ–خ6 دما ي امخالخه ددد

خدإلبدد لخ خالخدماةيؿ خثدرد خدم رد خمت اام خ ؿخالخاةيم  خدىرد ختدرابام الخ  د
خدمذتخااير  .

خ فخ–خ7 خاا ف خدمتل خىدما ىثي  خدمص ىبي  خدماى ىبافخختذماؿ خ باؿ ت ترض
خىدمات ىثافخىتبطئخ ا امخد طبلثمخا  يتلـخدإلبدد ام.

 خامسًا الخدمة االجتماعية الطبية:
 مفهوم الخدمة االجتماعية الطبية:
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هودمخاةيال خال مخدمةدامخدالةتاي امخدمتلختايرسخالخدماه  ي خدمطبامخخ ل
خافخ ةؿخ خدماه  م خافخها ي اي خىةدام خدماراضخ  ذخدال ت يد  بلدؼخا ي د 

خزايد خ دد  خدالةتاي ل.
ىاا فخدم ىؿخب فخدمةدامخدالةتاي امخدمطبامخ ودخاةيال خدمةدامخدالةتاي امخا ىـخ

اه  ىفخبا رامخىالير خم ت ياؿخىدمت يىفخا خدم راؽخخبت دات خ ةصي اىفخدةتاي اىف
دمطبلخبترضخدالرت يءخبدىرخدما تش ي كخىارد زخدم بلهخدماةت  مخالخت داـخةدامخ

خطبامخاااز .
 مراحل تطور الخدمة االجتماعية الطبية:

خدمطعخ خاةيال  خشلد  خ ف خب د خ شر خدمتي   خدم رف خ ليام خال خدألىمذ دمارو م
خىت داياخ خدمتلختةا خخدموداتختطىردا خدمابيشر  خدم بلثم خطبا م خدتحو خا   ىدحويا

خبافخدمارضخىبافخدماش بل خدمذدتامكخىدالةتاي امخدمتلخا ياشليخدمارحذ.
خدما تش اي خ خاالي خ ةذ  خوات خدم شراف خدم رف خبدداي  خ ي  خا  خدم ي ام دمارو م

خب ايخت اؿخ  ذختىاارخ  برخثدرخافخدما يرؼخدإل  ي امخم اارحي خدم يابل خبلي
ا ا لفخ  ذخدمت ياؿخا خدمارحذكخىدمت رؼخ  ذخطبا مخىدةبلفخدإل  ي لختةي لـخ
 ايختااز خت ؾخدمارو مخبت  اؿخىدل دددخدألةصي اافخدالةتاي اافخم  اؿخالخاةيؿخ
دمةدامخدالةتاي امخدمطبامخافخةبلؿخت ظاـخىدل دددخدمدىرد خدمتدرابامخماتطىرخدألارخ

ت اؿخ  ذخه دددخ ةصي اافخدةتاي اافخخااليخىا  رخ فخه شيءخا ي دخاتةصصم
خ خ يـ خىال خدماةيؿ خبذد  خم  اؿ خ يمام خب  يءد  خدمةدامخ1965اه  اف خ دة   ـ

خدالةتاي امخدمطبامخالخا تش ذخبى طفخب ارا ي.
خ خ يـ خال خراتشاى د( خ ايرت خاةلىدد  خدمذتخ1917تا    خدم رد خةدام خباةيؿ ـ

خةادداخ ختالاددا خايماةتا ك خدمةاي م خةدام خاةيؿ خافخخ   ب  خدم يم م خدمارو م مظلىر
اردوؿختطىرخدمةدامخدالةتاي امخدمطبامخب دخ فخظلر خدمويةمخما ؿخت ؾخدمةداي خ
خالخ خدالةتاي ام خدمةدام خابيدج خ ف خ يف خب تخش ؿ خت  صؿ خال خبي تبير ي دمطبام

خاةيؿخد تاياليخبيم ردخىدمةاي مخىدماةتا .
 بية:دور األخصائي االجتماعي بمجال الخدمة االجتماعية الط
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درد مخويممخدماراضخافخ يامخةىد بليخىدمت رؼخ  ذخطبا مخارح خىافخ ـخخ–خ1
خاىدةلمخاش بلت خ خدمارضخدمذتخ مـخب خىتةي  دم اؿخ  ذخت زازخ  ت خب    ختةي 

خدمتلخدرتبط خبذمؾخدمارض.
خدمطباعخخ–خ2 خىدمذتخاحـ خدمطبام خدم راؽخدم بلةلخبيماه  م خا  ت  اؼخدمةلىد

ةصي لخدم   لخىاار ـخافخدم يا افخبيماه  مخدمصوامكخدما يمجخىدماارحمخىدأل
خىدمر يامخ خدم  يام خدماراضخىاىارخم  خاةدـ خاي ختةي  خدمةلىد خذمؾخالختىواد ىا لـ

خدمطبامخىدالةتاي امخىدم   امخدمات يا م.
خدم بلهخخ–خ3 خت تلدؼخطرؽ خدمتل خدمبرداج خال خدماشير م خةبلؿ خاف خدمى ل  شر

خاؿخا خدمارحذ.ىدمىثيامخافخدألاردضخىطرؽخدمت ي
ت ىارخدم ي اافخ  ذخ بلهخدماراضخبطبا مخارح كخىدماه رد خدمتلخاا فخ فخخ–خ4

تزادخافخود خدمارضخ ىخت ؾخدمتلخ ي  خ ببياخالخ شى  خافخواتخهبردزخدمظرىؼخ
خدالةتاي امخ ىخدم   امخدمتلخدرتبط خبيمارض.

