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وقد مرت بمراحل مختلفة حتى أصبحت مهنة ...... نشؤت الخدمة االجتماعٌة كمهنة علمٌة منذ -1

 ..؟؟ ُتمارس  وتعتمد على مناهج وطرق مختلفة

  أوابل القرن العشرٌن

 ..؟؟ من العوامل التً مهدت لقٌام مهنة الخدمة االجتماعٌة-2

ة  واقتصادٌـة وسكانٌـة وؼٌـرها لـم تكـن : ومـا صـاحبها مـن مشكالت اجتماعٌالثورة الصناعٌة -1

 . بالمجتمعات مؤلـوفة مـن قبـل 

: ومـا صاحبها مـن تشـرٌد للمـواطنٌن وعملٌات قتل أسفرت عن وجود أعداد الحـروب المتتـالٌة -2

 م..من الضحاٌا والعجزة واألرامل واألٌتا

تـوالٌة للفـالحٌن مـن القـرى إلى : حٌث أدى ذلك إلى هجرات مانتهاء عهود اإلقطاع فً أوروبا -3

 .المـدن سعٌاً وراء العمل

:  لم تستطع التشرٌعات المتوالٌة مواجهة مشكالت فشل التشرٌعات فً مواجهة مشكالت الفقر -4

، وما تبع ذلك من تشرٌعات تبرز بإنجلترا م  1661عام قانون الفقر الصادر الفقراء ابتداء من 

على  آل إلٌه مصٌره ، وأنه بالردع والتحقٌر والسجن ٌمكن القضاءمسبولٌة الفرد المطلقة عما 

 .ظاهرة الفقر والتسول

: حٌث استطاعت أن تكتشؾ الكثٌر عن اإلنسان ، ودوافع االكتشافات العلمٌة الحدٌثة التً ظهرت -5

 .المحٌطة ، وأهمٌة التعامل اإلنسانً سلوكه ، وعالقته بالبٌبة

: التً قام بها جماعات المصلحٌن خاصة فً أوروبا وأمرٌكا ، ظهور البحوث االجتماعٌة   -6

 وارتباط نتابج التفاعل مع البٌبة  بسمات اإلنسان الشخصٌة

: سعت حركتا اإلحسان والمحالت  انتشار حركات تنظٌم اإلحسان والمحالت االجتماعٌة -7

ٌا وصحٌا  األمر الذى أدى االجتماعٌة إلى رفع مستوى الطبقات المحتاجة اقتصادٌا واجتماعٌا وثقاف

إلى تطور خدمات الرعاٌة االجتماعٌة وظهور مهنة الخدمة االجتماعٌة كمهنة إنسانٌة تعمل فً 

 نطاق الرعاٌة االجتماعٌة . 

 

فالحٌن للبحث  عن العمل فً عند إنتهاء عهود االقطاع فً اوروبا  ادى الً الهجرات المتوالٌه لل-3

المدٌنـة قـد هٌؤت نفسها الستٌعاب هذه الموجات  المتـالحقة مـن  لـم تكـنفً ذلك الوقت المدن 

 ادى ذلك النتشار..؟؟العمـال ؼٌـر المهـرة لتـوظٌفهـم فـً المصانـع والمإسسات 

 التسول والتشرد واالنحراؾ 

 ..؟؟ مراحل تطور الخدمة االجتماعٌة-4

  اٌة االجتماعٌةأصبحـت الخـدمة االجتماعٌة مهنـة تعمل فً مٌـدان الرع – 1  

 .(وظهرت مإسسات اجتماعٌة تمارس االحسان + الصدٌق الزابر ) 

مـاري » علـى ٌـد األمـرٌكٌـة  1917جاءت االنطالقة الحقٌقٌة لمهنة الخدمة االجتماعٌة عام -2

وهـى أولى أوضـح معالـم خدمـة الفـرد والـذى « التشخٌـص االجتمـاعً»فـً كتـابهـا « رٌتشمونـد

 .نة الخدمة االجتماعٌة فً الظهورطرق مه

وتم االعتراؾ بهـا رسمٌـا كطـرٌقـة ثانٌـة للخدمـة  1933وضع أول تعرٌؾ لخدمة الجماعة عام -3

 ..فـً المإتمر القومً للخدمة االجتماعٌة 1936االجتماعٌـة عـام 

، وقـد تـم  جتمـعجاءت طرٌقة تنظٌم المجتمع نتٌجة لنشؤة الجمعٌة األمرٌكٌة لدراسـة تنظٌـم الم-4

عام االعتـراؾ بهـا كطـرٌقة ثالثـة فً الخدمة االجتماعٌة فً المإتمر القومً للخدمة االجتماعٌة 

 م 1946

بتكـوٌـن الجمعٌـات المهنٌـة للخـدمـة  تطـورت الخـدمة االجتمـاعٌة مـع زٌـادة االهتمـام-5

واالنفتاح  على  النظـرٌة االجتمـاعٌةـة ، ثـم اهتمت مناهج إعداد االخصابٌٌن بـدراس االجتمـاعٌـة

منح الترخٌص بمزاولة  التراث العلمً االجتماعً ، ثم أصبحت مهنة الخدمة االجتماعٌة تتجه نحو

 ..المهنة لخرٌجً الخدمة االجتماعٌة



 

 2الصفحة  االجتماعية ةو جواب أسس الخدمؤال س
 

 

- 

 ..؟؟ هم الرواد األوابل لممارسة المهنة-5

 جمعٌة تنظٌم اإلحسان

 الزابر لصدٌقا

 لة الفرد وأسرته باإلضافة الى تقدٌم المساعدات االقتصادٌة عند الضرورةإلى دراسة حا ٌسعى-6

 ..؟؟

 الصدٌق الزابر 

 ..؟؟وهً  مرت الخدمة االجتماعٌة فً المجتمع المصري بثالثة مراحل-7

  مرحلة النشاط التطوعً: المرحلة األولى -ا

 بداٌة االهتمام بتعلٌم الخدمة االجتماعٌة .: المرحلة الثانٌة -ب

                     االهتمام بالدراسات العلٌا فً الخدمة االجتماعٌة: المرحلة الثالثة -ج

امتدادا لإلحسان وفعل الخٌر من جانب المتطوعٌن فنشؤت محلة الرواد بمدٌنة هذه المرحلة  كانت -8

 .؟ٌن .لخدمة أهالً الحً الموجودة فٌه وتوجٌه سكانه لٌكونوا مواطنٌن صالح 1936القاهرة عام 

  مرحلة النشاط التطوعً

فً تكوٌن جماعة لدراسة النواحً االجتماعٌة  ، وكان  1932فكر بعض المصلحٌن فً عام  -9

 ..؟ < خاصه  بالمرحلة االولى من نتٌجة تلك الدراسة

 إنشاء نادي للشباب لممارسة األنشطة 

 التدرٌب على الدٌمقراطٌة

 .بالنفع شؽل أوقات الفراغ بشكل بناء ٌعود علٌهم 

بإنشاء مدرسـة الخدمـة 1935فً هذه المرحلة بدأت جهود الجالٌة الٌونانٌة فً عام  -16

االجتمـاعٌـة بمـدٌنـة اإلسكنـدرٌـة لتعلٌـم األجـانب الذٌن ٌعملـون فً مٌـادٌـن الـرعاٌـة االجتماعٌة 

ـاهـد األهلٌـة والحكومٌة فً مصر حٌث  تم تعـرٌب منـاهجها فٌمـا بعـد ،  ثـم تـوالـى إنشـاء المع

 ..؟لتدرٌس الخدمة االجتماعٌة

 المرحلة الثانٌة : بداٌة االهتمام بتعلٌم الخدمة االجتماعٌة .

المرحلة الحالٌة حٌث تـم االهتمـام فٌها بتخرٌج متخصصٌن علـى مستـوى الـدبلـوم  هى-11

اد األخصـابـً االجتمـاعـً والبكـالـورٌـوس والمـاجستٌـر والدكتـوراه وتطوٌـر منـاهـج إعـد

االجتماعٌة وذلك  المإتمرات العلمٌة ، إلً جانب االعتراؾ المجتمعً بمهنة الخدمةد واالهتمـام بعقـ

 ..؟؟بإنشـاء نقابة المهن االجتماعٌة

  المرحلة الثالثة : االهتمام بالدراسات العلٌا فً الخدمة االجتماعٌة

من معاهد الخدمة االجتماعٌة لتخرٌج األخصابٌٌن تمٌزت هذه المرحلة بإنشاء العدٌد  -12

 ..؟؟االجتماعٌٌن للعمل فً مختلؾ المجاالت

  المرحلة الثالثة : االهتمام بالدراسات العلٌا فً الخدمة االجتماعٌة

انعكست آثاره علً أفراد  شهد المجتمع السعودي نمواً اقتصادٌا هابال وتطورا حضارٌا -13

 للتعامل.............األمر الذى استوجب ضرورة وجود  تهم ومشكالتهمالمجتمع وخصابصهم وعالقا

مع التؽٌرات الناجمة عن النمو االقتصادي والتطور الحضاري والتعامل مع المشكالت التً أعقبت 

 .؟؟هذه التؽٌرات .

  مهنة الخدمة االجتماعٌة

 ..؟؟السعودي تطور ممارسة الخدمة االجتماعٌة فً المجتمع من صور -14

 .بالمجال المدرسً كانت البداٌة الحقٌقٌة للخدمة االجتماعٌة فً المجتمع السعودي-1

والـرقى بالنشـاط المدرسً على  اعتمدت وزارة المعارؾ بالمملكة فً البداٌة لتحقٌق النهوض-2

 .خالل التعاقـدات الشخصٌة أخصابٌٌن اجتماعٌٌن مصرٌٌن من
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وأربعٌن أخصـابٌاً اجتمـاعٌاً  م مـع أربعة 1965م تعاقدت وزارة المعارؾ فً المملكة عا -3

 .. مـن مصـر لالستعـانة بهـم فً ممارسة الخـدمـة االجتمـاعٌـة

إال أنها كانت قاصرة فً  مورست الخدمة االجتماعٌة بالمجال الطبً  1973فً عام  -4

 .كمستشفى األمراض النفسٌة البداٌة على عدد محدود من المستشفٌات

 ..سـع بعـد ذلك فً ممارسـة الخدمة االجتماعٌة بالمجال الطبًتم التو -5

بؤخصابٌٌن اجتماعٌٌـن  م استعـانت الربـاسـة العامـة لرعـاٌة الشباب 1974فً عام  -6

 ..للعمـل باألنـدٌـة الرٌاضٌة

من جمهورٌة مصر العربٌة  ظلت المملكة العربٌة السعودٌة تستعٌن بؤخصابٌٌن اجتماعٌٌن--7

فً الخدمـة االجتماعٌة مـن السعودٌٌن وبدأت فكـرة  تم إعداد جٌل من المتخصصٌنإلً أن 

 .سعـودة وظٌفة األخصابً االجتماعً

فً الوقـت الحـاضـر تهتـم المملكـة بتخصص الخـدمـة االجتماعٌة وتدعٌمه فً معظم  - 8

ر والدكتوراه فً باإلضافة الً تدعٌم الدراسات العلٌا ورسابل الماجستٌ الجامعات السعـودٌة

 .تخصص الخدمة االجتماعٌة

 

م 1954إدارة للتربٌة والنشاط االجتماعً عام  قامت وزارة المعارؾ فً المملكة بإنشاء -15

 ..؟ ومن مهامها

 .على أوجه األنشطة المدرسٌة بجمٌع أنحاء المملكة  اإلشراؾ

 . وضع الخطط والبرامج التً تسهم فً النهوض  واالرتقاء به

 ..؟ فً فً البداٌة بتعٌٌن اثنٌن من االخصابٌٌن وزاره المعارؾ  متقا -16

 .جـدة فً مدٌنـة الملك سعـود العلمٌة  -

 . مدارس مكـة المكـرمـة -

 كانت مهام االخصابٌٌن االجتماعٌن الً تم تعٌٌنهم من قبل وزاره المعارؾ هً..؟ -17

 .االجتماعً  اإلشراؾ على النشاط

 . االجتماعً النشاطونفٌذ خطة إدارة التربٌة المساهمة فً إعداد وت

 ..؟ تم التوسـع فً ممارسـة الخدمة االجتماعٌة بالمجال الطبً بإنشاء -18

مكتـب للخدمـة االجتمـاعٌة بـوزارة الصحـة ووضـع تـوصٌؾ لعمـل األخصابً االجتماعً بهذا 

 المجال

 ..؟عمل االخصابً االجتماعً وشمل اتسع نطاق -19

 ستشفٌات ومراكز رعاٌة األمومة والطفولة فً المملكةكافة الم

بؤخصابٌٌن اجتماعٌٌـن للعمـل باألنـدٌـة  استعـانت الربـاسـة العامـة لرعـاٌة الشباب -26

 الرٌاضٌة

 وكانت مهامها..؟

 شـراؾ على األنـشطـة االجـتمـاعٌـة والثـقـافـٌـة باألنـدٌـةالإ

  فً الكلٌات التابعة للرباسة العامة لتعلٌم البنات عمـل األخصـابٌـون االجتمـاعٌـون -21

 وكانت طبٌعة عملهم .؟؟

  مـرشـدٌن أكـادٌمٌٌـن مـع الشبـاب الجامعً السعودي

 بعد ..؟ بدأت فكـرة سعـودة وظٌفة األخصابً االجتماعً -22

 فً الخدمـة االجتماعٌة مـن السعودٌٌن إعداد جٌل من المتخصصٌن

جٌل مـن األخصابٌٌـن االجتماعٌٌـن قـادر على العمل وخدمة كافة  ٌجتخرلتحقٌق هدفها ب-23

 قامت بتدعٌم ..؟ القطاعات فً المملكة

 .تخصص الخـدمـة االجتماعٌة وتدعٌمه فً معظم الجامعات السعـودٌة

 تدعٌم الدراسات العلٌا ورسابل الماجستٌر والدكتوراه فً تخصص الخدمة االجتماعٌة
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مل من ناحٌة على مساعدة الفرد أو جماعة األسرة التً تعانً نوع من الخدمة تع»-24

مشكالت لتتمكن من الوصول إلً مرحلة سوٌة مالبمة ، وتعمل من ناحٌة أخري على إزالة 

 ؟«.العوابق التً تعرقل األفراد على استثمار قدراتهم

 ( ولٌم هدسون) الخدمة االجتماعٌة 

والجماعة والمجتمع إلشباع احتٌاجاتهم عن طرٌق  دفن توصٌل الموارد المختلفة إلً الفر» -25

 ..؟ «استخدام طرٌقة علمٌة لمساعدة الناس علً مساعدة أنفسهم

 ( هربت ستروب )  الخدمة االجتماعٌة 

األفراد والجماعات والمجتمعات  الخدمة االجتماعٌة هً األنشطة المهنٌة التً تمارس لمساعدة»-26

قدراتهم فً األداء االجتماعً ولتوفٌر الظروؾ االجتماعٌة التً تساعد المحلٌة على زٌادة أو استعادة 

 ..؟« على تحقٌق هذا الهدؾ

 (الجمعٌة األمرٌكٌة لألخصابٌٌن االجتماعٌٌن )  لخدمة االجتماعٌةا

هً نظام اجتماعً مرن ٌشترك بطرقه األسـاسٌة مـع بعـض النظـم األخـرى، وٌقـوم بالعمـل فٌه  -27

ون وٌهدؾ إلى مقابلة احتٌاجات األفراد والجماعات إلى النمـو والتكٌؾ فً المجتمع مهنٌـون متخصص

إذا فشلـت فً ذلك النظـم االجتماعٌـة األخرى، كما ٌهدؾ إلى مساعدة تلك النظم على النمو واالمتداد أو 

  «حتى تقابل حاجات األفراد والجماعات والمجتمعات بطرٌقة أكثر كفاءة

 ( عبد المنعم شوقً) الخدمة االجتماعٌة

علم وفن تقدم بواسطتها المساعدة لمن ٌجد صعـوبة فً التكٌؾ وٌحتـاج إلى هـذه المساعدة، كما -28

أنها المساعدة التً ٌعطٌها من هم فً حالة تكٌؾ اجتماعً سلٌم حتى ال ٌصبحوا فـً حـالـة سـوء 

ٌـة لتنمٌـة القٌـم والـرفاهٌـة تكٌؾ وذلك بواسطـة األخصـابً االجتمـاعً فـً مـإسسـة اجتمـاع

 «االجتمـاعٌـة لألفـراد والجماعات

 (  محمد شمس الدٌن أحمد)   الخدمة االجتماعٌة      

هً طرٌقة علمٌة لمساعدة اإلنسان ونظام اجتماعً ٌقوم بحل مشكالته وتنمٌة قدراته ومعاونة  -29

ورهـا وإٌجـاد نظم اجتماعٌة ٌحتاجها المجتمع النظـم االجتمـاعٌة المـوجـودة فـً المجتمـع للقٌـام بـد

 ..؟؟« لتحقٌق رفاهٌة أفراده

 (  أحمد كمال أحمد ) الخدمة االجتماعٌة 

 ..؟ الخدمة االجتماعٌة كمهنة لها أهـداؾ عـدٌدة . وتتؽٌر هذه األهـداؾ وفقاً -36    

 .لظـروؾ المجتمعـات 

 .االحتٌـاجـات والمشكـالت القابمة

 . سات نحو التؽٌٌر المطلوباتجاهات المإس

 ....؟كانت أهداؾ الخدمة االجتماعٌة فً بداٌة األمر-31

 عالجٌة أهدافاً 

االجتماعٌة والمجتمع ، ثم أضٌفت  ظهـرت األهـداؾ الوقابٌة نظراً لعدة عوامل تتعلق بمهنة الخدمة-32

