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 اإلهذاء
 

 إلــى ...
من اخرج الناس من الظممات الى النور سيدنا رسول اهلل محمد بن عبد اهلل )صمى    

 اهلل عميو وآلو وسمم( .
 
 أمنًا . وطني العزيز العراق .. جعمو اهلل بمداً    
 
 روح والداي .. تغمدىما اهلل برحمتو الواسعة .. طيب اهلل ثراىما .   
 
 الروح النقية والبيجة الراقدة في سماء النعيم أخوتي )رعد وابتسام( رحميم اهلل .   
 
ينابيع العمم والمعرفة التباشير المشرقة في وضاءات العمم أساتذتي الفضالء ..    

 عرفانًا وتقديرًا .
 
 من أتعبتيا األيام فكانت جباًل يحيل عني ويالت الزمان .. زوجتي إخالصًا واعتذارًا .   
 
 ،حسين،عباس،ختام( حرسيم اهلل.أسامة) أوالدي..  أكبادينبض فؤادي وفمذة    
 
 أخوتي وأخواتي .. )زىير ، يعرب ، نداء ، فاتن( حبًا واعتزازًا .   
 

 اىدي ثمرة جيدي
 

 انثاحث
 شكر وامحىان

 



 و 

والصالة والسالم عمى أشرف خمق اهلل سيدنا محمد الصادق رب العالمين الحمد هلل     
 األمين وآلو الطيبين الطاىرين وصحبو الغر الميامين .

االنتياء من إعداد ىذه األطروحة أن يتقدم بالشكر والعرفان إلى  تيسر الباحث وق    
كاظم العطية( لما بذلتو من جيد عممي مشرفتو األستاذة الفاضمة الدكتورة )فوزية عبد ال

رصين وآراء وتوجييات صائبة وقيمة ، وما اتصفت بو من صبر وخمق ورعاية صادقة 
ومتابعة مستمرة كان ليا األثر الكبير في انجاز ىذه األطروحة .. فجزاىا اهلل عني خير 

 الجزاء .
ي العبادي( رئيس قسم عمم وأتقدم بالشكر والتقدير إلى األستاذ الدكتور )سالم عبد عم    

داري والرعاية خاصة في تحديد عنوان سابقًا االجتماع  لما قدمو من توجيو ودعم معنوي وا 
 األطروحة .

كما يتقدم الباحث بالشكر واالمتنان إلى أساتذة قسم عمم االجتماع ، وأخص منيم      
الىاي عبد  ةتور كلدبالذكر : الدكتور صبيح شياب حمد ، والدكتور مازن بشير محمد ، وا

تورة ناىدة عبد الكريم حافظ ، والدكتور طالب ميدي السوداني ، والدكتورة كالحسين ، والد
ثناء محمد صالح ، والدكتور نبيل نعمان إسماعيل ، والدكتورة فييمة كريم ، والدكتور 

ة فريدة تورة ميادة عبد الرحمن ، والدكتور ككريم محمد حمزة ، والدكتور خالد حنتوش ، والد
 دارة .
ة : مروج ، وسوزان ـالت الدراسـى زميـدم بالشكر والتقدير إلـي بالجميل أتقـواعترافًا من    

أداة الدراسة ولما أبدوه   ، وماجدة .. وشكري وامتناني إلى السادة الخبراء الذين حكموا 
 من تعاون وجيد عممي صادق في رفد خبرتي العممية باستمرار .

جامعة ديالى  –شكري وتقديري إلى موظفي مكتبة كمية التربية األساسية كما أقدم     
والى الست إيمان رحيم أمينة مكتبة قسم االجتماع لما قدموه لي من تسييالت مكتبية ، 

 كما ال يفوتني أن اشكر سكرتارية قسم االجتماع اآلنسة زينب ستار .
 
 

ألستاذ جاسم محمد عبود رئيس محكمة ومن باب العرفان أتقدم بالشكر والتقدير إلى ا    
استئناف ديالى االتحادية ، واألستاذ ساجد عبد الحميد مدير إدارة استئناف ديالى الذين 



 ز 

قدموا لي العون والمساعدة في الحصول عمى المعمومات الكافية إلمالء االستبانة 
 الخاصة بالدراسة .

وي والعممي والى كل من أسيم في ويتقدم الباحث بالشكر والتقدير إلى الخبير المغ    
تقديم المساعدة والعون والدعاء لي ، والى كل من فات الباحث أن يذكر اسمو ليؤالء 

العافية والموفقية وان ينعم عمييم  مجميعًا يدعوا الباحث اهلل العزيز القدير أن يمتعيم بدوا
 باألمان . 

 
 
 

 انثاحث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املضحخهص



 ح 

العراقية في واقعنا المعاصر مشكالت وتحديات عديدة أفرزتيا المرحمة  تواجو األسرة    
التحول و التي يمر بيا المجتمع العراقي متأثرًا بالتغيرات االجتماعية واالقتصادية والثقافية 

العمل بالبد من االىتمام الكبير  فكان،  3002بعد أحداث عام  السيماالتكنولوجي اليائل 
مجموعة األعمال واألدوار التي يقوم بيا األشخاص المؤىمين االجتماعي الذي يمثل )

ن االجتماعيين في المحاكم واألجيزة العدلية التي تيدف يأكاديميًا والمتمثمون باألخصائي
يم( تإلى النيوض باألوضاع االجتماعية وتمكين األفراد الذين فقدوا السيطرة عمى مشاكال

التدخل لدى المتخصصين في العمل إلعادة التوافق األسري مما يتطمب سرعة 
االجتماعي والخدمة االجتماعية ، لتعيد لألسرة العراقية مكانتيا ووظيفتيا األصمية في 

 تحقيق التنشئة االجتماعية .
عداد أطروحتو الحالية التي إومن أجل التعرف عمى ما تم ذكره سعى الباحث إلى     

محاكم األحوال الشخصية العراقية في  ترمي إلى التعرف عمى دور العمل االجتماعي في
 محافظة ديالى . 

)الجانب النظري( وتضمن أربعة فصول ،  الباب األول –تتألف الدراسة من بابين     
من خالل اإلطار العام لمدراسة مشكمة الدراسة وأىميتيا وأىدافيا  الفصل األولتناولنا في 

، وفي  المبحث الثانيت العممية في ، ثم تحديد المفاىيم والمصطمحا المبحث األولفي 
المبحث ن ، يتناولنا اإلطار المرجعي لمدراسة ، وقد اشتمل عمى مبحث الفصل الثاني

تضمن دراسات سابقة والموازنة بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية ، أما  األول
تناولنا فيو  لثالفصل الثاالدراسة ، أما  تي اعتمدتيافقد تضمن النظرية ال المبحث الثاني

تطوره( ، وقد اشتمل عمى  –نشأتو  –اإلطار النظري لمدراسة متضمنًا )العمل االجتماعي 
خصائص العمل االجتماعي ومجاالتو  –ىي : تاريخ العمل االجتماعي  خمسة مباحث

 عممةالمؤىالت لمعمل االجتماعي واألدوات المست –أىداف العمل االجتماعي وركائزه  –
برنامج وقائي لدور األخصائي االجتماعي في التحصين االجتماعي ضد  فيو ، وأخيراً 

فقد تناولنا فيو  الفصل الرابعالمشكالت األسرية في محاكم األحوال الشخصية ، أما 
أيضًا ىي : نشأة الخدمة  خمسة مباحث)الخدمة االجتماعية( ، وقد تكون من 

عالقة  –ة أىدافيا / مبادئيا / طرقيا الخدمة االجتماعي –االجتماعية وقضاياىا الميدانية 
دور األخصائي االجتماعي في محاكم األحوال  –الخدمة االجتماعية بالرعاية االجتماعية 

 نبذة مختصرة عن واقع محاكم األحوال الشخصية ونشأتيا في العراق .   –الشخصية 



 ط 

الفصل د ضم لمدراسة الذي اشتمل عمى )الجانب الميداني( ، فق الباب الثانيأما     
جراءاتسفيو اإلطار المنيجي لمدرا الخامس الميدانية ومنيا مناىج الدراسة وىي :  وة وا 

المنيج التأريخي( وقد  –المنيج الوصفي  –المنيج المقارن  –منيج المسح االجتماعي 
المقابمة  –لجمع البيانات منيا : المالحظة البسيطة  طرائق إجرائيةاستعان الباحث بعدة 

تبانة ، وتطرق الباحث إلى مجاالت الدراسة ومنيا : المجال البشري الذي شمل االس –
( فردًا مجتمعيًا لمدراسة وعينة عن طريق الحصر الشامل لمقضاة والمدراء 851عمى )

واألخصائيين االجتماعيين والنفسيين في محاكم محافظة ديالى ، في حين أنَّ المجال 
أقضيتيا بحدودىا اإلدارية الحالية و لمحافظة مركز او المكاني شمل محافظة ديالى 

واستمرت الدراسة بشقييا )النظري والميداني( مدة زمنية أي )المجال الزماني( من 
فقد تضمن عرض بيانات  الفصل السادس، أما  35/5/3085لغاية  8/2/3082

تضمن مناقشة فرضيات الدراسة ، بينما تضمن  والفصل السابعيا ، مالدراسة وتحمي
 . النتائج والتوصيات والمقترحات  فصل الثامنال

( الختبار 3باستعمال : اختبار مربع كاي تربيع )كا ولجت البيانات إحصائياً وقد ع      
أىمية الفرق المعنوي بين اإلجابات ، وقانون الوسط الحسابي ، واالنحراف المعياري ، 

 كرونباخ( . -ألفاومعامل ارتباط بيرسون ، وقانون التناسب ، ومعامل ارتباط 
توصمت الدراسة إلى عدة نتائج منيا : تأكيد فاعمية دور األخصائي االجتماعي     

ضرورة عرض المستفيدين لمشكالتيم عمى األخصائي االجتماعي و بالعمل االجتماعي ، 
توجيو األسري ذات عمل مضرورة استحداث مكاتب خاصة لو قبل االتصال بالمحكمة ، 

د الدور الريادي لمعمل االجتماعي في حل المشكالت ـمع تأكين المحكمة ـمستقل ع
ضرورة حصول األخصائي االجتماعي عمى استقاللية تامة في عممو ، وعدم و األسرية ، 

أكدت الدراسة استحقاق األخصائي كما تكميفو بأعمال خارجة عن اختصاصو ، 
الدول العربية  في بعضبو ما ىو معمول مع االجتماعي منصب )معاون قاضي( مقارنة 

 ضرورة شمول األخصائي االجتماعي بالحوافز المادية التشجيعية . و ، 
 

: أن يكون لألخصائي االجتماعي دور  ومن النتائج التي توصمت إلييا الدراسة    
نَّ العالقة بين األخصائيين االجتماعيين والنفسيين  اجتماعي رديف ومساند لمقضاة ، وا 

ابية مع ضرورة اشتراك األخصائيين االجتماعيين والنفسيين في والقضاة عالقة مينية إيج



 ي 

أكدت الدراسة عمى ضرورة نجاح المقابمة و دورات تدريبية تطويرية داخمية وخارجية ، 
األولى عمى أن تكون في غرفة مستقمة ، كما أكدت الدراسة عدم البطء في إجراءات 

مشكالت أسرية معروضة لم  فض الخالفات بين الزوجين ، وأكدت الدراسة عدم وجود
يستطع األخصائي االجتماعي حسميا مع ضرورة االتصال بالمصادر الخارجية لمحصول 
عمى المعمومات الخاصة بالمشكمة ، فضاًل عن التوعية باآلثار السمبية لمطالق عمى 

 األسرة والمجتمع . 
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 33-38 الخدمة االجتماعية 5



 ل 

 32-33 األخصائي االجتماعي 1
 31-32 المشكمة االجتماعية 7
 37-31 األجيزة العدلية 1
 37 الطالق 1

 71-31 انفصم انثاوي : اإلطار املرجؼي نهذراصة 
 15-31 الدراسات السابقة األول المبحث
 31 تمييد 
 22-20 دراسات عراقية أوالً 
 52-22 دراسات عربية ثانياً 
 13-52 دراسات أجنبية ثالثاً 
 15-13 موازنة الدراسات السابقة بالدراسة الحالية رابعاً 

 71-11 لمدراسةالنظرية المعتمدة  المبحث الثاني
 801-71 ذراصةانفصم انثانث : اإلطار انىظري نه

 10 تمييد 
 12-18 تاريخ العمل االجتماعي المبحث األول
 13-15 خصائص العمل االجتماعي ومجاالتو المبحث الثاني

 11-15 خصائص العمل االجتماعي 
 13-11 مجاالت العمل االجتماعي 
 11 العمل في المنظمات االجتماعية أوالً 
 11 الديمغرافيالعمل في المجال  ثانياً 
 11 العمل في تخطيط القوى العاممة والموارد البشرية ثالثاً 
 10-11 العمل في المجال االيكولوجي رابعاً 
 10 العمل في مجال العدالة االجتماعية خامساً 

 

 18-10 العمل في مجال التنشئة االجتماعية سادساً 
 18 العمل في مجال الدفاع الوطني سابعاً 



 م 

 13-18 دمة االجتماعية التأىيميةالعمل في مجاالت الخ ثامناً 
 15-12 أىداف العمل االجتماعي وركائزه المبحث الثالث

 المبحث الرابع
 المؤىالت لمعمل االجتماعي واألدوات

 802-11 فيو عممةالمست 

 المبحث الخامس
برنامج وقائي لدور األخصائي االجتماعي في 

التحصين االجتماعي ضد المشكالت واالضطرابات 
 ة في محاكم األحوال الشخصيةاألسري

802-801 

 812-880 انفصم انراتغ : اخلذمة االجحماػية
 888 تمييد 

 881-883 ضاياىا المعاصرةقنشأة الخدمة االجتماعية و  المبحث األول
 827-881 طرقيا -مبادئيا  –أىدافيا  –الخدمة االجتماعية  المبحث الثاني

 830-881 أىداف الخدمة االجتماعية 
 822-838 مبادئ الخدمة االجتماعية 
 832-833 مبدأ التقبل 8
 832 عدة لذاتيةامبدأ المس 3
 837-832 مبدأ حق تقرير المصير 2
 831-837 مبدأ المشاركة 2
 831-831 مبدأ السرية 5
 822-820 مبدأ العالقة المينية 1
 827-822 طرق الخدمة االجتماعية 
 821-822 طريقة خدمة الفرد أوالً 
 823-827 طريقة خدمة الجماعة ثانياً 
 827-823 معتطريقة تنظيم المج ثالثاً 

 

 المبحث الثالث
فمسفتيا  –عالقة الخدمة االجتماعية بالرعاية االجتماعية 

 852-821 المالمح الدينية الحديثة ليا –



 ن 

 021-041 عالقة الخدمة االجتماعية بالرعاية االجتماعية 
 025-020 تماعيةفمسفة الخدمة االج 
 024-025 المالمح الدينية الحديثة لمخدمة االجتماعية 

 851-855 دور األخصائي االجتماعي في محاكم األحوال الشخصية المبحث الرابع

 المبحث الخامس
سيرة مختصرة عن واقع محاكم االحوال الشخصية 

 ونشأتيا في العراق
851-812 

 -815 انثاب انثاوي : اجلاوة امليذاوي 

 810-811 انفصم اخلامش : اإلطار املىهجي نهذراصة وإجراءاجه امليذاوية
 817 تمييد 

 873-811 إجراءات الدراسة المبحث األول
 020-061 مناىج الدراسة أوالً 
 025-020 فرضيات الدراسة ثانياً 
 025 حدود الدراسة ثالثاً 
 025 نمط الدراسة المستخدم رابعاً 

 812-872 يد مجاالت الدراسة وتصميم العينة اإلحصائيةتحد المبحث الثاني
 021 مجاالت الدراسة أوالً 
 026-024 مجتمع الدراسة وتصميم العينة اإلحصائية ثانياً 
 022-024 مجتمع الدراسة 0
 026 عينة الدراسة 5
 021-026 أدوات جمع البيانات ثالثاً 
 014-021 خطوات إعداد أداة الدراسة رابعاً 

 810-815 تبويب البيانات وتحميميا حث الثالثالمب
 012 تبويب البيانات اإلحصائية وتحميميا أوالً 
 011-016 الوسائل اإلحصائية المستخدمة بالدراسة ثانياً 
 011-011 صعوبات الدراسة ثالثاً 

 
 520-010 انفصم انضادس : اإلطار املىهجي نهذراصة وإجراءاجه امليذاوية



 س 

 015 تمييد 
 551-015 ن من القضاة والمدراءوالمبحوث حث األولالمب

 011-015 البيانات األولية عن المبحوثين من القضاة والمدراء المحور األول
 551-011 البيانات العممية الخاصة بالدراسة المحور الثاني

 المبحث الثاني
االجتماعيين  األخصائيينن من والمبحوث

 والنفسيين
550-520 

 552-550 البيانات األولية لممبحوثين المحور األول
 520-552 البيانات العممية الخاصة بالدراسة المحور الثاني

 561-525 انفصم انضاتغ : مىاقشة فرضيات انذراصة

 121-560 انفصم انثامه : انىحائج وانحىصيات
 565 تمييد 

 561-565 النتائج المبحث األول
 521-521 التوصيات والمقترحات المبحث الثاني

 510-524 املصادر واملراجغ
 156-515 قــــــــــــاملالح

 2-3 املهخص تانهغة االوكهيزية

 1 انؼىىان تانهغة االوكهيزية

 
 
 
 
 

 فهرصث اجلذاول
 رقم

 الجدول
 الصفحة عنوان الجدول



 ع 

سرية في العمل عناصر برنامج الوقاية من المشكالت األ 0
 011-011 االجتماعي

دعاوي المعروضة والمحسومة ألنواع المحاكم لمفترة من تفاصيل ال 5
5100-5104 060 

مجتمع الدراسة حسب تقسيم المحاكم عمى األقضية والنواحي في  1
 022 محافظة ديالى

 011 في جامعة ديالى نعدد المبحوثين من التدريسيي 4
 011 عدد المبحوثين من القضاة في محافظة ديالى 2
 011 األخصائيين االجتماعيين في محافظة ديالى عدد المبحوثين من 6
 015 عدد الخبراء والمحكمين 2
 011 توزيع العينة من القضاة والمدراء حسب الفئات العمرية 1
 014 توزيع العينة حسب النوع االجتماعي 1
 012 سنوات الخدمة لمقضاة والمدراء في محاكم األحوال الشخصية 01
 016 عنوان الوظيفيتوزيع العينة حسب ال 00
 016 التحصيل العممي لعينة الدراسة من القضاء والمدراء 05
 012 مكان العمل لممبحوثين من القضاة والمدراء 01

فاعمية دور األخصائي االجتماعي بالعمل االجتماعي في حل  04
 011 المشكالت األسرية

تماعي ضرورة تحويل قضايا النزاعات األسرية إلى األخصائي االج 02
 011 قبل عرضيا عمى المحكمة

ضرورة عرض المستفيدين لمشكالتيم عمى األخصائي االجتماعي  06
 511 قبل االتصال بالمحكمة

ضرورة استحداث مكاتب خاصة لمتوجيو األسري ذات عمل مستقل  02
 510 عن المحكمة

رأي العينة بضرورة استحداث مكاتب خاصة لمتوجيو األسري إذا  01
 515 جابة بـ)نعم(كانت اإل

 

إلمام األخصائي االجتماعي بالتشريعات القانونية يستطيع تقديم خدمات  01
 511 لممستفيدين في المحكمة

 514دور األخصائي االجتماعي في محاكم األحوال الشخصية ىو دور  51



 ف 

 المساعد بعد القاضي

رأي العينة حول دور األخصائي االجتماعي في محاكم األحوال  50
 512 شخصية ىو دور المساعد إذ كان الجواب بـ)نعم(ال

الدور الريادي لمعمل االجتماعي في حل المواقف اإلشكالية األسرية في  55
 516 محاكم األحوال الشخصية

 512 رأي العينة بالدور الريادي لمعمل االجتماعي إذا كان الجواب بـ)نعم( 51

خاصة في عممو يجعمو  حصول األخصائي االجتماعي عمى استقاللية 54
 511 متقبل لممواقف اإلشكالية بمستوى عال  

تكميف األخصائي االجتماعي في محاكم األحوال الشخصية بأعمال  52
 511 خارجة عن تخصصو يدفعو إلى عدم تقبل واجباتو األصمية

رأي المبحوثين بأن لألخصائي االجتماعي دور في تطوير العمل  56
عالء أىمي  511 تو في المحاكماالجتماعي وا 

رأي المبحوثين حول ضرورة األخذ بوجية نظر األخصائي االجتماعي  52
 501 في محاكم األحوال الشخصية في معالجة المشكالت المعروضة

رأي المبحوثين إن العمل االجتماعي يتجو نحو تكوين رأي عام إيجابي  51
 500 في حل مشكالت المجتمع الحديثة

51 
حول وجود األخصائي االجتماعي ضمن إطار العمل رأي المبحوثين 

االجتماعي يساعد القيادات المجتمعية عمى معالجة مشكالت المجتمع 
 في الوقت الحاضر

505 

 505 عوامل نجاح القضاة في الحد من المشكالت األسرية 11

رأي المبحوثين بوجود األخصائي االجتماعي في محاكم األحوال الشخصية  10
 501 توفير الجيد والوقت في حسم القضايا المعروضةيساعد عمى 

رأي المبحوثين حول مساىمة األخصائي االجتماعي في حل القضايا  15
 504 المعروضة يساعد عمى قناعة المواطنين المجوء إليو

رأي المبحوثين حول استحقاق األخصائي االجتماعي )معاون قاضي(  11
 502 العربيةمقارنة مع ما ىو حاصل في بعض الدول 

 

رأي العينة في استحقاق األخصائي االجتماعي منصب         14
 506 )معاون قاضي( إذا كان الجواب بـ)نعم(

 502رأي المبحوثين عن معوقات أداء األخصائي االجتماعي في محاكم  12



 ص 

 األحوال الشخصية

مقترحات المبحوثين لرفع كفاءة األخصائي االجتماعي من خالل  16
 551-501 ة العمل االجتماعي في محاكم األحوال الشخصيةممارس

توزيع العينة حسب الفئات العمرية لممبحوثين في األخصائيين  12
 550 االجتماعيين والنفسيين

 555 توزيع العينة حسب النوع االجتماعي 11
 555 ةعدد سنوات الخدمة في محاكم األحوال الشخصي 11
 551 الوظيفي توزيع العينة حسب العنوان 41
 551 التحصيل العممي لعينة الدراسة 40
 554 التخصص العممي لممبحوثين من عينة الدراسة 45

من الضروري أن يكون دور األخصائي االجتماعي رديفًا ومساندًا  41
 552 لمقضاة في محاكم األحوال الشخصية

 من الضروري أن يكون دور األخصائي االجتماعي رديفًا ومسانداً  44
 556 لمقضاة إذا كان الجواب بـ)نعم(

طبيعة العالقة بين األخصائي االجتماعي وبين أصحاب الموقف  42
 552 اإلشكالي

 552 العمل االجتماعي يتناسب مع امتيازات العمل الوظيفي 46

طبيعة العالقة بين األخصائي االجتماعي والنفسي وبين القضاة  42
 551 عالقة مينية

خصائيين االجتماعيين والنفسيين في دورات تدريبية مشاركة األ 41
 551 وتطويرية أعدتيا المؤسسة

االختالف بين دور األخصائي االجتماعي في محاكم األحوال  41
 551 الشخصية وبين دور األخصائي النفسي

( رأي العينة بتوضيح االختالف بين 41ممحق تابع إلى الجدول ) 21
 511 خصائي النفسيدور األخصائي االجتماعي واأل

 

رأي المبحوثين حول وجودىم في محاكم األحوال الشخصية يوازن  20
 510 بين ما يتطمبو نظام القضاء وبين ما يتطمبو المجتمع

ن ون والنفسيون االجتماعيوالميام األساسية التي يقدميا األخصائي 25
 515 في محاكم األحوال الشخصية



 ق 

ود أخصائي اجتماعي في محاكم رأي المبحوثين حول ضرورة وج 21
 511 األحوال الشخصية من الجنسين

( يوضح رأي أفراد العينة إذا كان الجواب 21ممحق تابع لجدول ) 24
 511 بـ)نعم(

رأي المبحوثين حول الطريقة المثمى آللية إحالة القضايا في محاكم  22
 514 األحوال الشخصية

 512 نيم وبين القضاة في المحكمةرأي المبحوثين حول طبيعة العالقة بي 26
 512 رأي المبحوثين حول طبيعة العالقة بينيم وبين المدراء والموظفين 22

رأي المبحوثين حول الصفات المينية التي ينبغي عمى األخصائي  21
 516 االجتماعي التحمي بيا

رأي المبحوثين بأن يكون األخصائي االجتماعي عمى اطالع عال   21
 512 والتشريعات االجتماعية الحديثة بالقوانين

رأي المبحوثين حول إجراء المقابمة األولى لممستفيدين في غرفة  61
 511 مستقمة

60 
رأي المبحوثين حول المسؤوليات االجتماعية التي ينبغي عمى 

األخصائي االجتماعي إتباعيا عند معالجة المشاكل األسرية خاصة 
 الطالق

511 

حول دور األخصائي االجتماعي في حل المشكالت رأي المبحوثين  65
 540-541 األسرية )الطالق( مثالً 

رأي المبحوثين في أن البطء في إجراءات فض الخالفات بين  61
 540 الزوجين سبب في الطالق

رأي المبحوثين حول البطء في إجراءات فض الخالفات أذا كان  64
 545 الجواب بـ)نعم(

62 
وجود األخصائي االجتماعي في محاكم األحوال رأي المبحوثين حول 

الشخصية ميم إلى درجة أنو يسيل معالجة الخالفات األسرية قبل 
 أن تصبح قضية

541 

 

66 
رأي المبحوثين حول شعورك بأنك كنت المعين األول لمقاضي في 
الحصول إلى الحمول المناسبة لفض النزاعات األسرية في محاكم 

 األحوال الشخصية
544 



 ر 

رأي المبحوثين حول تكميفيم من قبل الدائرة بأعمال خارجة عن  62
 544 اختصاصاتيم وخبراتيم االجتماعية

 542 رأي المبحوثين حول أىم العوامل الرافعة لنجاح العمل االجتماعي 61

رأي المبحوثين حول أن لألخصائي االجتماعي دورًا كبيرًا في بناء  61
 546 ين في محاكم األحوال الشخصيةجسور المحبة والثقة بين الموظف

رأي المبحوثين حول وجود مشكالت أسرية معروضة عمى محاكم  21
 546 األحوال الشخصية لم يستطع األخصائي االجتماعي حسميا

20 
رأي المبحوثين حول وجود مشكالت أسرية معروضة عمى محاكم 
ن األحوال الشخصية لم يستطع األخصائي االجتماعي حسميا إذا كا

 الجواب بـ)نعم(
542 

رأي المبحوثين حول االنشغال بالمصادر الخارجية لمحصول عمى  25
 541 المعمومات الخاصة بالمشكمة أمرًا ضرورياً 

بـ)نعم( حول االتصال بالمصادر  ارأي المبحوثين الذين أجابو  21
 541 الخارجية

عي رأي المبحوثين حول أىم معوقات أداء عمل األخصائي االجتما 24
 521 في محاكم األحوال الشخصية

رأي المبحوثين بأنيم ىم المسؤولين عن األدوار اآلتية في العمل  22
 520 االجتماعي

 
 
 
 
 
 
 

 فهرصث األشكال
 رقم
 الشكل

 الصفحة عنوان الشكل



 ش 

 22 اىتمامات األخصائي االجتماعي في مينتو 0

ماعي عند تسمسل أساليب الوقاية التي يستخدميا األخصائي االجت 5
 012 دراسة الحالة أو القضايا المعروضة أمامو

 

 فهرصث املخططات
 رقم

 المخطط
 الصفحة عنوان المخطط

 11 العمل االجتماعي وتطبيقاتو في المجتمع 0
 12 مجاالت العمل االجتماعي 5
 11 أنواع األدوات المستخدمة في العمل االجتماعي 1
 001 دينياأىم مفاصل الخدمة االجتماعية وميا 4
 015 أنواع العالقات المينية بين األخصائي االجتماعي والمستفيد 2

 

 فهرصث املالحق
 رقم

 الممحق
 الصفحة عنوان الممحق

مجمس القضاء األعمى رئاسة استئناف ديالى  إلىتسييل ميمة  0
 511 االتحادية

 514 إلى كافة محاكم األحوال الشخصية التابعة ليذه الرئاسة عماما 5
 512 استبانة استطالعية 1
 115-516 استبانة آراء الخبراء لمقضاة والمدراء 4
 105-111 االجتماعيين والنفسيين لألخصائييناستبانة آراء الخبراء  2
 101-101 االستبانة في صورتيا النيائية لمقضاة والمدراء 6

 األخصائييناالستبانة في صورتيا النيائية لممبحوثين من  2
 156-101 اعيين والنفسييناالجتم

 



 قدمة :امل
 

 

2 

   

 
 ةــــاملقدم

لقد تعرض المجتمع العراقي بكل مؤسساتو االجتماعية إلى صور وأشكال من     
التغيرات االجتماعية واالقتصادية والحضارية والتكنولوجية نتيجة لالنفتاح عمى   العالم 

 3002اث عام       بعد أحد السيماالكثير من أساساتو  قوضتالخارجي ، ربما قد 
االجتماعية ، تمثمت بالحروب والحصار وآخرىا  اليزاتحيث عانى ولعقود طويمة من 

االحتالل األمريكي ، ومشكمة النزاعات الداخمية التي عممت وال تزال تعمل عمى تطور 
ة الوطنية واىتزاز المعايير والقيم ـاليوي ي تفتيتـالتناقضات في المجتمع ، بشكل يساىم ف

التحوالت  ًا منتي تؤدي إلى الشعور بالعجز والضياع ، إنَّ ىذه التغيرات تمثل أنواعال
األسرة العراقية في الواقع  وىكذا باتتن ، و العمماء االجتماعي رصدىاالرئيسة التي 

المعاصر تواجو مشكالت وتحديات عديدة أفرزتيا المرحمة التي مَر بيا المجتمع العراقي 
دخل من خالل التخصصات في الخدمة االجتماعية والعمل ، مما تطمب سرعة الت

االجتماعي ، الذي يمكن وصفو بأنو مجيودات اجتماعية منظمة تيدف إلى ضمان 
في العمل عمى  مساىمة منيمن ، و ن اجتماعيو يقوم بو أخصائيالذي التقدم االجتماعي 

ة وضمان تغيير الظروف غير المالئمة لمعيش بدرجة تكفل مستويات أفضل لممعيش
 لتحقيق التنشئة االجتماعية لتعيد لألسرة وظيفتيا األصمية . 

وتحاول الدراسة الحالية أن تكشف عن دور العمل االجتماعي في محاكم األحوال     
الشخصية العراقية ، النعدام التوجو لالستعانة باألخصائيين االجتماعيين عمى الرغم من 

مستخمص بالمغة العربية ومقدمة وقائمة دراسة أىمية وجودىم فييا ، وقد ضمت ىذه ال
ثمانية فصول موزعة عمى بابين : األول نظري ، بأىم المصادر التي اعتمدتيا الدراسة و 

 واآلخر ميداني وعمى النحو اآلتي : 
 الجانب النظري ، فقد تضمن أربعة فصول ىي : الباب األول : -
عناصر الدراسة النظرية  –اسة( تحت عنوان )اإلطار العام لمدر  الفصل األول : -

 ومفاىيميا العممية ، وقد تضمن مبحثان ىما : 
 
 عناصر الدراسة ومكوناتيا :  المبحث األول : -
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 أواًل . مشكمة الدراسة .                  
 ثانيًا . أىمية الدراسة .                   
 ثالثًا . أىداف الدراسة .                   

 تحديد المفاىيم والمصطمحات العممية .  الثاني :المبحث  -
 تحت عنوان )اإلطار الرجعي لمدراسة( ، وقد تضمن مبحثان ىما :  :الفصل الثاني  -
تحت عنوان دراسات سابقة ، وفييا استعراض الباحث عدد من  المبحث األول : -

الدراسات السابقة المشابية والقريبة من الدراسة الحالية ، بعضيا 
عراقية ، وبعضيا اآلخر دراسات عربية ، فضاًل عن بعض 

 الدراسات األجنبية . 
كيفية النظرية المعتمدة من قبل الدراسة ، وىي نظرية الدور و  المبحث الثاني : -

 توظيفيا في الدراسة الحالية .
العمل االجتماعي  –الذي كان تحت عنوان )اإلطار النظري لمدراسة الفصل الثالث :  -

 تطوره( ، فقد تضمن خمس مباحث ىي : –نشأتو  –
 تاريخ العمل االجتماعي . المبحث األول : -
 خصائص العمل االجتماعي . المبحث الثاني : -
 أىداف العمل االجتماعي وركائزه . المبحث الثالث : -
 المؤىالت لمعمل االجتماعي واألدوات المستخدمة فيو . المبحث الرابع :  -
وضع برنامج وقائي لدور األخصائي االجتماعي في التحصين  المبحث الخامس : -

االجتماعي ضد المشكالت واالضطرابات األسرية في محاكم 
 األحوال الشخصية .   

الذي كان تحت عنوان )الخدمة االجتماعية( ، فقد تضمن خمس  ع :الفصل الراب -
 مباحث أيضًا وىي :

 نشأة الخدمة االجتماعية وقضاياىا الميدانية . المبحث األول : -
 طرقيا . –مبادئيا  –أىدافيا  –الخدمة االجتماعية  المبحث الثاني : -
المالمح  –فمسفتيا  –جتماعية عالقة الخدمة االجتماعية بالرعاية اال المبحث الثالث : -

 الدينية الحديثة ليا . 
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 دور األخصائي االجتماعي في محاكم األحوال الشخصية .  المبحث الرابع : -
نبذة مختصرة عن واقع محاكم األحوال الشخصية ونشأتيا في  المبحث الخامس : -

 العراق .        
 عة فصول أيضًا وىي :الجانب الميداني ، فقد تضمن أرب الباب الثاني : -
جراءات الفصل الخامس : - الميدانية( ،  وتحت عنوان )اإلطار المنيجي لمدراسة وا 

استعرض فيو البحث مناىج الدراسة وفرضياتيا وأدوات جمع 
 البيانات ، فضاًل عن الوسائل اإلحصائية لمدراسة . 

 عرض نتائج الدراسة وكيفية جدولتيا وتحميميا .  الفصل السادس : -
مناقشة فرضيات الدراسة ، لمتعرف عمى المقبولية أو المرفوضية  الفصل السابع : -

 منيا.
 النتائج والتوصيات والمقترحات ، ذات الصمة بالدراسة الحالية . الفصل الثامن : -
 
 

ليه ُأنيب  وما توفيقي إال باهلل عميه توكمت وا 
 
 
 

 
 

 الباحث
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 األول انباب
 اجلانة اننظري

 األول انفصم
 اإلطار انعاو نهدراست 

 عناصر اندراست اننظريت ويفاهيًها انعهًيت 
 :نتًهيد ا

ال يمكف لمباحث القياـ باإلجراءات الميدانية والتطبيقية مف دوف وجود إطار نظري     
ث والدراسات ، لمدراسة ، لذلؾ يعد اإلطار النظري ذا أىمية كبيرة فيما يتعمؽ بالبحو 

فاإلطار العاـ لمدراسة يحتوي عمى مشكمة الدراسة كونيا الشيء الغامض الذي يتطمب 
التحديد والتأطير مف الباحث بشكؿ يجعمو أكثر وضوحًا ، مع تحديد أىمية الدراسة كونيا 
معالجة لممشكمة التي يسعى الباحث لدراستيا ، مع تحديد األىداؼ التي يطمح الباحث 

قيا ، كذلؾ يتضمف ىذا الفصؿ محورًا لتحديد المفاىيـ والمصطمحات العممية إلى تحقي
الخاصة بالدراسة ، مع توضيح بعض المصطمحات العممية التي ليا عالقة مباشرة 

 بالدراسة الحالية .
 

 املبحث األول
 عناصر اندراست ويكىناتها

 Study Problemأواًل . يشكهت اندراست    

سة نقطة البداية لعمؿ الباحث ، وبدوف مشكمة أو موضوع ما ، ال تمثؿ مشكمة الدرا    
مف أجؿ معالجة شيء ، وال يتوقؼ مفيوـ لمدراسة  اً الحاؿ مبرر لمباحث بطبيعة يكوف 

المشكمة ىنا عمى تسميتيا أو اقتراح عباراتيا ، بؿ يتعدى ذلؾ إلى تناوؿ عدد مف 
 (1)مشكمة الدراسة وتحديد عناصرىا الجوانب أو العناصر الفرعية التي تساىـ في توضيح

.  

                                                 

(1) Fraenkle , J , R , & Wallen , N , E ; How to design and evaluate research in 

education (2
nd

 ed) , New York : Mc Graw – Hill INC , 1993 . p.203 .  
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، ( 1)وتعد مرحمة انتقاء مشكمة الدراسة مف أىـ المراحؿ في إجراء البحوث االجتماعية    
وجود عقبة أماـ إشباع حاجاتنا أو موقؼ  أونعني بمشكمة الدراسة حاجة لـ تشبع ، و 

( بأنيا : Emil-Littre، والمشكمة عرفيا )أميؿ لتري  (2)غامض ال نجد تفسيرًا محددًا لو
" كؿ عائؽ يقؼ مانعًا لتحقيؽ ىدؼ معيف ، ويبعث نزعة التحدي ، ويتطمب اجتيازه 

 . (3)الكثير مف الجيد والتفكير "
دور العمؿ االجتماعي في متمثمة بوعمى وفؽ ىذا برزت مشكمة الدراسة الحالية     

يمر بيا المجتمع العراقي  محاكـ األحواؿ الشخصية العراقية ، مف طبيعة المرحمة التي
مف ضغوط مختمفة ، وعمى األصعدة كافة بسبب التغيرات التي طرأت عميو في العقود 
األخيرة متمثمة بالحصار االقتصادي لعشرة سنوات والحروب والدمار الذي عـ البمد وأخيرًا 

ف  االحتالؿ األمريكي ، و  الفرد  ىذه المتغيرات كاف ليا األثر السيئ عمى طبيعة حياة ا 
العراقي بصورة عامة واألسرة العراقية بصورة خاصة ، إذ واجو المجتمع العراقي جممة مف 

تمثمت بفقداف  غير مستقرة حقباً التحديات واالحباطات تمثمت في أف  ىذا الجيؿ عاش 
والبطالة والجريمة المنظمة ، مع انتشار تعاطي المخدرات  واإلرىاباألمف والتيديد 
ية والفقر والحرماف ، والمشكالت االجتماعية المتمثمة بالطالؽ والتفريؽ والضغوط الماد

والتفكؾ األسري والزواج خارج المحكمة ، وتعدد الزوجات والزواج المؤقت بأنواعو ، 
ثبات النسب ، لذلؾ أصبح مف الضروري وجود مؤسسات قضائية لمعمؿ االجتماعي  وا 

الجتماعية ، متمثمة في دور العمؿ تعمؿ عمى تحصيف المجتمع مف ىذه المشكالت ا
االجتماعي في محاكـ األحواؿ الشخصية مف خالؿ األخصائييف االجتماعييف 

 واألخصائييف النفسييف . فاألكاديميي
 إلى واإلغاثة واإلحسافلقد تطورت مفاىيـ العمؿ االجتماعي في العراؽ مف المساعدة     

الحماية  إلىلرعاية االجتماعية وصواًل ا إلى( ، ثـ Social Workالخدمة االجتماعية )
كة األماف االجتماعي ، وبيف تمؾ المفاىيـ كانت ىناؾ مفاىيـ باالجتماعية المتمثمة بش

                                                 

  .25، ص 1968جمال زكي والسيد يس ؛ أسس البحث االجتماعي ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  (1)
(2) Konl , L. ; Methodology of educational research , New Delhi Vikas 

Publishing house PVTLTD , 1997 . p.105 . 

(3) Emil – Littre ; Dietion are Delangne France , Cais Tom 3
rd

 Galllmar 1/a , 

1970 . p.54 . 
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أخرى يتـ تداوليا بوصفيا أنشطة مؤسسات تعبر عف التطبيقات الواقعية لتمؾ المفاىيـ 
ختصاصاتيا عمى صعيد الميداف مثؿ : الضماف االجتماعي ، دور الدولة بمختمؼ ا

ووظائفيا ، فضاًل عف صناديؽ الزكاة ، التكافؿ االجتماعي ، مشاريع القروض الصغيرة 
 . (1)وغيرىا
وعمى ما تقدـ نحاوؿ التعرؼ مف خالؿ الدراسة الميدانية في محاكـ األحواؿ     

الشخصية في محافظة ديالى عمى واقع المياـ البحثية لألخصائي االجتماعي في األجيزة 
ية ، وبناء برنامج اجتماعي عممي لتحصيف المجتمع ومعالجة مشكالت األفراد الذيف العدل

مواجية الحياة بصورة طبيعية  مىتعرضوا ليزات اجتماعية أو نفسية ، جعمتيـ عاجزيف ع
، ولجعميـ قادريف عمى الوقوؼ عمى أقداميـ ومساعدتيـ عمى التكيؼ واالندماج في 

تماعي يعاني مف عدـ التفعيؿ وأخذ دوره في المؤسسات المجتمع ، ولما كاف العمؿ االج
البد مف تقديـ مجموعة مف التساؤالت التي تحاوؿ أف تشكؿ إجاباتيا إطارًا كاف العدلية ، 

ىا ، وفي آميمًا لتحديد الوجية التي تسير فييا الدراسة الحالية سعيًا إلى النتائج التي تتوخ
 مقدمة ىذه التساؤالت ما يمي : 

د العمؿ االجتماعي طريقة لالستمرار في معالجة القضايا والمشكالت كيؼ يج .1
 االجتماعية في المجتمع؟

 ما مستوى العمؿ االجتماعي المقدـ عمى شكؿ مساعدات ألفراد المجتمع؟ .2
ما مقدار مساىمة األخصائي االجتماعي في األجيزة العدلية ودوره في مجاؿ  .3

 العمؿ االجتماعي؟
داري والوظيفي في األجيزة العدلية عمى دور األخصائي ما مدى تأثير الجانب اإل .4

 االجتماعي؟
االجتماعي في معالجة  األخصائيما مدى تطبيؽ الخبرة العممية مف قبؿ  .5

 المشكالت األسرية؟

                                                 

اية االجتماعية مراجعة استطالعية ، بحث د. ناهدة عبد الكريم حافظ ؛ األمن اإلنساني وشبكة الحم (1)
مقدم إلى ندوة وزارة العمل والشؤون االجتماعية ، حول شبكة الحماية االجتماعية والعموم االجتماعية 

  .  2006، الوقائع واآلفاق ، 
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 Socialىؿ يكوف دور العمؿ االجتماعي محجـ أي في عزلة اجتماعية ) .6

Isolation اؿ الشخصية؟( عف العمؿ اإلداري والوظيفي في محاكـ األحو 
ىؿ أف  مقترحات وتوصيات الدراسة الحالية قادرة عمى تنمية دور األخصائي  .7

 االجتماعي في محاكـ األحواؿ الشخصية؟
 

 :   Important of Studyاندراست   أهًيتثانيًا . 
إف  األجيزة القضائية تشكؿ ركنًا أساسيًا مف أركاف البناء االجتماعي ، والتي تسيـ     

المجتمع وتحقيؽ أمنو ، وتعمؿ عمى حفظ مكونات ذلؾ البناء وتكاممو مف في ضبط 
خالؿ إصدارىا األحكاـ القضائية العادلة والمنسجمة مع طبيعة الواقع االجتماعي الُمعاش 
، والتي بدونيا ينعدـ النظاـ في المجتمع وتقؿ قدرة مؤسساتو عمى أداء وظائفيا بفاعمية ، 

 . (1)ؿ إلى االنييارؤو وبالتالي يتصدع بناؤه وي
تعود أىمية الدراسة الحالية )دور العمؿ االجتماعي في محاكـ األحواؿ الشخصية     

ونظمو يواجو  العراقية( إلى ظيور المشكالت المجتمعية ، دليؿ عمى أف  المجتمع بكيانو
فات تحديًا وتيديدًا والبد مف إيجاد حموؿ تصحح الوضع فيو بوسائؿ مقبولة لعالج االنحرا

، إذف أىمية الدراسة تتحدد أساسًا بمدى أىمية المشكمة موضوع الدراسة ، ومدى أبعادىا 
 . (2)وواقعيتيا وجديتيا وكؿ ما يتصؿ بيا

لذلؾ يتركز العمؿ االجتماعي في محاكـ األحواؿ الشخصية عمى دور األخصائي     
المتكامؿ ألداء  االجتماعي ، ومدى االستقالؿ الوظيفي الذي يعد أحد خصائص الشخص

الوظائؼ االجتماعية والنفسية والعالجية ، والشخص السميـ الذي يتميز باإلبداع والبحث 
عف خبرات جديدة لتحقيؽ ذاتو بصورة مستمرة البد لو مف التحمي بالموضوعية والتخمي 

 . (3)عف التحيز والذاتية في عممو

                                                 

، دار الصفاء لمنشر والتوزيع ، عمان ،  1غني ناصر حسين القريشي ؛ الضبط االجتماعي ، ط (1)
  .  341، ص 2011

  .  68، ص 1989، مطابع دينار ، ليبيا ،  3عمر التوحي الشيباني ؛ مناهـج البحث االجتماعـي ، ط (2)
دارون شمتز ؛ النظريات الشخصية ، ترجمة : حمد دلي الكربولي وعبد الرحمن القيسي ، مطبعة  (3)

  .  304، ص 1989جامعة بغداد ، 
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ماعي داخؿ األجيزة العدلية تعود إف  إسيامات األخصائي االجتماعي في العمؿ االجت    
أىميتيا في مستويات عامة تتعمؽ بطبيعة الممارسة العامة لمعمؿ االجتماعي ، ويمكف 

 : (1)توضيح ىذه المستويات فيما يمي
االجتماعي   المستوى األوؿ : )مستوى الوحدات الكبرى( لمممارسة العامة لمعمؿ  .1

المجتمعات ككؿ ،   تمع أو ، حيث يتضمف التعامؿ مع منظور شامؿ مع المج
ويشمؿ ىذا المستوى الذي نحف بصدده عمى وضع السياسة االجتماعية التي 

 الدولي .   أو الوطني تيدؼ إلى الدفاع عف الحقوؽ عمى المستوى القومي 
العامة في العمؿ االجتماعي  المستوى الثاني : )مستوى الوحدات المتوسطة( .2

يئات والمنظمات الصغيرة والجماعات األخرى ويتضمف ىذا المستوى العمؿ مع الي
، ويشمؿ ىذا المستوى مف الممارسة العامة وضع السياسات في ىيئة مختصة 
بالعمؿ االجتماعي ، وتقديـ الخدمات االجتماعية ، أو تطوير وتفعيؿ البرامج 

  الخاصة بأحد المجتمعات المجاورة . 
ارسة العامة لمعمؿ االجتماعي لممم المستوى الثالث : )مستوى الوحدات الصغرى( .3

، والذي يتضمف تقديـ الخدمات لألفراد والجماعات الذيف فقدوا السيطرة عمى 
 الظروؼ التي يمروف بيا . 

   إذف يستطيع األخصائي االجتماعي أداء ميامو اإلنسانية ىذه مف خالؿ اعتماد    
الحالة    ية والذاتية في دراسةالعممية ومياراتو العممية وخبراتو ومؤىالتو األكاديم أدواتو

الفردية أو الظاىرة االجتماعية أو المشكمة اإلنسانية التي تعرض أمامو بغية معالجتيا 
ووضع حد ألثارىا السمبية ، والعمؿ عمى إعادة تكييؼ صاحبيا لمجامعة أو المجتمع 

 . (2)كيةالمحمي الذي يعيش فيو كيفما يتمكف مف قيادة حياة اعتيادية وفاعمة وداينمي
 وُيعد      ويؤدي األخصائي االجتماعي دورًا متميزًا في محاكـ األحواؿ الشخصية     

نقطة بداية العمؿ االجتماعي ، التي تنظر في قضايا الزواج والطالؽ والمشكالت العائمية 
خارج المحكمة        والنفقة والميراث والوصايا وضـ األطفاؿ وتعدد الزوجات والزواج 

                                                 

(1) Demiris George ; Social Worker in Formatics : A Parker Oliver Debar , 

2006 . p.44 . 

،         ص  1968محمد كامل البطريق ؛ مناهج خدمة المجتمع ، مكتبة القاهرة الحديثة ، مصر ، ( 2)
 .  66-65ص
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مف القاضي جمع     ت النسب ، وعند رفع مثؿ ىذه القضايا إلى المحاكـ يتطمب واثبا
الحقائؽ والمعمومات االجتماعية عنيا ، ودراسة ظروفيا الموضوعية والذاتية ، والقوى 

القانوني وطبيعة عممو  بحكـ اختصاصو  الظاىرة والكامنة المؤثرة فييا ، والقاضي 
يستطيع التعرؼ عمى الجانب      الشخصية ال  واؿاألحوجسامة مسؤولياتو في محكمة 

ما لـ يعتمد عمى  أمامووالسموكي في ىذه القضايا التي تعرض  واإلنسانياالجتماعي 
وجود األخصائي االجتماعي الذي     تقرير األخصائي االجتماعي ليا ، لذا البد مف 

مومات والبيانات جنب معو ، ليتولى مياـ جمع وتصنيؼ وتحميؿ المع إلىنبًا جيعمؿ 
نحو  اإلنسافوتوجيو ،  (1)المحكمة إلىالشخصية المحالة  األحواؿاالجتماعية عف قضايا 

جميعًا ، قاؿ تعالى في محكـ  ولإلنسانيةتحقيؽ الخير والعدؿ لنفسو وألسرتو ولمجتمعو 
    كتابو العزيز : " 

   

  

    

   


(2)

، ويقوؿ اإلماـ الغزالي : " إف  جمب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الحؽ ، وصالح  
الخمؽ في تحصيؿ مقاصدىـ ، ولكننا نعني بالمصمحة عمى مقصود الشرع مف الخمؽ 

فظ عمييـ دينيـ وأنفسيـ وعقميـ ونسميـ وماليـ[ ، فكؿ ما يتضمف ىذه خمسة ]وىو أف يح
األحواؿ الخمسة فيو مصمحة ، وكؿ ما يفوت ىذه األحواؿ الخمسة فيو مفسدة ودفعيا 

 . (3)مصمحة "
 
 
 

ويرى العالمة عبد الرحمف بف خمدوف في مقدمتو المشيورة : " في أف  العمراف البشري     
، أعمـ أنو قد تقدـ لنا في غير موضع أف  االجتماع  أمرهنتظـ بيا البد لو مف سياسة ي

                                                 

(1) Fink , A ; The Field of Social Work , New York , 1968 . PP.380-381 .  

 .  104مران ، اآلية : القرآن الكريم ؛ سورة آل ع( 2)
،  1989، مطبعة الخمود ، بغداد ،  1محسن عبد الحميد ؛ اإلسالم والتنمية االجتماعية ، ط( 3)

 .  139ص
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لمبشر ضروري ، وىو معنى العمراف الذي نتكمـ فيو ، وأنو البد ليـ في االجتماع مف 
حاكـ يرجعوف إليو وحكمو فييـ تارة يكوف مستندًا إلى شرع منزؿ مف عند اهلل  – وازع

العقاب عميو الذي جاء بو مبمغو ، وتارة إلى إيمانيـ بالثواب و  –يوجب انقيادىـ إليو 
سياسة عقمية يوجب انقيادىـ إلييا ما يتوقعونو مف ثواب ذلؾ الحاكـ بعد معرفتِو 

 . (1)بمصالحيـ "
 

 وتتجمى أهمية الدراسة الحالية فيما يمي :
 . األهمية النظرية المعرفية :1

المجتمع بكيانو  أف  عية دليؿ عمى ظيور المشكالت المجتم تعود أىمية الدراسة إلى أف      
ونظمو يواجو تحديًا وتيديدًا ، والبد مف إيجاد حموؿ تصحح الوضع بوسائؿ مقبولة لعالج 

 ىذه االنحرافات طبقًا لخطة مدروسة . 
 

 : تطبيقية. األهمية ال2
العدلية  األجيزة والسيماالدراسة في مجاؿ المؤسسات الحكومية  أداةتطبيؽ  إمكانية    

الصراعات وفقداف  استثنائية تولدت مفوأنو يشيد ظروفًا  السيماالمحاكـ في المجتمع و 
األمف وعدـ التوافؽ االجتماعي ، ويمكف عد ىذه الدراسة محاولة لرفد المكتبات العراقية 

 . المدةتعكس واقع المجتمع العراقي في ىذه  أصيمة بأفكار
 

 : عمى المستوى الشخصي لمباحث. األهمية 3
تتبمور أىمية الدراسة الحالية مف خالؿ محاولة االستفادة مف النتائج االيجابية التي     

يجري التوصؿ إلييا عف طريؽ التوافؽ األسري وبناء أسرة ناجحة في المجتمع قادرة عمى 
 تربية أبنائيا مف خالؿ تنشئة اجتماعية سميمة .

 
 : Objectives of studyثانثًا . أهداف اندراست    

                                                 

 .  302، ص 1978عبد الرحمـن بن خمـدون ؛ مقدمـة ابن خمـدون ، الفصل الحادي والخمسون ، ( 1)
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    ، حتى يمكف معرفة الشيء الذي سيتـ تحقيقو ،  أىداؼدراسة بدوف  أيةال تتـ     
تفرض عمى الباحث مجموعة ، لذلؾ  (1)واالىتمامات لنيؿ ىذا الشيء األنشطةثـ توجيو 

مف التساؤالت بشأف ظاىرة محددة أو مشكمة عممية أو تطبيقية ، وقد ادفعو أمور عدة 
 . (2)ذه األمور ىي األىداؼ المتوخاة مف القياـ بالدراسةلتقديـ ىذه التساؤالت ، وى

 ولعؿ أبرز األىداؼ التي تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيقيا ىي : 
التعرؼ عمى دور العمؿ االجتماعي المتمثؿ باألخصائي االجتماعي في تشخيص  .1

 . أنموذجاً وحؿ المشكالت األسرية مثؿ : الطالؽ 
جتماعي وعالقتو بالمستفيديف مف خدمات محاكـ التعرؼ عمى دور األخصائي اال .2

 األحواؿ الشخصية . 
وضع برنامج عممي اجتماعي يساعد األخصائي االجتماعي في معالجة  .3

 المشكالت األسرية بحيث يساعده عمى خمؽ التوافؽ االجتماعي . 
وضع الحموؿ المناسبة لممعوقات التي تواجو عمؿ األخصائي االجتماعي في  .4

 ؿ الشخصية . محاكـ األحوا
 
 
 
 
 
 
 
 

 املبحث انثاني
 Defining of the Conceptualization حتديد املفاهيى واملصطهحاث انعهًيت

                                                 

(1) Fox , D , J ; The research process in education , New York , Holt , Rinehart 

and Winston , INC , 1969 . P.122. 

، مكتبة االنجمو المصرية ، القاهرة ،  2عبد الباسط محمد حسن ؛ أحوال البحث االجتماعي ، ط (2)
  .  107، ص 1971
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( فػي Terms( والمصػطمحات العمميػة )Conceptsيتـ تحديد مجموعة مػف المفػاىيـ )    
معظػػـ البحػػوث والدراسػػات ذات العالقػػة بموضػػوع تمػػؾ الدراسػػات والبحػػوث ، ممػػا يسػػتوجب 

زالة الغموض عنيا لكي تتاح لمقارئ الفرصة لفيميا .شرحي  ا وتفسيرىا وا 
 تػأتيالدراسػة  أوتحديد المفػاىيـ والمصػطمحات العمميػة التػي يتناوليػا البحػث  أىمية إف    

لفيػػـ البحػػث  القػػارئ تييػػئومػػدخاًل لمدراسػػة ، وىػػي مػػف ثػػـ  أرضػػيةمػػف خػػالؿ كونيػػا تشػػكؿ 
زالة جب عمى الباحػث فػي بدايػة بحثػو تخصػيص و لذلؾ الغموض الذي يحيط بالدراسة ،  وا 

ممفػػاىيـ العمميػػة التػػي يتػػداوليا بحثػػو وتحديػػدىا ، ليكػػوف لتقػػديـ ىويػػة تعريفيػػة لحقػػؿ مسػػتقؿ 
المختص وغيػر المخػتص عمػى بينػة منيػا ، ولكػي يفيػـ الفرضػيات والنتػائج النيائيػة  القارئ

ت نبحػػػث فييػػػا عػػػف العالقػػػات ، وتعػػػد ىػػػذه المفػػػاىيـ متغيػػػرا (1)الدراسػػػة إلييػػػاالتػػػي تتوصػػػؿ 
 . (2)التجريبية

                                                                     Roleالدور      -
 Social Action                                   العمؿ االجتماعي     -
 Personal Status Courts                  محاكـ األحواؿ الشخصية  -
   Social Welfare                   عاية االجتماعية                 الر  -
 Social Work                                       الخدمة االجتماعية -
 Social Worker                                 األخصائي االجتماعي -
 Social Problem                                   المشكمة االجتماعية -
 Judicial Institution                                    األجيزة العدلية -
 Divorce                                                        الطالؽ -

 :     Role. اندور 1

                                                 

ر ، إحسان محمد الحسن ؛ عبد المنعم الحسني ؛ طرق البحث االجتماعي ، دار الكتب لمطباعة والنش (1)
  .  71، ص 1982الموصل ، 

كريم محمد حمزة ؛ المفاهيم والقضايا في النظرية والبحث ، مجمة البحوث االجتماعية والجنائية ، ( 2)
 . 57ص ، 1972( ، السنة األولى ، بغداد ، 1المركز القومي لمبحوث االجتماعية والجنائية ، العدد )
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( Cotterll، وتعريػػػؼ كػػػوترؿ ) (1)" يعنػػػي عػػػودة الشػػػيء إلػػػى مػػػا كػػػاف عميػػػو "لغػػػة :     
ىو : " سمسمة استجابات شرطية متوافقة داخميػًا ألحػد أطػراؼ الموقػؼ االجتمػاعي ، لمدور 

تمثػػؿ نمػػط التنبيػػو فػػي سمسػػمة اسػػتجابات اةخػػريف الشػػرطية المتوافقػػة داخميػػًا بػػنفس الطريقػػة 
، ويعػػرؼ قػاموس عمػػـ االجتمػػاع الػػدور بأنػو : " أنمػػوذج يتركػػز حػػوؿ  (2)فػي ىػػذا الموقػػؼ "

يرتبط بوضع محػدد لممكانػة داخػؿ جماعػة معينػة ، ويتحػدد دور بعض الحقوؽ والواجبات و 
الشخص في الموقؼ عف طريؽ مجموعة توقعات يتبعيا اةخروف ،  كما يتبعيػا الشػخص 
نفسػػػو ، ولكػػػؿ دور سػػػموكيات معينػػػة تتمثػػػؿ باألعمػػػاؿ التػػػي يقػػػـو بيػػػا الفػػػرد لتأديػػػة واجباتػػػو 

كوت بارسػػػونز بأنػػػو  : " مجموعػػػػة ، ويعرفػػػو تػػػال (3)وممارسػػػة حقوقػػػو المتعمقػػػة بيػػػذا الػػػدور
 . (4)الواجبات الوظيفية التي يضطمع بيا الفرد والتي يتوقعيا منو المجتمع "

وقػػػد عػػػرؼ العػػػالـ االنثروبولػػػوجي )رالػػػؼ لنيتػػػوف( الػػػدور بأنػػػو : " الجانػػػب الػػػديناميكي     
واجبػات لممركز ، أي لمكانة الفرد في المجتمع ، ومف ثػـ يتضػمف الػدور القيػاـ بػالحقوؽ وال

الخاصػػة بمركػػز معػػيف ، فالمكانػػة ىػػي الوضػػع الػػذي يشػػغمو الفػػرد فػػي جماعػػة معينػػة ، أو 
 .( 5)" األخرىوضع الجماعة في عالقتيا مع الجماعات 

كالمعػػػػػايير ،  –يعػػػػػرؼ الػػػػػدور بأنػػػػػو : " المطالػػػػػب المعينػػػػػة بحكػػػػػـ تركيػػػػػب الجماعػػػػػة و     
 . (6)اجتماعي معيف " المرتبطة بوضع –والتوقعات ، والمحرمات ، والمسؤوليات 

 
 Operating))*( إجرائيػػاً ورة آنفػػًا يمكػػف أف نضػػع تعريفػػًا ػومػػف خػػالؿ التعريفػػات المذكػػ    

Definition يتفػػػؽ مػػػع موضػػػوع الدراسػػػة ىػػػو : " السػػػموؾ الخفػػػي أو الظػػػاىر أو الوجػػػو )
                                                 

،  1977المغة العربية ، مكتبة لبنان ، بيروت ،  بطرس البستاني ؛ محيط المحيط ، قاموس في (1)
  .  398ص

(2) Cottrell , L . S . ; The Sdjnstment of the Individ , to his Age and Sex Roles 

Amer . Soc . Rev , 1942 . P.225 . 

،  1989محمد عاطف غيث ؛ قاموس عمم االجتماع ، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية ، ( 3)
 .  390ص

(4) Talcott Parsons ; The Socil System , the free press , New York , 1951 . 

P.101.  
(5) Raiph Linton , The cultural back granad of personallty , New York , 1945 . 

P.97.    
(6) Daniel Levinson , , J ; Role Personality and Soc , the Progress of a Decade , 

Prentice Hall , 1961 . PP.301-302 .  
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اط أو المكانػة التػي يشػغميا الفاعػؿ ، أي مجموعػة األنمػ )**(العممي الذي يعبػر عػف المنزلػة
السموكية المتوقعػة التػي ينبغػي عمػى األخصػائي االجتمػاعي القيػاـ بيػا فػي محػاكـ األحػواؿ 

الكامػػؿ  والشخصػػية ، وىػػي جػػزء مػػف متطمبػػات دوره المينػػي واالجتمػػاعي المباشػػر ك شػػراف
 عمى المشكالت األسرية المحالة لو مف قبؿ المحاكـ " .

  
 : Social Action   . انعًم االجتًاعي 2

ف تعريػػؼ العمػػؿ االجتمػػاعي بأنػػو : " حػػؽ مػػف حقػػوؽ اإلنسػػاف ، يسػػتطيع الباحػػث يمكػػ    
االجتمػػػاعي عػػػف طريػػػؽ جيػػػوده مػػػع غيػػػره مػػػف النػػػاس إلػػػى توجيػػػو التغييػػػر فػػػي المؤسسػػػات 

شباع الرغبات بطرائؽ صحيحة وسميمة "  . (1)العامة ، لتمبية احتياجات وا 
التػػػػي يقػػػػـو بيػػػػا أفػػػػراد يمثمػػػػوف ويعػػػػرؼ أيضػػػػًا بأنػػػػو : " مجموعػػػػة العمميػػػػات المقصػػػػودة     

ىيئػػػات تحػػػت قيػػػادة  أوتمػػػؾ التػػػي يقػػػـو بيػػػا الشػػػعب مػػػف خػػػالؿ جماعػػػات  أومجػػػتمعيـ ، 
اجتماعيػػػة مرغوبػػػة عػػػف طريػػػؽ مطالبػػػة السػػػمطات  أىػػػداؼاالجتمػػػاعي لتحقيػػػؽ  األخصػػػائي

 . (2)المسؤولة ب حداث تغيرات في السياسات العامة القائمة "
جرائيػػاً      التػػي يقػػـو بيػػا  واألدوار األعمػػاؿمػػاعي بأنػػو : " مجموعػػة يعػػرؼ العمػػؿ االجت وا 

العدليػػة ،  واألجيػػزةاالجتمػػاعي فػي المحػػاكـ  األخصػػائيمثػؿ  أكاديميػػاً المػػؤىميف  األشػخاص
 األسػاليبمػع تنميػة  لألفػراداالجتماعيػة واالقتصػادية  باألوضػاعالنيػوض  إلػىوالتي تيدؼ 

عادةالحياتية الخاصة بيـ ،  المجتمع مف خػالؿ حػؿ النزاعػات  أفرادبيف تنظيـ العالقات  وا 
 والخالفات لتحقيؽ وضماف العدالة االجتماعية " . 

                                                 

)*( التعريف اإلجرائي : هو توجيه الباحث نحو ما ينبغي عميه بحثه في الواقع وتحديد أنشطته في قياس 
المتغيرات في معالجته لها ، أي يتم العمل في التعريف اإلجرائي : أنظر إلى : محمد صفوح األخرس 

،  1972، دار الفكر ، بيروت ،  1طرائق بحثها ، ط –ميادينها  –طبيعتها  –؛ العموم االجتماعية 
 .  28ص

( : هي المكانة التي يشغمها الفرد ، وتتضمن مجموعة الحقوق والواجبات : أنظر Statue)**( المنزلة )
 .   272: قاموس عمم االجتماع ، مصدر سابق ، ص

 االجتماعي ، الموقع : ( منظمات االغاثة الدولية ، اعضاء نادي االسود لمعمل 1)
www.arabvolnnteering,org/comer/art 2147 . 

(2) Talcott Parsons ; A General theory of Social Action , A Unifid of Action , 

which see , 1947 . P.329 .  
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 : Personal Status Courts. حماكى األحىال انشخصيت 3

تعػػرؼ محكمػػة األحػػواؿ الشخصػػية بأنيػػا : " إحػػدى أجيػػزة تنظػػيـ العالقػػات بػػيف أفػػراد     
الؽ والمشػكالت األسػرية مثػؿ : النفقػة المجتمع مف خالؿ اختصاصيا بقضايا الزواج والطػ

 . (1)والميراث والوصايا وضـ الطفؿ والزواج خارج حدود المحكمة ومشكمة ثبوت النسب "
وتعػػرؼ أيضػػًا بأنيػػا : " إحػػدى الػػدوائر المختصػػة بمجموعػػة مػػا يتميػػز بػػو اإلنسػػاف عػػف     

قانونيػػػًا فػػػي حياتػػػو  غيػػػره مػػػف الصػػػفات الطبيعيػػػة أو العائميػػػة التػػػي رتػػػب القػػػانوف عمييػػػا أثػػػراً 
االجتماعيػػة ، مثػػؿ كونػػو ذكػػرًا أو أنثػػى ، وكونػػو زوجػػًا أو أرمػػاًل ، أو مطمقػػًا ، أو أبػػًا ، أو 

 .( 2)أبنًا شرعيًا ، أو كونو تاـ األىمية أو ناقصيا لصغر السف ، أو عتو أو مجنوف "
ؤوؿ عػػف از المجتمعػػي المسػػػ: " الجيػػ بأنيػػاالشخصػػية  األحػػواؿة ػويمكػػف تعريػػؼ محكمػػ    

الخطبػػة والػػزواج  ؿ، بمػػا يشػػم األسػػرةوالمسػػائؿ المنظمػػة لمعالقػػات داخػػؿ  والمبػػادئ األحكػػاـ
والطػػالؽ وتفريػػؽ القاضػػي بػػيف الػػزوجيف  –اه زوجيػا ػة الزوجػػة وواجباتيػػا تجػػػونفقػػ –والميػر 

 . (3)والميراث والوصية والوقؼ " األوالدوالخمع والنسب والرضاع وحضانة 
 باألخصػػائييف اً خاصػػ اً تػػولي اىتمامػػ أف: " المحكمػػة التػػي يجػػب  بأنيػػا إجرائيػػاً وتعػػرؼ     

بػيف     االجتماعييف ، وذلؾ لمدور الذي يقومػوف بػو فػي محػاولتيـ لتقريػب وجيػات النظػر 
الطػالؽ التػي  الزوجيف ، بحيث يكوف ىذا الدور فعااًل وأكثػر دقػة وتنظػيـ لمواجيػة حػاالت 

 أسباب اجتماعية منيا واقتصادية " .وظ لعدة تغزو المجتمع العراقي بشكؿ ممح بدأت
الباحػػػث توضػػػيح بعػػػض المصػػػطمحات العمميػػػة والتػػػي ليػػػا عالقػػػة مباشػػػرة  ىآارتػػػولقػػػد     

بموضػػوع الدراسػػة لموقػػوؼ عمػػى اتجاىػػات أكثػػر واقعيػػة ، واسػػتجابة لظػػروؼ العصػػر ومػػػا 
إلػى زيػادة  يمر بو المجتمع اإلنساني مف تحػوالت ، ومػا يواجػو مػف مشػكالت أدت بالنتيجػة

 مف ىـ بحاجة إلى عوف نفسي واجتماعي واقتصادي ، ومف ىذه المصطمحات ما يأتي :  
 :  Social Welfare. انرعايت االجتًاعيت 4

                                                 

 .  142، ص 0991يم المجتمع ، دار الحكمة للطباعة والنشر ، بغذاد ، ( إحسان محمذ الحسه ؛ تنظ0)

 ( المكتبة االسالمية ، الموقع :1)

 www.library.Islam web . net . New 

 بكري ، الموقع : ( محمذ بلتاجي حسه ؛ موسعة الفقه والقضاء في االحوال الشخصية للمستشار محمذ عزمي ال2)

www . ibisonline . net / Research . Tools / Glossary Display . page . as px? Termld = 

207  
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ليسػػػػت تقػػػػديـ اإلحسػػػػاف فيػػػػي لمرعايػػػػة االجتماعيػػػػة مفيومػػػػات حديثػػػػة مختمفػػػػة ومتعػػػػددة     
موا ىػػذه الرعايػػة ، لكنيػػا " يراىػػا أو يرغبيػػا مقػػدالتػػي لممػػواطنيف أو مػػنحيـ بعػػض الخػػدمات 

والممػبس  -تنظيـ ييدؼ إلى مساعدة اإلنساف عمى مقابمة احتياجاتو الذاتية مثػؿ : المأكػؿ 
-والحاجػػػة إلػػػى الكسػػػب-واالنتمػػػاء-والمػػػأوى ، واالجتماعيػػػة مثػػػؿ : الحاجػػػة إلػػػى التقػػػدير -

تقػػػديـ  والحاجػػػة إلػػػى التعمػػػيـ ، ويقػػػـو ىػػػذا التنظػػػيـ عمػػػى أسػػػاس-والحاجػػػة إلػػػى تكػػػويف أسػػػرة
 . (1)الرعاية عف طريؽ الييئات والمؤسسات الحكومية واألىمية والدولية "

مػػػػف حقػػػػوؽ  إنسػػػػانياً الرعايػػػػة االجتماعيػػػػة فػػػػي المجتمعػػػػات الحديثػػػػة حقػػػػًا  ُعػػػػدتولقػػػػد     
الجمعيػة  وأقرتيػا أعمنتيػاالتػي  اإلنسػاف( مف وثيقة حقػوؽ 5المواطنيف ، وقد نصت المادة )

عمى أنو : " لكؿ فرد الحػؽ فػي معيشػة الئقػة  1948/أكتوبر/15 المتحدة في لألمـالعامة 
يتػػػوفر فييػػػا الغػػػذاء والكسػػػاء والسػػػكف والرعايػػػة الصػػػحية والتعميميػػػة والترويحيػػػة  وبأسػػػرتوبػػػو 

واالقتصادية واالجتماعية ، ولو حؽ الضماف في حاالت البطالة والعجز والمػرض والترمػؿ 
 علحػػػؽ فػػػي المسػػػاعدات الالزمػػػة ميمػػػا كػػػاف نػػػو ا ولألطفػػػاؿ لألميػػػات أف  والشػػػيخوخة ، كمػػػا 

 . (2)" األطفاؿنشأة 
سياسػػات متنوعػػة لتحقيػػؽ الرعايػػة االجتماعيػػة لممػػواطنيف ، وتتبػػع المجتمعػػات الحديثػػة     

 ويمكف أف نجمعيا في ثالثة أوجو متالزمة : 
أ . تطػػػور المجتمػػػع : بحيػػػث يأخػػػذ أفضػػػؿ وضػػػع اقتصػػػادي واجتمػػػاعي وسياسػػػي ، وذلػػػؾ 

 إمكانياتو وموارده لمقابمة احتياجات مواطنيو .   باستثمار
اإلسػياـ  يةالنيوض بحياة اإلنساف حتى يصبح أكثر قدرة عمى النمو ، وبالتالي إمكانب . 

 في التنمية االقتصادية واالجتماعية . 
النيوض باحتياجات فئات معينة مف المجتمع ىـ في أمس الحاجة إلييا تبعػًا لظػروفيـ ج .

 قتصادية واالجتماعية ذات الطابع الخاص . وأوضاعيـ اال
: "  بأنيػا (Residnalويمكف تعريؼ الرعاية االجتماعية مف خالؿ المفيـو العالجي )    

 األفػرادلتزويػد  األسػاسالمصػدر  ويعػّدىاوالسوؽ  األسرةضمف وظائؼ نظـ  أساسيةوظيفة 
                                                 

ة دار التأليف ، عدلي سميمان ، إسماعيل رياض ؛ الخدمة االجتماعية ، دار النهضة العربية ، مطبع( 1)
 .  7، ص 1970مصر ، 

 .  8المصدر السابق نفسه ، ص( 2)
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الحاجات ، ولكف عندما ال تعمػؿ ىػذه الػنظـ بصػورة طبيعيػة بسػبب  إلشباعبالمواد الالزمة 
االقتصػػادية أو عجػػز الفػػرد ذاتػػو عػػف االسػػتفادة مػػف تمػػؾ  واألزمػػات،  األسػػريةاالضػػطرابات 

سػػبب كػػاف ، يظيػػر مػػا يسػػمى بنظػػاـ الرعايػػة االجتماعيػػة متمػػثاًل فػػي مؤسسػػات  أليالػػنظـ 
 . (1)تقدـ خدماتيا في حاالت الكوارث والنكبات "

( يوصػػؼ بأنػػو : " تنظيمػػًا Institntionأمػػا المفيػػـو المؤسسػػاتي لمرعايػػة االجتماعيػػة )    
د الحيػػػاة وتقسػػػيـ يػػػرسػػػميًا يمثػػػؿ إحػػػدى وظػػػائؼ المجتمػػػع الحػػػديث ، ويؤكػػػد بأنػػػو نتيجػػػة لتعق

العمػػؿ وعجػػز الفػػرد عػػف إشػػباع حاجاتػػو عػػف طريػػؽ نظػػامي األسػػرة والسػػوؽ ، فػػ ف  الرعايػػة 
 . (2)تكوف وظيفة شرعية لممجتمعات الحديثة " االجتماعية يجب أف

وتعرؼ الرعايػة االجتماعيػة بأنيػا : " نسػؽ مػنظـ مػف الخػدمات االجتماعيػة يرمػي إلػى     
مساعدة األفراد والجماعات لموصوؿ إلى مستويات مالئمة لممعيشػة والصػحة ، كمػا ييػدؼ 

نمػوًا كػاماًل وتحسػيف الحيػػاة  إلػى قيػاـ عالقػات ذاتيػة واجتماعيػػة تسػمح لألفػراد بنمػو قػػدراتيـ
 . (3)اإلنسانية حتى تتكيؼ مع حاجات األفراد وحياة المجتمع "

ويمكف تعريفيا إجرائيًا بأنيا : " حقًا لكؿ أفػراد المجتمػع ، وىػذا يفػرض عمػى الدولػة أف     
تقدمو إلى كافة أبنائيا ، وذلؾ بواسطة البرامج الشمولية عمى شكؿ مشػروعات تقػـو أجيػزة 

 األسػموببػذلؾ  عمميفمسػت ولة وأفرادىا بتنفيذىا مف خالؿ مؤسسػات الرعايػة االجتماعيػةالد
 –األىداؼ والذي يتمثػؿ بالخدمػة االجتماعيػة وطرقيػا الثالثػة )خدمػة الفػرد العممي لتحقيؽ 
  تنظيـ المجتمع( .  –خدمة الجامعة 

 
 : Social Work   . اخلديت االجتًاعيت5

                                                 

(1) Paul , E , Weinberger ; Perapectives on Social Welfare , 2and Edition , 

Macmilan Publishing , o m INC , New York , 1974 . PP.23-24 . 

(2) Wilensky , Harold , and Lebeanx , Charles , Indnstrial Society and Social 

Welfare , the free press , New York , 1965 . P.138 . 

 .  10، ص 1964، مكتبة القاهرة الحديثة ، مصر ،  1محمود حسن ؛ الرعاية االجتماعية ، ط( 3)
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بأنيػػػػا : " عمػػػػؿ  )*(جتماعيػػػػة ورد فػػػي المعػػػػاجـ المغويػػػػة الحديثػػػةإف  تعريػػػؼ الخدمػػػػة اال    
رسمي أو غيػر رسػمي غايتػو مسػاعدة المرضػى والفقػراء وذوي العاىػات عمػى القيػاـ بنشػاط 

 . (1)طبيعي ودور شريؼ في الحياة "
 . (2)فالخدمة لغة : " ما يقدـ مف مساعدة في القياـ بعمؿ في قضاء حاجة "    
التوافؽ بيف الفرد وذاتو االجتماعية : " تمؾ الجيود التي تبذؿ لتحقيؽ  ونقصد بالخدمة    

 . (3)، وبينو وبيف جماعتو التي يعيش فييا "
والخدمة االجتماعية : " مينة يتخصص فييا بعض الناس وييدفوف مف القياـ بيا     

ينة ، إلى معاونة األفراد والجماعات معاونة تحددىا أسس ومبادئ وأساليب وفمسفة مع
ويترتب عمى ىذه المعاونة تييئة الفرص الالزمة لنمو وتقدـ ورفاىية األفراد وفؽ 

ويعد ىذا ،  (4)احتياجاتيـ وقدراتيـ وبما يتفؽ مع ظروؼ المجتمع الذي يعيشوف فيو "
 التعريؼ مف التعاريؼ الصالحة وبتحميمو نصؿ إلى حقائؽ أساسية منيا : 

ذات أصوؿ فنية مبنية عمى أسس عممية تساىـ مع  أ . إف  الخدمة االجتماعية مينة
 غيرىا مف الميف في رعاية النمو اإلنساني . 

عدوا خصيصًا لممارسة الخدمة االجتماعية ، أُ ب . بوصفيا مينة تعتمد عمى مينييف 
 وىـ األخصائيوف االجتماعيوف .
اجتماعيًا  التنمية االجتماعية الشاممة ، إلى أساساً ج . تيدؼ الخدمة االجتماعية 

 واقتصاديًا وصحيًا ونفسيًا وتعميميًا وتربويًا وثقافيًا . 
 واإلنشائيةتشمؿ الخدمات الوقائية والعالجية  إنياد . 

                                                 

ما )*( توضيح .. ليس هناك أي تعريف لمخدمة االجتماعية في كتب المغة القديمة ، ألنَّ هذا المصطمح إن
أضحى تداوله وأصبح متعارف عميه في حدود نهايات القرن العشرين في الوطن العربي ، ولم يصبح 

 من الميسور الوصول إلى تعريف عممي واضح ودقيق لها . 
،  1973، مكتبة االنجمو المصرية ، القاهرة ،  1منير المرسي سرحان ؛ في اجتماعيات التربية ، ط (1)

  .  121ص
 .  615، بدون سنة ، ص 1ان مسعود ؛ معجم لغوي عصري ، طالرائد جبر ( 2)

(3) Hellen , Perlman ; Social Case work , the Urban poor , Social work , New 

York ,  1975 . P.45 . 

  .  34عدلي سميمان ، إسماعيل رياض ؛ مصدر سابق ، ص (4)
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في جماعات ومواطنيف في  وأعضاء أفرادتقدـ مساعداتيا لمناس كونيـ  إنياىػ . 
 مجتمعاتيـ .

 األفراد" مينة ىدفيا تنمية  : بأنيا إجرائياً ويمكف أف تعرؼ الخدمة االجتماعية     
 إلىوالجماعات والمجتمعات بما تشممو ىذه العناويف مف موارد بشرية ومادية ، لموصوؿ 

مكانياتيـحياة تسودىا عالقات اجتماعية طيبة تتماشى مع رغباتيـ واحتياجاتيـ   وا 
نة في لممارسة ىذه المي أكاديمياً عدوا أُ اجتماعييف  أخصائييفوقدراتيـ ، وتعتمد عمى 

 تنظيـ المجتمع( .   – الجماعةخدمة  –مجاالتيا المختمفة مف خدمة الفرد 
 

 : Social Worker   . األخصائي االجتًاعي6
ىنػػاؾ ثالثػػػة عناصػػر أساسػػية متداخمػػة فػػػي مينػػة الخدمػػة االجتماعيػػة وىػػػذه العناصػػر     
 ىي :
 األفراد : وحاجاتيـ المختمفة .  -    
تعاني منيا األفراد بسبب إشباع بعض الحاجػات لوجػود عػائؽ أو  المشكالت ، التي -    

 أكثر . 
األخصائي االجتماعي : والذي مجاؿ عممو ىو المشكالت التي يعػاني منيػا اإلفػراد  -    

زالػػػة مسػػػبباتيا أو التخفيػػػؼ مػػػف حػػػدتيا وتحقيػػػؽ اشػػػباعات معقولػػػة  ، محػػػاواًل حميػػػا وا 
 . (1)عممية والفنيةلحاجاتيـ معتمدًا عمى مياراتو ومعارفو ال

ويمكػػػػػف تعريػػػػػؼ األخصػػػػػائي االجتمػػػػػاعي عمػػػػػى أنػػػػػو : " قائػػػػػد متخصػػػػػص فػػػػػي العمػػػػػؿ     
االجتماعي ، يعمؿ مع األفراد والجماعػات والمجتمعػات بقصػد تييئػة فػرص التغييػر والنمػو 

 . (2)االجتماعي لممستفيد ، عف طريؽ أسس وأساليب الخدمة االجتماعية "
مػػػػػاعي بأنػػػػػو : " ذلػػػػػؾ الشػػػػػخص المتخصػػػػػص فػػػػػي حقػػػػػوؿ وُيعػػػػػرؼ األخصػػػػػائي االجت    

االجتماع أو الخدمة االجتماعية أو اإلرشاد االجتماعي ، وتخصصو ىذا إنمػا يجعمػو مممػًا 
ومسػػتوعبًا لكافػػة الجوانػػب النظريػػة والميدانيػػة والتطبيقيػػة الموضػػوعية ، ومتمكنػػًا مػػف إجػػراء 

                                                 

، مكتبة االنجمو المصرية ،  2مم وفن ، طمحمد كامل البطريق ؛ الخدمة االجتماعية مهنة ذات ع( 1)
 .  55-54، ص ص 1962القاهرة ، 

،  1966السيد عويس ؛ الخدمة االجتماعية ودورها القيادي في مجتمعنا ، دار المعارف ، القاهرة ، ( 2)
 .  200ص
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ات االجتماعيػػػة التػػػي يرغػػػب الدراسػػػات والبحػػػوث العمميػػػة عػػػف الظػػػواىر والمؤسسػػػات والفئػػػ
 إضػافةبدراستيا وتحميؿ جوانبيػا الكامنػة والظػاىرة والذاتيػة والموضػوعية والجزئيػة والكميػة ، 

عمػػػى اخػػػتالؼ انحػػػداراتيـ االجتماعيػػػة ومسػػػتوياتيـ  اإلفػػػرادقدرتػػػو عمػػػى التعامػػػؿ مػػػع  إلػػػى
وزجيػـ فػي  ومساعدتيـ فػي التغمػب عمػى مشػكالتيـ ألوضاعيـالثقافية والمينية ، والتكيؼ 

 . (1)الحياة االجتماعية االعتيادية مع تنمية سموكيـ وعالقاتيـ اإلنسانية "
فػػي إحػػدى كميػػات ومعاىػػد  –شػػخص تػػـ إعػػداده عمميػػًا ومينيػػًا  بأنػػووُيعػػرؼ أيضػػًا : "     

لممارسػػة المينػة فػػي إطػػار المؤسسػات االجتماعيػػة المختمفػػة ، سػػواًء  –الخدمػة االجتماعيػػة 
انوية ، لمساعدتيا عمى الوصوؿ إلى أىدافيا وتحقيقيا بكفاءة   وفعاليػة كانت أساسية أو ث

"(2) . 
( التػػػابع إلػػػى الجمعيػػػة CSWAولقػػػد وصػػػؼ مجمػػػس اإلدارة فػػػي الخدمػػػة االجتماعيػػػة )    

( الميػػارات التػػي يحتػػاج إلييػػا األخصػػائي NASWاألمريكيػػة لألخصػػائييف االجتمػػاعييف )
 االجتماعي في عممو وىي : 

 فكير والتخطيط بواقعية . الت -    
 تقدير مدى مقبولية الخطط ، ومدى قابمتيا لمتطبيؽ .  -    
 . األشياء لعمؿالتفكير كميًا في البدائؿ المختمفة  -    
 ، واتخاذ القرارات .  األولوياتوضع  -    
 اسػتعمالياتمكنو مػف  يالميارة في الحصوؿ عمى الحقائؽ في الصيغة الت يمتمؾ أف -    

 واالستفادة منيا . 
عمػػػى اتخػػػاذ قػػػرارات مسػػػؤولة ، وىػػػذا يعنػػػي  األفػػػراديمتمػػػؾ الميػػػارة فػػػي مسػػػاعدة  أف -    

 مساعدتيـ في التعرؼ عمى المشكالت . 
والمياـ في نفس الوقت ، والحفاظ عمى التوازف الشخصػي  األدوارالقياـ بالعديد مف  -    

  . 
 ابية وبّناءة . السمطة وتفويضيا بطريقة ايج عماؿاست -    

                                                 

 .  66-65محمد كامل البطريق ؛ مصدر سابق ، ص ص( 1)
 ، الموقع :  2014ة ومعرفة / األخصائي االجتماعي مدير ، ( د. سامية عطية ؛ شبكة االلوكة / ثقاف2)

www.alukah.net/culture/o/46546/ 
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وتوظيػؼ  عماؿ، ومساعدتيـ عمى العمػؿ بطريقػة منتجػة مػع اسػت باةخريفاالتصاؿ  -    
 . (1)والجماعات اإلفرادمواىب وقدرات 

: " المخػػػتص المينػػػي فػػػي الخػػػدمات  بأنػػػو إجرائيػػػاً االجتمػػػاعي  األخصػػػائيويمكػػػف تعريػػػؼ 
الفرديػػػػػة  –الجتماعيػػػػػة يتفػػػػػرغ لمعمػػػػػؿ االجتمػػػػػاعي فػػػػػي مجػػػػػاالت الخدمػػػػػة ا إذاالجتماعيػػػػػة 

والجماعيػػػة والمجتمعيػػػة ، ويقػػػـو بالعمػػػؿ عمػػػى النيػػػوض بالخػػػدمات االجتماعيػػػة مػػػف خػػػالؿ 
مكاتػػػػػب الخدمػػػػػة االجتماعيػػػػػة والتوجيػػػػػو االجتمػػػػػاعي ، لموقػػػػػوؼ عمػػػػػى معالجػػػػػة المشػػػػػكالت 

واالقتصػػػادية والصػػػحية والتعميميػػػة ، ولػػػو القػػػدرة والميػػػارة  األسػػػرية أوضػػػاعيـالمترتبػػػة عػػػف 
شباع )*(ؽ تقنيات الخدمة االجتماعية وحؿ مشكالت المستفيديفعمى تطبي  " . حاجاتيـ وا 

 
 : Social Problem  . املشكهت االجتًاعيت7

غيػره ىػي ظيػور مشػكالت اجتماعيػة فيػو ، وغالبػًا تمف أبرز مػؤثرات حركيػة المجتمػع و     
، ولقػػد  ودو ىػػدؼ منشػػػتعكػػس ىػػذه المشػػكالت عػػدـ تنػػاغـ تقػػدـ بنائػػو بسػػرعة واحػػدة نحػػ امػػ

ُعرفػػػت المشكمػػػػة االجتماعيػػػة بتعػػػاريؼ عديػػػدة ، ولعػػػؿ السػػػبب فػػػي ذلػػػؾ يعػػػود إلػػػى كونيػػػا 
موضػػوعًا معقػػدًا ولػػـ يسػػتطع العممػػاء أف يجمعػػوا عمػػى رأي معػػيف فيػػو ، كمػػا أنػػو موضػػوع 

 ستطع العمماء اإللماـ بأطرافو .. وفيما يأتي بعض ىذه التعاريؼ :يفسيح لـ 
 

الحالػػػة االجتماعيػػػة التػػػي تعكػػػس انتياكػػػًا لقػػػيـ األفػػػراد أو تعػػػاكس  فقػػػد ُعرفػػػت بأنيػػػا : "    
 .   (2)أحكاميـ عمييا ، شاعريف بيا فيحكموا عمييا بأنيا تشكؿ مشكمة ليـ "

                                                 

،  2014( د. طمعت مصطفى السروجي وآخرون ؛ إدارة مؤسسات الخدمة االجتماعية ، القاهرة ، 1)
 الموقع : 

www. www.alukah.net/culture/o/46546/ 
)*( المستفيد : هو ذلك الشخص الذي واجهته مشكمة ليجد نفسه عاجزًا عن أن يضع لها عالجًا ، عمى 
الرغم من تمك القدرات الكامنة فيه ، وتمك الظروف البيئية المحيطة به .. لممزيد من المعمومات .. 

 .  88، ص 1985أسس وعمميات ،  –أنظر : جالل عبد الخالق ؛ العمل مع الحاالت الفردية 
 33، ص 1982معن خميل العمر ؛ الحرب ظاهرة اجتماعية ال غريزية ، مجمة آفاق عربية ، بغداد ،  (1)

 .  
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المشػػػكالت االجتماعيػػػة ىػػػي مشػػػكالت تقػػػع فػػػي  إف  تعريػػػؼ سػػػمزنؾ ليػػػا فيػػػو : "  أمػػػا    
سػمية وغيػر الرسػمية التػي يّقيميػا ، وىػي تتصػؿ بمعػايير العالقػات الر  األفرادالعالقات بيف 

 أفػػرادتعيػػؽ الطموحػػات الميمػػة لعػػدد كبيػػر مػػف  أوالمجتمػػع فيمػػا بيػػنيـ ، وىػػي تيػػدد  أفػػراد
يقػػػـو بعمػػػؿ اجتمػػػاعي  أفالمجتمػػػع ، ولكػػػي يػػػتخمص المجتمػػػع مػػػف ىػػػذه المشػػػكالت البػػػد 

(Social Action" مف شأنو أف يعيد تنظيـ العالقات بيف األفراد )(1) . 
ا الػػػدكتور عبػػػد الجميػػػؿ الطػػػاىر بأنيػػػا : انحػػػراؼ واقعػػػي أو خيػػػالي عػػػف القواعػػػد وعرفيػػػ    

ف  لممشكمة االجتماعية جانبيف ىما  االجتماعية التي يعتز بيا عدد كبير مف الناس  :(2)وا 
 أ . جانب موضوعي : يتعمؽ بالظروؼ الوضعية واالجتماعية .    
 ظروفيـ الخاصة . ب . جانب ذاتي : يتعمؽ بوعي الناس وشعورىـ و    
عبػػر عػػف عػػدـ اسػػتقرار أو تويمكػػف تعريػػؼ المشػػكمة االجتماعيػػة أيضػػًا بأنيػػا : " حالػػة     

اضػػطراب نمػػط العالئػػؽ االجتماعيػػة الػػذي ييػػدد وجػػود احػػد قػػيـ المجتمػػع أو احػػد مؤسسػػاتو 
لجعميػػػا غيػػػر مالئمػػػة داخػػػؿ مجتمعنػػػا ، األمػػػر الػػػذي يػػػدفع األفػػػراد بمطالبػػػة إعػػػادة اسػػػتقرار 

الميػػدد أو ردع مسػػببات اضػػطرابو " .. وىػػذا التعريػػؼ يوضػػح شػػعور األفػػراد بتيديػػد  الػػنمط
احػػػد الضػػػوابط االجتماعيػػػة )قػػػيـ أو مؤسسػػػة( يعيشػػػوف معيػػػا بحيػػػث يطػػػالبوف ب عػػػادة نمػػػط 
عالقاتيـ لحالتيػا السػوية الطبيعيػة ، واف تغيرىػا يعنػي وضػعيا فػي حالػة غيػر مرغػوب بيػا 

االجتماعيػػة ، وىػػذا يسػػبب ليػػـ مشػػكمة اجتماعيػػة أو  لعػػدـ خػػدمتيا لوجػػودىـ أو مصػػالحيـ
 . (3)سمسمة مشكالت متتابعة "

حالػة يشػترط أف تػؤثر فػي عػدد كبيػر مػف : "  أنياب إجرائياً وتعرؼ المشكمة االجتماعية     
فييػػػا ، ويكػػػوف لػػػدييـ  يعتبػػػروف ىػػػذه الحالػػػة سػػػمبية ، وغيػػػر مرغػػػوب األفػػػرادوىػػػؤالء  األفػػػراد

شيء ما تجاه ىذه الظاىرة ، وىذا الفعؿ ىو )العمػؿ االجتمػاعي( شعور عاـ بضرورة فعؿ 
 Socialالمشػكمة االجتماعيػة مػا ىػي إال مظيػر مػف مظػاىر التفكػؾ االجتمػاعي )ف، إذف 

                                                 

(2) Selzninck , J. and Earl . R Major ; Social Problems , Second Edition , 

Harper and Row Publishers , New York , 1964 . P.30 .  

