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:لص ادل   
يعد الرأمسال االجتماعي ىدف إنساين تسعى اخلدمة االجتماعية إىل ربقيقو، وذلك بتقوية العالقات      

االجتماعية بُت الفرد واجلماعة واجملتمع أما بضعف العالقات االجتماعية، فإن اجملتمع قد يفكك وينهار، 
قوهتا يقوى الفرد، وتزداد وىنا تكمن مشكلة ىذا البحث يف كيفية تقوية العالقات االجتماعية، واليت ب

 اجلماعة قوة، ويكون اجملتمع أكثر قوة.
 ومن خالل اإلجابة على تساؤالت البحث فإنو مت التوصل إىل أىم االستنتاجات اآلتية:

 إن فلسفة اخلدمة االجتماعية ربمل يف مضامينها قيماً إنسانية تسعى من خالل متخصصيها إىل ربقيقها.-1
هنة إنسانية مؤسسة على فلسفة قيمية هتدف إىل الوقاية، والعالج والتنمية من أجل اخلدمة االجتماعية م-2

 ربقيق حياة كردية تسودىا عالقات اجتماعية طيبة من شأهنا أن تدعم الرأمسال االجتماعي وتنميتو.
مت سبارس اخلدمة االجتماعية من خالل متخصصُت مت أتىيلهم يف معاىد، وكليات اخلدمة االجتماعية، و -3

إعدادىم نظراًي وعلميًا يف مؤسسات اجتماعية دبا ديكنهم ابمتالك ادلهارة واخلربة يف التعامل مع الوحدات 
 اإلنسانية.

تنمية الرأمسال االجتماعي يستوجب تنمية العالقات االجتماعية وتقويتها، وتعزيز البناءات االجتماعية -4
 مهمة للتطور اإلنساين واالجتماعي. فيقوى فيها الفرد واجلماعية واجملتمع، وىي عملية

يقوى اجملتمع بقوة عالقاتو االجتماعية األمر الذي يستوجب تنمية الرأمسال االجتماعي لتوطيد العالئق -5
االجتماعية بُت األفراد واجلماعات وحىت على مستوى اجملتمعات، ويضعف اجملتمع بضعف عالئقو 

 االجتماعية حيث التفكك والفرية.
ة معوقات تقف دون قوة العالئق االجتماعية بُت األفراد واجلماعات واجملتمعات، شلا يستوجب توجد عد-6

 وضع حد ذلا أو التقليل منها لتنمية وتقوية الرأمسال االجتماعي.
الوحدات اإلنسانية أفرادًا وصباعات ورلتمعات يف مهنة اخلدمة االجتماعية ىي القوة اليت يتعامل معها -7

 جتماعي، وىي ادلستهدفة ابلتغيَت لألفضل.االختصاصي اال
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ترتبط فلسفة أىداف اخلدمة االجتماعية ارتباطًا وثيقًا بتعزيز وتقوية الرأمسال االجتماعي، من خالل جهود -8
 ومتخصصُت ذوو كفاءة مهنية عالية يسعون إىل ربقيق األىداف اإلنسانية اجلامعة للوحدات اإلنسانية.

 فة القيمية، مهنة اخلدمة االجتماعية، تنمية الرأمسال االجتماعيالكلمات ادلفتاحية: الفلس
Abstract 

Social capital is considered a humanitarian objective which the Social 

work work aims to fulfill. That is through strengthening the social 

relationships among individuals, groups and communities. When social 

relations are weak, community may be subject to breakdown and collapse. 

This is the main problem of this paper. It discusses how to strengthen social 

relationships which in turn makes individuals stronger, empowers the group 

unity and makes the community more sustainable. 

 Based on the answers to the research questions, these results have 

been concluded: 

1. The philosophy of the Social work holds in deep humanitarian values 

whose specialists aim to achieve.  

2. Social work is a humanitarian profession based on the philosophy of  

value. This philosophy aims at protection, treatment and development of the 

community in order to reach a comfortable life with good social 

relationships. Therefore, this will support the social capital and flourish it.  

3. Social work is practiced through specialists who have received formal 

training in institutes and Social work colleges. They have been practically 

and theoretically prepared in social organizations so that they would acquire 

the necessary skills and experience to deal with humans.  

4. The development of the social capital requires the development of the 

social relationships and strengthening it. It is also necessary to encourage 

social constructions so that individuals, groups and communities grow 

stronger and stronger. This is a very important process for the humanitarian 

and social development. 

5. A community grows stronger when its social relationships are strong. This 

requires the development of the social capital to maintain stronger 

relationships among individuals, groups and even communities. On the 

contrary, a community grows weaker when social relationships are weak 

which causes deconstruction and breakup. 

6. There are some obstacles which may interrupt social relationships among 

individuals, groups and communities. Thus, it is necessary to overcome these 

obstacles or, at least, reduce them to the minimum so that social capital will 

grow stronger and prosper.  
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7. All humanitarian units including individuals, groups and communities in 

the field of social work represent the fuel that a socialist deals with. This fuel 

is targeted to change for the better. 

8. The social work goals' philosophy is strongly connected to the 

empowerment of social capital through the efforts of specialists with highly 

sufficient professional capabilities. Their aim is to achieve the universal 

humanitarian goals which connect all humanitarian units. 

The key words: philosophy of  value, social work profession, development of 

social work. 

 مقــــــــــدمة
يُعد الرأمسال االجتماعي من األىداف الرئيسة اليت تسعى اخلدمة االجتماعية إىل تنميتو دبا يؤكد           

ومقصودة  ةذات اجملتمع أبعرافو ومعتقداتو وأنساقو القيمية، وتسعى إىل ربقيق ذلك من خالل جهود موجه
 ان واآلخر إىل الضمَت النحن. وإحداث التغيَت أو التغَت دبا يرتقي دبستوى األ

لذا فالتنمية انفتاح على الطاقات واإلمكاانت البشرية اليت ربتاج إىل عملية تغيَت مقصود تستهدف      
بناء القدرات وادلهارات واالستعدادات بكشفها لكل األفراد، وذلك خللق قوى اجتماعية قادرة فعلياً، 

مستوى التحضُّر الذي تعتمد فيو على قيم االعًتاف والتقدير  وتوجيهها وتنشيطها دبا يرتقي ابلفرد إىل
 واالعتبار والثقة.   
                 مشكــلة البحــث: 

تكمن مشكلة البحث يف أنو للعالقات االجتماعية دور يف تعزيز وتقوية البناء االجتماعي، ألنو كلما      
ي، وكلما ضعفت يضعف الرأمسال االجتماعي، العالقات االجتماعية يقوى الرأمسال االجتماع تقوي

وابلتايل سيؤثر سلبًا على تقدم اجملتمع وتطوره وىذه إشكالية تستوجب البحث، وألن اخلدمة االجتماعية 
تقدم من قبل مهنيُت متخصصُت؛ فإن ىناك عالقة وثيقة بُت أىداف اخلدمة االجتماعية وبُت تنمية 

ختصاصيُت االجتماعيُت من ربقيق أىداف ادلهنة فإنو سيعك  إاجاابً الرأمسال االجتماعي؛ فكلما سبّكن اال
على الرأمسال االجتماعي فيقوى، أما إذا مل حيدث ذلك فإنو سيؤثر سلبًا على الرأمسال االجتماعي وىذه 

 إشكالية أخرى تستوجب البحث والتدقيق.           
 أمهــية البحــث: 

قع اجملتمع اللييب، وتفعيل الضمَت ضلن الذي اجمع بُت األان إثراء ادلكتبات دبواضيع حية سب  وا -1
 واآلخر ابلتساوي على كفيت ادليزان. 
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تبصَت األفراد دبا لديهم من قدرات واستعدادات خاصة، وتنمية مهاراهتم لبناء رلتمع ادلستقبل مع  -2
 عدم الغفلة عن الفروق الفردية. 

 االجتماعية واإلسهام يف بناء الرأمسال االجتماعي.اإلسهام يف إاجاد أساليب تفّعل أىداف اخلدمة  -3
 أىــداف البحــث: 

 التعّرف على الفلسفة القيمية ألىداف اخلدمة االجتماعية.  -1
 تبيان أمهية تنمية الرأمسال االجتماعي.   -2
 الكشف عن العالقة بُت أىداف اخلدمة االجتماعية وتنمية الرأمسال االجتماعي. -3
 أمسال االجتماعي.التعّرف على مكوانت الر   -4
 التعّرف على ادلعوقات اليت تقف دون تنمية الرأمسال االجتماعي.  -5

 تســاؤالت البحــث: 
 ما ىي الفلسفة القيمية ألىداف اخلدمة االجتماعية ؟  -1
 ما أمهية تنمية الرأمسال االجتماعي ؟  -2
 ما عالقة أىداف اخلدمة االجتماعية بتنمية الرأمسال االجتماعي ؟  -3
 الرأمسال االجتماعي؟  ما مكوانت -4
 ما ادلعوقات اليت تقف دون تنمية الرأمسال االجتماعي ؟  -5

 منــهج البحــث:
          .ادلنهج الوصفي التحليلي وادلنهج التارخيي استخدم يف ىذا البحث     

 مصطلحـات ومفـاىيـم البحـث: 
 الفلسفة: 

 .(482 .ص ،2222 ،تعٍت احلكمة ")التليسي " الفلسفة يف اللغًة:   
أصل معناىا اليوانين مصادقة احلكمة، واحلكيم ىو كل من يهتم  " معجم األدب أن الفلسفةوقد ورد يف      

دبعرفة األشياء إذلية كانت أو بشرية، ويعٍت أبصل األشياء وأسباهبا، ويف الوقت احلاضر تدل كلمة فلسفة على  
 .(421. ص، 1974 ،)وىبو قيقة اإلنسانكل حبوث البشر اليت يكون موضوعها احلقيقة، وخاصة ح
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الفلسفة فرع كبَت من فروع ادلعرفة هتتم بطبيــعة الـواقــع والـمعـــرفـة، وادلعـــٌت " أما يف قاموس علم االجتماع:      
  .واحلــقيـــقة وبــطـبـيعـة اإلنســـــــان

 .(328. ص، 1993ادلــــطلـقة، وعالقتو ابلوجود ودبشكلة القيمة ") غيث ،
الفلسفة عبارة عن موقف أو تصور شامل ذباه الكون واجملتمع واإلنسان، وتصور " ومبفهومها العام      

منطقي للعالقات اليت تربط كل ظاىرة أبخرى استناداً على منهج خاص، وبتطبيق ذلك ادلنهج على ادلاضي 
يتحّرك خاللو اإلنسان عندما  واحلاضر يكون استخالص تلك الكليات اليت تكون اإلطار النظري الذي

(. ومن خالل ما سبق 99. ص، 2223ينزل ابلنظرية إىل الواقع بقيمها ابلتجربة وادلمارسة" )ادلليجي، 
 يتضح أن الفلسفة تتمركز علي ما يلي: 

 أن الفلسفة ىي أصل األحداث ومربر وجودىا.  -1
 أن أساسها حقيقة اإلنسان وكل ما يتعّلق بو يف الوجود.  -2
 مي أخالقي الحتوائها البعد اإلنساين.نسق قي -3
 القيمية: -1
  (557. ص، 1986قوم شبَّن الشيء")الرازي، "ومن الفعل قوم  القيمة يف اللغة:      

وهبذا ادلعٍت ترتبط ابدلدلول االقتصادي الذي يشَت إىل تقييم شيء مادي من خالل الثمن، وىنا التقييم 
 يغفل عن اجلانب ادلعنوي للقيمة. 

