


خصائص الرعاية االجتماعية

  االجتماعي  االداءالرعاية االجتماعية لها بعدين رئيسين بعد عالجي لمن يعجز عن

وبعد مؤسسي حيث تتم المساعدات من خالل مؤسسات اجتماعية

  نسق من الخدمات المنظمة التي تتم وقف لمعايير وقواعد تنظيمية وقوانين تشرف

علي تنفيذها المؤسسات االجتماعية

  تمكين الفرد للتكيف مع البيئة االجتماعية وتحسين الظروف المعيشية له  اليتهدف

في كافة المجاالت التعليمية والترفيهية والصحية

   مسئولية تقديم خدمات الرعاية االجتماعية مسئولية مشتركة بين الحكومة والجهود

.  األهلية    



  الربح المادي تقوم فلسفتها بان لكل   اليمؤسسات الرعاية االجتماعية ال تهدف
.فرد الحق في الحصول علي الخدمات     

  
 ترتبط نظام الرعاية بالمتغيرات االقتصادية والسياسية في المجتمع لذلك فهي  

.تختلف من مجتمع آلخر ومن وقت آلخر    

  هداف عالجية في عالج المشكالت وأهداف وقائية في   أللرعاية االجتماعية
الحد     
.من المشكالت وأهداف تنموية في تنمية الموارد البشرية    

  يديولوجية المجتمع والتشريعات والقوانين السائدة ألي إتخضع خدمات الرعاية
.لي األولويات السائدة والمتفق عليها لتقديم االحتياجاتإالمجتمع باإلضافة  في     



  المباشرة من خالل البرامج والخدمات التي  االنسانيةمقابلة الحاجات
  واالسراحتياجات األفراد  اشباعنحو  توجة

 خدمات وبرامج الرعاية االجتماعية لمعالجة المشكالت مثل  توجة
الفقر والبطالة واالنحراف 

  والمجتمع من الوقوع في  واالسر االفراد توجةتتضمن برامج وقائية
ال تتحول  حتي االنسانيةالمشكالت وذلك عن طريق مقابلة الحاجات 

مشكالت ومنها البرامج الترفيهية واالجتماعية والصحية الي



  تحقيق مستويات مناسبة للصحة والمعيشة ودعم العالقات االجتماعية
بين األفراد والجماعات وتطوير مستوي حياتهم

 الوسائل  ططريقوبيئاتهم االجتماعية عن  االفرادالتكيف بين  احداث
والجماعات والمجتمعات من مقابلة احتياجاتهم  االفرادالتي تمكن  واالساليب

وحل مشكالتهم

  تساعد من لديهم مشكالت للتغلب عليها ومحاولة  تاهيليةتقديم خدمات
مساعدات عينية ألسر المسجونين اعطاءتجنبها مستقبًال مثل 



في ضوء ما سبق من توضيح نشاه الرعاية االجتماعية وأهدافها والخصائص المميزة 
لها أتضح وجود جوانب اتفاق واختالف بين الرعاية االجتماعية والخدمة االجتماعية

  الشباعوجدت منذ بداية البشرية كاستجابة  انسانيةالرعاية االجتماعية هي ظاهرة 
فظهرت نتيجة لعجز النظام االجتماعي  اإلجتماعيةأما الخدمة  االنسانيةاالحتياجات 

والتغيرات التي صاحبت الثورة الصناعية  االنسانيةعن مواجهة المشكالت 
والحروب المتوالية وفشل التشريعات في مواجهة هذه المشكالت وخاصة مشكالت 

  واإلنحرافالفقر 

 الرعاية االجتماعية هي نظام اجتماعي يتضمن إطار من المهن التي تهتم بمساعدة
 واحداثاالستقرار االجتماعي  اليالناس وتحسين المستوي االجتماعي والوصول 

التغير االجتماعي أما الخدمة االجتماعية فهي مهنة تعمل في نطاق الرعاية 
لرعاية ولمواجهة حاجاتهم  انسانيةأنها تشكل موقع متميز كمهنة  االاالجتماعية 

والتغلب علي مشكالتهم  



 تقديم خدمات متنوعة لتحسين الظروف  اليتسعي الرعاية االجتماعية
المعيشية ألفراد المجتمع أما الخدمة االجتماعية فهي تسعي لتقديم أهداف 

