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امللخ�ص:
تهدف هذه الورقة �إلى تقدمي �أو اقرتاح �أربعة حمكات ميكن من خاللها احلكم على فاعلية اخلدمة االجتماعية
يف جمتمع ما .على �أن هذه املحكات م�ؤ�شرات علمية ميكن االطمئنان �إلى �صدق قيا�سها متى ا�ستخدم املنهج
الكيفي با�ستخدام التحليل املنظم لنتائج الدرا�سات والأبحاث املجراة حتت مظلة كل من تلك املحكات الأربعة
التي هي )1( :تعليم اخلدمة االجتماعية ( )2االعرتاف والتقدير املجتمعي للمهنة ( )3الر�ضا الوظيفي لدى
املمار�سني املهنيني ( )4حجم امل�شكالت االجتماعية يف املجتمع.
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.... محكات قياس فاعليّة الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية

Criteria for Measuring Practice Effectiveness of Social Work
Using the Qualitative Method
Dr. Abdulaziz A. H. Albrithen

Abstract:
This paper aims to suggest four criteria that can be used to measure the effectiveness of
social work in any society. These criteria should give logic and scientific indications when
results supported by systematic review and overview of studies that conducted under each
criterion. The criteria are; (1) Social Work Education, (2) Societal Acknowledgment and
Appreciation towards Social Work, (3) The Gratification of Practitioners, and (4) The
Magnitude of Social Problems in the Society.

Keywords: Social work education, Acknowledgment and appreciation, Gratification of practitioners,
Social problems
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 change modelمما انعك�س �سلب ًا على الأخ�صائيني
االجتماعيني ،الذين حل بهم الإعياء املهني ،وكذلك
على العمالء الذين يتيهون بني التوجهات املهنية
املتعار�ضة ( .)Hess, 1980ويف تلك احلقبة �أي�ض ًا
عاد “في�شر” لين�شر مقا ًال �آخ��ر ي�ؤكد فيه على �أن
الدرا�سات التقوميية التي ظهرت نتائجها يف الفرتة
من الثالثينيات �إلى �أوائل ال�سبعينيات ،كانت نتائجها
“غري م�شجعة من حيث �إنها مل تنجح يف �إثبات
فاعل ّية �أي طريقة من طرق التدخل التقليدي للخدمة
االجتماعية … “ (.)Fischer, 1981: 199
ويحدد كل من  Zastrow Siporin andجمموعة
من العوامل التي لفتت االنتباه �إلى �ضرورة تطوير
ممار�سة اخلدمة االجتماعية بعد عقد ال�سبعينيات
امليالدية ،ولعل من �أهم هذه العوامل حمالت الت�شكيك
يف فاعل ّية ممار�سة اخلدمة االجتماعية ،والتي قادتها
جلان اجلمعية الأمريكية للأخ�صائيني االجتماعيني
 NASWوامل�ستندة على جمموعة من الدرا�سات من
بينها درا�سة “كودي�شيان”  Cudishianو “بنك�س”
 Pinecusو “ترينر”  Turnerو “هرين” Hearn
مما �أدى �إلى تكرار الت�سا�ؤالت عن جدوى وفاعل ّية
املمار�سة املهنية ،وع��ن التغيريات التي �أحدثتها
املمار�سة مع امل�ستفيدين ،وعن دالالت ذلك التغيري؛
و�أ�صبحت احلاجة ما�سة �إلى مقايي�س مقننة لقيا�س
عائد التدخل املهني ،حتى انبثق عن ذلك ما ي�سمى
ب��اخل��دم��ة االجتماعية الإكلينيكية املعتمدة على
القيا�س (عثمان وحممد1992 ،م).
نتيجة للمناق�شات ال �ت��ي ح��دث��ت يف الن�صف
الثاين من القرن املا�ضي ،والتي دفعت الأخ�صائيني
االجتماعيني نحو �إعادة تقييم ممار�ستهم ،والتفكري
ال�سليم يف ��ش��أن معارفهم ،ومناهجهم العلمية،

مدخل:
خ�ل�ال ال� �ب ��داي ��ات الأول� � ��ى مل �م��ار� �س��ة اخل��دم��ة
االجتماعية مل يكن هناك كثري من االهتمام لق�ضية
فاعلية املمار�سة املهنية practice effectiveness
للخدمة االجتماعية ،حيث كانت اجل�ه��ود �آن��ذاك
من�صبة على �إي�صال امل�ساعدات �إلى م�ستحقيها .ولكن
بعدما بد�أت ممار�سة اخلدمة االجتماعية ت�أخذ طابع
الر�سمية ،وبد�أت املدار�س املبكرة للخدمة االجتماعية
يف تخريج الدفعات الأول��ى من املمار�سني املهنيني،
بد�أ االهتمام ببع�ض الق�ضايا الدقيقة وذات العالقة
بجدوى اخلدمة االجتماعية وفاعلية ممار�ستها .ففي
ع��ام 1973م انتقد  Joel Fischerيف مقال علمي
ممار�سة اخلدمة االجتماعية (.)Fischer, 1973
ويف بداية عقد الثمانينيات امليالدية من القرن
امل��ا��ض��ي ظ�ه��رت يف دوري���ات اخل��دم��ة االجتماعية
ودوائرها العلمية ،ق�ضية على جانب كبري من الأهمية،
�سميت ب�أزمة الأهل ّية واجل��دارة accountability
 crisisالتي ر ّكزت على حما�سبية اخلدمة االجتماعية
يف �أداء دوره��ا ،ومن يكفل حتقيقها للمهام املوكلة
�إل �ي �ه��ا؟ و��ص�ع��وب��ة ه��ذه ال �ت �� �س��ا�ؤالت م��رت�ب��ط بتلك
العالقة املبا�شرة بني املمار�سني املهنيني والعمالء
–امل�ستفيدين -دون و�سيط بينهما ،وعلى ذلك فمن
ميلك م�س�ؤلية حما�سبة املمار�سني املهنيني؟ ثم كتب
“جوزيف هي�س” حول ما �أ�سماه ب�أزمة الهوية ،التي
تعرتي مهنة اخلدمة االجتماعية ،وتظهر �آثارها
يف امل�م��ار��س��ات املهنية� ،أو اجل��وان��ب النظرية� ،أو
فيما يتعلق ب�أخالقيات املهنة ،وي�شري “هي�س” �إلى
“احلرب” الإيديولوجية الواقعة يف حقل املهنة ،والتي
تدور رحاها بني “النموذج العالجي” treatment
 modelو «من ��وذج التغيري االج�ت�م��اع��ي» social
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الأ�شهر “نيت�شه”“ :ال يكفي لطالب احلقيقة �أن يكون
خمل�ص ًا يف ق�صده ،بل عليه �أن يرت�صد �إخال�صه،
ويقف موقف امل�شكك ،لأن البحث عن احلقيقة يجب
�أ ّال يكون جماراة للأهواء ،بل لأجل احلقيـقة ذاتها”
(نيت�شه ،بدون تاريخ .)6 :
لقد �أث��ار احلديث عن فاعل ّية ممار�سة اخلدمة
االجتماعية جمموعة من الت�سا�ؤالت ح��ول فاعل ّية
املمار�سني �أحيان ًا ،وجدية الباحثني �أحيان ًا ،وكفاءة
الأكادمييني �أحيان ًا �أخرى ،وبد�أت تطرح الت�سا�ؤالت
حول م�س�ؤولية اخلدمة االجتماعية social work
 accountabilityجتاه العمالء ،وجتاه املهنة نف�سها،
وجت��اه املجتمع ،وجت��اه الأخ�صائيني االجتماعيني
�أي�ض ًا ،مما جعل الكالم عن فاعلية املمار�سة املهنية
من عدمها يحتاج �إلى �شئ من التحفظ ،لكون التعميم
املطلق يف مثل تلك املو�ضوعات الهامة ،التي تت�صل
بجوهر املهنة الذي هو املمار�سة املهنية ،رهن �أدلة
وبراهني جلية ووا�ضحة ،لنتمكن من اال�ست�شهاد بها،
�سواء يف حديثنا عن فاعلية املمار�سة املهنية� ،أو حتى
يف حديثنا عن عدم فاعليتها.