 بـ ..؟ األهداؾ التنموٌة عندما ارتبطت الخدمة االجتماعٌة

 التنمٌة االجتماعٌة برامج ومشروعات

 ..؟ٌمكن تقسٌم أهداؾ الخدمة االجتماعٌة إلً-33

 أهداؾ عالجٌة –أ 

 أهداؾ وقابٌة –ب 

 أهداؾ تنموٌة –ج 

تتمثل فً مساعدة األفراد والجماعات فً حل مشكالتهم ، والتؽلب علً صعوبات التوافق -34

 ..؟االجتماعً

 أهداؾ عالجٌة

 .؟. المشكالت المتوقعة أو المحتمل حدوثهاقاٌة من الوتتمثل فً مساعدة الناس علً  -35

 أهداؾ وقابٌة

تتمثل فً تدعٌم برامج التنمٌة الشخصٌة  لإلنسان)مثل تنمٌة قدرات ومهارات األفراد والجماعات  -36

 ؟المجتمعٌة للمجتمع . ( والتنمٌة

 أهداؾ تنموٌة
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 فٌما ٌلً .؟ ٌمكن عرض مجموعة من أهداؾ الخدمة االجتماعٌة-37

 مواجهة مشكالتهم التً تعوق أدابهم ألدوارهم االجتماعٌةمساعدة األفراد والجماعات علً -1 

التً لـم تستطٌع القٌام  إحداث التؽٌر فً النظم االجتمـاعٌة القـدٌمةتعمل الخدمة االجتماعٌة على  -2

 .بدورهـا فً سـد االحتٌاجات اإلنسانٌة المتؽٌرة للوصول إلً رفاهٌة اإلنسان

ؼرس القٌم االجتماعٌة كالعدل واألمانة ، واحترام العمل ، واحترام الوقت كقٌم إٌجابٌة لدفع عجلة  – 3

 .التنمٌة

تحسٌن الظروؾ االجتماعٌة ،  عن طرٌقمنـع المشكـالت المرتبطة بالجرٌمة واالدمان وذلك  -4

 .والتوعٌة الخاصة بهذه المشكالت

من أجل زٌادة حجم الطاقة   عجـلة اإلنتاجلعـودة إلً مساعـدة المتكاسلٌـن والمنحرفٌـن فً ا -5

 .المنتجة فً المجتمع

العدالة والحب والشعور الجمعً ر  احدي مظاهتدعٌم التكامل والتضامن فالخدمة االجتماعٌة  -6

 .لكً ٌتحمل بدوره تبعات وأعباء التنمٌةوتنمى الوالء لدى المواطن  

وتحلٌل دراسة المشكالت ، فمن خالل ـاعٌة ومظاهـر التفكك االكتشـاؾ المبكـر لألمـراض االجتم -7

 .التً كانت سبباً فً هذه المشكالتالوقوؾ علً نقاط الخلل أسبابها ٌستطٌع المجتمع 

خالل مجموعة   البرامج المعـدة لنمـو األفـراد ، وذلك من المساهمة فً تنمٌة الموارد البشرٌة  -8

 بطرٌقة تضمن خلق المواطن الصالح . والنفسً لهم والجماعـات واإلعـداد االجتماعً 

 مثل..؟ عالقة الخدمة االجتماعٌة بالعلوم اإلنسانٌة األخرى -38

 علم االجتماع – 1

 العلوم النفسٌة – 2 

 األنثروبولوجٌا   – 3 

 علم االقتصاد  – 4

 التشرٌعات  – 5 

 اإلحصاء  – 6

 العلوم الطبٌة والصحٌة  – 7

 

- 

 ؟المختلفة للوصول إلً القوانٌن التً تحكم هذه الظواهـرر االجتماعٌة الظواهٌدرس  -39

 علم االجتماع 

النقص ومـوضع الخلل ومسبباته  فً تحدٌد أوجهتستعٌن بالنتابج التً ٌتوصل إلٌها علم االجتماع -46

 .؟؟وتحـدٌد خطـة العـالج والـوقاٌة المطلوبة

 الخـدمـة االجتماعٌـة

  .؟؟األحداث والعوامل التً تإدى إلً الوقوع فٌها لمعلومات الالزمة عن انحراؾٌمدنا بالحقابق وا -41

 علم االجتماع

واقتراح إنشاء عن طرٌق األخصابً االجتماعً ،  تقدٌم أنواع العالج المختلفةعن طرٌقها ٌتم  -42

 ..؟ كجانب وقابً للمشكلةاالنحراؾ من مإسسات لوقاٌة األحداث 

 الخدمة االجتماعٌة

 ..؟ترتبط الخدمة االجتماعٌة بالعلوم النفسٌة ارتباطاً وثٌقاً بكل من  -43

 علـم النفـس والصحة النفسٌة والعقلٌة

 م هـذه العلـوم بدراسة الشخصٌة اإلنسانٌة ، والوقوؾ علً أسباب االعتالل فً الشخصٌةهتت -44

وكٌة والصراعات المختلفة داخل وأسباب األمراض النفسٌة ، كـذلك تعطـى تفسٌـرا ألسبـاب الدوافـع السل

 ..؟الشخصٌة

 علـم النفـس والصحة النفسٌة والعقلٌة

 لألخصابً االجتماعً فً تعامله مع ....هذه المعارؾ تعتبر بمثابة -45

 ( 44نقصد العلوم ودراستها ٌعنً س )  ..؟؟ الحاالت الفردٌة وفهم طبٌعة العمالء ودوافع سلوكهم

 االطار المرجعً
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اهتمام علً دراسة المجتمـع والنظـم االجتمـاعٌـة وتحلٌل العـالقـة القابمة بٌن النـاس ٌرتكـز  -46

 ..؟والمجتمـع ، كذلك دراسة الثقافة بما تحتوٌه من قٌم وأعراؾ وتقالٌد

 األنثروبولوجٌا االجتماعٌة

 ..؟األنثروبولوجٌا بدراسة تهتم -47

 البناء االجتماعً

لتقـدٌم معـارفها وتراثها الثقـافً للممـارسٌن المهنٌٌن  لفهم طبٌعة  ....كـانت العالقة الوثٌقة بٌن -48

 .؟ٌتعاملون معها المجتمعات التً 

 األنثروبولوجٌا والخـدمـة االجتمـاعٌـة

الحٌاة االقتصادٌة للمجتمع سواء من ناحٌة القوي الشرابٌة والمٌزانٌة العامـلة للدولة وحجـم  -49

 ..؟وٌل المشروعاتالصـادرات والواردات وتم

 العلوم االقتصادٌة

 .؟هاماً فً حدوث العدٌد من المشكـالت فً المجتمـع وٌلعب دوراً  -56

 العامل االقتصادي

 إلمام االخصابً االجتماعً بالمعارؾ االقتصادٌة ٌساعده كثٌرا -51

 ..؟ فً تناول المشكالت وٌكون أقدر علً السٌر فً

 عالجها

 ؟؟فراد لحماٌة المجتمع من التفكـك واالنحـاللهً قٌود ٌلتزم بها األ -52

 التشرٌعات

 من انواع التشرٌعات..؟ -53

 ) القوانٌن(  تشرٌعات وضعٌـة تشرٌعـات دٌنٌة  و

ٌسنها المجتمع وٌلتـزم بها األفراد مثل قوانٌن العمل والتؤمٌنـات االجتماعٌة والضمـان  -54

 .؟االجتماعً

 التشرٌعات الوضعٌة

 ؟التشرٌعـات األخصـابً االجتمـاعً فـً تعامـلـه مـع المـشكـالت المختلفة التً تخص تفٌـد هـذه-55

 األسرة واألحداث وحاالت العجز والشٌخوخة

 .؟المهـام الربٌسٌة التً تقـع علً عاتـق األخصابً االجتماعً -56

 القٌـام بالبحوث العلمٌة

التوصل إلٌها من خالل البحث الذي ٌقوم به التً ٌتم  ....تلعب طرق اإلحصاء دوراً أساسٌاً فً -57

 ؟؟األخصابً االجتماعً

 عملٌات تحلٌل وتفسٌر البٌانات

التً تتعاون مع الخدمـة االجتماعٌة فً تؤدٌة دورها  ....أهمٌـة اإللمـام بطـرق اإلحصاء وهً من -58

 .؟؟فً خدمة المجتمع

 أهم العلوم

 ..؟القة بالخدمة االجتماعٌةٌدخل ضمن نطاق العلوم الطبٌة التً لها ع -59

 اعلم الصحة العامة وعلـم الوراثة والتؽذٌة والفسٌولوجٌ

 .؟تستفٌد الخدمة االجتماعٌة بعملها فً المجال الطبً من حٌث دراسة -66

 بعض األمراض

 والتفاعل بٌن الصحة والبٌبة االجتماعٌة  

 ومعـرفة العوامـل االجتماعٌة المسببة لألمراض 

 تنمٌة الوعً الصحً فً المجتمع والمساهمة فً

البحث فً أصول الشًء والتعرؾ علً أسباب وجـوده ونشؤته ، ففلسفـة الظـاهـرة هً الؽـوص  -61

 .؟فً ماهٌتها بما وراءها مـن قٌم أولٌة وخلفٌتهـا األساسٌـة وأهـدافهـا المطلقة  

 فلسفة الخدمة االجتماعٌة 

 ..؟فلسفة علوم القانون هً -62

 العدالة

 ..؟وعلم الطب هًفلسفة -63
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 صحة المجتمع

 ..؟األخالق هًفلسفة -64

 المثل العلٌا 

 ..؟علٌها أي مهنة من المهن مجموعة الحقابق العلمٌة التً تستند -65

 الفلسفة

امتدت جذورها إلً األدٌان السماوٌة والنزعة ....وتعتبر فلسفة الخدمة االجتماعٌة فً مفهومها -66

 .؟؟اإلنسانٌة

 أخالقٌةاجتماعٌة  فلسفة

 وهً..؟مة االجتماعٌة علً الركابز تعتمد فلسفة الخد -67

 بقٌمة الفرد وكرامتهاإلٌمان  – 1

 سـواء بٌـن األفـراد أو الجمـاعـات أو المجتمعـاتبالفـروق الفـردٌة اإلٌمان  – 2

 فً حدود القٌم المجتمعٌةبحق الفرد فً ممارسة حرٌته اإلٌمان  – 3

 مع عدم االضرار بحقوق الؽٌررد فً تقـرٌر مصٌـره الفـحـق  – 4 

 الفـرد ٌملك طاقـات إذا استثمـرت كان لها أثر فً دفع عجلة اإلنتاجاإلٌمان بؤن  – 5 

 وأخرى .بالعدالة االجتماعٌة وعدم التمٌٌز بٌن جنس وآخر ودٌانة تإمن الخدمة االجتماعٌة  – 6

 .مح وعدم اإلدانة بالحب والتسا تإمن الخدمة االجتماعٌة – 7 

الحٌاة وٌنبؽً اآلالم التً ٌتعرض لها الفرد تإثر علً دوره فً تإمن الخدمة االجتماعٌة بؤن  – 8 

 .منها  صمساعدته علً التخل

لطاقة الفرٌدة فً  إحداث التؽٌر االجتماعً وهو وسٌلة تإمن الخدمة االجتماعٌة بؤن اإلنسان هو ا – 9

 وؼاٌة الرفاهٌة االجتماعٌة 

تعالٌم الشرابع السماوٌة أوردتها  هً تعبٌر عنمساعدة اإلنسان عند الحاجة اإلٌمان المطلق بؤن  – 16 

 تعالٌم اإلسالم واوردتها  األحادٌث الشرٌفة

 ..؟م الخصابص العامة للخدمة االجتماعٌةمن اه-68

 الخدمة االجتماعٌة مهنة متخصصة لها كافة حقوق وواجبات  –

 ..مثلها مثل أي مهنةالممارسة المهنٌة  

 ..معاالعلم والمهارة عنصري  تعتمد الخدمة االجتماعٌة فً ممارستها علً  -

إحداث تؽٌرات مرؼوب فٌها فً األفراد والجماعات تهدؾ الخدمة االجتماعٌة بصفة أساسٌة الً  –

 ، بقصد  إٌجاد حلول متبادلة بٌن األفراد وبٌبتهم االجتماعٌة ، لحل والمجتمعات 

 .مشكالت االجتماعٌة والوقاٌة منها ال  

مثل المجال  الطبً ، مجال االحداث المنحرفٌن ، مجال تعمل الخدمة االجتماعٌة فً مجاالت متعددة  -

 .وؼٌرها   المسنٌن ، مجال رعاٌة الشباب ، المجال المدرسً

 ، معدون إعداداً خاصاأخصابٌون متخصصون ٌمارس المهنة  –

 فً إطار قٌم المجتمعلمهنة وأهدافها ملتزمون بفلسفة ا      

 ٌدٌرها مإسسات متخصصةتمارس الخدمة االجتماعٌة عن طرٌق  –

 أخصابٌون اجتماعٌون متخصصون 

 تتعاون الخدمة االجتماعٌة مع ؼٌرها من المهن األخرى فً  –

 األفراد والجماعات والمجتمعاتالمجاالت المختلفة لمساعدة       

 المنشودة وخاصة مهنة  توٌات االجتماعٌةالمسللوصول إلً       

 الطب والتربٌة واالقتصاد والتشرٌع      

 باستثمار كل الموارد المتاحة والطاقةتقوم الخدمة االجتماعٌة  –

 .بإعادة صٌاؼتها وتشكٌلها لتنمٌة المجتمع لتحقٌق أهدافها       

 باشربطرٌقة االتصال المتتعامل الخدمة االجتماعٌة مع العمالء  –

 مما ٌضفًالمقابالت الفردٌة أو االجتماعات المباشرة من خالل    

 ٌمٌزها عن المهن األخرىطابعا إٌجابٌا علً الخدمة االجتماعٌة   

 .عالجٌة ووقابٌة وإنمابٌة الخدمة االجتماعٌة لها أهداؾ  –

 فالخدمة االجتماعٌةطرق خاصة للممارسة للخدمة االجتماعٌة  –

 مشكالت اإلنسان فً أي موقع من مواقع حٌاتهتتعامل مع       
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 كفرد أو كعضو فً جماعة أو فً المجتمع      

علـم تطبٌقً ٌستمـد أصـوله مـن العلـوم النظرٌة مثل علم االجتماع والسٌاسة واالقتصاد والقانون  -69

 ؟وعلم النفس وؼٌرها . 

 لخدمـة االجتمـاعٌةا

 ارض بٌـن الـعطـاء و الضبـط االجتمـاعً ، فهـً ال تع مهنـة معروضـة ومفروضـة حٌث -76

فـً الوقـت الذي تعـرض فـٌـه خـدماتهـا قـد تلجـؤ إلـً  التدخل عند الضرورة لحماٌة الفرد         

 ..؟والمجتمع معا

 الخدمة  االجتماعٌة

 ..؟مهنة مإسسٌة بمعنً خضوع أهدافها  الجزبٌة لهدؾ المإسسة ولوابحها وأنظمتها -71

 دمة االجتماعٌةالخ

تحسب العابد مقابل النفقات اتفاقا مع قوانٌن المنفعة   همهنة استثمارٌمهنة اقتصادٌة بمعنً أنها  -72

 ..؟، فكل عمل اجتماعً البد وأن ٌقابل بحساب الجدوى االقتصادٌة له

 الخدمة االجتماعٌة

ٌة ألبنابه من أن ٌشكلوا مساعدة رب األسرة المتعطل عن العمل بإتاحة فرصة عمل له ،هو حما -73

 ) ..( ..؟  عببا علً المجتمع

 اقتصادٌا

الخدمة االجتماعٌة مهنة تنموٌة بمعنى أنها وهً تواجه مشكالت االنسان واحتٌاجاته ال بد وأن  -74

 ...؟؟ للفرد والجماعة والمجتمع.......... ٌتوازى ذلك مع

 تحقٌق التنمٌة الشاملة

ال بد وأن تعتمـد علً حٌث تكتمل به معاٌٌر ومقومات المهنة الخدمـة االجتماعٌة مهنة  -75

 ..؟الراسخة

 االعتـراؾ المجتمعً 

 بـ ..؟ الخدمة االجتماعٌة مهنة تتمٌز -76

 المرونة والطواعٌة

الخدمة االجتماعٌة مهنة تتمٌز بالمرونة والطواعٌة فهً   قادرة على أن تطـوع من أسالٌبهـا  -77

 ..؟ وبناءاتهـا تبعـا

 الحادثة فً المجتمعإسسـات االجتماعٌـة والتؽٌٌـرات المختلفة ولطبٌعـة الم لمواقؾ ا

 تتفق مع فالخدمة  االجتمـاعٌة لٌسـت واحـدة فـً كـل المجتمعـات بـل تلتـزم  -78

 .؟؟بؤٌدٌولوجٌة المجتمع الذي تعمل من خالله        

 أٌدٌولوجٌة المجتمع

 ؟.. عناصر الخدمة االجتماعٌة -79

 المإسسة االجتماعٌة , الخـدمـة,  األخصابً االجتماعً,  العمٌل

وٌعد محور الخدمة. وقـد ٌكـون فـردا أو جمـاعـة أو مجتمـع مـحلـً . وتعـتمـد «  حالة»اسم  -86

خـدمـة العمٌل على ما وصلت إلٌه الخدمة االجتماعٌة من مبادئ وأسالٌب العمل وما استفادته من العلوم 

 ؟.. األخرى

 العمٌل

هو الشخص المعد إعداد مهنً، وٌحمل صفات شخصٌة تإهله للعمل فً ممـارسة الخـدمـة  -81

 ..؟ االجتماعٌة

  األخصابً االجتماعً

 ..؟ الصفات المهنٌة مـن خـالل ٌكتسب األخصابً االجتماعً-82

 والممارسـة الفعلٌة بعـد التخـرج الدراسـة النظرٌة ، والتـدرٌب المٌدانً ،

 ..؟ ٌقصد بالخدمة -83

 الخطوات المهنٌة التً تتم أثناء تقدٌم مساعدات موجهة لألفراد أو الجماعات أو المجتمعات

 ..؟ على المهنٌة تشتمل هذه الخطوات -84

 الدراسة والتشخٌص والعالج 
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وتعتمد هذه الخطوات على مبادئ أساسٌة للعمل التطبٌقً الذي ٌساعد الفرد على مواجهة  -85

، والجماعة على النهوض بقـدرات أعضـابهـا ومهـاراتهـم ، والمـجتمـع علـى المـواءمـة بٌـن مشكالته

 ..؟ احتٌاجاته وموارده

 الخطوات المهنٌة

هً المٌدان أو المكان الذي تمارس فٌه المهنة، وتقدم خدماتها للمستفٌدٌن منها ، وقد تمارس  -86

 ..؟المهنة فً مإسسات أولٌة أو ثانوٌة 

 سة االجتماعٌةالمإس

 ..؟ تعمل المإسسة االجتماعٌة فً-87

 إطار القٌم االجتماعٌة السابدة فً المجتمع

 ..؟فً وجودها ودعم كٌانها علىالمإسسة االجتماعٌة  تعتمد -88

 .إمكانٌات الدولة واألهالً

نصل إلٌها عن طرٌق الخبرة والمعرفة والمنطق أو قاعدة أساسٌة لها صفة العمومٌة هو  -89

 ..؟ ٌقوم علً التجرٌب والقٌاس استخدام المنهج العلمً الذيب

 المبدأ

 عمل استقرت اآلراء علً صحته وسالمته نتٌجة للتطبٌقات الكثٌرة سلوك مهنً معٌن أو أسلوب -96

للقٌم األخالقٌة ومن هنا جاءت  والتجارب التً مر بها وهو فً جمٌع الظروؾ ٌكون منبثقاً وخاضعاً 

 ..؟العمل بمقتضاه واحترامهضرورة االلتزام ب

 المبدأ فً الخدمة االجتماعٌة

بمعنً أنه ٌجب استخدام المبادئ كوحدة متكاملة فً ...... بـ تتصؾ مبادئ الخدمة االجتماعٌة -91

 بعض المبادئ دون األخرى فً المواقؾ الملحة ال ٌحقق األهداؾ  الدراسة المهنٌة ألن استخدام

 ؟من استخدامها .