خدمااددفكختدراعخطبلعخدمةدامخدالةتاي امخمات راىدخ  ذخطبا مخدم اؿخبخ–خ5 لذد
خىا ت بىدخدم دادخافخدماليرد خىدمةبرد خىدما يرؼخدمتلخت ا لـخ  ذخدمااير م.

خه دددخخ–خ6 خا ؿ خدمحرىر  خت تد الي خدمتل خدإلددرام خب ضخدماليـ خال دالشتردؾ
دمت يرارخ فخدمويال خ ىخدإلشردؼخ  ذختوىاؿخدمويممخافخا تش ذخآلةركخ ىخم  ـخ

احيحخت يماؼخدم بلهخم ارا خضخى  رت .بةركخىدل
خاترد خخ–خ7 خدمذتخا تيعخدماراضخافخب ي   دمتة اؼخافخدما ؿخىدمش ىرخبيمرتيبم

خطىا مخبيماه  مخدمطبامخدم بلةام.
 سادسًا: الخدمة االجتماعية لذوي االحتياجات الخاصة:

ا لىـخدإل يثم)خاط ؽخ  اليخ تخ"  صخبد لخ ىخ   لخاا  خ ىخاودخافخثدر خدم ردخ
خيآلةراف".  ذخ فخاهدتخىظي   خ 

خبو عخدةتبلؿخدمتةصصي خىدماةيال خدم   امخ تةت ؼخدإل يثمخىتص ؼخ  ىد لي
خىدالةتاي امخىدمتربىامخىاا فخهةايمليخالخدأل ىدعخدآلتام)

 دإل يثمخدمة اام)خىتشاؿخدإل يثمخدمور امكخدألاردضخدمازا مخىاار ي. .1
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خىدالحطردب .2 خدم   ل خىدمارض خدم   ل خدمتة ؼ خىتشاؿ خدم   ام) ي خدإل يثم
 دال   يمامخدمشداد .

خ  ذخدمت اؼخ .3 خدم در  خدمذافخماسخمدالـ خىتشاؿخدألاردد خدالةتاي ام) دإل يثم
 ا خبا تلـكخىا وراىفخ فخ  ايطخدماةتا خى  يات خ يمةي وافخىدماةرااف.

خ  ذخ .4 خدم در  خمدالـ خماس خدمذاف خدألاردد خ  ذ خىتشتاؿ خدمو ام) دإل يثم
 ار ـ.دالتصيؿخا ؿخايثدتخدمبصرخ ىخدم ا خ ىخا

 المشكالت المرتبطة باْلعاقة:
خ ظارخ دـخ .1 خا تيعخدما يؽخافخب يرخ   ام خاااي خىتتا ؿ اش بل خت  ااام)

ختىارخ خ دـ خ ى خدم  الخىدأل يداالخب بعخه يثت  خدمتوصاؿ خم ا ام اىد بت 
 دمر يامخدمةيصمخىحاي ي خ بلات خبيمادر م.

 ىخا خبا ت خاش بل خدةتاي ام)خاش ؿخ دـخت اؼخدما يؽخ ىدءخا خ  رت خ .2
دالةتاي امخدمتلخافخوىم كخا ح مخ بار خبيم  بمخم كخبايخاه رخ  ذخ   ات خ
خد تظياليكخ خب    خةردءخدحطردعخ بلثت خدالةتاي امخى دـ ىا  ؿخافخ  ت 
خدم يسخ خاف خاار  خا  خدالةتاي ام خدأل شطم خىتبيدؿ خدمت ي ؿ خاف خاا    باي

خابلوظخد وصيرخ بلثمخدما يؽخافخ دم يوامخدالةتاي امخدم يداافكخافخ  ي
خةدىمخهثيامخ بلثي خا خدألشةيصخ خب دـ خش ىر  خدما يثافخب د خ ثرد   ا 

 دم ىاافخم دـخا درت خ  ذخدمت اؼخا لـخىاا فختىحا خذمؾخااايخا تل)
خبددة ليخ .خ  خاشا  خ  ذخ  رت  خ باردا خ ب يا خدم رد خه يثم ختش ؿ اش بل خ  رام)

خىاش رخ خدأل ر  ختىدزف خ دـ خ  ذ خا اؿ خارتب يا خب ودخةىدا خاي خة ؿ خبىةىد  ي
  ر ي ليخ ىخد ي اليخ ىخ اردد يخدمذافخا ترضخ فخا ى ىدخاي  افخبيماةتا .

خافخ .خع خاار  خا  خصددثي  خت ىاف خدما يؽ خ  ذ خاص ع خدمصددثم) اش بل 
خ ىخب بعخ خدمتلخا ي اليك خب بعخ ىعخدإل يثم خهاي خت يا  ك دم يداافخمص ىبم

ختةي   خش ىر  خوات خاف خم ا يؽ خدم يدت خدمشةص خب   خخ ظر  خش ىر   ى
  يثصخ فخدآلةرافخب بعخه يثت خىش   خىتة   .