قيمة الشيء من الناحية الذاتية والصفة اليت ذبعل ذلك الشيء مطلواًب ومرغواًب فيو،  أيضًا فالقيمةو      
 ويطلق اصطالحاً قيمة االستعمال على ما للشيء يف نظر الشخص الذي يطلبو من قدر وشبن.

حقاً من الناحية ادلوضوعية على ما يتميز بو الشيء من صفات ذبعلو مست لفظ القيمة "ويطلق     
  .(212. ص، 1979للتقدير")صليبا، 

تشمل جانبُت مادي ومعنوي؛ فتشمل الثمن وما دييز الشيء من خصائص ذبعلو وىنا القيمة      
 يستوجب التقدير. 

 ىي كل ما يعترب جديراً ابىتمام الفرد وعنايتو واعتبارات اجتماعية واقتصادية وسيكولوجية. ومعنوايً      
تضبط القول والفعل والسلوك،  )الدين والعرف(قوة أخالقية تستمد من إطار مرجعي ة "وأيضاً فالقيم     

وذلا صفة الثبات النسيب الرصُت هبا تُثمن جهود األفراد واجلماعات، دبا يرضى اجملتمع الذي ديدىا 



Scientific Journal of Faculty of Education, Misurata University-Libya, Vol. 2, No. 18, Sep. 2021 

        Published online in September 
  2021 مبرسبت ،عشر ثامنال العدد ،سابعال مجلدسنة السابعة، الال ليبيا، مصراتة، جامعة التربية، لكلية العلمية المجلة                  

Issn :2710- 4141 

  

311 

 

رضيات ابالستحسان والقبول والرضا وهبا وإليها حيتكم من ينضوون ربت لوائها إهنا الفضائل ادلقدرة دب
  (71. ص، 2227 )عقيل،" اجملتمع

ىي نتاج استحسان وتفضيل اجتماعي ومكون أساسي حيتكم بو وإليو ويلتزم ) تعريف القيمة إجرائياً:      
هبا؛ فتتجسد يف الفعل والقول والسلوك على مستوى الفرد واجلماعة واجملتمع، وىي قوة موجو للنشاط 

 .(عايَت تنظم على سلم التعليم القيمياإلنساين ومصدراً للتحكيم وفقاً دل
 األىداف: -2
 (557. ص، 1986 )الرازي، "من الفعل ىدف وىو كل شيء مرتفع "  اذلدف يف اللغة:  
 (197. ص، 1974 وأىدف أي قارهبا واستهدف انتصب وارتفع. )حسانُت، "      

ثبات من عدمو، وديكن التوصل ىو البينة الواضحة واحملددة من حيث اإلتعريف األىداف إجرائيًا: )      
ربقيقها، ألهنا قريبة ابلنسبة لالختصاصيُت االجتماعيُت حىت ولو كانت بعد زمن لذا فكل ىدف ورائو  إىل

 ( . غرض وكل غرض ورائو غاية وىي ليست صعبة ادلنال
 مهنة اخلدمة االجتماعية: -3     
  (129. ص، 2222 سي،)التلي"احلذق ابخلدمة والعمل " ادلهنة يف اللغةً       
ىي خدمة تتطلب خربة عالية وديكن ذلا أن تثبت حاجة شلارسها إىل التزام أخالقي،  وأيضًا فادلهنة "      

  .(562. ص، 1999) مان، " وإىل حاجة ماسة من تنزه عن ربكم األىواء الشخصية
جتماعي يقوم حبل مشكالتو طريقة علمية خلدمة اإلنسان، ونظام ا" وأما مفهوم اخلدمة االجتماعية ىي 

وتنمية قدراتو، ومعاونة النظم االجتماعية ادلوجودة يف اجملتمع للقيام بدورىا، وإاجاد نظم اجتماعية حيتاج 
 .(16. ص، 1998إليها اجملتمع لتحقيق رفاىية أفراده" )فهمي، 

قها ادلهنية هتدف بصفة فهي مهنة ذلا عدهتا العلمية وطر وأما مهنة اخلدمة االجتماعية اصطالحًا "      
أساسية إىل إحداث تغَتات مرغوب فيها يف األفراد واجلماعات واجملتمعات؛ فقصد إاجاد تكيف متبادل 
بينهم وبُت بيئاهتم االجتماعية للوصول إىل مستوايت الئقة، وديارسها اختصاصيون متخصصون معدون 

     .(97. ص، 2226 )سرحان، "إعداداً خاصاً ملتزمون بفلسـفة ادلهنة وأىدافها ومبادئها
ذلا فلسفة علمية مؤسسة على قيم،  مهنة إنسانية) تعريف مهنة اخلدمة االجتماعية إجرائيًا:      

وأىداف، ومبادئ مستمده من اإلطار ادلرجعي للمجتمع ديارسها اختصاصيون اجتماعيون معدون إعداداً 
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حدات الفردية، واجلماعية واجملتمعية، وذلا طرقها اخلاصة هبا علمياً، وفنيًا ومهاراًي على كيفية التعامل مع الو 
 .   (ونظرايهتا ومداخلها التأثَتية

ىي مهنة ذلا فلسفتها ادلؤسسة على قيم ومبادئ إنسانية، وذلا تعريف اخلدمة االجتماعية إجرائياً: )      
ديتلكون أساليب ووسائل كفاءة ومهارة، و   ذويطرقها اليت سبارسها من خالل اختصاصيُت اجتماعيُت 

متنوعة سعياً لتوفَت مشبعات حاجات األفراد واجلماعات واجملتمعات، وربقيق أكرب قدر من التكيف وصوالً 
 . (إىل ربقيق غاية أمسى، وىي التوافق االجتماعي والبيئي

ماعية مهنة اخلدمة االجتإذن تعرف الفلسفة القيمية ألىداف مهنة اخلدمة االجتماعية إجرائياً: )      
إنسانية ذلا قيمها، وأىدافها، ومبادئها، واليت تسعى إىل ربقيقها من خالل اختصاصيُت اجتماعيُت ذوي  
كفاءة، ومهارة ملتزمون بفلسفتها قواًل وفعاًل وسلوكًا من أجل إحداث التغيَت ادلطلوب يف حال العمالء 

عتماد على ذواهتم يف أداء وظائفهم سواء أن أكان أفراد أم صباعات أم رلتمعات، وسبكينهم من اال
 (.االجتماعية، ودبا ديّكن من تدعيم الرأمسال االجتماعي

 العالقة: -4
 . (862. ص، 1983 )ابن منظور، "من الفعل علق أي تعلق ابلشيءالعالقة يف اللغة: "     
دبالزمة عالقة : حيمل العديد من ادلعاين، ويف ىذا البحث يرتبط إن مصطلح العالقة يف اللغة     

 األىداف القيمية بتنمية الرأمسال االجتماعي.
حلظة ضرورية يف التفاعل بُت صبيع الظواىر ربددىا الوحدة ادلادية للعلم، وأيضًا العالقة اصطالحًا "      

وعالقة األشياء موضوعية مثل األشياء ذاهتا؛ فاألشياء موجود كل شيء، ومساتو، وصفاتو النوعية وتطوره 
 . (297. ص، 1989 )روزنتال،"ف على اجململ الكلي للعالقة ابألشياء األخرى يف العامل ادلوضوعيتتوق

 التنمية: -5     
 .(692. ص،1988 )الرازي،"ادلال ومنيت أي بلغتو علي وجو اإلصالح واخلَت (منى") التنمية يف اللغًة:      
 .(627. ص، 1983 ) الزاوي،"ارتفع، ومنّيتو: َرفـَْعُتُو، وعزوتُو يـَْنِمى مَنًْيا ومناًء زاد ومنا احلديث: "َنممى      
النمو الذي يصاحبو التغَت، والتغَت بدوره اجتماعي وثقايف بقدر ما ىو وأيضًا التنمية أبهنا "      

اقتصادي، وىو يشمل الكم والكيف معاً، غَت أن التنمية ال تتحقق دبجرد وجود ادلوارد الطبيعية ورأمسال بل 
   ."ن طريق الكائنات البشرية اليت سبثل أدوات التغيَت النشطة، ويتحقق بفضلها استغالل ادلوارد ادلاديةع
   .(19. ص، بدون اتريخ اجلوار،)
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 تعريف التنمية إجرائياً:      
 التنمية عملية مقصودة وسلططة.  -1
 التنمية عملية ضرورية للتغيَت ادلنظم.  -2
 كلية شاملة.   التنمية عملية ليست جزئية وإمنا -3
التنمية عملية داخلية ذاتية أي مقوماهتا، وبذورىا موجودة يف داخل كيان اجملتمع نفسو، وأن أي  -4

 قوى خارجية ال تعدو أن تكون عوامل مساعدة أو اثنوية. 

