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 المستخلص:

حي ، تتوافق مع الظروف المجتمعية كائن مهنة الخدمة االجتماعية مهنة ديناميكية و

المحيطة بها ، فهي ليست كيان منعزل عن البيئة أو المجتمع المحيط بها ، تتأثر به وتؤثر فيه 

. كذلك هي تعدل وتغير وتطور من نفسها استجابة لظروف المجتمع ) المحلي والقومي 

هنة الخدمة االجتماعية واإلقليمي والدولي ( المتغيرة . ومع تطور المهن المختلفة ومنها م

واتجاهها نحو المهنية وأسلوب الممارسة العامة والجودة والتحديث والمعاصرة والتأصيل 

والمدخل الوقائي والشفافية والمحاسبية والمساءلة وااللكترونية والعمل الفريقي وإدارة 

 مهنة الخدمة ظهرت العديد من االتجاهات الحديثة في. األخطاء وإدارة المخاطر 

، أثرت في مفهومها وخصائصها وأهدافها... مما ساهم في تعديل المناهج التعليمية االجتماعية

وأساليب الممارسة الميدانية في هذه المهنة لتطبيق هذه االتجاهات واالسترشاد بل وااللتزام 

والبحث الحالي اهتم برصد بعض االتجاهات الحديثة في مهنة الخدمة االجتماعية  بها.

ويهدف إلي إلقاء الضوء علي الخدمة االجتماعية اإللكترونية بالتفصيل كواحدة من  بإيجاز.

تعليم وتدريب وبحث  الخدمة االجتماعية االلكترونية بأنها :هذه االتجاهات. هذا ويقصد ب

وإدارة وممارسة الخدمة االجتماعية من خالل االستفادة من تكنولوجيا المعلومات 

ام وظائف كل من الحاسب اآللي وشبكة المعلومات الدولية واالتصاالت ، وذلك باستخد

( ووسائل التواصل االجتماعي في التواصل مع العمالء وتحقيق أهداف المساعدة االنترنت)

لهم عن بعد ، ولتحقيق التواصل مع الزمالء من نفس المهنة أو من مهن أخري ومع 

والبحث  .لخدمة االجتماعيةمؤسسات المجتمع والمنظمات المهنية ، وفي اجراء بحوث ا

تناول بالتفصيل : نشأة وتعريف وأهداف ومميزات ومقومات الخدمة االجتماعية اإللكترونية 

ومجاالت استخداماتها والمعوقات التي تواجهها. أيضا تم رصد العوامل التي أدت إلي ظهور 

سابقة الخدمة االجتماعية اإللكترونية. كذلك تم عرض لبعض البحوث والدراسات ال

المرتبطة. وفي نهاية البحث تم تقديم مجموعة من التوصيات بهدف مزيد من الفاعلية 
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لممارسة الخدمة االجتماعية اإللكترونية سواء في التعليم أو التدريب أو البحث أو اإلدارة أو 

 الممارسة. 

ماعية ، الخدمة االجت االتجاهات الحديثة في مهنة الخدمة االجتماعية  كلمات مفتاحية :

، التعليم والتدريب اإللكتروني ، اإلدارة اإللكترونية ، العالج اإللكتروني ،  اإللكترونية

 االتصاالت اإللكترونية.

Abstract: 

The social work profession is a dynamic profession and a living 

organism, compatible with the surrounding social conditions, it is not 

an isolated entity from the environment or the surrounding 

community, influenced and influenced by it. It also adjusts, changes, 

and develops itself in response to the changing conditions of society 

(local, national, regional and international ). With the development of 

various professions, including the social work profession, its trend 

towards professionalism, the generalist practice style, quality, 

modernization, contemporary, authentization, preventive approach, 

transparency, accounting, electronic, teamwork, mistake management 

and risk management ... many recent trends have emerged in the social 

work profession, affecting its concept, characteristics and goals, which 

contributed to the modification of educational curricula and methods 

of field practice in this profession to apply these directions and guide 

and even adhere to them. The current research was concerned with 

briefly monitoring some recent trends in the social work profession. It 

aims to shed light on the electronic social work in detail as one of 

these trends. 

The e-social work means : teaching, training, researching , 

managing and practicing social work by taking advantage of 

information and communication technology, using the functions of 

both computers and the international information network (the 

Internet) and social media ... in communicating with clients and 

achieving the goals of assistance to them on line or on a distance 

base , and to achieve communication with colleagues from the same 

profession or from other professions and with community institutions 
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and professional organizations, and in conducting social work 

research The research presented in detail the emergence, definition, 

goals, features and components of the electronic social work and the 

areas of its uses and the obstacles it faces. Also, the factors that led to 

the emergence of the electronic social work were monitored. Also 

some related previous research and studies are presented.  

At the end of the research, a set of recommendations are presented 

with the aim of increasing the effectiveness of the practice of 

electronic social work , whether in education, training, research, 

administration or practice. 

Keywords: Recent trends in the profession of social work, Electronic 

social work, E-learning and E. Training, E-Management, E. Therapy, 

E. communication. 

 مقدمة :

يقول جون ستيوارت ميل " ال يمكن تحقيق تحسن كبير في رفاهية البشر إال إذا 

ً يقول ديدور" ال يكفي أن تصنع  تغيرت الطرق األساسية لتفكير الناس تغيراً كبيراً". أيضا

، إذا لم  " ماذا نعيش من أجله خيراً.. عليكم أن تحسن صنعه". كذلك يقول جورج اليوت

 نجعل الحياة أقل صعوبة لآلخرين.

حي ، تتوافق مع الظروف المجتمعية كائن مهنة الخدمة االجتماعية مهنة ديناميكية و

المحيطة بها ، فهي ليست كيان منعزل عن البيئة أو المجتمع المحيط بها ، تتأثر به وتؤثر فيه 

سها استجابة لظروف المجتمع ) المحلي والقومي . كذلك هي تعدل وتغير وتطور من نف

 واإلقليمي والدولي ( المتغيرة . 

أيضا يمكن أن نقول أن مهنة الخدمة االجتماعية تستجيب الحتياجات ومشكالت 

عمالء الخدمة االجتماعية المتغيرة والمتجددة والمتنوعة ... كذلك فإن مهنة الخدمة 

واحتياجات المنظمات التي تعمل بها ، تلك المطالب  االجتماعية تعمل جاهدة لتلبية مطالب

واالحتياجات المتغيرة والمتجددة والمتنوعة ،  بما يساهم في تقديم البرامج والخدمات التي 

 يحتاج إليها عمالء هذه المنظمات ...

ونظراً لزيادة وتعدد وتنوع المشكالت الفردية والجماعية والمجتمعية في الوقت 

استوجب ذلك أن تقوم مهنة الخدمة االجتماعية ببذل جهد أكبر للتعرف على هذه المعاصر ، 

 المشكالت ومحاولة التوصل ألساليب علمية أصيلة لمواجهتها.

المهنية ومع تطور المهن المختلفة ومنها مهنة الخدمة االجتماعية واتجاهها نحو 

يل والمدخل الوقائي وأسلوب الممارسة العامة والجودة والتحديث والمعاصرة والتأص
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والشفافية والمحاسبية والمساءلة وااللكترونية والعمل الفريقي وإدارة األخطاء وإدارة 

مهنة الخدمة االجتماعية ، أثرت في  ... ظهرت العديد من االتجاهات الحديثة في المخاطر

ممارسة مفهومها وخصائصها وأهدافها... مما ساهم في تعديل المناهج التعليمية وأساليب ال

 الميدانية في هذه المهنة لتطبيق هذه االتجاهات واالسترشاد بل وااللتزام بها .

والبحث الحالي يهتم برصد بعض االتجاهات الحديثة في مهنة الخدمة االجتماعية بإيجاز. 

ويهدف إلي إلقاء الضوء علي الخدمة االجتماعية اإللكترونية بالتفصيل كواحدة من هذه 

خالل عرض نشأة وتعريف وأهداف ومميزات ومقومات الخدمة االجتماعية االتجاهات ، من 

اإللكترونية ومجاالت استخداماتها والمعوقات التي تواجهها. أيضا تم رصد العوامل التي 

أدت إلي ظهور الخدمة االجتماعية اإللكترونية. كذلك تم عرض لبعض البحوث والدراسات 

م تقديم مجموعة من التوصيات بهدف مزيد من الفاعلية السابقة المرتبطة. وفي نهاية البحث ت

 للخدمة االجتماعية اإللكترونية سواء في التعليم أو التدريب أو البحث أو اإلدارة أو الممارسة. 

 المتغيرات العالمية واإلقليمية والمحلية :

ة مهنة الخدمة االجتماعية البد أن تراعي وتدرس وتستفيد من جميع المتغيرات المحلي

-Proواإلقليمية والعالمية المحيطة بها ، بل عليها أن تسهم في إحداث هذه المتغيرات 

action  وال أن تكون دائماً رد فعل لهاReaction. 

 ومن المتغيرات العالمية، نذكر:

 نحن في عصر العولمة. -1

 نحن في عصر المعلومات. -2

 نحن في عصر إدارة الجودة الشاملة. -3

 البيئة.نحن في عصر حماية  -4

 نحن في عصر التقدم التكنولوجي. -5

 نحن في عصر التكتالت االقتصادية والسياسية والعسكرية. -6

 نحن في عصر إدارة بال أوراق. -7

 نحن في عصر اإلدارة على المكشوف أو اإلدارة المفتوحة. -8

 نحن في عصر اإلدارة فائقة السرعة.  -9

 جائحة فيروس كورونا. -11

 ، نذكر:ومن المتغيرات اإلقليمية والمحلية

 زيادة الرغبة في التنمية. -1

 قطاع الجمعيات األهلية .  Civil Societyزيادة االهتمام بالمجتمع المدني   -2

 زيادة قوة التطلعات الشعبية والتوقعات الجماهيرية.  -3

أو  Positive Stateاستمرار مسؤولية الدولة عن تحقيق مفهوم الدولة اإليجابية  -4

بمعنى مسؤوليتها عن تحقيق الحد األدنى من   Welfare Stateدولة الرفاهية 
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مستوى المعيشة المناسب لجميع المواطنين وتحمل الدولة عبء تقديم الخدمات 

 األساسية لهم مع مراعاة عدم التمييز أو التفرقة فيما بينهم.

 . النمو الحضاري السريع -5

 . الزيادة السكانية بمعدالت تفوق معدالت التنمية -6

 .سوء توزيع السكان -7

 موقف مهنة الخدمة االجتماعية من هذه المتغيرات:

على مهنة الخدمة االجتماعية أن تستجيب لهذه المتغيرات من خالل قيامها بالمهام 

 واألدوار التالية : 

 ، دراسة علمية موضوعية دقيقة . دراسة هذه المتغيرات  -1

 فهم هذه المتغيرات، بشكل عقالني وموضوعي ومتعمق .  -2

 البناءة واإليجابية لهذه المتغيرات .االستجابة  -3

 العمل على إحداث التغيير واستثماره . -4

 العمل على تحقيق النمو المستمر والمتوازن . -5

 التخلص من القوالب التنظيمية الجامدة . -6

 السعي إلى التميز بتعبئة واستثمار كل الطاقات . -7

 Total Quality الحرص على تطبيق أساليب ومبادئ إدارة الجودة الشاملة -8

Management وعلى رأسها كسب رضاء العمالء ، Client Satisfaction 

   Innovation & Creation تبني مفهوم االبتكار واإلبداع واالختراع  -9

  Knowledge Managementتبني مبادئ اإلدارة بالمعرفة   -11

 Learningتبني خصائص المنظمة المتعلمة ـ القادرة على التعلم ـ  -11

Organization . 

 تبني مفاهيم القيادة المتطورة وخاصة القيادة التحولية.  -12

اإليمان بأهمية العالقات اإلنسانية والرعاية االجتماعية ودورهما في زيادة الوالء  -13

 واالنتماء التنظيمي وزيادة اإلنتاجية وتحسين األداء الفردي والمؤسسي لدى أي منظمة.

 تبني وممارسة التعليم والتدريب اإللكتروني أو عن بعد.   -14

 تحديات تواجه مهنة الخدمة االجتماعية في الوقت المعاصر :

التي تواجه مهنة الخدمة  Challengesفي ضوء ما سبق يمكن رصد بعض التحديات 

 االجتماعية  في الوقت المعاصر كما يلي : 

مما أدي إلي كثرة عدد عمالء الخدمة  كثرة الطلب علي مهنة الخدمة االجتماعية -1

االجتماعية بما يفوق عدد األخصائيين االجتماعيين العاملين في مختلف المؤسسات 

 والجمعيات والمنظمات.
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ضعف الميزانيات المخصصة لبرامج وخدمات مهنة الخدمة االجتماعية والرعاية  -2

 االجتماعية.

