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 مةلخص:

استهدفت الدراسة اإلجابة عن سؤاهلا الرئيس، القائل: ما أهداف مهننة العمل االجتماعي األردين وأنشطتها 
من وجهة نظر بعض األكادمييني واملمارسني االجتماعيني؟. وحققت الدراسة هدفها  التنفيذية والتغذية الراجعة عليهما

من خالل استعماهلا ملنهج البحث النوعي،  املتمثل يف طرق العصف الذهين واحلوارات املفتوحة والتوافق يف اآلراء، 
نشاطا  21 عي األردين، هلاالذي قادها إىل استخالص جممل نتائجها، ومفادها هناك تسعة أهداف  ملهننة االجتما

أكادمييا وممارسا  252جاءت عليهما التغذية الراجعة من و  أكادمييا وممارسا اجتماعيا، خبريا  21تنفيذاي،  صاغهما 
 اجتماعيا بقبوهلما.   

: العمل االجتماعي، مهننة، األهداف، األنشطة التنفيذية، التغذية الراجعة، واألكادمييني فتايي الكةلمات امل
 واملمارسني االجتماعيني.
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Abstract 

 

The study aimed to answer its major question, “What are the goals of the 

Jordanian social work profession and its operational activities and feedback from 

the perspective of some academics and social workers?The study achieved its 

objectives by employing the method of qualitative research represented in the 

methods of brainstorming, open dialogues and opinion agreement, which led to the 

overall findings stating that there are nine goals for the Jordanian social work 

profession, which has 32 operational activities formulated by 12 experts, 

academics and social workers, where its feedback came from 353 academics and 

social workersconfirming the acceptance of such activities. 

 

Key words: social work, profession, objectives, operational activities, 

feedback, academics, social workers 
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 مقدم :
املتمحورة  -(2)واحلديثة–(1)املؤكدة على نشل املعرضني لألخطار –يعد العمل االجتماعي بتعريفاته التقليدية 

من إحدى اآلليات الدفاعية، اليت يوجدها اجملتمع؛  -حول إحداث التغيري املربمج يف شبكة العالقات اإلنسانية 
للمحافظة على أمنه واستقراره من خالل تدخله بظروف أعضائه املعرضني واملتعرضني لإلخطار االقتصادية) الفقر، 

التفكك( والبيئية) التغريات املناخية وتداعياهتا( ، وتدخله أيضا بنظمه  البطالة( واالجتماعية) اجلرمية، االحنراف،
 ومؤسساته، اليت جتد صعوابت بليغة حتد من فاعليتها وكفائتها. 

ويبتكر أو يبدع اجملتمع ما يناسب ظروفه من األعمال االجتماعية، اليت يقوم من خالل ممثليه ابلتخطيط لتلك 
تقييمها يف ضوء مواطن قوته الداخلية وفرصه اخلارجية من جهة ومعطياته السياسية األعمال وتنفيذها ومراقبتها و 

 واالجتماعية واالقتصادية والتقنية والتشريعية من جهة أخرى؛ حملافظته على توازنه، الذي قد يضمن له بقائه ومنوه. 
، (3)2212الوطين يف عام  ويف األردن، الذي رزح حتت السيطرة العثمانية لعدة قرون، وتشكل كياين السياسي

سنة، بدليل مجعية دور اإلحسان األرثوذكسية  17فقد وجد العمل االجتماعي فيه قبل أتسيس مؤسسة دولته حبوايل 
، الذي بقى انفذا 2202ات العثماين، الصادر يف عام مبوجب قانون اجلمعي (4)1021مباداب، اليت أشهرت يف عام 

وما تاله من األعوام األخرى، فقد تدخلت مؤسسة الدولة األردنية ابلشأن  2221. فمنذ عام (5)2221حىت عام 
االجتماعي ملواطنيها من خالل أربع آليات، األوىل تشريعية والثانية إدارية والثالثة سياسية والرابعة ختطيطية . ويعرب عن 

نشورة يف اجلريدة الريمية، ومن أقدمها اآللية األوىل التشريعات االجتماعية من مراتب القوانني والنظم والتعليمات، امل
 1021لسنة  21، وأحدثها قانون األحداث رقم  2251لسنة  21قانون وزارة الشؤون االجتماعية والعمل رقم 
وقانون حقوق  1027وقانون احلماية من العنف األسري لسنة (6)وبعض النظم والتعليمات الصادرة مبقتضاه

بينما ما يعرب عن اآللية الثانية، فهو مؤسسات العمل االجتماعي، اليت أييت  .1027األشخاص ذوي اإلعاقة لسنة 
، وصندوق املعونة الوطنية  21مبوجب قانوهنا رقم  2251يف مقدمتها وزارة التنمية االجتماعية اليت أنشئت يف عام 

                                                           
 .120-192ص ص  ، 2291األخرس ، املنهج وطرائق البحث يف علم االجتماع، املطبعة اجلديدة، دمشق،  صفوح (2)
مية، حتليل وضع األطفال احملتاجني لتدابري احلماية اخلاصة يف اململكة العربية السعودية،) تقرير غري منشور(، مؤسسة آية لالستشارات والتن ،رطروطفواز  (1)

 . 21ص ، 1025
ض منظمات اجملتمع املدين يف هاجر تركي نصار، اجلودة الشاملة وتطوير خدمات الرعاية االجتماعية يف منظمات اجملتمع املدين: دراسة تطبيقية على بع (2)

 . 229-221ص ص ، 1022األردن، رسالة دكتوراه ختصص خدمة اجتماعية، جامعة حلوان، مجهورية مصر العربية ) غري منشورة(، 
 .1ص ـ، 2229املؤمتر الوطين األردين للعمل االجتماعي،  وزارة التنمية االجتماعية ، (1)
يف تكوين اجلمعيات يف األردن: نظرة حتليلية ورؤى مستقبلية : دراسة قانونية وميدانية، دراسة مقدمة إىل برانمج  ، احلقوصدام أبو عزام  حممد يعقوب (5)

 . 21ص  ،1022املنح البحثية  ابملركز الدويل لقوانني منظمات اجملتمع املدين،
 .1025، ة، التشريعات الناظمة لعمل وزارة التنمية االجتماعيوزارة التنمية االجتماعية (1 (
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لبشرية) صندوق امللكة ، والصندوق األردين اهلامشي للتنمية ا 21مبوجب قانونه رقم   2291الذي أتسس يف عام 
، واجمللس   27مبوجب قانونه رقم  2295علياء للعمل االجتماعي التطوعي األردين سابقا( الذي أتسس يف عام 

،  ومؤسسة هنر األردن اليت أنشئت يف 17مبوجب قانونه رقم   1000الوطين لشؤون األسرة الذي أتسس يف عام 
واجمللس األعلى لشؤون األشخاص املعوقني الذي أتسس مبوجب قانون ، (7) 22مبوجب قانوهنا رقم    1002عام 

لسنة  51، واجلمعيات املسجلة مبوجب قانون اجلمعيات رقم (8)1007لسنة  21حقوق األشخاص املعوقني رقم 
 . (9)مجعية ثلثيها تقريبا خريية 5200واليت يربو عددها على  1002ومعدله لعام  1009

لثالثة، فهو املبادرات امللكية املرتبطة ابلتدخل السريع يف وضع متلقي اخلدمات أما ما يعرب عن اآللية ا
؛ إثر سوء أوضاع مؤسسة احلسني  2227االجتماعية، ومن أشهرها  دار الرب ابلرباعم الربيئة اليت أنشئت يف عام 

؛ لتمكني  1001ق  يف عام ، وبرانمج مساكن األسر العفيفة الذي أطل( 10)االجتماعية واألطفال املتلقني خلدماهتا
؛ حلماية الفتيات  1009األسر الفقرية من تلبية احتياجاهتا السكنية ، ودار رعاية اليافعات اليت افتتحت يف عام 

سنة، وجلنة التحقيق والتقييم يف أوضاع دور ومؤسسات ومراكز  29الفاقدات للسند األسري ممن يزيد سنهن عن 
الربيطانية لفلم عن اإلساءة لذوي اإلعاقة يف   bbc؛ إثر بث قناة 1021يف عام  الرعاية االجتماعية اليت تشكلت