 الرأمسال االجتماعي:  -6     
 .( 233. ص، 1983 )الزاوي،" الرأس ىو أعلى كل شيء ورأس ادلال َأصُلُو "  الرأس لغًة:-أ

 .( 64. ص، 1983 )الزاوي، "ىو ما ملكتو من كل شيء " ادلال لغًة:-ب
 .(112. ص، 1983 )الزاوي، ."ىو صبع الشيء ادلتفرق واجلمع اسم جلماعة الناس" االجتماعي لغًة: - ج

االىتمام والثقة اليت يوليها الفرد لزمالئو، ومدى استعداده يعّرف الرأمسال االجتماعي أبنو: "      
قـيد دبعايَت السلوك اليت تتحكم يف اجلماعة اليت ينتمي إليها، ومدى استعداده علي معاقبة للت

 (452. ص، 2222.) ابوزيد، "الذين ال يتقيدون بتلك ادلعايَت
ىو كل العالقات االجتماعية اليت ترتبط بتدعيم الرأمسال تعريف الرأمسال االجتماعي إجرائيًا: )      

ىذه العالقة وتقّويها، وىو احملدد للنظم االجتماعية والثقافية داخل اجملتمع، ويشمل  االجتماعي، وتعزيز من
أيضًا التفاعالت االجـتماعـية التـي سبـارس، والتـي تـؤكـد بـتدعـيم الرأمسـال االجتماعي، ويقوى اجملتمع بقوهتا 

  .(ويضعف بضعفها

 أوال / اجلـانب النظـري 
 ث ) النظرية الوظيفية(النظرية ادلفسرة دلوضوع البح -
 الدراسات السابقة  -
 التعقيب على الدراسات السابقة  -
 النظرية الوظيفية: -1 

تشَت األدبيات ادلتخصصة إىل أّن أصول الفكر الوظيفي، ترجع إىل الفلسفة اإلغريقية وخاصة فلسفة       
المية، وخاصة يف ربليالت أرسطو، وكذلك وحدة مالمح ىذا التفكَت، ومظاىره يف الفلسفة العربية اإلس
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ابن خلدون لبنية وتركيب وأىداف تكوين اجملتمعات اإلنسانية، ويف ربليلو لدور ووظيفة نظم العمران البشري 
 .(95ص، 1998 ) احلوات، مثل: السلطة، واالقتصاد، واحلرب، وادلعارف، واألخالق

ي منذ بداية القرن التاسع عشر حيث  جذور الفكر الوظيفي إىل الفكر الوضعي، أ –أيضاً  -وترجع       
عقد كظهور 

ُ
كان ظهور الفكر الوظيفي فًتة الثورة الصناعية، والتنظيمات االجتماعية الكبَتة ذات البناء ادل

دراسة  النظم البَتوقراطية واالمـربايلـية العادلـية، ونتيـجة ذلذه األحداث دأب الفـكر البـنائي الوظـيفي عـلى
تعلقة هباالظواىر االجتماعي

ُ
 .(114.ص، 1982 )عمر، ة ادل

كذلك يبحث الفكر الوظيفي يف الظواىر االجتماعية السائدة، نتيجة التغَت االجتماعي الذي أصاب        
اجملتمع اإلنساين فًتة قيام الثورة الصناعية، وما صلم عنها من مشكالت، وتفاعالت اجتماعية تتعلق 

 ة فيما بينها. ابألنظمة السائدة والعالقات الوظيفي
النتيجة أو النتائج ادلًتتبة على نشاط اجتماعي أو سلوك  إىلوفقًا ذلذا الفكر فإّن مفهوم الوظيفة يشَت       

صباعي، وغالبًا ما ترتبط الوظيفة يف العلوم االجتماعية ابألمناط الثقافية، والبناءات االجتماعية واالذباىات، 
   .ثَتىا على بناء ادلوقف أو النسق أو التفـاعل بُت األشخاصىذه النتائج يف ضوء تـأ إىلوينظر 
وألنَّ اخلدمة االجتماعية مهنة قيم وذات فلسفة سامية، لذا سبركزت تلك الفلسفة على قيمة االعتماد    

ادلتبادل بُت الوحدات اإلنسانية أتكيدًا على قيمة التفاعل ادلتوازن بُت تلك الوحدات ادلكونة للرأمسال 
تماعي، وأّن لكل منها وظيفة تؤديها وتسهم هبا؛ فال ديكن ألية وحدة االعتماد على ذاهتا مستقلة عن االج

تكفل ربقيق األىداف ادلرجوة  اليتسائر الوحدات األخرى؛ فقيم التعاون والتضامن، وادلشاركة ىي من القيم 
ماد ادلتبادل بُت صبيع الوحدات االعت"تعمل على توحيدىم وترابطهم، وذلك ذبسيدًا للمبدأ ادلهٍت  اليت

  .(123. ص، 2223 )ادلليجي، "اإلنسانية
وىو من ادلبادئ ادلهنية يف طريقة تنظيم اجملتمع الذي يؤكد على بناء العالئق ادلتبادلة إاجابياً، عالئق       

ميع، وبكل مكوانت التعاون ادلتبادل اليت تسودىا قيم ادلسؤولية، واحلق والواجب تقديرًا واعتبارًا بدور اجل
 اجملتمع الواحد ادلتماسك قيميِّا. 

 ومن أىم مرتكزات قيم ومفاىيم النظرية الوظيفية ما يلي: 
 .    . النظام االجتماعي3                 .. البناء االجتماعي2                .الوظيفة االجتماعية. 1
             .. احلاجة االجتماعية6 .                    عراف. القيم واأل5                   األىداف ادلشًتكة. .4
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التوازن االجتماعي.   . 9                التوافق االجتماعي. .8                      التباين والتماثل. .7
 التضامن االجتماعي. . 11                 التكامل االجتماعي. . 12

 أبرز رواد الفكر الوظيفي:  
يف  )إميل دور كهامي(ولد ادلفكر : (Emile Durkheim – 1917)*إميل دور كهامي      

فرنسا من عائلة يهودية وكونو فيلسوفاً توجو اىتمامو صوب مسائل األخالق راغباً أن يعطيها أساسا علميا؛ 
ام بتحضَت ق )بوردو(فبحث عنها بداية يف علم النف  مث السيسيولوجيا وبعد أن أصبح أستاذ يف جامعة 

    .(53ص، 2212 دورتيو،و  كاابن) أطروحتو حول تقسيم العمل االجتماعي
اذبـاىا وظيفيا يف دراستو للظواىر االجتماعية، واعترب الوظيفة ضرورية  )دور كهـامي(وقد اذبـو ادلفكر      

تقوم عليو الظاىرة،  لتفسَت الظاىرة االجتماعية، واحلقيقة االجتماعية حبيث ال يكتفي إبظهار السبب الذي
ذا نزعة سوسيولوجية واقعية، أي  )دور كهامي(وإمنا يظهر كذلك وظيفتها يف إقامة النظام االجتماعي، وكان 

 .(226. ص، 1989، منح اجلماعة واقعاً اجتماعياً بدالً من الفرد   )رشوان
عًا اجتماعياً، ولي  فرداًي أي أن وجود الظاىرة االجتماعية يعك  واق )دور كهامي(وعليو يرى ادلفكر      

ليست مصدر فعل فردي إمنا تنبثق وتظهر بفعل صبعي، وبتفاعل األفراد مع بعضهم البعض حىت تصبح 
تشًتك مع  -)دوركهامي( كما يراىا   -حقيقة واقعة ديكن دراستها امربيقياً، ودبا أن الظاىرة االجتماعية 

اكها وإرجاعها إيل الظواىر الفردية والشعور الذايت، بل إهنا ظواىر أخرى طبيعية وحيوية، وأنو ال ديكن إدر 
واقع اجتماعي نتاج العقل اجلمعي وطبيعة اجملتمع اإلنساين، إذن ابلضرورة والوجوب أن يكون للظاىرة 
وظائف تؤديها من خالل أدوار يسهم هبا كل جزء من أجزاء ادلكون اجلمعي مادام ىذا اجملتمع يقوم علي 

واالختالف الذي يقتضي تنوع وتعدد الوظائف، واألدوار، واخلربات، وادلهارات،  أساس التباين
 .(52. ص، 1993، )اخلشاب واإلمكاانت، والقدرات

وذلذا تُعد الوحدات اإلنسانية رأمسااًل اجتماعيًا قواًي علي التمام حيث ال كمال إال هلل تعاىل، وكل       
لذا كلما كان اجملتمع متماسكاً، أدى إيل  )اجملتمع(؛وتوازن الكل  منها تقوم بوظيفة ودور إسهامًا يف تقدم

تقليل الظواىر االجتماعية السالبة، كما اتسم اجملتمع ابلتفكك سادت الظواىر االجتماعية السالبة، وىي 
م إيل غياب ادلعايَت اليت ذلا فعل توجيو سلوك أفراد اجملتمع ذباه القي )دور كهامي(ظواىر يرجعها ادلفكر 

السالبة وادلوجبة، علية تُعد القيم قّوة داعمة لرأمسال االجتماعي، وقواعد لألخالق والسلوك؛ فتحفز على 
 العطاء إبرادة واعية ليصبح يف حالة انتماء وتطلُّع؛ فتنقلو إىل مستوي أفضل وأرقى. 
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 الدراسات السابقة:-2 
العلمية، حيث ال ديكن ألي دراسة أن  تعترب الدراسات السابقة مكون ىام من مكوانت الدراسة      

 موتثري معارفه ُتربقق أىدافها بدون االستناد إىل اخلربات وادلعارف السابقة اليت من شأهنا أن تفيد الباحث
 إىلن من نتائج يف ضوء ىذه الدراسة، وقد مت تقسيم الدراسات و إىل ما توصل إليو الباحث معرب اطالعه

أنو جرى عرض الدراسات وفقا للتسلسل من األقدم إىل  إىل، وذبدر اإلشارة دراسات زللية وعربية وأجنبية
 النحو التايل: علىاألحدث، وذلك 

 أوال: الدراسات احمللية:
 :(2004) ،حليمة الصادق خليل -1
 سبركزت مشكلة الدراسة النسق القيمي دلبادئ مهنة اخلدمة االجتماعية       

ىو يف حاجة للمساعدة واإلصالح اآلخر، وىدفت الدراسة إىل  ادلنتظمة من أجل استيعاب األخر، الذي
التعّرف على النسق القيمي الذي تنتظم عليو مبادئ اخلدمة االجتماعية يف فلسفة استيعاب األخر، 
والكشف على العالئق القيمية ادلتمركزة، وادلتشتتة يف مبادئ مهنة اخلدمة االجتماعية، وفلسفة استيعاب 

اإلجابة على الفرضية تُعد مبادئ مهنة اخلدمة االجتماعية مبادئ إنسانية موضوعية األخر، ومن خالل 
وقضاايه االجتماعية قضااي جامعة ال مانعة لفلسفة استيعاب األخر، وأن تنظَتات استيعاب األخر تنظَتات 
أيضاً موضوعية توصلت من خالذلا أىم النتائج التالية أكدت النتائج صحة الفروض السابقة، وتوصلت 