، مطبعة دار المعرفة ، بغداد ،  1( عبد الجميل الطاهر ؛ المشكالت االجتماعية في حضارة متبادلة ، ط3)
 .  24-23، ص ص 1953

(4)Friedman , Grorges ; Technological change and Human Relations , 

Mizruchi , Ephraim (ed) , The Substamce of Sociology Appletion century – 

crofts , New York , 1967 . PP.449-455 .   
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Disorganization وىػػػي ظػػػاىرة سػػػمبية تعيػػػؽ وتيػػػدد سػػػالمة المجتمػػػع وتعمػػػؿ عمػػػى ، )
  .  تخمؼ أفراده ، وبالتالي تحتاج إلى المعالجة واإلصالح " 

 
 : Judicial Institution . األجهزة انعدنيت8

تحقيػػػؽ العدالػػػة مػػػف خػػػالؿ تطبيػػػؽ  تكمػػػف فػػػيالعدليػػػة ،  لألجيػػػزة األسػػػاسالميمػػػة  إف      
المجتمػػع كافػػة ، مػػػع  أفػػرادالتشػػريعات التػػي تػػنظـ العالقػػات االجتماعيػػة واالقتصػػادية بػػيف 

يرة حيػاتيـ ممػا يػؤدي إلػى تطػور إيجاد الحمػوؿ المناسػبة لممواقػؼ اإلشػكالية التػي تعيػؽ مسػ
ف  مجموعة ىذه المؤسسات تشكؿ ما يعرؼ بييكمية وزارة العدؿ .  المجتمع وتقدمو ، وا 

ويمكػػف تعريػػؼ األجيػػزة العدليػػة بأنيػػا : " األجيػػزة المسػػؤولة عػػف إصػػدار األحكػػاـ التػػي     
اليػػػػد بالرضػػػػا اطمأنػػػػت واسػػػػتقرت عمييػػػػا النفػػػػوس بموافقػػػػة العقػػػػؿ ، واسػػػػتقبمتيا العػػػػادات والتق

ف  مف ميمتيا ليسػت إصػدار األحكػاـ وتنفيػذىا فقػط ممػا يكػرس الخصػومة بػيف  والقبوؿ ، وا 
نما تعمؿ عؿ تحقيؽ التراضي بػيف الخصػميف "  (1)أبناء الوطف الواحد والمجتمع الواحد ، وا 

. 
األساسػػية إلػػى جانػػب األجيػػزة اإلداريػػة ،  الدولػػة أجيػػزة إحػػدى: "  بأنيػػا أيضػػاً وتعػػرؼ     

والتػػي تقػػع عمييػػا ميمػػة تنفيػػذ تشػػريعات القيػػادة السياسػػية ، لغػػرض إيجػػاد الحمػػوؿ لممشػػاكؿ 
االجتماعيػػػة اليوميػػػة لممجتمػػػع ، مػػػع تنظػػػيـ العالقػػػات االجتماعيػػػة واالقتصػػػادية بػػػيف أفػػػراد 

 . (2)المجتمع "
لػى وتعرؼ األجيػزة العدليػة إجرائيػًا بأنيػا : " مجموعػة المؤسسػات االجتماعيػة التابعػة إ    

وزارة العدؿ والمتمثمة ، بالمحاكـ المدنية والدوائر والييئات المرتبطػة بيػا ، االدعػاء العػاـ ، 
الكتػػاب العػػدؿ ، رعايػػة القاصػػريف ، مجمػػس شػػورى الدولػػة ، اإلعػػالـ القػػانوني ، التخطػػيط 
العدلي ، مراكز البحوث القانونية ، المعيد القضائي ، اإلشراؼ العدلي ، والتػي تقػع عمييػا 

يمة تحقيؽ العدالة االجتماعية بيف أفراد المجتمع ، والسؤاؿ األوؿ الذي يعرضو القاضػي م

                                                 

  ( المصطمحات اإلجرائية والتوثيقية في المحاكم وكتاب العدل ، الموقع : 1)
www.al yaum . com / News / art – 108992 . html 

، دار الحرية لمطباعة والنشر ، بغداد ، العراق  1977( لسنة 35نظام القانوني رقم )قانون إصالح ال( 2)
 . 
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ىػػو عػػػرض المصػػالحة بػػػيف األطػػراؼ المتخاصػػػمة ، وىنػػا يػػػدخؿ العمػػؿ االجتمػػػاعي الػػػذي 
 يساعد القضاء رجاؿ اإلصالح االجتماعي أي األخصائيوف االجتماعيوف " .  

 
 : Divorce . انطالق9

الطػػالؽ بأنػػو : " اإلعػػالف الرسػػمي لفشػػؿ الحيػػاة الزوجيػػة ، وقػػد يحػػدث يمكػػف تعريػػؼ     
نتيجػػػة لعػػػدـ التكػػػافؤ أو النعػػػداـ الثقػػػة أو لكثػػػرة الشػػػكوؾ والشػػػجار الػػػدائـ وسػػػوء المعاممػػػة ، 

 .  (1)وىكذا يكوف الطالؽ وسيمة إنياء الزواج غير الناجح "
الزوجيػػػػة بػػػػيف الػػػػزوجيف  كمػػػا ويعػػػػرؼ الطػػػػالؽ بأنػػػػو : " حالػػػػة اليػػػػأس مػػػػف بقػػػػاء الحيػػػػاة    

واسػػػػتحالتيا إلػػػػى الجحػػػػيـ ، بسػػػػبب عػػػػدـ التوافػػػػؽ فػػػػي المجػػػػاالت الشخصػػػػية واالجتماعيػػػػة 
 . (2)واالقتصادية والتربوية والمينية "

أمػػا التعريػػؼ اإلجرائػػي لمطػػالؽ ىػػو : " انحػػالؿ الرابطػػة الزوجيػػة بعػػد فشػػؿ المسػػػاعي     
، تاركػًا آثػارًا مختمفػة عمػى اةبػاء واألبنػاء والجيود والمحاوالت الجادة لمتوفيؽ بيف الػزوجيف 

ضػد الزوجػة  عممومعًا ، والطالؽ ليس ليو يميو بػو الػزوج كيفمػا يشػاء ، أو أنػو تيديػدًا يسػت
ف  ابغػػض الحػػالؿ عنػػد اهلل الطػػالؽ ، ولكػػف اهلل عػػز وجػػؿ أباحػػو ليكػػوف  فػػي كػػؿ لحظػػة ، وا 

 مفر منيا " . عالجًا يستعمؿ عند المزـو وفي الضرورة القصوى التي ال 

                                                 

،  1980، مطبعة عالم الكتب ، القاهرة ،  2حامد عبد السالم زهران ؛ التوجيه واإلرشاد النفسي ، ط (1)
  .  396ص

لجامعيــة ، اإلســكندرية ، ، دار المعرفــة ا 1مــاهر محمــود عمــر ؛ ســيكولوجية العالقــات االجتماعيــة ، ط (2)
  .   489، ص 1988
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 الثاني الفصل
 للدراست  املرجعياإلطار 

 املبحث األول
 دراساث سابقت

 :متهيد 
تـ انجازىا في موضوع  تمؾ التيسواًء  -إفَّ اطبلع الباحث عمى دراسات سابقة     

طريؽ تشكؿ أىمية كبيرة في إضاءة  -الدراسة نفسيا أو التي تضمنت مواضيع قريبة 
التراث العممي المتراكـ بشأف موضوع الدراسة ،  إليوالدراسة عبر التعرؼ عمى ما توصؿ 

فالباحث يبذؿ جيدًا في البحث عف دراسات سابقة قد تكوف في بعض جوانبيا متضمنة 
موضوعًا يمكف االعتماد عميو كدراسة سابقة بموضوع دراستو ، والبد مف القوؿ بأفَّ 

بيقيا حرفيًا عمى االطبلع عمى ىذه الدراسات والتجارب ال يعني بالضرورة محاولة تط
واقعنا ونتائج الدراسة الحالية ، كما أفَّ الدراسات السابقة وتوافرىا مع مزيد مف المعمومات 
والحقائؽ والبيانات ، تساعد الباحث في االطبلع عمى الخطط المنيجية في إعداد 

ينة المستعممة في التحميؿ والتفسير ، وحجـ الع اإلحصائيةالدراسات والنظريات والوسائؿ 
ونوعاىا وأىـ النتائج والتوصيات ، والمراجع والمصادر التي يمكف أف يستفاد منيا الباحث 
في دراستو الحالية ، وأخيرًا معرفة الصعوبات والمعوقات التي واجيت الباحثيف في تمؾ 

 الدراسات ، ومحاولة االبتعاد عنيا في أثناء إجراء دراستنا الحالية . 
ؿ بعضًا مف الدراسات السابقة التي عالجت دور العمؿ وقد تناوؿ ىذا الفص    

االجتماعي في محاكـ األحواؿ الشخصية في بيئات اجتماعية مختمفة ، ولقد جرى 
مرتبة حسب عربية ، أجنبية( ، بواقع دراستاف ، )عراقية  إلىتصنيؼ ىذه الدراسات 

فقد  الثانيلمبحث مف ىذا الفصؿ ، أما ا األوؿالتسمسؿ الزمني إلجرائيا ضمف المبحث 
السير مف تمكف الباحث لالمفسرة لموضوع الدراسة والمقاربة النظرية ليا ،  ةتضمف النظري

في خط نظري يساعده في إعداد دراستو مع تحديد منطمقاتيا الفكرية والفمسفية بما يمنح 
 الدراسة الحالية ىويتيا النظرية .

 
 أواًل . دراساث عراقيت :
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اسات التي تتناوؿ مكاتب العمؿ االجتماعي في محاكـ األحواؿ نظرًا لقمة الدر     
مت باالستعانة بمجموعة مف الدراسات ذات الصمة بموضوع الدراسة د قالشخصية ، فق
 الحالية ومنيا : 

 :  (1)1991( إحسان محمد الحسن. دراسة )1
حواؿ محاكـ األ –محاكـ األحداث  –)الخدمات االجتماعية في األجيزة العدلية     

 دور االختصاصي االجتماعي فييا(. –دائرة رعاية القاصريف  –الشخصية 
 مقدمة تمهيدية : 

االختصاصي االجتماعي ىو ذلؾ الشخص المتخصص في حقوؿ االجتماع أو     
الخدمة االجتماعية أو اإلرشاد االجتماعي ، وتخصصو ىذا إنما يجعمو مممًا ومستوعبًا 

يدانية والتطبيقية ، ومتمكنًا مف إجراء الدراسات واألبحاث لكافة الجوانب النظرية والم
العممية عمى الظواىر والمؤسسات والفئات االجتماعية التي يرغب بدراستيا مع تحميؿ 

قدراتو عمى  فضبًل عفجوانبيا الكامنة والظاىرة والذاتية والموضوعية والجزئية والكمية ، 
ـ االجتماعية ، ولعؿ مف أىـ األجيزة التي التعامؿ مع األفراد عمى اختبلؼ انحداراتي

االختصاص االجتماعي األجيزة العدلية خصوصًا المحاكـ عمى  يكوف فييايمكف أف 
اختبلؼ أنواعيا ودراجاتيا ودوائر رعاية القاصريف والمكاتب التابعة ليا ، وشعب البحوث 

 القانونية وبقية األجيزة العدلية مف إصبلح النظاـ القانوني .
 دف الدراسة :ه -

إفَّ المحاكـ مف خبلؿ القضاء ال يمكف أف تحسـ القضايا المتعمقة بالمخالفات والجنح     
والجنايات وحاالت جنوح األحداث والطبلؽ والنفقة والتبني بطريقة منصفة وعادلة ودقيقة 
عف طريؽ القوانيف واالجتيادات الشخصية لمقضاة فقط ، لذلؾ تيدؼ ىذه الدراسة 

لمياـ والمسؤوليات االجتماعية والتربوية والبحثية والتحميمية التي يمكف أف تشخيص ا
يضطمع بيا االختصاصي االجتماعي في محاكـ األحواؿ الشخصية ومحاكـ األحداث 
ودوائر رعاية القاصريف ، فالمحاكـ عند نظرىا بقضايا الجنايات والجنوح واألحواؿ 

يسرة عند القاضي ، وبيف الظروؼ والمبلبسات الشخصية يجب أف تزاوج بيف القوانيف المت
والمشكبلت االجتماعية واإلنسانية الخاصة بصاحب القضية المعروضة أماـ المحكمة ، 

                                                 

 .  172-141، ص ص مصدر سابق ( إحسان محمد الحسن ؛ 1)
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والمعمومات األخيرة يمكف أف يجمعيا االختصاصي االجتماعي مف المدعي عميو عف 
المرافعة لكي  طريؽ دراسة الحالة الفردية أو البحث االجتماعي ويقدميا إلى القاضي قبؿ

يعتمد عمييا في إصدار الحكـ العادؿ ، ىذا وقد قسـ الباحث الدراسة إلى المحاور اآلتية 
 : 

 أواًل . مياـ االختصاصي االجتماعي في محاكـ األحواؿ الشخصية : 
الشخصية      التي  األحواؿيؤدي االختصاصي االجتماعي دورًا متميزًا في محاكـ     

اج والطبلؽ والمشكبلت العائمية والميراث والوصايا    والنفقة ، تنظر في قضايا الزو 
 ويمكف تحديد ىذه المياـ باألساسية لبلختصاصي االجتماعي في ىذا المجاؿ بما يمي :

جمع المعمومات والحقائؽ عف كؿ مف المدعي والمدعي عميو ، مع        -
خبلفات وطبيعتيا تشخيص الطرؼ المسؤوؿ عف إثارة الخبلفات الزوجية وأسباب ال

 وحجميا ، وكتابة التقرير النيائي عف الحالة المعروضة ورفعو إلى القاضي .
حؿ المشكبلت والنزاعات بيف المدعي والمدعي عميو )تحقيؽ الوفاؽ بيف  -

المتنازعيف( عندما يشعر االختصاصي االجتماعي بأفَّ ىناؾ أمبًل في حؿ 
خاصميف المعروضة قضيتيما أماـ وتصفية الخبلفات الزوجية بيف الزوجيف المت

المحكمة ، فإنو يبادر بتأجيؿ الدعوة لفترة مف الزمف ليتسنى لو المجاؿ خبلليا 
 بتصفية الخبلفات بيف الزوجيف والتوصؿ إلى نوع مف التوافؽ واالنسجاـ . 

كما يؤكد الباحث أفَّ االختصاصي االجتماعي يؤدي دور الوسيط بف المحكمة  -
شكالي المعروض أماميا ، ويمكف تحديد ىذا الدور بما  يمي وأصحاب الموقؼ اإل

: 
مقابمة المدعي عميو أكثر مف مرة واحدة وتيدئة حالتو االنفعالية وتقوية  .1

معنوياتو ، وطرد الخوؼ والقمؽ والشؾ التي تراوده نتيجة تنسيب لو التيمة 
 وسوقو إلى المحكمة .

قائؽ االجتماعية يقـو االختصاصي االجتماعي بجمع البيانات والح .2
 واالقتصادية والثقافية مف المدعي عميو مع معرفة دوره في القضية .

قياـ االختصاصي االجتماعي بتعميـ وتدريب المدعي عميو عمى إشغاؿ الدور  .3
 الجديد الذي يحتمو أال وىو دور المتيـ أو المدعي عميو . 



 الباب األول : اجلانة النظري
 

 

09 

ح القضية يمكف أف يتصؿ االختصاصي االجتماعي بعائمة المدعي عميو لشر  .4
 وظروفيا ليـ .  

 ثانيًا . مياـ االختصاصي االجتماعي في محاكـ األحداث : 
يؤدي االختصاصي االجتماعي العديد مف الواجبات الميمة في محكمة األحداث     

سواًء قبؿ البدء بمحاكمة الحدث أو أثناء المحاكمة أو بعد إصدار قرار الحكـ السيما إذا 
الدور فضبًل عف ة الحدث أي إيداعو في اإلصبلحية لفترة معينة ، كاف القرار مقيدًا لحري

الميـ الذي يؤديو االختصاصي االجتماعي أثناء فترة الرعاية البلحقة ، وأكد الباحث أفَّ 
لبلختصاصي االجتماعي في محاكـ األحداث دورًا ميمًا يبدأ مف مكتب دراسة الشخصية 

 لنقاط اآلتية :التابع لمحكمة األحداث يمكف أجماليا با
جمع المعمومات والبيانات األساسية عف الحدث الجانح بعد توجيو التيمة إليو مف  .1

حالتو إلى محكمة األحداث ، والمعمومات األساسية ىي )عمر  قبؿ القاضي وا 
الحدث ، جنسو ، خمفيتو االجتماعية ، انحداره الطبقي ، حجـ أسرتو ، مستواه 

واالجتماعية ألسرتو ، مشكبلتو األسرية ، طبيعة التعميمي ، الظروؼ االقتصادية 
 المنطقة السكنية التي يعيش فييا ، األصحاب الذيف يختمط معيـ( . 

التعرؼ عمى ماىية الظروؼ والمبلبسات والمشكبلت الموضوعية والذاتية التي  .2
دفعت الحدث إلى ارتكاب الجناية أو الجنحة ، واالختصاصي االجتماعي ييتـ 

ص العوامؿ االجتماعية المسؤولة عف قياـ الحدث بارتكاب الفعؿ بمعرفة وتشخي
الجرمي وىي )تفكؾ العائمة ، تدني المستوى الثقافي والعممي ، العيش في مناطؽ 

 ( .Peer Groupsمختمفة ، مصاحبة رفاؽ السوء )
التي تساور الحدث الجانح ، وتكويف  تإزالة دوافع الشكوؾ واألحقاد والعداوا .3

نسانية معو مع جمب االستقرار واألماف والطمأنينة إلى نفسو كي يثؽ العبلقة اإل
 باآلخريف ، ويفصح عف المشكبلت والمنغصات التي قادتو إلى الفعؿ الجرمي .

مبادرة االختصاصي االجتماعي بدفع الحدث الجانح إلى تكويف العبلقة اإلنسانية  .4
الشخصية مف جية الجيدة مع الطبيب واالختصاصي النفساني في مكتب دراسة 

 ، ومع المحكمة خصوصًا القاضي مف جية أخرى . 
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رشادىـ إلى ضرورة  .5 اتصاؿ االختصاصي االجتماعي بعائمة الحدث الجانح وا 
 التعاوف مع مكتب دراسة الشخصية في المحكمة . 

تضامف االختصاصييف االجتماعييف برفع التقارير مف خبلؿ وزارة العدؿ إلى  .6
حداث ، تتضمف حث شرطة األحداث وقاضي التحقيؽ المسؤوليف عف شرطة األ

 عف ضرورة استعماؿ األساليب اإلنسانية مع الحدث الجانح أثناء استجوابو . 
مشاركة االختصاصي االجتماعي مع الطبيب واالختصاصي النفساني في كتابة  .7

 التقرير النيائي الصادر عف مكتب دراسة الشخصية إلى محكمة األحداث .  
 

 مياـ االختصاصي االجتماعي في دائرة رعاية القاصريف : ثالثًا . 
ال ييتـ االختصاصي االجتماعي الذي يعمؿ في دوائر رعاية القاصريف بمياـ     

اإلشراؼ عمى األحواؿ المعاشية واالقتصادية لمقاصريف فحسب ، بؿ ييتـ أيضًا بتحميؿ 
لروحية إزاء القاصريف بصنوفيـ األعباء والمسؤوليات االجتماعية والتربوية واألخبلقية وا

المختمفة ، أما أىـ الواجبات والمسؤوليات التي يؤدييا االختصاصي االجتماعي في دائرة 
 رعاية القاصريف فيمكف درجيا بالنقاط اآلتية : 

قياـ االختصاصي االجتماعي بإجراء الدراسات واألبحاث النظرية والميدانية عف  .1
ة والنفسية والتربوية والصحية لمقاصريف ، والتي األحواؿ االجتماعية واالقتصادي

مف خبلليا يمكف كشؼ طبيعة العبلقات اإلنسانية التي تربط القاصريف باألولياء 
أو األوصياء ، فالدراسة النظرية عف القاصريف ىي الدراسة التي تعتمد عمى 

ؼ األبحاث والدراسات السابقة والكتب والدوريات التي تيتـ بوصؼ وتحميؿ ظرو 
ومشكبلت القاصريف واستقرارىـ وتكيفيـ مع البيئة التي يعيشوف فييا ، أما 
الدراسة الميدانية عف القاصريف فيي الدراسة التي تيدؼ إلى جمع وتصنيؼ 
وتحميؿ المعمومات بعد مقابمة القاصريف مع اعتماد طريقة العينات واستمارات 

 االستبياف . 
قاصريف ، مثؿ ىذه الدراسات قد تستعمؿ إجراء دراسات الحاالت الفردية عف ال .2

أواًل استمارات استبيانية تتوخى جمع الحقائؽ والبيانات عف القاصريف ومتابعة 
 تنشئتيـ وثقافتيـ وظروفيـ ومشكبلتيـ إف وجدت . 
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مف خبلؿ الزيارات الميدانية التي يقوـ بيا االختصاصي االجتماعي لدار  .3
وفو ومشكبلتو ودرجة تكيفو مع المحيط القاصر بغية مقابمتو واالطبلع عمى ظر 

، يستطيع االختصاصي االجتماعي التعرؼ عمى ظروؼ القاصر ومدى 
 انسجامو أو عدـ انسجامو مع الولي أو الوصي أو الحاضف . 

مبادرة االختصاصي االجتماعي بالدعوة إلى عقد االجتماعات الموسعة  .4
عية والتوجييية بيف مدراء أو والمحاضرات والندوات والمقاءات التثقيفية واالجتما

مكاتب الرعاية االجتماعية واألوصياء واألولياء مف جية ، وبيف مدراء مكاتب 
 الرعاية االجتماعية مف جية أخرى . 

ضرورة اعتماد االختصاصي االجتماعي منيج عمؿ مع القاصريف ، وىذا  .5
ختصاصي المنيج الذي ينظـ فيو أوقات الزيارات والموضوعات التي يطرحيا اال

االجتماعي عمى القاصريف وعوائميـ ، إضافة إلى المشاىدات التي يقـو بيا 
لمنطقتيـ السكنية ودورىا ، وما يقع فييا مف تفاعبلت ومشاىد تستحؽ االىتماـ 

 والتسجيؿ .  
  : (1)1211. دراسة )نعيم إسماعيل الدليمي( 1

تعديمو( ،  إلىوالحاجة النافذ  1959( لسنة 188الشخصية رقـ) األحواؿ)قانوف     
( 34تعديؿ المادة ) إلىيختص في الحاجة  األوؿتتكوف ىذه الدراسة مف مبحثيف ، 

تعديؿ  إلىالمتعمقة بموضوع الوكالة في الطبلؽ .. والمبحث الثاني يتعمؽ بالحاجة 
المرحمة  تالقوانيف النافذة مف أجؿ االرتقاء بمستوى البحث العممي والتغيرات التي صاحب

ا لو دور في تعزيز وصيانة العمؿ االجتماعي ، لذا ركزت ىذه الدراسة عمى ولم
المواضيع التي تتعمؽ باألسرة بشكؿ عاـ ، والمرأة بشكؿ خاص مف خبلؿ موضوع 

 الطبلؽ والتفريؽ .
 الهدف من الدراسة :  -

                                                 

النافذ والحاجة  1959( لسنة 188نعيم إسماعيل معا اهلل الدليمي ؛ قانون األحوال الشخصية رقم ) (1)
 الموقع : اسات .إلى تعديمه ، دراسة منشورة ، موقع مركز القضاء العراقي لمتوثيق والدر 

    www.ahewar.org/links/show:asp?table=link&id-683 . 
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لقد وجدت القاعدة القانونية مف رحـ األمة أو المجتمع ، وذلؾ مف أجؿ معالجة     
كمة أو تنظيـ حالة ظيرت في المجتمع أو لغايات وأىداؼ أخرى ، حيث يوظؼ مش

جعمو وسيمة بالقانوف أحيانًا لتحقيؽ غايات غير مشروعة مثمما وظفتو األنظمة الدكتاتورية 
مف وسائؿ القمع ، والمجوء إلى إنشاء القاعدة القانونية عمى الرغـ مف وجود القواعد 

ىا ضوابط المجتمع التي أعتدنا عمييا ، وىذا مما جعؿ القاعدة األخبلقية والدينية باعتبار 
القانونية متغيرة باستمرار وغير ثابتة ، لذلؾ نجد أفَّ األمـ تشرع القوانيف متى ما وجدت 
أفَّ الحاجة تدعو إلى ذلؾ ، وفي الواقع إفَّ القانوف العراقي نجد فيو بعض النصوص 

أو االجتماعي واالقتصادي  يالجديد سواًء الزمانغير منسجمة مع الواقع  أصبحتالنافذة 
العراؽ نرى أفَّ الحاجة قد تغيرت ، في الزلزالية التي حصمت  األحداثوالثقافي ، وبعد 

وأسباب نشوء بعض القواعد والنصوص القانونية قد تغيرت واختمفت ، حيث أفَّ بعض 
ت لمعالجة أوضاع وجد النصوص نافذة منذ أكثر مف نصؼ قرف مف الزماف ، واألخرى

انتيت في حينيا ، أو بعض النصوص كانت تعبر عف توجو سمطة التشريع القابضة ، 
ومما تقدـ فإفَّ القوانيف النافذة التي ال يزاؿ العمؿ بيا مستمر بحاجة إلى إعادة النظر بما 

لو ينسجـ والتطور الزمني والنوعي لواقع التشريع القانوني ، ومف الجدير بالذكر أنو حتى 
كاف القاضي يدرؾ ويعمـ أفَّ القضاء العراقي النافذ ال يزاؿ يعمؿ عمى وفؽ النص ، وأنو 
ال ينسجـ مع المرحمة الحالية ، ومف ىنا تتطمب الحاجة إلى إعادة النظر في القوانيف 
النافذة وتنيض مف خبلؿ الدعوى إلى مناشدة كؿ مؤسسات المجتمع المدني ألخذ زماـ 

النصوص النافذة ، وذلؾ مف خبلؿ تغمغميا في كافة القطاعات سواًء  المبادرة في تعميـ
 ثقافية . عية ، اقتصادية ، عممية ، فنية أو كانت اجتما

تعديؿ نص الفقرة )ثانيًا( مف المادة )الرابعة والثبلثوف( مف قانوف  المبحث األول : -
 األحواؿ الشخصية النافذ ، وقد قسمو إلى فرعيف ىما :

 وؿ : تعريؼ الطبلؽ . الفرع األ -
 الفرع الثاني : أركاف الطبلؽ واألحكاـ القانونية لطبلؽ الوكيؿ .  -
 . الفرع األوؿ : تعريؼ الطبلؽ : 1

التعريؼ المغوي : اىتـ العرب كثيرًا بالمغة العربية ، كونيا لغة اشتقاؽ وتتمتع     
نيا لغة القرآف الكري النير ، فكاف  اإلسبلميالفكر ودعاء  ـبالحيوية ومواكبة الحياة ، وا 
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، حيث الشرعية  واألحكاـالبد ليـ أف ييتموا بيا الرتباط شموليا بشمولية القرآف الكريـ 
أفَّ الطبلؽ كممة مشتقة مف أصؿ الفعؿ الثبلثي طمَؽ ومعناه في المغة : " إخبلء السبيؿ 

وييف بأفَّ : " االسـ ، المرأة تطمؽ طبلقًا فيي طالؽ والطالقة غدًا( ، كما ذكر بعض المغ
مف طمؽ : الطبلؽ وىو إزالة قيد النكاح بغير عوض بصيغة )طالؽ( ، والطبلؽ لممرأة 

 يكوف لمعنييف أحدىما حؿ عقدة النكاح ، واآلخر بمعنى الترؾ واإلرساؿ.
الطبلؽ وتوسع الفقياء في ذلؾ ، كما  اإلسبلميالتعريؼ االصطبلحي : عرؼ الفقو     

 وضعية قد وضعت لو تعريؼ ، مف ىذا سيتـ عرض تعريفاف كما يمي :أفَّ القوانيف ال
جممة مف  اإلسبلمية: لقد أورد عمماء الشريعة  اإلسبلميةأ . تعريؼ الطبلؽ في الشريعة 

التعاريؼ التي تتفؽ في كوف الطبلؽ ىو رفع القيد وفؾ وثاؽ الزوجية ، وىو إزالة قيد 
ُأخر بأنو : " شرعًا حؿ  لطبلؽ في مواردالنكاح بمفظ عوض بصيغة )طالؽ( ، وذكر ا

" ، كقولو تعالى : بسـ اهلل  اإلجماععقد النكاح بمفظ الطبلؽ ونحو ، واألصؿ فيو قبؿ 
    الرحمف الرحيـ 

   

  (1) ،  فإفَّ التعريؼ الشرعي
: " تصرؼ ممموؾ لمرجؿ يتـ بموجبو حؿ رابطة الزواج االصطبلحي لمطبلؽ ىو 
نياء العبلقة الزوجية " ..   وا 

ب. تعريؼ الطبلؽ بالتشريعات : جميع القوانيف التي عالجت موضوع األسرة والعبلقات 
 وقد أشار الباحث إلى بعضيا عمى وفؽ ما يمي :  ،الناشئة فييا قد عرفت الطبلؽ 

( 188( رقـ )34نوف العراقي الطبلؽ في نص المادة )عرؼ القاالقانوف العراقي :  -
المعدؿ : " الطبلؽ في قانوف األحواؿ الشخصية  1969لسنة 

ع قيد الزواج ، بإيقاع مف الزوج أو مف الزوجة إذا فالعراقي ىو : ر 
وكمت بو وفوضت أو مف القاضي ، وال يقع الطبلؽ إال بالصيغة 

فؽ مع التعريفات التي المخصصة لو شرعًا " ، ىذا التعريؼ يتوا
أوردتيا أغمب الدوؿ العربية ويستوعب مجمؿ التعاريؼ التي أشار 

 إلييا فقياء المسمميف عمى مختمؼ مذاىبيـ .

                                                 

 .   119( القرآن الكريم ، سورة البقرة ، اآلية : 1)
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القانوف القطري : " الطبلؽ ىو حؿ عقد الزواج الصحيح بالصيغة الموضوعة لو شرعًا  -
. " 

ـ بإرادة الزوج أو بتراضي القانوف الجزائري : " يحؿ عقد الزواج بالطبلؽ الذي يت -
 الزوجيف أو يطمب مف الزوجة " . 

القانوف الكويتي : " الطبلؽ ىو حؿ عقد الزواج الصحيح بإرادة الزوج أو مف يقوـ  -
 مو بمفظ مخصوص " . امق

  . الفرع الثاني : أركاف الطبلؽ واألحكاـ القانونية لطبلؽ الوكيؿ :  2
تحقؽ فإفَّ الطبلؽ ال يقع بدونيا ، واجتيد العمماء الطبلؽ لو شروط وأركاف ما لـ ت    

مف الفقياء المسمميف بذلؾ األمر وخرجوا بآراء مختمفة مف حيث بعض الشروط ، فمنيـ 
مف اعتبر أفَّ الطبلؽ ال يقع عمى الحائض ، واشترطوا لو وجوب وجود الشيود ، بينما 

ا يبرر عقيدتو بيذا االتجاه ، بقية المذاىب ال يشترط في الطبلؽ ما تقدـ ، وكبًل لو م
لذلؾ سأورد مجمؿ الشروط التي أوردىا فقياء جميع المذاىب ، فالبعض يرى لمطبلؽ 
أربعة أركاف كؿ ركف يتوقؼ عمى جممة مف األسباب تتعمؽ بػ)المطمؽ ، الصيغة ، 
األشياد ، القصد ، النية( ، ويرى البعض اآلخر أفَّ أركاف الطبلؽ ىي )زواج ، صيغة ، 

 حؿ ، ووالية عميو( .م
أما طبلؽ الوكيؿ فإفَّ األصؿ في الطبلؽ أف يوقعو الزوج ، إال أفَّ ذلؾ ليس     

بالمطمؽ بؿ أحيانًا يقـو شخص آخر غير الزوج لتمفظ صيغة الطبلؽ ويكوف نافذ وتترتب 
عميو آثار شرعية عمى وفؽ بعض المذاىب اإلسبلمية وىو ما يسمى بػ)طبلؽ الوكيؿ( ، 

البعض مف الفقياء المسمميف ومنيـ )ابف حـز األندلسي( يرى خبلؼ ذلؾ وال  إال أفَّ 
يجيز الوكالة في الطبلؽ ، فبل يجوز عمؿ أحد عف أحد إال حيث أجازه القرآف الكريـ أو 
السنة الثابتة عف رسوؿ اهلل )صمى اهلل عميو وآلو وسمـ( ، وال يجوز كبلـ أحد عف كبلـ 

والسنة ، كما يرى جمع مف الفقياء إفَّ الوكالة في الطبلؽ ال  غيره مف حيث أجازه القرآف
نما تجوز في حالة الغياب فقط   .تجوز إذا كاف الطرفيف حاضريف ، وا 

وؿ الشخص خعقد بيف طرفيف وتعرفو الشريعة اإلسبلمية بأنو : " عقد ي والوكالة :    
أعطى شخص وكالة صبلحية بممكيا آلخر ، لكي يقوـ بعمؿ لحساب المؤكؿ ، كما لو 
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لشخص آخر لكي يبيع داره أو يشتري لو عقار أو يعقد لو زوجتو أو يطمقيا أو ما أشبو 
   ذلؾ مف األعماؿ والميمات " . 

 األحكاـ القانونية لطبلؽ الوكالة :  -
إفَّ الوكيؿ في إيقاع الطبلؽ البد أف تتوفر فيو الشروط القانونية والشرعية مثؿ :     

 األىمية إلىة )البموغ ، العقؿ ، القصد ، االختيار( ، كما يشترط فيو إضافة العام األىمية
، إال أفَّ القانوف العراقي منع وقوع العامة قدرتو عقبًل وشرعًا عمى القياـ بما وكؿ فيو 

ف كاف مستوفيًا لمشروط  لشروطوالطبلؽ مستوفيًا  ُيعد  الوكالة بالطبلؽ وال  القانونية ، وا 
الشخصية رقـ  األحواؿ( مف قانوف 34فؽ نص الفقرة )ثانيًا( مف المادة )الشرعية عمى و 

المعدؿ )ال يعتمد بالوكالة في إجراءات إليقاع الطبلؽ ، وفي  1959( لسنة 188)
ماعي( ، وتود حاالت مغايرة لنص القانوف العراقي حوؿ طبلؽ تالتحكيـ وفي البحث االج

 فيما يمي :  إيجازىاقاع طبلؽ الوكيؿ ، ويمكف الوكيؿ في التشريعات العربية ، فأجازت إي
في شأف األحواؿ  2005( لسنة 28التشريع اإلماراتي في القانوف االتحادي رقـ ) -

 الشخصية أجازة طبلؽ الوكيؿ .
 التشريع الُعماني في قانوف األحواؿ الشخصية الُعماني أجاز طبلؽ الوكيؿ .  -
 لممسمميف أجاز طبلؽ الوكيؿ .  التشريع السوداني في قانوف األحواؿ الشخصية -
التشريع الكويتي أجاز القانوف الكويتي طبلؽ الوكيؿ ، ومنح الوكيؿ حؽ توكيؿ  -

 الغير عف المؤكؿ األصمي بإذف الزوج . 
مما تقدـ نمحظ بأفَّ القوانيف العربية لـ تمنع طبلؽ الوكيؿ متماشية مع أحكاـ 1    

اقي ، إضافة إلى وجود آثار اجتماعية ونفسية الشريعة اإلسبلمية عمى خبلؼ المشرع العر 
عمى تعديؿ قانوف األحواؿ الشخصية النافذ خصوصًا في الفترة التي سبقت أحداث عاـ 

، والتي تمتيا مف وجود تيجير ، وعدـ إمكانية وصوؿ بعض األفراد إلى أماكف  2003
أسيرة عبلقة زوجية بعينيا لسباب أمنية أو لميجرة إلى خارج العراؽ ، مما يترؾ المرأة 

انتيت فعبًل ، وانتفى فييا اليدؼ الذي مف أجمو وجدت ، لذا فإفَّ الحاجة قائمة إلى 
سابؽ عيده ، كما يعتبر مف أوجو التمييز ضد المرأة العراقية  إلىتعديؿ النص والعودة بو 

                                                 

ل تميازم أو ممارساة تميزياة ضاد )*( نص الفقرة )د( من اتفاقية )سيداو( : ] االمتنااع عان مباشارة أم عما
 طات والمؤسسات العامة بها يتفق وهذا االلتزام[ . المرأة ، و كفالة تصرف السم
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وىي ال تنتفع ألفَّ قريناتيا العربيات ينتفعفَّ مف اإلجازة الشرعية إليقاع الطبلؽ بالوكيؿ ، 
كاف بيف الرجؿ والمرأة أعمى خبلؼ اتفاقية )سيداو( التي منعت كؿ أشكاؿ التمييز سواًء 

( مف اتفاقية القضاء عمى 2مف المادة ) )*(بيف النساء عمى وفؽ نص الفقرة )د( ـ، أ
  جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة . 

 نافذة : البحث االجتماعي وتعديؿ القوانيف ال المبحث الثاني : -
إفَّ البحث االجتماعي يتناوؿ دراسة المشاكؿ االجتماعية واألسرية ، ومحاولة إيجاد     

وتأشير ذلؾ  الحموؿ المناسبة ليا ، كما يساىـ بتشخيص الخمؿ في المنظومة االجتماعية
يجاد التشريعات التي تعالج ىذه المشاكؿ ، والنيوض بالمجتمع نحو التطور إمف أجؿ 
 ولقد قسـ الباحث ىذا المبحث إلى فرعيف ىما : والتقدـ ، 

عمؿ  –ىيئة البحث االجتماعي  –الفرع األوؿ : تضمف أىمية البحث االجتماعي  -
 البحث االجتماعي . 

المقارنة بيف تجربة محاكـ دبي والعمؿ االجتماعي  –الفرع الثاني : تجربة محاكـ دبي  -
 في المحاكـ العراقية . 

 
 . الفرع األوؿ :1
 أىمية البحث االجتماعي : -

عمـ االجتماع مف العمـو ذات الصمة بالييكؿ البنيوي لؤلسرة والمجتمع ، كما أفَّ  د  عيُ     
لمقضاء دور في صيانة األسرة والمجتمع مف خبلؿ تطبيقاتو في المواضيع المتعمقة 

الىتماـ بالبحث فريؽ ، الحضانة ، الوصاية ، األحواؿ الشخصية( ، لذا فإفَّ اتبقضايا )ال
االجتماعي وأىميتو داخؿ المحاكـ ىو اىتماـ باألسرة والمجتمع ، ويجب المساىمة في 

 دعـ القضاء بالوسائؿ المساندة لو في أخذ دوره في توفير األمف االجتماعي . 
 ىيئة البحث االجتماعي :  -

العراقية والعمؿ إفَّ مف اإلشارات األولى لمبحث االجتماعي في المنظومة القانونية     
مف الموظفات مف  اً القضائي ، حيث عينت وزارة العمؿ والشؤوف االجتماعية عدد

خريجات الخدمة االجتماعية فرع الخدمة االجتماعية أخصائيات اجتماعيات وانتدبفَّ 
، ثـ استحدثت ىيئة البحث االجتماعي ،  1954لمعمؿ في المحاكـ الشرعية عاـ 
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التي أصدرىا وزير العدؿ بموجب المادة  1985( لسنة 4عدد )بتعميمات وزارة العدؿ ال
، ومف خبلؿ ما تقدـ نجد أفَّ الييئة المذكورة  1997( لسنة 10( مف قانوف رقـ )11)

تمثؿ جزء مف منظمة العمؿ االجتماعي في المحاكـ والقضاء العراقي ، وتخضع الييئة 
ينحصر بالجوانب الفنية مف إعداد  لرقابة القاضي إداريًا ، وتعمؿ تحت إشرافو ، ودورىا

 اإلحصائيات والدراسات وتطوير الميارات لؤلخصائييف االجتماعييف .    
 عمؿ البحث االجتماعي : -

إفَّ عمؿ البحث االجتماعي في قضايا األحواؿ الشخصية يكوف بعد إقامة الدعوى     
البحث  إلىية الشخص األحواؿبإحالة طرفي الدعوى بناًء عمى قرار قاضي محكمة 

االجتماعي ، وأثناء النظر في الدعوى التي تكوف أما في قضايا )التفريؽ ، الحضانة ، 
ايا ، قضايا القاصريف ، وسواىا( ، ويكوف التقرير المقدـ مف قبؿ الباحث صالو 

تؤجؿ لجمسة أو جمستيف لحيف ورود  وأحياناً ،  اإلحالةاالجتماعي بعد مرور ساعة مف 
جتماعي الذي في أحسف أحوالو ال يتعدى المقاء ساعة واحدة مف الزمف تقرير الباحث اال

في غرفة مزدحمة بأعداد المراجعيف بيف الباحث االجتماعي وطرفي الدعوى ، و 
عممو فضبًل عف والموظفيف ، وأحيانًا يكوف األخصائي االجتماعي مكمؼ بمياـ إدارية 

دـ التمكف مف المصالحة أو تقريب االجتماعي ، وأغمب الحاالت تأتي بنتائج سمبية بع
وجيات النظر بيف الطرفيف المتخاصميف ، ومف ثـ يتـ بناء عقيدة المحكمة عمى ذلؾ 
التقرير بالتفريؽ أو رد الدعوى دوف أف يقترف برضاء وموافقة الطرفيف ، ويكوف لو دور 

 في بناء عقيدة المحكمة عند إصدارىا لقرار الحكـ . 
 
 . الفرع الثاني :  2
 تجربة محاكـ دبي :  -

مف خبلؿ مشاىدتي لما موجود في مجتمع دبي وفيما يتعمؽ فيو ، وجدت ىناؾ جية     
الشخصية تحت عنواف )قسـ التوجيو  األحواؿمختصة بالبحث االجتماعي بمحاكـ 

البحث االجتماعي في حاالت التفريؽ  بإجراءسري( ، تتمثؿ ميمتيا األ واإلصبلح
( لسنة 28رقـ ) اإلماراتيالشخصية االتحادي  األحواؿيتكوف قانوف والحضانة وغيرىا ، و 

مف ذوي االختصاصات في عمـ االجتماع وعمـ النفس  أشخاصمف مجموعة  2005
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 2006المذكورة في التقرير السنوي لمحاكـ دبي لعاـ  اإلحصائياتوالشريعة ، ومف خبلؿ 
 إجراءـ المذكور بالمساىمة في انخفاض حاالت الطبلؽ نتيجة لقياـ القس إلىالتي تشير 
فَّ نسبة الحاالت التي  2006خبلؿ عاـ  األزواج( اتفاؽ تسوية بيف 300ما يقارب ) ، وا 

فَّ ىذه النسبة مف أصؿ مجموع الحاالت التي 62تـ الصمح فييا تعادؿ )  أحيمت%( ، وا 
ر دوره ، مع أفَّ القسـ المذكور لـ يقتص 2006( خبلؿ عاـ 1650القسـ والبالغة ) إلى

نماعمى البحث االجتماعي ،  كاف لو دور في تنظيـ الفعاليات االجتماعية والثقافية  وا 
في المجتمع ، كما بيف رئيس القسـ أفَّ  األسريةساىـ بنشر الثقافة توتنظيـ الدورات التي 

البحث الميداني باالنتقاؿ  بإجراءالقسـ ، ويقـو  إلىطرفي الدعوى  إحالةعمميـ يبدأ منذ 
في معالجة المشكبلت سكف الطرفيف ، وكذلؾ مفاتحة الجيات التنفيذية لممساىمة  إلى

فَّ عدد الموظفيف العامميف في القسـ المذكور ) اً التي تكوف عائق ( 8في مسيرة األسرة ، وا 
موظفيف فقط ، وليـ قاطع خاص في مجمع المحاكـ في دبي ، وىو قسـ واحد ألفَّ إمارة 

حد فقط ، إفَّ عمؿ )قسـ التوجيو واإلصبلح األسري( في محاكـ دبي فييا مجمع محاكـ وا
دبي يكوف عممو سابؽ لمعمؿ القضائي لمدعوى المتعمقة باألحواؿ الشخصية ، إذ ال تقبؿ 
المحكمة الدعوى في مسائؿ التفريؽ والحضانة إال بعد عرضيا عمى )قسـ التوجيو 

مف قانوف األحواؿ الشخصية  (16واإلصبلح األسري( ، وذلؾ عمبًل بأحكاـ المادة )
  اإلماراتي ونصيا ما يمي : 

ال تقبؿ الدعوى أماـ المحكمة في مسائؿ األحواؿ الشخصية إال بعد عرضيا  .1
عمى لجنة التوجيو واإلصبلح األسري ، يستثنى مف ذلؾ مسائؿ الوصية واإلرث 

وقتية في المستعجمة والوقتية ، واألوامر المستعجمة وال يوما في حكميا ، والدعاو 
النفقة والحضانة والوصايا ، والدعاوي التي ال يتحور الصمح بشأنيا كدعاوي 

 الزواج والطبلؽ .  إثبات
إذا تـ الصمح بيف األطراؼ المتخاصمة أماـ لجنة التوجيو األسري واثبت ىذا  .2

الصمح في محضر ، يوقع عميو األطراؼ ، وعضو الجنة المختصة ، ويعتمد 
ي المختص ، ويكوف لو قوة السند التنفيذي وال يجوز ىذا المحضر مف القاض

 مف طرؽ الطعف ، إال إذا خالؼ أحكاـ ىذا القانوف . ةالطعف فيو بأي طريق
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 المقارنة بيف تجربة محاكـ دبي والعمؿ االجتماعي في المحاكـ العراقية :  -
العراؽ أود لغرض بياف المقارنة مع تجربة محاكـ دبي والعمؿ االجتماعي في محاكـ     

 أف أبيف ما يمي : 
أ . إفَّ البحث االجتماعي في محاكـ دبي يتـ قبؿ إقامة الدعوى ، بينما في العراؽ يكوف 

 بعد قبوؿ وتسجيؿ الدعوى .  
ب . في )قسـ التوجيو واإلصبلح األسري( ال يوجد سقؼ زمني أو موعد محدد لممرافعة 

نماالمحكمة ،  أماـ رجة عف قيد السقؼ الزمني لمدعاوي بمرونة خا األعماؿتتـ  وا 
 وسرعة الحسـ فييا . 

في  أعدادتمثؿ  ألنياج . ال تشكؿ عمميات البحث االجتماعي عبء عمى القاضي 
المنظورة التي البد مف حسميا ضمف السقوؼ الزمنية المحددة ، بينما في  ىالدعاو 

فييا وبعد البحث االجتماعي ضمف الدعوى في وقت النظر  إجراءاتالعراؽ تكوف 
العمؿ عمى  إلىقبوليا وتسجيميا ، مما تشكؿ عبء عمى القاضي الذي قد يضطر 

 وقوع الصمح بيف الطرفيف .  إمكانيةحساب  ىاالنجاز عم
 إلىد . عمؿ )قسـ التوجيو واإلصبلح األسري( مستقؿ عف العمؿ القضائي وال يخضع 

بيف الطرفيف وثبت ذلؾ  باإلصبلح أمابعد االنتياء مف البحث ،  إالسمطة القاضي 
 إمكانيةبعدـ  أوبموجب محضر يصادؽ عميو القاضي ويكوف واجب التنفيذ ، 

سياقيا  وتأخذالمحكمة ويتـ النظر فيو كقضية مستقمة  إلىف االصمح ويحاؿ الطرف
يف الحسـ ، بينما في العراؽ عمؿ الباحث االجتماعي حاالعتيادي منذ التسجيؿ ول

 التي تتخذىا المحكمة .  إلجراءاتواىو جزء مف التحقيقات 
 النتائج والتوصيات : -

الميسر في ىذه الدراسة يمكف وضع النتائج والتوصيات الميمة مف خبلؿ العرض     
  اآلتية : 

مف أوجو  دّ عتعديؿ نص )الطبلؽ بالوكالة( والعودة إلى سابؽ عيده ، كما يُ  .1
بيات ينتفعفَّ مف اإلجازة الشرعية التمييز ضد المرأة العراقية ، ألفَّ قريناتيا العر 

إليقاع الطبلؽ ، وىي ال تنتفع عمى خبلؼ نصوص اتفاقية )سيداو( التي منعت 
 بيف النساء .  أوكؿ أشكاؿ التمييز ضد المرأة والرجؿ 



 الباب األول : اجلانة النظري
 

 

30 

أف تكوف ميمة البحث االجتماعي خطوة سابقة لعمؿ القاضي ، وذلؾ بأف يحاؿ  .2
التشريعات ال  أفَّ ظر في الدعوى ، حيث البحث االجتماعي قبؿ الن إلىف االطرف

بحاجة  فإنناالبحث االجتماعي قبؿ النظر في الدعوى ،  إلى اإلحالةتتيح فرصة 
تدخؿ تشريعي لمعالجة ىذه الحالة بأف تعدؿ القوانيف النافذة ذات الصمة  إلى

الشخصية  األحواؿ( مف قانوف 16المادة ) ألحكاـبالمرافعات بنص مماثؿ 
بعد عرضيا عمى ىيئة البحث  إالالمتضمف عدـ قبوؿ الدعوى و  اإلماراتي

 االجتماعي . 
االجتماعييف ، وعدـ تناسب حجـ العمؿ االجتماعي مع  األخصائييفة عدد مق .3

 .  أثنائياعددىـ ، مع عدـ كفاية التدريب ليـ سواًء قبؿ الخدمة أو 
مشكبلتيا ، في حؿ  األسرةتقديـ االستشارات االجتماعية التي يمكف أف تفيد  .4

مكاناتوالتوسع في برامج   أوقاتالتي تكفؿ فرصًا كثيرة لشغؿ  األسريالترويح  وا 
 في نشاط جماعي مثمر وممتع .  األسرة أفرادفراع 

إفَّ اإلحصائية الخاصة بمكاتب البحث االجتماعي لمحاكـ األحواؿ الشخصية  .5
%( في 100بحسب مسؤولية مجمس القضاء األعمى العراقي بمغت نسبة حسميا )

محاكـ االستئناؼ ما عدا محاكـ االستئناؼ )بغداد الرصافة/الكرخ/ديالى( 
%( ، ولوحظ مف خبلؿ 98االتحادية ، فقد بمغت نسبة حسـ كؿ منيا )

( حالة مقارنة مع 3133اإلحصائية زيادة نسبة حاالت الصمح ، حيث بمغت )
ىمية ودور ( حالة ، وىذا الحسـ يرجع إلى أ2808التي بمغت ) 2009سنة 

  مكاتب العمؿ والبحث االجتماعي في محاكـ األحواؿ الشخصية . 
 

 ثانيًا . دراساث عربيت :
 :  (1)1225( الجهيني. دراسة )1

                                                 

عبد العزيز بن حمدم بن احمد الجهيني ؛ الخالفات الزوجية في المجتمع السعودم من وجهة نظر  (1)
العربية  نايفرة ، أكاديمية الزوجات المتصالت بوحدة اإلرشاد االجتماعي ، رسالة ماجستير غير منشو 

 .  1225األمنية ، الرياض ، 
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)الخبلفات الزوجية في المجتمع السعودي مف وجية نظر الزوجات المتصبلت بوحدة     
 اإلرشادوحدات اإلرشاد االجتماعي( ، لقد أكدت ىذه الدراسة عمى ضرورة وجود 

القضاء ، وىذا أحد  إلىأمرَا الزمًا ، قبؿ المجوء  إلييااالجتماعي عمى اعتبار أفَّ المجوء 
العناصر الميمة في مسألة الحد مف الخبلفات الزوجية ، فإفَّ الوقاية خير مف العبلج في 

 األسبابسرية ، وذلؾ مف خبلؿ منع حصوؿ مسألة الحد مف المنازعات والخبلفات األ
معرفة  إلىمشكمة التفريؽ أو االنفصاؿ ، لذلؾ ىدفت ىذه الدراسة  إلىالتي تؤدي 

االجتماعي ، وقد تكونت عينة  اإلرشادوتشخيص الخبلفات الزوجية لممتصبلت بوحدة 
( مف الزوجات السعوديات البلتي يعانيفَّ مف الخبلفات الزوجية 248مف )الدراسة 

 14/10/2004بمدينة الرياض خبلؿ الفترة مف  والمتصبلت بوحدة اإلرشاد االجتماعي
 ، وقد توصمت الدراسة إلى أىـ النتائج اآلتية :  2/1/2005إلى 
أفَّ أبرز الخبلفات المتعمقة بالجوانب االجتماعية والمتعمقة بالزوج ىي : غياب  .1

ذلؾ عبلقة الزوج  يميالزوج عف المنزؿ ، أو السير خارج المنزؿ باستمرار ، 
الزوجة ، ثـ يأتي بعد ذلؾ تكرار سفر الزوج وحده ، أما الخبلفات  السيئة بأىؿ

المتعمقة بالزوجة في ىذا الجانب فكاف مف أبرزىا ىي : إفَّ عبلقة الزوجة بأىؿ 
 الزوج عبلقة سيئة ، ثـ عدـ رغبة الزوجة في السكف مع أىؿ الزوج . 

الزوج ىي : أفَّ لدى إفَّ أبرز الخبلفات المتعمقة بالجوانب العاطفية والمتعمقة ب .2
الزوج فتور في عبلقتو العاطفية مع زوجتو ، ثـ ال يظير مشاعره االيجابية تجاه 

 زوجتو ، االستيزاء بيا عند إبداء مشاعرىا . 
وقد أوصت الدراسة بمجموعة مف التوصيات التي تدعـ القياـ بإجراءاتيا باعتبارىا     

 الجانب الميـ مف ىذا الدراسة وىي : 
ع في افتتاح مراكز شبيية بمركز اإلرشاد االجتماعي عبر الياتؼ داخؿ التوس .1

 المؤسسات المعنية بالخبلفات الزوجية كالمحاكـ الشرعية مثبًل . 
 أىمية وجود مراكز اجتماعية إلصبلح ذات البيف بيف األزواج والزوجات .  .2
ات ضرورة إبراز دور المحاكـ الشرعية )القضاة( في الحد مف حاالت الخبلف .3

 الزوجية لما ليـ مف مكانة وصبلحيات . 



 الباب األول : اجلانة النظري
 

 

33 

ىناؾ بطء في اإلجراءات ، وقمة خبرة لجاف فض الخبلفات الزوجية ، وعدـ  .4
تدريبيـ التدريب الكامؿ حتى يكونوا أكثر قدرة عمى حؿ مشاكؿ األسرة ، لذا 
أوصت الدراسة بزج العامميف في وحدات اإلرشاد االجتماعي بدورات تدريبية قبؿ 

 رسة المينة . وبعد مما
 :  (1)1211( مروة محمد الناصر. دراسة )1

)دور مكتب التوجيو واالستشارات األسرية في مواجية المشكبلت األسرية في دولة     
 البحريف( . 

 مشكمة الدراسة :  -
تتمثؿ مشكمة الدراسة في تحديد دور مكاتب التوجيو واإلرشاد األسري في مواجية     

حداث التوافؽ بيف الزوجيف ، ومدى حاجة األىالي أو األسرة إلى المشكبلت األسرية و  ا 
في دولة البحريف ، نظرًا لقمة وجود مثؿ ىذا النوع مف  السيماوجود مثؿ ىذه المكاتب و 

، وما ىي المعوقات التي تواجو  مشاكؿالالمكاتب التي تتولى مساعدة األسر عمى حؿ 
األسرة ىي المبنة األساس لممجتمع ، وفي المكتب وتحوؿ دوف حؿ المشكبلت األسرية ، ف

بعض األحياف تعاني مف مشكبلت إذ لـ يتـ التعامؿ معيا منذ البداية تتأـز وتتفاقـ 
المشكمة فيستعصي حميا ، لذا سنحاوؿ في ىذه الدراسة أف نتعرؼ عمى ما حققو المكتب 

في التعامؿ مف تأثيرات في المشكبلت التي تعرض عميو ، ودور األخصائي االجتماعي 
مع كافة المشاكؿ األسرية التي تواجو بعض األسر البحرينية ، ومدى القدرة عمى التوصؿ 

   لمحموؿ المجزية لقطع جذور المشكمة . 
 أهمية الدراسة :  -

 يمكف تحديد أىمية ىذه الدراسة بالنقاط اآلية : 
دور الذي تقوـ بو مع وال األسريةأ . االىتماـ بالتعرؼ عمى مكاتب التوجيو واالستشارات 

وأنواعيا  األسرالبحرينية ، مف خبلؿ تحديد المشاكؿ التي تتعرض ليا تمؾ  األسر
 .  وأسبابيا

                                                 

مروة محمد الناصر ؛ دراسة حول مكتب التوجيه واالستشارات األسرية في مواجهة المشكالت األسرية  (1)
  الموقع : . 1211في دولة البحرين ؛ مجمة شؤون األسرة ، 

www.star,mes.com/F.as px?t=31269770 .  
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البحرينية مف ىذه المكاتب باعتبارىا  األسرب . االىتماـ بالتعرؼ عمى مدى استفادة 
 ليا األثر في حياة الفرد وفي تقويـ سموكو .  يالمؤسسة االجتماعية الت

مكاتب التوجيو واستشارات  ىعم األسرف خبلؿ ىذه الدراسة يتـ تعرؼ الكثير مف ج . م
 وما تقدمو ىذه المكاتب مف خدمات .  األسرية

ف ىذا ال يعني كالبد أف تمر ببعض المشكبلت ، ل أسرةد . التأكيد عمى أفَّ أي 
 االستمرار بيا أو تجاىميا ، بؿ البد مف تداركيا منذ بداية حدوثيا .

 داف الدراسة :أه -
ركزت ىذه الدراسة عمى ىدفيف أساسييف وكؿ منيا يجعؿ في طياتو عدة أىداؼ     

 جزئية ليتحقؽ اليدؼ الرئيسي وىما كاآلتي : 
 أ . اليدؼ العممي : 

المتصمة بيذا الموضوع خصوصًا  اتتعتبر ىذه الدراسة إضافة دراسة إلى بقية الدراس    
الموضوع حوؿ دور مكتب التوجيو واالستشارات مع قمة الدراسات التي تناولت 

األسرية في التصدي لممشكبلت األسرية بالمقارنة مع الدراسات التي تناولت 
المشكبلت األسرية والتوافؽ الزواجي والحياة األسرية السعيدة ، وليكف مرجع ترجػع 

  إليو األسر والباحثوف والدارسوف والى كؿ مقبؿ عمى الزواج . 
 اليدؼ إلى عدة أىداؼ جزئية منيا : ويستند ىذا

توضيح مفيوـ مكتب التوجيو واالستشارات األسرية وأىدافو وجيازه اإلداري  -
 وأغراضو . 

 توضيح المشكبلت التي تتعرض ليا األسر في مختمؼ النواحي .  -
 تحديد المشكبلت التي تتعامؿ معيا مكاتب التوجيو واالستشارات األسرية .  -
 ي عبلج المشكبلت األسرية . تحديد دور المكتب ف -

 ب. اليدؼ العممي : 
أف تكوف الدراسة وسيمة لحؿ المشكبلت التي تعترض طريؽ األسر والتصدي ليذه     

المشكبلت التي إذا تـ إىماليا تتفاقـ ويصعب التصدي ليا ، واليدؼ العممي يستند عمى 
 جزئيات عديدة منيا :

 حسب أىميتيا . التعرؼ عمى المشكبلت األسرية وترتيبيا  -
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التعريؼ بأىـ األدوار التي يجب أف تقـو بيا مكاتب التوجيو واالستشارات األسرية  -
 وخاصة دور األخصائييف االجتماعييف في مواجية المشكبلت األسرية. 

التعريؼ بمدى ما تقدمو ىذه المكاتب مف خدمات وبرامج لمواجية ىذه المشكبلت  -
 في البحريف . 

جية لمختمؼ المشكبلت األسرية التي يجب أف تّقوـ ىذه التوصؿ إلى خطط عبل -
 المكاتب .

 
 مكاتب التوجيو واالستشارات األسرية :  -

ىي مؤسسات اجتماعية تقـو بدعـ األسرة عف طريؽ الخدمات االجتماعية والنفسية ،     
وليا أدوار وقائية وعبلجية وليا أخصائي اجتماعي ونفسي ، ظيرت حاجة المجتمع ليا 

د أف وضح لممصمحيف االجتماعييف أفَّ كثير مف األسر تواجو بعض األزمات بع
والمشكبلت التي تضعؼ الروابط االجتماعية بيف أفرادىا ، فتتعرض حياة األسر لمتصدع 
والتفكؾ مما يحـر األبناء مف الجو العائمي السميـ والمناخ الصحي البلـز لمتنشئة 

يمكف  األسرالمشاكؿ والصعوبات التي تواجييا  االجتماعية السوية ، ولما كانت أغمب
حميا أو تذليميا قبؿ أف يتأـز أمرىا )بالتوجيو والتصبير والمعاونة( ، فقد ظيرت الحاجة 

أىمية وجود مكاتب فنية استشارية تضـ مجموعة مف الفنييف المختصيف يعمموف عمى  إلى
ـ عمى الفيـ وحسف التقديـ عممي قائ بأسموبوأفرادىا بدراسة مشاكميـ  األسرةمساعدة 
 وتدعيـ أركانيا .  األسرة إلىاالستقرار  إلعادة

 
  أىداؼ مكتب التوجيو واالستشارات األسرية :  -

أ . الدراسة العممية المنظمة لممشكبلت التي تواجو األسرة لمتوصؿ إلى أسبابيا والعمؿ 
 عمى عبلجيا . 

لمجتمع لبلنتفاع بيا ، واالستفادة منيا ب. توجيو األسرة لمصادر الخدمات المختمفة في ا
في حؿ مشاكميا مثؿ : مشروع األسر المنتجة ، مراكز تنظيـ األسرة ، الرعاية 

 النيارية لمطفؿ .
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عداد  ج . تقديـ العوف لمحاكـ األحواؿ الشخصية ، مف خبلؿ دراسة بعض القضايا ، وا 
لقاء الضوء عمى أسباب الم نازعات واقتراح الحموؿ البحث االجتماعي في األسرة ، وا 

 المناسبة ليا . 
د . رسـ خطط وأساليب التعاوف مع المنظمات والييئات األخرى التي تعمؿ في مياديف 

 الخدمة االجتماعية مف اجؿ حماية األسرة وعبلج مشاكميا . 
ىػ . القياـ بالدراسات والبحوث المرتبطة بالحياة األسرية ، وأبعادىا ونشر نتائج ىذه 

 .  األسرةواقتراح التوصيات الكفيمة بتدعيـ كياف  البحوث
الراغبيف في الزواج فيما يتصؿ باختيار شريؾ الحياة والتخطيط  إلىو . تقديـ المشورة 

 معاصرة .  أسريةلحياة 
ز . أما أىـ المشكبلت التي تعمؿ مكاتب التوجيو واالستشارات األسرية عمى معالجتيا 

ات ، سوء معاممة احد الزوجيف لآلخر ، تيرب ىي : تدخؿ األىؿ ، تعدد الزوج
الزوج مف مسؤولياتو ، فارؽ السف بيف الزوجيف ، العجز الجنسي بيف الزوجيف ، 
عدـ اإلنجاب ، الطبلؽ ، إدماف المخدرات ، انحراؼ الزوج ، شؾ احد الزوجيف في 

طاعة ، اآلخر ، منازعات بيف الوالديف واألبناء ، مشكمة حضانة األطفاؿ ، مشكمة ال
 مشكبلت اقتصادية ، ومشكبلت نفسية . 

 
 :  األسريدور الخدمة االجتماعية في مكاتب التوجيو  -

إفَّ دور الخدمة االجتماعية في ىذه المكاتب يمكف أف تتحدد في دراسة وتشخيص     
وأساليب خدمة الفرد  مبادئوعبلج وتسجيؿ الحاالت التي ترد لممكتب ، وذلؾ بتطبيؽ 

الوعي  إثارةاالجتماعي والنفسي والموجو االقتصادي ، مع  األخصائيبجيود  واالستعانة
 وأسبابيا باألسرةالمختمفة عف المشكبلت الخاصة  اإلعبلـاالجتماعي في البيئة بوسائؿ 

عمى استمرار  لبلطمئنافوطرؽ مواجية ىذه المشاكؿ ، تتبع الحاالت التي تـ العمؿ معيا 
 األسرةوالمساىمة في تنفيذ وتصميـ البحوث في ميداف رعاية توافقيا ومنعًا مف انتكاسيا 

البرامج لخدمة المقدميف عمى الزواج ، لذلؾ يمكف تحديد ادوار مكتب  إعدادوالطفولة مع 
 في دوريف رئيسييف ىما :  األسريالتوجيو 
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أ . الدور الوقائي : ويكوف بالتوعية االجتماعية واألسرية عف طريؽ االتصاؿ 
ف االجتماعييف في مواقع العمؿ االجتماعي والتنظيمات المختمفة وعقد باألخصائيي

مختمؼ وسائؿ اإلعبلـ بيدؼ زيادة  عماؿالندوات والمؤتمرات والمحاضرات مع است
الوعي بحقائؽ الحياة األسرية السميمة ، وأساليب التنشئة االجتماعية السميمة ، 

ة ، وأسس اختيار شريؾ والعمؿ عمى تجنب حدوث المشكبلت الزوجية واألسري
 المستقبؿ . 

ب . الدور العبلجي : العمؿ مع األسر التي تواجو بالفعؿ بعض المشكبلت التي يعوزىا 
التكيؼ السميـ ، نتيجة سوء أو عدـ اختيار أو عدـ صبلحية أحد الزوجيف أو 
إصابة األسرة بالكوارث والنكبات ، أو انحراؼ بعض األفراد في األسرة ، وغير ذلؾ 

 مف األسباب التي تجمي األسرة .  
 مصادر الحاالت التي يقـو المكتب بعبلجيا :  -

رشادىـ  أ . حاالت يقدـ أصحابيا لممكتب مباشرة ينشدوف إيجاد حؿ لمشاكميـ وتوجييـ وا 
 أو يطمبوف استشارة أو نصيحة تعينيـ عمى تخفيؼ متاعبيـ . 

لة كمحاكـ األحواؿ الشخصية وىيئات ب . حاالت ترد مف الجيات المعنية باألسرة والطفو 
 غير حكومية مثؿ : المؤسسات والييئات الميتمة بشؤوف األسرة . 

أذونيف الشرعييف وأئمة ج . حاالت ترد مف أفراد كرؤوساء الجمعيات والمحاميف والم
 المساجد .

 الجياز الوظيفي لممكتب :  -
عاٍؿ )ليسانس آداب قسـ مدير المكتب : يشترط فيو أف يكوف حاصبًل عمى مؤىؿ . 1

االجتماع ، أو بكالوريوس خدمة اجتماعية( ، أو في العمـو الثانوية مع خبرة في مجاؿ 
القدرة عمى القياـ بالعمؿ فضبًل عف رعاية األسرة لمدة ال تقؿ عف عشر سنوات ، 

 القيادي ويباشر االختصاصات اآلتية : 
لخاصة التي تقرىا لجنة اإلشراؼ عمى أعماؿ المكتب مع تنفيذ السياسة ا –

 المكتب ، وتنفيذ قراراتيا واإلشراؼ عمى تنفيذ البرامج . 
توزيع العمؿ وتوجيو العامميف بالمكتب ومراقبة أعماليـ واإلشراؼ الفني واإلداري  –

 عمييـ وتتبع أعماليـ وتقييميا . 
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 عقد اجتماعات دورية والقياـ بدراسة لبعض الحاالت بصفة دورية مع اعتماد –
 الصرؼ المالي وُأذوناتو .

االتصاؿ بالمحاكـ والييئات االجتماعية مف وقت ألخر لتوثيؽ الصمة بينيا  –
 وبيف المكتب . 

 
االجتماعي الحصوؿ عمى مؤىؿ عاٍؿ  باألخصائياألخصائي االجتماعي : يشترط . 2

في الخدمة االجتماعية )بكالوريوس خدمة اجتماعية ، أو ليسانس آداب عمـ 
اع( ، ويكوف لو خبرة سابقة في حدود خمس سنوات في مجاؿ العمؿ االجتم

يوضع في االعتبار استعداده الشخصي في مجاؿ خدمة الفرد  باإلضافةاالجتماعي ، 
 مف أعماؿ عمى الوجو اآلتي :  إليو، ويسند 

مف مدير المكتب بما يقتضيو ذلؾ مف االطبلع  إليوبحث الحاالت المحولة  –
عدادسب ما تتطمب ظروؼ الحالة ، عمى ممؼ الحالة ح تقرير شامؿ عف  وا 

 منًا العبلج المقترح . ضالحالة مت
تنفيذ خطة العبلج بما يقتضيو ذلؾ مف تتبع الحالة في البيئة الطبيعية  –

 تيا عمى حؿ مشكبلتيا بجميع الوسائؿ الممكنة . نومعاو 
بلج الحاالت مع القياـ باالتصاالت الخارجية مع األجيزة التي تتعاوف في ع  –

 االشتراؾ في تنفيذ المشروعات الخاصة بالمكتب . 
إعداد تقرير شيري عف األعماؿ المنجزة يقدـ إلى مدير المكتب واالشتراؾ في  -

  المسح االجتماعي الذي يجري بمنطقة اختصاصي المكتب . 
ند االجتماعي ع األخصائيسس التي يمتـز بيا وبصورة عامة فيناؾ مجموعة مف األ    

 تتمخص باالتي :  األسريةعبلجو لبلزمات 
 أ . بناء العبلقات الودية المينية : 

مع الطرفيف  الفعالةإف الخطوة نحو المساعدة ىي تكويف العبلقات الودية المينية     
نركز عمييا كأفراد يتفيمف الدور الجديد  أوالً ، التي قواميا االحتراـ والثقة المتبادلة 

 ي ودورىا المتوقع لئلسياـ في حؿ المشكمة . لممؤسسة واألخصائ
 ب . خمؽ الدافعية : 
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وىنا يتـ التركيز عمى تخفيؼ التوترات المصاحبة لممشكمة والعمؿ عمى توفيؽ     
الطرفاف نحو تحقيؽ األمؿ المرتبط بعودة الحياة الزوجية ، وأيضًا التأثيرات الناتجة لمنزاع 

 األطفاؿ . ىعمييـ وعم
 مى أسباب العبلج : ج . التعرؼ ع

إفَّ العبلج ال يمكف التوصؿ إليو ما لـ ُيبنى عمى الواقع وعمى خطة مف الواقع ،     
ويمكف االسترشاد ببعض األسئمة الشخصية التي تساعد األخصائي االجتماعي عمى 
ديناميكية النزاع منيا عمى سبيؿ المثاؿ : ما الذي أدى إلى اضطراب التوازف. ، متى 

، ما ىي الجوانب التي ييدد فييا كؿ طرؼ الطرؼ اآلخر ومع مف يجب أف  حدث ذلؾ؟
 يبدأ العبلج؟ .

 د . مساعدة الطرفيف عمى تفيـ ىذه األسباب : 
يـ األخصائي االجتماعي أسباب النزاع يحاوؿ أف يساعد الطرفيف تفيميما فبعد أف ي    

ة والحقائؽ الموضوعية ، بعضيما لآلخر ، وذلؾ مف خبلؿ التمييز بيف الحقائؽ الذاتي
ويجعميما يتفيماف المشكبلت األساسية بداًل مف النواحي الشكمية ، ويتعرفاف عمى 

 العناصر المسببة لمنزاع . 
 ىػ . المواجية المباشرة لمنزاع :

 األخصائياع والتغمب عميو ، وال يتردد ز اليدؼ ىنا ىو العمؿ عمى مواجية الن    
 إلىسمطتو المينية مف أجؿ تحقيؽ ذلؾ ، وىنا قد يحتاج  عماؿاالجتماعي ىنا في است

لممستفيد لمتعبير عف مشاعره ، وقد يحتاج ىنا إلى بعض الحموؿ المؤقتة مثبًل : الفرصة 
الموافقة عمى طمب الزوجة أف تبتعد عف الزوج مؤقتًا حتى يتـ التوصؿ معو إلى حؿ ، أو 

مساعدة الزوجاف فضبًل عف ج الطبي ، قد يستعيف بالمصادر الخارجية مثؿ المجوء لمعبل
  عمى التخمص مف السموؾ الدفاعي وجعميما يتحمبلف المسؤوليات المتبادلة .

 و . التقميؿ مف حدة مواجية النزاع : 
ألحد الطرفيف أو كمييما بعض  نوع مف الموضوعية قد يسبببمواجية النزاع  إف    

المواجية ، ويمكف بصفة عامة االسترشاد التوترات حتى وأف كانا قد اقتنعا بفائدة ىذه 
 بالخطوات التالية : 
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يجب أف يصور األخصائي االجتماعي لمطرفيف إفَّ مشكمتيما ليست فريدة مف  -
نيا تحدث في أي أسرة ، وبيذا فيو يقمؿ مف إحساسيما بالذنب ، نتيجة  نوعيا ، وا 

 مواجية المشكمة . 
حتى يشعراف بقدراتيما عمى مواجية  تدعيـ إحساس كؿ مف الطرفيف باحترامو لذاتو -

 المشكمة بشجاعة . 
التقميؿ مف حساسية كؿ طرؼ نحو الغضب ألتفو األسباب إلى تعريفو بأحسف  -

 األساليب في التعامؿ مع الطرؼ اآلخر دوف أف يسبب لو األلـ . 
خمؽ الحموؿ الجديدة لممشكمة ، وىنا يعمؿ األخصائي االجتماعي عمى توفير  -

ممشكمة بالتعاوف مع العمبلء ، ويعمؿ عمى اختيارىا لمتأكيد مف مدى حموؿ جديدة ل
 مناسبتيا لموقؼ األسرة الجديدة .

 
 
 
النفسي أو الطبيب النفسي : أف يكوف مف الحاصميف عمى درجة دكتوراه  األخصائي. 3

 إليوتحاؿ  أفالنفسي ، ويمكف  واإلرشادأو الماجستير في عمـ النفس أو التوجيو 
لتي تحتاج خبراتو وفقًا التفاؽ يتـ بينو وبيف مدير المكتب ، وىو يباشر الحاالت ا

 تية : آلاالختصاصات ا
مبلحظة الحاالت وما يصدر عنيا مف تصرفات سموكية في مواقؼ اجتماعية ،  -

 ومعاونة المستفيديف في التغمب عمى متاعبيـ النفسية . 
ي عف أعمالو يقدـ إلى االشتراؾ في االجتماعات الدورية مع إعداد تقرير شير  -

 مدير المكتب . 
. األخصائي القانوني : أف يكوف مف العامميف بالمكتب أحد الحاصميف عمى الميسانس 4

 في القانوف ويباشر االختصاصات اآلتية : 
االشتراؾ في االجتماعات الدورية وبحث الحاالت المحولة إليو مف الناحية  -

 القانونية . 
 أعمالو ، ويقدـ إلى مدير المكتب .  إعداد التقرير الشيري عف -
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 ثالثًا . دراساث أجنبيت : 

 : (1)1221. دراسة )سالم عبد الغني الرفاعي( 1
دراسة مقارنة بيف اإلسبلـ والغرب  –أحكاـ األحواؿ الشخصية لممسمميف في الغرب )    

 ( . بالتركيز عمى القانوف األلماني نموذجاً 
 المقدمة : -

ببلد الغرب صاروا يشكموف جالية ال يستياف بيا ،  إلىالمياجريف  إفَّ المسمميف    
، حيث وجد  وأمريكا أورباموزعة بيف  ( مميوف نسمة20مف ) أكثر إلىويصؿ تعدادىا 

ظاىرة لـ تكف مألوفة مف قبؿ وال عيد لسمفيـ بيا ، فبداًل مف  أماـ أنفسيـ اإلسبلـعمماء 
 أحكاـيمتـز بكؿ  أفعـ في ظؿ مجتمع مسمـ ، وىو والتن اإلسبلـالمسمميف في ببلد  إقامة

بيـ أو بكثير منيـ يؤثروف  إذاأنو ينحؿ عف جميع معالميا  إالالشريعة في حياتو ، 
نو مجتمع مثالي ، ولـ تكف الفتاوى  إلىالعيش في مجتمع ال يمت  الشريعة بصمة وا 

 األقربتحري  ىإل أفرادهالمضطربة تؤثر في مجتمع يسوده الوعي الفقيي ويسعى كؿ 
لمرضاة اهلل تعالى ورسولو )صمى اهلل عميو وآلو وسمـ( ، ولكف في ظؿ مجتمع تسوده 

الناس وشيواتيـ ، البد أف تترؾ ىذه الفتوى  بأىواءالفوضى العممية ، وتمتزج الفتوى فيو 
في الجالية مف المسمميف ، وىذا ما وقع ولـ يقؼ خطر تمؾ الفتاوى عمى  السيئصداىا 
فاستبيحت فروج حرميا اهلل وحرمت  األعراض إلىالمحرمة ، بؿ تعداه  األمواؿة استباح
الشرع بتوثيؽ عقدىا ،  أمرطالما  أسريةاهلل عز وجؿ ، وتفككت روابط  أحميافروج 
الشخصية( ، وىي  األحواؿ أحكاـالتي وقع فييا االضطراب ىي ) األحكاـ أكثروكانت 

ناؾ حاالت طبلؽ أو زواج أو نفقة أو حضانة أو في الغرب ، في إلحاحاً المسائؿ  أكثر
ومبحث ىذا االضطراب ىو وجود سمطة قضائية كاممة لؤلحواؿ الشخصية غير ذلؾ ، 

ولكف ال تحكـ بالشريعة ، ووجود مراكز إسبلمية تحكـ بالشريعة ولمف ال ُيعترؼ بيا وال 
في ببلدىا ومطمقة بعقودىا ، فأحيانًا تأتي امرأة مف أصؿ عربي متزوجة وفؽ الشريعة 

                                                 

دراساة مقارناة باين اإلساالم  –( سالم عبد الغني الرفاعي ؛ أحكام األحوال الشخصية لممسممين في الغرب 1)
حة دكتاورا  غيار منشاورة ، دار ابان حازم لمطباعاة و والغرب بالتركيز عمى القانون األلماني نموذجًا ، أطر 

 .  1221، بيروت ، 
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 ة وفؽ القانوف الغربي ، ولـ يكتؼِ وفؽ القانوف الغربي أو مطمقة وفؽ الشريعة ومتزوج
الباحث ببياف أحكاـ الشريعة في األحواؿ الشخصية ، بؿ توسع بدراستو ىذه بدراسة 
القانوف األلماني المتعمقة باألحواؿ الشخصية ، وُأجريت مقارنة بينو وبيف النظاـ 

 اإلسبلمي .
 صعوبات الدراسة :  -

ة في لقد واجيتني صعوبات إذ لـ أجد دراسة بالمغة العربية حوؿ األحواؿ الشخصي    
القوانيف الغربية الحديثة ، بؿ كؿ ما وجدتو كاف يمتمس الموضوع مف جوانبو العامة دوف 
الدخوؿ بالتفاصيؿ ، أو أف يبحث باألحواؿ الشخصية في القوانيف الغربية القديمة التي ال 

بالمغة  األصميةالمواد  إلىالرجوع  إلىالغرب الحديث بصمة ، لذلؾ اضطررت  إلىتمت 
 دوف تعويؿ عمى الدراسات العربية .  االنكميزية

 حدود الدراسة : -
 تقـو األطروحة عمى دراسة الموضوعات اآلتية : )األسرة ، الزواج ، الطبلؽ( .    
 
 منهج الدراسة : -

يختمؼ منيج الدراسة بحسب اختبلؼ الموضوعات المطروحة وىو في أطروحتنا     
 ينقسـ إلى قسميف ىما : 

 فيما يتعمؽ بالمسائؿ الشرعيػة ، وىنا البد مف مراعاة الخطوات اآلتية : أ . منيج الدراسة 
 تحرير المسألة محؿ البحث وتجريدىا ، بحيث ال تختمط بغيرىا .  -
مسألة المطروحة لمبحث مع ذكر أىـ حججيـ الالوقوؼ عمى أقواؿ الفقياء في  -

 دوف التوسع بيا . 
باعتبارىا آلة الزمة لتناوؿ  االعتماد عمى التأصيؿ الشرعي عمى أصوؿ الفقو -

 المواضيع الفقيية . 
 ب . منيج الدراسة فيما يتعمؽ بالمسائؿ الغربية ، وىنػا البد مف مراعاة الخطوات اآلتية : 

 االعتماد عمى القانوف األلماني في مسائؿ األحواؿ الشخصية .  -
 االسترشاد بكتب الحقوقييف المفسريف لمقانوف األلماني .  -
 مف المحامييف والقضاة في المسائؿ الفرعية . االستفادة  -
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 االستعانة ببعض المشرفيف عمى قضايا األسرة العامميف لدى الدوائر الرسمية . -
التمييدي مف ثبلثة  األوؿوقد تكونت الدراسة مف خمسة فصوؿ ، تكوف الفصؿ     

كفر( ، والثالث بدار ال اإلقامةودار الكفر( ، والثاني ) اإلسبلـحوؿ )دار  األوؿمباحث ، 
فكاف بعنواف )األسرة  الفصؿ الثاني أماالشرعية( ،  األحكاـ)أثر اختبلؼ الدار في تدويف 

بيف اإلسبلـ والغرب( وتكوف مف ثبلثة مباحث ، األوؿ )حوؿ األسرة في اإلسبلـ( ، 
والثاني )حوؿ األسرة في الغرب( ، والثالث )المقارنة بيف األسرتيف( ، أما الفصؿ الثالث 
فكاف بعنواف )الزواج بيف اإلسبلـ والغرب( وتكوف ىذا الفصؿ مف أربعة مباحث ، األوؿ 
)حوؿ الزواج في اإلسبلـ( ، والثاني )حوؿ الزواج في الغرب( ، والثالث )المقارنة بينيما( 
، والرابع )حكـ الزواج المدني في الغرب( ، أما الفصؿ الرابع فقد كاف بعنواف )حقوؽ 

سبلـ والغرب( تكوف مف ثبلثة مباحث ، األوؿ )حقوؽ الزوجيف في الزوجيف بيف اإل
اإلسبلـ( ، والثاني )حقوؽ الزوجيف في الغرب( ، والثالث )المقارنة بينيما( ، أما الفصؿ 
الخامس كاف بعنواف )الطبلؽ بيف اإلسبلـ والغرب( تكوف مف أربع مباحث ، األوؿ 

الغرب( ، والثالث )المقارنة بيف الطبلقيف( ، )الطبلؽ في اإلسبلـ( ، والثاني )الطبلؽ في 
 والرابع )حكـ الطبلؽ المدني في الغرب( ، وأخيرًا النتائج والتوصيات . 

 النتائج والتوصيات : -
طوؿ مدة الطبلؽ : أوؿ ما نبلحظو عند دراسة نظاـ الطبلؽ في الغرب ىو طوؿ  .1

إلى ثبلث سنوات المدة التي يتربصيا طالب الطبلؽ ، إذ عميو أف ينتظر سنة 
ليحصؿ عمى قرار الطبلؽ ، مع ما يصاحب ىذه المدة الزمنية مف إرىاؽ مادي 

، وال يقع  وتعب نفسي ، إذ ال يسمح بتقديـ طمب الطبلؽ إال عف طريؽ المحامي
الطبلؽ إال في المحكمة ، بيف المحامي والمحكمة ، تنفؽ األمواؿ وتنتشر األسرار 

الفضؿ الذي بينيما ، ويصبح رجوعيما إلى  وتظير الفضائح وينسى الزوجاف
الحياة الزوجية أمر مستحيبًل ، في حيف أفَّ اإلسبلـ سيؿ عممية الطبلؽ ، فبعد ما 
تبيف لمرجؿ والمرأة أف دواـ الحياة الزوجية بينيما عبث ال فائدة منو ، ويقرراف 

امي أو الطبلؽ يتـ طبلقيما في ساعة واحدة ، دوف أف يحتاجا إلى محكمة أو مح
 شاىد ، فقط يقـو الرجؿ بتمفظ كممة )طالؽ( فيقع الطبلؽ . 
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النفقة الواسعة : مف خبلؿ دراستنا ألحكاـ النفقة في الغرب ، تبيف لنا أنيا باب  .2
واسع ال يكاد ينتيي ، فالمرأة المطمقة تستطيع مف خبلؿ القانوف أف تكمؼ زوجيا 

الشخصية  األحواؿ إفَّ ( Dre wesباإلنفاؽ عمييا إلى األبد ، وقد بيف قانوف )
التي تستحؽ بيا النفقة شاممة لكؿ الظروؼ ، والنفقة ليست مقصورة عمى كفاية 

ينفؽ نصؼ  أفالمرأة ، بؿ ىي مبدأ المناصفة بينيا وبيف الرجؿ ، أي عمى الرجؿ 
 المنية . تأتيياثروتو ونصؼ دخمو عمى مطمقتو حتى 

نظمة الوضعية عامػة والنظاـ الغربي إفَّ جوىر الخبلؼ بيف اإلسبلـ وبيػف األ .3
نزليا مف خمؽ البشر وعمـ ما يصمح أخاصة ، ىػو أفَّ اإلسبلـ شريعة ربانيػة 

  : حياتيـ فػي الدنيا واآلخرة ، يقوؿ اهلل تعالى بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 

    

  
، أما األنظمة  (1)

بؿ فبلسفة ومفكريف لـ يحيطوا عممًا بالنفس اإلنسانية قرية فوضعت مف البش
وأسرارىا وعوامؿ بعث طاقاتيا أو إخمادىا ، كما لـ يدركوا نظاـ الكوف وأسراره 
واصؿ نشأتو ، وانو مخموؽ هلل تعالى خاضع لسمطانو ساجد لعظمتو يسبح بحمده 

 . 
وفؽ  اإلنساففإف سار  :والكوف يخضعاف لنظاـ واحد ومدبر واحد  اإلنساف .4

ف الشريعة التي وضعيا  خالؽ الكوف صمحت األرض وصمحت حياة اإلنساف ، وا 
أبى ذلؾ فسدت األرض وفسدت حياتو ، فصبلح الحياة لمناس مرىوف باإليماف 
باهلل تعالى واالستسبلـ ألمره ، أما الذي ال يؤمف باهلل تعالى وال يفيـ مغزى وجوده 

مانة المناطة بو مف عبادة اهلل سبحانو وتعالى فإنو يعيش في في ىذه الحياة وال األ
 تخبط وحيرة ، وكيؼ لمتخبط أف يشرع لمناس أو لحائر أف ييدي غيره .

المسمـ في المجتمع اإلسبلمي عميو رقيباف : األوؿ رقيب في نفسو يخوفو مف اهلل  .5
غير المسمـ  تعالى أف يتعدى حدوده ، والثاني : متمثؿ في خميفة المسمميف ، أما

فإنو ال يراقب إال الدولة في تصرفاتو ، والدولة ميما استطاعت في أف تراقب فإنيا 

                                                 

 .   14، سورة الممك ، اآلية :  ( القرآن الكريم1)
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ال تعطي كؿ شيء وخاصة فيما يتعمؽ بالزواج والطبلؽ ، ألف أسرار البيت ال 
 يتطمع عمييا غالبًا إال الزوجاف . 

 التوصيات :  -
المقيمة في الغرب موضوع لو  اإلسبلميةالشخصية لمجاليات  األحواؿموضوع  إفَّ     

ني ال أدعي أني قد ُأحطت بكؿ مسمـ  ( مميوف20مف ) أكثرالمرتبطة بمصير  أىميتو ، وا 
جوانبو ، ذلؾ إفَّ اإلحاطة بكؿ جزئياتو تحتاج إلى جيود مؤسسات متخصصة ، وحسبي 
 أني بينت أميات المسائؿ الفقيية فيما يحتاجو المسمموف المياجروف في شؤوف أحواليـ
الشخصية ، واسأؿ اهلل أف تعود لممسمميف ىيبتيـ ومكانتيـ بيف األمـ واف ينجييـ مف 
ف يجعؿ أعمالنا خالصة بوجيو الكريـ ، وآخر  الذوباف في سراب الحضارة الغربية ، وا 

 دعوانا أف الحمد هلل رب العالميف .  
 : (1)1224( فان ورمر. دراسة )1

    (Asocial Workers Role in the Drug court دور األخصائي االجتماعي( )
 في محكمة المخدرات( . 