. وما يعرب عن اآللية الرابعة، فهو االسرتاجتيات القطاعية الوطنية، اليت أعدت (11)بعض مراكز رعاية املعوقني وأتهيلهم
 وبذوي اإلعاقة وابملسنني .وأطلقت كتلك املرتبطة ابملرأة وبتنمية الطفولة املبكرة وابلشباب وابألسرة 

وترتب على تدخل الدولة األردنية ابلشأن االجتماعي ملواطنيها من خالل آلياهتا السالفة الذكر، تشكل قطاع 
العمل االجتماعي األردين وتطوره ابلرغم من جماهبته للتحدايت اجلسام املتمثلة يف  تشريعاته املشرذمة واملشتتة على 

نظم، تعليمات(، اليت بعضها قدمي وبعضها الثاين حديث لكنه ينتابه التغيري السريع  وبعضها  أكثر من مرتبة) قوانني،
الثالث االتفاقيات الدولية غري مدجمة فيه. واسرتايتجياته القطاعية واملؤسسية، اليت يغيب عن بعضها لغة التحليل 

وتغيب عنها نظم املراقبة والتقييم وإدارة املخاطر.   البيئي، ويفتقر جلها للخطط التنفيذية املربوطة ابملوازانت املالية،
ومؤسساته، اليت ال تعمل بنهج  متيز األداء والشفافية، وينقصها إدارة األداء، وتعاين من حتدايت املوارد املالية وندرة 

                                                           
 .1001، وزارة التنمية االجتماعية،  ، التشريعات الناظمة لعمل وزارة التنمية االجتماعية وشركائها املؤسسيني (7 (
 وزارة التنمية االجتماعية، التشريعات الناظمة لعمل وزارة التنمية االجتماعية، مرجع سبق ذكره.  (8 (
 .1021،تقرير) غري منشور( حول اجلمعيات يف األردن االجتماعية،عيات بوزارة التنمية سجل اجلم (9 (
يف استدامة زواجهن  ومدى تعرضهن للعنف من أزواجهن  ألردنابالتحاق الفتيات يف مؤسسات الرعاية االجتماعية  اثر ،وسلوى أبو شام فواز رطروط  )10(

ص  ص 1009، ،  معهد الدراسات الرتبوية، جامعة القاهرة العدد الثاين، ابريل وأمناط تنشئتهن ألطفاهلن والظروف املعيشية  ألسرهن،  العلوم الرتبوية،
217-121. 

 . 1021،يف أوضاع دور ومؤسسات ومركز الرعاية االجتماعيةتقارير جلنة التحقيق والتقييم ، وزارة التنمية االجتماعية )11(
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لإلعداد العلمي املوارد البشرية وتنامي الطلب على خدماهتا.  ومقدمي اخلدمات يف مؤسساته ، الذين يفتقر غالبيتهم 
والعملي واألخالقي. وفئاته غري احملصورة، املتلقية للخدمات غري املعيارية. وموازانته املالية الشحيحة، اليت ال تليب 

ومبا أن قطاع العمل االجتماعي األردين يواجه التحدايت اجلسام، فإن  الطلب املتزايد على  خدمات مؤسساته.
ومرد ذلك أتثره بتداعيات الوضع التنموي العام اليت عرب عنها مستوى أداء  (،12مستوى فاعليته وكفائته ضعيف)

 . (13) %27.2 –األردن يف األهداف اإلمنائية لأللفية، البالغ 
ولتمكني قطاع العمل االجتماعي األردين من التغلب على حتدايته، وزايدة مستويي فاعليته وكفائته، فقد رتبت 

، اليت جعلت من مهننة وظائف العاملني فيه حتل ابملرتبة األوىل. ففي عام 1021-1001أولوايت تطويره يف الفرتة 
، فقد وردت مهننة العمل االجتماعي األردين كأولوية وطنية يف البيان الوزاري حلكومة فيصل الفايز، لكن  1001

قطاع الرعاية  ، الذي صدرت فيه خطة إصالح 1021تلك املهمة مل تنجزها احلكومة آنذاك. بينما يف عام 
االجتماعية، فقد أعدت مشاريع نظم املسار املهين لالختصاصني االجتماعيني وامليثاق األخالقي للعمل االجتماعي 

، الذي شهد عملية إعداد  1021، لكنها مل ترى النور؛ لغياب سندها التشريعي. أما يف عام (14)واملمارسات املهنية
، فقد قامت وزارة التنمية االجتماعية 1015-1025واالجتماعية للفرتة  اإلطار املتكامل للسياسات االقتصادية

، وتضمني تلك 1015-1025ابلتعاون مع شركائها بتحديد أولوايت النهوض بقطاع العمل االجتماعي  يف الفرتة 
جتماعي األولوايت يف حمور اجملتمع املنبثق عن اإلطار حمل الدراسة، وتشتمل على تنفيذ مشروع قانون العمل اال

األردين ، إعداد اسرتايتجية العمل االجتماعي األردين  وإطالقها واشتقاق خطط تنفيذية منها تسهم املؤسسات املعنية 
يف تنفيذها، تشكيل جلنة استشارية أو جملس استشاري للحماية االجتماعية، تعزيز املسؤولية اجملتمعية للمؤسسات، 

اخلدمات االجتماعية ابلنهج املعياري ، استبدال الرعاية االجتماعية املؤسسية  مهننة العمل االجتماعي األردين، تقدمي
وزايدة املخصصات السنوية لوزارة التنمية االجتماعية؛ ملواجهة الطلب املتنامي على خدماهتا ولكثرة  أبخرى أسرية ،

  .(15)الفئات املؤهلة للدخول يف نطاقها البشري
،  1025وعلى إثر صدور القرار الريمي ابعتماد اإلطار املتكامل للسياسات االقتصادية واالجتماعية يف عام  

فقد ابشرت وزارة التنمية االجتماعية بتنفيذ مشاريع  مبادرات تطوير قطاع العمل االجتماعي ، ومنها مشروع مبادرة 
صة مبوجب قرار وزير التنمية االجتماعية، الصادر يف شهر مهننة العمل االجتماعي األردين، الذي شكلت له جلنة خا

، ضمت يف عضويتها ممثلني عن وزارة التنمية االجتماعية وعن جامعات األردنية 1025تشرين األول من عام 

                                                           
 .1021، ، تقرير غري منشور، 1015-1025تقييم احلماية االجتماعية يف األردن وأولوايت قضاايها التخطيطية يف الفرتة  رطروط فواز (12 (
 . 51ص ، 1022،  1025األمم املتحدة وجامعة الدول العربية، التقرير العريب لألهداف اإلمنائية لأللفية: مواجهة التحدايت ونظرة ملا بعد عام  (13(
 .1021، 1025-1022اية االجتماعية للفرتة وزارة التنمية االجتماعية،، تقييم خطة إصالح قطاع الرع (14(
 ، مرجع سبق ذكره .1015-1025احلماية االجتماعية يف األردن وأولوايت قضاايها التخطيطية يف الفرتة تقييم ، رطروط فواز )15(   
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والريموك والبلقاء التطبيقية واألملانية األردنية ومركز دراسات جامعة كولومبيا بعمان ؛ لوضع أهداف مهننة العمل 
الجتماعي واألنشطة الكفيلة بتحقيقها ورصد التغذية الراجعة عليهما من احلوارات املفتوحة مع املؤثرين واملتأثرين هبما ا

. ولعب كاتب هذه السطور حبكم عضويته يف جلنة مهننة العمل االجتماعي األردين، دور امليسر هلا، والعارض 
 اريعها.ملخرجاهتا، واملدافع عن اجنازاهتا، واملتابع ملش

وعليه، فقد جاءت بقية هذه الدراسة يف جزئيها النظري والعملي؛ لإلجابة عن سؤاهلا الرئيس القائل: ما أهداف 
مهننة العمل االجتماعي األردين وأنشطتها التنفيذية والتغذية الراجعة عليهما من وجهة نظر بعض األكادمييني 

يبحث يف فلسفته العمل االجتماعي تبعا ملدارسها املختلفة  واملمارسني االجتماعيني؟. فاجلزء النظري للدراسة
ابختالف طابعها املعريف وبعدها األيدلوجي، ويف واقع مؤسسات العمل االجتماعي األردين ومقدمي خدماهتا من 
منظور حبثي علمي. أما اجلزء العملي للدراسة، بل امليداين، فقد تفرع إىل فرعني، األول يعكس مربرات الدراسة 

 وأمهيتها وأهدافها وماهية مشكلتها البحثية ومنهجيتها، والثاين يبني حصيلة نتائج الدراسة ومناقشتها وتوصياهتا.
 

