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 العربية: سة باللغة ملخص الدرا

تحقيق    متطلبات  على  للوقوف  الدراسة  تلك  لالخصائىاإلبداع  سعت  بالوحدات   المهني  االجتماعي 
لمفهوم   ادراكهم  ،ومدى  التنموية  أهدافها  لتحقيق  معوقات  اإلبداع  االجتماعية  على  التعرف  وكذلك  المهني 

عي على عينة من االخصائيين االجتماعين  المهني  واستخدمت الدراسة منهج المسح االجتمااإلبداع  تحقيق  
البالوحد  من  لعدد  الدراسة  وتوصلت   ، االجتماعية  بنمط  ات  المتعلقة  وكذلك  والمؤسسية  المهنية  متطلبات 

للتعامل مع المواقف المهنية    يةاإلبداعوين شخصية االخصائى االجتماعي   الشخصية والتي قد تسهم في تك
 ع . بما يحقق أهداف التنمية في المجتم

 تنمية المجتمع  –الوحدات االجتماعية  -: االبداع المهنىالكلمات المفتاحية

the study in English: Summary of 

This study sought to find out the requirements for achieving the professional 
creativity of the social worker in social units to achieve their development goals, 
and the extent of their awareness of the concept of professional creativity as well 
as to identify obstacles to achieving professional creativity. The study used the 
social survey method on a sample of social workers in social units, and the study 
reached a number of professional and institutional requirements as well as 
Related to personality style, which may contribute to the formation of the creative 
personality of the social worker to deal with professional situations in order to 

achieve development goals in society. 
Key words: professional creativity - social units - community development 
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 أوال: مدخل لمشكلة الدراسة:

الطاقات     لتحرير  بداية  ونقطة  كأسلوب  إليها  ينظر  حيث  العالم،  قضايا  أبرز  من  التنمية  قضية  تعتبر 
نراه  ذلك ما  بلدان    العالمية، والشاهد على  المجتمع والسياسة فى مختلف  تنمية  من ترابط وتالزم بين جهود 

اصالح مختلف نواحى الحياة فى المجتمع و تقاء بمستوى معيشة المواطنين من خالل تحسين  العالم بهدف االر 
تمثل   أصبحت  التى  االقتصادية  والتدابير  والترتيبات  الحديثة  التقنيات  واستخدام  استيعاب  على  ومساعدتهم 

 (1) همية فى وصف وتعريف المجتمعات أ 

اإلنساَن محورًا للتنمية وغايتها، فهي    1990ولقد وضعت تقارير التنمية البشرية منذ انطالقتها األولى عام    
وطاقاتهم،  األفراد،  قدرات  لتشمل  تمتد  بل  التنمية،  محاور  أهم  أحد  كونه  القومي  الدخل  على  فقط  تركز  ال 

 .(2) قة. فهم؛ لضمان حياة طويلة، وصحية، وخالوأدوارهم، ومكامن قوتهم وضع

نتائجها فإننا في حاجة ماسة إلى إجراءات تنظيمية على مستوى المجتمع ككل أو      التنمية  ولكي تحقق 
على مستوى منظماته المختلفة, وفي هذا الصدد يرى الدارسون والممارسون لعملية التنمية أن المجتمع البشري 

وتغييرها بما يتوافق مع التغيرات المجتمعية المستمرة والمتجددة, يط البناءات التنظيمية يحتاج إلى توجيه وتخط 
من   نوع  وخلق  التفكير  في  طريقته  يغير  أن  عليه  فيجب  الوجود  في  يستمر  أن  البشري  للمجتمع  كان  فإذا 

 .(3)التطور العقلي والمعرفي
الكبرى نظرًا للتقدم  مجموعة من التحديات    –علي اختالف درجة تقدمها    –تواجه المجتمعات اليوم  حيث     

الدول  بين  الفجوة  وأصبحت  المجاالت،  مختلف  في  تغيير  من  عنه  نتج  وما  والتكنولوجيا  العلوم  في  الهائل 
المتقدمة والدول النامية في توسع مستمر إلى درجة يصعب تقليصها، ذلك أن الدول المتقدمة لم تصل إلى ما  

إيجاد الحلول للمشاكل العلمية واالقتصادية واالجتماعية،  فى  اإلبداع  أبنائها من    وصلت إليه إال نتيجة تمكن 
في حين أن فشل أبناء الدول النامية نتج عن عجزهم عن اإلبداع ، وعدم القدرة على اإلتيان بالجديد لمواجهة 

 مختلف التحديات.  