ومهما يكن من �أم��ر ف ��إن �صعوبة املراهنة على
حقيقة فاعل ّية املمار�سة املهنية ال يعني ترك املو�ضوع
جامد ًا �أو معلق ًا ،فمن املفرت�ض �أن ي�ستمر �إج��راء
�أبحاث ودرا�ساتُ ،تعنى بتقومي املمار�سة املهنية� ،أخذ ًا
بقاعدة تنظر �إلى املمار�سة على �أنها غري ف ّعالة مامل
يثبت فاعليتها .فزيادة الفاعل ّية مطلب علمي ،واجتاه
ر�صني ،ال �سيما و�أنه مي�س الأ�سا�س اجلوهري للخدمة
االجتماعية وعمودها الفقري ،وهو املمار�سة املهنية.
تكمن �أه �م �ي��ة ه ��ذه ال��ورق��ة يف ك��ون�ه��ا تناق�ش
مو�ضوع ًا جديد ًا وح�سا�س ًا ومت�شعب ًا يف الوقت ذاته.
فاجلديد يف الأم ��ر� ،أن املو�ضوع �سيناق�ش نظري ًا

وانفتاحها ومرونتها ،مما جعلها قابلة للتغيري ،كان
مفهوم التدخل املهني عو�ض ًا عن مفهوم املنهج �أو
الطريقة -الذي كان �سائد ًا �آنذاك -ا�ستجابة لتلك
الأزمة ،وعام ًال م�ساعد ًا يف تطوير مفهوم املمار�سة
الذي �أخذ يف التو�سع خالل عقد ال�سبعينيات ،مما
جعل البع�ض يطلق عليها �سنوات التدخل املهني يف
اخلدمة االجتماعية� .إ ّال �أن البع�ض يرى �أنَّ املمار�سة
مل ت�صل �إلى منوذج ي�ستند على �أ�سا�س نظري وا�ضح
املعامل (ح�سني1989 ،م) .بل يذهب بع�ض الدار�سني
�إلى �أن عدد ًا من املمار�سني قد �أ�شاروا �إلى �أنَّ توجههم
يف املمار�سـة ك��ان انتقـائي ًا ،يف حني �أظهر �آخ��رون
ما ي��دل على توظيفهم لنظريات املمار�سة املهنية
(.)Thyer, 1987
واحل�ق�ي�ق��ة �أن احل��دي��ث ع��ن ج���دوى الأ� �ش �ي��اء
وفاعليتها يتميز ب�شيء من ال�صعوبة ،ال �سيما حينما
يتطلب احل��دي��ث ال�بره�ن��ة وال�ت�بري��ر واال� �س �ت��دالل.
وي �ب��دو الأم ��ر �أك�ث�ر �صعوبة وخ �ط��ورة حينما يكون
املو�ضوع مرتبط ًا مبنهجية علمية ،و�إ�شكالية بحثية،
خ�صو�ص ًا يف جمال العلوم الإن�سانية ،املت�سمة بكرثة
الت�شعب وا�ستمرارية التغري .والتعامل مع امل�شكالت
االجتماعية يبدو معقد ًا وحمري ًا يف الوقت ذاته ،وهو
ما يعطي املو�ضوع �صعوبة �أبلغ حينما نحاول تقييم
وتقومي ال�سلوك الإن�ساين وما يتعلق به .فامل�شكالت
االجتماعية والتعامل معها ونتائج ذل��ك التعامل
لي�س من ال�سهولة التعرف عليها ور�صد تطوراتها،
لأن الطبيعة الإن�سانية لي�ست كالآالت ال�صماء التي
ميكن ح�ساب حركاتها ودرج��ات تغريها ،وبالتايل
ميكن التنب�ؤ بها �أو القول بحتميتها .لكن الت�شكيك
يف فاعل ّية املمار�سة املهنية للخدمة االجتماعية يظهر
ب�أنه بداية البحث عن احلقيقة .يقول الفيل�سوف
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ووفق ًا للأدبيات املكتوبة ،وذات العالقة باملحكات
التي مل يرد بعد ت�صديق على �أثرها وت�أثريها بق�ضية
الفاعلية ،كما �أن اجلديد �أي�ض ًا �أن املحكات تقرتح
كموجهات الختيار درا��س��ات و�أب�ح��اث حم��ددة ،من
�أج��ل مراجعة نتائجها با�ستخدام املنهج الكيفي.
واحل�سا�سية تكمن يف ارتباط املو�ضوع بتخ�ص�ص
علمي ،ومهنة �إن�سانية تت�أثر كغريها من املهن بعاملي
الزمان واملكان ،بالإ�ضافة �إلى عامل �آخر وهو املجتمع
الذي متار�س فيه� .أ ّما الت�شعب فلكون املحكات التي
�ستطرح تعرب عن مو�ضوعات كبرية لي�س من ال�سهل
اختزالها ،بحيث ميكن �أن تعك�س ر�ؤي��ة موجزة� ،أو
حك ًما خمت�ص ًرا عن مدى فاعلية ممار�سة اخلدمة
االجتماعية.
تهدف هذه الورقة �إل��ى تقدمي عر�ض للمحكات
التي ميكن �أن ي�ستعني بها الباحثون عند تقومي فاعلية
ممار�سة اخلدمة االجتماعية .وميكن حتديد م�شكلة
البحث يف «م ��دى �إم�ك��ان�ي��ة حت��دي��د حم�ك��ات ميكن
من خاللها تقومي ممار�سة اخلدمة االجتماعية».
و�سيحاول الباحث من خالل عر�ضه للمو�ضوع الإجابة
عن الت�سا�ؤالت التالية )1( :ما مدى �إمكانية تقومي
فاعلية املمار�سة املهنية للخدمة االجتماعية؟ ()2
ما هي املحكات التي ميكن اال�ستناد عليها عند تقومي
فاعلية املمار�سة املهنية للخدمة االجتماعية؟ و�سيتبع
الباحث املنهج الو�صفي يف عر�ضه للمو�ضوع ،معتمد ًا
على م�سح للمراجع والأدبيات ذات العالقة مبو�ضوع
البحث .وتعترب حمكات تقومي فاعلية املمار�سة املهنية
للخدمة االجتماعية هي مفاهيم البحث الرئي�سة ،لذا
�سيتم تعريفها ب�شكل دقيق عند الإجابة على الت�سا�ؤل
الثاين للبحث.