 التيـوضحت ىذه الدراسة بأفَّ محاكـ المخدرات توفر العقوبات البديمة لؤلفراد ذوي     
المتعمقة بالمخدرات ، ورغـ عدـ وجود والية تتطمب ليكوف األخصائي االجتماعي الجنائية 

إلى أف ىذه الحالة ، أي األخصائييف  عضو في الفريؽ ، حيث ركزت ىذه الدراسة
 خبلؿ ىواتفيـاالجتماعييف لدييـ غرض فريد يضاؼ عمى فريؽ المحكمة الناتجة مف 

ىذه المعرفة  عماؿالمتخصصة والمعرفة في ىذا المجاؿ ، ويتضح مف است والميارات
والميارة ىو اكتساب وصفي لدور األخصائي االجتماعي في )مقاطعة الغرب األوسط في 
الواليات المتحدة األمريكية( ، واآلثار المترتبة عمى دراسة الحالة ىذه ينبغي أف يدرج 

 األخصائييف االجتماعييف في فرؽ محكمة المخدرات .
 الدراسة :  وأهميةمشكمة  -

 أويسجنوا لتعاطي المخدرات  األمريكيفي المجتمع  األفراد%( مف 55ما يقدر بػ)    
سراحيـ ، وتتحرؾ العدالة  إطبلؽ( سنوات مف 3ات في غضوف )الجرائـ المتعمقة بالمخدر 

                                                 

(1) Van & Rmer ; Asocial Workers Role in the Drug court , in the mid western 

county , New York , 2004 .  
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 اإلدانة –المحاكمة  –بو ىو )االعتقاؿ  ؤالجنائية ليؤالء المخالفيف خبلؿ نظاـ يمكف التنب
،  أشير أو أسابيع أو أياـالرعاية البلحقة( ، في غضوف بضعة  – اإلفراج –الحبس  –

لمحد مف التعاطي ، واخذ المخدرات  تيجياتاستراحتى يتـ وضع  أخرىوتبدأ العممية مرة 
، وقد فشمت الجرائـ المتصمة بالمخدرات والمرتبطة ببرامج محكمة المخدرات مع 

وتعاطي المخدرات ، وينخفض معدؿ الّعود الوطني  اإلجراميتخفيضات لكؿ مف الّعود 
 %( بعد سنة واحدة عندما يكوف المخالفيف مشتركيف ببرنامج64.4) إلىحيث بصؿ 

في محكمة المخدرات يشكؿ عبء عمى العديد مف محكمة المخدرات ، وقرار الحكـ 
األنظمة عمى المستوى الوطني ، مثؿ : )الصحة العقمية ، رعاية األطفاؿ ، المتطمبات 

%( مف جميع 80نحو ) ر، ويقد القضائية واإلصبلحية والسجوف ، األسرة ، المجتمع(
( 3لدييـ قضايا تبعية ، وعبلوة عمى ذلؾ بكوف نحو ) المجرميف في نظاـ العدالة الجنائية

( ، وعف الدور ةمبلييف شخص في المجتمع األمريكي تحت المراقبة أي )الرعاية البلحق
التقميدي لمعمؿ االجتماعي في إطار النظاـ القانوني غير مريح لكثير مف األخصائييف 

تبدادي بعيدًا عف اإلنسانية ويركز االجتماعييف ، ولقد أشار النظاـ القانوني بأنو نظاـ اس
عمى االحتضاف بالتوقيؼ بداًل مف إعادة التأىيؿ ، وىناؾ خمسة أغراض رئيسة مف 

 العقاب في النظاـ االستبدادي ىي : 
يعمؿ الردع العاـ في ظؿ االفتراض بأفَّ العقوبة العامة وردع اآلخريف عمى  .1

 ارتكاب نفس الجريمة وبالمثؿ . 
الذي ينصب عمى معاقبة شخص ما سيمنح لو ارتكاب نفس الردع الفردي ىو  .2

 الجريمة مرة أخرى . 
 القصاص ىو العقاب في مقابؿ الضرر الناجـ أو الجزاء الذي يستحقونو .  .3
حسب )نظرية العجز( أنو إذا تـ حبس المخالؼ فإنو ال يمكف ارتكاب المزيد  .4

 مف الجرائـ . 
محور اإلصبلح أو إعادة التأىيؿ التي األقؿ تبعية في نظاـ العدالة الجنائية ىو  .5

 كخطوات ايجابية لتغيير سموؾ المجرميف . عمؿتست
واألخصائيوف االجتماعيوف يعمموف في منظور اإلجراءات القانونية ، في حيف ظمت     

مكافحة الجريمة تعمؿ عمى منظور عقابي ، وعمى العقديف الماضييف كاف يتمركز النظاـ 
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قوة والوقاية والعبلج مع إعادة التأىيؿ ، وىذا كمو بحاجة إلى القانوني عمى منظور ال
خدمات وخبرة األخصائي االجتماعي ، لذلؾ اعتمدت محاكـ المخدرات عمى ىذه القوة 

 والخبرة لمعمؿ عمى منيج الفريؽ الواحد . 
 الدراسة :  أهداف -

حكمة مشاركة العمؿ االجتماعي المتمثؿ بدور األخصائي االجتماعي في فريؽ م .1
 المخدرات وىيكميا الوظيفي .

السعي لسد الفجوة الموجودة في قمة أداء محكمة المخدرات مف خبلؿ العمؿ  .2
 االجتماعي . 

في فريؽ محكمة  إسياماتووصؼ نوعي لدور األخصائي االجتماعي ، وتقييـ  .3
 المخدرات .

 مؤىبلت األخصائي االجتماعي في محكمة المخدرات :  -
اعي الذي يعمؿ في محكمة المخدرات حاصؿ عمى األخصائي االجتم ىعم .1

 شيادة الماجستير في عمـ االجتماع أو العدالة االجتماعية .
خبرة واسعة في العمؿ االجتماعي ، ولمعبلج مف تعاطي المخدرات ال تقؿ عف  .2

 ( سنوات .  5)
يعتبر األخصائي االجتماعي مستشار اإلدماف في المحكمة ، ويكوف حاصؿ  .3

 عمى المستوى الدولي )كأخصائي إدارة تعاطي المخدرات( . عمى االعتماد 
يعمؿ األخصائي االجتماعي بشكؿ وثيؽ مع مدير الحالة أو مف ىو المسؤوؿ  .4

 عمى اإلشراؼ اليومي لمعبلج . 
مسؤولية األخصائي االجتماعي الحفاظ عمى سرية المعمومات ، والتصدي  .5

 لمتحديات التي تواجو نظاـ المعالجة . 
 الدراسة :نتائج  -

يتـ تنظيـ النتائج الكمية ليذه الدراسة عمى وفؽ المكونات العشرة الرئيسية لمحكمة     
المخدرات ، أما النتائج النوعية فيي تصؼ دور األخصائي االجتماعي في تنفيذ ىذه 

 المكونات العشرة وىي : 
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تدمج خدمات العبلج مف تعاطي المخدرات والكحوؿ ضمف معالجة النظاـ  .1
ائي ، واألخصائي االجتماعي ىو المسؤوؿ عف ضماف التواصؿ بيف القض

الجيات القانونية والعامميف في العبلج ، والشركاء في المجتمع التي تشكؿ فريؽ 
خبلؿ المرحمة األولية االنتقالية بالمدمف ، واالمتناع عف محكمة المخدرات 

زالة السمـو ، الكحوؿ والمخدرات يتطمب التقييـ األولي ، وتحقيؽ االستقرا ر ، وا 
والتعميـ مع تكامؿ المجموعة او دعـ وموافقة العبلجات األخرى ، واألخصائي 
االجتماعي ىو الوصي األساسي مف ىذه العممية ، وعبلج مكثؼ لممودعيف سواَء 
كانوا مجموعات أو فردَا واحدًا ، يتـ التنسيؽ مع مدير الحالة االجتماعية ، 

ج والسياسات ، فضبًل عف الحد مف السموؾ اإلجرامي ، واالمتثاؿ لقواعد البرنام
ويتـ رصد ىذا كمو مف قبؿ األخصائي االجتماعي ، وفي ىذه الفترة يكوف 
األخصائي االجتماعي ىو منسؽ االتصاؿ الرئيس بيف الخدمات العبلجية ونظاـ 

 العدالة لمعالجة القضية . 
ة ، محامي الدفاع يعزز منيج غير عدائي ، يتكوف مف النيابة العام عماؿاست .2

جراءات التقاضي السميمة  السبلمة العامة في الوقت الذي يحمي حقوؽ وا 
لممشاركيف ولتسييؿ العبلج ، والمدعي العاـ ومحامي الدفاع يعمموف معًا نحو 

 أىداؼ االنتعاش لممشاركيف في ىذا المنيج . 
ات ، يوضع المؤىؿ في وقت مبكر وعمى الفور في برنامج محكمة المخدر  .3

واألخصائي االجتماعي يقـو بتنسيؽ ىذه العممية مف خبلؿ عممية تتبع وتسييؿ 
 وتقييـ المعمومات السريعة .  األىميةمع فحص  األولية باإلحالةوتبادؿ تتعمؽ 

الحصوؿ عمى الدواء في سمسمة متصمة مف العبلج ضد الكحوؿ والمخدرات ، مع  .4
عادةتقديـ الخدمات   ذات الصمة .  ىاألخر  التأىيؿعممية  وا 

 متكرر مع اختبار يقوـ ؿاالمتناع عف تعاطي الكحوؿ والمخدرات وغيرىا بشك .5
األخصائي االجتماعي والمحكمة بتقديمو مع إستراتيجية منسقة لمتحدي لبلمتثاؿ 

 أو عدمو .
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تحكـ المحكمة في إستراتيجية منسقة مع الجيات ذات العبلقة بالحالة المتثاؿ  .6
وسعي األخصائي االجتماعي لتعميـ قيمة ىذه البرامج المشاركيف لمبرامج ، 

 لبلعتراؼ والتقدـ التدريجي نحو ىدؼ العبلج والعفة . 
يقـو األخصائي االجتماعي بخمؽ أنشطة ومواقؼ تعميمية لتعزيز العبلقات  .7

القضائية ، مع تنسيؽ التدخبلت بخصوص المشاركيف ورفعيا إلى قاضي محكمة 
 المخدرات . 

صد وقياس تحقيؽ أىداؼ البرامج ، وقياس فعالية األخصائي التقييـ والر  .8
االجتماعي تقوـ عمى دراسة الحالة ىذه مف خبلؿ جمع المعمومات ذات الصمة 
وعمى وجو السرعة والدقة وتبويبيا وتحميميا مف خبلؿ توثيؽ منيجي ، مع المراقبة 

 المستمرة لمبرامج والمشاركيف . 
لتخصصات التخطيط الفعاؿ لمحكمة المخدرات ، تعزيز التعميـ المستمر متعدد ا .9

وعمى األخصائي االجتماعي تنفيذ العمميات مف خبلؿ التعامؿ اليومي مع مقدمي 
الخدمات السريرية التتبعية فضبًل عف شركاء العدالة ، واألخصائي االجتماعي 
ة المتكامؿ التدريب والخبرة في محكمة المخدرات يقوـ بتوزيع المنشورات التعميمي

 الوقائية لموظفي الوكالة االجتماعية . 
التعاوف بيف محاكـ المخدرات والوكاالت العامة والمنظمات المجتمعية يولد الدعـ  .10

المحمي ، يعزز فعالية محكمة المخدرات ، واألخصائي االجتماعي ىو رائد 
العمؿ االجتماعي في تشكيؿ وتشغيؿ الشركات المجتمعية ، وكذلؾ االتصاؿ 

فَّ تشكيؿ واعتداؿ ىذه التحالفات ىعف طريؽ  ذا التحالؼ لمخدمة العامة ، وا 
الخدمات المتاحة لممشاركيف  ةواستمراري وسع الدور البناء لؤلخصائي االجتماعي

 في محكمة المخدرات . 
 

 رابعًا . مىازنت الدراساث السابقت بالدراست احلاليت :
ىو إعطاء الباحث رؤية واضحة إف اليدؼ األساس مف استعراض الدراسات السابقة     

مكانية موازنتيا في بعض الجوانب الرئيسة مثؿ األىداؼ ، العينات التي تـ دراستيا ،  ، وا 
األدوات التي استخدمت في جمع البيانات والوسائؿ اإلحصائية التي عولجت بيا ، 



 الباب األول : اجلانة النظري
 

 

39 

ف بأي شكؿ والنتائج التي تـ التوصؿ إلييا ، مقارنة ذلؾ مع الدراسة الحالية ، إذ ال يمك
مف األشكاؿ إغفاؿ األىمية العممية التي أداىا اطبلع الباحث عمى الدراسات السابقة آنفًا 

فادت خطوات الدراسة الحالية إلى تحقيؽ ، ومف جية كونيا منحتو رؤية استرشادية 
 أىدافيا األساسية ، وكما موضحًا فيما يأتي : 

 : األهداف. 1
فدراسة )الحسف ، قة بحسب المتغيرات المدروسة ، الدراسات الساب أىداؼتباينت     

( فقد ىدفت إلى تشخيص المياـ والمسؤوليات االجتماعية والتربوية والبحثية 1992
والتحميمية التي يمكف أف يضطمع بيا االختصاصي االجتماعي في محاكـ األحواؿ 

( 2002، أما دراسة )الرفاعي الشخصية ومحاكـ األحداث ودوائر رعاية القاصريف ، 
فيدفت إلى معرفة أحكاـ الشريعة في األحواؿ الشخصية لممسمميف في ببلد الغرب ، 
وخاصة الزواج والطبلؽ ، مع دراسة القانوف األلماني المتعمقة باألحواؿ الشخصية 

( فكانت تيدؼ إلى Van & Rmer , 2004ومقارنتو مع النظاـ اإلسبلمي ؛ أما دراسة )
لمتمثؿ باألخصائي االجتماعي في فريؽ محكمة المخدرات مشاركة العمؿ االجتماعي ا

وىيكميا الوظيفي ، والسعي إلى سد الفجوة الموجودة في ضعؼ أداء محكمة المخدرات 
مف خبلؿ العمؿ االجتماعي ، مع وصؼ نوعي لدور األخصائي االجتماعي ، وتقييـ 

إلى التعرؼ عمى دور  إسياماتو في فريؽ محكمة المخدرات .. أما الدراسة الحالية فتيدؼ
العمؿ االجتماعي المتمثؿ باألخصائي االجتماعي في تشخيص وحؿ المشكبلت األسرية 

نموذجًا( ، والتعرؼ عمى دور األخصائي االجتماعي وعبلقتو بالمستفيديف أمثبًل )الطبلؽ 
مف خدمات محاكـ األحواؿ الشخصية ، وضع برنامج عممي يساعد األخصائي 

جة المشكبلت األسرية وخمؽ التوافؽ االجتماعي ، وضع الحموؿ االجتماعي في معال
المناسبة لممعوقات التي تواجو عمؿ األخصائي االجتماعي في محاكـ األحواؿ الشخصية 
، أما الفرضيات لمدراسة فكانت )لمعمؿ االجتماعي دورًا رياديًا في معالجة العديد مف 

ة( ، )كمما حصؿ األخصائي المشكبلت االجتماعية في محاكـ األحواؿ الشخصي
االجتماعي عمى تقدير واعتراؼ مف قبؿ المسؤوليف كمما أبدع في عممو ، والعكس( ، 
)لؤلخصائي االجتماعي دورًا ىامًا في حؿ مشكمة الطبلؽ غالبًا( ، )حصوؿ األخصائي 
، االجتماعي عمى استقبللية في عممو يجعمو متقبؿ لعممو بدرجات ايجابية عالية( 
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التوجيو األسري دورًا كبيرًا في حؿ الخبلفات األسرية( ، )لؤلخصائي االجتماعي  )لمكاتب
دورًا كبيرًا في محاكـ األحواؿ الشخصية باعتباره رديفًا ومساعدًا لمقضاة( ، )لؤلخصائي 
االجتماعي عبلقة ايجابية مع أصحاب الموقؼ اإلشكالي( ، )لبلتصاؿ بالمصادر 

( فقد 2005، أما دراسة )الجييني ، الخبلفات األسرية( الخارجية دوًر كبيرًا في حسـ 
ىدفت إلى معرفة وتشخيص الخبلفات الزوجية األكثر شيوعًا في المجتمع السعودي ومف 

دراسة )نعيـ الدليمي ، أما وجية نظر الزوجات المتصبلت بوحدة اإلرشاد االجتماعي ، 
 إلىلشخصية النافذ والحاجة ا األحواؿالكشؼ عف العبلقة بيف قانوف  إلى( ىدفت 2011
عادة النظر بالقوانيف النافذة عمى اعتبار أفَّ بعض النصوص القانونية كانت تعديمو  وا 

تعبر عف وجية سمطة التشريع القابضة ، لذلؾ ىدفت الدراسة إلى المجوء إلى إنشاء 
ابط القاعدة القانونية عمى الرغـ مف وجود القواعد األخبلقية والدينية باعتبارىا ضو 

، ونرى أفَّ الحاجة إلى  2003المجتمع ، نظرًا لؤلحداث التي مر بيا العراؽ بعد عاـ 
نشوء تعديبلت في النصوص القانونية المنظمة لشؤوف المجتمع ، وحيث كانت ىناؾ 
محاوالت إلى تشريع قانوف األحواؿ الشخصية الجعفري عمى حساب المرحمة التي مر بيا 

فَّ  نما قابمة لمتغيير ضمف اإلطار المجتمع العراقي ، وا  الشريعة اإلسبلمية ليست جامدة وا 
( فقد ركزت ىذه الدراسة عمى 2012دراسة )مروة الناصر ،  أمااإلسبلمي الواسع ، 

بقية  إلىىما : اليدؼ العممي باعتبار أفَّ الدراسة أضافت مصادر  أساسييفىدفيف 
في مواجية  األسريةشارات الدراسات المتصمة بموضوع دور مكتب التوجيو واالست

والباحثيف والدارسيف والى  األسراعتبارىا مرجعًا الطبلع فضبًل عف ،  األسريةالمشكبلت 
كؿ مقبؿ عمى الزواج ، أما اليدؼ العممي : باعتبار الدراسة وسيمة لحؿ المشكبلت التي 

ـ والتصدي ليذه المشكبلت مف خبلؿ التعرؼ عمى المشكبلت وأى األسرتعترض طريؽ 
 . االجتماعيوف  األخصائيوفالتي يقـو بيا  األدوار

 : العينات. 1
لقد تباينت عينات الدراسات السابقة مف حيث الحجـ والنوع ، إذ أفَّ اختيار حجـ     

العينة يختمؼ باختبلؼ أىداؼ الدراسة وطبيعة حجـ المجتمع األصمي الذي ُأخيرت منو 
( 284)السابقة إفَّ أحجاـ العينات يتراوح بيف العينة ، ويتضح مف االستعراض لمدراسات 

( حالة طبلؽ في 2820)( ، و2005مف الزوجات السعوديات في دراسة )الجييني ، 
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( ، أما في الدراسة الحالية فقد اعتبر المجتمع الكمي 2011دراسة )نعيـ الدليمي ، 
قضاة والمدراء لمدراسة ىو )عينة الدراسة( بسبب صغر حجـ مجتمع الدراسة الذي يمثؿ ال

( ، لذا استخدـ الباحث 46( ، واألخصائييف االجتماعييف والنفسييف بواقع )112بواقع )
 طريقة الحصر الشامؿ في تطبيؽ دراستو .

 :األدوات المستخدمة لجمع البيانات والمعمومات . 3
اس إفَّ األدوات المستخدمة لجمع البيانات في الدراسات السابقة متباينة تبعًا لقي    

، والمقابمة ، واالستبياف في  المبلحظة عممتمتغيرات وأىداؼ كؿ دراسة ، فمعظميا است
الحصوؿ عمى المعمومات ، أما الدراسة الحالية فقد اقتصرت عمى األدوات مثؿ : 

والمقابمة واالستبياف ، فضبًل عف استخداـ طريقة الحصر الشامؿ لمجتمع  المبلحظة
  الدراسة . 

 
 : عملمي المستالمنهج العم. 4

الدراسات  فأكثرفي الدراسات السابقة تبايف فيما بينيا ،  عمؿالمنيج العممي المست إفَّ     
 أماو)البيانات الشخصية لممستفيديف( ، ، السابقة استخدمت )منيج المسح االجتماعي( 

 والحصر الشامؿ ، والمنيج      الدراسة الحالية فقد استخدمت منيج المسح االجتماعي 
ميدانية( في محافظة ديالى ، وقمنا بالدراسة  –فية صالمقارف كونيا دراسة )و 

جاباتاالستطبلعية لمحصوؿ عمى بيانات   .حوؿ الموضوع المدروس حالياً  وا 
 : الوسائل اإلحصائية. 5

الدراسات السابقة وسائؿ إحصائية عديدة لمعالجة اإلحصاءات منيا :  عممتلقد است    
قانوف حدة المشكمة ، الوزف المرجح ، معامؿ ارتباط بيرسوف ، بينما النسبة المئوية ، 

اعتمدت دراستنا الحالية عمى أكثر مف وسيمة إحصائية ومعامؿ ارتباط لتحقيؽ أىداؼ 
قانوف النسبة المئوية ، والوسط الحسابي ، واالنحراؼ المعياري ،  عممتالدراسة ، فقد است

        ارتباط بيرسوف ، والوزف المرجح . وقانوف )اختبار مربع كاي( ، ومعامؿ 
 : النتائج. 6

بحثيا ، وحجـ عيناتيا ،  وأسموب أىدافيااختمفت نتائج الدراسات السابقة باختبلؼ     
في الدراسة  إليياوالفئات العمرية التي تناولتيا ، وسيتـ عرض النتائج التي يتـ التوصؿ 
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االجتماعييف في محاكـ  األخصائييفلعمؿ عممية جديدة ، ودليؿ  إضافةالحالية لتشكؿ 
 الشخصية .  األحواؿ

معظـ تمؾ الدراسات كانت  إفَّ ومف خبلؿ استعراضنا لمدراسات السابقة فقد تبيف     
د أي دراسة ػنجلـ ة ، لكننا ػوصفية أي تبحث عف العبلقة بيف متغيرات بأنواعيا المختمف

، لذلؾ تعد  األسريةلحؿ المشكبلت اجتماعي عبلجي  أسموب أوقامت بتطبيؽ برنامج 
 ميداني )عمى حد عمـ الباحث( .الدراسة الحالية أوؿ دراسة تناولت ىذه المتغيرات بواقع 

 
 

 
 املبحث الثاني

 للدراستالنظريت املعتمدة 
 :متهيد 

يمكف تعريؼ النظرية بأنيا : " جممة مف التصورات والقضايا والنماذج المترابطة التي     
د بارسونز في كتابو )بناء الفعؿ االجتماعي( ك، ويؤ  (1)تفسير ظاىرة معينة " إلىتيدؼ 

تستند عمى  ًا بأفيقيوامبر القضايا المنطقية المشتقة اشتقاقًا برىانيًا النظرية نسؽ مف  إفَّ 
، فالنظرية فضبًل عف  (2)قضية مسبقة إلىقضية في ىذا النسؽ النظري االستنباطي 

مجاالت بحث جديدة ، فالباحث الذي يبدأ  حباحث فإنيا تقتر توجييي لم ألساستوفيرىا 
ة التفسيرية لمبيانات واصفًا الحقائؽ الجديدة في مالمرح أوبنظرية يكمؿ الدائرة في الجانب 

بناء النظرية وتنقية  إعادة، ومف ثـ فإفَّ البحث يعيد عف طريؽ نتائجو  أفكارهنسيج 
ثارةمكوناتيا  فضبًل عف فسح المجاؿ لظيور تكوينات نظرية  قضايا جديدة ، أوفروض  وا 

تعمؿ عمى توجيو  إذالبحث مف وجوه عدة ،  النظرية السوسيولوجية في، وتؤثر  (3)جديدة

                                                 

( جان فرنسوا دورتيه ؛ معجم العموم اإلنسانية ، ترجمة : جورج كتاورة ، المؤسساة الجامعياة لمدراساات والنشار ، 1)
 .  1259، ص 1229بيروت ، 

نقدياة ، دار المعاارف ، اإلساكندرية ،  ةقبارم ؛ قضاايا عمام االجتمااع المعاصار ، دراساة تحميميامحمد إسماعيل ( 1)
 .  19ب.ت ، ص

 .  93( كريم محمد حمزة ؛ مصدر سابق ، ص3)
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دوائر البحث نحو الموضوعات المثمرة ، وتضفي المغزى والداللة عمى النتائج ، كما 
، ويذىب )ميرتوف( ( 1)تساعد توجيياتيا ومفاىيميا وتعميماتيا عمى تنمية وتطوير البحث

عادةالنظرية ،  إثارةىي :  أساسيةوظائؼ  أربع: بأفَّ البحث العممي يمتمؾ  ؿالقو  إلى  وا 
اتجاه البحث  أو، والنظرية تحدد مسار ( 2)صياغتيا ، وتوجيييا ، فضبًل عف توضيحيا

 مف غيرىا وذات إثماراً  أكثرتكوف  أفالدراسة نحو تناوؿ الموضوعات التي يحتمؿ  أو
 . (3)جدوى
 Socialومف أجؿ التوصؿ إلى تفسيرات منظمػة ودقيقة لمفيوـ العمؿ االجتماعي )    

Action عيد الباحث إلى تحميؿ مضاميف نظرية الدور التي تناولت ىذا المفيـو عف )
طريؽ اإلشارة إليو إشارة عابرة أو عف طريؽ مداخمة مع مصطمحات اجتماعية أو نفسية 

 يجازه واختصاره يتـ اإلشارة إليو ضمف اإلطار اآلتي :أخرى أو عف طريؽ إ
 : Role Theoyنظرية الدور  -

ظيرت نظرية الدور في مطمع القرف العشريف ، إذ تعد مف النظريات الحديثة في عمـ     
االجتماع ، وتعتقد بأفَّ سموؾ الفرد وعبلقتو االجتماعية إنما تعتمد عمى الدور أو األدوار 

، فضبًل  عف منزلة الفرد االجتماعية ومكانتو  (4)تي يشغميا في المجتمعاالجتماعية ال
الدور االجتماعي ينطوي عمى واجبات وحقوؽ  إفَّ االجتماعية ، ذلؾ  أدوارهتعتمد عمى 

حقوقو فتحددىا الواجبات  أمااجتماعية ، فواجبات الفرد يحددىا الدور الذي يشغمو ، 
، عممًا بأفَّ الفرد ال يشغؿ دورًا اجتماعيًا واحدًا بؿ  (5)والمياـ التي ينجزىا في المجتمع

فَّ  في المؤسسة الواحدة ال تكوف  األدواريشغؿ عدة أدوار تقع في مؤسسات مختمفة ، وا 

                                                 

 . 152، ص 1984ة العربية ، بيروت ، ( عمي عبد الرزاق جمبي ؛ قضايا عمم االجتماع المعاصر ، دار النهض4)
( مادلين غراويتز ؛ مناهج العموم االجتماعية )الكتااب الثااني : منطاق البحاث فاي العماوم االجتماعياة( ، ترجماة : 5)

 .  171، ص 1993وسام عمار ، المركز العربي لمترجمة والثقافة والعموم ، دمشق ، 
،  1995الجامعياة ، اإلساكندرية ،  ( عمي عبد الرزاق جمبي ؛ االتجاهات في نظرية عمم االجتماع ، دار المعرفاة6)

 . 52ص

(1) Max , Weber ; Theory of Social and Economic Organization , New York , 

the Free Press , 1981 . P.87 . 

إحسااان محمااد الحساان ؛ النظريااات االجتماعيااة المقدمااة ، دراسااة تحميميااة فااي النظريااات االجتماعيااة  (1)
  .   159، ص 1212ل لمنشر ، األردن ، ، دار وائ 1المعاصرة ، ط
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، والدور  (1)وسطية وادوار قاعديةمتساوية بؿ تكوف مختمفة ، فيناؾ ادوار قيادية وادوار 
 . (2)ىي الوحدة البنائية لمتركيب االجتماعييعد الوحدة البنائية لممؤسسة ، والمؤسسة 

بدأت نظرية الدور تؤثر في الوقت المعاصر عمى ممارسة خدمة الفرد ، مما أخذت     
تمؾ النظرية يتزايد تدريجيًا ، ورجح ذلؾ  عمؿعدد مف المؤسسات االجتماعية التي تست

تيا النظرية ، وكذلؾ دوف شؾ إلى ما تتسـ بو نظرية الدور مف ثراء في مفاىيميا ومكونا
مضامينيا التطبيقية وقدرتيا عمى أف تقدـ لنا أسموبًا ووسيمة مناسبة لدراسة وتحميؿ 
السموؾ االجتماعي ، حيث تعتمد خدمة الفرد في مجاؿ الخدمة االجتماعية والعمؿ 
االجتماعي عمى نظرية الدور االجتماعي مف خبلؿ التركيز عمى عدد مف الجوانب ذات 

 : (3)ىياألىمية و 
 . واألسر األفرادادوار  -    
 ومسؤولياتيا وفقًا لممحددات الثقافية .  األدوارمتطمبات  -    
 .  أدائياعجز عف  أووتمؾ المسؤوليات  األدوارمدى التزاـ الفرد بيذه  -    
التركيز عمى األدوار المينية ومتطمباتيا والموائمة بينيا وبيف ادوار المستفيديف  -    

 ؼ إحداث اإلصبلح والتناسؽ والتوافؽ والتكامؿ .   بيد
وتستمد نظرية الدور مفاىيميا األساسية مف عمـ االجتماع وعمـ النفس ، ويمكف اف     

نمخص مضموف نظرية الدور : إفَّ كؿ فرد يشغؿ مركزًا اجتماعيًا معينًا في السمؾ 
عة مف الحقوؽ االجتماعي ، وىذا المركز يحتـ عمى الشخص الذي يشغمو مجمو 

وااللتزامات التي تنظـ تفاعمػو مع األشخاص اآلخريف الذيػف يشغموف مراكز اجتماعية 
فَّ لممركػز والدور فػي ذاتي (4)أخرى ا أىمية رئيسػة بالنسبة لمشخصية ، ففي ىذه ػ، وا 

                                                 

(3) Hans Gerthe . C. Wrigth Mills ; Character and Social Structure , New 

York , 1987 . P.21 .  
(4) Maclver , R. C. ; Page Sociaty , London , the Macmill an Co , 1988 . P.18 .  

جاراء (1) ، مطبعاة المعاارف  1ات الخدماة االجتماعياة الطبياة ، طإبراهيم محمد الخراشي ؛ دليل سياساات واج
   .   15، ص 1221الجامعية ، األردن ، 

، مكتباة االنجماو المصارية  1سيد أبو بكر حسنين ؛ طريقة الخدمة االجتماعية في تنظيم المجتماع ، ط (1)
 .   61-54، ص ص 1974، القاهرة ، 
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النقطة يمتقي التركيب والشخصية : التركيب )المركز أو الوضع( ىو الجانب االجتماعي 
  . (1)وعي ، والشخصية ىي الفرد أو الجانب الذاتي لممركز أو الدوروالموض

( األعضاء أو األفراد منظورًا إلييا في Actionsويعرؼ الدور بأنو : " أفعاؿ )    
مبلئمتيا لمبناء االجتماعي ، أي منظورًا إلييا في عبلقاتيا بالمعايير السائدة ، وبيذا 

بيا يتصرؼ أعضاء بما يتفؽ أو يتعارض مع المعنى يشير الدور إلى الطرؽ التي 
 . (2)المعايير التنظيمية القائمة "

ونظرية الدور تقـو عمى عدة مفاىيـ أساسية مثؿ : )المركز ، المكانة ، الواجبات ،     
 : (3)الذات ، صراع األدوار ، وسوؼ يتـ توضيح ىذه المفاىيـ كما يمي

أو الجماعة ، وىو أنماط التسمسؿ : ىو وحدة االجتماع  (Positionالمركز ) -
االجتماعي الممحوظ داخؿ البناء االجتماعي ، وتمثؿ المراكز الجانب االستاتيكي 

 . (4)لمبناء ، بينما تمثؿ األدوار الجانب الديناميكي
الحكـ القيمي ومكانة الفرد في الجماعة  إليوىي المركز مضافًا  : (Statnsالمكانة ) -

منخفضة في الجماعة ، عمى  أوالفرد يمثؿ مكانة عالية  إفَّ : ثابتة ، ويمكف القوؿ 
فالمكانة تعكس السموؾ الرسمي  أخرىابعًا ، ومف ناحية تكاف قائدًا أو  إذا أساس

 . (5)السموؾ المسموح بو أو األفرادلبعض 
مواقؼ تبذؿ فييا جيود لتحقيؽ ىدؼ معيف ، ويؤدي الفرد  : (Dutiesالواجبات ) -

 . (6)انجاز عممو أثناءواجب  مف أكثرعادة 
                                                 

اع وعمم النفس االجتماعي ، المطبعة الفنياة الحديثاة ، كمال دسوقي ؛ دينامية الجماعة في عمم االجتم (3)
 .     185، ص 1969الجزء األول ، القاهرة ، 

(4) Lewis A , Goer D , Pernaard Rosenbery ; Soclological Theort , A , Book of 

Reading , The Macmillan con pany , Third Editiion , N.Y. , 1969 . PP.279-

198 .  
كاة ؛ ساايكولوجية الجماعاة والقيااادة ، النظرياة والبحااث فاي ديناميااات الجماعاة ، الجاازء ييس كاماال مملاو  (1)

   .   893، ص 1964الثالث ، العالم العربي ، 

(2) Marvin E. Olsen ; The Process of Social Organization Holt , Richard and 

Wenston , N.Y. , 1968 . p.107 . 

(3) Ogburn and Nemkoff ; Sociology , Houghton Mifflin , Cambridge , 1945 . 

P.306 . 

،  1972عصمت المعايرجي ؛ دراسات في العموم السموكية ، مطبوعات المعهد القومي لاددارة العمياا ،  (4)
 .   11ص
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 األساسيتمثؿ وحدة الشخصية ، والشعور بالذات ىو المصدر  : (Selfالذات ) -
ما يدركو عف نفسو بوصفيا   مفيوـ الفرد عف ذاتو ىو أفَّ  إذلمشعور بالمكانة ، 

موضوعًا يحتوي عمى كؿ ما ينسبو الفرد لذاتو مف صفات وقيـ مرتبطة بيذه الصفات 
  . (1)(Socializtionي عف طريؽ التنشئة االجتماعية )، وىذه تأت

، وىو الصراع بيف مجموعات  األدوارأي فشؿ  : (Roles Conflictصراع األدوار ) -
 األدوارمف صراع  أنواعاالجتماعية ، وتوجد ثبلثة  األدوارالمعايير التي تتكوف منيا 

في  األـمثؿ )دور  أكثر أو: صراع بيف دوريف  األوؿينبغي التمييز بينيا وىي : 
 إلى، وتدبير المنزؿ ، والعمؿ اليومي الروتيني( ، ثانيًا : صراع يرجع  األطفاؿرعاية 

 أعماؿيتوقع منو  أوقاتالخمط في المجتمع مثؿ )الوضع االجتماعي لممراىؽ ففي 
ؿ لتحمؿ ىمى أنو ال يزاؿ صغيرًا وغير مؤ عيعامؿ  أخرىمثؿ الراشديف ، وفي لحظة 

التي سماىا )روث بندكت( االنقطاع  األدواريات( ، ثالثًا : صراع المسؤول
(Duscontinnity أي انتقاؿ الشخص مف دور )مثؿ )خريج جامعة وىو مجند  آلخر

 . (2) في الجيش(
خؿ النظري عف ادوار المنظـ االجتماعي وفقًا الستجابات دنوضح الم أفويمكف     

 :  بعض العمماء في تنظيـ المجتمع كما يمي
 

 :  (Ross Theoryأ . نظرية روس )
روس مف الرواد األوائؿ في طريقة تنظيـ المجتمع عمى الرغـ مف أفَّ آرائو ترجع  دّ عيُ     

( إال أنيا كانت تتنبأ بما سوؼ تتضمنو مف اتجاىات حديثة ، حيث انو 1955إلى عاـ )
 : (3)يرى أفَّ طريقة تنظيـ المجتمع تحتوي عمى عدة توجييات مف أىميا

 

                                                 

اهرة ، ن ؛ عمم األمراض العقمية ، ترجماة : احماد عباد العزياز ساالمة ، دار النهضاة ، القايريتشارد سو  (5)
  .   361، ص 1979

(1) Cuber John. F ; Sociology , Asynopsis of principles , vision , press , London 

, British Common wealt (ed) , 1964 . P.304 .   

(2) Ross Murray; Commnnity Organizati on , Theory and Principles , Harper 

, N.Y. , 1955 . P.200 . 
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( : فإنو يرادؼ مفيوـ العمؿ االجتماعي في Social Actionاالتجا  اإلصالحي ) -
 الوقت الحالي مف حيث أنو يتضمف تنبيو المسؤوليف في األجيزة التنفيذية إلى جوانب
القصور في برامج الرعاية االجتماعية وحاجة المجتمع إلى بعض الخدمات الممموسة 

 .  
 

( : فإنو يرادؼ مفيوـ التخطيط االجتماعي Social Planningاالتجا  التخطيطي ) -
في مجاالت الرعاية االجتماعية ، ويشمؿ التعريؼ عمى مشكبلت المجتمع وتشخيصيا 
ومحاولة وضع الخطط العممية لمواجيتيا بالعبلج عف طريؽ مشاركة الخبراء 

 المختصيف بالقضايا االجتماعية .  
( : فيو مرادؼ لمبعد C.Development Process Goolاالتجا  التطبيقي ) -

األمثؿ لمموارد المتاحة إلشباع الحاجات  عماؿالتنموي في االتجاىات الحديثة أي االست
المنظـ  دوارأصود ، وقد قسـ روس قأحداث التغيير االجتماعي الموالمساىمة في 

 االجتماعي إلى أربعة ادوار ىي : 
يجاد ( : الذي The Role Guideدور المرشد ) .1 يساعد المجتمع عمى إقامة وا 

وسائؿ لتحقيؽ أىدافو باالتجاه السميـ ، ويكوف المرشد ىنا موضوعيًا مستقببًل 
 لمدور ، قادرًا عمى تفسير دوره لآلخريف . 

ناسب ىذا الدور العمؿ االجتماعي في ي( : The Enabler Roleدور الممكف ) .2
الشعور والتحديد الفعمي لمشكبلتيا المجتمعات المحمية التي كثيرًا ما يكوف لدييا 

لوجود سمات التخمؼ السمبية ، البلمباالة ، أو التمركز حوؿ الذات ، عدـ 
 االنتمائية أو االغتراب عف المجتمع . 

مدة ت( : يتضمف تزويد المجتمع بالبيانات المسThe Expert Roleدور الخبير ) .3
 نظريات عممية .  مف البحوث أو الخبرات المينية والتوجيو المبني عمى

( : ىذا الدور ينطمؽ فيو The Social Therapy Roleدور المعالج ) .4
األخصائي االجتماعي مف حيث الخمفية النظرية التي يستند إلييا عف طريؽ 

 دراستو لممجتمع وسماتو وطبيعة المشكبلت فيو . 

  

 : (Tomas D-Sherrard) توماس شيرارد. نظرية  ب
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ؿ إلى المعوقات التي تقؼ أماـ المنظمات االجتماعية لتصؿ حاوؿ شيرارد الوصو     
 (1)إلى تحقيؽ أىدافيا ، وقاـ بتحديد أدوار يمكف أفَّ يقوـ بيا األخصائي االجتماعي وىي

: 
ىذا الدور  دّ ع( : يُ Enabler and Helper Roleدور المساعد أو الممكف ) .1

مى مستوى الجيرة ، مناسبًا عمى المستوى المحمي ، ويمكف أف يمارس بنجاح ع
 ويقـو عمى أساس تحقيؽ المشاركة واالجتماع بيف أفراد المجتمع . 

( : وىو يشترط لمقياـ بيذا الدور توفير Co-Ordinator Roleدور المنسؽ ) .2
القيادات واألجيزة البلزمة في المجتمع ووضوح الرؤية أماـ المجتمع في تحديد 

 جيزة المجتمع وتقسيـ العمؿ ومتابعتو.  اإلمكانيات واألىداؼ ، أي التنسيؽ بيف أ
( : يقـو المنظـ االجتماعي بدور المخطط عند Planner Roleدور المخطط ) .3

العمؿ عمى المستوى القومي عف طريؽ دراسة المجتمع ككؿ ، والنظرة الشاممة 
ألىداؼ السياسة االجتماعية عمى ضوء إمكانيات المجتمع لكي يتـ إصدار 

 ية الكفيمة بإحداث التغيير االجتماعي المقصود . التشريعات االجتماع
 
 : (Nell Gilbret) جمبرت. نظرية  ج

 دوريف أساسييف ىما :  يمارس االجتماعي األخصائي إفَّ يرى جمبرت 
( : وفيو يكوف األخصائي االجتماعي أكثر Advocate Roleدور المدافع ) .1

ارس أساليب الضغط ايجابية في الدفاع عف بعض مطالب أفراد المجتمع ، ويم
 حسب طبيعة المواقؼ المحمية لتحقيؽ ىذه المطالب . 

( : وفيو يقـو األخصائي االجتماعي بدور الوسيط Proker Roleدور الوسيط ) .2
ىذه  دّ عبيف أفراد المجتمع وبيف األجيزة والمنظمات القائمة في المجتمع ، وتُ 

ث أفَّ دور المدافع يتناسب األدوار خروجًا عف المنيج التقميدي في الممارسة ، حي
مع موقؼ األخصائي االجتماعي عندما يتصدى لمقياـ وتوجيو العمؿ االجتماعي 

                                                 

(1) Tomas D.Sherrard ; Developing Middle Range theory for community 

organization , practice (in) , Tends in Social work practice and knowledge 

, N.A.S.W. , N.Y. , 1065 . PP.145-149 . 
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، بينما دور الوسيط مأخوذ مف عالـ الماؿ واالقتصاد عمى أساس التوسط إلتماـ 
 . (1)الصفقات

 
 : (Charles Grosser) شارلز جروسر. نظرية  د

 اعي باألدوار اآلتية :اقترح جروسر أف يقـو المنظـ االجتم
 دور المدافع .  -دور المساعد أو الممكف .            -    
 ( . Activistدور المنشط ) -دور الوسيط .                       -    
حيث أفَّ دور المساعد أو الممكف سبؽ تناوليما )روس( بالتفصيؿ ، ودور الوسيط     

دور المنظـ  إفَّ ما دور المنشط والذي يحدد فيو والمدافع تناوليما )نيؿ جمبرت( ، أ
بزماـ المبادأة ، ويختمؼ دور المنشط عف دور المرشد ببعض  األخذاالجتماعي ىو 

دور المنشط مشابو لبعض العمميات الكيمياوية التي تدخؿ عمييا  أفَّ الشيء مف حيث 
جعؿ  إلىسعى بالتفاعؿ ، وىو بذلؾ تشبيو عممي ي لئلسراعبعض العمميات المساعدة 

وقت ممكف ، وقد يتطمب  أسرعالممارسة مسايرة لروح العصر وتحقيؽ االنجازات في 
العمؿ مع القيادات المجتمعية الموجودة أصبًل في االجتماعي  األخصائيمف  األمر

   . (2)ال تمثؿ جماعات المجتمع العديدة أنياالبداية عمى الرغـ مف 
 
 : (Jack Rothman) روثمان كجا. نظرية  ها

وضع جاؾ روثماف ثبلثة نماذج لمعمؿ االجتماعي في تنظيـ المجتمع عمى أساس     
 : (3)أربع مستويات ىي

المنظـ  أفَّ ( : يرى روثماف Society Developmentتنمية المجتمع ) .1
، بأفَّ انسب االجتماعي عندما يعمؿ عمى المستوى المحمي في تنمية المجتمع 

 المسيؿ )عامؿ مساعد( أو المنسؽ .  األدوار لو ىو الممكف دور

                                                 

(1) Nell Glibert ; Neigh borhood , Co-Ordinater , Advocate or Middlement , 

University of California , 1965 . P.170 . 

(1) Charles P. Grosser ; Community Development Programs Serving the 

Urban poor , Social work , July , 1965 . P.211 .  

(2) Jack Rothman ; Three Models of Community Organization Practice , (in) , 

Frec M.Cox , (ed) , Strategies of Community Organization (A book of 

Readings) Itsaca , 1970 . PP.24-25 .  
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 ( :Social Planning Roleدور المنظـ االجتماعي في التخطيط االجتماعي ) .2
انسب األدوار في نظر روثماف لممنظـ االجتماعي عمى المستوى القومي أو عند 
االشتراؾ في التخطيط االجتماعي يصبح دور المنظـ ىو دور المجتمع الجامح 

( ، ودور المنفذ لمبرامج Fact Gathering and analystوالمحمؿ لمحقائؽ )
(Pro-Implementer. ) 

حدد  ( :Social Action Roleدور المنظـ االجتماعي في العمؿ االجتماعي ) .3
روثماف لممنظـ االجتماعي أدوار عند العمؿ في برامج العمؿ االجتماعي منيا 

ي في تنمية المجتمع المستميؿ أو المرغوب .. إذف يكوف األخصائي االجتماع
يساعد عمى التفاعؿ بيف الجماعات واإلسراع في تحقيؽ األىداؼ دوف أف يتأثر 
بذلؾ طرفًا فيو ، وفي التخطيط االجتماعي يكوف دور األخصائي االجتماعي 
المحمؿ لمحقائؽ والمنفذ لمبرامج أي الخمط بيف الدور والعممية ، وفي العمؿ 

ىو عمى أساس أنو قد ينوب عف المجتمع االجتماعي يكوف دوره المفاوض و 
لمتفاوض والحصوؿ عمى حقوقو ، أما المستميؿ فيو دور يتفؽ وتحقيؽ الرغبة 

 واالتفاؽ عمى قبوؿ نتائج التفاوض .
 : دور المنظـ االجتماعي كعامؿ لمتغيير في ضوء المدخؿ البنائي .4

 (Social Change Agent Structural Approach)  

التعديبلت  إحداثلمقابمة االحتياجات مف خبلؿ  محاولةالبنائي عف المدخؿ  دّ عيُ    
التغيير عمى المستوى  إحداثمف التركيز عمى  أكثر األوؿالبنائية في المقاـ 

عممية التدخؿ في الخدمة االجتماعية تتضمف بالضرورة االىتماـ  إفَّ الفردي ، 
وذلؾ كمحاولة تستيدؼ بالعبلقة بيف المواطنيف والبيئة االجتماعية المحيطة ، 

وتحقيؽ  تحسيف ىذه العبلقة ، بما يسمح بإشباع الحاجات األساسية لممواطنيف
التغيير االجتماعي المقصود ، لكف النموذج المقصود ينصب عمى دور 
 –األخصائي االجتماعي الذي ييدؼ إلى تحسيف العبلقة بيف المستفيد )األفراد 

تماعية ، أو الذي يؤدي إلى ظيور المجتمعات( والبيئة االج –الجماعات 
 : (1)المشكبلت االجتماعية ، أما أىـ المبادئ التي يقػـو عمييا النموذج البنائي ىي

                                                 

(1) William Ryan ; Blamim the Viction pan the on Books , N.Y. , 1971 . P.228 .   
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 ( :Account abilityمبدأ المسؤولية ) -
 –االجتماعي نيابة عف المستفيد )الفرد  األخصائيدي صونعني بالمسؤولية ت    

مف خبلؿ ما  ئية المحيطة ، ويتحقؽ ىذا المبدأالمجتمع( لتعديؿ الظروؼ البي –الجماعة 
( وىذا يتـ عندما يصبح كؿ مف األخصائي االجتماعي Contractنسميو بالتعاقد )

والمستفيد عمى بينة مف الفيـ والموافقة عمى الواجبات أو المسؤوليات التي يجب انجازىا 
و تعبير عف في ضوء دور األخصائي االجتماعي ، وىو اتفاؽ ليس مكتوبًا ، ولكن

 الموافقة الشفيية عمى ما يجب أف يتـ وكيفية تحقيؽ ذلؾ . 
 ( :The Client's taskمبدأ مسؤوليات أو واجبات المستفيد ) -
إفَّ متابعة قياـ المستفيد بمسؤولياتو تتطمب مف األخصائي االجتماعي المتابعة مف     

 حيف آلخر وفقًا لنماذج ثبلث ىي : 
 مستفيد عمى مواجية مشكبلتو . أ . العمؿ مع ال    
 ب . العمؿ عمى تنمية الظروؼ المناسبة لحؿ المشكمة .     
 ج . العمؿ مع اآلخريف ذوي العبلقة بالمشكمة .     
 ( :Maximize Environmental Sun portمبدأ زيادة معدؿ الدعـ البيئي ) -

يجاد وحدات إى أساس خمؽ أو إفَّ مبدأ زيادة معدؿ الدعـ في البيئة المحمية يقـو عم    
مثؿ : التركيز عمى توفير  اإلنسانيةبنائية جديدة في المجتمع لمقابمة إشباع الحاجات 

، توفير الوحدات السكنية ، توفير الفرص الصحية ، وىذا  اإللزامي أوالتعميـ المجاني 
 في المدخؿ البنائي .  أساسياً  أمراً التغيير بدوره 

   ( :Least Contestناة )مبدأ خفض معدؿ المعا -
إفَّ مبدأ خفض المعاناة يوجو األخصائي االجتماعي نحو رفع بعض الضغوط عف     

تمؾ المصاحبة لقياـ المجتمع بمسؤولياتو في عممية التغيير ، وذلؾ  السيماالمجتمع ، و 
مف المنطؽ إفَّ خفض معدؿ المعاناة لدى الجماىير في المجتمع يمكف أف يتحقؽ مف 

  . (1)الحد مف الصعوبات التي تواجو المجتمع في مسيرتو نحو تحقيؽ األىداؼخبلؿ 
 

                                                 

(1) Gold Berg ; Structural Approach to practice : A New model (in) , Social 

Work Journal , N.A.S.W. 2 March . 1974 .    
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 توظيف الباحث لنظرية الدور في ضوء الدراسة الحالية :  -
المرحمة  أفرزتياتواجو األسرة العراقية في واقعنا المعاصر مشكبلت وتحديات عديدة     

، والتحوؿ  والثقافيةواالقتصادية  التي مر بيا المجتمع العراقي مف التغيرات االجتماعية
، وتيدد ىذه المشكبلت  2003عاـ  األمريكيبعد االحتبلؿ  السيماالتكنولوجي اليائؿ 

في المجتمع التي ظمت راسخة عبر قروف مف الزمف ، وما حصؿ في  األسرةمكانة ودور 
المحافظات الحدودية مف قتؿ ونيب وتيجير قسري  إحدىمحافظة ديالى باعتبارىا 

المحافظة ، نتج عنيا انحرافات  أبناءواضطرابات سياسية طالت  أمنيةباعتبارىا خروقات 
والمعاقيف مع انتشار ما يعرؼ  األطفاؿالكبار والصغار وتشرد  أصابتوجرائـ اجتماعية 

مسف(  أومنحرؼ  أوعاجز  أو أرممة أوالفردية( التي يمثميا فردًا واحدًا )مطمقة  األسرةبػ)
فَّ تبني  األسرة إلىتغيير النظرة  ىإل أدى، وقد  مف حيث الوظائؼ التي تمارسيا ، وا 

 األدوارىذه النظرية تؤكد عمى ضرورة تحديد  إفَّ مف منطمؽ  يأتيالباحث لنظرية الدور 
منيا ، وبالتأكيد عمى دور االجتماعية في مؤسسات المجتمع وخاصة المؤسسات العدلية 

مؿ االجتماعي في محاكـ األحواؿ الشخصية األخصائي االجتماعي في ممارسة الع
العراقية ، وىنا يتفؽ الباحث مع ما ذىب إليو )جاؾ روثماف( عندما حدد ادوار 
األخصائي االجتماعي في برامج العمؿ االجتماعي بدور )المنشط( و)الوسيط( ودور 
)المستميؿ أو المرغب( ، ومف خبلؿ ىذه األدوار يساعد األخصائي االجتماعي عمى 

مجتمعات( ، واإلسراع في تحقيؽ  –جماعات  –التفاعؿ بيف المستفيديف )األفراد 
 األىداؼ دوف التحيز إلى طرفًا ما . 

االجتماعي والخدمة  األخصائيالدراسة الحالية في تعزيز دور  أىميةليذا تكمف     
وتنميتو ، مف خبلؿ سرعة  اإلنسافرفع مستوى  إلىاالجتماعية بوصفيا مينة تسعى 
العراقية  لؤلسرةالشخصية ، لتعيد  األحواؿؿ محاكـ خالتدخؿ في العمؿ االجتماعي دا

في المحاكـ  االجتماعي األخصائيوجود  إفَّ ، ويرى الباحث  األصميةىيبتيا ووظيفتيا 
إلزامي وبمقتضى القانوف ، ويطاؿ كافة المحاكـ ، لذلؾ البد مف وجود برامج اجتماعية 

دد عمؿ األخصائي االجتماعي في المحاكـ الشرعية ويعطيو مينية وتشريع قانوني يح
ىذا الكـ  الصفة الرسمية وىذا ما تسعى إليو الدراسة الحالية ، وعمى الرغـ مف وجود

اليائؿ مف المشكبلت االجتماعية واألسرية التي يعاني منيا مجتمعنا ، إال أننا ولؤلسؼ 
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ير ، وعادة ما يكوف دوره غير نعاني مف تيميش دور األخصائي االجتماعي بشكؿ كب
واضح في الكثير مف المجاالت ، ويرجع ذلؾ حسب رأي الباحث إلى حداثة المينة نسبيًا 
في بمدنا عمى الرغـ مف وجود األخصائي االجتماعي في الدوؿ األوربية وباعتراؼ رسمي 

كرية ، في كؿ مؤسسة سواًء كانت )اجتماعية ، قانونية ، طبية ، تربوية ، عمالية ، عس
 ثقافية( . 

ومما ييمنا في ىذه المرحمة ىو التركيز عمى الجانب االجتماعي المتمثؿ بدور     
األخصائي االجتماعي )الوقائي والعبلجي واإلنمائي( ، مع تحديد اىتماماتو في العمؿ 

 ( . 1االجتماعي في محاكـ األحواؿ الشخصية ، وكما موضح في الشكؿ رقـ )
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 (1الشكل )

 )*(يوضح اهتمامات األخصائي االجتماعي في مهنته1

 
 ولقد عمد الباحث عمى توضيح ىذه االىتمامات كما يمي : 

عبلقة األخصائي االجتماعي الوظيفية واإلنسانية والرسمية مع القضاة  . القضاة : 1
 كاميـ . القانونية التي بموجبيا يصدر القضاة قراراتيـ وأحومع المواد 

االجتماعي بمينتو ومدى قناعتو بيا ، وموقفو المستمر  األخصائيصمة  . المهنة : 1
 ىذه المينة .  وتقدـبمتطمبات تطبيؽ 

االجتماعييف والموظفيف  األخصائييفأي عبلقاتو مع زمبلئو  . العالقات الوظيفية : 3
 ، ومدى التعاوف معيـ في الدائرة التي يعمؿ بيا .  اآلخريف

تصوراتو العامة عف طريؽ العمؿ  آفاؽمف خبلؿ  ير العمل االجتماعي :و . تط 4
عبلءاالجتماعي   الشخصية .  األحواؿفي محاكـ  أىميتو وا 

االجتماعي بثقافة المجتمع  األخصائيمدى فيـ ومعرفة  . ثقافة المجتمع المحمي : 5
كبلتيـ مش وأسبابالمحمي الذي يعمؿ في بيئتو ، وعقمية الناس بفيـ دوره 

 والعامة . الخاصة االجتماعية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 ( من توظيف الباحث . 1)*( الشكل رقم )
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 الفصل الرابع
 Social Workاخلذمت االجتماعيت 

 التمهيذ : 
الخدمة االجتماعية ىدفيا الرئيس ىو تنمية المجتمعات ، وذلؾ عف طريؽ البحث     

عف القوى والعوامؿ المختمفة التي تحوؿ دوف النمو والتقدـ االجتماعي مثؿ : الحرماف 
التي تخرج عف نطاؽ قدرة األفراد  والبطالة والمرض والطالؽ والظروؼ المعيشية السيئة

الذيف يعانوف منيا ، والتي تعمؿ عمى شقائيـ ، كما تبحث عف أسباب العمؿ في المجتمع 
لكي تتصدى وتكافح ىذه األسباب ، وتنتِؽ أنسب الوسائؿ الفعالة في المجتمع لمقضاء 

فَّ فمسفة عمييا ، أو التقميؿ مف آثارىا واألضرار التي تنتج عنيا إلى أدنى حد ممف  ، وا 
الخدمة االجتماعية فمسفة اجتماعية أخالقية ، وذلؾ ألفَّ جذورىا تتصؿ وترتبط بالديف 
والنزعة اإلنسانية ، فالخدمة االجتماعية تستمد فمسفتيا مف األدياف السماوية والحركات 
 اإلنسانية والعمـو االجتماعية والطبيعية والخبرات العممية لألخصائييف االجتماعييف ،
ولذلؾ تسعى الخدمة االجتماعية إلى غرس القيـ االجتماعية كالعدالة واألمف واحتراـ 
العمؿ واحتراـ الوقت كقيمة ايجابية لدفع عجمة التنمية الى اإلماـ ، ومنع المشكالت 
المرتبطة باإلدماف والجريمة والتوعية الخاصة ، وتجنب المجتمع األعباء االقتصادية 

ية مع تدعيـ التضامف والتكامؿ االجتماعي ، واالكتشاؼ المبكر واالجتماعية المستقبم
 لألمراض االجتماعية ومظاىر التفكؾ مف خالؿ الدراسة والتحميؿ . 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ادلبحث األول
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 ضاياها ادليذانيتقنشأة اخلذمت االجتماعيت و
الخدمة االجتماعية والحديث عنيا يتطمب منا تسميط الضوء عمى العوامؿ  إفَّ     
ظيورىا ، والبد مف التعرؼ عمى نشأتيا  إلى أدتشابكة والمتفاعمة والمتداخمة التي تالم

تحقيقيا والمياديف التي تعمؿ بيا وعالقتيا بالرعاية  إلىالتي تسعى  واألىداؼوتطورىا 
( في المغة Social Workة العربية تقابؿ )غاالجتماعية ، فالخدمة االجتماعية بالم

الخدمة االجتماعية في الثالثينات مف القرف السابؽ بمصر  إلىرجمت االنكميزية ، وقد ت
 . (1)معاىد الخدمة االجتماعية بالظيور بدأتعندما 
 أصوليا أفَّ والخدمة االجتماعية كمينة وقائية وعالجية تعد مينة حديثة نسبيًا ، ولو     

بيدىـ  واألخذراء قوالف والدينية التي تستيدؼ مساعدة الضعفاء اإلنسانيةالدوافع  إلىترجع 
اب في سبيؿ حصولو عمى مستوى مالئـ قع، وتقديـ المساعدة لكؿ مف تقؼ الصعاب وال

 .  (2)لممعيشة
لمسموؾ  إدراكناوقد تطورت الخدمة االجتماعية بزيادة المكتشفات العممية وزيادة     

ت عمى المنيج ، وتفسير دوافع الفرد وحاجاتو النفسية واالجتماعية ، واعتمد اإلنساني
رية المختمفة وساىمت بدورىا بما ظالعممي في ممارستيا ، واستفادت مف العمـو الن

،  واألسرةالعالج االجتماعي لمفرد  أىمية إبرازاكتشفتو مف خالؿ التطبيؽ ، واستطاعت 
 أىميةوقدرة الجماعة عمى تغيير سموؾ الفرد وتحقيؽ نموه النفسي واالجتماعي ، وكذلؾ 

وحدات متميزة ليا حاجاتيا ومواردىا  يعدىاجتماعي مع المجتمعات المحمية العمؿ اال
مكانياتيا  .     (3)وا 

 
،  في عمميات تنمية المجتمع اإلسياـالخدمة االجتماعية قدرتيا عمى  وأثبتت    

والنيوض بالمجتمع القومي وتحقيؽ أىدافو العميا ، ويعتبر العمؿ االجتماعي الحكومي 

                                                 

 1979في خدمةة الرةرد م مكتةب الخةانجي م الةةا رة م  –( احمد كمال احمد ؛ منهاج الخدمة االجتماعية 1)
 . 13م ص

 . 36م ص 1961جتماعية م الةا رة م ن خدمة الجماعة في محيط الخدمة االة( محمد شمس الدين ؛ ف2)
م  1963( احمةةةةد كمةةةةال احمةةةةد ؛ الخدمةةةةة االجتماعيةةةةة االمياةةةةاة م مكت ةةةةة الةةةةةا رة الحدياةةةةة م م ةةةةر م 3)

   .104ص
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لتحقيؽ ىذا الغرض ، ويستدعي ذلؾ بطبيعة الحاؿ التعاوف بيف والشعبي ضروري 
 . (1)القيادات المحمية في المجتمع وبيف المسؤوليف وأعضاء الميف األخرى

 إلشباع واألنشطةويعبر مفيوـ الخدمة االجتماعية عف الصورة التي تنظـ بيا الجيود     
حسيف ظروفيـ المعيشية احتياجات الناس ، ولحؿ مشاكميـ التي تقابميـ مف أجؿ ت

باالستفادة مف الجيود الحكومية والتطوعية في كافة مياديف العمؿ االجتماعي ، وتطبيقًا 
 ليذا التعريؼ يمكف أف يشتمؿ البرنامج الكامؿ لمخدمات االجتماعية عمى المياديف اآلتية

 : 
 .  واألسرةخدمات الطفولة  -    
 اعية واالقتصادية . خدمات متصمة بحؿ المشكالت االجتم -    
 خدمات لرعاية المعوقيف اجتماعيًا وعقميًا وبدنيًا ونفسيًا .  -    
 خدمات لمجماعات .  -    
 خدمات لممجتمع .  -    
الدوؿ الحديثة المعاصرة تنظـ خدمات ال حصر ليا مف  إفَّ ومما ىو جدير بالذكر     

 –ة ، ويطمؽ عمى مثؿ ىذه الخدمات حالة الرفاىية االجتماعي إلى باألفرادأجؿ الوصوؿ 
وعممية تنظيـ الخدمات االجتماعية لتحقيؽ الرفاىية  -الخدمات االجتماعية المباشرة 

زمف في نفس المجتمع ،  إلىآخر ومف زمف  إلىاالجتماعية تختمؼ مف مجتمع 
 واإلمكانياتتحدد الوسائؿ  أفالدولة في تنظيميا لمخدمات االجتماعية  إفَّ والمفروض 

 . (2)لموفاء بمطالب كؿ فرد في المجتمع
إذف لـ تعد الخدمة االجتماعية في القرف العشريف مجرد خدمات مؤقتة أو عمميات     

مينة ليا مقوماتيا  أصبحت، بؿ  اإلنسافخيرية لمقابمة احتياجات  وأعماؿإحساف وبر 
 إفَّ ية ، وفي الواقع الفمسفية اليادفة ، ومبادئيا الواضحة الصريحة وطرقيا ومناىجيا العمم

مع بداية القرف  إالالخدمة االجتماعية بوصفيا مينة حديثة عممية لف تتبمور  معالـ
اجتماعية وظيفة ورساالت السماء فكانت ليا  األدياف إلىجذورىا ترجع  أفَّ العشريف ، ولو 

                                                 

 1966م م الةةا رة  ةرية الخدمة االجتماعية في النظام االشتراكي م مكت ة االنجمةا الم ؛د حسن ا ( محم1)
 .  79م ص

(2) Inkeles ; What is sociology : An Introduction to the Discipline and 

Profession , Prentice Hall , 1964 . P.70 . 
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والجزاء ، وكانت ليا أيضًا أسس ومفاىيـ ترتبط بالمثوبة  اإلنسانيحيوية بالنسبة لموجود 
بالطابع الذاتي المتركز  وقتئذ   الخدمة االجتماعية أعماؿفي الدنيا واآلخرة ، واتسمت 

المحيطيف بو ، كما ميدت  إسعادعمى حب المحسف لمخير ورغبتو الشخصية في  أساساً 
في  اإلنسافوعاصرت  اإلنسانيكثيرة التصقت بالوجود  إصالحيةلممينة الحديثة حركات 

 والمساوئ واإلقطاعالذؿ والرؽ والعبودية  أثارارتقائو وتحرره مف تطوره و  أحداثكؿ 
 .  (1)لإلنسافالكثيرة التي خمفتيا التكنولوجيا الصناعية 

العمؿ  أسبابواليدؼ الرئيس لمخدمة االجتماعية ىو تنمية المجتمعات والبحث عف     
وسائؿ الفعالة في وتختار أنسب الحموؿ وال األسبابفي المجتمع لكي تتصدى وتكافح ىذه 

حد  أدنى إلىالتي تنتج عنيا  واألضرار أثارىاالتقميؿ مف  أوالمجتمع لمقضاء عمييا 
 .  (2)ممكف
حيز الوجود الفعمي في رحاب النظـ االجتماعية  إلىبثقت نوالخدمة االجتماعية ا    

تي د أىـ الظروؼ الدنمخص ونح أفبمثابة وسيمة لتيذيبيا ، وفي ىذا المجاؿ نستطيع 
 (3)حيز الوجود الفعمي بما يأتي إلىميدت لقياـ نشوء مينة الخدمة االجتماعية وظيورىا 

: 
  المدف سعيًا وراء  إلىفي أوربا ، وىجرة الفالحيف الجماعية  اإلقطاعانتياء فترة

الرزؽ ، في الوقت الذي لـ تكف فيو المدف قادرة عمى استيعابيـ وتشغيميـ ، 
شرد ، الجريمة ، الفقر تظيور )ال إلى أدىر ماىرة مما السيما وىـ أيدي عاممة غي

 ، التسوؿ( . 
  التقدـ الصناعي الذي غير معالـ البشرية بنظميا وأفكارىا وظواىرىا تظير

 أخطارالسكف ،  أزمةمف قبؿ مثؿ )البطالة ،  اإلنسانيةمر بيا تمشكالت لـ 
وكية ، المشكالت االقتصادية ، اليجرة ، االنحرافات السم األزماتالحوادث ، 

 األسرية ، الفقر( . 

                                                 

 .   245م  1977م الخانجي م الةا رة مكت ة ات في عمم االجتماع م ءاحمد كمال احمد ؛ قرا( 1)
م الماقةع    الن ة الخدمة االجتماعية اتطار المجتمع م مةالةة منشةارة فةي مجمةة كمال إ را يم ماسى ؛ ( 2)

www.httpl/anabaa.org   
   . 18-17احمد كمال احمد ؛ منا ج الخدمة االجتماعية في خدمة الررد م م در سا ة م ص ص( 3)
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  الحروب االستعمارية وسيطرة النفوذ ، وما خمفتو مف ضحايا وعجزة ومعوقيف
 ومشوىيف وأرامؿ وأيتاـ . 

  االجتماعية والدراسات التطبيقية الميدانية .  األفكارظيور 
  . البحوث االجتماعية التي قاـ بيا المصمحوف االجتماعيوف 
 ( والمحالت االجتماعية 1869والبر ) اإلحسافيات تنظيـ ظيور حركات وجمع

 والممرضات الزائرات .  اإلحساف( ونظاـ المدرس الزائر ، وسيدات 1884)
  ، ظيور االكتشافات العممية الحديثة مثؿ )عمـ النفس التجريبي ، عمـ االجتماع

 االنثروبولوجيا ، عمـ الوراثة( وغيرىا . 
ة ملمينة الخد وتحميالتياعرض لبعض التعريفات  يرى الباحث ضرورة تقديـ    

 والتي تمثؿ وجيات نظر عمماء مينة الخدمة االجتماعية .  االجتماعية
    Alfred Kahn. تعريف )ألرريد كان( 1

 اإلنسانيةتحقيؽ الرفاىية االجتماعية مف أجؿ الحياة  إلى" مينة تيدؼ أصاًل وأساسًا     
مف أجؿ تدعيـ عالقات التعاوف بيف  اإلنسافات ػعات ورغبع تطمػاألفضؿ ، والتي تتفؽ م

، يؤكد ىذا التعريؼ إفَّ مينة  (1)تنافسية والصراعات "لراد المجتمع ، ونبذ العالقات اػأف
( مف أجؿ Social Welfareالخدمة االجتماعية تستيدؼ تحقيؽ الرفاىية االجتماعية )

 ر والتغيير . السعيدة المتزايدة باالستمرا اإلنسانيةالحياة 
    Helen Wittmer(  يمين ايتمر. تعريف )2

" طريقة عممي ونظاـ اجتماعي البد مف  بأنياعرفت ويتمر الخدمة االجتماعية     
الموجودة في المجتمع ومعاونتيا عمى القياـ  األخرىوجوده لخدمة النظـ االجتماعية 

أو  اإلنسافعف الوفاء باحتياجات لمتعددة تيا اعجزت بإمكانيا إذبالدور المتوقع منيا ، 
 . (2)حؿ مشكالتو "

تعتمد عمى  أنيااالجتماعية طابعيا العممي وأكد عمى  الخدمةىذا التعريؼ لمينة  منح    
،  اإلنسافركيزة مف الحقائؽ العممية التي يمكف االعتماد عمييا في وضع برامج لخدمة 

                                                 

(1) Alfred Kahn ; The Function of Social Work in the Modern world in issnes 

in American Social Work , Editor , NY. Columbia University press , 1959 . 

P.16 .    

(2) Helen Wittmer ; Social Work , as Social Institution ,  N.Y. Rinehart , 1942 . 

P.110 .    
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 - ية بدورىا في مجاالت كثيرة مثؿاالجتماع ةكذلؾ برز ىذا التعريؼ قياـ مينة الخدم
 إلى إضافةوالطفولة  األسرةالمدارس ، المصانع ، المستشفيات ، المحاكـ ، ومجاالت 

 المجاؿ العسكري ، والدفاع الوطني واالجتماعي .
   Gordon Hamiltoun (جاردن  اممتان). تعريف 3

الرفاىية واالقتصادية :  أوليمالمخدمة االجتماعية ىدفاف رئيسياف ىما :  إفَّ "     
: تحقيؽ النمو االجتماعي عف طريؽ  وثانييما،  أفضؿ إنسانيةواالجتماعية تحقيؽ حياة 

 . (1)المجتمع " أفراددعـ العالقات االجتماعية بيف 
بالناحيتيف  أقوىلمخدمة االجتماعية صمة  إفَّ لقد أكدت )ىاممتوف( في تعريفيا ىذا     

ف العوامؿ الكثيرة المتداخمة فييا تؤثر بعمؽ في ، أل فرادلألاالقتصادية واالجتماعية 
، لذا يعد ىذا التعريؼ عاـ لممينة ، وال يوضح بصورة قاطعة مدى  اإلنسانيالسموؾ 

الموجودة في المجتمع  األخرىاالختالؼ بيف مينة الخدمة االجتماعية وغيرىا مف الميف 
 المجتمع . وجماعات ألفرادفي مضمار تحقيؽ الرفاىية والتقدـ 

   Walter Frielander (فريالندر االتر). تعريف 4
مف الحقائؽ العممية والميارة في مجاؿ العالقات  أساس" خدمة مينية تقوـ عمى     

جماعات عمى تحقيؽ الرفاىية  أو، كأفراد  األفراد، واليدؼ منيا مساعدة  اإلنسانية
ؤونيـ بأنفسيـ ، وتكوف ممارسة ىذه الشخصية واالجتماعية وتنمية قدراتيـ عمى توجيو ش

مؤسسات  أغراض إطارالخدمة داخؿ مؤسسات اجتماعية متخصصة فييا ، أو في 
 . (2)متصمة بيا بحيث تصبح الخدمة االجتماعية مكممة لنشاط تمؾ المؤسسات "

يوضح ىذا التعريؼ العالقة العضوية بيف المعرفة والميارة ، فاالثناف ال غنى عف     
عند ممارسة العمؿ االجتماعي في مناىج الخدمة االجتماعية عمى مستوى  أي منيما

 لألخصائيالعممي المطموب  األساسالمجتمع ، ومف ثـ فبجانب  أوالجماعة  أوالفرد 
 إلىالعممي  األساسيكوف لديو في الميارات ما يؤىمو لنقؿ ىذا  أفاالجتماعي البد 
 الجانب التطبيقي .

                                                 

(1) Gordon Hamiltoun ; Theory and practice of Social case work , N.Y. 

Columbia University press , 1959 . P.12. 

(2) Watter Frielander ; Social Worker As A profession in social work Year 

Book , .N.A.S.N. , 1959 . P.22. 
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   United Nations (ةالمتحد )األمم. تعريف 5
مينييف يتوافر لدييـ قدر  أشخاص" الخدمة االجتماعية تؤدي خدمات مينية بواسطة     

 أفمف تحدييا لممشكالت التي يمكف  أىميتيامف التعميـ المتخصص ، وىي كمينة تستمد 
 .  (1)تنجـ مف جراء التطور التكنولوجي السريع المستمر"

وح العناصر كافة التي تعطي لمينة الخدمة االجتماعية لقد حدد ىذا التعريؼ وبوض    
ف كاف   أركافتناوؿ الجياز االجتماعي بوصفو ركنًا ىامًا مف  ينقصوصفتيا المينية ، وا 

 المينة .
الخدمة  إفَّ التعاريؼ السابقة وفي مراحميا التطورية المختمفة توضح لنا  إفَّ     

ينة متخصصة تخدـ جميع المجتمعات م أصبحتاالجتماعية في مفيوميا المعاصر قد 
نظري وقاعدة نظرية ليا  أساستكويف  إلىعمـ وتسعى  أنياكاًل حسب ظروفو ، كما 

خبرات متخصصييا وتجاربيـ ،  إليو، وعف طريؽ ما تصؿ  األخرىباالستعانة بالعمـو 
يج نالم إلىوىي في ىذا الصدد تستمد مقوماتيا مف التفسيرات الموضوعية المستندة 

عف طريؽ الممارسات  إليياتكويف ركائز عممية تصؿ  إلىعممي ، وىذا يؤدي بيا ال
والدراسات المتعددة التي يقوـ  األبحاثالمينية والتطبيقات الواقعية والميدانية عف طريؽ 

الخدمة االجتماعية بوصفيا مينة  أركافتحقيؽ  إلىبيا عمماء ىذه المينة ، وبما يؤدي 
مفاصؿ الخدمة  أىـوالمجاالت الحديثة ، ويمكف توضيح  عممية في جميع المياديف

 ( :4االجتماعية وميادينيا مف خالؿ المخطط )
 
 
 
 
 

 ىنا مخطط 
 

                                                 

(1) United Nations ; Training for Social workers , An International Survey , 

New York , 1950 . p.13 . 
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 ادلبحث الثاني
 طرقها( –مبادؤها  –اخلذمت االجتماعي )أهذافها 
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 أهذاف اخلذمت االجتماعيت احلذيثت :  -
دقات صالجتماعية في بداية ظيورىا تيتـ بتقديـ المعونة والعندما كانت الخدمة ا    

لمفقراء ، اختمفت الخدمة االجتماعية الحديثة عف خصائصيا الطبقية ، وأصبحت جيودىا 
 األشخاصتتجو نحو تحسيف ظروؼ الحياة لقطاعات المجتمع كافة ، واتسعت لمساعدة 

ممف ليسوا في حاجة  أُلسروا األفرادفي المستويات االجتماعية كافة بما في ذلؾ 
اقتصادية ، ولممارسة ىذه الوظيفة المتكاممة استفادت الخدمة االجتماعية مف الطاقة 
الكامنة في الفرد والجماعة ، وكذلؾ مف القوى البنائية القائمة في البيئة ليتحقؽ العمؿ 

رس ، االجتماعي عف طريؽ الييئات االجتماعية كمؤسسات الرعاية االجتماعية ، المدا
العدلية ،  األجيزةالمستشفيات ، المصانع ، مكاتب العمؿ ، مراكز الشباب ، 

 . (1)اإلصالحيات
إنمائية ،  وأىداؼعالجية ،  وأىداؼوقائية ،  أىداؼإذف لمخدمة االجتماعية الحديثة     

 أفاالجتماعييف في مجاالت الخدمة االجتماعية بعد  األخصائييففيي تعمؿ عمى تأىيؿ 
يـ بدوف شؾ اقدر مف غيرىـ عمى تفيـ التطبيؽ السميـ لتحقيؽ رفاىية المجتمع ثبت أن

االجتماعي في المجتمع ومدى تمكنو  األخصائيوبنائو ، واف ما يقوـ بو يعتمد عمى قوة 
 . (2)التي يعالجيا لألمورمف اتخاذ قرارات تعتمد عمى تصوره وتقديره وفيمو 

، وخمؽ المواطف الصالح القادر  إلنسافارفاىية  إلىتيدؼ الخدمة االجتماعية  -
دوره  أداءعمى العطاء فتقـو بمساعدتو عمى مواجية مشكالتو التي تعوؽ 

 االجتماعي .
 ألدوارىـ أدائيـوالجماعات عمى مواجية مشكالتيـ التي تعوؽ مف  األفرادمساعدة  -

 االجتماعية .

                                                 

 1963  رامج الجماعةات م مكت ةة الةةا رة الحدياةة م الةةا رة م ؛ع د الممك  أنيسطاب م ( محمد عادل خ1)
 . 128م ص

دار الكتةب االااةا ة م  اةداد م م  1طمنا ج الخدمة االجتماعية في خدمة الرةرد م  ؛(   يح شهاب حمد 2)
 . 12م ص 2013
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االجتماعي العتيقة تعمؿ الخدمة االجتماعية كمينة عمى إحداث التغيير في النظـ  -
 إلىالمتغيرة لموصوؿ  اإلنسانية، التي لـ تستطع القياـ بدورىا في سد االحتياجات 

 . اإلنسافرفاىية 
 .واإلدماف وذلؾ بتحسيف الظروؼ االجتماعيةمنع المشكالت المرتبطة بالجريمة  -
زيادة حجـ الطاقة المنتجة في المجتمع ، منع تجنب المجتمع أعباء اقتصادية  -

 تماعية مستقبمية .واج
 أوتغيير الظروؼ االجتماعية التي تسبب  إلىتيدؼ الخدمة االجتماعية الحديثة  -

سوء تكيفو لغرس القيـ االجتماعية كالعدالة  أو اإلنسافتسيـ في تعاسة 
االجتماعي واحتراـ المقابؿ واحتراـ العمؿ ووقتو لدفع عجمة  واألمفاالجتماعية 

 . (1)اإلماـ إلىالتنمية 
لمحصوؿ  وأسرتوالخدمة االجتماعية ، مساعدة المواطف المحتاج  أىداؼلؾ مف كذ -

 أوعمى المساعدة االقتصادية الضرورية عف طريؽ مزايا التأميف االجتماعي 
 رواتب شبكة الحماية االجتماعية . أوالمساعدات العامة  أومعاش العجز الكمي 

جتماعية ومظاىر التفكؾ مف مراض اال، االكتشاؼ المبكر لأل أيضاً  أىدافياومف  -
 . أسبابياخالؿ دراسة المشكالت االجتماعية وتحميؿ 

 األفراداليدؼ العالجي لمخدمة االجتماعية الحديثة ، يعني مساعدة أما  -
..  أعبائياالتخفيؼ مف  أووالجماعات والمجتمعات عمى تحديد مشاكميـ وحميا 
تحديد المكاف الذي ينجـ عنو بينما يتجسد اليدؼ الوقائي لمخدمة االجتماعية في 

والمجموعات مف جية ومحيطيـ االجتماعي مف جية  األفرادخمؿ في التوازف بيف 
   . (2)أخرى

 :  Principles of Social Work  اخلذمت االجتماعيت مبادئ -
التي يمتـز  المبادئتقـو ممارسة المينة لمخدمة االجتماعية الحديثة عمى مجموعة مف     
االجتماعي في عممو االجتماعي مع وحدات العمؿ المختمفة )فرد ،  ائياألخصبيا 

                                                 

  م الماقع م مجمة الن    2003 يت م( الخدمة االجتماعية الحدياة م مةالة منشارة عمى ش كة االنترن1)
http//:www.anabaa.s.w.ory. 

 مجمة العمام االجتماعية م الماقع    (2)
www.swnas.net/articles.php?action=show id=961 
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جماعة ، مجتمع( مف خالؿ معرفة األسس الرئيسية المتعمقة في الخدمات االجتماعية 
العمؿ االجتماعي  مبادئ، وتعتمد  (1)ليستعيف بيا في مجاؿ التطبيؽ عند ممارسة عممو

وعة مف االعتبارات االجتماعية والنفسية بالنسبة لمخدمة االجتماعية وطرقيا عمى مجم
 ولعؿ أىـ ىذه االعتبارات ىي :

وال يمكنو  اآلخريفنو يرغب في المعيشة مع أكائف اجتماعي ، يعني  اإلنساف إفَّ  -
 العيش لوحده .

جة مباشرة لخبرات ينتاج اجتماعي ، فسموكو في أي لحظة يكوف نت اإلنساف -
 اجتماعية .

نفسو رغبات متضاربة ، فيو يريد االعتماد عمى الغير تتصارع في  إنسافكؿ  إفَّ  -
 ، كما انو يريد التقميد وكذلؾ التجديد أخرىمف ناحية ويريد االستقالؿ مف ناحية 

. 
 يحيط نفسو دائما بسياج دفاعي ، فيظير غير ما يبطف . اإلنساف إفَّ  -
،  لو سرعة خاصة في النمو ، فمف الصعب إحداث تغيير كبير فييا الناس إفَّ  -

 قدرة عمى التكيؼ مع الظروؼ المحيطة بو دوف مساعدة خارجية غالبًا. ولإلنساف
المواطنيف يمكنيـ اتخاذ قرارات صالحة بشأف مشكالتيـ كأفراد وجماعات  إفَّ  -

 ومجتمعات دوف مساعدة .
 اإلنسافليا صفة العمومية ، وقد يصؿ  أساسيةيمكف تعريفو بأنو : حقيقة  االم ةةدأ      
الطرؽ العممية  باستعماؿ أوه الحقيقة عف طريؽ الخبرة والمعرفة والمنطؽ ىذ إلى

 . (2)كالتجريب والقياس
العامموف بالمينة عف طريؽ التجريب  إليياومبادئ الخدمة االجتماعية لـ يصؿ     

نماالمقنف  عف طريؽ تحميؿ خبرات كثيرة مر بيا عدد كبير مف العامميف في  أتت وا 
المدعمة بالخبرات  األساسيةمبادئيا ال تزاؿ في مرحمة الفروض  إفَّ الميداف ، أي 

مستوى القوانيف الثابتة ، وىناؾ اعتقاد خاطئ بأفَّ  إلىالمتراكمة ولكنيا لـ تصؿ بعد 
                                                 

 .   5م ص 1968المعارف م  اداد م  ة عمط( ع د الج ار عريم ؛ فن الخدمات االجتماعية م 1)
 كةةر حسةةنين ؛ مةدمةةة فةةي الخدمةةة االجتماعيةةة م مط عةةة دار الشةةراة م الجامعةةة المي يةةة م  أ ةةا( سةةيد 2)

 . 28م ص 1974طرا مس م 
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 أوال تتغير بتغير المكاف  أنياتكوف ثابتة ، أي  أفمبادئ الخدمة االجتماعية يجب 
 ىما : ساسيتيفأالزماف وتعتمد ىذه المبادئ عمى ناحيتيف 

 ( .اإلشكاليالذي تتعامؿ معو أي صاحب )الموقؼ  اإلنسافطبيعة  . أ
 فمسفة التغيير . . ب

استجابتو تتفؽ والبيئة التي عاش فييا ، فإنو  أفَّ نتاجًا اجتماعيًا أي  اإلنسافولما كاف     
فاف فمسفة  أخرى، ومف ناحية  آلخرطبيعة الناس تختمؼ مف مكاف  إفَّ يمكف القوؿ 

، وعمى ذلؾ يمكف القوؿ بأفَّ مبادئ الخدمة االجتماعية  آلخرير تختمؼ مف مجتمع التغي
يدخؿ عمييا التغيير المالئـ لطبيعة الزماف والمكاف الذي تمارس فيو الخدمة  أفيمكف 

 . (1)االجتماعية ذاتيا
 
 ويمكف توضيح مبادئ الخدمة االجتماعية بصفة عامة كما يأتي : -
   Receptiveness principle. م دأ التة ل 1

وىو مف المفاىيـ التي عاصرت خدمة الفرد المتقدـ ، كما انو مف المفاىيـ الراسخة     
)ماري  األولى، ولقد وضعت لبنتو  اآلراءالتي تكررت واجتمعت عمييا معظـ  الثابتة

ي احتراـ آدمية الفرد وكرامتو في وقت لـ يكف لمفقراء والعجزة أ إلىمود( حيف دعت شريت
مفيوـ عالجي لعممية  إلى أخالقيحؽ في ىذا االحتراـ ، كما انو تطور مف مفيـو 

نوع مف الحب والقبوؿ لتييئة تربة  إلىالتعديؿ الذاتي نفسيا ، فتحولت فكرة االحتراـ 
صالحة لنمو العالقة المينية ، وقد اختمفت وجيات النظر لمبدأ التقبؿ يمكف توضيحيا 

 : اآلتيعمى النحو 
 

ؼ بياستوؾ لمتقبؿ : ىو تقدير وقبوؿ لمعميؿ وظروفو ، بحسناتو وعيوبو ، تعري -
بقواه وضعفو ، بمشاعره االيجابية والسمبية ، باتجاىاتو البناءة واليدامة ، فيو 
قبوؿ لو كانساف لو قيمتو ولو كرامتو ، وال يعني قولنا لو تأمينًا عمى سموكو 

                                                 

(1) Aunette Garrett; Interviewing , its principles and Method , New York , 

family , 1942 . P.154 . 
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نماالالاخالقي  .. ال كما ينبغي  والسيئىو الحسف منو يعني قبواًل لمواقع كما  وا 
 يكوف . أف

االجتماعي مشاعره الود  األخصائي إظيارتعريؼ فاطمة الحاروني لمتقبؿ : ىو  -
واالرتياح عند مالقاة المستفيد في موقع العمؿ الميني ، وغالبًا ما يستجيب 

 ويرد عميو بنفس المشاعر ويكوف قبواًل متباداًل . لألخصائيالمستفيد 
واالجتماعي نحو  األخصائياحمد السنيوري فقد عرؼ التقبؿ : بأنو اتجاه  أما -

فَّ  يدخؿ  إاليجب  األخصائيالمستفيد ، كشخصية مستقمة عف شخصيتو ، وا 
 النواحي الذاتية الخاصة بو في الحكـ عمى تصرفات وانفعاالت المستفيد .

العنصر االيجابي :  لمتقبؿ وىي األساسيةمف ىذه التعاريؼ يمكف تحديد العناصر     
كفرد لو قيمتو وكرامتو  اإلنسافيقصد بو الجانب االيجابي الوجداني الذي يمكف في قبوؿ 

وؾ الالاخالقي لممستفيد وعدـ مالعنصر السمبي لمتقبؿ فتمثؿ في عدـ قبولنا لمس أما، 
: تخمص  أىمياعالجية ميمة  أىدافاً الموافقة عمى ىذا السموؾ ، ومبدأ التقبؿ يحقؽ 

المستفيد مف مشاعر الخجؿ والخوؼ ، وتخفيؼ ىذه التوترات بدرجاتيا المختمفة الناجمة 
بداية طيبة لنمو العالقة  إلىالحساسية ، ويؤدي التقبؿ  أوالغضب  أوعف مشاعر القمؽ 

 أفاالجتماعي  األخصائيوالمستفيد ، ويقضي ىذا المبدأ مف  األخصائيالمينية بيف 
مجتمعًا محميًا( ، كما ىو وليس عمى الصورة التي  أوجماعة ،  أو يتقبؿ المستفيد )فردًا ،

 أوالسيكولوجية  أويكوف عمييا بغض النظر عف خصائصو البيولوجية  أفيجب 
الذاتية  أواالعتبارات الشخصية  ؿالمادية ، وبالتالي ال تتخم أوالبيئية  أواالجتماعية 
 . (1)االجتماعي في الحكـ عمى المستفيد لألخصائي

 
 
   Self  help principle. م دأ المساعدة الذاتية 2

المبادئ بؿ يعبر ىذا المبدأ عف جوىر الممارسة  أىـمبدأ المساعدة الذاتية مف  دّ عيُ     
يجادلمخدمة االجتماعية ، وىو انطالقًا مف مفيـو المشاركة في المسؤولية والبحث   وا 

                                                 

م  1999الخدمةةةةة االجتماعيةةةةة االممارسةةةةة المهنيةةةةة م مط عةةةةة الةةةةةا رة م الةةةةةا رة م  ؛ةش ( حسةةةةن  ةةةةن1)
 .204ص
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ؿ مع المستفيد وليس مف أجمو ، وقد الحموؿ لمشكالت المستفيديف التي تركز عمى العم
وتجارب الخدمة االجتماعية  اإلنسانيةىذا المبدأ عف الفمسفات الدينية والحركات  انبثؽ

 تقديـ المساعدة لذوي الحاجة . أفنفسيا والتي وجدت 
والمساعدة الذاتية : ىي مساعدة الفرد لنفسو وكذلؾ مساعدة الجماعة لنفسيا ،     
نفسو ، أذف ىي مينة تعمؿ عمى مساعدة المستفيديف لمساعدة أنفسيـ يساعده المجتمع لو 

قدرة المستفيد عمى المساعدة الذاتية بمجموعة مف العوامؿ :  وتتأثرفي حؿ مشكالتيـ ، 
منيا العوامؿ الشخصية ومف أىميا فيـ العميؿ لذاتو واقتناعو بما يممكو مف قدرات 

ئة االجتماعية والقيـ والمعايير االجتماعية التنش إلىوخبرات ، وعوامؿ اجتماعية تعود 
وفرص  إمكانياتفي  عالمجتمىو متوافر في  والثقافية ، وعوامؿ مجتمعية تتمثؿ في ما

 . (1)لتوفير االحتياجات
 إدراكواالجتماعي في تطبيؽ مبدأ المساعدة الذاتية مبني عمى  األخصائييكوف دور     
تماعية ىو مساعدة المستفيد عمى مساعدة نفسو ، اليدؼ الرئيس لمينة الخدمة االج إفَّ 

الشخصية عمى المستفيد ، واف ال  آراءهالعمؿ معو وليس مف أجمو ، واف ال يفرض 
ال يخجؿ في طمب المساعدة مف أخصائييف مف  أفيدعي معرفة كؿ شيء ، بؿ عميو 

تعرؼ عمى لم واإلمكانياتمختمؼ المياديف والمعارؼ األخرى ، واف تتوافر فيو القدرة 
مكانياتيـقدرات المستفيديف وطاقاتيـ   إليياوالبيئة المحيطة بيـ والجماعات التي ينتموف  وا 

 واستغالليا لخدمتيـ . استشارتيـويحسف  ،
   Self Determination principleم دأ حة تةرير الم ير . 3

يكتسب الفرد  النمو وعف طريؽ الحرية أساسيقوـ ىذا المبدأ عمى فمسفة الحرية وىي     
الكثير مف الخبرات ، وقضية الحرية قضية ميمة تعرضت لكثير مف الجدؿ ، كذلؾ 
تعددت مسميات مبدأ حؽ تقرير المصير منيا : التوجيو الذاتي ، المساعدة الذاتية ، 

التعاريؼ ليذا المبدأ فيي عديدة منيا  أما، حرية االتجاه ،  اإلرادةاالختيار الحر ، حرية 
الممارسة الذاتية  إلىاعي بحؽ المستفيديف وحاجاتيـ و : انو االعتراؼ ال ستاك ياتعريؼ 

 اإلشكاليلقدراتيـ وتحديد مصائرىـ ، ولكنو حؽ مشروط بتوفير الوضوح الكافي لمموقؼ 

                                                 

(1)Mary Richmond ; what is Social case work , New York , Russel sage 

foundation , 1922 . P.49 . 
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ليذا المبدأ : ىو منح المستفيد المسؤوؿ ذي األىمية حؽ  فاطمة الحارانيأما تعريؼ  ،
داخؿ نطاؽ المؤسسة وخارجيا في حدود القوانيف  التصرؼ الحر في شؤونو الخاصة

تعريؼ عبد الفتاح عثماف : حؽ تقرير المصير ىو حرية  أما ،والنظـ الخاصة بكؿ منيا 
شخصياتيـ  وأنماطتتفؽ مع طبيعة المشكمة  متفاوتةمقيدة يتمتع بيا المستفيديف وبدرجات 

مكانياتيافمسفة المؤسسة  إطارفي   .( 1)وا 
يتجنب فرض  أفاالجتماعي في العمؿ االجتماعي  األخصائيجب عمى وعمى ذلؾ ي    
سمب ىذا الحؽ ، وحرية  إلىحموؿ خاطئة عمى المستفيد بشكؿ يؤدي  أومعينة  آراء

 بتوافر عدد مف العناصر الشخصية أبرزىا : مرىونةوحقو في تقرير مصيره  اإلنساف
 قدرتو عمى تحمؿ المسؤولية واتخاذ القرارات . -
 المترتبة عميو . واآلثاراقب السموؾ تقدير عو  -
 وحقوقيـ في الحياة . اآلخريفقدرتو عمى تقدير  -
مفيـو الحرية في الخدمة االجتماعية الحديثة ىو مفيـو نسبي وليس مطمقًا ،  فَّ إلذا ف    
االعتبارات التي تدخؿ وتقييد حؽ تقرير المصير ىي اعتبارات خاصة بالمستفيد  أىـومف 

لمؤسسة االجتماعية ، وثالثة متعمقة اخاصة ب وأخرى( إلشكاليا)صاحب الموقؼ 
 : (2)بالمجتمع العاـ ، وسيتـ توضيح كؿ اعتبار عمى حده كما يمي

 اعت ارات خا ة  المستريد   -
يتوقؼ منح المستفيد حقو في تقرير مصيره عمى تفيـ شخصيتو ، وقدرتو الجسمية     

في بعض  األخصائيفي والعقمي ، وقد يمجأ والعقمية والنفسية ونموه الجسمي والعاط
حالتيـ ال  إفَّ وجد مف خالؿ الدراسة  إذاسمب ىذا الحؽ مف المستفيديف  إلىالمواقؼ 

 األحداثىذا الحؽ والمحافظة عميو مثاؿ عمى ذلؾ ) عماؿتمكنيـ مف حسف است
الشديد عمى  اإلدمافحرفوف ، بعض حاالت المرض النفسي والجسمي ، حاالت نالم
الصغار ، الحاالت التي يقع منيا ضرر عمى المستفيد  األطفاؿمخدرات والمسكرات ، ال

                                                 

 م الماقع   ماعية م مجمة العمام االجتماعيةتم ادئ الخدمة االج( 1)
http.//hamdisocio.blodspot.com.  