 ع تكلفة الرعاية، يرات من أبرزها ارتفاومع ما تشهده المنظمات االجتماعية الحكومية اليوم من جملة تغي    
التقنية المتطورة والمتغيرة بشكل سريع، كما تشهد هذه المنظمات تغييرًا ملحوظًا في   واالعتماد المتزايد على 
االجتماعية   والخدمات  الرعاية  حيثيات  في  المشاركة  في  الرغبة  في  يتمثل  الخدمات  من  المستفيدين  سلوك 

جودتها   بتحسين  التغيرات  والمطالبة  تلك  ظل  االجتماعية  وفي  المنظمات  كفاء  رفع  بسبل  االهتمام  تزايد 
 .(4)وتحسين الخدمات التي تقدمها
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االجتماعى البناء  حماية  مسئولية  عليها  التى   المهن  احدى  االجتماعية  الخدمة  مهنة  من    وتعتبر 
المتا وغير  المتاحة  الموارد  وتكشف  وذاتيته  االنسان  كرامة  وتحقيق  األفراد التصدع   حاجات  الشباع  حة 

ق التنمية من خالل التصدي لكل ما يهدد أو يؤثر والجماعات والمجتمعات طالبى المساعدات ، وأيضا تحقي
مية من خالل العمل مع المواطنين في  في األدوار االجتماعية ، مما يجعل للمهنة دورًا هامًا في عملية التن

يتفق مع   التنموية وهذا ما  النامية، وبالتالي  مختلف األنشطة  الدول  التنمية االجتماعية وفلسفتها في  سياسة 
ا إحدى  تعليمية وصحية أصبحت  نظم  "من  المختلفة  التنمية  في مجاالت  وفعال  هام  بدور  تقوم  التي  لمهن 

 . (5) ت الرعاية االجتماعية المتنوعة وزراعية وإسكانية باإلضافة لخدما

من وسائل تحقيق تنمية المجتمعات المحلية حيث تهتم  يلة  ووس   ة دا أ  كما تعد مهنة الخدمة االجتماعيه
بالعالقات االجتماعيه وتعتمد على الحقائق العلمية وهي تقدم خدمات مباشرة لألفراد والجماعات والمجتمعات  

فراد والجماعات  األ  ةساسي في مساعد ألتنمية االجتماعية ، وتقوم بدور  وتشكل في نفس الوقت كل أنشطة   ا
التكي المعلى  المجتمع سواء في  التى  ف في  الظروف واألوضاع  كانت  ولما   ، النامية  أو  المتقدمة  جتمعات 

باالتجاهات  األولوية لألخذ  أن تعطى  االجتماعية  الخدمة  فقد فرضت على مهنه  الناميه  الدول  منها  تعانى 
 .(6) نموية فى ممارستهاالت

ال األداء  لتطوير  أهمية  اإلجتماعى  التضامن  وزارة  توفير  وتولى  نحو  االجتماعيين  لألخصائيين  مهنى 
واألكاديمية ما يمكنه من أداء مهام وظيفته على أكمل    المهنيةمؤهل يمتلك من الخبرات    أخصائى اجتماعى

وجه ، حيث يعد المسئول األول عن التعامل المباشر مع الفئات المستهدفة بما يشمل الفئات الهشة واألولى  
األخصائ يعد  كما   ، فى بالرعاية  الفئات  هذه  دمج  وإعادة  تأهيل  عن  الرئيسي  المسئول  هو  اإلجتماعى  ى 

تنمية  وبالتالي    المجتمع ولعل   ، المجتمع  المرغوبة في  التنمية  تحقيق  المهنيين في  يسهم مع غيره من  فإنه 
 .(7) بها   قدراته وإمكاناته كأحد المهنيين العاملين في المجتمع تأخذ بعدًا هامًا من حيث الحاجة إلي االهتمام

التعامل مع أن  يتوجه   كما  َأن  تتطلب  والعشرين  الحادي  القرن  السلوك   الباحثون معطيات  دراسة  إلى 
األساسية العوامل  من  باعتباره  مقدرتها اإلبداعي،  وتعزيز  وبنائها  المنظمات  لنمو  مهمة  وأداة  على   للتنمية، 

 .ولمة اإلدارة فكًرا وتطبيًقاوجية وعالتكنول التكيف مع الظروف البيئية المتغيرة في ظل المتدفقات 

المنظمات     الخصوص  الحكوم  االجتماعية    وتعتبر  بوجه  لإلبداع  ية  ماسة  بحاجة  الحالي  وقتنا  في 
ألهميته من جهة ، وألنها يقع على عاتقها تحمل مسئوليات التنمية فى المجتمع وموجهة احتياجات ومشكالت 