�إمكانية تقومي فاعلية املمار�سة املهنية
للخدمة االجتماعية:
يعد املنهج الكيفي  qualitative methodمن
املناهج الرئي�سة يف الأبحاث االجتماعية� ،إذ ُيعرف
ببعده ع��ن لغة الأرق� ��ام وق��رب��ة م��ن املو�ضوعية يف
الطرح وتق�صي احلقائق .ويتميز يف جمال التطبيق
باملرونة يف طريقة اال�ستخدام مع ا�شرتاط الو�ضوح
الإجرائي �أمام القارئ .لكن يعترب املنهج الكيفي قليل
اال�ستخدام يف درا�سات و�أبحاث اخلدمة االجتماعية،
بل وم��ن ال�ن��ادر ا�ستخدام طريقة التحليل الكيفي
��س��واء ل��درا��س��ات كمية �أو كيفية يف حقل اخلدمة
االجتماعية ،والتي تقوم على �إعادة حتليل ومناق�شة
درا�سات �سابقة .ورغ��م اعتماد هذه املنهجية على
درا�سات من�شورة –يف الغالب تكون جتريبية� -إ ّال
�أن املو�ضوعية يف اختيار الدرا�سات ،ثم املنهجية يف
حتليلها� ،شرطان علميان يع ّول عليهما لتحقيق الغاية
من البحث املراد �إجرائه.
ولتحقيق ال�شرط ال�ث��اين –منهجية التحليل-
تقرتح هذه الورقة ا�ستخدام تقنية املراجعة املنظمة
 systematic reviewبا�ستخدام املنهجية الكيفية.
واملراجعة املنظمة من الو�سائل ال�شائعة اال�ستخدام
يف احلقل الطبي �ضمن ما ي�سمى بالطب املبني على
الرباهني evidence-based medicineبالإ�ضافة
�إل��ى ا�ستخدامها امل�ح��دود يف جم��االت �أخ��رى ذات
ع�لاق��ة ب��ال��رع��اي��ة ال�صحية ومنها مهنة اخلدمة
االجتماعية .ورغم �شيوع ا�ستخدام املراجعة املنظمة
كمنهجية كمية با�ستخدام التحليل البعدي �أو الالحق
�أو ما ي�سمى بتحليل التحاليل � meta-analysisإ ّال
�أنه ميكن تطبيق املراجعة املنظمة با�ستخدام املنهج
الكيفي بوا�سطة �أح��د النماذج املقننة امل�ستخدمة
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�ضمن و�سيلة التقييم النقدي
وذلك لتطبيق مراجعة وتقدمي ا�ستدالل منظم.
و�سعي ًا لتحقيق ال�شرط الأول –املو�ضوعية يف
اختيار الدرا�سات -تقدم هذه الورقة �أربعة حمكات
تعرب ع��ن م ��ؤ� �ش��رات علمية ميكن االط�م�ئ�ن��ان �إل��ى
�صدق قيا�ساتها متى ا�ستخدم املنهج العلمي يف
طريقة اختيار الدرا�سات والأبحاث امل��راد مراجعة
نتائجها بحيث�( :أ ) تكون الدرا�سات جم��راة على
نف�س املجتمع املراد قيا�س فاعلية املمار�سة فيه (ب)
تكون ال��درا��س��ات متقاربة من حيث زم��ن �إجرائها
جتنب ًا للتحيز ( biasج) ي�ستخدم �أ�سلوب موحد عند
املراجعة الق�ص�صية لنتائج الدرا�سات والأبحاث
بحيث يكون هناك ات�ساق وتنا�سق يف عملية املراجعة
والطرح (د) ت�صنف الدرا�سات وتبوب وفق ًا للمحكات
الأربعة الرئي�سة وهي1 :ـ تعليم اخلدمة االجتماعية
2ـ االع�تراف والتقدير املجتمعي للمهنة 3ـ الر�ضا
الوظيفي لدى املمار�سني املهنيني 4ـ حجم امل�شكالت
االجتماعية يف املجتمع.
كما ميكن �أخذ املو�ضوع بتخ�ص�صية وعمق �أكرث،
وهو ما قد يعطي م�ؤ�شر ًا �أكرث دقة ،وذلك ب�أن تقا�س
الفاعلية با�ستخدام نف�س املحكات الأربعة ،ولكن يف
�أح��د ميادين �أو جم��االت املمار�سة املهنية للخدمة
االجتماعية .ك��أن ت�ستعر�ض نتائج درا�سات تنتمي
�إلى جمال ممار�سة واحد كاملجال الطبي على �سبيل
املثال ،بحيث يراعى يف عملية املراجعة الإج��راءات
املنهجية ال���س��اب��ق ذك��ره��ا ،مب��ا يف ذل��ك ا�شتمال
الدرا�سات على جميع املحكات ال�سابقة� ،أي ميكن
ت�صنيفها وفق ًا للمحاور التالية1 :ـ تعليم اخلدمة
االجتماعية الطبية 2ـ االعرتاف والتقدير املجتمعي
للخدمة االجتماعية الطبية 3ـ الر�ضا الوظيفي
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للأخ�صائيني االجتماعيني العاملني يف املجال الطبي
4ـ حجم امل�شكالت االجتماعية-الطبية يف املجتمع.

critical appraisal

محكات تقومي فاعل ّية املمار�سة املهنية
للخدمة االجتماعية:
�أو ًال /تعليم اخلدمة االجتماعية :
تعليم اخل��دم��ة االج �ت �م��اع �ي��ة social work
 educationيعني التعليم والتدريب الر�سمي الذي
ُيعد الأخ�صائي االجتماعي ملمار�سة �أدواره املهنية،
وفق خطة درا�سية يف �أحد م�ؤ�س�سات التعليم الر�سمي،
بحيث تت�ضمن ال��درا� �س��ة ال�ن�ظ��ري��ة ث��م ال�ت��دري��ب
امليداين حتت �إ��ش��راف دقيق (.)Barker, 2003
وميثل مو�ضوع تعليم اخلدمة االجتماعية جانب ًا من
الأهمية يف �إطار اخلدمة االجتماعية ب�صفة عامة،
ويف �إط��ار املمار�سة املهنية ب�صفة خا�صة ،ويقوم
تعليم املهنة على جمموعة القواعد املعرفيةbase of
 knowledgeالتي يز ّود بها املمار�س خالل مراحل
�إع ��داده ،وم��ن ثم مراحل التطبيق العملي للجانب
املعريف .فمنذ عام 1904م كانت برامج التدريب على
العمل املهني للخدمة االجتماعية يف �أمريكا مدتها
�سنة واحدة ،ويف عام 1912م �أ�ضيفت �سنة �أخرى ،ثم
يف عام 1921م �أُن�شئت اللجنة الأولى لتعليم اخلدمة
االجتماعية يف مدر�سة نيويورك للأعمال اخلريية،
ثم ب��د�أ النقا�ش ي�أخذ طريقة ح��ول تعليم اخلدمة
االجتماعية ،فظهر اجتاه يرى ب�أن املنهج الدرا�سي
يجب �أن يقوم على قاعدة علمية تعتمد على النظرية
االجتماعية ،واملنهج التحليلي� ،أم��ا االجت��اه الأخ��ر
فيذهب �إلى �أن منهج تعليم اخلدمة االجتماعية يجب
�أن يقوم على قاعدة التدريب؛ ومنذ ذل��ك التاريخ
تر�سخت جتارب تعليم اخلدمة االجتماعية املعتمدة
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على الدرا�سة النظرية والتدريب العملي يف �آن مع ًا،
ثم بد�أ يتزايد االهتمام مبو�ضوع املناهج (عجوبة،
1990م)� ،إل��ى �أن اعتمدت عملية تعليم اخلدمة
االجتماعية على ال�شقني النظري والتطبيقي.