 لة في التعليم والتدريب والممارسة . ضرورة تطبيق ثقافة ومبادئ ومعايير الجودة الشام -3

ضرورة العمل في مجال المسؤولية االجتماعية تجاه خدمة المجتمع ، كمجال جديد من  -4

 مجاالت ممارسة مهنة الخدمة االجتماعية . 

 التدخل الحكومي ، وخاصة في عمل الجمعيات األهلية .  -5

 مطالب النقابات العمالية.  -6

 مطالب النقابات المهنية .  -7

 قدم التكنولوجي السريع . الت -8

 التقدم في الحاسبات اآللية .  -9

 المطالب الفئوية ) وخاصة المرأة والمعاقين والعمال والفالحين (. -11

 اإلضرابات واالعتصامات العمالية . -11

 الصراعات في بيئة العمل . -12

زيادة مطالب الجماهير بمزيد من الحرية والديموقراطية والعدالة االجتماعية  -13

 لعيش بعد ثورات الربيع العربي في بعض الدول العربية.والكرامة وا

 اآلثار االجتماعية السلبية المترتبة علي جائحة فيروس كورونا.  -14

 بعض االتجاهات الحديثة في مهنة الخدمة االجتماعية :

في مهنة الخدمة  New or Current Trendsهناك اتجاهات حديثة أو معاصرة 

 المثال ، االتجاهات التالية :، نذكر منها سبيل االجتماعية

 The Generalist Practiceتطبيق أسلوب الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية  -1

of Social Work . 

  .The Advanced Generalist Practiceتطبيق أسلوب الممارسة العامة المتقدمة  -2

، وظهور ماعية زيادة االهتمام بالمدخل الوقائي في تعليم وممارسة مهنة الخدمة االجت -3

 .Social Work  Preventiveالخدمة االجتماعية الوقائية

علي برامج  Total Quality Managementتطبيق فكر وثقافة إدارة الجودة الشاملة  -4

 تعليم الخدمة االجتماعية والبرامج والخدمات التي يقدمها األخصائيون االجتماعيون.

في تعليم وتدريب وممارسة مهنة الخدمة  Models Newبناء وتطوير نماذج حديثة   -5

 االجتماعية.

عند التعاون مع الزمالء من نفس   Team Workتطبيق مبادئ وتكنيكات العمل الفريقي -6

 المهنة ومع التخصصات المهنية األخرى.

االستفادة من األنماط اإلدارية الحديثة في مهنة اإلدارة في إدارة مؤسسات الخدمة  -7

 االجتماعية.
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في ممارسات الخدمة  Approach Spiritualityدة من المدخل الروحي االستفا -8

 االجتماعية.

ضرورة مراعاة قيم وأخالقيات مهنة الخدمة االجتماعية ومواثيق الشرف أو الدساتير  -9

والعمل علي االلتزام بها ، ومحاولة بنائها أو وضعها   Code of Ethicsاألخالقية  لها 

 في حال عدم وجودها. 

عن المسئولية االجتماعية  ISO 26000محاولة تطبيق المواصفة القياسية  -11

 للمنظمات. 

 International Socialزيادة االهتمام بتعليم وممارسة الخدمة االجتماعية الدولية  -11

Work. 

زيادة االهتمام بموضوع األخطاء التي يقع بها بعض األخصائيين االجتماعيين عند  -12

 Mistakesتماعية ، وبداية ظهور مفهوم إدارة األخطاء ممارسة مهنة الخدمة االج

Management .من منظور مهنة الخدمة االجتماعية 

زيادة االهتمام بموضوع المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها بعض األخصائيين  -13

 Riskاالجتماعيين عند ممارسة مهنة االجتماعية ، وبداية ظهور مفهوم إدارة المخاطر 

Management ظور مهنة الخدمة االجتماعية.من من 

في تسويق األفكار  Social Marketingتطبيق فكر وثقافة التسويق االجتماعي  -14

وتسويق برامج وخدمات الخدمة االجتماعية والرعاية االجتماعية  االجتماعية الجيدة

 وتسويق مؤسساتها ومنظماتها.

والبحث واإلدارة زيادة االهتمام باستخدام التكنولوجيا في التعليم والتدريب  -15

والممارسة في مهنة الخدمة االجتماعية ، وظهور ما يسمي بالخدمة االجتماعية 

 .Electronic Social Workااللكترونية 

والبحث الحالي سوف يقوم بإلقاء الضوء بالتفصيل علي موضوع الخدمة االجتماعية 

األهداف والمميزات االلكترونية ، وذلك من حيث النشأة والتعريف والعوامل المؤدية و

 والمقومات ومجاالت االستخدام والمعوقات ....

والمعرفي والثقافي والتواصل مع  في عصر التكنولوجيا واالنفجار التقني اآلنفنحن نعيش 

هذا التطور ومسايرته والتعايش اإلنسان واكب ياآلخرين عن بعد ، ومن الضروري جدا أن 

واالستفادة  Computerمعه ... وهذا يتطلب منه أن يكتسب مهارة استخدام الحاسب اآللي 

( وشبكات أو وسائل التواصل االجتماعي   Internetمن شبكة المعلومات الدولية ) اإلنترنت

Social Media . 

التسعينات من القرن  لقد أحدثت التطورات التكنولوجية الحديثة في منتصف عقد

في  ، حيث انتشرت شبكة اإلنترنت العشرين ، نقلة نوعية وثورة حقيقية في عالم االتصال

كافة أرجاء المعمورة ، وربطت أجزاء هذا العالم المترامية بفضائها الواسع ، ومهدت 
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فاد كل الطريق لكافة المجتمعات للتقارب والتعارف وتبادل اآلراء واألفكار والرغبات ، واست

متصفح لهذه الشبكة من الوسائط المتعددة المتاحة فيها ، وأصبحت أفضل وسيلة لتحقيق 

التواصل بين األفراد والجماعات والمنظمات والمجتمعات ، ثم ظهرت المواقع اإللكترونية 

والمدونات الشخصية وشبكات المحادثة ، التي غيرت مضمون وشكل اإلعالم التقليدي ، 

التواصل بين أصحابها ومستخدميها من جهة ، وبين المستخدمين أنفسهم من  وخلقت نوعاً من

 (. Don Stacks & et. al.  :1991؛  Ruben & Budd : 1975) انظر :  جهة أخرى

وبكلمات أخري يمكن أن نقول أن العالم شهد في السنوات األخيرة نوًعا من التواصل 

ضي ، قرب المسافات بين الشعوب وألغى االجتماعي بين البشر في فضاء إلكتروني افترا

الحدود وزاوج بين الثقافات ، وسمي هذا النوع من التواصل بين الناس بشبكات التواصل 

أو اإلعالم  Interactive Mediaأو ما يطلق عليها أحيانا باإلعالم التفاعلي )  االجتماعي

:  .Alternative Media ( )Watson  J أو اإلعالم البديل  Social Media االجتماعي

ستخدمين. ومن أشهر هذه تعددت هذه الشبكات واستأثرت بجمهور واسع من الم(. و2112

الفيس بوك وتويتر ويوتيوب وجوجل والبريد اإللكتروني ولين والواتس آب والفيبر  الشبكات:

 واالنستجرام ...

بأنهرررا (  تكنولوجيرررا المعلومرررات واالتصررراالت  2117ويعررررف زيرررن عبرررد الهرررادي ) 

مجموعرررة األدوات واألجهرررزة التررري تررروفر عمليرررة تخرررزين المعلومرررات ومعالجتهرررا ومرررن ثرررم 

اسررترجاعها، وكررذلك توصرريلها بعررد ذلررك عبررر أجهررزة االتصرراالت المختلفررة إلررى أي مكرران فرري 

 التري التقنية واألدوات المصادر من متنوعة تشكل مجموعة العالم. بمعني أن هذه التكنولوجيا

 . المعلومات وإدارة وتخزين ونشر ابتكارنقل و في تستخدم

التفراعلي،  الفيرديو التعلريم، فري واالتصراالت المعلومرات تكنولوجيرا وسرائل أهرم ومن 

 االنترنرت شربكة تقنيرات الفضرائي، التلفزيروني البث المضغوطة، األقراص المتعددة، الوسائط

 البريرد التعليميرة، المواقرع الردوريات، الموسروعات، قواعرد البيانرات، اإللكترونيرة، كالكترب

 المرئيرة، الصروتي، المرؤتمرات التخاطرب الكترابي، التخاطرب الصروتي، البريرد اإللكترونري،

 التعلريم التفراعلي، التلفزيرون الرقميرة، المكتبرات الشربكة، علرى االفتراضرية الدراسرية الفصرول

حمرود عبرد المجيرد : إلر(( ) انظرر : م...المجتمعرات االفتراضرية بعرد، عرن اإللكتروني، التعلريم

2121  .) 

 نشأة الخدمة االجتماعية االلكترونية : 

يتمثل جزء كبير من وظيفة ووقت األخصائي االجتماعي في التفاعل وجًها لوجه مع   

العمالء بشكل مباشر. إال أنهم أصبحوا يعتمدون علي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

وإدارة وقتهم بشكل أفضل والتواصل مع عمالئهم عن لمساعدتهم على جودة عملهم المهني 

بعد... ويأتي استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في عملهم مع مزايا وتحديات سيتم 

 الحديث عنها.
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في البداية بعض الكتابات تشير إلي مفهوم الخدمة االجتماعية والتكنولوجيا وبعض الكتابات 

وبفحص هذه الكتابات وجد أنها الجتماعية اإللكترونية. األخري تشير إلي مفهوم الخدمة ا

هي مصطلح يونانّي في  Technologyواحدة وتشير إلي نفس المضمون. والتكنولوجيا 

، ويعني حرفة أو مهارة أو فن ، Technoاألصل، يتكّون من مقطعين؛ المقطع األّول: تكنو 

ومن هنا فإّن كلمة تكنولوجيا تعني  ، فيعني علم أو دراسة.Logyأما المقطع الثاني : لوجيا 

علم األداء أو علم التّطبيق. وقد أورد الكثير من العلماء تعريفات أخرى عديدة لكلمة 

(.ومن هذه  2121التكنولوجيا تتقارب من بعضها أكثر مّما تتباعد ) مدحت أبو النصر : 

كٍل منّظم في كافة التعريفات ، التكنولوجيا هي عمليّة شاملة تطبق العلوم والمعارف بش

الميادين، وذلك لتحقيق نواتج ) في شكل سلع أو خدمات ( يحتاج إليها اإلنسان والمجتمع ، 

 بما يساهم في تسهيل حياته ورفاهيته.

والبدايات األولي الستخدام التكنولوجيا في الخدمة االجتماعية كانت في فترة 

ينيات من القرن العشرين استخدام الخمسينيات من القرن العشرين. ثم شهدت فترة الثمان

ثم  Social Work Educationفي تعليم الخدمة االجتماعية  Computerالحاسب اآللي

 (.2116) وفاء هانم وآخرون : Social Work Practice في ممارسة الخدمة االجتماعية 

 Electronicوفي تسعينيات القرن العشرين ظهر مفهوم الخدمة االجتماعية االلكترونية 

Social Work   وأحيانا يتم كتابتها كالتالي E. Social Work وفي بعض الكتابات يطلق .

، من منطلق أنها تتعامل مع  Social Work  Virtualعليها الخدمة االجتماعية االفتراضية

حيث يطلق علي مرتادي أو مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي  مجتمعات افتراضية.

 Groupsأو جماعات افتراضية  Virtual Communitiesمصطلح مجتمعات افتراضية 

Virtual أو مجتمعات إلكترونيةCommunities  E.  أو مجتمعات علي شبكة اإلنترنت

On-Line Communities (Sandra Cain  :2119  : ويعرف 2114؛ ساندرا كان .)