 الدٌنامٌة

من أهم عناصر الخدمة االجتماعٌة منذ نشؤتها وحتً الٌوم  وٌؤتً أهمٌته من القٌم الكامنة فٌه  -92

 ..؟حترام العمٌل واحترام كرامته من ا

 مبدأ التقبل ) التقبل (

المساعدة ) فرد ، جماعة ، مجتمع ( ٌتسم  اتجاه عاطفً عام لألخصابً االجتماعً نحو طالب -93

 ؟.؟بالحب والتسامح .  

 ( مبدأ التقبل ) التقبل 

 مثل..؟ علً األخصابً االجتماعً إظهار استجابة عملٌة واضحة للتعبٌر عن هذا التقبل بالصور -94

 التسامح -االحترام            -

 تجنب النقد -تقدٌر المشاعر      -  

 الرؼبة فً المساعدة -عدم التحامل        -  

ة ألسرار العمالء التً كشفتها عملٌات الخدمة االجتماعٌة ، ٌقصد بهذا المبدأ صٌانة مقصود -95

 ؟؟وتجنب إذاعتها وانتشارهـا بٌن عامـة الناس

 مبدأ السرٌة

ٌمثـل هـذا المبـدأ أهمٌة خاصـة فً مجتمعنـا العربً الـزاخـر بالتقالٌد والقٌم والمحرمات  -96

 ..؟ومقدسات األسرار

 مبدأ السرٌة 

واالطمبنان فً نفس العمٌل ولهذا  من أهم المبادئ التً تنمً الشعور بالثقةوٌعتبر مبدأ السرٌة  -97

 ....؟هذا المبدأ وتؤكٌده أمام العمالء وخاصة فً ٌحرص األخصابً علً إبراز

 المقابالت االولى

هو المصدر األساسً ......ٌجب أن ٌكون  لمبدأ السرٌةطبٌق األخصابً االجتماعً عند ت -98

 .؟للمعلومات

 لالعمٌ

 التً ٌعانً منها العمٌل ..... الالزمة فً ٌجب أن ٌلتزم األخصابً فً الحصول علً المعلومات -99

 ..؟

 حدود المشكلة
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باإلضافة إلً حفظ  .... ضماناً لتحقٌق السرٌة ٌعد مكان إلجراء المقابالت مع العمالء بعٌداً عن-166

 ..؟؟هذه الحاالت فً ملفات بعٌداً عن متناول األٌدي

 ضاء والحركةالضو

 ان ..؟؟ٌمكن لألخصابً االجتماعً أن ٌتجاوز مبدأ السرٌة إذا اكتشؾ  -161

 العمٌل مصاب بمرض وبابً خطٌر ، أو ارتكاب العمٌل ألحد

 األفعال التً ٌعاقب علٌها القانون

 ٌقصد بهذا المبدأ ترك الحرٌة لألفراد والجماعات والمجتمعات- 162

 ؟؟عامة والخاصة التً تراها فً صالحها .لتوجٌه ذ اتها نحو األهداؾ ال

 مبدأ حق تقرٌر المصٌر -

لمشكلة علً العمٌل بل علٌه أن ل ٌتطلب هذا المبدأ من األخصابً االجتماعً أال ٌفرض حالً -163  

المشكلة ، وأال ٌفرض أهدافاً أو برنامجاً معٌناً على الجماعة أو  ٌساعده علً المساهمة فً حل هذه

 ..؟عمل معه  المجتمع الذي ٌ

 مبدأ حق تقرٌر المصٌر

توضٌح بعض الجوانب وجب علٌه مبدا حق تقرٌر المصٌر م األخصابً االجتماعً بتطبٌق ٌقو -164

 منها ..؟؟

 توضٌح كافة جوانب المشكلة سواء )للفرد ، جماعة ، مجتمع ( –أ   

 والتؤكد من إدراكه لكافة حقابق الموقؾ الذي ٌمثل المشكلة .     

 توضٌح كافة اإلمكانٌات والفرص المتاحة بكٌفٌة مواجهة هذا –ب  

 الموقؾ .     

 مناقشة كافة المقترحات واآلراء المقدمة لحل المشكلة  –ج   

 وتوضٌح األخطار الناجمة عنها .      

 تلخٌص وتوضٌح أهم اآلراء والحلول التً تم مناقشتها –د   

جتماعً أن ٌتجنب حـق تقرٌـر المصٌـر وٌتصـرؾ لصالـح حاالت استثنابٌة تبٌح لألخصابً االمن -165

 ا..؟الحالـة التً ٌتعامـل معهـ

 حاالت السلبٌة والتواكل وعدم اكتمال النضج سواء عند العمٌل  -

 الفرد او الجماعة أو المجتمع .     

 حاالت المرض العقلً  والضعؾ العقلً  حٌث ال ٌصبح العمٌل  - 

 وكه .مدركاً لتصرفاته وسل   

 حاالت الطفولة  حٌث ال ٌستطٌع األطفال تقرٌر مصٌرهم .  - 

حالة من االرتباط العاطفً العقلً الهادؾ  تتفـاعل فٌها مشـاعر وأفكـار العمـالء »هً  -166

 «واألخصـابً خـالل عملٌـة المساعدة

 ( مبدأ العالقة المهنٌة) العالقة المهنٌة

االجتماعٌة حٌث تقودنا إلً عدم التفرقة بٌن العمالء  ةالخدم لطابع الممٌز لممارسة مهنةهً ا -167

 .؟وعدم الدخول فً مواقؾ انفعالٌة تحد من كفاءة العملٌات المساعدة

 ( مبدأ العالقة المهنٌة) العالقة المهنٌة

 

 ..؟؟ وتتمٌز العالقة المهنٌة عن العالقات األخرى بما ٌلً -168

 ددة هً مساعدة العمٌل سواء العالقة المهنٌة وسٌلة لؽاٌة مح –أ 

 كان فرد أو جماعة أو مجتمع .       

 تعد العالقة المهنٌة عالقة مإقته تنتهً بانتهاء الموقؾ  –ب  

 االشكالً       

 ..؟تقوم العالقة المهنٌة علً أساس -169

 المهارات والخبرات المتصلة بالنشاط المهنًو  ,الحقابق العلمٌة 

 الرتباطها بحقابق ومهارات أكثر من ارتباطها بمشاعر ذاتٌة بــ...  ة المهنٌةهنا تتسم العالق -266

 ..؟؟

 لموضوعٌةا

 بل تنظر إلً العمٌل. كإنسان فً  .......... ال تتؤثر العـالقة المهنٌة بمظـاهر -261
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 ..؟؟موقؾ إشكالً ٌسعً للخالص  منه 

 .. السلـوك أو العقٌـدة أو اللـون

 التً ٌلجا إلٌها األخصابً لٌعرؾ بموضوعٌة ٌقصد به العملٌة -262

 ..؟وعلً درجة من الدقة النسبٌة مدي نجاح أو فشل ما قام به من عملٌات فً تحقٌق الهدؾ منها  

 مبدأ التقوٌم الذاتً 

 ٌتضمن التقوٌم الذاتً كل ما ٌتصل بسلوك األخصابً المهنً -263

 ..؟والشخصً من أبعاد مثل   

 مختلؾ المواقؾ .سلوكه المهنً فً  –أ 

 سلوكه الشخصً الذي ٌإثر علً سلوكه المهنً فً مختلؾ  –ب  

 المواقؾ ومع مختلؾ الشخصٌات .    

 مستوي األخصابً االجتماعً المهنً –ج  

 ٌقصد به ضرورة اشراك األفراد أو الجماعات أو المجتمعات -264

 ..؟ فً دراسة مشكالتهم والمشاركة فً وضع حلول لها  

 مشاركةمبدأ ال

 مبادئ الخدمة االجتماعٌة..؟-265

 مبدأ التقبل

 مبدأ السرٌة

 مبدأ حق تقرٌر المصٌر

 مبدأ العالقة المهنٌة

 مبدأ  التقوٌم  الذاتً

 مبدأ المشاركة

 

 خدمة الفرد ( هون بٌحكً عن طرق الخدمة االجتماعٌة (  

   

 ..؟؟ من ثالثة جوانب ربٌسٌة هً حٌاة الفرد تتكون- 266

ول : الجانب األ 

ٌعتبر الفرد وحدة دٌنامٌة قابلة للتؽٌر، كما أنه ٌملك من الصفات ما هو مشترك مع األفراد اآلخرٌن 

بٌبته  التفرد واالختالؾ ، ألن لكل فرد صفاته الموروثة والمكتسبة منه وصفات أخري تعطٌ

 الخاصة

الجانب الثانً  : 

فمنـذ اللحظة األولً فً حٌاته ٌصبح  ٌكون الفرد عضو فً جماعات تتمٌز باالختالؾ والتؽٌر ، 

 وهً األسرة ، وكلما كبر ونما كلما كثر عدد الجماعات التً ٌنتمً عضـواً فً الجماعة األساسٌة

 إلٌها كجماعات اللعب والجٌرة واألصدقاء وجماعات العمل وؼٌرها .

الجانب الثالث  : 

مجتمعه عن ثقافات المجتمعات  ةوهو أن الفرد عضو فً مجتمع متؽٌر الثقافة وتختلؾ ثقاف  

 المجتمع من خالل القوي االجتماعٌة والنظم المحٌطة ، وهذا ٌعنً األخرى ، بحٌث ٌتؤثر وٌإثر فً

 .بهم فعال  أن الفرد ٌرتبط بؤفراد مجتمعه وجماعاته قبل أن ٌدرك أنه قد ارتبط 

ٌنه وبٌن بٌبته ق بالفرد بقصـد إحداث التوافـ  تعتبر طرٌقة مهنٌة تهدؾ إلً مساعدة -267

 ..؟؟بوظابفه االجتماعٌة ماالجتماعٌة للقٌا

 طرٌقة خدمة الفرد

طرٌقة من طرق الخدمة االجتمـاعٌة تهـدؾ إلً مسـاعدة األفـراد سٌا التكٌؾ ، والذٌـن »  -268

 .؟؟ «ٌقعـون فً مجـالها باستؽـالل الطـاقات الشخصٌة ، والبٌبٌة فً تصحٌح تكٌفهم

 خدمة الفرد

عملٌة تتم ممارستها داخل المـإسسات االجتمـاعٌة ، بهـدؾ مسـاعدة األفـراد علً »  -269

 ..؟؟«المـواجهة الفعالة للمشكالت التً ٌمكن أن تعوق أدابهم لوظابفهم االجتماعٌة

 خدمة الفرد
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منهج من مناهج الخدمة االجتماعٌة ٌتدخل فً الجوانب النفسٌة ، واالجتماعٌة ، لحٌاة »  -216

 بقصد العالج ، أو المحافظة علً األداء االجتماعً لهذا الشخص الفرد

 ..؟«عبر تنمٌة قدراته لٌتمكن من أداء وظابفه

 خدمة الفرد

 ..؟الخصابص الربٌسٌة لخدمة الفرد -211

تعد خدمة الفرد أحد طرق الخدمة االجتماعٌة تتعامل مع الفرد فً المواقؾ المختلفة وتهدؾ إلى  -

 .سرة على مواجهة هذه المواقؾمساعدة الفرد واأل

تتطلب عملٌة خدمة الفرد مجموعة من اإلجراءات مسلسلة تبدأ منذ استقبال العمٌل ثم الدراسة -

 .والتشخٌص والتدخل المهنً

تستند على مجموعة من األسس العلمٌة المستمدة من العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة والممارسات  -

 المٌدانٌة وتجارب الرواد .

تسعى إلى تحقٌق أهداؾ وقابٌة عالجٌة وتنموٌة، فهً تسعى إلى تعدٌل سلوك األفراد  -   

 واتجاهاتهم . 

 لخدمة الفرد مجموعة من القٌم اإلنسانٌة أهمها قٌمة اإلنسان وفردٌته وحقه فً حٌاة كرٌمة . -  

دتهم على تإمن خدمة الفرد بمسبولٌتها فً التدخل المهنً مع العمالء عند الضرورة لمساع -

 تخطً العقبات.

تستند فً تعاملها مع العمالء علً المهارة فً األداء القابم علً أسـاس االستعـداد للعمـل  –  

 .والتعلـم والتـدرٌب الكتساب الخبرات والمهارات التً تحقق عملٌة المساعدة

لألفراد وأسرهم تمارس بواسطة أخصابٌٌن مـدربٌن لدٌهـم االستعـداد لتقـدٌم عملٌة المساعدة  -

 بما لدٌهم من علم وما اكتسبوه من مهارة.

طبٌعة المإسسـة وفلسفتها هً التً تحـدد اتجـاه ونوعٌة المساعدة للعمالء ومن ثم هناك  -  

 مستوٌات للمساعدة تختلؾ من مإسسة ألخرى. 

 الفرد .  لتحقٌق أهداؾ خدمة  التعامل والتفاعل الوثٌق بٌن االخصابً والعمٌل هو الوسٌلة – 

إٌمان طرٌقة خدمة الفرد بحتمٌة العالقة بٌن الجوانب النفسٌة واالجتماعٌة لٌكون العالج دابماً  –  

 اجتماعً نفسً .

المادٌة والبشرٌة لمواجهة المشكالت   رة االستفادة من كافة اإلمكانٌاتتإمن خدمة الفرد بضرو -

 الفردٌة .