 . 204م ص 1969الجيزة م م  المميجيتنظيم المجتمع م مط عة ؛ (  دى  دران 2)
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نفسو كالرغبة في االنتحار ، حاالت الخروج عف القانوف مثؿ السرقة ، حاالت التعدي 
 عمى قيـ وتقاليد المجتمع ، حاالت التعارض مع المستويات الخمقية كالكذب والتضميؿ .

 االجتماعية  اعت ارات خا ة  المؤسسة  -
االجتماعي الذي يتولى دراسة حالتو ،  األخصائيعدـ منح المستفيد الحؽ في اختيار     

وعدـ منح المستفيد الحؽ في تقديـ البيانات الالزمة لبحث حالتو ، عدـ منح المستفيد 
 نفسية عميو . أواالختبارات الالزمة سواء مينية  إجراءالحؽ في 

 العام   اعت ارات خا ة  المجتمع -
يتجاوزىا المستفيد متعماًل  أالالتي ينبغي  وأعرافولممجتمع العاـ قيمو وتقاليده وقوانينو     
االجتماعي مساعدة المستفيد عمى  األخصائيحقو في تقرير مصيره ، وعمى  عماؿباست

التي ال تتعارض معيا وعمى  الوجيةتفيـ ىذه القيـ وضوابط السموؾ ، وعمى توجيو حياتو 
 أفَّ  إالىذا المبدأ ومالو مف دور في ممارسة الخدمة االجتماعية الحديثة  أىميةغـ مف الر 

االجتماعية التي تحد مف فعاليتو في التطبيؽ  األوضاعقد يصادؼ بعض  األخصائي
خاصة في المجتمعات النامية مثؿ : انتشار الجيؿ وارتفاع نسبة األمية في تمؾ الدوؿ 

 فية .المجتمعات الري األرضوعمى 
 االجتماعي فيها   األخ ا يتط ية م دأ حة تةرير الم ير ادار  أساليب -

يتبع  أفاالجتماعي تطبيؽ حؽ تقرير المصير البد  األخصائيحتى يستطيع     
 : (1)اآلتية األساليب

 . بشكؿ جيد أدركياتوضيح جميع جوانب المشكمة لممستفيد ، والتأكد مف انو قد  .1
افرة والفرص المتاحة لمواجية مشكمة المستفيد ووضع الحموؿ المتو  اإلمكانياتبياف  .2

 المناسبة لعالجيا .
جميع التوترات والمخاوؼ والعوامؿ الداخمية التي قد تعيؽ المستفيد عف  زالةإ .3

 . األموروتحوؿ دوف قدرتو عمى الحكـ السميـ عمى  اإلدراؾ

                                                 

م  1974خدمة الررد في محيط الخةدمات االجتماعيةة م مط عةة السةعادة م الةةا رة م  ؛( فاطمة الحاارني 1)
 . 103ص
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 األنسبة لو الختيار تقديـ عدد مف االقتراحات التي يحتاجيا المستفيد وترؾ الحري .4
اقتراح  كؿيبيف لممستفيد ايجابيات  أفاالجتماعي ىنا  األخصائيمف بينيا وعمى 

 منيا وسمبياتو حتى تكوف عممية االختيار سميمة .
 
 استاناءات تط ية م دأ حة تةرير الم ير   -

 ثبوت عجز وظيفي لدى المستفيد . -
 القانوف العاـ . أحكاـ -
 والدينية . خالقيةاألالقيـ والعادات  أحكاـ -
 شروط المؤسسات وفمسفتيا . -
 

   Participation principleم دأ المشاركة .  4
يعد ىذا المبدأ مشتركًا بيف طرؽ الخدمة االجتماعية في الفيـ الديمقراطي لمعمؿ     

التي تعتمد عمييا الخدمة  األخرىاالجتماعي التقدمي ، ويتفؽ ىذا المبدأ مع المبادئ 
ة خاصة ، المساعدة الذاتية وحؽ تقرير المصير فالمستفيد وحده ىو صاحب االجتماعي

يسيـ بدور فعاؿ في الخدمة المقدمة لو ويتحمؿ  أفالحؽ في توجيو حياتو وبالتالي البد 
في المسؤولية ، وال يمقى مشاركة المستفيد في تشخيص حالتو وفي  األكبرالنصيب 

مف حرصو عمى وضع العالج المقترح موقع  التعرؼ عمى النواحي العالجية فييا يزيد
االجتماعي مع الجماعة ، فالجماعة السوية في  األخصائيالتطبيؽ ، كذلؾ حيف يعمؿ 

مجاؿ خدمة الجماعة ىي التي تشارؾ مشاركة فعالة في تفسير شؤونيا ، وفي اتخاذ 
المبادئ ، ويعتبر مبدأ المشاركة كذلؾ مف  أفرادىاالقرارات المتعمقة بحياتيا وحياة 

نجاح الطريقة يتوقؼ  إفَّ الميمة في الممارسة العممية لطريقة تنظيـ المجتمع بؿ  األساسية
عمى مدى مشاركة المواطنيف في انجاز الخطوات والمشاركة في صنع القرارات المتعمقة 

وما ال ، حساسية مف غيرىـ لما يصمح لمجتمعيـ  أكثرفي أي مجتمع  أفَّ  إذبيا ، 
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يساىـ عمى  إنمااشتراؾ المواطنيف في حالة مشاكؿ مجتمعيـ  أفَّ  عف فضالً يصمح لو 
 . (1)تحمؿ المسؤوليات تدريجيًا وعدـ االعتماد كميًا عمى المصادر الخارجية

(2)م دأ السرية. 5
Confidentiality Principle    

بحياة الناس  األحيافؿ في معظـ صاالجتماعي يت األخصائيالف عمؿ  نظراً     
ير مف دقائؽ حياتيـ الخاصة ، ونظرًا لما ليذه الحياة مف حرمة ومف قدسية فاف وبالكث
بخصوصية )الطبيب  متمثمةاالجتماعي يتسـ بحساسية خاصة  األخصائيعمؿ 

 فاألخصائيومريضو( ، ويتطمب احتياطات معينة حفاظًا عمى حرماف الناس ، 
 واألنماطت الشخصية مف المعموما الكثيراالجتماعي بحكـ مينتو سوؼ يطمع عمى 

والقيمية لمختمؼ المستفيديف  األخالقيةالتعامؿ والمعاونة والظروؼ  وأساليبالسموكية ، 
ىذا المبدأ ىو ما يتصؼ بو مجتمعنا العربي  أىميةالذيف يتعامؿ معيـ ، ومما يؤكد عمى 

لفرد خاصة في خدمة ا أىميةب ىذا المبدأ سواجتماعية ، حيث يكت وأخالقيةمف قيـ دينية 
 المتقدـ .

لمستفيديف اعمى معمومات  أميناً االجتماعي  األخصائييكوف  أفويقصد بالسرية     
 أو، ويكفؿ حياتو بالمحافظة عمييا ، وضماف عدـ تسربيا ، ويعد مبدأ السرية  وأسرارىـ

المبادئ التي تنمي الشعور بالثقة واالطمئناف في نفس المستفيد  أىـسرية المعمومات مف 
المستفيد وعمى  أماـىذا المبدأ وتأكيده  إبرازاالجتماعي عمى  األخصائيذا يحرص ، ولي

 ا تكوف العالقة بينيما لـ تتبمور بعد .ػعندم األولىي المقابالت ػف األخص
   (3)م دأ السرية أ داف -

حياتو  هيممؾ وحد أففي  اإلنساف: يتجمى في المحافظة عمى حؽ  أخالقيىدؼ  .1
الخاصة في أي  أسراره إذاعةيممؾ حرية  أفكذلؾ حقو في ،  وأسرارىاالخاصة 
 وقت .

                                                 

جخ مدة مججحماييدة ، مجمدمد  ؛ أجمدس  جظيديا مجممحمدي هد  م حمددة هداوق  مسدد  ، ( سامية محمد  هممد  1)

 . 11، ص 1111مجداج  جلخ مة مججحمايية ، مإلسكظ وية ، 

( مازن محم  بشير ؛ محاضرمت أجقيث يلى طلبة مجماجسحير ، قسا مججحماع ، كلية مآلةمب ، جامدة بغد مة 1)

 ،1111 . 

ؤجمر مجثاجدد جدلدا مجدظ   ( سامية مألنصداو  ؛ مجحقبدا مججحمداي  قيهقحدع بدبدت مجمحغيدرمت ، بحددخ مجمد1)

مججحمدداي  ، بمصددر ، مجممديددة مجمصددرية جل ومسددات مجظ سددية ، مركددس مجحظميددة مجبشددرية قمجمدلدمددات ، 

 . 111، ص 1111
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ىدؼ ميني : يتجمى في اطمئناف المستفيد عمى سرية المعمومات يجعمو يسترسؿ  .2
الذي يزيد مف مستوى معرفة  األمربالمعمومات  اإلدالءبحرية في حديثة وفي 

 االجتماعي وتكشفو الكثير مف جوانب المشكمة ، وقد يراعي األخصائي
 االجتماعي اعتبارات معينة لممحافظة عمى مبدأ السرية ومنيا : األخصائي

لممعمومات والبيانات الالزمة  األساسالمستفيد بالنسبة لو ىو المصدر  إفَّ  -
 لدراسة حالتو .

 .وبإذف مف المستفيد،  ضيقةفي حدود  إالعدـ االستعانة بالمصادر الخارجية  -
ؿ عمى البيانات الالزمة في حدود االجتماعي في الحصو  األخصائييمتـز  -

 المشكمة التي يعاني منيا المستفيد .
 االجتماعي عف حاالت المستفيديف مع غيره . األخصائيحدث تال ي -
باالتفاؽ المسبؽ  إالموقعو  إلىاالجتماعي بزيارة المستفيد  األخصائييقوـ  ال -

. 
 أماكفحفظ كؿ ما يتعمؽ بالمستفيديف مف سجالت وتقارير ومستندات في  -

 خاصة يضمف ليا السرية .
مع المستفيد  األخصائيتراعي المؤسسة االجتماعية المكاف خاصة لمقابمة  أف -

 عمى مبدأ السرية في العالج . حفاظاً 
ؿ عمى تشخيص داالجتماعي ذكر أي معمومات ت األخصائييتجنب  أف -

 الدراسة . ألغراضالحالة  عماؿعنوانو عند است أوالمستفيد 
 

 استاناءات الم دأ سرية المعمامات منها  ا ناك عدة 
 الوبائية . أوالمعدية  األمراضحاالت أ .    
 عمى حياة المستفيد مثؿ المرض العقمي االنتحار . الحاالت التي تشكؿ خطراً ب .    
 . اإلدمافعمى المجتمع مثؿ حاالت االنحراؼ ،  الحاالت التي تشكؿ خطراً ج .    
 ممجتمع .ل تسيءضطرابات الشخصية والتي با اإلصابةحاالت د .    
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   Professional relationship principle (1)م دأ العالقة المهنية. 6
االجتماعي وبيف وحدات الخدمة التي يتعامؿ معيا  األخصائيتنشأ ىذه العالقة بيف     

مجتمعات( تتصؿ بالعمؿ االجتماعي سميت بالعالقة المينية ،  –جماعات  – أفراد)
، وتتكوف العالقة المينية مف مجموعة مف  األخرىالعالقات  أنواعيزًا ليا عف يلؾ تموذ

معيف يتشكؿ وفقًا لطبيعة  إطاروالمستفيد ، يحدىا  األخصائيالمثيرات واالستجابات بيف 
يف ب، والعالقة المينية في مفيوميا العاـ ىي حالة مف االرتباط  اإلشكاليالموقؼ 
معيف ، وتتمثؿ العالقة المينية في الخدمة االجتماعية الحديثة بموضوع  أكثر أوشخصية 

بمستوياتو المختمفة )فرد ، جماعة ، حالة مف االرتباط الميني المؤقت بيف المستفيد 
مف أجميا ،  أقيمتالتي  األىداؼبتحقيؽ مجتمع( وبيف األخصائي االجتماعي وتنتيي 
انب الوجداني )العاطفي( والجانب العقمي وتتميز ىذه العالقة بأنيا عممية تفاعؿ بيف الج

 األخصائيتقبؿ  أساسعممية تقـو عمى  بأنو)الموضوعي( ، ونعني بالجانب الوجداني 
االجتماعي وتفيمو لمجموعة المشاعر السمبية التي يعاني منيا المستفيد ويعبر عنيا ، 

و والظروؼ التي ي التي يبدييا المستفيد عف تفسيره لمشكمتنوالمعا األفكاركذلؾ تقبؿ 
االجتماعي المناسبة التي تعتمد  األخصائييعيش فييا ، أما التفاعؿ العقمي فيو استجابة 

عمى فيمو وتحصيمو لمحقائؽ الذاتية )مف وجية نظر المستفيد( والحقائؽ الموضوعية 
، ولمعالقة المينية مجموعة مف الخصائص الميمة نذكر  ()لمواقع الذي يعيشو المستفيد

 -منيا :
عمميات تبادؿ المشاعر  أثناءتمثؿ حالة مف التفاىـ بيف طرفييا تنمو تدريجيًا في  -

 أومعايير  أليالعالقة المينية حالة تنمو فيي ال تخضع  أفَّ ، وبما  واألفكار
 محددة . إجراءات

 أماالنياية( ،  –الوسط  –ىي )البداية  أساسيةتمر العالقة المينية بثالث مراحؿ  -
تظير فييا  ةقة المينية فيي مرحمة استطالعية اختبارية وحذر البداية لمعال

مكتب  إلىيحضر المستفيد  عالمات المقاومة النفسية مف جانب المستفيد ، 
االجتماعي وىو يحمؿ في نفسو تساؤالت عديدة مف ضمنيا )مف  األخصائي

                                                 

(1) Cohen Nathans ; Social work in the American , Tradition, New York , the 

Dryden press , publisher , 1958 . P.337. 
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 األخصائياالجتماعي وما مشكمتو؟( )وما الطريقة التي سيتعامؿ بيا  األخصائي
    يرفض مساعدتي؟(  أويسخر مني  أو نياالجتماعي معي؟( )ىؿ يساعد

نو إف وسط العالقة المينية  أمامشكمتي وىؿ يحدثني؟( ،  لألخصائي)كيؼ اشرح 
بداًل      وتنمو  المستفيديتميز باالستقرار ، فتخؼ مشاعر القمؽ والخوؼ عند 
طريؽ  لعقمي وخاصة عف منيا مشاعر الثقة المتبادلة ، كما تتميز بالتفاعؿ ا

مشكمة  إزاءاالجتماعي  األخصائياالستجابات العقمية والموضوعية التي يظيرىا 
جانب         نياية العالقة المينية فتتميز بالتمييد مف  أماالمستفيد ، 
بتحويؿ الحالة  أوحؿ المشكمة  إلىبالوصوؿ  أماممؼ الحالة  إلقفاؿ األخصائي

 األخصائي، وىنا يجب عمى  أخرىمينية  أومصادر خدمات مجتمعة  إلى
العالقة ، ومف ابرز  إلنياء اً يبدأ بالتخفيؼ مف حدة التفاعؿ تمييد أفاالجتماعي 

ربط المستفيد  –العالقة المينية .. التباعد الزمني بيف المقابالت  إنياء أساليب
 الؿ خصوصًا في مراحؿ تنفيذ الخطة العالجية .قاالست ىبالواقع وحثو عم

 العالقات المهنية   أنااع -
متعددة يمكف توضيحيا  أنواعاالجتماعي والمستفيد  األخصائيلمعالقة المينية بيف     

 : (1)اآلتي( 5بالمخطط )
 
 
 
 
 
 
 

 (5مخطط )

                                                 

اية األخ ةا يين االجتمةاعيين مةن أجةل ممارسةة عممهةم فةي الااليةةات ضةاطنيةة التةي تةنظم عالجمعيةة ال( 1)
 م الماقع    المتحدة األمريكية

https://sites.google.com/site/15edmtk/t3/emat/ahdafe. 
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 )*(أنواع العالقات المينية بيف األخصائي االجتماعي والمستفيد1

                    

               
       

               
           

               
          

               
            

                                     

                        

                         

مف العالقات المينية في المخطط  األنواعنوع مف ىذه  وسوؼ يتـ توضيح كؿ    
 كما يأتي : أعاله إليوالمشار 

   اآلتية األنااع إلىالعالقة المهنية العالجية اتةسم . 1
 التةايمية   أاالعالقة المهنية الت حيحية أ . 
العادات السموكية  أواالجتماعي عمى تقييـ بعض االضطرابات  األخصائيوىي قدرة     

وتصحيحيا وتعديؿ اتجاىات المستفيد نحو نفسو ونحو الظروؼ البيئية واالجتماعية 
ىذه  عمؿ، وتست اآلخريفواالقتصادية والنفسية التي يعيشيا ، مع تعديؿ اتجاىاتو نحو 

العادات  أوالطريقة مع المضطربيف نفسيًا ومع بعض حاالت االنحراؼ السموكية 
 -طرابات النفسية مثؿ القمؽ ، الخوؼ ، الوساوس السمبية مثؿ )حاالت االضالسموكية 

 –الجسدي  أوحاالت االنحرافات السموكية مثؿ السرقة ، الكذب ، االعتداء المفظي 
( الالإرادي، التبوؿ  األظافر، قظـ  األصابعحاالت العادات السموكية السمبية مثؿ مص 

بطرقة  األخصائيقـو العالقة المينية التصحيحية بصورة مباشرة ، كأف ي عمؿ، وتست
مواجية المستفيد  تعديؿ االتجاىات عف طريؽ أوتعديمو  أومباشرة بتصحيح السموؾ 

سمكيات ماالجتماعي ببعض ال األخصائيبصورة غير مباشرة بقياـ  وأمابسمبياتو ، 

                                                 

 . )*( المخطط من تاظيف ال احث
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يقوـ المستفيد بتقميدىا ،  أف أمؿالمقصودة والموجية نحو تحقيؽ ىدؼ عالجي ، عمى 
 األخصائيتكوف العالقة المينية بيف  أفالطريقة النجاح المطموب البد  وحتى تحقيؽ ىذه

 باالحتراـ والثقة المتبادلة . مفعمةوالمستفيد عالقة وطيدة 
 العالقة المهنية الت ايرية  ب . 
االجتماعي وميارتو في استغالؿ عامؿ الثقة  األخصائيتتميز ىذه العالقة بقدرة     

وبيف المستفيد ومعموماتو وخبراتو ووظيفتو في التأثير في شخصية واالحتراـ المتبادؿ بينو 
 المستفيد .

 مية  يالعالقة المهنية التدعج . 
والمستفيد وتدعيميا يزيد في  األخصائيبناء عوامؿ الثقة باالحتراـ المتبادؿ بيف  إفَّ     

دفع بو الذي ي األمر، ويزيؿ عنو الخوؼ والقمؽ  باألمفاطمئناف المستفيد وشعوره 
في مراحؿ تقديـ الخدمة منذ بدايتيا حتى نيايتيا ،  األخصائيالتعاوف مع  إلىالمستفيد 

مف خالؿ المبادرة التدعيمية مف  األطفاؿىذه الطريقة مف العمؿ االجتماعي مع  عمؿوتست
مع الكبار  أوكاف طفاًل  إذااالجتماعي بتقديـ ىدية لكسب ود المستفيديف  األخصائيقبؿ 

 زنزانتو . إلىزيارة السجيف  مف خالؿ
 

 العالقة المهنية عالقة مؤسسية  .  2
ما يميز العالقة المينية ارتباطيا بوظيفة المؤسسة االجتماعية وفمسفتيا التي  إفَّ     

، والبد  اإلداريةوظروفيا وخصائصيا  إمكانياتيااالجتماعي ، كذلؾ  األخصائييا بيعمؿ 
ة المينية تبدأ عمى تطبيؽ شروط المؤسسة عمى حالة العالق أفَّ  إلى مف اإلشارةىنا 

 المستفيد قيد العالج .
 

 العالقة المهنية عالقة قيادية  .  3
االجتماعي مف طبيعة وظيفتو في  األخصائييقصد بالقيادة ىنا ، التي يستمدىا     

د المستفي إليوىو الشخص الذي يأتي االجتماعي  فاألخصائيالمؤسسة التي يعمؿ فييا ، 
تؤىمو  ةاالجتماعي يستمد مف وظيفتو مكان فاألخصائيلمساعدة في حؿ مشكمتو ، اطالبًا 

 عالج مشكمة المستفيد .   إلىلقيادة العالقة المينية والسير بيا نحو الوصوؿ 
   مؤقتةالعالقة المهنية عالقة .  4
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 مؤقتةا عالقة االجتماعي والمستفيد ىي بطبيعتي األخصائيالعالقة المينية بيف  إفَّ     
الحموؿ  إلىاالجتماعي عمى الوصوؿ  األخصائيالتي تساعد  األىداؼتحقيؽ  إلىتسعى 

حالة مف االرتباط المؤقت بيف  إلىعالقة تشير  أنيا، أي  اإلشكاليالمناسبة لمموقؼ 
 . أخرىيف المستفيد والمؤسسة مف جية بمف جية و  واألخصائيالمستفيد 

 
 : Social Work Methodsطرق اخلذمت االجتماعيت  -

عمى لمداللة االجتماعيوف في العمؿ االجتماعي كممة طريقة  األخصائيوف عمؿيست    
وفؽ عمى منظـ  أسموبالفروع الرئيسة لمخدمة االجتماعية ، والطريقة بمعناىا العممي 

منياج خاص ، وىي عبارة عف مجموعة مف الخطوات مرتبة بطريقة عممية يؤدي 
ما كاف عميو قبؿ ىذا التطبيؽ ، وبتطور عوث تغيير لموضوع تطبيقيا حد إلىتطبيقيا 

)خدمة       طريقتيف الزمتيف لمطرؽ الثالث وىي  عممتالخدمة االجتماعية ونموىا است
)البحث    الفرد ، خدمة الجماعة ، تنظيـ المجتمع( مف تأدية دورىا وىي طريقة 

، والخدمة االجتماعية في مختمؼ ألواف  المؤسسات االجتماعية( إدارةاالجتماعي وطريقة 
أعضاء ىذه الجماعات المختمفة مثاؿ  باعتبارىـنما تتعامؿ معيـ إمساعدتيا لألفراد 

، المدرسة ، جماعة المعب ، المصنع ، المستشفيات ، الجماعات المينية ،  األسرة)
 . (1)(افي مختمؼ مواقؼ التي يواجيوف فيي إليياالمجتمعات المحمية التي ينتموف 

 : Social Case Work Methodطريقت خذمت الفرد  أواًل .
عمى المستوى  واأُلسرطرؽ الخدمة االجتماعية التي تقدـ المساعدة لألفراد  إحدىىي     

 باألدوارالعالج مف المشكالت التي تحوؿ دوف قياميـ  أوالفردي ، وذلؾ بيدؼ الوقاية 
نفسو  اإلنسافيجد  األحياف، وفي بعض  مؿاألكاالجتماعية المنوطة بيـ عمى الوجو 

وقدراتو الخاصة مما يؤدي بو  بإمكاناتوغير قادر عمى التصدي لمتطمبات الحياة اليومية 

                                                 

 م الماقع   مةدمة عامة عن الخدمة االجتماعية  (1)
www.e-kfu.com..484dy-139932007 
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بيف ما  آخر إلىالتخمؼ عف ركب الحياة اليومية بوجود فجوة تختمؼ نسبيًا مف فرد  إلى
 . (1)المساعدة إلىجة يقـو بو مف ادوار وبيف قدرتو الخاصة وىنا تظير الحا أفينبغي 
 إلىكؿ مشكالت المستفيديف مف الخدمة االجتماعية ترجع  إفى )ىيميف بيرلماف( ر ت    

الالـز مف القياـ  اإلشباعالحصوؿ عمى  أومشكالت فشؿ في أداء الوظيفة االجتماعية 
االجتماعي  األخصائيالمشكمة التي يجب عمى  إلىبالتالي ىذا بيذا الدور ، يؤدي 

مود( الفضؿ الكبير في القياـ بأوؿ محاولة ش)ماري ريت ةا مع المستفيد ، وكاف لمسيدتناولي
" بأنيا فف :  اآلتيلتعريؼ خدمة الفرد في كتابيا )التشخيص االجتماعي( عمى النحو 

في سنة  أوضحتمجتمعاتيـ في نفس الوقت ، ثـ  وأحواؿ األفراد أحواؿىدفو تحسيف 
التكيؼ بيف شخصية الفرد وبيف  إلىؼ منيا الوصوؿ خدمة الفرد فف اليد إفَّ  1917

ؼ كثيرة لخدمة الفرد منيا ، ي، وىناؾ تعار  (2)مقصودة " ةبيئتو االجتماعية بطريقة شعوري
عممية تعتمد عمى العمـ والميارة لمساعدة : "بأنيا  (عبد الفتاح عثماف)تعريؼ الدكتور 

 أدائيـمواجية المشكالت التي تعوؽ  درجة ممكنة مف القدرة عمى أقصىعمى بموغ  األفراد
تعريؼ )جريس ماركوس( فقد  أما،  (3)" لوظائفيـ االجتماعية في حدود فمسفة المؤسسة

بأنيا تمؾ الطريقة التي تيتـ بالمشاكؿ الشعورية لممستفيد بيدؼ التفاعؿ : " عرفتيا 
 . (4)" االيجابي معيا

 
 العالج في خدمة الررد   أساليب -

العالج الموضوعي والذاتي في خدمة الفرد عمى عدة مستويات وسيتـ  اليبأستعتمد     
 : (5)توضيحيا فيما يمي

                                                 

 65م ص 1970م ةر م م ة دار النهضةة العر يةة ةخدمة الررد م مكت ة ؛م عدلي سميمان  سى( طمعت عي1)
. 

(2)Mary Richmond ; What is social case work , New York Russel sage 

foundation , 1922 . P.49. 

م  1971(ع ةةد الرتةةاح عامةةان ؛ خدمةةة الرةةرد االمجتمةةع المعا ةةر م مكت ةةة االنجمةةا الم ةةرية م الةةةا رة م 3)
 .   69-67ص ص

(4) Grace Marcus , Social case work and mental Health , the family , vol. xix , 

1988 . P.58 . 

(5) Gertude Wilson, Group work and case work , N. y . Family , service 

Association of America , 1944 . P.80. 
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في شخصية المستفيد وظروفو البيئية ، وىو المستوى  أساس ؿتعدي   األالالمستاى     
عالجًا جذريًا يمكف المستفيد مف مواجية ظروفو القائمة ،  ةالذي يعالج المشكم األمثؿ

 ؽ ذلؾ مف خالؿ :ستقبمية ويتحقوأية ظروؼ م
تنمية شخصية المستفيد مف خالؿ استثمار طاقتو المعطمة وتخميصو مف  -

 طاقاتو اليدامة .
 ميا مف جذورىا .تفي البيئة بصورة نق أساستعديؿ  -

تعديؿ نسبي في شخصية المستفيد وظروفو البيئية ، وىو مستوى  المستاى الااني      
ي الواقع الميداني يخفؼ بالضرورة مف ىذه المشكمة واف لـ واقعية شائع تحقيقو ف أكثر

 يحميا حاًل جذريًا .
نسبي في شخصية المستفيد ، ويستطيع ىذا اليدؼ  أوتعديؿ كمي  المستاى الاالث      

في الحاالت  أوفي الحاالت التي تمعب شخصية المستفيد الدور الرئيس في حؿ المشكمة 
يكوف اليدؼ ىو تخميص  األولىة المحيطة بو ، ففي الحالة التي يتعذر كميًا تعديؿ البيئ

في الحالة الثانية فيكوف  أما،  البناءة، مع استثمار قدراتو  اليدامةالمستفيد مف طاقاتو 
 اليدؼ ىو في اكتسابو قدرًا مف المناعة لتحمؿ ومعايشة الواقع المؤلـ الذي يحيط فيو .

 عمموي في الظروؼ البيئية وىو ىدؼ يشيع استنسب أوتعديؿ كمي  المستاى الرا ع      
 وأصحابالمشرديف ،  األطفاؿاالقتصادية مع  أوفي حاالت المساعدة االجتماعية  ةعام

 العاىات ، والعاطميف .
مستوى    تجنبًا لمشكالت جديدة وىو  اإلشكاليتثبيت الموقؼ    المستاى الخامس    

يؿ التأثير في أي مف حاالجتماعي عندما يست األخصائي إليوخدمة الفرد ، يمجأ  ألىداؼ
نو ىدؼ شبو سمبي مف أرغـ عمى الظروفو البيئية المحيطة بو ، و  أوشخصية المستفيد 

الموقؼ اإلشكالي ، وأوضح مثاؿ عمى قيمتو ىي في تجنب مزيد مف التدىور في  أفَّ  إال
ستشفى مدى الحياة بالم هالميئوس مف شفائو الذي يكوف حجر ذلؾ حالة المريض عقميًا أو 

 الوحيد لمساعدتو تجنبًا لمخاطر محتممو الحدوث مستقباًل .  األسموب، وىو 
 

 : Social Group Work Methodثانيًا : طريقت خذمت اجلماعت 
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لمحاجات االجتماعية واف نمو  اإلشباعتحقيؽ  أوالعممية لمقابمة  األساليب إحدىىي     
ي ىو جزء مف مرحمة تطور واكتماؿ البناء النظري ىذه الطريقة واكتماؿ بنائيا النظر 

لمينة الخدمة االجتماعية والمؤسسات الخاصة بيا ، لقد كانت بداية ظيور خدمة 
الجماعة مصاحبًا لمعديد مف الحركات االجتماعية التي ظيرت في نياية القرف التاسع 

، حيث  مريكياألعشر ومع النمو المضطرد في عمميات التحضر والتصنيع في المجتمع 
بدأت تظير المؤسسات ذات العالقة بالخدمة االجتماعية ، والتي كانت تضـ المحالت 

لمخدمة  ثابتةاالجتماعية والمنظمات الشبابية ، واعتراؼ بطريقة خدمة الجماعة كطريقة 
قة التي دالمحالت االجتماعية البو  دّ عوتُ ،  1937-1936االجتماعية خالؿ عامي 

يقة خدمة الجماعة ، وكاف اليدؼ لظيوره ىذه الطريقة ىو مساعدة ظيرت مف خالليا طر 
لمتكيؼ مع قيـ مجتمعيـ الجديد خالؿ  األمريكيةالواليات المتحدة  إلىالمياجريف الجدد 

وىي  أسرةيولد في  ألنومنفردًا ذلؾ  اإلنسافال يعيش  إذفالمحالت االجتماعية ،  أنشطة
في حياتو العامة مثؿ )المدرسة ،  أخرىوية جماعات ثان إلىجماعة ، ومف ثـ ينتمي 

و كعضو ىالمجتمع ، المعمؿ ، الكمية( ، وىو كفرد مسؤوؿ عف نمو وتطور شخصيتو ، و 
فَّ ، و  وأفعالوعف السيطرة عمى رغباتو  ةؤولسفي جماعة م ما يميز فف خدمة الجماعة  ا 

 األعماؿتفادة مف ىو اىتماميا بالنواحي الفردية واستغالؿ طرؽ التربية الحديثة واالس
 . (1)الجماعية

 إلى األذىاف ونو نبأالبحث االجتماعي معطيات طريقة خدمة الجماعة مف  أثرىولقد     
يف بتحديد مداخؿ العمؿ االجتماعي مع الجماعات ومحاولة االستفادة مف التكافؿ  أىمية

خالؿ روح العمؿ مع الجماعات مف  أوطريقة الخدمة االجتماعية في العمؿ االجتماعي 
نضع بعض  أفالفريؽ ، وفي ضوء المراحؿ التطورية التأريخية لخدمة الجماعة يمكف 

 : اآلتيالتعريفات الخاصة لطريقة خدمة الجماعة وعمى النحو 

                                                 

م االجتمةاع م كميةة اآلداب م جامعةة سةقم (   يح شهاب حمد م محاضرات ألةيةت عمةى طم ةة الماجسةتير 1)
 . 2006 اداد م 
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حياة الجماعة ،  تتأثرعممية وطريقة ، بواسطتيا  إنيا" : تعريؼ )ويمسوف ورايمند(  -
 األىداؼمية التفاعمية لتحقيؽ االجتماعي الذي يوجو العم األخصائيبواسطة 

 . (1)وحؽ تقرير المصير "
فيـ يوتك األفرادنمو  إلىعممية تعميمية تيدؼ  إنيا" : تعريؼ )كريس كولي(  -

 . (2)االجتماعي ، عف طريؽ جماعات اختيارية يشتركوف فييا "
خدمة الجماعة  أخصائي" طريقة لمعمؿ مع الجماعات بواسطة : ( ركريتعريؼ )ت -

والموارد المجتمعة وذلؾ مف  واإلمكانياتلقدراتيـ  األمثؿحقيؽ التوظيؼ ، بيدؼ ت
والعالجية التي تحقؽ في النياية التوافؽ  واإلنشائيةخالؿ الجوانب الوقائية 

 . (3)التنمية المقصودة " أىداؼااليجابي لمفرد والجماعة والمجتمع ، في ضوء 
 عماليايقة يتضمف استتعريؼ )محمد شمس الديف( " فف خدمة الجماعة ، طر  -

الجماعة في مؤسسة ، تعمـ  أفراداالجتماعي  األخصائيعممية بواسطتيا يساعد 
 إلىالفراغ ، لينمو كأفراد وكجماعة حتى يصموا  أوقاتنشاط شغؿ  ألوجوغالبًا 

 . (4)المجتمع وثقافتو " أىداؼاالجتماعية المبتغاة في حدود  األىداؼ
خدمة الجماعة طريقة مف طرؽ الخدمة  إفَّ تعريؼ )أنيس عبد الممؾ( "  -

عممية تعتمد الدراسة والتشخيص والتخطيط ومف ثـ العالج  إنياعية ، ااالجتم
ية ، تعتمد خدمة الجماعة عمى الرائد )الباحث مكعممية ليا خطوات عم

وقابميات وقدرات  الفروؽ الفرديةوفؽ عمى في مؤسسة تقدـ البرامج ( االجتماعي
 . (5)" األعضاءوميوؿ 

                                                 

(1)Gertude Wilson . Gladys Ryland ; Social Group work practice , 1949 . P.61. 

(2)Grace Coyle ; Social preces in organized Group , New York , Richard 

R.smith , 1930 . P.104 .  

(3)Trecker ; Social Group work with American youth , New York , Harper , 

1955 . P.40 . 

ل مع الجماعات في محيط الخدمة االجتماعية م مكت ةة الةةا رة الحدياةة العم؛ ( محمد شمس الدين احمد 4)
 . 219م ص 1981م الةا رة م 

 ةةرامج الجماعةةات م مكت ةةة االنجمةةا الم ةةرية م الةةةا رة م  ؛( أنةةيس ع ةةد الممةةك م محمةةد عةةادل خطةةاب 5)
 . 27م ص 1977
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نحدد الجوانب التي تتسـ بيا خدمة  أفومف استعراض ما جاء بيذه التعاريؼ نستطيع     
 : اآلتيالجماعة عمى النحو 

 العممي . األسموب عمؿطريقة تست إنيا -
 والجماعات . األفرادنمو  إلىتيدؼ  -
 رضًا لتحقيؽ ىذا النمو .وسيمة وغ عمؿالجماعة تست -
 ؿ في ىذه الطريقة .العم أساسلموجو االتفاعؿ الجماعي  -
 اجتماعييف . أخصائييفعف طريؽ  اإلنسانيةتطبؽ في شتى مجاالت الحياة  -
 . أىدافيابرامج مرسومة لتحقيؽ  عمؿووقائية وعالجية وتست يةئامإنليا ادوار  -
 

 خدمة الجماعة   أ داف -
ـ االجتماعي ، وتنمية قدراتي ضجعمى الن األفرادمساعدة  إلىتيدؼ خدمة الجماعة     
ومع  أنفسيـقؿ مواىبيـ وتفجير طاقاتيـ المبدعة ، التي تساعدىـ عمى التكيؼ مع صو 

خدمة  أخصائيحرص  إلى، وتيدؼ  (1)فعاليف في المجتمع أعضاءبيئتيـ ليصبحوا 
الجماعة عمى قياـ العائمة وبقية الجماعات المرجعية بوظائفيا المجتمعة ووظائفيا 

،  (2)واألمانةالمنحرؼ وغرس قيمًا جديدة كالصدؽ  ومنتسبييا لتعديؿ السموؾ ألفرادىا
 وأمانياحتراـ الفروؽ الفردية ، وتحقيؽ مصالح  إلىوكذلؾ تيدؼ خدمة الجماعة 

القضاء عمى  إلى، وتيدؼ خدمة الجماعة ( 3)واحد آفوالجماعات في  األفرادوطموحات 
رة الكتشاؼ فرصة ناد تييئالمشاكؿ الناجمة عف سوء استغالؿ وقت الفراغ ، وىي 

 .  (4)القيادات الصالحة لنيضة المجتمع

                                                 

 . 5م ص 1977( أنيس ع د الممك م  رامج الجماعات م م در سا ة م 1)

م  1985عةةة لمط اعةةة االنشةةر م  يةةرات م ميااج م دار الطز العا مةةة االةرا ةةة االةة ؛( إحسةةان محمةةد الحسةةن 2)
 . 55-54ص ص

(3)Forder. A. ; Social Case Work and Administration , London , faber and 

faber , 1966 . P.18 . 

م  1990لعةةالي م  اةةداد م التعمةةيم خدمةةة الجماعةةة م مطةةا ع ا ؛إحسةةان محمةةد الحسةةن م  هيجةةة شةةهاب  (4)
 . 25-22ص ص
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   (1)عمميات خدمة الجماعة -
 عماؿمف خالؿ است األعضاءوتتمثؿ في جمع المعمومات عف  الدراسة   .1

منيا المالحظة واالستماع داخؿ  األدواتاالجتماعي العديد مف  األخصائي
، الزيارات  أسرتو رادأف أوالجماعة  بأعضاءالجماعة ، التعرؼ عمى عالقات الفرد 

 المنزلية والتعرؼ عمى المؤثرات االقتصادية واالجتماعية في بيئة السكف .
وىو التعرؼ عمى ما وراء سموؾ الفرد داخؿ  ميم خطة العمل   التشخيص ات .2

االجتماعي ،  األخصائيالموقؼ الذي سوؼ يتعامؿ معو  وأبعادالجماعة ، 
ذلؾ بحكـ التغيير الذي يطرأ عمى يتصؼ التشخيص باالستمرارية و  أفويجب 

التشخيص في  : إفَّ ، ويشير )جوردف ىافمتوف(  آلخرمف حيف  وأفرادىاالجماعة 
قدميا المستفيد ، وال يعبر عف يالمشكمة التي  أوىو الرأي الميني لمحاجة  هجوىر 

حاولة عشوائية في مجاىؿ الحياة متصنيؼ غامض لمشكمة المستفيد وال يمثؿ 
التمييز  إلىلكنو جيد يقـو عمى التفكير العممي المباشر الذي يشير ، و  وأسرارىا
محاولة : "  بأنومود( شلفيـ حاجة المستفيد ، وقد عرفتو )ماري ريت والمقارنة
االجتماعي الذي يمر  اإلشكاليلمموقؼ  اإلمكافالتحديد الدقيؽ بقدر  إلىالوصوؿ 

 بو المستفيد " .
وىي وضع معطيات طريقة خدمة  ماعي  تنريذ خطة العمل االجت أاالعالج  .3

 في ذلؾ ىي :  عممةالمست واألدواتالجماعة موضوع التنفيذ الفعمي ، 
 . األعضاءا تشتمؿ عميو مف تفاعالت بيف مالجماعة نفسيا ب -
 ويو مف أنشطة ومناقشات .توسطًا بما يح أوالبرامج بوصفيا وسيمة  -
 أعضاءمينية مع عالقتو ال عماؿاالجتماعي في است األخصائيميارة  -

 الجماعة .
 
 
 خدمة الجماعة   أخ ا يطرة دراسة الجماعة ادار ا رات  -

                                                 

 م الماقع  التكامل المهني من طرة الخدمة االجتماعية  (1)
vb.almastba.com/t207470.html 
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 :  (1)اآلتيةتشمؿ طرؽ دراسة الجماعة المحاور     
 أفرادفي الكشؼ عف حقيقة التفاعؿ بيف  وأعمقياالطرؽ  أىـمف  دّ عوتُ  المالحظة   .1

الجماعة قد يتـ  أفرادبيف  واألفكارواف التعبير عف المشاعر  السيماالجماعة ، 
مما  واألعضاءغير كالمية كحركات الوجو  أخرىبصورة كالمية ، وقد يتـ بصورة 

 يمكف تسجيمو عف طريؽ المالحظة .
كوسيمة لدراسة  وأتباعوالعالمة )مورنيو(  إليووقد توصؿ  المنهج الساسيرمتري   .2

 صائياألخعمى ىذا المنيج يستطيع  التركيب الداخمي لمجماعة ، وبناءً 
 أفراداالجتماعي التعرؼ عمى مركز الفرد عف طريؽ قياس مدى التجاذب بيف 

في  األفراديبدي اختياره لغيره مف  أفالجماعة ، وذلؾ حيف يطمب مف كؿ فرد 
 رض معيف .غتحقيؽ 

ىذا المنيج في  إلىتوصمت )روبرت بيمز(  تحميل عممية التراعل االجتماعي   .3
ًا في ذلؾ الجماعات تمعمؿ العالقات االجتماعية بجامعة ىارفارد ، مستخدم

جماعات المناقشة ، يقـو ىذا المنيج عمى تسجيؿ كؿ  األخصالقصيرة وعمى 
الجماعة وفقًا  أفراد، ثـ يتـ ترتيب  اآلخريف األفرادسموؾ يتوجو بو كؿ فرد نحو 

بيمز  تيت كؿ فرد عمى حده ، وقد الحظلمجموع المظاىر السموكية التي وج
في  األولىي احتؿ المرتبة ذالفرد ال إفَّ  افي معممي عممياعمى الجماعات التي است
التي حدثت داخؿ الجماعة  األعماؿ%( مف مجموع 45الجماعات قد تمقى )

%( مف مجموع 6لالىتماـ تمقى ) األفراد إثارة%( واقؿ 18المرتبة الثانية )و 
 . األعماؿ

 خدمة الجماعة   أخ ا يدار ا رات  -
المؤسسة وكذلؾ رسـ وتحديد  وأىداؼ أعراضمساعدة الجماعة عمى فيـ أ .     

 . وأىدافيا أغراضيا
ليا ، ومعرفة قدراتيا  أفرادىاة تماسكيا ووالء دمساعدة الجماعة عمى زياب .     

مكانياتيا  . وا 
 مية التي تعوؽ تقدميا ونموىا .مساعدة الجماعة عمى تفيـ مشكالتيا الداخج .     

                                                 

  www.shababsy.ory/index.php4508م الماقع    مستة ل طرة الخدمة االجتماعية (1)
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 مساعدة الجماعة عمى تنظيـ نفسيا وتنمية قدراتيا واالرتفاع بمستوى برامجيا.د .     
،  األعضاءب ، المشاركة مع و في خدمة الجماعة )التجا األخصائيومف صفات ىػ.     

 والتقدير ، االنطالؽ ، االستقرار االنفعالي ، حب الناس ، الذكاء ، اإلنصاؼ
 ة والخبرة ، الثبات في المعاممة ، الثقة بالنفس( .يافالك

 
 : Community Organization Methodطريقت تنظيم اجملتمع  . ثالثاً 
عندما نشأت طريقة تنظيـ المجتمع كانت تعمؿ بيف منظمات الرعاية االجتماعية فمـ     

ىذه الطريقة تأثرت  أفَّ في تشكيؿ قاعدتيا العممية ، غير  أخرىعموـ  ىإلتكوف بحاجة 
بمفيـو المستفيد وطريقة خدمة الجماعة ، والتي سبقتيا في الظيور ،  األربعينياتخالؿ 

)ادوارد لندماف( بعنواف المجتمع ػظير أوؿ كتاب في تنظيـ المجتمع ل 1921وفي عاـ 
الديمقراطي في تحقيؽ الرفاىية االجتماعية واالقتصادية ونشر القيـ والمبادئ الروحية 

 . (1)ودعـ الديمقراطية واألخالقية
 إيجادبوصفو عممًا وطريقة تعمؿ عمى المجتمع اعترؼ بتنظيـ  1946وفي عاـ     

وجماعاتو نموًا  أفرادهالتركيب االجتماعي الذي يجعؿ مف المجتمع مجااًل صالحًا لنمو 
مجتمع ىو ، وتنظيـ ال ألفرادهىذا المجتمع لتحقيؽ الرفاىية  إمكانياتة دزيا إلىيؤدي 

دولية( لحؿ المشكالت االجتماعية محمية بيئية يخطط ،  حكومية،  مجيودات )أىمية
 . (2)متخصصة وأجيزةاجتماعيوف  أخصائيوفويشرؼ عمييا 

تنظيـ المجتمع طريقة مف طرؽ الخدمة االجتماعية يمارسيا  إفَّ  وصفوة القوؿ    
التأثير في القرارات المتجمعة  االجتماعي ليا ميادينيا وأسسيا ، تعمؿ عمى األخصائي

نيا تعمؿ عمى مشاركة صيف تالؿ االستعانة بالخبراء المخػمف خ بالعمؿ االجتماعي ، وا 
تعاونية تعمؿ عمى  أوقد تكوف نوعية المواطنيف ، تمارس بواسطة أجيزة متخصصة 

                                                 

 م الماقع    اعيةمطرة الخدمة االجت (1)
www.fayonm.edn.eg/socialwork/metod/socialwork/AboutBoardaspx  

 45م ص 1970لةةا رة م مةا الم ةرية م اجة المجتمةع اتنظيمة، م مكت ةة االنة( ع د المنعم شاقي ؛ تنمي2)
. 
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 أساسوالمجتمع والعمؿ عمى وضع الخطط عمى  األفرادتنمية روح التعاوف بيف 
 . الدولة جيةإيديولو 

 
   م ادئ تنظيم المجتمع  -

 : (1)تيباآل إيجازىارئيسة يمكف  مبادئخمسة  إلىتستند طريقة تنظيـ المجتمع 
ف : تعتمد عممية تنظيـ المجتمع عمى ىذا المبدأ أل واألىداؼاكتشاؼ الغايات  .1

والجماعات وتمكنيـ مف  األفرادحاجات  إشباعتتجسد في  واألىداؼىذه الغايات 
 يؽ الطموحات والمصالح .تحق

مبادئ تنظيـ المجتمع البحث عف الوسائؿ والسبؿ  أىـالوسائؿ والسبؿ : مف  إيجاد .2
زالةالعممية التي تضمف تنمية المجتمع  والتحديات  األخطارمشكالتو وتطويؽ  وا 

 التي تجابيو .
طية الديمقراطية في اتخاذ القرار : تعتمد عممية تنظيـ المجتمع عمى مبدأ الديمقرا .3

والجماعات المشاركة في صناعة القرار ، والتي  لألفرادىذا المبدأ الذي يتيح 
دارةتتجسد ىذه المشاركة في اختيار نوعية الخدمات المجتمعة ،  الخدمات  وا 

دارةاالجتماعية   إدارةديمقراطية واعية ، والمناقشة الحرة والمساىمة في  وا 
ماعية التي تعتمد عمييا تنظيـ المؤسسات االجتماعية ، ووضع السياسة االجت

 المجتمع وتنسيقو .
، والجماعات عمى المشاركة في تنظيـ المجتمع  األفرادالمشاركة الجماعية : حث  .4

مسؤولية  أوف عممية تنظيـ المجتمع ليست ىي مسؤولية الدولة ذلؾ أل
 . أيضاً  األىالياالجتماعييف فحسب بؿ ىي مسؤولية  األخصائييف

 أوالجماعة  أفرادالمتماسكة بيف  اإلنسانية: أي العالقة  يةاإلنسانالعالقات  .5
في  األفرادحاجات  إشباعالخدمة االجتماعية التي تتولى ميمة  أوالمؤسسة 
 المجتمع .

 
                                                 

 م 1983 م العةراة م الما ةل جامعةة مط عةة م  االجتماعيةة الخدمة إلى المدخل ؛ شهاب احمد  هيجة( 1)
 . 504ص
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 عمميات تنظيم المجتمع   -
عممية تنظيـ المجتمع ال تجري في فراغ وال يمكف عدىا عمميات عشوائية وعفوية  إفَّ     
حاجاتيـ والتكيؼ لظروؼ  إشباعفي  األفرادوتطبيقية يحتاجيا  إجرائيةخطوات  إنيابؿ 

 : (1)وىذه العمميات ىي، المجتمع ومعطياتو المادية والروحية 
 : يجري تشخيص المشكمة مثالً  واألىاليتشخيص المشكمة واالتصاؿ بالمسؤوليف  .1

ىاتيف  ةإلزالىـ بحاجة مساحة  األفراد فَّ ا  ، و  األميةمشكمة  أومشكمة الفقر 
المشكمتيف بعد جمع المعمومات والبحث يجري مف خالؿ االتصاؿ بالمسؤوليف 

لجمع  باألىاليلمحصوؿ عمى حؿ ليذه المشكمتيف ، بعدىا يجري االتصاؿ 
 المعمومات ورفع المقترحات .

الدراسة  أيضاً وضع الخطة : ال يتضمف التخطيط وضع الخطة فقط ، بؿ يتضمف  .2
ثارةوالتشخيص  والكشؼ عف المواد  األىاليعند الناس واكتساب ثقة الوعي  وا 

 إلىالحاجات ورفع الخطة وترجمتيا  أولويةالموجودة في المجتمع ، وترتيب 
 مشروعات مختمفة .

: ال تستطيع الخطة تأسيس الخدمات االجتماعية في المجتمع  يالتشريع القانون .3
صياغة  إلىيدؼ التشريع القانوني الذي ي إلىالخطة  إخضاعالمحمي مف دوف 

التي تضمف  الالزمة اإلجراءاتمف اتخاذ  واإلدارييفقوانيف ممزمة تمكف المسؤوليف 
 بناء الخدمات االجتماعية .

: عند وصوؿ القانوف الجديد الذي صادقت عميو الييئة  اإلداريالتنفيذ  .4
، أي عممية ترجمة  اإلداريالمتخصصة لغرض التنفيذ ، تبدأ عممية التنفيذ 

 أوالمشكمة االجتماعية  إزالةعممية تشارؾ في  إجرائيةصيغ  إلىالمشرع  القانوف
 تطوير المجتمع .

: عدة منيا  أشياءىذه العممية لمعرفة  عمؿالبحث االجتماعي التطبيقي : تست .5
والجماعات لممؤسسات الخدمية التي تمبي طموحاتيـ  األفرادالتعرؼ عمى حاجات 

بصدد  األفراد آراءلبشرية ، التعرؼ عمى ، معرفة موارد المجتمع المادية وا
                                                 

 223م ص 1960  اح الدين عمي ؛ الخدمة االجتماعية م مؤسسةة المط اعةات الحدياةة م الةةا رة م  (1)
. 
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في المجتمع ، وتحديد  األفرادالخدمات ، وتشخيص المشكالت التي يعاني منيا 
 التوصيات والمقترحات .

فذ القانوف نوتدقيقية تتوخى النظر في الطريقة التي ي إشرافيةالمتابعة : ىي عممية  .6
لجنة متخصصة تسمى )لجنة  إلىوغالبًا ما تستند عممية المتابعة ، مف خالليا 

والباحثيف االجتماعييف  األخصائييفو المتابعة( تشارؾ ىذه المجنة مع القيادييف 
، وبعض الجمعيات االجتماعية في  واألىاليوالمشرعيف القانونييف  فدارييواإل

 عممية تقييـ المشروع االجتماعي المطموب تأسيسو في المجتمع المحمي .
عممية التقويـ منذ بداية الشروع االجتماعي حتى تستمر  أفالتقويـ : يجب  .7

موازنة دقيقة  إجراءالفشؿ مف خالؿ  أواالنتياء منو ، وذلؾ لمحكـ عميو بالنجاح 
 فَّ إمف مدخالتو ف أكثركانت مخرجات المشروع  فإذابيف مدخالتو ومخرجاتو ، 

خدمة شروع يعد ناجحًا وفاعاًل ، وىنا يمنح فرصة االستمرارية في العمؿ و مال
 المواطنيف .

 

 تنظيم المجتمع   أداات -
المسؤولة عف تنظيـ  األجيزة أىداؼوىي وسائؿ موضوعية يمكف مف خالليا تحقيؽ     

شبع حاجات المواطنيف وتعالج مشكالتيـ الخاصة والعامة األجيزة التي تالمجتمع ، ىذه 
 يمي : ما األدواتومف ىذه ، 

االجتماعي  األخصائيبيف شخصيف ىما  المقابمة : ىي عممية اجتماعية تحدث .1
بحوث الذي يعطي مالذي يستمـ المعمومات ويجمعيا ويصنفيا ويحمميا ، وال

 . (1)االجتماعي األخصائي إلىالمعمومات 
التعرؼ مف خالليا عمى الموارد البشرية والمادية الموجودة  فيمك أداةالزيارات :  .2

 . (2)االجتماعي األخصائيفي المجتمع ، تجري عادة خارج مكتب 

                                                 

ل حةث االجتمةاعي م دار الطميعةة لمط اعةة م  يةرات م ( إحسان محمد الحسن ؛ األسةس العمميةة لمنةا ج ا1)
 . 93م ص 1986

 1963عدلي سميمان ؛ الخدمةة االجتماعيةة االمجتمةع م مكت ةة الةةا رة م الةةا رة م ( احمد كمال احمد م 2)
 . 373م ص
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الميمة في تنظيـ المجتمع ، فعندما ال  األدواتالتحويؿ : يعد التحويؿ مف  .3
المؤسسة لكوف  أووالجماعة  األفراداالجتماعي مساعدة  األخصائييستطيع 

جية ثانية مؤىمة لتقديـ المساعدة لحؿ  إلىفيحوليا  نطاقوالمشكمة خارجة عف 
 . (1)المشكمة

، التسجيؿ الوصفي ،  اإلحصائيمنيا التسجيؿ  عأنواالتسجيؿ : وىي عمى  .4
التسجيؿ عف طريؽ التقارير الموضوعية ، التسجيؿ عف طريؽ البطاقات 
الشخصية ، التسجيؿ عف طريؽ االجتماعات الدورية ، ويمكف وصؼ التسجيؿ 

جراءاتالتدويف اليومي والدوري لما يؤخذ مف قرارات  أو اإلثباتبأنو  في عممية  وا 
 . (2)تمعتنظيـ المج

كبر عدد ممكف ممف يمارسوف أاالجتماعات : وىي عف لقاءات منظمة بيف  .5
تنظيـ )*( االجتماع بمقر )جياز أوتنظيـ المجتمع ، وقد يعقد المقاء  أنشطة

التي تتعمؽ بممارسة مختمؼ  األموراليدؼ منو مناقشة  وجر خا أوالمجتمع( 
 قرارات واجبة التنفيذ . إلىوالوصوؿ  األنشطة

 إصدار أوبحث لغرض تنتخب  أوتعيف  األفراداف : المجنة ىي مجموعة مف المج .6
 أىـ، وتعد المجاف مف  إليياتوصيات في الموضوعات التي تحاؿ  أوقرارات 

معظـ ميمات تنظيـ المجتمع يمكف القياـ بيا عف  إفَّ أدوات تنظيـ المجتمع ذلؾ 
 .(3)طريؽ المجاف

                                                 

دارة المؤسسات االجتماعية م مكت ة الةةا رة الحدياةة م الةةا ؛( محمد طمعت عيسى 1)  رة تنسية المجتمع اا 
 . 13م ص 1962م 

 . 238(   اح الدين عمي ؛ الخدمة االجتماعية م م در سا ة م ص2)
ة ةي ميةدان الخدمةةم المجتمع  ي منظمةات تتكةان مةن جمعيةات امؤسسةات ا ي ةات تعمةل فةةأجهزة تنظي)*( 

مةن  م أفةراداً ةل  هةا أخ ةا يان اجتمةاعيان م اتضةةات م اشرة لممجتمع م ايعمةةدم خدمةاالجتماعية م اتة
ام أساسةي تتضةمن ةالمهتمين  الشؤان االجتماعية امن مةامةات  ةذا األجهةزة أن يكةان لهةا ال حةة نظة

ب ةايجة –لجةان تمايةل  – مجمةس إدارة –جمعيةة عماميةة  –جهةاز إداري  –اية ضةنظةام الع –األ داف 
ة ؛ دة حمةا ن الجهاز لي خذ ال ةرة الةانانيةة . أنظةر   سةامية محمةد فهمةي م مسةعد الرةاراةأن يعمن ع

 . 37-34م ص ص م در سا ةة م ةة االجتماعيةي الخدمةع فةزة تنظيم المجتمةأجه

(1)Hands worth ; Current lssnse in Community work , Routilledge and Kegan 

Paul , London , 1973 . P.35 . 
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خدمة المجتمع في العمؿ االجتماعي المؤتمرات : وىي أداة عامة مف أدوات  .7
قناع المجتمع بنتائج إمف قبؿ الييئات والمنظمات عندما ترى ضرورة  عمؿتست

 إلىتوجيو لمسار محدد ، وعادة يقسـ المؤتمر  أوعمؿ معيف لكسب الرأي العاـ 
 .(1)تناوليا المؤتمريلجاف متخصصة في فروع المشكمة التي 

: تعد العالقات العامة ووسائؿ االتصاؿ مف  العالقات العامة ووسائؿ االتصاؿ .8
ربط المنظمة  إلىفي تنظيـ المجتمع ، وتيدؼ  عممةاألدوات الميمة المست

 إلىوالحقائؽ مف المنظمة  األفكاربالمجتمع داخميًا وخارجيًا ، مف خالؿ تمرير 
كبر عدد منيـ أ أوالمنظمة بحيث يصبح الجميع  إلىالمجتمع ومف المجتمع 

 . (2)ستوعبًا لمحقيقة ومناصرًا لممنظمةمؤمنًا وم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ادلبحث الثالث

 عالقت اخلذمت االجتماعيت بالرعايت االجتماعيت

 ادلالمح الذينيت احلذيثت ذلا -فلسفتها 
                                                 

 . 242(   اح الدين عمي ؛ الخدمة االجتماعية م م در سا ة م ص2)
 . 380ال احمد م عدلي سميمان م الخدمة االجتماعية االمجتمع م م در سا ة م ص( احمد كم3)
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 عالقت اخلذمت االجتماعيت بالرعايت االجتماعيت : -
يث أنيا مف أدوات يرتبط تأريخ نشأة الخدمة االجتماعية بالرعاية االجتماعية ، ح    

جنب مع غيرىا مف الميف المختمفة عمى تحقيؽ  إلىنظاـ الرعاية االجتماعية وتعمؿ جنبًا 
الجتماعية اأىداؼ النظاـ ، فقد واكب ظيور الخدمة االجتماعية ظيور مؤسسات الرعاية 

، ليذا ىناؾ جدؿ حوؿ العالقة بيف الرعاية االجتماعية والخدمة االجتماعية ، ولمفصؿ 
 : (1)اآلتييف ىذا الجدؿ عمينا توضيح ىذه العالقة مف خالؿ ب
   Social Caringالرعاية االجتماعية  -

فيي ظيرت نتيجة لدوافع دينية ، تاريخ الرعاية االجتماعية يقترف بتاريخ البشرية     
، وفي البداية كانت المساعدات تأخذ شكؿ التبادؿ  اإلنسافوسياسية وطبيعية لمساعدة 

بداية بالييودية والمسيحية  األديافعمى الجيود التطوعية غير المنظمة ، ثـ جاءت  وتقـو
ؿ باعتباره ضمف الفرائض فليؤكد عمى التكا اإلسالـثـ جاء ، ؿ فلتدعـ وتزكي نزعة التكا

ثـ ، مشكمة الفقر  وأىمياتطور المجتمعات وظيور الكثير مف المشكالت ب، و  األساسية
 أىـ، وكاف مف  األىميةجتماعية كالمالجئ والجمعيات بعض المؤسسات اال إنشاء

والمحالت االجتماعية ، ونتيجة لزيادة  اإلحسافجمعيات تنظيـ  األىميةالمؤسسات 
جنب مع  إلى اىتماـ الحكومة جنباً  إلىذلؾ  أدىالمشكالت خاصة االقتصادية 

يع نطاقيا كالبرامج بتوفير برامج الرعاية االجتماعية لممواطنيف وتوس األىميةالجمعيات 
وتبعًا لذلؾ يمكف تصنيؼ الرعاية االجتماعية ، والعمالية  واإلسكانيةالتعميمية والصحية 

 :  إلى
 األساسمباشرة لألفراد والمجتمعات المحمية والقومية وىدفيا  ىتؤد خدمات م اشرة  أ . 

ادة مف االستف إلىىو المساعدة في التغمب عمى الصعاب التي تواجييـ في الوصوؿ 
 الموارد االجتماعية القائمة .

ومف ناحية  األفرادوارد مف ناحية متستيدؼ تعديالت في ال خدمات غير م اشرة   . ب
بيدؼ االنتفاع بيذه الموارد ، ويدخؿ ضمف ىذه الخدمات الجيود الصحية  أخرى

نشاء،  واإلسكانيةوالتعميمية  والتخطيط االجتماعي ، وتخطيط المدف ، الطرؽ  وا 
 التشريعات .و 

                                                 

 www.shababsy.org.4294م الماقع    ش اب مستة ل ساريا (1)
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جيود توعية  إلىوترتبط بتحقيؽ مطالب فئات معينة تحتاج  خدمات التاعية   ج .
االحتياجات  أصحابخاصة تمكنيا مف النمو والتكيؼ االجتماعي السميـ مثؿ 

 . واألحداث،  األرامؿالخاصة ، العجزة ، 
ف الجيود ىذا الكؿ م: " الرعاية االجتماعية ىي  أفَّ  إلىصؿ مما سبؽ عرضو ن    

التي تساعد ىؤالء الذيف  –، والحكومية ، والدولية  األىمية –والخدمات والبرامج المنظمة 
حاجاتيـ الضرورية لمنمو والتفاعؿ االيجابي معًا ، في نطاؽ النظـ  إشباععجزوا عف 

 . " تكيؼ ممكف مع البيئة االجتماعية أقصىاالجتماعية القائمة ، لتحقيؽ 
 
   Social Work (1)ية الخدمة االجتماع -

ىي نتاج التغيرات والمشكالت التي أعقبت الثورة الصناعية والحروب المتوالية ،     
االشتراكية ، حيث ظيرت الخدمة  األفكاروفشؿ التشريعات في مواجية الفقر ، وظيور 

لرعاية الناس ولمواجية حاجاتيـ والتغمب عمى مشكالتيـ  إنسانيةاالجتماعية كمينة 
في القرف العشريف ،  إالالي فاف معالـ الخدمة االجتماعية كمينة حديثة لـ تتبمور وبالت

 أما، الرعاية االجتماعية ىي ظاىرة اجتماعية وجدت منذ بداية البشرية  إفَّ مف ىنا نجد 
الخدمة االجتماعية مينة  دّ عالخدمة االجتماعية ظيرت نتيجة الثورة الصناعية ، لذلؾ تُ 

تشكؿ موقفًا مثيرًا وذلؾ  أنيا إالعاية االجتماعية كغيرىا مف الميف تعمؿ في نطاؽ الر 
 منيا : أسبابلعدة 
: تعمؿ الخدمة االجتماعية في العديد مف المجاالت الموجودة في المجتمع منيا أ . 

 األسرةالعدلية ، مجاالت  األجيزة،  اإلحداثرعاية المسنيف ، رعاية  ،رعاية الشباب 
 الطبي ، المجاؿ الدراسي ، المجاؿ العمالي ، مجاالت التنمية .والطفولة ، المجاؿ 

مف خالؿ المجاالت السابقة تعمؿ الخدمة االجتماعية كمينة رئيسة في بعضيا دورًا ب. 
، مجاؿ ذوي االحتياجات  األحداثمجاؿ رعاية الشباب ، مجاؿ رعاية : رئيسًا مثؿ 
المجاؿ المدرسي : في بعضيا مثؿ  ثانوي وتمعب دور ، األيتاـ،  األرامؿالخاصة ، 

 ي .مال، المجاؿ الطبي ، المجاؿ الع
                                                 

 م الماقع   جامعة دمياط م م ر ؛  الخدمة االجتماعية إلىالمدخل ( 1)
www.du.edueg/curSearch/up/courseDetailsaspx?id=9833 
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تعمؿ الخدمة االجتماعية في مجاؿ الرعاية االجتماعية ضمف مجموعة مف ج. 
 .مؤسسة الأىداؼ ريؽ عمؿ يسيـ في تحقيؽ ػالؿ فػخ األخرىالتخصصات المينية 

بما تتضمنو مف برامج تسيـ الخدمة االجتماعية في صياغة السياسة االجتماعية د . 
، التعميـ ،  اإلسكافالمساعدات االجتماعية العامة ، الضماف االجتماعي ، سياسة 

الوقاية والعالج في مياديف الدفاع االجتماعي ، حيث تعتبر صانعة لسياسات 
 الرعاية االجتماعية وموجيًا ليا .

تحديد أساليبيا  ىإلمينة الخدمة االجتماعية مينة عالمية تسعى بصفة مستمرة  . ىػ
وبرامجيا وفقًا لمتغيرات الدولية ومف ثـ مشاركتيا في معالجة المشكالت واالحتياجات 

في  وأساتذةاالجتماعية ، كما اتصفت بالعالمية أيضًا نتيجة لوجود قيادات 
المجتمعات المختمفة ومساندتيـ ومشاركتيـ في تكويف القوى العالمية الالزمة 

 والممارسة . لتحسيف برامج التدريب
" توفير الخدمات بأنيا: فالخدمة االجتماعية وحسب تعريؼ )ىربرت بسنو(     

في جماعات ، لمتغمب عمى العوائؽ  أوبمفردىـ  أما،  األفرادالمتخصصة لمساعدة 
 إسياميـفي مستقبميـ ، تمؾ العوائؽ تحد مف  أواالجتماعية والنفسية في حاضرىـ 

 .( 1)"الكامؿ والفعاؿ في المجتمع 
 
 
 : فلسفت اخلذمت االجتماعيت -

الدراسة والتوجيو مف  أسموب عماؿني باستياالجتماعي الم األخصائي إفَّ مف البدييي     
والجماعات كي يصموا بأنفسيـ بعد الفيـ  األفرادخالؿ العمؿ االجتماعي ، يساعد 

ي احتراميا لكرامة قراراتيـ السميمة ، مف ىنا تتحقؽ فمسفة ىذه المينة ف إلىواالقتناع 
مينة الخدمة االجتماعية  إفَّ لمحياة البشرية ،  أساسية)الفرد والجماعة والمجتمع( كوحدات 

ذات أىمية كبرى تتبمور في حقيقة اىتماميا بتكويف الكائف البشري والذي تتعامؿ معو ، 
شاكؿ االجتماعي ، فم وتكوينو البيولوجي وحقيقتو النفسية ، وطابع إدراكو إلىفوصمت 

                                                 

(1) Herbert Bison ; The philosophy of Social work , was hington D.C. Public 

press , 1952 . P.1 . 
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البد  األخرىالزواج والطالؽ والسرقات والتسوؿ والمخدرات وجميع المشكالت االجتماعية 
والعموـ  اإلنسانيةالعمـو  إليويالئيا اىتمامًا كبيرًا مستعينة في ذلؾ بما وصمت إمف 

عممًا متكاماًل لو طرقو  أبرازىا إلىوكونت لنفسيا فمسفة ليا ركائز وانتيت  البيولوجية
 . (1)ة المتخصصةالتكتيكي

، وذلؾ الف جذورىا تتصؿ  أخالقيةوفمسفة الخدمة االجتماعية ىي فمسفة اجتماعية     
 األدياف، فالخدمة االجتماعية تستمد فمسفتيا في  اإلنسانيةوترتبط بالديف والنزعة 

 لألخصائييفوالعمـو االجتماعية والطبيعة والخبرات العممية  اإلنسانيةالسماوية والحركات 
 : اإليمافوالتي منيا  األساسيةاالجتماعييف ، وىي تعتمد عمى مجموعة مف الركائز 

بحؽ الفرد بممارسة  اإليمافالمجتمعات ،  أووالجماعات  األفرادبالفوارؽ الفردية سواء بيف 
والعدالة  ححريتو في حدود القيـ المجتمعية ، تؤمف الخدمة االجتماعية بالحب والتسام

ىو الطاقة الفريدة  اإلنساف فَّ أ، وتؤمف ب وأخرى ديانةبيف  أو وآخرنس االجتماعية بيف ج
 األدوار تأديةمع مساعدتو عمى  توجؿ رفاىيأالتغيير االجتماعي مف  إحداثفي 

فمسفة الخدمة  إليياالتي تستند  األساسيةاالفتراضات  أىـاالجتماعية ، ويمكف تحديد 
 : (2)االجتماعية بما يمي

 
  َّوثيقاً  في تقرير مصيره والفرصة المتكافئة متصالف اتصاالً حؽ الفرد  إف 

 . إليوالذي ينتمي  والمجتمع وأسرتوبمسؤوليتو االجتماعية تجاه نفسو 
  َّقدرات  إاليحد منو  أويتاح لمجميع وال يتدخؿ فيو  مبدأ تكافؤ الفرص يجب أف إف

 الفرد ذاتو . 
 تالئمو       يعيش الحياة التي  أفوحقو في  اإلنسانيةبكرامة الفرد وقيمتو  اإليماف

فال يحؽ     ويرضاىا لنفسو ، والتمتع بحريتو الشخصية والمدنية ، وعمى ىذا 
المشكمة معاييره        يفرض عمى صاحب  أفاالجتماعي في عممو  لألخصائي

                                                 

 م الماقع   د المازانمةالة لنافل ع د الحميم فمسرة الخدمة االجتماعية ( 1)
www.nasiniyah.org/ara/post/16831/ 

 قع  م الما  اليانسكا -مجمة الررص الضا عة االجتماعية األاضاع ااالتجا ات م الخدمة( 2)
http://www.education.unesco.org/efa=7897 
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نو ليس مف حقو أ      مثالياتو ، كما  أومبادئو  أو آرائويممي عميو  أوالسموكية 
 عمى المستفيد .  أخالقية أحكاماً  إصدار أوالتيديد  أوالمـو يوجو  أف

  َّالفرد المحتاج لممساعدة لو الحؽ الكامؿ في تقدير مدى احتياجاتو والطريقة  إف
قيامو بمساعدة نفسو  بأىمية إيمانا  يتبعيا لمقابمة ىذا االحتياج  أفالتي يمكف 

 بنفسو . 
 

 : (1)ماعيتادلالمح الذينيت احلذيثت للخذمت االجت -
ف ومبادئيا الحديثة ، أل ولياصبأالخدمة االجتماعية  اإلسالميةالشريعة  أمدتلقد     

العطؼ    وحثيا عمى  اإلنسانيةح و المؤثرات في تيذيب الر  أىـىو مف  اإلسالميالديف 
ذلؾ مف  وأوضح،  اإلنسانيىو ديف التضامف  اإلسالـ إفَّ فضاًل عف  اإلنسانيوالتعاطؼ 
، وقاؿ سبحانو  والمرسميف محمد  األنبياءوتصرفات سيد  وأحكاموصو خالؿ نصو 

  بسـ اهلل الرحمف الرحيـ ، ف الكريـ آوتعالى في القر 

    

   

  
   ، وقاؿ تعالى :  (2)

    
صدؽ  (3)

صؼ لنا الدنيا ، قاؿ : " وماذا :  عمي  لإلماـىذه ىي حاؿ الدنيا قيؿ  ،اهلل العظيـ 
في ىذه الدنيا كؿ ، فناء "  وأخرىا     عناء  وأوسطيابكاء  أولياأصؼ لؾ مف دار 

صالة وال واألدعيةف الكريـ آقراءة القر         إفَّ معرض فييا لالبتالء وال شؾ  إنساف
زالةالخاشعة كميا وسائؿ تعمؿ عمى تيدئة النفس  شعور  : كثيرة منيا ألسبابالتوتر  وا 

  اؿ تعالى بسـ اهلل الرحمف الرحيـ : ػفق، مف مشاكؿ  وبضالة ما يعاني اإلنساف

   

 
 صدؽ اهلل العظيـ. (4)

                                                 

 .   35م ص 1955اهلل عماان ؛ تر ية األاالد في اإلسالم م دار السالم لمط اعة م  يرات م  ( ع د1)

 . 2  م آيةاإلنسان الةران الكريم م سارة ( 2)
 . 4  الةران الكريم م سارة ال مد م آية( 3)
 . 28   آية( الةران الكريم م سارة الرعد م 1)
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سوى عدد قميؿ مف  اإلسالميةجتماعية والعقيدة موضوع الرعاية االيتحدث عف ولـ     
الدكتور عبد الرحمف عزاـ في كتابو الرسالة الخالدة ، والدكتور : العمماء والباحثيف أمثاؿ 

، وغيرىـ مف الكتاب المصريف  اإلسالميةسعد عبد المطيؼ في كتابو دراسات في الثقافة 
 واألستاذوالدكتور زكي مبارؾ الدكتور محمد حسنيف ىيكؿ ، الدكتور طو حسيف : مثؿ 

 احمد أميف .
ومعاونة المحتاجيف  واإلحسافبالبر  اإلنسافأمر  اإلسالميالديف  إفَّ والمعروؼ     

ف الكريـ في قولو تعالى بسـ اهلل الرحمف الرحيـ آوجاء في القر ،  واألرامؿ واأليتاـوالفقراء 
 :      

   

   

    

  

  

    

   

  

  

   

   

   

    

  

    

   

   
(1 )

 صدؽ اهلل العظيـ .
ذوي القربى  إلىالكريمة يأتي التصدؽ بالماؿ عمى حبو  اآليةومف خالؿ ىذه     

الصالة  كإقامةثـ في ممارسة الفروض ، واليتامى والمساكيف وابف السبيؿ وفي الرقاب 
يتاء  اإليمافعمى كؿ مسمـ قادر ومسممة ، وىكذا يدفع  محتومةالزكاة التي تعد فريضة  وا 

، أذف ىناؾ عالقة وثيقة بيف ( 2)التصديؽ والزكاة إلىالمسمـ المؤمف  اإلسالميبالديف 
                                                 

 . 177   م آية ال ةرة( الةران الكريم م سارة 2)
( زكةةي محمةةد إسةةماعيل ؛ الت  يةةل اإلسةةالمي لمعمةةام االدراسةةات االجتماعيةةة م دار المط اعةةات الجديةةدة م 1)

 .7م ص 1989اإلسكندرية م 
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االجتماعي  األخصائييكوف  أفالديف والخدمة االجتماعية مف حيث اليدؼ مما يتطمب 
كاف أ متسمًا بسموكو ويحتاج بطبيعة عممو االجتماعي سواءً  ومدركًا لمديف مؤديًا لفرائض

وقضايا  أحواؿالتعاوف مع رجاؿ الديف في  إلىالمجتمعات  ـأاعات الجم ـأ األفرادمع 
 . (1)تتطمب منو مساعدتو لمواجيتيا بالعالج الصالح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادلبحث الرابع
 (2)الشخصيت األحىالاالجتماعي يف حماكم  األخصائيدور 

                                                 

 . 80م ص 1985ة ا  ، م الةا رة م ةم مكت  1ط االجتماعي م طة( سماى عمي سميم ؛ اإلسالم االض 2)
(1) Fink .A ; Op , Cit , PP.380-381. 
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سموؾ  أنيااالجتماعي عمى اعتبار  األخصائيدوار أبصفة عامة يمكف تعريؼ     
العمؿ  أومتميز يؤديو الممارس انطالقًا مف مسؤولياتو المينية في عممية التدخؿ 

 األخصائي إفَّ ( ، وذلؾ مف منطمؽ Change Agentاالجتماعي ، كعامؿ  لمتغيير )
االجتماعي ىو شخص يستخدـ معموماتو ومياراتو في توجيو التعامؿ الذي يعتبر بدوره 

تحقيؽ التنظيمات االجتماعية لوظائفيا  إلىالتي تؤدي  العممية األىداؼوسيمة لتحقيؽ 
االجتماعي في حؿ المنازعات وفض  األخصائيبطريقة أفضؿ ، ناىيؾ عف دور 

المسؤولة  األطراؼالقاضي عف  إلىالمتنازعة ، ورفع التقارير  األطراؼالخالفات بيف 
القضية وخفاياىا ، التي توضح مالبسات  بالتفصيالتعف النزاع قبؿ المرافقة ، مشفوعة 

الشخصية  األحواؿاالجتماعي التي يقدميا لمحكمة  األخصائيويمكننا تحديد مياـ 
 : اآلتيةبالنقاط 
 المعروضة أماـ المحكمة ، والدراسة عف القضية شاممة دراسة اجتماعية  إجراء

مع في الظاىرة االجتماعية ضية وخصائصيـ الفردية ودورىـ قتتضمف أطراؼ ال
 باب الظاىرة ونتائجيا القريبة والبعيدة .تحديد األس

  لقرار المناسباو القاضي في اتخاذ يعتمد عميرفع تقرير مفصؿ عف القضية. 
 بيف القاضي  اإلنسانيةالمحكمة مع تقوية العالقات  بأعضاءعي عميو دتعريؼ الم

 والمدعي عميو .
دؿ بصورة عامة ، ودور المينية لمخدمة االجتماعية في محاكـ وزارة الع األدوار إفَّ     

 األطراؼوالسيما االجتماعي في تقديـ خدمات وبرامج لمعامميف في المحاكـ  األخصائي
المتنازعة ، وصواًل لالرتقاء بجودة العمؿ االجتماعي يعتمد عمى عدة مستويات عامة 

 : (1)ىي
 

   العامة لمعمؿ االجتماعي : لمممارسة)مستوى الوحدات الكبرى(  األوؿالمستوى  .1
 ويشمؿحيث يتضمف التعامؿ مع المجتمع والمجتمعات ككؿ مف منظور شامؿ ، 

                                                 

 م الماقع    2011في  15699 العدد م مجمة الرياض( 2)
www.alriyad.h.com/642799/ 
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الدفاع عف الحقوؽ عمى  إلىالسياسة االجتماعية التي تيدؼ  وضعىذا المستوى 
 الدولي . أوالمستوى القومي 

 : دات المتوسطة( لمممارسة العامة لمعمؿ االجتماعيػالمستوى الثاني )مستوى الوح .2
 األخرىالعمؿ مع الييئات والمنظمات الصغيرة والجماعات  يتضمف ىذا المستوى

 إطارفي  الصغيرة ، ويشمؿ ىذا المستوى مف الممارسة العامة وضع السياسيات
 أوتطوير  أوىيئة ما مختصة بالعمؿ االجتماعي وتقديـ الخدمات االجتماعية 

 . المجتمعات المجاورة بأحدتفعيؿ البرامج الخاصة 
 دات الصغيرة( لمممارسة العامة لمعمؿ االجتماعي :ػوى الوحتالمستوى الثالث )مس .3

التي  األنشطةوالعائالت ، وىناؾ العديد مف  لألفرادالذي يتضمف تقديـ الخدمات 
الممثمة لمعمؿ االجتماعي ، حيث  األنشطة أىمياتمارس عمى نطاؽ واسع ومف 

ت المختمفة ، االجتماعيوف مع أنساؽ متعددة في معظـ البيئا األخصائيوفيعمؿ 
االجتماعيف الذيف يزاولوف عمميـ في مجاؿ  األخصائييفوعمى وجو العموـ فاف 

، والفقراء  واألسرة،  لألحداثالمباشرة لمخدمة االجتماعية  أوالممارسة االكمينيكية 
 ....الخ . األرامؿ، المعوقيف ، العجزة ،  واأليتاـ، 

العمؿ االجتماعي في محاكـ  االجتماعي في مجاؿ األخصائييجب عمى  إذف    
ضمف المجتمع الخاص  األسريةبعيف االعتبار العالقات  يأخذ أفالشخصية  األحواؿ
، والعادات والتقاليد السائدة والثقافة العامة ، ومدى انفتاح ىذا المجتمع مف خالؿ  باألسرة

، حيث يمكف  االقتصادي وغير ذلؾ نشاطو أوانعزالو  أوتأثره بالعولمة والتقدـ والتغيير 
توفرت لدى صاحب الشأف المعمومات الكافية والحكمة  إذاتسوية بعض المنازعات وديًا 

كافة المعمومات  االجتماعي الجيد الذي يستقصِ  فاألخصائي،  األمورة بعواقب يوالدرا
 األخصائيالقرار الصائب ، وعمى  إصدار إلىالمتعمقة بقضية ما ، يؤدي في النياية 

مف خالؿ  األسريةالناجح في حؿ المنازعات  األساسيكوف لو الدور  أفاالجتماعي 
التي وقع بيا كال الطرفاف  األخطاء)مساعد قاضي( ، بتوضيح  بوصفوـ ػالدع إعطائو

التي تؤمف االستقرار  باألخالؽيمارس التوعية الدينية لمتمسؾ  أففي المشكمة ، كذلؾ 
، كذلؾ  اإلشكاليالموقؼ  أطراؼؼ مف المجتمع ، مع تحديد مسؤولية كؿ طر  أفرادلكؿ 
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قد تعيؽ العمؿ االجتماعي منيا التدخؿ  أسبابيتسـ عممو بالطابع السري ، وىناؾ  أف
 . (1)القضاة أماـكثرة القضايا  أوالقضائية  اإلجراءاتد مسطرة يالقضائي مف خالؿ تعق

الشخصية  األحواؿالعامميف في مكاتب الخدمة االجتماعية في محاكـ  تأىيؿ إف    
، جاء مف خالؿ تزويدىـ  اإليذاءيعتمد عمى دورىـ الميـ في الصمح وحماية العوائؿ مف 

التنظيمية والميارات المينية في كيفية التعامؿ مع القضايا التي يتـ المباشرة  باإلجراءات
 اإلجراءاتعمى       الشخصية ، واحتوى البرنامج  األحواؿبيا ، والتي تتعمؽ بقضايا 

الدراسات  ؿمف خال      ظيمية في تحويؿ الحاالت ، وكيفية تقديـ المساعدة المينية التن
التعاوف في  آلياتالفضيمة القضاة ، وتحديد  أصحاباالجتماعية لمحاالت التي ترد مف 

مف المعنييف في مكاتب       ىذا المجاؿ ، وعمى المختصيف في العمؿ االجتماعي 
الخدمة االجتماعية في      ، التعريؼ بمياـ مكاتب الخدمة االجتماعية بالمحاكـ 

االجتماعي  األخصائيبيا           المينية التي يضطمع  األدوارأىـ  إيضاحالمحاكـ ، 
مكاتب ومؤسسات تضـ باحثيف       العدلية ، لذلؾ مف الضروري وجود  األجيزةفي 

مجتمع ، مع التأكيد عمى في ال األسرية    متخصصيف لنشر الوعي والثقافة  اجتماعييف
 إجراءاتتنشئة العائمة تنشئة اجتماعية ، بحيث يكوف لمباحث االجتماعي دور رائد في 

نماالمحاكمة وال يتـ التعامؿ معو كخبير   األخصائيحيث يساعد  ،)مساعد قاضي(  وا 
 . (2)االجتماعي المحكمة في اتخاذ القرارات المناسبة

 
 

مية عمى التعامؿ مع الحاالت التي مالتطبيقات الع عرض بعض أفَّ ويرى الباحث     
تمؾ التي تكوف نتيجة الطالؽ مثؿ  والسيما، االجتماعي  األخصائييعمؿ معيا  أفيتوقع 

ثباتوالحضانة ، مشكالت النفقة :  النسب وغيرىا مف القضايا التي ترد لممحاكـ  ، وا 
والبرامج ينعكس  إلجراءاتااالستفادة مف ىذه  إفالتدخؿ الميني معيا ،  إلىوتحتاج 

                                                 

 م الماقع    الةضا ي الةا م عمى الضرر في قانان األحاال الشخ ية التررية مدرر العراة ( 1)
www.dorar.alirag.not/threads/126778/. 

م ازارة العةةدل العةةرب  م مجمةةس ةةة الةةدال العر يةةةجامعةةم ة االةضةةا ية ة( المركةةز العر ةةي لم حةةاث الةانانيةة2)
 . 2002ة حال دار ال حث االجتماعي في محاكم األحاال الشخ ية م  يرات م ةالنداة العممي



 الباب األول : اجلانة النظري
 

 

111 

ايجابيًا عمى مستوى المختصيف في العمؿ االجتماعي مف جية وتحقيؽ تطمعات 
المسؤولية  وتعزيز مفيوـ األسريةالمسؤوليف في وزارة العدؿ في تفعيؿ البرامج االجتماعية 

اجعيف ر ، مع تحقيؽ المساعدة الحقوقية العادلة لم أخرىلموزارة مف جية  )*(االجتماعية
 . 1مكاتب الخدمة االجتماعية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادلبحث اخلامس
 (2)الشخصيت ونشأتها يف العراق األحىالسرية خمتصرة عن واقع حماكم 

                                                 

اتعني  ها ت دي األخ ا ي االجتماعي نيا ة عن المستريد )الرةرد م الجماعةة  )*( المسؤالية االجتماعية  
م المجتمةةةع( لتعةةةديل الظةةةراف ال ي يةةةة المحيطةةةة م ايتحةةةةة  ةةةذا الم ةةةدأ مةةةن خةةةالل مةةةا نسةةةمي،  التعاقةةةد 

(Contract ) مةن الرهةم   ينةةا ذا يتم عنةدما ي ة ح كةل مةن األخ ةا ي االجتمةاعي االمسةتريد عمةى م
اأداار المةةنظم  عطريةةةة تنظةةيم المجتمةة ؛الااج ةةات االحةةةاة . أنظةةر إلةةى   احمةةد خةةاطر  االماافةةةة عمةةى

 . 229م ص 1984م اإلسكندرية م   حديثاالجتماعي م المكتب الجامعي ال
الةةةا م عمةةى الضةةرر فةةي قةةانان األحةةاال الشخ ةةية العراقةةي رقةةم  الةضةةا يريةةة ر( نعمةان اا ةةت حسةةن م الت1)

معهةةةد التطةةةاير  شةةةار م مجمةةةة التشةةةريع االةضةةةاء م الجةةةزء الاةةةاني مم  حةةةث من 1959( لسةةةنة 188)
 . 2012الةضا ي م 
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خاصة ، بصفة حافظة ديالى مالشخصية في العراؽ عامة ، وفي  األحواؿمحاكـ  إف    
و منصوص ى بموجب ما يىي قديمة وعريقة منذ تأسيس الدولة العراقية ، كانت تقض

الشخصية والكتب الفقيية ، وقد شرع قانوف  باألحواؿعميو مف قوانيف متعددة تتعمؽ 
 اختالؼؿ كثيرًا نتيجة ، وقد عدّ  1959 سنة( في العراؽ 188الشخصية رقـ ) األحواؿ

والمجتمع مع تطور زيادة الوعي بيف  باألسرةالظروؼ االجتماعية واالقتصادية المرتبطة 
الشخصية عمى  األحواؿ، وتعتمد فكرة البحث االجتماعي في محاكـ المجتمعات  أفراد

 ىما : أساسيفمحوريف 
 دّ عالشخصية يُ  األحواؿمكتب الباحث االجتماعي في محاكـ  إفَّ : ىو  األوؿالمحور     
زيادة عمؽ  مفطوؿ ىجر بيف الزوجيف ، وما يسببو االنقطاع  أوالتقاء بعد انقطاع  نقطة

الباحث االجتماعي يكوف الميمة  أماـف التقاء الزوجيف إيف ، ليذا فالمشاكؿ بيف الزوج
 إلىالباحث االجتماعي لمسعي  إشراؼلمجابية ىذه المشاكؿ ومواجيتيا تحت  األساس

 .حميا والقضاء عمييا 
لمموضوع ،  إدراكوالمحور الثاني : يعتمد عمى خبرة الباحث االجتماعي ومدى  أما    

البيف مف خالؿ تشخيصو السميـ لسبب المشكمة التي دفعت  ذات إصالحفي  وأسموبو
ريؽ والعمؿ مع طرفي العالقة الزوجية عمى حؿ فقامة دعوى التإ إلىالزوجة  أوالزوج 

 ىذه المشكمة .
وما يحقؽ ليا المصمحة ويضمف ليا العيش السميـ  باألسرةواىتـ المشرع العراقي     

حيث  1981 سنةمرة لمبحث االجتماعي  ألوؿ بصورة متماسكة ، فالمشرع العراقي تطرؽ
لكنو يرد إلى البحث االجتماعي ،  إلىالشخصية ما يشير  األحواؿلـ يرد في قانوف 
لذلؾ بدأ دور الشؤوف االجتماعية والباحثيف االجتماعييف ، العمؿ و العامميف في وزارة 

بيف الزوجيف  ابواألسبالباحث االجتماعي في المحاكـ العراقية في معالجة الخالفات 
زالة ( الصادر في 137قرار رقـ ) أماحؿ يوفؽ بيف الزوجيف ،  إلىالخالؼ والتوصؿ  وا 
لمعراؽ وفي عيد الحاكـ المدني )بوؿ بريمر(  األمريكيفبعد االحتالؿ  29/12/2113
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قانوف  بإلغاءالحكيـ )رحمو اهلل( ىذا القرار ، الذي يقضي  زأصدر السيد عبد العزي
 : (1)وقد نص القرار عمى ما يمي،  1959( لسنة 188صية العراقي رقـ )الشخ األحواؿ
 واألىميةفيما يخص الزواج والخطبة وعقد الزواج  اإلسالميةالشريعة  أحكاـتطبيؽ  .1

خمع العدة ،  أوريؽ شرعي فحرمات وحقوؽ الزوجة ، مف مير ونفقو وتم، وال
كافة المحاكـ الشرعية والنفقة والوقؼ والميراث و  والحضانةوالنسب والرضاعة 

 الشخصية( طبقًا لفرائض مذىبو . األحواؿ)
مف  (1) الؼ الفقرةخالمواد التي ت وأحكاـكؿ القوانيف والقرارات والتعميمات  إلغاء .2

 ىذا القرار .
 يعمؿ بو مف تاريخ صدوره . .3
سوية والنشاطات العراقيات في نوقد واجو ىذا القرار معارضة مف قبؿ المنظمات ال    
 اإلعالـالت واسعة في موبعض الشخصيات ، مف خالؿ ح اإلنسافاؿ حقوؽ مج

الشخصية العراقي  األحواؿقانوف  إلغاء عدّواوالصحؼ والفضائيات والندوات ، فقد 
 لألسرة( عامًا تكريسًا لمطائفة ، وخمقًا لمشاكؿ اجتماعية وتشتيتًا 41مف ) أكثر والمعوؿ ب

العائمة الواحدة في  إفاىرة فيما بينيا ، حيث نجد صتالعراقية م األسرةف العراقية ، أل
مف مذىبيف ، فكاف المؤمؿ بعد التغيير الذي حصؿ تعديؿ القانوف وتقويمو بما  أفراداً 

أة وتضمف ليا ر ، وكذلؾ تشريع مواد تعالج حاؿ الم إلغاءهيعالج قصوره واضطرابو وليس 
كـ المدني لسمطة االحتالؿ حقوقيا ، وبعد كؿ تمؾ الحمالت والضغوط ، اضطر الحا

( 137القرار ) إلغاء( ضد ىذا القرار ، فتـ الفيتو) عماؿاست إلى)بوؿ بريمر(  األمريكي
عادة 2114( لسنة 32بموجب القرار المرقـ ) العمؿ بالنصوص التشريعية السابقة  وا 

 سنةلالشخصية العراقي ، وقد تـ تكرار بصدور الدستور العراقي الجديد  األحواؿلقانوف 
( منو عمى 41( الممغى حيث نصت المادة )137فجاء بنفس مضموف القرار ) 2115

 أومعتقداتيـ  أومذىبيـ  أوالشخصية حسب دياناتيـ  بأحواليـبااللتزاـ  أحرار)العراقيوف 
 اختيارىـ وينظـ ذلؾ القانوف( .