( المجتمع االفتراضي بأنه مجتمع 1997) Armestrong  &Hegelهيجل وأرمسترنج  

مكون من مجموعة من الناس يتفاعلون معا إلكترونيا أكثر من تفاعلهم وجها لوجه ألسباب 

  .اجتماعية أو تعليمية أو تدريبية أو مهنية 

، ه مكون من أفراد وجماعاتبأن هذا ويمكن تعريف المجتمع االفتراضي أو اإللكتروني 

يتواصلون معا إلكترونيا في اتجاهين ، وذلك بشكل اختياري في استخدام أو عدم استخدام )أو 

الدخول أو الخروج أو االستمرار أو عدم االستمرار علي( شبكات التواصل االجتماعي ، وال 

ختلف أنحاء العالم يرتبطون معا بإطار جغرافي معين أو مكاني واحد ، ولكنهم منتشرين في م

، وخالل تواصلهم معا يتم تبادل األخبار والمعلومات واآلراء والخبرات والصور والطرائف 

والمنافع فيما بينهم ، والشيء الذي يجمعهم هو أن لديهم الرغبة في التواصل مع اآلخرين 

ت والتعبير عن آرائهم وأفكارهم لآلخرين والتحاور معهم وأن لديهم اهتمامات ورغبا

 .مشتركة 



 Doi: 10.21608/jinfo.2020.114716 مدحت حممد أبو النصر.د/ أ
 

 

54 

أيضا أحيانا يطلق علي الخدمة االجتماعية اإللكترونية مصطلح الخدمة االجتماعية الرقمية 

Digital Social Work  من منطلق استفادة مهنة الخدمة االجتماعية من التكنولوجيا ،

بأنها عملية Digitizing  أو الرقمية أو التحويل الرقميDigital الرقمية. ويقصد بالرقمنة 

حويل مصادر المعلومات على اختالف أشكالها من )الكتب، والدوريات، والتسجيالت ت

الصوتية، والصور، والصور المتحركة....( إلى شكل مقروء بواسطة تقنيات الحاسبات 

 اآللية.

إلى الرقمنة على أنها منهج يسمح  Charlette Buresiوتشير شارلوت بيرسي 

ظام التناظري إلى النظام الرقمي. ويقدم دوج بتحويل البيانات والمعلومات من الن

مفهوًما أخًرا تم تبنيه بواسطة المكتبة الوطنية الكندية، ويعتبر فيه   Doug Hodgesهودجز

الرقمنة عملية أو إجراء لتحويل المحتوى الفكري المتاح على وسيط تخزين فيزيائي تقليدي، 

 ائط....( إلى شكل رقمي.مثل )مقاالت الدوريات، والكتب، والمخطوطات، والخر

والتحول إلي الرقمنة أصبح أمرا ضروريا لحل كثير من المشكالت المعاصرة من أهمها 

القضاء علي الروتين الحكومي وتعقد اإلجراءات وزيادة عدد المستخدمين ، وفي ظل التوجه 

 ، وكذلك القضاء على مشكالت التكدس وصعوبة الحفظ واالسترجاعالحكومة اإللكترونية إلى

  .للبيانات 

لق علي الخدمة االجتماعية اإللكترونية مصطلح الخدمة وفي أحيان أخري يط

) وهي عكس الخدمة االجتماعية عن  Social Work Distanceاالجتماعية عن بعد 

قرب والتي يلتقي فيها األخصائي االجتماعي بالعمالء بشكل مباشر وجها لوجه في المؤسسة 

االجتماعية يتم تقديمها أو الجمعية أو في منزل العميل ( علي أساس أن بعض الخدمات 

لبعض عمالء الخدمة االجتماعية عن بعد نظرا لوجودهم في مكان غير المكان الموجود فيه 

األخصائي االجتماعي ألي سبب من األسباب. من هذه األسباب علي سبيل المثال : وجود 

ً أو في أماكن بعيدة ، أو بسبب عدم قدرة بعض  العمالء في أماكن متفرقة جغرافيا

عمالء علي زيارة المؤسسة أو الجمعية ألسبب من األسباب ، أو بسب سياسات ال

التباعد االجتماعي المطلوبة ووجود أوقات طويلة للحظر كما يحدث اآلن 

 ...19كإجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 

ة والخدمات المهنية فالخدمة االجتماعية عن بعد قائمة علي أسلوب إيصال عملية المساعد

للعمالء من خالل استخدام الحاسب اآللي وشبكاته ووسائله المتعددة من صوت وصورة 

 وآليات بحث وذلك بأقل جهد ووقت وبأكبر فائدة.

الخدمة أخيرا وفي بعض المقاالت يطلق علي الخدمة االجتماعية اإللكترونية مصطلح  

، من  Social Work through Internet or On Lineاالجتماعية عبر اإلنترنت 

منطلق أن ممارسة الخدمة االجتماعية اإللكترونية قائم بشكل رئيسي علي االستفادة من 

مع العمالء والزمالء والمسئولين  On Lineوظائف ومصادر شبكة اإلنترنت والتواصل 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
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صل والقيادات والمنظمات من خاللها ، بما يوفر الوقت والجهد ويحقق السرعة في التوا

  وبتكلفة بسيطة...

  العوامل التي مهدت إلي ظهور الخدمة االجتماعية اإللكترونية :
هناك عوامل عديدة ومتنوعة أدت ومهدت إلي وهيئت لظهور الخدمة االجتماعية 

 ، منها : اإللكترونية

 دخول العالم في عصر المعلومات  -1

 زيادة قوة الحاسب اآللى وزيادة وظائفه  -2

 انتشار شبكة المعلومات الدولية ) االنترنت (  -3

 االستخدام الكثيف لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -4

 وجود كثير من عمالء الخدمة االجتماعية لديهم مهارات استخدام التقنيات السابقة. -5

 زيادة اهتمام مهنة الخدمة االجتماعية بتطبيق ثقافة وسلوكيات إدارة الجودة الشاملة. -6

طورات حديثة في هذا الشأن ، مثل : اإلدارة اإللكترونية والحكومة اإللكترونية حدوث ت -7

 والتعليم اإللكتروني والتدريب اإللكتروني والنشر اإللكتروني والمكتبة اإللكترونية ... 

ويمكن القول بأن مجاالت العلم والتكنولوجيا في الوقت المعاصر تعتبر من أهم مجاالت 

راً ، وقد ازدادت أهمية تلك المجاالت مع زيادة االهتمام بالجودة التنمية وأسرعها تطو

ً تهتم به كل العلوم والمهن بال  والتحسين المستمر ، حتي أصبحت المعلوماتية موضوعا

بهدف تحسين وتطوير  .استثناء سواء في التعليم أو التدريب أو البحث أو اإلدارة أو الممارسة

 هذه المكونات.

علومات وثورة االتصاالت، فإن برامج الرعاية االجتماعية فمع دخول عصر الم

والخدمة االجتماعية بحاجة إلى إعادة النظر والتطوير لتواكب هذه التغيرات في مجال 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والحاسوب من أجل التوافق مع يحدث حولها من تطور 

والتدريب والبحث واإلدارة والممارسة  مذهل في هذه األمور ، مما يتطلب معه تطوير التعليم

 لمواكبة التقدم التكنولوجي الذي يحدث من حول مهنة الخدمة االجتماعية. 

وبكلمات أخري فإن هذه البيئة التكنولوجية الجديدة ال تؤثر فقط على أساليب تعليم الخدمة 

خل والعالج االجتماعية فقط ، بل أيضا على تقنيات المقابلة والدراسة والتشخيص والتد

والتقييم علي سبيل المثال. وهذا يتطلب أن يصبح األخصائيون االجتماعيون أكثر تدريبا 

 (. Antonio & Chaime  :2118  ومهارة في تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات ) 

 خدمة االجتماعية اإللكترونية :تعريف ال

الخدمة االجتماعية اإللكترونية : ممارسة مهنة الخدمة االجتماعية من خالل االستفادة  -1

من الوسائل اإللكترونية في التواصل بين األخصائيين االجتماعيين والعمالء بغض 

 (. ASWB  :1998النظر عن مكان وجود كل منهما ) ِ

https://www.tandfonline.com/author/L%C3%B3pez+Pel%C3%A1ez%2C+Antonio
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الخدمة االجتماعية اإللكترونية : هي عملية استخدام شبكة المعلومات الدولية ) اإلنترنت  -2

 (.  Karger   &Levine  :1999في إدارة وتقديم الخدمات االجتماعية ) 

الخدمة االجتماعية اإللكترونية : هي عملية استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال  -3

لتعزيز التواصل المهني وتحسين المهارات المهنية بواسطة األخصائيين االجتماعيين 

  (. QAA  :2118وإجراء بحوث الخدمة االجتماعية ) 

الخدمة االجتماعية اإللكترونية : هي جهد أو نشاط مهني يعتمد علي التكنولوجيا بشكل  -4

رئيسي ، يُستخدم بواسطة األخصائيين االجتماعيين في تقديم وإدارة وتقييم الخدمات 

عية. أيضا يتم االستفادة من هذا الجهد أو النشاط في تعليم الخدمة االجتماعية ) االجتما

NASW  :2115 .) 

الخدمة االجتماعية اإللكترونية هي استخدام أجهزة الحاسب اآللي ) بما في ذلك اإلنترنت  -5

ووسائل التواصل االجتماعي والدردشة عبر اإلنترنت والنصوص والبريد اإللكتروني( 

ن الوسائل اإللكترونية ) مثل : الهواتف الذكية ، والهواتف األرضية ، وغيرها م

وتكنولوجيا الفيديو( من أجل : توفير المعلومات للجمهور ، وتقديم خدمات الخدمة 

االجتماعية للعمالء ، والتواصل مع العمالء ، وإدارة المعلومات السرية وسجالت 

وصول إليها وترتيب دفع الرسوم مقابل الحاالت ، وتخزين المعلومات عن العمالء وال

 (. ASWB  :2116الخدمات المهنية )

نمط من أنماط مهنة الخدمة االجتماعية يشمل علي الخدمة االجتماعية اإللكترونية :  -6

سبيل المثال : البحث عبر اإلنترنت ، وعالج العمالء ) العالج الفردي والجماعي ( ، 

  يمهم ، وتقييم برامج الخدمة االجتماعية ) وتدريب األخصائيين االجتماعيين وتعل

Antonio & Chaime  :2118 .) 

الخدمة االجتماعية اإللكترونيّة بأنّها منظومةٌ حديثةٌ في مهنة الخدمة االجتماعية تعتمدُ  -7

اإللكترونيّة، وتهدُف إلى تحويل اسلوب العمل التقليدّي إلى اسلوب عمل على التكنولوجيا 

:   Jenny  & Annika إلكترونّي يعتمدُ على استخدام الحاسب اآللي وتطبيقاته )

2118 .) 

تعليم وتدريب وبحث  في ضوء ما سبق يمكن تعريف الخدمة االجتماعية االلكترونية بأنها :

وإدارة وممارسة الخدمة االجتماعية من خالل االستفادة من تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت ، وذلك باستخدام وظائف كل من الحاسب اآللي وشبكة المعلومات الدولية ) 

االنترنت ( ووسائل التواصل االجتماعي ...في التواصل مع العمالء وتحقيق أهداف 

م عن بعد ، ولتحقيق التواصل مع الزمالء من نفس المهنة أو من مهن أخري المساعدة له

، وفي  ومع مؤسسات المجتمع والمنظمات المهنية ، وفي اجراء بحوث الخدمة االجتماعية

تخزين واسترجاع ومعالجة بيانات العمالء والخدمات والموارد والمؤسسات ) مدحت أبو 

 (. 2121النصر : 

https://www.tandfonline.com/author/L%C3%B3pez+Pel%C3%A1ez%2C+Antonio
https://www.tandfonline.com/author/Lagsten%2C+Jenny
https://www.tandfonline.com/author/Andersson%2C+Annika
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 لسابقة :البحوث والدراسات ا

تم اجراء بعض البحوث والدراسات السابقة في موضوع الخدمة االجتماعية اإللكترونية ، 

 والتالي اشارة لبعض هذه البحوث والدراسات :

ورقة عمل عن استخدام الحاسب اآللي في مهنة  ( :1991دراسة مدحت أبو النصر ) -1

أهمية استفادة األخصائيين الخدمة االجتماعية ، المميزات والمحاذير. تم التأكيد علي 

االجتماعيين بالحاسب اآللي نظرا للمميزات التي يقدمها. أيضا تم توضيح اعتراضات 

البعض علي هذا االستخدام : تخوفا من عدم مراعاة الخصوصية ، وعدم المحافظة علي 

سرية معلومات العمالء ، وتقليل النواحي اإلنسانية والعالقات المباشرة في ممارسة 

 دمة االجتماعية. وفي ورقة العمل تم مناقشة كل هذه االعتراضات.الخ

وهي دراسة ميدانية عن امكانية استخدام الحاسب  ( :1992دراسة مصطفي حسان ) -2

اآللي في تطوير عمل األخصائي االجتماعي في المجال الطبي. وأكدت الدراسة علي 

الخدمة االجتماعية.  ضرورة إدخال مادة الحاسب اآللي ضمن مناهج الدراسة لطالب

وأوضحت الدراسة علي أن استخدام األخصائي االجتماعي في المجال الطبي ساهم في 

 تطوير عمله المهني وفي تحقيق أهدافه المهنية في أقل وقت وجهد. 