 ترتيب معياري للنسق القيمي ادلتضمن يف مبادئ اخلدمة االجتماعية. 
 :(2004) ،دراسة وحيدة علي الغرايين -2
سبركزت مشكلة الدراسة على ربليل مضمون أىداف اخلدمة االجتماعية من حيث أتثرىا ابدلتغَتات      

ن نقاط االلتقاء والتقارب، وكذلك نقاط تعيش فيو، وتبيا اليتاجلديدة اليت تؤثر يف ادلؤسسات واجملتمعات 
االختالف والتباعد، وذلك من خالل ربليل أىداف مهنة اخلدمة االجتماعية، وىدفت ىذه الدراسة على 
الكشف احملتوي القيمي ألىداف مهنة اخلدمة االجتماعية، واستنباط مضمون قيمي من زلتوى ىذه 

 تسوقها تنظَتات العودلة، وسب  أىداف مهنة اخلدمة األىداف، والتعّرف على ادلستهدفات اجلديدة اليت
االجتماعية إاجابيا أو سلبياً، ومن خالل اإلجابة على فرضيات الدراسة تُعد أىداف مهنة اخلدمة االجتماعية 
متطورة وصاحلة لكل بيئة اجتماعية، وذات داللة إحصائية عالية إذا ما قورنت بتنظَتات العودلة، وأهنا من 

 تكون يف حالة سباثـل مع مستهدفات ادلقررات اجلديدة وتوصلت إيل أىم النتائج التالية:  ادلوقع أن
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أثبـت صحة الفروض وتوصـلت ترتيب معـياري ألىـداف مهنة اخلـدمة االجتـماعية، وكذلك استنباط      
 مضمون فكري حملتوي تلك األىداف. 

 : (2010) ،دراسة صلاة عبد هللا الغول -3
شكلة الدراسة على أنو ال ديكن أن يتقدم اجملتمع إذا مل يسهم صبيع أفراده، وصباعاتو يف تنميتو سبركزت م     

حىت يرتقوا برأمسال االجتماعي، وإذا تغلبت القيم اإلنسحابية؛ فإن اجملتمع يتأخر ويتخّلف، وىدفت الدراسة 
االجتماعي، وإبراز العالقة بُت طريقة  إىل التعّرف على األبعاد القيمية، وادلكوانت القيمية، ومدعمات رأمسال

التساؤالت ما عالقة  علىتنظيم اجملتمع وادلستوايت القيمية لرأمسال االجتماعي، ومن خالل اإلجابة 
 أىم النتائج التالية:  إىلادلستوايت القيمية لرأمسال االجتماعي بطريقة تنظيم اجملتمع مث التوصل 

 وية بُت ادلستوايت القيمية للرأمسال االجتماعي، وبُت طريقة تنظيم اجملتمع. أكدت الدراسة على أن العالقة ق     

  اثنيا: الدراسات العربية: 
 : (2013) ،دراسة اندية إبراىيمي -1
سبركزت مشكلة الدراسة على أن العنصر البشري أحد ركائز التنمية ادلستدامة، وليتسٌت ربقيق ىذه       

لتصوير تنمية العنصر البشري، وجعلو يتماشى مع االنفتاح االقتصادي،  يةاسًتاتيجالتنمية عليها أن تصنع 
ومن خالل اإلجابة على التساؤل التايل:  ىل تؤدي اجلامعة الدور ادلنوط هبا يف تنمية رأمسال البشري 

 للمسامهة يف ربقيق التنمية ادلستدامة؟ توصلت إيل أىم النتائج التالية: 
بصفة عامة دور يف تنمية رأمسال البشري، وتُعد أحد جوانب التنمية ادلستدامة، أن للًتبية والتعليم       

وأكدت على أمهية الًتكيز على دور اجلامعة يف ذلك ابعتبارىا ادلؤسسة التعليمية اليت تنفرد بوظيفة البحث 
ية شلا يتطلب العلمي، وسبثل أرقى مراحل التعليم من أجل زايدة القدرة على ادلناقشة، والتنمية االجتماع

 ربقيق العدالة االجتماعية والتنمية البيئية، وادلسامهة يف حل مشكالهتا واستدامتها. 
 : (2013) ،دراسة خلود الثقفي -2
سبركزت ىذه الدراسة على التعّرف على طبيعة القيم اليت يتبناىا الشباب للمسـامهة يف بنـاء رأمسال       

طبيعـة تـلك القيم، وأبعاد العالقة بُت قيم الشباب ادلوىوب ورأمسال  االجتمـاعي، وىـدفت إىل الـتعّرف على
االجتماعي. ومن خالل اإلجابة على تساؤالت الدراسة؛ فإهنا توصلت إىل أن القيم العقالنية عندما تتوافر 

 فإن رأمسال االجتماعي يكون إاجابياً إباجاد إدراكهم لربامج تنمية اجملتمع. 
 :  (2015) ،بان الكفارنةدراسة ميسرة زلمود شع -3
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سبركزت مشكلة الدراسة على دراسة السلوك االجتماعي ابعتباره احملرك للسلوك االجتماعي، ودور      
شبكة العالقات االجتماعية يف تقليل الفجوة بُت ما تقدمو اجلمعيات األىلية، وما اجب أن تقدمو 

اجلمعيات األىلية على رصد اجملتمع من الرأمسال  اجلمعيات األىلية، وىدفت ىذه الدراسة إىل معرفة أتثَت
 .  والنزاىةاالجتماعي، ومعرفة مدى تطبيق اجلمعيات األىلية كمعايَت الشفافية 

ومن خالل اإلجابة على تساؤالت الدراسة؛ فإن ىذه الدراسة توصلت إىل أن اجلمعيات األىلية ذات       
  .رأمسال االجتماعيالدور مهم ومفعل يف أتسي  

 اثلثاً: الدراسات األجنبية: 
 :(2002) ،ماثيو -1
ىدفت الدراسة إىل التعّرف على أتثَت الرأمسال االجتماعي على الفقر، ومعرفة  إذا  ما كان الرأمسال      

االجتماعي لو مردود اقتصادي أم ال؟ استخدم الباحث التحليل الوصفي حيث مت بناء منوذج اقتصادي 
 اجسد آاثر رأمسال ادلادي البشري، وكان رأمسال االجتماعي معامل زلدد للفقر. قياسي من الفقر الذي ال 

وتوصلت الدراسة إىل أن رأمسال االجتماعي لو مردود اقتصـادي، وخاصة يف مشروعـات التنمية احمللية،      
و لرأمسال وأنو وسيلة من أجل احلماية االجتماعية، ذلك أن اذلبات اخلارجية أو التمويل اخلارجي ادلوجّ 

 االجتماعي مل يؤثر على مقدرة الدولة يف احلد من الفقر.
 (:2002) ،انن -2
ىـدفت الدراسـة لتوضيـح أمهـية رأمسال االجتـماعي يف الروابـط االجتـماعـية، والعالقات االجتماعية،       

ال البشري، ومدى الوصول للموارد من خالل مثل ىذه االتصاالت، والعالقات جنبًا إىل جنب مع رأمس
 لتحقيق أىداف األفراد والفئات االجتماعية وادلنظمات واجملتمعات. 

 –توصلت الدراسة إىل أن رأمسال االجتماعي يبُت وبقوة الًتكيز على "الذي يتطلب على أن تعرفو       
رقًا يف األفراد وادلنظمات"، وكذلك "ما تعرفو لالستفادة منو" حىت ديكن لرأمسال االجتماعي أن حيدث ف

 احلياة واجملتمع. 
 (:2008) ،جراّدي -3
ىدفت الدراسة الكتشاف أتثَت رأمسال االجتماعي يف اجلمعيات من خالل قياس الثقة اجملتمعية،       

 الشبكات االجتماعية، يف اجلمعيات العلمانية وادلتدينة يف الوالايت ادلتحدة.
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صبعية عاملة يف  2222دلعلومات من خالل استهداف استخدم الباحثان ادلسح ادليداين كأداة جلمع ا      
الوالايت ادلتحدة، وتوصلت الدراسة إىل أن ىناك معايَت سلتلفة لقياس التأثَت، وتعتمد على )الثقة اجملتمعية، 
بناء الشبكات االجتماعية تزايد االرتباط اجملتمعي يف ادلؤسسات عينة الدراسة، األنشطة الطوعية لرأمسال 

 شطة اجلمعيات ادلختلفة( كمؤشر إاجايب على أداء ادلنظمات.البشري، أن
 (:2011) ،مورين اتيلور -4
ىدفت الدراسة إىل معرفة األدوار ادلتطورة يف شبكة جهود ادلساعدات الدولية اليت تساعد يف بناء       

معيات التطوعية يف  رأمسال االجتماعي، من خالل دراسة الطبيعة ادلتغَتة للعالقات بُت ادلنظمة ادلاضلة مع اجل
، استخدم الباحث األسلوب التحليلي الوصفي لشبكة العالقات 2222إيل  1999كرواتيا يف الفًتة من 

 ادلتطورة.  
وتوصلت الدراسة إىل ضرورة توفَت آليات يتم خالذلا تغَت يف دور اجلهات ادلاضلة، ادلنظمات غَت       

تطورة لتعزيز رأمسال االجتماعي ولتطوير التحويالت لتعظيم احلكومية، وسائل اإلعالم وشبكة العالقات ادل
 نتائج عالقاهتم التواصلية. 