 أوال: اإلطار النظري
 يشتمل هذا اإلطار على مكوانن، مها: 

 فةلسف  العمل االجتماعي: -8
طابعها املعريف وبعدها يستقي العمل االجتماعي فلسفته من املدارس االجتماعية، اليت ختتلف ابختالف 

 األيدلوجي، املمكن تصنيفها إىل ثالثة أنواع، هي:
املدرسة املثالية مبرجعياهتا الدينية والفلسفية والعلمية، املتمثل نتاجها املعريف االجتماعي يف نظرايت البنية  -

طليعتها مدخل حماربة االستبعاد  واملداخل التطبيقية لتلك النظرايت، اليت أييت يف(16)والفعل ابستثناء املاركسية منها
، ومدخل األثر املتبادل بني النمو االقتصادي واحلماية (18)، مدخل أراضيات احلماية االجتماعية(17)االجتماعي

. فتنهض أسس نظرايت البنية والفعل على أربعة افرتاضات، األول معريف (19) االجتماعية عرب التوزيع العادل للثروة
                                                           

، الكويت: اجمللس الوطين 111النظرية االجتماعية: من ابرسونز إىل هابرماس، ترمجة حممد حسني غلوم، مراجعة حممد عصفور، العدد ، إاين كريب )16( 
 . 222 – 12، ص ص  2222للثقافة والفنون واآلداب، 

، أكتوبر، اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت 277العدد جون هيلز و ولوغران وبياشو، االستبعاد االجتماعي، ترمجة حممد اجلوهري،  )17(
1007. 

 .1002منطقة االسكوا. ،السياسة االجتماعية املتكاملة: رؤى واسرتاتيجيات يفاللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا (18( 
 25-22األردن خالل الفرتة  -، فندق املرداين عماناملؤمتر اإلقليمي  نظرة جديدة إىل احلماية االجتماعية يف عامل عريب متغري، منظمة العمل الدولية (19 (

 .1022، أاير
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د يف سياق تفاعلهم مع بعضهم وأتسيهم لنظمهم ومؤسساهتم اجملتمعية، سابق على وجودهم ومفاده أن وعي األفرا
االجتماعي؛ الحنداره من معتقداهتم، العاكسة بدورها لعاملهم املثايل واملبلورة لعواطفهم واملوجهة لسلوكياهتم. بينما 

معية، اليت يؤسسها األفراد خالل تفاعلهم االفرتاض الثاين، فهو منطقي ونصه أن األساس يف النظم واملؤسسات اجملت
مع بعضهم ومع غريهم من خارج نطاقهم املكاين، هو توازهنا وليس حركتها، الذي يتطلب منهم احملافظة عليها 

 والتكيف مع معطياهتا واالستجابة ألسسها ومعايرها. 
نظم واملؤسسات اجملتمعية، أما االفرتاض الثالث، فهو غائي وخالصته أن لألفراد وخمرجات تفاعلهم من ال

وظائف أو مهام حمددة عليهم القيام هبا من خالل أدوارهم املرسومة هلم. واالفرتاض الرابع شكلي يعرب عنه مبدأ الرتابط 
أو التكامل بني الوحدات، اليت يؤسسها األفراد يف سياقهم التفاعلي، مثل: الرتابط بني نظام الزواج ومؤسسة األسرة، 

األسرة مع نظام السوق، وترابط الفعل اجملتمعي يف اجملاالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية. تكامل مؤسسة 
وأتسيسا على هذه االفرتاضات األربعة، فإن  األفراد ومجاعاهتم وجمتمعاهتم احمللية، اخلارجني عن قواعد نظمهم 

أبدوارهم املتوقعة منهم، غري القادرين على دمج  ومؤسساهتم اجملتمعية أو غري املتكيفني معها، العاجزين عن االضطالع
أو موائمة الوسائل املشروعة مع أهدافهم غري املشروعة، وغري املتكاملني واملندجمني اجتماعيا، هم االحوج من غريهم 

؛ جلعلهم فاعلني وكفوءين -من قبل غريهم االختصاصيني املعدين علميا وعمليا وأخالقيا -للتدخل يف ظروفهم
 عيا . اجتما

وهبذا يتضح أن جوهر العمل االجتماعي، املستمد من نظرايت البنية والفعل ذات الصبغة الفلسفية املثالية، 
هو جعل الفرد ومجاعته وجمتمعه احمللي، أكثر فاعلية وكفاءة؛ لضمان عدم خروجه عن قواعد نظمه ومؤسساته 

و موائمة القيم اجملمع عليها يف سياقه التفاعلي مع أهدافه، اجملتمعية، واضطالعه بدوره املتوقع منه، وقدرته على دمج أ
وتكامله واندماجه االجتماعيني. ويعكس جوهر العمل االجتماعي، املستمد من املدرسة املثالية ، التعريف الدويل 

اإلنسانية؛  املعتمد للعمل االجتماعي ، القائل منطوقه أن العمل االجتماعي مهنة غايتها إحداث التغيري يف العالقات
لتعزيز إنتاجية األفراد ومجاعاهتم وجمتمعاهتم احمللية، وضمان رفاهم، ميارس تلك املهنة أشخاص معدون علميا وعمليا 
وأخالقيا، قادرين على توظيف النظرايت العلمية للعمل االجتماعي وتطبيق منهج حقوق اإلنسان وجتذير مبدأ العدالة 

 .(20)اجملتمعيةاالجتماعية والتعامل مع الثقافة 
فتبعا  ،(21)-املادية التارخيية -املدرسة املادية، املعكوس نتاجها الفلسفي والعلمي يف نظرية اجملتمع املاركسية-

ملقوالت هذه املدرسة وأفكارها وقوانينها، فإن األفراد حبكم تلبيتهم الحتياجاهتم الضاغطة عليهم، يضطرون للدخول 
نشوء منط حياهتم اإلنتاجي، املؤلف من بنائني، األول حتيت يتمثل يف قوى إنتاجهم بعالقات مع بعضهم، يرتتب عليها 

                                                           
(20 ) http://ifsw.org/policies/definition-of-social-work/ 

 .2271، ، دار التقدم1، ترمجة الياس شاهني، موسكو،ط1املادية التارخيية) دراسة يف نظرية اجملتمع املاركسية(، طكيلله وكوفالسون،  (21 (
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وعالقاته، والثاين فوقي يتمثل يف ما يستعملونه من آليات قانونية وأخالقية ودينية وسياسية وفنية ولغوية وغريها من 
ا تؤثر بدورها يف مكوانت البناء جانب حياهتم االجتماعية. فعالقات اإلنتاج إن  تناقضت مع قوى اإلنتاج ، فإهن

 الفوقي، مما ميهد الطريق حللول منط إنتاج آخر أكثر تقدما من سابقه. 
، األوىل يعكسها أسلوب اإلنتاج البدائي، (22)مبوجب هذه النظرة التحليلية، فقد شهد التاريخ أربعة مراحلو 

ى متهيد الطريق حلدوث التناحر الطبقي. واملرحلة الذي زالت امللكية العامة لوسائل اإلنتاج يف آخره، مما ساعد عل
الثانية يعرب عنها أسلوب اإلنتاج العبودي، الذي سادته طبقيت األسياد والعبيد. واملرحلة الثالثة يدل عليها أسلوب 

سوده اإلنتاج اإلقطاعي، العاكس لعالقات اإلنتاج بني النبالء واالقنان. والرابع أسلوب اإلنتاج الرأيمايل، الذي ت
امللكية اخلاصة لوسائل اإلنتاج، اليت ترتب عليها الكثري من الظواهر االجتماعية املعتلة، مثل: الفقر، الالمساواة يف 
الدخل، والبطالة. ووفقا للمدرسة املادية، فإن العمل االجتماعي يف أساليب اإلنتاج السابقة ألسلوب اإلنتاج 

،  فلن تكن هناك حاجة (23)ية، بينما يف أسلوب اإلنتاج االشرتاكياالشرتاكي، أييت لتسكني اإلمراض االجتماع
للعمل االجتماعي؛ لزوال التناقضات املولدة للتفاوت االجتماعي.  وعليه فالعمل االجتماعي من منظور املدرسة 

واالحنراف والتفكك، املادية، وسيلة لتسكني اجملتمعات الطبقية من ظواهرها االجتماعية املعتلة كالفقر والبطالة واجلرمية 
 وليس وسيلة لتمكني هذه اجملتمعات من عالج مواطن ضعفها الداخلي والتغلب على حتدايهتا اخلارجية. 