ويتفق معظم الباحثني يف اخلدمة االجتماعية
على �أن حماور الإعداد املهني ،تت�ضمن ثالثة �أبعاد:
البعد اخلا�ص بنوعية ط�لاب اخلدمة االجتماعية
وطريقة اختيارهم ،والبعد املعني بالإعداد النظري،
ثم البعد املتعلق بالتدريب امليداين ،وال�شك �أن هذه
الأبعاد ذات ت�أثري مبا�شر على قوام املمار�سة املهنية.
وي�ؤكد  Karpfعلى �أن جناح املهنة يقوم على تنويع
وتطوير نوع من املعرفة التي ي�ستند �إليها الطبيب،
يف فهم وت�شخي�ص وع�لاج امل��ر���ض ،وه��و املفرت�ض
�أن يتبناه منظور اخلدمة االجتماعية وممار�ستها،
والذي زاد االهتمام بالقاعدة املعرفية لت�صبح مبثابة
�شرط �ضروري لنجاح ممار�سة اخلدمة االجتماعية،
مما �أدى �إل��ى اجت��اه مدار�س اخلدمة االجتماعية،
وامل�س�ؤولني عن تعليمها لو�ضع ت�صورات �شاملة ،عن
املوا�ضيع ،والق�ضايا ،واملجاالت ،التي يجب �أن ُيلم
بها الأخ�صائي االجتماعي املمار�س ،ويتجلى ذلك
يف الإ��س�ه��ام ال��ذي قدمته  Bartlettيف منت�صف
اخلم�سينيات ،وال��ذي �شمل جمموعة من املعارف
التي تتطلبها ممار�سة اخلدمة االجتماعية (خليفة
وعو�ض1992 ،م).
وع��ن اختيار الأخ�صائيني االجتماعيني ي�شري
� Max Siporinإل��ى �أهمية انتقاء الأخ�صائيني
االجتماعيني ،ثم العناية بهم وب�إعدادهم �إع��داد ًا
ي�ؤهلهم ملمار�سة املهنة على اعتبار �أنهم ممثلو النظام
الأخالقي يف املجتمع ،و�أن املمار�سة املهنية هي �أداة
تو�ضح املعايري التي يقرها املجتمع (Siporin,

 .)1982كما متثل الرغبة الذاتية واال�ستعداد للعمل
املهني �أهمية بالغة فيما يتعلق بخ�صائ�ص املمار�س
املهني للخدمة االجتماعية ،ال��ذي يكت�سب خالل
تعليمه العنا�صر الأ�سا�سيةessential elements
 of social workللممار�سة املهنية ،والتي تتمثل يف
البناء القيمي ،والبناء املعريف ،و�أدوار التدخل املهني.
وي��رى «دروي ����ش» (1992م) �أن التعليم العملي
ميثل امل�شكلة الرئي�سة يف تعليم اخلدمة االجتماعية،
ويتعني مواجهتها بكل حزم وجدية� ،إذا �أريد تخريج
�أف ��راد ميكن االع�ت�م��اد عليهم كممار�سني مهنيني
ي��ؤدون ممار�سة مهنية ف ّعالة ،ويعر�ض فكرة الربط
املتكامل ب�ين الطريقة وحم �ت��وى امل ��ادة يف املجال
مو�ضوع الدرا�سة ،ملا يحققه من:
(�أ ) الربط املحكم ملحتوى املادة وطريقة تدري�سها.
(ب) اال�ستيعاب ملحتويات الدرا�سة النظرية ،وتطبيق
املعلومات يف املواقف املختلفة.
(ج) �إثراء العملية التعليمية بنماذج جديدة ومتنوعة
من ا�سرتاتيجيات التدخل املهني.
(د) حتقيق التن�سيق فيما بني املناهج الدرا�سية
ب�شكل عام.
وي�شري البع�ض �إلى �أن التعليم املعتمد على التطبيق
يف اخلدمة االجتماعية ،يحتاج �إلى تغيريات م�ستمرة
يف �أ��س��ال�ي��ب التعليم وال �ت��دري��ب املهني (Leslie,
 .)2000وي�ؤكد على ذل��ك نتائج وتو�صيات م�ؤمتر
التعليم بني احلا�ضر وامل�ستقبل 1989م ،حيث جاء يف
تو�صياته الت�أكيد على �أهمية التجديد ال�شامل للعملية
التعليمية ،وو�ضع خطط وا�سرتاتيجيات متكاملة
تراعي تطوير املقررات الدرا�سية ،مع التجديد امل�ستمر
يف تقومي العملية التعليمية (حبيب1995 ،م)� .إ�ضافة
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العمالء ،ا�ستماع ًا و�إدراك� � ًا وتقدير ًا بالأ�سلوب
الأمثل.
(ج) مدى جناح التدريب يف �إك�ساب الطالب القدرة
على التفريق بني العمالء -وفروقهم الفردية-
وب�ين امل��واق��ف وانفرادها وخ�صو�صيتها ،بغ�ض
النظر عن جتان�س مظاهرها الإ�شكالية.
وي�شكل التدريب امليداين �أهمية لطالب اخلدمة
االجتماعية يف مرحلة ما قبل التخرج ،وهذه الأهمية
تعود بفائدتها على املهنة وممار�ستها ،حيث �إن
ممار�س اخلدمة االجتماعية هو املحور احلقيقي
ال��ذي تقوم عليه املهنة من حيث حتقيق �أهدافها،
وت�أكيد فاعليتها (حميد1993 ،م) .و�أهمية التدريب
امليداين يف زيادة فاعلية املمار�سة املهنية تعود �إلى
�أنه بدون عن�صر التدريب �سيكون هناك ق�صور ًا يف
ممار�سة اخلدمة االجتماعية ،مما ي�ؤثر على و�ضع
املهنة ومكانتها.