خم ا  كخ .خ  خدما يؽ خترؾ خال خدإل يثم خته ر خ ف خاا ف خدم اؿ) اش بل خاواط
خالخ خر ا ايا خدمتلختش ؿخ يابلا خا درت خ  ذخاىدص ت خب بعخدإل يثمك م دـ
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ص ىبمخت يا  خىت ي   خا خادار خبيم اؿخ ىخزابلءخال ت خ ىخا خاتط بي خ
 دم ا امخدمتلخااير لي.خدمال م

خىااير مخ .خت خ     خالخدمترىا خ ف خدما يؽخص ىبم خاةد اش بل خترىاوام)
  ىدعخدمرايحمخدماةت  مكخش   خالخذمؾخش فخاار خافخدألصويءكخاايخاه رخ

 الخ    خ  اردا.
اش بل خدثتصيدام)ختش ؿخدإل يثمخاش  مخم ا يؽخافخدم يوامخدالثتصيدامخ .3

ادخأل رت كخ ىخالخويؿخاتط عخ بلهخه يثت خةيصمخهفخ يفخ ىخدم ي ؿخدمىو
 تىاارخابيمغخايمامخ بار خت ةزخاىدرد خدماودىد خ فخت باتلي.

خاش رخدما يؽخب   خه  يفخاارخ ىتخىاارخاه ؿكخش   خ .4 اش بل خ   ام)
خ   امخ خا اشخالخويمم خاة    خااي خ ىخدألصويءك خافخدأل ىايء ش فخاار 

خبيمصىرخ خىالخات ب لي خذدت  خبؿخىا ر  خطيثي خىا درد خ ا م خدمتلخت ت خا    
 ىا  ي خالخاش رخبىةىد يخب بعخدمش ىرخبيم  صخىدمدى ام.

خ داد خ .5 خطبام خىا ىثي  خاشي ؿ خدما يؽ خا اش خىصوام) خطبام اش بل 
خبصىر خ ختت ياؿ خدمتل خدمطبام خدمارد ز خث م خال خب حلي خاتا ؿ خه يثت   ظار

خدأل ي ام خافخواتخدمت رؼخ  ذخويةيتلـ خدما يثافك خا  ىطبا مخخابيشر 
خدمالتامخ خدمارد ز خث م خوات خىاف خا اشى ليك خدمتل خىظرىالـ اش بلتلـ

 بيم بلهخدمطبا ل.
 الخدمة االجتماعية والمعاق:

تت لـخدمةدامخدالةتاي امخباةيؿخدما ىثافخدمدىدا خدإل  ي امخدمتلخت ىد يخهمذختىاارخ
خىدمب خىدمصـ خ   ايا خىدماتة  ىف خدما  ىااف خاالي خباي خدم  ي  خمت ؾ خىاار ـكخدم ىف  ـ

خا ي خدما ىثافخ خى لختت ياؿخا  خدىرخى  ددؼخاودد ك خدالةتاي ام ى يفخم ةدام
خبليخ خترتبط خدمتل خىدماه رد  خىدالتةي ي  خدما ىؽ خاش  م خ  ذ خدمت رؼ خوات اف
خىا اـخا ليكخىدمبا مخدمتلخافخوىم خىدماةتا خدمذتخا صلرخ خبلي خدمتلخ ش  ىدأل ر 

خبوايت .اا خىاار يخافخدماه رد خذد خدم بلثمخ
خهمذخ خىتاتد خاوتيةى لي خدمتل خارصخدمةداي خدالةتاي ام خ احؿ خملـ ختىار ى ذمؾ
خىايخ خك خدمابل ام خدم رصخدم ا ام ختىاار خىذمؾخافخةبلؿ ختط عخدألارك خهذد ذىالـ
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خبيال تايـخ خارت ل خ ف خش    خاف خاي خ ؿ خىتشةا  خمئلا ي اي  ختىاار خاف اتب لي
خدمارتبطم خدمر يام ختطىار خ  س خىتىاار خدمتلخخبيما ىثاف خدماه  ي  خىتلا م بلـ

خ لخااير ىدخ خ احؿخدمى ي ؿخملـ خىدمطرؽخى بؿخدماىدصبل خمت داـ تت ياؿخا لـ
و لـخالخد تةدداليخبايخاحافخ بلاتلـكخىافخةبلؿخابيدجخدمةدامخدالةتاي امخ
خ   خ خا ط ؽ خاف خا  ك خىدمت ياؿ خدما ىؽ خدم رد خبت بؿ خدالةتاي ل خدألةصي ل ا ـى

خ خو ىؽخى  ا خىدةبي خىا  ىماي خبيماةتا .ه  يفخاي ؿخبيماةتا خىم
ختتارداخ خاودت خ ف خاا ف خاي خب ؿ خدالةتاي ل خدألةصي ل خىةىد خا ي ل ىتتصؿ
دةتاي اياخهاةيباياخىةى راياخالخواي خدما يؽكخااش رخبذدتات خىا ظرخهمذخدماةتا خافخ
وىم خبرهامخةداد خىات ي ؿخا  خىا ةرطخالخ  شطت خبيم درخدمذتخا تطا  خىاظلرخ

خد ب خىا ى  خدإلبدد ام.اىخ
 دور األخصائي االجتماعي مع المعاق:

خدمةي عخدمىثي ل)خ–خ1
خويممخ خال خدمةيصم خبيمر يام خدإل ليـ خةي ع خال خدالةتاي ل خدألةصي ل ا اؿ
خا افخ  ذخدمت  اؿخىدم بلهخدماب رخ خباي د تشيؼخويال خدإل يثمخالخىث خاب رك

