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بدأت الخدمة االجتماعية فى الوطن العربي من خالل 
 فى صورة جهود ىجماعة الرواد فى المجتمع المصر

 ثم بدأت الحاجة . األفراد المتعلمينتطوعية يقوم بها بعض
تزداد إلى وجود مهنيين مدربين على المهنة بصورة احترافية 
. مما دعا إلى إنشاء العديد من المؤسسات التعليمية فى مصر

ومن مصر انتشرت المهنة فى الدول العربية على نفس 
النسق وذلك من خالل االستعانة باألخصائيين االجتماعيين 

 ثم تطلبت الحاجة إقامة مؤسسات ، البدايةالمصريين فى
تعليمية لتعليم الخدمة االجتماعية فى هذه الدول لتحقيق 
. االكتفاء من األخصائيين االجتماعيين من أبناء البلد

واستعانت هذه المؤسسات فى البداية أيضاً بأعضاء هيئة 
التدريس من مصر، وفى نفس الوقت بدأت تعد أبنائها 

 . مهمةليقوموا بهذه ال
ومن أولى الدول التى قامت بذلك المملكة العربية 

والتى بدأت منذ وقت مبكر فى إعداد أبنائها ليتولوا ،السعودية
مهمة تعليم الخدمة االجتماعية منذ ما يزيد على عشرين 
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–ماجستير (وقد حصل العديد منهم على درجات علمية.عاماً
عمال، والكتاب الحالى يضم ملخصات لهذه األ). دكتوراه

وذلك فى إطار عمل علمى طموح يهدف إلى جمع اإلنتاج 
. الفكري للخدمة االجتماعية على مستوى الوطن العربي كله

حيث سبق هذا الجزء جزءان األول يتضمن ملخص لرسائل 
الماجستير والدكتوراه التى منحت من كلية الخدمة االجتماعية 

 ملخص ، والثانى٢٠٠٠بالفيوم جامعة القاهرة حتى عام 
لباقى الرسائل من نفس الكلية، وبعض الرسائل التى منحت 
من كلية الخدمة االجتماعية  جامعة حلوان من بداية 

، والمؤتمرات العلمية التى ١٩٩٠الدراسات العليا حتى عام 
عقدت خالل هذه الفترة على يستكمل هذا العمل فى أجزاء 

ج الفكري لكل  حتى يمكن إتاحة هذا اإلنتا-إن شاء اهللا–تالية 
 .الباحثين والممارسين فى الخدمة االجتماعية بأيسر السبل

ولقد حاول المؤلف أن يتضمن هذا الكتاب أكبر عدد 
ممكن من هذه الدراسات من خالل االستعانة بالزمالء 
األفاضل العاملين فى المملكة السعودية ولكن من الطبيعي أن 

 والمؤلف يتوجه ،يكون هناك بعض األعمال التى لم تذكر هنا
 الحاصلون على درجات - فى السعودية-للزميالت والزمالء
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علمية فى المملكة العربية السعودية أن يمدوه بما لديهم من 
دراسات سواء كانت رسائل علمية أو بحوث ترقى حتى 

 وبما يعمل فى النهاية ،يمكن إدراجها فى الطبعات القادمة
يعود بالخير على على دعم البناء النظري للمهنة وبما 

 .األكاديميين والممارسين لهذه المهنة العزيزة علينا جميعاً
ويمكن مراسلة المؤلف على العنوان البريدي الخاص 

 بالعمل وهو
– كلية الخدمة االجتماعية - الفيوم-جمهورية مصر العربية

 .٦٣٥١٤الرمز البريدي 
   com.@yahoo271kha:  أو البريد االلكتروني اآلتي

 

   وا وىل التوفيق
        

 املؤلف                 
 خليل عبد املقصود عبد احلميد.                                   د
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  كيفية البحث فى البيبلوجرافياكيفية البحث فى البيبلوجرافيا
فى إطار االرتقاء والتقدم بمهنة الخدمة االجتماعية 

 تأتى هذه الدراسة كمحاولة أولى من وتحقيق التراكم العلمى
نوعها لربط الخدمة االجتماعية بعصر المعلومات من خالل 

 وإتاحتها -كبداية-حصر رسائل الماجستير والدكتوراه
 .للباحثين بصورة ميسرة تحقق توفيراً للوقت والجهد

 البحث فى الببيلوجرافيا فقد تم وضع رقـم واحـد           ولسهولة
 .وصول إليها من خاللهومحدد لكل رسالة يمكن ال

 :وقد تم فهرسة الببيلوجرافيا وفقا لعدة مداخل

  ::وفقا للمجالوفقا للمجال: : أوالأوال
وقد تم ترتيب البحوث وفقا للمجال بحيث يكون المجال 
الذى تم إجراء أكبر عدد من البحوث فيه هو األول ثم الذى 

ومن ثم فقد بدأتُ بالمجال المدرسي ثم مجال . وهكذا.. .يليه
وقدتم ترتيب البحوث داخل كل مجال . وهكذارعاية الشباب 

بحيث تكون بحوث الدكتوراه أوالً ثم بحوث الماجستير وفقاً 
 .لتاريخ إجراء البحث من القديم إلى الحديث
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  ::وفقا للطريقةوفقا للطريقة: : ثانياًثانياً
يمكن الرجوع للدراسة والتعرف على الطريقة المهنية 

 .التى استخدمت فيها

  : : وفقا للسنةوفقا للسنة: : ثالثاًثالثاً
 للدراسة والتعرف على السنة التى أجريت يمكن الرجوع

 .فيها الدراسة
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الدراسات العليا في كليات البنات التابعة :عودالجوهرة بنت فهد آل س)*(

 .مقال على شبكة االنترنت. للرئاسة العامة لتعليم البنات
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    تمهيـدتمهيـد
أنشئت الرئاسة العامة لتعليم البنات كأول تنظيم حكومي 
لتعليم البنات في المملكة وذلك بصدور المرسوم الملكي في 

هـ، القاضي بتنظيم القواعد التي تحكم ١٣٨٠ محرم عام ١٥
تعليم البنات في المجتمع السعودي والتي نظمت إدارتها 
بتقسيم البالد إلى مناطق وإدارات تشرف على التعليم في 
مراحل التعليم العام للفتاة وذلك تلبية لمطلب توفير التعليم 

قا  وتحقي،للفتاة السعودية وفق تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف
ألهداف التنمية الشاملة ومواكبة للتقدم العلمي والمعرفي 
والتقني واستكماال لمنظومة التعليم في المملكة العربية 

 ١١ فـي ٨٤٢السعودية صدر األمر السامي الكريم رقم 
هـ والذي شُكل بمقتضاه لجنة عليا لدراسة ١٣٨٨صفر 

ووضع مشروع للتعليم الجامعي للبنات، والذي كانت أولى 
ثماره افتتاح أول كلية تربية للبنات في المملكة في العام 

هـ في مدينة الرياض تحت مظلة ١٣٩١/ ١٣٩٠الجامعي 
الرئاسة العامة لتعليم البنات وقد بلغ عدد الطالبات المسجالت 

 طالبة تلتها تباعا افتتاح كليات للبنات في ٨٠فيها هذا العام 
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 كلية في ٣٦دها إلى مناطق المملكة المختلفة ليصل حاليا عد
 ١٥٠منطقة من مناطق المملكة المختلفة وتضم حوالي ١١

حددت .  تخصصا١٦ألف طالبة في مرحلة البكالوريوس في 
لكليات البنات مجموعة من األهداف في ضوء وثيقة سياسة 
التعليم في المملكة العربية السعودية إلعداد مدرسات مؤهالت 

وسد حاجة المدارس في مراحل ،  عالياًتأهيال علميا وتربوياً
التعليم العام للبنات بالمدرسات التربويات والموجهات 
والمديرات، وتوفير فرص الدراسة الجامعية للطالبات 

 .السعوديات، وتنمية واستثمار الثروة البشرية للمجتمع
أنشئت اإلدارة العامة لكليات البنات والتي تحولت فيما بعد 

بنات لتتولى مهام اإلشراف على لوكالة الرئاسة لكليات ال
التعليم العالي للبنات وخصصت لها ميزانية منفصلة عن 
الرئاسة العامة لتعليم البنات لتحقيق اإلشراف على كليات 

 .البنات
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  الدراسات العليا في كليات البناتالدراسات العليا في كليات البنات
بدأت الدراسة في مرحلة الدراسات العليا في كليات البنات 

 وذلك بعد موافقة اللجنة هـ١٣٩٦/١٣٩٧في العام الدراسي 
العليا لسياسة التعليم في المملكة على مشروع الئحة 
الدراسات العليا الذي تقدمت به الرئاسة العامة لتعليم البنات، 

 .وذلك بقيد اثنتين وثالثين طالبة في دبلوم التخصص
 :وكان من أهم أهداف الدراسات العليا في كليات البنات

هيئة التدريس للتدريس في  إعداد أجيال من أعضاء -١
المستوى الجامعي للطالبات وذلك بعد حصولهن 

على المؤهالت الالزمة لشغل هذه الوظائف،  
والنهوض بالبحث العلمي والتأليف والترجمة في 
مختلف مجاالت العلوم والتربية لإلسهام في التقدم 

 .العلمي في اآلداب والعلوم
الفتاة السعودية  فتح مجاالت الدراسات العليا أمام -٢

استكماال لهيكل التعليم العالي للبنات في المملكة، 
وتحقيقا للتنمية االجتماعية التي تعتبر من أهم 

 .مقومات النهضة الشاملة
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ويقوم باإلشراف على الدراسات العليا في كليات البنات 
عمادة خاصة تسمى بعمادة الدراسات العليا تابعة لوكالة 

 .كليات البنات

  ت العلمية التي تمنحها كليات البناتت العلمية التي تمنحها كليات البناتالدرجاالدرجا
 :تمنح كليات البنات الدرجات العلمية اآلتية

 . الدبلوم العام في التربية-١
 . دبلوم التخصص-٢
 . درجة الماجستير-٣
 .  درجة الدكتوراه-٣

  مجاالت الدراسات العليا في كليات البناتمجاالت الدراسات العليا في كليات البنات
تختلف مجاالت الدراسة في مرحلة الماجستير والدكتوراه 

الف األقسام التعليمية والتخصصات المتاحة سنويا بكل باخت
 :قسم ويمكن إيجازها فيما يلي

  الدراسات اإلسالمية واألدبيةالدراسات اإلسالمية واألدبية: : أوالأوال
وتشمل التفسير وعلوم القـرآن،     :  الدراسات اإلسالمية  -١

الحديث وعلومه، الفقه وأصـوله، العقيـدة والمـذاهب         
 .المعاصرة
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:  تخصصـات   اللغة العربية وآدابها وتتضـمن ثالثـة       -٢
 .الدراسات اللغوية، والدراسات األدبية، والبالغة والنقد

األدب، :  اللغة اإلنجليزية وآدابها وتتضمن تخصصين     -٣
 .واللغويات

التاريخ اإلسالمي،  :  التاريخ ويشمل أربعة تخصصات    -٤
والتاريخ الحديث، والتاريخ القديم، وتـاريخ العصـور        

 .الوسطي
: ربعـة تخصصـات هـي      الجغرافيا ويندرج تحتها أ    -٥

الجغرافيا الطبيعية، والجغرافيا التاريخية، والجغرافيـا      
 .البشرية، والخرائط والمساحة

:  التربية وعلم النفس وتتضـمن أربعـة تخصصـات         -٦
التربية اإلسالمية، والمناهج وطرائق التدريس، واإلدارة      

 .والتخطيط التربوي، وعلم النفس التربوي
المكتبــات : صصــين المكتبــات وتشــتمل علــى تخ-٧

 .والمعلومات، والوثائق
أما مرحلة الماجستير فقد بدأت الدراسة فبها في العام 

هـ بتسجيل إحدى وعشرين طالبة ١٣٩٧/١٣٩٨الدراسي 
بينما بدأت الدراسة في مرحلة الدكتوراه في العام الدراسي 
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 .هـ بقيد أربع طالبات في هذه المرحلة١٣٩٩/١٤٠٠
ه على مستوى المملكة من ومنحت أول درجة للدكتورا
هـ  بقيد أربع ١٤٠٣/١٤٠٤كليات البنات في العام الدراسي 

طالبات  حصلت عليها خريجة في اللغة العربية تخصص 
 .نحو وصرف

هذا ويبلغ عدد كليات البنات التي يوجد فيها برامج 
هـ ١٤٢٢/١٤٢٣للدراسات العليا في هذا العام الدراسي 

: اطق من مناطق المملكة وهيكلية كائنة في أربع من) ١٤(
، )جدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة(الرياض، والغربية 

ويبلغ عدد التخصصات المتوفرة في هذه . والقصيموالشرقية، 
تخصصا ١٤ األدبية،  تخصصا من التخصصات٢٢البرامج 

 تخصصات من تخصصات ٤من التخصصات العلمية، و
صصات الخدمة  تخصصات من تخ٤االقتصاد المنزلي، و

 .االجتماعية
ويبلغ عدد الطالبات المقيدات في هذه المراحل في العام 

 . طالبة٩٥٠هـ ١٤٢٢/ ١٤٢١الدراسي 
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  الدراسات العلميةالدراسات العلمية: : ثانياثانيا
مجاالت الدراسة في مرحلتي الماجستير والدكتوراه في 

 :الدراسات العلمية هي
 الرياضيات، وتمـنح الدرجـة العلميـة فـي أحـد           -١

لرياضيات البحتـة، أو الرياضـيات      ا: التخصصات
 .التطبيقية، أو اإلحصاء الرياضي

إما فيزياء نظريـة،    :  الفيزياء، وتتضمن تخصصين   -٢
 .وإما الفيزياء التجريبية

الكيميـاء العضـوية، والكيميـاء      :  الكيمياء وتشمل  -٣
 .الالعضوية

 علم النبات، ويتضمن بيئة نباتية، وكائنـات دقيقـة،          -٤
 .اءوعلم وظائف األعض

مفصليات وطفيليات، وبيئة   :  علم الحيوان،  ويتضمن    -٥
 .نباتية، وأنسجة  وخلية، علم وظائف األعضاء

  االقتصاد المنزلياالقتصاد المنزلي: : ثالثاثالثا
مجاالت الدراسات العليا في هذا المجال يكون في أحد 

 :التخصصات اآلتية
 . التغذية وعلوم األطعمة-
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 . المالبس والنسيج-
 . السكن وإدارة المنزل-

.تربية الفنية ال-

  الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعية: : رابعارابعا
خدمة الفرد، وخدمة : وتتضمن أربعة تخصصات

 .الجماعة، وتنظيم المجتمع، وتخطيط اجتماعي
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--١٤٠٢١٤٠٢حصاد عشرين عاما من حصاد عشرين عاما من 
  من خريجات الدراساتمن خريجات الدراساتهـ هـ ١٤٢٢١٤٢٢

من كليات البنات الحاصالت على من كليات البنات الحاصالت على 
  الماجستير والدكتوراهالماجستير والدكتوراه
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بالدعم السخي في فترة  بفضل من اهللا تعالى وتوفيقه ثم 
عشرين عاما الماضية  ومنذ أن تولى خادم الحرمين 
الشريفين  الملك فهد بن عبد العزيز  حكم البالد تطورت 
برامج الدراسات العليا في كليات البنات نتيجة لتوفير 
احتياجات هذه النوعية من الدراسة، مما أتاح الفرصة أمام 

 للحصول على الدرجات طالبات المملكة العربية السعودية
العلمية الماجستير والدكتوراه في مختلف التخصصات العلمية 

تخصصا والتخصصات اإلسالمية  األدبية ) ١٥(وعددها 
تخصصا وأربعة تخصصات في ) ٢٣(والبالغ عددها 

تخصصات في الخدمة االجتماعية ) ٤(االقتصاد المنزلي و
هذه وهذا أدى إلى نمو مطرد في عدد الحاصالت على 

 . الدرجات العلمية عاما بعد عام
أن عدد ) ١(وتبين البيانات الموضحة في الجدول رقم 

الخريجات الحاصالت على الماجستير والدكتوراه من كليات 
البنات قد تزايد عاما بعد عام خالل فترة العشرين عاما 

وبذلك يمكننا القول إن حصاد هذه السنوات . الماضية
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) ٥٠٩(على درجة الماجستير، وحاصلة ) ١٠٧٨(العشرين 
 .حاصالت على درجة الدكتوراه

ذه الفترة زيادة في أعداد وكان نتيجة ذلك أن شهدت ه
الهيئة التعليمية من السعوديات العامالت في كليات أعضاء 

البنات مما ساهم  في رفع نسبة السعودة بعد أن كانت نسبة 
في كليات السعوديات من أعضاء الهيئة التعليمية العامالت 

ارتفعت % ٣٠،٣هـ يمثلن ١٤٠٤/١٤٠٥البنات في عام 
مما % ٦٥،٤هـ لتمثل ١٤٢١/١٤٢٢هذه النسبة في عام 

يعبر عن تطور ونجاح توظيف الكوادر الوطنية النسائية من 
أعضاء هيئة التدريس في كليات البنات وتوليهن قيادة العملية 

 .التعليمية بها
ضاء هيئة التدريس ومن المتوقع سعودة جميع وظائف أع
 - بمشيئة اهللا تعالى-في الكليات في السنوات القليلة القادمة

 للخطوات التي تتخذها وكالة كليات البنات وذلك نظراً
باستقطاب الكفاءات المتميزة لدعم وتطوير البحث العلمي مع 
تطوير أوجه التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العالقة، 

عضاء الهيئة التعليمية لمقابلة والسعي من أجل زيادة عدد أ
/ زيادة الطلب على االلتحاق بالكليات والوصول بمعدل أستاذ
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 في الدراسات العلمية ١٧:١طالبة في الكليات إلي 
 في الدراسات النظرية مع االهتمام ٢٢:١والتطبيقية، و

بتحسين مستوى الخدمة التي تقدم للطالبات في الكليات من 
 .وى الجهاز اإلداري والفنيخالل  تحسين نوعية ومست
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أعداد الطالبات أعداد الطالبات ). ). ١١((الجدول رقم الجدول رقم 
والخريجات في الدراسات العليا بكليات والخريجات في الدراسات العليا بكليات 

هـ حتى هـ حتى ١٣٩٧١٣٩٧/ / ١٣٩٦١٣٩٦البنات من عام البنات من عام 
  ..هـهـ١٤٢٢١٤٢٢//١٤٢١١٤٢١عام عام 

 العام الخريجــات الطالبــات

الدكتوراهالماجستير
المجموع

الدكتوراهالماجستير
المجموع

 -     ٢   ٢ هـ٩٦/١٣٩٧

 -     ٢١   ٢١ هـ٩٧/١٣٩٨

 -     ٣٩   ٣٩ هـ٩٨/١٣٩٩

 ١   ١ ١٢٩   ١٢٩ هـ٩٩/١٤٠٠

 ٧   ٧ ١٨٢   ١٨٢هـ١٤٠٠/١٤٠١

 ١٣   ١٣ ٢٢٢ ٤ ٢١٨هـ١٤٠١/١٤٠٢

 ٣٣ ١ ٣٢ ٢٥٠ ١٨ ٢٣٢هـ١٤٠٢/١٤٠٣

 ٥١ ١ ٥٠ ٣٠٦ ٢٨ ٢٧٨هـ١٤٠٣/١٤٠٤

 ٤١   ٤١ ٣٦٠ ٨٧ ٢٧٣هـ١٤٠٤/١٤٠٥

 ٤٤ ٢ ٤٢ ٣٧٧ ٩٠ ٢٨٧هـ١٤٠٥/١٤٠٦
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 ٤١ ٧ ٣٤ ٤٦٠ ١٤٨ ٣١٢هـ١٤٠٦/١٤٠٧

 ٨٥ ١٥ ٧٠ ٥٠٥ ١٨٩ ٣١٦هـ١٤٠٧/١٤٠٨

 ٦٣ ١٠ ٥٣ ٤٦١ ٢٢٢ ٢٣٩ هـ١٤٠٩

 ٩٥ ٤٣ ٥٢ ٤٨٩ ٢٥٨ ٢٣١هـ١٤١٠/١٤١١

 ٩١ ٤٢ ٤٩ ٥٥٣ ٢٦٨ ٢٨٥هـ١٤١١/١٤١٢

 ٥٦ ١٩ ٣٧ ٥٧٥ ٢٨٢ ٢٩٣هـ١٤١٢/١٤١٣

 ٨٧ ٣٠ ٥٧ ٥٩٦ ٢٨٦ ٣١٠هـ١٤١٣/١٤١٤

 ٨١ ٣٦ ٤٥ ٦٢٩ ٢٧٦ ٣٥٣هـ١٤١٤/١٤١٥

 ١٠٢ ٤١ ٦١ ٦٣٧ ٢٧٥ ٣٦٢هـ١٤١٥/١٤١٦

 ١٠٩ ٥٦ ٥٣ ٧٣١ ٢٩٦ ٤٣٥هـ١٤١٦/١٤١٧

 ١٠٤ ٤٩ ٥٥ ٧٨٩ ٣٠٠ ٤٨٩هـ١٤١٧/١٤١٨

 ١٠٦ ٢٩ ٧٧ ٨٢٧ ٣٠٨ ٥١٩هـ١٤١٨/١٤١٩

 ١٢٦ ٣٩ ٨٧ ٤٦٥ ١٣٨ ٣٢٧هـ١٤١٩/١٤٢٠

 ١٣٠ ٤٠ ٩٠ ٩٥٨ ٣٨٤ ٥٧٤هـ١٤٢٠/١٤٢١

 ١٤٠ ٥٤ ٨٦ ٩٥٠ ٣٧٠ ٥٨هـ١٤٢١/١٤٢٢

١٠٧٨٥٠٩١٥٨٧       المجموع
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))١١((
نحو منظور ثنائي المدخل  :نورية محمد المعيلينورية محمد المعيلي

لطريقة العمل مع الجماعات لمساعدة جماعات النشاط 
  .المدرسي في تحقيق األهداف التربوية للمدرسة

    ::الطريقةالطريقة
 .خدمة جماعة

    ::المجالالمجال
الي للخدمة االجتماعية المعهد الع،دكتوراه،مدرسى

أحمد / األستاذ الدكتور:إشراف .نات بالرياضللب
 م ١٩٩٠. فوزي الصادي

    --::األهداف األهداف 
 في وصف وتحليل جماعات النشاط المدرسي -١

 ضوء الواقع الفعلي للممارسة 
وصف وتحليل المعوقات التي تحد من تحقيق  -٢

 .جماعات النشاط المدرسي ألهدافها التربوية
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لي منظور ثنائي المدخل إمحاولة التوصل  -٣
للعمل مع جماعات النشاط المدرسي و الذي 

 .قد يؤدي إلي تحقيق األهداف التربوية

    -- : :دراسةدراسةتساؤالت التساؤالت ال
ما هي أهم الصعوبات التي تحد من تحقيق  -١

 .جماعات النشاط المدرسي لألهداف التربوية
هل يسمح الواقع الفعلي لمدارس تعليم البنات  -٢

 .ع الجماعاتبممارسة طريقة العمل م

    ::نوع الدراسةنوع الدراسة
 .وصفية تحليلية

    ::المنهج المستخدمالمنهج المستخدم
 ).الشامل والعينة(المسح االجتماعى بنوعيه

    --::األدوات  األدوات  
استمارة استبيان موجهة إلي المشرفات  -١

 .االجتماعية
استمارة استبيان موجهة إلي الطالبات  -٢

 لي جماعات النشاط إالمنضمات 
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  .اتعيمقابالت شبة مقننة للموجهات االجتما -٣
  . مقابالت شبة مقننة لرائدات النشاط -٤

  : : المجال المكاني المجال المكاني 
 .المدارس المتوسطة لتعليم البنات بمدينة الرياض

    --::المجال البشريالمجال البشري
جميع المشرفات االجتماعيات العامالت في  -١

 ) ٧٤(المدارس المتوسطة بمدينة الرياض وعددهن 
  .مشرفة

جميع الموجهات االجتماعيات في كل من توجيه  -٢
 ) ١٦(رق وغرب مدينة الرياض وعددهن ش

  .موجهة
 .رائدة) ٣٠(عينة من رائدات النشاط و عددهن  -٣
عينة من الطالبات المنضمات لجماعات النشاط  -٤

  .طالبة) ٣٠٠(وعددهن 
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    --::نتائج البحث نتائج البحث 
مـا هـي أهـم      مـا هـي أهـم      ""بالنسبة للتسـاؤل األول وهـو       بالنسبة للتسـاؤل األول وهـو       : : أوالً  أوالً  

الصعوبات التي تحد مـن تحقيـق جماعـات النشـاط            الصعوبات التي تحد مـن تحقيـق جماعـات النشـاط            
    : : ""رسي لألهداف التربويةرسي لألهداف التربويةالمدالمد

تحرص المدرسة على اإلعالن عن جماعات  -١
النشاط المدرسي المختلفة داخل المدارس من قبل 

صادر مثل المشرفة االجتماعية،والمدرسات عدة م
 . و المديرة والمراقبات

أن المسئولة عن تحديد هذه الجماعات هي  -٢
المشرفة االجتماعية ثم المديرة ثم الطالبات ثم 

 .  و المدرساتجهةالمو
أن هناك تنوعاً في جماعات النشاط المدرسي  -٣

ثل الجماعات فبعضها ما هو مرتبط بالمنهج م
ما هو مرتبط بالنشاط الحر العلمية و الدينية و

 . ثل الجماعات االجتماعية و الفنيةالمكمل له م
أن طريق انضمام الطالبة لجماعة النشاط تكون  -٤

األول ثم على بناء على رغبتها و هي األساس 
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أساس تساوي اإلعداد في كل جماعة نشاط ثم 
 .اً على رغبة رائدة النشاط أخيراًبناء

أن هناك عالقة ارتباطيه قوية بين ترك الحرية  -٥
للطالبة في اختيار جماعة النشاط و تحقيق 

  .األهداف التربوية للمدرسة
أن هناك مصادر متعددة للميزانية و بإمكان  -٦

 استغالل هذه المصادر في المشرفة االجتماعية
  .تنفيذ خطط النشاط المدرسي

أن هناك عالقة ارتباط قوية بين حصول الرائدة  -٧
 في تحقيق إسهامهاعلى حوافز تشجيعية وبين 

  .جماعات النشاط ألهدافه التربوية
أن جماعات النشاط المدرسي تعمل على تحقيق  -٨

األهداف التربوية المرغوبة التي تسعى إليها 
وقائية النشائية واإلهداف األ مثل المدرسة

 .عالجيةالو
أن هناك صعوبات تحد من تحقيق جماعات  -٩

النشاط المدرسي األهداف التربوية مثل نقص 
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دم وضوح عمكانيات الالزمة لتنفيذ النشاط واإل
  .الهدف من جماعة النشاط

ربط عمل جماعات النشاط بالمعرض السنوي -١٠
تحد من تحقيق وغيرها من األسباب األخرى التي 

  .جماعات النشاط ألهدافها
هل يسمح الواقـع    هل يسمح الواقـع    " "  بالنسبة للتساؤل الثاني وهو       بالنسبة للتساؤل الثاني وهو      --ثانياًثانياً

الفعلي لمدارس تعليم البنات بممارسة طريقة العمل مع        الفعلي لمدارس تعليم البنات بممارسة طريقة العمل مع        
جاءت جاءت فقد  فقد  " " الجماعات وفق األصول المهنية للممارسة      الجماعات وفق األصول المهنية للممارسة      

  : : هذه النتائج وفقاً لما يلي هذه النتائج وفقاً لما يلي 
مة أن الغالبية من المشرفات متخصصات في الخد -١

االجتماعية عدا فئة قليلة غير متخصصات في هذه 
  .المهنة

أن غالبية  المشرفات يحرصن على عقد  -٢
اجتماعات مع رائدات النشاط فيما يختص بالعمل 

 .مع جماعات النشاط
ن وجود خطة تسير عليها توجد عالقة ارتباطيه بي -٣

 . تحقيق األهداف التربوية للمدرسةالجماعة و
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رفات يتابعن ما ينفذ من خطط أن الغالبية من المش -٤
 .للجماعات في المدرسة

أن غالبية  المشرفات يحرصن على تشكيل مجلس  -٥
لكل جماعة نشاط في المدرسة  بينما فئة قليلة 

 .منهن ال يحرصن على تشكيل مجلس لكل جماعة
 يقمن بعقد جالسإن غالبية من أفدن بوجود هذه الم -٦

ال ن قلة منهن  أاجتماعات معها بينما يالحظ
  .يحرصن على تشكيل مجلس لكل جماعة

أشارت النتائج بأن هناك بعض المشرفات ال يتفق  -٧
عدادهن المهني مع تطبيق طريقة العمل مع إ

 .عدة الجماعات في المدرسة نتيجة أسباب
قيام المشرفة االجتماعية بالعديد من المسئوليات  -٨

المرتبط بممارسة الخدمة االجتماعية بشكل عام 
مسئوليات اإلدارية قد يعيقها عن أداء إلي جانب ال

  .دورها كمشرفة خدمة اجتماعية
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وبناء على تلك النتائج تم صياغة منظور علمي يعتمد 
ن من مداخل طريقة العمل مع يعلى مدخلين أساسي

 وهما المدخل التنموي و المدخل التفاعلي و ذلك ،الجماعات
 .ف التربويةلمساعدة جماعات النشاط المدرسي لتحقيق األهدا
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))٢٢((
دور خدمة الفرد  :حصة سعد محمد الشعيبىحصة سعد محمد الشعيبى

 داخل المدرسة الناجمة عن  فى مواجهة معوقات التوافق
 :المجال ،فردخدمة  :الطريقة . األسريةبعض الظروف

المعهد العالى للخدمة االجتماعية  ،ماجستير .أسرية-مدرسية
ف محمود ود ثريا عبد الرؤ.أ :إشراف للبنات بالرياض 

 م١٩٨٤ . هدى عبد الفتاح محمدد. أو بريلج

  ::فروض البحث فروض البحث 
ليس هناك عالقة بين توافق الطالبة داخل المدرسة وبين  - أ

  .)األسرىالتفكك ( السيئة األسريةالظروف 
 الطالبات سيء التوافق داخل ع مدورليس لخدمة الفرد  - ب

تفكك ( من ظروف أسرية سيئة المدرسة والالتى يعانين
 ).أسرى

  .رى ضمانا للحيدةف الفرض الصاستخدامالباحثة ولقد راعت 

 .تجريبية  :نوع الدراسة 
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    ::المنهج المستخدم المنهج المستخدم 
 .تجريبى

  األدوات المستخدمة األدوات المستخدمة   
 . مقياس التوافق داخل المدرسة-١
 المقابلة  -٢

  من أعداد الباحثة –استمارة الظروف األسرية -٣

  من أعداد الباحثة –استمارة المستوى االقتصادى -٤

     : :مجال المكانىمجال المكانىالال
 والمتوسطة ، المتوسطة الرابعة عشر،كل من المدرستين

 .الثانية والعشرين فى حى الحجاز بمدينة الرياض

     : :المجال البشرىالمجال البشرى
  طالبة ٦٥٦ وعددهن المدرستين اتبعينة من طال -١

   أهم النتائج التى أمكن التوصل إليها  أهم النتائج التى أمكن التوصل إليها 
قة أشارت نتائج اختبار الفرض األول إلى أن هناك عال -١

 بين توافق الطالبة داخل المدرسة وبين ظروفها
 ).التفكك األسرى(األسرية البيئة 
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أما نتائج اختبار الفرض الثانى فقد أوضحت أن لخدمة  -٢
الفرض دور مع الطالبات سيئ التوافق داخل المدرسة 

 ).تفكك أسرى(روفهن األسرية سيئة والالتى ظ
 إلى رفض ومن ثم أمكن القول بأن النتائج السابقة أدت

قبول فروض البحث الصفرية واستبدالها بالفروض األصلية 
 : التى تقول 

درسة وبين هناك عالقة بين توافق الطالبة داخل الم -١
 ). التفكك األسرى ( الظروف األسرية السيئة

 دور مع الطالبات سيئ التوافق داخل دلخدمة الفر -٢
تفكك (ظروف األسرية السيئة المدرسة نتيجة لل

 ).  أسرى
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))٣٣((
 المعاملة الوالدية: شيخه سعد عبد اهللا الشريفشيخه سعد عبد اهللا الشريف

بالمرحلة  وعالقتها بالتحصيل الدراسى للفتاة المراهقة
 ،خدمة فرد :الطريقة.دور خدمة الفرد حيالها و المتوسطة
 ة المعهد العالى للخدم، ماجستير.أسرة– مدرسية :المجال

ليلى محمود . دفإشرا.  للبنات  بالرياض االجتماعية
 .م١٩٨٤ ،رغنى جاويشمي

  ::أهداف الدراسة أهداف الدراسة 
 والتحصيل ةالكشف عن العالقة بين المعاملة الوالدي

 الدراسى لدى الفتاة المراهقة

  ::فروض الدراسة فروض الدراسة 
 هناك عالقة بين المعاملة الوالدية والتحصيل -١

 .الدراسى للفتاة المراهقة
 هناك عالقة بين أساليب المعاملة السوية والتحصيل -٢

 .فتاة المراهقةالمرتفع لل
 هناك عالقة بين أساليب المعاملة الالسوية -٣

والتحصيل المنخفض للفتيات                                     
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 .     فى مرحلة المراهقة
 خدمة الفرد لها دور فى تعديل بعض من أساليب -٤

 .ة الوالديه الالسويهالمعامل

   : :دراسةدراسةدوات الدوات الأأ
أعداد " مقياس المعاملة الوالدية كما تدركها الفتيات -١

 ."الباحثة 
                     . المقابلة-٢
 .دراسة الحالة-٣
  . المالحظة-٤
 .الوثائق والمستندات -٥
 . تحليل محتوى المقابالت-٦

  ::المجال المكانى المجال المكانى 
لمدرستين الحادية عشر ا:البحث فى كل من تم تطبيق 

والسابعة والثالثون المتوسطة فى حى عسير بمدينة 
 .الرياض

  : : المجال البشرى المجال البشرى 
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مجموعة من طالبات الصف الثانى بالمدرستين السابق ) أ( 
للباحثة  طالبة حيث تم) ٣٠٠(ذكرهما، وتتكون من 

التجانس بعد ذلك بين أفراد هذه العينة تمهيداً إلجراء 
 .البحث

 . من أمهات الطالبات الالتى تمت دراسة حاالتهنعينة) ب(

 .بعض مدرسات المواد) ج (

  : : نتائج البحث نتائج البحث 
  :: األول  األول ضضنتائج الفرنتائج الفر

 الى ثبوت ايجابية العالقة بين ضأشارت نتائج هذا الفر
 كما أشارت .التحصيل الدراسى وأساليب المعاملة السوية

ن لى وجود عالقة عكسية غير معنوية بيإنتائج هذا الفرض 
 .التحصيل الدراسى وأساليب المعاملة الالسوية من الوالدين

  ::نتائج الفرض الثانى نتائج الفرض الثانى 
أشارت نتائج الدراسة الى وجود عالقة بين المعاملة 

 وقد ،السوية كما تدركها الفتاة وتحصيلها الدراسى المرتفع
 .اختلفت معنوية تلك العالقة من أسلوب آلخر
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  :: الثالث  الثالث ضضنتائج الفرنتائج الفر
لدراسة الى وجود عالقة بين المعاملة الال أشارت نتائج ا

 وقد ،سوية كما تدركها الفتاة وتحصيلها الدراسى المنخفض
 .اختلفت معنوية تلك العالقة من أسلوب آلخر

  :: الرابع  الرابع ضضنتائج الفرنتائج الفر
اتضح من نتائج الحاالت الفردية فى القياس القبلى والبعدى 

بار داللة  وباخت،أن ثمة استجابة للتدخل المهنى من الباحثة
الفروق بين القياسين فى جميع أساليب المعاملة اتضح أنها 

 .ذات داللة إحصائية
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 :سلمى عبد الرحمن محمد الدوسرىسلمى عبد الرحمن محمد الدوسرى
تنظيم  الطريقة .ممارسة طريقة تنظيم المجتمع فى المدارس

المعهد العالى للخدمة ،   ماجستيرمدرسى،: المجال،مجتمع
مديحه / الدكتورة إشراف  االجتماعية للبنات بالرياض

 .م١٩٨٥مصطفى فتحى  

  :    :    ف البحثف البحثااهدهدأأ
توجيه النظر واالهتمام نحو ممارسة طريقة تنظيم  -١

 المجتمع فى المدارس المتوسطة للبنات
على جوانب ممارسة مة فى اللقاء والضوء المساه-٢

 .جتمع فى المدارس المتوسطة للبناتطريقة تنظيم الم
 لممارسة طريقة تنظيم محاولة التوصل لدور مقترح -٣

اره  فى بحوث بالمجتمع فى المدارس يصلح الخت
 .قادمة

  
  

  --::تساؤالت البحثتساؤالت البحث
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ما التنظيمات المدرسية التى تمارس من خاللها  -١
قة تنظيم المجتمع لخدمة مجتمع المدارس والبيئة يطر

 ؟الخارجية للمدرسة
ما دور األخصائية االجتماعية فى كل تنظيم من  -٢

 ة التنظيمات السابق
ما الصعوبات التى تعوق األخصائية االجتماعية عن  -٣

ممارسة طريقة تنظيم المجتمع فى المدارس 
 المتوسطة للبنات بالرياض؟

ما المقترحات التى تساعد األخصائية االجتماعية على  -٤
تطبيق الدور المثالى لهذه الطريقة فى المدارس 

 ؟المتوسطة للبنات

     : :الدراسةالدراسةنوع نوع 
 استطالعية

  : : مستخدم مستخدم المنهج الالمنهج ال
حصر شامل لجميع " منهج المسح االجتماعى الشامل
 "المدارس المتوسطة للبنات بالرياض 

     : : أدوات الدراسة أدوات الدراسة
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 استمارة مقابلة لألخصائيات االجتماعيات  -١

المقابالت شبة المصنفة مع الموجهات االجتماعيات  -٢
والمسئوالت عن اإلشراف االجتماعى بالتوجيه 

  .لعامة لتعليم البنات بمدينة الرياضالتربوى بالرئاسة ا

 ٠السجالت الخاصة باإلحصائيات فى بعض المدارس  -٣

  ::المجال المكانىالمجال المكانى
ت بمدينة الرياض وعددها المدارس المتوسطة للبنا

 ٠التوجيه التربوى بقسميه الشرقى والغربىمدرسة ٦٥

  ::المجال البشرىالمجال البشرى
األخصائيات االجتماعيات الالتى يعملن فى المدارس 

 .أخصائية٦٠ نتوسطة للبنات بمدينة الرياض وعددهالم
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دور خدمة :هدى محمد عبد اهللا السرحانهدى محمد عبد اهللا السرحان
. اسىرالمشكالت المؤدية للتأخر الد الفرد فى مواجهة

المعهد ،ماجستير .مدرسى: ، المجال فردةخدم: الطريقة
 ثريا:د  إشراف  االجتماعية للبنات بالرياضللخدمةالعالى 

  .م١٩٨٦    عبد الرؤوف جبريل

  ::دراسةدراسةأهداف الأهداف ال
محاولة الوقوف على نوعية المشكالت التي قد تؤدى  )١

 رحلة المتوسطةملبات الاللتأخر الدراسى لط
نسب الخدمات واألساليب التى أمحاولة التوصل إلى  )٢

يمكن أن تستفيد منها أخصائية خدمة الفرد لمساعدة 
 على مواجهة ما يعوق الطالبات المتأخرات دراسياً

  الدراسى  تحصيلهن
 محاولة اختبار فروض البحث للتأكد صدقها )٣
محاولة التوصل إلى نتائج علمية يمكن االستفادة منها  )٤

 مستقبال فى المجال المدرسى

  ::دراسةدراسةفروض الفروض ال
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ليس هناك فروق بين درجات الطالبات المتقدمات  )١
 فى كل مجال من مجاالت  والمتأخرات دراسياًدراسياً

  .قائمة المشكالت
 الفرد دور فى مواجهة المشكالت المؤدية ةليس لخدم )٢

  .للتأخر الدراسى
ليس لخدمة الفرد دور فى زيادة التحصيل الدراسى  )٣

   .للطالبات المتأخرات دراسياً

ولقد راعت الباحثة استخدام الفروض الصفرية  )٤
  للحيادضماناً

  : : نوع الدراسة نوع الدراسة 
       تجريبية

  ::المنهج المستخدمالمنهج المستخدم
 .المنهج التجريبى

  ::المستخدمةالمستخدمةاألدوات األدوات 
          .اختبار الذكاء المصور )١
 .المقابلـة )٢
                .دراسة الحالة) ٣
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 .الوثائق والمستندات الشخصية )٤
 . قائمة المشكالت)٥

  ::المجال المكانيالمجال المكاني
المدرستين المتوسطة الثانية عشر والمتوسطة الرابعة عشر 

 .بمدينة الرياض

  : : المجال البشريالمجال البشري
من طالبات المدرستين المتوسطتين وقد تضمنت عينة 

طالبة وقد تم تحقيق ) ٣٣٠(السابق ذكرهما وعددهن 
تغيرات الهامة مالتجانس لها قدر اإلمكان من حيث بعض ال

 فبلغ عدد المتأخرات دراسيا ، إلجراء تجربة البحثتمهيداً
 . .طالبة) ٢٠ (طالبة والمتقدمات دراسياً) ٢٠(

  النتائج النتائج   
  ::نتائج الفرض األول نتائج الفرض األول 

فروض دالة عند مستوى أسفرت نتائج الدراسة عن وجود 
وذلك فى مجال المشكالت الجسمية ٠ر٠١معنوية 
والنفسية والدراسية واالجتماعية بين الطالبات ،الصحية

 ليس هنه تبين أنأإال   والمتقدمات دراسياًالمتأخرات دراسياً
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 فى مجال المشكالت األسرية هناك فروق داله إحصائياً
 والمتقدمات دية بين الطالبات المتأخرات دراسياًواالقتصا
 .دراسياً

ونؤكد الفرض وعلى هذا فأننا نرفض الفرض الصفري 
لبات المتأخرات ا بين الط هناك فروقاًاألصلي الذى يقول أن

  وذلك فيما يتعلق بمجال  والمتقدمات  دراسياًدراسياً
  .اعيةالمشكالت الجسمية الصحية والنفسية والدراسية واالجتم

  ::نتائج الفرض الثانىنتائج الفرض الثانى
في القياسين القبلى ) المجموعة التجريبية(ضح من نتائج ات

والبعدي أن هناك فرق معنوي بين متوسطي  درجات 
  منها الطالبات المتأخرات دراسيا،المشكالت التى يعانين

وباختبار داللة الفروق بين القياسين فى مجاالت قائمة 
ماعدا المجال (ه إحصائية المشكالت اتضح أنها ذات دالل

 ـ:ويمكن عرضها على النحو  التالى  ) االقتصادى
 بين ٠و٠١يوجد فرق معنوي عند مستوى داللة  -١

درجات القياسين القبلى والبعدى بالنسبة لمجال 
 المشكالت النفسية
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 بين ٠و٠٥يوجد فرق معنوي عند مستوى داللة  -٢
درجات القياسين القبلى والبعدى بالنسبة لمجال 

 مشكالت األسريةال
 بين ٠و٠١يوجد فرق معنوى عند مستوى داللة  -٣

درجات القياسين القبلى والبعدى بالنسبة لمجال 
 المشكالت الدراسية  

 بين ٠و٠٥يوجد فرق معنوى عندى مستوى داللة  -٤
درجات القياسين القبلى و البعدي بالنسبة لمجال 