وهي بحث ميداني بعنوان استخدام الحاسبات اآللية  ( :2004دراسة أيمن إسماعيل ) -3

م المجتمع. وحددت الدراسة أكثر الجوانب التي يتم في أنشطة وممارسات أجهزة تنظي

استخدام الحاسبات فيها في مجاالت الممارسة هو تقديم االستشارات المهنية المناسبة 

للعمالء ، وتوفير البيانات والمعلومات التي يحتاج إليها األخصائيين االجتماعيين للقيام 

 بعمليات الدراسة والتشخيص والتقييم.

وهي أصال كتاب بعنوان تكنولوجيا الخدمة  ( :2007حسن عبد الموجود )دراسة أبو ال -4

االجتماعية. وقام الكتاب بتعريف التكنولوجيا وتحديد أهميتها ووسائلها. ووضح المؤلف 

أن مهنة الخدمة االجتماعية تعتبر نوعا من التكنولوجيا االجتماعية والتي تم اختراعها 

ثم قام بتوضيح فوائد ومميزات استخدام مهنة  لمساعدة الناس علي تحقيق أهدافهم.

الخدمة االجتماعية للتكنولوجيا ، ومنها : تحسين جودة تعليم وممارسة الخدمة 

 االجتماعية والبحوث التي يتم اجراؤها علي موضوعات هذه المهنة.     

وهي بعنوان جودة مواقع كليات ومعاهد  ( :2014دراسة عبد هللا محمود محمد ) -5

االجتماعية في مصر علي شبكة اإلنترنت. وتوصلت الدراسة إلي أن أغلب هذه الخدمة 

المواقع يفتقر لمعايير الجودة وال يعطي لها االهتمام الواجب من قبل القائمين عليها. 

وقدمت الدراسة مجموعة من المقترحات التي يمكن أن تساهم في بناء وتطوير هذه 

 المواقع.

وهي بعنوان التدخل المهني بطريقة خدمة الجماعة  :( 2014دراسة عبير حسن علي ) -6

والتخفيف من مشكلة الخيانة الزوجية اإللكترونية عبر اإلنترنت. وهي دراسة شبه 
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( من األزواج الذين يستخدمون  21تجريبية طبقت علي عينة عشوائية ) حجمها 

تطبيق برنامج اإلنترنت في عالقات مع الجنس اآلخر عبر الشات والمواقع اإلباحية. تم 

التدخل المهني عليهم من خالل مكتب التوجيه واالستشارات األسرية بمحافظة كفر 

الشي(. وتوصلت الدراسة أن برنامج التدخل المهني بطريقة خدمة الجماعة أدي إلي 

 التخفيف من مشكلة الخيانة الزوجية عبر اإلنترنت لدي عينة الدراسة. 

هي بعنوان إسهامات المجتمع االفتراضي في و ( :2014دراسة محمد تركي موسي ) -7

تدعيم ثقافة الديموقراطية لدي الشباب الجامعي. وهي دراسة وصفية طبقت علي عينة 

طالب وطالبة من طالب جامعة جنوب الوادي والمعهد العالي  281عشوائية حجمها 

لفعل في للخدمة االجتماعية بقنا. وتوصلت الدراسة إلي أن المجتمع االفتراضي ساهم با

تحقيق حرية الرأي والتعبير وتحقيق ثقافة االختالف وتحقيق ممارسة العمل السياسي 

 لدي الشباب الجامعي وذلك من وجهة نظر عينة الدراسة.    

وهي أصال كتاب بعنوان  ( :2014دراسة كل من تومادر مصطفي وإبراهيم صبري ) -8

يم المجتمع. وقام الكتاب بتعريف المدافعة اإللكترونية وحماية المستهلك من منظور تنظ

المدافعة اإللكترونية بأنها شكل من أشكال العمل االجتماعي في طريقة تنظيم المجتمع 

بهدف الدفاع عن حقوق عمالء الخدمة االجتماعية وذلك باستخدام نمط الخدمة 

 ي.االجتماعية اإللكترونية المعتمدة علي تكنولوجيا المعلومات واالتصال والحاسب اآلل

وهي أصال كتاب  ( :2016دراسة كل من وفاء هانم وعلي سيد وإبراهيم صبري ) -9

بعنوان الخدمة االجتماعية اإللكترونية ) األسس والتطبيقات (. وهو يعتبر مرجع مهم 

وأساسي في هذا الموضوع. وتناول موضوعات كثيرة منها : نشأة وتعريف وأهداف 

 دمة االجتماعية اإللكترونية... وأهمية واستخدامات ومميزات ومعوقات الخ

قامت هذه  ( :2017وآخرون ) Antonio Lópezدراسة أنطونيو لوبيز  -10

بحث ومقالة عن الخدمة االجتماعية اإللكترونية أو عن استخدام  71الدراسة بحصر 

 التكنولوجيا في مهنة الخدمة االجتماعية ووجدوا التالي : 

 .أن التكنولوجيا لها تأثير ايجابي علي تعليم وممارسة مهنة الخدمة االجتماعية 

 خصوصية وسرية معلومات وأكدت علي مراعاة القضايا األخالقية الخاصة ب

 العمالء. 

  ضرورة تطوير البرامج التعليمية لطالب الخدمة االجتماعية بواسطة االستفادة من

 تكنولوجيا المعلومات والحاسب اآللي.

  ضرورة تقديم البرامج التدريبية لألخصائيين االجتماعيين لتحسين مهاراتهم المتعلقة

 اآللي. بتكنولوجيا المعلومات واالتصال والحاسب 

عرض هذا البحث ( : 2018وآخرون ) Antonio Eitoدراسة أنطونيو إلتو  -11

دراسة حالة برنامج قدمته جمعية الصليب األحمر للتدخل المهني مع األشخاص 

https://www.tandfonline.com/author/L%C3%B3pez+Pel%C3%A1ez%2C+Antonio
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المستضعفين. يهتم هذا البرنامج بكبار السن من خالل نظام المساعدة المنزلية باالستفادة 

 من تكنولوجيا المعلومات واالتصال. 

قامت هذه الدراسة : Jenny  & Annika (2018) دراسة كل من جيني وأنيكا  -12

الدراسة إلي ضرورة وجود بتحليل ضع الخدمة االجتماعية في دولة السويد. وتوصلت 

تعاون أعمق بين مهنة الخدمة االجتماعية ومجال المعرفة ونظم المعلومات من أجل 

تسهيل استخدام هذه النظم وتصميم نظم خاصة بالخدمة االجتماعية من أجل توليد معرفة 

 مهنية خاصة بهذه المهنة وكيفية تشغيلها وتوظيفها واالستفادة منها.

وهي بعنوان من  Julie  &Enav (2019: ) وإيناف دراسة كل من جولي  -13

العالج اإللكتروني وممارسة الخدمة االجتماعية : الفوائد والمعضالت والتدريب. 

ن من األخصائيين االجتماعيين عن طريق استبيا 123وتناولت الدراسة رأي عينة من 

الكتروني عن مدي ممارسة هؤالء األخصائيين للعالج اإللكتروني. ووجدت الدراسة أن 

% فقط من عينة الدراسة هم فقط الذين مارسوا العالج اإللكتروني. وتناولت الدراسة  4

أيضا فوائد ومعضالت العالج اإللكتروني ، وما هي تحفظات األخصائيين االجتماعيين 

وفي نهاية الدراسة تم تقديم مجموعة من التوصيات منها أهمية  تجاه العالج اإللكتروني.

  توفير التدريب لألخصائيين االجتماعيين علي مهارات وفنيات العالج اإللكتروني.

وهي بعنوان نحو تصور مقترح من  :( 2020دراسة نجالء أحمد المصيلحي ) -14

دارة اإللكترونية منظور الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية لتفعيل تطبيق اإل

بمؤسسات التعليم العالي في ضوء التحديات العالمية المعاصرة. وهدفت الدراسة تحديد 

المتطلبات المالية والمادية والبشرية والتنظيمية واألمنية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية 

بمؤسسات التعليم العالي في مصر ؛ ورصد المعوقات التي يمكن أن تعوق تطبيق 

اإللكترونية بهذه المؤسسات ؛ وتقديم عدد من المقترحات للتغلب علي هذه اإلدارة 

المعوقات. وقد حققت الدراسة أهدافها من خالل تحديد المتطلبات والمعوقات 

والمقترحات المتعلقة بتطبيق اإلدارة اإللكترونية في مؤسسات التعليم العالي في مصر. 

ممارسة العامة في الخدمة االجتماعية أيضا قدمت الدراسة تصور مقترح من منظور ال

 لتعزيز هذه المتطلبات والتخفيف من المعوقات وتدعيم وتنفيذ المقترحات.

وهي بعنوان ممارسة الخدمة االجتماعية  :( 2020دراسة أمل عبد الكريم عباس ) -15

اإللكترونية ) الفوائد والمعوقات (. وهي دراسة ميدانية تم تطبيقها علي عينة عمدية 

أخصائي اجتماعي يعملون في بعض المؤسسات االجتماعية في مختلف  41ة من مكون

مجاالت الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية ، وذلك في محافظة أسيوط. وتوصلت 

الدراسة إلي مجموعة من فوائد ممارسة الخدمة االجتماعية اإللكترونية ، منها : تسهيل 

وسرعة تقديم الخدمات ، وتوفير الوقت إجراءات حصول العمالء علي الخدمات ، ، 

والجهد لكل من العميل واألخصائي االجتماعي ،...كذلك رصدت الدراسة عدد من 

https://www.tandfonline.com/author/Lagsten%2C+Jenny
https://www.tandfonline.com/author/Andersson%2C+Annika
https://www.researchgate.net/profile/Julie_Cwikel
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معوقات ممارسة الخدمة االجتماعية اإللكترونية ، وعلي رأسها: عدم اتقان كثير من 

 األخصائيين االجتماعيين ومعظم عمالء الخدمة االجتماعية لمهارات استخدام الحاسب

    اآللي...

وهي أصال كتاب بعنوان االتجاهات  :( 2021دراسة مدحت محمد أبو النصر ) -16

الحديثة في الرعاية والخدمة االجتماعية. تناول فيها المؤلف بعض االتجاهات الحديثة في 

الرعاية االجتماعية وفي الخدمة االجتماعية ، ومن هذه االتجاهات تطبيق الخدمة 

ية وفي االجتماعية اإللكترونية في تعليم وتدريب وممارسة وبحوث الخدمة االجتماع

  االشراف المهني وفي إدارة مؤسسات الرعاية االجتماعية.

 التعقيب على البحوث والدراسات السابقة:

من خالل استعراض بعض البحوث والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث يتضح أنها 

قد أجمعت على ضرورة وأهمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم والتدريب 

مارسة وبحوث الخدمة االجتماعية وفي اإلشراف المهني وفي إدارة مؤسسات الرعاية والم

 االجتماعية. 

أيضا أظهرت البحوث والدراسات السابقة الحاجة إلى تطوير وتحسين مهارات كل من عضو 

هيئة التدريس والطلبة فيما يتعلق باستخدام وتوظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 

بعد وفي تحقيق أهداف العملية التعليمية ، وضرورة توفير اإلمكانات البشرية  التعليم عن

 والتكنولوجية والمالية والمادية لتحقيق ذلك. 

كذلك أظهرت البحوث والدراسات السابقة وجود ضعف في مستوى وكفايات معظم أعضاء 

المعلومات  هيئة التدريس وغالبية األخصائيين االجتماعيين في مجال توظيف تكنولوجيا

 واالتصاالت ، مما يطرح ضرورة توفير التدريب لهم في هذا المجال.

 أهداف ومميزات الخدمة االجتماعية اإللكترونية :

 للخدمة االجتماعية اإللكترونيّة أهداف ومميزات عديدة نذكر منها : 

 تحقيق المرونة في الوقت والمكان.  -1

 إمكانية الوصول إلى عدد أكبر من العمالء والجمهور والمتابعين في مختلف العالم.  -2

تطوير عمل األخصائي االجتماعي والذي يؤدّي إلى استبداِل األدوات التقليدية للعمل  -3

 مثل: األوراق، واألقالم بأدواٍت إلكترونيّة ، كأجهزةِ الحاسب اآللي.

ب من األخصائي االجتماعي ، وبالتالي توفير السرعة في تنفيذ العمل المهني المطلو -4

 الوقت والجهد في هذا الشأن. 

تحسين مستوى الخدمات المقدمة إلى عمالء الخدمة االجتماعية ، من خالل علي سبيل  -5

 المثال سهولة التعامل وتقليل الفترة الزمنيّة المخّصصة للقياِم بالمهام الوظيفية والمهنية.