خهمذ ختهاد خ ف خاا ف خدمتل خدأل بيع ختة ع خ  ذ خدمىرد امخخىدم اؿ خدإل يثم ودىت
خا اؿخالخةي عخ خدمةصىصكخ اي ىدمبا امخىتىاارخدمتى امخدم يامخىدمحرىرامخبلذد
خىت  ا  خ خبيما يؽ خدال تايـ خوىؿ ختدىر خدمتل خدم  اامك خىدألبويت خدمدرد ي  ه ددد
بيمدرةمخدمتلختة   خه  ي ياخاي بلاخبيماةتا كخا ختىوادخدمةلىدخااايخا ززخدمت يىفخ

خ خباف خدمةيصمخدماشترؾ خدالوتايةي  خذىت خبر يام خدمةيصم خدمةداي  اه  ي 
ىبرداجخدمةدامخدالةتاي امكخىدمترضخافخذمؾخ ىخدمىصىؿخمؤل ددؼخدمتلختصعخ
الخةي مختىاارخدمر يامخدما  ذخىدمةداي خدمات يا مخم ا يؽكخا خدم اؿخ  ذختدراعخ

خ.دم يا افخبت ؾخدماه  ي خىرا خا تىاي خ دد لـخىةدايتلـختةي خدما يؽ
خدمةي عخدم بلةل)خ–خ2

ات ةصخ ذدخدمدىرخالخد ةردطخدألةصي لخدالةتاي لخافخةبلؿخاليا خدمال امخالخ
دمت ياؿخا خدما يؽخىادخادخدم ىفخم خافخدم يوامخدم   امخدمتلخته   خمتد اـخدم  مخ
ب    خالخاىدةلمخاش  ت خىدمت  اؿخاايخاصاب خافخدإلوبيطخىدم  ؽخب بعخا ي يت خ
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خىتش خدإل يثم خدمذتخا  خم ىدث  خىت بؿ خبرىحخى زاام خ  ذخدإلثبيؿخ  ذخدمواي  ةا  
خا اشخاا .

ىاا فخ فخااتدخذمؾخدمدىرخا خدما يؽخماشاؿخ  رت كخافخةبلؿخةلدخدألةصي لخ
خدالبفخ خشةصام خ  ذ خىت  ر ي خدإل يثم خب  بيع خبترضختى اتلي خا لي دالةتاي ل

خدما يؽخىادمخايخاوتية خا ليخافخر يامخةيصم.
خدمت اىتخىدإل شي ل)دمةي عخخ–خ3

خدما يثافخ خةبرد  خ يام ختحـ خىةيا م خشيا مك خت  اؿ خ ا اي  خهةردء خهمذ الدؼ
خمىدةبيتلـخ خ دد لـ خا  خذمؾ خاتىداؽ خباي خىطيثيتلـك ا ي يتلـ خىدل خا دردتلـ دمات دد 
خدم اؿخ  ذختشةا خت ؾخدماليرد خىةا ليخ خبيمدرةمخدماط ىبمكخ ذمؾخاتـ ىاليالـ

ىعخىا لىـخدم اؿخدمةاي لخم ا يثافخدمذتخافخش   خالخبىت مخىدود خافخةبلؿخ   
خ فخا ت خملـخدماةيؿخ ايـخه ليايتلـخب  شطمخدماةتا خدماةت  م.

 ايخا اؿخ ذدخدمةي عخ  ذخىح خدمةططخىدمبرداجخدما ت ب امخدمتلختةصخةداي خ
خ يامخ خبتىاار خبيما ىثاف خدمةيصم خدماه  ي  خ يام خىد ـ خدما يثاف خىت  اؿ ر يام

خدألةصي لخدالةتاي لخبإةردءخازادخدالوتايةي خد أل ي امكخىافخدمحرىرتخ فخا ـى
خالخةىد عخ خت اد خإلبردزخةططخىتىصاي خةداد ك خدمبوىتخىدمدرد ي خدمبلزام اف

خت  اؿخىر يامخدما ىثافخدماةت  م.
 سابعًا: الخدمة االجتماعية ورعاية المسنين:

 مفهوم المسنين:
خدما  افخبي تبير ـخ اا  ىفخت ؾخدم  مخدمتلختزادخ  اير يخ فخاتـخدمت ياؿخا خا لـى

  مخبا ايخت  ـخىةلمخ ظرخ ةرمخدمشاةىةمخهمذخارو تافخدألىمذختبد خافخ فخخ66
 ياياخهمذخ ليامخ ارخدم ردكخى  يؾخافخا رؼخخ75ىدم ي امخافخ فخخ74همذخخ66

خم ىفخ خىتتار خبيمة د خ حاىر خة اام خب ير خاف خا ترالـ خاي خد تبير خ  ذ دما  اف
خى  ؿ خافخخدمش ر خدم داد خظلىر خا  خىدمبصر خبيم ا  خ يـ خىح ؼ بيمور ي 

خدألاردضخ تاةمخمت دـخدم فكخدمتلختح ؼخا ليخا درد خدم رد.
 تعريف الخدمة االجتماعية بمجال المسنين:
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خدألةصي اىفخ خااير لي خدمتل خدم  ام خىدإلةردءد  خىدمةداي  خدماةلىدد  خت ؾ   لي
خمتو ا خدما  اف خالخاه  ي خر يام خا خدالةتاي اىف خملـ خت اؼخاا ف خ احؿ ؽ