 المشكالت االجتماعية
فرض الصفري وتأكيد وقد أدت هذه النتائج إلى  رفض ال

 لخدمة الفرد دور فى مواجهة أنى يقول ذالفرض األصلي ال
 المشكالت المؤدية للتأخر الدراسي 

  ::نتائج الفرض الثالث نتائج الفرض الثالث 
أشارت نتائج الدراسة أن هناك فرق معنوي بين متوسطي 

درجات القياسين القبلى والبعدي بالنسبة للدرجات التحصيلية 
دى ذلك إلى رفض الفرض ومن ثم أ٠للمجموعة التجريبية

ى يقول أن لخدمة الفرد ذالصفري وتأكيد الفرض األصلى ال
 .دور فى التحصيل الدراسي للطلبات المتأخرات دراسياً
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العالقة بين استخدام :فاتن أسعد سالم أشرففاتن أسعد سالم أشرف
البرامج فى خدمة الجماعة وزيادة التحصيل الدراسى 

خدمة :الطريقة.ويةللطالبات المتخلفات دراسياً بالمرحلة الثان
لعالى للخدمة المعهد اماجستير،،مدرسي:المجال،جماعة

عفاف محمد عبد .بالرياض إشراف داالجتماعية للبنات 
 م١٩٨٨ ،المنعم عبد الصمد

  ::أهداف البحث أهداف البحث 
يهدف هذا البحث الى استخدام البرنامج فى طريقة العمل 
مع الجماعات للتعرف على أسباب التخلف الدراسى للطالبات 

 .مساعدتهن على التغلب عليهاو

  ::الفرض الرئيسى الفرض الرئيسى 
هناك عالقة ايجابية بين استخدام البرنامج فى طريقة 
العمل مع الجماعات وزيادة التحصيل الدراسى للطالبات 

 .المتخلفات دراسياً بالمرحلة الثانوية
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  : : نوع الدراسة نوع الدراسة 
 .تجريبية

  ::المنهج المستخدم المنهج المستخدم 
 المنهج التجريبى

  ::أدوات الدراسة أدوات الدراسة 
 والتى تعدها المدرسة للطالبـات      تبارات التحصيل اخ -١

 .فى نهاية كل فصل دراسى
 لمالحظـة سـلوك عضـوات        المالحظة المنظمة  -٢

الجماعة أثناء اجتماعاتهن فى تسـجيل محتويـات        
 .التقارير الدورية

 .المقاييس اإلحصائية -٣

  المجال المكانى  المجال المكانى  
المدرسة الثانوية الثامنة والعشرون بحى السويدى بمدينه 

 .رياضال
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  المجال البشرى  المجال البشرى  
دبى والالتى تتـراوح     القسم األ  –ثمان طالبات بالفرقة الثانية     

أعمارهن بين السابعة عشر والثامنة عشر وجميعهن باقيـات         
 .لإلعادة بهذه الفرقة

  ::نتائج البحث نتائج البحث 
قبل إجراء (بمقارنه درجات الطالبات فى الفصل األول 

بعد إجراء (انى ودرجاتهن فى الفصل الدراسى الث) التجربة
اتضح انه ليس هناك " ت " وذلك باستخدام اختبار ) التجربة

فرق ذو دالله حقيقية مما يؤكد عدم صحة فرض البحث 
وبذلك يمكن القول بان استخدام البرنامج فى طريقة العمل مع 
الجماعات ال يساعد على زيادة التحصيل الدراسى للطالبات 

 .نويةالمتخلفات دراسياً بالمرحلة الثا
إال أن الباحثة تريد أن تقرر وتؤكد أن البرنامج الذى 
استخدم فى هذه التجربة ليس هو البرنامج بمفهومه الصحيح 

 وذلك للصعوبات التى .فى طريقة العمل مع الجماعات
  .واجهت الباحثة
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التدخل المهني لتعديل  : نوف بنت محمد العتيبينوف بنت محمد العتيبي
 الرسمية  غيرالسلوك الالتوافقي ألعضاء الجماعات

 ،ماجستير تعليمى، :المجال ،جماعة خدمة:الطريقة).التلقائية(
األستاذ .إشراف.الرياض كلية الخدمة االجتماعية للبنات

  .م١٩٨٩ فوزي الصادي  أحمد .الدكتور

   :  :  الدراسة الدراسةهدافهدافأأ
اختبار درجة تأثير التدخل المنهي لطريقة خدمة : أوالً 

فقي ألعضاء الجماعة في تعديل السلوك الالتوا
الجماعات غير الرسمية المرتبطة بنظام ووظيفة 

  .المؤسسة التعليمية و كليات البنات
 اختبار درجة تأثير التدخل المنهي لطريقة خدمة :ثانياً 

الجماعة في تدعيم العالقات االجتماعية بين أعضاء 
الجماعات غير الرسمية و منسوبات المؤسسة 

  .التعليمية
أثر التدخل المنهي لطريقة خدمة الجماعة  اختبار :ثالثاً 

على مشاركة أعضاء الجماعات غبر الرسمية في 
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النشاط الالمنهجي المخطط من قبل المؤسسة 
  .التعليمية

  : : فروض الدراسة فروض الدراسة 
 : تسعي هذه الدراسة إلي اختبار الفروض التالية 

 توجد عالقة ارتباطيه بين التدخل المهني لطريقة :أوالً 
ة و تعديل السلوك الالتوافقي المخالف خدمة الجماع

لنظام ولوائح المؤسسة التعليمية من قبل أعضاء 
 الجماعات غير الرسمية 

 توجد عالقة ارتباطيه بين التدخل المهني لطريقة :ثانياَ 
خدمة الجماعة و مشاركة أعضاء الجماعات غير 

الرسمية في األنشطة الالمنهجية المخططة من فبل 
 الكلية " مية المؤسسة التعلي

 توجد عالقة ارتباطيه بين التدخل المهني لطريقة :ثالثاً 
خدمة الجماعة و تعديل أنماط العالقة االجتماعية بين 
أعضاء الجماعات غير الرسمية و منسوبات المؤسسة 

  .التعليمية

  



 -٥٥-

  : : نوع الدراسة نوع الدراسة 
   .تجريبية

  : : منهج الدراسة منهج الدراسة 
  المنهج التجريبي            

  : : راسة راسة أدوات الدأدوات الد
 .دليل المالحظة -١

 . المقابالت الجماعية -٢

  . المناقشة الجماعية-٣
 .التقارير الدورية و تحليل محتوياتها-٤

  : : المجال البشري المجال البشري 
ة من طالبات الخدمة االجتماعية والتي جماعة غير رسمي

عليها االختيار من بين  التي وقعقوامها خمسة عشر عضوه و
اطاً سلوكية مخالفة خمسة جماعات غير رسمية تمارس أنم

 .للوائح الكلية
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  : : المجال المكاني المجال المكاني --٢٢
كلية الخدمة االجتماعية للبنات التابعة لوكالة الرئاسة 

 . لكليات البنات

  : : نتائج الدراسة نتائج الدراسة 
اتضح من خالل التجربة مع الجماعات غير الرسمية أنه 
يمكن أن تؤدي ممارسة طريقة العمل مع الجماعات مع 

ر الرسمية إلي قبولهن النظم و يغعضوات الجماعات 
االلتزام  كما تؤدي إلي تنمية قدرتهن على ،اللوائح

يؤدي  البعد عن السلوك العدواني ممابالسلوكيات اإليجابية و
إلي االنتظام في المحاضرات و االستمرار الالمنهجي و بذلك 

  .يتحقق هدف الدراسة
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))٨٨((
:  هدى بنت أحمد بن عبد المحسن الخيالهدى بنت أحمد بن عبد المحسن الخيال

تحليلية لخطط اإلدارة العامة للتربية االجتماعية فى دراسة 
مقابلتها الحتياجات طالبات المدارس الثانوية والمتوسطة 

مدرسى، : المجال،تخطيط اجتماعى: الطريقة.بمدينة الرياض
 ف إشرا.ماجستير، كليه الخدمة االجتماعية  للبنات بالرياض

  .م١٩٩٢ ،نوال على المسيرى:د

  : : أهداف الدراسة أهداف الدراسة 
لتعرف على المحددات التى انطلقت منهـا الخطـة         ا -١

 .العامة للخدمة االجتماعية فى مدارس البنات
 . تحديد النموذج التخطيطى الذى انتهجته الخطة -٢

 التعرف على مدى مالءمة الخطة العامـة للخدمـة          -٣
 االحتياجات االجتماعية المتغيرة    ةاالجتماعية لمواجه 

  .لطالبات المدارس الثانوية والمتوسطة

 تحديد المعوقات التى تواجه األجهزة التنفيذيـة فـى          -٤
تنفيذ الخطط التى وضعتها اإلدارة العامـة للتربيـة         

 .االجتماعية
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 التوصل الى نمـوذج مقتـرح للتخطـيط للخدمـة           -٥
االجتماعية المدرسية لتحقيق أهداف السياسة التعليمية      

 .العامة للمملكة

  ::تساؤالت الدراسة تساؤالت الدراسة 
انطلقت منها الخطـة العامـة       ما هى المحددات التى      -١

  ؟للخدمة االجتماعية فى مدارس البنات
 ؟ ما هو النموذج التخطيطى الذى انتهجته فى تحديدها-٢
 ما مدى مالءمة هذه الخطـة لمواجهـة االحتياجـات     -٣

 ؟المتغيرة لتلميذات المدارس الثانوية والمتوسطة
 ما هى المعوقات التى تواجه األجهزة التنفيذيـة فـى           -٤

فيذ الخطط التى وضعتها اإلدارة العامـة للتربيـة         تن
 ؟االجتماعية

 ما هو النموذج المقترح للتخطيط للخدمة االجتماعيـة         -٥
المدرسية لتحقيق أهداف السياسة التعليميـة العامـة        

 ؟للمملكة

  : : نوع الدراسةنوع الدراسة
 حيث تهدف الى وصف وتحليل خطط اإلدارة ،وصفية

 االحتياجات االجتماعية العامة للتربية االجتماعية فى مواجهه
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 .لطالبات المرحلة الثانوية والمتوسطة
  :المنهج المستخدم 

 .منهج المسح االجتماعى بنوعية الشامل وباستخدام العينة

  : : أدوات الدراسة أدوات الدراسة 
استبانه لتلميذات المدارس الثانوية والمتوسطة عينة       )١(

 .البحث
استبانه لألخصائيات االجتماعيات العـامالت فـى        )٢(

 .ينة البحثالمدارس ع

استبانه للموجهات االجتماعيات بـاإلدارة العامـة        )٣(
 .للتربية االجتماعية بمدينة الرياض

دليل مقابله لبعض الخبيرات باإلدارة العامة للتربية        )٤(
 .االجتماعية

تحليل المحتوى لبعض الوثائق والتعميمات وبنـود        )٥(
 .الخطة العامة للتربية االجتماعية

  :: المجال المكانى  المجال المكانى 
 .لعامة للتربية االجتماعية بمدينة الرياضاإلدارة ا -١
عينة من المدارس الثانوية والمتوسطة بمدينة  -٢

 .الرياض
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  ::المجال البشرى المجال البشرى 
عينة من طالبات المـدارس الثانويـة والمتوسـطة          -١

 .بمدينة الرياض
األخصائيات االجتماعيـات العـامالت بالمـدارس        -٢

الثانوية والمتوسطة بمدينة الريـاض والالتـى تـم         
 .ينة منهااختيار ع

الموجهات االجتماعيات بـاإلدارة العامـة للتربيـة         -٣
 .االجتماعية بمدينة الرياض

بعض الخبيرات باإلدارة العامة للتربية االجتماعيـة        -٤
 .بمدينة الرياض

  ::أهم نتائج الدراسة أهم نتائج الدراسة 
  ـ  ـ  ::تنقسم نتائج الدراسة إلى تنقسم نتائج الدراسة إلى   

نتائج خاصـة بالطالبـات فـى المـدارس الثانويـة           - أ
 .والمتوسطة

 باألخصائيات االجتماعيات فى المدارس     نتائج خاصة  - ب
 .الثانوية والمتوسطة
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نتائج خاصة بالموجهات فى اإلدارة العامـة للتربيـة          -ج
 .االجتماعية

  ::فيما يتعلق بالنتائج الخاصة بالطالبات فكانت فيما يتعلق بالنتائج الخاصة بالطالبات فكانت : : أوالً أوالً 
بين  ٠,٥٠ال يوجد فرق معنوى عند مستوى معنوية  -١

نوية نسبتى الموافقات من طالبات المرحلة الثا
والمتوسطة على أهم احتياجات الطالبات فى تلك 

 :المرحلة وهى 
 .ه النفسىيالحاجة الى التوج )١(
 .الحاجة الى تكوين عالقات مع الزميالت )٢(
 .لوك الطالبةسفهم اآلخرين ل )٣(

توفير جو اجتماعى ونفسى لمساعدة الطالبـة علـى          )٤(
 .االستذكار

 .فهم القيم الموجودة فى المجتمع فهماً صحيحاً )٥(

ة الطالبات فى حل أو مواجهـه الصـعوبات         مساعد )٦(
 ..الدراسية داخل المدرسة وخارجها

أما بالنسبة لالحتياج الخاص بتوفير البرامج واألنشطة        -٢
المالئمة فقد وجد أن هناك  فرقاً معنوياً عند مستوى          
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ر بين نسبتى الموافقـات مـن طالبـات         ٠١معنوية  
 .المرحلة الثانوية وطالبات المرحلة المتوسطة

ما يتعلق باالحتياج الخاص بالتمسك بالقيم الدينيـة        وفي -٣
وإرشاد الطالبات للعمل بها فقد وجد أن هناك فـرق          

 بـين نسـبتى     ٠ر٠١معنوى عند مستوى معنويـة      
الموافقات من طالبات المرحلـة الثانويـة وطالبـات         

 .المرحلة المتوسطة
أما بالنسبة لالحتياج الخاص بتوفير التقنيات الحديثـة           -٤

تعليم فقد وجد أن هناك فرقاً معنوياً عند مستوى         فى ال 
ر بين طالبات المرحلة الثانوية وطالبـات       ٠٥معنوية  

 .المرحلة المتوسطة

ر بـين   ٠٥يوجد فرق معنوى عند مستوى معنويـة         -٥
نسبتى الموافقات مـن طالبـات المرحلـة الثانويـة          

 :وطالبات المرحلة المتوسطة 
 .بدرجة بسيطةأن البرامج الدينية تشبع احتياجاتهن  -١
 .أن البرامج الثقافية تشبع احتياجاتهن بدرجة كبيرة -٢
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أن مجموعات البرامج المرتبطة بالمواد الدراسـية        -٣
مثل العلوم واللغة العربية تشبع احتياجاتهن بدرجـة        

 .متوسطة

أن البرامج االجتماعية تشبع احتياجـاتهن بدرجـة         -٤
 .متوسطة

ألخصائيات ألخصائيات فيما يتعلق بأهم النتائج الخاصة با     فيما يتعلق بأهم النتائج الخاصة با     : : ثانياًثانياً
  ::االجتماعيات االجتماعيات 

 .ه النفسىيالحاجة الى التوج -
 .تكوين العالقات االجتماعية مع الزميالت -

 .تفهم اآلخرين لسلوك الطالبة وشخصيتها -

توفير جو اجتماعى ونفسى لمساعدة الطالبة على         -
 .االستذكار والتحصيل

 .فهم القيم الموجودة فى المجتمع فهماً صحيحاً -

 المالئمـة لهوايـات     توفير البـرامج واألنشـطة     -
 .الطالبات

مساعدة الطالبات فى حل أو مواجهه الصـعوبات         -
 .داخل المدرسة أو خارجها

 .التمسك بالقيم الدينية وإرشاد الطالبات للعمل بها -
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 هناك عدة أسباب تؤدى الى عدم إشباع احتياج          هناك عدة أسباب تؤدى الى عدم إشباع احتياج         --٢٢
  ::الطالبات منها الطالبات منها 

 . عدم وجود الوقت الكافى لممارسة األنشطة-١

 .اإلمكانيات الالزمة إلشباع االحتياجات عدم توفر -٢

عدم رغبة الطالبات فى االنضـمام لجميـع أنـواع           -٣
 .األنشطة

عدم أهمية جميع األنشطة التى تمارس مـن وجهـة           -٤
 .نظر الطالبة

 .وجود تعارض بين وقت النشاط ووقت الدراسة -٥

 .عدم توفر األنشطة الالزمة للطالبة -٦

 .التركيز على نوع واحد من األنشطة -٧

جود صالحية لممارسة أنشطة غير موضوعية      عدم و  -٨
 .فى الخطة

عدم التعاون وفهم المعلمـات واإلدارة لطبيعـة دور          -٩
 .الخدمة االجتماعية
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تبين من الدراسة أن األخصائيات االجتماعيـات       تبين من الدراسة أن األخصائيات االجتماعيـات         --٣٣
يقمن بدراسة االحتياجات العامة للطالبات وذلـك       يقمن بدراسة االحتياجات العامة للطالبات وذلـك       

  ::من خالل من خالل 
         .االحتكاك المباشر بالطالبات-١

 .راء الدراسات الالزمةإج-٢

 .التقويم السنوى للبرامج واألنشطة-٣

  تلقى مقترحات الطالبات -٤

 .من خالل جماعة اإلرشاد الطالبى بالمدرسة-٥

ـ فيما يتعلق بالنتائج الخاصـة بالموجهـات        ـ فيما يتعلق بالنتائج الخاصـة بالموجهـات        ::ثالثاً  ثالثاً  
  ::االجتماعيات االجتماعيات 

تبين من الدراسة أنه يتم وضـع خطـط اإلدارة          تبين من الدراسة أنه يتم وضـع خطـط اإلدارة            --١١
    شـباع احتياجـات    شـباع احتياجـات    العامة للتربية االجتماعيـة إل    العامة للتربية االجتماعيـة إل    

  ::الطالبات فى ضوء الطالبات فى ضوء 
 .نموذج تخطيطى معين - أ
 .الدراسات العلمية المستمرة لالحتياجات - ب

 . مقترحات المتخصصين فى النواحى التربوية - ج
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 .الخطة العامة للدولة - د
 . االستفادة من الخبرات المستمدة من البيئة-هـ
 .فى ضوء االعتبارات السابقة جميعها - ز

يات تقـوم بهـا إدارة      يات تقـوم بهـا إدارة      كما تبين وجود عدة عمل    كما تبين وجود عدة عمل      --٢٢
  ::التربية االجتماعية عند وضع الخطة وهى التربية االجتماعية عند وضع الخطة وهى 

                   .عملية الدراسة - أ

 .عملية وضع الخطة - ب

                    .عملية المتابعة-ج

 .عملية التقويم-د

 يتم وضع الخطط والبرامج الخاصـة بالتربيـة          يتم وضع الخطط والبرامج الخاصـة بالتربيـة         --٣٣
  ::االعتبارات اآلتية االعتبارات اآلتية االجتماعية فى ضوء االجتماعية فى ضوء 

 . باحتياجات الطالباتأن تكون مرتبطة - أ
 .أن تكون سهلة التنفيذ - ب

 . أن تكون واضحة ومحددة-ج

 . أن تتوافر اإلمكانيات الالزمة لتنفيذها-د

 .أن تحقق نتائج ايجابية وفعالة-هـ
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 . أن تكون واقعية-و

 . مراعاة الوقت الالزم لتنفيذ الخطة-ز

تبين وجود عـدة إجـراءات تتخـذها إدارة التربيـة            -
االجتماعيـة   وضع خطط وبرامج التربيـة      االجتماعية ل 

 :والتى تقوم بتنفيذها المدارس  وهى 
جمع البيانات والمعلومـات حـول أهـم احتياجـات         - أ

 .الطالبات
 .تحديد اإلمكانيات المتاحة - ب

 . القيام بتحديد األولويات واالختيار بين البرامج-ج

 . تحديد الجهات التى ستشارك فى تنفيذ الخطة-د

 العامالت فى المدارس بشـأن تلـك         استطالع رأى  -هـ
 .الخطط

هذا وقد تم وضع نموذج مقترح للتخطيط إلشباع 
احتياجات الطالبات فى مرحلتى الدراسة المتوسطة والثانوية 
وانطالقا من اإلطار النظرى التصورى للدراسة وفى ضوء 

 واعتماداً على عدة ،النتائج االمبيريقيه التى تم التوصل إليها
 .ن خاللها تحقيق أهداف الدراسةمحكات يمكن م
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صعوبات  : وجدان إبراهيم إبراهيم المقيلوجدان إبراهيم إبراهيم المقيل
استخدام وسائل األشراف التربوى فى الخدمة 

مدرسى، : المجال،خدمة جماعة: الطريقة.االجتماعية
إشراف ،ماجستير، كلية الخدمة االجتماعية للبنات بالرياض

 . م١٩٩٩،أحمد فوزى الصادى. د.أ

  ::األهداف األهداف 
رف على أهم الوسائل التى تستخدم فى ممارسة التع -١

اإلشراف التربوى فى الخدمة االجتماعية بالمجال 
 .المدرسى

التعرف على أوجه استفادة المشرفات االجتماعيات  -٢
من عملية اإلشراف التربوى فى الخدمة االجتماعية 

 .بالمجال المدرسى

التعرف على الصعوبات التى تحد من دور المشرفة  -٣
ل اإلشراف التربوى فى ئفى استخدام وساالتربوية 

الخدمة االجتماعية بصفة عامة وطريقة العمل مع 
 .عات بصفة خاصة فى المجال المدرسىالجما
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التوصل الى بعض االقتراحات التى تفيد فى الحد  -٤
من صعوبات استخدام وسائل اإلشراف التربوى فى 

الخدمة االجتماعية بصفة عامة وممارسة طريقة 
الجماعات على وجه الخصوص بالمجال العمل مع 
 .المدرسى

  ::التساؤالت التساؤالت 
ما أهم وسائل اإلشراف التربوى فى الخدمة    -١

االجتماعية المستخدمة من قبل المشرفات 
 ؟التربويات بالمجال المدرسى

ما أوجه استفادة المشرفات االجتماعيات المشرف  -٢
عليهن من خالل استخدام المشرفات التربويات 

شراف التربوى فى الخدمة االجتماعية لوسائل اإل
 ؟بالمجال المدرسى

ما الصعوبات التى تحد من استخدام المشرفات  -٣
التربويات لوسائل اإلشراف التربوى فى الخدمة 

 ؟االجتماعية بالمجال المدرسى



 -٧٠-

ما أهم االقتراحات التى تساعد على مواجهة  -٤
الصعوبات التى تحد من استخدام وسائل اإلشراف 

 ؟ الخدمة االجتماعية بالمجال المدرسىالتربوى فى

    ::نوع الدراسة نوع الدراسة 
 .وصفية تحليلية

    ::المنهج المستخدم المنهج المستخدم 
 .المسح االجتماعى بأسلوب الحصر الشامل

  ::أدوات الدراسة أدوات الدراسة 
استمارة استبيان للمشرفات االجتماعيات العـامالت       -١

بالمدارس الحكوميـة المتوسـطة للبنـات بمدينـة         
 .الرياض

ت التربويات الالتى يقمـن     استمارة استبيان للمشرفا   -٢
باإلشراف على المشرفات االجتماعيات بالمـدارس      

 .المتوسطة للبنات بمدينة الرياض

  ::المجال المكانى المجال المكانى 
المدارس الحكومية المتوسطة للبنات بمدينة  -١

 .الرياض
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مكاتب اإلشراف التربوى التابعة إلدارة تعليم البنات  -٢
 بمدينة الرياض

  ::المجال البشرى المجال البشرى 
شرفات االجتماعيات العامالت بالمدارس جميع الم   -١

 والالتى .الحكومية المتوسطة للبنات بمدينة الرياض
 . مشرفة اجتماعية٨٤بلغ عددهن 

جميع المشرفات التربويات للتربية االجتماعية  -٢
المنتسبات إلدارة تعليم البنات بمدينة الرياض والالتى 

 . مشرفة تربوية٣٤بلغ عددهن 

  ::نتائج الدراسة نتائج الدراسة 
ث أهم الوسائل التى تستخدمها المشرفة التربوية       من حي  - أ

 يعتبر االجتماع اإلشرافى الفـردى  ،فى عملها اإلشـرافى   
 ،أحد أهم الوسائل المستخدمة حيث أحتـل المركـز األول         

ثم المالحظة  ابلة التمهيدية فى المركز الثانى،    يلى ذلك المق  
 ،، ثم التقـارير   الثالث،يليها االجتماع الجماعى  فى المركز   

 .اء االجتماع التقويمى فى المركز األخيروج
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من حيث أوجه استفادة المشرفات االجتماعيات      من حيث أوجه استفادة المشرفات االجتماعيات        --بب
فى عملية اإلشراف التربوى فإنه يمكن حصرها فى عملية اإلشراف التربوى فإنه يمكن حصرها 

  ــ::فى األتى فى األتى 
االرتفــاع بمســتوى األداء المهنــى للمشــرفات  -١

 .االجتماعيات
 . التعرف على تعليمات إدارية جديدة -٢

 . اكتساب معارف علمية جديدة -٣

 .م التكامل فى ممارسة الخدمة االجتماعية تدعي -٤

 حل مشاكل وصعوبات العمـل مـع الجماعـات          -٥
 .المدرسية

 االستفادة من نتائج التقويم فى تحسين الممارسـة         -٦
 .المهنية لطريقة العمل مع الجماعات

 من حيث الصعوبات التى تحـد مـن اسـتخدام            من حيث الصعوبات التى تحـد مـن اسـتخدام           --جج
المشرفات التربويات لوسائل اإلشراف التربوى     المشرفات التربويات لوسائل اإلشراف التربوى     

  ـ ـ ::حصرها فى األتى حصرها فى األتى فإنه يمكن فإنه يمكن 
 ارتفاع عدد المدارس التى تقوم المشرفة التربويـة          -١

 .باإلشراف عليها



 -٧٣-

 االعتماد على التقارير بشكل كبير للتعـرف علـى          -٢
 .أوضاع االجتماع التقويمى

 . عدم توحيد وقت االجتماع التقويمى -٣

 إظهار بعض المشـرفات االجتماعيـات أنفسـهن         -٤
 .بصورة مثالية تخالف الواقع

وجد جهة استشارة محددة تلجأ إليها المشـرفات        ال ت  -٥
 .التربويات وقت الحاجة

باإلضافة الى مجموعة من المقترحات التى تسـاعد         -٦
 .على مواجهة الصعوبات السابقة

  ::أنظر أيضاً أنظر أيضاً 
التدخل المهني لخدمة : هند بنت عائد بن بخيت الجهني  

الجماعة وزيادة التوافق الدراسي للفتيات المحرومات 
 ،مدرسى/  أسرة :المجال ، خدمة جماعة:الطريقة. ًأسريا

 : إشراف كلية الخدمة االجتماعية للبنات بالرياض ،ماجستير
 . م١٩٩٨أحمد فوزي الصادي -:الدكتوراألستاذ 
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))١٠١٠((

 العوامل : سهيلة محسن محمد اإلبراهيمسهيلة محسن محمد اإلبراهيم
في المؤثرة على مشاركة المرأة السعودية المتعلمة 

 .تنمية مجتمع/مرأة :  المجال، مجتمعتنظيم :الطريقة.التنمية
 .إشراف  كلية الخدمة االجتماعية للبنات بالرياض،دكتوراه
 . م١٩٩١أحمد فوزي الصادي :الدكتور

  : : أهداف البحث أهداف البحث 
  -:يسعى هذا البحث إلي تحقيق األهداف التالية 

التعرف على رأي المرأة السعودية المتعلمة نحو  -١
 لها أتيحتركة في مجاالت جديدة للتنمية إذا ما االمش

فرصة العمالة في هذه المجاالت بما يتناسب مع 
 .قدرتها وبما ال يتعارض مع تعاليم الدين اإلسالمي

وصف وتحليل العوامل المؤثرة على مشاركة المرأة  -٢
السعودية المتعلمة في التنمية سواء كانت ذات تأثير 

  .إيجابي أو سلبي



 -٧٦-

 البحث الوصول إلي حلول بديلة قد تفيد يحاول هذا -٣
المسئولين عن التخطيط للتنمية في المجتمع السعودي 

 .عامةً و عن تخطيط القوى العاملة خاصة
 ،محاولة التوصل إلي نموذج يصلح للتدخل المهني -٤

باستخدام طريقة الخدمة االجتماعية في تنظيم 
دة مشاركة المرأة السعودية  لكيفية زيا،المجتمع

،و المرأة المتعلمة خاصة في مجاالت التنمية ةًعام
  .المتعددة في ضوء النتائج األمبريقية

  : : فروض البحث فروض البحث 
    ::رئيسي رئيسي الالفرض فرض الال

هناك عوامل تؤثر على مشاركة المرأة السعودية المتعلمة 
  -: هي فروض فرعية و يتفرع منة .في التنمية

تمع و توجد عالقة بين العوامل المرتبطة بنسق المج -
 ركة المرأة في التنمية مشا

توجد عالقة بين العوامل المرتبطة بنسق المرأة  -
 .الذاتي و مشاركة المرأة في التنمية



 -٧٧-

من المرجح وجود فروق بين حجم تأثيرات كل من  -
العوامل المرتبطة بنسق المجتمع و العوامل المرتبطة 

بالنسق الذاتي للمرأة السعودية المتعلمة على 
  .مشاركتها في التنمية

    ::نوع الدراسةنوع الدراسة
 وصفية تحليلية

    ::المنهج المستخدمالمنهج المستخدم
 .مضمونالتحليل  المسح االجتماعى بالعينة و

  : : األدوات المستخدمة األدوات المستخدمة 
استمارة استبيان للسيدات العامالت في مختلف  -١

  .قطاعات التنمية
استمارة استبيان لمجموعة مختارة من سيدات  -٢

 .مؤهالت ال يعملن
دات عملن لفترة ثم  استمارة استبيان لمجموعة من سي -٣

 .انقطعن عن العمل
تحليل مضمون بعض اللوائح الخاصة بأوضاع المرأة  -٤

 .العاملة في المملكة العربية السعودية



 -٧٨-

استمارة استبيان لبعض المسئولين في وزارة التخطيط  -٥
 .و مجلس القوى العاملة و ديوان الموظفين

 . )شبة المقننة( للقيادات النسوية استمارة استبيان -٦

  : : جال البشري جال البشري المالم
عينة طبقية من السيدات السعوديات المتعلمات  -١

 ،العامالت في مختلف قطاعات التنمية بمدينة الرياض
 .مفردة) ٦٠٦(غ حجم تلك العينة لوب

عينة عمدية من السيدات السعوديات المؤهالت و  -٢
بأي عمل و قد بلغ حجم العينة الالتي لم يلتحقن 

 .مفردة) ٥٠(
دات السعوديات الالتي عملن  عينة عمدية من السي -٣

 ) ٥٠(لفترة ثم تركن العمل وقد بلغ حجم العينة 
  .مفردة

 وخبراء وزراء ،مجموعة من القيادات النسائية -٤
التخطيط ومجلس القوى العاملة و ديون الخدمة 

 . )٢٠(المدنية 

  : : المجال المكاني المجال المكاني 
تحدد المجال المكاني في المؤسسات المختلفة التي تعمل 



 -٧٩-

أة السعودية المتعلمة في مدينة الرياض في جميع فيها المر
 .القطاعات

  : : نتائج البحث نتائج البحث 
مؤثرة في مشاركة تحقق الفرض األول بوجود عوامل  -١

 ،جتماعي في التنمية مرتبطة بالنسق االالمرأة السعودية
 . ومنها ما هو سلبي،منها ما هو إيجابي

ما يرجح اك من المؤشرات و التي سبق عرضها،هن -٢
 أكثر من تأثير ،امل المتصلة بنسق المجتمعتأثير العو

العوامل المتصلة بالنسق الذاتي للمرأة على مشاركتها 
  .في التنمية

كما أكدت أراء الخبراء والقيادات النسوية صحة تلك  -٣
  .المؤشرات

هذا وقد خرج البحث بإطار تصوري لبناء نموذج مقترح 
السعودية لمواجهة العوامل السلبية الخاصة بمشاركة المرأة 

  .في التنمية من منظور طريقة تنظيم المجتمع
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))١١١١((

دور المرأة  :سهيلة محسن محمد عليسهيلة محسن محمد علي
 :الطريقة.السعودية في التنمية في ضوء الشريعة اإلسالمية

 المعهد العالي ، ماجستير،تنمية/ مرأة:المجال،تنظيم مجتمع
هدى عبد .د.إشرافاالجتماعية للبنات بالرياض للخدمة 
  .م١٩٨٤ ،ليلى سليمان.د والفتاح

    --::التساؤل الرئيسي للبحث هو التساؤل الرئيسي للبحث هو 
ما هو دور المرأة السعودية في ضوء الشريعة  -

 ؟اإلسالمية
  -: هي فرعيةتساؤالتو يتفرع من هذا التساؤل عدة    
ما هو الدور الذي تقوم به المرأة من خالل المراكز  -

  ؟االجتماعية
عيم دور المرأة ما الخدمات التي تقدمها هذه المراكز لتد -

  ؟في التنمية
البنائية التي طرأت على هذا ما التغيرات الوظيفية و -

لمقابلة االحتياجات المتجددة في المجتمع  وبما  المركز
  ؟يسهم في اإلسراع بالتنمية



 -٨١-

ما هو دور أخصائية تنظيم المجتمع في مراكز الخدمة -
  ؟االجتماعية

    ::الدراسة الدراسة   نوع   نوع     
 .وصفية تحليلية

    ::نهج المستخدمنهج المستخدم الم الم
 المسح االجتماعي

    --::األدواتاألدوات
  .لقائمين بالعمل لاستمارة مقابلة -

  .لمستفيداتلاستمارة مقابلة  -
 .المقابلة مع الخبراء و القائمين بالعمل -
 دراسة الوثائق و المستندات   -

  : : النتائج النتائج 
 و هذه ، أن للمرأة أدوار متعددة في تنمية المجتمع:أوالً 

مباشرة أو غير مباشرة بتحقيق األدوار لها عالقة 
  : فىأهداف التنمية و تتمثل هذه األدوار

  .بيتقليدي للمرأة كزوجة و كأم و ربة الدور الت -١



 -٨٢-

دورها كموظفة في جميع المجاالت  -٢
 . )…… اجتماعية ،أخصائيةمدرسة،(
دورها كمتطوعة في المراكز و الهيئات االجتماعية  -٣

ا للتردد  حتى تستشير جاراتها و قريباته،األخرى
  .على المركز و االستفادة من برامجه

 كما اتضح أن استفادة المرأة عموما من البرامج و :ثانياً 
األنشطة التي يقدمها المركز لها انعكاسات على المرأة 

 حيث حدث تغييراً على أدائها لدورها و ،بصفة عامة
  .شخصيتها مما قد يكون له أثر على تنمية المجتمع

ناء على الدراسة الميدانية و النظرية من حول  و ب:ثالثاً 
 ثم ،األخصائية في المركزلدور البحث وضع تصور 

عمدت الباحثة إلي التوصل لمجموعة من المقترحات 
  .لتدعيم دور المرأة في التنمية بصفة عامة
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دراسة لدور أحد  : حصة يوسف العبد الكريمحصة يوسف العبد الكريم
 . بية السعوديةأجهزة تنظيم المجتمع فى المملكة العر

المعهد العالى ،ماجستير مرأة، :المجال،تنظيم مجتمع :طريقةال
مديحه :الدكتورة  إشراف،بالرياض للخدمة االجتماعية للبنات

 .م١٩٨٦ فتحى مصطفى 

  ::أهداف الدراسة أهداف الدراسة 
تهدف هذه الدراسة إلى تقديم إضافة علمية بتحليل أعمال 

 ،سسيولوجىوخطط أحد أجهزة تنظيم المجتمع من المنظور ال
 ،والتعرف على الصعوبات التى تعيق تنفيذ هذه األعمال

واالستفادة بنتائج الدراسة فى تدعيم جهود مكاتب اإلشراف 
 والتنسيقية لجهود المؤسسات االجتماعية

  : : تساؤالت الدراسةتساؤالت الدراسة
    ::التساؤل الرئيسى التساؤل الرئيسى 

ما الدور الواقعى لمكتب اإلشراف النسائى مع المؤسسات 
 ؟إشرافهة فى نطاق االجتماعية الواقع



 -٨٤-

وينبثق من هذا التساؤل عدد من التساؤالت الفرعية        وينبثق من هذا التساؤل عدد من التساؤالت الفرعية        
  ــ::المتمثلة فى اآلتى المتمثلة فى اآلتى 

ما نوع العمليات التنظيمية التى يقدمها المكتب ) ١
 للمؤسسات االجتماعية التى يشرف عليها؟

  .؟التى تعيق المكتب عن أدائه لدورهما الصعوبات ) ٢
تب بدوره على ما المقترحات التى تدعم قيام المك) ٣

 .؟الوجه المطلوب

    ::الدراسة الدراسة نوع نوع 
 .وصفية

    ::المنهج المستخدمالمنهج المستخدم
منهج دراسة الحالة للمكتب ومنهج المسح االجتماعى 

 الشامل للمؤسسات  االجتماعية التى يشرف عليها

    ::أدوات الدراسةأدوات الدراسة
 واستمارة ،المقابالت شبه المقننة واستمارة المقابلة

 .الت الخاصة بالمكتباالستبيان، تحليل الوثائق والسج

  



 -٨٥-

  ـ ـ ::النتائج  تمثلت أهمها فى اآلتىالنتائج  تمثلت أهمها فى اآلتى
 النتائج  المتعلقة بالعمليات التنظيميـة التـى          النتائج  المتعلقة بالعمليات التنظيميـة التـى         ::أوال  أوال  

  ::يمارسها المكتب يمارسها المكتب 
يساهم المكتب فى التخطيط لبرامج المؤسسات ) ١

 االجتماعية التى يشرف عليها 
يشارك المكتب المؤسسات فى دراسة احتياجات  )٢

  .المجتمع المحلى
قابل المكتب احتياجات المؤسسات التى يشرف ي )٣

 .عليها
للمكتب دور فى تحديد السياسة االجتماعية التى تسير ) ٤

فى إطارها خطط المؤسسات االجتماعية التى يشرف 
  .عليها

، خطة خاصة  باإلشراف على كل مؤسسةللمكتب  )٥
المؤسسات وتبنى هذه الخطة فى ضوء أهداف 

 .  واحتياجاتها
ات الحق فى المشاركة فى اتخاذ القرارات للمؤسس) ٦

 .المتعلقة بالخدمات التى تقدمها



 -٨٦-

يشارك المكتب المؤسسات فى القيام ببحوث  )٧
 .اجتماعية

يشارك المكتب المؤسسات فى وضع الالئحة الداخلية ) ٨
 .لمؤسسات التى يشرف عليهال
 .للمكتب دور فى توزيع اإلعانات الحكومية) ٩
  المؤسسات  االجتماعية التى يوجد تعاون  بين) ١٠

 .يشرف عليها المكتب
 المكتب يقوم بعمل اجتماعات لممثلى أناتضح ) ١١

 .المؤسسات
يقوم المكتب بعقد دورات تدريبية للعامالت ) ١٢

 .بالمؤسسات بالتعاون مع معهد اإلدارة العامة
يساهم المكتب بتدعيم المؤسسات فنياً عن طريق ) ١٣

 . بالمتخصصيناإلمداد
اتضح أن المكتب يقوم بتقديم المشورة الفنية ) ١٤

 .الالزمة
للمكتب دور فى متابعة مشروعات وبرامج ) ١٥

 .المؤسسات



 -٨٧-

يتم تقييم المكتب للخدمات التى تقدمها المؤسسات )١٦
 .االجتماعية

النتائج المتعلقة بالصـعوبات التـى تواجـه        النتائج المتعلقة بالصـعوبات التـى تواجـه        : : ثانياً  ثانياً  
  ::المكتب المكتب 
رافية اتساع دائرة عمل المكتب فى مناطق جغ )١

 .واسعة وفى مجاالت متنوعة
 .عدم توفر الموظفات الفنيات و اإلداريات بالمكتب )٢
 .عدم توفر الخبرات والمتخصصات الفنيات )٣

النتائج المتعلقة بالمقترحات التى تدعم قيـام       النتائج المتعلقة بالمقترحات التى تدعم قيـام       : : ثالثاً  ثالثاً  
  ::المكتب بدورة على الوجه المطلوب المكتب بدورة على الوجه المطلوب 

 .إمداد المكتب بالكوادر الفنية المتخصصة واإلدارية )١
لمسئوليات بوضوح فى الهيكل التنظيمى تحديد ا )٢

للمكتب بما يساعد الموظفات على تفهم دورهن 
 .والقيام به على الوجه السليم

عمل دورات تدريبية لتطوير العمل فنياً وإدارياً  )٣
للعامالت بالمكتب والمؤسسات االجتماعية التى 

 .يشرف عليها



 -٨٨-

تكثيف عدد االجتماعيات بين المكتب والمؤسسات  )٤
 والتوجيه وتنسيق العمل وتحقيق التعاون للدراسة

 .بين المؤسسات
 .ة عدد الزيارات من المكتب إلى المؤسساتدزيا )٥
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))١٣١٣((

 األميةمعوقات محو : إيمان أسعد سالم أشرفإيمان أسعد سالم أشرف
وتعليم الكبار للمرأة السعودية ودور طريقة تنظيم المجتمع 

 ،تعليم/ مرأة :المجال ،تنظيم مجتمع :الطريقة.مواجهتهافى 
 ، المعهد العالى للخدمة االجتماعية للبنات بالرياض،تيرماجس
 م١٩٨٨ .الدكتورة مديحة مصطفى فتحى:إشراف

  ::أهداف الدراسة أهداف الدراسة 
 األمية الضوء على المعوقات التى تواجه محو إلقاء -

  ، السعودية فى المملكةللمرأةوتعليم الكبار 
 األمية لمحو إضافتهاالتعرف على المقترحات التى يمكن  -

  ،الكبيرات لمواجهة هذه المعوقاتوتعليم 

ومحاولة الوصول إلى دور مقترح لطريقة تنظيم  -
المجتمع فى مواجهه هذه المعوقات يمكن اختياره فى 

 والمساهمة فى مواجهة مشكلة مجتمعية لها ،بحوث مقبلة
 .أثرها على تنمية المجتمع

  
  : : تساؤالت الدراسة تساؤالت الدراسة 
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التعليم فى  متابعة ما المعوقات التى تعوق األميات عن -١
 ؟ وتعليم الكبيراتميةاألحو ممدارس 

 األميةما مقترحات المبحوثات لمواجهة معوقات محو  -٢
 .؟وتعليم الكبيرات

ما الدور المقترح لطريقة تنظيم المجتمع لمواجهة هذه  -٣
  ؟المعوقات

      ::الدراسةالدراسةنوع نوع 
 .ستطالعيةا

    ::المنهج المستخدم المنهج المستخدم 
 لمدارس  االجتماعى عن طريق العينة العشوائيةحالمس
 والملتحقات الدارسات فى مدراس ، وتعليم الكباراألميةمحو 

 والمديرات ، وغير الملتحقات، والمتسربات،األميةمحو 
 ،األميةارس محو دفى م والمدرسات القائمات على التدريس

 .للموجهات االجتماعياتوحصر شامل 

  ::أدوات الدراسة أدوات الدراسة 
 . المقابلةواستمارةالمقابالت شبه المقننة 

د توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج تمثلت      د توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج تمثلت      وقوق
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   : :اآلتىاآلتىأهمها فى أهمها فى 
 عن األميات النتائج المرتبطة بالمعوقات التى تعوق :أوال 

 :  وتعليم الكبيرات األميةمتابعة التعليم فى مدارس محو 
حاولت الباحثة التوصل إلى هذه المعوقات من خالل 

امة وكانت معرفة اتجاه المبحوثات نحو التعليم بصفة ع
 : كالتالى 

 تعليما أبنائهناتضح اتجاه المبحوثات نحو التعليم  -١
 من عينة المتسربات والملتحقات أوضحت عياًماج

رغبتهن لمواصلة أبنائهن إلى المرحلة الجامعية من 
 .التعليم

  المبحوثات من عينة غير الملتحقات وأن اتضح  -٢
سن بأنهن أقل من غيرهن من سالمتسربات يح

وتشعر عينة ، وأنه ينقصهن شيئا مهما،اتالمتعلم
وأنه ينقصهن شيئا ،الملتحقات بأنهن أقل من غيرهن

 تمن عينة المتسربا%٨٠ كما نجد أن نسبة ،مهماً
من % ٣٩,٢ ونسبة ،من عينة غير الملتحقات% ٧٠
رفن ماذا  بأنهن ال يعإحساسهن الملتحقات كان ةعين

نة من عي % ٥٠، ونسبة يكتب بالجرائد أو الصحف
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من عينة الملتحقات يحسن بأنهن % ٣٧,٦،المتسربات
 .عن مراسلة أهلهن وأقاربهنيستطال 

من عينة المتسربات % ١٠٠أتضح أن نسبة  -٣
 وال نويقرأم الذين ال يوالملتحقات يرون ضرورة تعل

 .يكتبون
من % ٨٨ ،من عينة المتسربات% ٩٠ ترى نسبة  -٤

بة  ونس،عينة الملتحقات أن التعليم ضرورى للمرأة
من عينة % ٩٢ ،من عينة المتسربات% ٩٠

 ونسبة ،الملتحقات أن التعليم يرفع من شأن المرأة
من عينة % ٧٠ أن ،من عينة الملتحقات% ٨٠

المتسربات يرين أن الحصول على الشهادة يضمن 
 ونسبة ،من عينة الملتحقات%٩٨،للمرأة مستقبلها

 تعليم المرأة أنمن عينة المتسربات ترى % ٨٠
من % ٨٤,٨ وترى نسبة ،ها على تربية أبنائهايساعد

من عينة المتسربات أن % ٥٠ ،عينة الملتحقات
من عينة % ٩٠ ونسبة ،التعليم يوسع مدارك المرأة

 أنمن عينة الملتحقات ترى % ٨٧,٦ ،المتسربات
 .الدين حث على التعليم
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 اتضح شعور المبحوثات بأنهن ال يجدن حرج من  -٥
من عينة % ٨١,٦بة التعليم فى سن كبيرة بنس

 .من عينة المتسربات% ٥٠ ،الملتحقات
أتضح أن نسبة من ترى بأن العلم نور والجهل ظالم  -٦

من % ٩٠ ونسبة ،من عينة غير الملتحقات% ١٠٠
 ،من عينة الملتحقات%٨٦ ونسبة ،عينة المتسربات

من % ١٠٠ورأيهن بعبارة العلم من المهد إلى اللحد 
 ،عينة المتسرباتمن % ٥٠ ،عينة غير الملتحقات

 . من عينة الملتحقات٨٢,٨
 عن األمياتوقد أمكن التوصل إلى المعوقات التى تعوق 

بيرات وكانت ك وتعليم الاألميةم فى مدارس محو متابعة التعلي
 :كالتالى 

من عينة المتسربات ونسبة % ٤٠اتضح نسبة  -١
من عينة الملتحقات التحقن بمدارس محو %١٣,٦
% ٤٠ نسبة التحقت كما ،هن عن طريق جاراتاألمية

من عينة % ١١,٢ ونسبة ،من عينة المتسربات
من %٢٩,٢يق صديقاتهن ونسبة رالملتحقات عن ط

 ونسبة ،عينة الملتحقات عن طريق أزواجهن
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من عينة الملتحقات التحقن عن طريق أحد %٢٦,٤
 ،من عينة المتسربات% ٢٠أقاربهن وتقابلها نسبة 

ات التحقن عن طريق من عينة الملتحق% ١٩,٦ونسبة 
 .أحد أبنائهن

 أتضح عدم وجود من يساعد المبحوثات فى الدراسة  -٢
من عينة % ٤٦,٨ ،من عينة المتسربات% ٧٠بنسبة 

من عينة % ٣٠ كما أتضح أن نسبة ،الملتحقات
 من ن يجد،من عينة الملتحقات% ٥٣,٨المتسربات 

 .يساعدهن بالدراسة
 لتحاقهنا أتضح أن هناك معوقات المبحوثات عند  -٣

من عينة % ١٠٠ بنسبة األميةبمدارس محو 
فى حين أن ،من عينة الملتحقات% ٥١,٦ ،المتسربات

من عينة غير الملتحقات لم يجد معوقات % ٤٨,٤نسبة 
 .تعوقهن عن االلتحاق

 المعوقات الراجعة للظروف الخاصة أناتضح  -٤
 ،من عينة المتسربات% ١٠٠بالمبحوثات بنسبة 

تحقات يعوقهن كثرة أعبائهن من عينة المل% ٥٧,٣٦
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المنزلية وأيدت ذلك نتائج مقابالت البحث بنسبة 
٤٠,٤٨%. 