، املستمدة (24)املدرسة اجلامعة بني املثالية واملادية، وتعكس نتاجها املعريف االجتماعي النظرية النقدية-
الفرتاضاهتا الثالثة من تشيؤ اإلرادة اإلنسانية يف النظم اجملتمعية ال سيما الشمولية منها كنظام االشرتاكي، ومن األثر 
السليب للحضارات يف توليد الضغوط بعامة واجلنسية والدينية والسياسية منها خباصة، ومن الصراعات اليت تنتاب 

؛ جراء كبح قواهم اجملتمعية املوضوعية لرغباهتم الدفينة. ويفيد االفرتاض األول هلذه األفراد ومجاعاهتم وجمتمعاهتم 
املدرسة أبن اجملتمع اإلنساين يتألف من بنائني حتيت وفوقي والعالقة بينهما ترابطية تبادلية وليست أحادية التأثري. بينما 

إرادته احلرة يقوى على التأثري الفعال يف جممل ينص االفرتاض الثاين للمدرسة مدار البحث على أن اإلنسان حبكم 
 ظروفه املوضوعية من خالل فهمه لتلك الظروف وتفسريها والسيطرة عليها والتنبؤ مبسارها. 

أما االفرتاض الثالث للمدرسة حمل الدراسة فمفاده أنه  ممكن وميكن لإلنسان أن يتحرر من ضغوط  نظم 
قوده إىل االتصال والتواصل مع غريه من بين جنسه بشىت الوسائل املتاحة؛ ومؤسسات جمتمعه عن طريق وعيه، الذي ي

لتشكيل القناعات، بل املعتقدات، اليت تؤول يف هناية املطاف إىل تشييد حضارة احلب املشبعة للرغبات ، وإىل تكوين 

                                                           
 .21-22،ص ص 2292احل التاريخ، دار التقدم، طشقند،، مر موجميانخاتشيك ( 22 (
 . 2291  ،امحد درغام، دراسات يف اجملتمع االشرتاكي، املطبعة اجلديدة، دمشق (23 (
 .215-125، النظرية االجتماعية: من ابرسونز إىل هابرماس، مرجع سبق ذكره، ص ص كريبإاين    (24 (
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الذي تعول عليه املدرسة  اجملتمعات اخلالية من احلقد والكراهية. وعليه ميكن القول، أبن جوهر العمل االجتماعي،
املثالية املادية ونظريتها النقدية، هو جممل اجلهود املنصبة على حترير األفراد ومجاعتهم من ضغوط جمتمعاهتم ومتكنيهم 

، مثل: حترير املرأة من التمييز ضدها عن طريق إعادة هندسة (25)من نيل حقوقهم اإلنسانية ومتتعهم بتلك احلقوق
تماعية وإفساح الفرص أمامها لتمكنيها اقتصاداي وحثها على استعمال وسائل منع احلمل وغريها عملية تنشئتها االج

، وعتق الفقري من فقري الدخل والقدرة وتداعياهتما من خالل تعزيز إنتاجيته االجتماعية األخرى من اآلليات
تعزيز حقوقهم اإلنسانية خالل فرتة واالقتصادية، وجتنيب اخلارجني عن القانون من اإلصابة ابلوصوم االجتماعية و 

حجز حريتهم، وحترير الطفل من التمييز ضده وضمان بقائه ومنائه ومصلحته الفضلى ومحايته وتوسيع دائرة مشاركته 
يف قضاايه، وختليص املثليني من الرهاب اجملتمعي وتعزيز حقوقهم.  وما قد يؤكد على جوهر العمل االجتماعي، 

درسة املثالية املادية، مصادر حتققه ومؤشرات أدائه املتمثلة يف تنامي صكوك حقوق املستمد من طروحات امل
، تزايد االحتجاجات الشعبية كتلك اليت وقعت مؤخرا (27)، زايدة مواقع التواصل االجتماعي ومستعمليها(26)اإلنسان

ت الدولية املرتبطة ابملهن )االحتاد ، تشكل االئتالفات والتحالفا (28)يف مصر وتونس واليمن ووالية نيويورك األمريكية
الدويل لألخصائيني االجتماعيني على سبيل املثال( وحبقوق اإلنسان) التحالف الدويل ملناهضة عقوبة اإلعدام مثال(، 

وأهداف التنمية املستدامة يف  (29) 1025-1000سري العامل أبهداف موحدة كاألهداف اإلمنائية لأللفية يف الفرتة 
، شيوع منوذج املسؤولية اجملتمعية للمؤسسات وتكوين تطبيقاته يف اجملاالت االقتصادية  1020-1021الفرتة 

، وتنامي املواقف العاملية املوحدة من الظواهر والقضااي واملشكالت االجتماعية كاملوقف من (30)واالجتماعية والبيئية
 ر ابلبشر.الفقر والبطالة والالمساواة يف الدخل والعنف ضد املرأة واالجتا

                                                           
، اجمللس 12، اجمللد 1، العودة من اجملتمع إىل الفرد) املقوالن الثقافية لفهم عامل مابعد احلداثة عند األن تورين(، عامل الفكر، العدد  صالرشيد احلاج  )25(

 .99-15، ص 1025 ،الوطين للثقافة والفنون، الكويت
 انظر يف هذا الصدد: )26(

 .1001، جمموعة صكوك دولية، اجلزء األول، جنيف ونيويورك -األمم املتحدة/ مفوضية حقوق اإلنسان ، حقوق اإلنسان -
 .1021، املواثيق الدولية وإدارة العدالة، املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي -
، نيسان 2العدد ، 1تقييم إدارة التحوالت االجتماعية يف الدول العربية"، جملة اإلعالم والعلوم االجتماعية لألحباث التخصصية، اجمللد  ،رطروطفواز  (27 (

1027 . 
، نوفمرب ، الكويت: اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب 129مشروع الدميقراطية: التاريخ، األزمة، احلركة، ترمجة أسامة الغزويل، العدد  ،ديفيد، غريري)28(

1021. 
 .1001، ألول، جنيف ونيويوركجمموعة صكوك دولية، اجلزء ا -األمم املتحدة/ مفوضية حقوق اإلنسان، حقوق اإلنسان (29(
ا يف األردن: دراسة فواز رطروط وختام الشنيكات، املسؤولية اجملتمعية للمؤسسات بني حصيلة منظريها وإدراك بعض املعنيني بتطبيقها واآللية املثلى لتعزيزه (30 (

 . 211-205، ص 1021 ،ميدانية على عينة أردنية، جملة العلوم اإلنسانية، العدد اخلامس، جوان، جامعة أم البواقي
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وبناء على ما ورد يف نظرايت البنية والفعل ذات الصبغة الفلسفية املثالية، ويف النظرية النقدية ذات الصبغة  
الفلسفية املثالية واملادية، فيمكن القول أبن العمل االجتماعي ما هو إال وسيلة  مهنية، يستعملها االختصاصيون 

ؤهل جامعي يف العـــــــــــــــــمل االجتماعي أو اخلدمة االجتماعية( وعمليا) االجتماعيون املعدون علميا)احلصول على م
احلصول على شهادة مزاولة مهنة( وأخالقيا) التعهد بتطبيق ما جاء يف امليثاق األخالقي للعمل االجتماعي(؛ لوقاية 

ية والبيئية، ومحاية املتعرضني منهم لتلك األفراد ومجاعاهتم وجمتمعاهم احمللية من التعرض للمخاطر االقتصادية واالجتماع
املخاطر من خالل مشوهلم ابخلدمات، وجعلهم فاعلني اجتماعيني ومنتجني اجتماعيا واقتصاداي ومتحررين من 
ضغوطهم النفس اجتماعية ومرفهني اجتماعيا ومتمتعني حبقوقهم اإلنسانية . أما بناء على ما ورد يف نظرية اجملتمع 

تبني أن العمل االجتماعي يف اجملتمعات، اليت يعمها التفاوت واالنقسام الطبقي، ما هو إال وسيلة  املاركسية، فقد 
 لتسكني الظواهر والقضااي واملشكالت االجتماعية املعتلة، الذي ال جيدي نفعا يف عالجها. 

