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املقدمة
لقد سعت املديرية العامة ّ
للرعاية االجتماعية إلعداد هذا الدليل اإلرشادي بهدف ترسيخ مبادئ
ومعايير وأخالقيات املمارسة املهنية لشاغلي وظائف البحث االجتماعي امليداني وهم :جامعو البيانات
االجتماعية ،والباحثون االجتماعيون ،واألخصائيون االجتماعيون ،وذلك رغبة في تجويد وتطوير
العمل في هذا الجانب .
الهدف من الدليل اإلرشادي هو التعريف بقواعد البحث االجتماعي ،وأصول املمارسة املهنية،
والتمسك بأخالقيات وظيفة الخدمة االجتماعية أثناء تقديم الخدمة االجتماعية للحاالت أو األسر
أو املجتمع.
يتضمن هذا الدليل القوانين االجتماعية ذات الصلة بالعمل االجتماعي ،و التعريف باملهام
واالختصاصات وكيفية استيفاء بيانات استمارة البحث االجتماعي ،باإلضافة إلى ذلك السمات
والخصائص واملهارات الواجب توافرها لدى شاغلي هذه الوظائف،
وإذ تثمن الوزا ة جهود الجميع ّ
فإنها تأمل من املختصين االسترشاد بما ورد في هذا الدليل متمنين
ر
ً
للجميع مزيدا من التقدم واالزدهار.

وهللا ولي التوفيق ،،،
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 -1األهداف
 تعريف شاغلي وظائف البحث االجتماعي بآليات واجراءات وقواعد البحث االجتماعي. ترسيخ مبادئ ومعاييروأخالقيات املمارسة املهنية لشاغلي وظائف البحث االجتماعي . -تعزيزالقدرات اإلبداعية في إجراء البحث االجتماعي الشامل .

 -2أخالقيات البحث االجتماعي:
يتوجب على من يمارس مهنة العمل االجتماعي أن يلتزم باألخالقيات واملسؤوليات التالية تجاه الحاالت كأفراد أو
أسرأو مجتمع أو زمالء املهنة:
 املوضوعية وذلك من خالل التحرر من كافة أشكال التعصب أو االنحياز. االلتزام باملبادئ والتعليمات واإلرشادات املهنية وتوظيف كافة املهارات والجهود املطلوبة من أجل مساعدةالحاالت.
 االحترام املتبادل ومد جسور الثقة مع الحاالت. االلتزام بسرية املعلومات الخاصة بالحالة ،وعدم إفشاء معلومات سرية عن املؤسسة التي يعمل فيها،واقتصاراستخدام املعلومات والبيانات ألغراض الدراسة والبحث االجتماعي فقط.
 الحرص على أداء املهام واملسؤوليات بالتعاون مع زمالء املهنة وبروح الفريق الواحد ،وطلب النصحواملشورة من الزمالء واملشرفين عندما يكون ذلك لصالح الحاالت ،وااللتزام في التعامل معهم باالحترام
والثقة املتبادلة وتقديم املعلومات والخبرات التي تمكنهم من أداء دورهم.
 تأكيد ودعم مكانة املهنة من خالل املحافظة على فلسفتها وأهدافها ومبادئها وأخالقياتها .والحرص علىتطويراملعارف العلمية واملهارات املهنية للعاملين بمهنة العمل االجتماعي.
 -تشجيع املشاركة الواعية من قبل الجمهور في أنشطة العمل االجتماعي.