                                                 

( رقية مالك الرااي ؛ حةةاة المةرأة  ةين الشةريعة اإلسةالمية اقةانان األحةاال الشخ ةية العراقيةة م رسةالة 1)
 .   2005غير منشارة م  رماجستي
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 العدلية األجيزةويمكف توضيح القضايا المعروفة والمحسومة والمتبقية مف محاكـ     
والتي كما  2114-2111ا لمفترة مف يالتي حصمنا عمي اإلحصائياتمف خالؿ  العراقية

 ( .2موضحة في جدوؿ )
 (2جدوؿ )

-2111المحاكـ العراقية لمفترة  ألنواعيوضح تفاصيؿ الدعاوي المعروضة والمحسومة 
2114 

 أنااع المحاكم ت
الدعااي 
 المعراضة

الدعااي 
 المحسامة

الدعااي 
 يةالمت ة

نس ة الحسم 
 في %

 %94 2112 36151 38153 محكمة التمييز االتحادية 1
 %86 1127 6955 8182 األصميةاالستئناؼ بالصفة  2
 %111 صفر 12414 12414 االستئناؼ بالصفة التمييزية 3
 %94 1315 19732 21137 محاكـ الجنايات 4
 %98 61 3447 3517 األحداثمحاكـ  5
 %97 2 63 65 جارةمحاكـ تنظيـ الت 6
 %97 7 216 213 محاكـ العمؿ 7
 %93 29 399 428 المحاكـ الكمركية 8
 %99 1296 191371 191667 محاكـ األحواؿ الشخصية 9
 %98 781 36434 37214 محاكـ الجنح 11
 %92 36695 438241 474935 محاكـ التحقيؽ 11
 %93 2865 35681 38546 مكتب التحقيؽ القضائي 12
 %97 31 1133 1163 محاكـ المواد الشخصية 13
 %97 3478 116515 119983 محاكـ البداءة 14

 %95 49776 887631 937407 المجماع الكمي
حيث يتضمف عمؿ الباحث االجتماعي بكتابة تقرير مفصؿ عف الحالة المعروضة     
ـ اختيار الحكميف القاضي الذي يصدر الحكـ بالتفريؽ ، كذلؾ يت إلى، بعدىا ترفع  أمامو
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ذا لـ يتـ ذلؾ يعيف القاضي الزوجيف ،  أىؿمف  حكميف ، كذلؾ لمباحث االجتماعي وا 
، ولو الحؽ في دراسة حالة  األطفاؿلحضانة  األصمحدور ميـ في تحديد مف ىو 

زوجة ، ولمباحث  أو ليكوف زوجاً  أىميتوالطالب الزواج ولـ يبمغ سف الرشد لتحديد 
بتعدد الزوجات ومف شروطيا العدؿ بيف الزوجيف ، وفي  األذفالة االجتماعي دور في ح

لمزوج في  لإلذفالقاضي  إلىىذه الحالة يجري بحث اجتماعي حوؿ وضع الزوج ويرفع 
مف  أالمتعمقة بالقاصريف ما ينش األمورلمباحث االجتماعي دور في  وأخيراً الزواج ، 

ا يحقؽ مصمحة القاصر مف خالؿ بشكؿ عاـ مم بأموالووالتصرؼ  أسرتومشكالت داخؿ 
 القاضي .  إلىبحث اجتماعي يرفع 

عمؿ الباحث  آليةالشخصية العراقي لـ يعالج  األحواؿقانوف  أف ُيعدّ ومما تقدـ يمكف     
دور الباحث  فيكاف يؤثر  األمرعديدة وىذا  تاالجتماعي ، وبقيت ىذه الحالة لسنوا

( 1قواعد تنظيـ البحث االجتماعي رقـ ) جاءت أف إلى،  أعمالو أداءاالجتماعي في 
رقـ  ، واألمر 2113لسنة  (1)(35) األمر أحكاـ إلى والتي صدرت استناداً  2118لسنة 

البحث االجتماعي في  أعماؿوالذي كاف خطوة تقدمية لتنظيـ  2114لسنة  (2)(12)
بمجمس  المرتبة األحداثومحاكـ المواد الشخصية ، ومحاكـ الشخصية ،  األحواؿمحاكـ 
البحث  أعماؿوحددت ،  15/2/2118اعتبرت نافذة مف تاريخ  األعمى والتيالقضاء 

االجتماعي بما يتناسب مع واقع حاؿ المحاكـ ، وجعمت لمباحث االجتماعي دور فعاؿ 
عشر  بأربعة 2118( لسنة 1وميـ ، حيث جاءت قواعد تنظيـ البحث االجتماعي رقـ )

 .  (3)بما يمي إجمالياقاعدة يمكف 
                                                 

قتةةة فةةي قةةانان إدارة الدالةةة المؤقةةت م ؤ   ا ةةا أمةةر سةةمطة اال ةةتالف الم 2003( لسةةنة 35( األمةةر رقةةم )1)
المةاظرين احسةن سةير  نحيث تةم ت سةيس مجمةة الةضةاء األعمةى اتحديةد اخت ا ةات، مةع تةامين شةؤا

 الماقع   مجمة مجمس الةضاء األعمى  العمل االجتماعي في المحاكم م انظر 
www.tqmag.net  

عةةن سةةماك كةةل مةةن الةضةةاة مةةن ق ةةل    أمةةر يتضةةمن تةريةةر مالحظاتةة، 2004( لسةةنة 12مةةر رقةةم )( األ2)
ة االماليةةة فةةي يةةالتزامةة،  ااج اتةة، اعةةن األمةةار اإلدار  دىر ةةيس محكمةةة االسةةت ناف فةةي كةةل منطةةةة م امةة

قةانان التنظةيم الةضةا ي رقةم  من/اانيا/م( 55عمى المادة )تعميمات مجمس الةضاء األ  انظر  . ت،محكم
 م الماقع    1979( لسنة 160)

www.kitabat.com/ar/htmt/48504.php  
 ف مية م الماقع   ( مجمة التشريع االةضاء / مجمة 1)
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في مجمس القضاء  اإلداريةتشكيؿ ىيئة لمبحث االجتماعي ترتبط في الدائرة  .1
في العموـ  أوليةيرأسيا موظؼ بدرجة مدير حاصؿ عمى شيادة جامعية  األعمى

ة ال تقؿ عف عشرة سنوات تسمى )ىيئة البحث بر االجتماعية والنفسية ولديو خ
 االجتماعي( . 

الشخصية ،  األحواؿحكمة مف محاكـ يشكؿ مكتب البحث االجتماعي في كؿ م .2
، ويتكوف المكتب مف باحث  األحداثومحاكـ المواد الشخصية ، ومحاكـ 

 .  األقدـ، وعند تعددىـ يرأسيـ الباحث االجتماعي  أكثر أواجتماعي 
في المحكمة وفنيًا  األوؿ بالقاضي إدارياً مكتب البحث االجتماعي  ايرتبط منتسبو  .3

 .  (يىيئة البحث االجتماعبػ)
 يتـ تعيف ونقؿ الباحث االجتماعي بالتنسيؽ مع )ىيئة البحث االجتماعي( .  .4
مكتب البحث االجتماعي مما يمي : العمؿ في  إلىينسب  أويشترط فيمف يعيف  .5

شيادة دبمـو مف المعاىد الفنية في  أو أوليويكوف حاصاًل عمى شيادة جامعية  أف
يقؿ عمره عف  أالـ االجتماع ، الخدمة االجتماعية وعمـ النفس وعم اختصاص

البحث  ألعماؿف يكوف مؤىاًل أيكوف متزوجًا ، و  أف( سنة ويفضؿ 25)
 الشخصي لذلؾ .  عداداالجتماعي ولديو االست

 :  اآلتيةاـ يتتولى ىيئة البحث االجتماعي الم .6
 الفني عمى عمؿ مكاتب البحث االجتماعي والباحثيف االجتماعيف .  اإلشراؼ -   
 ع التوصيات المتعمقة بترقية وترفيع ونقؿ وتنسيب الباحثيف االجتماعيف .رف -   
الدورات الندوات المتعمقة باالختصاص االجتماعي لرفع الكفاءة والميارة  إعداد -   

 العامميف في مكاتب البحث االجتماعي .لمباحثيف االجتماعيف 
ؿ مكاتب البحث إعداد جداوؿ إحصائية شيرية وفصمية وسنوية تتعمؽ بعم –   

 . األعمىرئيس مجمس القضاء  إلىوتقدـ االجتماعي 
 يمي : يتولى مكتب البحث االجتماعي في المحكمة ما .7
الشخصية ومحاكـ المواد  األحواؿالقياـ بالبحث االجتماعي في محاكـ  -   

، والنشور  والحضانةالشخصية في دعاوي الطالؽ والتفريؽ والنفقة والمطاوعة 
                                                                                                                                                   

www.tgmag.net/body/ . asp? Field = news , qrabic & id = 871 . 
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 األخرى ىالمعامالت والدعاو ، و  أخرىبالزواج مف زوجة  ذفاإلومعامالت 
 البحث االجتماعي فييا . إجراءالتي ترى المحكمة ضرورة 

 . األحداثالقياـ بالبحث االجتماعي في قضايا محاكـ  -   
( مف ىذه المادة عمى مكتب اً عوالمعامالت المذكورة في الفقرة )ساب ىتحاؿ الدعاو  .8

 المحكمة . أساسفي سجؿ ر شالبحث االجتماعي تؤ 
المحكمة  إلىالمعاممة موضوع البحث االجتماعي  أوفي الدعوى  رأيويقدـ المكتب  .9

ال يحدد عمؿ الباحث االجتماعي بسقؼ  أفالقاضي المختص مع مراعاة  أو
 . اإلمكافزمني قدر 

البحث االجتماعي فيما  إلىة في الدعوى المحالة عال يوجد تحديد موعد لممراف .11
بعد انتياء البحث االجتماعي وتقديـ  إالالشخصية  األحواؿدعاوى يتعمؽ ب

 التوصية التي يراىا الباحث االجتماعي .
 البحث االجتماعي الميداني عند الضرورة . إجراءعمى الباحث االجتماعي  .11
البحث  ىيئةتمتـز مكاتب البحث االجتماعي بالتوجييات الصادرة مف   .12

 االجتماعي .
االستئناؼ في كؿ منطقة توفير المكاف المناسب تتولى رئاسة محاكـ  .13

 والمستمزمات الضرورية الالزمة لعمؿ البحث االجتماعي.
 ويعمؿ بيا مف تاريخ صدورىا . آنفاً تنفذ القواعد المذكورة  .14
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 الثاني الثاب
 الدراسح امليدانيح

 اخلامس الفصل
  املنهجي للدراسح وإجراءاته امليدانيحاإلطار 

 :متهيد 
( الطرائق Research Strategyيقصد باإلجراءات العممية لمنيجية الدراسة )    

واألدوات والعينات كافة التي تتخذ من أجل تحقيق أىداف الدراسة ، إذ يحاول  واألساليب
في مرحمة التخطيط والتصميم لمدراسة أن يستعمل أكثر من طريقة أو منيج في الباحث 

إجراء دراستو بحيث يخدم كل منيج جانبًا من جوانب المشكمة المطروحة ، كما أنو 
أكثر من عينة وعمى مستويات متعددة شرط أن يجري ذلك كمو عمى أساس  عمليست

  . (1)ين العينات التي يدرسيا الباحثب عممةمراعاة االتساق والتكامل واألدوات المست
التطبيق الميداني ارتأى الباحث في البدء أن يشمل مجتمع دراستو  وإلمكانية    

العمل  إتقانالمتخصصين في مجال العمل االجتماعي ، والتعرف عمى قدراتيم في 
المسح االجتماعي حول مجتمع الدراسة في محافظة ديالى  إجراءاالجتماعي ، وعند 

ياس الظاىرة المدروسة واجيتو بعض الصعوبات بسبب الوضع األمني لمحافظة ديالى لق
 . 

 وقد تألف ىذا الفصل من ثالثة مباحث رئيسة وىي عمى النحو اآلتي :     
نمط  -فرضيات الدراسة  -مناىج الدراسة  -إجراءات الدراسة  المبحث األول : -

 .  عملالدراسة المست
أدوات جمع  -تصميم العينة اإلحصائية  -الدراسة مجاالت  المبحث الثاني : -

 خطوات إعداد أداة الدراسة .  -البيانات 
 -الوسائل اإلحصائية  -تبويب البيانات اإلحصائية وتحميميا  المبحث الثالث : -

 صعوبات الدراسة . 
 املثحث األول

                                                 

، دار  3سبنٛجّ ، ط( يحًذ ػهٙ يحًذ ؛ ػهى االجتًبع ٔانًُٓج انؼهًٙ ، دراسخ فٙ طرائك انجحث ٔأ7)

  .  359، ص 7893انًؼرفخ انجبيؼٛخ ، اإلسكُذرٚخ ، 
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 حـــراءاخ الدراســـإج
 : Research Methodsأواًل . مناهج الدراسح 

ني المنيج عدة أدوات استقصائية تستعمل في استخراج المعمومات من مصادرىا يع    
صمية والثانوية ، والبشرية والمادية ، البيئية والفكرية ، تنظم بشكل مترابط ومنسق لكي األ

 .( 1)تفسر وتشرح وتحمل ويعمق عمييا

 .(2)و أوضحو "وفي المغـة : " يشير المفظ إلـى الطريـق الواضح ونيـج الطريق بأنـ    
( " مجموعة القواعد العامة المصاغة من أجل الوصول Methodعني كممة منيج )تو     
 . (3)الحقيقة في العمم " إلى
الكشف عن الحقيقية ، ومستندة في ذلك عمى  إلىالمنيج برنامج محدد يؤدي و     

 .(4)مومةنتيجة مع إلىمجموعة قواعد تييمن عمى سير العقل وتحدد عممياتو حتى يصل 
مما تقدم يرى الباحث إنَّ ادراكاتو ومعموماتو وخبراتو الشخصية غير كافية إليصالو     

إلى استقراء لمواقع االجتماعي ، بل يمكن تحقيق ذلك من خالل استخدامو مناىج عدة 
 ويمكن تحديد ىذه المناىج كما يمي : 

 : Social Survey Method. منيج المسح االجتماعي 1
المناىج الستطالع  منيج المسح االجتماعي الميداني حسب اعتقاد الباحث أنسب يعد    

آراء المبحوثين لمعمل االجتماعي في محافظة ديالى ، وصواًل إلى المعطيات العامة التي 
توضح مشكمة الدراسة وكيفية مواجيتيا ، كما أنو يعتبر المنيج الذي ُيعنى بدراسة 

 ومن ثم الخروج بنتائج واقعية ذات طبيعة تطبيقية . وتحميل البيانات والمعمومات ،
ويجري منيج المسح االجتماعي بطريقتين األولى : طريقة المسح الشامل تتضمن كل     

مفردات مجتمع الدراسة ، الطريقة الثانية : طريقة المسح بالعينة ، إذ أنيا تحقق أغراض 
يبحثو ، فضاًل عن الفائدة  الباحث في الحصول عمى وصف ثابت لسموك الجميور الذي

                                                 

(1) Babbie , Earlr ; The Practice of Social Research wads worth Publishing , 

Co . Inc , Belmon , 1979 . p.13 . 

 .   681، ص 1983( محمد أبي بكر الرازي ؛ مختار الصحاح ، دار الرسالة ، الكويت ، 2)

( محمد أزىر السماك ؛ أصول البحث العممي ، دار الكتاب لمطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، العراق ، 3)
 .  42، ص 1986

 .  5، ص 1968عبد الرحمن بدوي ؛ مناىج البحث العممي ، دار النيضة العربية ، القاىرة ،  (4)
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، ونظرًا لمظروف األمنية التي يمر بيا  (1)التي تمثل في اقتصاد الجيد والوقت والتكاليف
الباحث طريقة المسح أو الحصر الشامل  عمالمجتمع الدراسة وصغر حجمو فقط است

 .التي تضمنت مفردات مجتمع الدراسة كمو 
 
 : Comparative Method قارنمنيج المال. 2

من طرق البحث األساسية في عمم االجتماع ىي طريقة )منيج المقارنة( التي تنطوي     
أوجو الشبو واالختالف بين حالتين أو أكثر  إلبرازتناظر متقابل ومتخالف  إقامةعمى 

 : (2)تحدثان في المجتمع ، أما أوجو ىذه الطريقة البحثية فيي ما يمي
رنة الظاىرة االجتماعية في عدة مراحل زمنية الذي تتم فيو مقا الوجو التأريخي : -

متعاقبة ، مثل : دراسة القيم االجتماعية المحافظة أو التقميدية عقب التغيرات 
 االجتماعية التي حصمت بعد منتصف ىذا القرن . 

الذي تتم فيو مقارنة الظاىرة في مكان معين وتواجدىا في مكان  الوجو المكاني : -
االعتبار االمتداد المكاني المتزامن لمظاىرة المدروسة آخر ، حيث يؤخذ في نظر 

 . 
الذي تتم فيو مقارنة الظاىرة االجتماعية في مكان ما  المكاني : –الوجو الزماني  -

وزمان معين مع تواجد في أمكنة أخرى وأزمنة متباينة ، وقد استعمل ىذا المنيج 
ت السابقة والموازنة مع من قبل الباحث في ىذه الدراسة في إجراء مقارنة الدراسا

 الدراسة الحالية . 
 
 : Descriptive Method وصفيمنيج الال. 3

وىو عبارة عن وصف وتفسير ما ىو كائن ، كما تيتم الدراسات الوصفية بالظروف     
والعالقات القائمة والمعتقدات ووجيات النظر والقيم واالتجاىات عند الناس ، وفي بعض 

                                                 

،  1975جمو المصرية ، القاىرة ، عبد الباسط محمد حسن ؛ أصول البحث االجتماعي ، مكتبة االن (1)
 .  195ص

،  1991معن خميل العمر وآخرون ؛ المدخل إلى عمم االجتماع ، مطابع التعميم العالي ، الموصل ،  (2)
 .  42-41ص ص
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 (1)الوصفي بدراسة العالقة بين ما ىو كائن وبين ما ينبغي أن يكوناألحيان ييتم المنيج 
، وتتجمى أىمية المنيج الوصفي من حيث أنو ال يقتصر عمى مجرد جمع البيانات ، بل 

المقارنة بين المعمومات موضحًا أوجو الشبو واالختالف فيما بينيا واصفًا  إلىأنو يذىب 
 .ومشخصًا الظاىرة االجتماعية المدروسة 

 : Historical Method التأريخيمنيج ال. 4
إنَّ دراسة الماضي يعني التعرف عمى حصيمة األحداث التي وقعت وسادت ثم بادت     

، والفائدة المتوخاة من ذلك ىي أنيا تنصب في االستفادة من عبرىا وآثارىا السمبية 
وا ثمنيا أو استفادوا منيا وااليجابية ، أي أنيا تمثل خبرة جاىزة عاشيا أفراد المجتمع ودفع

، عمى أال ننسى أنَّ الماضي ذاتو كان مستقباًل لماٍض قبمو وحاضر لماٍض سبقو ، 
وحاضرنا اآلن سوف يتحول إلى ماٍض أيضًا تستفيد منو األجيال القادمة ، ومن ىنا تأتي 
أىمية وضرورة دراسة أحداث وظواىر ومشكالت المجتمع التي عاشيا لكي تعرف 

ا واحتمال التنبؤ بصالتيا مع األحداث المكممة ليا أو المشابية لخواصيا ، وىذه حيثياتي
الضرورة واألىمية تتطمب أدوات بحثية خاصة تتناسب مع استقراء األحداث والظواىر 

 : (2)( التي تكون عمى ثالثة أنواع ىيDocumentsالماضية ، مثل : الوثائق )
ألساطير والطقوس الدينية واألغاني الشعبية وثائق الشفوية : كالحكم واألمثال واال .1

 .والفمكمور الشعبي 
وثائق المكتوبة : كالمخطوطات واالتفاقيات والقوانين والعقود والسجالت التجارية ال .2

   والجرائد والمذكرات والرسائل . 
وثائق المصورة : كالنقود والتماثيل المصورة والنحوت والرسوم والصور واألدوات ال .3

 .  آلثار والطوابع البريدية والصحف والمطبوعاتالفنية وا
الباحث المنيج التاريخي في الفصل الثالث والرابع من ىذه الدراسة ،  عمالوقد است    

لمتعرف عمى مراحل تطور العمل االجتماعي وتاريخو ، وكذلك تطور ونشوء الخدمة 
 االجتماعية . 

 : The Hypotheses of Studyثانيًا . فرضياخ الدراسح 
                                                 

 .   112، ص 1999خير الدين عمي عويس ؛ دليل البحث العممي ، دار الفكر العربي ، القاىرة ،  (1)

 .   167-165، ص ص 1971لبحث التاريخي ، دار المعارف ، مصر ، ( حسن عثمان ؛ منيج ا2)
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يمكن تعريف الفرض بأنو : " فكرة مبدئية تربط بين ظاىرة موضوع الدراسة وبين أحد     
 . (1)العوامل المرتبطة بيا أو المسببة ليا ، أو بين متغيرين أحدىما مستقل واآلخر تابع "

وير لغوي لمحدث المالحظ يمكن تسجيمو عمى شكل احتماالت صالفرضيات ىي تو     
ع ، بحيث توضح افتراض أو احتمال وقوع الحدث وىو قابل لمقياس وليس البت القاط

 ويحتوي عمى عالقة السبب والنتيجة .
أما الشروط األخرى التي يجب أن تتوافر في الفروض العممية فيي اإليجاز والوضوح     

، والشمول والربط ، وأن تكون الفرضيات قابمة لالختبار ، وأن تكون خالية من التناقض 
يعتمد الباحث عمى مبدأ الفرضيات المتعددة فيضع فرضيات عدة محتممة بداًل من  ، وأن

 . (2)فرضية واحدة
وقد وضعت فروضًا متعددة منيا الفرضية الرئيسة والفرضيات الثانوية لمدراسة الحالية     

 وكما موضحًا أدناه :
تماعية في لمعمل االجتماعي دورًا رياديًا في معالجة العديد من المشكالت االج .1

 محاكم األحوال الشخصية . 
كمما حصل األخصائي االجتماعي عمى تقدير واعتراف من قبل المسؤولين كمما  .2

 أبدع في عممو والعكس . 
 لألخصائي االجتماعي دورًا في حل مشكمة )الطالق غالبًا( .  .3
حصول األخصائي االجتماعي عمى استقاللية في عممو يجعمو متقبل لعممو  .4

 ابية عالية .بدرجات ايج
 لمكاتب التوجيو األسري دورًا كبيرًا في حل الخالفات األسرية .  .5
لألخصائي االجتماعي دورًا كبيرًا في محاكم األحوال الشخصية باعتباره رديفًا  .6

 ومساعدًا لمقضاة . 
 لألخصائي االجتماعي عالقة ايجابية مع أصحاب الموفق اإلشكالي .  .7
 سرية . ًا كبيرًا في حسم الخالفات األلالتصال بالمصادر الخارجية دور  .8

                                                 

،  1982، مطبعة نيضة الشروق ، القاىرة ،  2عبد الوىاب إبراىيم ؛ أسس البحث االجتماعي ، ط( 1)
 .  51ص

 .  92، ص 1973؛ أصول البحث العممي ومناىجو ، وكالة المطبوعات ، الكويت ،  ةاحمد بدر  (2)
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 : Boundaries of Studyثالثًا . حدود الدراسح 
تيتم ىذه الدراسة بمعرفة آراء القضاة والمدراء واألخصائيون االجتماعيون والنفسيون     

في محاكم األحوال الشخصية العراقية في محافظة ديالى وجميع أقضيتيا حول دور 
( ، حيث تقع محافظة 2115-2114مك المحاكم لمفترة من )العمل االجتماعي في ت

ديالى شمال شرق مدينة بغداد ، وىناك فئات اجتماعية عدة تسكن في ىذه المحافظة ، 
كذلك توجد في المحافظة مناطق متنازع عمييا أمثال )خانقين ، جموالء ، السعدية( ، 

لى حكومة كردستان وىي جزء حيث تشير البيانات الديمغرافية بأن ىذه المناطق تابعة إ
 من محافظة ديالى . 

 : Defining the King of Study عمالراتعًا . منط الدراسح املست
من الخطوات الميمة واألساسية التي يتبعيا الباحث في تصميم دراستو ىي تحديد     

اول تحميمية( ألنيا تح –نمط الدراسة المستخدم ، فالدراسة الحالية تعد دراسة )وصفية 
التعرف عمى دور العمل االجتماعي المتمثل باألخصائي االجتماعي في محاكم األحوال 

الظروف التي ألمت باألسرة العراقية من تغيرات في  أساسالشخصية ، بناًء عمى 
المنيج الوصفي  عمال، وألجل ذلك تم است 2113بعد أحداث  السيماالعالقات األسرية ، 

عن طريق المقابمة والمالحظة واالستبانة بكونو الصيغة  في جمع المعمومات والبيانات
البحثية التي تستيدف الوصف الكمي أو الكيفي لظاىرة اجتماعية أو مجموعة من 
الظواىر المترابطة ، حيث تختمف الدراسات الوصفية عن الدراسات األخرى في كونيا 

لمقارنة مع الدراسات أكثر تحديدًا ودقة وأنيا أكثر فائدة من النواحي التطبيقية با
 . (1)ةاالستطالعي

 املثحث الثاني
 اإلحصائيححتديد جماالخ الدراسح وتصميم العينح 

 : The Scopes of Studyأواًل . جماالخ الدراسح 

                                                 

،  1981ريم حافظ ؛ مقدمة في تصميم البحوث االجتماعية ، مطبعة المعارف ، بغداد ، ناىدة عبد الك (1)
 .  28ص
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أن يقوم بتحديد مجاالت دراستو لمحصول عمى كثير من يتطمب من الباحث     
زمانية والمكانية الجغرافية والبشرية ، المعمومات والحقائق ، إذ يقوم بتحديد المجاالت ال

نَّ تحديد ىذه المجاالت ال تقتصر فائدتيا عمى حصر جيد الباحث في ىذا الموضوع  وا 
أو ذلك المكان أو في ىذه المدة فقط ، ولكنو من المفيد ليدرك القارئ من خالل ىذا 

 . (1)التحديد مدى إمكانية تطبيق ىذه الدراسة
 ت بما يأتي : ويمكن توضيح ىذه المجاال

 

ويقصد بو الوقت أو السقف الزمني الذي استغرق فيو إعداد  المجال الزماني : .1
الدراسة بجانبييا النظري والميداني ، والمجال الزماني لدراستنا الحالية امتد من 

 .  25/5/2115 إلى 1/3/2114
 

التي جرت ويقصد بو البيئة أو المنطقة الجغرافية  المجال المكاني أو الجغرافي : .2
فييا الدراسة ، وقد اختار الباحث محافظة ديالى عمى اعتبار أنَّ الباحث ىو أحد 
سكنة ىذه المحافظة ، ويعرف عنيا أكثر مما يعرفو عن أي مدينة أخرى من مدن 

 العراق .
 

األشخاص الذين تجري عمييم الدراسة ، وقد حدد المجال  مى المجال البشري : .3
يع القضاة والمدراء واألخصائيين االجتماعيين والنفسيين البشري بيذه الدراسة بجم

 في محاكم األحوال الشخصية في محافظة ديالى . 
 
 
 

 : تمع الدراسح وتصميم العينح اإلحصائيح. جمثانيًا 
The Sampling and Population of Research  

شروط األساسية إنَّ تحديد المجتمع الذي ستجري عميو الدراسة الميدانية ىو أحد ال    
لنجاح أية دراسة ، وىو إجراء ضروري يسبق عممية جمع المعمومات والبيانات ، وىو 

                                                 

 1995في العموم السموكية ، مكتبة العبيكان ، الرياض ، المدخل الى البحث صالح محمد العساف ؛ ( 1)
 .  52، ص
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الذي يحدد طبيعة تمك المعمومات والبيانات ويعين مصادرىا وأساليب جمعيا ، ويمكن 
 توضيح ىذا المجال عمى النحو اآلتي :

 : Population Research. مجتمع الدراسة  1
جميع المفردات لمظاىرة المدروسة ، كونو يشمل األفراد  )*(لدراسةيعني مجتمع ا    

ع الدراسة الحالية ـم تحديد مجتمـذين يكونون موضوع الدراسة ، وقد تـواألشخاص ال
ي محاكم األحوال ـباألشخاص الذين ىم عمى اتصال مباشر بممارسة العمل االجتماعي ف

( محكمة 12اسة الحالية عمى )الشخصية في محافظة ديالى ، حيث ضم مجتمع الدر 
عمى  ( يوضح ىذه المعمومات3موزعة عمى األقضية والنواحي في المحافظة ، والجدول )

إناث( ، وبما أنَّ مجتمع الدراسة الحالية ىو محدد العدد  – وفق متغير النوع )ذكور
يقة ( " وىي الطر Total Survey( فردًا فقد اعتمد الباحث طريقة المسح الشامل )158بـ)

التي يقوم الباحث من خالليا بدراسة شاممة لجميع مفردات مجتمع الدراسة أي عن طريق 
 . (1)الحصر الشامل "

ويكون مجتمع الدراسة عينة ليا ، وبشكل عام يتناول المسح االجتماعي دراسة     
وكمية عنيا ، االجتماعية التي يمكن جمع معمومات وبيانات رقمية واألحداث الظواىر 

د تشخيصيا واتخاذ إجراءات معينة بشأنيا وتقويم جانب معين من الحياة في البيئة بقص
المحمية كالصحة والتعميم واإلسكان وعادات السكان وطقوسيم وتقاليدىم وأوضاعيم 

 . (2)األسرية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية
 

 (3جدول )

                                                 

حث إنٗ أٌ ٚصًى ػهٛٓب )*( انًمصٕد ثًجتًغ انذراسخ " انًجًٕػخ انكهٛخ يٍ انؼُبصر ٔانتٙ ٚسؼٗ انجب

انُتبئج ٔانفرضٛبد راد انؼاللخ ثبنًشكهخ انًذرٔسخ " ، أَظر : احًذ سهًبٌ ػٕدح ؛ انمٛبش ٔانتمٕٚى 

 .  758، ص 7881، دار األيم ، اإلصذار انخبص ، أرثذ ،  7فٙ انؼًهٛخ انتذرٚسٛخ ، ط

،  7889، انمبْرح ،  جخْٔ، يكتجخ  3ٙ ، طـٕل انجحث االجتًبػـ( ػجذ انجبسط يحًذ حسٍ ؛ أص7)

 .  175ص
( يحًذ ػجذ هللا انًفرجٙ ؛ انُظبو اناليركس٘ ٔتًُٛخ انًجتًؼبد انًحهٛخ ، دراسخ يٛذاَٛخ فٙ يحبفظخ 1)

  . 1173كركٕن ، أطرٔحخ دكتٕراِ غٛر يُشٕرح ، كهٛخ اٜداة ، جبيؼخ ثغذاد ، 
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والنواحي في محافظة  يوضح مجتمع الدراسة بحسب تقسيم المحاكم عمى األقضية1
 )*(ديالى

 القضاء أو الناحية ت
 أعداد المدراء أعداد القضاة

أعداد األخصائيين 
االجتماعيين 
 والنفسين

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور
 8 12 1 4 6 19 بعقوبة المركز 1
 1 2 - 1 1 4 خان بني سعد 2
 1 1 - 1 1 3 المنصورية 3
 - 1 - 2 - 5 أبي صيدا 4
 1 1 - 2 - 3 السالم 5
 - 2 - 2 2 4 جديدة الشط 6
 2 2 2 3 2 6 المقدادية 7
 1 1 1 3 2 6 الخالص 8
 1 2 - 2 2 5 بمدروز 9
 - 1 - 1 - 2 مندلي 11
 1 1 - 1 - 2 جموالء 11
 2 2 2 2 2 5 خانقين 12

 18 28 6 24 18 64 المجموع
 46 31 82 المجموع الجزئي
 158 المجموع الكمي

 
 : Sampling Researchالدراسة  عينة.  2

                                                 

 –الحاليمة ممن مجمممس القضماء األعمممى )*( تمم الحصمول عمممى البيانمات الخاصمة بممالمجتمع األصممي لمدراسممة 
 اسة استئناف المحكمة االتحادية في محافظة ديالى . ئر 



 الباب الثاني : الدراسة امليدانية 
 

 

716 

مــن مســتمزمات ســحب العينــة مــن مجتمــع الدراســة ىــي أن تكــون محايــدة ، أي تعطــي     
فرصــًا متكافئــة لجميــع وحــدات مجتمــع الدراســة ، بمعنــى آخــر ال يتــدخل الباحــث فــي انتقــاء 

القرعـة طريقـة  عمالبعض العناصر ويبعـد الـبعض اآلخـر ، وىـذا ال يـتم إال مـن خـالل اسـت
 . (1)الجدول اإلحصائي العشوائي عمالأو است
ويقصد بعينة الدراسة ىي جزء من المجتمع األصمي لمدراسة ، ويقوم الباحث بدراسـتيا     

لمتعــرف عمــى خصــائص المجتمــع الــذي ســحبت منــو ، ويــتم اختيارىــا إلجــراء دراســة عمييــا 
 . (2)ماً عمى وفق قواعد خاصة ، ويجب أن تمثل المجتمع تمثياًل سمي

نَّ عمميــــة تحديـــــد حجـــــم العينـــــة تســـــتمزم الدقـــــة والضـــــبط فـــــي مـــــدى تمثيميـــــا لمجتمـــــع      وا 
نَّ مجتمــــع  (3)الدراســــة ــــين ، وا  ــــراد( وحــــدة لمعينت ــــة اعتمــــدت )األف ، وبمــــا أنَّ دراســــتنا الحالي

الدراســــة ىــــو شــــبو متجــــانس مــــن ناحيــــة الخصــــائص والصــــفات االجتماعيــــة واالقتصــــادية 
( 158ة ، ونظــرًا ألنَّ المجتمــع األصــمي لمدراســة الحاليــة محــدود العــدد بـــ)والمينيــة والتعميميــ

فـــردًا ، فقـــد تـــم اعتمـــاد طريقـــة الحصـــر الشـــامل ليـــم عمـــى اعتبـــار أنَّ ىـــذا المجتمـــع يمثـــل 
األشـــخاص الـــذين لـــدييم مســـاس مباشـــر بتطبيـــق العمـــل االجتمـــاعي فـــي األجيـــزة العدليـــة 

ديالى باعتبارىم السمطة القضائية التـي تـنظم  ومنيا محاكم األحوال الشخصية في محافظة
 .العالقة بين أفراد المجتمع 

 
 : Tool of Data Collection أدواخ مجع الثياناخ. ثالثًا 
لقـــد تميـــزت العمـــوم االجتماعيـــة اليـــوم بتعـــدد أدوات جمـــع البيانـــات والمعمومـــات فييـــا ،     

ـــــي يســـــت ـــــات الوســـــائل الت ـــــأدوات جمـــــع البيان ـــــات ا عممياويقصـــــد ب لباحـــــث فـــــي جمـــــع البيان
الحمـــول المناســـبة لممشـــكمة المدروســـة ،  إلــىوالمعمومــات التـــي تتطمبيـــا دراســـتو ، لموصـــول 

                                                 

معن خميل العمر ؛ الموضوعية والتحميل في البحث االجتماعي ، دار اآلفاق الجديدة ، بيروت ،  (1)
 .   218-215، ص ص 1983

والنظرية في مناىج العموم  عبد الرحمن زنكنة ، عدنان حقي ، أنور حسين ؛ األسس التصورية (2)
 .   314، ص 2118، دار الكتب والوثائق ، بغداد ،  1اإلنسانية والتطبيقية ، ط

(3) Madye , J ; The tods of Social Science , Longmont group , London , 1976 . 

P.213 . 
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ومـن أجــل الحصــول عمــى معمومـات تتميــز بالموضــوعية والعمميــة الدقيقـة فقــد عمــد الباحــث 
 ىي :  أساسيةثالث وسائل  عمالعمى است

 :  Simple Observation. المالحظة البسيطة 1
ىنــــاك بعــــض أنــــوع الفعــــل االجتمــــاعي ال يمكــــن فيميــــا فيمــــًا حقيقيــــًا إال عــــن طريــــق     

مشـاىدتيا مشــاىدة حقيقيــة ، لــذا تعــد المالحظــة مـن أىــم وســائل جمــع البيانــات ، ومــن أىــم 
 األشياء األساسية في بحث أي ظاىرة اجتماعية تقريبًا . 

قيقــــة لمظــــواىر أو الوقـــــائع ويمكــــن أن تعــــرف المالحظـــــة عمــــى أنيــــا : " المشـــــاىدة الد    
الجزئيــة الموجــودة فــي العــالم الخــارجي أو فــي الطبيعــة ، تمكــن الباحــث مــن جمــع الحقــائق 
والمعمومات عن طريق استخدام الحـواس ، إضـافة إلـى أنيـا تسـاعده عمـى صـياغة فـروض 

 . (1)تفسيرية لمظاىرة المدروسة "
الحظتـــــــو ، فالمالحظـــــــة مـــــــى الباحـــــــث أن يكـــــــون موضـــــــوعيًا غيـــــــر متحيـــــــزًا فـــــــي موع    

رف وســموك وأحــوال صــالموضــوعية كفيمــة بتحقيــق النتــائج المطموبــة لعممــو ، أي مالحظــة ت
 . (2)المبحوثين من دون تدخل في تغيير أو تعديل ما الحظو

حــد كبيــر فــي الحكــم  إلــىوتكتســب المالحظــة أىميتيــا فــي كونيــا أداة تســاعد الباحــث     
، فيـــي تســـاعد عمـــى وضـــع فـــروض تشخيصـــية تـــدفع عمــى المواقـــف والمشـــكالت المختمفـــة 

 . (3)المالحظة التأكد من صحتيا
 

 :  Formal Interviewقابمة . الم2
ىي حوار أو محادثة أو مناقشة ، موجية بين الباحـث مـن جيـة وشـخص أو مجموعـة     

معمومــات وبيانــات عــن الظــاىرة  إلــىشــخاص مــن جيــة أخــرى ، لغــرض الوصــول مــن األ
المقابمــة حــوار لفظــي بــين القــائم بيــا أو مــن ينــوب عنــو ، وبــين شــخص أو المدروســة ، " ف

                                                 

معية ، اإلسكندرية ، عمي عبد المعطي محمد ؛ رؤية معاصرة في عمم المناىج ، دار المعرفة الجا (1)
 .  68، ص 1987

(2) Schetzman , and ect… ; Fied research strataegies for a natural Sociology 

prentice Hall , incg Engle and wood Cliifs , New Jersey , 1972 . P.149 .    
  .  72، ص المصدر السابقصبيح شياب حمد ؛  (3)
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مجموعــة أشــخاص ، وعــن طريقيــا يحــاول الباحــث الحصــول عمــى المعمومــات التــي تعبــر 
 . (1)عن آراء المبحوثين واتجاىاتيم "

لقد استعان الباحث بالمقابمة لمحصول عمى معمومـات غيـر متـوفرة مـن مصـادر بشـرية     
ما قــام الباحــث بتوزيــع اســـتمارة االســتبانة عمــى عينــة الدراســة ، وجــرت قـــراءة ، كــذلك عنــد

مـــئن المبحـــوثين بـــأنَّ اليـــدف األساســـي مـــن ىـــذه طوتوضـــيح بعـــض األســـئمة لممبحـــوثين ، و 
نَّ مــا يدنونــو مــن معمومــات ســتكون ســرية وىــذا  االســتبانة ىــو لخدمــة المجتمــع العراقــي ، وا 

 عند اإلجابة عمى مفردات االستبانة .الشيء يتضح من خالل عدم ذكر االسم 
 : Questionnaireاالستبيان . 3

ىــــو سمســـــمة مـــــن األســـــئمة أو المواقــــف أو االستفســـــارات المتنوعـــــة المترابطـــــة بعضـــــيا     
بـــالبعض اآلخـــر بشـــكل يحقـــق اليـــدف الـــذي يســـعى إليـــو الباحـــث ، يســـتخدم لمموضـــوعات 

لشخصـية ، ويمكـن تطبيقـو عمـى األفـراد أو االجتماعية أو النفسـية أو التربويـة أو البيانـات ا
المجموعــــات بيــــدف الحصــــول عمــــى معمومــــات خاصــــة بيــــم أو بــــبعض المشــــكالت التــــي 

 .( 2)تواجييم
مـن مميــزات االســتبيان أنــو غيــر مكمــف ماديــًا ، ويســيل عمــى الباحــث جمــع معمومــات و     

باإلجابــــة عمــــى  نكثيــــرة جــــدًا ، يــــؤمن اإلجابــــة الصــــريحة والحــــرة ، ويمكــــن األفــــراد المعنيــــي
 . (3)االستبيان أن يختاروا الوقت المناسب لإلجابة

: المغة المفيومة الواضـحة ، مراعـاة الوقـت بالنسـبة  )*(ومن مواصفات االستبيان الجيد    
الرقيقـة ، التأكـد والخيـارات مـع اسـتخدام الكممـات  اإلجابـةلمباحث والمبحـوث ، المرونـة فـي 

ان وبينيــا وبــين موضــوع الدراســة ومشــكمتيا ، االبتعــاد عــن بــين أســئمة االســتبيمــن التــرابط 
األســــــئمة المحرجــــــة والمركبــــــة ، وأن يرفــــــق الباحــــــث مــــــع االســــــتبيان تعريفــــــات وتفســــــيرات 

                                                 

 . 336، ص 1985االجتماعي ، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية ،  محمد عمي محمد ؛ البحث (1)
محمود عبد الحميم ؛ مناىج البحث العممي في المجاالت التربوية ، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية  (2)

  .  95، ص 2111، 

واإلدارية واإلعالمية ،  زيدان عبد الباقي ؛ وسائل وأساليب االتصال في المجاالت االجتماعية والتربوية( 3)
 .  127، ص 1974مكتبة االنجمو المصرية ، القاىرة ، 

)*( طالب ميدي السوداني ؛ محاضرات في منيج البحث االجتماعي ، ألقيت عمى طمبة الدكتوراه )خدمة 
 .  2113-2112اجتماعية ، لمعام 
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لممصطمحات الغامضة لتسـييل ميمـة تعبئـة االسـتبيان ، احتـواء االسـتبيان عمـى التعميمـات 
ميــــو عنــــوان الباحــــث والتوضــــيحات ، ويستحســــن إرســــال االســــتبيان فــــي مظــــروف يكتــــب ع

   لضمان عودتو لو .
 

 خطىاخ إعداد أداج الدراسح :. راتعًا 
 Pilot Questionnaire. االستبانة االستطالعية  1

لقمــة البيانــات المتــوفرة عــن الظــاىرة موضــوع الدراســة والمعــروف إنَّ المجتمعــات تعــج     
حـــث وىــو يواجـــو ظــاىرة لــــم بظــواىر مــا زالـــت خــارج إطـــار المعرفــة العمميـــة ، لــذا فــ نَّ البا

تخضع لمدراسة سابقًا ، ال يستطيع إال أن يقـوم باستطالع أولي لمكشف عن بعض جوانـب 
أو عناصــر ىــذه الظــاىرة قبــل أن يتناوليــا بصــورة متعمقــة ، فضــاًل عــن أنَّ ىنــاك مجموعــة 
عوامــل تحــتم عمــى الباحــث فــي أحيــان كثيــرة أن يمتــزم بصــيغة اســتطالعية لمدراســة ، منيــا 

 اإلمكانات الفنية والبشرية المتاحة لو ، والوقت المحدد النجاز الدراسة. 
ـــات ومعمومـــات أوســـع عـــن دور العمـــل االجتمـــاعي فـــي محـــاكم      ولغـــرض اإللمـــام ببيان

ام الباحـث بتصـميم اسـتبانة اسـتطالعية ـاألحوال الشخصية العراقية فـي محافظـة ديـالى ، قـ
( مبحوثـًا ، 25رة مكونـة مـن )ـدم لعينـة صغيــ، قُـ (3ا مبين في ممحق )ـتضمنت سؤالين كم

اد التربـوي ـم الـنفس واإلرشــي اختصـاص عمـم االجتمـاع وعمــذة جـامعيين فــم أساتـ( مني11)
( 5ى ، و)ـي محــــــاكم محافظــــــة ديالـــــــ( أخــــــرى مــــــن القضــــــاة مــــــوزعين فــــــ11والقــــــانون ، و)

د الحصـول ـ( ، وبعـ6،  5،  4)ول اأخصائيين اجتمـاعيين ونفسـيين وكمـا موضـحًا فـي جـد
غ االسـتبانة االسـتطالعية مـن أجـل إعـداد بعـض الفقــرات ـام الباحـث بتفريــى اإلجابـات قــعمـ

 وجعميا ضمن فقرات االستبيان المغمق .
 
 
 
 

 (4جدول )
 يوضح عدد المبحوثين من التدريسيين في جامعة ديالى
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 اسم الكمية عدد المبحوثين ت

1 5 
 جامعة ديالى

 تربية األساسيةكمية ال

2 2 
 جامعة ديالى

 كمية التربية لمعموم اإلنسانية

 جامعة ديالى 3 3
 كمية القانون

 عدد المبحوثين 11 المجموع
 (5جدول )

 يوضح عدد المبحوثين من القضاة في محافظة ديالى
 المحكمةاسم  عدد المبحوثين ت
 محكمة بعقوبة المركز 4 1
 محكمة قضاء بمدروز 2 2
 كمة قضاء الخالصمح 2 3
 محكمة قضاء المقدادية 2 4

 مبحوث 11 المجموع
  (6جدول )

 يوضح عدد المبحوثين من األخصائيين االجتماعيين في محافظة ديالى
 المحكمةاسم  عدد المبحوثين ت
 محكمة بعقوبة المركز 3 1
 خان بني سعدمحكمة  1 2
 المقداديةمحكمة  1 3

 مبحوث 5 المجموع
 مغمق :ان اليب. االست 2

 اعتمد الباحث في تصميمو لالستبيان المغمق عمى اإلجراءات اآلتية :
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 االستعانة بالدراسة االستطالعية األنفة الذكر .  -
االطـــالع عمـــى الكتـــب واألدبيـــات بموضـــوع العمـــل االجتمـــاعي فـــي محـــاكم األحـــوال  -

 الشخصية .
 سة . اطالع الباحث عمى الدراسات النظرية التي تمس موضوع الدرا -
اشــــتقاق عــــدد مــــن األســــئمة مــــن خــــالل االطــــالع عمــــى الدراســــات الســــابقة العراقيــــة  -

 . والعربية واألجنبية
 : Validityصدق . ال 3

يتحقــق  ( إلــى أن ىـذا النــوع مـن الصــدقAllen & Yen , 1979) أشـار آلــن ويـن    
س عندما يـتم الحصـول عمـى حكـم أو قـرار مـن قبـل شـخص مخـتص )خبيـر( فـي أنَّ المقيـا

 . (1)أو االستبيان بفقراتو مناسب لمموضوع المراد دراستو وقياسو
 Faceلقـــد اعتمــد الباحــث فـــي اســتخراج صــدق االســتبيان عمــى الصــدق الظــاىري )و     

Validity والذي يشير إلى مدى مالئمة االستبيان لمظاىرة المدروسـة مـن خـالل عرضـو )
ي عمـم االجتمـاع والخدمـة االجتماعيـة عمى لجنة مـن الخبـراء والمحكمـين مـن المختصـين فـ

( خبيـــرًا كمـــا 12والتربيـــة وعمـــم الـــنفس واإلرشـــاد النفســـي والتوجيـــو التربـــوي ، وبمـــغ عـــددىم )
( لغرض إبداء توجيياتيم ومالحظاتيم حول األسـئمة المعروضـة فـي 7موضحًا في جدول )

لخــــاص ( ا5( الخــــاص بالقضــــاة والمــــدراء ، وممحــــق )4االســــتبيان الموضــــح فــــي ممحــــق )
ومقترحـاتيم فـي إلغـاء  ممحوظاتيمباألخصائيين االجتماعيين والنفسيين ، وقد أبدى الخبراء 
ر محميــا أو تعــديميا ، ـع بــديل آخـــالفقــرات المكــررة وغيــر المناســبة وحــذف األســئمة أو وضــ

( حسـب 92,75د اكتسب االستبيان مصداقية بعـد حصـولو عمـى درجـة صـدق مقـدارىا )ـوق
 تناسب المبين أدناه : قانون النسبة وال

 
 (7جدول )

يوضح عدد الخبراء والمحكمين الذين عرضت عمييم فقرات االستبيانين الخاصين 
 بالدراسة

                                                 

(1) Allen , M. & Yen , W. ; Introduction to Measurement , theory , Brook Cole 

, Cali fornia , 1979 . P.96 .  

 لبٌَٕ انتُبست =
 يجـ ش

ٌ 

7773 

71 
= 81,15 = 



 الباب الثاني : الدراسة امليدانية 
 

 

791 

 يحم ػًهّ اسى انخجٛر ٔنمجّ انؼهًٙ د

 األسئهخ

انتٙ 

ٔافك 

 ػهٛٓب

 األسئهخ

انتٙ نى 

ٕٚافك 

 ػهٛٓب

 األسئهخ

انتٙ تى 

 تؼذٚهٓب

انذرجخ 

انتٙ 

يُحٓب 

 انخجٛر %

 يبزٌ ثشٛر يحًذأ.د  7
 كهٛخ اٜداة

 جبيؼخ ثغذاد
31 1 71 97 

 أ.د صجٛح شٓبة احًذ 1
 كهٛخ اٜداة

 جبيؼخ ثغذاد
13 1 1 86 

 أ.د يحًٕد يحًذ سهًبٌ 3

كهٛخ انترثٛخ 

 األسبسٛخ

 جبيؼخ دٚبنٗ

39 1 1 91 

 إسًبػٛمأ.د َجٛم ػثًبٌ  1
 كهٛخ اٜداة

 جبيؼخ ثغذاد
11 -- -- 711 

 رنأ.د ثشرٖ ػُذ يجب 5

كهٛخ انترثٛخ 

 األسبسٛخ

 جبيؼخ دٚبنٗ

11 -- 3 81 

 أ.د َبْذح ػجذ انكرٚى حبفظ 6
 كهٛخ اٜداة

 جبيؼخ ثغذاد
11 -- -- 711 

 أ.د فًٓٛخ كرٚى انًشٓذاَٙ 1
 كهٛخ اٜداة

 جبيؼخ ثغذاد
17 1 1 81 

 أ.د طبنت يٓذ٘ انسٕداَٙ 9
 كهٛخ اٜداة

 جبيؼخ ثغذاد
11 -- 5 98 

 ٕلأ.د يؼٍ نطٛف كشك 8

كهٛخ انترثٛخ 

 األسبسٛخ

 جبيؼخ دٚبنٗ

11 1 5 91 

 أ.د سبيٙ يٓذ٘ انؼسأ٘ 71

 كهٛخ انترثٛخ

 اإلَسبَٛخنهؼهٕو  

 جبيؼخ دٚبنٗ

13 -- 1 86 

 أ.د نٛث كرٚى حًذ 77

كهٛخ انترثٛخ 

 األسبسٛخ

 جبيؼخ دٚبنٗ

15 -- 1 89 

71 
أ.و.د ػجذ انرزاق جذٔع 

 انججٕر٘

كهٛخ انترثٛخ 

 األسبسٛخ

 ٚبنٗجبيؼخ د

15 7 7 89 

 
 
 : Reliabilityثبات األداة .  4
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سـتكون واحـدة تقريبـًا إذا  اإلجابـةة( يعنـي التأكـد مـن أنَّ نإنَّ ثبات أداة الدراسة )االستبا    
، ويقصـــد  (1)(15ذاتيـــم بعـــد مـــرور فتـــرة زمنيـــة تقـــدر بــــ) األشـــخاصتكـــرر تطبيقيـــا عمـــى 

وتحررىـــا مـــن تـــأثير المصـــادفة عنـــدما  بالثبـــات ىـــو أتســـاق درجـــات االختبـــار ودقـــة نتائجـــو
نَّ اليـدف مـن حسـاب الثبـات ىـو تحديـد  (2)يطبق عمى مجموعة محددة من األشخاص ، وا 

يجـاد طـرق تقمـل مـن ىـذه األخطـاء ، لـذا يعـد الثبـات مـن الخصـائص ( 3)أخطاء االستبانة وا 
التســاق الســيكومترية الميمــة فــي المقــاييس االجتماعيــة والنفســية كونــو يعطــي مؤشــر عمــى ا

، وقــد قــام الباحــث  (4)فــي فقــرات االســتبانة فــي قيــاس مــا وضــعت لقياســو بصــورة منتظمــة
 بحساب الثبات بطريقتين ىما : 

عادة االختبار   : Test – Retest Methodأ . طريقة االختبار وا 
ــــار بمعامــــل االســــتقرار      ــــة إعــــادة االختب ــــات المحســــوب بطريق ــــى معامــــل الثب ــــق عم يطم
(Coefficient of Stabling ألنــــو يمثــــل معامــــل االرتبــــاط بــــين درجــــات تطبيقــــين )

االختبـار عمـى حسـاب معامـل االرتبـاط بـين  إعـادة، وتقـوم فكـرة  (5)لالسـتبانة وبفـارق زمنـي
عـادة تطبيقـو  درجات مجموعة من المبحوثين عمى اختبار ما تم تطبيقـو فـي المـرة األولـى وا 

ور فتـرة زمنيـة ال تتجـاوز مـدة األسـبوعين مـن بعـد مـر في المرة الثانية عمى نفس المجموعة 
مبحوثــًا ،  )*((16التطبيــق ، حيــث تــم تطبيــق االختبــار عمــى عينــة مــن المبحــوثين بمغــت )

بعــد ذلــك تــم حســاب )معامــل ارتبــاط بيرســون( بــين درجــات المبحــوثين فــي التطبيقــين األول 
نتيجـة مؤشـرًا جيـدًا عمـى %( ، وتعد ىـذه ال88الثبان بيذه الطريقة ) والثاني وقد بمغ معامل

ذ يشــار الـى أنَّ معامــل  اسـتقرار إجابـات المبحــوثين عمـى االســتبانة الحاليـة عبــر الـزمن ، وا 
 . (6)%( يعد مؤشرًا جيدًا عمى الثبات71االرتباط بين التطبيقين إذا كان أكثر من )

                                                 

 .  431صالح محمد العساف ؛ مصدر سابق ، ص( 1)
 .45، ص 2111احمد محمد عبد الخالق ؛ قياس الشخصية ، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية ، ( 2)

(3) Murphy R.K ; Psychological testing principles and Application , New York 

, Hill International , Jon , 1988 . P.63 . 

 . 51، ص 1987اإلجراءات ، عمان ، األردن ،  –القوانين  –السموك  تقديرجمال الخطيب ؛  (4)
 . 122، ص 2111( بدر محمد األنصاري ؛ قياس وتقويم الشخصية ، دار القمم الحديث ، الكويت ، 5)

( 158( مبحوثًا من أفراد العينة البالغة )16طريق اختبار ) )*( قام الباحث باختبار ثبات االستبانة عن
 %( . 11بنسبة ) يفردًا أ

 .  58، ص 1985عبد الرحمن العيسوي ؛ سيكولوجية الشباب العربي ، عمان ، األردن ، ( 1)
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 : Crunbach Alpha Methodألفا كرونباخ . طريقة  ب
 Internalمحسـوب بيــذه الطريقـة بمعامـل االتسـاق الـداخمي )يسـمى معامــل الثبـات ال    

Consistency ) وتقــوم فكــرة معادلــة ألفــا كروبنــاخ عمــى حســاب االرتباطــات بــين درجــات
عينــة الثبــات عمــى جميــع فقــرات االســتبانة وتقســيم االســتبانة إلــى عــدد مــن األجــزاء يســاوي 

ات االســتبانة عمــى أســاس أنَّ عــدد فقراتــو ، أي حســاب االرتباطــات بــين درجــات جميــع فقــر 
الفقـــرة الواحـــدة عبـــارة اســـتبانة قائمـــة بــــذاتيا ، ويعـــد مؤشـــرًا عمـــى أتســـاق اســـتجابات الفــــرد 

%( وىـــو 87، وقـــد بمـــغ معامـــل الثبـــات بيـــذه الطريقـــة ) (1)والتجـــانس بـــين فقـــرات االســـتبانة
 .معامل ثبات جيد ومؤشرًا عمى اتساق الفقرات وتجانسيا 

 

 نة بصيغتيا النيائية : . تصميم االستبا 5
بعـــد االنتيـــاء مـــن الخطـــوات الســـابقة إلعـــداد االســـتبانة ، صـــممت االســـبانة بصـــيغتيا     

العينتـــين ، بيــــدف جمــــع المعمومـــات المطموبــــة ليــــذه الدراســـة ، حيــــث تــــم  اللكــــ )*(النيائيـــة
 الســيمااالســتعانة بــبعض الــزمالء فــي توزيــع االســتبانة الخاصــة بالدراســة عمــى المبحــوثين 

المنـــاطق البعيـــدة مثـــل قضـــاء )خـــانقين ، المقداديـــة ، بمـــدروز( ، أمـــا المحـــاكم فـــي بعقوبـــة 
ـــاقي االســـتبانات بنفســـو متابعـــًا جمـــع االســـتبانات واســـتكمال  ـــع ب ـــام الباحـــث بتوزي المركـــز ق

ـــر نســـبة مـــن المســـتج ـــى أكب ـــك لمحصـــول عم ـــى أن اســـتكمل تعبئتيـــا باســـتمرار ، وذل يبين إل
( يومـــًا 31كـــال العينتـــين ، وقـــد اســـتغرقت ىـــذه العمميـــة قرابـــة )الباحـــث جميـــع االســـتبانات ل

 تقريبًا ، وبعد ذلك تم تبويب البيانات ومعالجتيا إحصائيًا .
 

 
 املثحث الثالث

 تثىية الثياناخ وحتليلها

                                                 

 .  245، ص مصدر سابقاحمد سممان عودة ؛ القياس والتقويم في العممية التدريسية ،  (2)
الباحث بالوحدة اإلدارية في محكمة االستئناف االتحادية في محافظة ديالى لمعرفة أسماء  )*( لقد استعان

ومواقع المحاكم في المحافظة ، والحصول عمى أعداد القضاة والمدراء واألخصائيون االجتماعيون 
 ( . 3والنفسيون في المحافظة وكما موضحًا في جدول )
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 أوالً . تثىية الثياناخ اإلحصائيح وحتليلها 
Analysis and Tabulation the Statistical Data 

 انات اإلحصائية : . تبويب البي 1
إنَّ غــرض التبويــب ىــو إيجــاز المالحظــات والبيانــات بصــورتيا النيائيــة بطريقــة تــؤدي     

، بعد االنتيـاء  (1)إلى الحصول عمى األجوبة المقنعة الخاصة باألسئمة التي أثارىا الباحث
ئية ، أي من إجراء المقابالت الميدانية مع المبحوثين قام الباحث بتبويب البيانـات اإلحصـا

تفريــغ إجابــات المبحــوثين وتحويميــا إلــى أرقــام يمكــن وضــعيا فــي جــداول إحصــائية ألجــل 
 تحميميا تحمياًل عمميًا ، وقد ُقسمت ىذه العممية عمى ثالث مراحل ىي :

أي تدقيق جميع أسئمة االسـتبانة ، بعــد االنتيـاء مـن عمميـة المقابمـة ، لمتأكـد  أ . التدقيق :
نَّ اإلجابات متكاممة وخالية من التناقض وغير ناقصة .من أنَّ لكل سؤال ج  واب وا 

ىو تحويل إجابات المبحوثين في االستمارة إلى رموز فـي )بطاقـة الترميـز(  الترميز : ب .
 رض وضعيا في جداول إحصائية خاصة . غل
الجـداول البسـيطة والمعقـدة حسـب طبيعـة  عممتلقـد اسـت تكوين الجداول اإلحصمائية : ج .

ئمة المطروحة ، وبعد عمميـة الترميـز توضـع النتـائج التـي تـم الحصـول عمييـا فـي األس
تكون مييأة لمرحمـة التحميـل ، ثـم الوصـول إلـى النتـائج النيائيـة  يجداول إحصائية لك

 لمدراسة . 
 
 البيانات اإلحصائية :  تحميل.  2

البيانــــات  ىــــي مرحمــــة تحميــــل الجــــداول اإلحصــــائية بعــــد االنتيــــاء مــــن مرحمــــة تبويــــب    
وتصــنيفيا ، فقــد قــام الباحــث بتحميــل الجــداول تحمــياًل عمميــًا بمعالجــات إحصــائية مــع نظــام 

 جدولة البيانات . 
 

  :    The Statistical Meansاإلحصائيح  الىسائل.  ثانياً 
اســتعمل الباحــث الوســائل اإلحصــائية اآلتيــة فــي إجــراءات دراســتو ، وىــي عمــى النحــو     

 اآلتي : 
                                                 

  . 317سني ؛ طرق البحث االجتماعي ، مصدر سابق ، صإحسان محمد الحسن ، عبد المنعم الح (1)
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 :   Percentageنسبة المئوية ال.  1
 تستخرج من خالل قسمة الجزء عمى الكل مضروبًا في مئة .

 أي أنَّ : 
 
 
 

 : Arithmetic Mean. الوسط الحسابي  2
لمعرفــة متوســط أعمــار المبحــوثين ومعــدل ســنوات خــدمتيم المينيــة ، ويســتخرج بقســمة     

ع العينـــة ، ومـــن خـــالل القـــانون مجمـــوع القـــيم المرجحـــة بأوزانيـــا أو تكراراتيـــا عمـــى مجمـــو 
 : (1)اآلتي

 
 
 

 حيث أنَّ : 
 = قيمة الوسط الحسابي . -س

 ص = النقطة األصمية المختارة .
 ي = قيمة التكرارات مضروبة في قيم االختزال . ت3

 ن = حجم العينة 
 م = مسافة المرتبة أو الفئة . 

 
 
 : Standard Deviationنحراف المعياري . اال  3

 : (2)رفة أعمار المبحوثين وفقًا لمقانون اآلتيلمع    
                                                 

، مكتبمة  1( عبد الرحمن بن محمد بن سميمان ، محممود محممد إبمراىيم ىنمدي ؛ اإلحصماء التطبيقمي ، ط1)
  . 52، ص 2117العبيكان لمنشر ، الرياض ، 

لمنشمر ، األردن ، دار الصمفاء  1محمد حسين محمد رشيد ؛ اإلحصاء الوصفي والتطبيقي والحيوي ، ط( 1)
 .   121، ص 2118، 

 النسبة المئوية = 
 الجزء

 الكل
×111 

 = ص + -س
 ي ت3

 ن
 م× 
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 حيث أنَّ : 

 . االنحراف المعياري=  ع
 مسافة المرتبة أو الفئة .=  م

 ن = مجموع التكرارات . 
 = قيمة التكرارات مضروبة في االختزال المربع .  2يت 
 . الكل تربيع ي = قيمة التكرارات مضروبة في االختزال ت3
 
 
 : Chi - Sqnare( 2مربع كاي )كااختبار .  4

 اآلتي :  وفقًا لمقانون )*(الختبار أىمية الفرق المعنوي    
 
 

 حيث أنَّ : 
 ح = التكرارات الحقيقة .
 م = التكرارات المتوقعة .

 
 : الباحث القوانين اآلتية عمالمن أجل اختبار ثبات األداة است.  5

                                                                                                                                                   

يمر االسمتجابة بمم)نعم( ، )ال( أو )موافمق( م( فمي حالمة االختبمارات التمي تت2)*( يستخدم اختبار مربع كاي )كا
أو )غيممر موافممق( ، المزيمممد أنظممر : سممعدي شممماكر حمممودي ؛ مبممادئ اإلحصممماء وتطبيقاتممو فممي المجمممال 

 .   211، ص 2111ردن ، دار الثقافة ، األ ،  1طالتربوي واالجتماعي ، 

 ن - ×ع = م 

2ت ي
 ي ت3 

 ن

2 

 = مجم 2كا
 2م(-)ح
 م
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)بيرســون( لحســاب ثبــات أداة الدراســة بطريقــة أ . معامــل التــرابط البســيط باســتعمال قــانون 
عادة االختبار ، والقانون عمى النحو اآلتي  : (1)االختبار وا 

 
 
 
 

( : لحســـاب ثبـــات األداة التـــي Cronbachs Alpha (a)كرونبـــاخ )-ب . معامـــل ألفـــا
 . (2)تعتمد عمى اتساق أداء الفرد من فقرة إلى أخرى

 
 

 حيث أنَّ : 
 مة .ن = عدد عبارات القائ

 = المجموع الكمي لمتباين . 2مجـ ع
 = تباين الدرجة ككل .  2ع
 
 : dfدرجة الحرية .  6

 يتم التعرف عمى درجة الحرية من القانون اآلتي :    
 
 

 حيث أنَّ : 
 ص = عدد الصفوف .
 ع = عدد األعمدة .

 
 قانون التناسب :.  7

                                                 

جممورج آي فيركسممون ؛ التحميممل اإلحصممائي فممي التربيممة وعمممم الممنفس ، ترجمممة : ىنمماء العكيمممي ، دار ( 1)
 .   145، ص 1991الحكمة لمطباعة ، بغداد ، 

 .   125حة دكتوراه ، مصدر سابق ، صو محمد عبد اهلل محمد المفرجي ؛ أطر ( 2)

 ت = 
 ص3س 3  -ن س ص 

2ص(3)  - 2ص3ن 2(س3)  - 2س3ن
 

 كرونباخ = -معامل ألفا
 ن

 1-ن

 2مجم ع-1

 2ع

 (1-()ع1-)ص =درجة الحرية 
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اب النسـبة المئويـة لكافـة إجابـات يستعمل ىذا القانون لمعرفة صدق االستبانة بعـد حسـ    
ذا حصــــمت  الخبــــراء المحكمــــين ، حيــــث يــــتم تقســــيم النســــبة المئويــــة لمجمــــوع إجابــــاتيم ، وا 

%( أو أكثـــر فـــ نَّ االســـتبانة تتســـم بالمصـــداقية ، أمـــا إذا كانـــت 71االســـتبانة عمـــى نســـبة )
يا عمـى %( فيذا يستوجب إجراء تعديالت عمى االستبانة لحين حصول71النسبة أقل من )

 اآلتي :التناسب ىو عمى النحو قانون نسبة تؤكد مصداقيتيا . 
 
 
 

 حيث أنَّ : 
مجـــ س = مجمــوع الــدرجات التــي منحيــا الخبــراء بعــد الحصــول عمييــا مــن تطبيــق قــانون 

 النسبة المئوية .
 ن = عدد الخبراء الذين استعان بعم الباحث .

 
   :   The Difficulties of Study صعىتاخ الدراسح.  ثالثاً 
ــــوافر      ــــق بعــــدم ت ــــي ىــــذه الدراســــة تتعم ــــي واجيــــت الباحــــث ف إنَّ مســــألة الصــــعوبات الت

المكتبــات  إلــىالمجــوء  إلــىالمصــادر الحديثــة المتعمقــة بموضــوع الدراســة ، ممــا اضــطرني 
 بـاألقراصاألىمية من الزمالء في الكمية كوني أحد تدريسـي جامعـة ديـالى ، مـع االسـتعانة 

ضغوطة ، فضاًل عن الصعوبات المتعمقة بالدراسـات السـابقة خاصـة الدراسـات الميزرية الم
الموضـوع األصــمي معتمـدًا عمــى  إلـىدراسـات مقاربــة  إلــىالمجـوء  إلـىاألجنبيـة ممـا دفعنــي 

عــن المحافظــة  أشــيرمواقــع خاصــة بشــبكة )االنترنــت( بعــد انقطــاع طــال أكثــر مــن خمســة 
، ومــن الصــعوبات األخــرى التــي واجيتنــي فــي بســبب تــدىور األوضــاع األمنيــة فــي الــبالد 

نَّ عينـــة  كانـــت  ةالدراســـإعـــداد الدراســـة أيضـــًا مشـــكمة صـــياغة فقـــرات االســـتبانة خاصـــة وا 
متنوعــــة ، فقــــد اســــتمرت صــــياغتيا مــــدة طويمــــة حتــــى اكتممــــت بصــــورتيا النيائيــــة ، ولقــــد 

 الدراسة .  استجابة ألغراض اإلضافةالتعديل والحذف أو  إلىتعرضت العديد من الفقرات 
مــن المنــاطق الســاخنة مــع وجــود  بوصــفياوبســبب الوضــع األمنــي فــي محافظــة ديــالى     

غالق واإلرىابالعنف   ألخـرىالطرق مع فرض حظر التجوال داخل المحافظـة مـن فتـرة  وا 

 قانون التناسب = 
 مجم س

 ن
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فضـاًل الموجودة في المحافظـة ، المكتبات والكميات  إلىتأخر بعض زياراتي  إلىأدى ذلك 
اد لمحصول عمى المصادر التي تفي الدراسة ، عممًا بأنَّ ىنـاك أقضـية ذىابي إلى بغد عن

ونواحي في محافظة ديالى باعتبارىا المجال المكاني لمدراسـة كانـت تحـت سـيطرة اإلرىـاب 
المنصــورية( ، ممـا أدى إلـى صــعوبة  –السـعدية  –باعتبارىـا منـاطق منكوبـة مثــل )جمـوالء 

تمــك المنــاطق ، فضــاُل عــن أنَّ قضــاء خــانقين  تواصــل الباحــث مــع المحــاكم الموجــودة فــي
التــابع إلــى محافظــة ديــالى كانــت إدارياتــو تابعــة إلــى حكومــة كردســتان ممــا كــان ذلــك ســببًا 

  في صعوبة إقناع القضاة في ممئ االستبانة الخاصة بالدراسة . 
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 السادس الفصل
 عرض بياواث الذراست وحتليلها

 :متهيذ 
يعد عرض البيانات المستقاة من ميدان الدراسة وتحميميا واحدة من أبرز الميمات     

كان الموضوع متعمق باألفراد أو أالتي يقوم بيا الباحث في الدراسة الميدانية ، سواًء 
قافية والتربوية ، إذ أنَّ ىذه البيانات المؤسسات االجتماعية واالقتصادية والث مالجماعات أ

والمعمومات تبين لمباحث الظروف التي يعيشيا اإلنسان والتي تؤثر في سموكو ونشاطو 
اإلنساني سواًء كان نشاطًا اجتماعيًا أم اقتصاديًا أم ثقافيًا ، ذلك ألنَّ اإلنسان ابن بيئتو 

 ة أو قوة البيئة وسيطرتيا عميو . يؤثر فييا ويتأثر بيا اعتمادًا عمى سيطرتو عمى البيئ
إنَّ اليدف من معرفة ىذه الظروف ىو ألجل أن تضع أمام الباحث حقائق واضحة     

عن أسباب بعض اإلجابات التي يحصل عمييا من المبحوثين وربط أسبابيا ونتائجيا 
بواقع تمك الظروف ، وسوف يتناول ىذا الفصل عرض البيانات الخاصة باالستبانة 

دمة لمقضاة والمدراء في المبحث األول ، والبيانات الخاصة باالستبانة المقدمة المق
 لألخصائيين االجتماعيين والنفسيين في المبحث الثاني . 

 
 املبحث األول

 القضاة واملذراء يف حماكم األحىال الشخصيت 
 احملىر األول . البياواث األوليت عه املبحىثني مه القضاة واملذراء : -

ند القيام بالدراسة الميدانية عمى الباحث أن يسعى لمحصول عمى المعمومات الميمة ع    
ضوع متعمقًا باألفراد والجماعات أم المؤسسات و المتعمقة بالعينة ، سواًء أكان الم

االجتماعية واالقتصادية والتربوية في المجتمع ، تبين لمباحث الظروف التي يعيشيا 
ومكان عممو الذي يؤثر فيو ويتأثر بو اعتمادًا عمى سيطرتو  والمستوى العممي لو اإلنسان
 عميو . 

 
 
 . العمر : 1



 الباب الثاني : الدراسة امليدانية 
 

 

234 

م األحوال الشخصية في ـلقد جرى اختبار المبحوثين من القضاة والمدراء في محاك    
 ( ، كما موضحًا في الجدول أدناه :75-86محافظة ديالى ضمن الفئة العمرية )

 (6جدول )
 الفئات العمريةيبين توزيع العينة حسب 

 العمر
 الفئة

 مج المدراء القضاة
 % تكرار % تكرار % تكرار

86-28 2 4% 1 2% 4 4% 
22-25 18 17% 8 5% 14 18% 
26-48 81 87% 14 45% 27 21% 
42-45 88 85% 12 42% 27 21% 
46-78 82 84% -- -- 82 16% 
72-75 4 7% -- -- 4 4% 

 %111 118 %111 01 %111 88 المجموع
     

-86%( مـن المبحـوثين القضـاة تتـراوح أعمـارىم بـين )4( إن نسبة )6يوضح جدول )    
ــــي حــــين نســــبة )28 ــــين )17( ســــنة ، ف ــــراوح أعمــــارىم ب ( ســــنة أمــــا 25-22%( مــــنيم تت

%( ، فيمـــا كانـــت نســـبة 87( ســـنة فكانـــت نســـبتيم )48-26األعمــار التـــي تنحصـــر بـــين )
ــــة تنحصــــر أع85) ــــى نســــبة مئوي ( ســــنة ، أمــــا نســــبة 45-42مــــارىم بــــين )%( وىــــي أعم
ــــــة )84) ــــــات العمري ــــــين الفئ %( 7( ســــــنة ، بينمــــــا ســــــجمت نســــــبة )78-46%( فكانــــــت ب

 ( سنة .75-72لممبحوثين بأعمار )
( ســنة ، فــي 45-42ويضــح مــن ىــذا الجــدول إنَّ أعمــى نســبة لممبحــوثين مــن عمــر )    

تقـدم يمكننـا أن نظحـظ إنَّ ( سـنة ، ممـا 22-86أقـل نسـبة تقـع فـي الفئـة )حين أنيا كانـت 
( حصـــمت عمـــى أكثـــر عـــدد مـــن الفئـــات 78-46( )45-42( )48-26الفئـــات العمريـــة )

العمرية ألفراد العينة من القضاة كونيا الفئة الوسطية ما بـين مرحمـة الشـباب والشـيخوخة ، 
 ويتضح لنا أنو كمما كان عمر الفرد أكبر كممـا كانـت خبرتـو فـي مجـال عممـو أكثـر ، عممـاً 
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( بينمـــــا بمـــــح الوســـــط الحســـــابي ليـــــا 4,8بـــــأنَّ االنحـــــراف المعيـــــاري ألعمـــــار العينـــــة ىـــــو )
(12,18. ) 

%( مـــن المبحـــوثين المـــدراء 2أمـــا بالنســـبة لممبحـــوثين مـــن المـــدراء فقـــد كانـــت نســـبة )    
%( مـــنيم اقتصـــرت عمـــى الفئـــة العمريـــة 5( ســـنة ، أمـــا نســـبة )28-86تتـــراوح أعمـــارىم )

%( وىــي أعمــى نســبة قــد ضــمت الفئــات العمريــة 45كانــت نســبة )( ســنة ، بينمــا 22-25)
( ، 45-42%( عمــــى الفئــــة العمريــــة )42( ســــنة ، فــــي حــــين اقتصــــرت نســــبة )26-48)

%( التــي اقتصــرت عمــى 45( إنَّ أعمــى نســبة مــن المــدراء ىــي )6ويتضــح لنــا مــن جــدول )
غبـة عاليـة ، ( سـنة وىـم مـن الشـباب المنـدفع لمعمـل االجتمـاعي وبر 48-26فئات عمريـة )

       ( .  44.7( ووسطًا حسابيًا بمح )8,87ولقد كان االنحراف المعياري ألعمار العينة ىو )
 :  النوع االجتماعي. 8

لتحديد نسبة المبحوثين من القضاة والمدراء من الذكور واإلناث ولغرض معرفة نسبة     
 مساىمة المرأة والرجل في مجال العمل االجتماعي . 

 (7جدول )
 نوع االجتماعيتوزيع العينة حسب ال وضحي

 النوع
 االجتماعي

 مج المدراء القضاة
 % تكرار % تكرار % تكرار

 %57 66 %62 84 %56 44 ذكور
 %81 84 %82 4 %88 16 إناث

 %111 118 %111 01 %111 88 المجموع
ة %( من مجموع عينة الدراس57( إنَّ الذكور يشكمون نسبة )7يتضح من جدول )    

%( ويمكن من خظل ىذا 81بالنسبة )لمقضاة والمدراء( ، بينما تشكل نسبة اإلناث )
الجدول أن نعرف بأنَّ نسبة المبحوثين من الذكور ىي أكبر من نسبة اإلناث ، نستنتج 

 إلىضافة إ،  اإلشكاليالموقف  أصحابمن ذلك إنَّ عمل القضاة والمدراء أكثر أمام 
مجتمعنا تجعمو مجتمعًا ذكوريًا مما يؤدي إلى ضعف مكانة  إنَّ القيم السائدة في ذلك

  المرأة في ىذا المجال . 
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 : سنوات الخدمة . 0
 (12جدول )

 يبين عدد سنوات الخدمة في محاكم األحوال الشخصية
عدد 
 سنوات
 الخدمة

 مج المدراء القضاة

 % تكرار % تكرار % تكرار

1-7 6 12% 2 12% 11 12% 
12-17 81 84% 17 72% 24 28% 
82-87 87 27% 12 22% 27 27% 
22-27 88 85% 8 5% 84 81% 
42-47 8 8% -- -- 8 8% 

 %111 118 %111 01 %111 88 المجموع
 

%( من عينة الدراسة تتراوح خدمتيم الفعمية 12( إنَّ نسبة )12يظير من الجدول )    
( سنة كانت 17-12( سنوات ، بينما )7-1في محاكم األحوال الشخصية ما بين )

-22%( ، أما السنوات )27( يمثمـون ما نسبتو )87-82%( ، والسنوات )28نسبتيم )
%( من العينة تتراوح خدمتيم 8%( في حين كانت نسبة )81( فإن نسبتيم بمغت )27

 ( . 47-42الفعمية ما بين )
لقضاة %( لممبحوثين من ا27نستنتج من ىذا الجدول إنَّ أعمى نسبة مئوية ىي )    

-82والمدراء ، حيث كان عـدد سنوات خدمتيم الفعمية في محاكم األحوال الشخصية )
( وانحراف معياري بقيمة 14,1( سنة ، وكانت قيمة الوسط الحسابي لمقضاة )87
( وانحراف معياري بقيمة 17,7( ، أما قيمة الوسط الحسابي لممدراء فبمغت )17,4)
(17,4 . ) 
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 : عنوان الوظيفة . 4
 (11جدول )

 يبين توزيع العينة حسب العنوان الوظيفي

 اٌعٕٛاْ

 اٌٛظيفي

 اٌمضبح
 اٌعٕٛاْ

 اٌٛظيفي

 

 ِذ اٌّدزاء

 % تكشاس % تكشاس % تكشاس

سئٛظ انًحكًخ 

 االتحبدٚخ االعتئُبفٛخ
1 1% 

 يؼبٌٔ

 لبضٙ
4 13% 5 4% 

 %99 11 لبضٙ
 يذٚش

 إداسح
26 18% 108 96% 

 %211 223 %211 41 اٌّزّٛع %211 23 اٌّزّٛع

( إنَّ المبحوثين من القضاة الذين يمثمون 11نمحظ من المعطيات الواردة في الجدول )    
%( ىم بعنوان وظيفي )رئيس المحكمة االتحادية االستئنافية( متمثمة بـ)رئيس 1نسبة )

%( من المبحوثين ىم 77( نسبة )61القضاة( في محافظة ديالى ، بينما يشكل عدد )
 وظيفي )قاضي( . بعنوان 

%( فيم بعنوان وظيفي )معاون 12أما المبحوثين من المدراء الذين يمثمون نسبة )    
%( فيم ممن 65قاضي( ، في حين المتخصصين من المدراء والذين يشكمون نسبة )

 يمارسون )مدراء إدارة( في محاكم المحافظة وأقضيتيا .
 : التحصيل العممي . 5

 (18جدول )
 العممي لعينة الدراسة يوضح التحصيل

 اٌتضصيً

 اٌعٍّي

 ِذ اٌّدزاء اٌمضبح

 % تىساز % تىساز % تىساز

 %21 31 %30 9 %28 22 دثهٕو

 %51 65 %58 18 %51 41 ثكبنٕسٕٚط

 %14 16 %13 4 %15 12 دثهٕو ػبنٙ

 -- -- -- -- -- -- يبجغتٛش

 -- -- -- -- -- -- دكتٕساِ

 %211 223 %211 41 %211 23 اٌّزّٛع
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نَّ نسبة 18جدول )     ( يبين التحصيل العممي لممبحوثين من القضاة والمدراء ، وا 
%( منيم حاصمين عمى شيادة الدبموم ، بينما الحاصمين عمى شيادة البكالوريوس 86)

   .%(14%( في حين بمغت نسبة الحاصمين عمى شيادة الدبموم العالي )76تبمح نسبتيم )
أكثر أعداد التكرارات تركزت في المجموعة الحاصمة عمى شيادة  مما تقدم نمحظ إنَّ     

، بينما كانت تكرارات المجموعة الحاصمة عمى شيادة  (%76البكالوريوس وبنسبة بمغت )
%( ، لذلك نجد مسألة التحصيل العممي بالنسبة لمعينة من 14الدبموم العالي بنسبة )

والبكالوريوس بسبب إنيما تعدان من القضاة والمدراء اقتصرت عمى شيادتي الدبموم 
الشيادات الوسطية في سمم التدرج العممي ، إضافة إلى اعتبارىا من المؤىظت العممية 
التي تسمح الحاصمين عمييا فرصة االنخراط في الوظائف الحكومية ، فضًظ عن أنَّ 

 المبحوثين من عينة الدراسة لم يحصل أحدىم عمى شيادات جامعية عميا . 
 : المحكمة التي يعمل بها . 6

 (12جدول )
 يبين مكان العمل لممبحوثين من عينة الدراسة

 المحكمة التي يعمل بها 
 مج المدراء القضاة

 % تكرار % تكرار % تكرار
 %6 7 %5 8 %7 5 استئناف
 %7 4 %2 1 %4 7 تمييز
 %82 84 %12 4 %16 88 أحداث
 %4 4 %5 8 %7 8 قاصرين

 %84 87 %22 12 %82 17 أحوال شخصية
 %12 14 %82 4 %17 6 بداءة
 %12 17 %5 8 %15 12 تحقيق
 %6 7 %12 2 %5 4 جنايات
 %111 118 %111 01 %111 88 المجموع
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%( من أفراد عينة الدراسة يعممون في دائرة 6( إنَّ نسبة )12يضح من جدول )    
م التمييز ، بينما سجل %( منيم يعممون في محاك7استئناف ديالى ، في حين أنَّ )

%( يمثمون العاممون في محاكم 4%( ، ونسبة )84العاممون في محاكم األحداث نسبة )
%( ىم الفئة األكثر من أفراد 82( منيم يمثمون ما نسبتو )87في حين إنَّ )القاصرين ، 

( منيم يمثمون 14الدراسة ، وىذا ما يؤكد كثرة العمل في محاكم األحوال الشخصية ، و)
%( من إجمالي أفراد العينة في محاكم البداءة ، ومنيم يمثمون نسبة 12ما نسبتو )

%( 6( منيم يمثمون ما نسبتو )7( يعممون في محاكم التحقيق ، و)17%( بعدد )12)
االختصاص والخبرة في  إلىيعممون في محاكم الجنايات ، والسبب في ذلك التقسيم يعود 

 ىذه المجاالت . 
 

 . البياواث العلميت اخلاصت مبىضىع الذراست : احملىر الثاوي
 (14جدول )

 يبين فاعمية دور األخصائي االجتماعي بالعمل االجتماعي في حل المشكظت األسرية

 اإلجابة
 مج المدراء القضاة

 % عدد % عدد % عدد
 %54 62 %62 84 %58 77 نعم
 %84 87 %82 4 %86 82 ال

 %111 118 %111 01 %111 88 المجموع
 

( يوضح لنا فاعمية دور األخصائي االجتماعي بالعمل االجتماعي في 14الجدول )    
( فردًا من أفراد الدراسة الذين أجابوا بـ)نعم( 62حل المشكظت األسرية ، فقد أكد ذلك )

( منيم عندما أجابوا بـ)ال( وبمغت نسبتيم 87%( ، في حين رفض )54وكانت نسبتيم )
ذه اإلجابات يتضح لنا بأنَّ لألخصائي االجتماعي فاعمية ودور %( ، ومن خظل ى84)

بالعمل االجتماعي في حل المشكظت السرية في محاكم األحوال الشخصية ، ويتفق ىذا 
مع دراسة الدكتور )إحسان محمد الحسن( التي توصمت إلى أنَّ الميام األساسية 

الوفاق بين المتنازعين عند لألخصائي االجتماعي في محاكم األحوال الشخصية تحقيق 
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الشعور بأنَّ ىناك أمًظ في حل وتصفية الخظفات الزوجية في قضاياىا أمام المحكمة ، 
( 8وألجل التعرف عمى الفرق المعنوي بين إجابات المبحوثين أجرينا اختبار مربع كاي )كا

ة المحسوبة ( فظير أنَّ ىناك فرقًا معنويًا بين إجابات المبحوثين ، فكانت القيم8×1)
( ودرجة حرية 2,27( عند مستوى ثقة )2,64( وىي أكبر من القيمة الجدولية )84,28)
 ( ، وعميو فإننا نفرض الفرضية الصفرية ونقبل فرضية الدراسة . 1)

 (17جدول )
قبل عرضيا األخصائي االجتماعي إلى يبين ضرورة تحويل قضايا النزاعات األسرية 

 عمى المحكمة

 اإلجابة
 مج المدراء ةالقضا

 % عدد % عدد % عدد
 %56 65 %52 88 %57 47 نعم
 %88 87 %85 6 %81 15 ال

 %111 118 %111 01 %111 88 المجموع
 

بأنَّ من الضروري تحويل قضايا النزاعات األسرية إلى ( 17جدول )يوضح     
أفراد العينة ، والذين أجابوا بـ)نعم( من  ةاألخصائي االجتماعي قبل عرضيا عمى المحكم

( 87في حين أجاب بـ)ال( باقي أفراد العينة وعددىم ) ،%( 56( فردًا بنسبة )65عددىم )
( 8( وجد أن قيمة )كا8×1%( ، وعند إجراء اختبار مربع كاي )88يمثمون ما نسبتو )
 ( عند مستوى ثقة2,64( وىي أكبر من القيمة الجدولية )84,8المحسوبة تساوي )

( ، وعميو فإننا نفرض الفرضية الصفرية ونقبل فرضية الدراسة 1) ( ودرجة حرية2,27)
وتتفق ىذه مع دراسة )نعيم إسماعيل الدليمي( التي تؤكد عمى أىمية البحث االجتماعي 
ن تكون ميمتو خطوة سابقة لعمل القضاة ، وذلك بأن يحال الطرفين إلى البحث  وا 

يعات ال تبيح فرصة اإلحالة إلى االجتماعي قبل النظر في الدعوى ، حيث أنَّ التشر 
البحث االجتماعي مثل ما ىو معمول في قانون األحوال الشخصية اإلماراتي ، لذلك 

 فإننا بحاجة إلى تدخل تشريعي لمعالجة ىذه الحالة . 
 (14جدول )
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يوضح ضرورة عرض المستفيدين لمشكالتهم عمى األخصائي االجتماعي بأنفسهم قبل 
 االتصال بالمحكمة

 ابةاإلج
 مج المدراء القضاة

 % عدد % عدد % عدد
 %65 75 %52 81 %72 54 نعم
 %12 17 %22 7 %5 4 ال

 %111 118 %111 01 %111 88 المجموع
     
( تبين بأنَّ الذين أجابوا بـ)نعم( عددىم 14من خظل البيانات الواردة في الجدول )    

كظتيم عمى األخصائي االجتماعي ( فردًا ، مؤيدين ضرورة عرض المستفيدين لمش75)
%( ، في حين الذين أجابوا بـ)ال( ىم 65بأنفسيم قبل االتصال بالمحكمة وبمغت نسبتيم )

( وجد أن 8×1كاي )     %( ، وعند إجراء اختبار مربع 12( يمثمون ما نسبتو )17)
 ( عند2,64( وىي أكبر من القيمة الجدولية )82,28( المحسوبة تساوي )8قيمة )كا

( ، وعميو فإننا نفرض الفرضية الصفرية التي تنص 1( ودرجة حرية )2,27) مستوى ثقة
عمى أنو ليس ىناك فرقًا معنويًا ذات داللة إحصائية ونقبل فرضية الدراسة ، وىذا يتفق 

الجييني( من خظل الدور الوقائي عن طريق االتصال باألخصائي )مع ما جاء بدراسة 
ل االجتماعي بيدف زيادة الوعي بحقائق الحياة األسرية االجتماعي في مواقع العم

 السميمة والعمل عمى تجنب المشكظت األسرية والزوجية . 
 