:عالجية وقائية وإنمائية يمكن عرضها فيما يلي

مساعدة األفراد والجماعات علي مواجهة المشكالت التي تعوق أدائهم . أ
االجتماعي

التغير في النظم االجتماعية التي لم تستطيع القيام بدورها في سد  حداثإ. ب
االحتياجات اإلنسانية

 اليالمساهمة في تنمية الموارد البشرية من خالل البرامج التي تهدف . ج
نمو الفرد والجماعة



غرس القيم االجتماعية واألخالقية في أفراد المجتمع. د

محاولة منع المشكالت المرتبة بالجريمة من خالل تحسين الظروف . هـ
االجتماعية والتوعية بخطورتها

االكتشاف المبكر لألمراض االجتماعية ومظاهر التفكك من خالل . و
دراسة أسباب المشكالت 

تدعيم التكافل والتضامن االجتماعي ألفراد المجتمع . ز

المساهمة في صياغة السياسات التي من شأنها تسهم في تنمية . ح
المجتمع وتنفيذها وتقويمها



 تتفق كال من الرعاية االجتماعية والخدمة االجتماعية في بعض الخصائص
لي الربح إومنها أنهما يقدمان الخدمات لألفراد خالل مؤسسات ال تستهدف 

 لىإإشباع الحاجات اإلنسانية كما تستند المؤسسة  اليالمادي ولكن تهدف 
تنظيمات وتشريعات

  تقدم الرعاية االجتماعية خدماتها من العديد من المجاالت مثل الطب
واإلسكان والتعليم أما الخدمة االجتماعية فهي تعتمد علي األخصائيين 
االجتماعيين كمتخصصين لتحقيق أهدافها العالجية والوقائية واإلنمائية 

بمختلف المجاالت 

  



الخدمة االجتماعية هي احدي المهن التي تعمل في نطاق الرعاية 
التي توفر خدمات رعاية  اآلخرياالجتماعية شانها شان التخصصات 

أنها ذات موقع متميز الرتباطها بالرعاية  االاجتماعية كالصحة والتعليم 
:االجتماعية وذلك لعدة أسباب وهي كما يلي

 تعمل الخدمة االجتماعية في العديد من المجاالت ومنها مجال رعاية الشباب
والطفولة وغيرها  االسرةومجال  االحداثومجال الرعاية المسنين ورعاية 

 خالل المجاالت السابقة تشتغل كمهنة رئيسية في بعضها مثل رعاية الشباب
ورعاية األحداث ومجال ذوي االحتياجات الخاصة وتلعب دور ثانوي في 

المجال المدرسي والطبي 



   تعمل الخدمة االجتماعية بمؤسسات الرعاية االجتماعية ضمن
مجموعة من التخصصات خالل فريق عمل يسهم في تحقيق أهداف 

المؤسسة

  تسهم في صياغة السياسة االجتماعية بما يتضمنه من برامج
المساعدات االجتماعية العامة والضمان االجتماعي والتعليم والوقاية 

والعالج في ميدان الدفاع االجتماعي حيث تعتبر صائغة لسياسات الرعاية 
االجتماعية وموجه

  االخصائيينممارسوها من  بهاالتي يؤمن  االخالقترتكز علي مجموعة من 
االجتماعيين مثل احترام كرامة الفرد وتقبل الفرد والجماعة والمجتمع واالعتراف 
بحق الفرد في تقرير مصيره وغرس الثقة لدي العمالء مما يجعلها قادرة علي 

   اآلخريتدعيم الرعاية االجتماعية أكثر من المهن 



  الخدمة االجتماعية مهنة جماهيرية بما لها من قدرة علي دراسة
أفراد أو جماعات أو مجتمعات  كانواحتياجات المواطنين سواء 

ومساعدتهم علي إشباع هذه االحتياجات 

  تجديد أساليبها  اليالخدمة االجتماعية مهنة عالمية فهي تسعي
وبرامجها وفقًا للتغيرات الدولية ومشاركتها في المشكالت واالحتياجات 
االجتماعية وعالمية نتيجة لوجود متخصصين في المجتمعات المختلفة 

ومشاركتهم في تكوين القوي العالمية الالزمة لتحسين برامج التدريب 
والممارسة
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