يعمل على إيجاد الحلول للمشكالت الداخلية والخارجية  ل اإلبداعي  كما أن العم     ،المواطنين من جهة أخرى  
محيط   أن  إلى  بيكهارد  ريتشارد  أشار  فقد  التحديات،  ومواجهة  المستجدات  مواكبة  من  ويمكنها  للمنظمة، 
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من  لذا فالمنظمات الجامدة يجب أن تجد الوسائل واألساليب التي تمكنها  ،  المنظمات أصبح يتسم بالحركية
نش واالست تجديد  قدراتهااطها  من  التجديد   ،فادة  وسائل  كأحد  لإلبداع  الحاجة  إلى  ضمنية  إشارة  ذلك  كل 

 .(8) والتغيير
التنمية    للنهوض بالمجتمع واحداث  البرامج والمبادرات  العديد من  التضامن االجتماعى  وقد استحدثت وزارة 

مفهوم األسرة الصغيرة ،وكذلك   انية، وتعزيزالزيادة السكمنها برنامج )اتنين كفاية(  الذى يهدف إلى الحد من  
  ، األسرة  لتكوين  الالزمة  والخبرات  بالمعارف  الزواج  علي  الُمقبل  الشباب  تدعيم  من خالل  )مـــودة(  برنامج 

ــواطنـيـن تشـجيـع الـموبرنامج )بـيـنــــــا(رفــع جـودة الخــدمـات الـمـقـدمـة بمـؤسـســات الـرعــايـة االجتماعـيـة مـن خـالل  
لالستثمـــار فــي قـــدرات الشبــاب  (  مستقبلنا في إيدينا(لـي التـطـوع و تـطـويـر مـؤســسـات الـرعـايـة االجـتمـاعـيـة،  ع

( شـبـابـنـا بـيـخـدم بـلـدنـا(، ويرنامج  المحـليـة للــشبـاب ـقــاعــــد المجالـس  % من مـ25وتخصيص نسبة  و تدريبهم   
تكافل وكرامة(  ألسرية وكذلك برنامج ) سد العجز الوظيفي داخل مؤسسات األطفال المحرومين من الرعاية ا ل

لفقيرة وغير القادرة، ويتم تنفيذ تلك البرامج والمبادرات من خالل الوحدات االجتماعية فى المدن والقرى  لألسر ا
 من خالل االخصائى االجتماعى مع فريق العمل .

ا   تخدم  التي  الحكومية  المحلية  التنمية  أجهزه  من  االجتماعية  الوحدات  وتوفوتعتبر  المحلية  ر  لمجتمعات 
كما أنها تتعامل مباشرة مع الجماعات القاعدية في المجتمع المحلي أي الجماعات األكثر   برامج تنموية لها ،

احتياجا واكثر مشكالت وتمثل الغالبية العظمى من المجتمع و تقوم بتقديم الخدمات الالزمة لها لكي تتمكن  
  .(9) من اشباعها وحل مشكالتها

(  1124منها)   م،2020(وحدة  حتى عام  2614اعية على مستوى الجمهورية)ويبلغ عدد الوحدات االجتم   
 .(10) (تخدم المناطق المستحدثة59( تخدم الصحاري )53( تخدم الريف، )1378تخدم الحضر،  )

)اكما    أهمها  المحلى  المجتمع  لسكان  التنموية  الخدمات  من  عددًا  االجتماعية  الوحدات  لتسويـق  تقدم 
   المنتجة، مـراكز التكــوين المهني ،مشــروع األســر المنتجة(عامة ، مراكز إعــداد األسـر والمعارض ، الخدمة ال

كما أن  برامج الحماية االجتماعية التى تقدمها الوحدات االجتماعية تؤثر تأثيرًا مباشرًا وثابتًا في الحد من    
منها: الحد  على اإلنتاجية بأشكال مختلفة  ناحية غير مباشرة ودينامية،    الفقر، وهي تعود كذلك بالمنفعة، من

من االستبعاد االجتماعي أو الحيلولة دونه، تمكين النساء والرجال من إزالة القيود التي عادة ما تعرقل قيام  
ال البشري  المنشآت الصغيرة أو الفردية،  وإعانات البطالة بل األهم من ذلك المساعدة على تعزيز رأس الم