 واقع مؤسسات العمل االجتماعي األردين ومقدمي خدماهتا من منظور حبثي:  -أ
، 1021-1001العمل االجتماعي األردين ومقدمي خدماهتا للدراسة العلمية يف الفرتة خضعت مؤسسات 

اليت وصفت واقعهما وفسرته واقرتحت سبل التحكم به وتنبأت مبسار تطوره. ففي دراسة ميدانية حديثة حول مدى 
ماهتا والتخطيط له، مشلت ما امتثال بعض دور الرعاية اإليوائية احلكومية يف األردن ملعايري اعتمادها وضبط جودة خد

من جمموع الدور حكومية اليت تعىن ابألطفال الفاقدين للسند األسري وضحااي االجتار ابلبشر وابلنساء  %15نسبته 
معيارا لالعتماد األساسي  29املعنفات وابألحداث املتهمني واملدانني خبرق القانون وابملتسولني ، استعمل فيها 

مصدرا للتحقق، فقد أظهرت نتائجها  19معايري لالعتماد اجلوهري مدعومة بـ  9لتحقق و مصادر ل 202مسنودة بـ 
أن مدى امتثال الدور املدروسة ملعايري اعتمادها وضبط جودة خدماهتا، قليل؛ لبلوغه على مستوى املعايري األساسية 

. كما تبني %57.25واجلوهرية وعلى مستوى املعايري األساسية   %52.9وعلى مستوى املعايري اجلوهرية  51.2%
 من نتائج الدراسة أيــــــــــــــــــــــضا أن  الدور املبحوثة ابستثناء واحدة) مؤسسة احلسني االجتماعية( غري مؤهلة لالعتماد يف

ية ، ومؤهلة مجعيها لالعتماد ابستثناء واحدة) دار رعا%70ضوء معدالت امتثاهلا ملعايريها األساسية، اليت تقل عن 
 . (31)%50املتسولني وأتهيلهم( يف ضوء معدالت امتثاهلا ملعايريها اجلوهرية، اليت تزيد عن 

ويف دراسة حديثة أخرى حول تقييم احلماية االجتماعية يف األردن وأولوايت قضاايها التخطيطية يف الفرتة 
دها املنهجي مدخل حتليل ، استعمل يف بعدها النظري مدخل أرضيات احلماية االجتماعية ويف بع1025-1015

النظام الذي طال مدخالت العملية احلمايئة االجتماعية األردنية وعملياهتا وخمرجاهتا ، وشارك يف توفري التغذية 
الراجعة على خمرجاهتا ممثلي مؤسسات العمل االجتماعي املعنية عرب سلسلة من احلوارات املفتوحة معهم. فقد تبني من 

                                                           
حبث قيد  از رطروط ورانيا جرب، مدى امتثال بعض دور الرعاية اإليوائية احلكومية يف األردن ملعايري اعتمادها وضبط جودة خدماهتا  والتخطيط له،فو  (31(

 .1021 ،النشر
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وى مؤسسات العمل االجتماعي، كرب الفجوة ما بني املؤسسات املعنية برسم السياسات نتائج الدراسة على مست
ومثيالهتا املعنية ابلتنفيذ، وضعف التنسيق املؤسسي، ومواجهة اجلهات التنفيذية لتحدايت شح املوارد املالية وندرة 

الرعاية ملواجهة األخطار من جراء ضعف  الكفاءات الفنية وغياب فعاليات املراقبة والتقييم، وقابلية اخلارجني من دور
عمليات إعادة أتهيلهم وإدماجهم ومتكينهم، وضعف أيضا التكوين املعريف واملهاري للعاملني مع الفئات املستضعفة، 

يف حني تبني من نتائج الدراسة على مستوى مقدمي  عالوة على قلة رضائهم عن وظائفهم وأماكن عملهم.
لني االجتماعيني غري ممهنة؛ لضعف إعدادهم العلمي والعملي واألخالقي، الراجع بدوره اخلدمات، أن وظائف العام

للجامعات اليت خرجتهم  وغياب نقابتهم املهنية وضعف مبادراهتم لالرتقاء مبهنتهم، عالوة على أخفاق الكثري منهم 
 .(32)جتماعي املؤسسييف االمتحاانت املعدة إلشغال الوظائف القيادية واإلشرافية يف جمال العمل اال

وخلصت دراسة أجريت حول اجلودة الشاملة وتطوير خدمات الرعاية االجتماعية يف منظمات اجملتمع املدين 
ابململكة األردنية اهلامشية، مشلت اجلمعيات األهلية الذائع صيتها يف احملافظات مبعدل مجعية من كل حمافظة، استعمل 

ثاين للتميز والشفافية، إىل نتيجتني جوهرتني، األوىل تعرب عن ضعف امتثال اجلمعيات فيها منوذج جائزة امللك عبدهللا ال
واخلاص يف معايري  القيادة واألفراد  %11.19األهلية ألسس متييز األداء املؤسسي ومعايريه؛ لبلوغ معدهلا العام  

لى التوايل، ع %22.21و  %11.19و %12.12و %12.10و  %12.52والعمليات واملعرفة واملالية  
 . (33) %17.90والثانية تدل على توسط معدالت رضا مقدمي اخلدمات يف اجلمعيات األهلية؛ لبلوغها 

وأظهرت دراسة حول مهننة العمل االجتماعي يف األردن، استعمل فيها البحث النوعي املتمثل يف مراجعة  
رتبطة ابلعمل االجتماعي ومقابلة جمموعتني بؤريتني األدبيات السابقة ومراجعة أيضا السجالت والواثئق والتعليمات امل

أعضائهما من األكادمييني واملمارسني االجتماعيني وزايرة  عدة مؤسسات تنفيذية ومقابلة بعض موظفيها ، أن املعايري 
وجود دورية املهنية الالزمة ملهننة العمل االجتماعي يف األردن إما أهنا غري موجودة، مثل: امليثاق األخالقي للمهنة؛ 

أكادميية متخصصة أو أكثر؛ واالستقاللية يف ممارسة العمل؛ أو أهنا توجد إما بشكل نظري أو غري مفعلة بشكل 
مهين، مثل: وجود مجعية وطنية لألخصائيني االجتماعيني؛ وتوافر مؤهالت املمارسة؛ ووجود املعرفة املتخصصة؛ 

دم إنصاف واقع العمل االجتماعي احلايل يف األردن ابملهنية؛ بل وتقدمي اخلدمة للصاحل العام. وكل ذلك أدى إىل ع

                                                           
 .1021 ،منشور تقرير غري، 1015-1025تقييم احلماية االجتماعية يف األردن وأولوايت قضاايها التخطيطية يف الفرتة ، فواز رطروط (32 (
اجلودة الشاملة وتطوير خدمات الرعاية االجتماعية يف منظمات اجملتمع املدين: دراسة تطبيقية على بعض منظمات اجملتمع املدين يف ، نصارهاجر  (33( 

 .1022األردن، رسالة دكتوراه ختصص خدمة اجتماعية، جامعة حلوان، مجهورية مصر العربية ) غري منشورة(، 
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هو أقرب إىل املمارسة احلرفية، مما يؤثر سلبا يف اهلدف األساسي للعمل االجتماعي املتعلق بتقدمي اخلدمة، والتمكني 
 . (34)للصاحل العام، وخباصة للفئات املستحقة من أفراد، مجاعات، تنظيمات، وجمتمعات حملية

وخلصت دراسة حول مستوى متيز مؤسسات رعاية الطفولة وموظفيها يف األردن كما يراه بعض القائمني على 
شؤوهنا يف ضوء مدى إدراكهم للمعايري العامة الريمية املعتمدة لتقوميها، مشلت أربع مؤسسات نصفها حكومي 

املالحظة واملقابلة شبه املقننة ودراسة احلالة ونصفها اآلخر أهلي تطوعي، استعمل فيها منهج البحث النوعي ممثال  يف 
وحتليل البياانت املتوفرة، إىل أن مستوى متيز مؤسسات رعاية الطفولة ضعيف، مما يتطلب تقويته مبوجب أربع آليات 

