
  

 

       أهم النقاط و التعريفات والتواريخ لمادة أسس الخدمة االجتماعية                             

 المحاضرة األولى                                                    

 استجابة لظروف اجتماعية سادت المجتمع األمريكي   كيف ظهرت الخدمة االجتماعية ؟ – 1

 ية لألفراد والجماعات في المجتمع وماذا واكب ظهورها ؟ ظهور مؤسسات رعاية اجتماعية تهدف لتقديم خدمات اجتماع

 ؟ ( المرحلة األولى ) بماذا تتسم مرحلة التطوع وإنشاء المؤسسات االجتماعية في المجتمع األمريكي  – 2

 . مثل العدالة والمساواة واإلخاء .. بانتشار األفكار اإلنسانية واالجتماعية التي جاءت بها الثورة الفرنسية  

 . الذي أوضح معالم خدمة الفرد . . 1111ماري ريتشارد  من صاحب كتاب التشخيص االجتماعي ؟   -3

 تناول طرقها الثالث وهو تعريف هربرت ستروب ؟  تعريف للخدمة االجتماعيةوضع  1141في عام   -  4

هو فن توصيل الموارد المختلفة الى الفرد والجماعة في المجتمع إلشباع حاجاتهم عن طريق استخدام طريقة علمية 

 . لمساعدة أنفسهم 

 ؟ ..هي .طرق أو مناهج أساسية في الممارسة  3خدمة االجتماعية يضم أصبح هدف ال -5

 . وتنظيم المجتمع  -وخدمة الجماعة  -خدمة الفرد  

 خالل الستينات  متى ظهرت المشروعات القومية للرعاية االجتماعية بأمريكا للنهوض بالمناطق الفقيرة ؟ – 6

 . وكانت بداية نشأة التخطيط  االجتماعي 

 ؟ ( من الثمانيات الى اآلن ) الحالية للخدمة االجتماعية ( الرابعة ) بماذا تتميز المرحلة   -1

 . تتميز باستخدام األسلوب العلمي المنظم للكشف عن مسببات المشكالت القائمة في المجتمع 

ن ناحية ، وجهود الشباب نتيجة الحتياجات المجتمع المصري لها م  كيف نشأت مهنة الخدمة االجتماعية في مصر ؟ -1

  0المثقف الذي أحس بمشاكل المجتمع وبعض الجاليات من جهة أخرى 

عن طريق االستعانة ببعض األخصائيين االجتماعيين المصريين   كيف انتقلت مهنة الخدمة االجتماعية الى المملكة ؟ -1

  0للعمل في وزارة  المعارف 

 ثانية المحاضرة ال                                                  

 . لحداثة الخدمة االجتماعية وتعدد المفاهيم بشأنها  لماذا من الصعوبة وضع تعريف شامل ودقيق للخدمة االجتماعية ؟ – 1

سالمة  –استخدام الكلمات السهلة الواضحة  –أن يكون قصيراً ومعبراً  ؟..ما هي شروط وضع التعريف الجيد  – 2

 . االهتمام بمحتوى المضمون المراد تعريفه  –التركيب من الناحية اللغوية 

 ثالثة المحاضرة ال                                               

 على ماذا تعتمد فلسفة الخدمة االجتماعية ؟ – 1

 . عية المتنوعة كالقيم الروحية و اإلنسانية على القيم المنبثقة من الرغبات المجتم

 .احترام اإلنسان وكرامته  -2-حق تقرير المصير  مثل ؟.. الخدمة االجتماعية تعمل من أجل الدفاع عن القيم  -2

 ً  . فهم طبيعة اإلنسان واحتياجاته وعالقته بالخدمة االجتماعية ل يعتبر مفهوم النسبية مفتاحاً مهما

 األخالقية ؟ هي خبرات إنسانية و ما هي القيم  -3



  

 

 ، فلكل إنسان قيمة متساوية مع اآلخرين   هي الوجود اإلنساني  ما هي القيم المثلى ؟ -4

 .هي مجموعة من الحقائق وليست قيماً ما هي الفلسفة ؟  -5

 .هي فلسفة وطريقة برمجية  ما هي اإلنسانية ؟ -6

 .  هي الحقيقة ؟ شيء ثابت ما  -1-شيء نسبي صغير ،  ما هي القيمة ؟ -1

  .هم مصدر التغيير عمالء  الخدمة االجتماعية  -1

 . ذاتي وبيئي  تؤمن الخدمة االجتماعية أن عالج المشكالت يعتمد على جانبين  -1

 . باستثناء بعض الحاالت  مفروضةال  معروضة الخدمة االجتماعية - 10

 .علم النفس   ؟ وخاصة خدمة الفرديعتبر من أول العلوم التي استندت إليها المهنة  -11

 . عبارة عن قيود يلتزم بها األفراد لحماية مجتمعهم من التفكك  ما التشريعات ؟  - 12

 . تشريعات وضعية  -2-تشريعات دينية         -1      وما أنواعها ؟ 

 رابعة المحاضرة ال                                        

 عدد عناصر الخدمة االجتماعية ؟  – 1

 .المؤسسة ذاتها   -4-الخدمة ذاتها            -3-العميل         -2-األخصائي            – 1  