من هنا يبدو �أن من ال�لازم على القائمني على
تعليم وتدريب طالب اخلدمة االجتماعية ،االهتمام
بتطوير التدريب ،وتقومي اجلديد ب�صفة م�ستمرة،
ولعل ذلك يت�سنى من خالل الر�صد امل�ستمر لواقع
ال �ت��دري��ب ،ث��م ت�شخي�صه مب��ا ي�سهم يف �صياغة
ال�سيا�سات التدريبية ،واخلطط اال�سرتاتيجية التي
ت�ضعها جمعيات وجمال�س تعليم اخلدمة االجتماعية
يف املجتمعات (حميد1993 ،م) ،على �أن البحوث
العلمية ذات العالقة بتعليم اخلدمة االجتماعية
هي الو�سيلة التي ميكن االطمئنان �إل��ى نتائجها،
والتي بوا�سطتها ميكن الك�شف عن اجلوانب ال�سابق
ذكرها ،مبا ي�ضمن تخريج �أخ�صائيني اجتماعيني
�أكفاء ،حتقيق ًا ملمار�سة مهنية فعالة.

�إلى ت�أكيدات �أخرى �أثبتتها درا�سات حديثة حاولت
الربط بني التعليم واملمار�سة يف اخلدمة االجتماعية
(.)Smith et al., 2006
وت�أ�سي�س ًا على م��ا �سبق ،ي�ب��دو وا��ض�ح� ًا وجلي ًا
ب��أن الإع��داد املهني ي�ؤثر ت�أثري ًا كبري ًا على فاعل ّية
املمار�سة املهنية ،كما ميتد الت�أثري لي ّكون �صورة
�إيجابية للخدمة االجتماعية يف املجتمع ،من حيث
نوعية ط�لاب اخلدمة االجتماعية ،وع��دد �سنوات
درا�ستها ،ثم طبيعة امل�ق��ررات ،بالإ�ضافة �إل��ى ر�أي
ال �ط�لاب �أنف�سهم ع��ن الإع� ��داد ملمار�سة اخلدمة
االجتماعية ،وانعكا�س ال�صورة على عموم املجتمع
(حبيب1993 ،م)� .أما القائمون على تعليم اخلدمة
االجتماعية فيتعني عليهم وعلى غرار �أ�سلوب التعليم
يف ال ��دول امل�ت�ق��دم��ة� ،أن يهتموا بتحديد م��داخ��ل
�أ�سا�سية ،وتكتيكات ت�ضمن ممار�سة مهنية فاعلة حلل
امل�شكالت االجتماعية .وعلى ذلك فالتطور يف العملية
التعليمية ال يعني بال�ضرورة زيادة �سنوات الدرا�سة،
�أو حتى زيادة املقررات ،و�إمنا التعرف على مفاتيح
املعرفة ومتابعتها تلبية لرغبة الطالب والباحثني،
و�ضمان ًا لإ�شباع حاجات املجتمع ب�أ�سلوب علمي تقني
وب�أقل تكلفة.
وعن التدريب امليداين  field trainingكجزء
�أ��س��ا���س يف تعليم اخل��دم��ة االجتماعية ،حت��دد F.
 Hollisثالث ركائز تو�ضح مدى فاعل ّية التدريب
امليداين خل�صها “عثمان وحممد” (1994م) يف
النقاط التالية:
(�أ ) مدى جناح التدريب امليداين يف فهم الطالب
لذاته.
(ب) م��دى جن��اح التدريب يف تطبيق التفاعل مع
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ث��ان��ي� ًا /االع�ت�راف والتقدير املجتمعي
للمهنة :
االع� �ت��راف وال �ت �ق��دي��ر امل �ج �ت �م �ع��ي societal
 acknowledgment and appreciationيعني
�أن يكون هناك حيز ًا خا�ص ًا ملمار�سة املهنة داخل
املجتمع ،بالإ�ضافة �إلى وظائف و�أدوار معروفة ي�ؤديها
املمار�س املهني ،وكذلك �إلى م�ؤ�س�سات ر�سمية حتدد
خ�صائ�ص املمار�س وتخ�ص�صه العلمي ،وخ�صائ�ص
الوظيفة ومميزاتها .واملهن الإن�سانية ع��ادة تهتم
باعرتاف وت�صديق  sanctionاملجتمع لها ،والذي
يقود �إلى تقدير واحرتام  respectاملجتمع للمهنة� ،إذ
املهنة القائمة على خدمة الإن�سان رمبا يكون تقدير
الإن�سان لها خري برهان على جناحها وفاعل ّيتها يف
تلبية متطلبات املجتمع ،و�إ�شـباع احتياجاته .ولأن
املجتمعات يف حالة تغري وتطور دائبني ،فقد �صارت
ما�سة
حاجة املهن -ومن بينها اخلدمة االجتماعيةّ -
للبحث وب�صورة م�ستمرة عن الأ�ساليب والو�سائل
الأكرث فاعل ّية من غريها ،واملالئمة للمجتمع ،والأكرث
ج��دوى للمهنة ،م�سايرة لذلك التغري والتطور ،مبا
يحقق االعرتاف والر�ضا والتقدير املجتمعي.
فاملهن ال تن�ش�أ �إ ّال ا�ستجابة الحتياجات املجتمع،
ولذلك ال بد �أن يكون لكل مهنة وظيفة �أو جمموعة
وظائف ،بل من املفرت�ض �أن تكت�سب املهنة �أهمية
م�ت��زاي��دة انعكا�س ًا لأهمية ال��وظ��ائ��ف التي ت�ؤديها
للمجتمع ،وب�ق��در فاعليتها يف القيام بالتزاماتها
املجتمعية �أي�ض ًا (عبدالعال1986 ،م) .ومن املنطقي
ال �ق��ول ب���أن وظ��ائ��ف �أي مهنة ه��ي مبثابة مطالب
يفر�ضها املجتمع� ،أو هي م�شتقة من ظروف املجتمع.
فاملهنة توجد ،وت�ستمر ،وحتظى بت�أييد املجتمع ،طاملا

�أنها يف املقابل ت�ؤدي للمجتمع وظائف يحتاج �إليها.
ويعد االعرتاف والت�صديق املجتمعي �أحد مكونات
اخلدمة االجتماعية ب�صفة عامة ،واملمار�سة املهنية
ب�صفة خا�صة .واالعرتاف املجتمعي ميكن ت�صوره يف
�شكل عالقة م�شرتكة تبادلية يف الوقت ذاته� ،إذ لها
عالقة بدور املمار�س املهني و�إتاحة الفر�صة �أمامه لأن
ميار�س دوره ،ثم فاعل ّية املمار�س يف �أداء ذلك الدور،
وال��ذي ينتج عنه الت�صديق واالع�ت�راف املجتمعي،
الذي غالبـ ًا ما يكون نتيجة هامـة يف حتديـد مكانة
املهنة يف املجتمع ،وه��و م��ا ين�سحب على املكانـة
الوظيفية للأخ�صائيني االجتماعيني ،وانعكا�سـه على
اجلانب الذاتي -ال�شخ�صي -لهم.