با يتلـخدالةتاي امخ  ارددخ ىخةاي ي خ ىخ  حيءخبيماةتا كخى  يؾخت راؼخبةرخ
خدمةدامخ خاةيال  خاف خ"اةيؿ خ ل خدما  اف خباةيؿ خدالةتاي ام خدمةدام خ ف ارم
خاش بلتلـخ خىاىدةلم خدوتايةيتلـ خإلشبيع خدم ف خ بير خا  ختت ياؿ خدمتل دالةتاي ام

خ".ىتو اؽخ اطخمواي خ احؿخملـ
خاةيال خ خاف خاةيؿ خ ل خدما  افك خباةيؿ خدالةتاي ام خدمةدام خ ف خدم ىؿ ىاا ف
دمةدامخدالةتاي امخااير  خدألةصي اىفخدالةتاي اىفخافخةبلؿخد تةددـخ  يماعخ
ىطرؽخدمةدامخدالةتاي امخىافخةبلؿخهمايـخىا رامخىال امخبلدؼختىاارخ ؿخايخ

امخىاار يكخىا لـخالخوؿخافخش   خ فخاشب خويةي خدما  افخدالةتاي امخىدم   
خبا يتلـخ خا  خدمت اؼ خاف خ باردا خا تىم خملـ خىاو ؽ ختىدةللـ خدمتل اش بلتلـ
ىاةتا لـكخبي تبير ـخا ي ختا ؿختىدةدداخالخدماةتا كخىتوتيهخهمذخدمةداي خدمتلخ

خت ا لـخ  ذخدم اشخبصىر خ راام.
 المشكالت التي تواجه المسنين:

تىارخاىردخرزؽخا تيتىفخا  خ ىخادةرد خخدماش بل خدالثتصيدام)خىتتا ؿخالخ دـ
خايمامخت ا لـخ  ذخت يماؼخدمواي .

خىدم  ؽخ خدإلوبيط خاف خويال  خهمذ خت رضخدما ف خال خىتتا ؿ خدم   ام) دماش بل 
خافخ خا ي ا  خاي خب بع خدم زاامك خىث م خىدم زمم خىدم دىد ام خىدم صبل خدم   ل ىدمتىتر

تت  ؽخبيمت ي دكخىتظلرخحتىطخ   امخ ىخا اشامخ ىخ اردضخازا مخ ىخاش بل خ
خىدملزدؿخ خدمدـ خىحتط خدم  ع خ  اردض خبيمة ـ خ ارض خش ؿ خال خدأل ردض ت ؾ

خىدمر شمخىاار ي.
خاش بل خدا ام)خواتخاص عخ  ا خااير ت خم  بيدد خدمدا امخدما رىحمخ  ا .
خدماش بل خدمصوام)خب بعخايخا ي  خافخ اردضخترتبطخبت دـخدم فخىدمشاةىةم.

خدما فخدماش بل خدم   ام)خ خاصيوبليخافخدحطردبي ختتا ؿخالخح ؼخذد ر  ىاي
خاارخ خىدم بلـ خبيمت  ار خىدالحطردبي  خدمشاةىةم خىدحطردبي  خدمات رر ىدم  ايف

خىاارخذمؾ. خدما لـى
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خى دـخ خمآلةراف خبيم  بم خ  اات  خب دـ خش ىر  خال خىتتر ز خدالةتاي ام) دماش بل 
 ليخافخثبؿخاايخاترتعخ  ذخت ب لـخم خىا دد  خمب ضخ دىدر خدمليامخدمتلخ يفخاايرخ

خذمؾخت  رخ بلثيت خدالةتاي امخ  باياخا خ  رت خىزىةت خى ب ي  خ ىخاةتا  .
 دور الخدمة االجتماعية في رعاية المسنين:

ت تلخةلىدخدمةدامخدالةتاي امخا ت اد خافخابيد ليخى  يمابليخى دىدتليخىافخال امخ
خا خاةص خاااي خدالةتاي ل خدألةصي ل خاد خ  ذ خىدمر يامخدمااير م خدم ىف خاد د

خافخ خذمؾ خىاودت خىاىدةلتليك خاش بلتلـ خ  ذ خدمتت ع خاف خاا  لـ خباي م ا  افك
خ  ذخ خدمتةطاطخملي ةبلؿختىاارخدمةداي خدمات ى مخم بيرخدم فخىدمبرداجخدمتلخاتـ
خدالةتاي امخ خدمر يام خب ىة  ختت  ؽ خدمتل خىدمةطط خىدمىط لك خدماو ل دما تىااف

خامخدماةتا ختةي خر يامخدما  اف.دماتةصصمخباةيؿخدما  افخىتى 
خر يامخ خاه  ي  خبددةؿ خدمليـ خدالةتاي ل خدمدىر خدالةتاي ل خدألةصي ل ا  ع
خدمةدامخ خمطرؽ ختطبا   خةبلؿ خاف خاشي  لـ خاىدةلم خ  ذ خا ا لـ خباي دما  اف

خدالةتاي امخدماةت  مخىتشتاؿخ  ـخت ؾخدألدىدرخدمتلخااير ليخايخا ل)
اةت ؼخ  ايطليخدالةتاي امخ ىخدمصوامخ ىخدمت رؼخ  ذخاش بل خدما  ىفخبخ–خ1

دم   امخ ىخدالثتصيدامخ ىخةبلاليكخىدرد تليخىتشةاصليخىدمىثىؼخ  ذخا ببيتليكخ
خىبددامخظلىر يخىدىرخدما فخالخهودد ليكخىدمتت عخ  الي.