 تعقيب على الدراسات السابقة: 
 معظم الدراسات السابقة اليت مت استطالعها احتوت على الفصول ادلتوازنة يف دراسة متغَتات ادلشكلة.  -1
علمية ذات صياغة زلددة، والبعض مل بعض الدراسات السابقة استخدم فيها مصطلحات، ومفاىيم  -2

 يعر اىتماما لبعض ادلفاىيم.  
أتسست الدراسات السابقة على دراسات سابقة عليها شلا جعلها تستمد القوة العلمية منها وربديد  -3

 مكان للبحث احلايل. 
بعض الدراسات السابقة مل تستند يف إطارىا النظري على النظرايت ذات عالقة دبشكلة البحث أو  -4

أبحد ادلتغَتات، وربليل قضاايه العلمية علمًا أبن النظرايت العلمية ىي مكامن القيم، وادلبادئ، 
رة للظاىرة االجتماعية والطبيعية.   والفرضيات، والقوانُت ادلفسِّ

اىتمت الدراسات السابقة بتحليل ادلعلومات، والبياانت كمًا وكيفاً، استخدمت الربامج اإلحصائية  -5
   ".SBSS"اعية للعلوم االجتم

إن ادلتغَتات البحثية الرئيسية اليت اشًتكت فيها الدراسات السابقة يف ىذا البحث، وربطت بُت  -6
 مشكلة ىذا البحث والدراسات السابقة ىو متغَت الرأمسال االجتماعي. 
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 زلل البحث احلايل بني الدراسات السابقة:
ين من استطالع الدراسات السابقة العربية على ما سبق عرضو تكون األمهية، واالستفادة كبَت  بناءً  -7

 واحمللية واألجنبية: 
غالبية الدراسات السابقة األجنبية والعربية تناولت ُمتغَت رأمسال االجتماعي أما احمللية؛ فتناولت  -8

ابإلضافة إيل ذلك فلسفة ومبادئ، وأىداف اخلدمة االجتماعية؛ فهذا البحث ربط بُت أىداف 
 وتنمية رأمسال االجتماعي. اخلدمة االجتماعية، 

من أوجو االتفاق بُت الدراسات األجنبية والعربية واحمللية أهنا ارتبطت ابلقيم ادلستنبطة من فلسفة  -9
اخلدمة االجتماعية، وأىدافها ومبادئها، والبحث احلايل أىتم بربط تلك الفلسفة مع تنمية الرأمسال 

 االجتماعي. 
ون القيمي ألىداف اخلدمة االجتماعية، ومبادئ اخلدمة ارتكزت دراستان زلليتان على ادلضم -12

 االجتماعية، وربليل ادلضامُت القيمية لكل منها وإخضاعها للكشف ادلعياري.  
سبركزت الدراسات السابقة على ادلتغَتين التابع وادلستقل، وىذا ما اتفق عليو البحث احلايل حيث كان  -11

 اعية أما ادلتغَت التابع تنمية رأمسال االجتماعي.  ادلتغَت ادلستقل أىداف مهنة اخلدمة االجتم
إن اختيار تلك الدراسات السابقة كان لو ادلكان، وادلكانة يف ىذا البحث دلا توصلت إليو تلك  -12

الدراسات من نتائج وما كشفتو من قضااي علمية، شلا أسهم يف كشف ما غفلت عنو، وتبيان مكامن 
القوة ألجل األخذ هبا دبا يثرى ىذا البحث من حيث التعرف الضعف ألجل تفاديها، وتبيان مكامن 

على ادلتغَتات ادلستقلة، والتابعة، والداخلة، والداخلية، واستمداد أثر كل متغَت على ادلتغَتات األخرى 
 األمر الذي أسهم يف ربديد ما اجب أال يغفل عنو يف موضوع ىذا البحث. 

عية، ومكانية، وزمانية إال أهنا صبيعها ذات عالقة مع أن الدراسات السابقة ذات خصوصية موضو  -13
مباشرة جوىرية دبوضوع ىذا البحث "الفلسفة القيمية ألىداف مهنة اخلدمة االجتماعية، وعالقتها 

 بتنمية الرأمسال االجتماعي ". 

 بحث االول: األىداف القيمية للصدمة االجتماعيةادل
امينها قيمًا إنسانية تسعى من خالل شلارسيها إىل ربقيقها إن فلسفة اخلدمة االجتماعية ربمل يف مض     

إن أخالقيات ادلهنة مل تصل بعد إىل مرحلة النضوج كما أن قيم "من خالل ربقيق األىداف حيث 
االختصاصي االجتماعي مل تكن تستند إيل تفكَت علمي بل كانت تنبع عن معتقداتو اخلاصة يتضح شلا 
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توصلُت إيل نتيجة مفادىا إن اإلطار ادلهٍت للخدمة )مرمي بوتريز(، متو سبق، ومن خالل البحث الذي قد
 (42ص، 1992)بدوي،  "1820االجتماعية مل يتشكل يف تلك اآلونة 

خدمة الفرد والدديقراطية، واليت أوضحت فيو مفاىيم "بعنوان  1920)ماري ريتشموند( أما       
  (149ص، 1973أخالقية للمهنة ") عثمان ، إنسانية الصداقة، واالحًتام، وحق تقرير ادلصَت كمفاىيم

 وبذلك أُكدت القيم األخالقية للمهنة.  
حبث بعنوان االذباىات الفلسفية يف اخلدمة احلديثة، وفيها  )مرمي بويرتز(قدمت  1930ويف عام       

ا على عالقة دينية أو اخلدمة االجتماعية جهاز من القيم، وأهنا ال تفرق بُت إنسان وآخر بناءً "اعتربت أن 
   .(41ص،1992،) بدوي  "جنسية أو عنصرية ألهنا مهنة عادلية 

وبذلك يتضح أبهنا حددت القيم اإلنسانية اليت يستند عليها ابدلساواة بُت اجلميع، وااللتزام       
ابدلوضوعية دون االعتبار للمعتقدات الدينية أو النزاعات الشخصية أو االنتماءات العنصرية ألهنا مهنة 

 عادلية عامة جلميع الناس.

  مة االجتماعية:ادلبحث الثاين: األصول القيمية ألىداف اخلد 
دبا أن اخلدمة االجتماعية مهنة إنسانية لذا فهي سبارس وفق قيم ومبادئ وأىداف، ومن خالل      

متخصصُت مت أتىيلهم يف معاىد وكليات اخلدمة االجتماعية أما الرعاية االجتماعية أيضًا مهنة سبارس 
االجتماعية كانت سبارس دون إعداد مهنيُت حديثًا وفق قيم ومبادئ وأىداف أما قددياً، فيلحظ أن الرعاية 

اجتماعيُت مل يتم أتىيلهم يف معاىد، وكليات خاصة ابخلدمة االجتماعية لذا؛ فالرعاية بدأت مند اخللق، 
وذلك حلاجة اإلنسان مند القدم إيل اآلخر الذي يعيش معو؛ فالكمال هلل وحده، وكان حيتاج اإلنسان إيل 

من عديد األشياء كالفقر وادلرض، واحلرمان؛ فهي ظواىر الزمت اإلنسان رلموعة من اخلدمات، ويعاين 
على مدى التاريخ إال أن األسرة، والعشَتة، والقبيلة ذلا دوٌر كبٌَت ىف إشباع حاجاتو وتوفَت مشبعاهتا؛ فكان 

 (45ص1975يستعُت أبخيو اإلنسان الذي ديد لو يد العون.) اخلشاب :
 م1915نة نشاط تطوعيًا أصبحت مهنة اخلدمة االجتماعية وظيفة، ويف عام وبعد أن كانت ادله اإذ      

ىل اخلدمة االجتماعية مهنة؟!  وعمل على  فلكسنر(، )أبراىاميف اجتماع ادلؤسبر القومي لإلحسان تساءل 
دلرحلة تطبيق معايَت خاصة ابدلهنة اخلدمة االجتماعية، وتوصل إيل أهنا مل ربقق بعد ما اجعلها مهنة يف تلك ا

من تطورىا، ومنذ ذلك احلُت بدأ االختصاصيون االجتماعيون يف استكمال خصوصيات ادلهنة؛ فقاموا 
من خالل االىتمام بتطوير ادلهنة، واعترب بعض ادلؤرخُت  )فلكسنر(بعالج مواضع القصور فيها اليت حددىا 
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وقد   ، (18ص1998لي:ىي فًتة ظهور اخلدمة االجتماعية كمهنة.) ع م1950 -1915أن الفًتة من 
 يت: سبيزت الفًتة يف اآل

مستوى البكالوريوس وادلاجستَت، بتنظيم برامج  علىإعداد األخصائيُت االجتماعيُت يف أمريكا أصبح  -1
 تدريبية ودراسية. 

عمليات مهنية متعددة األىداف  إىلربول تقدمي اخلدمات من فلسفة تقوم على أساس ديٍت وروحي  -2
، وطريقة تنظيم اجملتمع م1936م، وطريقة خدمة اجلماعة عام 1917فرد عام فظهرت طريقة خدمة ال

 . م1946عام 
 )فرانكلني روزفلت(أثر انتخاب الرئي  األمريكي  م1937ظهور قانون الضمان االجتماعي عام  -3

كاستجابة للتطور يف الربامج العامة، والتوسع يف نظام الرعاية االجتماعية؛ فأوجد قانون   م1933عام 
لتأمُت االجتماعي للمسنُت، وادلرضي، والعاجزين العاطلُت لذنب خارج عن إرادهتم، والفئات اليت ا

مشلتها ادلساعدات العامة، ومل يقتصر القانون على رلرد منح إعاانت لبعض الفئات، إمنا صدر لرعاية 
ة الثانوية، حكومية شاملة نظمت علي أساسها الضرائب، وأنشئت دور التعليم اإللزامي يف ادلرحل

 وأوجد ادلستشفيات، ونظام العالج. 
مّت إنشاء ارباد  م1918بذل اجلهود لتكوين ارباد أمريكي لالختصاصي االجتماعي؛ ففي عام  -4

االختصاصيُت يف خدمة  واربادلالختصاصيُت االجتماعيُت العاملُت يف رلال الطب العقلي والنفسي، 
، وإنشاء صباعة البحث يف م1946جملتمع عام ، واختصاصيُت يف تنظيم ام1936اجلماعة عام 

 . م1949اخلدمة االجتماعية عام 
تطوير ادلعرفة، واألساليب الفنية دلعاجلة ادلشكالت، واالىتمام ابلعالج النفسي، بعد صدور قانون  -5

 . م1949، وأتسي  ادلعهد القومي للصحة العقلية عام م1946الصحة العقلية عام 
طيط االجتماعي، وتوفر ادلناخ ادلالئم لتعليمة، واستخدام البحوث للحصول االىتمام ابلسياسة والتخ -6

علي احلقائق اليت يستند إليها يف عملية وضع اخلدمة االجتماعية، مع إتباع األسلوب العلمي يف إدارة 
 ادلؤسسات االجتماعية. 