 -3كيفية إجراء بحث اجتماعي َمجيد :
( الدقة – التعمق – الشمولية – الوضوح – سالمة اللغة )
تعتمد الوزارة في قطاع الرعاية االجتماعية منهج دراسة الحالة من خالل جملة من اإلجراءات  ،حيث يبدأ
صاحب العالقة (الحالة) بتقديم طلب الحصول على الرعاية االجتماعية من خالل استمارة معدة لهذا الغرض،
ويقدمها للموظف املختص أو لجامع البيانات االجتماعية أو للباحث االجتماعي  ،وهنا يتم إجراء املقابلة األولية
ً
(املكتبية) للحالة ،كما يتم تزويد مقدمة الطلب باملستندات الثبوتية الالزمة وفقا لظروفه ،وأوضاعه االجتماعية
(الفئة االجتماعية) ،بعد ذلك يتم إجراء املعاينة امليدانية ( البحث امليداني ) للتثبت من مختلف األوضاع األسرية
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ً
واملعيشية ،ثم يتم إدخال كافة البيانات واملعلومات في نظام ( تكافل ) بالحاسب اآللي  ،بعد ذلك تحال الحالة آليا إلى
األخصائي االجتماعي بهدف إجراء عملية التحليل والتشخيص  ،ثم تحال بعد ذلك إلى مديرالدائرة التخاذ القرار.
ّ
ومع أن منهجية البحث االجتماعي موحدة من حيث اآلليات واإلجراءات ،واستمارات البحث واملستندات
ً
ً
ً
ّ
الثبوتية واملوجهات والتعليمات الفنية إال أنه عند التطبيق قد نرى بحثا مجيدا وبحثا آخر أقل منه إجادة ،ويعود
ذلك لظروف الحاالت املستجدة واملتغيرة  ،وكذلك قدرة املوظف املختص على التعامل معها .
ً
نستعرض سلسلة اإلجراءات بحسب املفاهيم الواجب التنبه لها ،وهي في مجملها تجعل البحث مجيدا عن غيره :
اإلجراء

الباحث يركزعلى

الباحث املجيد يركزعلى

طريقة استقبال الحالة

اس تتتقبال الحال تتة بش تتكل الئ تتق ،ويط تترح األس تتئلة
التي تمكنه من تناول مشكلة الحالة.

استمارة تقديم الطلب

يستلم االستمارة من مقدم الطلب كما هي.

باإلضافة إلى ذلك:
 يقرأ نمط شخصية الحالة. يخلق ألفة واحترام متبادل. ّيكون عالقة مهنية.
باإلض تتافة إل تتى ذلت تتك :يرك تتزوي تتدقق فت تتي كافت تتة البيان تتات قبت تتل مغت تتادرة
الحالة ،ويطلب من الحالة استكمال واستيفاء بنود االستمارة.
باإلضافة إلى ذلك:
يربط بين الفئة والوضع االقتصادي ،والوضتع االجتمتاعي لاقتار
امللزمين.
باإلضافة إلى ذلك:
يرك ت تتزعل ت تتى طبيع ت تتة املس ت تتكن ومكونات ت تته ومحتويات ت تته ،وي ت تتربط ذل ت تتك
بالوضتتع االقتصتتادي ويتوجتتب عليتته مالحظتتة األثتتا  ،ومتتا يشتتيرإلتتى
ّ
أن صتتاحب العالقتتة ملتحتتق بالعمتتل ،أو ممتلكتتات ثابت تة بتتاملنزل متتن
خالل املقتنيات الواضحة كالسيارة وغيرذلك.
باإلضتتافة إلتتى ذلتتك :يتتدون أرقتتام االتصتتال وعنتتوان الحالتتة و ع ت
أقاربها .
باإلضت تتافة إلت تتى ذل ت تتك :يركت تتزعل ت تتى تركيبت تتة األست تترة املتعلقت تتة ب ت تتاألوالد
وأعمارهم ،واألقار امللزمين ،وحالة األسرة املعيشية ،كما يتنتاول
عدد مرات الزواج (حسب الحالة ).
باإلضافة إلى ذلك :يركز علتى العجتزواإلعاقتة ونستبتها ومتدى قدرتته
عل تتى العمت تتل ،وه تتل تحتت تتاج الحال تتة إلت تتى أجهت تتزة تعويضت تتية أو تنت تتاول
أغذيت ت تتة خاصت ت تتة أو رعايت ت تتة خاصت ت تتة أو مست ت تتتلزمات طبيت ت تتة و ت ت تتحية
خاصتتةك وكتتذلك يركتتزعلتتى إمكانتتات التأهيتتل امل تتي ومتتدى مزاولتتته
ألعم تتال حرفي تتة س تتابقة أو غيره تتا ،م تتع إعط تتاء أولوي تتة ف تتي تش تتخيص
القتتدرات التتتي تؤهتتل صتتاحب العالقتتة وأفتتراد أستترته علتتى العمتتل أو
تبني مشروع منتج.

املستندات الثبوتية

الفئ ت ت ت ت تتة االجتماعي ت ت ت ت تتة لتزوي ت ت ت ت تتده باملس ت ت ت ت تتتندات
الثبوتية.