إىل أن مأمونة تتمثل يف النظام التشريعي والثقافة املعيارية وبناء القدرة واالقتداء ابلنموذج. كما خلصت الدراسة أيضا 
مستوى متيز أداء موظفي مؤسسات رعاية الطفولة ضعيف، األمر الذي يستدعي تقويته مبوجب سياسات التطوير 

  .(35)املهين والتحفيز وبناء القدرات
وأتسيا على ما تقدم، يتضح أن العمل االجتماعي األردين غري ممهنن؛ لغياب معياريته على مستوى مؤسساته 

ب تنفيذ مبادرة مهننته املشار إليها يف اإلطار املتكامل للسياسات االقتصادية واالجتماعية ومقدمي خدماته، مما يتطل
، من قبل األكادمييني واملمارسني االجتماعيني ابعتبارهم يدركون أكثر من غريهم مقومات  1015-1025للفرتة 

 العمل االجتماعي ومعوقاته.
 اثنيا: اإلطار العمةلي

 وأهدافها ومشكةلتها البحثي  ومنهجيتها:مربرات الدراس  وأمهيتها  -8
 :مربرات الدراس  -أ

-1025اغتنام فرصة مهننة العمل االجتماعي ، اليت أشار إليها اإلطار املتكامل للسياسات يف الفرتة  -
 بصفتها كمبادرة حتتاج للمضي قدما يف تنفيذها ومراقبة وتقييم أثرها، من قبل املؤثرين واملتأثرين هبا. 1015
أدلة علمية على نتائج احلوارات املثمرة بني األكادمييني واملمارسني االجتماعيني يف جمال مهننة العمل تكوين  -

(، األمر الذي جيذب mostاالجتماعي وغريه؛ لتوظيفها لصاحل جتربة األردن يف جمال إدارة التحوالت االجتماعية)
نسكو( وجملس وزراء الشؤون االجتماعية هبذه التجربة على اهتمام منظمة األمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم) اليو 

 اعتبار أهنا ممارسة فضلى قابلة للتعلم منها والنقل إىل دول أخرى.
                                                           

مهننة العمل االجتماعي يف األردن، مؤتة للبحوث والدراسات، سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، اجمللد اخلامس والعشرون، العدد  ،اللوزيصالح  (34(
 . 19  -27، ص 1020، الرابع

القائمني على شؤوهنا يف ضوء مدى  مستوى متيز أداء  مؤسسات رعاية الطفولة وموظفيها يف األردن كما يراه بعضفواز رطروط وخالد العطيات،  (35( 
- 217ص ، 1001 ، العلوم الرتبوية، العدد الرابع، أكتوبر، معهد الدراسات الرتبوية، جامعة القاهرة إدراكهم للمعايري العامة الريمية املعتمدة لتقوميها.

291. 
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استغالل خربات األكادمييني واملمارسني االجتماعيني األردنيني، وتوظيفها لصاحل االرتقاء ابلعمل االجتماعي  -
 األردين.

 
 أمهي  الدراس  -ب
مدخالت)املؤسسات، مقدمي اخلدمات( العمل االجتماعي األردين، مما يساعد على حتسني حتسني بعض  -

بعضها األخرى) التشريعات، متلقي اخلدمات،...اخل( وعمليات ذلك العمل وخمرجاته. مبعىن آخر فإن تنمية املوارد 
الذي يساعد بدوره على البشرية يف مؤسسات العمل االجتماعي، يقود إىل تطوير العمليات يف تلك املؤسسات، 

 حتسني اخلدمات ونيل رضا متلقيها.
 جعل العمل االجتماعي األردين يضاهي مثيله يف الدول املتقدمة. -
 تعزيز احلوار اهلادف بني األكادمييني واملمارسني االجتماعيني األردنيني.  -

 أهداف الدراس  -ت
العمل االجتماعي األردين وأنشطتها التنفيذية تقدمي إجابة حمددة للسؤال الرئيس القائل: ما أهداف مهننة 

والتغذية الراجعة عليهما من وجهة نظر بعض األكادمييني واملمارسني االجتماعيني؟. كما وتقدمي إجاابت حمددة 
 لألسئلة أدانه املتفرعة عن السؤال الرئيس أعاله، وهي:

 دمييني واملمارسني االجتماعيني؟.ما أهداف مهننة العمل االجتماعي األردين من وجهة نظر بعض األكا -
ما األنشطة اليت تضمن تنفيذ أهداف مهننة العمل االجتماعي األردين من وجهة نظر بعض األكادمييني  -

 واملمارسني االجتماعيني؟.
ما التغذية الراجعة على أهداف مهننة العمل االجتماعي األردين وأنشطتها التنفيذية من خالل احلوارات مع  -

 ا املؤثرين واملتأثرين هبما ؟.غري معديهم
 

 مشكةل  الدراس   -ث
، ووجهها إلعداد اإلطار املتكامل  1021طلب امللك عبدهللا الثاين من حكومة عبدهللا النسور يف عام 

؛ لبلوغ اململكة ألهدافها االقتصادية واالجتماعية وحتقيق  1015-1025للسياسات االقتصادية واالجتماعية للفرتة 
.  واستجابت احلكومة ملطلب امللك من خالل إعدادها وتنفيذها ملشروع اإلطار  1015ية يف عام  رؤيتها التنمو 

حمل الدراسة بنهج املشاركة، الذي اشتمل بدوره على عدة حماور منها حمور قطاع احلماية االجتماعية. فقد أسندت 
تعاون مع شركائها بدراسة مدخالت قطاع احلماية مهمة إدارة  هذا احملور إىل وزارة التنمية االجتماعية، اليت قامت ابل

االجتماعية وعملياته وخمرجاته؛ لتحديد أولوايت تطويره، وكانت من بينها أولوية مهننة العمل االجتماعي، اليت وردت 
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ثية يف اإلطار مدار البحث كمبادرة دون  اشتماهلا على أهدافها وأنشطتها التنفيذية، مما ساعد على اغتنامها كفرصة حب
من ابب دراستها.  هلذا فقد جاءت  هذه الدراسة؛  لتحديد أهداف مهننة العمل االجتماعي األردين وأنشطتها 
التنفيذية والتغذية الراجعة عليهما من وجهة نظر األكادمييني واملمارسني االجتماعيني؛ إلغراض تطبيقية تصب يف إطار 

جاءت الدراسة لإلجابة عن سؤاهلا الرئيس واألسئلة املتفرعة عن  تطوير العمل االجتماعي األردين. مبعىن آخر فقد
 ذلك السؤال، املشار إليه يف بند أهدافها.

وهلذه الدراسة مفاهيمها احملورية ، اليت يناظر كل منها تعريفه اإلجرائي. فيقصد مبهننة العمل االجتماعي األردين، 
جعل العمل االجتماعي يف األردن مهنة على غرار املهن التطبيقية األخرى، من خالل التحكم ابملدخالت الرئيسة 

مهننة العمل االجتماعي، التطلعات املرتبطة جبعل العمل  لذلك العمل وعملياته وخمرجاته. بينما يقصد أبهداف
االجتماعي مهننة يف فرتة حمددة، وميكن مراقبة مدى حتقق تلك األهداف وتقييم أثرها يف ضوء مصادر حتققها 
ومؤشرات أدائها. أما أنشطة أهداف مهننة العمل االجتماعي، فيقصد هبا  األفعال املخطط هلا؛ لضمان الوصول إىل 

 هداف املنشودة، ويستدل على مدى تنفيذها من خالل مصادر حتققها ومؤشرات أدائها. األ
ويقصد ابألكادمييني واملمارسني االجتماعيني، أعضاء جلنة مهننة العمل االجتماعي األردين، اليت شكلتها وزارة 

ة العمل يلى أهداف مهنالتغذية الراجعة ع  . بينما 1025التنمية االجتماعية يف شهر تشرين األول من عام 
االجتماعي األردين وأنشطتها التنفيذية، فيقصد هبا املالحظات على خمرجات جلنة مهننة العمل االجتماعي األردين، 
اجملمعة من حصيلة احلوارات مع األكادمييني واملمارسني االجتماعيني عرب ثالثة لقاءات، األول عقد يف رحاب وزارة 

أكادميي  210، وشارك فيه أكثر من  1021ر من شهر كانون الثاين من عام التنمية االجتماعية يف اليوم الثامن عش
، وقوامه  1021وممارس اجتماعي، والثاين عقد يف اجلامعة األردنية يف اليوم التاسع عشر من شهر نيسان من عام 