 المهم فٌها *ركزوآ ع كل نقطه و شنو 

فً إشباع حاجاتهم وحل مشكالتهم  فً مساعدة العمالء وأسرهم.....ٌتمثل الهدؾ العام -212

الفردٌة  االجتماعٌة وتنمٌة قدراتهم الشخصٌة واالتصالٌة وؼٌرها ، مما ٌساهم فً عالج المشكالت

 ..؟واألسرٌة فً المجتمع

 لخدمة الفرد

 توٌات..؟لخدمه الفرد والتً تتمثل فً  ستة مس أهداؾ فرعٌةمن -213

 , تثبٌت الموقؾ العالج البٌبً,  العالج الذاتً  المستوى الواقعً , المستوى المثالً,  المستوي الوقابً

 ..؟ٌتمثل فً وقاٌة العمٌل من المشكالت ،لمنع ظهور المشكالت من األصل -214

 المستوي الوقابً

 ..؟ ٌتضمن إحداث تعدٌل فً شخصٌة العمٌل وظروفه البٌبٌة -215

 توى المثالًالمس

 ..؟ وهو تعدٌل نسبً فً شخصٌة العمٌل وظروفه البٌبٌة -216

 المستوى الواقعً 

 .؟؟تعدٌل كلً أو نسبً فً شخصٌة العمٌل أكثر من الظروؾ البٌبٌة  -217

 العالج الذاتً

 .؟تعدٌل كلً أو نسبً للظروؾ البٌبٌة أكثر من التعدٌل فً شخصٌة العمٌل -218

 العالج البٌبً 

 ..؟ تجنبا لظهور مشكالت جدٌدةذلك  -219

 تثبٌت الموقؾ
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ولكنها ظهرت كاستجابة لحاجة  األفراد لمواجهة المشكالت ....لم تظهر خدمة الفرد من  -226

 ..؟التً ٌتعرضون لها ، ومساعدتهم علً مواجهتها

 فراغ

 ا .؟؟هناك مجموعة دوافع ساعدت علً تطور خدمة الفرد  من أهمه -221

 دوافع نفعٌة -,  دوافع إنسانٌة -,  دوافع دٌنٌة -

حثت األدٌان علً األخذ بٌد اإلنسان الضعٌؾ والمحروم والفقٌر والمرٌض أو الذي  -222

ٌتعرض لصعوبات وخاصة أن للدٌن مكانة عالٌة فً نفوس األفراد إلً جانب األجر والثواب لمن 

 ..؟ هذا ٌمثل الدافع.....؟ ٌقدمون هذه المساعدات

 ..الدٌنً 

المحروم وذلك نتٌجة اإلٌمان  تنبع من شعور اإلنسان بؤن ما ٌتمتع به ال بد أن ٌشاركه فٌه -223

 ٌمثل الدافع ...؟؟ بآدمٌة اإلنسان

 االنسانً 

 .؟هً دوافع لم تنبع فً األصل من اإلنسان لخدمة ؼٌره ولكن  لخدمته هو .  -224

 الدوافع النفعٌة

ورعاٌة صحٌة لعمـاله ، إنما  كان وحضانة وتؽذٌة صاحب المصنع الذي ٌقدم خدمات إس -225

أفضل إنتاج ، أي الهدؾ األساسً تحقٌق مصالحه ولو   ٌهـدؾ إلً مساعـدة العمال علً تحقٌق

 ..؟ مثال على احد الدوافع وهً ؟؟أنه فً الوقت نفسه سٌعود علً العمال بالخٌر

 الدوافع النفعٌة

 هً ..؟ عناصر خدمة الفرد -226

 االخصابً االجتماعً ,المإسسة ,عمٌلة المساعدةالموقؾ )المشكلة( ,  العمٌل , 

 هخدمة الفرد علً المتقدم لطلب المساعدة سواء كان فردا أو أسرة ، كما أنفً ٌطلق  -227

إنسان له سماته الشخصٌة   كسـابر النـاس ولكـن واجهتـه حـالة مـن عـدم التوافـق مـع ظـروفه 

لـة مـن االضطـراب بٌـن نـزعـاتـه الـداخلٌـة وطمـوحه الشخصً ممـا أدى الـمحٌطـة بـه ، أو حـا

 ..؟ إلً شعـوره بالعجـز وبالتـالً ٌدفعـه ذلك إلً طلب المساعدة

 العمٌل 

فٌه قدراته عن مواجهته بفاعلٌة مناسبة ، أو أن  هً موقؾ متؤزم ٌواجه الفرد وتعجز -228

 ..؟حٌث ٌعجز عن تناول مشكالت حٌاته بنجاحبعجز فً اإلمكانٌات ب تصاب قدراته فجؤة

 المشكلة

 الى..؟الفرد   ٌمكن تصنٌؾ العوامل التً تإدي إلً المشكالت التً تواجه-229

 ( تشمل النواحً الوراثٌة والعقلٌة والجسمٌة والنفسٌة) العوامل الشخصٌة أو الذاتٌة – 1

ألسرٌة والظروؾ االقتصادٌة ، المدرسة تشمل البٌبة ا) العوامل الخارجٌة أو الظروؾ البٌبٌة  – 2

 (.أو العمل ، العالقات بالبٌبة الخارجٌة ، القٌم والتقالٌد السابدة 

 ..؟ هو الممارس المهنً لمهنة الخدمة االجتماعٌة -236

 (  أخصابً خدمة الفرداإلخصابً االجتماعً )

ـابص مـن السمـات والخصمجمـوعـة المهنٌة للخدمة االجتماعٌة  تتطلب هـذه الممـارسـة -231

 .؟وتتضمن جانبٌن أساسٌٌن هما ه االخصابًالواجـب توافرهـا فً شخصٌ

 اإلعداد المهنً و االستعداد الشخصً

 .؟وٌقصد بها الهٌبة أو المنظمة التً وجدت فً المجتمع تعبٌرا عن حاجات أفراده -232

 المإسسة

 تصنؾ المإسسات الى .؟-233

 ٌةمإسسات اولٌة ,مإسسات ثانو

هً تلك المإسسات المتخصصة أساساً فً الخـدمة االجتماعٌة بطرقها المختلفة أو التً  -234

 ..؟معٌنة مثل مكاتب الضمان االجتماعً والخدمة المدرسٌة ٌمكن أن تمارس طرٌقة 

 ..المإسسات االولٌة 

ل الخدمة هً المإسسات التً لم تنشؤ أساساً لممارسة مهنة الخدمة االجتماعٌة ، بل تمث -235

 كالمدارس ، والمستشفٌات ، المصانع ، السجون وؼٌرهاا الجتماعٌة فٌها جانباً من أنشطتها
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ممكن ٌجٌب االمثلة ونذكر نوع المإسسة  ^_^

 ..مثل..؟ تصنؾ المإسسات وفقا لتبعٌتها -236

 .المإسسات الحكومٌة التً تمولها الدولة 

 .أنفسهم مإسسات أهلٌة ٌمولها األهالً

 .شبه حكومٌة ٌمولها األهالً والدولة معاً  مإسسات 

التـً ٌقـوم بها األخصابً االجتماعً مـن خـالل  تشتمل فً حد ذاتها علً الخطوات المتسلسلة -237

 ..؟الممـارسة المهنٌة لمفاهٌم ومبادئ وعملٌات طرٌقة خدمة الفرد

 عملٌة المساعدة

ل فٌها مشاعر وأفكار العمٌل واألخصابً خالل حالة من االرتباط العاطفً العقلً الهادؾ تتفاع -238

 ..؟المساعدة  عملٌة

 مبدأ العالقة المهنٌة ) العالقة المهنٌة (

بنهاٌة العمل مع الحالة ، لذلك فهً عالقة مإقته ٌتم خاللها تفاعل أفكار كل من ...تنتهً العالقة  -239

 ..؟العمٌل واألخصابً

 المهنٌة

ود واالرتٌاح بٌن العمٌل واالخصابً فً موقع العمل المهنً ، هو اتجاه عاطفً لمشاعر ال -246

 .؟والواقع أن حدوث التقبل شرط أساسً للتفاعل الهادؾ داخل المإسسات االجتماعٌة .

 التقبل ) مبدأ التقبل (

فً شبونه الخاصة داخل نطاق المسبول ذي األهلٌة حق التصرؾ وٌقصد به منح العمٌل  -241

ً حدود قوانٌن ونظـم المإسسـة ، أي حـق العمٌـل فً اتخـاذ القـرارات الخاصـة المإسسة أو خارجها ف

 .؟بمشكلته بنفسه  وكذلك حقه فً قبول او رفض خدمات المإسسة . 

 مبدأ حق تقرٌر المصٌر

ٌقصد بهذا المبدأ صٌانة المعلومات الخاصة بالعمٌل من التسرب إلً الؽٌر أو إلً أي شخص  -242

 ؟حقـق عندمـا ٌكـون العمٌـل هـو المصـدر األساسً للمعلومات . ؼٌر مهنً .  وٌت

 مبدأ السرٌة

 ..؟تتكون المساعدة فً خدمة الفرد من خالل ثالث عملٌات ربٌسٌة وهً -243

 . الدراسة االجتماعٌة ، والتشخٌص ، والعالج

 ..؟الدراسة االجتماعٌة ٌقصد ب-244

بٌة بحقابق الموقؾ االشكالً بهدؾ تشخٌص المشكلة وضع كل من العمٌل واألخصابً علً عالقة إٌجا

 .خطة العالج  ووضع

 لٌست هدفاً فً حد ذاتها -245
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التشخٌص آمال فً الوصول إلً خطة  ولكنها وسٌلة عـن طرٌقهـا ٌستطٌـع األخصابً االجتماعً وضـع

سـة للموقؾ االشكالً دراسـة لجمٌـع جـوانب حٌـاة العمٌـل بقـدر مـاهً درا العالج ، ولذلك فؤنها لٌست

 ..؟ وجوانبه المختلفة التً أدت إلً ظهور المشكلة

 الدراسة االجتماعٌة فً خدمة الفرد

 ٌقصد بمصادر الدراسة..؟-246

 المنابع التً عن طرٌقها ٌستطٌع األخصابً االجتماعً الحصول علً المعلومات الالزمة للحالة

 تنقسم مصادر الدراسة الى ..؟-247

 : وتتمثل فً العمٌل ذاته ، األسرة ، األقارب ، الخبراء .مصادر بشرٌة 

 .ونتابج االختبارات والفحوص مصادر ؼٌر بشرٌة : وتتمثل فً الوثابق والمستندات والسجالت 

تنحصر أسالٌب الدراسة التً ٌستخدمها األخصابً االجتماعً للحصول علً حقابق المشكلة فً -248

 ..؟ثالثة أسالٌب ربٌسٌة

 لمقابلة بؤنواعها ) مع العمٌل ، األقارب ، الخبراء (ا – 1   

 الزٌارة المنزلٌة أو المإسسٌة  – 2   

 . المكاتبات واالتصاالت التلٌفزٌونٌة  – 3   

تحدٌد لطبٌعة المشكلة ونوعٌتها الخاصة مع محاولة علمٌة لتفسٌر أسبابها بهدؾ الوصول تعنً -249

 ..؟إلً خطة عالجٌة

 التشخٌص 

ة عقلٌة ٌشترك فٌها كل من األخصابً والعمٌل بعـد استٌفاء قـدر كبٌـر من عملٌـة دراسـة عملٌ-256

المشكلـة وذلك لتحـدٌد طبٌعة المشكلة وتحلٌل العوامل المسببة لها سواء الذاتٌة أو البٌبٌة تحلٌال عملٌا 

 ..؟؟ومنطقٌا

 التشخٌص

دث تؽٌٌراً مرؼـوباً فً مـوقفه وتمكنه مـن تلك الجهود التً تقدم للعمٌل والتً ٌمكن أن تحٌقصد -251

 ..؟ضٌه وٌرضً المجتمع الذي ٌعٌش فٌهالوصـول لحالة من التوافق االجتماعً الذي ٌر

 العالج 

 بعد ..؟  ٌتم تحدٌد العالج-252

 إجراء التشخٌص الذي ٌعتمد علً الدراسة التً تمت

 الى ..؟؟ ٌنقسم العالج -253

ً  , العالج البٌ العالج الذاتً  ب

وهو العالج الذي ٌوجه مباشرة إلً العمٌل بمكوناته الشخصٌة والجسمٌة والنفسٌة  -254

واالجتماعٌة إلزالة ما فٌها من عـوامل معـوقه لتكٌؾ العمٌـل مثـل عـالج بعض األمـراض ، تعدٌل 

 ..؟أفكاره واتجاهاته ، اكتشاؾ قدراته وتوظٌفها

 العالج الذاتً 
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جه للظروؾ المحٌطة بالعمٌل والمسببة للمشكلة كاألسرة أو الموارد المالٌة وهو العالج الذي ٌو -255

 ..؟أو المدرسة 

 العالج البٌبً

  هنا نتلكم عن خدمه الجماعة لها مبادئ واهداؾ عشان ال تلخبطون 

هـذه الطـرٌقة علً الجمـاعة علً باعتبـارها وسٌـلة  إحدى طرق الخدمة االجتماعٌة ، وتركز -256

 ..؟ شخصٌة الفردلتنمٌـة 

 خدمة الجماعة 

الهٌبات التً ارتبطت جهودها بحركة تنظٌم وخدمة  خـدمة الجمـاعة كانت جـزءاً من نشاط -257

اعتبار مثل هذا النوع من النشاط جزء من عملٌات الخدمة االجتماعٌة لم ٌتبلور إال  المجتمع ، إال أن

 ..؟فً

 منتصؾ القرن العشرٌن 

تهدؾ إلً نمو األفراد وتكٌفهم االجتماعً عن طرٌق جماعات اختٌارٌة  لٌمٌةعملٌة تع»بؤنها  -258

 ..؟«ٌشتركون فٌها

 خدمة الجماعة

طرٌقة بواسطتها تساعد األفراد فً الجماعات فً مإسسة اجتماعٌة و تقدم لهم » هً »  -259

موهم كؤفراد فرص ن ٌربطهم وٌتفاعلون خالله تفاعالً ٌوجهه اخصابً اجتماعً لٌتٌح لهم برنامجا

 ..؟؟« وجماعات

 *  خدمة الجماعة 

 ..؟ خدمة الجماعة هً -266

وطرٌقة من خاللها ٌإثر االخصابً فً حٌاة الجماعة عن طرٌق توجٌه عملٌة التفاعل نحو  عملٌة»

 «.الوصول إلً األهداؾ الدٌمقراطٌة

 خدمة الجماعة هً ..؟-261

لجمـاعة أثنـاء ممـارستهـم ألوجـه نشـاط البـرنامـج فـً طرٌقـة بـواسطتهـا ٌساعـد األخصـابً أفـراد ا» 

األنـواع المتعـددة   مـن الجمـاعـات فـً المإسسات المختلفة لٌنمو كؤفراد وكجماعـة حتً ٌسهمـوا فً 

 .. «تؽٌٌـر المجتمـع فً حـدود أهـداؾ المجتمع وثقافته

 وهً ..؟ خدمة الجماعة ٌتناولها تعرٌؾ طرٌقة حدٌد الجوانب التً ٌجب أنٌمكن ت-262

 إنها طرٌقة تستخدم األسلوب العلمً  – 1

 تهدؾ إلً نمو األفراد والجماعات  – 2 

 مناخ دٌمقراطً . التفاعل الجماعً الموجه أساس العمل فً هذه الطرٌقة فً – 3 

 تطبق خدمة الجماعة من خالل اخصابٌٌن اجتماعٌٌن  – 4

 انٌة بما فً ذلك مجال شؽل  أوقات الفراغ . تطبق فً شتً مجاالت الحٌاة اإلنس – 5 

 لها أدوار وقابٌة وعالجٌة وانشابٌة  – 6 
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 تستخدم برامج مرسومة لتحقٌق اؼراضها  – 7 

 تمارس من خالل تنظٌمات اجتماعٌة  – 8 

 ..؟أهداؾ طرٌقة خدمة الجماعة من -263

 حتٌاجاتهم إلً أقصى حد ممكن .مسـاعدة األفـراد على النضـج وتنمٌـة شخصٌاتهـم واشبـاع  ا – 1

اتاحة الفرصة لألفراد الكتساب المهارات المختلفة التً تزٌد مـن قدرتهـم على اإلنتاجٌة ، وكذلك  – 2

 .قـدرتهم االبتكـارٌة عن طرٌق المشاركة الجماعٌة فً أوجه األنشطة المختلفة

الـدٌمقـراطً لألفـراد والجمـاعـات   بوممارسـة الحٌـاة الدٌمقـراطٌـة بصفـة عـامة وترقٌـة األسلـ – 3

الممارسة الفعلٌة لألسالٌب الدٌمقراطٌة تحت إشراؾ وتوجٌه  اخصابً  ، وٌتـم ذلك عـن طرٌـق

 الجماعة المدرب مهنٌا للقٌام بمثل هذا العمل . 

عن طرٌـق إسهـام األفراد  إتاحة الفرصة لألفراد لتنمٌة قدراتهم علً االشتراك مع الؽٌر – 4 

 واشتراكهـم مع اآلخرٌن فً كل ما ٌتعلق بهم فً حٌاتهم ، وٌساعد االشتراك مع الؽٌر علً تفهم

 الممارسات الدٌمقراطٌة والتفكٌر الواقعً واتخاذ القرار .

 مساعدة األفراد علً احترام الفروق الفردٌة لألفراد ، والتخلً  عن صفة التحٌز . – 5

 الصدق واألمانة ، ومراعاة آداب السلوك والقواعد والقوانٌن .ؼرس القٌم االجتماعٌة كالعدل و – 6 

تنمٌة القدرة علً القٌادة والتبعٌة ، أي أن ٌكون الفرد قادراً أو راضٌاً ؼاٌة الرضا علً أن ٌكون  – 7 

 .قابداً لؽٌره فً بعض  المواقؾ وتابعاً له فً موقؾ آخر 

أو خوؾ وأداء واجباتهم   بة بها دون ترددمساعدة األفراد علً التمسك بحقوقهم والمطال -264

 تعتبر من اهدا ؾ ..؟والقٌام بمسبولٌاتهم عن رؼبة ذاتٌة .

 طرٌقة  خدمه الجماعة

سهـام مـع األسـرة والجماعـات المختلفـة فـً نقـل ثقافـة المجتمع من جٌل إلً آخر مع تعدٌل اال -265

 اهداؾ..؟تعتبر من  أو تؽٌٌر بعض النواحً ؼٌر المرؼوب فٌها

 طرٌقة خدمه الجماعة 

استخدام  و المجتمع بالنفع استؽالل وقت فراغ األفراد والجماعات بما ٌعود علٌهم وعلً -266

 من اهداؾ..؟االجتماعٌة كاالنحراؾ والتشرد واإلدمان .  ضداة للوقاٌة من العدٌد من األمراالجماعة كؤ

 طرٌقة خدمه الجماعة

 ..؟جماعة عناصر طرٌقة خدمة المن  – 267

  لجماعة, اخصابً خدمة الجماعة ,البرنامج فً خدمة الجماعةا

وحدة تتكون من ثالثة أشخاص أو أكثر تربطهم عالقة ؼٌر رسمٌة ٌحاولون إشباع » -267

 ..؟«احتٌاجاتهم من خالل االرتباط االجتماعً بٌنهم

 الجماعة

 ..هً .؟ ٌجب أن ٌتوفر فً الجماعة مجموعة من السمات أو الخصابص -268

 أن ٌكون لها هدؾ واضح ومعلن لجمٌع األفراد الراؼبٌن فً االنضمام إلٌها .  –أ 
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وجود تجانس بٌن أعضاء الجماعة بمعنً أنهم ٌشتركون فً السمات العمرٌة والمستوي  –ب  

 االجتماعً والثقافً والتعلٌمً وؼٌرها . 

 محددة لكل عضو .  وجود تنظٌم وظٌفً للجماعة ٌتمثل فً أدوار ومسبولٌات -جـ 

واألشخاص المكونٌن لها وعالقات بٌن  تتمٌز بتكوٌن عالقة مهنٌة بٌن أخصابً خدمة الجماعة  -د  

 .البعض داخل الجماعة  ااألعضاء بعضه

شخص الذي ٌقوم بتقدٌم المساعدة للجماعة وهو معد إعداداً مهنٌاً ٌمكنه من القٌام بدوره ال -269

 .؟علً أكمل وجه .