دمت رؼخ  ذخدم اي خدمشةصامخم ا فكخىدىر يخالخاش  ت كخ  ايت خدم   امخخ–خ2
خىدالةتاي ام.خىويمت خدم   امخىدمبد ام

ش ير خخ–خ3 خىدل خب     خىت زازخ  ت  خدما فخالخت بؿخاش بلت ك دم اؿخ  ذختشةا 
خب  اات خالخدماةتا .

خالخخ–خ4 خثاام خبتار خ شةيصيا خ صبوىد خاةىؿخبةيطرخدما  افخافخ  لـ خاي هزدمم
خددةؿخدماةتا خىمدمخ  ر ـكخى  لـخا زىمىفختاياياخ فخبا يتلـ.

ا ي ايتلـخالخخدم اؿخ  ذخد ت ايرخةبرد خ–خ5 دما  افخىدال ت يد خافخاليردتلـخىدل
خاشرى ي خىبرداجخا ت ادىدخا ليخىت ادخاةتا لـ.

 ثامنًا: الخدمة االجتماعية والبيئة:
 جهود األخصائي االجتماعي بالمجال البيئي:
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تى امخدماةتا خب  اامخوايامخدمبا مخىد ىتلـخهمذخدم اؿخدمةاي لخدماشترؾخخ–خ1
خافخ ةؿخواي خ اردد خىدما ظـ خ  ذخواي  خدمةطار  خدمبا ام خافخدماشي ؿ خدماةتا  ام

خا ؿخاش بل خدمت ىتخدمبا ل.
دم اؿخ  ذختة اصخدماةتا خافخدم يدد خدمحير خىدم  ى اي خدم  بامختةي خخ–خ2

خدمبا مخى دـخد تايـخدم يسخبلي.
خهبردزخخ–خ3 خ ةؿ خاف خت اؿ خبوات خدمبا م خبوايام خت  ذ خاو ام خةاي ي  ت ىاف

خىدم خباةيؿخدأل شطم خدماو ام خ ى خدم ىاام خدمةلىد ختد ـ خ ف خش  لي خاف خدمتل برداج
خوايامخدمبا م.

خاةصخدماىدحا خىدماش بل خدمبا امخخ–خ4 هةردءخدمدرد ي خىدمبوىتخدمبلزامخاااي
 برخطرحخ  الخ ىدءخدشتاؿخ  ذخةىد عخ ظرامخ ىخ ا امخبايخا لـخالخهحيامخ

خرخةداد .ا  ىاي خىثحيايخى ا يرخىا تروي خىتىصاي خى دىد
خبليخخ–خ5 خا اؿ خدمتل خدمبا ام خدما ظام خددةؿ خال خدم يمال خدمبا م خباـى دالوت يؿ

خدألةصي لخدالةتاي لكخىتدشافخبرداجخةداد خىاشرى ي ختتزدافخا خدالوت يؿ.
خىدمايدامخخ–خ6 خدماةتا خدمبشرامخا لي ا ي ي خىاىدرد خاليرد خىدل دم اؿخ  ذخت اام

ختلي.تةي خايخاةدـخثحيايخدمبا مخىطرؽخوايا
دمت يىفخ  ذخاىدةلمخدم يدد خدمبا امخدم ا مخدمتلختبرزخبيماةتا خ تاةمخةلؿخخ–خ7

ختويرعخا ؿخ خذد خةططخ يةوم خبا ام خبرداج خىةىد خى دـ خدمبا امك خبيمتى ام دألاردد
خت ؾخدم يدد .

 بلثمخهاةيبامخبافخ ارددخدماةتا خىبا تلـخت صابلاخم دىرخدمت اىتخدمذتخخهاةيدخ–خ8
خدمو يظخ  ذخ ختةي  خدمش ىرخبيما  ىمام اا فخ فخا  ب خذمؾخدم ردخافخواتخت اام

خدمبا م.
 ةركان التدخل المهني لمخدمة االجتماعية بالمجال البيئي وهي ثالثة:

خدمطبا  امخىدمباىمىةامخدمتلختت يىؿخا ى ي خ ىالا)خدمةي عخدما رال)خىاتا ؿخالخدم  ـى
دمبا مخىطيثيتليخىاىدرد يخىاصيدرخت ى ليخىطرؽخواياتليخافخدمت ىتخىدملدركخىايخ
خىدمةاي ي خىدماةتا ي خ خدألاردد خافخت  ارد خ  ذخواي  اا فخ فختود  خ حردر ي

خدإل  ي امخى  ـخدالةتايعخدموحرتخى  ـخدم  يف. خهحيامخهمذخدم  ـى
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خد خدمر ف خا تةداليخ ي ايا) خدمتل خدم  ام خىدأل يماع خدماليرد  خاا  خىتتة ذ ماليرت)
دألةصي لخدالةتاي لخى ىخات ياؿخا خدألارددخىدمةاي ي خىدماةتا ي كخبايخا ىدخ
همذخت اامخدم بلثي خدماشتر مخااايخبا لـخىاىارخدمةلدخدمات ياؿخافخثبؿخدماىدط افخ

خىدما  خىدمش بام خدمو ىاام خدألةلز  خا  خة ع خهمذ خىدمدىمامكخة بيا خدإلث ااام ظاي 
دألارخدمذتخاا فخافخطرحخ ا يرخىدل لياي خىو ىؿخىبرداجخةداد خىاشة مخباةيؿخ

خةدامخثحيايخدمبا مخ  ذخدمص ادافخدماو لخىدماةتا ل.
خالخ خىدىر ي خدالةتاي ام خدمةدام خمابيدج خ ا ام خترةام خى ى خدم اال) خدمر ف  يم يا)