 
 
 
 
 

 (15جدول )
 سري ذات عمل مستقل عن المحكمةيوضح ضرورة استحداث مكاتب خاصة لمتوجيو األ
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 اإلجابة
 مج المدراء القضاة

 % عدد % عدد % عدد
 %65 75 %65 84 %65 51 نعم
 %12 17 %12 4 %12 11 ال

 %111 118 %111 01 %111 88 المجموع
 

لمتوجيو األسري ذات عمل ( يبين ضرورة استحداث مكاتب خاصة 15الجدول )    
وىم يمثمون بـ)نعم( من أفراد العينة  ( فرداً 75عمى ذلك ) أجابمستقل عن المحكمة ، فقد 

من %( ، و 12) منسبتيوبمغت بـ)ال( ( منيم 17)%( ، في حين أجاب 65) ما نسبتو
خظل ما جاء في الجدول أعظه يمكن أن نممس بأنَّ ىناك توجو لتطبيق ىذه التجربة 
لحسم المشكظت األسرية قبل أن تصبح مشكظت قضائية ، وىذا يتفق مع دراسة )مروة 
محمد الناصر( التي تؤكد عمى وجود مكاتب التوجيو األسري باعتبارىا مؤسسات 

سر التي تواجو األزمات ماعية ذات أدوار وقائية وعظجية وجدت لمساعدة األُ اجت
والمشكظت التي تضعف الروابط االجتماعية بين أفرادىا مما يحرم أبناء من الجو العائمي 
السميم ، لذلك وجودىا يعمل عمى تذليل الصعوبات قبل أن تتأزم بالتوجيو والتبصير 

اختبار مربع الفرق المعنوي بين إجابات المبحوثين أجرينا  والمعاونة ، وألجل التعرف عمى
( 2,64( وىي أكبر من القيمة الجدولية )68,2قيمة المحسوبة )( حيث بمغت ال8)كاكاي 

الفرضية الصفرية  مما يدعونا إلى رفض( ، 1( ودرجة حرية )2,27) عند مستوى ثقة
 ل فرضية الدراسة . و قبو 
 
 
 

 (16جدول )
، إن كان جوابيم سري لمتوجيو األبضرورة استحداث مكاتب خاصة  بين رأي العينةي

 بـ)نعم(
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إذا كان الجواب 
 بـ)نعم(

 مج المدراء القضاة
 % ال % نعم % ال % نعم % ال % نعم

 أ
َّْ فتتتتتتتتتتش ٘تتتتتتتتترٖ  إ

اٌّىبتت ذاد فبئدح 

 وجيسح ٌٍّزتّع

18 17 - - 0 11 - - 15 15 - - 

 ة

َّْ استتتميٌيخ ٘تترٖ  إ

اٌّىبتتتتتتتتتت  تتتتتتتتٓ 

ىّتتتتخ ظضتتتتبفع اٌّض

 ٍتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتّعخ 

 األسسح ٚأسساز٘ب

11 14 8 18 6 80 8 51 16 17 4 86 

 د

ٚرتتتتتتتتتتٛ  ٘تتتتتتتتتترٖ 

اٌّىبتتتتتت ظ تتتتتب د 

 ٍتتتتتتتت  اٌضتتتتتتتتٛاز 

ٚاٌتفتتبُ٘ اٌعمئتتي 

ثتتتتتتتيٓ األ تتتتتتتسا  

 اٌّتٕبش خ

11 15 - - 8 8 1 85 10 10 1 7 

 ث

تعطتتتتتتتتتتي ٘تتتتتتتتتترٖ 

اٌّىبتتتتتتت فس تتتتتخ 

أوجتتتتس ٌئيصتتتتبئي 

االرتّتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب ي 

ٌّّبزستتتتتتتتتخ  ٚزٖ 

ثدزاستتتتتخ اٌضبٌتتتتتخ 

 تتتتتتتتتتتتٓ ثعيتتتتتتتتتتتتدا  

اٌضٛضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبء 

 ٚاٌّدييد

18 85 - - 8 8 1 85 81 81 1 7 

 د

ٚرتتتٛ  ِختتتً ٘تتترٖ 

اٌّىبتت ظعتد  ّتي  

ارتّب يتتتب  ِ تتتبٔدا  

 ٌعًّ اٌمضبح

7 11 6 55 4 15 - - 11 11 6 41 

 س

ظىتتتتتْٛ  ٚز ٘تتتتترٖ 

اٌّىبتتتتتت اظزبثيتتتتب  

فتتي إرتتساءاد صتتً 

إٌصا بد األستسظخ 

لجتتتتتتً أْ تصتتتتتتجش 

 لضيخ ييفيخ

10 18 0 87 9 05 - - 88 80 0 81 

 211 26 211 31 211 5 211 37 211 22 211 12 اٌّزّٛع

 
( من أفراد العينة 17%( من القضاة بعدد )17( إنَّ نسبة )16يتضح من جدول )    

نَّ نسبة )  إجابتيم%( كانت 15بينوا أنَّ فتح ىذه المكاتب ذات فائدة كبيرة لممجتمع ، وا 
سرة وأسرارىا ، كمة يحافظ عمى سمعة األاستقظلية ىذه المكاتب عن المحبـ)نعم( عن 
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بساعد عمى الحوار  %( من المبحوثين أكدوا عمى أنَّ وجود ىذه المكاتب12ونسبة )
وجود ىذه  %( أكدوا عمى أنَّ 81والتفاىم العقظني بين األطراف المتنازعة ، ونسبة )

ة بعيدًا عن المكاتب يعطي فرصة أكبر لألخصائي االجتماعي لممارسة دوره بدراسة الحال
%( فقد أكدوا عمى وجود مثل ىذه المكاتب يعد 11الضوضاء والمدخظت ، أما نسبة )

%( من أفراد العينة 82عمًظ اجتماعيًا مساندًا لعمل القضاة ، بينما كانت أعمى نسبة )
الذين أكدوا أن يكون دور ىذه المكاتب ايجابيًا في إجراءات حل النزاعات األسرية قبل أن 

   ضية خظفية . تصبح ق
 (17جدول )

إلمام األخصائي االجتماعي بالتشريعات القانونية واالجتماعية يستطيع تقديم يوضح 
 الخدمات لممستفيدين بالمحكمة

 اإلجابة
 مج المدراء القضاة

 % عدد % عدد % عدد
 %68 78 %52 81 %65 51 نعم
 %16 82 %22 7 %12 11 ال

 %111 118 %111 01 %111 88 المجموع
( فردًا من أفراد العينة أجابوا بـ)نعم( 78من معطيات الجدول أعظه يتضح لنا أنَّ )    

حول استطاعة األخصائي االجتماعي بتقديم الخدمات لممستفيدين في المحكمة بسبب 
في حين أجاب %( ، 68إلمامو بالتشريعات القانونية واالجتماعية يمثمون ما نسبتو )

( 8×1)اختبار مربع كاي وبعد إجراء %( ، 16) مثمون ما نسبتوي( منيم بـ)ال( و 82)
( ، 1( ودرجة حرية )2,27) ( عند مستوى ثقة84,8)تساوي المحسوبة اتضح إنَّ قيمتو 

( ، وبيذا فإننا نقبل فرضية الدراسة ونرفض 2,64وىي أكبر من القيمة الجدولية )
ات وعدم اإللمام بيا من قبل الفرضية الصفرية ، نستنتج من ذلك إنَّ إىمال التشريع

 .  األخصائيين االجتماعيين يجعمو غير مؤىمين لمعمل االجتماعي
 (82جدول )

دور األخصائي االجتماعي في محاكم األحوال الشخصية ىو دور المساعد بعد يوضح 
 القاضي
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 اإلجابة
 مج المدراء القضاة

 % عدد % عدد % عدد
 %64 74 %55 82 %67 52 نعم
 %14 14 %82 5 %11 7 ال

 %111 118 %111 01 %111 88 المجموع
 

( فردًا من أفراد العينة مؤكدين 74عدد )أجابوا بـ)نعم( ( بأنَّ الذين 82يبين الجدول )    
في محاكم األحوال الشخصية ىو دور المساعد بعد األخصائي االجتماعي إيمانيم بدور 

%( ، 14) ةنسبب( منيم 14)بـ)ال( %( ، في حين أجاب 64ما نسبتو ) القاضي ويمثمون
وتتفق ىذه مع دراسة )الدكتور إحسان محمد الحسن( التي تؤكد عمى دور األخصائي 
االجتماعي في جمع المعمومات والحقائق عن كل من المدعي والمدعى عميو مع 
تشخيص الطرف المسؤول في إثارة الخظفات وأسبابيا وطبيعتيا وحجميا وكتابة التقرير 

مربع كاي احتساب قيمة وبعد ي عن الحالة المعروضة ورفعو إلى القاضي ، النيائ
 عند مستوى ثقة( 2,64وىي أكبر من القيمة الجدولية )( 25,14وجدناىا تساوي )

 .  عميو فإننا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل فرضية الدراسة، و ( 1( ودرجة حرية )2,27)
 
 
 
 
 
 

 (81جدول )
األخصائي االجتماعي في محاكم األحوال الشخصية ىو دور  بين رأي العينة حول دوري

 المساعد بعد القاضي إن كان جوابيم بـ)نعم(
 مج المدراء القضاةإذا كان الجواب 
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 % ال % نعم % ال % نعم % ال % نعم بـ)نعم(

 أ

تّىتتتتتيٓ اٌمبضتتتتتي 

ِتتٓ اٌتعتتس   ٍتت  

أ ق تفب تتتتتتتتتتتتتتتيً 

ِٛضتتتتتتتتتتتتتتتتتٛ بد 

 إٌصا بد األسسظخ

07 15 0 00 0 10 8 89 41 48 5 01 

 ة

ِ تتتب دح اٌمضتتتبح 

ٛي ـي اٌضصتتتتتتـفتتتتتت

  أٔزتتتتتتتتتش ـ ٍتتتتتتتتت

اٌضٍٛي ٌٍّشتىيد 

 اٌ سظخ

16 88 6 67 8 05 - - 84 85 6 07 

 د
ِشتتتبزوخ اٌمضتتتبح 

في إ داز األصىبَ 

 اٌخب خ

9 18 - - 8 9 4 57 11 11 4 85 

 ث

اإلستتتتتتتتتٙبَ فتتتتتتتتتي 

تضزتتتتتيُ اٌختتتتتٛ  

ٚاٌمٍك لي اٌّخٛي 

 أِبَ اٌّضىّخ

11 15 - - 11 40 1 14 81 88 1 7 

 211 27 211 37 211 1 211 34 211 3 211 14 اٌّزّٛع

 

المبحوثين أشاروا إلى أنَّ %( من 48نسبة )( تبين إنَّ 81إن البيانات في الجدول )    
ن التعرف عمى أدق تفاصيل موضوعات ـتمكين القضاة ملي االجتماعي ـدور األخصائ

نَّ )النزاعات األسرية ،  ور األخصائي االجتماعي في مساعدة من العينة بينت د%( 87وا 
نَّ )أنجح الحمول لممشكظت األسرية  إلىالقضاة في الوصول  %( منيم أكدوا عمى 11، وا 

دور األخصائي االجتماعي في مشاركة القضاة في إصدار األحكام الخاصة ، بينما 
ئي حول إسيام األخصابـ)نعم(  ة الذين أجابواـ%( تمثل أفراد العين88ة )ـكانت نسب

 االجتماعي في تحجيم الخوف والقمق عند المثول أمام المحكمة . 
نستنتج من ذلك إنَّ لكل عمل اجتماعي ناجح البد من توافر أسباب وعوامل تؤىمو     

ليذا النجاح ، فوجود األخصائي االجتماعي وممن لو عظقة بالعمل االجتماعي سوف 
نَّ صاحب المشكمة كالمريض بحاجة يساعد القضاة عمى تحقيق العدالة واإلنصاف ، أل

إلى تشخيص وعظج ، لذا يعد وجود األخصائي االجتماعي في محاكم األحوال 
الشخصية من العوامل الميمة التي يستعين بيا القضاة لموصول إلى الحكم العادل الذي 

 . تنتيي بو المشكمة ويكون مقنعًا لطرفي النزاع 
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 (88جدول )

مل االجتماعي في حل المواقف اإلشكالية األسرية في محاكم الدور الريادي لمعيوضح 
 األحوال الشخصية 

 اإلجابة
 مج المدراء القضاة

 % عدد % عدد % عدد
 %66 77 %62 84 %71 57 نعم
 %18 12 %82 4 %7 5 ال

 %111 118 %111 01 %111 88 المجموع
 

( مبحوثًا من 77ير إلى أنَّ )نتائج الدراسة الميدانية تشنَّ إ( 88الجدول )يتضح من     
(       منيم 12و)%( ، 66بـ)نعم( ويمثمون ما نسبتو ) تيمجابالقضاة والمدراء كانت إ

( أتضح أنَّ قيمتو 8×1)مربع كاي وبعد إجراء اختبار %( ، 18نسبة )ببـ)ال(  واأجاب
ر وىي أكب( ،      1( ودرجة حرية )2,27) عند مستوى ثقة( 84,24)المحسوبة كانت 

مما يعني أنَّ ىناك فروقًا ذات داللة     إحصائية ، وعميو ( ، 2,64من القيمة الجدولية )
القائمة )لمعمل االجتماعي دورًا رياديًا  فإننا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل فرضية الدراسة

 . في معالجة العديد من المشكظت االجتماعية في محاكم األحوال الشخصية( 
 
 

 (82جدول )
ن رأي العينة بالدور الريادي لمعمل االجتماعي في حل المواقف اإلشكالية األسرية بيي

 واالجتماعية إن كان جوابيم بـ)نعم(
إذا كان الجواب 

 بـ)نعم(
 مج المدراء القضاة

 % ال % نعم % ال % نعم % ال % نعم

 أ

إل طتتتتتتتبء فس تتتتتتتخ 

وبٍِتتتتخ ٌئيصتتتتبئي 

االرتّتتتتتتتب ي فتتتتتتتي 

 ِّبزسخ  ٚزٖ

80 01 8 89 5 81 8 00 88 88 4 01 
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 ة

جت اٌد ُ اٌىبِتً  ث

 ِتتتتٓ لجتتتتً اٌّتتتتدزاء

اٌعتتتتتتتتتتبٍِيٓ فتتتتتتتتتتي 

اٌّضتتبوُ ٌئيصتتبئي 

 االرتّب ي

6 8 1 14 11 46 - - 17 17 1 8 

 د

ث تتتتتتتجت اٌعٛاِتتتتتتتً 

اٌتشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتزيعيخ 

ٚاٌتسليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبد 

ٚاٌضتتتتٛافص اٌّبٌيتتتتخ 

ٌئشخبص اٌعبٍِيٓ 

فتتتتتتتتتتتتتي اٌعّتتتتتتتتتتتتتً 

 االرتّب ي

01 41 4 57 6 85 - - 06 07 4 01 

 ث

ث تتتتتتتتتتجت تتتتتتتتتتتٛفس 

تٍصِبد اٌجضتتتج ِ تتت

االرتّتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب ي 

ٚاٌّىبتتتتت اٌخب تتتخ 

ثبأليصتتتتتتتتتتتتتتتتتبئييٓ 

 االرتّب ييٓ

16 81 - - 8 8 4 67 18 18 4 01 

 211 24 211 33 211 7 211 35 211 1 211 16 اٌّزّٛع

%( من 86( تبين إنَّ نسبة )82في جدول )الواردة لبيانات من خظل مظحظة ا    
يعطي فرصة كاممة لألخصائي االجتماعي مل الدور الريادي لمعأنَّ بالمبحوثين أشاروا 

نَّ االجتماعي في ممارسة دوره  أكدوا عمى الدعم الكامل من قبل %( 15)نسبة ، وا 
المدراء العاممين في المحاكم لألخصائي االجتماعي لو األثر البالح في الدور الريادي 

نَّ لمعمل االجتماعي ،  ل التشجيعية المبحوثين أكدوا عمى العوام %( من25)نسبة وا 
والترقيات والحوافز المالية لألشخاص العاممين في العمل االجتماعي ، بينما كانت نسبة 

%( منيم مؤكدين عمى توافر مستمزمات البحث االجتماعي والمكاتب الخاصة 16)
 .  يناالجتماعي يناألخصائيب

 (84جدول )
جعمو متقبل لممواقف بين حصول األخصائي االجتماعي عمى استقظلية تامة في عممو يي

 اإلشكالية بمستوى عالي 

 اإلجابة
 مج المدراء القضاة

 % عدد % عدد % عدد
 %64 74 %72 85 %64 47 نعم
 %14 14 %12 2 %14 12 ال
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 %122 118 %122 22 %122 68 المجموع
 

إجابتيم بـ)نعم( ( مبحوثًا من عينة الدراسة كانت 74)( إنَّ 84يتضح من الجدول )    
%( ، وبعد إجراء اختبار 14( أجابوا بـ)ال( بنسبة )14%( ، و)64ثمون ما نسبتو )ويم

( 2,27( عند مستوى ثقة )25,14) تساوي( أتضح أنَّ قيمتو المحسوبة 8×1مربع كاي )
( ، مما يعني أنَّ ىناك فروقًا 2,64( ، وىي أكبر من القيمة الجدولية )1ودرجة حرية )

إننا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل فرضية الدراسة القائمة ذات داللة إحصائية ، وعميو ف
ى استقظلية في عممو يجعمو متقبل لعممو بدرجات محصول األخصائي االجتماعي ع)

 ( . ايجابية عالية
نستنتج من ذلك إنَّ بعض المبحوثين من القضاة والمدراء في محاكم األحوال     

الجتماعي بشكل كبير ، وعادة يكون الشخصية يؤكدون عمى تيميش دور األخصائي ا
 إعطاءحداثة المينة نسبيًا في بمدنا من جية وعدم  إلىدوره غير واضح ، يرجع ذلك 

الحالة المعروضة ومعالجتيا من جية أخرى فرصة كافية لألخصائي االجتماعي بدراسة 
 . 
 
 
 
 

 (87جدول )
صية بأعمال خارجة إنَّ تكميف األخصائي االجتماعي في محاكم األحوال الشخيوضح 

 عدم تقبل واجباتو األصمية  إلىعن تخصصو يدفعو 

 اإلربثخ
 ِذ اٌّدزاء اٌمضبح

 %  د  %  د  %  د 

 %6225 80 %63 19 %62 51 َؼى

 %3825 42 %38 11 %31 31 ال

 %211 223 %211 41 %211 23 اٌّزّٛع
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الشخصية بإعمال تكميف األخصائي في محاكم األحوال ( إنَّ 87الجدول )يبين     
( 52عمى ذلك ) اجباتو األصمية ، فقد أجابو خارجة عن تخصصو يدفعو إلى عدم تقبل 

( 48)في حين أجاب %( ، 48,7) منسبتيبمغت بـ)نعم( و فردًا من أفراد عينة الدراسة 
( أتضح أنَّ 8×1%( ، وبعد إجراء اختبار مربع كاي )25,7) تيمنسبوبمغت منيم بـ)ال( 

( ، وىي أكبر 1( ودرجة حرية )2,27( عند مستوى ثقة )5,2) تساوية قيمتو المحسوب
( ، مما يعني أنَّ ىناك فروقًا ذات داللة إحصائية ، وعميو 2,64من القيمة الجدولية )

تكميف األخصائي فإننا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل فرضية الدراسة القائمة )
رجة عن تخصصو يدفعو إلى عدم االجتماعي في محاكم األحوال الشخصية بإعمال خا

العمل  يفاالجتماعي نستنتج من ذلك تتكون رغبة األخصائي ،  تقبل واجباتو األصمية(
االجتماعي من خظل إتاحة الفرصة لو الستغظل مياراتو وخبراتو ألداء العمل عمى أكمل 
وجو من خظل عدم تكميفو بأعمال خارجة عن اختصاصو في محاكم األحوال الشخصية 

. 
 (84جدول )

رأي المبحوثين بأنَّ لألخصائي االجتماعي دور في تطوير العمل االجتماعي يوضح 
عظء أىميتو في المحاكم   وا 

 اإلربثخ
 ِذ اٌّدزاء اٌمضبح

 %  د  %  د  %  د 

 %83 12 %60 11 %81 64 َؼى

 %28 30 %40 12 %22 11 ال

 %211 223 %211 41 %211 23 اٌّزّٛع

يمثمون بـ)نعم( و ( مبحوثًا من عينة الدراسة أجابوا 68)( إنَّ 84لجدول )اتضح من ي    
 .%( 85) تيمبنسبو بـ)ال(  واأجابمنيم  (85)و%( ، 52)ما نسبتو 

نستنتج من ذلك بأنَّ لألخصائي االجتماعي دور ميم في تطوير العمل االجتماعي     
ات المصاحبة لممشكمة ، في المحاكم العدلية ، من خظل التركيز عمى تخفيف التوتر 

نَّ  والعمل عمى توفيق الطرفان نحو تحقيق األمل المرتبط بعودة الحياة الزوجية ، وا 
الخطوة نحو المساعدة وتطوير العمل االجتماعي ىي تكوين العظقات الودية المينية 
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ىا الفعالة مع الكادر الوظيفي في المؤسسة والتي قواميا االحترام والثقة المتبادلة ودور 
 المتوقع لإلسيام في معالجة المشكظت االجتماعية . 

اختبار مربع كاي وألجل معرفة أىمية الفرق المعنوي بين إجابات المبحوثين أجرينا     
وىي أكبر من القيمة الجدولية ( 84,14) تساويفوجدنا أنَّ القيمة المحسوبة ( 8×1)
يو فإننا نرفض الفرضية ( ، وعم1( ودرجة حرية )2,27عند مستوى ثقة )( 2,64)

 . الصفرية ونقبل فرضية الدراسة 
 (85جدول )

رأي المبحوثين حول ضرورة األخذ بوجية نظر األخصائي االجتماعي في محاكم يوضح 
 األحوال الشخصية في معالجة المشكظت المعروضة 

 اإلجابة
 مج المدراء القضاة

 % عدد % عدد % عدد
 %58 61 %55 82 %51 76 نعم
 %86 21 %82 5 %87 84 ال

 %111 118 %111 01 %111 88 المجموع
ـ)نعم( تيم بجابفردًا من أفراد عينة الدراسة كانت إ( 61)( إنَّ 85الجدول )تضح من ي    
نَّ و %( ، 58)يمثمون ما نسبتو و  وبعد  ،%( 86) ة بمغتبنسبو بـ)ال(  منيم أجابوا (21)ا 

( عند مستوى 88,28) قيمتو المحسوبة كانت أتضح إنَّ ( 8×1اختبار مربع كاي )إجراء 
مما يعني أنَّ ( ، 2,64وىي أكبر من القيمة الجدولية ) (1( ودرجة حرية )2,27ثقة )

 .نرفض الفرضية الصفرية ىناك فروقًا ذات داللة إحصائية ، فإننا نقبل فرضية الدراسة و 
االجتماعي تتوقف  في العملألخصائي االجتماعي إمكانية انستنتج من ذلك بأنَّ     

عمى مدى إلمامو بالطرق واألساليب التي يتعامل بيا مع المواقف اإلشكالية األسرية من 
 وكفاءتو من جية أخرى .مينتو جية والى الخبرة في مجال 

 
 (86جدول )
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عام ايجابي في حل  يرأي المبحوثين أنَّ العمل االجتماعي يتجو نحو تكوين رأيوضح 
 ثة مشكظت المجتمع الحدي

 اإلجابة
 مج المدراء القضاة

 % عدد % عدد % عدد
 %57 67 %72 86 %54 41 نعم
 %81 82 %5 8 %84 81 ال

 %111 118 %111 01 %111 88 المجموع
يمثمون ـ)نعم( و ( مبحوثًا من عينة الدراسة أجابوا ب67)( إنَّ 86الجدول )تضح من ي    

نَّ %( ، 57)ما نسبتو  إجراء وبعد  ،%( 81)ة بـ)ال( بنسب بتيمإجامنيم كانت  (82)وا 
( عند مستوى ثقة 26,66) تساويالمحسوبة  ةقيمالأتضح إنَّ ( 8×1اختبار مربع كاي )

مما يعني أنَّ ىناك ( ، 2,64وىي أكبر من القيمة الجدولية ) (1( ودرجة حرية )2,27)
 .لفرضية الصفرية نرفض انقبل فرضية الدراسة و وعميو فإننا فروقًا ذات داللة إحصائية ، 

ىناك عظقة بين ما يحدث من ظروف يمر بيا المجتمع العراقي نستنتج من ذلك أنَّ     
أدت إلى وجود مشكظت حديثة في طياتو ، مثل زيادة نسبة الطظق عمى الزواج ، 
والزواج خارج المحكمة ، وقضايا إثبات النسب ، وقضايا االغتصاب ، فضًظ عن أثر 

 . ى زيادة معدالت الجريمة المنظمةالتكنولوجيا عم
 

 (87جدول )
يبين رأي المبحوثين حول وجود األخصائي االجتماعي ضمن إطار العمل االجتماعي 

 يساعد القيادات المجتمعية عمى معالجة مشكظت المجتمع في الوقت الحاضر 

 اإلربثخ
 ِذ اٌّدزاء اٌمضبح

 %  د  %  د  %  د 

 %19 100 %90 28 %19 83 َؼى

 %11 12 %10 3 %11 9 ال

 %211 223 %211 41 %211 23 اٌّزّٛع

( فردًا من 122)نَّ ، ظير بأ( 87الجدول )من خظل مظحظة البيانات الواردة في     
 األخصائي%( مؤكدين إنَّ وجود 67)بنسبة بمغت ـ)نعم( و عينة الدراسة أجابوا ب
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ال الشخصية يساعد القيادات االجتماعي ضمن إطار العمل االجتماعي ومحاكم األحو 
فردًا  (18)المجتمعية عمى معالجة مشكظت المجتمع في الوقت الحاضر ، في حين أنَّ 

 .%( 11) ويمثمون ما نسبتوبـ)ال(  من عينة الدراسة كانت إجابتيم
اختبار مربع وألجل التعرف عمى أىمية الفرق المعنوي بين إجابات المبحوثين أجرينا     

( 2,64وىي أكبر من القيمة الجدولية )( 87,14)المحسوبة  توقيمبمغت و ( 8×1كاي )
يدعونا إلى رفض الفرضية الصفرية مما ،  (1( ودرجة حرية )2,27عند مستوى ثقة )

 .وقبول فرضية الدراسة 
 (22جدول )

 يوضح عوامل نجاح القضاة في الحد من المشكظت األسرية
عوامل نجاح القضاة في الحد من 

 األسرية المشكالت
 مج المدراء القضاة

 % مج % اإلجابة % اإلجابة

 أ

تعطتتتي تشتتتسظعبد اٌمبٔٛٔيتتتخ اٌتتتتي اٌ

ٌٍمبضي سٍطخ أٚستع ٌٍضتد ِتٓ تٍته 

 اٌّشىيد األسسظخ

11 18% 8 7% 18 11% 

 ة

اٌتتتتتتدزظت ٚاٌتل٘يتتتتتً ٌٍمضتتتتتبح فتتتتتي 

ِزتتتتتتتبالد اإل تتتتتتتيس االرتّتتتتتتتب ي 

 سسياأل

01 08% 18 41% 40 08% 

 د
صبص تجسح ٚاالياالستعبٔخ ثلً٘ اٌخ

 االرتّب ي
41 51% 16 50% 57 51% 

 %211 223 %211 41 %211 23 اٌّزّٛع

الذين أجابوا عمى أنَّ نَّ بأ( تبين 22من خظل مظحظة البيانات الواردة في جدول )    
التشريعات القانونية واالجتماعية ىي التي تعطي لمقضاة سمطة أوسع لمحد من المشكظت 

نَّ )%( 11) تونسبد أفراد عينة الدراسة يمثمون ما ( فر 18األسرية ) ( منيم وبنسبة 42، وا 
%( أكدوا عمى التدريب والتأىيل لمقضاة في مجاالت اإلصظح االجتماعي واألسري 26)

( فردًا منيم 75ىو سبب في نجاح القضاة في الحد من المشكظت األسرية ، بينما كان )
عانة بأىل الخبرة واالختصاص االجتماعي في %( إجابتيم ىي االست71وبنسبة بمغت )

 معالجة المشكظت األسرية .
لجميع الفقرات ، وجدنا إنَّ القيمة المحسوبة لمفقرات مربع كاي وبعد احتساب قيمة     

عند ( 2,64( وىي اصغر من القيمة الجدولية )8.26،  2,28)أ،ب( عمى التوالي )
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و فإننا نقبل الفرضية الصفرية )فرضية ، وعمي (1( ودرجة حرية )2,27مستوى ثقة )
( ، أما لمفقرة )ت( فقد إحصائيةالعدم( القائمة )إنو ليس ىناك فروقًا معنوية ذات داللة 

( ، عند 2,64أكبر من القيمة الجدولية )( وىي 12,74كانت القيمة المحسوبة ليا ىي )
لصفرية ونقبل فإننا نرفض الفرضية ا ، وعميو (1( ودرجة حرية )2,27مستوى ثقة )

 فرضية الدراسة . 
 (21جدول )

يبين رأي المبحوثين بوجود األخصائي االجتماعي في محاكم األحوال الشخصية يساعد 
 عمى توفير الجيد والوقت في حسم القضايا المعروضة 

 اإلجابة
 مج المدراء القضاة

 % عدد % عدد % عدد
 %56 65 %52 81 %62 44 نعم
 %88 87 %22 7 %82 14 ال

 %111 118 %111 01 %111 88 المجموع
وجود األخصائي االجتماعي في محاكم األحوال نَّ بأ( 21الجدول )يتضح من     

الشخصية يساعد عمى توفير الجيد والوقت في حسم القضايا المعروضة ، ولقد أجاب 
سبتو يمثمون ما نـ)نعم( و ( فردًا من أفراد عينة الدراسة ب65عمى ىذا السؤال أعظه )

 .%( 88)وبنسبة بـ)ال( منيم  (87)%( ، في حين أجاب 56)
وىذا ما يؤكد ما تسعى إليو دراستنا الحالية بدور العمل االجتماعي في محاكم     

األحوال الشخصية من خظل دور األخصائي االجتماعي باعتباره المنشط والمدافع عن 
عدد األخصائيين االجتماعيين في  المستفيدين في حسم قضاياىم ، ويعتمد ىذا عمى زيادة

 كل محكمة مع الدعم الكامل من قبل المؤسسات القضائية ليم . 
( وىي أكبر من 24,8)وجدنا قيمتو المحسوبة تساوي مربع كاي وعند احتساب قيمة     

وعميو فإننا نرفض ،  (1( ودرجة حرية )2,27( عند مستوى ثقة )2,64القيمة الجدولية )
 ة ونقبل فرضية الدراسة .الفرضية الصفري

 

 (28جدول )
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حل القضايا المعروضة األخصائي االجتماعي في حول مساىمة رأي المبحوثين  وضحي
  يساعد عمى قناعة المواطنين المجوء إليو

 اإلجابة
 مج المدراء القضاة

 % عدد % عدد % عدد
 %77 44 %75 15 %42 47 نعم
 %41 44 %42 12 %42 22 ال

 %111 118 %111 01 %111 88 المجموع
 

ن أفراد عينة الدراسة أجابوا بـ)نعم( ـ( فردًا م44)نَّ إ( 28ن الجدول )ـيتضح م    
نَّ )77ون ما نسبتو )ـويمثم إجراء وعند ، %( 41بنسبة )م أجابوا بـ)ال( ـ( مني44%( ، وا 

من  أصغر( وىي 2,4قيمتو المحسوبة تساوي )إنَّ الدنا ـوج( 8×1)ع كاي ـمرباختبار 
 نقبلو فإننا ـ( ، وعمي1( ودرجة حرية )2,27( عند مستوى ثقة )2,64القيمة الجدولية )
ة إحصائية بين متغير وآخر( ، ـي تقول )ليس ىناك عظقة ذات داللـالتالفرضية الصفرية 

)إنَّ مساىمة األخصائي االجتماعي في حل القضايا القائمة فرضية الدراسة  ضـونرف
 .قناعة المواطنين المجوء إليو(  المعروضة يساعد عمى

 
 (22جدول )

يبين رأي المبحوثين حول استحقاق األخصائي االجتماعي )معاون قاضي( مقارنة مع ما 
 ىو حاصل في بعض الدول العربية 

 اإلجابة
 مج المدراء القضاة

 % عدد % عدد % عدد
 %64 74 %72 85 %64 47 نعم
 %14 14 %12 2 %14 12 ال

 %111 118 %111 01 %111 88 المجموع
يبين لنا رأي المبحوثين من القضاة والمدراء حول استحقاق األخصائي ( 22جدول )    

االجتماعي منصب )معاون قاضي( مقارنة مع ما ىو معمول بو في بعض الدول العربية 
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 منسبتيكانت بـ)نعم( و  عندما أجابوا ( فردًا من أفراد عينة الدراسة74)، فقد أكد ذلك 
 %( .14) تونسبويمثمون ما بـ)ال( وكانت إجابتيم ( منيم 14) رفض%( ، في حين 64)

( وىي أكبر من 25,14تساوي ) ىاوجدنا( 8×1)احتساب قيمة مربع كاي وبعد     
( ، وعميو فإننا نرفض 1( ودرجة حرية )2,27( عند مستوى ثقة )2,64القيمة الجدولية )

دراسة )نعيم إسماعيل الدليمي(  ع، وىذا يتفق مسة الفرضية الصفرية ونقبل فرضية الدرا
عمم االجتماع والخدمة االجتماعية من العموم ذات الصمة بالييكل البنيوي  الذي َعدَّ 

لألسرة والمجتمع ، كما أنَّ لمقضاة دورًا في صيانة األسرة والمجتمع من خظل تطبيقاتو 
وصاية واألحوال الشخصية ، لذا فإنَّ في المواضيع المتعمقة بقضايا التفريق والحضانة وال

االىتمام بالبحث االجتماعي وأىميتو داخل المحاكم ىو اىتمام باألسرة والمجتمع ، ويجب 
المساىمة في دعم القضاء والمساعدة لو في أخذ دوره في توفير األمن االجتماعي في 

 .المجتمع 
 
 
 
 

 (24جدول )
تماعي منصب )معاون قاضي( ، إن رأي العينة في استحقاق األخصائي االجيوضح 

 كان الجواب بـ)نعم(
إْ وبْ اٌزٛاة 

 ثـ)ٔعُ(

 ِذ اٌّدزاء اٌمضبح

 % ال % ٔعُ % ال % ٔعُ % ال % ٔعُ

 أ

ٌفتتش اٌّزتبي 

أِبِتتتتتتتتتتتتتتتتتتٗ 

ٚاٌشتتتتتتتتتتعٛز 

ثّىبٔتتتتتتتتتتتتتتتٗ 

 اٌٛظيفيخ

24 23 1 65 5 21 - - 21 23 1 46 

 ة

ظ ب دٖ  ٍ  

اإلثتتتداع فتتتي 

ٍّٗ  

33 43 3 26 25 72 6 12 47 43 1 46 

 د
ظىتتْٛ ِتمجتتً 

ٌعٍّتتتتٗ ثىتتتتً 
45 53 5 42 6 33 3 33 43 53 7 41 
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 لتتتخ ٚإتمتتتبْ 

ثّتتتتتب ظتتتتتتٛفس 

ٌدظتتتتتتٗ ِتتتتتتٓ 

يجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتسح 

 ِٚعسفخ

 211 31 211 33 211 1 211 34 211 24 211 73 اٌّزّٛع

%( من المبحوثين 17نسبة )نَّ إ( تبين 24جدول )المن خظل البيانات الواردة في     
االجتماعي منصب )معاون قاضي( لفتح المجال  األخصائي إلى أنَّ استحقاق أشاروا

نَّ نسبة )أمامو والشعور بمكانتو الوظيفية ،  ىذا المنصب يساعده نَّ %( أكدوا عمى أ27وا 
نَّ نسبة ) اإلبداععمى  %( أكدوا عمى أنَّ ىذا المنصب يجعل 48في عممو ، وا 

تقاناالجتماعي متقبًظ لعممو بكل دقة  األخصائي توفر لديو من خبرة ومعرفة ، لما ي وا 
ألخصائي االجتماعي دورًا رائدًا في إجراءات المحاكمة وال لوالغاية من ذلك ىي أن يكون 
نما ) ساعد قاضي( ، بحيث يساعد المحكمة في اتخاذ القرارات ميتم التعامل معو كخبير وا 

)أ،ب،ت( عمى ( لمفقرات 8×1)مربع كاي وعند إجراء اختبار المناسبة لتحقيق العدالة ، 
( ، إذن القيمة 84.8،  17,74،  1,26التوالي كانت القيمة المحسوبة تساوي )

( 2,27عند مستوى ثقة )( 2,64المحسوبة لمفقرة )أ( ىي اصغر من القيمة الجدولية )
لذلك نقبل الفرضية الصفرية ونرفض فرضية الدراسة ، أما الفقرتان  (1ودرجة حرية )

عند مستوى ثقة ( 2,64)حسوبة أكبر من القيمة الجدولية )ب،ت( فكانت قيمتيما الم
 .  لذلك نرفض الفرضية الصفرية ونقبل فرضية الدراسة،  (1( ودرجة حرية )2,27)

 (27جدول )
في محاكم األحوال األخصائي االجتماعي المبحوثين عن معوقات أداء يوضح رأي 

 الشخصية
 معوقات أداء األخصائي االجتماعي

 وثينحسب رأي المبح
 مج المدراء القضاة

 % مج % اإلجابة % اإلجابة

 أ
االرتّتتب ي  تتٓ  األيصتتبئي تتصٚ  

 اٌعًّ في ِضبوُ األصٛاي اٌشخصيخ
16 81% 4 10% 81 18% 

 ة

االرتّتب ي ِٙبِتٗ  األيصبئيإّ٘بي 

اٌٛظيفيخ ث جت  دَ ٚرٛ  اٌضتٛافص 

 اٌّب ظخ ٚاٌتشزيعيخ

87 00% 10 40% 41 06% 
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 د

دَ إ تتتتدا  خ اٌخجتتتتسح ث تتتتجت  تتتتٍتتتتل

االرتّتب ييٓ ِتٓ يتيي  األيصتبئييٓ

اٌدٚزاد اٌتدزظجيتخ ٚاٌتل٘يتً اٌعٍّتي 

 اٌّطٍٛة . 

14 17% 5 17% 19 17% 

 ث

 اإلشتىبٌيلٍخ ٚ ي  بصت اٌّٛلت  

 األيصتتتتتتتبئي)اٌّ تتتتتتتتفيد( ٌتتتتتتتدٚز 

 االرتّب ي

0 4% - - 0 0% 

 د
 تتتتدَ تخصصتتتتٗ فتتتتي ِزتتتتبي  ٍتتتتُ 

 االرتّبع ٚاٌخدِخ االرتّب يخ
7 8% - - 7 6% 

 س

 تتدَ إٌّبِتتٗ ثبٌتشتتسظعبد اٌمبٔٛٔيتتخ 

ٚاالرتّب يتتتتتتتتتخ اٌّتعٍمتتتتتتتتتخ فتتتتتتتتتي 

 ايتصب ٗ

4 5% 8 7% 6 5% 

 ط
 تتدَ تتتٛفس اٌّىتتبْ اٌّيئتتُ إلرتتساء 

 اٌّمبثيد اٌخب خ في  ٍّٗ
11 10% 6 81% 17 15% 

 %111 118 %111 01 %111 88 اٌّزّٛع

لذين أجابوا عمى انَّ بأ( تبين 27البيانات الواردة في الجدول )مظحظة من خظل     
الفقرة )أ( وىي عزوف األخصائي االجتماعي عن العمل في محاكم األحوال الشخصية 

( فردًا من أفراد العينة 82بأنيا سبب من أسباب معوقات أداء األخصائي االجتماعي )
نَّ )%( 16)ويمثمون ما نسبتو  %( أكدوا عمى الفقرة )ب( 24( منيم وبنسبة )42، وا 

ميامو الوظيفية بسبب عدم وجود الحوافز المادية ائي االجتماعي ألخصوىي إىمال ا
نَّ ) كانت إجابتيم عمى الفقرة )ت( %( 15) تونسب( منيم يمثمون ما 17والتشجيعية ، وا 

االجتماعيين من خظل الدورات التدريبية  األخصائيينوىي قمة الخبرة بسبب عدم إعداد 
نَّ ) %( أجابوا عمى الفقرة )ث( وىي قمة 2م بنسبة )( مني2والتأىيل العممي المطموب ، وا 

االجتماعي أحد معوقات عمل  األخصائيلدور  اإلشكاليالموقف  أصحابوعي 
%( أكدوا عمى الفقرة )ج( وىي عدم 4( منيم بنسبة )5االجتماعي ، و) األخصائي

نَّ ) ح( ( أجابوا عمى الفقرة )4تخصصو في مجال عمم االجتماع والخدمة االجتماعية ، وا 
االجتماعي بالتشريعات القانونية واالجتماعية المتعمقة في  األخصائيوىي عدم إلمام 

نَّ )7بنسبة ) اختصاصو %( أكدوا عمى الفقرة )خ( وىي 17( منيم وبنسبة )15%( ، وا 
 عدم توفر المكان المظئم إلجراء المقابظت الخاصة في عممو . 

ئيين االجتماعيين لم يفضموا العمل في ىناك الكثير من األخصا وجممة القول فإن    
محاكم األحوال الشخصية بسبب عدم توفر الجو المظئم لعمميم بسبب قمة اإلمكانيات 
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والمستمزمات المادية إلجراء عمميات البحث االجتماعي لمحاالت المعروضة أماميم ، 
،       حيث فضًظ عن عدم وجود الحوافز المالية والتشجيعية لألخصائيين االجتماعيين 

%( من مجموع إجابات المبحوثين ، فضًظ عن 24شكمت ىذه الفقرة أعمى نسبة بمغت )
سرية في     المجتمع ، وقد ذلك قمة الدورات التدريبية التي تساىم في نشر الثقافة األ

تخصص األخصائي االجتماعي في مجال      عمم االجتماع  مسجمت الفقرة )ج( بعد
، وذلك من خظل المسح الميداني لمدراسة      الحالية ، وجد  والخدمة االجتماعية

الباحث أنَّ ىناك أخصائيين اجتماعيين في اختصاصات مثل عمم النفس واإلرشاد 
عمم  فضًظ عنماجستير وخريج كمية الشريعة ، ممن حمموا شيادة ادة يشو التربوي ، 

شريعات القانونية واالجتماعية ، النفس العام ، كذلك عدم إلمام األخصائي االجتماعي بالت
لمبحث االجتماعي تعدان من معوقات األداء في العمل  السيماوعدم وجود مكاتب 

 االجتماعي .
 
 

 (24جدول )
يوضح مقترحات المبحوثين لرفع كفاءة األخصائي االجتماعي من خظل ممارسة العمل 

 االجتماعي في محاكم األحوال الشخصية
 بات المدراءإجا ت إجابات القضاة ت
رفع مستوى الوعي االجتماعي بين أفراد  1

 المجتمع
العنف والكممات  عمالاالبتعاد عن است 1

 المستفيدين عالجارحة م
زيادة عدد األخصائيين االجتماعيين  8

 والعمل عمى رفع كفاءتهم
 االتزان العاطفي واألخالقي 8

إدخال أعداد من األخصائيين  0
ز بالجدية مع االجتماعيين دورات تمتا

 إجراء اختبارات لهم لغرض التقويم

منع التدخالت من قبل األهل في معالجة  0
 المشكالت المعروضة أمامه

تعريف المجتمع بالدور الذي يقوم به  4
األخصائيون االجتماعيون وتحصين 
األسرة عن طريق وسائل اإلعالم 

نضوج الثقافة االجتماعية في محيط العمل  4
تماعي لتجسيد دور األخصائي االج

االجتماعي ألنه هو الوحيد الممم 
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بالتشريعات االجتماعية والمفاهيم العممية  والصحافة
 لمهنته . 

تهيئة ظروف العمل والمكان المناسب  5
مع الموازم واألجهزة المكتبية لألخصائيين 

 االجتماعيين ألداء مهامهم بنجاح

التواصل مع أسر أصحاب الموقف  5
خالل الزيارات الميدانية اإلشكالي من 

لمناطق السكن عمى أن تكون محددة في 
وقت ما ، لمتعرف عمى أحوالهم المعيشية 
وظروف سكنهم والبيئة التي يعيشون فيها 

 . 
االهتمام بالمكانة االجتماعية والحالة  6

 االقتصادية لألخصائيين االجتماعيين
الموضوعية في العمل واالبتعاد عن التحيز  6

 ية في حسم المنازعات األسرية . والذات
إجراء توعية عامة لمتعرف بأهداف  7

 البحث االجتماعي مع عقد ندوات
 ومؤتمرات

 

إيجاد طرق حديثة إلجراء البحث  7
ن االجتماعي ألنه ما يجري اآلن عبارة ع

 استجواب فقط
     

االهتمام باألخصائيين االجتماعيين من  8
دعمه بل المؤسسة التي يعمل بها و ق

ماديًا ومعنويًا مع إشراكه بالمكافئات 
 التشجيعية 

ال تقل جمسات البحث االجتماعي  نأ 8
ألطراف النزاع عن ثالث جمسات ولمدة 

 شهر واحد 

عدم تكميف األخصائي االجتماعي  9
 بأعمال بعيدة عن اختصاصه

أن يتصف األخصائي االجتماعي بالنزاهة  9
ويكون عمى درجة عالية من الخمق 

الوعي االجتماعي الستيعاب الخصوم و 
 وكسب ثقتهم 

عند إجراء الصمح عميه تشجيع أحد  11 السرية في العمل  11
األطراف ببعض التنازالت لنجاح عممه 

 االجتماعي 
العمل عمى إيفاد األخصائيين  11

االجتماعيين في دورات عممية خارج 
القطر لزيادة خبراتهم واالطالع عمى 

 جتماعي في الدول األخرىركائز العمل اال

االستفادة من تجارب الدول المتطورة في  11
نَّ  مجال البحث االجتماعي ، خاصة وا 
العراق قد تعرض الى ظروف جعمته متأخرًا 

 عن بقية الدول األخرى 
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 املبحث الثاوي
 األخصائيىن االجتماعيىن والىفسيىن يف حماكم األحىال الشخصيت 

ئيون االجتمــاعيون والنفســيون القــادة المتخصصــين فــي العمــل االجتمــاعي يعــد األخصــا    
والمينـــي فـــي الخـــدمات االجتماعيـــة فـــي مجـــاالت الخدمـــة االجتماعيـــة الفرديـــة والجماعيـــة 
والمجتمعيــة مــن خــظل مكاتــب الخدمــة االجتماعيــة والبحــث االجتمــاعي ، لغــرض معالجــة 

طبيـــق تقنيـــات الخدمـــة االجتماعيـــة وحـــل المشـــكظت األســـرية وليـــم القـــدرة والميـــارة عمـــى ت
شباع حاجاتيم .   مشكظت المستفيدين وا 

األخصوائيني االجتمواعيني احملىر األول . البياواث األوليت عه املبحوىثني موه  -
 : والىفسيني

 . العمر : 1
 (25جدول )

 يبين توزيع العينة حسب الفئات العمرية
 النسبة المئوية العدد الفئات العمرية

86-28 8 4% 
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22-25 18 84% 
26-48 81 44% 
42-45 12 88% 
46-78 1 8% 
72-75 -- -- 

 %111 46 المجموع
-86%( مــن المبحــوثين تتــراوح أعمــارىم بــين    )4( يوضــح إنَّ نســبة )25الجــدول )    
نَّ )28 ( ســنة ، فيمــا كانــت أعمــى 25-22%( مــنيم تتــراوح أعمــارىم بــين )84( ســنة ، وا 

%( فكانـــت 88( ســـنة ، أمـــا نســـبة )48-26تنحصـــر أعمـــارىم بـــين )%( 44نســـبة وىـــي )
-46%( مـن المبحــوثين بأعمــار )8( سـنة ، بينمــا سـجمت نســبة )45-42ضـمن الفئــات )

 ( سنة .  78
يتضح من ىذا الجدول إنَّ أعمى نسبة لممبحوثين من األخصائيين االجتماعيين     

ة من بين الفئات العمرية ، في ( سنة كونيا الفئة الوسيط48-26والنفسيين من عمر )
( عممًا بأنَّ االنحراف المعياري ألعمار 78-46حين كانت أقل نسبة تقع في الفئة )

 ( . 12,24( بينما بمح الوسط الحسابي ليا )4,27العينة ىو )
 

 :  النوع االجتماعي. 8
واإلناث من الذكور خصائيين االجتماعيين والنفسيين تحديد نسبة المبحوثين من االل    

 ولغرض معرفة نسبة مساىمة المرأة والرجل في مجال العمل االجتماعي . 
 (26جدول )

 يبين توزيع العينة حسب النوع االجتماعي
 إٌ جخ اٌّئٛظخ اٌعد  إٌٛع االرتّب ي

 %61 21 ركٕس

 %39 11 إَبث

 %211 57 اٌّزّٛع

بالنسبة عينة المن مجموع %( 41( إنَّ الذكور يشكمون نسبة )26جدول )اليتضح من     
، نستنتج من %( 27بينما تشكل نسبة اإلناث )لألخصائيين االجتماعيين والنفسيين ، 



 الباب الثاني : الدراسة امليدانية 
 

 

333 

ذلك أنو البد من وجود أخصائيين اجتماعيين ونفسيين من اإلناث لوجود مواضيع خاصة 
 .   ال يباح بيا إال أمام اإلناث من االختصاصات االجتماعية

 

 : سنوات الخدمة . 0
 (27ل )جدو 

 يبين عدد سنوات الخدمة في محاكم األحوال الشخصية
 انُغجخ انًئٕٚخ انؼذد   خػذد عُٕاد انخذي

1-9 10 22% 

10-19 15 32% 

20-29 11 39% 

30-39 3 8% 

40-49 -- -- 

 %211 57 اٌّزّٛع

 

ما بين %( من عينة الدراسة تتراوح خدمتيم 88( إنَّ نسبة )27يظير من الجدول )    
نَّ 1-7) ( 87-82%( ، والسنوات )28( سنة كانت نسبتيم )17-12)( سنوات ، وا 

وىي األعمى من بين النسب المئوية لممبحوثين ، في حين كانت %( 27) منسبتي كانت
عممًا بأنَّ االنحراف ، ( 27-22)%( من العينة تتراوح خدمتيم الفعمية ما بين 5نسبة )

 ( .84,2أما الوسط الحسابي فكانت قيمتو ) ( ،16,1المعياري لسنوات الخدمة ىو )
 : عنوان الوظيفة . 4

 (42جدول )
 يبين توزيع العينة حسب العنوان الوظيفي

 النسبة المئوية العدد النوع االجتماعي
 %71 48 باحث اجتماعي
 %7 4 معاون قضائي
 %111 46 المجموع
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%( ىو بعنوان 71نسبتو )( من المبحوثين يمثمون ما 48يوضح إنَّ )( 42الجدول )    
ئي( متواجدين امعاون قض%( ىم بعنوان )7نسبة )( منيم ب4)باحث اجتماعي( ، و)

 ضمن مكاتب البحث االجتماعي .
 : التحصيل العممي . 5

 (41جدول )
 يوضح التحصيل العممي لعينة الدراسة

 النسبة المئوية العدد التحصيل العممي
 %4 8 دبموم

 %47 22 بكالوريوس
 %5 2 دبموم عالي
 %84 11 ماجستير
 -- -- دكتوراه

 -- -- أخرى تذكر
 %111 46 المجموع

نَّ نسبة )لألخصائي االجتماعي ، ( يبين التحصيل العممي 41جدول )     %( منيم 4وا 
، بينما الحاصمين عمى شيادة البكالوريوس %( 47و)حاصمين عمى شيادة الدبموم ، 

%( 84، أما الحاصمين عمى نسبة ) شيادة دبموم عالي %( ممن يحممون5كانت نسبة )
فيم حممة شيادة الماجستير في العموم التربوية والنفسية تم تعينيم في السنوات األخيرة ، 
وىذا يتفق مع دراسة )مروة محمد الناصر( بأنَّ مشاركة األخصائي النفسي أو الطبيب 

ث االجتماعي ضرورية حيث تقدم النفسي في معالجة المشكظت األسرية في مكاتب البح
خدمات عن طريق مظحظة الحاالت وما يصدر عنيا من تصرفات سموكية في مواقف 
اجتماعية ومعاونة المستفيدين في التغمب عمى متاعبيم النفسية ، إضافة إلى االشتراك 

 .  في االجتماعات والمؤتمرات والبحوث العممية بشأن األحوال الشخصية لممستفيدين 
 
 : التخصص العممي  .6

 (48جدول )
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 يبين توزيع العينة حسب العنوان الوظيفي
 النسبة المئوية العدد التخصص العممي
 %25 15 عمم االجتماع

 %86 12 الخدمة االجتماعية
 %27 14 العموم التربوية والنفسية

 -- -- إرشاد نفسي
 %111 46 المجموع

حوثين من األخصائيين االجتماعيين بين التخصص العممي لممب( ي48الجدول )    
%( ، أما 25( يمثمون ما نسبتو )15والنفسيين والذين كانوا في تخصص عمم االجتماع )

%( ، في حين كان عدد المبحوثين من 86( بنسبة )12لخدمة االجتماعية كان عدد )ا
 %( .27( بنسبة )14تخصص العموم التربوية والنفسية )

 

 
 ث العلميت اخلاصت مبىضىع الذراست :احملىر الثاوي . البياوا

 (42جدول )
ساندًا لمقضاة في مبأنَّ من الضروري أن يكون دور األخصائي االجتماعي رديفًا و يبين 

 محاكم األحوال الشخصية
 النسبة المئوية العدد اإلجابة
 %67 27 نعم
 %17 5 ال

 %111 46 المجموع
     
وري أن يكون دور األخصائي االجتماعي ( بأنَّ من الضر 42يتضح من الجدول )    

رديفًا ومساندًا لمقضاة في محاكم األحوال الشخصية ، لقد أجاب في ىذا الجدول عن 
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%( ، في حين 67( فردًا من أفراد العينة بـ)نعم( ويمثمون ما نسبتو )27السؤال أعظه )
 %( . 17( وبنسبة بمغت )ال( منيم بـ)5أجاب )

معموماتو ومياراتو في توجيو  عملاألخصائي االجتماعي يستنستنتج من ذلك إنَّ     
تحقيق  إلىالتفاعل الذي يعتبر بدوره وسيمة لتحقيق األىداف العممية التي تؤدي 

وفض الخظفات بين األطراف المتنازعة ، فيو يقوم بدراسة التنظيمات االجتماعية ، 
الظاىرة  أسبابتحديد القضايا المعروضة أمام المحكمة ، مع  اجتماعية شاممة عن

ونتائجيا القريبة والبعيدة مع رفع تقرير مفصل عن القضية مشفوع بالتفاصيل التي توضح 
اختبار مربع  إجراءالقاضي التخاذ الحكم العادل ، وعند  إلىمظبسات القضية وخفاياىا 

ية كبر من القيمة الجدولأ( وىي 88,84القيمة المحسوبة تساوي ) إنَّ ( وجدنا 8×1كاي )
نرفض الفرضية  فإننا( ، وعميو 1( وبدرجة حرية )2,27( عند مستوى ثقة )2,64)

  الصفرية ونقبل فرضية الدراسة . 
 
 
 

 (44جدول )
دًا لمقضاة في نيوضح بأنَّ من الضروري أن يكون دور األخصائي االجتماعي رديفًا ومسا

 محاكم األحوال الشخصية ، إن كان الجواب بـ)نعم(

 ب بـ)نعم(إن كان الجوا
 مج اإلجابات

 % مج % ال % نعم

 أ
القـــدرة عمـــى ســـرعة التشـــخيص لممواقـــف 

 %15 6 %81 2 %14 7 اإلشكالية لممستفيدين

القـــدرة عمـــى كســـب ثقـــة أطـــراف الموقـــف  ب
 اإلشكالي

4 17% 4 87% 12 88% 

 ت
القـــدرة عمـــى تخفيـــف القمـــق لموقـــوف أمـــام 

 القاضي
7 86% 8 14% 11 84% 

 %25 15 %24 7 %25 18عرفــــة بأســــاليب التعامــــل مــــع اإللمــــام والم ث
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 المشكظت األسرية
 %111 46 %111 14 %111 08 المجموع

%( من 14( تبين إنَّ نسبة )44ي الجدول )ـفواردة ـمظحظة البيانات المن خظل     
ي ـدًا لمقضاء يساعد فندورًا رديفًا ومساي ـي االجتماعـألخصائلأنَّ بالمبحوثين أشاروا 

( ضمن 7م )ـلممستفيدين وكان عددى اإلشكاليةواقف ـلمم التشخيصة ـلقدرة عمى سرعا
 أطرافى كسب ثقة ـعمى القدرة عم أجابوا أفراد( 4الفقرة )ب( تضم ) أماالفقرة )أ( ، 

من عينة  أفراد( 7ا )ـييدوا عمـأكالفقرة )ت( فقد  أما، %( 17)بنسبة  اإلشكاليوقف ـالم
القاضي ،  أماموىي القدرة عمى تخفيف القمق لموقوف %( 86)تو الدراسة يمثمون ما نسب

والمعرفة  اإللمام%( عمى الفقرة )ث( وىي 25( فردًا منيم وبنسبة )18) أكدفي حين 
االجتماعي دورًا ومساندًا  لألخصائيتجعل  األسريةالتعامل مع المشكظت  بأساليب

 لمقضاة في محاكم األحوال الشخصية . 
 
 

 (47جدول )
وضح طبيعة العظقة بين األخصائي االجتماعي وبين أصحاب الموقف اإلشكالي ي

 )المستفيد(
 النسبة المئوية العدد اإلجابة
 %67 41 ايجابية
 %11 7 سمبية

 %111 46 المجموع
من األخصائيين االجتماعيين والنفسيين أجابوا  ( مبحوثاً 41إنَّ )( 47الجدول )بين ي    

، وىذا دليل عمى حب العمل وتقبمو %( 67ما نسبتو )مثمون بـ)عظقة ايجابية( ي
والتعاطف مع أصحاب الموقف اإلشكالي لموصول إلى األىداف بحمول مناسبة ترضي 

نَّ راف جميعًا ، و طاأل  %( .11بـ)عظقة سمبية( وبمغت نسبتيم ) ا( منيم أجابو 7) ا 
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( وىي أكبر 85,14)ىي المحسوبة قيمتو  اتضح أنَّ إجراء اختبار مربع كاي  وبعد    
( ، وعميو فإننا 1( وبدرجة حرية )2,27( عند مستوى ثقة )2,64من القيمة الجدولية )

 نرفض الفرضية الصفرية ونقبل فرضية الدراسة . 
  

 (44جدول )
 يبين أنَّ العمل االجتماعي يتناسب مع امتيازات العمل الوظيفي

 النسبة المئوية العدد اإلجابة
 %42 87 نعم
 %25 15 ال

 %111 46 المجموع
( بأنَّ العمل االجتماعي يتناسب مع امتيازات العمل الوظيفي في 44يوضح الجدول )    

( 87وعددىم )العينة بـ)نعم(  أفراد أعظهفي الجدول  أجابمحاكم محافظة ديالى ، وقد 
يم ( فرد منيم بالرفض بمغت نسبت15) أجابفي حين %( ، 42ما نسبتو )فردًا يمثمون 

(25. )% 
نستنتج من ذلك إنَّ ىناك نسبة من األخصائيين االجتماعيين والنفسيين بمغت نسبتيم     

%( يعانون من الحرمان من امتيازات كثيرة في مؤسساتيم خاصة االيفادات والدورات 25)
خارج القطر ، فضًظ عن المكافئات التشجيعية والمادية ، إلى عدم توافر المستمزمات 

يم من والى مكان موالحاسبات الشخصية لكل منيم ، مع عدم وجود حافظت لنق المكتبية
 العمل أسوة بالموظفين في دوائر الدولة األخرى . 

( وىي 2,18)( المحسوبة 8( بمغت قيمة )كا8×1)إجراء اختبار مربع كاي  عندو     
مما ،  (1( وبدرجة حرية )2,27( عند مستوى ثقة )2,64من القيمة الجدولية ) صغرأ

يدعونا إلى قبول الفرضية الصفرية التي تقول )ليس ىناك عظقة ذات داللة إحصائية 
 .بين المتغيرات( ، ونرفض فرضية الدراسة 

 (45جدول )
 يبين طبيعة العظقة بين األخصائي االجتماعي والنفسي وبين القضاة عظقة مينية
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 النسبة المئوية العدد اإلجابة
 %62 25 نعم
 %82 7 ال

 %111 46 المجموع
بـ)نعم( يبمح عددىم  أجابواالذين إنَّ تبين ( 45الجدول )من خظل البيانات الواردة في     

 أفراد( 7بـ)ال( عددىم ) أجابواين ذ%( ، في حين ال62( فردًا يمثمون ما نسبتو )25)
( 8,55( وجدناه يساوي )8%( ، وبعد احتساب قيمة مربع كاي )كا82وبمغت نسبتيم )

( ، 1( وبدرجة حرية )2,27( عند مستوى ثقة )2,64وىو اصغر من القيمة الجدولية )
 فرضية الدراسة . رفضالفرضية الصفرية ون نقبلوعميو فإننا 

ىناك عظقة ذات داللة إحصائية بين طبيعة العظقة المينية  أننستنتج من ذلك    
نَّ ما يميز العظقة المينية لألخصائيين االجتماعيين والنفسيين والقضاة ، لذا نجد إ

ارتباطيا بوظيفة المؤسسة االجتماعية وفمسفتيا ، التي يعمل بيا األخصائي االجتماعي 
والنفسي ، إذن البد من اإلشارة إلى أنَّ العظقة المينية تبدو متعمدة عمى تطبيق شروط 

 .المؤسسة عمى حالة المستفيد قيد العظج 
 (46جدول )

ئيين االجتماعيين والنفسيين في دورات تدريبية تطويرية أعدتيا يبين مشاركة األخصا
 المؤسسة التي يعمل بيا

 إٌ جخ اٌّئٛظخ اٌعد  اإلربثخ

 %21 13 َؼى

 %82 33 ال

 %211 57 اٌّزّٛع

االجتماعيين والنفسيين في دورات تدريبية  األخصائيينمشاركة ( 46يوضح الجدول )    
( فرد من أفراد 12يعممون بيا ، فقد أجاب عمى ذلك ) وتطويرية تعدىا المؤسسة التي

منيم بـ)ال( ( 25%( ، في حين أجاب )86يمثمون ما نسبتو )عينة الدراسة بـ)نعم( و 
 %( .58سبتيم )وبمغت ن
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 األخصائيينإىمال من المؤسسات العدلية في إدخال نستنتج من ذلك إنَّ ىناك     
تقوية كفاءاتيم واضحًا من البيانات الواردة في االجتماعيين والنفسيين دورات تطويرية ل

االجتماعيين  األخصائيينالجدول أعظه ، لذا يجب أن يوضع برنامج حول إدخال 
العممية واالجتماعية  األساليبوالنفسيين بدورات تدريبية تطويرية وحثم عمى استعمال 

 أفراد( فرد من 12) نَّ إالحديثة في التعامل مع المستفيدين ، وقد بينت الدراسة الحالية 
وعند إجراء اختبار  ( وكانت داخل القطر ،8العينة قد اشتركوا في دورات تدريبية عدد )

( وىي أصغر من القيمة 8,46المحسوبة )بمغت قيمتو ( 8)كاالفرق المعنوي مربع 
الفرضية وعميو فإننا نقبل ( ، 1( وبدرجة حرية )2,27( عند مستوى ثقة )2,64الجدولية )

 فرية ، ونرفض فرضية الدراسة .الص
 (47جدول )

يبين االختظف بين دور األخصائي االجتماعي في محاكم األحوال الشخصية وبين دور 
 األخصائي النفسي

 إٌ جخ اٌّئٛظخ اٌعد  اإلربثخ

 %19 41 َؼى

 %11 5 ال

 %211 57 اٌّزّٛع

مثمون ويأجابوا بـ)نعم( سة ( فردًا من أفراد عينة الدرا41)نَّ بأ( 47الجدول )يوضح     
ىناك اختظف بين دورىم ودور األخصائي النفسي في  أنَّ مؤكدين %( 67ما نسبتو )

، وألجل أجابوا بـ)ال( %( 11)منيم وبنسبة  (7) أنَّ ، في حين محاكم األحوال الشخصية 
مربع كاي اختبار  أجريناالمبحوثين  إجاباتالفرق المعنوي بين  أىميةالتعرف عمى 

المبحوثين ، فكانت القيمة المحسوبة  إجاباتىناك فرقًا معنويًا بين  أنَّ ( ظير 8×1)
( 2,27( عند مستوى ثقة )2,64من القيمة الجدولية ) أكبر( وىو 86,14ساوي )ت

 الفرضية الصفرية ونقبل فرضية الدراسة . نرفض( ، وعميو فإننا 1وبدرجة حرية )
 (72جدول )

رأي العينة بتوضيح االختظف بين دور األخصائي  يوضح (47ممحق تابع لمجدول )
 االجتماعي في محاكم األحوال الشخصية ودور األخصائي النفسي
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 إجابات المبحوثين ت
أن يكـــــون األخصـــــائيين النفســـــيين مـــــن الحاصـــــمين عمـــــى شـــــيادات عميـــــا كالـــــدكتوراه  1

 والماجستير في عمم النفس أو التوجيو واإلرشاد النفسي . 
حـــــال إليـــــو الحـــــاالت التـــــي تحتـــــاج خبراتـــــو وفقـــــًا التفـــــاق يـــــتم بينـــــو وبـــــين يمكـــــن أن ت 8

 األخصائي االجتماعي . 
 مظحظة الحاالت المعروضة وما يصدر عنيا من تصرفات سموكية  2
يأخــــذ األخصــــائي النفســــي الجوانــــب النفســــية فقــــط ، ويعمــــل عمــــى معالجــــة المواقــــف  4

 اإلشكالية من جانبيا النفسي والسموكي . 
يتعامل األخصائي النفسي مع حاالت فردية نفسية مثل االكتئاب والصـدمات النفسـية  7

 ، االنييار العصبي .
 المساىمة في حل المشكمة دون تعقيد أو التزام بالتدخل من المستفيد .  4
يتعامــل مــع األشــخاص عمــى أنيــم غيــر أســوياء )مرضــى( لــذلك ال يطبــق مبــدأ الحــق  5

 في تقرير المصير . 
    

 (71جدول )
يبين رأي المبحوثين حول وجودىم في محاكم األحوال الشخصية يوازن بين ما يتطمبو 

 نظام القضاء وبين ما يتطمبو المجتمع
 النسبة المئوية العدد اإلجابة
 %72 42 نعم
 %5 2 ال

 %111 46 المجموع
مثمون ويبـ)نعم(  ( فردًا من أفراد عينة الدراسة أجابوا42( بأنَّ )71يوضح الجدول )    

يوازن بين ما يتطمبو محاكم األحوال الشخصية وجودىم في مؤكدين %( 72ما نسبتو )
%( 5)تيم نسببمغت منيم  (2)رفض في حين نظام القضاء وبين ما يتطمبو المجتمع ، 

ساوي المحسوبة ت( وجدنا قيمتو 8)كامربع كاي اختبار  عند إجراء، و أجابوا بـ)ال( 
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( وبدرجة حرية 2,27( عند مستوى ثقة )2,64من القيمة الجدولية ) رأكب( وىو 24,56)
 الفرضية الصفرية ونقبل فرضية الدراسة . نرفض( ، وعميو فإننا 1)

نستنتج من ذلك إنَّ دراستنا الحالية تتفق مع دراسة الدكتور )إحسان محمد الحسن(     
حوال الشخصية    التي حيث يؤدي االختصاصي االجتماعي دورًا متميزًا في محاكم األ

تيتم بالقضايا المجتمعية كالزواج والطظق والمشكظت العائمية والميراث  والوصايا والنفقة 
ىناك اتفاق بين القوانين المتيسرة عند القاضي وبين فإن واثبات النسب وغيرىا ، لذا 

 .صاحب الموقف اإلشكالي بالظروف والمظبسات االجتماعية واإلنسانية الخاصة 
 
 
 
 
 

 (78جدول )
يبين الميام األساسية التي يقدميا األخصائيون االجتماعيون والنفسيون في محاكم 

 األحوال الشخصية 

النسبة  العدد والنفسي المهام التي يقوم بها األخصائي االجتماعي ت
 المئوية

 %44 81 اإلسيام في إزالة التوتر وتوضيح المشكمة أمام القاضي أ

 ب
ن أن يصدر من أحكام قضائية بحق األطراف توضيح ما يمك

 %86 12 المتنازعة

 ت
استمرارية المتابعة وتقديم التوجييات في بعض القضايا )الطظق( 

 مثظً 
5 17% 

 توفر األسس المينية والعفة والطيارة لدى األخصائي ث
 والنفسي االجتماعي 

7 11% 

 %111 46 المجموع
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في  اإلسيام أنَّ من المبحوثين أشاروا عمى %( 44)نسبة نَّ إ( 71يوضح الجدول )    
 لألخصائي األساسيةالقاضي ىي من الميام  أمامالتوتر توضيح المشكمة  إزالة

نَّ ، و ضمن الفقرة )أ( ( فردًا 81)االجتماعي والنفسي وكان عددىم  %( منيم 86نسبة ) ا 
أحكام قضائية  أنَّ يصدر منما يمكن ( أكدوا عمى الفقرة )ب( وىي توضيح 12بعدد )

%( أكدوا عمى الفقرة )ت( وىي 17( منيم بنسبة )5بحق األطراف المتنازعة ، و)
استمرارية المتابعة وتقديم التوجييات في بعض القضايا )الطظق( مثًظ ، في حين أكد 

%( عمى الفقرة )ث( وىي توفر األسس المينية 11( أفراد منيم يمثمون ما نسبتو )7)
 . والنفسي دى األخصائي االجتماعي والعفة والطيارة ل

 
 
 

 (72جدول )
يبين رأي المبحوثين حول ضرورة وجود أخصائي اجتماعي في محاكم األحوال الشخصية 

 من الجنسين
 إٌ جخ اٌّئٛظخ اٌعد  اإلربثخ

 %96 44 َؼى

 %4 2 ال

 %211 57 اٌّزّٛع

مثمون ما نسبتو ي)نعم( بـمبحوثًا كانت إجابتيم ( 44نَّ )إ( 72الجدول )من يوضح     
مربع كاي ، وعند إجراء اختبار %( 4بمغت نسبتيم ))ال( ( منيم أجابوا بـ8، و)%( 74)
( عند 2,64من القيمة الجدولية ) أكبر( وىو 86,24)قيمتو المحسوبة ( بمغت 8×1)

 وقبوللفرضية الصفرية مما يدعونا إلى رفض ا( ، 1( وبدرجة حرية )2,27مستوى ثقة )
 لدراسة .فرضية ا

العمل االجتماعي يحتاج إلى وجود المرأة والرجل ذلك لعدم نستنتج من ذلك إنَّ     
تيميش دور المرأة من جية ، وىناك مشاكل أسرية يستوجب وجود المرأة من جية أخرى 

 . 
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 (74جدول )
يوضح رأي العينة بضرورة وجود األخصائي االجتماعي في  (72ممحق تابع لمجدول )

 وال الشخصية من الجنسين ، إن كان جوابيم بـ)نعم(محاكم األح
 إربثبد اٌّجضٛحيٓ د

ٔجٕد حبالد ال ٚغتٕجت انجٕح ثٓب أيبو جُظ يب ، خظٕطبً يب ٚتؼهك ثبنحابالد انُغابئٛخ  1

 انتٙ تتحشد يٍ ٔجٕد أخظبئٙ اجتًبػٙ يٍ انزكٕس . 

 دٌٔ انخبَٙ .يٍ اجم سفغ انحٕاجض كٌٕ انًشبكم األعشٚخ ال تتؼهك ثجُظ ٔاحذ  2

دسجااخ انخمااخ ٔانفٓااى نااذٖ األخظاابئٛخ االجتًبػٛااخ  فضاا ً ػااٍتخفٛااا انتاإتش نهنااشفٍٛ ،  3

 ٔطبحجخ انًشكهخ تكٌٕ دٌٔ حٕاجض أٔ احشاجبد ٔغٛش يظحٕثخ ثبنًشبحُبد .

شؼٕس األشخبص أطحبة انًشكهخ ثبستٛبح َفغٙ نٕجٕد األخظبئٛخ االجتًبػٛخ لٙ يكتت  4

 انجحج االجتًبػٙ . 

لااذسح األخظاابئٛخ االجتًبػٛااخ فااٙ إجااشا  انضٚاابساد انًٛذاَٛااخ إنااٗ أطااحبة انًشااكهخ فااٙ  5

 يُبصنٓى خبطخ انُغب  دٌٔ انشجبل نجًغ انًؼهٕيبد ػٍ انحبنخ انًؼشٔضخ

انمضااٛخ ،  أطااشا  كأحااذت انجحااج االجتًاابػٙ نااٍ انًااشأح تااٚفضاام ٔجاإد انُغااب  فااٙ يكب 6

انشجاام حٛااج ًٚكُٓااب انتؼجٛااش ػااٍ  يااٍ أكخااشثشاحااخ  أخااشٖ ايااشأحٔتفضاام انحااذٚج يااغ 

 يٍ ٔجٕد انشجبل . أكخشيشبػشْب ٔيب تٕاجّٓ ثحشٚخ 

 (77جدول )
يبين رأي المبحوثين حول الطريقة المثمى آللية إحالة القضايا في محاكم األحوال 

 الشخصية 

 العدد اإلجابات ت
النسبة 
 المئوية

ي أن تـــــتم اإلحالـــــة مـــــن قبـــــل القاضـــــي إلـــــى األخصـــــائي االجتمـــــاع أ
 %86 12 ر فيياظبالمحكمة قبل الن

المجوء إلـى األخصـائي االجتمـاعي مـن قبـل األطـراف المتنازعـة قبـل  ب
 %75 84 أن تعرض المشكمة عمى القاضي

 %5 2 أن تتم اإلحالة من القاضي بعد دراستيا ومعرفة إمكانية حميا ت
أن تـــــتم اإلحالـــــة الـــــى مكتـــــب األخصـــــائي االجتمـــــاعي عـــــن طريـــــق  ث

 أو مكتب اإلحالةالمعارف 
4 6% 

 %111 46 المجموع
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من المبحوثين أشاروا بأنَّ اإلحالة من %( 86)نسبة نَّ إ( 77لجدول )تضح من اي    
قبل القاضي إلى األخصائي االجتماعي بالمحكمة قبل النظر فييا ، لعل أن يستطيع 

نَّ نسبة األخصائي االجتماعي من إجراء الصمح وحسم المشكمة قبل أن تصبح قضية ،  وا 
%( أكدوا عمى المجوء إلى األخصائي االجتماعي من قبل األطراف المتنازعة قبل 75)

نَّ نسبة ) تتم  أنعمى  أكدوا%( من المبحوثين 5أن تعرض المشكمة عمى القاضي ، وا 
%( من 6حميا ، بينما كانت نسبة ) إمكانيةمن القاضي بعد دراستيا ومعرفة  اإلحالة

االجتماعي عن طريق  األخصائيمكتب  إلى اإلحالةتتم  أنى المبحوثين مؤكدين عم
 وجد . إن اإلحالةمكتب  أوالمعارف 

المجوء إلى األخصائي االجتماعي من قبل المستفيدين قبل أن  نستنتج من ذلك إنَّ     
تعرض إلى القاضي ىي التي حصمت عمى أعمى نسبة حسب رغبة الطرفين المتنازعين 

من ذوي المناصب العميا في المجتمع كانت إذا  السيماالعائمة  أو احدىما ، ذلك لسمعة
من جية ، وحكم التقاليد والقيم االجتماعية عمى بعض العوائل من جية أخرى ، وىذه 
تتفق مع دراسة )نعيم إسماعيل الدليمي( عند مقارنة تجربة دبي والعمل االجتماعي في 

في محاكم دبي قبل إقامة الدعوى ، بينما  البحث االجتماعي المحاكم العراقية ، تبين إنَّ 
  في العراق يكون البحث االجتماعي بعد قبول وتسجيل الدعوى في المحكمة . 

 (74جدول )
 يوضح رأي المبحوثين حول طبيعة العظقة بينيم وبين القضاة في المحكمة

 النسبة المئوية العدد اإلجابة
 %71 48 ايجابية
 %7 4 سمبية

 %111 46 المجموع
عظقة ايجابية( ال)أنَّ أجابوا بـفردًا من أفراد العينة ( 48( إنَّ )74يبين الجدول )    

نَّ )%( 71يمثمون ما نسبتو )    ، %( 7) ةعظقة سمبية( نسبال)أنَّ ( منيم أجابوا بـ4، وا 
( وىي 21,26) تساويأنَّ قيمتو المحسوبة ( وجدنا 8×1)إجراء اختبار مربع كاي  عندو 
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( ، وعميو 1( وبدرجة حرية )2,27( عند مستوى ثقة )2,64القيمة الجدولية ) أكبر من
 فإننا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل فرضية الدراسة .

العظقة بين األخصائي االجتماعي والقضاة عظقة ايجابية عمى  أنَّ نستنتج من ذلك ب    
تدريجيًا أثناء عمميات تبادل  اعتبارىا عظقة مينية تمثل حالة من التفاىم بين طرفييا تنمو

العظقة المينية ىي حالة تنمو فيي ال تخضع  الخبرات والمشاعر واألفكار ، وربما أنَّ 
  ي معايير أو إجراءات محددة . أل

 (75جدول )
 يبين رأي المبحوثين حول طبيعة العظقة بينيم وبين المدراء والموظفين

 النسبة المئوية العدد اإلجابة
 %72 42 ايجابية
 %5 2 سالبية
 %111 46 المجموع

العظقة بينيم  نَّ أب أجابواالعينة  أفرادفردًا من ( 42نَّ )إ( 75الجدول )تضح من ي    
 أجابوا( منيم 2و)%( ، 72)وبين المدراء والموظفين عظقة ايجابية ويمثمون ما نسبتو 

قيمتو  أنَّ اتضح ي إجراء اختبار مربع كا بعدو ، %( 5)عظقتيم سمبية بنسبة نَّ أب
( عند مستوى ثقة 2,64من القيمة الجدولية ) كبر( وىي أ24,26) المحسوبة تساوي

ىناك فروقًا ذات داللة إحصائية ، وعميو فإننا  ي أنَّ ( ، مما يعن1( وبدرجة حرية )2,27)
نرفض الفرضية الصفرية ونقبل فرضية الدراسة القائمة )كمما حصل األخصائي 

 . قدير واعتراف من قبل المسؤولين كمما أبدع في عممو والعكس(االجتماعي عمى ت
نستنتج من ذلك إنَّ العظقات المينية بين األخصائيين االجتماعيين والنفسيين وبين     

المدراء والموظفين عظقة ايجابية قواميا االحترام والثقة المتبادلة ، تسعى إلى تخفيف 
ن في محاكم األحوال الشخصية ، وىذا ىو احد التوترات التي يعاني منيا المستفيدي

أىداف العمل االجتماعي المحافظ عمى التوازن في األدوار والميام داخل المؤسسات 
 العدلية . 

 (76جدول )
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 يبين رأي المبحوثين حول الصفات المينية التي ينبغي عمى األخصائيين االجتماعيين
 التحمي بيا  والنفسيين

 بة المئويةالنس العدد اإلجابات ت
 %82 7 تحمل المسؤولية والحفاظ عمى سرية المعمومات أ
 %12 4 احترام األطراف المتنازعة وموقفيم اإلشكالي ب
 %84 18 يكون أنتقبل المستفيد كما ىو ال كما ينبغي  ت
 %4 2 المشاركة الوجدانية والشعور بمعاناة المستفيد ث
ظيار حاالت التعا ج  %7 4 ون بالقضيةاالتزان االنفعالي وا 
 %4 8 العناية بالمظير الخارجي واالىتمام بالشخصية ح
 %88 12 حرية اتخاذ القرار لممستفيدين وعدم فرض أي رأي خ

 %111 46 المجموع
عمى الفقرة )أ( وىي تحمل المسؤولية والحفاظ  أجابواالذين نَّ يوضح بأ( 76الجدول )    

، وذلك %( 82)نة الدراسة يمثمون ما نسبتو من عي أفراد( 7عمى سرية المعمومات )
نَّ المشكمة بكل صراحة ، و  أسبابلمتحدث عن  اإلشكاليالموقف  أصحابلكسب ثقة   ا 

المتنازعة وموقفيم  األطرافالفقرة )ب( وىي احترام %( أكدوا عمى 12)( منيم بنسبة 4)
لمبحث  وليةاألالمقابمة  أثناءأي االبتعاد عن مظاىر االستيزاء والموم  اإلشكالي

نَّ و االجتماعي ،  عمى الفقرة )ت( وىي  اأجابو %( 84)( فردًا منيم يمثمون ما نسبتو 18) ا 
يكون أي تقبل عممو بدرجات ايجابية عالية ،  أنتقبل المستفيد كما ىو ال كما ينبغي 

االجتماعي عمى استقظلية في  األخصائيوىذا ما يؤكد فرضية الدراسة القائمة )حصول 
نَّ و عمو متقبل لعممو بدرجات عالية( ، عممو يج  أجابوا%( 4)( منيم يمثمون ما نسبتو 2) ا 

( منيم بنسبة 4عمى الفقرة )ث( حول المشاركة الوجدانية والشعور بمعاناة المستفيد ، و)
ظيارعمى الفقرة )ج( وىي االتزان االنفعالي  أجابوا%( 7) حاالت التعاون في حل  وا 

نَّ و القضية المعروضة ،  عمى الفقرة )ح( وىي العناية بالمظير  أكدوامن المبحوثين ( 8) ا 
االجتماعي ويمثمون  لألخصائيالخارجي واالىتمام بالشخصية كجزء من الصفات المينية 

العينة عمى الفقرة )خ( وىي حرية اتخاذ  أفراد( من 12) واأكد%( ، بينما 4ما نسبتو )
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نجاح  أساس%( ، وىذا ىو 88نسبة )عمييم وب رأيالقرار لممستفيدين وعدم فرض أي 
 . الشخصية األحوالالعمل االجتماعي في محاكم 

 

 (77جدول )
بأن يكون األخصائي االجتماعي عمى اطظع عاٍل بالقوانين المبحوثين بين رأي ي

 والتشريعات االجتماعية الحديثة
 النسبة المئوية العدد اإلجابة
 %67 27 نعم
 %17 5 ال

 %111 46 المجموع
االجتماعي عمى اطظع عاٍل بالقوانين  األخصائينَّ بأ( 77يبين الجدول )    

عينة الدراسة بـ)نعم(  أفراد( فردًا من 27) أجابوالتشريعات االجتماعية الحديثة ، ولقد 
%( ،    وعند 17)( منيم بنسبة بمغت 5في حين رفض )%( ، 67ا نسبتو )ويمثمون م

( وىي أكبر من القيمة 88,84المحسوبة تساوي ) ةقيموجدنا الإجراء اختبار مربع كاي 
( ، وعميو فإننا نرفض 1( وبدرجة حرية )2,27( عند مستوى ثقة )2,64الجدولية )

 الفرضية الصفرية ونقبل فرضية الدراسة .
يكون مممًا بالقوانين والتشريعات  أناألخصائي االجتماعي عمى  نَّ أنستنتج من ذلك     

 إيجادومحاولة  واألسريةلتساعده في دراسة المشكظت االجتماعية  االجتماعية الحديثة
الخمل في المنظومة االجتماعية  تشخيصالحمول المناسبة ليا ، كما يساىم في 

باالستعانة بتمك القوانين والتشريعات التي تعالج ىذه المشكظت ، والنيوض بالمجتمع 
لو وتتوافق ىذه مع  المصاحبةيعة العراقي نحو التطور والتقدم في ظل التغيرات السر 

  الدليمي( . إسماعيلدراسة )نعيم  ودراسة ما جاءت ب
 (42جدول )

 يبين رأي المبحوثين حول إجراء المقابمة األولى لممستفيدين في غرفة مستقمة
 إٌ جخ اٌّئٛظخ اٌعد  اإلربثخ

 %93 43 َؼى
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 %8 3 ال

 %211 57 اٌّزّٛع

ا ( فردًا من أفراد العينة أجابوا بـ)نعم( ويمثمون م42) نَّ بأ( 42الجدول )تضح من ي    
عمى ضرورة إجراء المقابمة األولى بين األخصائي االجتماعي والمستفيد %( 72نسبتو )

في غرفة مستقمة بعيدًا عن الضوضاء ، ولكي يعبر المستفيد عن مشاعره بكل حرية من 
ًظ عن إعطاء استقظلية مينية جية والحفاظ عمى سرية المعمومات من جية أخرى ، فض

جابوا أ( منيم 2لألخصائي االجتماعي وبروز شخصيتو في العمل االجتماعي ، وان )
ألجل معرفة أىمية الفرق المعنوي بين إجابات المبحوثين أجرينا %( ، و 5)بـ)ال( بنسبة 

ن ( وىي أكبر م24,56المحسوبة تساوي ) ةقيم( فوجدنا إنَّ ال8×1)اختبار مربع كاي 
( ، وعميو فإننا نرفض 1( وبدرجة حرية )2,27( عند مستوى ثقة )2,64القيمة الجدولية )

 الفرضية الصفرية ونقبل فرضية الدراسة .
 (41جدول )

يبين رأي المبحوثين حول المسؤوليات االجتماعية التي ينبغي عمى األخصائي 
 )الطظق(  إتباعيا عند معالجة المشكظت األسرية خاصةوالنفسي االجتماعي 

 النسبة المئوية العدد اإلجابات ت

 أ
تنبيو المستفيدين بضرورة عدم تدخل أسرىم فـي حيـاتيم 

 %86 12 الشخصية

 %27 14 التنبيو بحسن المعاممة بين الزوجين ب

بــــالوازع الـــــديني والســــنة النبويـــــة بــــان )ابغـــــض  رالتــــذكي ت
 الحظل عند اهلل الطظق(

7 11% 

رفــــي المشــــكمة مــــع تشــــخيص جمــــع المعمومــــات عــــن ط ث
 المسؤول عن إثارة الموقف اإلشكالي

18 84% 

 %111 46 المجموع
( فردًا من أفراد 12)نَّ تبين إ( 41الجدول )من خظل مظحظة البيانات الواردة في     

عمى الفقرة )أ( وىي تنبيو المستفيدين بضرورة  اأجابو %( 86يمثمون ما نسبتو )العينة 
نَّ )حياتيم الشخصية  عدم تدخل أسرىم في  أعمىوىي %( 27( منيم بنسبة )14، وا 
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نَّ ) التنبيو بحسن المعاممة بين الزوجينأكدوا عمى الفقرة )ب( وىي نسبة  من ( 7، وا 
التذكير بالوازع الديني والسنة عمى الفقرة )ت( وىي كدوا %( أ11)المبحوثين بنسبة 

يمثمون ما نسبتو ( منيم 18) أجابواينما النبوية بان )ابغض الحظل عند اهلل الطظق( ، ب
وىي جمع المعمومات عن طرفي المشكمة مع تشخيص %( عمى الفقرة )ث( 84)

وىذه تتطمب من الباحث االجتماعي البحث الميداني والزيارات  إثارتياالمسؤول عن 
نوي الفرق المع أىميةاختبار مربع كاي لمعرفة  إجراءالمتنازعة ، وبعد  لألطرافالمتكررة 

( وىي اكبر من القيمة 15,16القيمة المحسوبة تساوي ) إنَّ المبحوثين وجدنا  إجاباتبين 
نرفض  فإننا( ، وعميو 1( وبدرجة حرية )2,27( عند مستوى ثقة )2,64الجدولية )

االجتماعي دور كبير في حل  لألخصائيالفرضية الصفرية ونقبل فرضية الدراسة القائمة )
 .  مشكمة الطظق غالبًا(

 (48جدول )
يبين رأي المبحوثين حول دور األخصائي االجتماعي في حل المشكظت األسرية 

 )الطظق( مثًظ 
 اإلجابات ت
 المتأزمةالمشكظت  أسبابالمساعدة في تذليل  أ
 المساىمة في توضيح الرؤية التامة لممواقف ما بعد الطظق ب
 بائن بينونة كبرى؟ أم ىل ىو بائن بينونة صغرى –توضيح نوع الطظق  ت
 تبسيط المشكمة بوضع حل يرضي الطرفين ث
 ال تطول لعميا تساىم في حل المشكمة أنفترة لمتفاىم بشرط  إعطاءضرورة  ج

الصبر الذي يتحمى بـو األخصـائي االجتمـاعي مـن أسـباب نجاحـو فـي عممـو فـي معالجـة  ح
 المشكظت األسرية 

 االجتماعية وعمم األسرة ولديو الخبرة والممارسة اإللمام بعموم االجتماع والخدمة خ

يسعى األخصائي االجتماعي فـي إجراءاتـو تحقيـق الصـمح بـين الـزوجين وبـذل الجيـد فـي  د
 ىذا االتجاه وال لو عظقة بما تحتويو الدعوى من حقوق وادعاءات ودفوع

 ذ
سـموب القاضـي البد لكل أخصائي اجتماعي أن يتبع أسموب أو منيج يختمف تمامًا عن أ

 في الفصل بالدعوى
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 ر
ـــدى الـــزوجين مفادىـــا  ـــدور مـــا لـــم يحقـــق القناعـــة ل  إنَّ ال يســـتطيع الباحـــث تحقيـــق ىـــذا ال

أو إعطائيــــا إلــــى احــــدىما ل خــــر أو ىــــدفيا المصــــالحة بيــــنيم ال نــــزع الحقــــوق  إجراءاتــــو
  تقصير احدىما تجاه اآلخر 

 ز

ما إلــى مكتبــو خاليــة مــن العبــارات يجــب أن تكــون ورقــة التبميــح التــي يطمــب بيــا حضــورى
القســرية واإللزاميــة فــي طمــب الحضــور مثــل )اقتضــى حضــوركم ، أو عنــد عــدم حضــوركم 
ســــتتخذ اإلجــــراءات القانونيــــة( وأن يســــتعان بعبــــارات االستضــــافة والترحيــــب مثــــل )نرجــــو 
حضـــوركم لغـــرض المســـاعدة فـــي حـــل مشـــكمتكما الزوجيـــة ، أو المحافظـــة عمـــى الرابطـــة 

 ينكما( . الزوجية ب

يتم التبميح عن طريق المبمح القضـائي المـدني لممحكمـة بـداًل مـن أفـراد الشـرطة لمـا يتركـو  س
 حضورىم بزييم العسكري وآلياتيم من أثر في نفس الزوج وأىمو وجيرانو . 

 
 

 ش

عمــى األخصــائي االجتمــاعي أن يتحــرى عــن الســبب الحقيقــي لمخــظف أو المشــكمة 
ضــــع ليــــا الحمــــول ، وأن يســــتمع لمــــزوجين عمــــى انفــــراد بينيمــــا لكــــي يســــتطيع أن ي

نَّ المشـــرع العراقـــي نـــص فـــي المـــادة ) الســـيماومجتمعـــين  ( فقـــرة )ثانيـــًا( مـــن 24وا 
عمـى إخضـاع الـزوجين لمبحـث  1777( لسـنة 116قانون األحوال الشخصية رقـم )

االجتمـــاعي وعـــدم االعتـــداد بالوكالـــة فـــي إجـــراءات البحـــث االجتمـــاعي العتبـــارات 
 ية تتعمق بخصوصية وقدسية العظقة الزوجيةشخص

 ص

عمى الباحث االجتماعي أن يغوص في أعماق المشـكمة ويحـدد سـبب نشـؤىا ، فقـد 
يكــون الســبب )األىــل ، الجانــب االقتصــادي ، تصــرفات احــد لــزوجين( بعــدىا يقــوم 
، بتقريـب وجيـات النظــر بينيمـا مــذكرًا إياىمـا بــالمودة والعشـرة والرحمــة التـي بينيمــا 

وان يســتعين بمبــادئ الشــريعة اإلســظمية ومبــادئ األخــظق والقــيم االجتماعيــة التــي 
ا مــع أوالدىمــا متقــدس الرابطــة الزوجيــة ، محــذرًا مــن العواقــب الوخيمــة التــي تصــيبي

 نتيجة افتراقيما 
 

 (42جدول )
 يبين رأي المبحوثين في أنَّ البطء في إجراءات فض الخظفات بين الزوجين

 لطظقسبب في ا 
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 إٌ جخ اٌّئٛظخ اٌعد  اإلربثخ

 %15 39 َؼى

 %15 8 ال

 %211 57 اٌّزّٛع

البطء في إجراءات فض الخظفات بين الزوجين سبب في بأنَّ يبين لنا ( 42)الجدول     
أجابوا بـ)نعم( ويمثمون ما عندما ( فردًا من أفراد العينة 27)وقوع الطظق ، وقد أكد ذلك 

وعند %( ، 17بـ)ال( بنسبة ) عندما أجابوامنيم ( 5حين رفض )، في %( 67نسبتو )
( وىي أكبر 88,84المحسوبة تساوي ) توإنَّ قيمتبين لنا ( 8×1اختبار مربع كاي )إجراء 

( ، وعميو فإننا 1( وبدرجة حرية )2,27( عند مستوى ثقة )2,64من القيمة الجدولية )
 نرفض الفرضية الصفرية ونقبل فرضية الدراسة .