 .سوياً كان أم غير سوي  يكون فرداً أو جماعة أو مجتمعوقد .. هو محور الخدمة االجتماعية   من هو العميل ؟ – 2

 .هو المتخصص المهني الذي يقوم بالخدمة االجتماعية  من هو األخصائي االجتماعي ؟ -3

 قوى رئيسية هي ؟ 3اكتساب الصفات المهنية تستمد من  – 4

 .الدراسة النظرية والتدريب الميداني والممارسة الفعلية بعد التخرج في مراكز التعليم المختلفة  

 . التي تتم أثناء تقديم مساعدات موجهة لألفراد أو الجماعات أو المجتمعات  الخطوات المهنيةهي  ما هي الخدمة ؟ **-5

 .الدراسة والتشخيص والعالج  وماذا تشمل هذه الخطوات ؟

 .هي الميدان الذي تمارس فيه الخدمة ما هي المؤسسة االجتماعية ؟  -6

   .النفسية واالجتماعية  للخدمة االجتماعية على مجموعة االعتباراتتقوم مبادئ العمل بالنسبة  -1

 .ما هو المبدأ ؟ هو حقيقة أساسية لها صفة العمومية  – 1

 .عن طريق تحليل خبرات كثيرة مر بها عدد من العاملين في الميدان كيف أتت مبادئ الخدمة االجتماعية ؟  -1

 .دة الفرد لنفسه وكذلك الجماعة لنفسها ومساعدة المجتمع لنفسه مساع ماذا يقصد بالمساعدة الذاتية ؟ – 10

هي العالقة التي تنشأ بين األخصائي االجتماعي وبين وحدات الخدمة التي يتعامل معها  ما هي العالقة المهنية ؟ – 11

 .صل بالعمل عالقات تت

 خامسةالمحاضرة ال                                      

 هي امتهان فرد أو أفراد ألداء نشاط معين ال يمارسهً إال من يملكون مهارات خاصة أعدوا لممارستها  عرف المهنة ؟ – 1

 . بحكم قاعدة تقسيم العمل ضماناً لُحسن األداء وتجنب مخاطر الخطأ واالرتجال  بما عُرف التخصص الدقيق للمهنة ؟ -2



  

 

  .قانون ممارسة المهنة وبة والجزاء ؟ هو قانون يعرض أي ممارس غير متخصص للعق -3

، ومحاولة  1115محاولة أبراهام فلكسندر )  أذكر بعض محاوالت تحديد المقومات المهنية للخدمة االجتماعية ؟ -4

 .(  1116، محاولة علي الدين السيد  1111، محاولة عبد الحليم رضا  1151ارنست جرينوود 

القيم  -3-المهارات والقدرة على التطبيق  -2-القاعدة العلمية  -1  ة االجتماعية ؟ أذكر بعض المقومات المهنية للخدم -5

 االعتراف المجتمعي  -6-إعداد المشتغلين بالمهنة  -5-مؤسسات الممارسة  -4-والمعايير األخالقية 

 . تنشأ كل مهنة استجابة الحتياجات مجتمعية   كيف تنشأ المهنة ؟ -6

  0لتحقيق هذه األهداف ويسعى األخصائيون  تنمويةو عالجيةو وقائية تسعى إلى تحقيق أهدافالخدمة االجتماعية   -1

هي ألوان المعرفة النظرية التي تبنى عليها الممارسة المهنة أو األساس العلمي الموضوعي  عرف القاعدة العلمية ؟  -1

التي توجه مسار ( ج العلمية والمداخل النظرية النظريات العلمية والنماذ) لممارسة الخدمة االجتماعية والذي يحتوي 

 . التدخل المهني بعيداً عن العشوائية واالرتجال 

 ما مصادر القاعدة العلمية لمهنة الخدمة االجتماعية ؟  -1

 . معلومات ناتجة عن خبرات ميدانية  -3-قاعدة علمية خاصة    -2-قاعدة علمية توفقيه             – 1

 .لقات القاعدة العلمية للخدمة االجتماعية ؟ المعلومات ناتجة عن خبرات ميدانية ما هي أضعف ح 10