 (11) فةوى عاملة تتمتع بالصحة والثقاوتقديم الدعم إلى ق

https://www.moss.gov.eg/sites/mosa/ar-eg/Pages/initiative-details.aspx?pid=8
https://www.moss.gov.eg/sites/mosa/ar-eg/Pages/initiative-details.aspx?pid=12
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المهنية للخدمة االجتماعية   الممارسة  الذي ترتكز عليه  الحقيقي  المحور  ويعد األخصائي االجتماعي 
المختلفة،   االجتماعية في مجاالتها  الخدمة  المسئول عن ممارسة  فهو  فاعليتها،  وتأكيد  أهدافها،  تحقيق  في 

جتماعي مع غيره من المهنين في هدافها، وبالتالي يساهم األخصائي االواألداة التي يمكن من خاللها تحقيق أ 
 (12) تحقيق التنمية المرغوبة في المجتمع

وبالتالي أصبحت الخدمة االجتماعية ذات نشاط مهني مزدوج، حيث أنها ال تستهدف األفراد والجماعات     
يعات اجتماعية عاجلة، وهو ما  فحسب بل تهدف أيضَا إلى تحسين ظروف العمل والسعي وراء إصدار تشر 

 اآلن باالتجاه التنموي لمهنة األخصائي االجتماعي.يعرف 
وبالرغم من الجهود التى تبذلها الدولة للتصدى للعديد من المشكالت التى تؤرق المجتمع  ، وتوفير العديد     

تحول دون أداءها بالشكل  من البرامج والمبادرات اال أن مازال هناك مجموعة من التحديات والصعوبات التى  
يحقق   فى  الذى  القصور  يعتريها  االجتماعية  الوحدات  أن  الدراسات  أحدى  أشارت  فقد   ، التنمية  أهداف 

قدرة   وضعف   ، المستفيدين  احتياجات  مع  المقدمة  الخدمات  مناسبة  وعدم  والبشرية،  المادية  االمكانات 
 .  (13)الجديدةاالخصائى االجتماعى فى التعامل مع البرامج والمشروعات 

الوحدات   أن  باإلصالحات  والواقع  ومطالبات  شديدة  ضغوطًا  تواجه  المختلفة  العالم  دول  في  االجتماعية 
اإلدارية والمالية من أجل تمكينها من مواكبة إحتياجات المجتمع من جهة، وتحسين أساليب وطرق أدائها من 

 جهة أخرى. 
الخبرات رة إلى اكتساب المزيد من المعارف والمهارات و من هنا تظهر حاجة األخصائي االجتماعي المستم   

في  فاعلية  أكثر  بدور  واإلسهام  مسئولياته  أداء  على  قدرة  أكثر  يكون  وبحيث  المهنية  يصقل شخصيته  بما 
المهنية التي يقدمها لمستهلكيها  تحقيق التنمية في المجتمع من خالل تحسين ممارسته المهنية وتجويد الخدمة  

 .(14) محليةفراد أو جماعات أو أسر أو منظمات أو مجتمعات سواء كانوا أ
المؤسسي نظرا لما تواجهه من تحديات ومشكالت تتطلب قدرات  اإلبداع  ويبرز حاجة  تلك المنظمات الى     

ة القادرة على إحداث اإلبداع والتطوير  غير تقليدية لمواجهتها ، ويعد المورد البشري من أهم العوامل الرئيسي
ها قدرة على تفعيل دور المنظمات وتحقيق أهدافها  ة في هذه المنظمات، فهو من أهم العناصر التي لوالتنمي

 .(15)  من خالل إيجاد المؤسسة اإلبداعية والعمل على تحقيق اإلبداع المؤسسي

  ألدواره داخل المؤسسات االجتماعية يرجع الى تقليدية التفكير ويرى البعض أن فقد االخصائي االجتماعي    
 .(16) والفشل في حل المشكالت التي يتعامل معها

االجتماعية،    للتعامل مع المشكالت التي تواجه مهنه الخدمه األمر الذي يتطلب البحث عن أساليب ابداعيه  
وهو ما اشارت اليه دراسة) رشا ( الى أن بقاء المهنة واستثمارها بما يتوافق مع التغيرات المجتمعية المعاصرة  
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على   م يتوقف  تضيفه  أما  بين  ن  العالقة  على  أكدت  كما   ، المشكالت  لحل  مبتكرة  وحل  اإلبداع  دوات 
 .(17) المشكالت و أن هذا هو جوهر ما تحتاج اليه المهنة

على ان اإلبداع يعتبر عنصر هام لممارسة االخصائي    (Linda Marion كما أكدت دراسة )ليندا ماريون    
ليب حديثة والبعد عن األساليب التقليدية وذلك عن طريق كتابة وسائل  االجتماعي لدوره وذلك باستخدامه ألسا