ويعد اعرتاف املجتمع مبهنة اخلدمة االجتماعية،
�أح��د املحكات التي ميكن من خاللها التعرف على
فاعل ّية املمار�سة املهنية .كما يعد التقدير املجتمعي
�أح��د معايري الر�ضا الوظيفي للمهنيني �أنف�سهم،
و�أح��د حم��ددات جناح املهنيني يف عملهم وقدرتهم
على اال�ستجابة ب�شكل �أف�ضل ملتطلبات العمل املهني
واال�ستمرار فيه .ويبدو النموذج الإجنليزي الذي
قدمه كل من  Specht and Vickeryم�ؤكد ًا على
م�س�ألة ر�ضا املجتمع ،حيث يريا �أنَّ اخلدمة االجتماعية
ُينظر �إليها من خ�لال ر�ؤي��ة املجتمع لها ،ذل��ك �أن
اخلدمة االجتماعية لها دور رائد يف عملية التفاعل
االجتماعي وتوجيه التعليم االجتماعي (الربيثن،
1998م)� .إذ االعرتاف املجتمعي لي�س حكم ًا ت�صدره
هيئة من املحلفني ،و�إمنا هو عملية طويلة ،ت�ستغرق
زمن ًا لي�س بالق�صري لإ�صدار مثل ذلك احلكم ،حيث
ي�صل ال��ر�أي العام �إل��ى مرحلة القناعة ،والقبول،
وامل�صداقية للمعارف ،بف�ضل احلاجات التي ت�شبعها
املهنة ،واخلدمات التي تقدمها (عجوبة1988 ،م).
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ثالث ًا /الر�ضا الوظيفي ل��دى املمار�سني
املهنيني :
الر�ضا الوظيفي  gratificationه��و ال�شعور
بالقناعة واالرت �ي��اح جت��اه الوظيفة ،م��ع �إ�شباعها
حل��اج��ات ورغ �ب��ات وت��وق�ع��ات امل��وظ��ف (احل�سيني،
1998م) .و ُي �ع��د ال��ر� �ض��ا ال��وظ�ي�ف��ي للأخ�صائي
االج�ت�م��اع��ي م��ن �أه ��م امل��داخ��ل العلمية ،املوجهة
ملدى فاعل ّية املمار�سة املهنية للخدمة االجتماعية
يف امل�ؤ�س�سات الأول�ي��ة� ،أو الثانوية؛ �إذ يعترب ر�ضا
الأخ�صائي االجتماعي عن وظيفته �أح��د م�ؤ�شرات
الكفاءة يف العمل املهني ،وزيادة احلر�ص على العمل.
ويظل هناك �أكرث من مفهوم للر�ضا الوظيفي� ،إ ّال �أنه
غالب ًا ما يتمحور حول م�شاعر الفرد ،ودرجة ر�ضاه
عن العمل ،ما ي�شري �إلى �أن الر�ضا الوظيفي حم�صلة
تفاعل جمموعة م��ن ال�ع��وام��ل (ع �م��ران و�آخ ��رون،
1990م).
ك �م��ا ي��رت �ب��ط ال��ر� �ض��ا ال��وظ �ي �ف��ي ل�ل�أخ���ص��ائ��ي
االجتماعي ب��أم��ور متعددة ك��الأج��ور واحل��واف��ز وما
يتعلق بها ،والأم��ان الوظيفي ،وعدد �ساعات العمل،
وفر�ص الرتقي ،واجلو الوظيفي ذي العالقة بالإدارة
والعاملني الآخرين يف املن�ش�أة ،ومدى توفر الإمكانيات
والربامج واخلدمات التي تتطلبها املمار�سة املهنية،
وحجم العمل والقدرة الإنتاجية ،التي ميكن التعرف
عليها من خالل عدد امل�ستفيدين -العمالء -مقارنة
مع عدد املمار�سني املهنيني يف امل�ؤ�س�سة.
و ُيف�ضل النظر �إلى الر�ضا الوظيفي للممار�سني
املهنيني يف الوقت الراهن بالتحديد ،من جانبني
مرتبطني ببع�ضهما:
الأول /مدى و�ضوح امل�س�ؤوليات والأدوار املهنية
لدى الأخ�صائي االجتماعي املمار�س ،ومدى قدرته
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على تطويع املعارف النظرية يف املمار�سة املهنية.
ال� �ث ��اين /م� ��دى اع��ت��راف امل �ج �ت �م��ع وت �ق��دي��ره
للم�س�ؤوليات والأدوار املهنية التي يقوم بها الأخ�صائي
االجتماعي املمار�س.
ولل�صورة غ�ير الوا�ضحة ع��ن دور الأخ�صائي
االجتماعي يف املجتمع ،والتدين يف االعرتاف املهني
دور �سلبي يف ر�ضا الأخ�صائيني االجتماعيني عن
العمل املهني ،مما ينعك�س على و�ضع املهنة ومكانتها
يف املجتمع ب�شكل عام (عجمي1992 ،م) .فانخفا�ض
الر�ضا الوظيفي لدى الأخ�صائيني االجتماعيني رمبا
يكون �أحد نتائجه �شغل وظائف اخلدمة االجتماعية
م��ن غ�ي�ر امل�ت�خ���ص���ص�ين� ،أو ح �ت��ى ع ��دم اك�ت�راث
الأخ�صائيني االجتماعيني من وقوع مثل هذا الإجراء
يف املجتمع .كما ُيفرت�ض يف الأخ�صائي االجتماعي
امل �م��ار���س � practitionerأن ي�ك��ون مهيئ ًا لفهم
امل�شكالت االجتماعية ،والتعامل معها ب�إحكام ،مهما
انتابها التعقيد والت�شابك ،نتيجة العوامل الثقافية
واالقت�صادية وال�سيا�سية ،وذل��ك بف�ضل الإع��داد
املهني للأخ�صائي االجتماعي ال��ذي ي�ؤهله للقيام
مبمار�سة مهنية �أكرث فاعل ّية من ممار�سة يقوم بها
�شخ�ص �آخر (خليفة1992 ،م).
من هذا العر�ض املوجز يت�ضح �أن الر�ضا الوظيفي
لدى املمار�سني املهنيني ذو عالقة بفاعل ّية املمار�سة
املهنية ،على �أن الر�ضا �سبب  causeيف حتقيق result
فاعل ّية ممار�سة اخلدمة االجتماعية يف املجتمع.
راب��ع� ًا /حجم امل�شكالت االجتماعية يف
املجتمع :
امل�شكالت االجتماعية  social problemsتعني
امل�ف��ارق��ات واال��ض�ط��راب��ات ال�ت��ي تن�ش�أ ب�ين النا�س
وجمتمعهم والبيئة التي يعي�شون فيها ،وينتج عنها
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ردود فعل غري طبيعية ( .)Barker, 2003واخلدمة
االجتماعية تتميز باملرونة التي جتعلها ال تتوقف
�أمام �أطر تقليدية جامدة� ،إذ ت�سعى دائم ًا �إلى �إيجاد
التوازن بني الفرد واملجتمع ،من منطلق �أن م�صالح
الفرد وم�صالح املجتمع هي بال�ضرورة متطابقة،
بيد �أن املجتمعات والأو�ضاع االجتماعية ب�شكل عام
دائمة التغري ،والذي غالب ًا ما ُيحدث امل�شكالت التي
ت�سعى اخلدمة االجتماعية �إلى �إزالتها� ،أو احلد منها
(عبدالعال1986 ،م).