  0هي قدرة األخصائي على التأثير لتعديل سلوك أو مساعدة األفراد في المواقف الصعبة  ما هي المهارة ؟ -11

 ، ألنها تعتمد على حقائق العلوم االجتماعية ثم المهارة في تطبيقها   فن هل الخدمة االجتماعية علم أم فن ؟ – 12

 .على مدى تدريبه الكتساب تلك المهارة  على ماذا تتوقف قرة ممارسة األخصائي للمهارات الفنية ؟  - 13

 

 ماذا تتضمن عملية اإلعداد المهني لطالب لخمة االجتماعية ؟  – 14

 .التدريب الميداني  -3-التعليم النظري                 -2-خصي          االستعداد المهني والش – 1     

 .وهي التي ترتبط بالخدمة االجتماعية وطرقها المختلفة  :مجموعة المواد المهنية   - 15

 الخ .. هي التي تتضمن مجموعة المواد النفسية والتشريعية واالقتصادية  :مجموعة المواد التأسيسية  – 16

هو تدريب الطالب في المؤسسات االجتماعية لتأهيلهم لممارسة المهنة من خالل  ** :عرف التدريب الميداني * * – 11

 . اكتسابهم المهارات الالزمة لألخصائي االجتماعي والتزود بالمعلومات والمعارف المهنية 

 ** ماذا نعني باالعتراف المجتمعي لمهنة الخدمة االجتماعية ؟ **  - 11

 . اإليمان الكامل بضرورة ممارسة هذه المهنة في المجتمع 

 .إمداد المهنة بالموارد والتدعيم الالزم للممارسة حيث تقوم بتقديم خدمات لها  وماذا يترتب على هذا االعتراف ؟

 سةسادالمحاضرة ال                                                  

 ؟  ردخدمة الفعرف مفهوم طريقة   - 1

 .هي طريقة من طرق الخدمة االجتماعية تستخدم لمساعدة الفرد بقصد إحداث التوافق بينه وبين بيئته االجتماعية  -1 

هي طريقة وعملية لمساعدة األفراد واألسر على إشباع حاجاتهم والتغلب على مشكالتهم وتنمية قدراتهم إلى  – 2   

 .أقصى درجة ممكنة باستخدام التدخل المهني 



  

 

هو درجة مناسبة من إشباع الحاجات اإلنسانية يرضى عنها الفرد بحيث يتحقق التكامل في  ماذا نعني بالتوافق ؟ -2

 . تكيفه مع نفسه ومع أسرته ومع عمله  شخصيته في حال

 . أهمها قيمة اإلنسان وفريته وحقه في حياة كريمة  ما هي أهم القيم اإلنسانية لخدمة الفرد ؟ -3

  -:األهداف الفرعية  

 إحداث تعديل كلي في شخصية العميل وظروفه البيئية المستوى المثالي 

 تعديل نسبي في كل من شخصية العميل وظروفه البيئية  المستوى الواقعي 

 أكثر من الظروف البيئية  تعديل كلي أو نسبي في شخصية العميل المستوى الذاتي 

 أكثر من التعديل في شخصية العميل  تعيل كلي أو نسبي للظروف البيئية العالج البيئي 

 الت لتجنب المزيد من التدهور وهو مستوى سلبي نلجأ إليه في بعض الحا تجميد الموقف 

 

  -:عناصر خدمة الفرد 

وهو إنسان واجهته حالة من عدم التوافق مع الظروف المحيطة به أو حالة من االضطراب في جوانب  -: العميل – 1 

 .شخصيته مما أدى إلى اإلحساس بالعجز   األمر الذي دفعه إلى طلب المساعدة 

 .هي موقف متأزم يواجه الفرد ويعجز بقدراته الذاتية عن مواجهته  -:( المشكلة )الموقف اإلشكالي  -2

 . هو الممارس المهني لمهنة الخدمة االجتماعية  -:األخصائي االجتماعي  -3

 .هي الهيئة أو المنظمة التي وجدت في المجتمع تعبيراً عن حاجات أفراده  -:المؤسسة  -4

لمتتابعة التي يقوم بها أخصائي خدمة الفرد مع العمالء باالعتماد على مجموعة من الخطوات ا -:عملية المساعدة  -5

 . مبادئ وعمليات الطريقة 

 .المقياس الحقيقي لنجاح خدمة الفرد  عملية المساعدةتعتبر  – 1

  -:مبادئ طريقة خدمة الفرد 

 الخ..وإلى مالقاة العميل في موقع العمل المهني ويقوم على احترام العميل  مشاعر الود واالرتياحهو إظهار :*مبدأ التقبل 