م قضايا الطظق يولد ضعف المودة وكثرة سفي ح التأخير إننستنتج من ذلك     
طول مدة  أنعمى  تأكدالمشاكل بين الزوجين ، وىذا يتفق مع دراسة )الرفاعي( حيث 
ينتظر سنة  أنعميو  إذالطظق خاصة في النظام الغربي التي يتربصيا طالب الطظق ، 

، مع ما يصاحب ىذه المدة الزمنية من ظق طلثظث سنوات ليحصل عمى قرار ا إلى
إرىاق مادي وتعب نفسي ، إذ ال يسمح بتقديم طمب الطظق إال عن طريق محامي ، وال 
يقع الطظق إال في المحكمة ، بين المحامي والمحكمة ، حيث تنفق األموال وتنتشر 

إلى  األسرار وتظير الفضائح ، وينسى الزوجان الفضل بينيما ، ويصبح رجوعيما
اإلسظم سيل عممية الطظق ، فبعدما تبين  مستحيًظ ، في حين أنَّ  الحضيرة الزوجية أمراً 

دوام الحياة الزوجية بينيما عبث ال فائدة منو ، ويقرران الطظق يتم طظقيما  لمزوجين إنَّ 
في ساعة واحدة دون الحاجة إلى محكمة أو محامي أو شاىد فقط يقوم بتمفظ كممة 

 قع الطظق . )طالق( في
 

 (44جدول )
 بين رأي المبحوثين حول البطء في إجراءات فض الخظفات سبب في الطظق ي

 إن كان الجواب بـ)نعم(

 إْ وبْ اٌزٛاة ثـ)ٔعُ(
 ِذ اإلربثبد

 % ِذ % ال % ٔعُ
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 أ

تعيتتتتتتيٓ  تتتتتتد  وتتتتتتب   ِتتتتتتٓ األيصتتتتتتبئييٓ 

االرتّتتتتتب ييٓ ٚإٌف تتتتتييٓ فتتتتتي اٌّضتتتتتبوُ 

 اٌعدٌيخ 

24 44% 3 44% 26 44% 

 ة

االرتّتتتتتتتتب ييٓ  األيصتتتتتتتتبئييٓاشتتتتتتتتتسان 

ٚإٌف تتتتييٓ فتتتتي  ٚزاد تطٛظسظتتتتخ  ايتتتتً 

 ٚيبزد اٌمطس 

22 31% 4 61% 25 41% 

 د
 األستتتسيفتتتتش ِىبتتتتت ارتّب يتتتخ ٌٍتٛريتتتٗ 

 ٚظىْٛ  ٍّٙب ِ تمً  ٓ  ًّ اٌّضىّخ
27 51% 2 21% 21 41% 

 %211 57 %211 7 %211 51 اٌّزّٛع

فقرة البـ)نعم( عمى  أجابواعينة الدراسة  أفرادردًا من ( ف12)إنَّ يوضح ( 44الجدول )    
، تعيين عدد كاٍف من األخصائيين االجتماعيين والنفسيين في المحاكم العدلية وىي )أ( 

نَّ )22يساعد في فض الخظفات األسرية يمثمون ما نسبتو ) ( من أفراد العينة 11%( ، وا 
االجتماعيين والنفسيين في دورات أكدوا عمى الفقرة )ب( وىي اشتراك األخصائيين 

( منيم بـ)نعم( عمى 14بينما أجابوا )%( ، 85)بمغت بنسبة تطويرية داخل وخارج القطر 
الفقرة )ت( وىي فتح مكاتب اجتماعية لمتوجيو األسري ويكون عمميا مستقل عن عمل 

 %( ، وتتفق ىذه مع دراسة )الجييني( من خظل إنَّ 42المحكمة يمثمون ما نسبتو )
البطء في اإلجراءات وقمة خبرة لجان الخظفات الزوجية وعدم تدريبيم التدريب الكافي 
حتى يكونوا أكثر قدرة عمى حل المشكظت األسرية يؤدي إلى تفاقم الموقف اإلشكالي ، 
لذا وصت الدراسة بزج العاممين في وحدات البحث االجتماعي بدورات تدريبية قبل وبعد 

 المينة . 
 (47جدول )

في محاكم األحوال والنفسي بين رأي المبحوثين حول وجود األخصائي االجتماعي ي
 الشخصية ميم إلى درجة انو يسيل معالجة الخظفات األسرية قبل أن تصبح قضية

 إٌ جخ اٌّئٛظخ اٌعد  اإلربثخ

 %93 43 َؼى

 %8 3 ال

 %211 57 اٌّزّٛع

ي في محاكم األحوال سجتماعي والنفوجود األخصائي االنَّ بأ( 47الجدول )وضح ي    
الشخصية ميم إلى درجة انو يسيل معالجة الخظفات األسرية قبل أن تصبح قضية ، فقد 

%( ، 72يمثمون ما نسبتو )فردًا من أفراد عينة الدراسة بـ)نعم( و ( 42)أجاب عمى ذلك 
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الفرق ع إجراء اختبار مرب%( ، وعند 5( منيم بـ)ال( بنسبة بمغت )12في حين أجاب )
( 2,64( وىي أكبر من القيمة الجدولية )24,56قيمتو المحسوبة )( بمغت 8المعنوي )كا

رفض الفرضية الصفرية  إلىمما يدعونا ( ، 1( وبدرجة حرية )2,27عند مستوى ثقة )
 .  وقبول فرضية الدراسة

اعي وىذه تتفق مع دراسة )نعيم إسماعيل الدليمي( أن تكون ميمة األخصائي االجتم    
والنفسي في البحث االجتماعي خطوة سابقة لعمل القاضي ، ذلك بأن يحال الطرفين إلى 
البحث االجتماعي قبل النظر بالدعوى ، فإننا بحاجة إلى تدخل تشريعي لمعالجة ىذه 

( 14الحالة بأن تعدل القوانين النافذة ذات الصمة بالمرافعات بنص مماثل ألحكام المادة )
الشخصية اإلماراتي والمتضمن )عدم قبول الدعوى إال بعد عرضيا  من قانون األحوال

 عمى ىيئة البحث االجتماعي( . 
 (44جدول )

يبين رأي المبحوثين حول شعورك بأنك كنت المعين األول لمقاضي في الوصول إلى 
 الحمول المناسبة لفض النزاعات األسرية في محاكم األحوال الشخصية 

 مئويةالنسبة ال العدد اإلجابة
 %67 41 نعم
 %11 7 ال

 %111 46 المجموع
األخصائي االجتماعي والنفسي ىو المعين األول لمقاضي نَّ بأ( 44الجدول )وضح ي    

في الوصول إلى الحمول المناسبة لفض النزاعات األسرية في محاكم األحوال الشخصية ، 
ما نسبتو فردًا يمثمون  (41)وقد أجاب في ىذا الجدول أفراد العينة بـ)نعم( وعددىم 

%( 11( أفراد بنسبة بمغت )7في حين أجاب بـ)ال( باقي أفراد العينة وعددىم )%( ، 67)
( وىي أكبر 86,14اتضح أنَّ قيمتو المحسوبة )( 8×1) إجراء اختبار مربع كاي، وعند 

( ، وعميو فإننا 1( وبدرجة حرية )2,27( عند مستوى ثقة )2,64من القيمة الجدولية )
 نرفض الفرضية الصفرية ونقبل فرضية الدراسة .
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الناجح  األساسييكون لو الدور  أناالجتماعي  األخصائيعمى  بأنونستنتج من ذلك     
باعتباره )مساعد قاضي( ، بحيث الدعم  إعطائومن خظل  األسريةفي حل المنازعات 

مة ، وال يتم التعامل يكون لألخصائي االجتماعي والنفسي دورًا رائدًا في إجراءات المحك
نما مساعد لمقضاء .    معو كخبير وا 

 (45جدول )
خارجة عن اختصاصاتيم  بأعماليبين رأي المبحوثين حول تكميفيم من قبل الدائرة 

 وخبراتيم االجتماعية 
 النسبة المئوية العدد اإلجابة
 %17 5 نعم
 %67 27 ال

 %111 46 المجموع
المبحوثين حول تكميفيم من قبل الدائرة بأعمال خارجة يبين لنا رأي ( 45الجدول )    

، وقد أجاب في ىذا الجدول أفراد العينة بـ)نعم( عن اختصاصاتيم وخبراتيم االجتماعية 
في حين أجاب بـ)ال( باقي أفراد العينة وعددىم %( ، 17يمثمون ما نسبتو )( 5وعددىم )

( وجدناىا 8×1قيمة مربع كاي )احتساب  %( ، وبعد67( فردًا يمثمون ما نسبتو )27)
( 2,27( عند مستوى ثقة )2,64( وىي أكبر من القيمة الجدولية )88,84)تساوي 

  . نرفض الفرضية الصفريةنقبل فرضية الدراسة و ( ، وعميو فإننا 1وبدرجة حرية )
عممو  فضًظ عننستنتج من ذلك انو يكمف األخصائي االجتماعي بميام إدارية     
تؤدي ىذه الميام إلى نتائج سمبية بعدم التمكن من إجراء عممو االجتماعي ، و  أحياناً 

بصورة صحيحة وىذه تسبب بضعف أدائو بتقريب وجيات النظر بين المتخاصمين ومن 
أو  ىثم يتم بناء عقيدة المحكمة عمى ذلك بالتفريق أو رد الدعوى دون أن يقترن برض

 موافقة الطرفين . 
 (46جدول )

  أىم العوامل الدافعة لنجاح العمل االجتماعيبحوثين حول رأي الم وضحي
 النسبة المئوية العدد اإلجابات ت
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 أ
 أوالشــعور بالمكانــة االجتماعيــة وتقييمــي مــن قبــل القضــاة 

 %17 5 الرؤوساء في المحكمة

الرغبة القوية في تحمل المسؤولية وعدم تدخل اآلخرين في  ب
 مجال عممي 

81 44% 

 %88 12 العمل الذي أقوم بو خدمة ل خرين  شعوري بأىمية ت
 %15 6 الشعور بالقدرة عمى االنجاز في العمل االجتماعي ث

 %111 46 المجموع
أفراد من عينة ( 5( تبين إنَّ )46من خظل مظحظة البيانات الواردة في الجدول )    

قييمي من قبل القضاة الشعور بالمكانة االجتماعية وتالدراسة أجابوا عمى الفقرة )أ( وىي 
نَّ الفقرة )ب( أكدوا عمييا )%( 17يمثمون ما نسبتو ) أو الرؤوساء في المحكمة ( 81، وا 
الرغبة القوية في تحمل المسؤولية وعدم تدخل %( وىي 44) فردًا منيم يمثمون ما نسبتو
نَّ )اآلخرين في مجال عممي  مى جابوا ع%( أ88) تيمنسبأفراد العينة كانت ( من 12، وا 

( 6بينما أجابوا )شعوري بأىمية العمل الذي أقوم بو خدمة ل خرين ، الفقرة )ت( وىي 
الشعور بالقدرة عمى االنجاز في العمل %( عمى الفقرة )ث( وىي 15) ةنسببمنيم 

 .  االجتماعي
 (47جدول )

 يوضح رأي المبحوثين حول أنَّ لألخصائي االجتماعي دورًا كبيرًا في بناء جسور المحبة
 والثقة بين الموظفين في محاكم األحوال الشخصية 

 النسبة المئوية العدد اإلجابة
 %71 48 نعم
 %7 4 ال

 %111 46 المجموع
%( 71يمثمون ما نسبتو )بـ)نعم(  إجابتيم( مبحوثًا كانت 48) أنَّ ( يبين 47الجدول )    

لموظفين في محاكم حول دور األخصائي االجتماعي في بناء جسور المحبة والثقة بين ا
األحوال الشخصية ، وىذه تعتمد عمى اىتمامو بالشخصية وضبط النفس واحترام اآلخرين 
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نَّ )، في العمل  إجراء اختبار  عند%( ، و 7بـ)ال( يمثمون ما نسبتو ) واأجاب( منيم 4وا 
( وىي أكبر من القيمة 21,26تساوي )اتضح إنَّ قيمتو المحسوبة ( 8×1)مربع كاي 

( ، وعميو فإننا نقبل فرضية 1( وبدرجة حرية )2,27( عند مستوى ثقة )2,64) الجدولية
 الدراسة ونرفض الفرضية الصفرية . 

 (52جدول )
يوضح رأي المبحوثين حول وجود مشكظت أسرية معروضة عمى محاكم األحوال 

 الشخصية لم يستطيع األخصائي االجتماعي حسميا 
 النسبة المئوية العدد اإلجابة
 %12 4 نعم
 %65 42 ال

 %111 46 المجموع
حول وجود مشكظت بـ)نعم(  إجابتيمكانت ن المبحوثين ( م4) إنَّ ( يبين 52الجدول )    

أسرية معروضة عمى محاكم األحوال الشخصية لم يستطيع األخصائي االجتماعي 
نَّ )12يمثمون ما نسبتو )حسميا  %( ، 65)بمغت نسبتيم ( منيم أجابوا بـ)ال( 42%( ، وا 
( وىي 87,18قيمتو المحسوبة تساوي ) إنَّ ( اتضح 8×1اختبار مربع كاي ) إجراءوعند 

( ، وعميو 1( وبدرجة حرية )2,27( عند مستوى ثقة )2,64أكبر من القيمة الجدولية )
 .  نقبل فرضية الدراسةنرفض الفرضية الصفرية و فإننا 
سرة وما يحقق ليا المصمحة أو يضمن القضاء العراقي اىتم باأل نستنتج من ذلك إنَّ     

ليا العيش السميم وبصورة متماسكة ، معتمدًا بذلك عمى خبرة األخصائي االجتماعي في 
وحدة البحث االجتماعي ومدى إدراكو لمموضوع وأسموبو في إصظح ذات البين من خظل 

والمتبقية تشخيصو السميم لسبب المشكمة ، ويمكن تحديد القضايا المعروضة والمحسوبة 
( 171445)، حي بمح عددىا  8211/8214حوال الشخصية لمعام في محاكم األ

%( من 77( حيث تمثل نسبتيا حوالي )1874( والمتبقية )172251المحسومة منيا )
العدلية العراقية ، وان القضايا المعروضة  األجيزةالخاصة بمحاكم  اإلحصائياتخظل 
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 األسريةة بالجانب العشائري من جية والمشكظت التي لم يتم حسميا ىي قضايا متعمق
  من جية أخرى . 8222بعد أحداث المرتبطة بالوضع السياسي في المجتمع العراقي 

 

 (51جدول )
يوضح رأي المبحوثين حول وجود مشكظت أسرية معروضة عمى محاكم األحوال 

 )نعم( الشخصية لم يستطيع األخصائي االجتماعي حسميا ، إذا كان الجواب بـ
 إٌ جخ اٌّئٛظخ اٌعد  إذا وبْ اٌزٛاة ثـ)ٔعُ( ، أسجبة  دَ ص ُ اٌمضبظب د

 %33 2 ػذو انًتبثؼخ انشخظٛخ ألطشا  انًشكهخ أ

 %18 1 طؼٕثخ تمشٚت ٔجٓبد انُظش ألطشا  انًشكهخ ة

 %33 2 تشن انًشكهخ ػهٗ يب ْٙ ػهّٛ أ٘ تجًٛذْب د

انؼشاابئش٘  )أخااشٖ تاازكشم انًشاابكم انًشتجنااخ ثبنجبَاات ث

ٔاألٔضبع األيُٛخ ٔانغٛبعاٛخ ٔاالجتًبػٛاخ انتاٙ أحاشد 

 2003ػهٗ األعشح انؼشالٛخ ثؼذ 

1 18% 

 %211 7 اٌّزّٛع

من المبحوثين ( 8( تبين إنَّ )51من خظل مظحظة البيانات الواردة في الجدول )    
يمثمون ما  كمةعدم المتابعة الشخصية ألطراف المشتشير إلى عمى الفقرة )أ( وىي  أشاروا

نَّ 22نسبتو ) صعوبة وىي )ب( بـ)نعم( عمى الفقرة  أجابالعينة  أفراد( من 1)%( ، وا 
( منيم 8، بينما أجاب )%( 15)بنسبة بمغت  تقريب وجيات النظر ألطراف المشكمة

، خاصة  ترك المشكمة عمى ما ىي عميو أي تجميدىاتشير إلى  وىيعمى الفقرة )ت( 
 نفسي بعد الزواج يمثمون ما نسبتو أولزوجين بمرض عقمي في حالة إصابة احد ا

حد المبحوثين عمى الفقرة )ث( وىي أخرى تذكر مؤكدًا عمى أ، في حين أجاب %( 22)
المشاكل المرتبطة بالجانب العشائري واألوضاع األمنية والسياسية واالجتماعية التي أثرت 

 .8222 عمى األسرة العراقية بعد
 (58جدول )

ي المبحوثين حول االتصال بالمصادر الخارجية لمحصول عمى المعمومات يوضح رأ
 الخاصة بالمشكمة أمرًا ضروريًا 

 إٌ جخ اٌّئٛظخ اٌعد  اإلربثخ

 %15 39 َؼى

 %15 8 ال
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 %211 57 اٌّزّٛع

ضرورة ول ـبـ)نعم( ح واـأجابة الدراسة ـعين رادـأف( من 27( يبين إنَّ )58الجدول )من     
شكمة ويمثمون ما مات الخاصة بالـى المعمومـول عمـة لمحصـبالمصادر الخارجياالتصال 

%( ، وبعد 17منيم وكانت نسبتيم ) أفراد( 5في حين عارضوا ىذا )%( ، 67) نسبتو
( وىي أكبر 88,84( اتضح إنَّ قيمتو المحسوبة تساوي )8×1إجراء اختبار مربع كاي )

( ، وعميو فإننا 1( وبدرجة حرية )2,27قة )( عند مستوى ث2,64من القيمة الجدولية )
، وتتفق ىذه مع دراسة )احسان محمد نرفض الفرضية الصفرية و نقبل فرضية الدراسة 

الحسن( من خظل قيام االخصائي االجتماعي بجمع الحقائق والبيانات االجتماعية 
من خظل  واالقتصادية والثقافية من المدعي عميو مع معرفة دوره في القضية المعروضة

مقابمتو أكثر من مرة ، ويمكن االتصال بعائمة المدعي عميو لشرح القضية ليم و ظروفيا 
. 

ساق البيئية( من خظل سماح ندراستنا تتوافق مع )نظرية اال نستنتج من ذلك إنَّ     
يكولوجي لألخصائي االجتماعي بالتعامل مع كميات كبيرة من المنظور النسقي اال

ساعده أيضًا عمى تنظيم يانات التي يحصل عمييا من مصادر متنوعة ، و المعمومات والبي
وترتيب ىذه المعمومات في إطار المفاىيم األساسية التي يتضمنيا ىذا المنظور والتي 

 تساعده في الوصول إلى الحمول المناسبة لمقضية المعروضة .
 

 (52جدول )
ال بالمصادر الخارجية لمحصول يوضح رأي المبحوثين الذين أجابوا بـ)نعم( حول االتص

 عمى معمومات عن المشكمة أمرًا ضروريًا  
 النسبة المئوية العدد اإلجابات ت
 %82 7 ُأسر أصحاب الموقف اإلشكالي أ

 %44 15 البيئة التي يعيش فييا أصحاب الموقف اإلشكالي ب
 %18 7 مكاتب المعمومات الشخصية ت
والجمســــــــات  المســــــــتفيد نفســــــــو مــــــــن خــــــــظل المقــــــــابظت ث

 والمتابعة
6 81% 
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 %111 09 المجموع
 رادـأفمن  أفراد( 7إنَّ )لنا ( تبين 52دول )ـي الجـة البيانات الواردة فـمن خظل مظحظ    

ون ما نسبتو ـيمثمو  ُأسر أصحاب الموقف اإلشكاليي ـعمى الفقرة )أ( وى أكدواالعينة 
نَّ 82) عمى الفقرة )ب( وىي  دواـأك %(44رد منيم بمغت نسبتيم )ـ( ف15)%( ، وا 

( منيم يمثمون ما نسبتو 7وان )المشكمة ، بالبيئة التي يعيش فييا أصحاب االتصال 
مكاتب المعمومات الشخصية ، بينما أكد %( أكدوا عمى الفقرة )ت( وىي االتصال ب18)
بالمستفيد نفسو من خظل المقابظت وىي االتصال ( أفراد منيم عمى الفقرة )ث( 6)
 %( . 81لجمسات المتكررة والمتابعة ويمثمون ما نسبتو )وا
 
 

 (54جدول )
يوضح رأي المبحوثين حول أىم معوقات أداء عمل األخصائي االجتماعي في محاكم 

 األحوال الشخصية  

 العدد اإلجابات ت
النسبة 
 المئوية

 %5 2 تكميف األخصائي االجتماعي بأعمال بعيدة عن اختصاصو أ
األخصـــــائي االجتمـــــاعي مـــــن قبـــــل المحكمـــــة  عـــــدم فيـــــم دور ب

 والمستفيد
4 7% 

عدم توفر المكان الخاص لعمل األخصائي االجتماعي إلجراء  ت
 %28 17 البحث والدراسة لممشكمة المطروحة

 %8 1 سوء العظقة بين األخصائي االجتماعي وبين إدارة المحكمة ث
 %44 81 قمة المخصصات المالية والتشجيعية ج
 %4 8 إعطاء األخصائي االجتماعي الفرصة الكاممة لتأكيد دورهعدم  ح

 %111 46 المجموع
( أفراد من أفراد 2( تبين إنَّ )54من خظل مظحظة البيانات الواردة في الجدول )    

تكميف األخصائي االجتماعي بأعمال بعيدة عن العينة أكدوا عمى الفقرة )أ( وىي 
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االجتماعي في المحكمة مثًظ  األخصائيت عمل معوقا إحدىاختصاصو باعتبارىا 
نَّ 5)تشغمو عن عممو الحقيقي ويمثمون ما نسبتو  إدارية أعمال الفقرة )ب( وىي %( ، وا 

 أفراد( 4)عمييا  أجاب عدم فيم دور األخصائي االجتماعي من قبل المحكمة والمستفيد
نَّ )%( 7)بمغت نسبتيم  عدم توفر المكان وىي عمى الفقرة )ت(  أشاروا( منيم 17، وا 

 لعمل األخصائي االجتماعي إلجراء البحث ودراسة الحالة لممشكمة المطروحة المظئم
سوء العظقة بين األخصائي  إلى%( ، أما الفقرة )ث( وىي تشير 28ويمثمون ما نسبتو )

%( ، بينما 8قد أكد عمييا مبحوثًا واحدًا بمغت نسبتو ) االجتماعي وبين إدارة المحكمة
لفقرة )ج( والتي تشير إلى قمة المخصصات المالية والتشجيعية مثل العظوات والترفيعات ا

%( ، في 44( فردًا يمثمون ما نسبتو )81وااليفادات الداخمية والخارجية فقد أكد عمييا )
( من أفراد العينة عمى الفقرة )ح( وىي تشير إلى عدم إعطاء 8حين كانت إجابة )

 %( . 4لفرصة الكاممة لممارسة وتأكيد دوره يمثمون ما نسبتو )األخصائي االجتماعي ا
 (57جدول )

 المسؤولين عن األدوار اآلتية في العمل االجتماعي   ميوضح رأي المبحوثين بأنيم ى

 اٌعد  اإلربثبد د
إٌ جخ 

 اٌّئٛظخ

 %18 1 تٕػٛخ انًجتًغ ثبنحمٕق انششػٛخ نكم يٍ انضٔد ٔانضٔجخ أ

نًحبفظخ ػهٗ انحٛبح األعشٚخ انغاهًٛخ ياغ تٕػٛخ انًجتًغ ثب ة

 اتخبر إجشا اد انفحض اننجٙ لجم انضٔاد
2 4% 

 %23 11 األعش٘انًغبًْخ فٙ تؼضٚض االعتمشاس  د

 %8 3 انتٕػٛخ انمبََٕٛخ ٔانحذ يٍ انؼُا ضذ انًشأح  ث

تٕػٛاااخ انًجتًاااغ ثبٜحااابس انغاااهجٛخ نهنااا ق ػهاااٗ األعاااشح  د

 ٔانًجتًغ
12 26% 

جتًااغ ٔاألعااشح ثضااشٔسح ػااذو انااضٔاد خاابسد تٕػٛااخ انً ح

 َنبق انًحكًخ
10 23% 

 %211 57 اٌّزّٛع

( أفراد من أفراد 6( تبين إنَّ )57من خظل مظحظة البيانات الواردة في الجدول )    
توعية المجتمع بالحقوق الشرعية لكل من الزوج )أ( وىي شاروا الى الفقرة أ الدراسة عينة

نَّ 15)سبتو ويمثمون ما نوالزوجة  %( أجابوا عمى الفقرة )ب( 4( منيم بنسبة )8)%( ، وا 
توعية المجتمع بالمحافظة عمى الحياة األسرية السميمة مع اتخاذ إجراءات الفحص وىي 
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نَّ )الطبي قبل الزواج ،  %( أكدوا عمى الفقرة 82( فردًا منيم يمثمون ما نسبتو )11وا 
ألسري ، أما الفقرة )ث( وىي التوعية القانونية المساىمة في تعزيز االستقرار ا)ت( وىي 

%( ، بينما 5( منيم وبمغت نسبتيم )2والحد من العنف ضد المرأة قد أكدوا عمييا )
( فردًا من عينة الدراسة عمى الفقرة )ج( وىي توعية المجتمع باآلثار السمبية 18أشاروا )

( أفراد 12حين أكد ) %( ، في84لمطظق عمى األسرة والمجتمع حيث بمغت نسبتيم )
%( عمى الفقرة )ح( وىي توعية المجتمع واألسرة بضرورة 82منيم يمثمون ما نسبتو )

   عدم الزواج خارج نطاق المحكمة . 
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 الثامنالفصل 
 النتائج والتىصيات واملقرتحات

 متهيد :
لقد حددت ثمان فرضيات اشتقت من الجانب النظري ليذه الدراسة وتم مناقشتيا في     

الفصل السابع ، إذ أخضعت إلى الفحص والتجريب العممي ميدانيًا ، وبعد ذلك وضعت 
الدراسة من خالل تأكيد  النتائج والتوصيات والمقترحات التي تعمل عمى تحقيق أىداف

دور العمل االجتماعي في محاكم األحوال الشخصية العراقية والوقوف عمى دور 
األخصائي االجتماعي باعتباره المحور الرئيس في تنفيذ العمل االجتماعي وركائزه ، 

 وبناًء عمى ما جرت اإلشارة إليو فإن ىذا الفصل يتكون من مبحثين ىما : 
 تائج . المبحث األول : الن -
 المبحث الثاني : التوصيات والمقترحات . -
 

 املبحث األول
 النتائــــــــج
 أواًل . النتائج اخلاصة مبحىر البيانات األولية : 

( ، 24-28( ، )24-83ظير إنَّ غالبية أفراد العينة ضمن الفئات العمرية ) .1
( عمى أعمى 24-28( ، )24-83( ، وقد حصل الفئتان العمريتان )23-24)

( حصمت عمى نسبة بمغت 24-23%( ، في حين الفئة العمرية )81نسبة بمغت )
(13 . )% 
%( ، 47تبين من نتائج الدراسة إن أغمب أفراد العينة من الذكور وبنسبة بمغت ) .4

 %( . 41بينما بمغت نسبة اإلناث )
تبين من نتائج الدراسة إنَّ أعمى معدل لسنوات الخدمة لغالبية أفراد العينة ضمن  .8

( 17-11( ، وقد حصمت الفئة )87-81( ، )47-41( ، )17-11الفئات )
%( ، بينما 82( يمثمون ما نسبتو )47-41%( ، والفئة )84عمى نسبة بمغت )

 %( .41( فقد كانت نسبتيم )87-81الفئة )
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فيما يخص العنوان الوظيفي ألفراد العينة ظير إنَّ أعمى نسبة منيم كانوا يعممون  .2
%( ، بينما كانت نسبة من يعمل منيم مديرًا 79سبة بمغت )في منصب قاضي بن

 %( . 2أو معاون قضائي بمغت )
%( من المبحوثين ىو 23أكدت نتائج فيما يخص التحصيل العممي إنَّ نسبة ) .2

نَّ ) %( منيم من حممة شيادة 43حممة شيادة البكالوريوس وىي أعمى نسبة ، وا 
 ن حممة الدبموم العالي . %( يمثمو 12الدبموم ، في حين إنَّ نسبة )

فيما يخص مكان العمل ألفراد العينة أكدت نتائج الدراسة عمى أعمى نسبة منيم  .9
%( ، بينما بمغت 48كانوا يعممون في محاكم األحوال الشخصية بنسبة بمغت )

%( ، وىناك من يعمل في 2نسبة وىي ) لنسبة من يعمل في محاكم القاصرين أق
 جنايات( . –تحقيق  -بداءة  –داث األح –محاكم )االستئناف 

 ثانيًا . البيانات األساسية للدراسة :
الدراسة فاعمية دور األخصائي االجتماعي بالعمل االجتماعي في حل نتائج أكدت  .1

 %( . 42المشكالت األسرية وبنسبة )
أثبتت الدراسة ضرورة تحويل قضايا النزاعات األسرية إلى األخصائي االجتماعي  .4

 %( . 43عمى المحكمة وبنسبة )قبل عرضيا 
أكدت الدراسة عمى ضرورة عرض المستفيدين لمشكالتيم عمى األخصائي  .8

 %( . 34االجتماعي بأنفسيم قبل االتصال بالمحكمة وبنسبة )
أظيرت الدراسة ضرورة استحداث مكاتب خاصة لمتوجيو األسري ذات عمل  .2

 %( . 34مستقل عن المحكمة وبنسبة )
ل ىذه المكاتب يعد عماًل اجتماعيًا مساندًا لعمل القضاة وبنسبة تبين أنَّ وجود مث .2

نَّ استقاللية ىذه المكاتب عن المحكمة يحافظ عمى سمعة األسرة 21) %( ، وا 
 %( . 49وأسرارىا وبنسبة )

دلت نتائج الدراسة عمى إلمام األخصائي االجتماعي بالتشريعات القانونية  .9
 %( . 34لممستفيدين في المحكمة وبنسبة )واالجتماعية يستطيع تقديم الخدمات 

أظيرت الدراسة أنَّ دور األخصائي االجتماعي في محاكم األحوال الشخصية ىو  .4
 %( . 39دور المساعد بعد القاضي وبنسبة )
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تبين أنَّ وجود األخصائي االجتماعي في محاكم األحوال الشخصية لمساعدة  .3
%( ، 84األسرية وبنسبة )القضاة في الوصول إلى أنجح الحمول لممشكالت 

فضاًل عن تمكين القضاة في التعرف عمى أدق تفاصيل موضوعات النزاعات 
 %( . 81األسرية بنسبة )

أكدت نتائج الدراسة الدور الريادي لمعمل االجتماعي في حل المواقف اإلشكالية  .7
 %( . 33سرية في محاكم األحوال الشخصية وبنسبة )األ
إعطاء فرصة كاممة لألخصائي االجتماعي في  تبين من نتائج الدراسة إنَّ  .11

ممارسة دوره والعوامل التشجيعية والترقيات والحوافز المالية لألشخاص في 
العمل االجتماعي من العوامل التي تحقق الريادة لمعمل االجتماعي بنسبة 

(81 . )% 
أظيرت نتائج الدراسة إنَّ حصول األخصائي االجتماعي عمى استقاللية تامة  .11

 %( .39ي عممو يجعمو متقبل لممواقف اإلشكالية ومستوى عالي بنسبة )ف
أكدت نتائج الدراسة إنَّ تكميف األخصائي االجتماعي في محاكم األحوال  .14

الشخصية بأعمال خارجة عن تخصصو يدفعو إلى عدم تقبل واجباتو األصمية 
 %( .94.2وبنسبة )

ور في تطوير العمل أكدت نتائج الدراسة بأنَّ لألخصائي االجتماعي د .18
عالء أىميتو في المحاكم وبنسبة )  %( . 48االجتماعي وا 

أثبتت نتائج الدراسة ضرورة األخذ بوجية نظر األخصائي االجتماعي في  .12
 %( . 44محاكم األحوال الشخصية في معالجة المشكالت المعروضة وبنسبة )

ي عام ايجابي في أكدت نتائج الدراسة إنَّ العمل االجتماعي يتجو نحو تكوين رأ .12
 %( . 47حل مشكالت المجتمع الحديثة وبنسبة )

أظيرت نتائج الدراسة إنَّ وجود األخصائي االجتماعي ضمن إطار العمل  .19
االجتماعي يساعد القيادات المجتمعية في معالجة مشكالت المجتمع في الوقت 

 %( . 37الحاضر وبنسبة )
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اعد القضاة في نجاحيم في الحد من تبين من نتائج الدراسة إنَّ العوامل التي تس .14
المشكالت األسرية ىي االستعانة بأىل الخبرة واالختصاص االجتماعي وبنسبة 

(21 . )% 
أظيرت نتائج الدراسة إنَّ وجود األخصائي االجتماعي في محاكم األحوال  .13

الشخصية يساعد عمى توفير الجيد والوقت في حسم القضايا المعروضة وبنسبة 
(43 . )% 

ت نتائج الدراسة إنَّ مساىمة األخصائي االجتماعي في حل القضايا أكد .17
 %( . 27المعروضة يساعد المواطنين لمجوء إليو وبنسبة )

أثبتت نتائج الدراسة استحقاق األخصائي االجتماعي منصب )معاون قاضي(  .41
 %( . 39مقارنة مع ما ىو حاصل في بعض الدول العربية وبنسبة )

استحقاق األخصائي االجتماعي  منصب )معاون قاضي( أثبتت نتائج الدراسة  .41
تقان بما يتوفر لديو من خبرة ومعرفة وبنسبة  لكي يكون متقبل لعممو بكل دقة وا 

 %( . 42%( ، ويساعده عمى اإلبداع في عممو بنسبة )44)
تبين من نتائج الدراسة إنَّ معوقات أداء األخصائي االجتماعي في محاكم  .44

ب إىمال ميامو الوظيفية لعدم وجود حوافز مادية األحوال الشخصية بسب
 %( . 89وتشجيعية بنسبة )

 
 النتائج للمبحىثني من األخصائيني االجتماعيني والنفسيني : -

 أواًل . النتائج اخلاصة بالبيانات األولية : 
( ، 24-83( ، )84-88ظير إنَّ غالبية أفراد العينة ضمن الفئات العمرية ) .1

%( 29( عمى أعمى نسبة بمغت )24-83) ةالعمري ةل الفئ( ، وقد حص28-24)
%( ، بينما 49( حصمت عمى نسبة بمغت )84-88، في حين الفئة العمرية )

 %( . 44( فقد حصمت عمى نسبة )24-28الفئة )
وبنسبة بمغت أكثر من اإلناث تبين من نتائج الدراسة إن أفراد العينة من الذكور  .4

 %( . 87ناث )%( ، بينما بمغت نسبة اإل91)
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( 17-11( ، )7-1فيما يخص سنوات الخدمة لغالبية أفراد العينة ضمن الفئات ) .8
%( ، والفئة 87( عمى نسبة بمغت )47-41( ، وقد حصمت الفئة )41-47، )
( فقد كانت نسبتيم 7-1%( ، بينما الفئة )48( يمثمون ما نسبتو )11-17)
(44. )% 
يرت النتائج إنَّ أعمى نسبة منيم كانوا يعممون أما العنوان الوظيفي ألفراد العينة ظ .2

%( ، بينما كانت نسبة ما يعمل منيم 71)أخصائيين اجتماعيين( بنسبة بمغت )
 %( . 7)معاون قضائي( بمغت )

%( من المبحوثين 92فيما يخص التحصيل العممي إنَّ نسبة )الدراسة أكدت نتائج  .2
%( ىم من حممة شيادة 42ىو حممة شيادة البكالوريوس ، في حين إنَّ )

 الماجستير . 
أكدت نتائج الدراسة فيما يخص التحصيل العممي لعينة الدراسة إنَّ أعمى نسبة  .9

%( 82%( ، في حين )84منيم باختصاص عمم االجتماع وبنسبة بمغت )
%( من 43لممبحوثين المختصين بالعموم التربوية والنفسية ، فيما كانت نسبة )

 عية .اختصاص الخدمة االجتما
 

 األساسية :  تثانيًا . البيانا
%( من المبحوثين أجابوا بـ)نعم( بأنَّ من الضروري أن يكون 32تبين إنَّ نسبة ) .1

لألخصائي االجتماعي دورًا اجتماعيًا ومساندًا لمقضاة في محاكم األحوال 
 الشخصية . 

لمعرفة %( من الذين أجابوا بـ)نعم( مؤكدين عمى اإللمام وا84تبين إنَّ نسبة ) .4
نَّ نسبة ) %( منيم أكدوا عمى 44بأساليب التعامل مع المشكالت األسرية ، وا 

 القدرة عمى تخفيف القمق والوقوف أمام القاضي . 
%( من أفراد عينة الدراسة أجابوا بـ)بنعم( مؤكدين عمى طبيعة 37تبين إنَّ نسبة ) .8

في محاكم  العالقة بين األخصائي االجتماعي وبين أصحاب الموقف اإلشكالي
 األحوال الشخصية عالقة ايجابية . 



 الباب الثاني : الدراسة امليدانية
 

 

262 

أكدت نتائج الدراسة إنَّ العمل االجتماعي يتناسب مع امتيازات العمل الوظيفي  .2
 %( . 98وبنسبة )

أظيرت نتائج الدراسة إنَّ طبيعة العالقة بين األخصائيين االجتماعيين والنفسيين  .2
 %( . 31وبين القضاة عالقة مينية وبنسبة )

ئج الدراسة عمى عدم مشاركة األخصائيين االجتماعيين والنفسيين في أكدت نتا .9
 %( . 44دورات تدريبية تطويرية تعدىا المؤسسة التي يعممون بيا وبنسبة )

أظيرت نتائج الدراسة االختالف بين دور األخصائي االجتماعي في محاكم  .4
 %( . 37األحوال الشخصية وبين ودور األخصائي النفسي وبنسبة )

ن من نتائج الدراسة إنَّ وجود األخصائيين االجتماعيين والنفسيين في محاكم تبي .3
األحوال الشخصية يوازن بين ما يتطمبو نظام القضاء وبين ما يتطمبو المجتمع 

 %( . 78وبنسبة )
أثبتت نتائج الدراسة إنَّ اإلسيام في إزالة التوتر وتوضيح المشكمة أمام القاضي  .7

خصائيين االجتماعيين والنفسيين في محاكم األحوال من الميام األساسية لأل
 %( . 29الشخصية وبنسبة )

أكدت نتائج الدراسة عمى ضرورة وجود أخصائي اجتماعي ونفسي في محاكم  .11
 %( . 79األحوال الشخصية من الجنسين وبنسبة )

أثبتت نتائج الدراسة إنَّ المجوء إلى األخصائيين االجتماعيين والنفسيين من قبل  .11
طراف المتنازعة قبل أن تعرض المشكمة لمقاضي ، تعد الطريقة المثمى لآلية األ

 %( . 24إحالة القضايا في محاكم األحوال الشخصية وبنسبة )
أظيرت نتائج الدراسة إنَّ طبيعة العالقة  بين األخصائيين االجتماعيين  .14

%( ، والعالقة 71والنفسيين وبين القضاة في المحكمة عالقة ايجابية وبنسبة )
 %( . 78بينيم وبين الموظفين في المحكمة عالقة ايجابية وبنسبة )

بغي أن يكون من تبين من نتائج الدراسة إنَّ تقبل المستفيد كما ىو ال كما ين .18
الصفات المينية التي ينبغي عمى األخصائي االجتماعي والنفسي التحمي بيا 

 %( .49وبنسبة )
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أظيرت نتائج الدراسة أن يكون األخصائي االجتماعي والنفسي عمى اطالع  .12
 %( . 32عاٍل بالقوانين والتشريعات االجتماعية الحديثة وبنسبة )

المقابمة األولى لممستفيدين في غرفة مستقمة  اتضح من نتائج الدراسة إنَّ إجراء .12
 %( .  78سبب نجاح عممو الميني وبنسبة )

أثبتت نتائج الدراسة إنَّ التنبيو بحسن المعاممة بين الزوجين من المسؤوليات  .19
االجتماعية التي ينبغي عمى األخصائي االجتماعي إتباعيا عند معالجة 

 %( . 82المشاكل األسرية خاصة )الطالق( وبنسبة )
أكدت نتائج الدراسة إنَّ البطء في إجراءات فض الخالفات بين الزوجين سبب  .14

 %( . 32في الطالق وبنسبة )
أثبتت الدراسة إنَّ فتح مكاتب اجتماعية لمتوجيو األسري ويكون عمميا مستقل  .13

 %( . 84عن عمل المحكمة سبب في فض الخالفات وبنسبة )
خصائي االجتماعي والنفسي في محاكم أكدت نتائج الدراسة إنَّ وجود األ .17

األحوال الشخصية ميم إلى درجة يسيل معالجة الخالفات األسرية قبل أن 
 %( . 78تصبح قضية وبنسبة )

أظيرت نتائج الدراسة إنَّ شعور األخصائيين االجتماعيين والنفسيين بأنيم كانوا  .41
زاعات األسرية المعين األول لمقاضي في الوصول إلى الحمول المناسبة لفض الن

 %( . 37في محاكم األحوال الشخصية بنسبة )
أكدت نتائج الدراسة بعدم تكميف األخصائيين االجتماعيين والنفسيين من قبل  .41

%( 32الدائرة بأعمال خارجة عن اختصاصاتيم وخبراتيم االجتماعية وبنسبة )
 . 

دم تدخل تبين من نتائج الدراسة إنَّ الرغبة القوية في تحمل المسؤولية وع .44
الآخرين في مجال عمل األخصائيين االجتماعيين والنفسيين من أىم العوامل 

 %( . 29الدافعة لنجاح العمل االجتماعي ونسبة )
أظيرت نتائج الدراسة إنَّ لألخصائيين االجتماعيين والنفسيين دورًا كبيرًا في بناء  .48

وبنسبة  جسور المحبة والثقة بين الموظفين في محاكم األحوال الشخصية
(71 . )% 
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أكدت نتائج الدراسة بعـدم وجـود مشكالت أسريـة معروضة عمـى محاكم األحوال  .42
 %(. 78الشخصية لم يستطيع األخصائي االجتماعي حسميا وبنسبة )

تبين من نتائج الدراسة إنَّ عدم المتابعة الشخصية ألطراف المشكمة من العوامل  .42
والنفسيين في حسم القضايا المعروضة  التي تقف أمام األخصائيين االجتماعيين

 %( .29أماميم وبنسبة )
أكدت نتائج الدراسة إنَّ االتصال بالمصادر الخارجية لمحصول عمى المعمومات  .49

 %( .32الخاصة بالمشكمة أمرًا ضروريًا وبنسبة )
تبين من نتائج الدراسة إنَّ البيئة التي يعيش فييا أصحاب المشكمة من أىم  .44

جية لمحصول عمى معمومات تخص المشكمة المعروضة وبنسبة المصادر الخار 
(22. )% 

أثبتت نتائج الدارسة إنَّ قمة المخصصات المالية والتشجيعية من أىم المعوقات  .43
ألداء عمل األخصائيين االجتماعيين والنفسيين في محاكم األحوال الشخصية 

 %( . 29وبنسبة )
لآثار السمبية لمطالق عمى األسرة أكدت نتائج الدراسة إنَّ توعية المجتمع با .47

والمجتمع من مسؤولية األخصائيين االجتماعيين والنفسيين في العمل 
 %( . 49االجتماعي في محاكم األحوال الشخصية وبنسبة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املبحث الثاني
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 التىصيات واملقرتحات
جموعة من في ضوء النتائج التي انتيت إلييا الدراسة ، ارتأى الباحث أن يقدم م    

الباحثون ودوائر األجيزة العدلية  ياالتوصيات والمقترحات التي من شأنيا أن يستفيد من
 4118الميتمين باألحوال الشخصية في المستقبل ، فبعد االحتالل األمريكي عام  السيماو 

تفاقمت الخالفات األسرية وازدادت وخاصة )مشكمة الطالق( ، وزيادة معدالتيا إلى درجة 
، إال إننا ال نستطيع ترك مشكمة اجتماعية من دون عالج ، والذي يمكن تحقيقو مخيفة 

 من خالل التوصيات والمقترحات وكما يأتي :
 أ . التىصيات : 

 مجمس القضاء األعمى :  –أواًل . التوصيات المقدمة إلى وزارة العدل 
ن ضرورة تفعيل مكاتب البحث االجتماعي في محاكم األحوال الشخصية ، ضم .1

، وذلك بتعيين أعداد  4113( لسنة 1قواعد تنظيم عمل الباحث االجتماعي رقم )
 كافية من األخصائيين االجتماعيين . 

العمل عمى إزالة المعوقات التي تحد من ممارسة العمل االجتماعي لألخصائي  .4
 االجتماعي في محاكم األحوال الشخصية . 

ين واالجتماعيين والحاصمين عمى ضرورة استقطاب الكوادر المؤىمة من األخصائي .8
 شيادات جامعية لمعمل في محاكم األحوال الشخصية . 

المشاركين في العمل االجتماعي متطوعين في العمل االجتماعي ،  َعد  ضرورة  .2
نَّ كل جيد تطوعي ىو عماًل اجتماعيًا .   وا 

 ضرورة استحداث مكاتب لمتوجيو األسري ، بحيث يكون عمميا االجتماعي مستقل .2
عن عمل المحاكم لممساىمة في حسم الخالفات األسرية قبل أن تكون خالف 

 قضائي . 
ثانيًا . التوصيات المقدمة إلى األخصائيين االجتماعيين والنفسيين العاممين في محاكم 

 األحوال الشخصية : 
ضرورة وجود أخصائيين اجتماعيين مينيين يتوفر لدييم القدرة والعمم والفن  .1

 العمل االجتماعي في مؤسسات األجيزة العدلية . والميارة في 
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تكامل وشرف المينة محافظًا عمى سياسة المؤسسة و ضرورة المحافظة عمى كرامة  .4
 التي يعمل بيا ، باعتباره رديفًا ومساندًا لعمل القضاة .

 أطرافيفضل وجود النساء ضمن عناصر العمل االجتماعي ، ألن المرأة كأحد  .8
مع امرأة أخرى بكل حرية والتعبير عن مشاعرىا وما القضية تفضل الحديث 

 تواجيو بكل صراحة .
دامتيا  .2 المتابعة الميدانية لألخصائي االجتماعي لحاالت الصمح لغرض تقويميا وا 

عن طريق الزيارات الميدانية لممتصالحين لالطالع عمى حياتيم وتقديم النصح 
 واإلرشاد ليم .

اعي في محاكم األحوال الشخصية من ضرورة اعتبار عمل األخصائي االجتم .2
المين األساسية لحماية األسرة التي تعتبر المبنة األولية في بناء المجتمع ووقايتيا 
من الآفات التي لحقت بيا في الفترة األخيرة في ظل التطورات السياسية 

 واالقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية .
في العمل لتقبل عممو  ةليضرورة حصول األخصائي االجتماعي عمى استقال .9

 بدرجات عالية ولزيادة اإلنتاج واإلبداع بو .
ضرورة أن يتحمى األخصائي االجتماعي بأعمى درجات الفضائل واألخالق  .4

اإلسالمية وبصفة موضوعية تجاه أطراف القضية وتكون عالقتو بأصحاب 
 المشكمة عالقة ايجابية .

 

االجتماعي لمعالجة مشكمة )الطالق(  ثالثًا . التوصيات الخاصة بدور األخصائي
 نموذجًا :

المسؤوليات االجتماعية التي ينبغي عمى األخصائي االجتماعي إتباعيا عند  .1
 معالجة مشكمة الطالق وىي : 

 أ . تنبيو المستفيدين بعدم تدخل أسرىم في حياتيم الخاصة .     
 ب . التنبيو بحسن المعاممة بين الزوجين .     
 ذكير بالوازع الديني . ت . الت    
 ث . جمع المعمومات عن أطراف القضية .     
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ضرورة الحد من الطابع العمني لمتحقيقات والبحوث المتعمقة بقضايا التفريق  .4
 والطالق .

( أشير ، وعدم 8ضرورة إصدار القاضي قراره بالطالق خالل مدة ال تزيد عن ) .8
ل الفترة تؤدي إلى ارىاقات البطء في إجراءات فض الخالفات األسرية ألن طو 

 مادية ونفسية . 
 

 رابعًا . توصيات إلى محاكم األحوال الشخصية العراقية : 
بالمقارنة مع تجارب الدول المتطورة كاألوربية واألمريكية والماليزية نرى أنَّ ىناك  .1

وجود األخصائي االجتماعي إلزامي بمقتضى القانون ، ويطال كافة المحاكم ، 
من وجود تشريع قانوني يحدد عمل األخصائي االجتماعي والنفسي في لذلك البد 

محاكم األجيزة العدلية ويعطى الصفة الرسمية ، إال أننا نعاني من تيميش دور 
 األخصائي االجتماعي في بمدنا بشكل كبير . 

ضرورة توفير مكان مناسب لعمل األخصائيين االجتماعيين والنفسيين ويكون  .4
مزمات المكتبية ، ويكون معزول عن حاالت الضوضاء في مزود بكافة المست

 المحكمة .
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 الفصل السابع
 مناقشة فرضيات الدراسة

 :متهيد 
 -الم حدددددل ان ا مدددددخ ال لدددددا الحدددددام  لم  اسددددد  الحاليددددد   -سددددد   فددددد  فيمدددددا  ناحددددد      

مجم عددد  مدددخ ال  لدددياد الاددد  ه  ندددا احا ا لدددا فددد  ال  اسددد  المي انيددد      ددد  سددد   ال احدددل 
ا  لدددددد  لماحقددددد  مددددددخ ال  لددددددياد الادددددد   لدددددد نا     ددددد   جدددددد ا  ال  اسدددددد  المي انيدددددد  ا لددددددمن

اإلحلددا اد الادد  امقدد  اللدد   عمدد  ملدد ا ي  ه  عدد ا ملدد ا ي  لدد   ال  لددياد    لددا 
لدد  م ف لدد  ه  مق  لدد  مددخ حدد ا النادداوال اإلحلدداوي    سدديما   دد  حلدد ا ال احددل عمدد  
الج ا ا اإلحلاوي  الا  انط ي النااوال الا  جا د  ندا ال  اسد  المي انيد       د  ا ناندا  

نيددد   ا  يدددل الم م مددداد اإلحلددداوي    سددديق ا ال احدددل  اقددد يا ع لدددا  مدددخ المقدددا  د المي ا
 ل  لياد ال  اس  الحالي   كما يم  :

 الفرضية الرئيسة : 
)لم مدددا ا جامددداع     ا   يا يدددا  فددد  م الجددد  ال  يددد  مدددخ الم دددك د  الفرضييياألواى لييي     

 ا جاماعي  ف  محاكا انح اا ال حلي ( . 
القلدا  انعمد   شن دا  مكاادل ال حدل ا جامداع   ا  يدا لمخ ا جيه  ودي  مجمد      

    ال احدددل ا جامددداع  همددداا محددداكا انحددد اا ال حلدددي      لددد   شلددد ا    اعددد  ان ددديا 
خَّ الندد م مددخ لدد   الق اعدد  لدد  سدد    2008( لسددن  1عمددا ال احددل ا جامدداع    ددا )    ا 

 دد ا الجنددد  فدد  لددد ا انحلدداو  ا جامددداع  فدد   ج ا ااددده لاحقيدد  اللدددم   دديخ الددد  جيخ   
ا اجددا       ع  دد  لدده  مددا احا يدده الدد ع د مددخ حقدد    ا عددا اد   فدد      حيددل يكدد خ 
عما انحلاو  ا جاماع   جن   احد    ام السدي   ودي  مجمد  القلدا  انعمد  مدخ 
ح ا ما ي فد  لده مدخ  حلداوياد  دن ي   فلدمي   سدن ي     يمكنندا احا دا  لد   ال  لدي  

 ا اآلاي  :مخ ح ا الج ا  
مددخ حدد ا اط يدد  ال مميدداد اإلحلدداوي   م ح دد  لدد   ال  لددي  مددخ عدد منا   فقدد      

( الد ي ي دي   لد  اإليمداخ  الد    ال يدا ي لم مدا ا جامداع  فد  22هك د نااوال الج  ا )
حا الم ا م اإل كالي  انس ي  ف  محداكا انحد اا ال حلدي    فقد  هكد  لد ا السدااا هفد ا  

( 2%(    عنددد   جددد ا  احا دددا  م  ددد  كددداي  م)دددد  يمددد  )كدددا88 نسددد    م)دددد )عيندد  ال  اسددد  
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   (0,05(  مسددا د   لدد  )1(  لدد   الدد   حلدداوي  عندد    جدد  ح يدد  )26,04المحسدد    )
 دنخَّ  ه دا  ا%( مدخ الم حد نيخ 28(  خ كاخ الجد ال  دد)ن ا( ا ديخ هخَّ نسد   )23 الج  ا )

ا جامداع  فد  مما سد   لألحلداو   كاممد  ال    ال يا ي لم مدا ا جامداع  ي طد  ف لد
خَّ ) %( مددننا هكدد  ا عمدد  الدد عا الكامددا مددخ   ددا المدد  ا  ال ددامميخ فدد  محدداكا 17        ا 

%( مددددننا هكدددد  ا عمدددد  ال  امددددا الا ددددجي ي   الا  يدددداد 37انحدددد اا ال حلددددي     نسدددد   )
%( 18   ينمدا هكد  ) ال    ال يا ي لم مدا ا جامداع  الح اف  المالي  لنا انن  ال الغ ف  

مخ الم ح نيخ عمد  اد في  مسدام ماد ال حدل ا جامداع   المكاادل الحالد   انحلداوييخ 
 ا جاماعييخ . 

( ال ي ياك   هي الم ح نيخ ح ا ط ي   ال   د   يدننا   ديخ القلدا  فد  54 الج  ا )    
%( 91ا )ال مدددا ا جامددداع      ددد  هجدددال عمددد   لددد   ننندددا ع  ددد  ايجا يددد    م)دددد نسددد ان

( 2ماك يخ  نخَّ ع  انا  القلا  ع    ايجا يد     عند  احا دا  م  د  كداي  م)دد  يمد  )كدا
(   0,05(  مسددا د   لدد  )1(  لدد   الدد   حلدداويا  عندد    جدد  ح يدد  )31,38المحسدد    )

( الددد ي ي لددد  ط ي ددد  ال   ددد   ددديخ الم حددد نيخ   ددديخ المددد  ا  55 فيمدددا يا مددد   الجددد  ا )
%(      د  93هجا  ا عم   لد   ننندا ع  د  ايجا يد   يمنمد خ مدا نسد اه )  الم   يخ   فق 

(  لدد   الدد   حلدداويا  عندد  34,38( المحسدد    )2 جدد ا  احا ددا  م  دد  كدداي  م)ددد  يمدد  )كددا
 ( .0,05(  مسا د   ل  )1  ج  ح ي  )

)ه(  لد  ( هف ا  مخ عين  ال  اس  هكد  ا عمد  ال قد   8( فشخَّ )73)ف  حيخ هخَّ الج  ا     
%(   17ا عيدد  المجامدد   ددالحق   ال دد عي  لكددا مددخ الدد  ل  ال  جدد   يمنمدد خ مددا نسدد اه )

خَّ ) سد ي  ( مننا هك  ا عم  ال ق   )ل(  ل  ا عي  المجامد   المحاف د  عمد  الحيدا  ان2 ا 
خَّ فدد  ا   احدد ا  مددننا هكدد  عمدد   ااحددا السددميم  مدد    جدد ا اد ال حددط الط دد    ددا الدد  ال    ا 

خَّ 23)د(  لددد  المسدددالم  فددد  ا  يددد  ا سددداق ا  انسددد ي   م)دددد نسددد انا )ال قددد    %(    ا 
%( هكدد  ا عمدد  ال قدد   )ل(  لدد  الا عيدد  القان نيدد   الحدد  مددخ ال نددم 7( مددننا  نسدد   )3)

%( هجدددا  ا عمددد  ال قددد   )ل(  لددد  ا عيددد  26( فددد  ا  مدددننا  نسددد   )12لددد  المددد ه    همدددا )
( مننا عمد  ا عيد  10 المجام     ينما هك  ) انس  م  السم ي  لمط   ع  اآلنا المجام  
لدد  ال حددا ل نطددا  المحكمدد   لدد  ال قدد   )ا(  يمنمدد خ مددا  انسدد    لدد     عدد ا االمجامدد  
 %( .  23نس اه )
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( فقددددد  31(  )29(  )28(  )27(  )26(  )25(  )16(  )15(  )14همدددددا الجددددد ا ا ) 
القيمد  المحسد    لجميد  الجد ا ا المد ك     ( لندا  ن دد هخ2اا  ج ا  احا ا  م    كاي )كدا

( 50(  )47(  )46الجد ا ا ) فلد   عدخهك   مخ القيم  الج  لي   ا د   الد   حلداويا    
القيمدددد  المحسدددد    لجميدددد   هخَّ ( لنددددا  ن ددددد 2( فقدددد  اددددا  جدددد ا  احا ددددا  م  دددد  كدددداي ) 57 )

 عميدده ندد فف ال  لددي   الجدد ا ا المدد ك    هك دد  مددخ القيمدد  الج  ليدد   ا دد   الدد   حلدداويا   
ا  فدد  م الجدد  ال  يدد   يدداللدد  ي   نق ددا ف لددي  ال  اسدد  القاومدد  )لم مددا ا جامدداع     ا   يا

 مخ الم ك د ا جاماعي  ف  محاكا انح اا ال حلي ( . 
 

 الفرضيات الفرعية : 
)كممددا حلددا انحلدداو  ا جامدداع  عمدد  اق يدد   اعادد ام مددخ   ددا  الثاناييألالفرضيياألو    
  ليخ كمما ه    ف  عممه  ال ك ( . المسا 
 خَّ اكميدددم انحلددداو  ا جامددداع   منددداا   ا يددد   لددداف   لددد  عممددده يدددا ي  لددد  ناددداوال     

 لد    لدحيح     لد   اسد ل   سم ي  مدخ حد ا عد ا امكينده مدخ  جد ا  عممده ا جامداع
هخ نمحد  ( الد ي يمكنندا 65ع ا الم الج  لمم ا م اإل كالي  ف  المحكم    ف   الجد  ا )

 هي الم حدد نيخ حدد ا اكميددم انحلدداو  ا جامدداع  مددخ   ددا  او ادده  نعمدداا حا جدد  عددخ 
احالالددده  ح  ااددده ا جاماعيددد    فقددد  هكددد  لددد ا السدددااا هفددد ا  عينددد  ال  اسددد   نسددد    م)دددد 

(  لددد   الددد  22,26(  م)دددد  يماددده المحسددد    )2%(    عنددد  احا دددا  م  ددد  كددداي )كدددا15)
( 66(   فدددد  حدددديخ  خَّ الجدددد  ا )0.05(  مسددددا د   لدددد  )1 حلدددداويا  عندددد    جدددد  ح يدددد  )

 ل  لنا  هي الم ح نيخ ح ا هلا ال  اما ال اف   لنجاا ال ما ا جامداع    فقد  سدجمد 
ال قدد   )ل( هعمدد  نسدد    لدد  ال ي دد  الق يدد  فدد  احمددا المسددا لي   عدد ا ادد حا اآلحدد يخ فدد  

 لد   د   ي  نلميد  ال مدا %(    جدا د ال قد   )د( 46مجاا عمم  فق   م)د نسد انا )
%(   همدددا ال قددد   )ل( الاددد  22الددد ي ه ددد ا  ددده ح مددد  لرحددد يخ فددد  الم ا ددد  النانيددد   نسددد   )

%( فق  هك د عم  ال د     القد    عمد  ا نجدا  فد  ال مدا ا جامداع  17سجمد نس   )
مددخ    ينمددا جددا د ال قدد   )ه(  الم ا دد  انحيدد    لدد  ال دد     المكاندد  ا جاماعيدد   اقيمدد  

( يمكنندا 68%(    مدخ حد ا الجد  ا )15  ا القلا  ه  ال ا سدا  فد  المحكمد   نسد   )
هخ ن حددد   هي الم حددد نيخ حددد ا  جددد   م دددك د هسددد ي  م   لددد  عمددد  محددداكا انحددد اا 
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%(   93ال حلي  لا ياا حسمنا   فق  هك  ل ا السااا هفد ا  عيند  ال  اسد   نسد    م)دد )
(  لد   الد   حلداويا  34,38( المحسد    )2 م)دد  يمد  )كدا( 2 عن  احا ا  م  د  كداي )كدا

(    عميددده فشنندددا نددد فف ال  لدددي  اللددد  ي  0,05(  مسدددا د   لددد  )1عنددد    جددد  ح يددد  )
ي   اعاد ام مدخ   نق ا ف لي  ال  اس  القاوم  )كمما حلا انحلاو  ا جاماع  عم  اق

   ا المسا ليخ كمما ه    ف  عممه  ال ك ( .  
 .      ا  ف  حا م كم  الط   يال ا (ا جاماع  لألحلاو  ) الثالثألألوالفرضاوووو
نندددا  ال   ددد  ال  جيددد   م ددد  لدددي)  )طدددال (     ددد       الطددد   لددد  حدددا  ا طددد  الددد  ال  ا 

ع فدده  ددان خ انحدد اا ال حلددي  ال  ا دد   نندده :  فدد   يدد  الدد  ال  شيقددا  مددخ الدد  ل ه  مددخ 
لد       يقد  الطد       اللدي)  المحللد  ال  ج  ه ا  كمد  ه  ف لدد ه  مدخ القا

 له   عا     يمكخ احا ا  ل   ال  لي  مخ ح ا الج  ا اآلا  : 
( يمكننا هخ نمح   هي الم ح نيخ ح ا المسدا لياد ا جاماعيد  الاد  59ف   الج  ا )    

عند  م الجد  الم داكا انسد ي  حالد  الطد     ا اعنداا جامداع   انحلاو ين )  عم  
%( هجددا  ا عمدد  ال قدد   )ه(  لدد  28( مددخ هفدد ا  ال يندد  يمنمدد خ مددا نسدد اه )13  ا دديخ هخَّ )

خَّ ) ( مدددننا 16ان يددده المسدددا ي يخ  لددد     عددد ا اددد حا هسددد لا فددد  حيددداانا ال حلدددي     ا 
%(  لدد  هعمدد  نسدد   هكدد  ا عمدد  ال قدد   )ل( الادد  اددنط عمدد  الان يدده 35 م)ددد نسدد انا )

خَّ ) حسخ الم امم   يخ ال  جيخ  %( هجا  ا عمد  ال قد   11( مننا يمنم خ ما نس اه )5   ا 
اددنط عمدد  الادد كي   ددال ا   الدد ين   السددن  الن  يدد   ددنخَّ )ه )ددف الحدد ا عندد  ا   )د( الادد 

%( عمدد  ال قدد   )ل(  لدد  26نمدد خ مددا نسدد اه )( مددننا يم12الطدد  (   فدد  حدديخ هجددا  ا )
   عميده فشنندا نق دا ماد عخ ط ف  الم كم  م  ا حيط المسا ا عخ  نا انا جم  الم م  

 .  ف لي  ال  اس  القاوم  )لألحلاو  ا جاماع     ا  ف  حا م كم  الط   يال ا ( 
)حلددد ا انحلددداو  ا جامددداع  عمددد  اسددداق لي  فددد  عممددده يج مددده  الرابعيييألالفرضييياألووووو

 ماق ا ل ممه    جاد ايجا ي  عالي ( . 
 خَّ م دد ه ا سدداق لي   ال مددا يددا ي  لدد   يددا   فدد  اإلناددال ن عددا   كمددا    مدد   فدد  ك ددا       

ال امدا  اإلنااجيد  الجيدد     لد ا مدا هكدد   الم حد نيخ عند ما هجددا  ا  دد)ن ا( عمد  هخَّ حلدد ا 
 اإل دددكالي انحلددداو  ا جامددداع  عمددد  اسددداق لي  اامددد  فددد  عممددده يج مددده ماق دددا لمم ا دددم 

عمددد  لددد ا  هجدددال( فقددد  24الجددد  ا )  خَّ نمحددد   هخلددد ا يمكنندددا   إلن ددداد    مسدددا د عدددال 



 الباب الثاني : الدراسة امليدانية
 

 

352 

احا دددا  م  ددد  كددداي   جددد ا %(    عنددد  86عينددد  ال  اسددد  يمنمددد خ مدددا نسددد اه ) هفددد ا السدددااا 
( 0,05عنددد  مسدددا د نقددد  )  حلددداويا  (  لددد   الددد  37,14(  م)دددد  يماددده المحسددد    )2)كدددا

 ( .  1   ج  ح ي  )
انحلدددداو  ا جامدددداع   الا دددد ي اد القان نيدددد    لمدددداا  خَّ  دددديخ ( فقدددد  19الجدددد  ا )  مددددا    

 هكدد ا جاماعيدد  اسدداع   فدد  اقدد يا الحدد ماد لممسددا ي يخ فدد  المحكمدد     فدد  لدد ا الجدد  ا 
( 2)كدا  يم احا ا  م    كاي  م)د   ج ا %(    عن  82عين  ال  اس   نس    م)د ) هف ا 

 .( 0,05  )ق(  مسا د ن1ح ي  ) عن    ج   حلاويا  (  ل   ال  26,2المحس    )
  محداكا د(  ل   نخَّ لنا  احدا م  ديخ     انحلداو  ا جامداع  فد49 الج  ا )    

انح اا ال حلي    يخ     انحلاو  الن س     ف  ل ا الجد  ا هكد  هفد ا  ال يند  عمد  
 محسد   ( ال2%(    عن   ج ا  احا ا  م  د  كداي  م)دد  يمد  )كدا89السااا  نس    م)د )

 ( .0,05(  مسا د   ل  )1(  ل   ال   حلاويا  عن    ج  ح ي  )28,16)
 عميددددده فشنندددددا ندددددد فف ال  لدددددي  اللدددددد  ي   نق دددددا ف لدددددي  ال  اسدددددد  القاومددددد  )حلدددددد ا     

انحلددداو  ا جامددداع  عمددد  اسددداق لي  فددد  عممددده يج مددده ماق دددا ل ممددده  ددد  جاد ايجا يددد  
 عالي ( .

 لا جيه انس ي    ا  ك ي ا  ف  حا الح فاد انس ي ( . )لمكاال ا الخامسألالفرضاألووووو
عددخ  مكااددل الا جيدده انسدد ي ماسسدداد اجاماعيدد    ي انددا  عددا  حمايدد  انسدد        ددا      

حدددد ماانا    ط يدددد  الحدددد ماد ا جاماعيدددد   الن سددددي     لنددددا ه  ا ا    اويدددد   ع جيدددد  اقدددد ا 
اجدد  المجامدد  لنددا   دد  هخ  لدد    اسددط  هحلدداوييخ اجامدداعييخ  ن سددييخ     دد   ندد د ح

لمملدددمحيخ ا جامددداعييخ  خَّ كنيددد  مدددخ انسددد  ا اجددده ه مددداد  م دددك د الددد م الددد  ا ط 
 ا جاماعي   يخ هف ا لا    يمكننا احا ا  ل   ال  لي  مخ ح ا الج ا ا اآلاي  : 

 
 ا لدد     اسددداح ال مكاادددل د( يمكنندددا هخ نمحدد   هي الم حددد نيخ حددد17ف دد  الجددد  ا )    
 جيه انس ي  اد عما مساقا عخ المحكم    فقد  هكد  لد ا السدااا هفد ا  عيندد  ال  اسد  لما

( المحسدددد    2%(    عندددد   جدددد ا  احا ددددا  م  دددد  كدددداي  م)ددددد  يمدددد  )كددددا87 نسدددد    م)دددددد )
 ( .  0,05(  مسا د   ل  )1(  ل   ال   حلاويا  عن    ج  ح ي  )82,01)
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حلدددداو  ا جامدددداع  فدددد  محدددداكا انحدددد اا ( ه لدددد   ددددنخَّ  جدددد   ان63همددددا الجدددد  ا )    
ال حلددي  منددا  لدد    جدد  هندده يسددنا م الجدد  الح فدداد انسدد ي    ددا هخ الدد    لددي    

%(    عن   ج ا  احا ا  ن  د  كداي 93    هي  هف ا  عين  ال  اس  ل ا الج  ا  ما نس اه )
(  مسدا د 1(  لد   الد   حلداويا  عند    جد  ح يد  )34,78( المحسد    )2 م)د  يم  )كدا

 ( . 0,05  ل  )
 خَّ القيم  المحس    ف  كاف  الج ا ا هعد   اك د  مدخ القيمد   هخ نمح مما اق ا يمكخ     

الج  لي  عمينا هخ ن فف ال  لي  الل  ي   نق ا ف لي  ال  اس  القاوم  )لمكاادل الا جيده 
 انس ي    ا  ك ي ا  ف  حا الح فاد انس ي ( . 

)لألحلدداو  ا جامدداع     ا  ك يدد ا  فدد  محدداكا انحدد اا ال حلددي   سييألالسادالفرضيياألووووو
  اعا ا     ي ا   مساع ا  لمقلا ( . 

المحاكمددد  فددد  محددداكا   جددد ا ادا جامددداع     ا  منمدددا    اوددد ا  فددد   لألحلددداو يكددد خ     
نمددداال حلدددي       يددداا الا امددا م ددده كح يددد   انحدد اا كمسدداع   الددد    حيدددل يسددداع    ا 
( 20لدد  لا   ف دد  الجدد  ا )  نحسددخ  ااحددا  القدد ا اد المناسدد   لاحقيدد  ال  الدد  القلددا  فدد

لددد  الددد    ال حلدددي   انحددد ااا جامددداع  فددد  محددداكا  انحلددداو يمكنندددا م ح ددد      
احا دا  م  د    جد ا %(    عند  86عمد   لد  مدا نسد اه ) هكد المساع      القالد      د  

( 1)عنددد    جددد  ح يددد    حلددداويا   لددد   الددد  ( 37,14( المحسددد    )2كددداي  م)دددد  يمددد  )كدددا
 ( .0,05 مسا د   ل  )

ا جامددداع   انحلددداو يكددد خ      هخ(  لددد   دددنخَّ مدددخ اللددد   ي 43همدددا الجددد  ا )    
عيندد  ال  اسدد  لدد ا  هفدد ا  هيدد ال حلددي      دد   انحدد اا  ي ددا   مسددان ا  لمقلددا  فدد  محدداكا 

( المحسدد    2 دد  كدداي  م)ددد  يمدد  )كددااحا ددا  م    جدد ا    عندد   %(85الجدد  ا  مددا نسدد اه )
 ( .0,05(  مسا د   ل  )1( عن    ج  ح ي  )22,26)

 ان االم ددددديخ  هندددددد  ننددددد الم حددددد نيخ حددددد ا  ددددد       هي(  لددددد  64همدددددا الجددددد  ا )    
 انحدد اافدد  محدداكا  انسدد ي المناسدد   ل ددف الن اعدداد  االحمدد    لدد لمقالدد  فدد  ال لدد ا 

احا دا    جد ا    عند   %(89)    اسد  لد ا الجد  ا  نسد عيند  ال هف ا  هي ال حلي        
(  مسددا د   لدد  1( عندد    جدد  ح يدد  )28,16( المحسدد    )2م  دد  كدداي  م)ددد  يمدد  )كددا
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   عميه فشننا ن فف ال  لي  الل  ي   نق ا ف لي  ال  اسد  القاومد  )لألحلداو  ( 0,05)
    ي ا   مساع ا  لمقلا ( .   ل ها جاماع     ا  ك ي ا  ف  محاكا انح اا ال حلي  

)لألحلدددداو  ا جامدددداع  ع  دددد  ايجا يدددد  مدددد  هلددددحال الم  ددددم  السييييابعألالفرضيييياألووووو
 اإل كال ( . 

عمد  انحلداو  ا جامداع  هخ يا د  الم دا ا انساسدي  فد  عممده مد  المسدا ي يخ فدد      
 خ   محدددداكا انحدددد اا ال حلددددي    فمننددددا اق ددددا المسددددا ي  كمددددا لدددد    كمددددا ين )دددد  هخ يكدددد

عطاودده ح يدد  ااحددا  القدد ا  ل)دد ف كسددل النقدد  الما ا لدد    الح ددا  عمدد  سدد ي  الم م مدداد  ا 
 يخ انحلاو  ا جاماع   المسا ي يخ    يمكننا احا ا  لد   ال  لدي  مدخ حد ا الجد  ا 

 اآلا  : 
ا جامداع    ديخ  انحلداو ن حد  ط ي د  ال   د   ديخ  هخ( يمكننا 45ف   الج  ا )    

%( 89عين  ال  اس  ل ا الج  ا  نس    م)دد ) هف ا  هي        اإل كال لم  م ا هلحال
(  لدددد   الدددد  27,16( المحسدددد    )2   عندددد   جدددد ا  احا ددددا  م  دددد  كدددداي  م)ددددد  يمدددد  )كددددا

 ( .0,05) نق (  مسا د 1 حلاويا  عن    ج  ح ي  )
لألحلدددداو  ندددد فف ال  لددددي  اللدددد  ي   نق ددددا ف لددددي  ال  اسدددد  القاومدددد  ) ا مقددددا   دددد ل     

 ا جاماع  ع    ايجا ي  م  هلحال الم  م اإل كال ( . 
)ل الدددداا  الملددددا   الحا جيدددد      ك يدددد  فدددد  حسددددا الح فدددداد  الثامنييييألالفرضيييياألووووو

 ( .  انس ي 
 لألحلددددددداو   يادددددددي  ف لددددددد   ا الددددددداا  الملدددددددا   الحا جيددددددد  لددددددده     ك يددددددد      خَّ     

ال  ي  مخ الحقداو  الاد  مدخ الممكدخ   ل ل ا ا جاماع  لجم  الم م ماد  ال ياناد  ال  
اان  ف  م ك د المسدا ي يخ  فد  ال   داد الما ا لد   يدننا   ديخ ال يود  الاد  ي ي د خ  هخ

 فينا    يمكننا احا ا  ل   ال  لي  مخ ح ا الج ا ا اآلاي  : 
( يمكننددددددا هخ نمحدددددد   هي الم حدددددد نيخ حدددددد ا ا الدددددداا  الملددددددا   70ف دددددد  الجدددددد  ا )    
لدد   يا    ف دد  لدد ا الجدد  ا  همدد ا  ا جيدد  لمحلدد ا عمدد  الم م مدداد الحالدد   الم ددكم  الح
%(    عن   ج ا  احا ا  م    كداي  م)دد 85هف ا  عين  ال  اس  عم   ل  ما نس اه ) هك 

(  مسددا د نقدد  1(  لدد   الدد   حلدداويا  عندد    جدد  ح يدد  )22,26( المحسدد    )2 يمدد  )كددا
(0,05. ) 
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)ن ا( حد ا ا الداا  الملدا   د د هجدا  ا( فق   ديخ لندا الد يخ 71ج  ا )ال هخَّ ف  حيخ     
نسد   ماكد يخ  هعمد %( مننا عم  ال ق   )ل(  ل  44) هك ل   يا    فق   هم ا  الحا جي  

خَّ ) اإل دددكال الم  دددم  هلدددحاللددد   ي  ا الددداا  ال يوددد  الاددد  ي دددي  فيندددا  %( 23   ا 
الدد يخ  همددا   اإل ددكال الم  ددم  هلددحال  نسدد عمدد  ال قدد   )ه(  لدد  ا الدداا  هكدد  امددننا 
عمددد  ال قددد   )ل(  لددد  ا الددداا  المسدددا ي  ن سددده مدددخ حددد ا المقدددا  د  الجمسددداد  هكددد  ا

%( الادد  ااكدد  12%(    ينمددا سددجمد ال قدد   )د( نسدد   )21 الماا  دد  فقدد   م)ددد نسدد انا )
 عم  ا الاا  مكاال الم م ماد ال حلي  . 

ل الددددداا لدددددي  اللددددد  ي   نق دددددا ف لدددددي  ال  اسددددد  القاومددددد  )نددددد فف ال    فشنندددددا عميددددده     
  الملا   الحا جي      ك ي  ف  حسا الح فاد انس ي ( . 
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 واملراجع قائمة املصادر
 القرآن الكريم 

 : العربية. املصادر  أولا 
اللراخاتيالالدتللعيا التاييللعيال  يللعإبررهام محمدمررخحاشيها رر ح ح .1 ،ححدليللسيايااللاتيراء

 .ح2001،حح،حمطبعةحاشمعاهفحاشجامع ةح،حاألهخنح1ط
النظريلللاتيا التاييلللعيالت دتلللعيحيدراالللعيل  ي يلللعي للل ي ححإدسرررانحمدمرررخحاشدسرررن .2

 .2010،حاألهخنح،ح،حخاهحوائلحشلن هحح2،حطحا التاييعيالتعاصرةالنظرياتي
 .ح1992مةحشلطباعةحواشن هح،حبغخاخح،حك،حخاهحاشدحلنظيميالتالتع ححرررررررررر .3
،حخاهحاشطل عرةحشلطباعرةح،حب رهوتححاألاسيالعت يعيلتناىجيال  لثيا التلاي  ححرررررررررر .4

 .ح1986،ح
 .ح1985،حخاهحاشطل عةحشلطباعةحواشن هح،حب هوتح،ححجالعائ عيرال را عيرالزرا ححرررررررررر .5
 .ح1990،حمطابعحاشتعل محاشعاش ح،حبغخاخح،ححالدتعيالاتايع،حبه جةح هابح ححررررررررر .6
،حخاهحاشكتربحشلطباعرةحواشن رهحح رقيال  لثيا التلاي عبخحاشمنعمحاشدسن ح حح،حررررررررر .7

 .1982،حاشموصلح،ح
،حوكاشرررةحاشمطبوعررراتح،حاشكو رررتح،ححىالللوأصلللرسيال  لللثيالع تللل يرتنا ححةادمرررخحبرررخهح .8

 .ح1973
،حخاهحاألمرلح،حح1،حطحال ياسيرالل ريمي  يالعت يعياللدرياليعادمخحسلمانحعروخةح ح .9

 .ح1992اإلصخاهحاشياصح،حأهبخح،ح
،حخاهحاشكتررربحاشجامع رررةح،حح2،حطحال يلللاسيرالل لللريمي للل يالعت يلللعياللدرياللليع حرررررررررررح .10

 .ح2000ب هوتح،ح
 لللل ياللللي رلرايعيسررررعخح،حسررررام حمدسررررنحاشيتاتنررررةح حادمررررخحعبررررخحاشلط ررررفحأبرررروحا .11

 .2011،حخاهحاشمس هةحشلن هحواشتوز عح،حعمانح،حح1،حطحالتش التياألاريع
ت دتعيالريايلعيادمخحكمالحادمخح،حمدمخحدس نحإسماع لح،حمدمخحجمالح رخ خح ح .12

،حح2طح،حاشكتررابحاألولح،حا الل عيالالدتللعيا التاييللعيالتعاصللرةي–ا التاييللعي
 .ح1976مصهح،ح،ححدلوانجامعةح
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مكترربحاشيررانج ح،حاشةررامهةح،حح،حتنيللاجيالالدتللعيا التاييللعي لل يالدتللعيال للردرررررررررح ح .13
 .ح1979

 .ح1963،حمكتبةحاشةامهةحاشدخ ثةح،حمصهح،ححالالدتعيا التاييعيرالتيثاق ححرررررررر .14
 .ح1977،حاشيانج ح،حاشةامهةحمكتبةح،ححاتي  يي ميا التاعخقرا ححرررررررر .15
،حمكتبرةحاشةرامهةح،حاشةررامهةح،ححالالدتللعيا التاييلعيرالتالتللع حسرل مانح ح،حعرخشحررررررررر .16

 .ح1963
،حخاهحاشمعهفررررررةحاشجامع ررررررةح،ححقيللللللاسيالشالصلللللليعادمررررررخحمدمررررررخحعبررررررخحاشيرررررراش ح ح .17

 .ح2000اإلسكنخه ةح،ح
تلدالسيلنتيلعيالتالتلعيرأدراريي– ري عيلنظيميالتالتلعيادمخحمصطفىحياطهح ح .18

دررخ ثح،حمدطررةحاشهمررلح،حاإلسرركنخه ةح،ح،حاشمكترربحاشجررامع حاشحالتللنظميا التللاي 
 .ح1984

،حخاهحاشنهضرةحاشعهب رةححالالدتلعيا التاييلعخ.إسماع لحه اضح،حعخش حسل مانح ح .19
 .ححح1970،حمطبعةحخاهحاشتأش فح،حاشةامهةح،ح

،حمكتبرررةحالنجلررروحح لللراتجيالاتايلللاتأنررر بحعبرررخحاشملرررعح،حمدمرررخحعررراخلحيطرررابح ح .20
 .ح1977اشمصه ةح،حاشةامهةح،ح

،حخاهحاشةلمحاشدرخ ثح،حاشكو رتح،ححقياسيرل ريميالشالصيعاهيح حبخهحمدمخحاألنص .21
 .ح2000

حاشموصرلحجامعرةحمطبعرةح،حا التاييعيالالدتعيإلىيالتدالسح ح هابحادمخحبه جة .22
 .ح1983ح،حاشعها ح،

 .ح1985،ححأاسيريت ياتي–العتسيتعيال ا تيال رديعيجاللحعبخحاشياش ح ح .23
،حعمررانح،حاألهخنح،ححإلاللراخاتاي–ال للراني يي–الالل ر ييل للديرجمررالحاشيط رربح ح .24

 .ح1987
،حخاهحاشفكرهحاشعهبر ح،حاشةرامهةححأاسيال  ثيا التلاي جمالحزك حواشس خح بح ح .25

 .ح1968،ح

،حتهجمررةح ححالل  يللسياإل صللائ ي لل ياللر يللعيري للميالللن سجرروهجح يحف هكسررونح ح .26
 .ح1990مناءحاشعك ل ح،حخاهحاشدكمةحشلطباعةح،حبغخاخح،ح
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،حمطبعةحعراشمحاشكتربحح2،حطحللرايويراإلرشاديالن ا ادامخحعبخحاشسالمحزمهانح ح .27
 .ح1980،حاشةامهةح،ح

،حمطبعرةحاشةرامهةح،حاشةرامهةححالالدتعيا التاييعيرالتتاراعيالتينيعح دسنحبرنة ح .28
 .ح1999،ح

 .ح1970،حخاهحاشمعاهفح،حمصهح،ححتنيجيال  ثياللاريال دسنحعثمانح ح .29
 .1975،حاشةامهةح،ححي تذ راتي  يقانر يالعتسيا التادمخيحعبخحاشهدمنح ح .30
،حخاهحاشفكررهحاشعهبرر ح،حاشةررامهةح،ححدليللسيال  للثيالع تلل ي ررهحاشررخ نحعلرر حعررو بح ح .31

 .ح1999
،حتهجمرةح حدمرخحخشر حاشكهبروش حوعبرخحاشرهدمنححالنظرياتيالشالصيعونح لتزح حهحخا .32

 .ح1989ةحبغخاخح،حاشة س ح،حمطبعةحجامع
اشعز ررزحسررالمةح،حح،حتهجمررةح حادمررخحعبررخحي للمياألتللراعيالع  يللعنح ح ه ت رراهخحسرروح .33

 .ح1979خاهحاشنهضةح،حاشةامهةح،ح
،حخاهححاللأىيللسياإلاللالت يل ع للرميرالدرااللاتيا التاييللعزكرر حمدمررخحإسررماع لح ح .34

 .ح1989اشمطبوعاتحاشجخ خةح،حاإلسكنخه ةح،ح
راللللائسيرأاللللاليبيا لصللللاسي لللل يالتاللللا تيا التاييللللعيز ررررخانحعبررررخحاشبررررا  ح ح .35

 .1974لنجلوحاشمصه ةح،حاشةامهةح،حبةحا،حمكتحراللر ريعيراإلداريعيراإليالتيع
أايزةيلنظيميالتالتعي ل يالالدتلعيةح حخسام ةحمدمخحفهم ح،حمسعخحاشفاهو حدموح .36

 .ح1980،حاشمعهخحاشعاش حشليخمةحالجتماع ةحح،حاإلسكنخه ةح،ححا التاييع
اإل صللاخيرل  ي الللوي لل يالتاللاسياللر للر يي للميت للادئيسررعخيح رراكهحدمرروخيح ح .37

 .ح2000،حاألهخنح،حشلن هحواشتوز عحخاهحاشثةافةح،حح1ط،ححرا التاي 
،حمكتبررةحومبر،ح،حاشةرامهةح،حح1،حطحاإلاالميرالض ل يا التلاي سلوىحعل حسل مح ح .38

 .ح1985
،حح1،حطح ري لعيالالدتلعيا التاييلعي ل يلنظليميالتالتلعس خحأبوحبكهحدسن نح ح .39

 .ح1974مكتبةحالنجلوحاشمصه ةح،حاشةامهةح،ح
،حمطبعررةحخاهحاش ررهو ح،حاشجامعررةحاشل ب ررةح،ححالالدتللعيا التاييللعت دتللعي لل ي ححررررررررررر .40

 .ح1974طهابلبح،ح
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 ،حمصهح،حبخونحتاه خح.حح2س خحساب ح حفة،حاإلسالمح،حج .41
التعلرقي يي–اللشريعاتيرتاا تيالالدتعيا التاييعياشس خحعبخحاشدم خحعط رةح ح .42

 .2001،ححة،حاشمكتبحاشجامع حاشدخ ثح،حاإلسكنخه حال  رلعيرالترأةي–يةاألاريي–
،حخاهحاشمعراهفححالالدتعيا التاييعيردررىايال ياد ي  يتالتعنلااشس خحعو بح ح .43

 .ح1966،حاشةامهةح،ح
،حمكتبرررةحح للل يالع لللرميالاللل ر يعالتلللدالسياللللىيال  لللثيصررراشححمدمرررخحاشعسرررافح ح .44

 .ح1995اشعب كانح،حاشه اضح،ح
امهةح،حمؤسسرةحاشمطبوعراتحاشدخ ثرةح،حاشةرحالالدتعيا التاييعصباححاشخ نحعل ح ح .45

 .ح1960،ح
،حخاهحح1،حطحتنللاىجيالالدتللعيا التاييللعي لل يالدتللعيال للردصرب حح ررهابحدمررخح ح .46

 .ح2013اشكتبحواشوثائ ح،حبغخاخح،ح
،ح سررمحالجتمراعح،حكل ررةحا،خابح،ححت اضللراتيأل يلتيي للىي   للعيالتااالليرح حرررررررررر .47

 .ح2006جامعةحبغخاخح،ح
تلاي يحيأل يلتيي لىيت اضراتي  يتنيجيال  لثيا اليحاشسروخان ح حطاشبحمهخ .48

 .ح2013-2012،حشلعامحح   عيالد لرراهي)الدتعياالتاييع(
،حمكتبررررةحخاهحاشنهضرررةحاشعهب رررةح،ححالدتلللعيال لللرد،حعرررخش حسرررل مانح ححطلعرررتحع سرررى .49

 .ح1970مصهح،ح
،حخاهحاشسرررالمحشلطباعرررةح،حب رررهوتح،ححلر يلللعياألر دي للل ياإلالللالمعبرررخحالحعلررروانح ح .50

 .ح1955
النجلررروح،حمكتبرررةحح2،حطحل  لللثيا التلللاي أصلللرسيا حعبررخحاشباسرررطحمدمرررخحدسرررنح .51

 .ح1971،ححاشةامهة،ححاشمصه ة
 .ح1998،حاشةامهةح،ححومبة،حمكتبةحح3،حطحراسيال  ثيا التاي صأ ححرررررررررررر .52
 .ح1975نجلوحاشمصه ةح،حاشةامهةح،ح،حمكتبةحالحأصرسيال  ثيا التاي  ححرررررررررررر .53
اشمعررراهفح،حبغرررخاخح،ححةمطبعررر،حح للل يالاللللدتاتيا التاييلللععبرررخحاشجبررراهحعررره مح ح .54

 .ح1968
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،حح1،حطحدلللللعاالتشلللل التيا التاييللللعي لللل ي ضللللارةيتل عبرررخحاشجل ررررلحاشطرررامهح ح .55
 .ح1953مطبعةحخاهحاشمعهفةح،حبغخاخح،ح

،حخاهحاشنهضررةحاشعهب ررةح،حاشةررامهةح،ححتنللاىجيال  للثيالع تلل عبررخحاشررهدمنحبررخويح ح .56
 .ح1968

شدرراخيحواشيمسررونح،ح،حاشفصررلحاحت دتللعيا لل يال للدر عبررخحاشررهدمنحبررنحيلررخونح ح .57
 .ح1978

اإل صلللاخيعبررخحاشرررهدمنحبرررنحمدمررخحبرررنحسرررل مانح،حمدمرروخحمدمرررخحإبرررهام محمنررخيح ح .58
 .ح2007اشعب كانحشلن هح،حاشه اضح،ح،حمكتبةحح1،حطحالل  ي  

األاللسياللصللرريعيرالنظريللعيعبرخحاشررهدمنحزنكنررةح،حعررخنانحدةرر ح،حأنرروهحدسرر نح ح .59
اشوثررائ ح،حبغررخاخح،حوحاهحاشكترربح،حخح1،حطح لل يتنللاىجيالع للرمياإلناللانيعيرالل  ي يللع

 .ح2008
ح1985،حعمرانح،حاألهخنح،حالي رلرايعيالشل ابيالعر ل يعبخحاشهدمنحاشع سرويح ح .60

. 
،حمكتبةحالنجلوحاشمصره ةح،ححالدتعيال رديرالتالتعيالتعاصرعبخحاشفتاححعثمانح ح .61

 .ححح1971اشةامهةح،ح
ه ةح،حاشةرامهةح،حمكتبةحالنجلوحاشمصرحلنتيعيالتالتعيرلنظيتوعبخحاشمنعمح و  ح ح .62

 .ح1970،ح
،حمطبعرةحنهضرةحاش رهو حح2،حطحأالسيال  لثيا التلاي عبخحاشومابحإبهام مح ح .63

 .ح1982،حاشةامهةح،ح
،حخاهحاشنهضرةحاشعهب رةح،ححالالدتلعيا التاييلععخش حسل مانح،حإسماع لحه اضح ح .64

 .ح1970مطبعةحخاهحاشتأش فح،حمصهح،ح
مطبوعراتحاشمعهرخحاشةروم ح،ححدراالاتي ل يالع لرميالال ر يععصمتحاشمعا هج ح ح .65

 .ح1970شإلخاهةحاشعل اح،ح
،حمجلرةحعلرمحاشرنفبح،ححيالجيالل ايالتياألاريعيراللشاليصعالءحاشخ نحكفان ح ح .66

 .ححح1999الهخنح،ح
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،حخاهحاشنهضةحاشعهب رةح،ححقضايايي ميا التاعيالتعاصرعل حعبخحاشهزا حجلب ح ح .67
 .ح1984ب هوتح،ح

،حخاهحاشمعهفرةحاشجامع رةح،حاإلسركنخه ةححا التلاعيا لااىاتي ل ينظريلعيي لم حرررررررررررر .68
 .ح1995،ح

،حخاهحاشمعهفرررةححرؤيلللعيتعاصلللرةي للل يي لللميالتنلللاىجاشمعطررر حمدمرررخح ححعبرررخعلررر ح .69
 .ح1987اشجامع ةح،حاإلسكنخه ةح،ح

،حمطرابعحخ نراهح،حش ب راحح3،حطحتناىجيال  لثيا التلاي عمهحاشتود حاش  بان ح ح .70
 .ح1989،ح

ءحشلن ررهح،حخاهحاشصررفاح1،حطح  يا التللاي الضللغنرر حناصررهحدسرر نحاشةه  رر ح ح .71
 .ح2011واشتوز عح،حعمانح،ح

،حمطبعةحاشسعاخةححالدتعيال ردي  يت ي يالالدتاتيا التاييعح فاطمةحاشداوهن ح .72
 .ح1974،حاشةامهةح،ح

،حخاهحاشده رررةحشلطباعرررةحح1977(حشسرررنةح35اشنظرررامحاشةرررانون حه رررمح حإصرررالح رررانونح .73
 واشن هح،حبغخاخح،حاشعها ح.ح

تا لللعيال  لللرثيدمرررزةح حاشمفرررام محواشةضرررا احفررر حاشنظه رررةحواشبدرررثح،ححكررره محمدمرررخ .74
،حاشمهكررزحاشةرروم حشلبدرروثحالجتماع ررةحواشجنائ ررةح،ححرالع للرميا التاييللعيرالانائيللع

 .ح1972،حاشسنةحاألوشىح،حبغخاخح،حح(1اشعخخح 
ق لللقياليريلللعيي–الداللللرريالعراقللل يالاديلللديرررررررررررح،حخ.حعرررخنانح اسررر نحمصرررطفىح ح .75

 حح.ححح2006،حوه ةحعملحشلنةا ح،حن سانححال  سرالياراتيالت
،ححديناتيعيالاتايعي ل يي لميا التلاعيري لمياللن سيا التلاي كمالحخسو  ح ح .76

 .ح1969حاشمطبعةحاشفن ةحاشدخ ثةح،حاشجزءحاألولح،حاشةامهةح،
الللي رلرايعيالاتايلللعيرال يلللادةيحيالنظريلللعيرال  لللثي للل يكرررةح ح شرررو بحكامرررلحمل .77

 .ح1964اشثاشثح،حاشعاشمحاشعهب ح،ح،حاشجزءححديناتياتيالاتايع
 اشكترابحاشثران ح حمنطر حاشبدرثحفر ححتناىجيالع رميا التاييلعماخش نحغهاو ترزح ح .78

اشعلرررومحالجتماع رررة(ح،حتهجمرررةح حوسرررامحعمررراهح،حاشمهكرررزحاشعهبررر حشلتهجمرررةحواشثةافرررةح
 .ح1993واشعلومح،حخم  ح،ح
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الجتمراعح،ح،ح سرمححت اضلراتيأل يلتيي لىي   لعيالتااالليرمازنحمدمخحب  هح ح .79
 .ح2006كل ةحا،خابح،حجامعةحبغخاخح،ح

،حخاهحاشمعهفرررةحح1،حطحالللي رلرايعيالعالقلللاتيا التاييلللعمرررامهحمدمررروخحعمرررهح ح .80
 .ح1988اشجامع ةح،حاإلسكنخه ةح،ح

،حمطبعرررةحاشيلررروخح،حح1،حطحاإلالللالميراللنتيلللعيا التاييلللعمدسرررنحعبرررخحاشدم رررخح ح .81
 .ح1989بغخاخح،ح

،حخاهحاشكتابحشلطباعرةحواشن رهح،ححا التاي أصرسيال  ثيمدمخحأزمهحاشسماعح ح .82
 .ح1986جامعةحاشموصلح،حاشعها ح،ح

نةخ رةح،ححة،حخهاسرةحتدل ل رحقضايايي ميا التاعيالتعاصلرمدمخحإسماع لح براهيح ح .83
 خاهحاشمعاهفح،حاإلسكنخه ةح،حب.تح.