من % ٥٤,٢٦من عينة المتسربات % ٧٠كذلك فأن نسبة 
% ٦٠ ونسبة ،عينة الملتحقات يعوقهن عدم توفر المواصالت

من عينة الملتحقات يعوقهن % ٢٦,٣٦ ،من عينة المتسربات
 فترة غيابهن وأيدت نتائج  فىباألطفالعدم وجود ما يعنى 
 .%٣٥,٢مقابالت البحث بنسبة 

من % ١٢,٤ ،من عينة المتسربات% ٥٠ويعوق نسبة 
 .عينة الملتحقات عدم توفر الوقت لديهن للتعليم

اتضح أن المعوقات الراجعة للقائمات بالتدريس بنسبة  -٥
من عينة المتسببات يعوقهن صعوبة التعامل مع % ٥٠

من عينة المتسربات % ٤٠سبة  ون،القائمات بالتدريس
 القائمات أنمن عينة الملتحقات يعوقهن % ٣١,٠١

 ،بالتدريس ليس لديهن خبرة فى مجال تعليم الكبيرات
من عينة الملتحقات يعوقهن عدم % ٣٤,٨٨كذلك نسبة 

رسة ا المعلومات للدقدرة القائمة بالتدريس على توصيل
  .وأيدت ذلك نتائج مقابالت البحث
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 المدرسة بنسبة إلدارةن المعوقات الراجعة  اتضح أن م -٦
من عينة % ٣٠ ،من عينة الملتحقات%١٠٠

 ،المتسربات عدم إيجاد الحوافز المشجعة للمتفوقات
 لاللتحاق الالزمة اإلجراءاتومن يعوقهن صعوبة 

 .من عينة المتسربات% ٣٠ بنسبة األميةبمدارس محو 
بنسبة  اتضح أن المعوقات الراجعة للمناهج الدراسية  -٧

من عينة % ٥٠ ،من عينة الملتحقات% ٥٢,٧١
 كذلك ،المتسربات صادفتهن صعوبة المناهج الدراسية

من عينة % ٤٩,٦١ ،من عينة المتسربات% ٥٠نسبة 
ج الدراسية هالملتحقات يعوقهن عدم مالئمة المنا

 ،من عينة الملتحقات% ٣٨,٧٦ ونسبة ،الحتياجهن
 المناهج من عينة المتسربات يعوقهن كثافة% ٣٠

 وأيدت ذلك نتائج مقابالت البحث بنسبة .الدراسية
٢٩,٣٧%. 

 المبحوثات اللتحاق األسرةأتضح وجود مقاومة من  -٨
 ،من عينة المتسربات% ٣٠ بنسبة األميةبمدارس محو 

من عينة الملتحقات يجدن مقاومة من قبل % ١٠,٨
 ،من عينة المتسربات% ٧٠ بينما أن نسبة ،أسرهن
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الملتحقات ال يجد مقاومة من قبل من عينة % ٨٩,٢
أسرهن فى االلتحاق بمدارس االلتحاق بمدارس محو 

 .األمية
 التحاقهنأتضح األفراد األكثر مقاومة للمبحوثات فى  -٩

من عينة % ١٠٠ بنسبة األزواج األميةبمدارس محو 
 اآلباءثم ،من عينة الملتحقات% ٤٤,٤٤ ،المتسربات

 األمهاتأخيرا  و، من عينة الملتحقات٣٧,٠٤بنسبة 
 وأيدت ذلك نتائج .من عينة الملتحقات%١٤,٨٢بنسبة 
 . البحث

 للمبحوثات على االستمرار  تشجيعاًاألفراداتضح أكثر  -١٠
من عينة % ٥٧,١٤فى التعليم أبنائهن بنسبة 

 ثم ،من عينة الملتحقات% ٣١,٩٣ ونسبة ،المتسربات
 ،من عينة المتسربات% ٤٢,٨٦األزواج بنسبة 

 بنسبة األقارب يلى ،نة الملتحقات من عي٥٢,٩٤
 بنسبة األممن عينة المتسربات وأخيرا ٤٢,٨٦
  من عينة الملتحقات ٣٢,٣٥ ونسبة ،%٣٧,٤٠

 تأسفرت عنه الدراسة من نتائج حاولوفى ضوء ما 
 يمكن ،الباحثة وضع إطار مقترح لدور طريقة تنظيم المجتمع
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ات فى وتعليم الكبير ميةألاممارسته من خالل مدارس محو 
 وظروف إمكانيات وذلك فى ضوء ،المجتمع السعودى

 .المجتمع وعاداته وتقاليده وقيمة واحتياجاته
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))١٤١٤((

دراسة   :الجوهرة محمد محمد إدريسالجوهرة محمد محمد إدريس
تجريبية لتطبيق المدخل الواقعى فى خدمة الفرد لمواجهة 

 :الطريقة.المشكالت االجتماعية للمرأة السعودية المطلقة
المعهد العالى للخدمة ،ماجستير ،أة مر:المجال، خدمة فرد

األستاذ الدكتور عبد  :إشراف   ،االجتماعية للبنات بالرياض
  .م١٩٩٠ ،الفتاح عثمان عبد الصمد

ت بدورها إلى نوعين من عفقد تفر: فروض الدراسة
 -:الفروض

  :: فروض الدراسة االستطالعية  فروض الدراسة االستطالعية --::أوال أوال 
    ::الفرض الرئيسىالفرض الرئيسى

 الجمعيات الخيرية تواجه المطلقات من المترددات على
ية النسائية بمدينة الرياض مشكالت أسرية واقتصادية ونفس

 .ومجتمعية مرتبطة بالطالق ذاته
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    --:: فروض الدراسة التجريبية فروض الدراسة التجريبية--::ثانيا ثانيا 
  ::الفرض الرئيسالفرض الرئيس

ثمة عالقة طرديه بين ممارسة المدخل الواقعى مع  
المطلقات من المترددات على الجمعيات الخيرية بمدينة 

يادة قدراتهن على مواجهة مشكالتهن األسرية الرياض وز
 .واالقتصادية والنفسية والمجتمعية

  -: لهذين الفرضينالفروض الفرعيةأما 
 على اعتبار ممارسة المدخل الواقعى يؤثر إيجابياً -١

 .الذات
 على قدرات زيادة اعتبار الذات تؤثر ايجابياً -٢

المدروسات لمواجهة مشكالتهن األسرية واالقتصادية 
 .لنفسية والمجتمعيةوا

  :: الدراسة االستطالعية  الدراسة االستطالعية --::أوالأوال
تثبت صحة فرض الدراسة االستطالعية حيث تبين أن  

من عينة الدراسة يواجهن مشكالت اجتماعية بعد % ٧٣
 . اقتصادية وأسرية ونفسية ومجتمعية،الطالق
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أن المشكالت التى تواجه المطلقات موزعة 
  -:على النحو التالى 

 .       مشكالت أسرية -١
 .مشكالت اقتصادية -٢

 .       مشكالت نفسية-٣
  .مشكالت مجتمعية-٤

  --:: الدراسة التجريبية  الدراسة التجريبية ––ثانيا ثانيا 
 ثبت صحة الفرض األول فى غالبية الحاالت التجريبية 
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 دراسة للمشكالت : عبد اهللا اللهيب عبد اهللا اللهيبةةلطيفلطيف
كرى و دور خدمة الفرد االجتماعية المصاحبة لمرضى الس

المقترح لمواجهتها باستخدام مدخلي النسق االجتماعي و 
  طبى،:،المجالخدمة فرد:الطريقة.سيكولوجية الذات

المعهد العالي للخدمة االجتماعية للبنات بالرياض ،دكتوراه
 .م١٩٨٩عبد الفتاح عثمان :األستاذ الدكتور. إشراف

    --::ضضووفرفرالال
  : : الفرض األولالفرض األول

سكرى مشكالت اجتماعية للمريضات كما يصاحب مرض ال
  .تتمثل في أثر المرض سلباً إلى األداء االجتماعي

  : : يتفرع من الفرض عدة فروض و هي يتفرع من الفرض عدة فروض و هي 
 ثمة عالقة طردية بين اإلصابة بالمرض و المشكالت  -١

 . األسرية
مشكالت القة طردية بين اإلصابة بالمرض و ثمة ع -٢

 العالقات االجتماعية  
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المشكالت ن اإلصابة بالمرض والقة طردية بي ثمة ع -٣
 االقتصادية  

 ثمة عالقة طردية بين اإلصابة بالمرض ومشكالت  -٤
 العمل  

القة طردية بين اإلصابة بالمرض والمشكالت  ثمة ع -٥
  .االجتماعيةالنفسية و

المشكالت القة طردية بين اإلصابة بالمرض و ثمة ع -٦
  .المرتبطة بنسق المستشفى

  : : الفرض الثاني الفرض الثاني 
حدتها تبعاً لألنماط ه المشكالت في أنواعها وتباين هذت

  .Egoesاالجتماعية لشخصية المريضات أي ذواتهن 

  : : الفرض الثالث الفرض الثالث 
كالت خدمة الفرد يمكنها المساعدة في مواجهة هذه المش

  .منظور سيكولوجية الذاتمن منظور النسق االجتماعي و

    ::نوع الدراسة نوع الدراسة 
 دراسة وصفية 
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    ::المنهج المستخدمالمنهج المستخدم
دراسة الحالة االجتماعي باستخدام العينة، والمسح منهج 

  .بالنسبة للمريضات

    --::األدوات األدوات 
 . استمارة مقابلة للمريضات -١
  .تحليل الوثائق و المستندات -٢
مقابالت مهنية لتطبيق النموذج العالجي لعينة مختارة  -٣

  .من المريضات

  ::المجال المكانيالمجال المكاني
 بمدينة عينة تمثل المستشفيات التابعة للهيئة الحكومية

 : الرياض وقد تحددت في 
 مستشفي الرياض المركزي   -١
 مستشفي قوى األمن   -٢
 مستشفي الملك عبد العزيز الجامعي  -٣
 مستشفي الملك فيصل التخصصي  -٤
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  : : المجال البشري المجال البشري 
 عينة عشوائية من مريضات السكرى المترددات  -١

      اض على عيادات السكرى في مستشفي الري

الملك فيصل  عبد العزيز والمركزي ن الملك      
       ) ١٠٥ وبلغ عددهن ،التخصصي و قوى األمن

 . مريضة      
عينة مختارة لعشر حاالت مارست الباحثة معهن  -٢

 وتم ،تدخالً مهنيا ال يخضع للتجريب المقنن
  .اختيارهن من مستشفي الملك عبد العزيز الجامعي

  : : نتائـج البحـث و تحقـيق الفـروض نتائـج البحـث و تحقـيق الفـروض 
ن صحة الفرض األول حيث اتضح أن كشف البحث ع

 كما ،مرض السكرى يصاحبه مشكالت اجتماعية للمريضات
تتمثل في أثر المرض سلباً على األداء االجتماعي بصورته 

ونوعية نت العالقة بين اإلصابة بالمرض  وان تباي،العامة
كما توضحه . أي في فروض البحث الفرعية،كالتالمش

 : المعطيات التالية
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  : : شكالت األسرية شكالت األسرية المالم  --١١
ثبت صحة الفرض الفرعي األول في أنه ثمة عالقة 
طردية بين اإلصابة بالمرض وبين المشكالت األسرية كما 

 : توضح النتائج التالية 
رية أن حوالي ثلث مجتمع البحث واجهن مشكالت أس . أ

 ، ارتبطت بإصابتهنحادة في العالقات األسرية
 . بالمرض و مصاحبة له

مع البحث واجهن بعض المتاعب حوالي نصف مجت . ب
 وإن لم تصل إلي حد ،األسرية بعد اإلصابة بالمرض

  .المشكالت الحادة

  : : مشـكالت العالقـات االجتمـاعيـة مشـكالت العالقـات االجتمـاعيـة   --٢٢
ثبت صحة الفرض الفرعي الثاني في أن ثمة عالقة 
  طردية بين اإلصابة بالمرض و مشكالت العالقات

 :  كما توضح النتائج التالية ،االجتماعية
حوالي ربع العينة ارتبطت إصابتهن بالمرض بالميل  . أ

  .إلي العزلة االجتماعية بدرجات متفاوتة
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تزايد اإلحساس بالعزلة مع الكثرة األمية و التي ال  . ب
  من أفراد% ٨٠سرة و يمثلن عمل لها خارج األ

  .العينة

    ::المشكالت االقتصادية المشكالت االقتصادية   --١١
قة ثبت عدم صحة الفرض الفرعي الثالث في أن  ثمة عال -١

المشكالت االقتصادية، كما طردية بين اإلصابة بالمرض  و
 : يتضح من النتائج التالية 

 اقتصادية لها داللة إحصائية بسبب اً لم يوضح البحث أثار 
 مع وفرة نسبية في   لتوفر العالج المجاني،اإلصابة بالمرض
  .الدخول االقتصادية

    ::مشكالت العمل مشكالت العمل   --٢٢
الرابع في أن  ثمة عالقة ثبت عدم صحة الفرض الفرعي 

 كما يتضح ،لطردية بين اإلصابة بالمرض ومشكالت العم
 : من النتائج التالية

لم تمثل نسبة العامالت في مجتمع البحث سوى  •
رغم  و،من مجموع المريضات في العينة% ٧,٦٢

انحسار أثر المرض على العمل في قلة ليست لها 
ي كثرة  إال أن هذا األثر تمثل ف،داللة إحصائية



 -١٠٩-

االستئذان لمعاودة المستشفي لعدد خمس مريضات و 
 وهي مظاهر ،ثالث شعرن بقلة إنتاجهن في العمل

تبدو طبيعية مع األمراض عامة والمزمنة بصفة 
  .خاصة

   :  : المشكالت النفس اجتماعيةالمشكالت النفس اجتماعية  --٣٣
ثبت عدم صحة الفرض الفرعي الخامس عالقة طردية 

و االجتماعية كما بين اإلصابة بالمرض و المشكالت النفسية 
 : يتضح من النتائج التالية 

 أن اقل من ربع العينة فقط يعانين من متاعب نفسية  . أ
  . بالمرضاإلصابةواضحة بعد 

ال % ٦٣,٨١ أن أكثر من نصف العينة و تمثل نسبة  . ب
  .يعانين من أي متاعب نفسية حادة مرتبطة بالمرض

  --:: وقد فسرت الباحثة هذه المعطيات فيما يلي  وقد فسرت الباحثة هذه المعطيات فيما يلي 
أن رسوخ العقيدة اإلسالمية و قيمها و معتقداتها في  -١

سعودية كان بمثابة سياج أمن ألي المرأة ال
اضطرابات نفسية حادة كما هو الحال في الدراسات 

 التي أجريت في المجتمعات غير اإلسالمية 
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 والعشيرة  المرأة السعودية بتمسكها بتقاليد العائلةإن-٢
 من اإلحساس  لتحفظهان كان صمام أم،األسرةو

بالعزلة أو الشعور بالتعاسة كما هو الحال في 
  .الدراسات األخرى

  : : المشكالت المرتبطة بنسق المستشفي المشكالت المرتبطة بنسق المستشفي   --٣٣
ثبت عدم صحة الفرض الفرعي السادس في أن هناك ثمة 

المشكالت المرتبطة القة طردية بين اإلصابة بالمرض وع
 :  كما توضحه النتائج التالية.بنسق المستشفى

طول زحام و طول النالي نصف العينة يعانين مأن حو
 . االنتظار

من المريضات % ٢٠ – ١معاناة نسب تتراوح بين  -١
 البيروقراطية 

    ::الفــرض الثـاني الفــرض الثـاني 
الخاص بتباين هذه المشكالت في أنواعها وحدتها تبعاً 

 فقد كشف البحث .لألنماط االجتماعية لشخصية المريضات
 : نتائج التالية عن صحة هذا الفرض كما توضحه ال
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أن توزيع العينة حسب قوة الذات أو ضعفها جاء  -١
متجانساً بصورة تقريبية مع توزيع المنحنى الجرسي 

  .فغالبية في الوسط و أقلية في الطرفين المقبول،

مريضات السكرى الالتي تأثرن اجتماعيا و نفسيا -٢
تعديل للذات تمثلهن نسبة بالمرض و يحتجن إلي 

 ارتباط مشكالتهن بالسمة األصلية حيث% ١٢,٣٨
  تأثراً نسبياً%٤٣ بينما تأثرت مشكالت ،لشخصياتهن

دية الوسيطة وال يحتجن إال إلي لتملكهن للذات الحدو
 .تدعيم الذات

من العينة يفترض مقاومتهن لمشكالت %  ١١ -٣
المرض لقدرتهن على التكيف و التعامل اإليجابي و 

  .فليس التعامل المرضي مع الموق
وهي % ١٢المشكالت األكثر حدة ارتبطت بنسبة تقدر -٤

بالضرورة مرتبطة بأصحاب الذات الضعيفة نتيجة 
للتعامل المرضي مع الضغوط االجتماعية و 

 المرضية  
بحوثات تقريباً ماحتماالت أن تكون بعض استجابات ال-٥

 .هي حيل دفاعية الرتباطها بذات حدودية
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    ::الفــرض الثالث الفــرض الثالث 
 المساعدة في مواجهة هذه ها يمكندن خدمة الفرأالخاص ب

المشكالت من منظور النسق االجتماعي و منظور 
 فقد كشف ، من المعطيات السابقةفانطالقاً. سيكولوجية الذات

 :  إلي الحقائق التاليةالبحث عن صحة هذا الفرض استناداً
المشكالت المصاحبة لمرضى السكرى هي مشكالت  -١

 من ثم . في األخرى وتتأثر بهامترابطة تؤثر كل منها
كان النسق االجتماعي كمدخل يتسم بالشمولية يمكن أن 

 لمواجهة هذه المشكالت وتيسير ةيحقق فاعلية إيجابي
متوازنة مع المريضة العالقات و تذليل العقبات بصورة 

مع المستشفي في إطار من التكامل حيث ومع األسرة و
صر على مواجهة أن الفائدة تصبح محدودة إذا ما اقت

مشكالت األسرة مثال دون المستشفى أو العميلة دون 
  . وهكذا…األسرة 

من تأثرت مشكالتهن  سيكولوجية الذات مدخل يفيد في -٢
ن البصيرة يبذواتهن األصلية قبل المرض تحققا لتكو

 .الماضية المؤثرة على المريضة ومواجهة الرواسب
 لدور رياً تصوك فقد اقترحت الباحثة نموذجاوبناء على ذل
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األخصائي :  شمل البناء المهني للممارسة ،خدمة الفرد
 ، والعمليات المهنية الواجبة، المجتمع، المستشفي،االجتماعي

 من مرحلة التعرف بالمرض ثم ظهور المشكالت ثم بدءاً
 هذا ورغبة من الباحثة إلثراء دراستها  معايشة المرض

االنتهاء إلي هذه النتائج بنماذج تطبيقية للممارسة الفعلية بعد 
جرت تجارب تطبيقية على عشر حاالت اختيرت أوقد 
 حيث تم االختيار على أساس فرص تواجد ، عمدياًاختياراً

      .المريضات لضمان استمرار العمل معهن
 : وقد مارست معهن الباحثة تدخالً مهنيا إلى األسس التالية 

اتهن  مرتبطة بذو– أن وجدت –اعتبار مشكالتهن  •
الضعيفة أو الحدودية قبل المرض لتظهر مشكالتهن 
وكأنها استمرار ألوضاع طبيعية سواء بالمرض أو 

  .دونه وكان التدخل يستهدف تقوية الذاتب
 من مظاهر اعتبار مشكالتهن ما هي إال مظهراً   •

 ،تشابك العالقات بين كافة األنساق المحيطة بالمريضة
الجيرة في شفي وء بين أفراد األسرة و المستسوا

لمريضة ومسار التغذية تفاعلها كمدخالت مع نسق ا
ل كان التدخل يستهدف استحداث عالقات أفضالمرتدة و
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المخرجات و قد بين األنساق أي بين المدخالت و
 : أثمرت نتائج هذه التجربة عما يلي 

  .  حقق التدخل المهني نتائج نسبية لست حاالت -١
     .حدودة لحالة واحدة  حقق التدخل المهني نتائج م -٢

و تواضع هذه المعطيات كان نتيجة طبيعية لعدم إمكانية 
مقابلة الباحثة ألطراف الموقف اإلشكالي من الرجال والتقاليد 

  .التي قيدت من حركة الباحثة
وفي الختام تأمل الباحثة أن تكون قد أسهمت بجهدها 

م بحوث المتواضع لتحقيق بعض النتائج التي تنير الطريق أما
 وفي أمراض أخري .مستقبلية مقارنة في مجتمعات أخري

فالتواصل  ها فروض قابلة للتقييم و التواصل،باعتبار
المتابعة هي العناصر العلمية إلرساء قاعدة واالستمرار و
  .علمية راسخة
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التكامل الوظيفي بين :نوره عبد اهللا العمرونوره عبد اهللا العمرو
 :الطريقة.شفياألخصائي االجتماعي وفريق العمل بالمست

كلية الخدمة ، دكتوراه طبى،:المجال ،خدمة جماعة
أحمد :األستاذ الدكتور: إشرافاالجتماعية للبنات بالرياض  

  م ١٩٩٧فوزي الصادي 

    --::األهداف األهداف 
التعرف على الدور الواقعي لألخصائي االجتماعي  -١

بالمستشفي من خالل وصف وتحليل هذا الدور في 
  .عالقته ببقية فريق العمل

 التعرف على مدى وضوح دور األخصائي االجتماعي  -٢
  .لدى أعضاء فريق العمل بالمستشفي

 التعرف على مدى التنسيق و التكامل بين دور  -٣
االجتماعي و باقي أعضاء فريق العمل  األخصائي
  .بالمستشفي
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 التعرف على أهم المعوقات التي تحد من تحقيق  -٤
 و باقي التكامل الوظيفي بين األخصائي االجتماعي

  .أعضاء فريق العمل بالمستشفي
 التوصل إلي تصور مقترح يحقق كفاءة التكامل  -٥

الوظيفي بين األخصائي االجتماعي و فريق العمل 
  .بالمستشفي

    --::التساؤالت التساؤالت 
ما هو الدور الفعلي لألخصائي االجتماعي في إطار  -١

تكامل الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية 
  ؟بالمستشفي

وضوح التكامل الوظيفي لدى أعضاء  ما مدى  -٢
  ؟فريق العمل بالمستشفي

 ما مدى إدراك أعضاء فريق العمل بالمستشفي  -٣
لدور األخصائي االجتماعي وأهميته في رفع كفاءة 

  ؟)المرضى(الخدمات المقدمة للمستفيدين
 ما أهم المعوقات التي تحد من تحقيق التكامل  -٤

ي أعضاء الوظيفي بين األخصائي االجتماعي و باق
  ؟فريق العمل بالمستشفي
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 ما التصور المقترح لزيادة كفاءة التكامل الوظيفي  -٥
بين األخصائي االجتماعي و فريق العمل 

  ؟بالمستشفي

  : : نوع الدراسة نوع الدراسة 
  وصفية تحليلية

  :   :   المنهج المستخدم المنهج المستخدم 
o المسح االجتماعي الشامل.  
o المسح االجتماعي عن طريق العينة. 

  : : أدوات الدراسة أدوات الدراسة 
مارة استبانه خاصة بأعضاء فريق العمل  است -١

الممرضات -  األخصائيين–أطباء ( بالمستشفي من 
 .) أخصائي تغذية – إداريين –
 استمارة أسئلة مقننة للخبراء من مديرا المستشفيات  -٢

وبعض كبار األطباء و رئيسات أقسام التمريض 
 و رئيسات و رؤساء أقسام الخدمة ،بالمستشفيات

   .ستشفيات ووزارة الصحةاالجتماعية بالم
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  : : المجال المكاني المجال المكاني 
المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة بمدينة  .١

 مجمع الرياض – مستشفي اليمامة -:الرياض و تشمل 
 مستشفي النقاهة – مستشفي السليمانية لألطفال –الطبي 

 مستشفي – مستشفي األمل – مستشفي األمير سليمان –
  .ي عتيقة للوالدة مستشف–الصحة النفسية 

المستشفيات الحكومية التابعة لجهات أخرى بمدينة  .٢
 –  مستشفي القوات المسلحة -:الرياض و تشمل 

 مستشفي الملك عبد –مستشفي قوى األمن الداخلي 
 –  مستشفي الملك خالد الجامعي –العزيز الجامعي 

 مستشفي الملك فهد للحرس الوطني
صحة في مدينة مديرية الشئون الصحية بوزارة ال .٣

  .الرياض

  : : المجال البشري المجال البشري 
جميع األخصائيين و األخصائيات االجتماعية في  .١

 التابعة لوزارة الصحة والتابعة  ةالمستشفيات الحكومي
  .لجهات أخرى بمدينة الرياض
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عينة عشوائية من أعضاء فريق العمل بالمستشفيات  .٢
رة الصحة و الحكومية بمدينة الرياض التابعة لوزا

 إداريين – ممرضات –أطباء (عة لجهات أخرى التاب
 . ) أخصائي تغذية–

عينة عمدية من خبراء الخدمة االجتماعية و الصحة  .٣
    . المستشفيات الحكوميةىومدير

  : : أهم نتائج الدراسة أهم نتائج الدراسة 
إجمالي النسبة المئوية لدرجة حدوث الممارسة المهنية  -١

التكاملية في كل من المستشفيات الحكومية التابعة 
و الحكومية غير التابعة لها بالنسبة ،ارة الصحةلوز

واإلجمالي ،تقريباً% ٦٢لجميع أعضاء فريق العمل 
 واإلجمالي ،تقريباً% ٦٧لممارسة طريقة خدمة الفرد 

 ،تقريباً% ٦٤لممارسة طريقة خدمة الجماعة 
% ٦١واإلجمالي لممارسة طريق تنظيم المجتمع 

 .تقريباً
ظيفي من وجهة نظر الو أعلى نسبة لحدوث التكامل  -٢

في المستشفيات الحكومية غير التابعة  ،األخصائي
تقريباً وفي المستشفيات % ٧١لوزارة الصحة تمثل 
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تقريباً % ٧١الحكومية التابعة لوزارة الصحة تمثل 
 .%٧٤وتمثل في كل النوعين من المستشفيات 

 إجمالي النسبة المئوية لدرجة حدوث التكامل  -٣
تشفيات الحكومية التابعة الوظيفي في كل من المس

لوزارة الصحة و الحكومية غير التابعة لها بالنسبة 
% ٦٩لجميع أعضاء فريق العمل بالمستشفي تمثل 

  .تقريباَ
 إجمالي النسبة المئوية لدرجة حدوث اإلدراك  -٤

المتبادل ألدوار أعضاء فريق العمل في كل من 
المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة و 

مية غير التابعة لها بالنسبة لجميع أعضاء فريق الحكو
  .تقريباً% ٥٦العمل تمثل 

وث اإلجمالية لألبعاد المختلفة  نسبة درجة الحد -٥
 اإلدراك - التكامل الوظيفي–الممارسة التكاملية (
لجميع أعضاء ) لمتبادل ألدوار أعضاء فريق العملا

فريق العمل في كل من المستشفيات الحكومية التابعة 
لوزارة الصحة و الحكومية غير التابعة لها تمثل 

٦٣%.  
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و لقد خرجت الباحثة بإطار تصوري للتكامل الوظيفي بين 
األخصائي االجتماعي و فريق العمل بالمستشفي من منظور 

 . تكاملي لممارسة الخدمة االجتماعية في المجال الطبي
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ة للمشكالت سدرا :فوزية سبيت مسعد الزبيرفوزية سبيت مسعد الزبير
 االجتماعى لمريضات السرطان ودور األخصائى عيةاالجتما

 تالمستشفيا دراسة وصفية مطبقة على  "فى مواجهتها
 :المجال،خدمة فرد :الطريقة". الحكومية بمدينة الرياض

 المعهد العالى للخدمة االجتماعية للبنات  ،ماجستيرطبى، 
ثريا عبد الرؤوف محمود /  الدكتورة إشراف،بالرياض
  .   م١٩٨٨ ،جبريل

    --::هدف الدراسة هدف الدراسة 
 لمريضات االجتماعية المشكالت عاقويقي لر امباستطالع-

 . الرياضبمدينةالسرطان بالمستشفيات الحكومية 
جتماعية فى  مسار الخدمة االهى نموذج يوج الوصولال -

ة ومرضى األمراض حادة المجال الطبى للمرضى عام
 .مرضى السرطان بصفة خاصةالخطورة و
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    --::ة ة فروض الدراسفروض الدراس
صابة بمـرض السـرطان تعـرض       يترتب على اإل   -١

المريضات لمشاكل اجتماعية و نفسية تختلف كمـا و         
  ه لنوع المرض وحدتكيفا تبعاً

 هدوار عالجية لهـذ   أجتماعية القيام ب   يمكن للخدمة اال   -٢
 .المشكالت فى المجال الطبى

و من هذين الفرضين انبثقـت الفـروض الفرعيـة          و من هذين الفرضين انبثقـت الفـروض الفرعيـة          
  التالية التالية 

ت طردياً مـع حـدة المـرض        كالتتناسب حدة المش   - أ
 .هخطورتو

طـورات المـرض وشـدة      ت تزداد حدة المشكالت ب    - ب
  ه المرتبطة بواآلالمالمعاناة 

مـا   إذا بالمرض   ارتباطاًً ر أكث االقتصاديةالمشكالت   - ج
  فترة العالج تطال

 المـرض بقـدرة     الرتباطاد المشكالت األسرية    دتز - د
 الكلى و أ بالعجز الجزئى هصابتإ أو المتبقيةالمريض 
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 وضوحاً فى المشكالت    أكثر االجتماعيةدور الخدمة    - ه
 – المتقدمـة    تتالحاالغير حادة الخطورة و يقل فى       

 شديدة الخطورة 
 ها تساهم المعوقات المختلفة داخل المستشفى و خارج       - و

 مـع   االجتماعيـة فى التقليل من أهمية دور الخدمة       
  .هالمرضى و فاعليت

    ::نوع الدراسةنوع الدراسة
 .ةوصفي

      ::مستخدممستخدمالمنهج الالمنهج ال
 .االجتماعىمنهجى دراسة الحالة ومنهج المسح 

    ::دوات الدراسة دوات الدراسة أأ
 األستبيان واستمارات المقابلة 

    ::مجال البشرى مجال البشرى الال
خصائيات العاملين األجتماعيين وخصائيين االاأل

) ٣٦( وعددهم بالمستشفيات التى أجريت بها الدراسة
 و ) ذكور٣ و إناث) ٣٣( منهم أخصائيةاخصائى و 

 . عينة الدراسة المريضات بالمستشفياتوى المرض



 -١٢٥-

    ::المجال المكانى المجال المكانى 
 –مستشفى الملك عبد العزيز الجامعى (المستشفيات التالية 

 –مستشفى الملك فيصل التخصصى ومركز األبحاث 
 مستشفى الملك فهد للحرس –مستشفى الملك خالد الجامعى 

 – مستشفى القوات المسلحة –مستشفى األمير سلمان 
 ) المستشفى المركزى – قوى األمن الداخلى مستشفى

 لمريضـات    لمريضـات   االجتماعيةاالجتماعيةالنتائج المرتبطة بالمشكالت    النتائج المرتبطة بالمشكالت    
    --::السرطان السرطان 
 مرض السرطان يتسبب فى تعرض المريضات أن  تبين 

 :  على النحو التالى االجتماعية للمشاكل هب

  : : بالنسبة للمشاكل األسرية بالنسبة للمشاكل األسرية 
 المشاكل  لهنضات  يمن المر %) ٦٩,٧٧ ( أنتبين   -١

 سرية األ
 أفـراد  احتياجـات    بإشـباع  المشاكل المرتبطة    إن -٢

األسرة و خاصة األبناء كانت أعلـى نسـبة مـن           
 المشاكل المرتبطة بالزواج 
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  تماعية تماعية جج بالنسبة لمشكالت العالقات اال بالنسبة لمشكالت العالقات اال--بب
فقط من المريضـات يعـانين مـن        %) ١٨ (أنتبين   -١

 جتماعية   مشاكل العالقات اال
ـ    عيةاالجتما مشاكل العالقات    أن تبين   -٢  ه التـى تواج

 أقـارب عـد    الدراسـة ب   همريضات السرطان فى هذ   
 لظـروفهم أو لعـدم      إمـا  عنها   وأصدقائهاالمريضة  

 .اهتمامهم بزيارتها

  -- : :االقتصاديةاالقتصادية بالنسبة للمشاكل  بالنسبة للمشاكل --جج
 للمشـاكل   نمن المريضات تعرض  %) ٣٩ (أنتبين   -١

 بمرض السرطان بمستويات    اإلصابة بعد   االقتصادية
 مختلفة 

 كانـت   االقتصادية مشاكل المريضات     معظم نتبين ا  -٢
هقة و الكثيرة للعالج من المرض      رسبب التكاليف الم  

 . األسرةاقتصادأو ألثر المرض على الدخل وعلى 

 
))١٨١٨((
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 العالقة بين :نوره عبد اهللا محمد العمدةنوره عبد اهللا محمد العمدة
وزيادة تقبل مرضى شلل  ممارسة البرامج فى خدمة الجماعة

/  طفولة:المجال،خدمة جماعة :الطريقة .األطفال لذاتهم
 المعهد العالى للخدمة االجتماعية للبنات ،ماجستير ،طبى

 م١٩٨٨ ليلى مصطفى كيالنى : د: إشراف بالرياض

   : :دراسةدراسةأهداف الأهداف ال
اختبار مدى أهمية استخدام البرنامج فى خدمة  -١

 ومدى إسهامه فى زيادة تقبل مرضى شلل ،الجماعة
 .األطفال لذاتهم

ترح يمارسه محاولة الوصول إلى برنامج مق -٢
 احتياجاتهم مرضى شلل األطفال فى ضوء
 ويعمل على زيادة ،ورغباتهم وإمكانياتهم وقدراتهم

     .تقبلهم لذاتهم
محاولة الوصول إلى نتائج علمية يمكن اختبارها فى  -٣

 .بحوث أخرى مستقبلية
قد يتوصل هذا البحث إلى تصور لدور أخصائية  -٤

مرض شلل يوائيه لخدمة الجماعة فى المؤسسات اإل
 .األطفال
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تدعيم بحوث الخدمة االجتماعية من خالل تنظير  -٥
حيث يعتمد هذا  وربط النظريات بالواقع األمبريقى،

 .البحث على المفاهيم األساسية الهامة لنظرية الذات

  ::فروض الدراسةفروض الدراسة
  : : الفرض الرئيسىالفرض الرئيسى

يوجد ارتباط  إيجابى بين ممارسة  البرنامج فى خدمة 
 .يضات شلل األطفال لذاتهنالجماعة زيادة تقبل مر

ويمكن التحقق من صحة هذا الفرض بعد التأكد من         ويمكن التحقق من صحة هذا الفرض بعد التأكد من         
  ::صحة الفروض الفرعية التالية صحة الفروض الفرعية التالية 

يوجد ارتباط إيجابى بين ممارسة البرنامج فى خدمة  -١
الجماعة وتعديل مفهوم الذات الواقعة لمريضات شلل 

 .األطفال
يوجد ارتباط إيجابى بين ممارسة البرنامج فى خدمة  -٢

وتعديل مفهوم الذات المثالية لمريضات شلل الجماعة 
 .األطفال

    ::نوع الدراسةنوع الدراسة
 .تجريبية
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    ::المنهج المستخدمالمنهج المستخدم
 .تجريبى

   : : الدراسة الدراسةدواتدواتأأ
الذى أعده المعدل،) مفهوم الذات للصغار(اختبار  -١

ومحمد أحمد  ،إسماعيلالدكتور محمد عماد الدين 
فهوم الذات للصغار بأبعاده غالى والذى يقيس م

 .الستة
 وذلك لمالحظة سلوك أعضاء الجماعة ،الحظةالم -٢

التجريبية أثناء ممارستهن ألوجه نشاط البرنامج 
 .لمعرفة مدى تأثير ذلك على زيادة تقبلهن لذاتهن

تحليل محتوى التقارير الدورية والتى كانت الباحثة  -٣
تسجلها عقب كل اجتماع لها بأعضاء الجماعة 

 .التجريبية

  ::المجال المكانى المجال المكانى 
 .مؤسسة رعاية األطفال المشلولين بالرياضويتمثل فى 

  : : المجال البشرى المجال البشرى   
 نزيالت ،ويتمثل فى جماعة تتكون من تسعة أعضاء
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مؤسسة رعاية األطفال المشلولين بالرياض تتوفر فيهن بعض 
بما يحقق قدراً من التجانس المتغيرات المحددة فى الدراسة 

لة  المرح،المرحلة العمرية(:وهذه المتغيرات هىبينهن،
 ، مستوى الذكاء،التنقلو وسيلة الحركة ، نوع الشلل،التعليمية

 ). الجنس ،اإلقامةنوع 

   : :دراسةدراسةالنتائج المرتبطة بفروض الالنتائج المرتبطة بفروض ال
على وجود فروق ) ت (اإلحصائيةأكدت مقاييس الداللة 

لمفهوم الذات ( بين متوسط درجات القياسين القبلى والبعدى 
مستوى معنوية للجماعة التجريبية وذلك عند ) الواقعية

وهذا يوضح بأن إدخال المتغير التجريبى وهو  ،)ر٠١(
ات شلل ممارسة البرنامج فى خدمة الجماعة مع مريض

 مما ،لديهن) مفهوم الذات الواقعية(األطفال يؤدى إلى تعديل
 :وهوأدى إلى قبول الفرض الفرعى األول للبحث 

يوجد ارتباط إيجابى بين ممارسة البرنامج فى خدمة " 
لجماعة وتعديل مفهوم الذات الواقعية لمريضات شلل ا

 ."األطفال 
على وجود فروق ) ت(حصائيه أكدت مقاييس الداللة اإل -١

درجات القياسين القبلى والبعدى معنوية بين متوسطى 
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للجماعة التجريبية وذلك عند ) لمفهوم الذات المثالية(
، وهذا يوضح أن إدخال المتغير )ر٠٥(مستوى معنوية 

ريبى وهو ممارسة البرنامج فى خدمة الجماعة مع التج
مفهوم الذات (مريضات شلل األطفال يؤدى إلى تعديل 