البحث امليداني

البيانات األساسية

التحق تتق م تتن الظ تتروف باملقارن تتة ب تتين م تتا حص تتل
علي ت تته م ت تتن معلوم ت تتات ف ت تتي املكت ت تتب واملس ت تتتندات
الثبوتية واملصادراملختلفة اآللية والبشرية.
وفت ت تتي ك ت ت تتل األح ت ت تتوال يست ت تتتوجب است ت تتتخدام أداة
املالحظة في الزيارة املنزلية .
تعبئة جميع البيانات األساسية.

الحالة االجتماعية

تعبئة جميع البيانات األساسية.

الحالة الصحية /
فئة العجز

تعبئة جميع البيانات األساسية.

5

اإلجراء

الباحث يركزعلى

الحالة السكنية

تعبئة جميع البيانات األساسية.

الحالة االقتصادية

تعبئة جميع البيانات األساسية.

فئة الشيخوخة
(املسنين)
فئات املطلقات واألرامل
والبنات الغيرمتزوجات

الباحث املجيد يركزعلى
باإلضتتافة التتى ذلتتك :يالحتتا التكتتوين األستتري ومجمتتوع أفتتراد األستترة وعتتدد
الغرف باملنزل ،ومدى وجود أمالك أو بيوت أو ملكيات أراض ي.
باإلض تتافة ال تتى ذل تتك :يالح تتا دخ تتل الحال تتة ،ودخ تتول األق تتار املل تتزمين وغي تتر
امللتتزمين واملعاشتتات التقاعديتتة ،واملهتتن الستتابقة (متتع أهميتتة التتتاريخ امل تتي
ً
لصت تتاحب الطلت تتب أو أقاربت تته امللت تتزمين ) ،واألمت تتالك التت تتي قت تتد تت تتدردخت تتال مت تتع
التقدير الدقيق لهذا الدخل ،
باإلضتافة إلتتى ذلتك :يتأكتتد متتن متدى إدراج حالتتته فتتي برنتامج الرعايتتة املنزليتتة
للمسنين.
باإلضافة إلى ذلك :التأكد متن الشتهادة العلميتة والقتدرة علتى العمتلي ليتتم
ً
تمكي تتنهم اقتص تتاديا س تتواء ع تتن طري تتق ت تتوفيرف تترص عم تتل مناس تتبة ب تتدال م تتن
االعتماد على املعاش أو تأهيلهم في مشاريع مدرة للتدخل تحستن مستتواهم
املعيش ي.
باإلضتافة إلتى ذلتك :يالحتتا العمترالزمنتي وربطتته باملستتوى الدراهت ي النهتتائي
كالدبلوم العام أو غيره ليسهل إجتراءات إلحاقته بالعمتل ،أو االستتفادة متن
فرص البعثات الداخلية ،ويتأكد من مدى وجود تركات أو أموال مستتثمرة
لديه في صندوق الزكاة وأموال القصر.
باإلضافة الى ذلك :
يركز الباحث فيمتا يتعلتق بأسترالستجناء علتى فتترة املحكوميتة لتر األسترة،
وعتدد مترات صتدور حكتتم قضتائي نهتائي ضتده ،وأن يكتتون الحكتم صتادرمتتن
ً
محكمة استئناف أي نافذا ،كما يتأكد من الوضع العملتي واملتادي الستابق
لر األسرة قبل دخوله السجن.
ويركت تتزالباحت تتث فيمت تتا يتعلت تتق باألست تتراملهجت تتورة علت تتى ت تتحة بيانت تتات الهجت تتر
ومخاطبة الجهات ذات العالقة وعدم االكتفاء بإثبات الهجر.

تعبئة البيانات املطلوبة باالستمارة.
تعبئة البيانات املطلوبة باالستمارة.

فئة األيتام

تعبئة البيانات املطلوبة باالستمارة.

فئة أسرالسجناء واملهجورات

تعبئة البيانات املطلوبة باالستمارة.