 خدمه الجماعةأخصابً 

 من الصفات الً ٌجب ان تتوفر فً االخصابً الجماعة..؟-276

 االستعداد والرؼبة فً العمل مع الجماعات  -

قوة الشخصٌة واتزانها االنفعالً  - الفهم واالدراك الواعً للمعارؾ اإلنسانٌة والرؼبة فً تطبٌق - 

 والعاطفً 

 ح ألبعادهاالمسبولٌة والقدرة علً تحملها والفهم الصحٌ - 

 القدوة الحسنة والنموذج الصالح - 

 االنصاؾ والتقدٌر  - 

 الثبات فً المعاملة فً المواقؾ المتشابهة  - 

 االشتراك مع األعضاء والتجاوب معهم  هذه المعارؾ  - 

هو الوسٌلة التً ٌستخدمها و، مٌولها واهتماماتها  أي شًء وكل شًء تفعله الجماعة لترضً -271

 .؟جماعة لمقابلة حاجات أفراد الجماعة من خالل التوجٌه.أخصابً ال

 البرنامج

 ..؟وٌتكون البرنامج من ثالث عناصر أساسٌة تتمثل فً -272

 .ومحتوي البرنامجوأخصابً الجماعة ،  األعضاء، 

 .؟ من المبادئ الواجب توافرها عند وضع البرنامج -273

 ٌجب أن ٌكون البرنامج محققاً لرؼبات وحاجٌات األعضاء – 1

 ضرورة ارتباط أهداؾ البرامج مع أهداؾ المإسسة والمجتمع – 2 

 والبٌبٌة  ٌجب أن ٌراعً فً البرنامج اإلمكانٌات والموارد المإسسٌة – 3 

 ٌجب أن ٌكون البرنامج مالبما لعدد األفراد داخل الجماعة – 4 

 البرنامج هو المادة الخصبة لتكوٌن عالقات  ٌجب أن ٌكون – 5

 الصداقة والتعاون .      

 ٌجب أن ٌشترك األعضاء فً وضع البرنامج  – 6 
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 ٌراعً فً وضع البرنامج حدود وقدرات األعضاء  – 7 

 ٌراعً أن ٌكون البرنامج مرناً وتقدمٌا – 8 

 ..؟وتنقسم البرامج فً خدمة الجماعة إلً -274

 البرامج الفنٌة ,البرامج الرٌاضٌة , البرامج الثقافٌة , ماعٌةالبرامج االجت

ٌهدؾ هذا النوع من البرامج إلً تنمٌة مهارات أعضاء الجماعة فً تكوٌن العالقات اإلٌجابٌة -275

 .؟بٌنهم .

 البرامج االجتماعٌة

ات عن طرٌق المعلومتزوٌد األعضاء بالمعارؾ ، و ٌهدؾ هذا النوع من برامج خدمة الجماعة إلً-277

 .؟مثل الندوات ، والمحاضرات ، والمإتمرات .ل عدد من الوساب

 البرامج الثقافٌة

من أجل إعداد الفرد للعمل الجاد انطالقاً من  إن الهدؾ من هذه البرامج هو اإلعداد الجسمً -278

 ..؟مبدأ روح الفرٌق الواحد

 البرامج الرٌاضٌة

الجماعة ، والتً تنعكس إٌجابٌا علً األعضاء  نٌة ألعضاءٌكون الهدؾ منها تنمٌة المهارات الف-279

 ..؟فً المستقبل

 البرامج الفنٌة

ٌنظر إلً هذا المبدأ باعتباره من أهم المبادئ التً تجعل من الجماعة أداة إٌجابٌة لنمو الفرد -286

 ؟ومقابلة حاجاته . 

 مبدأ تكوٌن الجماعة علً أساس مرسوم

أن  ٌجب مـراعاة إطار مبدأ تكوٌن الجماعة علً أساس مرسوم  وعند تكوٌن الجماعات فً--281

 .؟ تكـون الجمـاعة متجانسـة مـن حٌث

مراعاة  العمـر الزمنً والعقلً ، والمستوى االجتماعً واالقتصادي والثقافً والصحً إلً جانب

 العادات والتقالٌد وحاجات ورؼبات األعضاء

بٌن أعضاء .....ات  إال أنه ٌفضل وجود قـدر مـن ورؼم أهمٌة التجانس فً تكوٌن الجماع-282  
 ..؟الجماعة

 االختـالؾ

فً إطار قانون المسافة األنسب والتجانس النسبً إلً أن الجماعـة البـد أن « فرٌتز رٌدل»ٌشٌر -283  
فالتجانس ٌكون  لضمـان ٌتوافر فٌها  قـدر كبٌـر مـن التجانس مـع وجود نسبة قلٌلة مـن االختـالؾ ، 

تقـرار الجمـاعةاس ......؟؟ أمـا القلٌـل مـن االختالؾ ٌكون 

 لضمان حٌوٌة الجماعة ونشاطها

 ٌعـد التنظٌـم الخاص بالجماعة أمـر هام ٌـرتبط بمـدي نمو الجماعة ومعرفتها بؤهمٌة هذا التنظٌم ، -284
 من خاللوطرٌقة خـدمة الجماعـة تتٌح لهإالء األفراد تحمل المسبولٌة واكتشاؾ القٌادات 

 .ٌشٌر ذلك لمبدأ..؟ مجموعة من الوظابؾ التً تحتاج الجماعة إلٌها

 مبدأ التنظٌم الوظٌفً المرن 

  ٌمكن أن ٌختار أفراد الجماعة فً نادي مثال ربٌساً لهم وٌختاروا-285
 .؟مثال على مبدأسكرتٌر للجماعة وأمٌن للصندوق أو مراقب للنشاط .
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 مبدأ التنظٌم الوظٌفً المرن 

  من ..؟ ٌتكون التنظٌم-286
اسم الجماعة ، وشعارها ، ونظام العضوٌة وأدوار األعضـاء ، ومسبولٌاتهـم داخـل الجماعـة ، ودستـور 

 .ٌحدد قواعد ولوابح الجماعة

بحٌث ٌكون قابال للتمدد واالنكماش حسب الحاجة الفعلٌة للجماعة  بـ...... وٌجب أن ٌتسم التنظٌم  -287

 ..؟ ك مؽاالة فً حجم التنظٌمحتً ال ٌكون هنا

 المرونة 

  ..؟ ٌسهم فً نمو الجماعة كل من-288
 الجماعة األخصابً والمإسسة وأعضاء

  ..؟ أهداؾ محددة تسعً إلً  الجماعة األخصابً والمإسسة وأعضاءمن كل ل-289
 تدعٌم الجماعة واإلسهام فً نموها وإشباع رؼباتهال

 ؟..األهداؾ المعٌنة ٌنقسم مبدأ-296

 أهداؾ قرٌبة وأهداؾ بعٌدة

 تتمثل فً مساعدة أعضاء الجماعة علً تقبل بعضهم البعض كذلك مساعدتها علً ممارسة أوجه -291
 ..؟ النشاط التً تشبع رؼباتها ، وتوفر لألعضاء الشعور باألمن

 األهداؾ القرٌبة

  .؟وا مواطنٌن صالحٌنكما تساعدهم علً أن ٌكون تتمثل فً مساعدة أعضاء الجماعة علً النضج-292
 األهداؾ البعٌدة

 ٌسلم هذا المبدأ بؤن الجماعة والمإسسة واألخصابً وحدة واحدة تعمـل متضامنـة مع بعضها -293
 لتحقٌـق أهدافها . وعلى األخصابً أن ٌساعد األفـراد والجماعات لمعرفة حدودهم وإمكانٌاتهم وأهدافهم ،

من األهداؾ الفرعٌة للوصول إلً الؽاٌات  دؾ البعٌد إلً مجموعةوقد ٌضطر األخصابً أن ٌقوم بتجزبة اله

 ..؟واألهداؾ البعٌدة

 األهداؾ المعٌنة مبدأ

 ٌجب علً األخصابً االجتماعً عند تقدٌم المساعدة أن ٌقوم بدراسة وحدات الدراسة سواء الفـرد -294
فالفـرد والجمـاعة دابما فً تؽٌر أو الجماعة أو المإسسة وهـو فً ذلك ٌإمن بمبدأ التؽٌـر واالختـالؾ 

مستمر .  وعلى األخصابً أن ٌكـون على معرفة بهذا التؽٌر حتى ٌمكنه مساعدة الجماعة وأعضابها عـن 

 ..؟طرٌـق برنامج ٌقابل حاجاتهم ورؼباتهم المتؽٌرة

 مبدأ الدراسة المستمرة

مكن أن تسهم فً خدمة الجماعة ، ٌقصد بالموارد الطاقات واإلمكانٌات المادٌة والبشرٌة التً ٌ-295  
 ومهـاراته ، والجمـاعة نفسهـا وأفـرادها والمـإسسة وإمـكانٌاتهـا ،  فخبرات األخصابً االجتماعً 

بمهارة لتحقٌق أؼراض الجماعة  وإمكانٌات المجتمع سواء مادٌة أو بشرٌة ، كل ذلك ٌجب استؽالله

 .؟وأهدافها

 مبدأ استؽالل الموارد

  ..؟ فة الخدمة االجتماعٌة وطرقها المختلفة علًتقوم فلس-296
 اإلٌمان

 تقرٌر أسلوب حٌاتهم  بكرامة األفراد ، واالعتراؾ بفروقهم الفردٌة ، وقوتهم وحقهم فً 

  بـ ..؟ تإمن خدمة الجماعة-297
 قوة العمٌل ، وحرٌته وحق تقرٌر مصٌـره

 فً ..؟ تكمن مهمة األخصابً-298

 قواهم الكامنة للتؽلب علً مشكالتهم مساعدة األفراد علً تنمٌة

ٌعنً ترك الحرٌة المطلقة للجماعة دون تدخل ، بل من الضروري التدخل فً الوقت الذي ٌشعر  ال-299  
 ..؟المجتمع فٌه األخصابً بمخالفة سٌاسة وأهداؾ المإسسة باعتبارها جزء من

 تقرٌر المصٌر

صاحب الجهود المبذولة فً النواحً المتعلقة بالعمل مع هـو تحـدٌـد القٌمة الفعلٌة للتؽٌرات التً ت-366  
الجماعات . وهـو عملٌة ضـرورٌة ووسٌلة لتحقٌـق أهـداؾ خدمـة الجماعة حٌث ال تنمو الجماعة إال عن 

 ..؟طرٌق كشؾ األخطاء وإصالحها

 التقوٌم ) مبدأ التقوٌم (
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 ..؟ ٌشترك فً عملٌة التقوٌم كل من-361

 مإسسةاألخصابً والجماعة وال

 الدراسة االجتماعٌة تتمثل فً..؟-362

 معرفة كل ما ٌتصل باألعضاء من معلومات وٌستخدم االخصابً االجتماعً  فً ذلك مجموعة من األدوات

 من االدوات التً ٌستخدمها االخصابً االجتماعً فً الدراسة االجتماعٌة..؟-363

 المالحظة –أ 

 االستماع واالنصات  –ب   

 ت المنزلٌة الزٌارا -ـ ج  

 

األفراد ودوافع سلوكهم لالنضمام إلً هذه الجماعات و  ٌمكن التعرؾ علً شخصٌاتمن خالله -364  
التعرؾ علً سبب رؼبتهم فً االنضمام إلً الجماعة ، وكذلك التعرؾ علً العالقات االجتماعٌة داخل 

 .؟الجماعة وخارجها

 ) التشخٌص وخطة العمل ( التشخٌص

  ؟ألخصابً علً وضع خطة عمله مع الجماعة لكً ٌحقق النمو والنضج لهاا.....ٌساعد -365
 ) التشخٌص وخطة العمل ( التشخٌص

  ..؟التنفٌذ الفعلً وضع معطٌات الدراسة والتشخٌص ، موضع-366
 ( العالج وتنفٌذ الخطةالعالج  )

  ..؟خالل مجموعة من األدوات تتمثل فً ٌتم ا لعالج من -367
الجماعة ، مهاراته فً استخدام نفسه  لبرنامج ، األخصابً االجتماعً ، فهمه ألعضاءالجماعة نفسها ، ا

 داخل الجماعة وعالقته المهنٌة مع األعضاء

  ..؟  مبادئ طرٌقة خدمة الجماعة-367
 مبدأ تكوٌن الجماعة علً أساس مرسوم – 1    

 مبدأ التنظٌم الوظٌفً المرن – 2    

  مبدأ األهداؾ المعٌنة – 3   

 مبدأ الدراسة المستمرة  – 4   

 مبدأ استؽالل الموارد  – 5   

 مبدأ الدٌمقراطٌة وحق تقرٌر المصٌر  – 6  

 مبدأ التقوٌم  – 7  

  ..؟طرٌقة خدمة الجماعة  من عملٌات-368
 الدراسة االجتماعٌة – 1

 التشخٌص وخطة العمل   – 2

 العالج وتنفٌذ الخطة – 3

 

 *  تنظٌم المجتمعهون جزبٌه 

والتً تستهدؾ تحقٌق مستوى مناسب من الخدمات لتحقٌق الرفاهٌة  إحدى طرق الخدمة االجتماعٌة-369  
 ..؟االجتمـاعٌة مـن خـالل تنمٌـة الـوعـى لـدى المجتمعـات لمـواجهـة احتٌاجاتهم

 طرٌقة تنظٌم المجتمع

طوعون من الشعب المتعاونون ٌستخدمها األخصابٌون االجتماعٌون والمتطرٌقة للخدمة االجتماعٌة -316  
معهم لتنظٌم الجهود المشتركة حكومٌة وأهلٌة وفً مختلؾ المستوٌات لتعببة الموارد الموجودة أو التـً 

ٌمكـن إٌجـادهـا لمواجهـة الحاجـات الضـرورٌـة وفقـا لخطـة مرسومة وفً حدود السٌاسة االجتماعٌة 

 تعرٌؾ.؟ للمجتمع

 طرٌقة تنظٌم المجتمع 

ٌستخدمها األخصابً االجتماعـً للتؤثٌـر فً القـرارات  طرق الخدمة االجتماعٌة نم هً طرٌقة-311   
 ,.؟المجتمعٌـة التً تتخـذ على جمٌع المستوٌات لتخطٌط وتنفٌذ برامج التنمٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة

 طرٌقة تنظٌم المجتمع 

  هً..؟ المجتمع طرٌقة تنظٌم-312
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ٌمارسها األخصابٌـون االجتماعٌون لمساعـدة سكـان المجتمع على  ة االجتماعٌةطرٌقة أساسٌة لمهنة الخدم

مواردهم وتوجٌهها لتحسٌن أحـوالهـم  اتخاذ أسلم القرارات لتخطٌط وتنفٌذ وتقوٌم البرامج المناسبة لتنمٌة

 راتأساس من التعاون المنسق بٌن الهٌبات الحكومٌة واألهلٌة والخب االقتصادٌة واالجتماعٌة على

 الفنٌة على مختلـؾ المستوٌات طبقـا ألٌدٌولوجٌة المجتمـع وسٌاسته العامة

 طرٌقة تنظٌم المجتمع هً ..؟-313

اجتماعٌـون ملتزمـون بالمنهـج العلمـً لمساعـدة  طرٌقة من طرق الخدمة االجتماعٌة ٌمارسها أخصابٌون

هـة مشكالتـه أو تنشٌطـه إلدراك المشكالت الشعبٌـة والتنفٌذٌـة علـً التحـرك لمـواج المجتمع وقٌاداته

التً ٌبذلونها من أجل المطالبة بحقوقهم والتؤثٌر علً  ووضع األولوٌات المناسبة لها ، وتدعٌم الجهود

 .من خالل القنوات الشرعٌة لتحقٌق األهداؾ المادٌة والمعنوٌة متخذي القرار

 ..؟ الخصابص الربٌسٌة لطرٌقة تنظٌم المجتمعمن -314

 إنها طرٌقة ربٌسٌة من طرق الخدمة االجتماعٌة لها أساسها النظري من معارؾ وخبرات ومهارات . – 1

 ٌمارس هذه الطرٌقة أخصابٌون اجتماعٌون مدربون للقٌام  بدورهم . – 2 

 .تعمل الطرٌقة علً التؤثٌر فً القرارات المجتمعٌة وتمكٌن  سكان المجتمع من مواجهة مشكالتهم – 3 

 عٌن الطرٌقة بالخبراء المتخصصٌن فً مجاالت العمل .تست – 4

 تكون مشاركة المواطنٌن والحكومة أساس فً تقدٌم الخدمات  المجتمعٌة . – 5 

لتنظٌم المجتمع أو فً أجهزة معٌنة مثل   تمارس طرٌقة تنظٌم المجتمع من خالل أجهزة متخصصة – 6 

 .المدارس والمصانع  وؼٌرها

 على استخدام واستحداث الموارد لمقابلة االحتٌاجات المتزاٌدة لألهالً . تعمل هذه الطرٌقة – 7

 تسعى إلى تنمٌة روح التعاون بٌن األفراد والجماعات والمجتمعات .  – 8 

 .تعمل هذه الطرٌقة فً إطار أٌدٌولوجٌة المجتمع وسٌاسته العامة – 9 

 القومً .  تمعترتبط خطة تنظٌم المجتمع بخطة التنمٌة الشاملة للمج – 16

 تقوٌم البرامج المقدمة لمجتمعهم . تإكد هذه الطرٌقة علً ضرورة اشتراك سكان المجتمع فً – 11 

القومً والمستوى اإلقلٌمً وعلى  لها مستوٌاتها الجؽرافٌة فتتم على المستوى المحلً والمستوى – 12 