ل الفرض الفرعى الثانى مما أدى إلى قبو،لديهن) المثالية
يوجد ارتباط إيجابى بين ممارسة : " للبحث وهو

البرنامج فى خدمة الجماعة وتعديل مفهوم الذات المثالية 
 ."فال لمريضات شلل األط

على وجود فروق ) ت (اإلحصائيةأكدت مقاييس الداللة  -٢
 معنوية بين متوسطى درجات القياسين القبلى والبعدى 

للجماعة التجريبية وذلك عند ) لمقياس تقبل الذات ( 
 وهذا يوضح أن إدخال المتغير ،)ر٠٥(مستوى معنوية 

التجريبى وهو ممارسة البرنامج فى خدمة الجماعة مع 
 )تقبلهن لذاتهن(ؤدى إلى زيادةلل األطفال يمريضات ش

يوجد :"بول الفرض الرئيسى للبحث وهومما أدى إلى ق،
 ،ارتباط إيجابى بين ممارسة البرنامج فى خدمة الجماعة

 " وزيادة تقبل مريضات شلل األطفال لذاتهن 
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))١٩١٩((
التخطيط  : الجوهرة بنت فهد بن عبد اهللا الزاملالجوهرة بنت فهد بن عبد اهللا الزامل

 .ماعية لمرضى روماتيزم القلبالحتياجات الرعاية االجت
 كلية . ماجستير،طبى: المجال، تخطيط اجتماعي:الطريقة

نوال /  الدكتورة .الخدمة االجتماعية للبنات بالرياض إشراف
  م ١٩٩٢علي خليل المسيري 

  : : ف الدراسة ف الدراسة ااهدهدأأ
  .دراسة االحتياجات الفعلية لمرضى روماتيزم القلب -١
 خطط والبرامجدراسة األساليب المتبعة في وضع ال -٢

التي تستخدمها المقدمة لمرضى روماتيزم القلب و
 .االجتماعية الطبية بمدينة الرياضإدارة الخدمة 

التوصل إلي تصور مقترح للتخطيط لبرامج وخدمات  -٣
الرعاية االجتماعية لمرض روماتيزم القلب و ذلك 
في ضوء الخدمة االحتياجات الفعلية لتلك الفئة من 

  .المرضى

  
    --::ت ت التساؤالالتساؤال
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ما هي االحتياجات الفعلية لمرضى  روماتيزم  -١
  ؟القلب

ما هي األساليب المتبعة لوضع خطط وبرامج  -٢
  ؟الخدمات المقدمة لمرضى روماتيزم القلب

ما هي الصعوبات المرتبطة بالتخطيط لبرامج  -٣
الرعاية االجتماعية المقدمة لمرضى روماتيزم 

  ؟القلب
امج الرعاية ما هو التصور المقترح للتخطيط لبر -٤

االجتماعية لمرضى روماتيزم القلب في ضوء 
   ؟االحتياجات الفعلية لهم

   :  : نوع الدراسةنوع الدراسة
 . وصفية تحليلية

  : : المنهجالمنهج
 .المسح االجتماعي الشامل و بالعينة

  
  

  : : أدوات جمع البيانات أدوات جمع البيانات 
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استمارة استبانه لمرض روماتيزم القلب بالمستشفيات  -١
  .لرياضالتابعة للهيئات الحكومية بمدينة ا

استمارة استبانه للعاملين بكل من اإلدارة العامة  -٢
للصحة النفسية و االجتماعية و إدارة الخدمة 

  .االجتماعية بمدينة الرياض
استمارة استبانه لألخصائيين االجتماعيين بأقسام  -٣

الخدمة االجتماعية في المستشفيات التابعة للهيئات 
 . الحكومية بمدينة الرياض

  : : المجال البشريالمجال البشري
 روماتيزم القلب بالمستشفيات التابعة ىعينة من مرض -١

 . للهيئات الحكومية بمدينة الرياض
جميع العاملين باإلدارة العامة للصحة النفسية و  -٢

 . االجتماعية و إدارة الخدمة االجتماعية بمدية الرياض
ألخصائيين االجتماعيين بأقسام الخدمة االجتماعية في ا -٣

 . ئات الحكومية بمدينة الرياضالمستشفيات التابعة للهي

  
  : : المجال المكاني المجال المكاني 



 -١٣٥-

اإلدارة العامة للصحة النفسية و االجتماعية بوزارة  -١
  .الصحة و التابعة لوكالة الوزارة و للتخطيط و التطوير

 . إدارة الخدمة االجتماعية بمدينة الرياض -٢
أقسام الخدمة االجتماعية  بالمستشفيات التابعة للهيئات  -٣

 : نة الرياض و هذه المستشفيات هي الحكومية بمدي
 .مستشفي الرياض المركزي -١

  .مستشفي الملك خالد الجامعي -٢
 .)مستشفي القوات المسلحة (المستشفي العسكري -٣
 . مستشفي قوى األمن التابع لوزارة الداخلية-٤
  .مستشفي الملك فهد التابع للحرص الوطني-٥
 مستشفي الملك فيصل التخصصي التابع للديوان-٦

  .الملكي

  : : نتائج  الدراسة نتائج  الدراسة 
  -:تتبلور أهم احتياجات مرضى روماتيزم القلب في  -١

          .العالج الطبي المنتظم-
  .الرعاية المنزلية -
                .الرعاية النفسية-
           .توفير جو اجتماعي مناسب -



 -١٣٦-

  .توفير عمل مناسب مع طبيعة المرض-
سة احتياجات مرضى روماتيزم ال تهتم المستشفيات بدرا-٢

 .القلب
 ىتوجد بالمستشفيات عدة برامج عامة خاصة بالمرض-٣

 : ككل وهي 
             . البرامج االجتماعية -
  .البرامج االقتصادية -
                  .البرامج الصحية -
  .البرامج الترويحية -
                   .البرامج النفسية -
 .هيليةالبرامج التأ-
ال تتضمن خطط رعاية مرضى روماتيزم القلب برامج  -٤

 .و خدمات خاصة بهذه الفئة
البرامج و الخدمات التي تقدم لمرضى روماتيزم القلب  -٥

اتهم وخاصة البرامج الترويحية غير كافية إلشباع احتياج
  .النفسيةوالتأهيلية و

الخدمة االجتماعية بالمستشفيات يوجد اتصال بين أقسام  -٦
 كما .ة الخدمة االجتماعية الطبية بمدينة الرياضإدارو
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م الخدمة االجتماعية بالمستشفي يوجد اتصال بين أقسا
  .األقسام األخرىو

تواجه األخصائي عدة صعوبات أثناء أدائه لدورة  -٧
  .بالمستشفي

  .ال تتم متابعة المريض بعد خروجه من المستشفي -٨
جتماعية و  تستخدم اإلدارة العامة للصحة النفسية و اال -٩

إدارة الخدمة االجتماعية الطبية عدة أساليب تخطيطية 
  .في التخطيط إلشباع احتياجات مرضى روماتيزم القلب

تبين من نتائج الدراسة  وجود صعوبات تواجه  -١٠
 . التخطيط لبرامج و خدمات مرضى روماتيزم القلب

وقد تم التوصل إلي تصور مقترح للتخطيط لرعاية مرض 
ب من خالل التعرف على  االحتياجات الفعلية روماتيزم القل

لهم في مدينة الرياض و ذلك في ضوء اإلطار النظري 
للدراسة و النتائج االمبريقية التي تم التوصل إليها و من واقع 
الخطط العامة التنموية للمملكة تمشيا مع الشريعة اإلسالمية 

  .كإطار عام   تقوم علية الخطط و البرامج
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 :رماح عبد الكريم يوسف سعيد أبو درةرماح عبد الكريم يوسف سعيد أبو درة
 تنظيم المجتمع باستخدام نموذج العمل ةالتدخل المهني لطريق

 .مع مجتمع المنظمة في تطوير خدمات التأهيل المهني
كلية  ، دكتوراه،معوقين: المجال، تنظيم مجتمع:الطريقة

ي لوال عن/إشراف الدكتورة الخدمة االجتماعية بالرياض 
 .١٩٩٥المسيري 

  : : أهداف الدراسة أهداف الدراسة 
التحقق من صحة استخدام نموذج العمل مع مجتمع 
المنظمة في تطوير خدمات التأهيل المهني للمعاقين بالتطبيق 

 علي مركز التأهيل المهني لإلناث بمدينة الرياض 
 :  التالية األهداف الفرعيةويتم تحقيق هذا الهدف من خالل 

 إلى استخدام نموذج جديد مقترح تسعي هذه الدراسة -١
وهو نموذج العمل مع مجتمع المنظمة في أحد 
المؤسسات وهو مركز التأهيل المهني لإلناث 

 بالرياض وذلك الختبار صالحية هذا النموذج في
  ٠تطوير خدمات التأهيل المهني 
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 االستفادة من النماذج المهنية في طريقة تنظيم  -٢
لواقع العملي المجتمع من خالل تطبيقها في ا

لمحاولة لربط النماذج النظرية بالواقع العملي 
 ؟ .للمملكة العربية السعودية

 الخروج ببعض النتائج من خالل تطبيق نموذج  -٣
العمل مع مجتمع المنظمة و التي قد تساعد في 
توجيه وترشيد الممارسة المهنية لطريقة تنظيم 

  .المجتمع في مجال تأهيل المعاقين
 المخططين م قد تفسح المجال أما هذه الدراسة -٤

االجتماعيين و األجهزة المعنية بالشئون االجتماعية 
لوضع البرامج و الحلول التي يمكن أن تساهم في 

  .تحسين األبنية التنظيمية لمجتمع منظمة الخدمة

  :  :  فروض الدراسة  فروض الدراسة  
  ::الفرض الرئيسي للدراسة الفرض الرئيسي للدراسة 

يؤدي استخدام نموذج العمل مع مجتمع المنظمة في 
 تطوير خدمات التأهيل المهني إليطريقة تنظيم المجتمع 

 ٠للمعوقين 
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  : : الفرض الفرعي األول الفرض الفرعي األول 
يؤدي استخدام نموذج العمل مع مجتمع المنظمة في 
طريقة تنظيم المجتمع الى زيادة فاعلية المنظمة في تحقيق 

  ٠أهدافها 

  : : الفرض الفرعي الثاني الفرض الفرعي الثاني 
مة في يؤدي استخدام نموذج العمل مع مجتمع المنظ

 ٠ رفع كفاءة بالمنظمة إليطريقة تنظيم المجتمع 

  : : نوع الدراسة نوع الدراسة 
 .  تقويميةةدراس

  : : المنهج المستخدم المنهج المستخدم 
 .المسح االجتماعي عن طريق العينة

  : : أدوات الدراسة أدوات الدراسة 
  مقابلة شبه مقننة مع العامالت و األخصائيات – ١

  .االجتماعية
  استمارة استبانه للمستفيدات من خدمات مركز – ٢

  .التأهيل المهني لإلناث
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  .  المالحظة بنوعيها– ٣
   مقياس الكفاءة للعامالت – ٤
  .  مقياس الفاعلية للمستفيدات-٥

و تم استخدام هذه المقاييس بهدف تقدير عائد التدخل 
 . المهني في ضوء نموذج العمل مع مجتمع المنظمة

  : : المجال المكاني المجال المكاني 
  .لرياضمركز التأهيل المهني لإلناث بمدينة ا

  ::المجال البشري المجال البشري 
 عينة من المستفيدات من خدمات مركز التأهيل – ١ 

  .المهني لإلناث
 . عينة من العامالت بمركز التأهيل المهني لإلناث– ٢

  : : نتائج الدراسة نتائج الدراسة 
ثبت صحة الفرض الفرعي األول للدراسة وهو يؤدي  -١

استخدام نموذج العمل مع مجتمع المنظمة في طريقة 
 إلي زيادة فاعلية المنظمة في تحقيق تنظيم المجتمع

 حيث وجدت فرق معنوي بين درجات ،أهدافها



 -١٤٣-

القياسين القبلي و البعدي لكل من المستفيدات و 
 .العامالت

 ثبت صحة الفرض الفرعي الثاني للدراسة وهو يؤدي  -٢
استخدام نموذج العمل مع مجتمع المنظمة في طريقة 

 وقد ، بالمنظمةتنظيم المجتمع إلي رفع كفاءة العاملين
أوضحت النتائج وجدت فرق معنوي بين درجات 

القياسين القبلي و البعدي لكل من المستفيدات و 
      .العامالت

 صحة الفروض الفرعية للدراسة تتأكد  علىو بالتأكيد
إثبات صحة الفرض و يشير  ،صحة الفرض الرئيسي

الرئيسي للدراسة و الفروض الفرعية لها إلي أن استخدام 
مجتمع المنظمة في برنامج التدخل المهني   معلنموذج العم

للدراسة   كان له تأثيره اإليجابي في تحقيق الهدف الرئيسي
ومن هنا تستطيع مراكز التأهيل المهني االستفادة من نموذج 

طريقة تنظيم المجتمع في  العمل مع مجتمع المنظمة في
ي تنطبق تطوير خدماتها و المؤسسات األخرى المشابهة الت

   .عليها نفس الشروط  في المجتمع السعودي

))٢١٢١((
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كفاءة التخطيط لبرامج : هيا عبد العزيز المنيعهيا عبد العزيز المنيع
. التأهيل المهنى فى استيعاب سوق العمل للمعوقين المؤهلين

 كلية ،دكتوراه  معوقين،:المجال، تخطيط اجتماعى:الطريقة
 الدكتور محروس إشرافالخدمة االجتماعية بالرياض 

 م١٩٩٦ على خليفة محمود

  ::أهداف الدراسة أهداف الدراسة 
  ::الهدف العام الهدف العام 

تحليل طبيعة العالقة بين برامج التأهيل المهنى للمعاقين 
 .واستيعاب سوق العمل للمعاقين المؤهلين

ويتم تحقيق هذا الهدف العام من خالل األهداف الفرعية 
 :اآلتية 

تحليل طبيعة العالقة بين كفاءة برامج التأهيل المهنى  )١(
 .دة المعاقين من عملية التأهيل المهنىواستفا

تحليل طبيعة العالقة بين كفاءة التخطيط لبرامج التأهيل  )٢(
 .المهنى للمعاقين وسرعة تشغيلهم بعد التخرج
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تحليل طبيعة العالقة بين كفاءة برامج التأهيل المهنى  )٣(
ومشاركة المعاقين الذين تم تأهيلهم وتشغيلهم فى 

 .نىالتخطيط لبرامج التأهيل المه

تحليل طبيعة العالقة بين كفاءة برامج التأهيل المهنى  )٤(
ومشاركة الكوادر الفنية واإلدارية بمراكز التأهيل 
 .المهنى فى التخطيط لبرامج التأهيل المهنى للمعاقين

تحليل طبيعة العالقة بين كفاءة برامج التأهيل المهنى  )٥(
ومشاركة األخصائيين االجتماعيين بمراكز التأهيل 

 . فى التخطيط لبرامج التأهيل المهنىالمهنى

الوصول إلى مؤشرات تخطيطية تحقق ترشيد صياغة  )٦(
خطط برامج التأهيل المهنى للمعاقين بما يتناسب 

 .وحاجات المجتمع من األيدى العاملة المؤهلة

  ::تساؤالت الدراسة تساؤالت الدراسة 
  : : التساؤل الرئيسى التساؤل الرئيسى 

ما هى طبيعة العالقة بين برامج التأهيل المهنى للمعاقين 
 .واستيعاب سوق العمل للمعاقين المؤهلين

  ::التساؤالت الفرعية التساؤالت الفرعية 
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ما هى طبيعة العالقة بين كفاءة برامج التأهيل المهنى  )١(
 .؟واستفادة المعاقين من عملية التأهيل المهنى

ما هى طبيعة العالقة بين كفاءة التخطيط لبرامج  )٢(
التأهيل المهنى للمعاقين وسرعة تشغيلهم بعد 

 .؟التخرج

بيعة العالقة بين كفاءة برامج التأهيل المهنى ما هى ط )٣(
ومشاركة المعاقين الذين تم تأهيلهم وتشغيلهم فى 

 .؟التخطيط لبرامج التأهيل المهنى

ما هى طبيعة العالقة بين كفاءة برامج التأهيل المهنى  )٤(
ومشاركة االختصاصيين االجتماعيين بمراكز التأهيل 

 .؟هنىالمهنى فى التخطيط لبرامج التأهيل الم

  : : نوع الدراسة نوع الدراسة 
 اعتمدت على الوصف والتحليل لطبيعة العالقة ،وصفية

بين برامج التأهيل المهنى للمعاقين واستيعاب سوق العمل 
 .للمعاقين المؤهلين

    ::المنهج المستخدم المنهج المستخدم 
الشامل (لمسح االجتماعى أخذت هذه الدراسة من ا

 .منهجاً وأسلوباً لجمع المادة الميدانية) وبالعينة
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  :: من  من لل المسح الشامل لك المسح الشامل لكحيثحيث
االختصاصيون االجتماعيون العاملون بمراكز التأهيل  )١(

 .المهنى لكل من الذكور واإلناث

وزارة المخططين العاملين باإلدارة العامة للتأهيل ب )٢(
 العمل والشؤون االجتماعية 

  ::والمسح بالعينة لكل من والمسح بالعينة لكل من 
المستفيدين من المعاقين المؤهلين مهنياً خالل الفترة  )١(

 هـ من الذكور واإلناث واللذين ١٤١٥ – ١٤١٠من 
لحكومية واألهلية بمدينة يعملون بالمؤسسات ا

 الرياض 
 .بعض الرؤساء المباشرين للمعاقين الذين تم تأهيلهم )٢(

   : :الدراسةالدراسةأدوات أدوات 
 .استمارة للمستفيدين من المعاقين المؤهلين )١(
استمارة قياس للمخططين العاملين باإلدارة العامة  )٢(

 . العمل والشئون االجتماعيةللتأهيل بوزارة

دليل مقابلة لالختصاصيين االجتماعيين العاملين فى  )٣(
مراكز التأهيل المهنى لكل من الذكور واإلناث بمدينة 

 .الرياض
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دليل مقابلة الرؤساء المباشرين للمعاقين العاملين فى  )٤(
 .المؤسسات

  ::المجال المكانى المجال المكانى 
دينة مراكز التأهيل المهنى لكل من الذكور واإلناث بم )١(

 .الرياض
اإلدارة العامة للتأهيل بوزارة العمل والشؤون  )٢(

 .االجتماعية بمدينة الرياض

 .بعض األجهزة الحكومية فى مدينة الرياض )٣(

  ::المجال البشرى المجال البشرى 
عينة من المستفيدين من المعاقين المؤهلين مهنياً من  )١(

 ومن ٥٤الذكور واإلناث وبلغ عدد أفراد العينة للذكور 
 . معاقا٢٠ًاإلناث 

المخططون العاملون فى اإلدارة العامة للتأهيل بوزارة  )٢(
 ١٠العمل والشئون االجتماعية وقد بلغ عددهم 

 .مخططين

االختصاصيون االجتماعيون العاملين فى مراكز  )٣(
 ٥التأهيل المهنى بمدينة الرياض وقد بلغ عددهم 

 .اختصاصيين
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عينة من بين رؤساء العمل الذين يشرفون فى عملهم  )٤(
 . )١٥( عاقين المؤهلين وقد بلغ عددهم على بعض الم

  ::نتائج الدراسة نتائج الدراسة 
 :تبلورت أهم نتائج الدراسة فى كل من 

يتم تهيئة المستفيدين لنوع برنامج التأهيل المهنى من  )١(
 :خالل األساليب اآلتية 

 .التعرف على الميول الشخصية للمعاقين -
 .إجراء الفحوص الطبية لتحديد نوع اإلعاقة -

 .ت الفعلية للمعاقينالتعرف على القدرا -

 .إجراء العالج الطبى فى ضوء الفحوص الطبية -

اختيار المستفيدين للمهنة التى يتدربون عليها يعد  )٢(
لمهنى كما أجاب بذلك امؤشراً لنجاح برنامج التأهيل 

 . المستفيدينغالبية

رتباطية بين تهيئة المستفيدين لنوع اوجود عالقة  )٣(
الحالى مع اهتمام برنامج التأهيل المهنى ونوع العمل 

مراكز التأهيل المهنى بتوفير فرص عمل للمعاقين 
 .الذين تم تأهيلهم
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 وجود عالقة بين الحالة التعليمية للمستفيدين واتفاق )٤(
كما تبين وجود . برنامج التأهيل مع العمل الحالى

عالقة بين اإلعاقة ونوعها واالستفادة من برامج 
 .التأهيل

ين يشعرون بالرضا إلى حد  من المستفيدغالبيةتبين أن  )٥(
ما وخاصة أولئك الذين يقومون بأعمال ومهن إدارية 

 .أكبر من اآلخرين الذين تدربوا على مهن حرفية

توجد بعض الصعوبات التى تواجه المستفيدين عند  )٦(
 :التحاقهم بالعمل ومنها 

 .رفض أصحاب العمل تشغيل المعاقين -
       .قلة فرص العمل المتاح -

 .قلة الراتب -

 .دم تطبيق القانون الخاص بالمعاقينع -

 .الخوف من تشغيل المعاقين -

 .عدم احتياج سوق العمل للتخصص -

يواجه المستفيدين بعض الصعوبات بعد تشغيلهم ومن  )٧(
 :ما يلىهذه الصعوبات 

        .صعوبة المواصالت -
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 .حداثة األجهزة المستخدمة فى المؤسسة -

   .عدم االستمرار فى العمل -

 .لزمالءوجود مشاكل مع ا -

كشفت نتائج الدراسة عن العناصر التى تُراعى فى  )٨(
برنامج التأهيل المهنى كما أبرزها العاملين فى إدارة 

 :التأهيل المهنى وهى 

 .اإلحساس بأهمية العمل الذى يقوم به المعاق -
 .توافر األجهزة والمعدات الالزمة ألداء العمل -

 .وجود أسلوب متابعة لتشغيل المعاقين بعد تأهيلهم -

توفير نظام خاص للبيانات والمعلومات الالزمة عن  -
 .التأهيل

 .تحديث البيانات والمعلومات الالزمة عن التأهيل -

تبين من نتائج الدراسة اهتمام الكوادر الفنية واإلدارية  )٩(
بالمشاركة فى التخطيط لبرامج التأهيل المهنى وقد 

 :تبلورت أساليب مشاركتهم فى كل من 

لصعوبات التى تواجه برامج التأهيل مناقشة المشكالت وا -
 .السابقة
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التعرف على آراء االختصاصيين االجتماعيين فى برامج  -
 التأهيل المنفذة 

  .تقديم المقترحات -

 .استطالع رأى المعاقين فى البرامج المؤهلة -

تتمثل مشاركة االختصاصيين االجتماعيين فى  )١٠(
نى التخطيط لبرامج التأهيل المهنى بمراكز التأهيل المه

 :فى كل من 

 .دراسة احتياجات المعاقين -
االتصال بالجهات األخرى لتسهيل بعض عمليات التشغيل  -

 للمعاقين 

مناقشة المشكالت والصعوبات التى تواجه المعاقين أثناء  -
 .عملية التأهيل

االتصال بالمعاقين الذين يعملون فى الهيئات والمؤسسات  -
 .فى المجتمع بعد تأهيلهم

 :لدراسة فقد تبلورت أهمها فى كل من أما عن توصيات ا
إعادة النظر مرة أخرى فى برامج التأهيل المهنى  )١(

للمعاقين وتضمينها مهن أخرى تتفق مع االحتياجات 
 الفعلية لسوق العمل 
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ضرورة االهتمام بدراسة وتحديد االحتياجات الفعلية  )٢(
 .للمعاقين من برامج التأهيل المهنى

 تدريبية للعاملين فى االهتمام بتنظيم وإعداد برامج )٣(
 .مجال رعاية وتأهيل المعاقين

 .االهتمام بعمليات المتابعة للمعاقين الذين تم تشغيلهم )٤(

 .االهتمام بتوجيه وتهيئة المعاقين لنوع برامج التأهيل )٥(

 .توفير نظام متكامل للمعلومات )٦(

تصميم دور للمخطط االجتماعى ليتمكن من خالله  )٧(
زمة لمتابعة تنفيذ استخدام األساليب التخطيطية الال

 .الخطة
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))٢٢٢٢((  

دور خدمة الفرد في :موزه ناصر عبيد الكعبيموزه ناصر عبيد الكعبي
 :طريقةال.زيادة النضج االجتماعي للفتاة ضعيفة السمع

المعهد العالي للخدمة ،ماجستير معوقين،:المجال،خدمة فرد
ليلي محمود ميرغني .د:شرافإاالجتماعية  للبنات بالرياض 

 م ١٩٨٤جاويش 

    --::أهداف البحثأهداف البحث
معرفة العالقة بين الذكاء والنضج االجتماعي لدي الفتاة 

 خدمة الفرد صائيةأخضعيفة السمع ثم التدخل المهني من قبل 
في محاولة لزيادة ذلك النضج لدي الفتاة باستغالل ما تبقي 

  .لديها من قدرات وإمكانيات

  --::فروض الدراسةفروض الدراسة
هناك عالقة بين الذكاء والنضج االجتماعي لدي الفتاة  -١

 ضعيفة السمع 
 لخدمة الفرد دور في زيادة النضج االجتماعي لدي الفتاة  -٢

  .ضعيفة السمع

    ::نوع الدراسةنوع الدراسة



 -١٥٥-

 .تجريبية

    ::المنهج المستخدمالمنهج المستخدم
 .تجريبى

  : : األدوات األدوات 
كمال إبراهيم : مقياس متاهات بورتيوس للذكاء  أعداد  -١

  .موسى
  .استمارة المستوى االقتصادي والثقافي     أعداد الباحثة -٢
فاروق . د:اس فانيالند  للنضج االجتماعي  إعداد  مقي -٣

 .محمد صادق
            . المقابلة -٤

 .دراسة الحالة -٥
   .الوثائق والمستندات المدرسية -٦
 .تحليل المضمون -٧

    ::المجال المكاني المجال المكاني 
  .معهد الصم للبنات بحي البديعة بمدينة الرياض

  
  --:: على  على أشتملأشتملوقد وقد ::المجال البشرى المجال البشرى 
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فات السمع بالمعهد والتي مجموعة من الفتيات ضعي - أ
فتاة حيث تم للباحثة التجانس بعد ذلك ) ٧٣(تتكون من 

بين أفراد هذه المجموعة تمهيدا ألجراء البحث حتى 
 .وصلت الى عشرين فتاة

 عينة من أمهات الفتيات الالتي تمت دراسة حاالتهن  - ب
 .الفردية

  .بعض المدرسات للمواد الدراسية - ج

  : : نتائج الدراسة نتائج الدراسة 
  : : رض األول رض األول نتائج الفنتائج الف

هناك عالقة بين الذكاء و النضج " الذي ينص على أن و
 االجتماعي لدي الفتاة ضعيفة السمع 

و لقد أشارت نتائج هذا الفرض إلي ثبوت إيجابية العالقة بين 
الذكاء و أبعاد النضج االجتماعي تلك التي حددها مقياس 

 .فانيالند للنضج االجتماعي

  
  

  : : نتائج الفرض الثاني نتائج الفرض الثاني 
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لخدمة الفرد دور في زيادة النضج  " همؤدالذي وا
 " االجتماعي لدي الفتاة ضعيفة السمع 

و لقد اتضح من نتائج الحاالت الفردية في القياس القبلي و 
البعدي أن هناك استجابة للتدخل المهني من الباحثة و من 
اختبار داللة الفروق بين القياسين في جميع أبعاد النضج 

 .إنها ذات داللة إحصائية اتضح ،االجتماعي
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))٢٣٢٣((
 :بدرية بنت سليمان بن محمد العمروبدرية بنت سليمان بن محمد العمرو

 :الطريقة .التخطيط لبرامج التأهيل لرعاية المعوقين جسمياً
كلية الخدمة ، ماجستير  معوقين،:المجال ،تخطيط اجتماعي

نوال على خليل :دكتورةال شرافاالجتماعية للبنات بالرياض إ
  م  ١٩٩١المسيري 

    -- : :ف الدراسةف الدراسةااهدهدأأ
 دراسة األساليب العلمية التي يستخدمها الجهاز  -١

خطيط و اإلدارة العامة للتأهيل التخطيطي بوحدة الت
 التعرف على الجوانب اإليجابية والسلبية ذلك بهدفو

 .فيها
 االستفادة من النموذج العقالني ألتحاذ القرارات  -٢

 باعتباره أحد نماذج التخطيط و التي يمكن استخدامها
في هذه الدراسة  بغرض التعرف على كيفية التخطيط 

 لرعاية وتأهيل المعوقين جسمياً 
 التوصل إلي تصور مقترح عملي لتخطيط برامج  -٣

 التأهيل لرعاية المعوقين جسميا 
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    --::التساؤالت التساؤالت 
 ما األهداف التي تسعي إليها خطة تأهيل المعوقين  -١

 ؟جسمياً
ي خطط وحدة  ما طبيعة البرامج و الخدمات السائدة ف -٢

  ؟التخطيط و اإلدارة العامة للتأهيل
 ما هي األساليب التخطيطية التي تستخدمها وحدة  -٣

  ؟التخطيط و اإلدارة العامة للتأهيل
 ما هي الصعوبات التي تحد من كفاءة وحدة  -٤

 التخطيط و اإلدارة العامة للتأهيل في التخطيط السليم؟ 

هيل ما هو التصور المقترح لتخطيط برامج التأ -٥
  ؟)من الذكور و اإلناث (لرعاية المعوقين جسمياً 

  : : نوع الدراسة نوع الدراسة 
  .وصفية تحليلية

  : : المنهج المستخدم المنهج المستخدم 
  .هالمسح االجتماعي بنوعي
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  : : أدوات جمع البيانات أدوات جمع البيانات 
استمارة استبانه للعاملين بكالً من وحدة التخطيط و  -١

  .اإلدارة العامة للتأهيل
 في مراكز التأهيل  دليل مقابلة للعاملين و العامالت -٢

  .المهني لكل من الذكور و اإلناث
 دليل مقابلة للخبراء بوزارتي العمل و الشئون  -٣

  .االجتماعية و التخطيط
      . دليل الوثائق و المستندات -٤

  : : المجال البشري ويشمل المجال البشري ويشمل   
جميع العاملين في وحدة التخطيط و اإلدارة العامة  .١

  .للتأهيل
كز التأهيل المهني العاملين و العامالت في مرا .٢

  .للذكور و اإلناث
الخبراء المتخصصين في كل من وزارتي العمل و  .٣

  .الشئون االجتماعية و التخطيط
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  : : المجال المكاني المجال المكاني 
وحدة التخطيط بوكالة الوزارة لشؤون الرعاية  -١

 االجتماعية 
  .اإلدارة العامة للتأهيل -٢
  . وحدة الخدمات االجتماعية بوزارة التخطيط -٣
التأهيل المهني للذكور و اإلناث بمدينة  مراكز  -٤

  .الرياض

    --::النتائجالنتائج
 يتم وضع خطة التأهيل المهني في ضوء سياسة رعاية 

 : المعوقين و من خالل 
  .دراسة االحتياجات الفعلية للمعوقين -
  .في ضوء ميزانية محددة موضوعة -
  .في ضوء مرئيات المخططين -

لتأهيل هناك صعوبات تواجه التخطيط لخطط برامج ا
  -:وهي قينالمهني للمعو

  .عدم كفاية المعلومات الالزمة عن المعوقين -
 قلة عدد مراكز التأهيل المهني الستيعاب المعوقين  -

 .وتأهيلهم



 -١٦٢-

  . عدم كفاية الفنيين و المتخصصين في مجال المعوقين -
عدم كفاية المعددات و األدوات الالزمة لتدريب  -

  .المعوقين
 اإلدارة العامة للتأهيل عدة تستخدم وحدة التخطيط و

  -:أساليب تخطيطية في عملية الدراسة وهي 
 .الرجوع إلي الخبراء و المتخصصين في مجال المعوقين -
تنسيق الخدمات لمنع االزدواج بين المؤسسات المعنية  -

  .بالمعوقين
  االستفادة من تجارب مجتمعات أخري  -
األساسية القيام بحوث استطالعية للتعرف على االحتياجات  -

 للمعوقين 
 الرجوع إلي الدراسات و البحوث السابقة والتي يتم  -

إجراؤها حول التعرف على احتياجات المعوقين و تحديد 
 .الحجم الفعلي لهم

يام بعملية دراسة توجد صعوبات تواجه المخططين عند الق
  -:االحتياجات وهي

  .عدم وجود اإلحصائيات الكافية التي تحدد حجم المعوقين -
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 عدم وجود جهاز خاص بالمعلومات و البيانات الالزمة  -
  .عن المعوقين

 . عدم كفاية الخبراء و المتخصصين -
تستخدم وحدة التخطيط و اإلدارة العامة للتأهيل عدة أساليب 

  -:تخطيطية في عملية التنفيذ وهي 
  .االتصال المباشر بمراكز التأهيل -
  . االستفادة من الخبرات السابقة -
ل غير المباشر عن طريق التقرير و اإلحصائيات  االتصا -

  .التي ترسل من قبل المراكز
 . تبادل البحوث و الدراسات -

توجد صعوبات تواجه المخططين عند القيام بعملية إعداد 
   -:الخطة للتنفيذ و هي 

  .عدم كفاية األدوات و المعدات الفنية و المباني -
  . عدم كفاية اإلمكانيات المادية الالزمة -
  . قلة المتخصصين داخل المركز -
  . عدم تنفيذ الخطة وفق البرنامج الزمني المحدد لها -

تستخدم وحدة التخطيط واإلدارة العامة للتأهيل عدة 
 -: القيام بعملية متابعة الخطط وهي أساليب تخطيطية عند
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ولين داخل إدارة ئالزيارات التتبعية التي يقوم بها المس -
  .التأهيل

  .لمكتوبة و التي ترفع من قبل المراكز المعنية التقارير ا -
  . اإلشراف المستمر على عملية برامج المعوقين -
  . تيسير الحصول على البيانات اإلحصائية -
  . اقتراح وتطوير البرامج -

مراكز وحدة التخطيط و اإلدارة العامة ويوجد اتصال بين 
 :التأهيل المهني من خالل 

    . المكالمات الهاتفية -

  .قارير المتابعةت  -
  . الزيارات المستمرة للمركز -

 . اإلشراف على المركز  -
تستخدم وحدة التخطيط و اإلدارة العامة للتأهيل عدة 

  :أساليب تخطيطية عند القيام بعملية التقويم وهي
  .التعرف على البرامج التي تواجه تنفيذ البرامج -
  .التعرف على األسباب التي أدت إلي صعوبة التنفيذ -
الرجوع إلي التقارير المرفوعة من مراكز التأهيل إلي  -

  .اإلدارة



 -١٦٥-

  . دراسة البرامج و المشروعات -
  . القيام بالدراسات و البحوث التقويمية -

تواجه العاملين بوحدة التخطيط واإلدارة العامة للتأهيل 
   -:عدة صعوبات منها 

  . قلة عدد الموظفين -
 .ية الحديثة عدم االستعانة بالوسائل التكنولوج -
  . عدم وجود الجهاز اإلشرافي الكافي لمتابعة عمل المراكز -
  . زيادة حجم العمل باإلدارة -
  . عدم وجود حوافز معنوية -
  . عدم استمرارية االتصال بين اإلدارة و المركز -
 عدم إتاحة الفرصة للتعرف على مشكالت المعوقين و  -

  .احتياجاتهم
  . نقص الموارد المالية -
  . عدم وجود إحصاء دقيق عن المعوقين -
 عدم وجود فرصة للعاملين بالقيام بزيارات للمركز  -

  .المعنية
 عدم إتاحة الفرصة للعاملين للقيام بدراسات مسحية عن  -

  .مشكالت المعوقين
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))٢٤٢٤((
 الخدمة دور :منى محمد حمد العشيوىمنى محمد حمد العشيوى

 وصفية ة دراس للكفيفاتاالجتماعى فى التأهيل االجتماعية
. الرياض مدينة يلية مطبقة بمعهد النور للكفيفات فىتحل

 الخدمةكليه  ،ماجستير،معوقين :المجال ،خدمه فرد :الطريقة
عبد . الدكتوراألستاذ:إشراف   للبنات بالرياضاالجتماعية

 . م١٩٩١ ،الفتاح عثمان عبد الصمد

  ::التساؤل الرئيسى التساؤل الرئيسى 
 فى االجتماعية للخدمةما هو الدور الممارس الحالى 

  للكفيفات فى معهد النور للكفيفاتاالجتماعىمليات التأهيل ع
 ).أساليبه،مظاهره،أهدافه(؟بمدينه الرياض

  ــ::وينبثق من هذا التساؤل تساؤالت فرعية هى وينبثق من هذا التساؤل تساؤالت فرعية هى 
 فى التعامل مع االجتماعية الخدمةما هو دور -١

 .؟المشكالت الفردية
 لتنشيط الحياة االجتماعيةما هو دور الخدمة -٢

 ى المؤسسة؟ فاالجتماعية
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 لربط الكفيفة االجتماعيةما هو دور الخدمة -٣
 ؟بأسرتها

 االجتماعية العالقات بين الخدمة اتساقما مدى -٤
 ؟وبين األنساق األخرى بالمؤسسة

 االجتماعيينما هى اتجاهات األخصائيين -٥
 نحو أدوارهم فى مجال االجتماعيات واألخصائيات

، الفنية جاهاتاالت ،المعرفية االتجاهات(؟المعوقين
 .) المشكالت ،اإلمكانات

   :  : الدراسةالدراسةنوع نوع 
 .وصفية تحليلية

  : : المنهج المستخدم المنهج المستخدم 
 . ودراسة الحالة بالنسبة للكفيفات،منهج المسح االجتماعى

  المجال البشرى المجال البشرى ) ) أأ ( (
جميع الكفيفات الملتحقات بمعهد النور للكفيفات فى ) ١(

 ٢٥-١٢مدينه الرياض الالتى تتراوح أعمارهن بين 
  من المجموع الكلى كفيفة) ٥٠(سنه وقد بلغ عددهن 

 .للكفيفات



 -١٦٨-

 واألخصائيات االجتماعيينجميع األخصائيين ) ٢(
 فى معاهد النور للمكفوفين والكفيفات ،االجتماعيات

 . العربية السعوديةالمملكةفى 

 واألخصائيات االجتماعيينجميع األخصائيين ) ٣(
  االجتماعى و بمراكز التأهيل المهنىاالجتماعيات

 .للذكور واإلناث بمدينه الرياض

  ::المجال المكانى المجال المكانى ) ) بب((
 .معهد النور للكفيفات بمدينه الرياض

  ــ::أدوات جمع البيانات تشمل أدوات جمع البيانات تشمل 
 . مقابلة للكفيفات وتعد األداة الرئيسية للبحثاستمارة) ١(
 واألخصائيات االجتماعيين لألخصائيين استبيان) ٢(

 .االجتماعيات
 .صاءات الهيئات الرسميةتقارير وإح) ٣(

   : :التساؤالتالتساؤالتنتائج البحث وإجابة نتائج البحث وإجابة 
أسفرت الدراسة عن نتائج أجابت على تساؤالتها السابق 

 للتساؤل الرئيسى بأن هناك أدوار  بالنسبةذكرها حيث ثبت
 فى عمليه التأهيل االجتماعيةفعليه ومهام تساهم بها الخدمة 
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إلى تحديد  وان لم ترتق إلى النموذج األمثل واالجتماعى
 .معترف به عملياً والئحياً وفق نظام مرسوم

   : :الفرديةالفردية  المشكلةالمشكلة  --١١
أوضحت الدراسة بأن التعامل مع المشكالت الفردية هو 

 ثمة وأن الروتينية األنشطةتعامل انتقائى عارض تغلب عليه 
 فى التعامل مع االجتماعيةقصور ما فى دور الخدمة 

كما يتضح من النتائج المشكالت الفردية الحادة للكفيفات 
 ـ :التالية 

 جميع الكفيفات يواجهن مشكالت بحاجة إلى من إن) أ(
 .يساعدهن فى حلها

 مجموع الكفيفات يعانين من مشكالت ٤\٣ أكثر من إن) ب(
 .نفسية

 مجموع الكفيفات يعانين من مشكالت ٢\١ أكثر من إن) ج(
 . تكيفية، تعليمية، اجتماعية،ترويحية

 مجموع الكفيفات يحاول حل مشكالتهن ٤\٣ حوالى إن) د(
 .بأنفسهن



 -١٧٠-

 مجموع الكفيفات ليس لديهن معرفة ٤\٣ أكثر من إن) هـ(
 فى التعامل مع المشكالت االجتماعيةبدور األخصائية 

 .الفردية

  :: فى المؤسسة  فى المؤسسة االجتماعيةاالجتماعيةـ األنشطة ـ األنشطة ٢٢
 فى االجتماعيةكما أوضحت الدراسة ما يؤكد دور الخدمة 

 وان كانت فى غالبيتها أنشطة مدرسية يةاالجتماعاألنشطة 
 فى االجتماعيةعامه لم تحدد الدور الفعلى المميز لألخصائية 

 تفتقد الدافعية اجتماعية أنماط ثمة أن بل .رعايتها وتوجيهها
 وبصفة عامه ، ولم تبذل جهود الستقطابهااألنشطةلممارسة هذه 

 ـ:فقد اتضح ما يلى 
فات يمارسن النشاط  مجموع الكفي٤\٣أن حوالى ) أ(

 .  أو جماعياً،المدرسى فردياً

 مجموع الكفيفات يحجمن عن ممارسة ٤\٣ أكثر من أن) ب(
 ،النشاط الجماعى وتتركز أنشطتهن فى األنشطة الفردية

 . والنشاط الثقافى، والنشاط الدينى،كالتدبير المنزلى
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 مجموع الكفيفات يقصرن دور ٤\٣ أكثر من إن) ج(
 على مجرد تنظيم الرحالت أو تماعيةاالجاألخصائية 

 .اإلشراف على بعض نواحى النشاط المدرسى

  : :  مع األسرة مع األسرةاالجتماعيةاالجتماعيةـ دور الخدمة ـ دور الخدمة ٣٣
وقد كشفت الدراسة عن وجود قصور واضح فى دور 

 كما يتضح من النتائج ، مع األسرةاالجتماعيةالخدمة 
 ـ:التالية 

ت  مجموع الكفيفات يعانين من مشكال٣\١أن حوالى ) أ(
 .أسرية

تحضر ولية األمر   مجموع الكفيفات ال٢\١أن حوالى ) ب(
 . على أحوالهن المدرسيةلالطمئنانلزيارة المعهد 

 مجموع الكفيفات من الآلتى ال تحضر ٤\٣أن حوالى ) ج(
ولية األمر لزيارة المعهد تنحصر أسباب ذلك فى وجود 

 .مشكالت كثيرة فى األسرة

فيفات ال تحضر ولية األمر  مجموع الك٢\١أن حوالى ) د(
 .لزيارة المعهد لعدم علمها بمواعيد الحفالت أو المجالس
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 واألنسـاق    واألنسـاق   االجتماعيةاالجتماعية مدى العالقة بين الخدمة       مدى العالقة بين الخدمة      --٤٤
  ـ ـ ::األخرى فى المؤسسةاألخرى فى المؤسسة

 فى االضطرابأوضحت الدراسة بأن هناك نوعاً من 
 واألنساق األخرى فى االجتماعيةالعالقة بين نسق الخدمة 

أنساق الكفيفات كما يتضح من النتائج المعهد وخاصة 
 ـ:التالية 

 مجموع الكفيفات غير راضيات أو ٤\٣أن حوالى ) أ(
 . فى المعهدةالتعليميراضيات نسبياً عن الحياة 