 . هي صيانة مقصودة ألسرار العمالء وتجنب إذاعتها وانتشارها بين عامة الناس  -:مبدأ السرية 

 هو منح ذو األهلية حق التصرف الحر في شؤونه داخل نطاق المؤسسة وخارجها في حدود :مبدأ حق تقرير المصير

  .وهي حرية مقيدة القوانين والنظم المعمول بها 

تتفاعل خاللها وأفكار العميل واألخصائي خالل هي حالة من االرتباط العاطفي العقلي الهادف   -:العالقة المهنية مبدأ 

 . تنتهي بانتهاء المساعدة  عالقة مؤقتةعملية المساعدة ، وهي 

 .الطبيعة البشرية تحرص دائماً على إخفاء نواحي النقص من الغير على أن  ؟ على ماذا تقوم فلسفة السرية – 1

  -:عمليات خدمة الفرد 

هي عملية مشتركة تهدف إلى وضع كل من األخصائي االجتماعي والعميل على عالقة  :الدراسة االجتماعية  – 1

 . إيجابية بحقائق الموقف اإلشكالي بهدف تشخيص المشكلة 

 .طبيعة مشكلة العميل والوصول إلى تفسير أسبابها بهدف نجاح الخطة العالجية هو تحديد  :التشخيص  -2

هو التأثير اإليجابي في شخصية العميل أو ظروفه المحيطة لتحقيق أفضل أداء ممكن لوظيفته االجتماعية  :العالج  -3

 .ولتحقيق أفضل أداء ممكن ألوضاعه االجتماعية في حدود إمكانيات المؤسسة 

 .بيئي  وذاتي  ج شقانللعال    



  

 

 سابعة المحاضرة ال                                            

 . متى ظهرت طريقة خدمة الجماعة ؟ في نهاية القرن التاسع عشر  – 1

 .  1135متى أعترف المؤتمر القومي للخدمة االجتماعية بطريقة خدمة الجماعة ؟ عام  – 2

 . 1136لدراسة الجماعة ؟ عام  متى نشأت الجمعية األمريكية -3

 . نمو الفر ونمو الجماعة والمساهمة في تغيير المجتمع تسعى الطريقة إلى تحقيق غرض ثالثي يتمثل في  -4

  -:تعريف طريقة خدمة الجماعة 

 .بأنها أحد مناهج الخدمة االجتماعية التي تساعد اإلفراد لتزيد من أدائهم االجتماعي : أنيس عبد الملك

طريقة يتضمن استخدامها عملية بواسطتها يساعد األخصائي األفراد أثناء ممارسة نشاط البرنامج   :شمس الدين أحمد دمحم

 . 

  -:عناصر طريقة خدمة الجماعة 

 ويشترك في برامجها ويلتزم بشروطها  برغبته أو بطريقة إجباريةهو الفرد الذي ينضم إلى الجماعة : عضو الجماعة – 1

تربطهم عالقة غير رسمية ويحاولون إشباع حاجاتهم من خالل   من ثالثة أشخاص أو أكثروحدة تتكون  : الجماعة – 2

 . االرتباط االجتماعي بينهم 

ً :  أخصائي خدمة الجماعة – 3 يُمكنهُ من ممارسة أدواره في مساعدة الجماعة وأعضائها  هو شخص ُمعد إعداداً مهنيا

 . على النمو والتغير 

والعالقات التي تتكون بين األعضاء والجماعة واألخصائي من أجل الوصول على  هو كافة األنشطة:  البرنامج – 4

 . مكونات ثقافية ونفسية واجتماعية تؤثر في نمو الفرد والجماعة 

ة من المتطوعين أو طالب الخدمة الجماعشخص مهني ذي خبرة ومهارة وقدرة على توجيه اآلخرين هو  :المشرف  -5

 .أو األخصائيين االجتماعيين لمساعدتهم على النمو وتحسين األداء لهم في تعاملهم مع العمالء 

 .وتختلف كل منها عن األخرى من حيث الغرض كاألندية الشعبية والمدارس والمستشفيات وغيرها ،  :المؤسسة  – 6

 ............................................................. ..................................      :المجتمع والثقافة  – 1

 ثامنة المحاضرة ال                                             

  .الجماعة اف ؟هي الوحدة األساسية التي بواسطتها يستطيع األخصائي مساعدة األعضاء على النمو وتحقيق األهد  - 1

المسافة األنسب  وهذا ما أوضحه العالم فريتز ريدل في قانون، االختالف  في الجماعة من األفضل وجود قدر من – 2

 .   والتجانس النسبي 

 ؟ .. ترتكز العالقة المهنية على ثالثة مكونات هي  -3

 .احترام متبادل        -3-حرية متبادلة         -2-ثقة متبادلة بين األخصائي والجماعة        – 1   