 صل مع عمالء الخدمة االجتماعية في أقل وقت ممكن. المساهمة في تعزيِز التوا -6
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توفير فرص أكبر للتوسع واالنتشار بشكل كبير بين العمالء والمواطنين الراغبين في  -7

الحصول على خدمات الخدمة االجتماعية ، عن طريق حلول مبتكرة وبسيطة بعيدة عن 

 الروتين المعقد.

تحتاج إلى رعاية ، حيث إّن تقنيّات االتصاالت تحسين نوعيّة الحياة في الُمجتمعات التي  -8

الحديثة تُتيح للخدمة االجتماعية إمكانية الوصول إلى األماكن والفئات والجماعات 

 .المهّمشة وتوعيتهم واشراكهم وتوفير الخدمات لهم

المساهمة في تدعيم التواصل والتعاون بين األخصائيين االجتماعيين من خالل بناء بيئٍة  -9

 ار المشترك. من الحو

المساهمة في تدعيم التواصل والتعاون بين األخصائيين االجتماعيين وزمالئهم من  -11

 التخصصات المهنية األخري من خالل بناء بيئٍة من الحوار المشترك. 

المساهمة في زيادة رأس المال االجتماعي لدي العمالء والناس والمؤسسات بصفة  -11

اعية االيجابية المتبادلة بينهم وتعزيز التواصل عامة من خالل زيادة العالقات االجتم

   والحوار االيجابي الهادف المتبادل فيما بينهم.

استخدام وسائل وتطبيقات شبكة المعلومات الدولية ) اإلنترنت ( ووسائل التواصل  -12

االجتماعي للتعريف بالمؤسسات والجمعيات ، بالخدمات التي تقدمها ، وشروط االستفادة 

 ومواعيدها ، وبالدور المهنّي الخاّص باألخصائي االجتماعي...منها ، 

تقليل المصاريف المخّصصة لمكّونات اسلوب العمل التقليدي ، مثل: تقليل  -13

المصاريف المخّصصة لشراء الورق واألقالم والفاكس والتليفونات والمقابالت 

 والزيارات.

ماعية والبحوث والممارسة تطوير أساليب تعليم وتدريب الخدمة االجتالمساهمة في  -14

 المهنية ، ومن ثم زيادة فاعلية المهنة فى تحقيق أهدافها.

في بعض الحاالت يجد األخصائيين االجتماعيين مضطرين لممارسة الخدمة االجتماعية 

اإللكترونية وذلك عندما يتعاملون مع بعض نوعيات من العمالء الذين لديهم صعوبة في 

ل : المرضي واألشخاص ذوي اإلعاقة ) وخاصة المكفوفين الذهاب إلي المؤسسات ، مث

والمعاقين حركيا ( وكبار السن والمدمنين وضحايا االغتصاب الجنسي والعمالء في حاالت 

 & Tate : ). الطوارئ والكوارث واألزمات والعمالء المقيمين في مناطق جغرافية بعيدة ...

Zabinski ) 2114  ؛Sana Loue  :2116.) 

 الخدمة االجتماعية اإللكترونيّة :  مقومات

لممارسة الخدمة االجتماعية اإللكترونية البد من توفير مجموعة من المقومات أو 

 األسس حتي تنجح هذه الممارسة وتحقق أهدافها ، من هذه المقومات :



 Doi: 10.21608/jinfo.2020.114716 مدحت حممد أبو النصر.د/ أ
 

 

62 

توفير كادر من أعضاء هيئة التدريس بكليات ومعاهد ومدارس وأقسام الخدمة  -1

ين على التعامل مع الحاسب اآللي وشبكة المعلومات الدولية ) القادراالجتماعية 

 االنترنت ( ووسائل التواصل االجتماعي.

علي مهارات استخدام الحاسب اآللي وشبكة تدريب طالب الخدمة االجتماعية  -2

 المعلومات الدولية )االنترنت( ووسائل التواصل االجتماعي.

القادرين على التعامل مع الحاسب اآللي وشبكة توفير كادٍر من األخصائيين االجتماعيين  -3

 المعلومات الدولية )االنترنت( ووسائل التواصل االجتماعي.

 توفير أجهزة الحاسب اآللي.  -4

 توفير خدمة اإلنترنت. -5

بناء شبكٍة حاسوبيٍّة قويٍة ، لتحقيق التواصل المتبادل بين مختلف أقسام وإدارات وفروع  -6

 المؤسسة. 

 المعلومات المهنية واإلداريّة.توفير قسم لنظم  -7

 مجاالت استخدام الخدمة االجتماعية االلكترونية :

الخدمة االجتماعية اإللكترونية تتسم باالستخدام الكثيف بتكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت والحاسب اآللي وبرامجه وشبكة المعلومات الدولية ) اإلنترنت ( ووسائل 

تعليم التقليدي وفي التعليم عن بعد في الخدمة االجتماعية ، التواصل االجتماعي وذلك في ال

وفي ممارسة مهنة الخدمة االجتماعية ، وفي التسويق االجتماعي االلكتروني ، وفي المدافعة 

االلكترونية ، وفي التدريب الميداني ، وفي اجراء بحوث الخدمة االجتماعية ، وفي تسجيل 

لية والزيارات الميدانية ، وفي جمع البيانات من الميدان ، المقابالت المهنية والزيارات المنز

وفي استطالعات الرأي ، وفي الدراسة والتشخيص والعالج اإللكتروني ، وفي التخطيط 

لبرامج ومشروعات الخدمة االجتماعية ، وفي التواصل مع العمالء والمؤسسات والمواطنين 

  .لية المساعدة والقيادات والشركاء والرعاة ومع باقي أطراف عم

، حاسب اآللي في تحقيق : دقة العمللقد ساهم االستفادة من تكنولوجيا المعلومات وال

وإعطائه شكل مهني أفضل ومتطور مع طبيعة العصر ، والمحافظة علي معلومات العمالء ، 

وتسجيلها ، والمحافظة عليها ، وسهولة التعامل معها ، ومعالجتها ، واسترجاعها ، والبناء 

طلب األمر ذلك )في حالة عليها ، وتحليلها ، وسهولة إرسالها لجهات أخري عندما يت

 . اإلحالة(

أيضا لقد ساهم االستفادة من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والحاسب اآللي في   

التواصل مع العمالء وتحقيق أهداف المساعدة لهم عن بعد ، ولتحقيق التواصل تسهيل عملية 

من نفس المهنة أو من مهن أخري ومع مؤسسات المجتمع والمنظمات المهنية ،  مع الزمالء

 وفي اجراء بحوث الخدمة االجتماعية ...
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فعلي سبيل المثال الغالبية العظمي من بحوث الخدمة االجتماعية تستخدم برنامج حزمة 

( وبرنامج  Statistical Analysis for Sciences) ٍ SASالتحليل االحصائي للعلوم 

 SPSS ٍ (Statistical Package for Social الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

Sciences  في تفريغ وجدولة وتحليل بيانات بحوث الخدمة االجتماعية. أيضا بدأت بعض )

  Electronic Questionnaire بحوث الخدمة االجتماعية تستخدم االستبيان اإللكتروني 

ات من عمالء الخدمة االجتماعية ومن المؤسسات والجمعيات ومن في جمع البيان

  .األخصائيين االجتماعيين ومن أعضاء هيئة التدريس

ومن مجاالت استخدام الخدمة االجتماعية اإللكترونية تأسيس منصات إلكترونية 

Platforms  خاصة بالخدمة االجتماعية ، منها المنصة التالية : منصة األخصائي

 e- Social وهي منصة إلكترونية لألخصائيين االجتماعيين  ESOCWي االجتماع

Worker   وهي عبار عن مرجع علمي وملتقى للمنتمين لمهنة الخدمة االجتماعية، وتهدف

المنصة بالعمل على الوصول بالتوعية االجتماعية إلى جميع فئات المجتمع باإلضافة إلى 

تبادل الخبرات مع الهيئات المحلية والخليجية والعربية والدولية والمهتمين بالمجال 

االجتماعي، باإلضافة لحل المشكالت والقضايا االجتماعية من منظور علمي. وفي ضوء ما 

 سبق يمكن تحديد مجاالت استخدام أو تطبيق الخدمة االجتماعية اإللكترونية في التالي :

تماعية ، من خالل ما يمكن أن نطلق عليه التعليم اإللكتروني للخدمة تعليم الخدمة االج -1

، من خالل علي سبيل المثال : التواصل  E. Social Work Educationاالجتماعية 

مع الطلبة عن بعد من خالل وسائل التواصل االجتماعي والبريد اإللكتروني وبرنامج 

power point  بالصورة والصوت وبرنامجZoom امج وبرنCisco 

Meetings WebEx  والرابطGoogle classroom ... 

تدريب الخدمة االجتماعية ، من خالل ما يمكن أن نطلق عليه التدريب اإللكتروني  -2

أو التدريب الميداني عن بعد    E. Social Work Trainingللخدمة االجتماعية 

Distance Field Training. 

بحوث الخدمة االجتماعية ، من خالل ما يمكن أن نطلق عليه بحوث الخدمة االجتماعية  -3

 .E. Social Work Researchاإللكترونية 

إدارة مؤسسات الخدمة االجتماعية ، من خالل ما يمكن أن نطلق عليه اإلدارة  -4

 لمؤسسات الخدمة االجتماعية. E. Management اإللكترونية 

االجتماعية ، من خالل ما يمكن أن نطلق عليه الممارسة اإللكترونية ممارسة الخدمة  -5

. وتتضمن هذه الممارسة علي سبيل  E. Social Work Practiceللخدمة االجتماعية

المثال : الدراسة اإللكترونية والتشخيص اإللكتروني والعالج اإللكتروني واإلرشاد 

 لكترونية والتقييم اإللكتروني ...اإللكتروني والتوعية اإللكترونية والمدافعة اإل

 

http://www.esocw.com/
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 :بعض األمثلة علي استخدامات الخدمة االجتماعية اإللكترونية 

الجزء التالي سوف يعطي بعض األمثلة علي استخدامات الخدمة االجتماعية 

اإللكترونية وذلك من تعريف كل من : التعليم والتدريب اإللكتروني واإلدارة اإللكترونية 

تطبيقات البريد اإللكتروني وتطبيقات القوائم االتصاالت اإلليكترونية وروني ووالعالج اإللكت

 البريدية في مهنة الخدمة االجتماعية والمدافعة اإللكترونية.

 التعليم والتدريب اإللكتروني :

لقررد أدت جائحررة فيررروس كورونررا إلررى إغررالق آالف المرردارس والمعاهررد والجامعررات 

( كليات ومعاهد الخدمة االجتماعيرة المؤسسات التعليمية ) ومنهاحول العالم، ولجأت كثير من 

فرري دول عربيررة إلررى خيررار التعلرريم والترردريب اإللكترونرري أو عررن بعررد، لضرررورة اسررتمرار 

 المناهج الدراسية المقررة وسد أي فجوة تعليمية قد تنتج عن تفاقم هذه األزمة. 