رحاب اجمللس  مشارك ومشاركة، والثالث عقد يف 100املؤمتر األول للخدمة االجتماعية، الذي شارك فيه أكثر من 
وشارك فيه أعضاء الفريق الوطين   1021الوطين لشؤون األسرة يف اليوم السابع والعشرين من شهر متوز من عام 

 عضوا.  22حلماية األسرة، البالغ عددهم 
 :منهجي  الدراس   -ج

 استعمل يف الدراسة منهج البحث النوعي، املتمثل يف الطرق التالية:
يف االجتماعات الستة للجنة مهننة العمل االجتماعي األردين ، املعقودة يف  العصف الذهين، الذي استعمل -

 . 27/2/1021-22/20/1025رحاب وزارة التنمية االجتماعية خالل الفرتة 
أكادمييا وممارسا،  252احلوارات املفتوحة مع األكادمييني واملمارسني االجتماعيني، البالغ عددهم حوايل   -

 -29/2تنمية االجتماعية واجلامعة األردنية واجمللس الوطين لشؤون األسرة خالل الفرتة اليت عقدت يف وزارة ال
 ؛ لتوفري التغذية الراجعة على خمرجات جلنة مهننة العمل االجتماعي األردين.17/7/1021
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التوافق يف اآلراء على مستويي أعضاء جلنة مهننة العمل االجتماعي األردين، واملشاركني يف احلوارات  -
 املفتوحة. 

وبناء على هذه الطرق البحثية النوعية الثالثة، فيتضح أن جمتمع الدراسة يتألف من األكادمييني واملمارسني 
أكادمييا وممارسا. وأن عينة الدراسة تتألف من أعضاء جلنة  مهننة العمل  252االجتماعيني، البالغ عددهم 

،  1025جتماعية يف اليوم التاسع عشر من شهر تشرين األول االجتماعي األردين، اليت شكلتها وزارة التنمية اال
منهم يعملون يف اجلامعات  %50ممارسني،  %50منهم أكادمييني و %50عضوا،  21وضمت يف عضويتها 

منهم حيملون   %11.11إانث، و  %22.21منهم ذكور و  %11.11يف وزارة التنمية االجتماعية،  %50و
 درجة البكالوريوس أو اللسانس.  % 9.21اجستري و درجة امل %15درجة الدكتوراه و

 نتائج الدراس  ومناقشتها وتوصياهتا -7
 نتائج الدراس -أ

لإلجابة عن السؤال الفرعي األول للدراسة، القائل: ما أهداف مهننة العمل االجتماعي األردين من وجهة نظر 
اجتماعات للجنة مهننة العمل االجتماعي األردين، بعض األكادمييني واملمارسني االجتماعيني؟، فقد عقدت ستة 

لعب الباحث حبكم عضويته يف هذه اللجنة دور امليسر هلا من خالل استعماله فيها لطريقيت العصف الذهين، والتوافق 
 يف اآلراء، اللتني أسفرا عن بلورة أهداف مهننة العمل االجتماعي ، البالغ عددها تسعة، وهي:

  سية للجامعات يف جمايل اخلدمة االجتماعية والعمل االجتماعي.تعزيز القدرة املؤس -
 إجياد هيئة جمتمعية مدنية معتمدة ملنح رخص مزاولة املهنة لالختصاصيني االجتماعيني. -
 رفع كفاء املمارسني امليدانيني االجتماعيني.  -
 إصدار نظام )تشريع( لرتب االختصاصيني االجتماعيني.   -
 ة االجتماعية اليت توظف االختصاصيني االجتماعيني. وضع أسس ومعايري للمؤسس -
  تطوير التشريعات االجتماعية؛ لتشتمل على مفاهيم متطورة يف جمال العمل االجتماعي. -
ترشيح ديوان اخلدمة املدنية لالختصاصيني االجتماعيني بناًء على شهادات مزاولة مهنتهم وبطاقات الوصف  -

 الوظيفي يف جهات استقطاهبم. 
ل املؤسسات االجتماعية التنفيذية مع موظفيها من فئة االختصاصيني االجتماعيني بناًء على رخص تعام -

  مزاولة مهنتهم وبطاقات وصف وظائفهم.
  انضمام األردن إىل االحتاد الدويل لألخصائيني االجتماعيني واالحتاد الدويل للعمل االجتماعي -



The Journal of Media and Social Studies for Specialized Researches (JMSSR) Vo: 2, No: 2, 2017 

           

 
 001 

The Journal of Media and Social Studies for Specialized Research 

 

سؤاهلا الفرعي األول بقوهلا هناك تسعة أهداف ملهننة العمل  وبناء على ما تقدم، تكون الدراسة قد أجابت عن
االجتماعي األردين من وجهة نظر بعض األكادمييني واملمارسني االجتماعيني، ممكن وميكن حتقيقها بنهج الشراكات 

 املؤسسية.
ف مهننة العمل بينما لإلجابة عن السؤال الفرعي الثاين للدراسة، ومفاده: ما األنشطة اليت تضمن تنفيذ أهدا

االجتماعي األردين من وجهة نظر بعض األكادمييني واملمارسني االجتماعيني؟، فقد  تبني من حصيلة االجتماعات 
الستة للجنة مهننة العمل االجتماعي األردين، أن لكل هدف من األهداف التسعة ملهننة العمل االجتماعي أنشطته 

 الكفيلة بتحقيقه، كما هو مبني اتليا:
توحيد اخلطة الدراسية للجامعات. إعداد دليل  نشطة الكفيلة بتحقيق اهلدف األول، سبعة، وهي: األ -

قياس امليول املهنية للطلبة قبل التحاقهم  وضع معايري االختيار لألعضاء اهليئة التدريسية والطلبة. للتدريب امليداين.
االلتزام ابملعايري الدولية الدنيا. وإعداد دراسة  القبول.رفع معدالت  بتخصص العمل االجتماعي، اخلدمة االجتماعية.

حالة تبني مستوى خربة األكادمييني يف اجلامعات وخربة املمارسني ، يرتتب عليها إبرام اتفاقيات تفاهم ما بني اجلامعات 
  ومؤسسات املمارسني امليدانيني.

دراسة ملشروع استحداث نقابة مهنية. واإلطالع إعداد  األنشطة الكفيلة بتحقيق اهلدف الثاين، اثنان، ومها:  -
على املمارسات والتجارب الدولية الفضلى يف جمال أتطري وتنظيم مهنة العمل االجتماعي، واالستفادة من تلك 

 التجارب . 
إعداد مشروع دبلوم مهين للممارسني االجتماعيني  اثنان، ومها:  األنشطة الكفيلة بتحقيق اهلدف الثالث،  -

 .مركز تطبيقي للعمل االجتماعي واستحداثنيني. امليدا
إعداد مصفوفة توضح التجارب واملمارسات الفضلى  األنشطة الكفيلة بتحقيق اهلدف الرابع، ثالثة، وهي: -

يف مهننة العمل االجتماعي وتصنيف رتب االختصاصيني االجتماعيني. عقد ثالث ورش عمل يف خمتلف أقاليم 
نيف الرتب وشروط استحقاقها ابلنهج التشاركي. وإعداد  مشروع  نظام الرتب اململكة؛ إلعداد مشروع لتص

  لالختصاصيني االجتماعيني، ومتريره عرب القنوات التشريعية.
فتح حوارات جمتمعية )عقد ورشة عمل( مع الكفيلة بتحقيق اهلدف  اخلامس، أربعة، وهي:  ألنشطةا -

فة شروط وأسس تعيني االختصاصيني االجتماعيني لديها.  إعداد املؤسسات اليت توظف اختصاصيني اجتماعيني ملعر 
أسس ومعايري )الشروط املرجعية( توظيف االختصاصيني االجتماعيني يف املؤسسات االجتماعية. وعقد ورشة عمل 
 ملناقشة أسس ومعايري )الشروط املرجعية( توظيف االختصاصيني االجتماعيني يف املؤسسات االجتماعية للحصول على

وضع أسس ومعايري توظيف التغذية الراجعة وتعديل هذه األسس واملعايري ورفعها للجهات املعنية العتمادها وإقرارها. و 
  االختصاصيني االجتماعيني يف املؤسسات االجتماعية.
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تشكيل جلنة توجيهية ملراجعة التشريعات الناظمة  األنشطة الكفيلة بتحقيق اهلدف  السادس، ثالثة، وهي: -
مل االجتماعي األردين، لتحديد مدى تضمينها ملفاهيم مهننة العمل االجتماعي األردين كمفهوم االختصاصي للع

عقد ورشة عمل االجتماعي ، وحتديد القوانني واألنظمة والتعليمات املراد تعديلها أو التوصية بسن تشريعات جديدة. 
املؤثر واملتأثرة يف تعديل أو سن التشريعات املتعلقة يف لعرض خمرجات أعمال اللجنة التوجيهية على اجلهات املعنية 

وإعداد مسودة قانون عصري للعمل االجتماعي األردين وإصداره حسب القنوات  مهننة العمل االجتماعي األردين.
  الريمية.