،حمكتبرةحدلروانحح2،حطحا ا عيالالدتعيا التاييعيالتعاصرة حح رخ خمدمخحجمالح .84
 .ح1976،حمصهح،ح

،حخاهحح1،حطحاإل صاخيالرصل  يرالل  ي ل يرال يلر مدمخحدس نحمدمخحه ر خح ح .85
 .ح2008اشصفاءحشلن هح،حاألهخنح،ح

حالعتسيتلعيالاتايلاتي ل يت لي يالالدتلعيا التاييلع حادمخحمدمخح مبحاشخ نح .86
 .ح1981ةامهةحاشدخ ثةح،حاشةامهةح،ح،حمكتبةحاش

 .ح1961،حاشةامهةح،حح التاييع  يالدتعيالاتايعي  يت ي يالالدتعيا حرررررررررررر .87
 رائللقيي–تيادينيللايي–  يعليللايي–الع للرميا التاييللعيمدمررخحصررفوححاأليررهبح ح .88

 .ح1972،حخاهحاشفكهح،حب هوتح،حح1،حطح  ثيا
دارةيالتؤااللاتيا التاييللعمدمررخحطلعررتحع سررىح ح .89 ،حمكتبررةححلنالليقيالتالتللعيراء

 .ح1962اشةامهةحاشدخ ثةح،حاشةامهةح،ح
،حمكتبرررةحاشةرررامهةحح لللراتجيالاتايلللاتح عبرررخحاشملرررعححبأنررر مدمرررخحعررراخلحيطرررابح،ح .90

 .ح1963حاشدخ ثةح،حاشةامهةح،
،حح،حخاهحاشمعهفررةحاشجامع ررةح،حاإلسرركنخه ةحال  للثيا التللاي  حمدمررخحعلرر حمدمررخح .91

 .ح1985
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ح3،حطحي ميا التاعيرالتنيجيالع ت يحيدراالعي ل ي رائلقيال  لثيرأالالي و ححرررررررر .92
 .ح1983خه ةح،ح،حخاهحاشمعهفةحاشجامع ةح،حاإلسكن

،حمكتبرةحاشةرامهةحاشدخ ثرةح،حمصرهححتنلاىجيالدتلعيالتالتلع حمدمخحكاملحاشبطه ر ح .93
 .ح1968،ح

،حمكتبرةحالنجلروحاشمصره ةحح2،حطحالالدتعيا التاييلعيتينلعيذاتيي لمير ل  ححرررررررررر .94
 .ح1962،حاشةامهةح،ح

،حمكتبرررررةحاشمعررررراهفحاشدخ ثرررررةح،ححت دتلللللعيالالدتلللللعيا التاييلللللع حمدمررررروخحدسرررررنح .95
 .ح1980،ححخه ةاإلسكن

،ح،حمكتبرررةحالنجلررروحاشمصررره ةححالالدتلللعيا التاييلللعي للل يالنظلللاميا شللللرا  ح حررررررررر .96
 .ح1966،حاشةامهةح

 .ح1964،حمكتبةحاشةامهةحاشدخ ثةح،حمصهح،حح1،حطحالريايعيا التاييع ححرررررر .97
،حخاهحاشمعهفرةححتناىجيال  ثيالع ت ي  يالتاا تياللر ريلعمدموخحعبخحاشدل مح ح .98

 .ح2000ةح،حاإلسكنخه ةح،حاشجامع 
،حخاهحاشنهضرةحاشعهب رةح،ححدراااتي  يي ميا التاعيالعلائ  مصطفىحاشي رابح،ح .99

 .ح1981اشةامهةح،ح
،حمطرررابعحاشتعلررر مححالتلللدالسيإللللىيي لللميا التلللاعو يرررهونح حمعرررنحيل رررلحاشعمرررهح .100

 .ح1990اشعاش ح،حاشموصلح،ح
فرررا حاشجخ رررخةح،ح،حخاهحا،حالترضلللرييعيرالل  يلللسي للل يال  لللثيا التلللاي  ححررررررررررر .101

 .ح1983ب هوتح،ح
ح1982،حبغرخاخح،ححتا عيآ اقيير يلع حاشدهبحظامهةحاجتماع ةحلحغه ز ةح،ححرررررررر .102

. 
،حمكتبررررةحالنجلررررروحح1،حطح لللل ياالتاييلللللاتياللر يلللللعمن ررررهحاشمهسرررر حسرررررهدانح ح .103

 .ح1973اشمصه ةح،حاشةامهةح،ح
طبعررةح،حمحت دتللعي لل يلصللتيميال  للرثيا التاييللعنامررخةحعبررخحاشكرره محدررافظح ح .104

 .ح1981اشمعاهفح،حبغخاخح،ح
 .ح1969،حاشج زةح،ححاشمل ج ،حمطبعةححلنظيميالتالتعح مخىحبخهانح .105
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 ثانياا . املعاجم والقواميس : 

 ،حبخونحسنةح.ح1،حطحتعاميلغر ييصر اشهائخحجبهانحمسعوخح ح .106
 .تح.حب،حح5،حجحالعي ح لاباشيل لحاشفهام خيح ح .107
،حمكتبرةحشبنرانح،حح يال غلعيالعر يلعت ي يالت ي يحيقاترسي لبطهبحاشبستان ح ح .108

 .ح1977ب هوتح،ح
،حتهجمررررةح حجرررروهجحكترررروهةح،ححتعاللللميالع للللرمياإلناللللانيعجررررانحفهنسررررواحخوهت رررر،ح ح .109

 .ح2009اشمؤسسةحاشجامع ةحشلخهاساتحواشن هح،حب هوتح،ح
،حخاهحاشمعهفررررةحاشجامع ررررةح،ححقللللاترسيي للللميا التللللاعمدمررررخحعرررراطفحغ ررررثح ح .110

 .ح1989اإلسكنخه ةح،ح
 .1983،حخاهحاشهساشةح،حاشكو تح،ححتاللاريالص احشهازيح حمدمخحأب حبكهحا .111

 ثالثاا . الرسائل والطاريح اجلامعية : 
ه  ررررةحماشررررعحاشررررهاويح حدةررررو حاشمررررهأةحبرررر نحاش رررره عةحاإلسررررالم ةحو ررررانونحاألدرررروالح .112

 .ح2005،ححغيريتنشررةيرراالعيتااالياش يص ةحاشعها  ةح،ح
ح–يصرر ةحشلمسررلم نحفرر حاشغررهبحامحاألدرروالحاش ر حاشهفرراع ح حأدكرررسرراشمحعبررخحاشغنرر .113

خهاسررةحمةاهنرررةحبررر نحاإلسررالمحواشغرررهبحبررراشتهك زحعلررىحاشةرررانونحاألشمررران حنمو جرررًاح،ح
 .ح2002،حخاهحابنحدزمحشلطباعةح،حب هوتح،حح عيد لرراهيغيريتنشررةريأ ري

عبرررخحاشعز رررزحبرررنحدمرررخيحبرررنحادمرررخحاشجه نررر ح حاشيالفررراتحاشزوج رررةحفررر حاشمجتمرررعح .114
شمتصرررالتحبودرررخةحاإله ررراخحالجتمررراع ح،حاشسرررعوخيحمرررنحوجهرررةحنظرررهحاشزوجررراتحا

فحاشعهب ررةحاألمن ررةح،حاشه رراضح،ح ،حأكاخ م ررةحنرراحراللالعيتاااللليريغيللريتنشللررة
 .ح2005

أ رر للعيكامررلحطرر،حشررو بح حاتجامرراتحو فررا حتأم ررلحوت ررغ لحمعررو  حاشدررهبح،ح .115
،حكل ةحاشخفاعحاشوطن ح،حجامعةحاشبكهحشلخهاسراتحاشعسركه ةححد لرراهيغيريتنشررة

 .ح1990،ح
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اشمفهجرر ح حاشنظررامحاشالمهكررزيحوتنم ررةحاشمجتمعرراتحاشمدل ررةحمدمررخحخحعبررخحالحمدمرر .116
،حكل ررةححأ رر للعيد للرراهيغيلريتنشلررة،حخهاسرةحم خان رةحفر حمدافظرةحكهكروعح،ح

 .ح2013ا،خابح،حجامعةحبغخاخح،ح
ناخ رةحما رلحعبرخحالحاشعمررهوح حاشتفكرعحاألسرهيحوعال ترر،حبراندهافحاشفت راتحخهاسررةح .117

 .ح2007،حجامعةحمؤتةح،حاألهخنح،ححاليريغيريتنشررةراالعيتاامةاهنةح،ح
 رابعاا . البحوث والدراسات والندوات : 

حمجلرررباشمهكررزحاشعهبرر حشلبدرروثحاشةانون ررةحواشةضررائ ةح،حجامعررةحاشررخولحاشعهب ررةح،ح .118
وزاهةحاشعرررخلحاشعرررهبح،حاشنرررخوةحاشعلم رررةحدرررولحخوهحاشبدرررثحالجتمررراع حفررر حمدررراكمح

 .ح2002األدوالحاش يص ةح،حب هوتح،ح
سررررام ةحاألنصرررراهيح حاشتةبررررلحالجتمرررراع حوعال ترررر،حبرررربعضحاشمتغ ررررهاتح،حبدرررروثح .119

اشمؤتمهحاشثاشثحشعلمحاشنفبحالجتمراع ح،حبمصرهح،حاشجمع رةحاشمصره ةحشلخهاسراتح
 .ح1987اشنفس ةح،حمهكزحاشتنم ةحاشب ه ةحواشمعلوماتح،ح

خ.حنامررررخةحعبررررخحاشكرررره محدررررافظح حاألمررررنحاإلنسرررران حو رررربكةحاشدما ررررةحالجتماع ررررةح .120
عررةحاسررتطالع ةح،حبدررثحمةررخمحإشررىحنررخوةحوزاهةحاشعمررلحواش ررؤونحالجتماع ررةح،حمهاج

ح2006دولح بكةحاشدما ةحالجتماع ةحواشعلرومحالجتماع رةح،حاشو رائعحوا،فرا ح،ح
. 

نعمررانحثابررتحدسررنح،حاشتفه رر حاشةضررائ حاشةررائمحعلررىحاشضررههحفرر ح ررانونحاألدرروالح .121
مجلررةحاشت رره عحح،حبدررثحمن رروهح،ح1959(حشسررنةح188اش يصرر ةحاشعها رر حه ررمح 

 .ح2012واشةضاءح،حاشجزءحاشثان ح،حمعهخحاشتطو هحاشةضائ ح،ح
(حشسنةح188نع محإسماع لحمعاحالحاشخش م ح ح انونحاألدوالحاش يص ةحه مح  .122

حاشةضاءحح1959 حمهكز حمو ع ح، حمن وهة حخهاسة ح، حتعخ ل، حإشى حواشداجة اشناف 
حاشعها  حشلتوث  حواشخهاساتح.

مجلررةحاشدررواهح،ححلحالجتمرراع ح،حبدررثحمن رروهح،مصررطفىحاشعرروزيح حترراه خحاشعمرر .123
 .ح2011اشسعوخ ةح،ح
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 تعل ماتحمجلبحاشةضاءحاألعلىح ح .124

www.kitabat.com/ar/htmt/48504.php 
 اشتكاملحاشمهن حمنحطه حاشيخمةحالجتماع ةح،حعلىحاشمو عح  .125

vb.almastba.com/t207470.html  
ح ا .126 حاشسلطان حعلمحجامعة ح سم ح، حالجتماع ة حواشعلوم حا،خاب حكل ة ح، بوب

 ،حاشمو عح ملحالجتماع حعالجتماعحاش

www.aqn.edu.com/tabid/3783/angnagelariom Defanlt , as PX. 

ع  نحمرررررنحأجرررررلحو ةحاأليصرررررائ  نحالجتمررررراضرررراشجمع ررررةحاشوطن رررررةحاشتررررر حترررررنظمحع .127
 مماهسةحعملهمحف حاشول اتحاشمتدخةحاألمه ك ةح،حعلىحاشمو عح ح

https://sites.google.com/site/15edmtk/t3/emat/ahdafeح
،حح2003حاشيخمررةحالجتماع ررةحاشدخ ثررةح،حمةاشررةحمن رروهةحعلررىح رربكةحالنتهن ررتح، .128

 .http//:www.anabaa.s.w.oryح ،حاشمو عحمجلةحاشنبأح
اش ونسركوحح-الجتماع ةحاألوضاعحوالتجامراتح،حمجلرةحاشفرهصحاشضرائعةحاشيخمة .129

 ،حعلىحاشمو عح 
http://www.education.unesco.org/efa=7897 

اشةضرررررائ حاشةرررررائمحعلرررررىحاشضرررررههحفررررر ح رررررانونحاألدررررروالححاشتفه ررررر خههحاشعرررررها ح،ح .130
 /www.dorar.alirag.not/threads/126778حاش يص ةح،حاشمو عح 

ح/ .131 حالشوكة ح بكة ح  حعط ة حسام ة حالجتماع ححخ. حاأليصائ  ح/ حومعهفة ثةافة
 /www.alukah.net/culture/o/46546اشمو عح حمخ هح،حك

 www.shababsy.org.4294حح بابحمستةبلحسوه اح،حعلىحاشمو عح  .132

 تماع ةح،حعلىحاشمو عح حطه حاشيخمةحالج .133
www.fayonm.edn.eg/socialwork/metod/socialwork/AboutBoardaspx 

إخاهةحمؤسسراتحاشيخمرةحالجتماع رةح،حخ.حطلعتحمصطفىحاشسرهوج حو يرهونح ح .134
  ،حاشمو عحح2014اشةامهةح،ح

www. www.alukah.net/culture/o/46546/ 
 فلسفةحاشيخمةحالجتماع ةح،حمةاشةحشنوفلحعبخحاشدم خحاشموزانح،حعلىحاشمو عح  .135

www.nasiniyah.org/ara/post/16831/ 
كمالحإبهام محموسىح حاشيخمةحالجتماع رةحوتطروهحاشمجتمرعح،حمةاشرةحمن روهةحفر ح .136

 ححwww.httpl/anabaa.orgأح،حعلىحاشمو عح حبمجلةحاشن
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 مباخئحاشيخمةحالجتماع ةح،حمجلةحاشعلومحالجتماع ةح،حعلىحاشمو عح  .137

http.//hamdisocio.blodspot.com.ح
حو عح ح،حاشمحفصل ةمجلةحاشت ه عحواشةضاءح/حمجلةح .138

www.tgmag.net/body/ . asp? Field = news , qrabic & id = 871 
 ،حاشمو عح حح2011ف حح15699مجلةحاشه اضحاشعخخح .139

www.alriyad.h.com/642799/ 
 www.tqmag.net ححححححححححححححححححححمجلةحاشعلومحالجتماع ةح،حاشمو عح  .140

 www.swnas.net/articles.php?action=show id=961ح

 مجلةحمجلبحاشةضاءحاألعلىحاشمو عح  .141
حشلمست راهاش يص ةححاألدوالمدمخحبلتاج حدسنح حموسوعةحاشفة،حواشةضاءحف ح .142

 مدمخحعزم حاشبكهيح،حاشمو عح ح
www.ibisonline.net/Research.Tools/GlossaryDisplay.page.aspx?Termld=207 

 

 ،حاشمو عح حجامعةحخم اطح،حمصهح ححاشيخمةحالجتماع ةحإشىاشمخيلح .143
www.du.edueg/curSearch/up/courseDetailsaspx?id=9833 

 

 

 

حف ح .144 حاألسه ة حوالست اهات حاشتوج ، حمكتب حدول حخهاسة ح  حاشناصه حمدمخ مهوة
حمواجهةحاشم كالتحاألسه ةحف حخوشةحاشبده نح حمجلةح ؤونحاألسهةح.ح

www.star,mes.com/F.as px?t=3126 9770 . 
 مستةبلحطه حاشيخمةحالجتماع ةح،حاشمو عح  .145

www.shababsy.ory/index.php4508 

 اشمصطلداتحاإلجهائ ةحواشتوث ة ةحف حاشمداكمحوكتابحاشعخلح،حاشمو عح  .146

www.ayaum . com / News / art – 108992 . html  

 مةخمةحعامةحعنحاشيخمةحالجتماع ةح،حاشمو عح ح .147

www.e-kfu.com..484dy-139932007  

 .www.library.Islam.web net.newاإلسالم ةح،حاشمو عح ححةاشمكتب .148
 وتطو هحاش اتحواشبهمجةحاشعصب ةح،حاشمو عح حمنتخىحعلمحاشنفب .149

 www.stooob.com/537607.html 

 منظماتحاإلغاثةحاشخوش ةح،حأعضاءحناخيحاألسوخحشلعملحالجتماع ح،حاشمو عح  .150
 www.arabvolunteering.org/comer/art2147ح
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 ar:wikpedia.org/wikil989-c4اشموسوعةحاشدهةح.حاشمو عح ح .151
 اشه ئةحاشبه طان ةحأليصائ حاشعملحالجتماع ح،حاشمو عح  .152

www.specialist Social Action , England Agency 

 الجتماع  نحف حاستهاش اح.اشه ئةحاشةوم ةحشأليصائ  نح .153

www.Nationul Agency for Astralian , Social Workers . com 
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 / جملس القضبء األعلى / رئبسة استئنبف ديبىل االحتبدية تسهيل مهمة
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 (2ملحق )
 تسهيل مهمة / كبفة حمبكم األحىال الشخصية التببعة هلذه الزئبسة
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 (3ملحق )
 جامعة بغداد         

 قسم االجتماع /  كمية اآلداب
  الدكتوراه -الدراسات العميا 

 أستبانو استطالعية
 ية طيبة ... تح

يررررال احث برررث ثرررسةراس درايرررن ايررراطعمين مرررا يدار احاكررر  ا ةاكررر م   ررر  كبررر  ل       
دراين كيدانين    كب  ل كب  ظرن دير ح و ااحكوصراد ث حاكر   - األباا  احشخصين احاراقين

و .. كةكامن األمك   ااألداار احا  يورال ثير  األشرخ ص Social  Action (ا ةاك م  
ااحكاكثلررراا ث ألخصررر الييا ا ةاكررر مييا  ررر  احكبررر  ل ااألةيرررزة احادحيرررن  ديكيررر ً احكؤىلررراا    

ااحارر  ايرردى احرر  احنيرراض ث ألامرر ع ا ةاك ميررن اا قاص ديرررن حؤل ررراد .. حررذا نرةررا كررن ل 
احاارر اا  رر  اإلة ثررن ثشرر س كررا احاسصرري  مررا األيرراللن ائايررن حلخررراج ثنارر ال  صرر دقن يناسرر  

  الق اوديري ااباراك  ...احكاماع ك       كا ييكو ىذا

 اشراى                                                        ط حب د ااراه     
 كؤيد ياد شايب                                د  ازين احاطين                   . 

                   
 اعي ؟/ ما هي برأيك ابرز امنشكالت امتي تواجه امعنل االجتن1س

 ـ1

 ـ 2

 ـ3

 ـ4

 ـ5

 األتااواكاالجتناااعي ءااي م ااا ل  األخصااا ي أدا هااي مرترتاااتكل تااوك اءاا    ااا    مااا : 2س

 امشخصية ؟

 ـ1

 ـ 2

 ـ3

 ـ4

 ـ5

 (4ملحق )
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 جامعة بغداد          
 قسم االجتماع  - اآلدابكمية 

 الدراسات العميا / الدكتوراه 
 استبانو آراء السادة الخبراء في

 رات استبانة العمل االجتماعيمدى صالحية فق
 لمسادة القضاة والمدراء

 األستاذ الدكتور .......................... المحترم 
 تحية طيبة ... 

يرررررال احث برررررث اةرررررراس درايرررراو مرررررا يدار احاكررررر  ا ةاكرررر م   ررررر  كبررررر  ل األبررررراا        
كوصرراد ث حاكرر  احشخصررين احاراقيررن ... درايررن كيدانيررن   رر  كبرر  ل كب  ظررن ديرر ح و ... ااح

داار احار  يورال ثير  األشرخ ص و .. كةكامن األمك   ااألSocial   Actionا ةاك م  ي
ااحكاكثلررراا ث ألخصررر الييا ا ةاكررر مييا  ررر  احكبررر  ل ااألةيرررزة  احادحيرررن  احكؤىلررراا    ديكيررر ً 

ااحا  ايدى اح  احنياض ث ألام ع ا ةاك مين ااك يا األ راد احرذيا  ورداا احيريطرة ملر  
  ليل ... انظررررا حكررر  ااكااررراا ثرررو كرررا خثررررة اايررران ادرايرررن ملكيرررن  ررر  كةررر   احثبرررث كشررر

احالكرر  ... يسكرر  احث بررث اسمررل ل ثرر  طعع ملرر   ا يرراث نن  رر  كة  ايرر  ا وراايرر  راةيرر  
 ملكر ً ..احب ل مل  كدى صعبياي  حك  امات كرا اةلرو ااقارراح احاارديعت احكن يرثن حير  

  عو -اح  بد ك  -ى  ينالث ا ثداال   ورات احكوي س 
  

 تقبموا شكري وامتناني لكم بالموفقية  خدمة لمبحث العممي                
 
 

 طالب  دكتوراه                                                  إشراف           
 سي مؤيد سعد القي                            د فوزية عبد الكاظم العطية         أ.

 
 

   : البيبنبت األولية عن املبحىثني : أوالا 
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 .ينن و     احاكر  ي :1س
 و .    احةنس : ذ ر ي    و    نث   ي :2س
 . و ينن    مدد يناات احخدكن    احكب  ل ااألةيزة احادحين ي :3س
 منااا احاظيسن   ي                     و . :4س
و     و  دثلررررررال مرررررر    ي    ث رررررر حارياس  ي و     احابصرررررري  احالكرررررر   : دثلررررررال   ي :5س

 و.                        اذ ر  ي      خرىو      و  د ااراه ي   ك ةياير  ي
و      ي   بررررررداثو      و  اكييررررررز ي    احكب كرررررن احارررررر  ياكرررررر  ثيرررررر  :  ايرررررراالن ى  ي :6س

 و.               اذ ر  ي       خرى و .    شخصين ي  باا و  كب  ل     ق صريا ي
 

   : البيبنبت العلمية اخلبصة مبىضىع الذراسة .ثبنيب 
ا ةاكررر م   ررر  احاكررر  ا ةاكررر م    ررر  بررر   األخصررر ال ىررر  اااورررد  ثس مليرررن دار  :1س

 ؟   األيريناحكش عت 
   ي     و            و       نال  ي        
ا ةاكررر م   ال األخصررر  احررر  األيررررينىرر  ارررؤكا  ثمررررارة ابايررر  قمررر ي  احنزامرر ت  :2س

 قث  مرمي  مل  احكب كن  ؟ 
 و                  ع ي    و     بد ك  ي اح و                     نال ي        
ا ةاكررر م   األخصررر ال ىررر  اااورررد  ثمررررارة  مررررض احكيررراسيديا حكشررر عايل ملررر   :3س

 قث  ا اص   ث حكب كن ؟  ثسنسييل
 و        ع ي       د ك  ي    و          ب اح    و                 نال ي        
ذات مكررر  كيررراو   األيرررريىررر  اااورررد  ثمررررارة ايرررابداث ك  ارررب خ صرررن حلااةيرررو  :4س

 ما احكب كن ؟ 
  ع ي     و    و                 بد ك  ي  اح   نال ي    و                    
 )نعم( فما ىو السبب برأيك : ـإذا كان الجواب ب -
 اح ىذه احك  اب ذات   الدة  ثيرة حلكةاك  .اا   .1

 و      ع ي      بد ك  ي     و             اح و                    نال ي       
 .  األيرةاياوعحين ىذه احك  اب ما احكب كن يب  ظ مل  يكان  اا .2
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   و    و                   ع ي    بد ك  ي اح و                        نال ي    
 احكان زمن .  األطراىثيا  احي دئاحك  اب يي مد مل  احباار  ىذهاةاد  .3
 و    و                   ع ي    و                    اح  بد ك  ي    نال ي    
ا ةاكرر م  حكك ريررن داره ثدرايررن احب حررن  حؤلخصر ال احك  اررب  رصررن ا ثررر  ىررذهااطر   .4

 ت . ثايدا ما احمام س ااحكداخع
     و    و                   ع ي    بد ك  ي اح و                        نال ي    
  :ةاد كث  ىذه احك  اب ياد مكع اةاك مي  كي ندا  حاك  احوم ة . ا 5
 و    و                   ع ي    بد ك  ي اح و                        نال ي    
اصررثح   اقثرر   األيرررينبرر  احنزامرر ت  اةررراساتية ثيرر   رر  احك  اررب ا ىررذهي رراا دار  .6

 قمين ش ال ن.
 و    و                   ع ي    و                    اح  بد ك  ي    نال ي    
ث حاشررررريا ت احو نانيررررن  احك كرررروا ةاكرررر م  اكررررا خررررع   األخصرررر ال ىرررر  اااوررررد ثرررر ا  :5س

 ؟  ا    احكب كناا ةاك مين يياطي  اوديل احخدك ت حلكياسيدي
 و    و                   ع ي    و                    اح  بد ك  ي    نال ي    
احشخصرررين ىرررا دار  األبررراا ا ةاكررر م   ررر  كبررر  ل  األخصررر ال ىررر  ارررؤكا ثررردار  :6س

 احكي مد ثاد احو م ؟ 
 و    يو                   ع     و                    اح  بد ك  ي    نال ي    
 :    برأيكىو السبب  ا)نعم( فمـكان الجواب ب إذا -
  : األيريناس صي  كامام ت احنزام ت   دقاك يا احوم ة كا احاارى مل  . 1
 و    و                   ع ي    و                    اح  بد ك  ي    نال ي    
 : أليريناانةح احبلا  حلكش عت  اح كي مدة احوم ة    احاصا   .2

 و    و                   ع ي    و                    اح  بد ك  ي    نال ي    
 :ث حاشريا ت ا ةاك مين إلحك كواحخ صن  األب  ل اصداركش ر ن احوم ة     .3

 و    و                   ع ي    و                    اح  بد ك  ي    نال ي    
 
 احكب كن .   ك لاحخاى ااحولق كا احكثا   احناز     اإليي ل .4
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 و    و                   ع ي    و                    اح  بد ك  ي    نال ي     
 ر   األيررين اإلشر  حينى  اؤكا ث حدار احري دي حلاك  ا ةاك م     بر  احكااقرى  :7س

 احشخصين ؟  األباا كب  ل 
 و    و                   ع ي    اح  بد ك  ي   و                     نال ي    
 :   برأيك)نعم( فما ىو السبب ـكان الجواب ب إذا -
  :ا ةاك م     كك رين داره  حؤلخص ال  رصن   كلن  إلمط س .1
 و    و                   ع ي    بد ك  ي  حاو                        نال ي    
 حؤلخصرررر ال احادحيررررن   األةيررررزةقثرررر  احكرررردراس احارررر كليا  رررر  ثيررررثب احرررردمل اح  كرررر  كررررا  .2

   :ا ةاك م  
 و    و                   ع ي    و                    اح  بد ك  ي    نال ي    
احارر كليا  رر  احاكرر   حؤلشررخ صثيررثب احاااكرر  احاشررةياين ااحارقيرر ت ااحبرراا ز احك حيررن  .3

   : ا ةاك م 
 و    و                   ع ي    اح  بد ك  ي            و            نال ي    
 ث ألخصررررررر اليياثيرررررررثب ارررررررا ر كيرررررررالزك ت احثبرررررررث ا ةاكررررررر م  ااحك  ارررررررب احخ صرررررررن  .4

   : ا ةاك مييا
    و    و                   ع ي    و                    اح  بد ك  ي    نال ي      
ملرر  ايرراوعحين  رر  مكلررو يةالررو كاوثرر   ا ةاكرر م  األخصرر ال ىرر  اااوررد بصررا   :8س

 ثكيااى اية ث  م ح  ؟   اإلش  حينحلكااقى 
 و    و                   ع ي    و                    اح  بد ك  ي    نال ي      
احشخصرين  األبراا ا ةاكر م   ر  كبر  ل  األخصر ال ا ليى  ااى  اااود يي دا ل : 9س

 ؟  األصلينمدل اوث  ااةث او  اح و خ رةن ما اخصصو يد ا ثسمك  
 و    و                   ع ي    و                    اح  بد ك  ي    نال ي      
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احب اكيررن حلاقرراى  األةيررزةاحاكرر  ا ةاكرر م  ذا صررسن رق ثيررن ملرر   اا  ىرر  اااوررد  :11س
 انبراى اةاك م  ؟   يمد 

 و    و                   ع ي    بد ك  ي و                    اح     نال ي       
ا ةاكرر م   رر  كبرر  ل  األخصرر ال ثاةيررن نظررر  األخررذىرر  اااوررد كررا احمررراري  :11س

 احشخصين    كا حةن احكش عت احكارامن ؟  األباا 
 و    و                   ع ي    و                    اح  بد ك  ي    نال ي       
م ل اية ث   ر  بر  كشر ع  ر يحاك  ا ةاك م  ياةو نبا ا ايا ا ااى  اااود  :12س

 ت احكةاك  احبديثن ؟ 
 و    و                   ع ي    و                    اح  بد ك  ي    نال ي      
ييررررر مد  ثرررررر ي لاحاكررررر  ا ةاكررررر م   اطررررر را ةاكررررر م  مررررركا  األخصررررر ال اةررررراد  :13س

 ش عت احكةاك  احبديثن .احوي دات احكةاكاين مل  كا حةن ك
 و    و                   ع ي    بد ك  ي اح و                        نال ي      
يااكرد  األيرينمااك  نة ح احوم ة    احبد كا احكش عت  ااى  اااود يي دا ل  :14س

 مل  ك  يل  :  . 
حلبرررد كرررا الررر   ايررر  اا ةاك ميرررن احاررر  ااطررر  حلو مررر  يرررلطن  احاشرررريا ت احو نانيرررن .1

 .   األيريناحكش عت 
 و    و                   ع ي    و                    اح  بد ك  ي    نال ي     
 .   األيريا ةاك م   اإلصعححلوم ة    كة  ت  ااحاسىي احادريب  .2
 و    و                   ع ي    و                    اح  بد ك  ي    نال ي    
   : احخثرة اا خاص ص ا ةاك م  ثسى ا ياا نن . 3

 و    و                   ع ي    و                    اح  بد ك  ي    نال ي      
 األبرررررراا ا ةاكرررررر م   رررررر  كبرررررر  ل  األخصرررررر ال اةرررررراد  ااىرررررر  اااوررررررد يرررررري دا ل  : 15س

   احشخصين حمك ا اا ير احةيد ااحاقت    بيل احوم ي  احكارامن ؟
 و    و                   ع ي    و                    اح  بد ك  ي    نال ي     



 املالحق :
 

 

233 

ا ةاكرررر م   اكيرررر ىكاو  رررر  برررر  احومرررر ي  احكارامررررن ثررررر ي ل  األخصرررر ال اةرررراد  :16س
حلبصررا  ملرر  انيررب احطرررق حابويررق  احيرروحلةرراس  احكررااطنياييرر مد ملرر  بكرر س 

 .   األىداى
 و    و                   ع ي    اح  بد ك  ي     و                   نال ي      
كرر  احرردا   نا ةاكرر م  كنصررب يكارر اا ق مرر و كو رنرر األخصرر ال ييررابق  ثررر ي ل :17س

 .   األخرىاحارثين 
 و    و                   ع ي    و                    اح  بد ك  ي    نال ي      
 :   برأيكىو السبب  )نعم( ماـكان الجواب ب إذا -
   : ااحشاار ثك  ناو احاظيسين  ك كوحساح احكة    .1

 و    و                   ع ي    و                    اح  بد ك  ي    نال ي      
  :    مكلو اإلثداعيي مده مل   .2

 و    و                   ع ي    و                    اح  بد ك  ي    نال ي      
او ااا كاوث   حاكلو ث   دقن ي  .3    : حك  ياا ر حديو كا خثرة اكار ن اا 

 و    و                   ع ي    و                    اح  بد ك  ي    نال ي      
 احشخصرين األباا ا ةاك م     كب  ل  األخص ال   داسى  ثر ي ل  كااق ت  ك : 18س

:                   
   : معوقات شخصية. أ
   : احشخصين األباا ا ةاك م  ما احاك     كب  ل  األخص ال مزاى  .1

 و    و                   ع ي    و                    اح  بد ك  ي    نال ي      
ا ةاكرررر م  كي كررررو احاظيسيررررن ثيررررثب مرررردل اةرررراد احبرررراا ز احك ديررررن  األخصرررر ال  اىكرررر   .2

   : ااحاشةياين
 و    و                   ع ي    اح  بد ك  ي            و            نال ي      
ا ةاكرر مييا كررا خررع  احرردارات احادريثيررن  األخصرر الييا امرردادقلررن احخثرررة ثيررثب مرردل  .3

 : اا يس دات
 و    و                   ع ي    و                    اح  بد ك  ي    نال ي      
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  : ا ةاك م  األخص ال ياحكياسيدو حدار    ح اإلشقلن ام  ص بب احكاقى . 4
 و    و                   ع ي    و                    اح  بد ك  ي    نال ي      
  إدارية :معوقات  . ب
   : مدل اخصصو    كة   ملل ا ةاك ع ااحخدكن ا ةاك مين .1
 و     ع ي             و         و                    اح  بد ك  ي    نال ي      
  : ث حاشريا ت احو نانين اا ةاك مين احكاالون    اخاص صو احك كومدل  .2
 و    و                   ع ي    و                    اح  بد ك  ي    نال ي      
 : احكو ثعت احخ صن    مكلو إلةراسمدل اا ر احك  ا احكعالل  .3
 و    و                   ع ي    بد ك  ي اح               و          نال ي      
ا ةاكررر م  كرررا خرررع  كك ريرررن  األخصررر ال   داسىررر  كواربررر ا ل حر ررر   سررر سة  كررر : 19س

 ؟  احشخصين األباا احاك  ا ةاك م     كب  ل 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
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 (5ملحق )
 جامعة بغداد         

 قسم االجتماع  -اآلداب كمية 
 الدراسات العميا / الدكتوراه 

 
أراء السادة الخبراء في مدى صالحية فقرات استبانة العمل االجتماعي م/ استبانة 

 لألخصائيين االجتماعيين والنفسيين
 ...احكبارل : ....................... ا يا ذ احد اار

 

 ابين طيثن ....  
 األباا ةاك م     كب  ل دراياو ما يدار احاك  ا  اةراسيرال احث بث       

... ااحكوصاد ث حاك   احشخصين احاراقين ... دراين كيدانين     كب  ل كب  ظن دي ح و
 األشخ صاحا  يوال ثي   ااألداار اإلمك  و . كةكامن Social  Actionا ةاك م  ي
حين احاد ااألةيزةاحكب  ل  ا ةاك مييا    ث ألخص اليياااحكاكثلاا     ديكي احكؤىلاا 

احذيا  وداا احييطرة مل   األ رادا ةاك مين ااك يا  ث ألام عاحنياض  اح ااحا  ايدى 
كش  ليل ... انظرا حك  ااكاااا ثو كا خثرة اايان ادراين ملكين    كة   احثبث 
احالك  ... يسك  احث بث اسمل ل ث  طعع مل  ا ياث نن    كة  اي  ا ورااي  راةي  

، بياي  حك  امات كا اةلو ااقاراح احااديعت احكن يثن حي  .... احب ل مل  كدى صع
  عو .  –اح  بد ك   –ملكً  ثسا ثداال  احسورات ى  ينال 

 

 تقبموا شكري وامتناني لكم بالموفقية  خدمة لمبحث العممي
 
 

 طالب دكتوراه                                                 إشراف         
 مؤيد سعد شعيب القيسي            ة عبد الكاظم العطية                   د فوزيأ.
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 . البيبنبت األولية عن املبحىثني :  أوالا 
 ينن .  احاكر   ي      و :1س
 و     و     نث   ي    احةنس : ذ ر ي :2س
 و  ينن    مدد يناات احخدكن    احكب  ل احادحين ي :3س
 و      و كا اا قم ال  ي    و  خص ال  اةاك م  ي    ير يمنااا احاظيسن : كد :4س
 و                                                         خرى اذ ر : ي              

 و    و دثلال م   ي    و ث  حارياس ي    احابصي  احالك   : دثلال ي :5س
 و                       و  خرى اذ ر ي    و د ااراه ي    ك ةياير ي      
 و    و ملل نسس ي    و خدكن اةاك مين ي    احاخصص احالك  : اةاك ع ي :6س

 و                                         و  خرى اذ ر ي        شريان ي       
 

 :البيبنبت العلمية اخلبصة مبىضىع الذراسة  .ثبنيب 
خصرررر ال  ا ةاكرررر م  رديسرررر  اكيرررر ندا : ىرررر  اااوررررد كررررا احمررررراري  ا ي رررراا دار األ1س

 حلوم ة    كب  ل األباا  احشخصين ؟ 
 و      و                   ع ي    ك  ي و                   اح  بد    نال ي        

 اذا   ا احةااب ب ينال و  ك  ىا احيثب ثر ي  :  -
 احودرة مل  يرمن احاشخيص حلكااقى اإلش  حين حلكياسيديا .  .1
 و     و                    اح  بد ك  ي     و                  ع ي      نال ي      
 احودرة مل   يب ثون  طراى احكاقى اإلش  ح  حلكياسيديا.  .2

 نال ي    و                    اح  بد ك  ي     و                  ع ي     و       
 ل احو م  . احودرة مل  اخسيى احولق حلاقاى  ك  .3
  ع ي     و     و                    اح  بد ك  ي     و                 نال ي      
 .  األيريناحاا ك  ك  احكش عت  ثسي حيبا حك ل ااحكار ن  .4
 بد ك  ي     و                  ع ي      و اح   نال ي    و                        
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ياحكيرراسيدو  رر  كبرر  ل   اإلشرر  ح احكاقررى   صررب بثينرر  اثرريا   كرر  طثياررن احاعقررن :2س
 احشخصين .  األباا 

 و      و            يلثين ي    بد ك  ي اح و            اية ثين     اية ثين ي       
 األبرررراا ىرررر  اشررررار ثازحررررن احاكرررر  ا ةاكرررر م  مررررا احاكرررر  احرررراظيس   رررر  كبرررر  ل  :3س

 ؟  احشخصين
 و       ع ي  و                       بد ك  ي اح             و       نال ي        
 طثيان احاعقن ثين  اثيا احوم ة  معقن اية ثين  ؟  ااى  : 4س

 بد ك  ي    و                      ع ي    و  اح نال ي     و                      
 حا  ااك  ثي  ؟ احكؤيين ا  مداي ى  ش ر ت    دارات ادريثين اطايرين  :5س

  ع ي    و   بد ك  ي    و                    اح نال ي     و                      
 :   ائا ينالو يرة  ااميح ر  ا احةااب ث اذا -
 و      مدد احدارات ي .1
 و     ن  ي     و        داخلين  يررخ رةي .2
 األخصرر ال حشخصررين اثرريا دار ا األبرراا ىرر  ىنرر   اخرراعى ثرريا دار   رر  كبرر  ل  :6س

 احنسي  ؟ 
 و      و                      ع ي    بد ك  ي اح و                    نال ي       

 :   ثر ي احنسي   األخص ال ىا دار  ينالو ك ر  ا احةااب ث اذا -
     .   
   .ب     
   .ج     
زا ثررريا كررر  ياطلثرررو نظررر ل احشخصرررين يررراا األبررراا اةررراد   ررر  كبررر  ل   ا  ىررر  اااورررد  :7س

 احوم س اثيا ك  ياطلثو احكةاك  ؟ 
 و      و                     ع ي    بد ك  ي اح و                      نال ي        
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 احشخصين ؟  األباا احا  اودكي  حلكياسيديا    كب  ل  األي يينى  احكي ل  ك  :8س
 احو م  .   ك ل لن احااار اااميح احكش ازاحن    اإليي ل .1
 و      و                      ع ي    بد ك  ي اح و                     نال ي      
 احكان زمن  األطراىقم الين ثبق   ب  ليصدر كا   ايك ا  ااميح ك  .2

 و      ع ي       و                   بد ك  ي اح     و                 نال ي      
 ين احكا ثان ااوديل احااةيي ت    ثاض احوم ي   ي احطعق و كثع . اياكرار  .3 

 و                      ع ي    و     بد ك  ي اح  و                    نال ي     
ثررريا  اإليكررر ن ااوايرررن احة نرررب  اإليرررعكيناحرررديا ااحشرررريان   يررر حيباحااميرررن  ث يررراخدال . 4

 :احكان زمن  األطراى
 و       ع ي        و                 بد ك  ي اح و                     نال ي      
 .   األيريناحكينين ااحاسن ااحطي رة حلاا ك  ك  احب  ت  األيسي اا حدي    ا  . 5

 و                      ع ي     و      بد ك  ي اح و                    نال ي     
 األبررررراا اةاكررررر م   ررررر  كبررررر  ل   خصررررر ال اةررررراد  كرررررا احمرررررراري ااىررررر  اااورررررد : 9س

 احشخصين كا احةنييا؟ 
 و      بد ك  ي    و                      ع ي اح     نال ي    و                 
 ؟ احشخصين األباا ب حن احوم ي     كب  ل ااحطريون احكثل  ئحين  ثر ي ى   ك  :11س
 ا ةاك م  ث حكب كن قث  احنظر  يي     ال األخص اح كا قث  احو م   اإلب حناال  .1

 و      بد ك  ي    و                      ع ي اح نال ي    و                     
اارض احكشر لن   ااحكان زمن قث   األطراىا ةاك م  كا قث   األخص ال  اح احلةاس  .2

 مل  احو م  
 و      و                      ع ي    بد ك  ي اح و                    نال ي     

 بلي   اك  نينكا احو م  ثاد دراياي  اكار ن  اإلب حناال  .3
 بد ك  ي    و                      ع ي    و اح و                    نال ي      
   :اإلب حنك اب   اا ةاك م  ما طريق احكا رى  األخص ال ك اب  اح  اإلب حناال  .4

 و      بد ك  ي    و                      ع ي اح  ي     و               نال     
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 ك  طثيان احاعقن ثين  اثيا احوم ة ااحكدراس ااحكاظسيا    احكب كن؟  :11س
 و      و            يلثين ي    بد ك  ي اح و             اية ثين     اية ثين ي      
ا ةاكررر م  احابلررر  ثيررر   األخصررر ال   ينثغررر  ملررر  ىررر  احصرررس ت احكينيرررن احاررر كررر  :12س

 ؟  ثر ي 
 : ابك  احكيؤاحين ااحبس ظ مل  يرين احكالاك ت .1

 و      و                  ع ي    بد ك  ي اح و                        نال ي      
   : اإلش  ح احكان زمن  اكاقسيل    األطراىابارال  .2

 و                  ع ي    و     بد ك  ي اح           و              نال ي       
   :ي اا   ااوث  احكياسيد   ك  ىا    ك  ينثغ   .3

 بد ك  ي    و                  ع ي    و  اح و                        نال ي      
   : احكش ر ن احاةدانين ااحشاار ثكا ن ة احكياسيد .4
 و                  ع ي    و    بد ك  ي  اح                و         نال ي      
ظي را ازاا ا نسا ح   .5    : ب  ت احاا اا  ث حومين اا 
  ع ي    و            و           بد ك  ي اح و                       نال ي      
   : احان ين ث حكظير احخ رة  اا ىاك ل ث حشخصين .6

  ع ي    و             و           بد ك  ي اح و                     نال ي       
 .   ر ي  يبرين ااخ ذ احورار حلكياسيديا  امدل  رض  .7
 و                    ع ي    و     بد ك  ي اح و                      نال ي      
 
لرررر  اطررررعع مرررر    ا ةاكرررر م  م األخصرررر ال ي رررراا   اىرررر  اااوررررد كررررا احمررررراري  :13س

 ؟ نا ةاك مين احبديثث حواانيا ااحاشريا ت 
  ع ي    و   ك  ي    و                   بد اح و                     نال ي       
 حلكياسيديا    غر ن كياولن ؟  األاح احكو ثلن  اةراسى  اسم   :14س

  ع ي    و                و         بد ك  ي  اح    و                نال ي         
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منرررد كا حةرررن  ااث ميررر احكيرررؤاحي ت ا ةاك ميرررن احاررر  ينثغررر  مليررر   ثر يررر ىررر   كررر  :15س
 خ صن ياحطعقو؟  األيريناحكش    

 :    بي ايل  يرىلانثيو احكياسيديا كا ا ثاا د ما ادخ   .1
 و     ع ي       و                  بد ك  ي اح و                      نال ي      
   : احانثيو ما بيا احكا كلن ثيا احزاةيا .2

  ع ي    و      و                    بد ك  ي اح و                      نال ي     
   : ر احانثيو ما بيا ا خاي ر احخ صن ثس رق احيا3

  ع ي    و           و                بد ك  ي اح و                     نال ي      
   : احاذ ير ث حاازع  احدين  ااحينن احنثاين  ث ا اثغض احبع  مند اهلل احطعق .4

 و      و                       ع ي    بد ك  ي اح و                     نال ي      
احكاقرى  اثر رةةك  احكالاك ت ما    كا طر   احكش لن كر  اشرخيص احكيرؤا  مرا  .5

   : اإلش  ح 
 و                       ع ي    و     بد ك  ي اح و                     نال ي      
 كش لن احطعق ؟  ثإث رةاحكاالون   األيريناثرز  احخع  ت  ثر ي ى   ك  :16س
   : احزاةن ااحا س ثسى معقن احزاج احييالن  .1

  ع ي    و                 و          بد ك  ي اح و                    نال ي      
  : غي ب احزاج  ما احكنز  ااحا س .2
 و                        ع ي    و      بد ك  ي اح و                   نال ي       
 : احزاج  ى مدل رغثن احزاةن  ث حي ا ك   .3
  ع ي    و  بد ك  ي     و                       اح نال ي    و                     
   : احاك  اح خراج احزاةن  .4
  ع ي    و           و                  بد ك  ي اح نال ي    و                     
  : اإلنة بكش لن مدل  .5

 بد ك  ي     و                        ع ي     و  اح   نال ي     و                 
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 ض احخع  ت ثيا احزاةيا يثب    احطرعق   اةراسات  احثطس    ااى  اااود  :17س
 ؟ 

 و      و                       ع ي    بد ك  ي اح و                    نال ي     
 ؟  ثر ي ى  احبلا   ينالو ك ر  ا احةااب ث اذا -
   : ا ةاك مييا  ااحنسيييا    احكب  ل احادحين األخص اليياااييا مدد   ى كا  .1

  ع ي    و    بد ك  ي    و                    اح نال ي    و                      
   :ا ةاك مييا ا احنسيييا    دارات اطايرين داخ  اخ رج احوطر  األخص الييا اشرا  .2

 بد ك  ي    و                       ع ي    و  اح و                    نال ي    
 اي اا مكلي  كياو  ما مك  احكب كن .  األيرياك مين حلااةيو  اح ك  اب اة. 3

 بد ك  ي    و                       ع ي    و  اح و                    نال ي    
درةررن انررو ييررري   احرر احشخصررين كيررل  األبررراا اةرراد   رر  كبرر  ل  ااىرر  اااوررد  :18س

 اصثح قمين ؟   اقث   األيرينكا حةن احخع  ت 
 بد ك  ي    و                       ع ي    و  اح و                   نال ي      
احبلررا  احكن يررثن  احرر حلو مرر   رر  احاصررا   األا  نررت احكارريا  ثسنرر ىرر  اشررار : 19س

 احشخصين؟  األباا    كب  ل  األيرينحسض احنزام ت 
  ع ي    و        بد ك  ي    و               اح نال ي    و                    
يررثب  خ رةررن مررا اخاص صرر   اخثراارر  ا ةاك ميررن ىررا ثسمكرر  ا ليسرر   ااىرر   :21س

 شاار  ث حنسار امدل احرم  اا ياي س ما احاك  ؟ 
  ع ي    و          بد ك  ي    و             اح نال ي    و                     
      احاك  ا ةاك م  ؟ احاااك  احدا ان حنة ب  ىل ثر ي ى   ك  :21س
   : احشاار ث حك  نن ا ةاك مين ادار  كا قث  احوم ة ا احرؤي س    احكب كن .1

 بد ك  ي    و                      ع ي     و  اح نال ي    و                     
   :    كة   مكل  ائخريااحرغثن احواين    ابك  احكيؤاحين امدل ادخ  . 2

  ع ي     و   بد ك  ي    و                    اح ي    و               نال       
 
   :  يو ااإلثداعااحاوث   اإلني ن احة نب  اح احاك  ا ةاك م   اااد   ىكين .3
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 بد ك  ي    و                     ع ي    و  اح نال ي    و                       
   : ز    احاك  ا ةاك م احشاار ث حودرة مل  ا نة  .4

 بد ك  ي    و                      ع ي    و  اح    نال ي    و                     
ا ةاك م   دارا  ثيرا    ثنر س ةيرار احكبثرن ااحثورن  حؤلخص ال  ااى  ث ماو د   :22س

 احشخصين ؟  األباا ثيا احكاظسيا    كب  ل 
  ع ي    و    بد ك  ي    و                    اح  نال ي    و                     
احشخصرين حررل ييرراط   األبرراا كارامرن ملرر  كبر  ل   يرررينىر  ىنرر   كشر عت  :23س 

 ا ةاك م  بيكي  ؟  األخص ال 
  ع ي    و    بد ك  ي    و                     اح   نال ي    و                    
 ؟  ثر ي   طرق كا حةاي  ينالو كر  ا احةااب ث اذا -
   :احكش لن  ألطراىاحكا ثان احشخصين  .1
  ع ي    و         بد ك  ي    و                 اح نال ي    و                      
 : احكش لن ألطراىاوريب اةي ت احنظر . 2

 ي    و  بد ك  ي    و                         ع  اح نال ي    و                    
   : احكش لن  ثسي يي تا اص   ث حةي ت ذات احاعقن  .3

  ع ي    و   بد ك  ي    و                       اح نال ي    و                     
   : اةكيدى   يار  احكش لن مل  ك  مليو . 4

 و     ي  بد ك  ي    و                         ع اح نال ي    و                     
ىرر  اااوررد ثرر ا ا اصرر   ث حكصرر در احخ رةيررن حلبصررا  ملرر  احكالاكرر ت احخ صررن : 24س

 مراري ؟  اً ث حكش لن  كر 
 و                        ع ي    و    بد ك  ي  اح و                   نال ي      
 ينالو  ك   ال  احكص در ثر ي  : ر  ا احةااب ث اذا -
   : اإلش  ح ى احكاق  صب بير     .1

 بد ك  ي    و                        ع ي    و   اح نال ي    و                     
 
 .   اإلش  ح احكاقى   صب باحثيالن احا  يايش   يي   .2
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 بد ك  ي    و                    ع ي    و  اح نال ي    و                          
  : ك  اب احكالاك ت احشخصين. 3

 و                    ع ي    و   بد ك  ي   اح    نال ي    و                       
   : احكياسيد نسيو كا خع  احكو ثعت ااحةلي ت ااحكا ثان. 4

 بد ك  ي    و                     ع ي    و اح     نال ي    و                    
مليرر   حغرررض  األيررريناحومرر ي   اب حررنن احكسمررلن ثر يرر  احارر  يررال ثيرر  كرر  احطريورر :25س

ك  نيندراياي    بلي  ؟   اا 
   :اةدت اا اإلب حنا ةاك م  ما طريق ك  اب  األخص ال  اح احوم ي   اب حنيال  .1

  ع ي    و          بد ك  ي    و             اح و                    نال ي        
ا ةاكررر م  بيرررب رغثرررن احطرررر يا احكانررر زميا اا  األخصررر ال  احررر احومررر ي   حرررناب يرررال  .2

 ابدىك  . 
  ع ي    و    بد ك  ي    و                   اح    نال ي    و                    

 ا ةاك م  ما طريق راليس احكب كن .  األخص ال  اح احوم ي   اب حنيال . 3
  ع ي     و         بد ك  ي    و              اح   نال ي    و                     

 األبرراا ا ةاكر م   ر  كبر  ل  األخصر ال مكرر    داسكااقر ت   ىرلىر  ثر ير   كر : 26س
 احشخصين ؟ 

 :    إداريةمعوقات  . أ
   : ثايدة ما اخاص صو ثإمك  ا ةاك م   األخص ال ا ليى . 1

 ي    و                     ع ي    و بد ك   اح نال ي    و                        
   :ا ةاك م  كا قث  احكب كن ااحكياسيد  األخص ال مدل  يل دار  .2

 بد ك  ي    و                     ع ي    و  اح   نال ي    و                      
احثبرررث ااحدرايررررن   ألةرررراسا ةاكررر م   األخصررر ال مررردل ارررا ر احك ررر ا احخررر ص  حاكررر  . 3

   : كش لن احكطرابنحل
 بد ك  ي    و                    ع ي    و  اح نال ي    و                       
 

 معوقات  شخصية :  .ب 
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  :احكب كن  ادارةا ةاك م  اثيا  األخص ال ياس احاعقن ثيا  .1
 و     بد ك  ي    و                      ع ي  اح نال ي    و                       

 :قلن احكخصص ت  احك حين ااحاشةياين  .2
 بد ك  ي    و                      ع ي    و  اح    نال ي    و                    
   :ا ةاك م  احسرصن  اح  كلن حابويق داره  األخص ال س مط امدل  .3

  ع ي    و    بد ك  ي    و                   اح    نال ي    و                     
    احاك  ا ةاك م  ؟  ائاين األدااراحكيؤا  ما   نت  ثسن ى  اااود  :27س
  : اإليعلاحصبيبن  حلزااج احشرم      ث أليساامين احكةاك   .1
 و                       ع ي   و    بد ك  ي  اح نال ي    و                       
احسبررص  اةررراساتكرر  ااخرر ذ  احيررليكن األيرررينملرر  احبيرر ة  ااميررن احكةاكرر  ث حكب  ظررن .2

  :احطث  قث  احزااج 
  ع ي    و            بد ك  ي    و           اح نال ي    و                       
   : ا ةاك م      احكةاك  األكامل    األيرياازيز اثر ا ياورار  .3

 و                      ع ي    و    بد ك  ي  اح     نال ي    و                   
  :احكر ة  احاامين احو نانين حلكر ة ااحبد كا احانى مد .4

 و                      ع ي    و    بد ك  ي  اح      نال ي    و                  
   : ااحكةاك  األيرة    راداحطعق مل    ثآث راامين احكةاك   .5

 و                      ع ي    و   بد ك  ي   اح     و                 نال ي     
   : اامين احكةاك  ث حكس ىيل احخ طالن حلزااج خ رج نظل احكب كن    احاصر احب ح . 6

  ع ي    و     بد ك  ي    و                  اح نال ي    و                      
 
 
 
 
 

 (6ملحق )
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 بغداد جامعة         
 قسم االجتماع  -اآلداب كمية 

 الدراسات العميا / الدكتوراه 
 

 السادة القضاة والمدراء في المحاكم من  بالمبحوثينم/ االستبانة الخاصة 
 المحترم ....................... :السيد 

 

 تحية طيبة ....  
 األباا دراياو ما يدار احاك  ا ةاك م     كب  ل  اةراسيرال احث بث       

... ااحكوصاد ث حاك   احشخصين احاراقين ... دراين كيدانين     كب  ل كب  ظن دي ح و
 األشخ صاحا  يوال ثي   ااألداار اإلمك  و . كةكامن Social  Actionا ةاك م  ي
احادحين  ااألةيزةاحكب  ل  ا ةاك مييا    ث ألخص اليياااحكاكثلاا     ديكي ً احكؤىلاا 

احذيا  وداا احييطرة مل   األ رادا ةاك مين ااك يا  ث ألام عاحنياض  ح اااحا  ايدى 
 اخاص ص لحك  ااكاااا ثو كا خثرة اايان ادراين ملكين    كة    كش  ليل ... انظراً 

قراسة  ... يسك  احث بث اسمل ل ث  طعع مل  ا ياث نن    كة  اي  ا ورااي  راةي ً 
 ...  ةكي  األياللن امدل ار   ي يؤا 

 أمام( الواردة في االستبانة بوضع عالمة ) األسئمةعن  اإلجابة نرجو : مالحظة
 ...عن رأيك الحقيقي مع عدم ذكر االسم  ي يعبرلذا االختيار

 

 تقبموا شكري وامتناني لكم بالموفقية  خدمة لمبحث العممي
 

 الب دكتوراهط                                                 إشراف         
 مؤيد سعد شعيب القيسي            د فوزية عبد الكاظم العطية                   أ.
 
 

 

 

 

   : عن املبحىثني األوليةالبيبنبت  . أوال
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 و .    احاكر  ي :1س
 و .    ي   نث   /و       احةنس : ذ ر ي :2س
 . ننو ي    احادحين ي ااألةيزةمدد يناات احخدكن    احكب  ل  :3س
 و .                                        منااا احاظيسن   ي :4س
و ك ةيرراير      و  دثلررال مرر   ي    و  ث رر حارياس ي    احابصرري  احالكرر  : دثلررال ي :5س
 .و                              اذ ر  ي          خرىو     و  د ااراه ي     ي

و  ق صرريا     ي  برداثو      و  اكييرز ي    االن ى ياحكب كن احا  ياك  ثي  : اير :6س
 و.                      اذ ر  ي  خرىو     شخصين ي  باا و  كب  ل     ي
 

   : البيبنبت العلمية اخلبصة مبىضىع الذراسة .ثبنيب 
ا ةاكررر م   ررر  احاكررر  ا ةاكررر م    ررر  بررر   األخصررر ال ىررر  اااورررد  ثس مليرررن دار  :1س

 .   و      ي     و       نال  ي                         ؟  يناألير احكش عت 
ا ةاكررر م   األخصررر ال  احررر  األيررررينىرر  ارررؤكا  ثمررررارة ابايررر  قمررر ي  احنزامرر ت  :2س

 .   ي     و    نال ي     و                    قث  مرمي  مل  احكب كن  ؟ 
ا ةاكررر م   األخصررر ال   ىررر  اااورررد  ثمررررارة  مررررض احكيررراسيديا حكشررر عايل ملررر :3س

 .   ي     و      و     نال ي              قث  ا اص   ث حكب كن ؟   ثسنسييل
ذات مكررر  كيررراو   األيرررريىررر  اااورررد  ثمررررارة ايرررابداث ك  ارررب خ صرررن حلااةيرررو  :4س

 .   ي     و   نال ي     و                                    ما احكب كن ؟ 
 

 كرا اخاير رو   ثررملر   اإلة ثرن: ييك را  ثر ير ينالو  كر  ىرا احيرثب رااب ثر  ا احة اذا -
: 
 و   ي                                اح ىذه احك  اب ذات   الدة  ثيرة حلكةاك  اا  . 

يرارى ي األيرةاياوعحين ىذه احك  اب ما احكب كن يب  ظ مل  يكان  ااب .   و   اا 
  ي   و   احكان زمن األطراىاحاس ىل احاوعن  ثيا ا ل  احباار اةاد ىذه احك  اب يي مد م.  ت
ا ةاك م  حكك ريرن داره ثدرايرن احب حرن  حؤلخص ال ااط  ىذه احك  اب  رصن ا ثر .  ث

 و   ي                                     م س ااحكداخعت ا ثايدا ما احم
 و   ي             حاك  احوم ة اةاد كث  ىذه احك  اب ياد مكع اةاك مي  كي ندا . ج
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اصررثح   اقثرر   األيرررينبرر  احنزامرر ت  اةررراساتي رراا دار ىررذه احك  اررب اية ثيرر   رر   .ح
 و   ي                                                               قمين خع ين

 و                      ي                                                         اذ ر .  خرىخ
ث حاشررررريا ت احو نانيررررن  احك كرررروا ةاكرررر م  اكررررا خررررع   األخصرررر ال ىرررر  اااوررررد ثرررر ا  :5س

 اا ةاك مين يياطي  اوديل احخدك ت حلكياسيديا    احكب كن ؟ 
 و    و               ي    نال ي                                                  
احشخصرررين ىرررا دار  األبررراا ا ةاكررر م   ررر  كبررر  ل  خصررر ال األىررر  ارررؤكا ثررردار : 6س

 نال ي    و                ي    و                   احكي مد ثاد احو م  ؟ 
   :كا اخاي رو   ثرمل   اإلة ثن:ييك ا ثر ي ينالو  ك  ىا احيثب ر  ا احةااب ث اذا-
 . وي    األيرين ت اس صي  كامام ت احنزام  دقاك يا احوم ة كا احاارى مل   . 

 . وي            األيرينانةح احبلا  حلكش عت  اح كي مدة احوم ة    احاصا   .ب
                      .و    ي                               احخ صن األب  ل اصداركش ر ن احوم ة     .ت
 . و   ي                احكب كن اك ل   ابةيل احخاى ااحولق كا احكثا   اإليي ل .ث
 .و                                                                  ياذ ر  خرى .ج
 ر   األيررين اإلشر  حينى  اؤكا ث حدار احري دي حلاك  ا ةاك م     بر  احكااقرى  :7س

 و             ي     و    نال ي            احشخصين ؟    األباا كب  ل 
 كرا اخاير رو   ثررملر   اإلة ثرنييك را  :ثر ير  ينالو  كر  ىرا احيرثب را احةااب ثر   اذا -

: 
 . ي   و               ا ةاك م     كك رين داره حؤلخص ال  رصن   كلن  إلمط س  .

 . و ي ا ةاك م  حؤلخص ال ثيثب احدمل اح  ك  كا قث  احكدراس احا كليا    احكب  ل  ب.

احارر كليا  رر  احاكرر   حؤلشررخ صن ااحارقيرر ت ااحبرراا ز احك حيررن ثيررثب احاااكرر  احاشررةياي ت.
 . و   ي                                                               ا ةاك م 

 ث ألخصرررررر اليياثيررررررثب اررررررا ر كيررررررالزك ت احثبررررررث ا ةاكرررررر م  ا احك  اررررررب احخ صررررررن  .ث
 . و  ي                                                                  ا ةاك مييا

 . و                                                               ي اذ ر  خرى .ج 
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 رر  مكلررو يةالررو  ا كررنا ةاكرر م  ملرر  ايرراوعحين  األخصرر ال ىرر  اااوررد بصررا   : 8س
 ثكيااى اية ث  م ح ؟   اإلش  حينكاوث  حلكااقى 

 نال ي    و              ي    و                                                      
 ثسمكر  احشخصرين  األبراا ا ةاكر م   ر  كبر  ل  األخصر ال ا ليرى  ااى  اااورد  :9س

 ؟  األصلينخ رةن ما اخصصو يد او اح  مدل اوث  ااةث او 
 و        ي     و           نال ي                                                      
مررعسا ةاكرر م  دار  رر  اطرراير احاكرر  ا ةاكرر م   حؤلخصرر ال  ااىرر  اااوررد  :11س  اا 

 و    و               ي    نال ي                          احكب  ل ؟   ىكياو
ا ةاكرر م   رر  كبرر  ل  األخصرر ال ثاةيررن نظررر  األخررذىرر  اااوررد كررا احمررراري  :11س

 احكش عت احكارامن ؟  احشخصين    كا حةن األباا 
 و    و                ي    نال ي                                                      

مررر ل ايةررر ث   ررر  بررر   ر ياحاكررر  ا ةاكررر م  ياةرررو نبرررا ا رررايا  ااىررر  اااورررد  :12س 
 و                ي    و    نال ي              كش ع ت احكةاك  احبديثن ؟ 

يير مد  ثرر ي لاحاك  ا ةاكر م   اط را ةاك م  مكا  األخص ال اةاد  ااى   :13س
 احوي دات احكةاكاين مل  كا حةن كش عت احكةاك     احاقت احب مر .

   ي    و         و         نال ي                                                     
يااكد ملر  كر   األيريناحبد كا احكش عت مااك  نة ح احوم ة     ااى  اااود  :14س

 كا اخاي رو   ثرمل   اإلة ثنيل  :  ييك ا 
حلبرررد كرررا الررر    ايررر اا ةاك ميرررن احاررر  ااطررر  حلو مررر  يرررلطن  احاشرررريا ت احو نانيرررن   .

 و   ي                                                    . األيريناحكش عت 
 و   ي      األيريا ةاك م   اإلصعحة    كة  ت حلوم  ااحاسىي احادريب  .ب 
 و   ي                      احخثرة اا خاص ص ا ةاك م  .  ثسى ا ياا نن  .ت 
 و                        اذ ر ي                                          خرى .ث 
احشخصرين ييرر مد  برراا األا ةاكر م   رر  كبر  ل  األخصرر ال اةراد  ااىر  اااوررد  :15س

    اا ير احةيد ااحاقت    بيل احوم ي  احكارامن ؟ 
 و              ي   و  نال ي                                                         
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ا ةاك م     ب  احومر ي  احكارامرن ثرر ي ل يير مد  األخص ال كي ىكن  ااى   :16س
حلبصررا  ملرر  انيررب احطرررق حابويررق احبلررا   واحيررحلةرراس  احكررااطنياملرر  قن مررن 

 و             ي   و   نال ي                          احكن يثن .    
ا ةاك م  كنصب ي كار اا ق مر  و كو رنرنع كر   األخص ال ى  ييابق  ثر ي ل :17س 

 ىا ب ص     ثاض احدا   احارثين .  ك 
 و   ي و                ال ين                                                        
 كرا اخاير رو   ثررملر   اإلة ثرن: ي يك را  ثر ير ىرا احيرثب  ينالو كر ر  ا احةااب ث اذا -

:   
 و   ي                            ااحشاار ثك  ناو احاظيسين .   ك كوحساح احكة    . 

 و     ي                                            مكلو . اإلثداعيي مده مل   .ب 
او اي اا كاوث   حاكلو ث   دقن . ت   و   ي    حك  ياا ر حديو كا خثرة اكار ن . اا 
 و                                                           اذ ر ي        خرى .ث 
حشخصرررين ا األبررراا ا ةاكررر م   ررر  كبررر  ل  األخصررر ال   داسثرررر ي ل كررر  كااقررر ت  :18س

 : كا اباي رو   ثرمل   اإلة ثنييك ا 
 و     ي      احشخصين األباا ا ةاك م  ما احاك     كب  ل  األخص ال مزاى  . 

ا ةاكررر م  كي كرررو احاظيسيرررن ثيرررثب مررردل اةررراد احبررراا ز احك ديرررن  األخصررر ال  اىكررر   .ب
 و         ي                                                               ااحاشةياين 

ا ةاكرر مييا كررا خررع  احرردارات احادريثيررن  األخصرر الييا امرردادقلررن احخثرررة ثيررثب مرردل  . ت
 و  ي                                                      احالك  احكطلاب ااحاسىي 

 و    ي  ا ةاك م  األخص ال ياحكياسيدو حدار  اإلش  ح قلن ام  ص بب احكاقى  .ث
 و    ي                  مدل اخصصو    كة   ملل ا ةاك ع ااحخدكن ا ةاك مين .ج
 ي   و   ث حاشريا ت احو نانين اا ةاك مين احكاالون    اخاص صو     احك كومدل . ح
 
 ي   و        احكو ثعت احخ صن    مكلو          إلةراسمدل اا ر احك  ا احكعالل  .خ
 و                                                                 ي اذ ر  خرى .د 
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ا ةاكررر م  كرررا خرررع  كك ريرررن  األخصررر ال   داسىررر  كواربررر ا ل حر ررر   سررر سة  كررر  :19س
 احشخصين ؟  األباا احاك  ا ةاك م     كب  ل 

1.   
2. 
3.   
4.   
5.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (7ملحق )
 جامعة بغداد         
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 سم االجتماع ق -اآلداب كمية 
 الدراسات العميا / الدكتوراه 

 
 األخصائيين االجتماعيين والنفسيينمن  بالمبحوثينم/ االستبانة الخاصة 

 المحترم ....................... :السيد 
 

 تحية طيبة ....  
 األباا دراياو ما يدار احاك  ا ةاك م     كب  ل  اةراسيرال احث بث       

... ااحكوصاد ث حاك   ... دراين كيدانين     كب  ل كب  ظن دي ح و احشخصين احاراقين
 األشخ صاحا  يوال ثي   ااألداار اإلمك  و . كةكامن Social  Actionا ةاك م  ي
احادحين  ااألةيزةاحكب  ل  ا ةاك مييا    ث ألخص اليياااحكاكثلاا     ديكي ً احكؤىلاا 

احذيا  وداا احييطرة مل   األ رادك مين ااك يا ا ةا ث ألام عاحنياض  اح ااحا  ايدى 
 اخاص ص لحك  ااكاااا ثو كا خثرة اايان ادراين ملكين    كة    كش  ليل ... انظراً 

قراسة  ... يسك  احث بث اسمل ل ث  طعع مل  ا ياث نن    كة  اي  ا ورااي  راةي ً 
 ... ةكي  األياللن امدل ار   ي يؤا  

 أمام( الواردة في االستبانة بوضع عالمة ) األسئمةعن  ابةاإلج نرجو : مالحظة
 ...عن رأيك الحقيقي مع عدم ذكر االسم  ي يعبرلذا االختيار

 

 تقبموا شكري وامتناني لكم بالموفقية  خدمة لمبحث العممي
 

 طالب دكتوراه                                                 إشراف         
 مؤيد سعد شعيب القيسي            د الكاظم العطية                   د فوزية عبأ.
 
 

 
 :  البيبنبت األولية عن املبحىثني  .أوال 
    ينن .  و    ي :احاكر  :1س
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     . و    ي   نث   و      احةنس : ذ ر ي :2س
 . ينن و    مدد يناات احخدكن    احكب  ل احادحين ي : 3س
و      و  كارر اا قمرر ال  ي    اةاكرر م  ي  خصرر ال و     ي كررديرمنررااا احاظيسررن :  : 4س

   .و                                                      : ي     ر اذ  خرى
ي      و  احابصرررررري  احالكررررررر : دثلررررررال ي      و ث ررررررر حارياس ي      و  دثلررررررال مررررررر   :5س

   . و                                   اذ ري    خرىو  د ااراه ي    و    ك ةياير ي 
احاخصررص احالكرر : اةاكرر ع ي    و  خدكررن اةاك ميررن ي     و ملررل نسررس ي      و        : 6س

 و                                      اذ ر ي        خرىنسي  ي     و  ارش د
 

   :البيبنبت العلمية اخلبصة مبىضىع الذراسة  .ثبنيب 
ا ةاكرر م  رديسرر  اكيرر ندا  األخصرر ال ي رراا دار  ااا احمررراري كرر ااىرر  اااوررد .  1س

 نال ي   و              ي   و       احشخصين  ؟   األباا حلوم ة    كب  ل 
 كا اخاي رو    ثرمل   اإلة ثن: ييك ا  ثر ي ينالو  ك  ىا احيثب ر  ا احةااب ث اذا -
 ي   و               كياسيديا .حل اإلش  حيناحودرة مل  يرمن احاشخيص حلكااقى  . 

 ي   و               حلكياسيديا. اإلش  ح احكاقى   طراىاحودرة مل   يب ثون  .ب
 ي   و                       احودرة مل  اخسيى احولق حلاقاى اك ل احو م  .    .ت
 ي   و               .  األيريناحاا ك  ك  احكش عت  ثسي حيبا احكار ن  اإلحك ل .ث
 و.                                  اذ ر ي                                            خرى .ج
ياحكيرراسيد و  رر  كبرر  ل  اإلشرر  ح احكاقررى   صررب بكرر  طثياررن احاعقررن ثينرر  اثرريا  :2س

 و   و        يلثين ي   اية ثين ي                       احشخصين .    األباا 
   اشار ث ا احاك  ا ةاك م  يان يب ك  اكاي زات احاك  احاظيس   ؟  ى :3س

   ي    و         نال ي   و                                                           
 
   ي   و       نال ي   و             طثيان معقا  ك  احوم ة كينين ؟  ااى   :4س
 احكؤيين احا  ااك  ثي  ؟   مداي يثين اطايرين ى  ش ر ت    دارات ادر  :5س

   ي   و         نال ي   و                                                          
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 :   األا ينالو يرة  ااميح ر  ا احةااب ث اذا -
 .و     مدد احدارات ي  .1
 . خ رةين ي    و    داخلين  ي     و .2
 األخصرر ال احشخصررين اثرريا دار  األبرراا ثرريا دار   رر  كبرر  ل  ىرر  ىنرر   اخرراعى :6س

 و    نال ي   و            ي                                        احنسي  ؟ 
 :   ثر ي احنسي   األخص ال ا دار ى ينالو ك ر  ا احةااب ث اذا -

     .   
   .ب     
   .ج     
احشخصررين  يرراازا ثرريا كرر  ياطلثررو نظرر ل  األبرراا اةرراد   رر  كبرر  ل  ااىرر  اااوررد  :7س

 نال ي    و             ي    و           احوم س  اثيا ك  ياطلثو احكةاك  ؟  
 األبرررررررراا احارررررررر  اورررررررردكي  حلكيرررررررراسيديا  رررررررر  كبرررررررر  ل  األي يررررررررينىرررررررر  احكيرررررررر ل  كرررررررر  :8س

 : كا اخاي رو   ثرمل   اإلة ثنيك ا ؟ياحشخصين
 ي   و                     احو م  .  ك لحكش لن احااار اااميح ا ازاحن    اإليي ل . 

 و   ي     احكان زمن األطراىقم الين ثبق   ب  ليصدر كا  اايك ا  ك  ااميب . ب
 ي   و      و كثعً اياكرارين احكا ثان ااوديل احااةيي ت    ثاض احوم ي  ياحطعق. ت
 و   ي            اك م   ا ة األخص ال احكينين ااحاسن ااحطي رة حدى  األيساا ر  .ث
 األبررررراا اةاكررررر م   ررررر  كبررررر  ل   خصررررر ال كرررررا احمرررررراري اةررررراد  ااىررررر  اااورررررد  :9س

 و  نال ي   و          ي                                   احشخصين كا احةنييا ؟ 
 :اح  كنن اراس ذح   األيث بينالو ك   ر  ا احةااب ث اذا -

     . 
 .ب    
 .ت    
ي   احشخصرين ؟  األبراا احومر ي   ر  كبر  ل   ب حرنك  احطريون احكثل  ئحين  ثر ي  :11س

 كا اخاي رو   ثرمل   اإلة ثنيك ا 
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  ا ةاكررر م  ث حكب كرررن قثررر  احنظرررر  األخصررر ال  احررر كرررا قثررر  احو مررر   اإلب حرررنارررال  اا  .
   . وي      يي 

اارررررض  اا احكان زمررررن قثرررر  األطررررراىا ةاكرررر م  كررررا قثرررر   األخصرررر ال  احرررر احلةرررراس . ب
 .ي    و  احكش لن مل  احو م 

   ي   و             بلي  اك  نينكا احو م  ثاد دراياي  اكار ن  اإلب حناال  اا . ت
ا ةاكررر م  مرررا طريرررق احكاررر رى اا ك ارررب  األخصررر ال ك ارررب  احررر  اإلب حرررنارررال  اا.  ث

 . ي   و اإلب حن
 و                                                                ي اذ ر  خرى .ج 
 ك  طثيان احاعقن ثين  اثيا احوم ة     احكب كن ؟  :11س

 اية ثين ي    و                  يلثين ي    و                                          
 طثيان احاعقن ثين  اثيا احكدراس  ااحكاظسيا ؟ ك  :12س

 و                  يلثين ي    و   ية ثين ي ا                                          
ا ةاك م  احابل  ثير  ؟ ي  األخص ال ك  احصس ت احكينين احا  ينثغ  مل   ثر ي  :13س

 كا اخاي ر و   ثرمل   اإلة ثنيك ا 
 ي    و                             ابك  احكيؤاحين ااحبس ظ مل  يرين احكالاك ت  .
 و  ي                             اإلش  ح احكان زمن  اكاقسيل    األطراىابارال  .ب
 ي    و                            ي اا  اااوث  احكياسيد   ك  ىا    ك  ينثغ    .ت
 و  ي                             احكش ر ن احاةدانين  ااحشاار ثكا ن ة احكياسيد  . ث
ظي ر ا ازاا ا نسا ح . ج  ي    و                        ب  ت احاا اا  ث حومين  اا 
 ي    و                             احان ين  ث حكظير احخ رة  اا ىاك ل ث حشخصين . ح
 ي    و                          ر ي  يبرين ااخ ذ احورار حلكياسيديا امدل  رض  .خ
 و                                                    اذ ر ي                   خرى .د 
 
ا ةاكرررررر م  ملرررررر  اطررررررعع مرررررر    ثرررررر حواانيا  األخصرررررر ال ي رررررراا  ااىرررررر  اااوررررررد  :14س

 و                 ي    و   نال ي       ؟   ا ةاك مين احبديثنااحاشريا ت 
 ؟  حلكياسيديا    غر ن كياولن  األاح احكو ثلن  اةراسى  اسم   :15س
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 ي    و        نال ي    و                                                          
منرد كا حةرن احكشر     ااث مير ك  احكيؤاحي ت ا ةاك مين احار  ينثغر  ملير   ثر ي  :16س

 كا اخاي رو   ثرمل   اإلة ثنخ صن ياحطعقو ؟ ييك ا  األيرين
 ي   و         احشخصين        بي ايل   يرىلدخ  انثيو احكياسيديا ثمرارة مدل ا. 

 ي   و                                          احانثيو ثبيا احكا كلن ثيا احزاةيا . ب
 و  ي    احاذ ير ث حاازع احدين  ااحينن احنثاين ث ا اثغض احبع  مند اهلل احطعق . ت
احكاقرررى  اثررر رةاحكيرررؤا  مرررا  ةكررر  احكالاكررر ت مرررا  طر ررر  احكشررر لن كررر  اشرررخيص . ث

 ي   و                                                                     اإلش  ح 
 و                                                             األيرين ياذ ر   خرى .ج
 ياحطعقو ؟  األيرينك  دار   سخص ال  اةاك م     ب  احكش عت : 17س
 . 

 .ب 
 .ت 
 .ث 
 ض احخع ر ت ثريا احرزاةيا يرثب  ر  احطرعق   اةراساتاحثطس     ااى  اااود  :18س

 ي    و نال ي    و                                            ؟   
 كا اخاي رو   ثرمل   اإلة ثن؟ ييك ا ثر ي ى  احبلا   ينالو ك ر  ا احةااب ث اذا -
 و   ي    ا ةاك مييا ااحنسيييا    احكب  ل احادحين خص الييااألااييا مدد   ى كا  . 

                                                               ا ةاكرر مييا ااحنسيررييا  رر  دارات اطايريررن داخرر  اخرر رج احوطررر.       األخصرر الييا اشرررا  .ب
 و     ي 

 ي  و احكب كنكلي  كياو  ما مك  اي اا م األيري اح ك  اب اةاك مين حلااةيو . ت
 و                                                                      ذ ر يا  خرىث / 
درةررن انررو ييررري   احرر احشخصررين كيررل  األبررراا اةرراد   رر  كبرر  ل  ااىرر  اااوررد  :19س

 اصثح قمين ؟ ااقث   األيرينكا حةن احخع  ت 
 نال ي    و             ي    و                                                        
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احبلررا  احكن يررثن  احرر حلو مرر   رر  احاصررا   األا  نررت احكارريا  ثسنرر ىرر  اشررار  :21س
 احشخصين  ؟  األباا    كب  ل  األيرينحسض احنزام ت 

   ي    و   و            نال ي                                                        
 خ رةن ما اخاص ص  اخثراا  ا ةاك مين ؟   ثإمك  ا ليس  احداالرة  :21س

   ي    و     نال ي    و                                                             
 إلة ثرررنااحاااكرر  احدا اررن حنة برر   رر  احاكرر  ا ةاكرر م  ؟ ييك ررا   ىررلكرر   ثر يرر  :22س

 اي روكا اخ   ثرمل  
 .و  ي  ي س    احكب كنا رؤ   ااحشاار ث حك  نن ا ةاك مين ااوييك  كا قث  احوم ة  . 

 .ي   و      كة   مكل  ائخريااحرغثن احواين    ابك  احكيؤاحين امدل ادخ   .ب
 .و   ي      حآلخريا                  ثو خدكن   قالشااري ثسىكين احاك  احذي . ت
 .ي   و                        مل  ا نة ز    احاك  ا ةاك م   احشاار ث حودرة .ث
 و .                                                                 ي اذ ر  خرى .ج 
 ر  ثنر س ةيرار احكبثرن ااحثورن   ثيرراً  ا ةاكر م  داراً  حؤلخصر ال  ااى  ث ماور د   :23س

 حشخصين ؟ ا األباا ثيا احكاظسيا    كب  ل 
 نال ي   و            ي   و                                                         

احشخصررين حررل ييرراط   األبرراا كارامررن ملرر  كبرر  ل   يرررينىرر  ىنرر   كشرر عت  :24س
 و           ي    و   نال ي                 ا ةاك م  بيكي  ؟  األخص ال 

كررررا    ثررررر  لررررم اإلة ثررررنمرررردل بيرررركي  ؟ ييك ررررا   يررررث بالو كرررر  ينر رررر ا احةررررااب ثرررر اذا -
 اخاي رو

 ي    و                                  احكش لن  ألطراىمدل  احكا ثان احشخصين .  
 ي    و                         احكش لن   ألطراىصااثن  اوريب اةي ت احنظر  . ب
 ي    و                                  اةكيدى    يار  احكش لن مل  ك  مليو .  ت
 و                                                   اذ ر ي                   خرى . ث
ىرر  اااوررد ثرر ا ا اصرر   ث حكصرر در احخ رةيررن حلبصررا  ملرر  احكالاكرر ت احخ صررن  :25س

   ي    و            نال ي   و                          مراري  ؟ ًا ث حكش لن  كر 
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كرررا    ثرررر  لرررم اإلة ثرررنينالو  كررر  الررر  احكصررر در ثر يررر  : ييك رررا ر ررر ا احةرررااب ثررر اذا -
 اخاي رو 

 ي    و               اإلش  ح                              احكاقى   صب باير .  
 و   ي                اإلش  ح         احكاقى   صب باحثيالن احا  يايش   يي   . ب
         ي    و                  ك  اب احكالاكر ت احشخصين                         . ت
 ي    و                  احكياسيد نسيو كا خع  احكو ثعت ااحةلي ت ااحكا ثان  .ث
 و .                        اذ ر ي                                          خرى .ج
 األبرررراا ا ةاكرررر م   رررر  كبرررر  ل  األخصرررر ال مكرررر    داسكااقرررر ت   ىررررلكرررر   ثر يرررر : 26س

 كا اخاي رو   ثرمل   اإلة ثناحشخصين ؟ ييك ا 
 ي   و                ثايدة  ما اخاص صو  ثإمك  ا ةاك م    األخص ال ا ليى  . 

 ي   و            ااحكياسيد ا ةاك م  كا قث  احكب كن  األخص ال مدل  يل دار  .ب
احثبرررث ااحدرايرررن   إلةرررراسا ةاكررر م   األخصررر ال مررردل ارررا ر احك ررر ا احخررر ص  حاكررر   .ت

 ي   و                                                      حلكش لن احكطرابن  
 ي   و                 احكب كن ادارةا ةاك م  اثيا  األخص ال ياس احاعقن ثيا . ث
 ي   و                                      ك حين ااحاشةياين   قلن احكخصص ت اح .ج
 ي   و                 داره حاس يدا ةاك م  احسرصن اح  كلن  األخص ال  امط سمدل . ح
 .    و                                                                  ي اذ ر  خرى .خ
 ر  احاكر  ا ةاكر م  ؟ ييك را   ائايرن األداارؤا  مرا احكير  نت ثسن ى  اااود  :27س

 كا اخاي رو   ثرمل   اإلة ثن
 ي   و                    اامين احكةاك  ث حبواق احشرمين ح   كا احزاج ااحزاةن  .
احسبررص  اةررراساتكرر  ااخرر ذ  احيررليكن األيرررينااميررن احكةاكرر  ث حكب  ظررن ملرر  احبيرر ة  .ب

 ي   و                                                        احطث  قث  احزااج 
 ي   و                                    األيري ا ياوراراحكي ىكن    اازيز   .ت
 
 ي   و                               احكر ة احاامين احو نانين ااحبد كا احانى مد .ث
 ي   و               ااحكةاك  األيرةطعق مل  احيلثين  حل ث ئث راامين احكةاك   .ج



 املالحق :
 

 

232 

 و  ي          ثمرارة مدل احزااج خ رج نط ق احكب كن ااأليرةاامين احكةاك   .ح
 و .                                                                 ي اذ ر  خرى .خ
 

             
 
 
 

              
 
 
 
 
 



  
 ناب  انظري اجل

  
 
 

عناصلللل ال لا للل  النظل للل   –اإلطلللال ال لللاا لم لا للل  األو  :  الفصللل 
 ومفاى ميا ال مم  

 
 اإلطال الملج ي لم لا  الثاني :  الفص 

     
نشلتمو  -ال مل  اججمملاعي  –اإلطال النظلي لم لا   الثالث :  الفص 

 مطوله -
 

 Social workالفص  اللابع : الخ م  اججمماع   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
عظناصي انر اة   –اطنا  انانا  ندر اة  اإل

 انظريي  ومفناهيمهنا انادمي 
  
 ممي    -
 عناصل ال لا   ومكوناميا  : المبحث األو  -

 أوًج : مشكم  ال لا   .    

 ثان ًا : أىم   ال لا   .    

 ثالثًا : أى اف ال لا   .    
 

 حات ال مم   المبحث الثاني : مح    المفاى ا والمصطم -

 Role                                                     ال ول    .1
 Social Action                           ال م  اججمماعي     .2
 Personal Status Courts     محاكا األحوا  الشخص      .3
   Social Welfare             اللعا   اججمماع                 .4
 Social Work                                م  اججمماع  الخ .5
 Social Worker                         اججمماعي األخصائي .6
 Social Problem                         المشكم  اججمماع   .7
 Judicial Institution                        األجيزة ال  ل   .8
 Divorce                                                  الطالق .9

 
 
 



    
 اإلاطنا  امليجاي ندر اة 

 
 

  لا ات  ابق المبحث األو  : 
 ممي    -
 أوًج .  لا ات علاق      
 ثان ًا .  لا ات علب      
 ثالثًا .  لا ات أجنب     
 لاب ًا . موازن  ال لا ات ال ابق  بال لا   الحال     
  

 
 

   لم لا  النظل   الم مم ة ني : المبحث الثا
 ممي    -

 نظل   ال ول  -

 موظ ف نظل   ال ول  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



 
 

 
 اإلاطنا  انظري  ندر اة 

  
 ممي    -
 

 المبحلث األو  : مال خ ال م  اججمماعي -
  
 المبحث الثلاني : خصائص ال م  اججمماعي ومجاجمو -
 

 اججمماعي ولكائزه  ف ال م االمبحث الثلالث : أى  -
 

 ف و  مم ع : المؤىالت لم م  اججمماعي واأل وات الم ملالمبحث اللاب -
  
المبحث الخامس : بلنامج وقائي ل ول األخصائي اججمماعي في المحص ن  -

اججمماعي ض  المشكالت واجضطلابات األ ل   
 في محاكا األحوا  الشخص    

 
 
 
 
 
 



 

 
 اخلرم  االجتمناعي 

 Social Work 
 ممي    -
 

 نشتة الخ م  اججمماع   وقضا اىا الم  ان  المبحلث األو  :  -
  
 طلقيا( –مبا ئيا  –الخ م  اججمماع   )أى افيا المبحث الثاني :  -
 

عالق  الخ م  اججمماع   باللعا   اججمماع   )فم فميا المبحث الثالث :  -
  المالمح ال  ن   الح  ث  ليا( –

 

  ول األخصائي اججمماعي في محاكا األحوا  الشخص  المبحث اللابع :  -
  
نبذة مخمصلة عن واقع محاكا األحوا  الشخص   في المبحث الخامس :  -

   ال لاق
 
 
 
 
 
 



 

  
 ر اة  امليرابي ان

  
 
 

جلاءامو الم  ان  :  الخامسالفص    اإلطال المنيجي لم لا   وا 
 

 ال لا   ومحم ميا علض ب انات:  ال ا سالفص  
     

 مناقش  فلض ات ال لا  :  ال ابعالفص  
 

 النمائج والموص ات والمقملحات:  الثامنالفص  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  اطنا  املظهيي ندر اة  وججياااه  امليرابي اإل

   ممي   -
 

 إجلاءات ال لا  المبحث األو  :  -
 أوًج . مناىج ال لا   .     
 ل لا   . ثان ًا . فلض ات ا    
 ثالثًا . ح و  ال لا   .     
 لاب ًا . نمط ال لا   الم مخ ا .    

   
 مح    مجاجت ال لا   ومصم ا ال  ن  اإلحصائ  المبحث الثاني :  -

 أوًج . مجاجت ال لا   .     
 ثان ًا . مجممع ال لا   ومصم ا ال  ن  اإلحصائ   .     
 .  ثالثًا . أ وات جمع الب انات    
 ال لا   .أ اة لاب ًا . خطوات إع ا      

 

  مبو ب الب انات ومحم ميا المبحث الثالث :  -
 أوًج . مبو ب الب انات اإلحصائ   ومحم ميا .     
 ثان ًا . الو ائ  اإلحصائ   الم مخ م  .     
 ثالثًا . ص وبات ال لا   .     
 
 
  



 

 
 عيض بينابنات انر اة  وحتديدهنا

 
 
   مي  م -
 

 ن من القضاة والم لاءوالمبحث األو  : المبحوث -
 المحول األو  : الب انات األول   عن المبحوث ن من القضاة .     
 المحول الثاني : الب انات ال مم   الخاص  بموضوع ال لا   .     
   
 ثون من األخصائ  ن اججمماع  ن والنف   نو المبحالمبحث الثاني: -

 و  : الب انات األول   عن المبحوث ن . المحول األ     
 المحول الثاني : الب انات ال مم   الخاص  بموضوع ال لا   .     
 
 

 



 
 

 انر اة   فيضينات  مظناقش
 

 
 



 
 

 انظتنائج وانتىصينات واملقرتحنات
 
   
 
 
 
 

 املبحث األول : انظتنائج -
       

 املبحث انثنابي: انتىصينات واملقرتحنات -
     

 



 

  ـــاملقرم
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 املصــناد   قنائم 
 انايبيــ  واألجظبيــ 

 
 
 



 
  

 قــاملالح
 

 