 مجموع الكفيفات من غير الراضيات ٤\٣أن أكثر من ) ب(
 ،بعدم تفهم المدرسات لظروفهن الخاصة(فسرن ذلك 

 .) المتميزةهنالحتياجاتعدم توفر خدمات 

 مجموع الكفيفات يحجمن عن التعامل ٤\٣ أكثر من إن) ج(
 لمساعدتهن فى حل مشكالتهن االجتماعيةمع األخصائية 

 .الفردية

 مجموع الكفيفات اقترحن محاسبة ٤\٣ أكثر من إن) د(
 .المخالفات بأسلوب تربوى بناء وليس كما هو سائد حالياً
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ات لم يعبرن عن رغبه  مجموع الكفيف٤\٣ أكثر من أن) هـ(
 من خالل زيادة االجتماعيةأكيدة فى تدعيم دور الخدمة 

 . فى المعهداالجتماعياتعدد األخصائيات 

 واألخصائيات   واألخصائيات  االجتماعييناالجتماعيينـ اتجاهات األخصائيين    ـ اتجاهات األخصائيين    ٥٥
  ـ ـ :: نحو العمل فى مجال المعوقين  نحو العمل فى مجال المعوقين االجتماعياتاالجتماعيات

 ترى الغالبية اتجاهاتأجابت الدراسة على ذلك بأن 
 االجتماعييناد المهنى لألخصائيين ضرورة األعد

 العاملين فى مجال المعوقين وذلك االجتماعياتواألخصائيات 
بالحصول على دورات تدريبيه أو دبلومات تؤهلهم للعمل فى 
هذا المجال لكى يتمكنوا من تقديم أمثل لخدمات التأهيل 

 -: للمعوقين كما يتضح فيما يلى االجتماعى
البحث من األخصائيين  مجتمع ٢\١ حوالى إن) أ(

 واألخصائيات االجتماعيات لم يتلقوا تدريباً االجتماعيين
 .مهنياً مسبقاً

غالبية المبحوثين يعتقدون أن خدمات التأهيل االجتماعى ) ب(
 ويتضح ذلك ،للمعوقين لم تطبق بمعناها العلمى المقنن

 ـ:من المعطيات التالية 
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  ::الخدمات الفردية الخدمات الفردية : : أوالً أوالً 
 مجتمع البحث عبروا عن عدم ٢\١من أن أكثر ) أ(

رضاهم أو رضاهم النسبى عن خدماتهم الفردية 
 .للمعوقين

 مجتمع البحث فسروا عدم رضاهم ٢\١أن أكثر من ) ب(
بصفة التعامل مع ( عن خدماتهم الفردية للمعوقين 

 الخدمات الفردية تحتاج الى أساليب ،أنماط المعوقين
 .)مهنية غير تقليدية 

 مجتمع البحث يعتمدون على العالج ٤\٣لى أن حوا) ج(
القصير فى التعامل مع المشكالت الفردية دون 

 .الممارسة المتعمقة وفق أطار فكرى مقنن

  ::النشاط الجماعى النشاط الجماعى : : ثانياً ثانياً 
 مجتمع البحث راضين نسبياً عن ٢\١أن أكثر من ) أ(

 . نشاطهم الجماعى للمعوقين

 نسبياً عن  مجتمع البحث من الراضين٤\٣ حوالى أن) ب(
بعدم توافر ( نشاطهم الجماعى مع المعوقين فسروا ذلك 
 .)الوقت الكافى لممارسة األنشطة الجماعية 
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جتمع البحث فسروا رضاهم النسبى  م٢\١ حوالى أن) ج(
بعدم توفر الخدمات المناسبة لممارسة األنشطة (

 .)الجماعية 

 مجتمع البحث ال يستخدمون أسلوب ٢\١ أكثر من أن) د(
 .لجماعات العالجية لعالج بعض مشكالت المعوقينا

 الذين ال يستخدمون أسلوب الجماعات ٤\٣ حوالى أن) هـ(
 التنظيمية اإلمكانياتبعدم توفر ( العالجية فسروا ذلك 

 أسلوب غير مألوف ،لممارسة هذا النوع من العالج
 .) فى تلك المؤسسات هممارست

  ::الخدمات التأهيلية للمعوقين الخدمات التأهيلية للمعوقين : : ثالثاً ثالثاً 
 ـ:وقد كشفت الدراسة عما يلى 

 مجتمع البحث تتركز خدماتهم التأهيليه ٤\٣ أكثر من أن) أ(
 فى القيام ببحث المتمثلةجرائيه فى تقديم الخدمات اإل
 أو استقبال الحاالت فى المعاهد ،اجتماعى لكل معوق

 مقابالت أولية معها وإجراءالمراكز الخاصة بالمعوقين 
عالجية للمشكالت النفسية بعيداً عن تقديم خدمات 

 .واالجتماعية



 -١٧٦-

 بالرأى اتصال مجتمع البحث فقط لديهم ٤\١ حوالى أن) ب(
 .العام فى المجتمع

 ال أو مجتمع البحث يعتقدون نسبياً ٤\٣ حوالى أن) ج(
 خدماتهم التأهيليه للمعوقين تواكب أنيعتقدون 

 .العالميةالمستويات 

 ى النسباعتقادهما  مجتمع البحث فسرو٤\٣ أكثر من إن) د(
 عدم اعتقادهم فى مواكبه خدماتهم التأهيليه للمستويات أو

 ،الحديثة العلمية واألساليببعدم توفر األدوات  (العالمية
 العلمى بين تلك المؤسسات وغيرها فى االحتكاكقله 

 .الدول األخرى

 مجتمع البحث يواجهون صعوبات أثناء ٤\٣ حوالى أن) هـ(
 .سسةؤلمهنى فى المممارستهم لدورهم ا

 مجتمع البحث ممن يواجهون صعوبات فسروا ٤\٣ أن) و(
ذلك بعدم وعى أسرة المعوق والمجتمع بدور االخصائى 

 .االجتماعى

 عمل دورات اقترحوا مجتمع البحث ٤\٣ أكثر من أن) ز(
 .تدريبية لألخصائيين االجتماعيين فى مجال عملهم
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 استحداث اقترحوا مجتمع البحث ٤\٣ حوالى إن) ح(
دبلومات متخصصة وأساليب متطورة لممارسة الخدمة 
االجتماعية مع المعوقين معتمدة على المداخل العلمية 

 .الحديثة

 الباحثة نموذجاً تصورياً اقترحتتأسيساً على ذلك فقد 
 ،لدور الخدمة االجتماعية فى التأهيل االجتماعى للكفيفات

 ،االجتماعىاالخصائى : شمل البناء المهنى للممارسة 
 وتقنين التدخل المهنى فى ، المؤسسات االجتماعية،المعهد

 نموذج العمليات المهنية فى التأهيل ،النموذج المقترح
 .االجتماعى للكفيفات
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))٢٥٢٥((

دور طريقة : إيمان بنت سعد سالم أشرفإيمان بنت سعد سالم أشرف
 .تنظيم المجتمع في تحقيق التنمية الثقافية للطفل السعودي

 كلية ، دكتوراه، طفولة:المجال، تنظيم مجتمع :الطريقة
إبراهيم /  الدكتور:إشراف الخدمة االجتماعية للبنات بالرياض

 م١٩٩٦ عبد الهادي محمد المليجي 

  : : أهداف الدراسة أهداف الدراسة 
تسعى هذه الدراسة إلي محاولة التعرف على دور طريقة 

عودي في تنظيم المجتمع في تحقيق التنمية الثقافية للطفل الس
 مع محاولة الخروج بتصور مقترح ،مرحلة ما قبل المدرسة

من أجل تحقيق  و..يوجه الممارسة المهنية في هذا المجال
 قامت الباحثة بتحديد أهداف دراستها ،الهدف العام للدراسة

  -:النحو التالي لتحقيق الهدف العام للدراسة على  الفرعية
ستعين بها التعرف على األدوار الوظيفية التي ت -١

األخصائية االجتماعية في تحقيق التنمية الثقافية 
لألطفال في رياض األطفال التابعة للرئاسة العامة 

  .لتعليم البنات
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التعرف على األساليب التي تستخدمها األخصائية  -٢
االجتماعية في تحقيق التنمية الثقافية لألطفال في 

لبنات رياض األطفال التابعة للرئاسة العامة لتعليم ا
  .بمدينة الرياض

تحديد الصعوبات التي تواجه األخصائية االجتماعية في  -٣
القيام بدورها و تحليلها لتحقيق التنمية الثقافية لألطفال 

  .في مرحلة ما قبل الدراسة
دور لطريقة تنظيم المجتمع لتحقيق محاولة اقتراح  -٤

التنمية الثقافية للطفل السعودي في مرحلة ما قبل 
رسة المهنية في هذا مايكون موجهاً للمالمدرسة ل
  .المجال

    --::تسـاؤالت الدراسـة تسـاؤالت الدراسـة 
 التساؤل الرئيستسعى هذه الدراسة إلي اإلجابة عن 

ما دور طريقة تنظيم المجتمع في تحقيق التنمية :"اآلتي
 " السعودي في مرحلة ما قبل المدرسةالثقافية للطفل 

مات  قا،و من أجل تحقيق التساؤل الرئيسي للدراسة
 لتحقيق التساؤل تساؤالت دراستها الفرعيةالباحثة بتحديد 

 : العام للدراسة على النحو اآلتي 
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ما األدوار الوظيفية التي تستعين بها األخصائية  -١
االجتماعية في تحقيق التنمية الثقافية لألطفال في رياض 

األطفال التابعة للرئاسة العامة لتعليم البنات بمدينة 
  ؟الرياض

ألساليب التي تستخدمها األخصائية االجتماعية في  ما ا -٢
تحقيق التنمية الثقافية لألطفال في رياض األطفال التابعة 

  ؟للرئاسة العامة لتعليم البنات
 ما الصعوبات التي تواجه األخصائية االجتماعية في  -٣

القيام بدورها و تحليلها لتحقيق التنمية الثقافية لألطفال 
  ؟اسة بمدينة الرياضفي مرحلة ما قبل الدر

ما دور طريقة تنظيم المجتمع في نطاق تحقيق التنمية  -٤
الثقافية للطفل السعودي في مرحلة ما قبل المدرسة 

 ؟بمدينة الرياض

  : : نوع الدراسة نوع الدراسة 
  دراسة وصفية

  : : نوع المنهج نوع المنهج 
 : لكل من وبالعينة  الشامل هالمسح االجتماعي بنوعي
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ل و التابعة األخصائيات االجتماعية برياض األطفا -
 .للرئاسة العامة لتعليم األطفال

 .مديرات رياض األطفال التابعة للرئاسة العامة لألطفال -
الموجهات االجتماعيات المختصات برياض األطفال و  -

 .التابعة للرئاسة العامة لتعليم األطفال
جميع المتخصصين في طريقة تنظيم المجتمع من أعضاء  -

 ،الجتماعية للبناتهيئة التدريس في كلية الخدمة ا
مد بن سعود ح  وجامعة اإلمام م،وجامعة الملك سعود

  .اإلسالمية

  : : أدوات جمع البيانات أدوات جمع البيانات 
استمارة للخبراء المتخصصين القائمين بتعليم الخدمة  -١

  .االجتماعية في طريقة تنظيم المجتمع
لمعنيين بشؤون استمارة للخبراء المتخصصين ا -٢

 . )ديراتالم– الموجهات( الطفولة ورعايتها
  .استمارة لألخصائيات االجتماعيات برياض األطفال -٣
  .استمارة خاصة بأمهات األطفال -٤

  ::المجال المكانيالمجال المكاني
التابعة للرئاسة العامة لتعليم البنات بمدينة رياض األطفال 
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  .الرياض

  : : المجال البشريالمجال البشري
ة الرياض و البالغ عددهن جميع الموجهات بمدين -١

 .ثالثين موجهةاثنين و
هات رياض األطفال التي يعملن بها جميع موج -٢

غ عددهن واحدة ل اجتماعيات و ب أخصائيات
 .عشرين مديرةو

عددهم اء هيئة التدريس تنظيم المجتمع وجميع أعض -٣
 .  عضو هيئة تدريس١٣

يات االجتماعيات حصر شامل لجميع األخصائ -٤
البالغ عددهن اثنتين وعشرين برياض األطفال و
  .أخصائية اجتماعية

والبالغ  ،)األمهات(ولياء أمور األطفال أعينة من  -٥
  .ثمانين ولية أمرعددهن ثمانية و

  : : نتائج الدراسة نتائج الدراسة 
 تعد أكثر ، ووسائل اإلعالم،األسرة و،أن الروضة -١

 .الجهات تأثيراً في ثقافة الطفل و نمو معارفه
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 مرحلة ما قبل المدرسة وجود احتياجات ملحة ألطفال -٢
 .ةثقافية بصفة خاص ، واحتياجات عامة

وجود بعض المشكالت التي تتصل بإشباع حاجات  -٣
  .التنمية الثقافية للطفل في رياض األطفال

 ثقافة برامج متخصصة لتنميةعدم وجود خطط و -٤
 .الطفل السعودي بصفة عامة

وجود صعوبات تواجه األسرة في مساعدة أطفالها  -٥
 .على اكتساب المعارف و المعلومات الجديدة

األسر في ة االجتماعية وون بين األخصائياوجود تع -٦
مواجهة المشكالت التي تعترض األطفال في 

 . الروضة
عدم كفاية وعدم مالئمة البرامج التي تعرضها وسائل  -٧

 اإلعالم الحتياجات الطفولة 
د تعاون بين وسائل اإلعالم ورياض وعدم وج -٨

 . األطفال
أن التليفزيون هو أكثر الوسائل اإلعالمية إيجابية و  -٩

ي ذلك لويهتمام بثقافة الطفل السعودي فعالية في اال
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المية  ثم الوسائل اإلع،االهتمام صحافة الطفل
 . وأخيراً اإلذاعة،جميعها

جتماعية يساهم في تنمية أن هناك دور للخدمة اال -١٠
 هطربأدوار ومساهمات اإلعالم الوطني و
 .باالحتياجات الثقافية للطفل السعودي

في تنمية ثقافة وجود دور إيجابي للخدمة االجتماعية  -١١
 الطفل برياض األطفال 

أهمية وجود دور لطريقة تنظيم المجتمع في تحقيق  -١٢
  .التنمية الثقافية للطفل

وجود أساليب ترتبط بطريقة تنظيم المجتمع لتحقيق  -١٣
  .أهداف التنمية  الثقافية للطفل في رياض األطفال

وجود صعوبات تواجه األخصائية االجتماعية في  -١٤
نظيم المجتمع داخل الروضة لتحقيق ممارسة طريقة ت

   .التنمية الثقافية للطفل
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))٢٦٢٦((
: منيرة بنت عبد الرحمن بن عبد اهللا آل سعودمنيرة بنت عبد الرحمن بن عبد اهللا آل سعود

 وأسبابه وخصائص المتعرضين أنواعه األطفال إيذاء
 استطالعية دراسة االجتماعيةتحديات لمهنة الخدمة :له 

طفولة : المجالخدمة فرد،:الطريقة.بمدينة الرياض
 –كلية الدراسات العليا –جامعة الملك سعود ،دكتوراه،مبكرة

 الدكتور:إشراف  )اجتماعيةخدمة (قسم الدراسات االجتماعية 
 .سامي بن عبد العزيز الدامغ

   : :الدراسةالدراسة  أهدافأهداف
 حدوث حاالت إيذاء األطفال فـي       معدل على   التعرف -١

 المستشفيات في مدينة الرياض
ه األطفـال    اإليذاء الذي يتعرض ل    أنواع على   التعرف -٢

     .في مدينة الرياض
 اإليذاء الذي يتعرض له األطفـال       أسباب على   التعرف -٣

 .في مدينة الرياض
 األطفال المتعرضين لإليذاء في     خصائص على   التعرف -٤

 .مدينة الرياض
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 أسر األطفـال والمتعرضـين      خصائص على   التعرف -٥
 لإليذاء في مدينة الرياض 

 إن  –سـية    المجتمعيـة والمؤس   المعوقات على   التعرف -٦
 التي تحول دون مساعدة األطفال المتعرضين       –وجدت  
 . على الوجه األمثللإليذاء

 مقترح للتدخل المهني مع حـاالت       مهني تصور   تقديم  -٧
 مهنـة األطفال المتعرضين لإليذاء منطلقاً من فلسـفة        
 .الخدمة االجتماعية وفي ضوء أهدافها ومبادئها

   : :الدراسةالدراسة  تساؤالتتساؤالت
ـ  حـدوث  معدل   ما   -١ االت إيـذاء األطفـال فـي        ح

 .المستشفيات في مدينة الرياض
 الذي يتعرض له األطفال في مدينة       اإليذاء أنواع   ما   -٢

 .؟الرياض
 الذي يتعرض له األطفال في مدينة       اإليذاء أسباب   ما   -٣

 .الرياض؟
 المتعرضين لإليذاء في مدينة     األطفال خصائص   ما   -٤

 .الرياض؟
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ل المتعرضين لإليذاء    األطفا أسر خصائص   ما   -٥
 في مدينة الرياض؟

 المجتمعية والمؤسسية التي تحول دون      المعوقات ما   -٦
 علـى    لإليـذاء تقديم المساعدة لألطفال المتعرضين     

 ؟ األمثلالوجه
 المهني األمثل المنطلق من فلسفة      التدخل أسلوب   ما   -٧

 ومبادئهاوء أهدافها   ضمهنة الخدمة االجتماعية وفي     
 .مع حاالت األطفال المتعرضين لإليذاء؟للتعامل 

   : :الدراسةالدراسة  نوعنوع
 .استطالعية 

  :: المستخدم  المستخدم منهجمنهجالال
  بالعينةالمسح االجتماعي

  :: الدراسة  الدراسة بياناتبيانات جمع  جمع أداةأداة
   Questionnaire استبيان 

  ::الدراسةالدراسة  ةةعينعين
 الممارسين المهنيين الذين يمكن أن تتيح من المتخصصون

 حاالت ومشاهدةفة معر) في المستشفيات(لهم طبيعة عملهم 
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 :إيذاء األطفال وهم 
    .االجتماعيون األخصائيون-١
 .النفسيون األخصائيون -٢
           .النفسيون األطباء-٣
 .األطفال أطباء-٤

   : :المكانيالمكاني  المجالالمجال
 الرئيسة الحكومية غير الخاصة الكبرى المستشفيات

  :اآلتيةالواقعة في مدينة الرياض وتحدد في المستشفيات 
                       .المركزي لمستشفىا-١
  واألطفال الوالدة مستشفى-٢
                . بالسليمانيةاألطفال مستشفى -٣
 . سلماناألمير  مستشفى-٤
 . المسلحةالقوات مستشفى-٥
 .األمن قوى مستشفى -٦
 . خالد الجامعيالملك مستشفى-٧
 . فهد للحرس الوطنيالملك مستشفى-٨
 .فيصل التخصصي ومركز األبحاث الملك مستشفى-٩

 .اليمامة مستشفى -١٠
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   : :البشريالبشري  المجالالمجال  
  العاملين من الممارسين المهنيين المتخصصون

 :في المستشفيات في مدينة الرياض، وهم 
    .االجتماعيون األخصائيون-١
 .النفسيون األخصائيون -٢
             .النفسيون األطباء-٣
 .األطفال أطباء-٤

   : :اسةاسةالدرالدر  نتائجنتائج
 إلى عشر الرجوع جمع بيانات هذه الدراسة من خالل تم

 ١٨٢مستشفيات في مدينة الرياض، جمعت فيها البيانات من 
 يشكل األخصائيون االجتماعيون نسبة مهنياً،ممارساً 

% ٧,١ ونسبة% ٣٦,٩ويمثل أطباء األطفال نسبة % ٤٠,١
% ٦,٦من األطباء النفسيين وكذلك األطباء بنسبة تبلغ 

% ٥,٥ بنسبة تصل إلى النفسيونألخصائيون وا
من % ٣,٣ومتخصصون آخرون في المستشفيات بنسبة 

 .العينةمفردات 
 مع حاالت العينة بلغ عدد المتعاملين من مفردات وقد

منهم، بينما بلغت % ٣٩األطفال المتعرضين لإليذاء نسبة 
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% ٦١ مع هذا النوع من الحاالت نسبة المتعامليننسبة غير 
 ، في المستشفياتالمهنييندات العينة من الممارسين من مفر

شكل أطباء األطفال ثم األخصائيون االجتماعيون أكبر نسبة 
 .منهم

 تعامل معها التي أن أكثر أنواع إيذاء األطفال وتبين
الممارسون هي حاالت اإليذاء البدني بنـسبة تصل إلى 

ة  األطفال المتعرضين لإلهمال بنسبحاالتويليها % ٩١,٥
 ثم ، الجنسياإليذاءثم حاالت اإليذاء النفسي، ويليها % ٨٧,٣

من يتعرضون ألكثر من نوع من األذى من هذه الحاالت 
 الممارسون في المستشفيات، وكانت غالبية معهاالتي تعامل 

 فيها اإليذاء وقعالحاالت التي تعامل معها الممارسون قد 
ل نسبة من وقع على األطفال من قبل أحد الوالدين، بحيث تمث

، بينما تبلغ نـسبة من %٧٤,٦ من قبل األم اإليذاءعليهم 
، كما تعامل %٧٣,٢وقع عليهم هذا األذى من األب نـسبة 

الممارسون مع حاالت من كال الجنسين، وكانت نسبة كبيرة 
ممن تقل أعمارهم عن عامين % ٦٦,٢ إلىمنهم تصل 

 صغرتا وتتزايد نسبة األطفال المتعرضين لإليذاء كلم
 وكان أبرز صفات أسر هؤالء األطفال المتعرضين .أعمارهم
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 الممارسـون هي أنها ذات معهملإليذاء من الذين تعامل 
 دخل منخفض، كما أنها مفككة 

  أسباب اإليذاءأسباب اإليذاء
 لدى تعامل اإليذاء مظاهر هذا أكثر أنأظهرت الدراسة 

 المتعرضين لإليذاء تتمثل األطفالمفردات العينة مع حاالت 
، %٧٤،٦في اإلهمال الواضح في مظهر الطفل العام بنسبة 

 من أكثر أو بكدمات في مكان وإصابتهوكذلك آثار الضرب 
 %.٦٩جسمه بنسبة 

وكانت غالبية الحاالت التي تعامل الممارسون معها قد 
وقع فيها اإليذاء على األطفال من قبل احد الوالدين، بحيث 

ممن % ٧٤،٦ قبل األم  مناإليذاءتمثل نسبة من وقع عليهم 
تقل أعمارهم عن عامين، وتتزايد نسبة األطفال المتعرضين 

 .لإليذاء كلما صغرت أعمارهم
وكان أبرز صفات أسر هؤالء األطفال المتعرضين 
لإليذاء من الذين تعامل معهم الممارسون هي ذات دخل 

 األطفال تعرض هؤالء أسباب أما،  مفككةأنهامنخفض، كما 
د الى وجود مشكالت زواجية بين والدي الطفل لإليذاء فتعو

المتعرض لإليذاء، ثم انخفاض المستوى التعليمي للمتسبب 
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 .األخرى والعوامل األسبابفي اإليذاء، باإلضافة الى 
 األطفالوقد اعتمدت مفردات العينة في اكتشاف حاالت 

المتعرضين لإليذاء على الكشف الطبي على الطفل بنسبة 
 ثم في وجود أثر ظاهر على جسم الطفل ،%٨٧،٣تصل الى 

كأحد ابرز الوسائل، باإلضافة الى وجود % ٧٦،١بنسبة 
 وأكثر تم اكتشاف هذه الحاالت عن طريقها، أخرىوسائل 

مفردات العينة كانوا يواجهون ردة فعل الطفل بالصمت عند 
سؤاله عن سبب اإليذاء الذي تعرض له بينما واجه مفردات 

 طفلهم أن الطفل المتعرض لإليذاء أسرةالعينة إنكارا من 
متعرض لإليذاء، وعلى الرغم مما تبين في نتائج هذه 

 المتعرضين لإليذاء من األطفال حاالت أغلبية أنالدراسة 
الذين تعاملت معهم مفردات العينة يتم تسليمهم بعد خروجهم 

 %.٨٣،١من المستشفى الى والديهم بنسبة 
 في المستشفيات من وقد واجه الممارسون المهنيون

مفردات العينة مجموعة من المعوقات عند التعامل مع حاالت 
، وكان أهمها من وجهة نظرهم عدم تعاون األطفال إيذاء

 .أسرة الطفل المتعرض لإليذاء

  إجراءات ال بد منها للحمايةإجراءات ال بد منها للحماية
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 قانون ينص على أن يتم تبليغ إيجادب الدراسة وأوصت 
 إهمال حالة إيذاء أو أيد  المختصة عند وجواألمنيةالجهات 
 . أو حتى في الحاالت المشتبه فيهالألطفال

 األطفالكما دعت الى إنشاء دار خاصة لرعاية 
 تسمح بضمهم لدور أنظمةالمتعرضين لإليذاء أو إيجاد 

 . الموجودة مع إيجاد تنظيمات خاصة بذلكاألطفالرعاية 
  نقاط للتعاون واالتصال بينإيجادوأوصت الباحثة الى 

 باألطفالوبين الجهات ذات العالقة ) الجهات األمنية(الشرطة 
وإيذائهم كالمستشفيات والمدارس ودور الرعاية االجتماعية 

 التي يمكنهم القيام بها اإلجراءاتلألطفال عن طريق تحديد 
وفي هذا . لحماية هؤالء األطفال وإيقاف تعرضهم لألذى
 مثل هذه الشأن أوصت الى عدم حصر عملية التبليغ عن

الحاالت في المستشفيات، بل البد من تعدد مصادر اإلبالغ 
رس وغيرها من الجهات عن طريق اعن هذه الحاالت كالمد

 والمدارس على كيفية األطفالتدريب العاملين في رياض 
اكتشاف مثل هذه الحاالت والسماح لهم بذلك من قبل الجهات 

ة التعامل مع المعنية مع تسهيل عملية اإلبالغ عنها وكيفي
 . المتعرضين لإليذاءاألطفالالضحايا من 
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 والتشريعات الخاصة واألنظمةودعت الى سن القوانين 
 المتعرضين لإليذاء من حيث األطفالبالتعامل مع حاالت 

عدة أبعاد منها تحديد مفهوم موحد لما يمكن اعتباره إيذاء، 
وضرورة إبعاد الطفل عن أسرته في الحاالت التي تكون 

 المتسببين في إيقاع األذى على الطفل أفرادها أو احد ألسرةا
 حين يثبت أنهم مقصرون بشكل كبير في حمايته من أذى أو

 .الغير مع تحديد للحاالت التي يتم فيها هذا اإلجراء
وركزت الباحثة على تحديد الحاالت واألحوال التي يمكن 

 . ذلك وشروطأسرتهفيها إعادة الطفل المتعرض لإليذاء الى 
وبينت أهمية التوعية الدينية ألفراد المجتمع بحقوق الطفل 
في الشريعة اإلسالمية وواجب الوالدين نحوه في تقديم 

 الحكم الشرعي حول إظهارالرعاية الالزمة له باإلضافة الى 
 دمقصوالإيذاء الطفل سواء كان هذا األذى أو الضرر غير 

اب الصارم أو كان  الغرض من تربية الطفل باستخدام العقأن
 .إيذاء مقصورا من داخل األسرة أو خارجها

 فريق عمل في كل مستشفى إيجاد الباحثة أهمية وأظهرت
 اإلهمال أو المتعرضين لإليذاء األطفالللتعامل مع حاالت 

بحيث يتكون هذا الفريق من طبيب أطفال وطبيب نفسي 
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 أهمية نفسي، ونبهت الى وأخصائيوأخصائي اجتماعي 
د أنظمة وإجراءات في أقسام اإلسعاف بالمستشفيات من إيجا

 المتعرضين األطفالخالل تحديد كيفية تسجيل جميع حاالت 
لإليذاء وأهمية إبالغ الفريق المختص بالتعامل معها في 

 . تعرضت لألذىأنهاالمستشفيات عن أي حالة مشتبه 
 أهمية إيجاد برامج تدريب المهنيين  الدراسة أيضاًوبينت

المستشفيات وكيفية اكتشاف حاالت األطفال المتعرضين في 
لألذى وتدريب الممارسين من غير األطباء للتعامل مع 

 المشتبه في تعرضهم لألذى أو المتعرضين األطفالحاالت 
وعدم االكتفاء بتقديم العالج الطبي لمثل هذه الحاالت بل 

 .االهتمام بتقديم العالج النفسي واالجتماعي
اسة أنه في ظل غياب الدراسة العلمية عن وبينت الدر

ظاهرة إيذاء األطفال في المملكة فإنه يظهر عجز لدى 
 األطفال االجتماعيين في التعامل مع ظاهرة إيذاء األخصائيين

 .نتيجة النقص في المعلومات حولها
وتؤكد انه على الرغم من قيام نظام القضاء في المملكة 

 والتسبب في األطفالبذ إيذاء على الشريعة اإلسالمية التي تن
إيقاع الضرر عليهم إال أنه ليس هناك قوانين وتشريعات 
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محددة كيفية التعامل معها بما يساعد األخصائيين 
 والممارسين المهنيين والمهتمين بهذه الظاهرة االجتماعيين

على فهم اإلجراءات الرسمية التي يمكن اتخاذها لحماية 
 .األطفالهؤالء 



 -١٩٨-

))٢٧٢٧((
دراسة مشكالت : صالح اللهيب صالح اللهيبعبد اهللاعبد اهللاة ة لطيفلطيف

ر خدمة الفرد المقترح حيال أطفال الروضة ودو
  طفولة مبكرة،ماجستير،:المجال،خدمة فرد :الطريقة.بعضها

. أ:إشراف ،المعهد العالى للخدمة االجتماعية للبنات بالرياض
 .م١٩٨٥ ،د سحر إبراهيم ثروت.  أود نوال على المسيرى 

   :  : دراسةدراسة ال الأهدافأهداف
تحديد ودراسة المشكالت التى تواجه أطفال الروضة فى 

 وذلك بهدف التوصل إلى ، سنوات٦:٤مرحلة العمر من 
 .دور مقترح لخدمة الفرد تجاه بعض هذه المشكالت

    -- : :دراسةدراسةتساؤالت التساؤالت ال
ما هى المشكالت التى تواجه األطفال فى سن ما قبل  -١

 ؟المدرسة من وجهة نظر أمهاتهم
 تواجه األطفال فى سن ما قبل ما هى المشكالت التى -٢

  ؟منظر مدرساتهالمدرسة من وجهة 
 بعض هذه ها هو دور خدمة الفرد المقترح تجام -٣

 المشكالت 
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      ::نوع الدراسة نوع الدراسة 
 .دراسة استطالعية

    ::المنهج المستخدم المنهج المستخدم 
 . االجتماعى بالعينةمسحمنهج ال

  :: المستخدمة  المستخدمة األدواتاألدوات
 . المقابالت شبة مقننة-١
 .ة استمارات المقابل-٢
 .ملفات األطفال-٣

  : : المجال المكانى المجال المكانى 
 الموجودة بمدينة الرياض ويبلغ األطفالعينة من رياض 

 روضات تتبع كل من الرئاسة العامة لتعليم البنات ستةعددها 
 .االجتماعيةالحكومية واألهلية ووزارة العمل والشئون 

  ::المجال البشرى المجال البشرى 
  من مدينة الرياضاألطفال برياض األطفالعينة من  -١

 .طفالً) ١٨٠(ويبلغ عددهم
وقع عليهن االختيار وقد بلغ تى  الالاألطفالأمهات  -٢

 أما ) ١٦٨(عددهن 
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 وقد بلغ عددهن األطفال فى رياض األطفالمدرسات  -٣
 .مدرسة) ٤١(

  .. على تساؤالت البحث على تساؤالت البحثواإلجابةواإلجابةأهم النتائج أهم النتائج 
    ::فيما يتعلق بالتساؤل األول فيما يتعلق بالتساؤل األول 

لمدرسة من  فى سن ما قبل ااألطفال ههناك مشكالت تواج
 ؟وجهه نظر أمهاتهم هى

                      .مشكالت مدرسية-١
 . مشكالت نفسية-٢
                     .مشكالت اجتماعية-٣
  . مشكالت صحية-٤

    ::فيما يتعلق بالتساؤل الثانى فيما يتعلق بالتساؤل الثانى 
 فى سن ما قبل المدرسة من األطفالهناك مشكالت تواجه 

 : وجهه نظر مدرساتهم وهى 
                       .مدرسيةمشكالت -١
 . مشكالت نفسية-٢
                     .مشكالت اجتماعية-٣
  . مشكالت صحية-٤
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 هناك مشـكالت تواجـه       هناك مشـكالت تواجـه      أنأنوقد أبرزت نتائج البحث     وقد أبرزت نتائج البحث     
   فى سن ما قبل المدرسة من وجهة نظر كالً          فى سن ما قبل المدرسة من وجهة نظر كالً         األطفالاألطفال

  :: والمدرسات وهى  والمدرسات وهى األمهاتاألمهاتمن من 
  :: وتشمل  وتشمل  المشكالت المدرسية المشكالت المدرسية--::أوال أوال 
   . يتحمس ألداء ما يطلب من أعمالال-١
 .ه يجد صعوبة فى فهم دروس-٢ 
 .رذيتغيب عن الروضة بدون ع-٣
 . على أداء واجبات الروضةب ال يواظ-٤
 . وأدواته المدرسيةهيمزق دفاتر -٥

  ::وتشمل وتشمل : :  المشكالت الصحية  المشكالت الصحية --::ثانيا ثانيا 
       .يبدو علية الخمول والكسل -١
 .م شهيته ضعيفة لتناول الطعا-٢ 
         .يصاب بالتهاب اللوزتين-٣
  . يشكو من تسوس أسنانه-٤

  ::وتشمل وتشمل : :  المشكالت االجتماعية  المشكالت االجتماعية --::ثالثا ثالثا 
 .   يميلون للعب معهأصدقاءليس له  -١
 .عديم االهتمام بالنظافة الشخصية -٢
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 . عمل ماإليه إذا أسند ال يكون مسروراً-٣
 . بالمدرسة غير حسنةه عالقت-٤

  : : وتشمل وتشمل   ت النفسيةت النفسية المشكال المشكال--::رابعا رابعا 
   .تبدو علية الحركة بشكل غير عادى-١
 . يثور ويغضب بسرعة-٢
            .أصابعهيالحظ علية مص -٣
 . بالخجله يتسم سلوك-٤
      .يالحظ علية عدم النطق السليم-٥
 . يالحظ علية قضم أظافره-٦
 .يميل للجلوس بمفرده-٧
 .يظهر علية الخوف والفزع بال مبرر مقبول-٨
 .يتصف بالكذب-٩

ويتمثل دور خدمة الفرد المقترح فى مواجهة بعض هذه 
 أما ،المشكالت كالمشكالت النفسية واالجتماعية والمدرسية

  وإرشاددور خدمة الفرد تجاه المشكالت الصحية فهو دور 
 .هتوجي
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))٢٨٢٨((
  :نوره عبد اهللا بن عبد الرحمن بن طياشنوره عبد اهللا بن عبد الرحمن بن طياش

. اعية ألطفال الروضةدور خدمة الجماعة في التنشئة االجتم
المعهد  ، ماجستير،طفولة مبكرة:  المجال، خدمة الجماعة:الطريقة

عفاف محمد .د :إشرافالعالي للخدمة االجتماعية للبنات بالرياض 
 . م١٩٨٥ ليلى مصطفى الكيالني .ودعبد المنعم 

   : :دراسةدراسةف الف الااهدهدأأ
زيادة دور طريقة العمل مع الجماعات في التنشئة 

طفال الروضة إلكسابهم المهارات والعادات االجتماعية أل
  .االجتماعية السليمة

  : : دراسةدراسةالالفروض فروض 
ين ممارسة خدمة الجماعة مع أطفال بهناك عالقة إيجابية 

ويتم التحقق من . تحقيق التنشئة االجتماعية لهمالروضة و
 : الفروض الفرعية التالية صحة هذه الفروض عن طريق 

ارسة خدمة الجماعة ين ممبهناك عالقة إيجابية -أ
 .وزيادة فرص الصداقة بين أطفال الروضة
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ين ممارسة خدمة الجماعة بهناك عالقة إيجابية  -ب
 وزيادة فرص التعاون بين أطفال الروضة 

ين ممارسة خدمة الجماعة ب هناك عالقة إيجابية -ج
 .وزيادة التفاعالت بين أطفال الروضة

    ::نوع الدراسةنوع الدراسة
 .تجريبية

  ::ممالمنهج المستخدالمنهج المستخد
 .تجريبى

  : : األدوات األدوات 
  .المالحظة) ١(
 استمارة المستوى االقتصادي ) ٢(
  .التقرير الدورية) ٣(
 مقياس شدة العالقة االجتماعية لألطفال ) ٤(

  : : المجال المكاني المجال المكاني 
  روضة جمعية الوفاء الخيرية في حي عسيرة
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    ::المجال البشري المجال البشري 

تم يتمثل في عينة عشوائية تضم ثمانية و عشرون طفالً و
األخرى تجريبية عتين إحداهما ضابطة وتقسيمهم إلي جما

 تضم كل منها أربعة عشر طفالً تتراوح أعمارهم بين الرابعة
تم التأكد من تجانسهما و الخامسة من الذكور و اإلناث و

 .إحصائياً

  : : النتائج النتائج 
أن هناك فروق ذا داللة إحصائية بالنسبة لمواقف  -١

ة التجريبية و الصداقة بين أعضاء كل من الجماع
 .%٩٩الضابطة بعد إجراء التجربة و ذلك بدرجة ثقة 

" وهذا يؤكد صحة الفرض الفرعي األول للبحث و هو
ين ممارسة خدمة الجماعة بأن هناك عالقة إيجابية 

 " وزيادة فرص الصداقة بين أطفال الروضة 
أن هناك فروق ذا داللة إحصائية بالنسبة لمواقف التعاون -٢

كل من الجماعة التجريبية و ذلك بدرجة ثقة  أعضاء نبي
" و هذا يؤكد صحة الفرض الفرعي الثاني وهو ،  %٩٥
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هناك عالقة إيجابية ين ممارسة خدمة الجماعة وزيادة 
 " فرص التعاون بين أطفال الروضة 

أن هناك فروق ذا داللة إحصائية بالنسبة لمواقف االنفعال -٣
ة و الضابطة بعد بين أعضاء كل من الجماعة التجريبي

 و هذا يؤكد .%٩٩إجراء التجربة و ذلك بدرجة ثقة 
هناك عالقة " صحة الفرض الفرعي الثالث و هو 

ين ممارسة خدمة الجماعة وزيادة التفاعالت بإيجابية 
وبذلك تم التأكد إحصائيا من "  بين أطفال الروضة 

هناك عالقة " صحة الفرض الرئيسي للبحث وهو 
رسة طريقة خدمة الجماعة و التنشئة إيجابية بين مما

 " االجتماعية 
هذا وقد دعمت هذه النتيجة تحليل محتوى التقارير 

  .الدورية
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معوقات  :حصة بنت يوسف العبد الكريمحصة بنت يوسف العبد الكريم
مساهمة الخدمة االجتماعية في مواجهة مشكلة تعاطي 

  دفاع اجتماعى،:المجال، جتمعتنظيم الم :الطريقة .المخدرات
كلية الخدمة االجتماعية للبنات بالرياض  ،دكتوراه
  .م١٩٩٤وفاء هانم محمد الصادي . د.أ:إشراف

    --::أهداف البحثأهداف البحث  
وصف وتحليل جهود األخصائيين االجتماعيين  -

طي المخدرات في ضوء الواقع المواجهة مشكلة تع
 . الفعلي للممارسة

 تؤثر على ممارسة وصف وتحليل المعوقات التي -
 .الخدمة االجتماعية في مجال تعاطي المخدرات

التوصل إلي تصور مقترح لممارسة الخدمة االجتماعية  -
طي المخدرات بما يتناسب مع الواقع افي مجال تع

 .المحلي للمجتمع السعودي

  
    --::تسـاؤالت البحـثتسـاؤالت البحـث
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ما هو الدور الفعلي الذي تساهم به مهنة الخدمة  -
  ؟هة مشكلة تعاطي المخدراتاالجتماعية لمواج

ما هي المعوقات التي تواجه ممارسة مهنة الخدمة  -
 ؟االجتماعية في مجال تعاطي المخدرات

  : : نوع الدراسة نوع الدراسة 
 . وصفية تحليليةةدراس

  : : منهج الدراسة منهج الدراسة 
 .العينةبالمسح االجتماعي بنوعية الحصر الشامل  و

  : : أدوات الدراسة أدوات الدراسة 
 ، مستشفي األملاستمارة استبيان للمتعاطين من نزالء -١

 سجن النساء 
  .استمارة استبيان ألسر المتعاطين -٢
استمارة استبيان لألخصائيين االجتماعيين العاملين  -٣

 ، مستشفي الصحة النفسية، مستشفي األملنفي كل م
 . وسجن النساء بالملز

دليل مقابالت شبة مقننة لكل من األخصائيات  -٤
 ،االجتماعيات العامالت في الجمعيات الخيرية
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والخبراء من أساتذة الخدمة االجتماعية و المسئولين 
  .في مجال تعاطي المخدرات

اإلطالع على الوثائق والمستندات في ملفات  -٥
  .المتعاطين للتأكد من صدق المعلومات

  : : المجال المكاني المجال المكاني 
ويشمل عدد من المؤسسات المعنية بعالج ومكافحة تعاطي 

 ،في األملالمخدرات بمدينة الرياض وتمثلت في مستش
 جمعية ، وسجن النساء بالملز،مستشفي الصحة النفسية

 مكتب مكافحة ، جمعية الوفاء الخيرية،النهضة النسائية
 مركز مكافحة ، المركز العربي للدراسات األمنية،المخدرات

 جامعة اإلمام محمد بن سعود ،الجريمة جامعة الملك سعود
 بالرياض  كلية الخدمة االجتماعية للبنات ،اإلسالمية

  : : المجال البشري المجال البشري 
حصر شامل لألخصائيين االجتماعيين العاملين في  -١

 أخصائيا ٣٩المؤسسات مجال البحث وقد بلغ عددهم 
 .اجتماعياً

 ،عينة عمدية من المتعاطين من نزالء مستشفي األمل -٢
 . متعاطي١٠٧وسجن النساء وقد بلغ عددهم 
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 ، حصر شامل ألسر المتعاطي من نزالء مستشفي األمل -٣
  .وسجن النساء

حصر شامل لألسر المستفيدة من خدمات الجمعيات  -٤
  . أسرة٦٤ وبلغ عدد األسر .الخيرية

ء من أساتذة الخدمة االجتماعية عينة عمدية من الخبرا -٥
يمة واألمن ومكافحة المسئولين في قطاع الجرو

 . خبيرا٢١ًيبلغ عددهم المخدرات و

    --::النتائجالنتائج
ي جميع أنواع تبين أن األخصائي االجتماعي ف -

 يكون هناك ؤسسات يمارس دور ارتجاليا دون أنالم
الئحة تحدد مسئولياته ليمكن تقييم األداء المهني في 

  .ضوئها
كشفت نتائج الدراسة أن ثمة صعوبات تواجه ممارسة  -

 وقد ،الخدمة االجتماعية في مجال تعاطي المخدرات
اتفق كل من الممارسين االجتماعيين و الخبراء في 