في  Distance Education أو التعليم عن بعد  E. Educationوالتعليم اإللكتروني

ً في تعليم الخدمة االجتماعية.  مهنة الخدمة االجتماعية هو أحد الطرق الحديثة نسبيا

ويعتمد مفهومه األساسي على وجود طالب الخدمة االجتماعية في مكان يختلف عن 

كن المصدر وهو هنا عضو هيئة التدريس المتخصص في الخدمة االجتماعية. ويم

تعريف التعليم اإللكتروني بأنه نقل برنامج تعليمي من موضعه في حرم مؤسسة 

ً. ويهدف إلى جذب الطلبة الذين ال يستطيعون  تعليمية ما إلى أماكن متفرقة جغرافيا

 للمؤسسة التعليمية. تحت الظروف العادية االستمرار في برنامج تعليمي تقليدي

 Distanceأو التدريب عن بعد E. Training أيضا التدريب اإللكتروني 

Training  في مهنة الخدمة االجتماعية فهو قائم علي أسلوب إيصال الرسالة التدريبية

للمتدرب وهو هنا طالب التدريب الميداني أو العملي في الخدمة االجتماعية من خالل 

ث استخدام حاسب آلي وشبكاته ووسائله المتعددة من صوت وصورة ورسومات وآليات بح

ومكتبات إلكترونية عن بُعد . فالتعليم والتدريب اإللكتروني أو عن بعد هو عملية استخدام 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ، ووسائطها المتعددة ؛ إليصال الرسالة التعليمية 

والتدريبية للطالب أو للمتدرب بأقل جهد ووقت وبأكبر فائدة وهم في أماكنهم ) مدحت أبو 

 (.  2114النصر : 

إن اقتحام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لمجراالت التعلريم والتردريب يتطلرب مرن 

عضو هيئة التدريس والطالب امتالك مهارات اسرتخدام هرذه التكنولوجيرا ، حتري يكرون عضرو 

هيئة التدريس قرادرا علرى توظيرف هرذه التكنولوجيرا فري العمليرة التعليميرة والتدريبيرة وبالشركل 

:  Wheelerقادراً علرى التعامرل مرع طالبره وإثرارتهم ودفعهرم لمزيرد مرن الرتعلم ) الذي يجعله 

، وحتي يكون الطالب قرادر علري التواصرل مرع المعلرم واالسرتفادة منره والقيرام بالمهرام (2111

 المطلوبة بالشكل اإللكتروني المطلوب.
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ونرا وفي ظل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وما ترتب علي جائحرة فيرروس كور

من آثار تعليمية قد تغيرت أدوار عضو هيئرة التردريس مرن مجررد كونره معرداً ونراقالً للمعرفرة 

بالطريقة التقليدية إلي مصمم للمواقف التعليميرة ، قرادراً علرى تعلريم الطلبرة كيفيرة الرتعلم بحيرث 

أصربحوا  يكون باحثاً نشطاً عرن المعلومرات ولريس متلقيراً سرلبياً لهرا، ولرذلك فرإن خبرراء التعلريم

ينظرون إلى المعلم على أنه ذلك اإلنسان الذي يمتلك ويتقن مهارات التواصرل والرتعلم الرذاتي، 

والمتمكن من فهم طبيعة عصره وتقنياته المختلفة والمتطورة، والقادر علرى اكتسراب مهرارات 

 ). 2115تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتطبيقاتها في الحياة العملية ) فهيم : 

  دارة اإللكترونية :اإل
 حترى المنظمرات ثرم األفراد من امتدت جذرية وتحوالت تغيرات الحديث العالم يشهد

 والتقردم المتسرارعة والمعلوماتيرة التقنيرة للثرورة نتيجرة وذلرك مرؤخراً  الحكومرات شرملت

 مجتمرع إلرى والتحرول ، واالتصراالت المعلومرات تقنيرات مجال في خاصة الهائل التكنولوجي

 والخاصرة الحكوميرة مؤسسراتها تحفيرز فري تتنرافس الردول أصربحت حيرث المعرفرة واقتصراد

 اإلدارة وتطبيقرات مفراهيم ظهرور التطرورات لتلرك االسرتجابات أهرم بين ومن التطور، لمواكبة

 .اإللكترونية

ا اليوم ، وفي ضوء التطور  ً وفي ضوء البيئة العالمية المتصلة رقمي

المعلومات واالتصاالت ، وفي ضوء الحرص علي تطبيق الكبير في تكنولوجيا 

إدارة الجودة الشاملة ، وفي ضوء الوصول إلي بعض العمالء في أماكن بعيدة 

أو لكونهم ال يستطيعون الوصول إلي المؤسسات ، تختار العديد من المؤسسات 

ً  العمل بشكل إلكتروني أو ا  أو عن بعد ، سواء في التواصل مع العمالء افتراضي

أو في إدارة أعمالها عن بعد من خالل قوة عمل تعمل من المنزل أو عن بعد 

 ألي سبب من األسباب.

وتعرررد اإلدارة اإللكترونيرررة إحررردى الممارسرررات الحديثرررة المطروحرررة علرررى السررراحة 

اإلداريررة، والترري تسررعي كثيررر مررن المنظمررات المختلفررة بمررا فيهررا المنظمررات التعليميررة لتبنيهررا 

( أسررباب دواعرري التحررول لررلدارة اإللكترونيررة هررو تحسررين 2113المتررولي )وتطبيقهررا، ويررذكر 

أداء المنظمات ، وتقديم نماذج جديدة من الخدمات اإللكترونية، وفي ظل ما يواجهه العالم مرن 

أزمة وهي انتشار جائحة كورونا التي أدت بغلق جميع مؤسسرات الدولرة بمرا فيهرا المؤسسرات 

عن بعد لسد الفجوة التعليمية التي نتجت عن هذه األزمرة لرذا ناشردت التعليمية واستخدام التعليم 

 الدولة وأكدت على استخدام اإلدارة اإللكترونية. 

 وهناك عدد من التعريفات المتاحة عن مفهوم اإلدارة اإللكترونية نذكر منها:

اإلدارة اإللكترونية هي االنتقال من إنجاز المعامالت وتقديم الخدمات من الطرق  -1

 التقليدية اليدوية إلى الشكل اإللكتروني؛ من أجل استخدام أمثل للوقت والمال والجهد.
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اإلدارة اإللكترونية هي إنجاز المعامالت وتقديم الخدمات عبر شبكة اإلنترنت بدون أن  -2

يضطر العمالء من االنتقال إلى اإلدارات شخصيًّا إلنجاز معامالتهم مما يسبب إهداًرا 

 لطاقات.للوقت والجهد وا

اإلدارة اإللكترونية هي عملية تحويل كافة المهام والعمليات ذات الطبيعة الورقية إلى  -3

 Ianعمليات ذات طبيعة إلكترونية، باستخدام مختلف التقنيات اإللكترونية في اإلدارة )

Gouge  :2113 .)  

للنترنررت،   اإلدارة اإللكترونيررة هرري العمليررة اإلداريررة القائمررة علررى اإلمكانررات المتميررزة -4

وشبكات األعمال في التخطيط، والتوجيه، والرقابرة علرى المروارد، والقردرات الجوهريرة 

 2114للمنظمة ، واآلخرين بدون حدود من أجل تحقيرق أهرداف المنظمرة ) عبرود نجرم : 

.) 

اإلدارة اإللكترونية هي االستغناء عن المعرامالت الورقيرة، وإحرالل المكترب اإللكترونري  -5

سررتخدام الواسررع لتكنولوجيررا المعلومررات وتحويررل الخرردمات العامررة إلررى عررن طريررق اال

إجراءات مكتبية تم معاملتها حسب خطوات متسلسلة منفذة مسبقاً ) عرالء عبرد الررازق : 

2118 .) 

اإلدارة اإللكترونيررة هرري عبررارة عررن: اسررتخدام نظررم تكنولوجيررا المعلومررات، واالتصررال  -6

ليررات اإلداريررة الخاصررة بنشررأة مررا بغيررة تحسررين وخاصررة شرربكة اإلنترنررت، فرري جميررع العم

 (. 2119العملية اإلنتاجية، وزيادة كفاءة، وفاعلية األداء بالمنشأة ) أحمد محمد : 

في ضوء ما سبق يمكن تعريف اإلدارة اإللكترونية بأنها عملية تطبيق تكنولوجيا  

عمال فيها إلكترونيًّا، المعلومات واالتصاالت في كافة هياكل اإلدارة بالمنظمة لتنفيذ األ

مثل: األرشيف اإللكتروني والبريد اإللكتروني،  باستخدام مختلف التقنيات اإللكترونية )

 (.  2121واألدلة، والمفكرات اإللكترونية والرسائل الصوتية....( ) مدحت أبو النصر : 

راق وأحيانًا يُطلق على مفهوم اإلدارة اإللكترونية مصطلحات مثل: إدارة بال أو

Management Paperless   واإلدارة عن بُعد ،Distant Management  واإلدارة

 . Management through Internetعبر اإلنترنت 

 العالج اإللكتروني :
 Onأو  E. Therapy or Treatment العالج اإللكتروني أو الرقمي أو عن بعد 

Line Therapy  أوWeb therapy  من منظور مهنة الخدمة االجتماعية ، يمكن أن يكون

أكثر مالئمة للعديد من العمالء إذ يتيح اختيار الوقت ، والقيام به في أي مكان. أيضا العالج 

اإللكتروني يمكن أن يكون أقل وصما وأقل تهديدا وخاصة للعمالء الذين يعانون من 

العالج اإللكتروني أقل تكلفة بكثير عن اضطرابات نفسية وخاصة القلق واالكتئاب. كما أن 

العالج الشخصي المباشر وجها لوجه. أيضا العالج اإللكتروني يمكن أن يعطي أفضل النتائج 

 عندما يتم دعمه جزئيا بالعالج الشخصي المباشر وجها وجه. 
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 ومن تعريفات العالج اإللكتروني :

قرديم الخردمات العالجيرة للعمرالء العالج اإللكترونري : هرو قيرام األخصرائي االجتمراعي بت  -1

عن طريق التواصل والحوار من خالل االسرتفادة مرن شربكة اإلنترنرت ووسرائل التواصرل 

 (.   Janaki Santhiveeran   :2114االجتماعي )

العرالج اإللكترونري : هرو نرروع مرن التفاعرل العالجري المهنرري برين األخصرائي االجتمرراعي  -2

 (. Aaron Rochlen  :2114 والعمالء باستخدام شبكة اإلنترنت )

العررالج اإللكترونرري : مجموعررة مررن أسرراليب العررالج واالرشرراد االجتمرراعي والنفسرري الترري  -3

يستخدمها األخصائي االجتماعي مع العمالء من خالل االستفادة مرن التكنولوجيرا الرقميرة 

( Julie & Enav  :2119 .) 

ومن  أساليب وصور وأهداف العالج اإللكتروني ، تحقيق المهام التاليرة عرن طريرق االسرتفادة 

 من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت :

 توفير المعلومات المطلوبة عن المشكالت واألمراض. -1

 توفير المعلومات للعمالء عن الخدمات والمؤسسات وشروط الحصول علي الخدمات. -2

 توفير المعلومات عن األخصائي االجتماعي.  -3

 الحصول علي المعلومات المطلوبة عن العمالء. -4

 ارسال اإلرشادات المطلوب االلتزام بها من قبل العمالء. -5

 عمل التعاقد مع العمالء. -6

 التعرف علي مهارات االتصال اللفظي لدي العمالء. -7

 تحسين مهارات التواصل مع اآلخرين.  -8

 ي مناقشة مشكالتهم بحرية أكثر. مساعدة العمالء عل -9

 تقديم المشورة واالرشاد االجتماعي والنفسي والفردي واألسري. -11

 تدريب العمالء علي السلوكيات االيجابية. -11

 ارسال االختبارات للعمالء للجابة عليها وإعادة إرسالها ، ثم إرسال النتائج لهم. -12

 Julie والنفسرية للعمرالء ) ارسال االستقصاءات والتمارين واالختبارات االجتماعيرة -13

 &Enav  :2119    ؛Janaki Santhiveeran   :2114  ؛Aaron Rochlen  :

2114  .) 

 :  Electronic Communicationاالتصاالت اإلليكترونية

لقررد أتاحررت التطررورات التكنولوجيررة المتالحقررة طرقرراً عديرردة ومتنوعررة لنقررل األفكررار 

والبيانات والمعلومرات برين النراس، كمرا وفررت االتصرال بيرنهم بوسرائل عصررية كثيررة منهرا: 

، البريرد اإلليكترونري Voice Mailشبكات الحاسب اآللي، آالت الفاكسميلي، البريد الصوتي 

Electronic Mail فيرديو كاسريت، الشربكات التليفزيونيرة الخاصرة ،  وشربكات أو وسرائل ، ال

https://www.researchgate.net/profile/Julie_Cwikel
https://www.researchgate.net/profile/Julie_Cwikel
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مثل : الفيس بوك والواتس آب وترويتير وانسرتجرام ...   Social Mediaالتواصل االجتماعي 

 وتقنيات أخرى متقدمة، في طريقها أن تحل محل الوسائل التقليدية في االتصال مستقبالً. 

الحديثررة بنقررل كررم هائررل مررن المعلومررات وبشرركل أسرررع، وتسررمح هررذه االتصرراالت اإللكترونيررة 

ولعدد كبيرر مرن األفرراد، فعلرى سربيل المثرال يسراعد البريرد الصروتي علرى تروفير الوقرت الرذي 

يضيع في إعداد المكالمات التليفونية والرد عليها، كما تساعد شبكات المؤتمرات التليفونية فري 

 ع شتى دون تكاليف سفر أو وقت.نقل الرسالة إلى عدد كبير من الناس في مواق

وبرررغم مررا تتيحرره االتصرراالت اإللكترونيررة مررن مزايررا السرررعة، والسررهولة والكفرراءة، وخفررض 

التكاليف فري نقرل المعلومرات، إال أنره يجرب أال يفوتنرا أنهرا ال تعردو أن تكرون آالت أو وسرائل، 

دائمراً مرن اإلنسران،  وأن المعلومات الدقيقرة والمناسربة، والرسرالة ذات الوصرف الجيرد، تصردر

وأنه ال فائدة ترجى من هذه الوسائل الحديثة ما لرم يكرن اإلنسران يجيرد اسرتعمالها ) مردحت أبرو 

  (.2116النصر : 

  تطبيقات البريد اإللكتروني في مهنة الخدمة االجتماعية:
أفضل بديل عصري للرسائل البريدية  Electronic mailيعد البريد اإللكتروني 

البريد اإللكتروني يساعد على التواصل الكتابي  استخدام جهزة الفاكس . إنالورقية وأل

السريع باآلخرين مهما تباعدت المسافات وبتكلفة ال تذكر ، والتواصل بالمتخصصين من 

ثهم في شتى المجاالت. أيضا يمكن ربط مختلف دول العالم واالستفادة من خبراتهم وأبحا

 ملفات إضافية بالبريد اإللكتروني. 