 المستوى الدولً

 ٌتمثل الهدؾ العام فً تنظٌم المجتمع .؟-315

احداث التؽٌٌر االجتماعً المقصود والمرؼوب بما ٌإدي  عدة المجتمع ) أفراده وجماعاته وهٌباته ( علىمسا

إلً تحسٌن أحـوالـه وذلـك مـن خـالل العمـل علـً إٌجـاد تـوازن بٌـن مـوارد المجتمع واالحتٌاجات القابمة 

 فٌه

 فً تنظٌم المجتمع لـ ..؟ األهداؾ الثانوٌةتنقسم -316

االجتماعً إلى معلومات صحٌحة  اسة المجتمع دراسة اجتماعٌة كاملة حتى تستند سٌاسة العملدر – 1

 واإلحصابٌات والحقابق .  وقابمة على أساس األرقام

 إعداد خطة البرامج الجدٌدة وتعدٌل القابم منها حتً ٌمكن تحقٌق التكامل المطلوب فً الخطة – 2 

  ورفع مستوى كفاٌتها بما ٌحقق عابدا كبٌرا من الخدمات . النهوض بالمستوى الفنً للبرامج -317
 تعتبر من االهداؾ...؟

 فً تنظٌم المجتمع األهداؾ الثانوٌة

 والهٌبات المتصلة بتنفٌذ البرامج بٌن األفراد والجماعاتتنمٌة روح التعاون وروح الفرٌق -318

 تعتبر  من االهداؾ..؟

 فً تنظٌم المجتمع األهداؾ الثانوٌة

  التوعٌة الالزمة لتحرٌك المجتمع وإثارة اهتمام جمٌع قطاعاته بمشكالت المجتمع-319
 تعتبر من االهداؾ..؟

 فً تنظٌم المجتمع األهداؾ الثانوٌة

 أهداؾ تنظٌم المجتمع هً ..؟-326

 الهدؾ العام , االهداؾ الثانوٌة

 ..؟ٌضع بعض العلماء التقسٌم التالً ألهداؾ تنظٌم المجتمع-321

 تخطٌطٌةأهداؾ 

 أهداؾ تنسٌقٌة
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 أهداؾ تدعٌمٌة

 تتضمن دراسة المجتمع لتحدٌد احتٌاجاته وموارده وترتٌب تلك االحتٌاجات حسب أولوٌاتها وأهمٌتها -322
 ..؟تمهٌداً لرسم خطة العالج

 أهداؾ تخطٌطه

مستـوٌات السـواء وذلك على مختلـؾ ال تتضمن التنسٌق بٌن مختلؾ الهٌبات األهلٌة والحكومٌة على-323  
 .؟التكرار أو التداخل بٌن الخدمات والمستوٌات والفبات لضمان عـدم

 أهداؾ تنسٌقٌة

الخدمات الموجودة وتحقٌق التعاون  تتضمن تشجٌع المواطنٌن والهٌبات الحكومٌة على رفع مستوى-324  
 .؟بٌنها سواء الحكومٌة أو األهلٌة

 أهداؾ تدعٌمٌة

  ..؟طـرق الخـدمة االجتمـاعٌـة ة فً جمٌـع من أهم ركابز العمل والممارس-325
 مبدأ التقبل

  لألخصابً االجتماعً تجاه الوحدة التً ٌتعامل معها سواء كانت  المـوقؾ الوجدانً -326
 ..؟فرد أو جماعة أو مجتمع

 التقبل

 ٌجب أن..؟ لنجاح األخصابً االجتماعً-327

 نذ البداٌةعلٌه بمشكالته وقٌمه وعاداته م ٌتقبل المجتمع كما هو

االجتماعً واستثارة المواطنٌن بعدم  ٌعنى هذا المبدأ ضرورة توفٌر مناخ مناسب لعملٌات التؽٌر-328  
الموجـودة والتً تعتبر مصـدر القلـق والضٌـق المستمـر ، والرؼبة األكٌدة فً  الرضا عن األحوال واألوضاع

 ..؟تؽٌٌر األوضاع ؼٌر المرؼوب فٌها

 مبدأ االستثارة 

له أهمٌة فً تشجٌع األفراد علً  ٌعتبر هذا المبدأ حجر الزاوٌة فً طرٌقة تنظٌم المجتمع لما-329  
 أو بالمال لمواجهة احتٌاجاتهم ومشكالتهم بما ٌتناسب مع قدراتهم المشاركة سواء بالرأي أو بالجهد

 ..؟ورؼباتهم ، بحٌث ال تقتصر المشاركة علً فبة دون األخرى

 مبدأ المشاركة

ستند هذا المبدأ على حقابق إنسانٌة تإمن بكرامة الفرد وحقه فً الممارسات المشـروعة دون أن ٌ-336  
 ..؟ٌفرض علٌه أمراً فً ؼٌر صالحه

 مبدأ حق تقرٌر المصٌر

ٌتخذوا القـرارات التً تتمشى مع قدراتهـم  ٌجب أن ٌقـرر سكان المجتمع بؤنفسهـم مصٌرهم وأن-331  
 واء كانت قرارات تخطٌطٌة أو تنفٌذٌة ، وٌجب اال ٌهمل الممارسوامكانٌاتهـم ومشكالتهـم س

 ٌتمثل ذلك بمبدأ .؟ المهنً هذا الحق طالما ال ٌتنافى مع قٌمه المهنٌة وسٌاسة المجتمع

 مبدأ حق تقرٌر المصٌر

  تهدؾ طرٌقة تنظٌم المجتمع كبقٌة طرق الخدمة االجتماعٌة إلى تحقٌق نتابج مادٌة أو معنوٌة بحٌث-332
 ..؟والتقدم تحقق للمجتمعات التنمٌة

 مبدأ الوصول إلً نتابج مادٌة ملموسة

المشروعات أو مواجهة المشكالت التً قد  ٌجب على الممارس المهنً فً بداٌة عمله أن ٌبدأ ببعض-333

 ألجل..؟ سرٌعة تإدي إلً نتابج ملموسة

 كسب ثقة األفراد

لمشكالت المجتمع بالحٌاد وعدم التحٌز والبعد عن  ولهالممارس المهنً فً تنا ٌقصد به ان ٌلتزم -334

العامة للمجتمع ، ال مصلحة فبة  النزعات الشخصٌة ، حٌث ٌجب أن ٌراعً االخصابً االجتماعً المصلحة

بعٌنها أو مصلحته الشخصٌة ، أو ٌؤخذ برأي جماعة معٌنة لها نفوذ وسلطان فً المجتمع دون الجماعات 

 .؟ات فً منطقة دون المناطق األخرىاألخرى ، أو تركز الخدم

 ( مبدأ الموضوعٌةالموضوعٌة )

 ٌقصد بهذا المبدأ االستعانة بكل خبرة تفٌد فً العمل المجتمعً ، فٌجب علـى األخصـابً االجتمـاعً  -335
ـرفـة أن ٌلجـؤ إلى الخبـراء عندمـا ال ٌتمكـن مـن مساعـدة المجتمع بقدراته الـذاتٌة ، وعلٌه أال ٌدعً المع

فؤحٌـانـا قـد ٌحتاج إلـى رأي طبٌـب بشـري أو نفسً أو مستشار قانونً أو مهندس ، ولذلك ٌجب أن ٌستعٌن 
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بالخبراء فً مختلـؾ التخصصـات ألنـه مـن الصعـب أن ٌلـم األخصابـً بكـل مجاالت المعرفة التً تساعده 

 ..؟فً حل مشكالت فً المجتمع

 مبدأ الرجوع للخبراء

بمثابة الضوء األخضر الذي ٌسمح لألخصابً االجتماعً من الدخول فً عالقات طٌبة مع  تعتبر-336  
 ..؟وهى تقوم على الثقة واالحترام والحرٌة المتبادلة المواطنٌن

 العالقة المهنٌة ) مبدأ العالقة المهنٌة (

 تقوم العالقة المهنٌة على ..؟-337

 الثقة واالحترام والحرٌة المتبادلة

 ...؟طٌع االخصابً أن ٌإدي دوره إال من خاللال ٌست-338

 تكوٌن العالقة المهنٌة بٌن قادة المجتمع للتعرؾ علً أحوال ومشكالت المجتمع وإمكانٌاته

 فً الخدمـة االجتماعٌة لما لها مـن أهمٌة فً إنجـاح ......تمثل العـالقة المهنٌة-339

 ؟دور الممـارس المهنً . 

 المبـدأ الـربٌسً

ؾ إلً تحدٌد مدى النجاح أو الفشل فً عمل األخصـابً مـع الوحـدة البشرٌة سـواء فردا أو ٌهد-346  
جماعة أو مجتمعا وبالتـالً ٌستطٌع االستفـادة مـن أخطـابه فً عمـله . ولكً ٌحقـق الفاعلٌة فً عمله ٌجب 

ا كـان سلـوكه ٌتفـق مـع قٌـم علٌه أوال تقـوٌم ذاته وسلـوكه مـع زمالبه ورإسـابه ومـرإوسٌـه وٌحـدد مـا إذ

وعادات وتقالٌد المجتمع أم ال باإلضافة إلى قٌام األخصابً بتحدٌد مستواه المهنً وما ٌنقصه من معارؾ 

 ؟ومهارات وذلك لكً ٌرفع من مستواه المهنً .

 ( مبدأ التقوٌم الذاتًالتقوٌم )

  متل.؟ وم بها األخصابً االجتماعًعلً مجموعة من الخطوات التً ٌق التمهٌدٌة تعتمد المرحلة-341
 دراسة المنظمة التً ٌعمل بها لتحدٌد أهدافها وعالقتها بالمنظمات األخرى وتحدٌد-1

 .اللوابح التً تنظم العمل لها 

دراسـة جمٌـع مكونـات المجتمـع المحٌط بالمنظمة من حٌث التعـرؾ علـى خصـابـص سكـان المجتمـع  -2

جتماعٌة السابدة بٌن السكان وبناء القوة فً المجتمع واحتٌاجاته ومشكالته وما بذل وثقـافتـه والعـالقـات اال

 من جهد لمواجهة هذه المشكالت .

 .االتصال بقٌادات المجتمع ومساعدتهم على اختٌار المشروعات البسٌطة التً ٌمكن تنفٌذها فً المجتمع - 3 

 الموارد المادٌة والبشرٌة فً المجتمع . وضع أولوٌات الحتٌاجات المجتمع ومشكالته ودراسة - 3

 تهٌبة المجتمع لما سٌقوم بعمله األخصابً  للمواطنٌن مثل  - 4 

 التوعٌة بالمساجد وبٌن الطالب فً المدارس وبٌن التجمعات السكنٌة    

ً تعتمد هذه المرحلة على المعلومات التً تم جمعها خالل المرحلة التمهٌدٌة مما ٌساعد األخصاب-342  
 ..؟االجتماعً على وضع خطة للعمل المهنً تتناسب مع واقع المجتمع وظروفه وإمكانٌاته وموارده

 المرحلة التخطٌطٌة

 تتم المرحلة التخطٌطٌة تبعا للخطوات التالٌة..؟ -343

 تحدٌد احتٌاجات المجتمع والموارد الالزمة إلشباعها. - 1

بالمشروعات التً ستقدم للمجتمع وتحقق أهداؾ الخطة إعداد فرٌق العمل وإعداد البرامج الخاصة  - 2 

 الموضوعة

تحدٌد األهداؾ بحٌث تتناسب مع قدرات وإمكانٌات المجتمع وإعطاء األولوٌة لألهداؾ التً تهم أكبر عدد  - 3

 من السكان.

 .تحدٌد الجهاز الذي سٌقوم بتنفٌذ الخطة وتحقٌق األهداؾ التً تم االتفاق علٌها - 4 

  ..؟فً هذه المرحلة التنفٌذ الفعلً لما تم التخطٌط لهٌتم -344
 التنفٌذٌةالمرحلة 

 تتم المرحلة التنفٌذٌة تبعا للخطوات التالٌة ..؟-345

 العمل مع القٌادات الشعبٌة والمهنٌة بالمجتمع. - 1

 تدرٌب هذه القٌادات على األعمال لضمان نتابج أفضل. - 2 

 بعض أفراد المجتمع ممن لدٌهم استعداد للمشاركة توزٌع المسبولٌات والمهام على - 3 
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أو ٌكون السإال هٌك مثال   

  , وٌتم ذلك فً المرحلة ..؟ استثارة أهالً المجتمع للمشاركة فً التنفٌذ-346
 التنفٌذٌة

  .؟تؤتً هذه المرحـلة للتؤكـد من الوصول إلً األهداؾ التً قام من أجلها المشروع  -347
 المرحلة التقوٌمٌة

 ٌهدؾ إلى الكشؾ عن فاعلٌة برامج ومشـروعـات التنمٌـة وقٌـاس درجـة كفـاٌتهـا اإلنتـاجٌة وآثـار -348
 ..؟هذه المشروعات فً تحقٌق أهداؾ التنمٌة

 التقوٌم ) المرحلة التقوٌمٌة

 ..؟ تتم عملٌة التقٌٌم عن طرٌق-349

 ^ التقٌٌم المرحلً لجمٌع العملٌات السابقة

االنتهاء من المشروع للوقوؾ على التؽٌرات التً واجهت المشروع والجوانب السلبٌة تقٌٌم نهابً بعد 

 لمعالجتها

 ..؟ عملٌات تنظٌم المجتمعمن -356

 المرحلة التمهٌدٌة

 المرحلة التخطٌطٌة

 المرحلة التنفٌذٌة

 المرحلة التقوٌمٌة

 

 التخطٌط فً الخدمة االجتماعٌة  

 ..؟ التخطٌط هو-351

اعً تهدؾ الى نقل المجتمع من وضع اجتماعً الى وضع اجتماعً أفضل منه عملٌة تؽٌٌر اجتم

ة ـوارد المتاحـن خالل اتخاذ مجموعة من القرارات الخاصة باستخدام المـخالل فترة زمنٌة محددة م

ة المشكالت وتتم هذه العملٌة من خالل أجهزة ـات ومواجهـاع االحتٌاجـشبالحالٌاً ومستقبال 

 .ة المستوٌات الجؽرافٌةـالمجتمع على كاف

  ًعملٌة اتخاذ قرارات منطقٌة عن أهداؾ المستقبل ووسابل تحقٌق هذه األهداؾ والت-352
 .؟تعتمد على وضوح ورسم االجراءات والقٌم المتضمنة للطرق البدٌلة للعمل

 التخطٌط

 و ....؟ هناك عالقة ارتباطٌة بٌن التخطٌط-353

 طرق المهنة األساسٌة

االخصابٌون االجتماعٌون فً كافة العملٌات المهنٌة باعتباره أسلوبا علمٌا وأداة ٌستخدمه -354  
 ..؟تستخدم لتحقٌق أهداؾ مهنة الخدمة االجتماعٌة

 التخطٌط

 ٌسعى المخطط لوضع خطة تتمشى مع االحتٌاجات الفعلٌة ألفراد المجتمع وذلك باالتصال -355
ق ابـع الحقـا وجمـواجههٌ ًالت الحالٌة التـى المشكرؾ علـبؤفراد المجتمع لدراسة احتٌاجاته والتع

والمعلومات عن الموارد المادٌة والبشرٌة المتاحة بالمجتمع ومدى استعداد أفراد المجتمع للعمل 

 ..؟المشترك

 مبدأ الواقعٌة

ٌضعها المخطط االجتماعً بالشمول لكافة القطاعات بالمجتمع  ًتتصؾ الخطة التٌجب أن -356  
 .؟؟ا للعدالة االجتماعٌةوذلك تحقٌق

 مبدأ الشمول

   ..؟ٌعد أمرٌن أساسٌٌن لنجاح أي خطة-357
 التعاون والتنسٌق

 ..؟راء مقابالت معـجالهذا ٌهتم المخطط االجتماعً ب-358

 الى االتصال بؤفراد المجتمعباإلضافة  ادات الشعبٌة والقٌادات المهنٌةـالقٌ

ة ـعلى الخطتإثر ن أن ـٌمك ًداخلٌة والخارجٌة التٌراعً المخطط االجتماعً العوامل ال-359  
 بـ ..؟ مـذا ٌهتـهـول  ةـالمستقبلٌ



 

 26الصفحة  االجتماعية ةو جواب أسس الخدمؤال س
 

رأي ـات الـاهـل اتجـبالجماهٌر وإجراء دراسات لمعرفة الظروؾ الداخلٌة والخارجٌة وتشكٌاالتصال 

 .والتوعوٌة ةـرامج التثقٌفٌـن طرٌق البـام عـالع

صول الى األهداؾ المنشودة البد من مراعاة حتى ٌتمكن المخطط االجتماعً من الو-366  
 ..؟ تم تنفٌذها بالمجتمع وذلك باالعتماد على ًاالطالع على الخطط السابقة الت

 الوثابق والسجالت

 ٌقوم المخطط االجتماعً بجمع البٌانات والحقابق الخاصة باحتٌاجات المجتمع ومشكالته -361
وضع األهداؾ المجتمعٌة بعٌدة المدى  رحلة ـذه المـه م خاللتوالموارد واإلمكانٌات المتاحة كما ٌ

 تمثل مرحلة..؟ وترجمتها الى أهداؾ قرٌبة ٌسهل تحقٌقها

 الدراسة وتحدٌد األهداؾ

تسهم فً إشباع  ًٌتم ترجمة الخطة الى مجموعة من البرامج والمشروعات الت-362  
موارد المتاحة بالمجتمع وأن ٌتم االحتٌاجات المجتمعٌة مع مراعاة أن تتناسب هذه البرامج مع ال

 تمثل مرحلة..؟ وضع برنامج زمنً لتنفٌذ هذه البرامج فً المواعٌد المقررة

 وضع الخطة

 ..؟ٌشترك فً وضع الخطة مع األخصابً االجتماعً عدد من -363

 المتخصصٌن والخبراء

لفة لكل منها دور قابلة للتنفٌذ وتشترك فً هذه العملٌة أجهزة مخت.....تترجم الخطط الى  -364

 ..؟محدد

 برامج ومشروعات

تتم لقٌاس األداء من أول مرحلة فً التخطٌط  ًٌقصد بالمتابعة مجموعة اإلجراءات الت-365  
 ًوٌتم خاللها مقارنة األهداؾ الموضوعة فً الخطة بما تم تنفٌذه فعلٌا ومعرفة الصعوبات الت

 تمثل مرحلة ..؟ اعترضت عملٌة تنفٌذ الخطة

 ةالمتابع

 تتم هذه المرحلة فً النهاٌة بعد الوصول الى النتابج األخٌرة وخاللها ٌقوم المخطط -366
االجتماعً بقٌاس مدى نجاح أو فشل الخطة فً تحقٌق األهداؾ المقررة لها لالستفادة منها فً 

 ..؟االرتقاء بالخطط المستقبلٌة

 مرحلة تقٌٌم الخطة

 ؟فً .. دور االخصابً االجتماعً كمخطط-367

ة ـة والجزبٌـبٌن األهداؾ الكلٌ  ٌسعى الى تحقٌقها مع الربط  ًوضع صورة كلٌة لألهداؾ الت -1

 ات لألهداؾ فً ضوء االحتٌاجات والموارد المتاحة .ـوٌـد أولـوتحدٌ

 التوفٌق بٌن وجهات النظر المختلفة للمشاركٌن فً عملٌة وضع الخطة -2

بالمجتمع والتوفٌق والربط فٌما بٌنها فً اتجاه واحد  دراسة القوى المإثرة فً اتخاذ القرار -3

 نحو تحقٌق الهدؾ .