أهداف خاصة باألخصائي وأهداف خاصة باألعضاء في مبدأ األهداف المعينة هناك ثالثة أنواع من األهداف هي ؟  -4

 . ى وأخرى طويلة المدى كما هناك أهداف قصيرة المد.                وثالثة خاصة بالمؤسسة 

 .الجماعة واألعضاء واألخصائي هو شبكة من العالقات المتبادلة بين  **؟ التفاعلما هو **  - 5

  .التفاعل  ما هو المصدر األول للحيوية بين األعضاء والجماعة ؟ – 6



  

 

 . كالصراع والشلل والتنافس السلبي :  سلبي كالتعاون والتكيف والتوافق ،: إيجابي  ما أنواع التفاعل ؟ – 1

 .هي أسلوب الحياة الذي يُحدد أفعال استجابات األفراد أثناء حياتهم االجتماعية  **؟..الديمقراطية هي  **– 1

 . حق تقرير المصير   ؟..هو من المستلزمات لنمو األفراد  – 1

وية وأدوار األعضاء ومسؤولياتهم داخل الجماعة من أسم الجماعة وشعارها ونظام العض مما يتكون التنظيم ؟ – 10

 أمور  6.                            ودستور يحدد قواعد ولوائح الجماعة 

 . هو تحديد القيمة الفعلية للتغيرات التي تصاحب الجهود المبذولة في النواحي المتعلقة مع الجماعات عرف التقويم ؟*- 11

 . المؤسسة  و الجماعة  و األخصائي يشترك في عملية التقويم كل من – 12

  -:عمليات طريقة خدمة الجماعة 

من  بقبول أو رفض عضوهي عملية اتخاذ قرار من قبل األخصائي االجتماعي  -:عملية البت في قبول األعضاء  – 1

 . األعضاء وتتم هذه العملية في بداية تكوين الجماعة أو حينما يريد أحد األعضاء االنضمام إلى الجماعة بالمؤسسة 

 ، بين األخصائي واألعضاء أو بين األعضاء بعضها ببعض  اتفاق مبدئيهي  -: **عملية التعاقد **  -2

 .تحليل هذه الحقائق والربط فيما بينها تمهيداً لوضع خطة للتدخل المهني  فتعني :والتشخيص عمليتي الدراسة  – 3

 على ماذا تعتمد عملية المساعدة ؟/ س  -: عملية المساعدة -4

 . وهذا يساعد في تكوين العالقة المهنية قبول األعضاء كما هم  وتعني -:حب األعضاء – 1  

 . وضع الحدود لسلوك األعضاء  -2  

 ما مضمون عملية التعاقد ؟ / س 

 الخ .. يحدد لها مواعيد االجتماعات ومكانها واسم الجماعة وأدوار األعضاء كتابة الئحة أو دستور للجماعة هو 

 تاسعة المحاضرة ال                                            

 .في القرن التاسع عشر  متى ظهرت طريقة تنظيم المجتمع ؟ – 1

 .نتيجة لظهور حركة اإلصالح االجتماعي التي أعقبها ظهور الكثير من الهيئات االجتماعية  ذا ؟ولما

  . 1986جمعية تنظيم اإلحسان عام  ما هي أول الهيئات التي قامت للتنسيق بين الجمعيات ؟ – 2

 . 1846 فعلياً عاموظهرت  1898 متى أنشئ مجلس لتنسيق الخدمات في الواليات المتحدة األمريكية ؟ – 3

  -:تعريف طريقة تنظيم المجتمع 

هي طريقة من طرق الخدمة االجتماعية يستخدمها األخصائي للتأثير في القرارات المجتمعية التي  -:تعريف هدى بدران 

 .االجتماعية واالقتصادية تتخذ على جميع المستويات لتخطيط وتنفيذ برامج التنمية 

 والمتطوعون من الشعبطريقة للخدمة االجتماعية يستخدمها األخصائيون االجتماعيون  :تعريف عبد المنعم شوقي 

 .المتعاونون معهم لتنظيم الجهود المشتركة حكومية وأهلية وفي مختلف المستويات لتعبئة الموارد الموجودة 

 .نقاط  6من خالل .. طريقة تنظيم المجتمع إجرائياً   :إبراهيم رضا   

 .كي يواجهوا ما يعانونه  إحداث التغييرات المقصودة في البشر يسي لطريقة تنظيم المجتمع ينحصر فيالهدف الرئ/ س 

 



  

 

يرى أن الهدف العام لطريقة تنظيم المجتمع هو توجيه التغير االجتماعي للمجتمعات للتغلب على مظاهر التفكك 