العلـوم االجتمـاعية،  إرساء قواعد مهنة اخلدمة االجتماعية، واتساع ارتكازىا علي قاعدة عريضـة مـن -7
عن  ةواالستعـانـة خبـربات االختصـاصـيُت االجتماعيُت عـن طريق تعيينهم يف إدارات الـدولة ادلســؤول

 (.  22ص، 1998، برامج الرعاية االجتماعية. )علي
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فتأسست  منطقة األمم  ادلتحدة  وىي  أكرب  منطقة دولية مفتوحة لكل   م1945عام "أما يف       
ول العضوية فيها ليست إجبارية، قامت علي أنقاض عصبة األمم ادلتحدة اليت فشلت يف ضمان السالم الد

ميثاقًا حلقوق اإلنسان، وأكدت على تعليق عضوية أي  م1948العادلي، كما وأصدرت ىذه ادلنظمة عام 
ألمن العادليُت، وتطوير دولة أو طردىا من ادلنظمة إذا انتهكت مبادئ ادليثاق، وىدفها احلفاظ على السلم وا

وربقيق التعاون الدويل حبل ادلشكالت الدولية االقتصادية واالجتماعية".  عالقات ودية بُت الدول،
 (  37ص، 1996، )ابودبوس
فجاء فيها التأكيد علي أن اخلدمة االجتماعية مهنة حيث  م1970 – 1950أما ادلرحلة ما بُت      

صصة، واجلمعية األمريكية لالختصاصيُت االجتماعيُت علي تكوين رلل  اتفقت العديد من اجلمعيات ادلتخ
، وكان ىدفها تكوين ارباد مهٍت مركزي يضم  م1950مؤقت ألعضاء صبعيات اخلدمة االجتماعية يف عام 

فتّم تكوين اجلمعية الوطنية لالختصاصُت االجتماعيُت، وأىم أىدافها  م1955كل اجلمعيات أما يف عام 
اخلدمة االجتماعية، وشلارستها ادلهنية، وربسُت تعليمها وتطوير البحث فيها، واختيار ادلهنيُت مع  ربسُت إدارة

واالعًتاف ابلدرجات  ربسُت الظروف االجتماعية وادلرتبات، وظروف العمل، وتطوير مبادئ أخالقية للمهنة،
 ( 28 ص، 1998، العلمية لالختصاصيُت االجتماعيُت، وتعزيز تطور ادلهنة يف دول أخرى.)علي

 )إرنست جرين وود(م بدأت ادلهنة يف استكمال مقوماهتا ادلهنية، حيث أصدرت 1957ويف عام       
 مقاالً ربت عنوان شليزات ادلهنة، أوضحت فيو تطبيق ادلعايَت ادلهنية للخدمة االجتماعية وربدد يف اآليت: 

 وجود قاعدة نظرية متناسقة.  -1
 توفر سلطة مهنية.  -2
 ًتاف اجملتمعي. توفر االع -3
 وجود قانون أخالقي.  -4
 (    29ص، 1998علي :) وجود ثقافة مهينة.  -5     
فقد اتسمت ابتساع رلـاالت اخلـدمة  م1998 – 1970أما يف ادلرحلة ادلعاصرة من عام       

 اآليت: االجتمـاعية، فقـد شهـدت ادلهنـة ربـواًل وتطـوراً يف الواليـات ادلتحدة األمريكية يتبُت يف 
 وجـود  ميثــاق  أخـالقي،  يـواجـو  سـلوك  االخـتصـاصي  االجتمــاعي  -1

 ومسؤولياتو، اذباه كل من العمالء وزمالئو يف ادلؤسسة اليت يعمل هبا واذباه اجملتمع. 
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ظهور مستوايت مهنية من اخلراجُت تبدأ دبستوى ادلساعدين بعد دراسة عامُت للخدمة  -2
وى البكالوريوس للخدمة االجتماعية، ويعتربون شلارسُت مبتدئُت االجتماعية، مث على مست

واحلاصلُت علي ادلاجستَت والدكتوراه ديثلون الباحثون، وادلخططون إيل جانب ازدايد التخصص 
 ادلهٍت، وارتباط ادلهنة ابدلهن األخرى، وظهور أساليب حديثة يف شلارستها. 

خاصة هبا، وانبعة من شلارستها وعقد ادلؤسبرات العلمية  تكوين نظرية للممارسة ادلهنية وركيزة علمية -3
 واعتماد ادلهنة على السياسة والتخطيط االجتماعي يف وضع خططها، ورسم برارلها وتنفيذىا. 

أصبحت ادلهنة سبارس وفق مستويُت، مستوى الوحدات الصغرى، وىى الفرد واجلماعة، ابستخدام  -4
ج والوقاية، من ادلشكالت االجتماعية، ومستوى طرق خدمة الفرد وخدمة اجلماعة يف العال

الوحدات الكربى، وىى ادلؤسسة للمجتمع احمللي والقومي، تنظيم اجملتمع، والتخطيط االجتماعي 
   (   32ص1998) علي :.    يف ضوء السياسة االجتماعية.

رغم أن دايانهتا السماوية  أما يف الدول العربية لقد أتخرت يف تطبيقها دلهنة اخلدمة االجتماعية، و       
كانت السباقة يف الدعوة إىل ادلساواة واإلخاء والتكافل والتعاون والعدل والرب والرضبة واإلحسان ومساعدة 
الفقراء والعجزة، وكانت أول الدول العربية دولة مصر اليت أدخلت تدري  ىذه ادلهنة ضمن مناىجها 

 م1935عام "اجلماعة يف الوالايت ادلتحدة األمريكية ففي الدراسية قبل سنة من االعًتاف بطريقة خدمة 
أنشأت أول معهد عايل للخدمة االجتماعية، مّث أنشأت اجلمعية ادلصرية للدراسات االجتماعية مدرسة 

كما أقامت وزارة الًتبية والتعليم إبنشاء ادلعهد العايل للخدمة   م1937للخدمة االجتماعية ابلقاىرة عام 
 .(79ص، 1998، )عثمان واخرون ". م1946قاىرة عام االجتماعية ابل

ومن مت انتقلت إيل الدول العربية األخرى من ضمنها ليبيا حيث مت "أتسي  أول معهد للخدمة       
بناًء على مساعدة من ادلنظمات الدولية،  م1966 – 1965االجتماعية يف بنغازي خاص ابلبنُت عام 
صر العربية، مدة الدراسة بو ثالثة سنوات مّت ُعّدلت إيل أربع سنوات وأعضاء ىيئة التدري  من صبهورية م

دراسية، وأتسي  معهد آخر متوسط إلعداد االختصاصيُت االجتماعيُت يف مدينة طرابل  بشارع بن 
مدة الدراسة بو أربع سنوات أما ابلنسبة للدراسة كانت  م1968 – 1967عاشور خاصاً ابلبنات يف عام 

واد األساسية وادلساعدة والعامة، يتحصل الطالب بعد التخرّج منها علي دبلوم متوسط يف مرتكزة على ادل
      .(82ص، 1998، اخلدمة االجتماعية" )عثمان واخرون
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ونظرًا حلاجة اجملتمع اللييب إيل اختصاصيُت اجتماعيُت مّت أتسي  العديد من ادلعاىد ادلتوسطة يف       
بيا مثل درنة وسبها وانلوت ومصراتة وغراين، مّث ألغيت صبيعها يف سنة الثمانينات يف بعض مناطق لي

واستحدثت الثانوية التخصصية يف اخلدمة االجتماعية يف إطار البنية التعليمية اجلديدة  م1988 – 1987
دبدينة طرابل  يف شارع بن عاشور حيث يتم التوجو إىل ىذه الثانوية بعد إسبام مرحلة التعليم  1989عام 

األساسي، مدة الدراسة هبا أربع سنوات يتحصل فيها الطالب بعد التخرّج علي شهادة إسبام مرحلة التعليم 
ادلتوسط يف اخلدمة االجتماعية يستطيع العمل هبا يف رلاالت اخلدمة االجتماعية ادلختلفة، كما أنو حيق لو 

مّت زبريج دفعتُت من ىذه الثانوية، مثّ  مواصلة دراستو إلسبام مرحلة التعليم العايل يف التخصص ذاتو، وقد
   .(82ص، 1998،ألغيت فيما بعد يف إطار إعادة تنظيم البنية التعليمية )عثمان واخرون

أما الدراسات العليا، فتم أتسي  قسم اخلدمة االجتماعية بكلية الًتبية اجلامعة الليبية يف هناية       
ومع التغَت السريع فأنو أصبح من  1989مث ألغيت سنة  م1970 – 1969الستينيات ابلتحديد يف سنة 

الضروري إعداد متخصصُت اجتماعيُت يف رلاالت اخلدمة االجتماعية فتّم أتسي  معهد عايل يف طرابل  
كان اذلدف منهما ىو إعداد   م1984لسنة  898وآخر يف بنغازي دبوجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 

ُت مزودين بعلوم ومعارف يف مهنة اخلدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية، وأتىيل اختصاصيُت اجتماعي
دلمارسة الطالب على طرق اخلدمة االجتماعية يف مؤسسات اجملتمع ادلختلفة، والقيام ابلدراسات واألحباث 
تمع، االجتماعية التطبيقية على بعض الظواىر وادلشكالت االجتماعية اليت تؤثر على الفرد واجلماعة واجمل

مدة الدراسة هبا ثالث سنوات يتحصل الطالب بعد التخرّج على دبلوم عايل يف اخلدمة االجتماعية، أما 
أعضاء ىيئة التدريب كانوا من العناصر الليبية ادلتحصلُت على درجيت ادلاجستَت والدكتوراه يف اخلدمة 

العرب يف بعض التخصصات )عثمان االجتماعية، وزبصصات األفراد ابإلضافة إىل االستعانة ببعض األخوة 
  .(83ص، 1998 ،واخرون
إن معهد اخلدمة االجتماعية يف بنغازي مازال قائماً للوقت احلاضر، أما ادلعهد العايل يف طرابل  فألغي      
، وحل زللو ادلعهد العايل للعلوم االجتماعية التطبيقية بناًء علي قرار أمُت اللجنة الشعبية العامة رقم م1989
كلية   إىل، ابستبدال ادلعهد م1991عام  14الذي ألغي فيما بعد وأصدر قرار رقم  م1989لعام  459

العلوم االجتماعية التطبيقية، وعلى ىذا األساس فإن اخلدمة االجتماعية يف ليبيا كان إعدادىم منذ 
يف كلية الًتبية، م 1969يف ادلعاىد العليا وادلتوسطة عدا قسم اخلدمة االجتماعية اليت أتس   م1991

 (83ص، 1998، )عثمان واخرون .م1989وألغي يف عام 
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 ادلبحث الثالث: األىداف القيمية دلهنة اخلدمة االجتماعية: 