التنسٌق بٌن القوى الحكومٌة والقوى الشعبٌة وبٌن القوى االنتاجٌة بحٌث ٌصل الى حالة من  -4

 التوازن فٌما بٌنهم .

 قد تواجه الخطة ودراستها ووضع حلول بشؤنها . ًالتنبإ بالمشكالت الت -5

 قوى الشعبٌة للقٌام بؤدوارهم خالل مراحل التخطٌط المختلفة .تعببة ال -6

ن طرٌق جهاز إداري ٌتسم ـعملٌة وأسلوب ٌتم اتباعهما من أجل تحقٌق برنامج معٌن ع-368  
ر تنسٌق الجهود وصوال ـوع من التوافق والتعاون عبـر نـرؼبة فً توفٌـبالتنظٌم العلمً حٌث ال

 ؾ ل ..؟ تعرٌلبلوغ األهداؾ المرؼوبة

 اإلدارة فً الخدمة االجتماعٌة

ٌمارسها اإلدارٌون من األخصابٌون االجتماعٌٌن لمساعدة العاملٌن فً أداء  ًالطرٌقة الت-369  
ل ـر أفضـة على توفٌـم ومساعدة المنظمـم وفقاً لمتطلبات وظابفهـع مسإولٌاتهـأعمالهم والتعامل م

وارد ـار األمثل للمـستثماال رٌقطـن ـاجد به عذي تتوـراد المجتمع الـالخدمات االجتماعٌة ألف

 ..؟ تعرٌؾ ل المتاحة بالمجتمع

 اإلدارة االجتماعٌة
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ن ـعملٌة تحوٌل السٌاسة االجتماعٌة الى خدمات اجتماعٌة وتوظٌؾ الخبرات المكتسبة م-376  
رض التوصٌات ذات الصلة بعملٌات أو وسابل تعدٌل السٌاسة ـل االستفادة منها فً عـأج

 ..؟ تعرٌؾ لـجتماعٌةاال

 اإلدارة فً الخدمة االجتماعٌة

  هً ..؟ اإلدارة فً الخدمة االجتماعٌة-371
عملٌة تحدٌد وتحقٌق أؼراض المنظمة والعمل على تنفٌذها من خالل الجهود التعاونٌة المشتركة 

 .والمنظمة

 ..؟ةعملٌات اإلدارة االجتماعٌمن -372

 التخطٌط اإلداري

 التنظٌم اإلداري

تقود الى تحقٌق أهداؾ المإسسة االجتماعٌة كما ٌعمل على  ًبتحدٌد الطرق والوسابل الت-373  
ً استثمار ـف ا والمساعدة ـأنشطته ن ـوالتنسٌق بٌ ا ـن بهـتوضٌح أهداؾ المإسسة للعاملٌ

 ..؟الموارد والمصادر المتوفرة ومراقبة عملٌات تنفٌذ الخطط

 التخطٌط االداري

تقوم بتنسٌق الجهود البشرٌة بالمإسسة االجتماعٌة من أجل تحقٌق  ًالت ٌشمل العملٌات-347  
 ..؟األهداؾ المرجوة ومن أجل الوصول الى أكبر معدل من الكفاءة واإلنتاج

 التنظٌم اإلداري

  هً ..؟ مبادئ التخطٌط-375
 مبدأ الواقعٌة

 مبدأ الشمول

 مبدأ التعاون والتنسٌق

 ارجٌةمبدأ مراعاة الظروؾ الداخلٌة والخ

 مبدأ التقدمٌة

 

  ..؟ األساسٌة التخطٌط من المراحل -367
 مرحلة الدراسة وتحدٌد األهداؾ

 مرحلة وضع الخطة

 مرحلة تنفٌذ الخطة

 مرحلة المتابعة

 مرحلة تقٌٌم الخطة

 

 التوظٌؾ هو ..؟-377

العمل بها  عملٌة إمداد المنظمة االجتماعٌة بالعناصر البشرٌة المدربة والخبٌرة والمإهلة إلدارة 

 .وأٌضا تدرٌب القوى العاملة

   بالمإسسة االجتماعٌة ٌصدرها المدٌر التنفٌذي  ًٌشمل كافة التعلٌمات والتوجٌهات الت-378
أدابها باعتبارهم أدوات لتنفٌذ وأوقات تقع على عاتقهم  ًبطبٌعة األعمال الت ٌخطر فٌها الموظفٌن 

 .؟تعرٌؾ لـالخطة المرسومة .

 ٌادةالتوجٌه  والق

 ربط أعمال الموظفٌن ببعضهم البعض وإٌجاد نوع من التعاون والتكامل فً أداء أعمالهم -379
منعاً ألي تضارب أو تكرار أو تداخل بحٌث تسٌر األعمال فً تناسق تام وتإدي الى تحقٌق الهدؾ 

 تعرٌؾ لـ ..؟  المنشود

 التنسٌق

 التقرٌر والتبلٌػ هو..؟-386

ات والبٌانات والتوجٌهات واألوامر المتعلقة بالعمل الى الجهات المنفذة نقل وإبالغ كافة المعلوم

وكل من له عالقة بتنفٌذ العمل سواء العاملٌن بها أو المستفٌدٌن من خدمات المإسسة االجتماعٌة 

وٌشمل ذلك إعداد السجالت والتقارٌر الدورٌة ومحاضر الجلسات والبحث والتفتٌش وإصدار 

 .مل والعالقات العامةالنشرات وكتٌبات الع
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 التموٌل والمٌزانٌة ٌختص بـ ..؟-381

بتوفٌر األموال الالزمة لتنفٌذ كافة العملٌات المخطط لها من قبل المنظمة من حٌث وضع المٌزانٌة 

لها وإجراء عملٌات المحاسبة والمراجعة بشؤنها وتحدٌد سبل الرقابة المالٌة واالتفاق على مصادر 

 .علٌها المنظمةتعتمد  ًالتموٌل الت

  ..؟ األخصابً االجتماعً كإداري من وظابؾ -382
 االشتراك فً صٌاؼة أهداؾ المنظمة وسٌاستها . -أ

ٌوضح طبٌعة العالقات بٌن العاملٌن بعضهم البعض لالتصال االشتراك فً وضع نظام  -ب

 والعالقات بٌنهم وبٌن اإلدارة العلٌا .

 ة الستخدامها فً تحقٌق أهداؾ المنظمة .البحث عن الموارد المادٌة والبشرٌ -ج

اإلشراؾ على المتطوعٌن والعاملٌن الجدد فً المنظمة ومساعدتهم على القٌام بوظابفهم بكفاءة  -د

 وفاعلٌة .

 بفاعلٌة .المنظمة اقتراح تعدٌالت من شؤنها تسهم فً إنجاز أهداؾ  - هـ

 .اهمة فً إشباعها من خالل المنظمة دراسة االحتٌاجات والمشكالت المجتمعٌة ومحاولة المس -و

 حتى ٌكون األخصابً االجتماعً قادراً على القٌام بهذه الوظابؾ اإلدارٌة فً المنظمات -383
 وهً ..؟ االجتماعٌة البد من صقله بالعدٌد من المهارات اإلدارٌة

 التفكٌر والتخطٌط بواقعٌة . -1

 تقدٌر مدى معقولٌة الخطط وقابلٌتها للتخطٌط . -2

 التفكٌر فً البدابل المختلفة للخطط والخدمات . -3

 وضع القرارات والتنبإ باآلثار المحتملة لها . -4

 القٌام بالعدٌد من األدوار والمهام فً نفس الوقت . -5

 استخدام السلطة وتفوٌضها بطرٌقة إٌجابٌة . -6

 االتصال بفاعلٌة مع كل من الزمالء والرإساء والعمالء . -7

 .ظ على االتزان الشخصً والعمل بحسم وجدٌة الحفا -8

 

 ٌعرؾ البحث االجتماعً بـ ..؟-384

لم ٌتم تفسٌرها وذلك من خالل جمع البٌانات  ًعملٌة تحتوي على تفسٌر الظواهر االجتماعٌة الت

 .بهذه الظواهرالحقابق المتعلقة   هدفها الكشؾ عن الظاهرة المدروسة كؤحد العناصر لعملٌة   عن

  ؟..و السعً للوصول للمعرفة من خالل الطرق العلمٌة المقننةه-385
 البحث االجتماعً

  بؤنه ..؟ فً الخدمة االجتماعٌة عرؾ البحث-386
استخدام المنهج العلمً للوصول الى نتابج تفٌد فً إثراء القاعدة العلمٌة وتنمٌة اإلمكانٌات الفنٌة 

 ..أهدافها للخدمة االجتماعٌة حتى تصبح أكثر قدرة على تحقٌق

القضاٌا االجتماعٌة المختلفة من  ع ـفً التعامل م ة ـة االجتماعٌـمفاهٌم الخدم  ترسٌخ-387  
 من اهداؾ..؟ حٌث تشخٌصها وإٌجاد الحلول العالجٌة لها وتقٌٌمها

 البحوث فً الخدمة االجتماعٌة

رامج وصوال إضافة رصٌد جدٌد من المعرفة ٌمكن االستفادة منه فً تخطٌط وتنفٌذ الب-388  
 من اهداؾ..؟ ألهداؾ الخدمة االجتماعٌة

 البحوث فً الخدمة االجتماعٌة

 تدعٌم مهنة الخدمة االجتماعٌة وطرقها عبر تلك البحوث والدراسات لما للبحوث من -389
 من اهداؾ..؟ أهمٌة كبرى وصلت الى الحد الذي اعتبرت طرٌقة من طرق الخدمة االجتماعٌة

 جتماعٌةالبحوث فً الخدمة اال

 

   وقد ٌكون السإال هٌك

 تعتبر من اهداؾ البحوث فً الخدمة االجتماعٌة..؟-396

 .تزوٌد األخصابٌٌن االجتماعٌٌن بؤدوات لقٌاس تحقٌقا للدقة فً التشخٌص والعالج 
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لم تسبق دراستها وصوال  ًٌستخدم هذا النوع من البحوث فً دراسة الظواهر الجدٌدة الت-391  
 ..؟متعلقة بالظاهرة المدروسةلكشؾ الحقابق ال

 الدراسات االستطالعٌة

 هً بحوث تعرض خصابص الظاهرة المدروسة بناء على فروض سابقة أو بدونها بطرٌقة -392
 ..؟أكثر دقة

  الدراسات الوصفٌة 

هذا النوع وهً دراسات تهدؾ الختبار الفروض بصورة دقٌقة وفق أسالٌب ضبط وتحكم -293  
 .؟ستخدم بصورة قلٌلة فً مجال الخدمة االجتماعٌة نظرا لصعوبة تطبٌقه .من الدراسات الزال ٌ

  الدراسات التجرٌبٌة 

 ..؟خطوات البحث فً الخدمة االجتماعٌةمن -394

 تحدٌد مشكلة الدراسة وصٌاؼتها . -1

 تحدٌد المفاهٌم واإلطار النظري للدراسة . -2

 وضع فروض وتساإالت الدراسة -3

 ة والمنهج المستخدم .تحدٌد نوع الدراس -4

 تحدٌد مجاالت الدراسة . -5

 تحدٌد أدوات جمع البٌانات واختبارها . -6

 جمع البٌانات . -7

 تصنٌؾ البٌانات وتفرٌؽها . -8

 تحلٌل وتفسٌر البٌانات . -9

 .كتابة التقرٌر النهابً للبحث  -16

 ..؟أنواع األبحاث والدراسات فً الخدمة االجتماعٌةمن -395

 ات االستطالعٌةالدراس

  الدراسات الوصفٌة 

  الدراسات التجرٌبٌة 

وٌوضح أن للممارسة هً اإلطار الذي ٌوفر لإلخصابً االجتماعً أساس نظري انتقابً -396  
التؽٌٌر البناء ٌتناول كل مستوى من مستوٌات الممارسة ) من الفرد الى المجتمع ( وتتمثل 

 توجٌه وتنمٌة التؽٌٌر المخطط أو عملٌة حل المشكلةالعامة فً للممارسة المسبولٌة الربٌسٌة 

 تعرٌؾ..؟

 لـ الممارسة العامة دابرة معارؾ الخدمة االجتماعٌة

تقوم على أساس عام من المعرفة والمهارة المرتبطة بالخدمة  ًهً الممارسة الت-397  
نٌة متنوعة تقدمها المهنة وفً ذلك ٌستخدم اإلخصابً االجتماعً أسالٌب مه ًاالجتماعٌة الت

 تعرٌؾ لـ ..؟ للتدخل المهنً وٌعمل مع إنساق مختلفة على نطاق واسع

 الممارسة العامة

 نوع من الممارسة المهنٌة للخدمة االجتماعٌة تعتمد على انتقاء المداخل أو النماذج -399
 ..؟المهنٌة من جملة النماذج والمداخل العلمٌة المتاحة

 الممارسة العامة

 ..؟ممارسة العامةأهداؾ المن -466

و التكٌؾ معها من خالل أوقدرتهم على حل المشاكل  تهم ءكفا ممارسة الناس لزٌادة  -1

 مساعدتهم على اختٌار أفضل البدابل لمواجهة تلك المشكالت .

ً وارد المتاح وتوجٌههم لالستفادة من المإسسات التـول على المـمساعدة الناس فً الحص -2

 اجون  إلٌهاٌحت ًتقدم الخدمات الت

 زٌادة استفادة الناس من المإسسات وزٌادة تجاوب تلك المإسسات معهم . -3

 المختلفة فً البٌبة االجتماعٌة . االنساقتسهٌل التفاعالت بٌن  -4

 التؤثٌر فً التفاعالت بٌن المإسسات المجتمعٌة من خالل القٌام بؤنشطة تنسٌقٌة -5

ترفع من مستوى البٌبة االجتماعٌة والمساهمة فً  ًالت التؤثٌر على السٌاسات االجتماعٌة-461  
 تعتبر من اهداؾ..؟ حل مشاكل األفراد واألسر والجماعات والمجتمعات
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 الممارسة العامة 

تعتبر من أي األكثر تعرضا للمشكالت التدخل بفاعلٌة لصالح السكان األكثر تعرضا للخطر -462  
 اهداؾ..؟

 الممارسة العامة

وات ـه تطبٌقً فً الممارسة ولٌست مدخال نظرٌا أو نظرٌة علمٌة فهً تحدد خطتجااأنها -463  
ة ـالجٌـن أسالٌب عـاسب مـا ٌتنـة الختٌار مـه الفرصـالتدخل المهنً لألخصابً االجتماعً وتمنح

تعتبر من  ع مشكالت العمالء بؽض النظر عن النظرٌة أو االتجاه الذي تنتمً إلٌه هذه األسالٌبـم

 ..؟

 ص الممارسة العامةخصاب

ق بتفسٌر ـا ٌتعلـة فٌمـنساق وخاصالتعتمد الممارسة العامة على مفاهٌم النظرٌة العامة ل-464  
 تعتبر من ؟ وبعضهااالنساق الء فً ضوء العالقة المتبادلة والتكامل الوظٌفً بٌن ـمشكلة العم

 ..نختار الخصابص  اهدافها مثال لممارسة العامة < ممكن هو ٌكتب بعد خصابص ا

 صابص الممارسة العامة..؟من خ-465

ز على ـركـات وال ٌـراد والجماعات والمجتمعـنموذج أحادي متكامل وشامل ٌتضمن العمل مع األف

ر األحداث ـل لوصؾ وتفسٌـام وشامـوب عـر أسلـل ٌعتبـة للتدخل المهنً ، بـة معٌنـطرٌق

متوفرة حٌث ٌختار  نساقتعتبر ال أسالٌب التدخل المهنً ـي مستوى لذلك فكأوالمشكالت على 

و مشكلة تواجه العمٌل فً أي مإسسة أاألخصابٌون االجتماعٌون األسالٌب المناسبة ألي موقؾ 

 .من مإسسات الرعاٌة االجتماعٌة

 من خصابص الممارسة العامة..؟-466

ٌعٌش فٌها من أجل فهم التؤثٌر  ًتإكد الممارسة العامة على أهمٌة التعامل مع العمٌل والبٌبة الت

 .لمتبادل والتفاعل المستمر بٌنهما وكٌفٌة تعدٌل هذه التفاعالت من أجل أحداث التؽٌٌر المطلوبا

  ومنها.؟تستهدؾ تحقٌق مجموعة من األؼراض  هاتجعل للمارسه  العامة الخصابص-467
 تعزٌز قدرات حل المشكلة لدى الناس الذٌن نتعامل معهم .  -

 ٌحتاجونها . ًموارد والخدمات التالتً تزودهم بال باالنساقربط الناس  -

 نساق المختلفة فً المجتمع .الاالرتقاء بفاعلٌة وقدرات ا -

 فً المجتمع .االجتماعٌة المشاركة فً تنمٌة وتحسٌن السٌاسات  -

 وهً ..؟ الخدمة االجتماعٌة فً إطار الممارسة العامة بؤربعة أبعاد ربٌسٌةتتمٌز-468

 : البعد األول 

ا ـدهـة تعقٌـا كانت درجـالت مهمـكز األخصابً االجتماعً على مشكلة أو مجموعة من المشكٌر  

ن حلها ـل معها اإلخصابً ٌمكـٌتعاممشكلة ا أن كل ـة ال تعنً هنـة العامـوبتها والممارسـأو صع

 المشكالت .خفٌؾ من حدة بعض هذه تنهابٌا ولكن تعنً أنه ٌمكن على األقل ال

 : البعد الثانً 

 أن ما ٌجعل الخدمة االجتماعٌة أكثر تفردا هو استهدافها تؽٌٌر البٌبة .