 ومن أهم تطبيقات البريد اإللكتروني في الخدمة االجتماعية ما يلي: 

استخدام البريد اإللكتروني كوسيط بين اإلخصائي االجتماعي والعميل إلرسال الرسائل  -1

 االجتماعية واالرشادية والتوعوية والتعريفية... 

 الرد على االستفسارات وأسئلة العمالء في مجال البرامج والخدمات االجتماعية. -2

ة آراء العمالء استخدامه كوسيط للتغذية العكسية أو المرتدة أو الراجعة ومعرف -3

واحتياجاتهم واتجاهاتهم ورغباتهم وتقييمهم للبرامج والخدمات االجتماعية وللقائمين 

 عليها. 

االتصال بالزمالء في الخدمة االجتماعية والحوار معهم من مختلف دول العالم  -4

 واالستفادة من خبراتهم. 

لم واالستفادة من االتصال بالزمالء من مهن أخري والحوار معهم من مختلف دول العا -5

 خبراتهم. 

استخدام البريد اإللكتروني إلرسال التعليمات وشروط االستفادة من خدمات المؤسسات  -6

 والجمعيات ، وأي تعاميم صادرة من الجهات التابعة لها هذه المؤسسات والجمعيات. 

 

 

http://vb.elmstba.com/t208550.html
http://vb.elmstba.com/t208550.html
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  تطبيقات القوائم البريدية في مهنة الخدمة االجتماعية:
هي إحدى الخدمات التي يمكن توظيفها في مهنة  Mailing List خدمة القوائم البريدية

الخدمة االجتماعية، وتبرز أهميتها في تكوين قوائم بريدية خاصة باألخصائيين االجتماعيين 

أو بالمسؤولين سواًء على مستوى المحافظة أو الدولة أو على مستوى الوطن العربي أو 

ا يخدم أهداف وموضوعات الخدمة االجتماعية العالم ككل وذلك لتبادل وجهات النظر فيم

 ومؤسساتها. ومن أهم التطبيقات نذكر: 

تأسيس قائمة بأسماء المؤسسات والجمعيات التي تمارس فيها مهنة الخدمة االجتماعية  -1

 واالتصال بهم عند الحاجة بأسهل السبل وأقصر الطرق. 

ى مستوى المحافظة أو يمكن تأسيس قوائم خاصة بجميع األخصائيين االجتماعيين عل -2

الدولة أو علي مستوي الوطن العربي أو العالم ككل لكي يتم التحاور فيما بينهم لتبادل 

 الخبرات في مجال العمل. 

وبالنسبة إلى اإلخصائي االجتماعي يمكن أن يضع قائمة خاصة به تشتمل على أسماء  -3

أسيس قوائم خاصة العمالء الذين يتابعهم بحيث يمكن إرسال رسالة خاصة بهم ، وت

بالقيادات الحكومية واألهلية في المنطقة...) انظر : عبد هللا بن عبد العزيز الموسى 

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية (.

http://www.aleqt.com/2009/05/01/article_89549.html  

 المدافعة اإللكترونية :

في الخدمة االجتماعية يقصد بها المطالبة والدفاع بشكل  Advocacyالمدافعة 

قانوني ومصرح به عن حقوق ومصالح عمالء الخدمة االجتماعية والتعبير عنها. وهذه 

المدافعة هي أحد الواجبات المهنية في مهنة الخدمة االجتماعية ، وهي صوت مهنة الخدمة 

عية في الدفاع عن عمالؤها المظلومين والمحرومين والذين ال يحصلون علي حقوقهم االجتما

والذين ليس لديهم القدرة علي توصيل صوتهم للمسئولين وللسياسيين والمشرعين ... وذلك 

لعالج االختالالت في السلطة وفي الفرص وفي الموارد كأوضاع قائمة في المجتمع تعمل 

 دمة االجتماعية.ضد حقوق ومصالح عمالء الخ

أيضا المدافعة هي أحد الخيارات المهنية المتاحة أمام األخصائيين االجتماعيين ، يتم 

اللجوء إليها عندما تفشل استراتيجيات االتصال والتوعية والتعاون واالقناع واالتفاق...وال 

 يبقي أمامهم إال استراتيجيات االختالف والتنافس والصراع.

والرذي بردوره  Social Actionمن أشركال العمرل االجتمراعي  وتعتبر المدافعة شكل

هو أحد نمراذج ممارسرة طريقرة تنظريم المجتمرع ، وذلرك بنراء علري وجهرة نظرر جراك روثمران 

Jack Rothman (1976 : والرذي حرردد ثالثررة نمراذج لممارسررة لهررذه الطريقرة هرري ) نمرروذج

تخطرريط االجتمرراعي ، ونمرروذج ال Community Developmentتنميررة المجتمررع المحلرري 

Social Planning  ونموذج العمل االجتماعي ،Social Action  . 

http://www.aleqt.com/2009/05/01/article_89549.html
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وأوضررح جرراك روثمرران بررأن أخصررائي تنظرريم المجتمررع عليرره أن يختررار النمرروذج المناسررب فرري 

ضررروء عررردة اعتبرررارات منهرررا : طبيعرررة وخصرررائص المشررركلة وطبيعرررة وخصرررائص العمرررالء 

ف المشركلة ودرجرة انتشرار المشركلة وبنراء المتضررين من المشكلة ومسرتوي المشركلة وأطررا

 القوي في المجتمع ...

ممارسررة المدافعررة عررن حقرروق  E. Advocacy ويقصررد بالمدافعررة اإللكترونيررة 

ومصالح العمالء من خالل استخدام تكنولوجيا المعلومرات واالتصراالت ، أي مرن خرالل علري 

ل : اإلذاعررة والتليفزيررون ) مثرر Mass Mediaسرربيل المثررال : وسررائل اإلعررالم الجماهيريررة 

)  Social Mediaوالصحف ومنها الصحف اإللكترونيرة ...( ووسرائل التواصرل االجتمراعي 

مثرررل: الفررريس بررروك والرررواتس آب والترررويتر واالنسرررتجرام ...( والبريرررد اإللكترونررري والتليفرررون 

 المحمول وإنشاء منصات إلكترونية أو مجموعات مدافعة إلكترونية...    

المثال تهدف فكرة إنشاء مجموعات مدافعة إلكترونية إلي التأثير على  فعلي سبيل

الحكومة في قضايا تهم المجتمع ، مثل : قضايا المساوة والعدالة االجتماعية والبيئة والعنف 

 والبطالة والطاقة ...ومن أمثلة المنظمات التي كونت مجموعات مدافعة إلكترونية منظمة 

Move On في الواليات المتحدة األمريكية لزيادة الضغط  1998لعام والتي تأسست في ا

العام على الكونجرس األمريكي فيما يتعلق بالقضايا ذات األهمية الوطنية. وتهدف المنظمة 

إلى إشراك الناس العاديين في السياسة من أجل تضييق الفجوة بين الرأي العام والعمل 

آالف ناشط عبر  611تضم أكثر من  التشريعي. وأساس عمل المنظمة قائم علي شبكة

اإلنترنت ، في مقابل أن لديها فقط عدد قليل من الموظفين ، وبالتالي يمكن أن تبقي التكاليف 

 منخفضة للغاية. 

هذا وتسمح المنظمة ألعضائها بتحديد القضايا التي ستعالجها المجموعة. باستخدام 

ات واستراتيجيات القضية. وينظر هذا الموقع ، يمكن لألعضاء الفرديين اقتراح أولوي

األعضاء اآلخرون إلى هذه االقتراحات ويستجيبون لها، ويتم تبني أكثر القضايا المدعومة 

على نطاق واسع باعتبارها قضايا ذات أولوية للمنظمة والتي يجب معالجتها خالل المؤتمر 

مالت وحماية البيئة السنوي الذي تعقده المنظمة. فعلى سبيل المثال كان إصالح تمويل الح

كانت  2111. وفي العام 2111هما المسألتين األكثر أهمية للمؤتمر الذي عقد في العام 

 .القضية التي تم االهتمام بها في المؤتمر السنوي موضوع الضريبة العقارية

وتوفر المنظمة أدوات ومعلومات من خالل موقع الويب الخاص بها وقوائم البريد 

دة كل عضو على حده على إحداث أكبر تأثير ممكن على المشكلة. بشكل اإللكتروني لمساع

عام، هذه األدوات والمعلومات هي أرقام الهاتف وأرقام الفاكس وعناوين البريد اإللكتروني 

ألعضاء الكونجرس وقائمة نقاط الحوار أو اإلحصائيات والمقاالت التي يمكن اقتباسها لدعم 

 مع أعضاء الكونجرس. المواقف المختلفة عند التحدث
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أيضا من أدوات المدافعة اإللكترونية التي قامت بها هذه المنظمة تنظيم مسيرات افتراضية 

للتعبير عن وجهة نظر الجمهور حول معارضة الحرب ضد  2113في واشنطن في العام 

العراق. ولقد تم استخدام هذه األداة من قبل منظمات أخري أيضا. فقد تم تنظيم مسيرات 

؛ والمنظمة الوطنية لشئون المدرسين ؛  فتراضية بواسطة المنظمة الوطنية لشؤون المرأةا

   والمنظمة الوطنية لشئون األطباء ...

وعلى الرغم من أن المسئولين السياسيين ال يرون أن الحمالت أو المسيرات 

حشود فعلية من االفتراضية ال تخلق التأثير نفسه الذي تحدثه االحتجاجات التي تتكون من 

الناس ، فإن النشاط االفتراضي يسمح لمن ال يستطيعون عادة المشاركة في االحتجاجات 

بسبب الصحة أو العمر أو المكان أو االفتقار إلى الموارد المالية ليصبحوا نشطين ، وأن 

يكون لهم صوت في السياسة. كما أن لديها ميزة السماح لألفراد بالتعبير عن معتقداتهم 

 سياسية دون خوف من العقاب أو االعتقال أو التعرض ألي مخاطر.ال

https://www.newtactics.org/ar/tactic/%D8%AA%D8%B7%D9%8 

 مواثيق الشرف في مهنة الخدمة االجتماعية وموضوع استخدام التكنولوجيا :

لمهنة الخدمة  Code of Ethicsتناولت بعض مواثيق الشرف أو الدساتير األخالقية 

االجتماعية موضوع الخدمة االجتماعية اإللكترونية أو استخدام التكنولوجيا في الخدمة 

االجتماعية ، ومن أبرز هذه المواثيق ميثاق شرف الجمعية القومية لألخصائيين االجتماعيين 

. والتالي عرضا لبنود 2118والصادر في العام   NASWفي الواليات المتحدة األمريكية 

 لميثاق المتعلقة بهذا الموضوع : ا

ينبغي لألخصائيين االجتماعيين أن يناقشوا مع العمالء سياسات األخصائيين  -1

 االجتماعيين المتعلقة باستخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمات المهنية لهم.

ينبغي أن يحصل األخصائيون االجتماعيون الذين يستخدمون التكنولوجيا لتوفير خدمات  -2

االجتماعية على موافقة مستنيرة من األفراد الذين يستخدمون هذه الخدمات أثناء  الخدمة

الفحص األولي أو المقابلة وقبل بدء الخدمات. ويجب على األخصائيين االجتماعيين 

تقييم قدرة العمالء على تقديم موافقة مستنيرة باستخدام التكنولوجيا للتواصل والتحقق من 

 هوية العمالء وموقعهم.

ينبغي لألخصائيين االجتماعيين الذين يستخدمون التكنولوجيا لتوفير خدمات الخدمة  -3

االجتماعية تقييم مدى مالءمة العمالء وقدرتهم على استخدام الخدمات اإللكترونية ) أو 

عن بعد أو االفتراضية (. يجب أن يأخذ األخصائيين االجتماعيين في االعتبار القدرة 

سمية للعمالء على استخدام التكنولوجيا لتلقي الخدمات وقدرة الفكرية والنفسية والج

العمالء على فهم الفوائد المحتملة ، والمخاطر ، والقيود المفروضة على هذه الخدمات. 