ىي اليت سبنح ادلمارس قدرة اإلبصار والرؤية والبصَتة وىي أسـاس ومضـمون التـفاعل  فالقيم" إذاَ      
   .(223ص، 1989 ،)خليفة "ـماعي وبُت العمالءالدينامي الـذي حيـدث بُت االختصاصي االجت

ويتضح من ذلك أن الفلسفة القيمية للمهنة ىي ما يستند عليها االختصاصي االجتماعي يف شلارسة      
مهنتو إًذا فهي القواعد الرئيسة اليت سبّده بكيفية العمل لتحقيق أىداف ادلهنة، وبداية ىذه الفلسفة كانت 

حبثاً  )مرمي فان وترز(، وفيو قدمت م1929خدمة االجتماعية ادلنعقد، يف أمريكا عام ادلؤسبر القومي لل"يف 
جاءت فيو أن أخالقيات ادلهنة مل تصل بعد إيل مرحلة النضوج، كما أن قيم االختصاصي االجتماعي مل 

بعنوان  م1930تكن تستند إيل تفكَت علمي بل كانت تنبع من معتقداتو اخلاصة، ويف خطاهبا عام 
اعتربت أن اخلدمة االجتماعية اذباه وجهاز من القيم،  اجتاىات فلسفة يف اخلدمة االجتماعية احلديثة()

وأهنا ال تفرق بُت إنسان وآخر بناًء علي عقيدة دينية أو جنسية أو عنصرية؛ ألهنا مهنة عادلية، ورأت أن 
    .(112ص، 1998، واخرون)عثمان " أساليب اخلدمة االجتماعية رلدية يف معاجلة مشكالت اإلنسان

وادلستندة على قيم أخالقية )مرمي( يفهم من ذلك أن فلسفـة ادلهنة القيمية من األساسيات اليت تدعوا إليها     
 مهنية دلمارسة ادلهنة اذباه ربقيق أىدافها وىي قيم عامة إنسانية، وليست خاصة ببلد معُت أو بيئة معينة. 

)أنطوانيت  علنت أ، وادلنعقد يف الوالايت ادلتحدة األمريكية م1933عام أما يف ادلؤسبر القومي       
أن اخلدمة االجتماعية مل تكن قد أفلت بعد تكوين فلسفة خاصة هبا، وأوضحت أن ادلمارسة قد  كانون(

تؤدي إيل تكوين مدركات وقيم ديكن أن تشكل اإلطار الفلسفي الذي يستطيع أن يتحرك االختصاصيون 
من خاللو، أما القيم واألىداف اليت طرحتها للبحث والدراسة تعترب البداية السليمة لتكوين  االجتماعيون

 فلسفة وأىداف اخلدمة االجتماعية، وىي على النحو التايل: 
 رلال عمل مهنة اخلدمة االجتماعية يف زليط العالقات ابجملتمع.  -1
 النمو والتطور.  علىىدفها مساعدة الناس  -2
 الذات وتقرير ادلصَت.  علىديثل يف االعتماد  اذباىها دديقراطي -3
  .(111ص، 1998، قيمتها تتمثل يف تصور ادلهنة ذباه الفرد واجلماعة واجملتمع ) عثمان واخرون -4
يتبُت من ذلك أمهية اإلطار الفلسفي ابلنسبة للمهنة دبا ديكن االختصاصيُت االجتماعيُت من           

 ربقيق أىدافهم ادلهنية. 
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؛ فتمّكنت اجلمعية األمريكية لالختصاصيُت االجتماعيُت من التواصل إيل ثالث م1951أما عام       
 قيم رئيسة للخدمة االجتماعية وىي: 

 االعتقاد اجلازم يف كرامة الفرد ومقدرتو اخلالّقة.  -1
تعدي االعتقاد التام يف حق الفرد يف التمسك آبرائو والتعبَت عنها، والعمل من خالذلا إذا كان ال  -2

 فيها علي حقوق اآلخرين. 
 االعتقاد الكامل يف حق اإلنسان يف اختيار مصَته.  -3
، )عثمان واخرون وتنحصر أمهية ىذه القيم يف أن ادلهنيُت أصبحوا ملتزمُت هبا مند ذلك التاريخ  -5

 ( 111ص، 1998
 ماعية: التصنيف التايل لتكوين فلسفة للخدمة االجت )بيسنو(؛ فاقًتح م1952أما يف عام     
تعٍت مساعدة الفرد علي التبصر بقيمو والعمل على تنميتها، وإاجاد توازن بينها أو  طبيعية الفرد: -1

 تعديلها، واستبعاد كافة القيم ادلتنازعة، إاجاد درجة من التكامل بُت قيمو. 
ة تعٍت أن اخلدم العالقات بني اجلماعات، وبني اجلماعات واألفراد وبني األفراد بعضهم ببعض: -2

 االجتماعية ال تؤمن ابلفردية ادلطلقة، بل الفردية االجتماعية وال تري أن البقاء لإلصالح. 
ىذا اجعل اخلدمة االجتماعية يف حاجة إلصالح  عدم التكيف االجتماعي والتغري االجتماعي: -3

  عيةأساس احتياجات ادلواطنُت وربقيق احلرية االجتما ىاجملتمع عن   طريق التخطي الذي يُبٍت عل

                ( 182-179ص، ص 1977، )حسانُت
 ادلبحث  الرابع: تنمية الرأمسال االجتماعي: 

ليست زلض إصلازات اقتصادية، وىى ضرورية لكل  فهيأن التنمية عملية اجتماعية وثقافية وسياسية؛       
ي عملية شاملة، وىي من الفعل رلتمع إنساين دبا حيقق أىداف الناس واجملتمع، وربقيق مستوى معيشة أفضل فه

 والتنمية أيضاً ، أي زاد منواً، (352ص1979) الرازي :  "منى ادلال، ومنيت أي بلغتو علي وجو اإلصالح واخلَت" )َنى(:
عملية ديناميكية تتكون من سلسلة من التغَتات اذليكلية، والوظيفية يف اجملتمع، وربدث نتيجة لتدخل يف "

رد ادلتاحة للمجتمع، وذلك لرفع مستوى رفاىية غالبية من أفراد اجملتمع عن طريق زايدة توجيو حجم ونوعية ادلوا
 .(189ص ، 2227 ،) ابو النصر "فاعلية األفراد يف استثمار طاقات اجملتمع إيل احلد األقصى

ن، يتضح من ذلك أن التنمية عملية مستمرة تتدخل يف احلجم والنوع، وىدفها ربقيق رفاىية اإلنسا      
واستمرار طاقات أفراده، دبا حيسن من مستواىم االجتماعي، وىي عملية يشارك فيها أفراد اجملتمع لنقل 
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رلتمعاهتم من ادلستوى الذي ىم فيو إيل ادلستوى الذي ينبغي أن يكونوا عليو، وتنمية الرأمسال االجتماعي 
لشروط االجتماعية، وعدم توازهنا مع فإن غياب ا"يعٍت تنمية العالقات االجتماعية لتحقيق التوافق لذى 

التقدم االقتصادي اجعل ىذا التطور والتقدم ظاىرة ترتبط ابلتحديد أكرب شلا ترتبط بعملية التنمية؛ فالتنمية 
تؤدى ابلضرورة إيل التحديث غَت أن التحديث قد يقف عند حدود معينة، وال حيقق التنمية إذ أن التنمية 

تكتسب قوى ذاتية تدفعها إىل منو مستمر فتدم اجلذور األوىل، وتوليد جذور  عملية متكاملة عندما تتحقق
، )االخرس "جديدة غضة نظرة ترفد اجلذور السابقة للحياة، وتشكل حبد ذاهتا منطلقات عمليات جديدة

       .(45ص، 1982
 إيل أربعة معايَت تستند عليها التنمية العادلية: )ىوهباوس(وأشار      

  .(88ص1987) الباري: ادلشاركة( -احلرية -الكفاية   - ان()السك)حجم 

    أبعاد تنمية الرأمسال االجتماعي:
ديكن ربديد أربعة أبعاد متكاملة للتنمية البد من مراعاهتا يف تكوين الرأمسال االجتماعي، وىي)عملية        
  .(46ص، 1982 ،) االخرس حركة( -برانمج  -منهج  -

عملية تستغرق وقتا طويال يف إحداث  فهيمسال االجتماعي قد ال ديكن ربقيقها بسهولة؛ وتنمية الرأ      
تغيَت يف خصائص وتركيبات الناس لي  بسيطاً، كما أهنا سب  كافة أركان النسق االجتماعي، واالقتصادي 

بنية شبت عقبات من نوع اجتماعي ربول دون تنفيذ عملية التنمية من ذلك ما صلده يف ال"حيث أنو 
االجتماعية من العادات، والتقاليد، والوظائف ادلختلفة للًتكيبات االجتماعية التقليدية، فالبناء االجتماعي 
يعتمد على الًتابط القوي داخل الوحدة االجتماعية ترابطًا حيد من التفاعل بُت الوحدات االجتماعية 

تفاعل االجتماعي بُت صبيع أفراد اجملتمع، األخرى إذ أن عملية التنمية تعتمد على التحرك، والتغَت وال
  .(49ص، 1982،االخرس ) "ومسامهتو البّناءة يف رسم صورة اجملتمع احلديث

 عناصر تنمية الرأمسال االجتماعي:     
 التغري البنيوي  -1
 الدفعة القوية -2
 ادلالئمة  االسرتاتيجية -3

 أىداف تنمية الرأمسال االجتماعي: 
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خالل إيضاح عدم الرضا عن الوضع القائم، وإاجاد أدوار اجتماعية جديدة  خلق الرغبة يف التغيَت من -1
 ألفراد اجملتمع ليتم تغيَته من رلتمع تقليدي إيل رلتمع متقدم من الناحية االجتماعية وادلادية. 