  -:ديد هذه الصعوبات و قد تمثلت في تح
 أهمها افتقار ،معوقات مرتبطة باألخصائي االجتماعي . أ

األخصائي للخبرة الكافية و عدم وجود توصيف محدد 
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 وعدم توافر ،لدور األخصائي االجتماعي في هذا المجال
دورات تدريبية تؤهل األخصائي لممارسة العمل في هذا 

 و العملي لألخصائي  وقصور اإلعداد النظري،المجال
  .االجتماعي في هذا المجال

 أهمها عدم تفهم وإدراك ،معوقات مرتبطة بالمتعاطي . ب
 صعوبة تكوين ،المتعاطي لدور األخصائي االجتماعي

 عدم استعداد المتعاطي لقبول الخدمات ،العالقات المهنية
اإلدالء بمعلومات ض العمالء وع تحايل ب،غير الطبية

 .ن المسألة القانونية مغير صحيحة خوفاً

 أهمها عدم الوعي بأهمية ،معوقات مرتبطة بالمؤسسة. ج
عدم ،دور الخدمة االجتماعية داخل نطاق المؤسسة

وضوح لوائح ونظم المؤسسة في تحديد مهام األخصائي 
كما تمثل العالقات غير التعاونية بين ،االجتماعي

األخصائي و الفريق العالجي إحدى الصعوبات التي 
 .ر على فاعلية الممارسةتؤث

فهم مشكلة التعاطي عدم ت، أهمهامعوقات مرتبطة بالبيئة. د
 ،للمساهمة العالجية ، عدم تعاون األسرةمن قبل األسرة

باإلضافة إلي عدم تفهم األسرة لدور األخصائي 
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المجتمع بأهمية دور الخدمة   وعدم اعتراف،االجتماعي
 التي تساهم في  نقص اإلمكانيات و الموارد،االجتماعية

 . يذ البرامج  والمشروعات الوقائيةتنف
تفكك يسهل انحراف ما تعانيه بعض األسر من انحالل و -

  .أبنائها ويعوق التعامل معها و مساعدتها
  وقد ارتبطت مقترحات المبحوثين بأهمية الصعوبات التي 

  -:يواجهها الممارس و تمثلت أهمها فيما يلي 
ملين في األخصائيين االجتماعيين العالتركيز على إعداد ا -

متخصصة في  منح دبلوماتمجال تعاطي المخدرات و
  .هذا المجال

وضع توصيف محدد وواضح لدور األخصائي  -
  .االجتماعي في هذا المجال

تنظيم دورات تدريبية يلتحق بها األخصائي االجتماعي  -
 .اتهيإمكانقبل وأثناء العمل لصقل قدراته و

برامج الخدمة االجتماعية في االهتمام إعادة النظر في  -
 طيابالمشكالت االجتماعية و خاصةً مشكلة تع

 .المخدرات



 -٢١٤-

إمداد األخصائيين االجتماعيين العاملين في مجال تعاطي  -
تطويع  جديد في أساليب عالج اإلدمان  والمخدرات بكل

 . ليب بما يتناسب مع ثقافة المجتمعهذه األسا
 االجتماعية بتطوير أدوات ضرورة اهتمام علماء الخدمة -

  .قياس صالحة لتحديد سمات المدمنين
  .إنشاء مؤسسات خاصة بالناقهين من اإلدمان -
االهتمام بالدراسات و البحوث العلمية التي تجري في  -

بصورة  مجال العمل مع المدمنين و االستفادة من نتائجها
  .إيجابية

ور وبناء على معطيات الدراسة ونتائجها تم صياغة تص
شمولي للممارسة يعتمد على نموذج األنساق األربعة لتحقيق 

  .أهداف الممارسة في هذا المجال
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دور خدمة الجماعة في : نورية محمد المعيلينورية محمد المعيلي
 :المجال،جماعةخدمة  :الطريقة. تحقيق التكيف االجتماعي

المعهد العالي للخدمة االجتماعية للبنات  ،ماجستير ،أحداث
 .م١٩٨٥ ليلي مصطفي كيالني .د  إشراف.بالرياض

    -- : :دراسةدراسةأهداف الأهداف ال
يهدف هذا البحث إلي معرفة دور خدمة الجماعة في  -١

تحقيق التكيف العام لجماعة من نزيالت دار التربية 
 .االجتماعية بالرياض

 محاولة الوصول إلى أنسب البرامج التي يمكن أن  -٢
 والتي تمارسها نزيالت دار التربية االجتماعية بالرياض

من الممكن االستفادة منها في تأكيد أهمية خدمة الجماعة 
 .في المؤسسات اإليوائية المماثلة

 محاولة الوصول إلى نتائج علمية من الممكن اختبارها  -٣
  .قي بحوث أخري مستقبلية

  
   :  : دراسةدراسةفروض الفروض ال
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  --:: في هذا البحث في في هذا البحث فيالفرض الرئيسالفرض الرئيس
توجد عالقة إيجابية بين ممارسة طريقة العمل مع 

  .اعات وتحقيق التكيف العام لجماعة من النزيالتالجم
  -: اآلتية الفروض الفرعيةومن هذا الفرض األساسي تتفرع 

توجد عالقة إيجابية بين ممارسة طريقة العمل مع  - أ
الجماعات وتحقيق التكيف الشخصي لجماعة من 

  .النزيالت
 توجد عالقة إيجابية بين ممارسة طريقة العمل مع  - ب

ق التكيف االجتماعي لجماعة من الجماعات وتحقي
 .النزيالت

    ::نوع الدراسة نوع الدراسة 
 .تجريبية

    ::المنهج المستخدم المنهج المستخدم 
  .المنهج التجريبى

  
  

  --:: الدراسة الدراسةتتأدواأدوا
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اختبار الشخصية الذي  أعده الدكتور عطية محمود هنا  -١
الذي يقيس التكيف الشخصي  واالجتماعي  والعام وذلك 

 البيئة ب ثقافة ليناسهد إدخال التعديالت  المناسبة عليبع
  . وثباته بعد التعديالتهالسعودية والتأكد من صدق

 .المالحظة -٢
 . تحليل محتوي التقارير الدورية -٣
المعامالت اإلحصائية المناسبة كما استخدمت الباحثة  -٤

  .النسب المئوية وذلك للتأكد من تجانس جماعة البحث

  : : المجال المكاني المجال المكاني 
 .ض للبناتمؤسسة  دار التربية االجتماعية بالريا

  ::المجال البشريالمجال البشري
يتمثل في اختيار وتحديد عشرة من األعضاء ممن تتوافر 

السن ـ (تجانس  المحددة في الدارسة وهي فيهن شروط ال
 سبب الدخول الى ،المرحلة التعليمية، الحالة االقتصادية

  .)الدار

  
    --::النتائجالنتائج
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على وجود فروق ) ت( أكدت مقاييس الداللة اإلحصائية -١
 في درجات التكيف العام لجماعة البحث وذلك جوهرية

وهذا يوضح أن ممارسة طريقة  %.٩٥بدرجة ثقة 
العمل مع الجماعات مع جماعة من النزيالت تؤدي إلى 

تحقيق التكيف العام لهن مما أدي إلى قبول الفرض 
الرئيسي للدراسة وهو توجد عالقة ايجابية بين ممارسة 

 التكيف العام لجماعة طريقة العمل مع الجماعات وتحقيق
 : من النزيالت 

علي وجود فروق )  ت(أكدت مقاييس الداللة اإلحصائية -٢
جوهرية في درجات التكيف الشخصي لجماعة البحث 

وهذا مما يوضح أن ممارسة % ٩٥وذلك بدرجة ثقة 
طريقة العمل مع جماعة من النزيالت تؤدي إلى تحقيق 

ل الفرض  التكيف الشخصي لديهن مما أدي إلى قبو
الفرعي األول وهو  توجد عالقة ايجابية بين ممارسة 
طريقة العمل مع الجماعات وتحقيق التكيف الشخصي 

  .لجماعة من النزيالت
 علي وجود فروق )ت(أكدت مقاييس الداللة اإلحصائية -٣

جوهرية في درجات التكيف االجتماعي لجماعة البحث 
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مارسة وهذا مما يوضح أن م% ٩٥وذلك بدرجة ثقة 
طريقة العمل مع الجماعات مع جماعة من النزيالت 

 مما أدي تؤدي إلى تحقيق التكيف االجتماعي لهن وهذا
توجد عالقة : الثاني وهوإلى قبول الغرض الفرعي 

إيجابية بين ممارسة طريقة العمل مع الجماعات وتحقيق 
    .التكيف االجتماعي من النزيالت
ل التقارير الدورية التي ولقد تأكدت هذه النتائج من خال

  .كانت الباحثة تسجلها عقب اجتماعاتها مع جماعة البحث
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))٣١٣١((
ممارسة الخدمة االجتماعية :   السنبل السنبلعبد اهللاعبد اهللا  ةةمنيرمنير

دراسة ميدانية مطبقة على فى مؤسسات رعاية الفتيات 
خدمة اجتماعية :الطريقة."مؤسسة رعاية الفتيات بالرياض

،قسم الدراسات ماجستيرأحداث،  رعاية :المجال  ،متكاملة
 :إشراف،ة الملك سعودع جاماآلدابكلية  ،االجتماعية
 .م١٩٩٤ ،مختار إبراهيم عجوبة. الدكتور

  ::أهداف الدراسة أهداف الدراسة 
 خصائص النزيالت ارتباطالتعرف على مدى  -١

هن فى مج المقدمة ل من البرااالستفادة مع ،الديموجرافية
 .المؤسسة

 النزيالت  خصائصارتباط التعرف على مدى  -٢
 .الديموجرافية فى المشاركة فى وضع وتصميم البرنامج

التعرف على أسباب عدم مشاركة النزيالت فى أنشطة  -٣
 المؤسسة وعالقة ذلك بالخصائص الديموجرافية للنزيالت 

 األخصائيات وإمكانيات التعرف على طبيعة قدرات  -٤
 .االجتماعية
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جتماعيات التعرف على نوعية التعاون بين األخصائيات اال -٥
  الفنى داخل المؤسسة والجهاز

    --::التساؤالت التساؤالت 
 إلى أى مدى ترتبط الخصائص الديموجرافية -١س

 ؟ من الخدمات المقدمة لهناالستفادةللنزيالت مع 
 إلى أى مدى ترتبط خصائص النزيالت الديموجرافية -٢س

  ؟بعدم المشاركة فى وضع وتصميم البرنامج
قدرات األخصائيات  إلى أى مدى ترتبط خصائص و- ٣س

 ؟االجتماعيات بنوعية العالج المستخدم

      ::الدراسةالدراسةنوع نوع 
 .ستطالعيةا

    :: المستخدم  المستخدم منهجمنهجالال
المسح االجتماعى عن طريق الحصر الشامل لكل من 

 االجتماعيات العامالت بالمؤسسة والجهاز الفنى األخصائيات
 النزيالت داخل  والذى تعمل معه األخصائيات االجتماعيات

 .ةالمؤسس
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 والمقابلة المقننة لكل من ، بحثاستمارة :الدراسة أدوات
 االجتماعيات والجهاز الفنى الذى تعمل معه األخصائيات

 . داخل المؤسسةاالجتماعياتاألخصائيات 

  ::النتائجالنتائج
من أهم الخصائص الديموجرافية للنزيالت أتضح أنه  -١

من حيث الحالة االجتماعية أن غالبية النزيالت يقعن 
 ٢٧ فقد بلغ عددهن ،ن لم يسبق لهن الزواجفى فئة م

 . %٤٩،١فتاة وبلغت نسبتهن 
كما تبين أن غالبية النزيالت يتمتعن بحالة صحية سليمة  -٢

 . %٧٤،٥ فتاه وبلغت نسبتهن ٤١فقد بلغ عددهن 
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))٣٢٣٢((

مهام تقدير :كوثر محمود عباس قطانكوثر محمود عباس قطان
 :الطريقة . لجان التنمية المحليةاالحتياجات االجتماعية فى

كلية الخدمة ،دكتوراه تنمية مجتمع، :المجال،تخطيط اجتماعى
 محروس محمود.الدكتور:إشراف االجتماعية للبنات بالرياض

 .م١٩٩٥ خليفة

  ::ف  الدراسة ف  الدراسة ااهدهدأأ
التعرف على الكيفية والخطوات التى تتبع لتقدير  -١

ان احتياجات المجتمع المحلى السعودى من خالل لج
التنمية االجتماعية المحلية ممثالً فى رأى القيادات 

 .المحلية من أعضاء اللجان والقيادات المهنية بها
التعرف على مدى ارتباط المقومات الشخصية  -٢

والمعرفية للقيادات المحلية فى تقدير احتياجات 
 .المجتمع المحلى الريفى

التعرف على مدى ارتباط المقومات المهنية للقيادات  -٣
لمتخصصة فى عملية احتياجات المجتمع المحلى ا

 .الريفى
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الكشف عن المعوقات أو المشكالت التى تواجه لجان  -٤
تقدير / التنمية االجتماعية المحلية فى عملية تحديد 
 .االحتياجات االجتماعية على المستوى المحلى

التعرف على وجهة نظر كل من القيادات المحلية  -٥
 فى كيفية مواجهة تلك والقيادات المهنية والخبراء
سائل التغلب عليها أو الحد المشكالت أو المعوقات وو

 .منها
الخروج بمدخل تصورى يعتمد على المنهج العلمى  -٦

 يتالءمفى تقدير االحتياجات االجتماعية بما 
والخصائص البنائية والوظيفية للجان التنمية المحلية 

 .االجتماعية فى المجتمع المحلى

  ::سة مجموعة من التساؤالت وهى سة مجموعة من التساؤالت وهى ولقد تبنت الدراولقد تبنت الدرا
  ::التساؤل األولالتساؤل األول

ما هى الكيفية التى يقوم بها أعضاء لجان التنمية 
 ؟تياجات المجتمع المحلى الريفىاالجتماعية المحلية لتقدير اح

 :مؤشراته هى و
تحليل أساليب ومهام الممارسة التخطيطية فى لجان  - أ

 التنمية االجتماعية المحلية 
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تتبع فى تقدير االحتياجات تحديد المراحل التى  - ب
 االجتماعية للمجتمع المحلى 

 .نوعية المشاركة - ج
األسس واالعتبارات التى تراعى عند تقدير  - د

 .احتياجات المجتمع المحلى

  : : التساؤل الثانى التساؤل الثانى 
هل هناك عالقة بين المقومات الشخصية و المعرفية 
ألعضاء لجان التنمية االجتماعية المحلية من القيادات المحلية 

لى مهام تقدير االحتياجات االجتماعية فى المجتمع المحلى ع
 ؟الريفى

 .)مستوى التعليم-ج. نوع العضوية-ب.الحالة العمرية-أ(

  : : التساؤل الثالث التساؤل الثالث 
هل هناك عالقة بين وجود الممارس المهنى مع القادة 
المحليين داخل اللجان على تقدير االحتياجات االجتماعية 

 ؟للمجتمع المحلى الريفى

  : : لتساؤل الرابع لتساؤل الرابع اا
ما هى أهم المعوقات أو المشكالت التى تواجه لجان 



 -٢٢٧-

التنمية االجتماعية المحلية فى مهام تقدير االحتياجات 
 ؟االجتماعية

  :: هى  هى ههومؤشراتومؤشرات
المعوقات المرتبطة ببناء لجان التنمية االجتماعية  - أ

 .المحلية
المعوقات المرتبطة بوظائف لجان التنمية االجتماعية  - ب

 .المحلية
المعوقات المرتبطة بعالقة اللجان بالمنظمات األخرى  - ج

 .داخل المجتمع وعناصر المركز
 .المعوقات المرتبطة بتوفير اإلحصاءات والمعلومات - د

 . المعوقات المرتبطة بمشاركة المواطنين-هـ
 .المعوقات المرتبطة باتخاذ القرار - و

  : : التساؤل الخامس التساؤل الخامس 
 مهام هل هناك ثمة مدخل منهجى يمكن استخدامه فى

 ؟االحتياجات االجتماعية فى لجان التنمية المحلية

  : : نوع الدراسة نوع الدراسة 
 .وصفية تحليلية
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  : : المنهج المستخدم المنهج المستخدم 
 والمسح االجتماعى ،منهج المسح االجتماعى الشامل

 بالعينة 

  ::أدوات جمع البياناتأدوات جمع البيانات
 .استبانه للقادة المحليين أعضاء اللجان فى مجتمع البحث-
ين من البرامج التى تقدمها استبانه لألهالى المستفيد-

  .اللجان
تحليل محتوى لمحاضر اللجان التى عقدت على مدار  -

 .ثالث سنوات
مقابلة مفتوحة مع األخصائى االجتماعى العامل مع  -

 .اللجان
دليل مقابلة للخبراء والمتخصصين المهتمين بقضايا -

 .ممارسة التنمية المحلية
ن لجان التنمية دراسة الوثائق والسجالت الصادرة ع -

 ومركز التنمية بالدرعية 

  --::المجال البشرى المجال البشرى 
القادة المحليين أعضاء لجان التنمية االجتماعية المحلية -

  عضواً ١٩وعددهم 
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عينة من األهالى المستفيدين من البرامج التى تقدمها -
 . عضو١٠٧اللجان بلغ عددهم 

،  االجتماعيين العاملين مع اللجاناألخصائيين-
 .جدين بمركز التنمية االجتماعية بالدرعيةوالمتوا

مجموعة من الخبراء والمتخصصين العاملين فى  -
 .مجاالت التخطيط والتنمية

    --::المجال المكانىالمجال المكانى
 –لجان التنمية االجتماعية المحلية بكل من الجبيلة 

 وهى اللجان التابعة لمركز التنمية –حريمالء الدرعية 
 .طقة الرياضاالجتماعية بمحافظة الدرعية بمن

  ::النتائج العامة للدراسة فيما يلى النتائج العامة للدراسة فيما يلى 
يغلب على الممارسة التى تتم داخل لجان التنمية  -١

 –االجتماعية المحلية بما فيها مهام تقدير االحتياجات 
 .ما يندرج تحت ما نسميه المدخل التفاعلى

هناك شكل من أشكال المشاركة المحدودة من األهالى   -٢
لقيادات المحلية ن احيث يتصل أعضاء اللجان م

 سواء لتحديد الحاجات أو حثهم على ببعض األهالى
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االنتفاع من البرامج التى تقدمها اللجان  أو التبرع 
 .لتمويل بعض المشروعات

إن التخطيط للتنمية المحلية فى واقع الممارسة لم  -٣
يخرج عن كونه مجرد توجيهات ذات طابع اجتهادى 

من  لنخبةلوضع وتنفيذ المشروعات كما تراها ا
 أعضاء اللجان وهم بالفعل نخبة يتم ،القيادات المحلية

 .اختيارها بمعرفة اإلدارة الحكومية
الغالب على ممارسات اللجان فى سبيل تقدير  -٤

االحتياجات ووضع الترتيبات واتخاذ القرارات أن 
يكون ذلك كله نتيجة للمناقشات التى تدور فى 

اللجان بتوجيه االجتماعات الدورية التى تعقدها هذه 
 .نميةاألخصائى المعين من قبل مركز الت

إن العالقات المباشرة بين القيادات المحلية أعضاء  -٥
 واالتصاالت غير الرسمية –اللجان مع بقية السكان 

هى مصدر هؤالء األعضاء فى تعرفهم على 
الحاجات ومن ثم فى تقدير ما يتم بشأنها داخل اللجان 

 منهجية محددة لتحديد دون أن تكون هناك ممارسات
 . تقديرهاأوالحاجات 
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  expressed need"تعتبر الحاجات المعبر عنها  -٦
جات األهالى من هو األسلوب الغالب فى تقدير احتيا"

فضالً عن التقديرات التى يراها . قبل أعضاء اللجان
 .جان ويتفقون عليها فى اجتماعاتهمأعضاء الل

ت ت ذا بأنها ممارسا–توصف ممارسات اللجان  -٧
البرامج ذات "طابع عالجى ومؤقت أو ما يعرف 

حيث ال "  residual الطابع العالجى المؤقت الفردى
توجد مهام تحليلية أو أهداف مؤسسية تحدد أسس قيام 

 .برامج اللجنة
" الممارس المهنى " يكون تدخل األخصائى االجتماعى  -٨

واضحاً عند تسيير اإلجراءات والخطوات والترتيبات 
دائرة متسلسلة الحلقات منذ أن تطرح  فى –

كموضوعات للمناقشة فى اللجنة إلى أن يتم إقرارها 
 وحيث يكون الممارس ورئيس ،بمعرفة اإلدارة العليا

 .اللجنة محور العمل الفعلى فى لجان التنمية
كشفت نتائج الدراسة لعينة األهالى عن رغبة فعلية  -٩

ص وقنوات لديهم للمشاركة الفعالة متى أتيحت لهم فر
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ة وترحيب متى حدثت توعي االتصال المناسب
 .بمشاركتهم

وترجع أسباب عدم مشاركة األهالى بالدرجة األولى  -١٠
افية لديهم من كيفية إلى عدم توفر معلومات ك
 .المشاركة  وأهمية مشاركتهم

هناك مشاركة سلبية  ونعنى بها انتظار السكان لما  -١١
لبرامج التى  حيث تصبح هذه ا.يقدم لهم لالنتفاع به

" تقدمها اللجان وكأنها مجرد مجموعة من الخدمات 
services  "  تماماً ال فرق بينها وبين ما يقدم من

 .كافة المرافق العامة والخدمات الحكومية بالمنطقة
كشفت الدراسة عن عدم وجود نظم فعالة للمتابعة  -١٢

 األمر الذى يؤدى لعدم وجود –والتقويم داخل اللجان 
 مما أدى إلى نمطية البرامج –غذية المرتدة قنوات للت

وتكررها مما قد يفقد برامج التنمية حيويتها وفاعليتها 
 .وعدم اإلقبال عليها

من حيث أهم األسس التى تراعى عند تقدير  -١٣
االحتياجات فلم يكن حجم الحاجة هو المعيار 

 بل إن مدى توفير تمويل محسوب ومقدر –األساسى 
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كم التقدير واالختيارات بين للبرنامج  هو الذى يح
من وجهة نظر القادة .ة البدائل المطروحةمجموع

أعضاء اللجان والتى تحكم القرارات التى تنفذ 
 كما أن موافقة جهة اإلدارة .المشروعات بناء عليها

 .فيصل فى تبنى البرامج والمشروعاتهى ال
 هناك مجموعة من العوامل واألسباب وقفت عقبة  -١٤

عضاء اللجان من القيادات فى سبيل تحمل أ
 ،لمسئولياتهم المتوقعة لتشجيع األهالى على المشاركة

 وأسلوب العمل ،ن وتكوينهاوهى طبيعة بناء اللجا
بية ، إلى جانب سلودور القيادات داخل اللجان،بها

األهالى وعزوفهم عن المشاركة،وتعقد اإلجراءات 
وتقف جميعها باعتبارها عقبات فى البيروقراطية 

 .  المشاركةل حث األهالى وتشجيعهم علىسبي
داللة بين عمر العضو من هناك عالقة ارتباطيه ذات  -١٥

 وأيضاً بين ،حاقه باللجنةوبين مدة الت) السن(القادة 
عضويته سابقاً لبعض برامج  العمر وبين مشاركته أو

العمل االجتماعى  بحيث مثلت العضوية السابقة فى 
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لدوره فى تقدير العمل االجتماعى خبرات مدعمة 
 .االحتياجات

ين المركز الذى لم تكن هناك أى ارتباطات دالة ب -١٦
أو الدور  أو كيفية االلتحاق يحتله عضو الجنة 

 .للجنة وبين متغير عمر عضو اللجنةبا
عدم وجود عالقة ارتباطيه دالة  بين متغير السن  -١٧

أو  وبين رأيه فى كيفية تحديد وتقدير االحتياجات
 . االحتياجات وفقاً ألولوياتهاقديراتاالختيار بين ت

هناك عالقة ارتباطيه ضعيفة بين المستوى التعليمى  -١٨
 ممارستهم فى لجان –للقادة وبين المتغيرات التابعة 

 .التنمية بما فيها مهام تقدير االحتياجات
وبالتالى فلم يكن هناك عالقات ارتباطيه دالة بين  -١٩

 أو المراكز المستوى التعليمى لألعضاء وبين األدوار
 .التى يلعبونها فى لجان التنمية االجتماعية المحلية

لم يكن هناك ارتباطات دالة بين متغير المستوى  -٢٠
التعليمى وبين مراحل وعمليات تقدير االحتياجات أو 
ترتيب األولويات أو الرأى فى الرجوع إلى 

 .المتخصصين
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كشفت الدراسة عن وجود ارتباط قوى دال بين  -٢١
بقة فى العمل التطوعى والعمل الحالى الخبرات السا

 .فى اللجان فى عمليات تقدير االحتياجات
وأن هناك عالقة ارتباطيه دالة بين أشكال وأنواع  -٢٢

المهام واألدوار التى يمارسها العضو فى اللجان 
 – وممارسات التقدير والتخطيط كافة آراؤهوكذلك 

 .وترتيب األولويات وضرورة الرجوع للمتخصصين
من النتائج أن الفئات والشرائح االجتماعية من اتضح  -٢٣

محدودى ومتوسطى الدخل من السكان هم األكثر 
 .انتفاعاً بالبرامج التى تقدمها اللجان

إن الممارس المهنى هو الذى يوجه عمليات  -٢٤
 نظراً لما يتوفر لديه ،وإجراءات التقدير والتخطيط

 .من مهارات تحليلية ومعارف وخبرات مهنية
" المستثير " مارس المهنى داخل اللجان بدور يقوم الم -٢٥

للتفاعالت والتعبير عن الحاجات والوصول إلى 
 .تقديرات وقرارات مع أعضاء لجنة التنمية

على الرغم من اإلقناع بأهمية ودور الممارس المهنى  -٢٦
 النتائج كشفت عن وجود رغبة لدى األهالى ن إال أ–
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 ما –ات  فى الممارس–فى عدم االعتماد علية كلية 
 تقوم فى األصل على العمل –دامت تلك اللجان 

 التطوعى 
 المجتمع وبين هناك انفصال نسبى بين ما يريده سكان -٢٧

، وصوت األهالى غائب عن اللجان ما تقوم به اللجنة
كتنظيمات "  مما قد يترتب عليه عزلة فعلية بينها –

 أن تكون معبرة من المقترح "  grass rootsقاعدية 
  األهالىعن رؤية

لبرامج المقررة هى رؤية األعضاء أن المشروعات وا -٢٨
 . يعبرون عما يريده األهالىأنهمحتى ولو رؤى 

يمثل ضعف اإلمكانات وعدم توفير التمويل الكافى  -٢٩
 أهم المعوقات التى تواجه اللجان فى –والالزم 
  .عملها

 و التنسيقية وطول االتصاليةوتمثل العالقة  -٣٠
وبة تقف أمام ممارسات اإلجراءات وتعقدها صع

 .اللجان لمهامها
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كما يعتبر تعدد االحتياجات وعدم وضوح ما يريده  -٣١
األهالى معوقاً ملموساً فى سبيل تقدير االحتياجات 

 .االجتماعية
وكذلك عدم توفر معلومات وبيانات كافة حول  -٣٢

 وعدم توفر المتخصصين للقيام بهذه العملية ،الحاجة
 .الالزمة لتقدير االحتياجات

ويعتبر عدم توفر التدريب الكافى والالزم  -٣٣
والضرورى لتزويد األعضاء بالمعارف والمهارات 
األساسية الالزمة للعمل من أهم المعوقات التى تقف 

 .حائالً دون القيام بمهام تقدير االحتياجات
تركيز المهام و المسئوليات فى شخص واحد  أو  -٣٤

صوصاً الممارس المهنى اثنان أو أكثر وخ
يعتبر معوقاً فعلياً يحد من عملية تقدير ) خصائىاأل(

  .االحتياجات
 حيث المشاركة موقفيه –سلبية األهالى فى المشاركة  -٣٥

 لعدم وجود قنوات اتصال فعلية وفعالة ،غير منظمة
 .مع األهالى
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عدم توفر معلومات وبيانات صحيحة ودقيقة يشكل  -٣٦
أحد المعوقات األساسية فى سبيل اتخاذ القرار 

 .سب لتحديد وتقدير الحاجةالمنا
طول الدورة التى تمر عملية التقدير يفقد األهالى  -٣٧

  .خاللها اهتمامهم بالحاجة
انشغال األهالى عن نشاط اللجان وعدم توفر الوقت  -٣٨

 المالئم لهم للمشاركة
كما كشفت النتائج عن غياب الفرص المناسبة  -٣٩

 وضعف مشاركة جيل الشباب –لمشاركة المرأة 
 .ميتهاهبالرغم من أ

وقد تم التوصل إلى مدخل تصورى يعتمد على المنهج 
 يتالءمالعلمى فى تقدير االحتياجات االجتماعية بما 

عية والخصائص البنائية والوظيفية للجان التنمية االجتما
فى ضوء االستراتيجية العامة .المحلية فى المجتمع المحلى

المدخل  ويتضمن هذا ،ى المملكةفللتنمية والتخطيط المحلى 
التصورى مقترحات وبدائل لدعم وتطوير لجان التنمية فى 
مهام تقدير االحتياجات االجتماعية ودليل منهجى لتقدير 
االحتياجات االجتماعية فى المجتمع المحلى يمكن تطبيقه فى 
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 .حدود اإلمكانات والصالحيات المتاحة

ومن حيث المقترحات والبدائل التى تتبناها الدراسة       ومن حيث المقترحات والبدائل التى تتبناها الدراسة       
  : : وير لجان التنمية نذكر من أهمها وير لجان التنمية نذكر من أهمها لدعم وتطلدعم وتط

ضرورة توفر قنوات اتصالية جيدة  تناسب األهالى فى  -١
 .آرائهم وتوفر الفرصة للتعبير عن ،المجتمع المحلى

ربط الدعوة للمشاركة الفعالة من قبل األهالى  بتبنى  -٢
 .اللجان لبرامج معبرة تمثل مطلباً من مطالب األهالى

ح االجتماعية الصامتة تحديد مطالب الفئات والشرائ -٣
 .) الشباب–النساء (والتى ال تجد مجاالً للتعبير عنها 

ضرورة االهتمام بإجراء الدراسات والبحوث الميدانية   -٤
للخروج بقاعدة من المعلومات الصحيحة والدقيقة 

 .والواقعية عن المجتمع المستهدف
 –اتساع قاعدة اختيار القادة المحليين أعضاء اللجان  -٥

لعضوية حتى ال تظل عضوية اللجان مركزة وتجديد ا
 .فى أيدى عدد محدود

 ضرورة االهتمام ببرامج التدريب واإلعداد والتأهل  -٦
للقيادات المحلية خصوصاً وأن مهام تقدير االحتياجات 
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االجتماعية تتطلب اإللمام بعدد المهارات التحليلية 
 .واالتصالية

ف على  للتعراتصاليةتطوير استخدام أساليب وأدوات  -٧
 أو باستخدام – أو المحسوسة –الحاجات المعبر عنها 

أساليب للتقدير منية على دراسة المؤشرات أو المقاييس 
 . حتى يمكن الوصول إلى تقدير مناسب للحاجات–

 



 -٢٤١-

))٣٣٣٣((

العالقة بين الوظيفة : مها محمد العزيز الروافمها محمد العزيز الرواف
االجتماعية للمؤسسات االجتماعية النسائية و تنمية المجتمع 

 ،تنمية مجتمع: ،المجال تنظيم مجتمع:الطريقة.لمحليا
المعهد العالي للخدمة االجتماعية للبنات بالرياض ،ماجستير
  م ١٩٨٨ نوال علي خليل المسيري .دكتورة:إشراف

  : : أهداف البحث أهداف البحث 
التعرف على طبيعة العالقة بين الوظائف االجتماعية  -١

للمؤسسات االجتماعية النسائية وتنمية المجتمع و 
  تنظيمتحليل هذه العالقة من منظور طريقةوتفسير 

انهام لمؤسسات المجتمع منطلقين من تصنيف آرثر د
من منظور النظرية البنائية الخدمة المباشرة و

  .الوظيفية
محاولة المساهمة في تدعيم اإلطار النظري لطريقة  -٢

تنظيم المجتمع وذلك باالستعانة بأحد النظريات 
ل مؤسسات الخدمة المباشرة االجتماعية و أحد مداخ

في طريقة تنظيم المجتمع و ذلك لدراسة موضع هام 
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وهو مؤسسات الخدمة المباشرة باعتبار أن التعامل 
األساسي من سكان المجتمع يتم من خالل هذه 

 و ،المؤسسات كما يتم تقديم كافة الخدمات االجتماعية
 . أنشطة تنمية المجتمع بأكملها من خاللها أيضاً

لة التوصل إلي تصور مقترح لدور طريقة محاو -٣
الذي يمكن من ة االجتماعية في تنظيم المجتمع والخدم

خالله تدعيم العالقات بين الوظائف االجتماعية 
اعية النسائية وتنمية المجتمع للمؤسسات االجتم

  .مساعدتها على أداء وظائفها بكفاءةو

  : : فروض البحث فروض البحث 
  : : الفرض الرئيسالفرض الرئيس

ية المؤسسات االجتماعية النسائية توجد عالقة بين تأد
 .ائفها ودعم جهود لتنمية المجتمعلوظ

 :  هي فروض فرعيةو يتضمن هذا الفرض عدة 
توجد عالقة بين وظيفة العمل مع العمالء للمؤسسات  -١

 .االجتماعية النسائية و تنمية المجتمع
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توجد عالقة بين وظيفة العمل اإلداري للمؤسسات  -٢
 .تنمية المجتمعاعية النسائية و االجتم

توجد عالقة بين وظيفة العمل المجتمعي للمؤسسات  -٣
 .تماعية النسائية و تنمية المجتمعاالج

  : : نوع الدراسة نوع الدراسة 
 وصفية 

  : : المنهج المستخدم المنهج المستخدم 
منهج المسح االجتماعي الشامل لجميع المؤسسات  -١

 .جتماعية النسائية بمدينة الرياضاال
ات من المسح االجتماعي عن طريقة العينة للمستفيد -٢

 . جتماعية النسائية بمدينة الرياضخدمات المؤسسات اال

  : : األدوات المستخدمة األدوات المستخدمة 
استمارة مقابلة لألخصائيات االجتماعيات العامالت  -١

 . جتماعية النسائية بمدينة الرياضبالمؤسسات اال
استمارة مقابلة لعينة من المستفيدات من خدمات  -٢

 . ضلنسائية بمدينة الرياالمؤسسات االجتماعية ا
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مقابالت شبة مقننة  مع العامالت بمكتب اإلشراف  -٣
جتماعية النسائية النسائي و مديرات المؤسسات اال

 . بمدينة الرياض

   : :المجال المكانيالمجال المكاني
 .جتماعية النسائية بمدينة الرياضالمؤسسات اال

  : : المجال البشري المجال البشري 
األخصائيات االجتماعيات العامالت بالمؤسسات  -١

 ويبلغ عدد هذه االجتماعية  بمدينة الرياض
سة المؤسسات ثالث مؤسسات رأسية و لكل مؤس

 . )١٠(عدة فروع وقد بلغ عددهن 
 عينة من المستفيدات من خدمات المؤسسات  -٢

من % ٥االجتماعية النسائية بمدينة الرياض بنسبة 
 . مستفيدة) ١٠٥(لكلي وقد بلغ عددهنالمجموع ا

العامالت بمكتب اإلشراف النسائي و مديرات  -٣
سات االجتماعية النسائية وقد بلغ عددهن المؤس

)١٠ .( 
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  : : نتائج البحث نتائج البحث 
 تبين أن هناك عالقة قوية بين الوظائف االجتماعية

 وقد اتضح ،تنمية المجتمعللمؤسسات االجتماعية النسائية و
 : ذلك في 

 تبين أن :بالنسبة لوظيفة العمل مع العمالء  -١
 للمؤسسات االجتماعية دور كبير في تقديم معظم

لتي تحتاج إليها المرأة الخدمات االجتماعية ا
 ذلك في زيادة أعداد المستفيدات أتضح، وقد السعودية
 . من الخدمة

فقد تبين أن  :بالنسبة لوظيفة العمل اإلداري  -٢
المؤسسات االجتماعية باعتبارها مؤسسات خدمة 
مباشرة تهتم ببعض العمليات اإلدارية التي تساعد 

 وتهتم األخصائية ،هدافهاالمؤسسات على تحقيق أ
نوية على اعتبار االجتماعية بهذه العمليات بصورة ثا

تساند بين وظيفة العمل اإلداري و أن هناك تكامل و
  .العمل مع العمالء وذلك لتحقيق أهداف المؤسسات

تهتم المؤسسات  : بالنسبة لوظيفة العمل المجتمعي -٣
ة للمرأة جات الفعلياالجتماعية النسائية بدراسة االحتيا
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في ضوء هذه الدراسات يتم تغيير بعض  و،السعودية
البرامج الموجودة في هذه المؤسسات بما يتالءم مع 

هذه االحتياجات وفي أحيان أخرى يتم استحداث 
برامج وخدمات جديدة تتفق وظروف التغير 
  .االجتماعي الذي يمر به المجتمع السعودي

ور كبير في تعبئة    كما تبين أن للمؤسسات االجتماعية د
لتدعيم البرامج تمعية و البحث عن المراد الالزم الموارد المج
بما يتمشى مع لتي تقدمها هذه الجمعيات  وو الخدمات ا

إن كانت المؤسسات  و،جات الفعلية للمرأة السعوديةاالحتيا
  .االجتماعية تواجه ببعض الصعوبات في القيام بهذه العملية

في ضوء النتائج األمبريقية ة وو قد حاولت هذه الدراس
التي توصلت إليها أن تضع تصور مقترح لدور طريقة 

االجتماعية الخدمة في تنظيم المجتمع لمساعدة المؤسسات 
تطوير قيامها بالوظائف االجتماعية النسائية على تحسين و
  .الالزمة لتنمية المجتمع
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لمجتمع دور مراكز خدمة ا:فرقة محمد العبالنيفرقة محمد العبالني
: ،المجالتنظيم المجتمع  :طريقةال. تنمية الموارد البشريةفي 

  تنمية مجتمع

  : : أهداف البحث أهداف البحث 
  : : األهداف النظرية األهداف النظرية 

دراسة الدور الذي يقوم به مركز الخدمة االجتماعية 
التابع لجامعة الملك سعود تجاه تنمية الموارد ) القسم النسائي(

سات البشرية من السيدات العامالت في الهيئات و المؤس
المختلفة بمدينة الرياض وهذا يرتبط بعملية التدعيم الفني 

في طريقة تنظيم المجتمع و هي إحدى العمليات ) البشري(
األساسية التي تستخدمها أجهزة تنظيم المجتمع المباشر وغير 

 . المباشر
تدعيم اإلطار النظري لطريقة تنظيم المجتمع و ذلك  -١

 و هي نظرية باالستعانة بإحدى نظريات علم النفس
الحافز وأحد االتجاهات األساسية في التربية و هو 
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 مسار الهتمام كثير اآلنالتعليم المستمر والذي أصبح 
 .من التخصصات ومن بينها تخصص تنظيم المجتمع

  ): ): التطبيقيةالتطبيقية((األهداف العلمية األهداف العلمية 
التوصل إلي تصور مقترح لدور طريقة تنظيم المجتمع و 

) البشري(ملية التدعيم الفني الذي يمكن من خالله تدعيم ع
وهذا يؤدي إلي زيادة كفاءة مركز .في طريقة تنظيم المجتمع

الخدمة المجتمع في مجال تقديم التدعيم الفني للهيئات و 
المؤسسات التي يكون لها دور مباشر أو غير مباشر في 

  .مجال تنمية المجتمع و تنظيمه

  ::الفرض الرئيسي الفرض الرئيسي 
يب التي يقوم بها مركز هناك عالقة بين برامج التدر

خدمة المجتمع و تنمية الموارد البشرية النسائية بمدينة 
  .الرياض

  : : الفروض الفرعية الفروض الفرعية 
توجد عالقة بين برامج التدريب التي يقوم بها مركز  •

خدمة المجتمع وزيادة مهارات ومعارف وخبرات 
 .العامالت بالهيئات و المؤسسات بالمجتمع
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يب التي يقوم بها مركز توجد عالقة بين برامج التدر •
خدمة المجتمع و مساعدة العامالت على تحقيق 

 .األهداف التي تسعى إليها المؤسسات التي يعملن بها

  : : نوع الدراسة نوع الدراسة 
  .دراسة وصفية

  :     :     المنهج المستخدم المنهج المستخدم 
  .منهج المسح االجتماعي عن طريق العينة العشوائية -١
  .منهج دراسة الحالة لمركز خدمة المجتمع -٢

  : : ات المستخدمة ات المستخدمة األدواألدو
  .مقابلة للسيدات العامالتاستمارة  -١
  .مقابالت شبه مقننة -٢

    ::المجال المكانيالمجال المكاني
عة الملك سعود مركز خدمة المجتمع للتعليم المستمر بجام

  .الرياض بمدينة"القسم النسائي " 

  : : المجال البشري المجال البشري 
عينة من السيدات العامالت بالهيئات و المؤسسات  -١

 بمدينة الرياض 
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عينة من الهيئات والمؤسسات التي تم أخذ مديرات  -٢
  السيدات المتدربات منها 

  .العامالت بمركز خدمة المجتمع القسم النسائي -٣

  : : نتائج الدراسة نتائج الدراسة 
على ضرورة " من عينة البحث "أجمعت السيدات  -١

  .وجود دورات تدريبية قبل االلتحاق بالعمل
أجمعت السيدات أن التدريب قبل االلتحاق بالعمل  -٢

 الموظفة على اإللمام الكافي بمتطلبات الوظيفة يساعد
  .التي يقوم بها

أجمعت جميع المتدربات على أهمية وجود دورة  -٣
تدريبية بعد االلتحاق بالعمل و قد بلغت نسبتهن 

 : و ذلك لألسباب التالية % ١٠٠
  .اكتساب المهارات و الخبرات •
 .زيادة المعارف و المعلومات •
 و المؤسسات الالتي يعملن زيادة فهم ألهداف الهيئات •

  .بها
  .تقليل نسبة األخطاء في العمل •
  .الترقية إلي وظيفة أعلى و زيادة الفرص المتاحة •
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تبين أن معظم المتدربات الالتي حصلن على دورات  -٤
تدريبية زادت مقدرتهن على أداء العمل وذلك من 

 : خالل 
  .المهارة في إتقان العمل •
  .السرعة في القيام بالعمل •
  .التكيف مع ظروف العمل •
  .زيادة و تدعيم الحافز إلي العمل •
هناك بعض الصعوبات التي تحول دون استفادة  -٥

المتدربات من الدورات التدريبية و عدم اإلقبال عليها 
 : مثل 

  .عدم مالءمة الوقت المخصص للتدريب -١
  .عدم توفر وسائل المواصالت لنقل المتدربات -٢
  .العائليةوجود بعض الظروف األسرية و  -٣
  .عدم الميل إلي نوعية البرامج -٤

هذا و قد قامت الباحثة بوضع تصور مقترح لدور مركز 
  .خدمة المجتمع في تنمية الموارد البشرية
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))٣٥٣٥((
دراسة لمشكالت  حصة سعد محمد الشعيبيحصة سعد محمد الشعيبي

العالقات الزوجية في األسرة السعودية الناجمة عن العقم في 
 ، أسرة:المجال.خدمة فرد:الطريقة.ظور الدينيالمن

كلية الخدمة االجتماعية للبنات بالرياض ،دكتوراه
 .م١٩٩١،ثريا جبريل. دوعبد الفتاح عثمان .د.أ:إشراف