خدا خ  يس خى  ذ خاىحى امك خال ام خ بلثم خدإل  يفكخهثيام خ ردام خاوتـر ا ردطل
خاو ؽخم خدماص ومخ خباي خى  شطت خدمتلخابذمليك ىا اؿخ  ذخصاي ت خىا درخةلىد 
ىدم   خالخوايت خدمويحر خىا ت ب  كخىبايخاة ؽخ ى ياخافخدمتىدصؿخبا  خىبافخبا ت خ

خدمتلخا اشخاالي.
 تاسعًا: الخدمة االجتماعية ورعاية األحداث:

 مفهوم الجريمة:
ددـخ  امخدمةراامخم دالممخ  ذخدم اؿخدآل ـخىدماذ عخ ىخدمتاازخىدمشذىذخ فخاتـخد تة

خىدمةراامخ خدم يدتك خدم  ىؾ خ ف خةره خ ى خشذ خاف خ ى خايماةـر خدم يدتك دم  ىؾ
خثي ىفخدم  ىبي خدمذتخاتحافخ خدم ي ى لختا ؿخ ؿخ اؿخاةيمؼخألو يـ با لىالي

ةتايعخافخدد ر خت راؼخدألا يؿخدماورامخىا ددرخ  ىبتليكخىاى  خب ضخ  ايءخدال
ختش ؿخ خدمتل خم اةتا ك خدألةبلثام خدم ىد د خا يرض خ  ىؾ خ ت خمتشاؿ دمةراام

خاةاى مخثىد افخ ىدءخ ي  خاه  امخ  ي ىفخ ـخال.
 مفهوم الحدث المنحرف:

دمودتخالخدم تمخا  لخوداتخدم فكخ  يامخ فخدمشبيعخى ىؿخدم ارخ ايخافخدم يوامخ
خدمصت خب    خدمودت خاا رؼ خ فخدم ي ى ام خباف خدم ي ىف خودد ي خدمتل خدم تر  خال ار

خدمتااازخى فخب ىغخدمرشد.
 وترتكز منظومة الدفاع االجتماعي عمى ثالثة ةركان:

خدم  ىؾخدإل وردالخدم ي فخ ختةي  ختطباؽخدم ي ىف خاا  خىاتـ خدمر فخدإلصبلول)  ىالا)
ةردءخىا ياخم ا ىاي خدمتلختـخدموصىؿخ  اليخ فخدمويممخىب دخذمؾخهثيامخدمد ىمخىدلخ
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خ  ا خ خافخةبلؿخهصددرخو ـخا  لخبإب يءخ  ىؾخدماو ـى دماوي امخىا يثبمخدماةـر
خدمةي عخدإلصبلولخ خهمذ ختتارد خترال خهتبيع خ بر خدةتاي ايا خدما بىمم خدمودىد ال

. خم  ردخدماةـر
ح يؼخالخشةصامخ خىدل خافخت ىام خبيمةىد عخدماه ر  خىالتـ خدمر فخدمت ىاال)  ي ايا)

خ  ا خىالخ دمبا مخ  ذخودخ ىدءكخبايخاا فخافخدال ت يد خافخةىد عخدم ى خدماو ـى
خالخ بلهخدم  ىؾخدما ورؼ.

خد تليءخ خب د خالخدماةتا  خ  ا  خد دايهخدماو ـى خه يد  خى ى خدمر فخدمت  ا ل)  يم يا)
اد خ  ىبت خافخةبلؿخهوددتخدمت بؿخبا  خىبافخ  رت خىاةتا  خدمذتخا اشخاا خ

ظرىؼخدمتلختوىؿخبا  خىبافخدم ىد خار خ ةرمخىافخةبلؿختىاارخ احؿخدم رصخىدم
خهمذخ يمـخدمةراام.

 األسباب المؤدية لجنوح الحدث:
دمبا مخدمتلخا اشخااليخدألوددتخافخواتخدحطردبليخىد تشيرخدم اـخدإلةرداامخخ–خ1

خبليخ ىختىدةدخدمشةصاي خدمتلخ ب تلـخهمذخدرت يعخدمةراامخ ىخدم  ر.
 ر خىته رخ  ذخدمودتخات ىد خهمذخدمةراامكخا ؿخدماظي رخدمتلخثدختتىدةدخبيألخ–خ2

دم زدعخىدمشةيرخدمدد ـخبافخدمزىةافخىبافخدآلبيءخىدألب يءكخدألارخدمذتخاة ؽخ ةىدءخ
ارتب مخبيما زؿكخى ذمؾخودىتخدمطبلؽكخ ىخدمت ددكخ ىخث ى خدألعكخ ىخد وردا خ ىخ

خد وردؼخدألـ.
خواتخ  ليخ–خ3 خ ىخ   امك خدمودتخب اردضخ   ام خ فخدم  دخخهصيبم تا ؿخت باردا

خدم   امخدمتلخترد ا خمدمخدم ردخالخاتر خدمط ىممخىبطرا مخالخش ىرام.
خ ىخدأل دامخخ–خ4 خدمودتخةيرهخدما زؿخالخدمادر م را يءخدم ىءخدمذافخاوتؾخبلـ

خدالةتاي امخ ىخباةيىرتلـ.
 دور الخدمة االجتماعية في رعاية األحداث المنحرفين:

لخبدرد مخدمودتخدرد مخات يا مخات رؼخافخةبلمليخ  ذخا ىـخدألةصي لخدالةتاي 
خاتصؿخبليخ تيراة خدالةتاي لخى ىعخدال وردؼخدمذتخ    خىطبا مخشةصات خىاي
افخةىد عخة اامختتا ؿخالخدمصومخىدمارضخىدم ي ي خىدألاردضخدماترد امخافخ

 ىخاتر خدمط ىممخ ىخاظي رخ   امخ ازدهخدمودتخدم يـخ ىخايخا ي  خافخ  دخ   امخ
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طرا مخد تةيبيت خاارخدم ىامخ ىخدمةىد عخدالةتاي امكخ  ىعخ بلثيت خا خدآلةرافخ
خىطبا مخىش ؿخدم اـخدالةتاي امخدمتلخات ياؿخا ليخىته رخالخ  ى  .