 .لحليم رضا عبد ا ؟ االجتماعي وللحفاظ على استمرار وحدة المجتمع وسالمة كيانه

  -:األهداف الفرعية لتنظيم المجتمع 

وهي األهداف الخاصة بعملية تنظيم المجتمع أي األهداف التي تتعلق بالتغييرات االجتماعية  -: أهداف معنوية -أ 

  .المقصودة في البشر أنفسهم 

  .روس   من هو أول من نادى بهذه األهداف ؟/ س 

 . هو تشجيع المجتمع على تحديد مشكالته واتخاذ الخطوات الالزمة لمعالجة تلك المشكالت ما الغرض الرئيسي لها ؟/ س 

إلى تحقيقها فيما يتعلق بمساعدة المجتمعات على إشباع وهي األهداف التي تسعى الطريقة  -:أهداف مادية  –ب 

 . احتياجاتها وحل مشكالتها مثل ردم بركة أو رصف طريق أو إنشاء مدرسة وغيرها من مشروعات تخدم المجتمع 

  ,األهداف المادية ما هي األهداف التي تسعى طريقة تنظيم المجتمع لتحقيقها ؟ / س 

 عاشرة المحاضرة ال                                            

  -:مبادئ طريقة تنظيم المجتمع 

فردأ أو جماعة أو )يقفه األخصائي االجتماعي نحو الوحدة التي يتعامل معها  موقف وجدانيهو  :مبدأ التقبل  – 1

  (مجتمع

التي يجمعها المنظم االجتماعي خالل دراسته لألفراد والجماعات  االحتفاظ بالبيانات والمعلومات:مبدأ السرية -2

  بالمجتمع

وتعني إعطاء الوحدة البشرية مسئولية المشاركة في اتخاذ القرار الذي يترتب عليه إحداث  :مبدأ المساعدة الذاتية  -3

 . ية تغييرات تخصهم مع مراعاة أال يترتب على هذه القرارات أضرار قد تصيب الوحدة البشر

ويُقصد به أال يسمح لألخصائي بالتدخل في عالقاته مع الوحدات البشرية التي يتعامل معها ألي  :مبدأ الموضوعية  -4

  .اعتبارات شخصية أو ذاتية 

 . يكون عندما ال يتمكن من مساعدة المجتمع بقراته الذاتية وعليه أال يدعي المعرفة  -:مبدأ الرجوع الى الخبراء  -5

أن يراعي األخصائي االجتماعي عند تقديمه المساعدة للوحدة البشرية التي .. ُويقصد به  : التوقيت والحركة مبدأ -6

يتعامل معها أن تتناسب سرعته في تقديم المساعدة مع اإلمكانيات والموارد الذاتية لهذه الوحدة وأن يسير بنفس 

 .ته حتى ال يفقد ثقته سرعته أو يقلل منها إال بناًء على دراسة واعية لقدرات المجتمع ومدى استجاب

  ما الهدف من التقويم الذاتي ؟/ س   -:  مبدأ التقويم الذاتي -1

هو تحديد مدى النجاح أو الفشل في عمل األخصائي مع الوحدة البشرية سواًء فردا أو جماعة أو مجتمعاً ومن ثم  

 . يستطيع االستفادة من أخطائه في عمله 

 

 حادية عشرةالمحاضرة ال                                            

 

خالل فترة هو عملية تغيير اجتماعي تهدف الى نقل المجتمع من اجتماعي الى وضع اجتماعي أفضل منه  :التخطيط 

من خالل اتخاذ مجموعة من القرارات الخاصة باستخدام الموارد المتاحة حالياً ومستقبالً إلشباع زمنية محددة 

  .المشكالت االحتياجات ومواجهة 



  

 

لتعرف عن الظواهر والمشكالت االجتماعية وتنظيم هذه الحقائق ل طريقة منظمة لجمع الحقائقهو  -:البحث االجتماعي 

  .على عالقتها بعضها البعض 

 أذكر مراحل البحث في الخدمة االجتماعية ؟ – 1س

 وضع الفروض  -3-. تحديد المفاهيم واإلطار النظري  -2-تحديد مشكلة البحث وصياغتها   – 1

 .تحليل البيانات وتفسيرها  -7-تفريغ البيانات    -6-جمع البيانات     -5-تحديد اإلجراءات المنهجية     – 4

  -:أنواع البحوث 

 . تي لم تتطرق إليها األبحاث العلميةالالظواهر الجديدة  دراسة تستخدم في :بحوث استطالعية  – 1

 .خصائص وسمات الظاهرة موضوع البحث  وصف تستخدم في :بحوث وصفية  -2

تقويم مقدمة في المؤسسات االجتماعية أو تقويم خدمات أو  تقويم نتائج برنامج معينتستهدف  :البحوث التقويمية  -3