وتتفق الكثري من الآراء على �أن اخلدمة االجتماعية
مبفهومها احلديث ،وممار�ستها املعا�صرة قد انت�شرت
يف العديد من املجاالت ويف الكثري من امل�ؤ�س�سات،
�إ ّال �أن هناك �آرا ًء تذهب �إل��ى �أن ممار�سة اخلدمة
االجتماعية حمدودة الفاعل ّية يف تعاملها مع العديد
من امل�شكالت ،حيثُ ر ّكزت املهنة يف ممار�ستها على
امل�ج��االت التقليدية ،مم��ا جعلها ت�صاب يف بع�ض
الأحيان بداء اجلمود ،مقابل التغري الدائم وامل�ستمر
يف الأو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية التي تطر�أ على
املجتمع (عجمي1992 ،م) ،وقد ي�ؤدي هذا اجلمود
�إلى ظهور م�شكالت اجتماعية ،تهدد املجتمع تهديد ًا
قد ي�صل �إلى مراحل الت�أثري على احلاجات وامل�صالح
الرئي�سة لأفراده .ولقد �أ�صبحت اخلدمة االجتماعية
مهنة �إن�سانية ذات و�ضع متميز يف ظل امل�شكالت
االجتماعية واالقت�صادية التي تعاين منها املجتمعات،
كما زادت هذه الأهمية مع حدوث التغريات املتالحقة،
التي �أتاحت الفر�صة للمهنة ب�أن تدخل يف كثري من
جماالت املجتمع (حمفوظ1998 ،م).
وحيث �أ�ضحى من الثابت �أن هناك تغيرّ ًا يعرتي
املجتمعات ،ما يعني تغيرّ ًا يف امل�شكالت االجتماعية،
� �س��واء م��ن ناحية نوعيتها� ،أو م��ن حيث دواعيها

وم�سبباتها� ،أو م��ن حيث �آث��اره��ا ،ه��ذه التغريات
جتعل من ال�ضروري على مهنة كاخلدمة االجتماعية
وم�ؤ�س�ساتها التعليمية �أن ُتعنى بتطوير برامج �إعداد
خمت�صيها ،حتى ت�ستطيع �أن ُت �خ � ِّرج �أج �ي��ا ًال من
املمار�سني املهنيني القادرين على التعامل الواعي
مع ق�ضايا املجتمع املعا�صر ،واملتغريات التي ت�ؤثر
يف الإن�سان وحياته املعي�شية (��ص��ادق1987 ،م).
وال��س�ت�م��رار التغري ولأن ع��وام�ل��ه ت��وج��د يف البناء
االجتماعي للمجتمع ،ويف ثقافة املجتمع ،كما توجد
خارج الإطار االجتماعي وخارج الثقافة �أي�ض ًا ،ف�إن
التحكم يف م�سار التغري االجتماعي ميثل هدف ًا هام ًا
يجب التعامل معه ،و ُي�سعى �إلى حتقيقه ،لكي ت�ستطيع
الوحدات االجتماعية �أن تتغري دون �أن يهددها خطر
التفكك االجتماعي  social disorganizationفال
يحدث التغري ب�سرعة �أق��ل مما يجب ،وال �أك�ثر من
املفرت�ض ،ولأجل �أن يتم التغري يف االجتاه الذي يحقق
من الفوائد �أكرث مما يحقق من الأ�ضرار (اجلوهري،
1992م).
ونتيجة للتغريات امل�ستمرة التي متر بها املجتمعات
يف جم���االت احل��ي��اة� ،سيظل ا� �س �ت �م��رار امل�شكالت
االجتماعية واالقت�صادية كارتفاع معدالت الطالق،
واجلرمية ،واالنحرافات ال�سلوكية ،والعنف الأ�سري،
وما �إلى ذلك ( .)Wodarski, and Thyer, 1998بل
يالحظ ب�أن امل�شكالت االجتماعية ب�شكل عام يف تزايد
م�ستمر (نوح1997 ،م؛ رجب1994 ،م) ،الأمر الذي
يجعل ا�ستمرار وجود امل�ؤ�س�سات االجتماعية �أمر حتمي،
وبالتـايل ميكن النظر �إلى تكرار احل��االت ،وا�ستمرار
وجود امل�شكالت وم�سبباتها على �أنه م�ؤ�شر ًا على كفاءة
امل�ؤ�س�سات يف �أداء دورها ،ومقيا�س ًا لعمل الأخ�صائيني
االجتماعيني ،وحمك ًا لفاعل ّية املمار�سة املهنية.
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وم��ع �أن امل�شكالت االجتماعية يف املجتمعات
ميكن �أخ��ذه��ا على �أنها مقيا�س لفاعل ّية املمار�سة
املهنية� ،سواء من ناحية تعدد امل�شكالت� ،أو من ناحية
ت�ضخمها وتفاقمها� ،إ ّال �أنه يح�سن بنا �أن ندرك �أنَّ
امل�شكالت االجتماعية تختلف من جمتمع لأخر ،فما
يعد م�شكلة يف جمتمع ما ،قد ال يعد كذلك يف جمتمع
�أخر .فعلى �سبيل املثال يف املجتمع الأمريكي �أظهرت
درا��س��ة “كومبتون و�آخرون” ع��ن �أن ا�ضطرابات
ا��س�ت�خ��دام امل��اري��وان��ا م��ن �أه ��م م�شكالت تعاطي
امل �خ��درات يف املجتمع الأمريكي (Compton et
 ،)al., 2004يف حني �أن هذه امل�شكالت قد ال تبدو
كذلك يف جمتمع �آخر كاملجتمع ال�سعودي على �سبيل
املثال ،ما ي�ؤكد على ق�ضية التطابق للمجتمع الذي
�أجريت عليه درا�سة/درا�سات الك�شف عن امل�شكالت
االجتماعية وحجمها مع ذات املجتمع ال��ذي يراد
قيا�س فاعلية املمار�سة املهنية فيه.
وقيم اخلدمة االجتماعية ُتقا�س مبدى فاعليتها
يف مواجهة امل�شكالت االجتماعية ،وه��ذه الفاعل ّية
تتوقف على فهم املهنة لق�ضايا املجتمع وم�شكالته،
وا�ستخدام الأدوات الفنية املنا�سبة للتعامل مع
تلك الق�ضايا وامل�شكالت (عثمان1998 ،م) .و�إذا
كانت القيمة احلقيقية للمهن املختلفة تقا�س مبدى
قدرتها على التجاوب والتفاعل مع تغريات املجتمع،
وما ي�صاحب هذه التغريات من م�شكالت ،ثم مدى
فاعليتها يف مواجهة هذه امل�شكالت والق�ضاء عليها،
�أو احلد منها مبوجب تفوي�ض املجتمع ،ف�إن اخلدمة
االج�ت�م��اع�ي��ة كمهنة �إن���س��ان�ي��ة ح��دي�ث��ة ذات ط��رق
وجم��االت خمتلفة و�أ�ساليب فنية متنوعة يجب �أن
ت�سعى دائم ًا �إل��ى التجديد يف الأ�ساليب والو�سائل،
واختيار الأف�ضل والأج ��دى يف املمار�سات املهنية،
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�سـواء يف املجال التنموي� ،أو الوقائي� ،أوالعـالجي
(بدر الدين1994 ،م).