 -4طريقك إلى اإلجادة واإلبداع ( تطويرالقدرات الذاتية وتنمية املهارات ) - :
على شاغلي وظائف البحث االجتماعي اتباع طريق اإلجادة واإلبداع في املمارسة املهنية ملوضوعات العمل
االجتماعي وإيقاظ الطاقات والقدرات الكامنة لديهم واستثمارها واالستفادة منها .فلم يعد موظفو الخدمة
االجتماعية ( شاغلو وظائف البحث ) أولئك الذين يقدمون معاشات الضمان االجتماعي ،ويقومون بدراسة الحالة
ّ
ّ
من خالل استمارة بحث مصممة لهذا الغرض فحسب ،بل إن أدوارهم ومهامهم تتجاوز ذلك بكثير ،وإن عملية
ً
ً
تفعيلها يتطلب إدراكا واعيا ملاهية املهنة وأصول ممارستها وآفاق الخدمة االجتماعية املبنية على احترام وصون
كرامة اإلنسان في مسار مساعدته بالسبل املمكنة التي تمكنه من العيش الكريم كغيره من الناس ،لذلك فإنه على
شاغلي وظائف البحث االجتماعي تفعيل أدوارهم املناطة بهم والتحلي بأعلى درجات الوعي واالطالع والتمسك
بأخالقيات املمارسة املهنية وإجادتها بما يضمن جودة العمل الخالق.
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ً
ً
ً ً
ّ
ومن ثم فإن املوضوعات التالية تشكل عنصرا هاما ومحركا ومحفزا ألي من شاغلي وظائف البحث االجتماعي في
مسارتطلعهم للعطاء والذين يبحثون عن اإلجادة واإلبداع في واقع عملهم:
 التعامل مع املراجعين:
قراءة أنماط املراجعين تساعدك في فهم شخصياتهم ثم االبتسامة الصادقة التي تذيب الجليد وتخلق األلفة،
واالحترام املتبادل ملد جسور الثقة.
 التفاعل مع الرؤساء والزمالء:
العمل بروح الفريق وروح األسرة الواحدة واالحترام املتبادل وفنيات وآدا السلوك اإلداري وطرق عرض
ً
ً
املوضوعات ،وتقبل النصح واملشورة ،واحترام القنوات واملسؤوليات تعطيك تفاعال مجيدا.

 املشاركة في إعداد خطط البرامج واألنشطة:
املشاركة في تصميم وإعداد وتنفيذ الخطط وبرامج األنشطة والفعاليات االجتماعية املختلفة تتيح لك فرصة
ترجمة فهمك لواقعك إلى أنشطة تفيد املجتمع.
 التفاعل مع أنشطة العمل التطوعي:

ً
التفاعل واالنخراط مع مختلف أنشطة وبرامج العمل التطوعي تعزز قدراتك املهنية .وتجعلك قادرا على قراءة
التحوالت املجتمعية عن قر .
 املشاريع االجتماعية:
اقتراح وابتكارمشاريع اجتماعية في مجتمع الوالية التي تعمل بها من خالل تنسيق جهود املجتمع املحلي يعطي داللة
واضحة على الرؤية والجدية التامة لديك في تحريك املجتمع واالنتقال إلى مشاريع تفيد الصالح العام.
 االطالع على قوانين العمل االجتماعي املختلفة:
إملامك الجيد باملعرفة املتخصصة ومعرفة قوانين العمل االجتماعي يقودك إلى اتباع أساليب مبتكرة إلفادة
العمل بها.
 االهتمام باإلحصائيات واملعلومات واملؤشرات االجتماعية:
قدرتك على االستنباط واالستفادة من اإلحصاءات واملعلومات واملؤشرات االجتماعية تمكنك من األداء الواعي
وقيادة التغييروقياس األداء.
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 االهتمام بتقنية املعلومات:

ّ
إملامك الجيد بتطبيقات الحاسب اآللي يساعدك على النجاح والسرعة والدقة في العمل.