 .التي تُقدم بها هذه الخدمات األساليب 

يوجه الممارسة المهنية سواًء كانت نظرية  اختبار مدى فعالية إطار نظري معينتستهدف  :التدخل المهني بحوث  -4

 .وتطوير أساليب الممارسة المهنية أو نموذج علمي لالستفادة من نتائج هذه البحوث في إثراء البناء النظري للمهنة 

  -:تعرف اإلدارة 

ونظام علمي يمكن عن  تحقيق أهداف برنامج معين بواسطة جهاز إداريهي الطريقة العلمية التي يمكن بواسطتها  – 1

 . طريقه السير بالجهود المتوافقة المترابطة تجاه األهداف 

 . ع أسلوب تطبيق المبادئ العلمية واألسس اإلدارية المتفق عليها في النشاط الحكومي بما يحقق أهداف المجتم – 2

 ما هي وظائف اإلدارة ؟ / س 

 . التخطيط والتنظيم والتوظيف والتوجيه والتنسيق والتسجيل والتمويل .. منها 

  .وليس كيفي كمي  في اإلدارة يكون القياس

 ثانية عشرةالمحاضرة ال                                         

 .الربع األخير من القرن العشرين  في ظهرت في الخدمة االجتماعيةالتي  المداخل الحديثة تعد الممارسة العامة من 

  -:مفهوم الممارسة المهنية 

استخدام األساليب بأنها نموذج للممارسة المهنة الذي يركز فيه األخصائي االجتماعي على  :تعريف ماهر أبو المعاطي 

 . المستفيدين من خدمات المؤسسة الفنية لحل المشكلة دون تفضيل تطبيق طريقة محددة لمساعدةوالطرق 

تقدير كل من األخصائي االجتماعي والعميل للموقف لتحديد النسق الذي  يتضمنهي إطار للعمل  :تعريف جونسون 

 .يجب أن يوجه إليه االهتمام وتركيز الجهود لتحقيق التغيير المطلوب فيه 

ر والجماعات ساق مثل األفراد واألسع مختلف األنهي قدرة األخصائيين االجتماعيين على العمل م :ون ستعريف تول

 تراتيجياتساب من ستخدمين إطاراً نظرياً انتقائياً ليتيح لهم فرصة اختيار ما يتناسالصغيرة والتنظيمات والمجتمعات م

  .اق سمع مشكالت هذه األناليب للتدخل سوأ

  .المشكلة  هي المحرك األساسي للتدخل المهني ؟/ ...... س   

 (  .المثالي المعتدل ) نموذجاً فريداً لالتجاه المحافظ  مصر تعتبر   
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 في إطار الممارسة العامة ؟؟  األخصائي االجتماعيمن هو  

من أحد كليات ومعاهد وأقسام الخدمة االجتماعية  الخدمة االجتماعيةبكالوريوس الشخص الحاصل على  ذلكهو    

 –الجماعية  -األسرية) والذي اكتسب مهارات تمكنهُ من التدخل المهني الفعال مع كافة أنساق التعامل الفردية 

ً معتمداً على خلفيته العلمية التي اكتسب ها ( االجتماعية  –المؤسسية   سنوات الدراسة األربعمن خالل  علمياً وعمليا

 . باإلضافة الى تحليه ببعض الصفات المهنية واالجتماعية الموروثة والمكتسبة والمدعمة بالقيم األخالقية والمهنية 

  شيء ما بإتقان القدرة على عمل في أبسط صورها بأنها ؟ المهارةتعرف 

  .شيء ما أو القيام به  إنجازالمقدرة على  بأنها ؟المهارة كما تعرف 

 . على األداء  وخبرة على وقدرةمعرفة  ؟..أو هي 

النظريات والمبادئ  قدرة األخصائي االجتماعي على استخدام بأنها ؟ الخدمة االجتماعيةالمهارة في وعرف آخرون 

العلمية والمهنية في مجاالت الممارسة المهنية لتحقيق عملية المساعدة في حدود اإلمكانيات واألهداف المتاحة 

 . للمجتمع

أساليب وطرق التدخل المهني للعمل مع نسق التعامل سواًء كان  قدرة األخصائي االجتماعي على انتقاء بأنهُ كما تعرف 

 .فرداً أم جماعة أم مجتمعاً أم مؤسسة لتحقيق نتائج إيجابية بأعلى كفاءة وبأقل اإلمكانيات في حدود وظيفة المؤسسة 

  -:العام  أنواع مهارات الممارسة العامة الالزمة لعمل الممارس

وتظهر في وجود الشخص في المواقف المختلفة ,  التفكير هي تلك المهارات التي تستخدم في :المهارات اإلدراكية  –أ 

وقدرته على التطوير , والهم ,وفي تحديد المعارف واستخدامها في التخطيط من أجل التدخل المهني وفي إجراء التقويم 

 . 