خدمودتخ خىشةصام خات ي ع خدمذت خدم بله خبتىاار خدالةتاي ل خدألةصي ل ىا ـى
خبيمت ي خ ىدء خةداي خابيشر  خ ىخدمةي  خىدمذتخاشتاؿخ  ذخت داـ خدمادر م خا  ىف

خدتةي ي خ خبت داؿ ختلتـ خابيشر  خاار خىةداي  خدمودت خاالي خا اش خدمتل دمبا م
خدمودتخافخة ىحخ خهما  خىصؿ خدم بعخاااي خ ـ خ ي ىد خبيمودتخالخويؿ دماواطاف
خايخ زدمم خىدل خب     خدمودت خ  م خد ـ خ  ذ خا اؿ خدالةتاي ل خايألةصي ل هةردالك

خىد خىدمةىؼ خىدم  ؽ خدمتىتر خاظي ر خاف خاارخا ترالي خىدمت  ار خىدم دىد ام إلوبيط
خدما ط ل.

خب ةرمخ وبلملي خىدل خدماظي ر خت ؾ خهزدمم خاف ختا ف خدمتل خبيمدرةم خبتلا ت  خا ـى  اي
هاةيبامكخىافخةبلؿخدمطرؽخدم بلةامخدمتلخاتب ليخدألةصي لخدالةتاي لخافخ ص خ
خ   ىعخدم بلهخدم  ى لخ خةيصم خاا فخ فخا تةاعخدمودتخمت ؾخدمةلىد رشيدك ىدل

خ زخ  ذخدمت  اـخالخ بلهخدمويممخدمةي وم.دمذتخارخ
 عاشرًا: الخدمة االجتماعية واألزمات والكوارث:

 دور الخدمة االجتماعية في مواجهة الكوارث واألزمات:
خت ادخ خاىرام خبي تةيبم خدم ىدرتخىدألزاي  خاىدةلم خال خدالةتاي ام خدمةدام تت ياؿ

خ   ب  خدمتل خدماش بل خىدآل ير خىتىدة  خم اةتا  خىا  عخخدمتىدزف ودىتخدم ير مك
خبليكخ خا ىاىف خاودد  خ دىدر خةبلؿ خاف خدمةلىد خت ؾ خال خ باردا خدىردا دألةصي اىف
خم اىدط افخدمات  رافخبيم ير مخ خىدمد ـ خاظي رخدم ىفخىدم  د خ يام خالخت داـ تتة د
خبيم ر مخ ختت ـ خدم ي م خاددر خ  ذ خةداي  خىتىاار خاىدةلتليك خ  ذ خا ا لـ باي

خعخدم ا مخدمتلخ ىةدتليخدم ير م.ىدمرابمخالخه  يذخدألىحي
ىالخا اؿخدألةصي اىفخدالةتاي اىفخبا رد ـخالختىاارخت ؾخدمةداي خبؿخات يى ىفخ

خا خدمةلي خدألةرمخذد خدم بلثم.
ةبلؿخدمتدةؿخدمال لخم ةدامخدالةتاي امخ  دخودىتخدم ىدرتختظلرخ ىدولخخىاف

 يامخالخدمت ياؿخا ليخافخةبلؿخدم دادخافخدمةىد عخدمتلختـخت ظااليخىدل ددد يخ
ةرد اياخمااير مخ ا اي خدما ي د خدم ية مخىدم ىرامخم ا  ىباف. خهددراياخىدل
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 ا امخدمت ياؿخا خدم ىدرتخ ذمؾخاتـخهةردءختدرابي خ ا امخددةؿخدماه  مختبصرخب
ىدألزاي خويؿخىثى ليخا خ  دخ دىد ختت يىؿخ ا  مخم ايذهخ يماامخباةيؿخدم ىدرتخ
خدما ط ؽختش ؿخ خىافخ ذد خويؿخىثى ليك خا لي ختصرؼخدماةتا  ىدألزاي خى ا ام
خاةاى مخ خةبلؿ خدم ىدرتخاف خا  ختت ياؿ خى ل خةيا م خبىت م خدالةتاي ام دمةدام

خبا خدما  ىبافخب   ىعخال لخى  الخدمةداي خدمتلخت داليك خت اشخاو م خاة  لي ي
ا ت دخهمذخدما رامخىاىارخ ياؿخدمطا  ا مخم اةتا خدمذتخت رضخم  ير مخىاه   خافخ
ةدادخ وىخا ار خدمتطىرخىدمب يءخدمت اىتكخاتتوىؿخطيثت خصىرخدمتتاارخىا ت ادخافخ

خدمدرسخالخاىدةلمخدألزاي خدمطير مخا ت ببلا.
 