ولن ت�ستطيع اخلدمة االجتماعية �إثبات وجودها
كم هائل من الأخ�صائيني االجتماعيني فقط،
بتخريج ٍ
بل �إن ذل��ك يتحقق بالتزود العلمي وامل�ع��ريف حـول
امل�شكالت االجتماعية (حممد1983 ،م) .ومع تزايد
ن�سب ال�سكان لدى الكثري من املجتمعات ،فقد �أ�صبح
هناك ت�ضخم وتفاقم يف امل�شكالت االجتماعية ،الأمر
الذي ي�ضاعف من م�س�ؤولية اخلدمة االجتماعية للحد
من انت�شار امل�شكالت ،والت�أثري الإيجابي يف الأعداد
الزاحفة نحو امل�ؤ�س�سات االجتماعية ،ثم احليلولة
دون عودتهم مرة �أخرى �إلى تلك امل�ؤ�س�سات (عثمان
وحم�م��د1992 ،م) ،وه��ذا م��اي��ؤك��د على �أن حجم
امل�شكالت االجتماعية يف املجتمع ميكن �أخ��ذه على
�أن��ه حمك ًا لتقومي فاعلية املمار�سة املهنية للخدمة
االجتماعية.
اخلامتة:
يظل �سريان البحث عن مدى فاعل ّية املمار�سة
املهنية �إجرا ًء علمي ًا �سليم ًا� ،إذ ال�شك يعني الوقوف
واملراجعة والتدقيق ،واال�ستعانة مبناهج و�أدوات
البحث العلمي ،وحم��اول��ة ال��وق��وف والإط�ل�ال على
الواقع ،ال�ستك�شاف احلقائق وا�ستجالء امل�ضلالت،
كما و�أن هذا لي�س حكر ًا على اخلدمة االجتماعية.
اخل��دم��ة االج�ت�م��اع�ي��ة ��ش��أن�ه��ا � �ش ��أن ك��اف��ة العلوم
االجتماعية وال��درا��س��ات الإن�سانية ،يف حاجة �إلى
�أن تتوقف لتطرح على نف�سها وعلى الآخرين �س�ؤا ًال
ح��ول م��ا يتعني �إجن� ��ازه ،و�أي اخل�ط��ط ال�ت��ي يتعني
علينا اتخاذها؟ ال �سيما وامل�ستقبل ينتظرنا ب�أحداث
ي�صعب التنب�ؤ بها ،وقد تكون �أك�ثر خطورة و�أهمية
مما قد نتوقعه.
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وت�ؤكد نتائج الدرا�سات والبحوث التي ظهرت
للعيان خالل عقد الت�سعينات من القرن الع�شرين،
والتي هدفت �إلى قيا�س فاعل ّية اخلدمة االجتماعية
مع العمالء� ،إلى �أن املمار�سة املهنية ف ّعالة يف م�ساعدة
�أغلب العمالء الذين ي�شاركون يف برامج التدخل
املهني؛ ويبقى ال���س��ؤال امل �ط��روح م��اذا ع��ن �أولئك
العمالء الذين ال يعترب التدخل ف ّعا ًال بالن�سبة لهم؟
والذين ي�شكلون حوايل اثنني من كل ع�شرة عمالء!
والإج��اب��ة على مثل ه��ذا الت�سا�ؤل ال�ه��ام ،يفرت�ض
�أن يكون من مهمة اجليل القادم من الأخ�صائيني
االجتماعيني ،الأمر الذي يجعل من املتعني عليهم �أن
يعملوا على تو�سيع قاعدة املعرفة ،واملعلومات ذات
ال�صبغة العملية ،واملتخ�ص�صة يف جمال املمار�سة؛
والواقع ي�شري �إلى �أن الوقت قد حان لنعرف كيفية
تعديل �آث��ار التدخل املهني لزيادة فاعل ّية املمار�سة
املهنية للخدمة االجتماعية (Grenier and Gorey,
.)1998

املهنية ،مع ما تلقاه املهنة من لوم ،حول مناهج تعليم
اخلدمة االجتماعية ،وبراجمها التدريبية ،والإحلاح
على حقيقة وج��ود الفجوة بني النظرية والتطبيق؛
كل ذلك ي�شكل يف جممله دعوة لكل منت�سب �إلى هذه
املهنة للعمل والرقي بها �إلى م�صـاف التخ�ص�صات
املتقدمة ،وال�ع�ل��وم امل�ت�ط��ورة ،وه��و م��ا ي�ؤهلها �إل��ى
ت�صديق واعرتاف العامل بها كمهنة �إن�سانية عاملية،
ت�سعى للق�ضاء �أو للحد من امل�شكالت التي يعاين منها
املجتمع الذي متار�س فيه.
وا�ستجابة للدعوة ال�سابقة ،جاءت هذه املحاولة
كمقرتح جديد يدعو �إل��ى ا�ستخدام املنهج الكيفي
لقيا�س فاعلية املمار�سة املهنية وت�ق��ومي مكانتها
يف املجتمع� ،أخ��ذ ًا بالقاعدة العلمية التي ترى ب�أن
احلقيقة يفرت�ض �أن ُتبحث ب�أدوات ومناهج متنوعة،
وم��ن ج��وان��ب ع��دة ،وه��و م��ا مييز ه��ذه الفكرة عن
�أ�ساليب البحث الكمي التي تنظر -يف الغالب� -إلى
زاوي��ة واح��دة من زواي��ا املمار�سة ،لذا جتئ النتائج
م�شجعة �أحيان ًا ،وحمبطة �أحيانا كثرية .ولعل اخلطوة
القادمة ت�أتي يف �شكل عملي ،ت�ستخدم معه املحكات
الأربعة بطريقة علمية منهجية �إجرائية ،تظهر �إلى
�أي مدى ميكن االطمئنان �إلى هذه املنهجية اجلديدة،
مع �إظهار �أوجه الق�صور وال�ضعف فيها ،على �أن العلم
عملية تراكمية.

كما ال يغيب عن الذهن ال�صعوبة التي تكتنف
عملية القيا�س لعائد التدخل املهني ،لأن النتائج
لي�ست �آلية ميكن �أن تظهر �آثارها يف احلال ،ف�ض ًال
ع��ن �أن�ه��ا ق��د ال ت�ب��دو للعيان .ه��ذا وت�ع��د جمموعة
ال�شكوك ال� ��واردة ح��ول ك �ف��اءة درا� �س��ات و�أب �ح��اث
اخلدمة االجتماعية ،وال�شك يف فاعل ّية املمار�سة
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