 .(18) ء عمله بنجاحجديدة تعينه على أدا
أحد المقومات األساسية الالزمة لنجاح واستمرار أي مؤسسة فهو العملية الديناميكية  اإلبداع  حيث يعتبر      

أو تقديم خدمة معينة مما يؤدي بدوره الى  التي تهدف الى تطوير وايجاد أفكار جديدة لمواجهة مشكلة ما،  
 .(19) تقدم المؤسسه وتطورها

إل المستمرة  االجتماعي  األخصائي  حاجة  تظهر  هنا  والمهارات  ومن  المعارف  من  المزيد  اكتساب  ي 
أكثر   بدور  واإلسهام  مسئولياته  أداء  علي  قدرة  أكثر  يكون  وبحيث  المهنية،  يصقل شخصيته  بما  والخبرات 

تحقي في  يكون  فاعلية  أن  يجب  االجتماعي  لألخصائي  المهني  اإلعداد  فإن  ،ولذلك  المجتمع  في  التنمية  ق 
الم المتغيرات  إطار  في  مستمرة  وكذلك عملية  أهدافها  للمؤسسة  يحقق  بما  الممارسة،  لمتطلبات  ووفقا  ختلفة 

 . (20) أهداف المجتمع

االداء  لذا   موضوع  اأ يكتسب  المجتمعية  المتغيرات  اطار  في  خاصه  المجتمع  هميه  لها  يتعرض  لتي 
،  فلم يعد  المهنىاإلبداع  األصعدة المحلية والعالمية أال وهو مفهوم    ةا على كافجديدً   والتي فرضت مفهوما

الجودةاأل مبدأها  التنافسية  العملية  أصبحت  بل   ، المهنية  والمسئوليات  التكليفات  تؤدي  لكى  كافيا  في    داء 
يحظى موضوع   داءاأل االطار  هذا  وذلك   المهنىداع  اإلبوفي  المتخصصين  كافه  من  كبير  باهتمام  المهني 

 .(21)لمواجهه تلك التغيرات وتبعاتها

منها على سبيل المثال ال الحصر   ترتبط بموضوع الدراسة الراهنةوفي هذا السياق توجد عدة دراسات  
 ما يلي: 

انجاز المشروعات   تقييم دور الوحدة االجتماعية في  واستهدفت   :(22)   1990دراسة سحر فتحي محمود  
إ  التنموية  خدماتها  وتوصلت  من  المستفيدين  مساعده  في  بالوحدة  االجتماعي  االخصائي  دور  تضاؤل  لى 

يؤثر   بما  المتاحة  واالمكانيات  الموارد  من ضعف  تعاني  عامه  بصفه  الوحدة  أن  كما  أدائها  التنموية  على 
اإلدارية والتنظيمية والروتينية ما يحول دون    فضال عن اثقال كاهل االخصائي االجتماعي في المهاملدورها ،  

 تفرغه لعمله المهني مع قله مهاراته وخبراته. 
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اإلبداع  : أن اإلدارة في جميع المؤسسات البد وأن تعتمد على  (23) مjeffre  (2000)أشارت دراسة     و
تائج سلبية  تؤدي إلى نالعاملين و بداًل من التقليدية في إدارة المؤسسات والتعقيدات التي تؤدي إلى عدم رضا  

 على العمل.

على تعظيم االهتمام بمعالجة القصور الذي  :    : Hardness , 2000(24)هاردنس  دراسة  أكدت  و 
ال من خالل برنامج تدريبي هادف يقوم على  إيعتري األداء المهني لألخصائيين االجتماعيين ولن يتحقق ذلك  

 يسهم في تدعيم أداء األخصائيين االجتماعيين. أسس واستراتيجيات الخدمة االجتماعية األمر الذي

:الى اسهام الوحدات االجتماعية في الوفاء باحتياجات  (25)   2001مضان  وأشارت دراسة سلوى عبد الحليم ر  
تقديم  في  الرعائي  الجانب  أن  اال  االجتماعي  بالضمان  التحويلية  الخدمات  من  االسر  واستفادة  اإلعاشة 

للمجتمع  عمل الوحدات االجتماعية على حساب  الخدمات التنموية التي تقدم   الخدمات يستحوذ على طبيعة  
 المحلي.

