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تعتبر البحوث البینیة من أهم أنـواع البحـث العلمـي التـي تتـسم بتكامـل المعرفـة التـي تعتمـد 
قابلــة للتنفیـــذ تفیـــد فــي التعامـــل مـــع علیهــا مهنـــة الخدمــة االجتماعیـــة ووضـــعها فــي قوالـــب تطبیقیـــة 

ــــة واالق ــــة واالقتــــصادیة والنفــــسیة متطلبــــات التنمیــــة االجتماعی تــــصادیة ومــــع المــــشكالت االجتماعی
وغیرهـــا مـــن المـــشكالت التـــي یعـــاني منهـــا المجتمـــع العربـــي بوجـــه عـــام والمجتمـــع المـــصري بوجـــه 

  . خاص
إن طبیعة الممارسة المهنیـة للخدمـة االجتماعیـة ال تعتمـد علـى أطـر علمیـة منفـصلة بقـدر   

لقـــد . لتعامـــل مـــع مـــشكالت المجتمـــع ومتطلبـــات التنمیـــةاعتمادهـــا علـــى األطـــر العلمیـــة المتكاملـــة ل
أظهـــرت نتـــائج البحـــوث العلمیـــة والخبـــرات المیدانیـــة ضـــعف أســـالیب التعامـــل الفردیـــة مـــن جانـــب 

ولعـل ذلـك مـا یتواكـب مـع التطـورات العلمیـة التـي . األقسام العلمیة مع حاجات ومشكالت المجتمـع
عــالمي والتــي تحــررت مــن االعتمــاد علــى أطــر ســادت مهنــة الخدمــة االجتماعیــة علــى المــستوى ال

ـــة  علمیـــة غیـــر تكاملیـــة فـــي التعامـــل مـــع مـــشكالت المجتمـــع وحـــل محلهـــا األطـــر العلمیـــة المتكامل
  .للتعامل مع مشكالت المجتمع وحاجاته

ٕواذا كـان تعلـیم الخدمـة االجتمـاعي فـي مـصر كدولـة رائـدة للخدمـة االجتماعیـة فـي الــوطن   
 علــــى وجـــــود الطـــــرق المهنیـــــة المتعــــارف علیهـــــا فـــــإن كلیـــــة الخدمـــــة العربــــي  یعتمـــــد علـــــى یعتمـــــد

االجتماعیــة جامعـــة حلـــوان حاولـــت أن تواكــب التطـــورات العالمیـــة فـــي هــذا الخـــصوص مـــن خـــالل 
وقـد ظهـر ذلـك واضـحا . تطویر مناهجها العلمیة والتطبیقیة وكذلك مـشروع تعـدیل الئحتهـا الداخلیـة

  . لطابع الخاص وغیرهافي أنشطة خدمة المجتمع والوحدات ذات ا
ومـــن هـــذا المنطلـــق ووفقـــا للتطـــورات العلمیـــة فقـــد كـــان مـــن الـــضروري االهتمـــام بتـــشجیع   

البحـــوث البینیـــة بـــین األقـــسام العلمیـــة والتـــي قــــد تـــسهم فـــي تـــوفیر البـــرامج التكاملیـــة للتعامـــل مــــع 
 اآللیــــة وبنــــاء علــــى ذلـــك تــــم وضــــع. مـــشكالت المجتمــــع وتحقیــــق التنمیـــة الــــشاملة والمــــستدامة بـــه

  .المناسبة یما یساعد في تحقیق األهداف المنشودة واالرتقاء بدور المهنة في المجتمع
  

  :أهداف البحوث البینیة بین األقسام العلمیة
  .تحقیق نوع من التعاون العلمي والتطبیقي بین األقسام العلمیة بما یحقق التكامل بینها )1
نمیـــة بـــه بـــشكل متكامـــل بحیـــث یـــوفر دراســـة احتیاجـــات المجتمـــع ومـــشكالته ومتطلبـــات الت )2

 .للباحثین والممارسین توفیر االستراتیجیات واألدوات والخطط المناسبة للتعامل
تــوفیر بــرامج وخطــط متكاملــة للتعامــل مــع المــشكالت واالحتیاجــات المتطــورة فــي المجتمــع  )3

 .اإلنساني تتناسب مع طبیعة المتغیرات والتنوعات والتباینات التي یتسم بها
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وجود عالقة تكاملیة بـین مهنـة الخدمـة االجتماعیـة ومؤسـسات المجتمـع وطوائفـه المختلفـة  )4
 .من خالل االستفادة من نتائج هذه الدراسات ومحاولة التحقق من فعالیتها

  
  :شروط إجراء البحوث البینیة بین األقسام

 .أن یكون البحث ضمن الخطة البحثیة للكلیة )1
  .كة في البحث على إجرائهموافقة األقسام العلمیة المشار )2
أن یعكس البحث التخصص الدقیق لكل قسم علمـي مـن  األقـسام المـشاركة بـه وفـي نفـس  )3

 .الوقت یعكس التكامل في دراسة المشكالت أو الخطط والبرامج
ٕأن یركز البحث البیني على موضـوعات غیـر تقلیدیـة أو تمثـل أهمیـة والحـاح فـي المجتمـع  )4

 .تطبیقوتقدم نتائج علمیة قابلة لل
 .یفضل أن یكون البحث نتیجة االتفاق مع هیئات أو مؤسسات أومن مقترحاتها )5
 .یفضل أن یكون للبحث تمویل داخلي أو خارجي رسمي وبموافقة األقسام العلمیة والكلیة )6
یكون للكلیة واألقسام العلمیـة للكلیـة الحـق فـي االسـتفادة مـن نتـائج هـذه األبحـاث وتوظیـف  )7

 .نتائجها بشكل مؤسسي
یجــوز مــشاركة المراكــز ذات الطــابع الخــاص فــي إجــراء مثــل هــذه البحــوث واالســتفادة مــن  )8

 .نتائجها وتوفیر الموارد المالیة الالزمة لها وفقا للوائح المالیة المعتمدة بها
  

  :ممیزات إجراء البحوث البینیة
  .الموافقة على نشر هذه البحوث في مجلة الكلیة والمؤتمر بالمجان )1
للجنـــة العلیــــا للترقیـــات أن تعامــــل هـــذه البحــــوث علـــى أنهــــا بحـــوث فردیــــة التوصـــیة لــــدى ا )2

 .للقائمین بها
أن تكون حقوق الملكیة الفكریة المطلقة مكفولة للبـاحثین وللكلیـة بحیـث ال یمكـن االقتبـاس  )3

 .منها أو الحصول علیها إال بموافقتهم
بحــاث العلمیــة الممولــة أن یكــون األولویــة للمــشاركین فــي األبحــاث البینیــة المــشاركة فــي األ )4

 .التي تجریها الكلیة أو مراكزها ذات الطابع الخاص
فـي حالـة تـسویقها إلـى % 30أن یكون للقائمین على إجراء هذه البحوث نسبة ال تقـل عـن  )5

 .هیئات أو جهات أو من خالل قاعدة البحوث العلمیة بالكلیة