تعديل املسميات الوظيفية حسب وظائف مهنة  األنشطة الكفيلة بتحقيق اهلدف السابع، ثالثة، وهي: -
تطوير قواعد البياانت و  تعديل احلوافز وربطها ابملسميات الوظيفية لالختصاصيني االجتماعيني. االجتماعي. العمل

  لدى ديوان اخلدمة املدنية لتشمل وظائف االختصاصيني االجتماعيني يف مهنة العمل االجتماعي.
على رخص مزاولة املهنة وبطاقات تعبئة الشواغر بناء  األنشطة الكفيلة بتحقيق اهلدف  الثامن، ثالثة، وهي:  -

إجياد نظام ملراقبة وتقييم  تعبئة الشواغر، لدى اهليئة اجملتمعية. وقياس وحتليل معدالت رضا  الوصف الوظيفي.
  االختصاصيني االجتماعيني العاملني مبوجب رخص مزاولة املهنة وبطاقات الوصف الوظيفي.

إنشاء  إصدار قانون للعمل االجتماعي األردين. مخسة، وهي:األنشطة الكفيلة بتحقيق اهلدف التاسع،   -
اشرتاك اهليئة اجملتمعية يف االحتاد  هيئة جمتمعية كمظلة إلدارة شؤون املنتسبني إليها من االختصاصيني االجتماعيني .

شرتاك  احلاصلني وا منح شهادات مزاولة املهنة لالختصاصيني، الذين اجتازوا االمتحاانت.  الدويل للعمل االجتماعي.
  االحتاد الدويل لألخصائيني االجتماعيني  .شهادات مزاولة املهنة يف على 

نشاطا يضمن تنفيذها من قبل  21وهبذا تكون الدراسة قد أجابت عن سؤاهلا الفرعي الثاين بقوهلا أن هناك 
األكادمييني واملمارسني اجلهات املعنية، حتقيق أهداف مهننة العمل االجتماعي األردين من وجهة نظر بعض 

 االجتماعيني.
أما لإلجابة عن السؤال الفرعي الثاين للدراسة، ونصه: ما التغذية الراجعة على أهداف مهننة العمل االجتماعي 
األردين وأنشطتها التنفيذية من خالل احلوارات مع غري معديهما املؤثرين واملتأثرين هبما ؟، فقد عقدت ثالثة لقاءات 

مييني واملمارسني االجتماعيني، أشري إىل مكاهنا وزماهنا وعدد املشاركني فيها يف البند اخلاص مبشكلة هذه مع األكاد
الدراسة، لعب فيها الباحث دوري امليسر واحملاضر من خالل استعماله لطريقيت العرض املوجز، والتوافق يف اآلراء، 

 رجات جلنة  مهننة العمل االجتماعي األردين.اللتني أسفرا عن إقرار املشاركني يف هذه اللقاءات مبخ
أكادمييا وممارسا اجتماعيا أردنيا  252وعليه تكون الدراسة قد أجابت عن سؤاهلا الفرعي الثالث بقوهلا أن قرابة 

الفرتة  قد أقروا عرب حواراهتم، املعقودة يف وزارة التنمية االجتماعية واجلامعة األردنية واجمللس الوطين لشؤون األسرة، يف
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، بصحة أهداف مهننة العمل االجتماعي األردين وأنشطتها التنفيذية، اليت صاغتها جلنة 29/2-17/7/1021
 مهنة االجتماعي األردين.

وإبجابة الدراسة عن أسئلتها الفرعية الثالثة ، تكون قد أجابت أيضا عن سؤاهلا الرئيس بقوهلا هناك أهداف  
ق عليها وعلى أنشطتها التنفيذية من قبل عدد كبري من األكادمييني واملمارسني ملهنة االجتماعي األردين، متواف

 نشاطا. 21االجتماعيني األردنيني، عددها تسعة، وممكن الوصول إليها من خالل أنشطتها التنفيذية، البالغ عددها 
 مناقش  نتائج الدراس  يف ضوء مرجعياهتا النظري  وامليداني :

ات السابقة املشاهبة للدراسة يف موضوعها)أهداف مهننة العمل االجتماعي األردين ابلرغم من غياب الدراس
وأنشطتها التنفيذية كما يدركهما ويوفر التغذية الراجعة عليهما األكادمييني واملمارسني االجتماعيني( ويف منهجيتها) 

 ا تتفق مع مايلي:العصف الذهين، احلوارات املفتوحة، التوافق يف اآلراء(، إال أن جممل نتائجه
البعد النظري للدراسة، الذي يعرب عنه مدخل حتليل النظام، القائم على حتليل مدخالت العمل االجتماعي  -

األردين وعملياته وخمرجاته والتغذية الراجعة، الذي ملس استعماله بكثرة يف مقدمه الدراسة والبندين)أ( و) ب( من 
 إطارها النظري. 

املشار إليه يف مربرات الدراسة، والقائل أبنه ال ميكن إحداث التغيري املخطط يف  مدخل األداء املتوازن،  -
املؤسسات، إال من خالل تنمية املوارد البشرية يف تلك املؤسسات أوال، فتطوير عملياهتا اثنيا، فتحسني خدماهتا اثلثا، 

 فنيل رضا متلقي خدماهتا رابعا وأخريا. 
وتوصياهتا بشأن العمل االجتماعي األردين، املشار إليها يف البند)ب( من استنتاجات الدراسات السابقة  -

 اإلطار النظري للدراسة .
 . (36)تــــــــــــــــــــوجهات االحتاد األورويب حنو متويل مشاريع أولوايت تطوير قطاع العمل االجتماعي األردين  -
 
 توصيات الدراس : -ب

 األردين لعملها؛ لضمان مايلي:مواصلة جلنة مهننة العمل االجتماعي 
نقل صياغة أهداف مهننة العمل االجتماعي األردين وأنشطتها التنفيذية، من جانبها النوعي إىل جانبها  -

؛ جلعلها تقبل املواصفات الذكية) البساطة، القياس، االجناز،  smartالكمي، من خالل التعامل معها وفق قاعدة 
 الواقعية، واحلساسية للزمن(.

                                                           
 .1021، االحتاد األورويب، تقيم نظام احلماية االجتماعية األردين) تقرير غري منشور( (36(
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صياغة مصادر حتقق ومؤشرات أداء وبناء نظامي مراقبة وتقييم وإدارة خماطر ألهداف مهننة العمل  -
 االجتماعي األردين وأنشطتها التنفيذية.

 إعداد اخلطة التنفيذية ألهداف مهننة العمل االجتماعي األردين وأنشطتها. -
 

 خامت :
ملناسبة للحفاظ على استقرارها وأمنها ، ومنها آلية توجد اجملتمعات يف سياق تعاملها مع قضاايها، اآلليات ا 

العمل االجتماعي، اليت ال بد من مهننتها عن طريق تطوير مدخالهتا وعملياهتا وخمرجاهتا، كما لوحظ من معطيات هذه 
نة من الدراسة، اليت بشرت بقابلية العمل االجتماعي يف اجملتمع األردين املعاصر للمهننة شريطة استخالص تلك املهن

الرؤى الوطنية وبناء أسسها ومعايريها على مدركات األكادمييني واملمارسني االجتماعيني، وفتح احلوارات مع املؤثرين 
واملتأثرين هبا، وتوفري متطلبات تنفيذها بنهج الشراكات، ووضع نظام إلدارة خماطر أهدافها،  ونظام آخر ملراقبة وتقييم 

 شرات أدائها.أثرها يف ضوء مصادر حتققها ومؤ 
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