 االهتمام بالدراسات والبحو :
االهتمام بالدراسات والبحو يمكنك من تطويرالعمل القائم على التحليل الواقعي للمجتمع.
 إعداد وإلقاء املحاضرات:
ً
ً
قدرتك على إعداد املحاضرات وإلقائها في مختلف املناسبات والفعاليات تجعل منك رائدا اجتماعيا ذو تأثير في
املؤسسة واملجتمع.
بيان عن البرامج األساسية للوزارة -:
 تماسك:
يحمل البرنامج رؤية انمائية مستدامة (نحو بناء أسرة مستقرة ومتماسكة) ،ويتبنى البرنامج رسالة قوامها
تقديم أفضل البرامج والخدمات املميزة لاسرة وحمايتها وتنمية قدراتها وتمكينها لجعلها أسرة منتجة وتساهم
وتشارك في عملية التنمية الشاملة واملستدامة ،ويهدف البرنامج إلى تحقيق الترابط والتعاون والتماسك
األسري وتحقيق االستقرار النفس ي واالجتماعي لاسر التي تعاني من مشكالت اجتماعية ونفسية  ،كما يهدف
إلى تمكين املرأة والتنشئة الصالحة للطفل وتوفيرالحماية األسرية للحاالت املعرضة لإلساءة .
 تكامل:
يحمل البرنامج رؤية انمائية مستدامة (نحو بناء شراكة مجتمعية فاعلة ) ،ويتبنى البرنامج رسالة قوامها
تفعيل دور املجتمع للمساهمة واملشاركة في األعمال التطوعية وتشجيع املبادرات املجتمعية وتحقيق التكامل
والشراكة بين مختلف املؤسسات في عملية البناء والتنمية  ،ويهدف البرنامج إلى تعزيز التعاون والشراكة بين
مختلف القطاعات وتوحيد نظم جهود مؤسسات املجتمع املدني وتشجيع املبادرات التطوعية وتطوير قدرات
املتطوعين ونشرالوعي االجتماعي لدى أفراد املجتمع .
 تكيف:
يحمل البرنامج رؤية انمائية مستدامة (مجتمع متمسك بالقيم واألخالق ومساعدة الحاالت الخاصة على
التكيف واملشاركة في أنشطة املجتمع) ،ويتبنى البرنامج رسالة قوامها تقديم الرعاية والتأهيل للحاالت التي
تعرضت للسجن وتم إخالء سبيلها والحاالت املتعافية من االدمان واملخدرات وذلك من خالل البرامج
التنموية الهادفة إلى إعادة وإدماج تلك الحاالت إلى وضعها الطبيعي وتمكينها من املشاركة في أنشطة
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املجتمع ،ويهدف البرنامج إلى رعاية وتأهيل الحاالت التي تم إخالء سبيلها من السجون والحاالت املتعافية من
اإلدمان واملخدرات وإعادة دمجها ومساعدتها على التكيف ،كما يهدف البرنامج إلى توعية الشبا بأهمية
التمسك بالقيم واألخالق واملحافظة على األمن والسلم االجتماعي وتوفير الحماية والبيئة املناسبة للشبا
املعرضين لالنحراف من خالل التأهيل والتدريب وإيجاد فرص العمل.

 تقدير:
يحمل البرنامج رؤية انمائية مستدامة (تقدير واحترام املسنين واألشخاص ذوي اإلعاقة ) ،ويتبنى البرنامج
رسالة قوامها تقديم الرعاية االجتماعية والصحية والنفسية للمسنين واألشخاص ذوي اإلعاقة في منازلهم
ووسط محيطهم العائلي واالجتماعي ،ويهدف البرنامج إلى رفع مستوى الرعاية للمسنين واألشخاص ذوي
اإلعاقة وتوفير البيئة املناسبة لهم  ،وتأهيل وتدريب حاالت ذوي اإلعاقة على بع

الحرف التي تناسب

وضعهم وقدراتهم  ،وتقديم الخدمات واملساعدات الالزمة للمسنين واألشخاص ذوي االعاقة في منازلهم
ووسط ذويهم وأسرهم  ،وتدريب وتأهيل أقار املسنين واألشخاص ذوي اإلعاقة حول كيفية التعامل مع
الحاالت غير القادرة على االعتماد على نفسها في تدبير شؤون حياتها  ،كما يهدف البرنامج الى تحقيق الدمج
االجتماعي لهذه الحاالت .
 تواصل:
يحمل البرنامج رؤية انمائية مستدامة (وجود مجتمع مترابط ومتواصل فيما بينه ) ،ويتبنى البرنامج رسالة
قوامها نشرالوعي االجتماعي والتنموي بين مختلف شرائح وفئات املجتمع وذلك بهدف التعاون والتواصل بين
مختلف املؤسسات الحكومية وغير الحكومية واملجتمع املدني للمشاركة واملساهمة في التوعية املجتمعية
لتحقيق التنمية الشاملة ،ويهدف البرنامج إلى تعريف املجتمع بالعمل االجتماعي والتنموي وتعزيز الحوار
والتواصل بين أفراد املجتمع من خالل طرح قضايا اجتماعية مختلفة وتوعية املجتمع بالقضايا االجتماعية
السيما املؤثرة على الفرد واألسرة  ،كما يهدف البرنامج إلى حث وتشجيع املجتمع على األعمال التطوعية
واملشاركة واملساهمة في املشاريع التنموية باإلضافة الى تدريب الشبا على االعتماد على الذات ونبذ
االتكالية في كسب الرزق .
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