:   إلى تحديد متطلبات األداء المهنى لألخصائيين  (26)(    ٢٠٠١وهدفت   دراسة مصطفى الفرماوى )  
داء االجتماعيين وتحديد مستوى األداء المهنى لهم ، وتوصلت نتائجها إلى أن هناك انخفاضًا فى مستوى أ

ال جودة  ومستوى  الوظيفي  رضاه  على  انعكس  االجتماعى  إلى  األخصائى  هذا  وأرجع  يؤديها  التى  خدمة 
 مجموعة من العوامل أهمها اإلعداد األكاديمي والتدريب . 

ثر التغذية العكسية في  أ:الى التعرف على  ( 27)  2001وهدفت   دراسة نهله عبد الرحيم عبد الرحمن
التغذية العكسية لى جدوى  مصادر  إصلت  االجتماعية و تو جتماعيين بالوحدات  داء االخصائيين اال أتطوير  

 بالوحدات االجتماعية في تقييم األداء المهني  أكثر من دورها في تطوير ادائهم المهني. 
عويسأ  كما ناصر  دراسة  نتائج  عالق(28) م  2002كدت  وجود  السمات   ةارتباطي  ة:على  من  كل  بين 

لالخصائ والمهنية  و    يينالشخصية  المهني  االداء  مهارات  لتنميه  الالزمه  االحتياجات  وادراكه  االجتماعيين 
 هدافهم بمؤسسات عملهم بمستوى جيد من الكفاءة والفعالية أ تحقيق 

السمات اإلبداعية متوفرة لدى اإلخصائيين  (29)   م(2003أكدت دراسة أحمد حسني )  كما : أن بعض 
ها غير متوفر، فضاًل عن وجود فروق في السمات  لطبي، وبعضالمدرسي وااالجتماعيين العاملين بالمجال  

واللوائح   العمل  وطبيعة  العمل  بفريق  يتعلق  أهمها  المهني  لإلبداع  المعوقات  هناك بعض  أن  كما  اإلبداعية، 
 التنظيمية. 
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المعاطي      أبو  للتعليم وا: (30)   2003وأيضا أكدت دراسة ماهر  لتدريب  على حاجه االخصائي االجتماعي 
قدرة على أداء مسئولياته واالسهام بدور أكثر فاعليه في تحقيق التنمية في المجتمع من  يكون أكثر    بحيث 

 خالل تحسين وتطوير ممارساته المهنية. 

االجتماعي    ن االداء المهني لالخصائيأالي  :(31) 2003دراسة يوسف محمد عبد الحميد  وقد أشارت  
التغيرات الهائلة والمستمرة في المعارف اإلنسانية وما    في حاجه الى تطوير وتحسين مستمر ، خاصه في ظل

العملت نظم  في  تغيرات مستمرة  من  عليها  المهني   رتب  األداء  تطوير  تنمية و  و  اعداد  معه  يستوجب  مما 
   لمواجهه تلك التغيرات واستيعابها.

دراسة ضيف هللاكما   ) أشارت  عبد هللا  بن  المهني(32)   م(2003  اإلبداع  أهمية  إلى  أساليب وافوت  :  ر 
وحددت مجموعة داخل األجهزة الحكومية    للتعامل مع المشكالت التي تواجه مهنه الخدمه االجتماعية ابداعيه
ال اإلبداع  التى    معوقات من  من  وقت  المهني    تحد  وعدم وجود  والتحفيز،  التشجيع  أهمها ضعف  للتفكير ، 

 اإلبداعي، وضعف المرونة اإلدارية.

: في دراسته عن اإلبداع في بحوث الخدمة االجتماعية في مجال  (33)   م(0320ويرى ديفيد، هارد )  -
التدريس أن مهنة الخدمة االجتماعية تواجه تحديات تتطلب ضرورة االبتكار، واستخدام النماذج الحديثة التي  

رق ، بحيث يكون قادر على مواجهة المشكالت بطالمهني لألخصائي االجتماعيتسهم في زيادة فعالية األداء  
 .ابتكارية

الموجود   عبد  الحسن  ابو  دراسة  بالمعارف  :(34)   2005وتوصلت  االجتماعي  االخصائي  تزويد  الى ضرورة 
تطوير   من  تمكنهم  التي  القدرات  اكسابهم  بجانب  ومستمرة  دائمة  بصوره  واالتجاهات  وتفعيل  والمهارات 

 الممارسة المهنية بما يتماشى مع معايير الجودة الشاملة.