 : البعد الثالث 

وٌرتبط هذا البعد أٌضا بالبٌبة المستهدفة فؽالبا ما ٌحتاج اإلخصابً االجتماعً الى مساندة   

 ال الذي ٌساعد العمٌل على إشباع احتٌاجاته .ـق التدخل الفعـن طرٌـعمالبه ع

 : ع البعد الراب

 التمسك باتباع وتنفٌذ القٌم المهنٌة األساسٌة للخدمة االجتماعٌة .    

الذي ٌعتبر نسق محدث التؽٌٌر بالتعاون مع (الممارس العام )وهو االخصابً االجتماعً -469  
 ٌمثل..؟ ما تحتوٌه من سٌاسات وموارد وخدمات تقدمها للعمالءب مإسسةالخرى من خالل أنساق ا

 نسق الممارس

 ..؟هم  سق العمالءن-416

  الذٌن ٌستفٌدون من الخدمة

 ٌقسم نسق العمالء الى ..؟-411

 وهم العمالء كؤفراد : النسق الفردي  -أ

 وهم العمالء كجماعات : النسق الجماعً  -ب

 و الوظٌفٌة أو المجتمعات المهنٌة أوهم العمالء كمجتمع : النسق المجتمعً  -ج
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  ..؟الهدؾ ٌمثل نسق-412
و المنظمات المطلوبة أحداث التؽٌٌر فٌهم من أجل تحقٌق أهداؾ التدخل المهنً لصالح أالناس 

 .نسق العمٌل

 ..؟نسق المشكلةٌمثل -413

ٌتعامل معها اإلخصابً االجتماعً وهً مختلفة ومتنوعة فقد  ًللوحدة الت ًوهً الموقؾ األشكال

 تكون أسرٌة صحٌة مدرسٌة طفولٌة وؼٌرها.

عل اإلخصابً االجتماعً مع العاملٌن اتقدم الخدمة سواء من خالل تف ًالتهً المإسسات -415  
األخرى فً المجتمع والمإسسات متنوعة المإسسات و من تعاون اإلخصابً مع أداخل المإسسة 

 .,؟تقدمها ًٌحكمها والخدمات الت ومتعددة وتختلؾ عن بعضها من حٌث النظام الذي 

 نسق المإسسة 

 ..؟ الواجب توافرها فً االخصابً االجتماعً واالخالقٌة  القٌمة الصفاتمن -416

 األمانة -2    الصبر  -1

 العدالة  -4    اإلخالص  -3

 حب الناس  -6    المساواة -5

   حسب مساعدة الناس  -7

 عدم قبول الرشاوى -9   الوالء واالنتماء  - 8

 عدم استؽالل اآلخرٌن  -11   عدم قبول الهداٌا -16

 

  وهً ..؟ الشروط ٌجب توافرها فً االخصابً االجتماعً من-417
 .لدٌه الرؼبة فً العمل كؤخصابً اجتماعً أن ٌكون  -1

 لدٌه المعارؾ والمهارات المناسبة ألداء وظٌفته بكفاءة وفعالٌة . -2

 .أن ٌكون لدٌه احترام للوقت وٌلتزم بالمواعٌد  -3

 الحصول على التدرٌب بشكل مناسب . -4

 .القدرة على تحمل المسبولٌة ومواجهة المشكالت لدٌه  -5

 .وٌتسم بسمعة طٌبه ممتازة  هأن تكون سلوكٌات -6

 التعاون والتنسٌق مع فرٌق العمل .أن ٌكون لدٌه روح  -7

 أن ٌسترشد بمبادئ المهنة .-8

 .أن ٌحترم قٌم وأخالقٌات المهنة  -9

 

  السإال هٌكاو قد ٌكون 

 تعتبر من ..؟ ابٌة نحو وظٌفته والمنظمة والعمالءلدٌه اتجاهات إٌج ٌكون -418

 الشروط ٌجب توافرها فً االخصابً االجتماعً

 التدخل المهنً هو..؟-419

عملٌات وأنشطة الخدمة االجتماعٌة التً ٌقوم بها األخصابً االجتماعً وتحتوي علً جمع 

ٌإدي إلً التؽٌٌر المطلوب المعلومات وتحلٌلها والمهام التً ٌقوم بها األخصابً االجتماعً بما 

 للعمالء

 التدخل المهنً هو ..؟-426

مقدار ما ٌسهم به االخصـابـً االجتماعـً أثنـاء الممـارسـة المهنٌـة حٌث أنـه ٌضـع األهداؾ التً 

ٌرٌـد تحقٌقهـا وكٌفٌـة تحقٌـق هذه األهداؾ والوسابل التً تإدي إلى تحقٌق األهداؾ باإلضافة إلى 

 به من أفعال للتؤكد من أن الممارسة المهنٌة قد حققت األهداؾ المرجوة مراجعة ما قام

ابد مشاركة األخصابٌٌن االجتماعٌٌن من التدخل المهنً بوجه ـتضم هذه األهداؾ تحدٌد ع-421

 ..؟عام

 أهداؾ الخدمة االجتماعٌة

 من امثله اهداؾ الخدمة االجتماعٌة.؟-422

 ل مع المشكالت التً تحد من تكٌفهم مع بٌباتهم االجتماعٌةمساعدة األفراد والجماعات على التعام

    التعرؾ على أسباب عدم التكٌؾ بٌن األفراد والجماعات والمجتمع -
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 تحقٌق التوازن بٌن األفراد والجماعات والمجتمع -

 

 ..؟هً تركز على خبرات الممارسة أو العمل مع مإسسات اجتماعٌة محدودة-423

 أهداؾ متوسطة المدى

 تعتبر الرعاٌة المإسسة - الرعاٌة الذاتٌة -الرعاٌة البدٌلة -تدعٌم الذات-424

 من امثله االهداؾ..؟

 المتوسطة المدى

 ٌتحدد هذا التصنٌؾ من األهداؾ تبعا لطبٌعة مشكلة التدخل المهنً ، أي طبٌعة موقؾ -425
 ..؟التدخل المهنً والظروؾ المرتبطة به

 أهداؾ متنوعة

  ..؟ٌتمثل فً  الهدؾ العالجً-426
محاولة المساعدة فً عالج المشكالت التً ٌتعـرض لهـا األفـراد والجمـاعـات والمجتمعـات أو  

 .التقلٌـل مـن تؤثٌـرهـا على هـذه الـوحـدات إلً أقصى حد ممكن

  ..؟ هو محاولةالهدؾ الوقابً -427
هذه  من شؤنها منع حدوث تجنب وقوع هذه الوحدات فً المشكالت باتخاذ إجراءات وتدابٌر معٌنة

 المشكالت

 وهـو محـاولـة تنمٌـة وزٌـادة اإلمكانٌـات والقدرات والمهارات للوحدات والتً ٌتعامل معها -428
 ..؟إلى أقصً حد

 الهدؾ المعنوي

 ..؟ عناصر التدخل المهنًمن -439

، استراتٌجٌات القٌم و األٌدٌولوجٌات ، مشكالت التدخل المهنً، المشاركون فً التدخل المهنً 

 ..التدخل المهنً

الممكن اعتبار "القٌم" موجهات للسلوك المرؼوب فٌه، ومعنى ذلك أن مجموعة القٌم  من-446

التً ٌإمن بها الشخص هً التً تحركه نحو القٌام بسلوك خاص ، وعلى اعتبار أنها مرجعة فً 

 ٌمثل هذا عنصر من عناصر التدخل المهنً وهً..؟ هذا السلوك

 واألٌدٌولوجٌاتالقٌم 

" بالقٌم ارتباطا كبٌرا فهً ) ناتج عملٌة تكوٌن نسق فكري عام ٌفسر الطبٌعة ....ترتبط "-441  
 ..؟والمجتمع والفرد (

 األٌدٌولوجٌة

  ...؟ ٌرى "دانهام" أن القٌم ٌفرزها-442
 المجتمع 

 ...؟تإثـر القٌم واألٌدٌولوجٌات فً كل عناصر-443

 التدخل المهنً

  ..؟؟بؤنها وضع مضطرب ، ٌتطلب التدخل لحلهتعرؾ -445
 المشكلة

 من انواع المشكالت االجتماعٌة..؟ ) ثالث انواع (-446

 مشكالت الخدمة االجتماعٌة

 مشكالت مجال الممارسة

 مشكالت خاصة باألوضاع االجتماعٌة

عالقات تختص باإلطار الخاص لمهنة الخدمة االجتماعٌة، وٌحتوي هذا النوع من المشكالت ال-447

 .؟بٌن المواطنٌن ، ومشكالت العالقات بٌن المواطنٌن والمنظمات االجتماعٌة .

 مشكالت الخدمة االجتماعٌة

 ٌختص هذا النوع من المشكالت ،  بالمشكالت الخاصة بالمنظمات االجتماعٌة فً مجال -448
 .؟ممارسة معٌنة .

 مشكالت مجال الممارسة

  .؟ا المجتمع المساعدة من األخصابً االجتماعً.تختص باألوضاع التً ٌحتاج فٌه-449
 مشكالت خاصة باألوضاع االجتماعٌة
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 ..؟؟ٌقصد باالستراتٌجٌة فً الخدمة االجتماعٌة-456

 المنهج الذى ٌتبعه االخصابً االجتماعً لتحقٌق أهداؾ الخدمة االجتماعٌة

  فً الخدمة االجتماعٌة بـ.؟ االستراتٌجٌة تتضمن-451
لمات األساسٌة توضح وجهة النظر العامة والتً تمثلها ، وكذلك نقاط العمل بها مجموعة من المس

 وتسمً تكتٌكات

  مصطلح مالزم لالستراتٌجٌة وهو ٌشٌر الى الوسٌلة -452
 .؟. أو الطـرٌقة التـً ٌستخدمهـا االخصـابً االجتمـاعً فـً تطبٌـق االستراتٌجٌة

 التكتٌك

 ..؟نً من خاللتتحدد استراتٌجٌة التدخل المه-453

 مهارة األخصابً االجتماعً فً تحلٌله لإلطار الخاص للمشكالت، وتحدٌده لألهداؾ المطلوبة

  ..؟تتضمن استراتٌجٌة التدخل المهنً أربعة عناصر أساسٌة وهً-454
 .التؽٌٌر المستهدؾ  -

 تحدٌد األهداؾ قصٌرة األمد وتلك طوٌلة األمد.  - 

 مشارك.تحدٌد المهام الخاصة بكل   - 

 تحدٌد الموارد واإلمكانٌات وبرامج التدخل .  - 

  ..؟تشمل عملٌة التدخل المهنً توافر حلقة للمشاركة ، تتكون من-455
 المواطنون .  -أ 

 األخصابٌون االجتماعٌون .  -ب 

 المنظمات االجتماعٌة .   -جـ 

 بـ ..؟؟ على األخصابً االجتماعً الممارس للتدخل المهنً القٌام-465

 الدراسة الدقٌقة للمشاركٌن فً التدخل المهنً

 الى ..؟ للمشاركٌن فً التدخل المهنً تهدؾ دراسة االخصابً االجتماعً-466

 تفهم طبٌعة ومشكالت المواطنٌن وأوضاعهم االجتماعٌة والثقافٌة. -

تدخل تحلٌل شخصٌات المساعدٌن له فً التدخل المهنً ودرجة وإمكانٌة مشاركتهم فً عملٌات ال -

 المهنً

 التعرؾ على مراكز القوة بالمنظمات ومصادر االعتراؾ بالمنظمات والهٌكل الوظٌفً العامل فٌها -

 

ٌتطلب ذلك تحدٌد المشكلة قبل القٌام بؤي فعـل وٌتـم التعـرؾ علٌهـا مـن أولبك الذٌـن ٌعانـون -467

 بـ.؟هذي العملٌة تكون  منهـا ، ومـن المسبولٌن عنها والمتؤثرٌن بها

 التعرؾ على المشكلة

 ٌحتاج التدخل المهنً طلب المجتمع المساعدة مـن األخصـابـً االجتمـاعـً وٌتطلـب ذلك -468
 هذي العملٌة تكون فً..؟ مشـاركـة المجتمـع لألخصابً فً جمٌع عملٌات التدخل المهنً

 طلب المساعدة

ـً فً القٌـام  بتحـدٌـد المشكلة ، علـى طالبـً المساعـدة  مسانـدة األخصابـً االجتمـاع-469  
وأهــداؾ التـدخـل ووضـع األولوٌات ، وتفهم دور األخصابً االجتماعً فً عملٌات التدخل 

 هذي العملٌة تكون بـ ..؟، وتحـدٌـد دورهـم ودوره  المهنـً ومـدى مشـاركتـه 

 التقٌٌم األولـى

 ..؟ تقٌٌم المشكلة وتحدٌد الهدؾٌقصد بـ -476

من األخصابً االجتماعـً وطالبـً المساعـدة فً التعـرؾ على عـابـد التدخـل المهنً ،  ٌشارك كل

 وتحدٌد المعوقات التً تقؾ فً سبٌل انجاز األهداؾ

  ..؟اختٌار االستراتٌجٌةٌقصد بـ-471
تتحدد االستراتٌجٌة بتحلٌل خبرات الممارسة المٌدانٌة السابقة على التدخل المهنً الحالً، 

 لى استراتٌجٌة مإثرة، وتحدٌد تكلٌفاتها مع اختبارها فً مواقؾ مختلفة .للوصول إ

..؟عقـد التفـاوض للتـدخل المهنـً  ٌقصد بـ-472    
عنـدمـا ٌتفهـم األخصـابـً االجتمـاعـً وطالبـً المسـاعـدة المـشكلـة ، وٌحـددون األهــداؾ 

المهنـً ٌجب أن ٌرتبط بموافقة  واالستراتٌجٌات فهذا هـو وقت التفـاوض ، وعقـد التـدخل
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المهتمٌن بالمشكلة ، وأن تحدد فٌه األهداؾ واالستـراتٌجٌـات والـوقـت المحـدد والـدور الخـاص 

 بالمشـاركٌن واألخصابً االجتماعً ، على أن تكون الموافقة على العقد كتابٌة أو شفوٌة.

خـل المهنـً أن ٌتعـرفـوا على علـى األخصـابـً االجتمـاعـً والمشـاركٌـن فـً التد-473  
 ..؟المستخدمة فً التدخل المهنً، واختٌار أنسبها وأكثرها تؤثٌرا على الموقؾ........

 تكتٌكات االستراتٌجٌات

 على األخصابً االجتماعً أن ٌقوم بإشراك طالبً المساعـدة فً عملٌـات اإلرجـاع -474
 وإحـداث التؽٌٌـر فـً االستراتٌجٌات إذ ........(الـدوري ، الختبـار مـدى التقـدم  فـً برنامـج  

 ...؟مـا توفـر الوقـت إلحـداث هـذا التؽٌٌـر

 التـدخـل المهنـً  

 وعندما ٌوافق طالبوا المساعدة واألخصابً االجتماعً على إنهاء التدخل المهنً ، تظهر -475
 ..؟الحاجة إلى

 بج التً تحققت واألهداؾ التً لم تتحققالتقٌٌم النهابً للتدخل المهنً والتعرؾ على النتا

 ٌقصد بـ النتابج..؟-476

بعـد أن ٌحـدد المشاركٌن فً التـدخـل المهنـً بداٌته ، وٌمارسوا األنشطة والمهارات تظهر 

المحصلة النهابٌة من التدخل المهنً  وهى النتابج التً تبرز عابد كل الخطوات السابقة للتدخل 

 .المهنً

مات االجتماعٌة إلشباع االحتٌاجات المادٌة للمواطنٌن، وتوفٌر المساعدات تتضمن الخد-477  
 ..؟العامة لؽٌر القادرٌن

 المساعدات العامة

 تقدم الضمان للمواطنٌن والعاملٌن وأسـرهـم ، مع حماٌتهم من فقـدان الدخـل بسبب : -478
 ..؟الكبر، البطالة ، الحوادث ، األمراض ، الموت

 جتماعًخدمات التؤمٌن اال

  ..؟تشتمل على خدمات خدمة الفرد واالستشارة الفردٌة واألسرٌة.-479
 الخدمات األسرٌة

  .؟تشمل خدمات الرعاٌة البدٌلة والرعاٌة النهارٌة .-486
 خدمات رعاٌة الطفل

  ..؟تحتوي على توفٌر الرعاٌة لبعض المصابٌن بالعاهات-481
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