 ربسُت التعليم والوضع االجتماعي لألفراد دلساعدهتم يف حل مشكالهتم.  -2
االقتصادية كاالنتقال من رلتمع الريفي إيل احلضري، واليت قد تزيد حل ادلشكالت الناذبة عن التنمية  -3

 من نسبة البطالة. 
 غرس القيم واالذباىات االجتماعية اإلاجابية كالتعاون وأداء الواجب.  -4
تدعيم احلياة داخل األسرة الواحدة لتزيد من سباسكها، واستقرارىا وتعاون أفراد األسرة فيما بينهم.  -5

 (95ص، 1972،)حسن

 خصائ  تنمية الرأمسال االجتماعي:
 .التنمية ليست عملية تتم عرب التطور التلقائي -1
 (33ص، 2226فالتنمية االجتماعية تتوسع يف صبيع اجملاالت والنشاطات اإلنسانية )مسَت : -2

 ادلبحث اخلامس : نشأة وتطور مفهوم الرأمسال االجتماعي: 
، م1859 ذي توكفيل( )ألكسيب ادلفكر الفرنسي إن اجلذور األوىل للمصطلح تعود إىل الكات     

صدر يف القرن التاسع عشر ففي ىذا الكتاب أرجع  الذيوخاصًة كتابو عن الدديقراطية يف الوالايت ادلتحدة 
الًتابط االجتماعي، ونزوع ادلواطنُت إيل ادلشاركة يف احلياة العامة.)  إىليف أمريكا  توكفيل تطور الدديقراطية

     (22ص ،2212 ،رمضان
احلقيقة أن ىذه القيم سبثل جوىر الرأمسال االجتماعي، وبذلك فإن مصطلح الرأمسال االجتماعي ظهر       

يف شبانينات القرن التاسع عشر فمهما بلغت مهارة، وعبقرية أفراد اجملتمع؛ فلن تقوم ابلتنمية ما مل ديتلك 
، ومن )الفرد(كفاءة؛ فالتنمية البشرية ىي لتنمية الفعل األفراد نظامًا للعمل اجلماعي   يتسم ابلفاعلية، وال

 (         334ص، 2212 ،(.) عبد احلميد)اجلماعةانحية أخرى تنمية التفاعل 
عرف االقتصاديون الرأمسال االجتماعي بشكل مادي  القرن التاسع عشرمن  السبعيناتففي بداية       

، )الطبيعية، االقتصادية، البشرية وادلادية(ل رأمسال رلموع كل أشكا"على أساس أنو أصول رأمسالية، 
، )النشاط التفاعلي(مساه  )توكفيلد(أما  )ابلعمران االجتماعي(يف القرن الرابع عشر  )ابن خلدون(ومساه 

، وقد زاد االىتمام يف العقود األخَتة دبوضوع الرأمسال االجتماعي )الثقافة االجتماعية(مساه )ودور كهامي(
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ر أّدى بدراسة ادلعاين ادلختلفة لو؛ فهو يشَت إيل إمكانية إكساب األفراد، وقدرهتم على العمل على األم
سواًي لتحقيق أىداف وأغراض مشًتكة، وىو شبكة العالقات االجتماعية اليت تربط بُت األفراد بعضهم 

ادلنفعة ادلتبادلة،  سبكن من العمل اجلماعي، والتعاون من أجل اليتالبعض، وأيضًا ىو رلموعة ادلعايَت 
الشبكات االجتماعية القيم والتفامهات وادلعايَت ادلشًتكة اليت "وربسُت فاعلية رلتمع الرأمسال االجتماعي ىو
 (. 228ص، 2227،واخرون )نصر".تيسر التعاون بُت اجلماعات ادلختلفة وبداخلها

ل االجتماعي يرتبط ابلعالقات وبذلك خيتلف الرأمسال االجتماعي عن الرأمسال البشري فالرأمسا     
االجتماعية بُت األفراد، وشبكات التواصل، والتفاعالت االجتماعية حيث أنو يرتبط ابجلانب الكيفي أما 

 الرأمسال البشري فَتتبط ابجلانب الكمي عدد أفراد القوى البشرية ادلشكلة لو. 

 استنتاجات البحث:   
 أىم االستنتاجات اآلتية:  إىلمّت التوصل من خالل ربليل متغَتات البحث فإنو       
يعد ربديد ادلصطلحات وادلفاىيم ضرورة علمية إلزالة اللب  والغموض الذي قد يعلق يف ذىن  -1

 الباحث أو الطالب أو القارئ. 
تعترب النظرايت العلمية مهمة يف البحث العلمي بصفة عامة األمر الذي يستوجب اعتمادىا يف  -2

 البحث العلمي. 
سات السابقة دور مهم يف ربديد مشكلة البحث دبا يزيد من نقاط القوة، ويتفادى التكرار للدرا -3

ويقلل من نقاط الضعف إن وجدت يف الدراسات ذات عالقة مباشرة أو غَت مباشرة دبوضوع 
 البحث احلايل. 

  ربقيقها. إن فلسفة اخلدمة االجتماعية ربمل يف مضامينها قيماً إنسانية تسعى من خالل متخصصيها إىل -4
تطورت أىداف اخلدمة االجتماعية عرب مراحل زمنية تطورت من خالذلا قيمًا وأىدافًا إىل ما  -5

 وصلت إليو اآلن. 
اخلدمة االجتماعية مهنو إنسانية مؤسسة على فلسفة قيميو هتدف إىل الوقاية، والعالج والتنمية  -6

شأهنا أن تدعم الرأمسال من أجل ربقيق حياة كردية تسودىا عالقات اجتماعية طيبة من 
 االجتماعي وتنميتو. 

شىت أنواع العلوم وادلعارف وأساس قيمي ادلستمد  علىللخدمة االجتماعية أساس معريف مؤس   -7
 من اإلطار ادلرجعي للمجتمع، وأساس مهاري ادلمارس بفن وخربه. 
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دمة سبارس اخلدمة االجتماعية من خالل متخصصُت مت أتىيلهم يف معاىد، وكليات اخل -8
االجتماعية، ومت إعدادىم نظرايً وعلميًا يف مؤسسات اجتماعية دبا ديكنهم ابمتالك ادلهارة واخلربة 

 يف التعامل مع الوحدات اإلنسانية. 
إن بداايت اخلدمة االجتماعية كانت رعاية اجتماعية، وكانت ال سبارس من قبل متخصصُت بل  -9

 حسان. جبهود تطوعية، وكانت تقوم على قيميت ادلن واإل
قيم اخلدمة االجتماعية قيم جامعة ال مانعة جامعة لكل القيم اإلنسانية، ومانعة دلا ىو غَت إنساين  -12

 فاإلنسان كرامة وال رلال ذلدرىا أو أىانتو، وىو واحد برغم اختالف لغتو، ودينو وخصوصيتو.  
ادلساعدة غاية يف ذاهتا اخلدمة االجتماعية قدديًا كانت يف بدايتها رعاية اجتماعية هتتم بتقدمي  -11

 دلستحقيها، ومل تكن تقدم مساعدة ىادفة لتمكُت األفراد من أداء وظائفهم االجتماعية. 
تطورت اخلدمة االجتماعية وأصبحت ذلا قيمًا ومبادئ وأىداف خاصة هبا، وبكل طريقة من  -12

 من قبل شلارسيها. طرق اخلدمة االجتماعية، وأكدت على أمهية االلتزام هبا قوالً وفعالً وسلوكاً 
التنمية عملية ديناميكية مستمرة، وجهود واعية مقصودة تستهدف ربسُت األحوال االجتماعية  -13

 ما ىو أفضل وأحسن.  إىل
تنمية الرأمسال االجتماعي يستوجب تنمية العالقات االجتماعية وتقويتها، وتعزيز البناءات  -14

 عملية مهمة للتطور اإلنساين واالجتماعي.  ىيو االجتماعية فيقوى فيها الفرد واجلماعة واجملتمع، 
خيتلف الرأمسال االجتماعي عن الرأمسال البشري؛ فالرأمسال االجتماعي يرتبط ابلعالقات  -15

االجتماعية بُت األفراد وشبكات التواصل والتفاعالت االجتماعية حيث أنو يرتبط ابجلانب 
 أي أفراد القوى البشرية ادلشكلة لو. الكيفي، أما الرأمسال البشري؛ فَتتبط ابجلانب الكمي 

يستوجب تنمية الرأمسال االجتماعي لتوطيد  الذييقوى اجملتمع بقوة عالقاتو االجتماعية واألمر  -16
العالئق االجتماعية بُت األفراد واجلماعات وحىت على مستوى اجملتمعات، ويضعف اجملتمع 

 بضعف عالئقو االجتماعية حيث التفكك والفرقة. 
ة معوقات تقف دون قوة العالئق االجتماعية بُت األفراد واجلماعات واجملتمعات، شلا توجد عد -17

 يستوجب وضع حد ذلا أو التقليل منها لتنمية، وتقوية الرأمسال االجتماعي. 
الوحدات اإلنسانية أفرادًا وصباعات ورلتمعات يف مهنة اخلدمة االجتماعية ىي القوة اليت يتعامل  -18

 ادلستهدفة ابلتغيَت لألفضل.  وىيجتماعي، معها االختصاصي اال
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ترتبط فلسفة أىداف اخلدمة االجتماعية ارتباطًا وثيقًا بتعزيز وتقوية الرأمسال االجتماعي، من  -19
خالل جهود ومتخصصُت ذوو كفاءة مهنية عالية يسعون إىل ربقيق األىداف اإلنسانية اجلامعة 

    للوحدات اإلنسانية.                          
 توصيات البحث: 

 إجراء ادلزيد من البحوث والدراسات األكثر مشولية عن األىداف القيمية للخدمة االجتماعي.  -1
 أتكيد أمهية تنمية الرأمسال االجتماعي بتقوية األواصر والعالقات االجتماعية اليت يقوى هبا حال اجملتمع.  -2
برامج متنوعة للتعريف دبهنة اخلدمة  ضرورة أن أتخذ وسائل اإلعالم ادلختلفة دورىا يف تقدمي -3

 االجتماعية يف اجملاالت ادلختلفة. 
 أتكيد أمهية أىداف اخلدمة االجتماعية، ودورىا يف تنمية الرأمسال االجتماعي.  -4
 ضرورة إنشاء ندوات وورش عمل لتأكيد أمهية ربقيق أىداف اخلدمة االجتماعية.      -5

 مقرتحات البحث: 
 تدريب ادليداين، وسبكُت الطالب من العمل على ربقيق أىداف اخلدمة االجتماعية. العمل على فتح رلال لل -1
هتيئة الطالب وإعدادىم نظراي، وتزويدىم ابدلعارف والعلوم والعمل على تطبيقها يف مؤسسات  -2

 اخلدمة االجتماعية الكتساب القدرات وادلهارات ادلهنية. 
كيد أمهية ما تسعى اخلدمة االجتماعية من ربقيقو العمل على تفعيل وسائل اإلعالم ابجملتمع، وأت -3

 من أىداف إنسانية دلا ذلا من دور يف تنمية الرأمسال االجتماعي. 
 أمهية الرأمسال االجتماعي، ودوره يف تقوية الرأمسال البشرى حيث قوة العالقات، والروابط االجتماعية.    أتكيد -4
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