هادراسوأكدت   مرعي  ة  لالخصائيين أعلى  :(35)   2005شم  المهني  االداء  تطوير  يتطلب   ن  االجتماعيين 
تزويدهم بمجموعه معارف خاصة في االعداد المهني في الممارسة المهنية،  فضال عن ضرورة توفر العديد 

 . من المهارات والقيم اإلنسانية والمهنية الالزمة ألداء االدوار على أكمل وجه

المتغيرات المؤسسية بالنسبة لالبتكار  أن المناخ المؤسسي هو من اهم  :(36)   2006  اسة  ايكفالكما اكدت در 
اإلداري وأن النزعة الرسمية لها اثر مانع او مثبط يجعلها تقلل من القدرة االبتكارية    اإلبداع  واالداء الجيد و

 لمؤسسة للمؤسسة و هناك عالقه قويه جدا بين نمط القيادة والمناخ االبداعى با
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ديفيدسون , مارك الممارسين  Davidson , Mark    2007   (37)بينما أوضحت دراسة  :إلي حاجة 
التعليم   برامج  خالل  من  عملهم  في  تواجهم  التي  المهنية  الصعوبات  لمواجهة  االجتماعية  للخدمة  المهنيين 

ف  المتمثل  البشري  المال  رأس  من  االستفادة  من  تزيد  التي  بالصورة  المستمر  األخصائيين  المهني  ي 
 نه. االجتماعيين بأفضل صورة ممك

( مارك  تينا،  دراسة  االجتماعي  أن    :إلى(38)   م(2007وتشير  إكتساب األخصائي  إلي    بحاجة مستمرة 
أداء   علي  قدرة  أكثر  يكون  بحيث  المهنية  شخصيته  يصقل  مما  والخبرات  والمهارات  المعارف  من  المزيد 

 في تجويدالممارسة المهنية . مسئولياته , واإلسهام بدور أكثر فعالية 

الصالح  دراسة  توصلت   و رشاد  الحكومية  (39) 2011  اسماء  غير  المنظمات  في  العاملين  أن  الى   :
يدركون   ) أن    )األهلية  يرون  العاملين  وأن   ، للمنظمة  بالنسبة  وأهميته  المؤسسي  اإلبداع  مفهوم  جيد  بشكل 

الكبير  في تنميتهم مما ينعكس ايجابًا على قدرتهم على  لتعامل  اإلدارة معهم بطريقة ايجابية ومتميزة األثر  
 المساهمة في تحقيق اإلبداع المؤسسي لمنظمتهم.

 ( أبوهرجه  دراسة  توصلت  العاملين     (40) (    ٢٠١٢كما  االجتماعيين  األخصائيين  وعى  تحديد  إلى 
بالتخطيط اإلجتماعى ، و أن أهم مؤشرات األداء المهنى   ألدوار األخصائيين  باردات التضامن اإلجتماعى 

يمكن اتاحتها لتنفيذ الخطة    االجتماعيين التخطيطية تتمثل فى : المساعدة فى تحديد الوسائل المتاحة أو التى
، دراسة النواحى اإلدارية المتعلقة بتنفيذ الخطة ومعوقات تنفيذها ، التنسيق بين الوحدات اإلجتماعية المسئولة  

 عن تنفيذ الخطة .   

دراسة   )وانتهت  رمضان  يتأثر  (41)   م(2012سامية  االجتماعي  لألخصائي  المهني  اإلبداع  أن  إلى   :
 الخارجية التي تواجهه وأن هذه العوامل منها ما هو سلبي ومنها ما هو إيجابي. بالعوامل الداخلية و 

-   ( عزيز  صفاء  دراسة  توصلت  أهم    :(42)   م(2013كما  تحديد  المهني  متطلبات  إلى  اإلبداع  معوقات 
واللألخصائ الطبي  بالمجال  االجتماعي  التدريبية  ي  العملية  وضعف  الجزاءات،  من  الخوف  في  تمثلت  تي 

  بالشكل الذي ال يساعد على االبتكار.

:حاجه المؤسسات الى اإلدارة باألبداع ولتحقيق ذلك يتطلب (43)   2013دراسة عاطف عوض    ت وضحوأ   
اإلبداع  نميه ضمن بيئة تنظيميه وهيكل تنظيمي يشجع  تعني باإلبداع االداري وترعاه وت  انشاء وحدات اداريه

 هي المعوقات العقلية واالنفعالية والبيئية. اإلبداع مع اتباع نهج اإلدارة اإلنسانية كما أوضحت ان أهم معوقات 
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الى أهميه تنظيم برامج التعليم المستمر لالخصائيين االجتماعيين في   :(44)  2014وأكدت دراسة فضل محمد  
وذلك عن طريق تنظيم ورش العمل والندوات والمحاضرات   ى األداء المهارى و المهني لالخصائيينرفع مستو 

 النظرية وغيرها من وسائل التعليم المستمر لالخصائي االجتماعي. 