   : :ضضووالفرالفر
  : :  األول  األول الفرض الرئيسالفرض الرئيس

يترتب على عقم الزوج أو الزوجة في األسرة السعودية 
ع ويتفر.وحدتهاتهما متباينة قي أنواعها مشكالت في عالقا

  :هيمن هذا الفرض عدة فروض فرعية و
تتباين مشكالت العالقات الزوجية بتباين أعمار كل   -١

  .من الزوج و الزوجة
 تتباين مشكالت العالقات الزوجية بتباين المستويات  -٢

  .الزوجةلكل من الزوج والتعليمية 
 العقم  تتأثر مشكالت العالقات الزوجية بطول فترة -٣

 ج أو الزوجةلكل من الزو
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 تتأثر هذه المشكالت في العالقات الزوجية بسبق  -٤
  .إنجاب أي من الزوجين لزواج سابق

  ::الفرض الرئيس الثانيالفرض الرئيس الثاني
لخدمة الفرد دور إيجابي في مواجهة مشكالت العالقات 
  .الزوجية الناجمة عن العقم من المنظور الديني لحل المشكلة

  ::أنوع الدراسةأنوع الدراسة
اسة شبة تجريبية للحاالت دراسة تحليلية تقديرية ودر

 .  التوضيحية

  ::المنهج المستخدم المنهج المستخدم 
ة منهج المسح االجتماعي باستخدام العينة ومنهج دراس

عملية لتطبيق نموذج حل الحالة لحاالت تجريدية  لعينة 
) ٥(ج تقنينا علميا وعددها المشكلة دون تقنين النتائ

حيث أنها حاالت توضيحية غايتها إيضاح األسلوب حاالت،
لممارس لحل المشكلة وتسجيل نتائجها إلخضاعها للمقارنة ا

  ةيفى بحوث مستقبل

   :  : ةةاألدوات المستخدماألدوات المستخدم
 .استمارة مقابلة للمريضات  -١
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  تحليل المحتوى للوثائق  والمقابالت المهنية  -٢
مقابالت مهنية لتطبيق النموذج العالجي لعينة مختارة  -٣

 من المريضات  

      --::عينة البحث عينة البحث 
فيات  الحكومية بمدينة الرياض مع حصر شامل للمستش

 من من المرضى بالعقم اختيرت عشوائياً% ٢٢عينة تمثل 
 على العيادة ات والمترددينالل العشوائية الزمانية للمترددخ

سمية المرضى  للسرية حول تفي أيام مختارة عشوائيا نظراً
 عية وأمراضهم كتقاليد مر

  : : النتائجالنتائج
فية والذاتية لعينـة  فية والذاتية لعينـة   تركزت السمات الديموجرا  تركزت السمات الديموجرا --::أوالًأوالً

البحث من المترددين على العالج من العقم في        البحث من المترددين على العالج من العقم في        
    --::التالية التالية   الظواهرالظواهر

سواء أكان العقم من الزوجة أو الزوج فان العالج  -١
  .شمل الزوجين معا فى غالبية الحاالت
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 سعى الزوجين للعالج من العقم تركزت نسبيا فى  -٢
صغار السن مع قلة للكبار سنا وخاصة لمن تعدوا 

 .عين من العمراألرب

 غالبية أفراد عينة البحث من الرجال يعملون وقلة  -٣
من عينة النساء تعمل و تركزت أعمالهم في العمل 

  .اإلداري

غالبية أفراد البحث من الرجال والنساء ال يشكون من  -٤
 . أخرى سوى العقمضأمرا

 ة الشرائح متوسطة الدخل ومتوسطثحبتمثل عينة ال -٥
دي بخصائص تقارب التعليم في المجتمع السعو

 .المتوسطات العامة للمجتمع الكلى

ة لمصدر دخل بارتبط ذلك أيضا بان السمة الغال -٦
األسرة كانت من الزوج بينما قلة من النساء عامالت 

     .بنسب متوافقة مع السياق العام للمجتمع

التقدم للعالج في عينة البحث من الرجال في فترة  -٧
 . عينة النساءمبكرة من الزواج وتباطؤ ذلك في

غالبية لم يسبق لها الزواج والقلة لمن سبق لها  -٨
 .الزواج كان لمرة واحدة
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غالبية نسبية من عينة البحث ترجح إمكانيات العالج  -٩
   .وقلة متشككة في تحقيقه

تركزت مشكالت العالقات الزوجية الناجمـة      تركزت مشكالت العالقات الزوجية الناجمـة      : : ثانيا  ثانيا  
  ::عن العقم في السمات الديموجرافية التالية عن العقم في السمات الديموجرافية التالية 

مشكالت مع السكن لدى كل من عينة تزامن ظهور ال -١
  .الرجال والنساء

 اضطراد زيادة المشكالت بين فئات المتعلمين تعليماً -٢
 .)رجال ونساء( من أفراد البحث متوسطاً

ارتباط فترة العقم لمن هم في بداية زواجهم في عينة  -٣
  .البحث من الرجال بالمشكالت لدى مع طول الزواج

لدى عينة البحث من تتأثر المشكالت بإنجاب سابق  -٤
 .الرجال بينما تقل حدتها لدى النساء

 ،التعليم ومن ثم ارتبطت المشكالت بعوامل صغر السن،
 فترة الزواج،سبق اإلنجاب 

اتسمت اتجاهات عينة البحث نحو ظاهرة العقم       اتسمت اتجاهات عينة البحث نحو ظاهرة العقم       ::ثالثا  ثالثا  
  : : بما يلي بما يلي 

  اإليمان بالقضاء والقدر – ١
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حد ذاته يمثل  مع التسليم بقضاء اهللا إال أن العقم في – ٢
 .صدمة أليمة البد من مواجهتها

تمثلت استجابات المبحوثين نحو اإلجراءات     تمثلت استجابات المبحوثين نحو اإلجراءات     : : رابعا  رابعا  
  :  :  العالجية للعقم بما يلي العالجية للعقم بما يلي 

اإلحساس باالرتياح لإلجراءات العالجية كانت السمة -١
الغالبة لعينة الرجال بينما قل هذا اإلحساس بالنسبة 

 .لعينة النساء
خجل أثناء الفحص يعانى المرضى من مشاعر ال-٢

  .إلجراءات المعقدة وللعمليات المحرجةل
التعرض للحياة الشخصية عملية يعانى منها مرضى -٣

 .العقم خاصة مع الجهاز الطبي من الجنس اآلخر

                        --::المشكالت الزوجية الناجمة عن العقم المشكالت الزوجية الناجمة عن العقم : : خامسا خامسا 
انحصرت المشكالت الزوجية الناجمة عن العقم في 

ظاهر التالية من عينة البحث تمثلت في المأكثرية نسبية 
   -:مرتبة حسب أولويتها

 .رتبطة بالعالج وإجراءاته المعقدةمشكالت م -١
توتر العالقة بين الزوجين نتيجة الفتقاد الذرية في  -٢

  .كثير من المناسبات
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  .تدخل األقارب  وخاصة  بالنسبة لقارب الزوج -٣

ض التفكير في االنفصال بالنسبة للزوج وسعى بع -٤
  .هالزوجات إلي

التحامل والجفاء الواضح والمبطن في مسيرة  -٥
  .عالقاتهما

  -:اتسمت أهم مظاهر التوتر فيما يلي كما 
 .  الفتور والعصبي وحدة المزاج-
 التغيب عن المنزل في المناسبات غير الضرورية التي -

 لتبرر الغياب 
 عدم االكتراث بتحقيق رغبات الطرف اآلخر في بعض -

 ر الشخصية األمو
 هل لمدد طويلة أو متعاقبة  تكرار زيارات األ-
: ة على افتقاد الذرية فيتمثلت الظواهر النفسية المترتب -

توتر ،صالاالنف التفكير في،الخوف من المستقبل،القلق
 العصبية بين كل من عينة ،الفتور،العالقات الزوجية
  .الرجال  والنساء

سية العصبية التي لم يكشف البحث عن الظواهر النف -
لدراسات األجنبية تصيب الشخص العقيم كما أوضحتها ا
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والحيرة في اختيار البدائل كالشعور بالفقد، والقلق العصبي 
كالتبني أو اإلحساس الدفين بالنقص أو الذنب ثم التفكك 

 األسرى أو االنهيار األسرى 
تشير الظواهر المعتدلة لآلثار النفسية في العينة إلى  -

 : ئق التالية الحقا
االعتقاد الراسخ في االبتالء والرضى بمشيئة اهللا عند -١

 غالبية البحث 
 االعتقاد في القدر واإليمان باهللا -٢

عنصر التراحم بين الزوجين الشائع في األسرة السعودية 
وهو األمر الذي يكشف عن اختالفات جوهرية بين أنماط 

ث اعتدال الشخصية السعودية واألنماط الغربية من حي
االستجابات السلبية لظاهرة العقم نتيجة القيم اإلسالمية 

 والتقاليد العربية 

  : :  جاءت نتائج تحقيق الفروض كما يلي  جاءت نتائج تحقيق الفروض كما يلي ااكمكم
سرة السعودية يترتب على عقم الزوج أو الزوجة في األ

كشف  مشكالت في عالقاتهما متباينة في أنواعها وفي حدتها
بية نسبية أشاروا البحث عن صحة هذا الفرض حيث أن غال

إلي وجود مشكالت قي العالقات الزوجية الناجمة عن العقم 



 -٢٦١-

 : أما نتائج  الفروض الفرعية فقد جاءت كما يلي 
 تتباين مشكالت العالقات الزوجية بتباين أعمار كل من – ١

ي وجود ارتباط الزواج  والزوجة وقد أشارت النتائج إل
وهو أقوى وجية ومشكالت العالقات الز بين السن المبكر

  في عينة النساء عنة لدى عينة الرجالهمن
  تتباين مشكالت العالقات الزوجية بتباين المستويات -٢

 التعليمية لكل من الزوج  والزوجة 
     وقد كشف البحث عن وجود ارتباط بين التعليم المتوسط 

بالتعليم   من ارتباطهأكثرومشكالت العالقات الزوجية 
 وهو أقوى في عينة الرجال عنة لدى العالي واألدنى

 النساء 
تتأثر  مشكالت العالقة الزوجية بطول فترة العقم لكل من -٣

 الزوج والزوجة 
وقد كشف البحث عن وجود ارتباط بين فترة العقم في 
السنوات األولى لدى الرجال والسنوات المتأخرة لدى النساء 

لرجال عنة ومشكالت العالقات الزوجية وهو أقوى في عينة ا
 لدى النساء 
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ي من أتتأثر مشكالت العالقات الزوجية بسبق إنجاب  -٤
أشارت النتائج إلي وجود ارتباط   .الزوجين لزواج سابق

عكسي بين سبق إنجاب آي من الزوجين لزواج سابق 
ومشكالت العالقات الزوجية وهو أقوى في عينة الرجال 

  . في النساءهفي عينة الرجال عن

    --::ي الثاني ي الثاني الفرض الرئيسالفرض الرئيس
 دور إيجابي في مواجهة مشكالت العالقات دلخدمة الفر

  .الزوجية الناجمة عن العقم من المنظور الديني لحل المشكلة
وقـد كشف البحث في إطاره النظري تحقق صحة هذا 

 اراإلط اتفاق العالقات الزوجية للعقم وطبيعة و اتفاقاًضالفر
 الحاالت شبة هليالنظري لمدخل حل المشكلة كما أشارت إ

استثمار القيم ث أن االعتقاد اإليماني الراسخ و حي،التجريبية
   .اإلسالمية كان عامالً مؤثراً في النتائج اإليجابية للممارسة
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التدخل المهني :هند بنت عائد بن بخيت الجهنيهند بنت عائد بن بخيت الجهني

لخدمة الجماعة وزيادة التوافق الدراسي للفتيات المحرومات 
 ،مدرسى/ أسرة:،المجالدمة جماعة خ:الطريقة.أسرياً

: إشراف. كلية الخدمة االجتماعية للبنات بالرياض،ماجستير
 .م١٩٩٨أحمد فوزي الصادي . الدكتوراألستاذ 

    --::أهـداف الدراسـة أهـداف الدراسـة 
  -: األتي الهدف العاملي تحقيق إتسعي هذه الدراسة 

اختبار تأثير التدخل المهني لخدمة الجماعة على التوافق 
  .لطالبات التي يعانين من الحرمان األسريالدراسي ل

األهداف الفرعية   ويتم تحقيق الهدف العام من خالل 
 -:التالية 

اختبار تأثير التدخل المهني لخدمة الجماعة على العالقات -١
  .الحرمان األسري تي يعانين منالاالجتماعية  للطالبات ال

درجة مة الجماعة إلي زيادة يؤدي التدخل المهني لخد-٢
  .عن نظم و أهداف وأنشطة المؤسسة التعليمية الرضا
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ماعة على القدرة اختبار تأثير التدخل المهني لخدمة الج-٣ 
تي ال، وطريقة االستذكار للطالبات العلى تنظيم الوقت

  .يعانين من الحرمان األسري

  : : فروض الدراسة فروض الدراسة 
    ::الفرض الرئيسالفرض الرئيس

ادة درجة يؤدي التدخل المهني لخدمة الجماعة إلي زي"
 .األسري يعانين من الحرمانتي الالتوافق الدراسي للطالبات ال

 ،لتالية االفروض الفرعية الرئيسي ضو يتفرع من الفر
ة للتوافق الدراسي للطالبات وفي ضوء األبعاد الرئيس

العالقة :  كمتغير تابع وفق األبعاد التالية ،المحرومات أسرياً
، وجه النشاط االجتماعي أ،لمدرسات العالقة با،بالزميالت

 . قة االستذكار،الرضا عن المدرسة طري،تنظيم الوقت

  ::الفرض الفرعي األولالفرض الفرعي األول
يؤدي التدخل المهني لخدمة الجماعة إلي تحسين العالقات 

الالتي يعشن في  الطالباتسرياً وأبين الطالبات المحرومات 
  .أسر طبيعية
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  ::الفرض الفرعي الثانيالفرض الفرعي الثاني

ة الجماعة إلي تحسين العالقات يؤدي التدخل المهني لخدم
لالتي يعانين من الحرمان األسري وبين بين الطالبات ا

 . المعلمات

  ::الفرض الفرعي الثالثالفرض الفرعي الثالث
يؤدي التدخل المهني لخدمة الجماعة إلي زيادة درجة 
ن الرضا لدي الطالبات الالتي يعانين من الحرمان األسري ع

 الذاتية في االستفادة من إمكانياتهماألنشطة االجتماعية و
 .  في األنشطة االجتماعية المدرسيةالمشاركة

  : : الفرض الفرعي الرابع الفرض الفرعي الرابع 
يؤدي التدخل المهني لخدمة الجماعة إلي زيادة قدرة 

تي يعانين من الحرمان األسري لتنظيم الوقت الالطالبات ال
  .واستثماره

  ::الفرض الفرعي الخامسالفرض الفرعي الخامس
درة يؤدي التدخل المهني لخدمة الجماعة إلي زيادة ق

تي يعانين من الحرمان األسري على تنظيم الالطالبات ال
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  .طريقة االستذكار

  ::الفرض الفرعي السادسالفرض الفرعي السادس
يؤدي التدخل المهني لخدمة الجماعة إلي زيادة درجة 
الرضا لدي الطالبات الالتي يعانين من الحرمان األسري عن 

  .نظم وأهداف المؤسسة التعليمية

  ::نوع الدراسةنوع الدراسة
 .تجريبية

    ::المستخدمالمستخدمالمنهج المنهج 
 .المنهج التجريبى

  : : أدوات الدراسة أدوات الدراسة 
 .المالحظة-١
  .التقارير الدورية-٢
  .المعامالت اإلحصائية-٣
مقياس التوافق الدراسي بغرض تقدير عائد التدخل -٤

  .المهني
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  : : أهم نتائج الدراسة أهم نتائج الدراسة 
يؤدي التدخل  "،ثبت صحة الفرض الفرعي األول  -١

القات بين المهني لخدمة الجماعة إلي تحسين الع
بات الالتي يعشن في الطالسرياً وأالطالبات المحرومات 

نوي بين درجات حيث وجد فرق مع"أسر طبيعية 
 . القياسين القبلي والبعدي للطالبات

 صحة الفرض الفرعي الثاني  أكدت نتائج الدراسة -٢
يؤدي التدخل المهني لخدمة الجماعة إلي "للدراسة، 

تي يعانين من الحرمان لالتحسين العالقات بين الطالبات ا
فقد وجد فرق معنوي بين " األسري  وبين المعلمات 

  .درجات القياسين القبلي و البعدي للطالبات
صحة الفرض الفرعي كذلك أشارت نتائج الدراسة  -٣

يؤدي التدخل المهني لخدمة الجماعة إلي " للدراسة،الثالث
زيادة درجة الرضا لدي الطالبات الالتي يعانين من 

االستفادة من  األسري عن األنشطة االجتماعية وحرمانال
إمكانياتهم الذاتية في المشاركة في األنشطة االجتماعية 

فقد أظهرت النتائج  فقد وجد فرق معنوي " المدرسية 
 . بين درجات القياسين القبلي و البعدي للطالبات
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دراسة، ل لصحة الفرض الفرعي الرابع كذلك تبين  -٤
هني لخدمة الجماعة إلي زيادة قدرة يؤدي التدخل الم"

ألسري لتنظيم تي يعانين من الحرمان االالطالبات ال
نوي بين درجات فقد وجد فرق مع"الوقت واستثماره 
 . البعدي للطالباتالقياسين القبلي و

صحة الفرض الفرعي أثبتت نتائج الدراسة  -٥
يؤدي التدخل المهني لخدمة الجماعة إلي زيادة "،الخامس
ي على تي يعانين من الحرمان األسرالطالبات القدرة ال

فقد أظهرت النتائج  فقد وجد " "تنظيم طريقة االستذكار
فرق معنوي بين درجات القياسين القبلي و البعدي 

 . للطالبات
، صحة الفرض الفرعي السادس أشارت نتائج الدراسة  -٦

يؤدي التدخل المهني لخدمة الجماعة إلي زيادة درجة "
ن األسري لطالبات الالتي يعانين من الحرماالرضا لدي ا

د وفقد أظهرت النتائج وج"عن نظم وأهداف المؤسسة 
البعدي نوي بين درجات القياسين القبلي وفرق مع
 .للطالبات

عية للدراسة صحة الفرض و تؤكد صحة الفروض الفر
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الجماعة إلي زيادة  يؤدي التدخل المهني لخدمة"،الرئيسي
يعانين من الحرمان تي ال للطالبات الدرجة التوافق الدراسي

حيث وجد أن هناك فرقاً معنوياً بين درجات "األسري 
 . القياسين القبلي و البعدي للطالبات

ي للدراسة،والفروض ويشير إثبات صحة الفرض الرئيس
 إلي أن التدخل المهني لخدمة الجماعة كان له االفرعية له
من هنا يمكن  و،ةجابي في تحقيق أهداف الدراستأثيره اإلي

من طريقة العمل مع الجماعات في  القول بإمكانية االستفادة
زيادة التوافق الدراسي للطالبات المحرومات من الرعاية 

 .األسرية
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))٣٧٣٧((
المشاركة التطوعية  :عواطف أسعد سالم أشرفعواطف أسعد سالم أشرف

 للمرأة فى الجمعيات الخيرية
 ،ماجستير ،مرأة  جمعيات:المجال ، مجتمع تنظيم:طريقةال
 للفتيات بالرياضمعهد العالى للخدمة االجتماعية ال

 .م١٩٨٧  مديحه مصطفى فتحى.الدكتورة:إشراف

  ::أهداف الدراسة أهداف الدراسة 
 تهدف هذه الدراسة إلى 

مشاركة وصف الدور الذى تقوم به المرأة من خالل ال-١
 .التطوعية

 ،االجتماعية،قتصاديةاال(التعرف على العوامل المختلفة -٢
 . التى تساعد المرأة على المشاركة التطوعية)الثقافية

لى إحجام إالتعرف على العوامل المختلفة التى تؤدى -٣
 .المرأة عن المشاركة التطوعية
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  ::تساؤالت الدراسة تساؤالت الدراسة 
ما الدور الذى تقوم به المرأة المتطوعة للمشاركة فى  -١

 .؟أنشطة الجمعيات الخيرية
 التى تساعد المرأة على المشاركة ما العوامل -٢

 .؟التطوعية
ما العوامل التى تؤدى إلى إحجام المرأة عن  -٣

 .؟المشاركة التطوعية

      ::الدراسةالدراسةنوع نوع 
 .وصفية

    :: المستخدم المستخدممنهجمنهجالال
 ،المسح االجتماعى الشامل للجمعيات الخيرية النسائية
 ،وللمتطوعات العضوات العامالت فى الجمعيات الخيرية

 .دورلدراسة هذا ال

      ::أدوات الدراسةأدوات الدراسة
 . واستمارة المقابلة،المقابالت شبة المقننة
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  ::النتائج فى األتى النتائج فى األتى أهم أهم تمثلت تمثلت 
النتائج المتعلقة بالدور الذى تقوم به المتطوعة       النتائج المتعلقة بالدور الذى تقوم به المتطوعة       ::أوالًأوالً

  :: أنشطة الجمعيات الخيرية أنشطة الجمعيات الخيريةللمشاركة فىللمشاركة فى
تشارك المتطوعة فى األنشطة المتعددة للجمعيات  )١

 كما تشارك ،تفيداتوأهمها تقديم خدمات مختلفة للمس
 كذلك تشارك فى ،فى اإلعالم عن أنشطة الجمعيات

 وتساهم فى تمويل ،األعمال التنظيمية للجمعية
 .وأكدت ذلك نتائج مقابالت البحث ،الجمعية

تحضر المتطوعات اجتماعات الجمعية بصورة  )٢
  .منتظمة ودورية

من المتطوعات لم ترشح نفسها % ٧٦اتضح أن نسبة  )٣
 .إلدارةلعضوية مجلس ا

النتائج المرتبطة بالعوامل التى تساعد المـرأة       النتائج المرتبطة بالعوامل التى تساعد المـرأة       ::ثانياً  ثانياً  
  ::على المشاركة التطوعية على المشاركة التطوعية 

اتضح أن للعالقات االجتماعية أهميتها فى تشجيع  )١
من المتطوعات عرفن % ٤٢التطوع حيث أن نسبة 

 ،ة عن طريق الصديقات العامالت بهاأهداف الجمعي
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وح هذه كما تبين أهمية تحديد الجمعية ألهدافها ووض
من % ٣٤األهداف لدى الجميع حيث أن نسبة 

الخاصة المتطوعات عرفن أهداف الجمعية من الالئحة 
 .بها

اتضح أن الدافع األساسى للتطوع هو تقديم يد المساعدة  )٢
كذلك من األسباب التى تدفع المرأة للتطوع ،لآلخرين

 .تقديم خدمة للمجتمع
لعوامل اتضح أن قيام المتطوعة بعمل ترغب فيه من ا )٣

التى تشجع المتطوعات على استمرار عضويتهن فى 
 إلى إيمانهن بضرورة خدمة باإلضافة ،الجمعية

 .مجتمعهن عن طريق مشاركتهن التطوعية
 شعرن أن الجمعيات إذاتقبل السيدات على التطوع  )٤

ام الجمعيات بمعالجة  إلى قيباإلضافة،تؤدى هدفها
عيات وعندها يحقق النشاط فى الجممشاكل الناس،
 . وأيدت ذلك نتائج مقابالت البحث،حاجات المجتمع

ى اتضح أن من أهم األسباب التى تجعل المرأة تقبل عل )٥
ك نتائج وأيدت ذل التطوع هو رغبتها فى عمل الخير،

كذلك وجود وقت فراغ لدى المرأة من مقابالت البحث،
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وأيدت  لتى تجعل المرأة تقبل على التطوع،األسباب ا
 .البحث التذلك نتائج مقاب

جام جام النتائج المرتبطة بالعوامل التى تؤدى إلى إح النتائج المرتبطة بالعوامل التى تؤدى إلى إح ::ثالثاًثالثاً
  ::المرأة عن المشاركة التطوعيةالمرأة عن المشاركة التطوعية

ل عدم رضا المتطوعات عن نظام العضوية والعم )١
 ضرورة وضوح أهداف نحيث اقترح ،بالجمعية

الجمعية لدى جميع العاملين بها ليصبح نظام العضوية 
  .مرضياً

عات تأثيراً سلبياً على لظروف األسرية للمتطوتؤثر ا )٢
 حيث يعتبر وجود مسئوليات ،مشاركتهن التطوعية

 إلى وجود أطفال محتاجين باإلضافةأسرية ملحة 
دون مساهمة للرعاية من أهم المعوقات التى تحول 

معارضة الزوج كما يعتبر المتطوع مساهمة فعالة،
قد أكدت ذلك نتائج مقابالت ، وللتطوع من المعوقات

 البحث
 سلبياً على مشاركتها عمل المرأة تأثيريؤثر  )٣

حيث يتطلب عمل المرأة جهداً كبيراً مما ،التطوعية
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يجعلها تعود متعبة وال تستطيع عمل شئ بعد 
 .وأيدت ذلك نتيجة مقابالت البحثك،ذل
تؤثر العالقات االجتماعية للمتطوعة تأثيرا سلبياً على  )٤

 مية فعدم إيمان الصديقات بأه.مشاركتها التطوعية
 لعدم إيمان باإلضافةالتطوع ال يشجع على المساهمة،

 .األقارب بأهمية التطوع ال يشجع على المساهمة أيضاً
ن مساهمة هناك معوقات من جانب الجمعيات تحول دو )٥

 :وأهم هذه المعوقات المتطوعات مساهمة فعالة،
وأكدت ذلك  ،حصر النشاط فى أشخاص تقليديين - أ

 .نتائج مقابالت البحث
 .ز فى االنتخاباتوجود تحي - ب

تعتبر قلة الموارد المالية للجمعية من المعوقات  )٦
األساسية التى تحد من مساهمة المتطوعة مساهمة 

 .فعالة
عدم تلقى المتطوعات للتدريب قبل التحاقهن بالعمل  )٧

 .التطوعى
يعتبر عدم إدراك المجتمع ألهمية التطوع من أهم  )٨

ون دالمعوقات التى تظهر من جانب المجتمع وتحول 
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 إلى عدم باإلضافةمساهمة المتطوعة مساهمة فعالة،
زمة لتدريب المتطوعين على وجود الهيئات الال

ولقد أيدت مقابالت البحث اعتبار عدم إدراك العمل،
 .المجتمع ألهمية التطوع من أهم المعوقات

أما عن النتائج المرتبطة بتنشيط العضوية للتغلـب        أما عن النتائج المرتبطة بتنشيط العضوية للتغلـب        
  :: تتمثل فى  تتمثل فى ىىعلى معوقات المشاركة التطوعية فهعلى معوقات المشاركة التطوعية فه

بالنسبة لرأى المتطوعات فى كيفية تنشيط الجمعيات 
 :للمشاركة التطوعية 

وأيدت  لن الجمعيات عن نفسها وعن نشاطها،أن تع )١
 ذلك نتائج مقابالت البحث 

 الوعى بين األسر بأهمية بإثارةأن تقوم الجمعيات  )٢
 .التطوع

أن يشعر المجتمع بأهمية الخدمات التى تقدمها  )٣
 .الجمعيات

 .أن يكون هدف الجمعية واضحاً ويشبع حاجة البيئة )٤
 .أن يكون وقت النشاط مناسباً ألكبر عدد ممكن )٥
أن يكون هناك دورات تدريبية مستمرة للمتطوعات  )٦

 .ه تأديتأثناءقبل االلتحاق بالعمل التطوعى وفى 
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بالنسبة لمقترحات المتطوعات لمواجهة معوقات المشاركة 
 :التطوعية بصفة عامة 

 عن اإلعالن دور فى اإلعالمون لوسائل أن يك )١
 ،الجمعيات الخيرية وحث المواطنين على التطوع

 .وأيدت ذلك مقابالت البحث
 .أن يكون هناك جدية فى نشاط هذه الجمعيات )٢
دور ألئمة المساجد وكذلك المدارس  أن يكون هناك )٣

 .هفى الحث على التطوع وتوضيح فوائدوالجامعات 
ام للجمعيات الخيرية تشجيع الشباب على االنضم )٤

 .وتوضيح أهمية الدور الذى سيقومون به
ظروفهن مساعدة المتطوعات على التوفيق بين  )٥

 .الخاصة وبين أوقات النشاط
أن يكون لمكتب اإلشراف دور فى تنشيط الحركة  )٦

  .التطوعية
أن تقابل الخدمات التى تقدمها الجمعيات االحتياجات  )٧

 ذلك مقابالت  وأيدت،الفعلية للمرأة فى المجتمع
 .البحث

))٣٨٣٨((
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مساهمة طريقة تنظيم : منى محمد إبراهيم شويكةمنى محمد إبراهيم شويكة
 .المجتمع في زيادة فاعلية الجمعيات الخيرية النسائية

 ،ماجستير ،مرأة/  جمعيات:المجال،مجتمع تنظيم :الطريقة
المعهد العالي للخدمة االجتماعية للبنات بالرياض 

 .م١٩٨٨نوال على خليل المسيري . ةدكتور:إشراف

  : : ف البحث ف البحث ااهدهدأأ
التعرف على مدى مساهمة تنظيم المجتمع في زيادة  -١

 باعتبارها مؤسسات ،فاعلية الجمعيات الخيرية النسائية
  .خدمة مباشرة من منظور طريقة تنظيم المجتمع

أحد نماذج ة بإحدى النظريات السوسيولوجية واالستعان -٢
ذلك و،ة المباشرة في تنظيم المجتمعمؤسسات الخدم

  .همة في تدعيم اإلطار النظري للطريقةمسا
يعد موضوع الفعالية من الموضوعات التي تفتقر إليها  -٣

الدراسات في طريق تنظيم المجتمع في زيادة فاعلية 
  .الخدمات التي تقدمها المنظمات االجتماعية

قة التوصل إلي تصور مقترح لما يمكن أن تقوم به طري -٤
دمات االجتماعية  الخةتنظيم المجتمع في زيادة فاعلي

  .المقدمة من قبل الجمعيات الخيرية النسائية
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  ::فروض البحث فروض البحث 
    ::الفرض الرئيس الفرض الرئيس 

ممارسة الجمعيات الخيرية النسائية لطريقة تنظيم 
 . تؤدي إلي زيادة فعالية هذه الجمعيات،المجتمع

 :  هي فروض فرعية و يتضمن هذا الفرض عدة 
المجتمع ممارسة الجمعيات الخيرية لطريقة تنظيم  •

 .يؤدي إلي زيادة التحكم في مدخالت هذه الجمعيات
ممارسة الجمعيات الخيرية لطريقة تنظيم المجتمع  •

 . زيادة مقدرة العمليات الداخلية لهذه الجمعياتلتؤدي 
ممارسة الجمعيات الخيرية لطريقة تنظيم المجتمع  •

  .تؤدي إلي زيادة فاعلية مخرجات هذه الجمعيات
الخيرية لطريقة تنظيم المجتمع ممارسة الجمعيات  •

تؤدي إلي زيادة مقدرة الجمعيات بالنسبة للتغذية 
  .العكسية لخدماتها

  : : نوع الدراسة نوع الدراسة 
 دراسة وصفية 

  



 -٢٨١-

  : : المنهج المستخدم المنهج المستخدم 
 . الة و المسح االجتماعي عن طريقة العينةحمنهج دراسة ال

  : : األدوات المستخدمة األدوات المستخدمة 
           .المقابالت شبة المقننة -١

  . مقياس -٢

  : : المجال المكاني المجال المكاني 
جمعية الوفاء الخيرية جمعية النهضة النسائية بفروعها،

 بفروعها بمدينة الرياض 

  : : المجال البشري المجال البشري 
 عينة من المستفيدات من خدمات الجمعيات الخيرية -١

  .النسائية بمدينة الرياض
 األخصائيات االجتماعية العامالت بالجمعيات -٢

 ياض الخيرية النسائية بمدينة الر
  . العامالت بمكتب اإلشراف النسائي بمدينة الرياض-٣

  : : نتائج نتائج الال
 فعالية طريقة ةيوجد فرق بين متوسط درجات محاكا

 مستفيدات تنظيم المجتمع لمستفيدات جمعية الرفاء الخيرية و
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 أن فعالية الخدمات لكل من جمعية إذ.جمعية النهضة النسائية
 ترجع إلي ممارسة النهضة النسائية والرفاء الخيرية ال

 . ن ترجع لعوامل أخرىلكطريقة تنظيم المجتمع بمفردها، و
ترجع هذه العوامل إلي مدى قدرة الجمعية نفسها على و

اجتذاب موارد مادية و بشرية تسهل العمل و تساعد على 
هذا ما أكدت علية نتائج و.تحقيق أهداف الجمعية نفسها

يات األخصائالمقابالت شبة المقننة التي أجريت مع 
مكتب ية النسائية ولعامالت بالجمعيات الخيرااالجتماعيات 

اإلشراف النسائي باإلضافة إلي مجموعة من العوامل 
 و كفاءة العمليات الداخلية ،تاألخرى مثل كفاءة المدخال

  .عالقة الجمعيات بالبيئة التي توجد فيهاو
ي تصور مقترح و قد حاولت هذه الدراسة التوصل إل

مساهمتها في زيادة فعالية الجمعيات طريقة تنظيم ولدور 
ؤسسات خدمة مباشرة في ضوء الخيرية النسائية باعتبارها م

ليم الشريعة اتعسمات وخصائص المجتمع السعودي و
 .اإلسالمية
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))٣٩٣٩((

العالقة بين ممارسة : عفاف إبراهيم الدباغعفاف إبراهيم الدباغ
 فى محيط الخدمة االجتماعية طريقة العمل مع الجماعات
 :المجال،خدمة جماعة:الطريقة. وتنمية المسؤلية االجتماعية

لخدمة االجتماعية المعهد العالى ل،ماجستير ،مرأة–شباب 
عفاف محمد عبد المنعم عبد .  د:اإلشراف ،للبنات بالرياض

 .م١٩٨٤،الصمد

    -- : :الفرض الرئيسالفرض الرئيس
عمل مع هناك عالقة إيجابية بين ممارسة طريقة ال"

 ةالمسؤوليالجماعات فى محيط الخدمة االجتماعية وتنمية 
عبد االجتماعية لدى مجموعة من الفتيات بدار الفتاة بحلة 

 ."اهللا

    ::نوع الدراسةنوع الدراسة
 .          تجريبية

    ::المنهج المستخدم المنهج المستخدم 
 .المنهج التجريبى
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    --::األدواتاألدوات
  االجتماعية ةالمسؤوليمقياس  -١
 المالحظة المنظمة  -٢
 ى التقارير الدورية تحليل محتو -٣

 :المجال المكانى
فى حى المنفوحة بمدينة "دار الفتاة بحلة عبداهللا " سسة مؤ

 .الرياض والتابعة لوزارة العمل والشئون االجتماعية

 :المجال البشرى 
يتمثل فى عضوات الجماعتين التجريبية والضابطة الالتى 

التأكد  وتم ،يتراوح أعمارهن بين الثالثة عشر والسادسة عشر
 . فتاة لكل جماعة١٥ وعددهن من تجانسهما إحصائيا

    --::النتائجالنتائج
على وجود فروق ) ت(أكدت مقاييس الداللة اإلحصائية  -١

حقيقية بين نتائج القياس القبلى والبعدى لمقياس 
. تماعية لعضوات الجماعة التجريبية االجةالمسؤولي

 .  ٠,٠٥ومستوى معنوية %٩٩ذلك بدرجة ثقة و
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 القياس البعدى لمقياس المسئولية جائنتنبمقارنة  -٢
االجتماعية لكل من الجماعتين الضابطة والتجريبية 
لوحظ أنه توجد فروق حقيقية أكدتها مقاييس الداللة 

 .،٥ومستوى معنوية % ٩٥بدرجة ثقة ) ت(اإلحصائية 
 ةالمسؤولي القياس القبلى والبعدى لمقياس نتائجبمقارنة  -٣

لضابطة أكدت مقاييس االجتماعية لعضوات الجماعة ا
 على عدم وجود فروق حقيقية بدرجة اإلحصائيةالداللة 

 ٠,٠١ومستوى معنوية % ٩٩ثقة 
حة الفرض الرئيسى وبذلك تم التأكد إحصائيا من ص

هناك عالقة إيجابية بين ممارسة طريقة "للبحث وهو أن 
العمل مع الجماعات فى محيط الخدمة االجتماعية وتنمية 

  .لدى فتيات جماعة البحث" ماعية  االجتةالمسؤولي
  .ودعمت هذه النتيجة تحليل محتوى التقارير الدورية
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مدى اكتساب طالبات :ظالل يوسف حسن مداحظالل يوسف حسن مداح
الخدمة االجتماعية لمهارات الممارسة المهنية من التدريب 

 تعليم :مجالال ، خدمة اجتماعية تكاملية:الطريقة.الميداني
كلية " شعبة الخدمة االجتماعية "  ماجستيرالخدمة االجتماعية،

 الفاروق إبراهيم .الدكتور.إشرافاآلداب جامعة الملك سعود 
 م ١٩٩٨البسيوني 

  : : تساؤالت الدراسة تساؤالت الدراسة 
  ::رئيسرئيسالالتساؤل تساؤل الال

هو مدى اكتساب طالبات الخدمة االجتماعية بجامعة  ما"
ل التدريب مهنية من خالالملك سعود لمهارات الممارسة ال

مؤسسات الخدمة االجتماعية كجانب المهني الميداني في 
عدادهن كأخصائيات أساسي في للعملية التعليمية إل

 ؟اجتماعيات
  -: اآلتية التساؤالت الفرعيةو ينبثق من هذا التساؤل الرئيس 
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ما هو مستوى المهارة المهنية الذي حققته الطالبة  -١
 .؟ التدريب المهنيارسة عملياتمن خالل مم

أهداف التدريب ما مدى استيعاب الطالبة لمضمون و -٢
 ؟المهني في الخدمة االجتماعية

ما مدى قدرة الطالبة على ممارسة الطرق المهنية  -٣
 .  التدريب في المؤسسات االجتماعية؟أثناء

ما مدى استفادة الطالبات من تحقيق التالحم و  -٤
قية أثناء التفاعل بين الجوانب النظرية و التطبي

 التدريب في المؤسسات االجتماعية 
ما دور اإلشراف األكاديمي و المؤسسي في مساعدة  -٥

عدادهن الطالبات على اكتساب المهارات المهنية أل
 .؟كأخصائيات اجتماعيات

جهات العلمية و المهنية التي تساهم في ما هي المو -٦
تطوير التدريب الميداني بحيث يؤدى إلي اكتساب 

 مهارات ممارسة الخدمة االجتماعيةالطالبات ل
 .؟بكفاءة و فاعلية

  : : نوع الدراسة نوع الدراسة 
 الدراسة من الدراسات التطبيقية 
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    :: المستخدم المستخدممنهجمنهجالال
لجميع طالبات  المسح االجتماعي بأسلوب الحصر الشامل

  .الخدمة االجتماعية المتدربات في مؤسسات تدريبية

    ::أدوات الدراسة أدوات الدراسة 
 قائمة استقصاء 
  :المجال البشري

تحدد المجال البشري لمجتمع الدراسة لكل طالبات الخدمة 
االجتماعية بالمستوى الثامن بقسم الدراسات االجتماعية بكلية 
  .اآلداب جامعة الملك سعود و الالتي أنهين التدريب الميداني

    ::المجال المكاني المجال المكاني 
قسم الدراسات االجتماعية بجامعة الملك سعود بمدينة 

  .)اتقسم الطالب( الرياض

  : : نتائج الدراسة نتائج الدراسة 
  -:راسة عن مجموعة من النتائج أهمهاأسفرت هذه الد

توضح نتائج التحليل لتقديرات فئات الطالبات حول تأثير 
 أنها إذا كانت ذا ،مدى استيعاب الطالبات لمضمون التدريب

تحتل الترتيب الثاني بين محاور الدراسة حيث أهمية عالية و
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البات لمضمون دى استيعاب الطكان معامل االرتباط بين م
بين مستوى المهارات المكتسبة من خالل التدريب الميداني و

 التدريب الميداني ارتباطاً موجباً 
أما تقديرات مجتمع البحث حول المهارات المكتسبة لدى 
الطالبات من التدريب الميداني و الالزمة لممارسة الخدمة 

% ٦٤,٢٥ية بنسبة ة عال بعد التخرج احتلت نسب،االجتماعية
كان في مقدمة هذه المهارات المهارة في استثارة العميل و

للتعبير عن نفسه و المهارة في استخدام موارد المؤسسة و 
 المجتمع لخدمة العميل 

و قد أوضحت النتائج حول قدرة الطالبات على تطبيق 
الطالبات على تطبيق الطرق المهنية متكاملة حسب الحاالت وبين 

ت المكتسبة من التدريب الميداني أن هناك ارتبط طردي المهارا
في حين أن . ٠,٣٦مل االرتباط اموجب قوي حيث كانت قيمة مع

عنصر واحداً حظي بأهمية متواضعة وهي تكوين اللجان التي 
   .تسعى إلنجاز األهداف المؤسسية و المجتمعية
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أساليب العالج :الفريحالفريح إبراهيم عبداهللا  إبراهيم عبداهللا ةةمنيرمنير

الذاتى التى تستخدمها األخصائية االجتماعية مع المسجونات 
المعهد العالى  ،ماجستير، سجون:المجال،فردخدمة  :الطريقة"

ثريا .الدكتورة:إشراف،للخدمة االجتماعية للبنات بالرياض
 .م١٩٨٨ ،ف جبريلؤعبد الرؤ

  ::أهداف الدراسة أهداف الدراسة 
بع للعالج الذاتى لنزيالت التعرف على النمط العلمى المت-١ 

سجن النساء بالرياض وتقييم هذا النمط فى ضوء العلم 
 المعاصر 

التعرف على جوانب القوة والضعف فى الخدمات المقدمة -٢
 األخصائياتومعرفة الصعوبات التى تواجه 

 علمى نموذجاالجتماعيات وكل ذلك لمحاولة إيجاد 
 .عملى لدور خدمة الفرد مع نزيالت السجن

  ::روض الدراسة روض الدراسة فف
ئيات اخص الذى تقوم به األالذاتى العالج إن -١

 .االجتماعيات ال يقوم على منظور علمى معين
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 .ت المقدمة هى خدمات بيئية مباشرةأن أغلبية الخدما -٢
 االجتماعيات ال تصل إلى كافة األخصائياتخدمات  -٣

 .النزيالت الالتى يحتجن للمساعدة

  ::نوع الدراسةنوع الدراسة
 .وصفية

    ::مملمنهج المستخدلمنهج المستخداا
 .المسح االجتماعى الشامل وبالعينة

    ::األدوات األدوات 
 .استمارة استبار

  ::المجال البشرى المجال البشرى 
)  وأخصائياتأخصائيين( االجتماعيين األخصائيين

أخصائى ) ٨(العاملين فى سجون منطقة الرياض وعددهم 
والسجينات تم أخذهن .ذكور) ٥( وإناث)٣(وأخصائية منهم 
  .ـه١٤٠٨ النساء بالرياضجميعا من سجن 

    ::مكانىمكانىالمجال الالمجال ال
بالنسبة لألخصائيين االجتماعيين ، الرياضسجون منطقة 
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 .من سجن النساء بالرياضوالسجينات 

  :: الدراسة  الدراسة نتائجنتائج
ع للعـالج   ع للعـالج    العلمى المتب   العلمى المتب  نمطنمطالنتائج المرتبطة بال  النتائج المرتبطة بال  ::أوالًأوالً