األفراد والجماعات واألسر والمجتمعات  بالعمل مع ترتبط هي تلك المهارات التي :المهارات التفاعلية  –ب 

 . وتطوير الفهم في ربط الخطط وتنفيذ الخطط واألفعال  االتصالوالمؤسسات من أجل 

فيدريكو )المطلوب لممارسة الخدمة االجتماعية من أهمها محاولة  بُذلت عدة محاوالت لتصنيف المستوى المهاري

 بواسطة شرح أدوار وأنشطة األخصائيلوصف مهارات الخدمة االجتماعية  محاولة غير مباشرةالتي تعد ( 1873

  -:االجتماعي كما يلي 

 . في المجتمع لتحديد االحتياجات وتتبع مصادرها لخدمة المجتمع  ينتشر هو الذي ( :المبادئ)الُمبادر  – 1

 . من وصولها لمستحقيها بشكل مناسب ويتأكد على الخدمات المتاحة  يتعرفهو الذي : الوسيط  -2

إعطائها لهم  اآلخر حينما يرفض الشخص بمساعدة أنواع خاصة من العمالء للحصول عل الخدماتيقوم  :المدافع  -3

 . أو مساعدتهم 

 .الحتياجات واتخاذ البديل المناسب االحتياجات والموارد واستثمار البدائل لمقابلة ا يقوم بتقويمهو الذي  :المقوم  -4

 .الحقائق والمهارات  يُعلم هو الذي :المعلم  – 5

 .الخدمات ويُساهم في إيجاد خدمات أخرى جديدة يُساعد في تطوير هو الذي  :المحرك  – 6

 . العمالء  يُعدل مناطق خاصة في سلوكياتهو الذي : السلوك ( معدل)مغير -7

 . لتقديم الخدمات على زيادة فاعليتهمبمساعدتهم  يعمل مع مهنيين آخرينهو الذي  :المستشار  -9

 بفعالية من أجل احتياجات الرعاية االجتماعية  التخطيط فيهو الذي يساعد جماعات المجتمع  :المخطط االجتماعي  – 8



  

 

ألولئك الذين ال يستطيعون حل مشكالتهم وغير غادرين على  يقدم التدعيمهو الذي ( : المعطي )مصدر العطاء  – 19

 . مقابلة احتياجاتهم الذاتية 

 . جامع ومدير البيانات ومحلل البيانات لغرض صنع القرار  – 11

 . برامج الخدمات  لتصميم وتنفيذمجموعة من األنشطة الضرورية   يؤديهو الذي  :المدير  – 12
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  -:مفهوم التدخل المهني 

 .مجال العمل على المستوى األصغر  ؟.. المايكرو هو  – 1

 .في  السبعينات من القرن العشرين متى بدأ الظهور في كتابات الخدمة االجتماعية ؟  -2

 . العالج  ؟.. مصطلح التدخل المهني بدالً عن مصطلح يفضل األخصائيون استخدم  -3

  .عملية االنتقال من مرحلة تحديد المشكلة الى مرحلة حل المشكلة  **التدخل المهني بمعناه الشامل هو ؟**

 هو استخدام أساليب فنية محددة للتعامل مع مشكالت نوعية خاصة بالعمالء  ( :وليم ريد)التدخل المهني من وجهة نظر 

 األخصائي االجتماعي تطبيق فيخطوات عملية حل المشكلة والذي يتمثل من الخطوة الثالثة  التدخل المهني هو -4

 .  مشكلة العميل لألساليب التي تتناسب مع

 ما هي العوامل المؤثرة على فعالية التدخل المهني ؟ – 5

 .  مستوى دافعية العميل  – 1 

 .طبيعة مشكلة العميل  -2

 .األخصائي االجتماعي كفاءة  -3

 . العوامل المرتبطة بالمؤسسة االجتماعية وفعاليتها  -4

  . تطبيق عمليوثانيهما إطار نظري  ولهماتقوم كفاءة األخصائي االجتماعي وخبراته على شقين أ/ س   

 .يل العالقة اإليجابية مع العم ما هو أساس نجاح عملية التدخل المهني وتحقيق التغيير الفعال ؟/ س 

 . تسهيل حل العميل لمشكلته  ؟.. تتركز وظيفة األخصائي االجتماعي في / س 

 

 

 

 

 

 

 .     سعودي مجتهد / دعواتكم                                من إعدادي                         