إذا لم يرغب العمالء في استخدام الخدمات المقدمة من خالل التكنولوجيا ، فيجب على 
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طرق بديلة للحصول علي خدمات الخدمة األخصائيين االجتماعيين مساعدتهم في تحديد 

 االجتماعية.

ينبغي أن يحصل األخصائيون االجتماعيون على موافقة مستنيرة من العمالء قبل إجراء  -4

 تسجيالت صوتية أو مرئية للعمالء أو السماح بمراقبة تقديم الخدمة من قبل طرف ثالث.

قبل إجراء أي بحث  ينبغي أن يحصل األخصائيون االجتماعيون على موافقة العميل -5

إلكتروني على العميل. وقد تنشأ استثناءات عندما يكون البحث ألغراض حماية العميل 

أو األشخاص اآلخرين من ضرر جسيم أو متوقع أو وشيك أو ألسباب مهنية أخرى 

 مقنعة.

ينبغي أن يضمن األخصائيون االجتماعيون الذين يستخدمون التكنولوجيا في توفير  -6

االجتماعية أن لديهم المعرفة والمهارات الالزمة لتقديم هذه الخدمات  خدمات الخدمة

بطريقة كفؤة. وهذا يشمل فهم تحديات االتصال الخاصة عند استخدام التكنولوجيا 

 والقدرة على تنفيذ استراتيجيات لمواجهة هذه التحديات.

في تقديم خدمات ينبغي أن يلتزم االخصائيون االجتماعيون الذين يستخدمون التكنولوجيا  -7

الخدمة االجتماعية بالقوانين التي تحكم التكنولوجيا وممارسة الخدمة االجتماعية في 

 الوالية التي يعمل بها هؤالء األخصائيين وفي الوالية التي يوجد فيها العميل.

ينبغي لألخصائيين االجتماعيين حماية سرية السجالت المكتوبة واإللكترونية للعمالء  -8

الحساسة األخرى. ويجب على األخصائيين االجتماعيين اتخاذ خطوات  والمعلومات

معقولة لضمان تخزين سجالت العمالء في مكان آمن وعدم إتاحة سجالت العمالء 

 لآلخرين غير المصرح لهم بالوصول إليها.

علي األخصائيين االجتماعيين اتخاذ خطوات معقولة لحماية سرية االتصاالت  -9

ي ذلك المعلومات المقدمة للعمالء أو ألطراف ثالثة. يجب أن يستخدم اإللكترونية ، بما ف

األخصائيون االجتماعيون إجراءات وقائية قابلة للتطبيق ) مثل التشفير وجدران الحماية 

وكلمات المرور أو كلمات السر ( عند استخدام االتصاالت اإللكترونية مثل : البريد 

وجلسات الدردشة عبر اإلنترنت واالتصاالت اإللكتروني والمشاركات عبر اإلنترنت 

 المتنقلة والرسائل النصية.

ينبغي لألخصائيين االجتماعيين تجنب نشر أي معلومات تعريفية أو سرية حول  -11

 العمالء على مواقع الويب المهنية أو غيرها من أشكال وسائل التواصل االجتماعي.

قات ثنائية أو متعددة مع ال يجوز لألخصائيين االجتماعيين الدخول في أي عال -11

األشخاص المشرف عليهم الذين يتعرضون لخطر استغالل المشرف أو ضرره المحتمل 

، بما في ذلك العالقات الثنائية التي قد تنشأ أثناء استخدام مواقع التواصل االجتماعي أو 

 الوسائط اإللكترونية األخرى.

 



 2020  أكتوبر(    1العدد )   - األولاجمللد  اجمللة العربية للمعلوماتية وأمن املعلومات

 

 

73 

 معوقات الخدمة االجتماعية اإللكترونيّة :

أن الخدمة االجتماعية اإللكترونية لها فوائد أو مميزات عديدة تم اإلشارة إليها ، في حين 

إال أن هناك بعض التحديات أو المعضالت أو المعوقات التي تواجه تطبيق الخدمة 

 االجتماعية اإللكترونية ، منها : 

 ضعف ميزانيات المؤسسات والجمعيات التي تمارس بها مهنة الخدمة االجتماعية. -1

لتكلفة المرتفعة لألجهزة والشبكات اإللكترونية المطلوب توفيرها لتطبيق الخدمة ا -2

 االجتماعية اإللكترونية. 

ضعف مهارات استخدام الحاسب اآللي وشبكة المعلومات الدولية ) االنترنت ( ووسائل  -3

 التواصل االجتماعي لدي الغالبية العظمي من األخصائيين االجتماعيين.  

مؤسسات والجمعيات بتوفير التدريب الكافي لألخصائيين االجتماعيين ، عدم اهتمام ال -4

 .مّما يؤدّي إلى صعوبٍة في دمجهم مع بيئة العمل الجديدة

عدم قدرة الغالبية العظمي من عمالء الخدمة االجتماعية على التعامل مع تكنولوجيا  -5

 المعلومات واالتصاالت المطبق والمستخدم في المؤسسات والجمعيات.

 .عدم القدرة على فهِم بعض الرسائل اإللكترونيّة ، والتي تحتاُج إلى توضيحٍ شفهي -6

التخوف من اختراق معلومات العمالء أو من عدم المحافظة الكاملة علي خصوصية  -7

نظرا لعدم اتخاذ االحتياطات االحترازية المرتبطة بأمن  وسرية معلومات العمالء

 المعلومات من قبل األخصائيين االجتماعيين عند استخدامهم الحاسب اآللي في عملهم.

 توصيات البحث :
ضرورة توفير الموازنات المناسبة لتوفير مقومات ممارسة الخدمة االجتماعية  -1

 اإللكترونية.

يس في كليات ومعاهد ومدارس وأقسام الخدمة ضرورة تدريب أعضاء هيئة التدر -2

 االجتماعية علي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 

 ضرورة تدريب طالب الخدمة االجتماعية علي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. -3

 ضرورة تدريب األخصائيين االجتماعيين علي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. -4

المهنية بناء علي استخدام تكنولوجيا المعلومات  ضرورة إعادة تنظيم الممارسة -5

 واالتصاالت.

العمل علي تصميم طرق تكنولوجية جديدة للدراسة والتشخيص والتدخل والعالج  -6

والتقييم والبحث تحترم كرامة عمالء الخدمة االجتماعية وحقهم في الخصوصية 

 والسرية.

لخدمة االجتماعية باستخدام التأكيد علي أهمية البحث عن مطالب واحتياجات عمالء ا -7

 طرق تحليل الشبكات االجتماعية. 
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الحمايررة المعلوماتيررة للحمايررة مررن الفيروسررات والتجسررس ،  برررامج اسررتخدام ضرررورة -8

األمنيرة  الضرعف نقراط الشبكة واكتشاف المعلومات ومراقبة لتشفير قوية أنظمة واستخدام

 وعالجها وتحديثها باستمرار.

الترردخل المهنرري القائمررة علررى تكنولوجيررا المعلومررات واالتصرراالت أهميررة تحليررل تجررارب  -9

 وغيرها من التقنيات الرقمية في مختلف مجاالت الممارسة المهنية واالستفادة منها.
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 مراجع البحث

 : المراجع العربية : أوال
) اإلسكندرية : المكتب  تكنولوجيا الخدمة االجتماعيةأبو الحسن عبد الموجود إبراهيم :  -1

 (.  2117الجامعي الحديث ، 

موسوعة الممارسة العامة المتقدمة للخدمة االجتماعية  أحمد محمد السنهوري : -2

،  2116) القاهرة : دار النهضة العربية ،  وتحديات القرن الواحد والعشرين الميالدي

2117 . ) 

 :المنصورةآفاق الحاضر وتطلعات المستقبل )  : اإلدارة اإللكترونيةأحمد محمد غنيم :  -3

 .( 2114المكتبة العصرية ، 

أمل عبد الكريم عباس : " ممارسة الخدمة االجتماعية اإللكترونية ) الفوائد والمعوقات (  -4

، دراسة مطبقة علي عينة من األخصائيين االجتماعيين ببعض المؤسسات االجتماعية " 

، كلية الخدمة  للدراسات والبحوث االجتماعيةمجلة كلية الخدمة االجتماعية  ،

 .2121، الفيوم : يوليو  21االجتماعية ، جامعة الفيوم ، العدد 

أيمن إسماعيل يعقوب : " استخدام الحاسبات اآللية في أنشطة وممارسات أجهزة تنظيم  -5

 ، كلية الخدمة االجتماعية ، جامعة مجلة دراسات في الخدمة االجتماعيةالمجتمع " ، 

 . 2114، القاهرة : أكتوبر  16، العدد 1حلوان ، المجلد 

المدافعة اإللكترونية وحماية المستهلك  تومادر مصطفي أحمد وإبراهيم صبري أحمد : -6

 (.  2114) اإلسكندرية : المكتب الجامعي الحديث ، من منظور تنظيم المجتمع 

، ترجمة مدحت محمد أبو النصر )  المفاهيم الرئيسية في العالقات العامة ساندرا كان : -7

 .  ( 2114القاهرة : المركز القومي للترجمة ، وزارة الثقافة المصرية ، 

المؤتمر العلمي طلعت مصطفي السروجي : " الخدمة االجتماعية في مجتمع متغير " ،  -8

مارس  21-19، جامعة حلوان ، القاهرة :  السادس عشر لكلية الخدمة االجتماعية

2113. 

هللا محمود محمد : " جودة مواقع كليات ومعاهد الخدمة االجتماعية في مصر علي عبد  -9

 المؤتمر العلمي الدولي السابع والعشرون لكلية الخدمة االجتماعية شبكة اإلنترنت " ،

 .  2114مارس  13-12، جامعة حلوان ، القاهرة : 

عبير حسن علي : " التدخل المهني بطريقة خدمة الجماعة والتخفيف من مشكلة  -11

المؤتمر العلمي الدولي السابع الخيانة الزوجية اإللكترونية عبر اإلنترنت " ، 

 .2114مارس  13-12، جامعة حلوان ، القاهرة :  والعشرون لكلية الخدمة االجتماعية

 (. 2118) عمان : دار وائل،  لكترونيةاإلدارة اإلعالء عبد الرازق السالمي :  -11

، ترجمة طلعت مصطفي العولمة والرعاية االجتماعية  فيك جورج وبول ويلدينج : -12

 (. 2115السروجي ) القاهرة : المركز القومي للترجمة ، وزارة الثقافة ، 
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محمد تركي موسي : " إسهامات المجتمع االفتراضي في تدعيم ثقافة الديموقراطية  -13

المؤتمر العلمي الدولي السابع والعشرون لكلية الخدمة لدي الشباب الجامعي" ، 

 .2114مارس  13-12، جامعة حلوان ، القاهرة :  االجتماعية

دمة االجتماعية ، استخدام الحاسب اآللي في مهنة الخمدحت محمد أبو النصر : "  -14

، شركة تيم  المؤتمر العلمي عن نظم المعلومات اإلدارية " ، المميزات والمحاذير

TEAM  1991للتدريب واالستشارات ، القاهرة : مارس. 

الندوة العلمية : : " الخدمة االجتماعية اإللكترونية " ،  مدحت محمد أبو النصر -15

، المعهد العالي للخدمة االجتماعية ، كفر  الخدمة االجتماعية والتكنولوجيا الحديثة

  .2121الشي( : 

 Towards a Code of Ethics for Socialمدحت محمد أبو النصر :  -16

Workers in Egypt ، المركز القومي للبحوث  المجلة االجتماعية القومية ،

 .1993، الجيزة : يناير  1، عدد  31االجتماعية والجنائية ، مجلد 

 االتجاهات الحديثة في الرعاية والخدمة االجتماعيةو النصر : مدحت محمد أب -17

 (.2113 )القاهرة : كلية الخدمة االجتماعية ،جامعة حلوان ،

االتجاهات الحديثة في الرعاية والخدمة االجتماعية مدحت محمد أبو النصر :  -18

 (. 2121)اإلسكندرية : المكتب الجامعي الحديث ، 

االتجاهات الحديثة في ممارسة الخدمة االجتماعية مدحت محمد أبو النصر :  -19

 ( . 2117الوقائية ) القاهرة : مجموعة النيل العربية ، 

مدحت محمد أبو النصر : االتجاهات المعاصرة في تنمية وإدارة الموارد البشرية  -21

 (.2117)القاهرة : مجموعة النيل العربية للطباعة والنشر ،  

اء والمخاطر المهنية في الخدمة االجتماعية األخطمدحت محمد أبو النصر :  -21

 (. 2121)اإلسكندرية : المكتب الجامعي الحديث ، 
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