  ::الذاتى مع نزيالت السجنالذاتى مع نزيالت السجن
 األخصائيينتبين أنه تقريبا ليس هناك نظرية علمية يتبعها 

كانت % ١٢,٥اعيين داخل السجون حيث أن نسبة االجتم
 النظرية التحليلية بمفهومها باستخدام محددة استجاباتهم
 .التقليدى

النتائج المرتبطة بجوانب القوة والضعف فى      النتائج المرتبطة بجوانب القوة والضعف فى      : : ثانيا  ثانيا  
  ::الخدمات المقدمة الخدمات المقدمة 

 : السجينات لتحديد مشكالتهنباستجاباتالنتائج المرتبطة  - أ
السجينات فى تبين أن هناك عدة مشاكل تتعرض لها 

% ٤٧تليها نسبة % ٩٦يث شكلت مقدمتها المشاكل النفسية ح
يعانين من مشاكل  %٤٣ن من سوء المعاملة وقسوتها وييعان

 .اقتصادية داخل السجن
 السجينات لتحديد أساليبهن باستجاباتالنتائج المرتبطة  - ب

 :فى مواجهة هذه المشكالت 
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مساعداتهم  لاآلخرين السجينات يفتقدن الثقة فى أناتضح 
 االجتماعية مما يجعلهن يعتمدن فى مشاكلهن األخصائيةحتى 

 مما يشير فى قصور فى أداء الدور المطلوب بأنفسهن
 .لألخصائى االجتماعى

 السجينات تحدد دور باستجابات النتائج المرتبطة -ج
 : فى مساعدتهن على مواجهة هذه المشكالت األخصائية

قد أسهمت فى حل  االجتماعية األخصائيةتبين أن 
من السجينات أال أن أغلبيتهن لم يقتنعن بالحل مشكالت القلة 

رى مما قد ينبه إلى جوانب سلبية يمكن أخذها فى ذجال
 .االعتبار

 فى المساعدات التى األخصائيين بآراء النتائج المرتبطة -د
 :يقدمونها للسجناء 
اسة الميدانية أن كفاية المساعدات راتضح من الد

لى روتين اعية المقدمة للسجناء محدودة مما قد يعود إاالجتم
 . وقوانينهالعمل أو لالئحة السجن
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 النتائج الخاصة بتقييم مدى جهود األخصائيين لمقابلة -ه
 :مشكالت السجينات 

 األخصائييناتضح من الدراسة الميدانية أن أكبر نسبة من 
ة رغم االجتماعيين يقومون بعمليات عقلية تعريفية تبصيري

 ..ارتباط غالبيتهم بالمنهج التحليلى

النتائج المرتبطة بالصعوبات التـى تواجـه       النتائج المرتبطة بالصعوبات التـى تواجـه       :  :  ثالثا  ثالثا  
ن فى ممارسة دورهـم مـع       ن فى ممارسة دورهـم مـع        االجتماعيي  االجتماعيي األخصائييناألخصائيين
  : : هم للتغلب عليها هم للتغلب عليها تتقتراحاقتراحاااالسجينات والسجينات و

 فى األخصائيينالنتائج المرتبطة بالصعوبات التى تواجه  - أ
 :ممارسة دورهم مع السجينات 

ن يخصائيدراسة أن نسبة عالية من األ من الاتضح -١
 العسكرية باإلدارة ارتباطهماالجتماعيين يعانون من 

 .مما يقيد عملهم
 ىشكوالن ع االجتماعيين األخصائيينعبرت استجابات  -٢

 .  الموجودةاإلمكانياتمن قلة 
 االجتماعيين من صعوبة األخصائيينيعانى غالبية  -٣

وقت المناسب تقديم الخدمات الكافية للسجينات فى ال
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 وعدم توافر اإلجراءاتوالمكان المناسب لصعوبة 
 دية لتحقيق هذه الخدمات ؤالقنوات الم

 االجتماعيين يعانون من األخصائيين غالبية أناتضح  -٤
  . فى العملكفاءتهمعدم وجود دورات تدريبية لرفع 

 من ضغط العمل وكثرة األخصائيينيشكو غالبية  -٥
 .ن بها مع قلة عددهم التى يقومواإلدارية األعمال

 االجتماعيين األخصائيين باقتراحاتالنتائج الخاصة  - ب
 .لتحسين مستوى أداءهم المهنى

 كادر خاص من إعداد األخصائييناقترح عدد  من  -١
 عن كاهل االخصائى وتفرغه العبءالموظفين لحمل 

 .لممارسة عملة المهنى
يجاد جمعية لرعاية إاقترحت قلة من مجتمع البحث  -٢

 الفرصة وإتاحة بعد خروجهم من السجن السجناء
 تعليمهم داخل السجون وذلك شغل وقت إلكمالللسجناء 

 .الفراغ والقضاء على المنازعات
 األخصائيين االجتماعيين زيادة عدد األخصائييناقترح  -٣

 على األعباءما يؤكد كثرة االجتماعيين وهذا 
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االخصائى االجتماعى وعدم توفر الوقت الكافى لدية 
 .رئيسام بدورة الللقي

ات تدريبية فى ر دوة أقاماألخصائيينمن اقترح عدد  -٤
 يؤكد أنه ماالسجون لألخصائيين االجتماعيين ممجال 

 المؤهل وكونه غير متخصص وقلة الختالفربما كان 
سنوات الخبرة دور فى عدم قيام االخصائى االجتماعى 

 .األكملبعمله على الوجه 
ن زيادة ميزانية الخدمات   االجتماعيياألخصائييناقترح  -٥

للسجون مما يؤكد عدم كفاية الخدمات المقدمة 
 .وقصورها عما يجب أن تكون علية

 الشئون إدارة االجتماعيين استقالل األخصائييناقترح  -٦
 فى السجون عن اإلدارة العسكرية للسجن ةاالجتماعي

لما فى ذلك من تقييد لهم وعدم مقدرتهم على القيام 
  . وتحقيق الفائدة المرجوةاألكملجه بدورهم على الو

    --::تحقيق الفروض تحقيق الفروض 
  ::ثبتت صحة الفروض التالية ثبتت صحة الفروض التالية 

 األخصائيات العالج الذاتى الذى تقوم به إن -١
االجتماعيات ال يقوم فى غالبة على منظور علمى 
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معين يناسب العمل مع مجتمعات المنحرفات والسجن 
 .كنسق اجتماعى

ية مباشرة  بيئ الخدمات المقدمة هى خدماتأغلبية إن -٢
 والمشكالت الجنائية ةلإلعاشوتيسيرات خدمية 

 .للسجينات
 االجتماعيات ال تصل الى كافة األخصائياتخدمات  -٣

 النزيالت الالتى يحتجن للمساعدة 
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 -٣٠٢-

))٤٢٤٢((

ممارسة طريقة :رماح عبد الكريم أبو درةرماح عبد الكريم أبو درة
 .تماعية الريفيةتنظيم المجتمع في مراكز التنمية االج

  ،ماجستير  تنمية ريفية،:المجال، تنظيم مجتمع:الطريقة
 .إشراف .لخدمة االجتماعية للبنات بالرياضالمعهد العالي ل

  .م١٩٨٨ليلى سليمان محمد .د

  : : ف  البحث ف  البحث ااهدهدأأ
 لألخصائي االجتماعي عند سالتعرف على الدور الممار

مية االجتماعية ممارسته لطريقة تنظيم المجتمع في مراكز التن
الريفية و ذلك بهدف التوصل لدور مقترح يجب أن يمارس 

  .في تلك المراكز

  : : تساؤالت البحث تساؤالت البحث 
ما هو الدور الممارس لألخصائي االجتماعي عند  -١

تطبيقه لطريق تنظيم المجتمع داخل مراكز التنمية 
 ؟ ة بالمملكة العربية السعودياالجتماعية الريفي

اجه األخصائيين  الصعوبات التي توىما ه -٢
 االجتماعيين أثناء ممارستهم لهذه األدوار؟ 
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ما هو الدور المقترح الذي يمكن أن يمارسه أخصائي  -٣
لصعوبات التي يواجهها تنظيم المجتمع في ضوء ا

ثقافة األخصائي وفي ضوء النظريات العلمية و
 ؟  السعوديالمجتمع الريفي

  : : نوع الدراسة نوع الدراسة 
 دراسة وصفية 

   :  : المنهج المستخدمالمنهج المستخدم
 منهج المسح االجتماعي الشامل 

  : : األدوات المستخدمة  األدوات المستخدمة  
 .المقابلة شبة المقننة-١
 .)استبيان بريدي(استمارات استبيان -٢
  . الوثائق و السجالت-٣

  : : المجال المكاني المجال المكاني 
نحاء المملكة مراكز تنمية المجتمع الريفية في جميع أ

 . عددها خمسة عشر مركزاًالعربية السعودية و

  ::لبشريلبشريالمجال االمجال ا
األخصائيون االجتماعيون الذين يعملون في مراكز التنمية 
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 .  أخصائي اجتماعي٢٨لريفية وعددهم االجتماعية ا

  : : النتائج و اإلجابة على تساؤالت الدراسة النتائج و اإلجابة على تساؤالت الدراسة 
هناك مجموعة من المعوقات التي تواجه ممارسة طريقة 

تها الخاصة بالتنسيق تنظيم المجتمع في كل من مستويا
 تدعيم الوالتخطيط و

هناك مجموعـة   هناك مجموعـة   ::المعوقات المرتبطة بالتنسيق  المعوقات المرتبطة بالتنسيق  ––أوالً  أوالً  
  : : اإلدارية و االجتماعية تشتمل علىاإلدارية و االجتماعية تشتمل علىمن العوائق من العوائق 

ون بين المراكز والمراكز األخرى في اعدم وجود تع -١
 .المجتمع

 .وجود رغبة في لتغيير لدى األهاليعدم  -٢
 .  المركز االتصال بالمراكز األخرى محاولةمعد -٣

  : : تبطة بالتخطيط تبطة بالتخطيط  المعوقات المر المعوقات المر––ثانياً ثانياً 
قلة الفنيين الذين يقومون بتنفيذ البرامج و الخطط  -١

  .الموضوعة
من   الدولة أكثرةارتباط البرامج بميزانية وخط -٢

 ارتباطها باالحتياجات المحلية 
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وإمدادها  عدم اكتمال األقسام األخرى بالمركز -٣
  .بالفنيين و المتخصصين

  : :  المعوقات المرتبطة بالتدعيم  المعوقات المرتبطة بالتدعيم --ثالثاًثالثاً
 جانب المسئولين  منم إتاحة الفرصة لألخصائيعد -١

 . بعمليات التدعيم لتشجيع التطوع وغيرهللقيام 
 .عدم وجود سجالت و تقارير دورية تقدمها اللجان -٢
ن بين الفنيين القائمين بالعمل عدم وجود تعاو -٣
 . جتماعييناألخصائيين االو
  .قلة الخبرة في العملية التخطيطية -٤

قدمت الباحثة ببعض التوصيات ج توفي ضوء هذه النتائ
المقترحات لتدعيم ممارسة طريقة تنظيم المجتمع بمراكز و

  .التنمية االجتماعية بالمملكة العربية السعودية
 

 
 
 



 -٣٠٦-
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))٤٣٤٣((

نحو :ر عبد العزيز الهزانير عبد العزيز الهزانيصصالجوهرة ناالجوهرة نا
 الضماننموذج لممارسة طريقة تنظيم المجتمع في مجال 

. ضمان اجتماعى:المجالتنظيم مجتمع :الطريقة.اعياالجتم
كلية الخدمة االجتماعية للبنات بالرياض . دكتوراه
نوال .الدكتورة ونبيل محمد صادق.األستاذ الدكتور:إشراف

 م   ١٩٩٥علي خليل المسيري 

  --::أهداف الدراسة أهداف الدراسة 
 التوصل إلي نموذج مقترح لممارسة طريقة لتنظيم 

 االجتماعي للعمل مع جماعات المجتمع في مؤسسات الضمان
ضمان االجتماعي لتنمية العمالء المستفيدين من خدمات ال

  .استثمار طاقاتهم بما يعود عليهم بالفائدةقدراتهم و

  : : تسـاؤالت الدراسة تسـاؤالت الدراسة 
  -:جابة على التساؤالت اآلتيةتهتم هذه الدراسة باإل

 ما هي األسس التي في ضوئها يتم تصميم برامج  -١
 ؟ ماعية في الضمان االجتماعي االجتالرعاية
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 ما هي األساليب المهنية التي تستخدمها مؤسسات  -٢
 ؟  االجتماعي في تقديم تلك الخدماتالضمان

 ما هي الصعوبات التي تواجه طريقة تنظيم المجتمع  -٣
فيدين من خدمات في العمل مع جماعات العمالء المست

 ؟ الضمان االجتماعي
تنظيم المجتمع في ما هو النموذج المقترح لممارسة  -٤

فيدين من خدمات العمل مع جماعات العمالء المست
 ؟ الضمان االجتماعي

  : : نوع الدراسةنوع الدراسة
  .وصفية

  ::المنهج المنهج 
 : همنهج المسح االجتماعي بنوعي

الشامل لألخصائيين االجتماعيين العاملين بمكاتب -
كذلك العاملون بوكالة  الضمان االجتماعي بالمنطقة الوسطي،

 . الضمان االجتماعيالوزارة لشؤون
 .االجتماعي بالعينة للمستفيدات من خدمات الضمان
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  ::المجال المكانيالمجال المكاني
مان االجتماعي بالمنطقة الوسطى ويشمل مكتب الض
 المناطق التابعة له مكتب الرياض و

  ::المجال البشريالمجال البشري
حصر شامل لألخصائيين االجتماعيين العاملين بمكاتب -١

 والبالغ عددهم لوسطىالضمان االجتماعي بالمنطقة ا
 . أخصائي) ٣٠(
ان حصر شامل للعاملين بوكالة الوزارة لشؤون الضم-٢

 .)١٠(االجتماعي والبالغ عددهم 
عينة عشوائية من المستفيدات من الضمان االجتماعي -٣

  .مستفيدة) ٣١٧(وعددهن % ٥بنسبة 

  : : نتائج الدراسة نتائج الدراسة 
يتم تصميم برامج الضمان االجتماعي في ضوء األسس  -١
  -:ية التال
 .اإلمكانيات و الموارد الموجودة و المخصصة للمكاتب -
 . الفئات المنصوص عليها في نظام الضمان االجتماعي -
من واقع االحتياجات الفعلية للفئات المستفيدة من  -

 .خدمات الضمان االجتماعي
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 .في إطار السياسة العامة للرعاية االجتماعية بالمملكة -
 . كةفي ضوء الظروف المجتمعية للممل -
 . مراعاة جميع ما سبق -
 . من واقع ظروف الممارسون االجتماعية -
تقوم مكاتب الضمان االجتماعي بتقديم عدة خدمات  -٢

 -:للمستفيدين على النحو التالي
               .خدمات اقتصادية-أ

 .خدمات اجتماعية-ب
               .خدمات إرشادية-ج
 .خدمات عالجية-د
 االجتماعي عدة أساليب مهنية  تستخدم مكاتب الضمان-٣

  -:في تقديم الخدمات و هي 
 .االهتمام بالمقابالت التتبعية للمستفيدين-أ
 .االهتمام بالزيارات المنزلية لبيئة المستفيدين-ب
تدعيم العالقات بين مكتب الضمان االجتماعي و غيرة  - ج

  ٠من المؤسسات 
 .دراسة و تشخيص وعالج حالة كل مستفيد على كل حدة - د
لحرص على تسجيل جميع الجهود المبذولة مع ا - ه
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 .المستفيدين
االهتمام باإلنصات الواعي لظروف كل مستفيدة على  - و

 .حدة

  استخدام أسلوب التحويل لمؤسسات أخري لمساعدة -ز
 .المستفيد في الحصول على الخدمة الالزمة

 .العمل مع المستفيد و أسرته في نفس الوقت - ح
تعرف على جوانب المشكلة استخدام األساليب الدراسية لل - ك

 و أسبابها
 .استخدام المالحظة العلمية للتعرف على جوانب المشكلة - ل
 .العمل مع جماعات المستفيدين باستخدام برامج معينة - م

تتمثل أهم المشكالت التي تواجه عمل األخصائي -٤
االجتماعي في مكاتب الضمان االجتماعي تبعاً لوجهة 

  -:نظرهم في اآلتي 
 .نيات البشريةقصور اإلمكا - أ
 .  تعقد اإلجراءات اإلدارية - ب
عدم توفير وسائل االتصال المتطورة في مكاتب الضمان -ج

 .االجتماعي
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 . قصور اإلمكانيات المادية-د
 .تأخر صرف المساعدات و المعاشات عن الموعد المحدد–ه 
 التأخر في حل المشاكل الحسابية و المالية التي تواجه -و

 .الضمان االجتماعيالمستفيدين من خدمات 
تواجه المترددات على مكتب الضمان االجتماعي عدة -٥

 -: التالي صعوبات على النحو
عدم اإللمام بشروط الحصول على خدمة الضمان -

 .االجتماعي
 . التعامل مع باحثين رجال -
 .كثرة أعداد المستفيدين -
 .كثرة المعلومات المطلوبة -
 .قلة المبالغ المالية المخصصة -
 .اءات الحصول على المساعدةتعقد إجر -
 .ةالتأخر في صرف المساعد -
 .عدم االهتمام برأي المستفيد -
 .صعوبة التعامل مع العاملين داخل مكتب الضمان -
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يعاون األخصائي االجتماعي المستفيدين من خدمات -٦
في مواجهة الصعوبات التي  الضمان االجتماعي

 :    ومن صور المعاونة ما يلي ،تعترضهم
 ت الحصول على الخدمة شرح خطوا -
 . تسهيل عمليات الحصول على الخدمة -
 .تبسيط اإلجراءات اإلدارية -
 .المساعدة في تعجيل صرف المساعدة -
 .السماع لشكوى المستفيدين -

هذا وقد حاولت الدراسة التوصل إلي نموذج مقترح 
االجتماعي  لممارسة طريقة تنظيم المجتمع في مجال الضمان

  .ةتحقيقاً ألهداف الدراس
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א:: אא א
 الدرجة المجالالرقم االسم م
 دكتوراه مدرسى ١ نورية محمد المعيلي ١
 ماجستير مدرسى ٢ حصة سعد محمد الشعيبى ٢
 ماجستير مدرسى ٣ شيخه سعد عبد اهللا الشريف ٣
 ماجستير مدرسى ٤ الدوسرىسلمى عبد الرحمن محمد  ٤
 ماجستير مدرسى ٥ هدى محمد عبد اهللا السرحان ٥
 ماجستير مدرسى ٦ فاتن أسعد سالم أشرف ٦
 ماجستير مدرسى ٧ نوف بنت محمد العتيبي ٧
 ماجستير مدرسى ٨ هدى أحمد بن عبد المحسن الخيال ٨
 ماجستير مدرسى ٩ وجدان إبراهيم المقيل ٩
 دكتوراه مرأة ١٠  اإلبراهيمسهيلة محسن محمد١٠
 ماجستير مرأة ١١ سهيلة محسن محمد علي١١
 ماجستير مرأة ١٢ حصة يوسف العبد الكريم١٢
 ماجستير مرأة ١٣ إيمان أسعد سالم أشرف١٣
 ماجستير مرأة ١٤ الجوهرة محمد محمد إدريس١٤
 دكتوراه طبى ١٥  عبد اهللا اللهيبةلطيف١٥
 دكتوراه طبى ١٦ مرونوره عبد اهللا الع١٦
 ماجستير طبى ١٧ فوزية سبيت مسعد الزبير١٧
 ماجستير طبى ١٨ نوره عبد اهللا محمد العمدة١٨
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 الدرجة المجالالرقم االسم م
 ماجستير طبى ١٩ الجوهرة بنت فهد بن عبد اهللا الزامل١٩
 دكتوراه معوقين ٢٠ رماح عبد الكريم يوسف سعيد أبو درة٢٠
 راهدكتو معوقين ٢١ هيا عبد العزيز المنيع٢١
 ماجستير معوقين ٢٢ موزه ناصر عبيد الكعبي٢٢
 ماجستير معوقين ٢٣ بدرية بنت سليمان بن محمد العمرو٢٣
 ماجستير معوقين ٢٤ منى محمد حمد العشيوى٢٤
 دكتوراه طفولة ٢٥ إيمان بنت سعد سالم أشرف٢٥
طفولة  ٢٦ منيرة بنت عبد الرحمن بن عبد اهللا آل سعود٢٦

 مبكرة
 هدكتورا

طفولة  ٢٧  صالح اللهيبعبد اهللالطيفة ٢٧
 مبكرة

 ماجستير

طفولة  ٢٨ نوره عبد اهللا بن عبد الرحمن بن طياش٢٨
 مبكرة

 ماجستير

دفاع  ٢٩ حصة بنت يوسف العبد الكريم٢٩
اجتماعى

 دكتوراه

 ماجستير أحداث ٣٠ نورية محمد المعيلي٣٠
 ماجستير أحداث ٣١  السنبلعبد اهللا ةمنير٣١
تنمية  ٣٢ كوثر محمود عباس قطان٣٢

 مجتمع
 دكتوراه

 ماجستيرتنمية  ٣٣ فرقة محمد العبالني٣٣
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 الدرجة المجالالرقم االسم م
 مجتمع

تنمية  ٣٤ مها محمد العزيز الرواف٣٤
 مجتمع

 ماجستير

 ماجستير أسرة ٣٥ هند بنت عائد بن بخيت الجهني٣٥
 دكتوراه أسرة ٣٦ حصة سعد محمد الشعيبي٣٦
 ماجستير جمعيات ٣٧ يكةمنى محمد إبراهيم شو٣٧
 ماجستير جمعيات ٣٨ عواطف أسعد سالم أشرف٣٨
رعاية  ٣٩ عفاف إبراهيم الدباغ٣٩

 شباب
 ماجستير

تعليم  ٤٠ ظالل يوسف حسن مداح٤٠
خدمة 
اجتماعية

 ماجستير

 ماجستير سجون ٤١  إبراهيم عبداهللا الفريحةمنير٤١
تنمية  ٤٢ رماح عبد الكريم أبو درة٤٢

 ريفية
 ماجستير

ضمان  ٤٣ ر عبد العزيز الهزانيصالجوهرة نا٤٣
اجتماعى

 دكتوراه
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א:: אא א
 السنةالرقم الدرجة االسم م
 م١٩٨٨ ١٣ماجستير إيمان أسعد سالم أشرف ١
 ١٩٩٦ ٢٥ دكتوراه إيمان بنت سعد سالم أشرف ٢
 ١٩٩١ ٢٣جستيرما بدرية بنت سليمان بن محمد العمرو ٣
 ١٩٩٢ ١٩ماجستير الجوهرة بنت فهد بن عبد اهللا الزامل ٤
 م١٩٩٠ ١٤ماجستير الجوهرة محمد محمد إدريس ٥
 ١٩٩٥ ٤٣ دكتوراه ر عبد العزيز الهزانيصالجوهرة نا ٦
 ١٩٩٤ ٢٩ دكتوراه حصة بنت يوسف العبد الكريم ٧
 م١٩٩١ ٣٦ دكتوراه حصة سعد محمد الشعيبى ٨
 م١٩٨٤ ٢ماجستير سعد محمد الشعيبيحصة  ٩
 م١٩٨٦ ١٢ماجستير حصة يوسف العبد الكريم١٠
 ١٩٨٨ ٤٢ماجستير .رماح عبد الكريم أبو درة١١
 ١٩٩٥ ٢٠ دكتوراه رماح عبد الكريم يوسف سعيد أبو درة١٢
 م١٩٨٥ ٤ماجستير سلمى عبد الرحمن محمد الدوسرى١٣
 ١٩٨٤ ١١جستيرما سهيلة محسن محمد اإلبراهيم١٤
 ١٩٩١ ١٠ دكتوراه سهيلة محسن محمد علي١٥
 ١٩٨٤ ٣ماجستير شيخه سعد عبد اهللا الشريف١٦
 ١٩٩٨ ٤٠ماجستير ظالل يوسف حسن مداح١٧
 ١٩٨٤ ٣٩ماجستير عفاف إبراهيم الدباغ١٨
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 السنةالرقم الدرجة االسم م
 ١٩٨٧ ٣٨ماجستير عواطف أسعد سالم أشرف١٩
 م١٩٨٨ ٦ماجستير فاتن أسعد سالم أشرف٢٠
  ٣٣  فرقة محمد العبالني٢١
 ١٩٨٨ ١٧ماجستير فوزية سبيت مسعد الزبير٢٢
 ١٩٩٥ ٣٢ دكتوراه كوثر محمود عباس قطان٢٣
 ١٩٨٩ ١٥ دكتوراه  عبد اهللا اللهيبةلطيف٢٤
 م١٩٨٥ ٢٧ماجستير  صالح اللهيبعبد اهللالطيفة ٢٥
 ١٩٨٨ ٣٧ماجستير منى محمد إبراهيم شويكة٢٦
 ١٩٩١ ٢٤ماجستير حمد حمد العشيوىمنى م٢٧
 م١٩٨٨ ٤١ماجستير  إبراهيم عبداهللا الفريحةمنير٢٨
  ٢٦ دكتوراهمنيرة بنت عبد الرحمن بن عبد اهللا آل سعود٢٩
  م ١٩٩٤ ٣١ماجستير  السنبلعبد اهللا ةمنير٣٠
 ١٩٨٨ ٣٤ماجستير مها محمد العزيز الرواف٣١
 م١٩٨٤ ٢٢ستيرماج موزه ناصر عبيد الكعبي٣٢
 ١٩٩٧ ١٦ دكتوراه نوره عبد اهللا العمرو٣٣
 ١٩٨٥ ٢٨ماجستير نوره عبد اهللا بن عبد الرحمن بن طياش٣٤
 م١٩٨٨ ١٨ماجستير نوره عبد اهللا محمد العمدة٣٥
 ١٩٨٥ ٣٠ماجستير نورية محمد المعيلي٣٦
 ١٩٩٠ ١ دكتوراه نورية محمد المعيلي٣٧
 ١٩٨٩ ٧ماجستير يبينوف بنت محمد العت٣٨



 -٣٢٠-

 السنةالرقم الدرجة االسم م
 م١٩٩٢ ٨ماجستير هدى بنت أحمد بن عبد المحسن الخيال٣٩
 م١٩٨٦ ٥ماجستير هدى محمد عبد اهللا السرحان٤٠
 ١٩٩٨ ٣٥ماجستير هند بنت عائد بن بخيت الجهني٤١
 م١٩٩٦ ٢١ دكتوراه هيا عبد العزيز المنيع٤٢
 ١٩٩٩ ٩ماجستير وجدان إبراهيم إبراهيم المقيل٤٣

 



 -٣٢١-

::
א א א א אא א א א א

  المجال المدرسىالمجال المدرسى
نحو منظور ثنائي المدخل :نورية محمد المعيلي -١

لطريقة العمل مع الجماعات لمساعدة جماعات 
النشاط المدرسي في تحقيق األهداف التربوية 

 :المجال،خدمة جماعة :الطريقة  .للمدرسة
هد العالي للخدمة االجتماعية المع ،دكتوراه،مدرسى

 .م١٩٩٠للبنات بالرياض 
دور خدمة الفرد فى  :حصة سعد محمد الشعيبى -٢

 داخل المدرسة الناجمة  مواجهة معوقات التوافق
-مدرسية،خدمة فرد.األسرية عن بعض الظروف

المعهد العالى للخدمة االجتماعية ،ماجستير ،أسرية
 .م١٩٨٤ .للبنات بالرياض

المعاملة الوالدية :  عبد اهللا الشريف شيخه سعد-٣
وعالقتها بالتحصيل الدراسى للفتاة المراهقة بالمرحلة 

خدمة :الطريقة.المتوسطة و دور خدمة الفرد حيالها



 -٣٢٢-

ماجستير، المعهد العالى ،أسرة–مدرسية :المجال،فرد
 .١٩٨٤للخدمة االجتماعية للبنات  بالرياض، 

ارسة طريقة  مم:سلمى عبد الرحمن محمد الدوسرى -٤
تنظيم الطريقة .تنظيم المجتمع فى المدارس

المعهد العالى ، ماجستيرمدرسى،:المجال،مجتمع
 .م١٩٨٥ .للخدمة االجتماعية للبنات بالرياض

خدمة الفرد فى  دور:هدى محمد عبد اهللا السرحان -٥
: الطريقة.اسىرالمشكالت المؤدية للتأخر الد مواجهة
المعهد العالى ،يرماجستمدرسى، :،المجال فردةخدم

  .م١٩٨٦ للخدمه االجتماعية للبنات بالرياض
العالقة بين استخدام البرامج : فاتن أسعد سالم أشرف-٦

فى خدمة الجماعة وزيادة التحصيل الدراسى 
: الطريقة.للطالبات المتخلفات دراسياً بالمرحلة الثانوية

المعهد  ماجستير، ،مدرسية: المجال خدمة جماعة،
 .م١٩٨٨. دمة االجتماعية للبنات  بالرياضالعالى للخ

التدخل المهني لتعديل السلوك :نوف بنت محمد العتيبي -٧
 توافقي ألعضاء الجماعات غير الرسمية الال

 ،تعليمى: المجال ،خدمة جماعة:الطريقة).التلقائية(



 -٣٢٣-

 .كلية الخدمة االجتماعية للبنات بالرياض، ماجستير
 . م١٩٨٩

دراسة : د المحسن الخيال  هدى بنت أحمد بن عب-٨
تحليلية لخطط اإلدارة العامة للتربية االجتماعية فى 
مقابلتها الحتياجات طالبات المدارس الثانوية 

 تخطيط :الطريقة .والمتوسطة بمدينة الرياض
 ماجستير، كليه الخدمة ،مدرسى:المجال ،اجتماعى

  .م١٩٩٢. االجتماعية  للبنات بالرياض
صعوبات استخدام : براهيم المقيل   وجدان إبراهيم ا-٩

 .وسائل اإلشراف التربوى فى الخدمة االجتماعية
مدرسى، ماجستير، : المجال،خدمة جماعة: الطريقة

 . م١٩٩٩،كلية الخدمة االجتماعية للبنات بالرياض

  مجال المرأةمجال المرأة
 العوامل المؤثرة :سهيلة محسن محمد اإلبراهيم  -١٠

علمة في على مشاركة المرأة السعودية المت
تنمية /مرأة :  المجال، مجتمع تنظيم:الطريقة.التنمية

 كلية الخدمة االجتماعية للبنات ،دكتوراهمجتمع  
 . م١٩٩١ .بالرياض



 -٣٢٤-

دور المرأة السعودية في :سهيلة محسن محمد علي -١١
 تنظيم :الطريقة.التنمية في ضوء الشريعة اإلسالمية

 العالي  المعهد،ماجستيرتنمية،/مرأة: المجال،مجتمع
. للخدمة االجتماعية للبنات بالرياض إشراف

 .م١٩٨٤
أحد أجهزة  دراسة لدور: حصة يوسف العبد الكريم -١٢

: طريقةال.تنظيم المجتمع فى المملكة العربية السعودية
المعهد العالى ،ماجستيرمرأة،: ،المجالتنظيم مجتمع

 . م١٩٨٦ .بالرياض للخدمة االجتماعية للبنات
 وتعليم األميةمعوقات محو :د سالم أشرفإيمان أسع -١٣

الكبار للمرأة السعودية ودور طريقة تنظيم المجتمع 
 :، المجالتنظيم مجتمع: الطريقة .مواجهتهافى 
المعهد العالى للخدمة االجتماعية ماجستير،،مرأة

 .م١٩٨٨ .للبنات بالرياض
دراسة تجريبية لتطبيق : الجوهرة محمد محمد إدريس-١٤

قعى فى خدمة الفرد لمواجهة المشكالت المدخل الوا
خدمة :   الطريقة.االجتماعية للمرأة السعودية المطلقة

المعهد العالى للخدمة / ماجستير ،مرأة:فرد، المجال



 -٣٢٥-

  .م١٩٩٠االجتماعية للبنات بالرياض، 

  المجال الطبىالمجال الطبى
 دراسة للمشكالت االجتماعية : عبد اهللا اللهيبةلطيف -١٥

 و دور خدمة الفرد المصاحبة لمرضى السكرى
المقترح لمواجهتها باستخدام مدخلي النسق االجتماعي 

 :المجال ،خدمة فرد: الطريقة. و سيكولوجية الذات
المعهد العالي للخدمة االجتماعية  ، دكتوراهطبى،

 . م١٩٨٩ .للبنات بالرياض
التكامل الوظيفي بين :نوره عبد اهللا العمرو -١٦

 .مل بالمستشفياألخصائي االجتماعي وفريق الع
كلية ،دكتوراهطبى،: المجال ،خدمة جماعة :الطريقة

  م ١٩٩٧.الخدمة االجتماعية للبنات بالرياض
ة للمشكالت سدرا:فوزية سبيت مسعد الزبير -١٧

 لمريضات السرطان ودور األخصائى االجتماعية
دراسة وصفية مطبقة على  " فى مواجهتهااالجتماعى
: الطريقة". الرياض الحكومية بمدينة تالمستشفيا
 المعهد العالى ،ماجستيرطبى، : ،المجالخدمة فرد

  .   م١٩٨٨ ،للخدمة االجتماعية للبنات  بالرياض



 -٣٢٦-

 العالقة بين ممارسة :نوره عبد اهللا محمد العمدة -١٨
وزيادة تقبل مرضى شلل  البرامج فى خدمة الجماعة

: ، المجال خدمة جماعة:الطريقة. األطفال لذاتهم
 المعهد العالى للخدمة ،ماجستير ،طبى / طفولة

 م١٩٨٨. االجتماعية للبنات بالرياض
التخطيط :الجوهرة بنت فهد بن عبد اهللا الزامل  -١٩

الحتياجات الرعاية االجتماعية لمرضى روماتيزم 
 ،طبى: المجال، تخطيط اجتماعي:الطريقة.القلب 
 كلية الخدمة االجتماعية للبنات بالرياض .ماجستير
 . م١٩٩٢.إشراف

  المعوقينالمعوقين
التدخل :رماح عبد الكريم يوسف سعيد أبو درة -٢٠

 تنظيم المجتمع باستخدام نموذج العمل ةالمهني لطريق
مع مجتمع المنظمة في تطوير خدمات التأهيل 

 ،معوقين: المجال، تنظيم مجتمع:الطريقة. المهني
 .١٩٩٥ . كلية الخدمة االجتماعية بالرياض،دكتوراه

كفاءة التخطيط لبرامج : العزيز المنيع هيا عبد -٢١
التأهيل المهنى فى استيعاب سوق العمل للمعوقين 



 -٣٢٧-

: تخطيط اجتماعى،المجال: الطريقة. المؤهلين
. معوقين، دكتوراه، كلية الخدمة االجتماعية بالرياض

 .م١٩٩٦
دور خدمة الفرد في زيادة :موزه ناصر عبيد الكعبي -٢٢

 :طريقة ال. السمعالنضج االجتماعي للفتاة ضعيفة
ماجستير المعهد العالي معوقين، : المجال،خدمة فرد

 م ١٩٨٤ .للخدمة االجتماعية  للبنات بالرياض
التخطيط :بدرية بنت سليمان بن محمد العمرو -٢٣

: الطريقة .لبرامج التأهيل لرعاية المعوقين جسمياً
 كلية ، ماجستيرمعوقين، : ،المجالتخطيط اجتماعي
   . م١٩٩١ .اعية للبنات بالرياضالخدمة االجتم

 االجتماعية الخدمةدور : منى محمد حمد العشيوى -٢٤
 وصفية ةدراس  فى التأهيل اإلجتماعى للكفيفات

 مدينة تحليلية مطبقة بمعهد النور للكفيفات فى
 ،معوقين:  المجال،خدمه فرد: الطريقة. الرياض
 ، للبنات بالرياضاالجتماعية الخدمةكليه ، ماجستير
 .  م١٩٩١

  



 -٣٢٨-

  مجال الطفولةمجال الطفولة
دور طريقة تنظيم : إيمان بنت سعد سالم أشرف -٢٥

المجتمع في تحقيق التنمية الثقافية للطفل 
 ،طفولة: ،المجال تنظيم مجتمع:الطريقة.السعودي
 . كلية الخدمة االجتماعية للبنات بالرياض، دكتوراه
  م ١٩٩٦

 إيذاء : منيرة بنت عبد الرحمن بن عبد اهللا آل سعود -٢٦
:  وأسبابه وخصائص المتعرضين له أنواعه األطفال

 استطالعية دراسة االجتماعيةتحديات لمهنة الخدمة 
طفولة : خدمة فرد،المجال: الطريقة . بمدينة الرياض

 كلية الدراسات –جامعة الملك سعود  دكتوراهمبكرة  
 .)اجتماعيةخدمة ( قسم الدراسات االجتماعية –العليا 

 دراسة مشكالت : صالح اللهيب بد اهللاعلطيفة  -٢٧
أطفال الروضة ودور خدمة الفرد المقترح حيال 

طفولة : المجال،خدمة فرد: الطريقة .بعضها
 المعهد العالى للخدمة االجتماعية ،ماجستير،مبكرة

 .م١٩٨٥. للبنات بالرياض
 دور  :نوره عبد اهللا بن عبد الرحمن بن طياش -٢٨



 -٣٢٩-

االجتماعية ألطفال خدمة الجماعة في التنشئة 
طفولة :المجال، خدمة الجماعة:الطريقة. الروضة
المعهد العالي للخدمة االجتماعية ، ماجستيرمبكرة،

 . م١٩٨٥ .للبنات بالرياض

  مجال الدفاع االجتماعىمجال الدفاع االجتماعى
 معوقات مساهمة :حصة بنت يوسف العبد الكريم -٢٩

الخدمة االجتماعية في مواجهة مشكلة تعاطي 
دفاع : ،المجال  تنظيم المجتمع:الطريقة. المخدرات
كلية الخدمة االجتماعية للبنات  ، دكتوراهاجتماعى،
  م ١٩٩٤ .بالرياض

دور خدمة الجماعة في تحقيق : نورية محمد المعيلي -٣٠
: المجال، خدمة جماعة:الطريقة. التكيف االجتماعي

 المعهد العالي للخدمة االجتماعية ،ماجستير  أحداث،
 . م١٩٨٥ .للبنات بالرياض

ممارسة الخدمة االجتماعية :  السنبل عبد اهللا ةمنير -٣١
فى مؤسسات رعاية الفتيات دراسة ميدانية مطبقة 

:  الطريقة."على مؤسسة رعاية الفتيات بالرياض 
رعاية أحداث، :  المجال ،خدمة اجتماعية متكاملة



 -٣٣٠-

 اآلدابكلية   ،ات االجتماعيةقسم الدراس ،ماجستير
 .م١٩٩٤ ،دة الملك سعوعجام

  مجال تنمية المجتمعمجال تنمية المجتمع
مهام تقدير االحتياجات :كوثر محمود عباس قطان -٣٢

 تخطيط :الطريقة. االجتماعية فى لجان التنمية المحلية
كلية ، دكتوراهتنمية مجتمع، : المجال،اجتماعى

 . م١٩٩٥.الخدمة االجتماعية للبنات بالرياض
ع في  دور مراكز خدمة المجتم :فرقة محمد العبالني-٣٣

 ، تنظيم المجتمع :طريقة ال.تنمية الموارد البشرية
 تنمية مجتمع : المجال

العالقة بين الوظيفة :مها محمد العزيز الرواف  -٣٤
االجتماعية للمؤسسات االجتماعية النسائية و تنمية 

تنمية : ،المجال تنظيم مجتمع:الطريقة.المجتمع المحلي
الجتماعية المعهد العالي للخدمة ا،ماجستيرمجتمع،

 .١٩٨٨للبنات بالرياض 

  
  



 -٣٣١-

  مجال األسرةمجال األسرة
التدخل المهني : هند بنت عائد بن بخيت الجهني  -٣٥

لخدمة الجماعة وزيادة التوافق الدراسي للفتيات 
: ، المجال خدمة جماعة:الطريقة. المحرومات أسرياً

 كلية الخدمة االجتماعية ، ماجستيرمدرسى،/أسرة 
 . م١٩٩٨ .للبنات بالرياض

حصة سعد محمد الشعيبي دراسة لمشكالت العالقات -٣٦
الزوجية في األسرة السعودية الناجمة عن العقم في 

 ،أسرة:  المجال.خدمة الفرد: الطريقة.المنظور الديني
 ،كلية الخدمة االجتماعية للبنات بالرياض ،دكتوراه
 .م ١٩٩١

  مجال الجمعيات األهليةمجال الجمعيات األهلية
ريقة تنظيم مساهمة ط :منى محمد إبراهيم شويكة -٣٧

المجتمع في زيادة فاعلية الجمعيات الخيرية 
/ جمعيات: المجال،مجتمع تنظيم :الطريقة.النسائية
المعهد العالي للخدمة االجتماعية ، ماجستير ،مرأة

 . م١٩٨٨ .للبنات بالرياض
المشاركة التطوعية للمرأة : عواطف أسعد سالم أشرف-٣٨



 -٣٣٢-

: المجال،تمع تنظيم مج:طريقةال فى الجمعيات الخيرية
المعهد العالى للخدمة ، ماجيستير مرأة، / جمعيات

 . م١٩٨٧.االجتماعية للفتيات بالرياض

  مجال رعاية الشبابمجال رعاية الشباب
العالقة بين ممارسة طريقة :عفاف إبراهيم الدباغ  -٣٩

العمل مع الجماعات فى محيط الخدمة االجتماعية 
، خدمة جماعة: الطريقة. االجتماعيةةالمسؤوليوتنمية 

المعهد العالى  ،ماجستير ،مرأة–شباب : مجالال
 .م١٩٨٤،للخدمة االجتماعية للبنات بالرياض

  تعليم خدمة اجتماعيةتعليم خدمة اجتماعية
 مدى اكتساب طالبات  :ظالل يوسف حسن مداح -٤٠

الخدمة االجتماعية لمهارات الممارسة المهنية من 
خدمة اجتماعية تكاملية، : الطريقة.التدريب الميداني

شعبة "  ماجستيردمة االجتماعية،تعليم الخ: المجال
كلية اآلداب جامعة الملك سعود " الخدمة االجتماعية 

 .م١٩٩٨. إشراف
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  مجال السجونمجال السجون
أساليب العالج الذاتى التى : إبراهيم عبداهللا الفريحةمنير-٤١

: الطريقةتستخدمها األخصائية االجتماعية مع المسجونات 
لعالى  المعهد ا، ماجستيرسجون،: المجال،خدمة فرد

 .م ١٩٨٨ ،للخدمة االجتماعية للبنات بالرياض

  مجال التنمية الريفيةمجال التنمية الريفية
 ممارسة طريقة تنظيم :رماح عبد الكريم أبو درة -٤٢

 .المجتمع في مراكز التنمية االجتماعية الريفية
  ،تنمية ريفية: المجال، تنظيم مجتمع:الطريقة

ماجستير المعهد العالي للخدمة االجتماعية للبنات 
 .م١٩٨٨. ياضبالر

  مجال الضمان االجتماعىمجال الضمان االجتماعى
نحو نموذج :ر عبد العزيز الهزانيصالجوهرة نا -٤٣

لممارسة طريقة تنظيم المجتمع في مجال الضمان 
ضمان :المجال تنظيم مجتمع  :الطريقة.االجتماعي
كلية الخدمة االجتماعية للبنات .دكتوراه. اجتماعى
    .م١٩٩٥ .بالرياض