الى تحديد واقع االداء االداري للمخطط االجتماعي  :(45) م  2016وهدفت دراسة عبدالونيس الرشيدى
ية  وتوصلت نتائجها الى وجود آليات واضحه لتعميم ونشر األفكار اإلبداع داعية ،في ضوء مدخل اإلدارة اإلب
الوظيفي داخل  اإلبداع  وأن البيئة التنظيمية لها دورا هاما في تنميه   لدي اإلدارة ، بمؤسسات المجتمع المدني

 . المؤسسة
ني لالخصائي االجتماعي  الى تحديد مقومات اإلبداع المه :(46)   2016وهدفت دراسة احالم عبد المؤمن    

الشباب وتوصلت الى   وجود معوقات ترجع الى شخصية االخصائي االجتماعي مما يحد    عايهفي مجال ر 
من ابداعي المهني في عمله في مجال رعايه الشباب ومن هذه المعوقات الخوف والحرج من المبادره بطرح  

ب وتعنت عدم استخدام اسلوب الثواب والعقا مها، وكذلك معوقات مؤسسية تحد  من ابداعه المهنى أه افكاره
 بعض رؤساء العمل.

سمير  واستهدفت  فاطمة  األداء    :(47) م2007دراسة  ومعوقات  المهنية  الممارسة  واقع  إلي  التعرف 
ضوء  في  االجتماعي  التضامن  بإدارات  االجتماعي  لألخصائي  المهارية  المتطلبات  تحديد  وكذلك  المهني 

المعوقات التي تواجه األخصائي االجتماعي والتي تتمثل  من  هناك عدد  أن  وصلت  المتغيرات االجتماعية وت
العملية   الممارسة  عن  النظري  الواقع  واختالف  األعمال،  إنجاز  على  العاملين  بين  المهام  تداخل  تأثير  في 

تطوير عمله    ، وأن تنمية المهارات ال يتناسب مع إدارة الجودة، وأن الخوف من الجزاءات سببًا لعدم باإلدارة 
 . باإلدارة

 تعقيب على الدراسات السابقة :

سبق عرضه ما  في ضوء  دراسات   يتضح  االخصائي  من   أي   في  للعمل  المؤهل  الشخص   هو  أن 
  األخصائي   تواجه  الزالت   معوقات   التنموية اال أن هناك  أهدافها  اختالف  على االجتماعية  المجاالت   من  مجال

التنموية والتخلي عن التقليدية في أداءه ألدواره، مما يستوجب  بأدواره    االجتماعي وتحد من قدرته على القيام
تحديث  و  المهني  األداء  تجويد  نحو    المتغيرات   يواكب   بما  االجتماعي  األخصائي  إعداد   عملية   االتجاه 

  طريق   عن  وذلك  مبدعا  يصبح   حتى  له  الفرصة   إتاحة  الى   االجتماعي  االخصائي  حاجة  يتضح  المعاصرة كما
المختلفة،    المشكالت   مواجهه  في  به  يقوم  الذي  الدور  نمط  عليها   يترتب   التي  التفكير  في  التقليدية  عن  د االبتعا
 في  والفشل  التفكير  تقليديه  الى  ترجع  االجتماعية  المؤسسات   داخل  ألدواره    االجتماعي  االخصائي  فقد   كما أن

كما  يتعامل  التي  المشكالت   حل  ،   مع   يتوافق  بما  واستمرارها  مهنةلا  بقاء  أن  الدراسات   بعض   كدت أ  معها 
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المؤسسات   لحل  مبتكره  ادوات   من  تضيفه  ما  على  يتوقف  المعاصرة  التغيرات  داخل  العمل  المشكالت، وأن 
قادرا على   التنموى  الممارس  توافر معايير وسمات شخصية ومهنية ليصبح  يحتاج الى  التنموية  االجتماعية 

 أهداف المؤسسة .   قيمواجهة المشكالت واالسهام بفاعلية في تحق 
 مشكلة الدراسة:ثانيا: 

التنمية ورغم ما      يواجه المجتمع المصرى العديد من المشكالت التى تعتبر حجر عثرة فى طريق تحقيق 
التضامن   وزارة  تطرحها  التى  والمبادرات  البرامج  من خالل  المشكالت  تلك  لمواجهة  جهود  من  الدولة  تبذله 

خالل الوحدات االجتماعية  فى المدن والقرى على كافة أنحاء الجمهورية ، اال    االجتماعى ويتم تنفيذها من 
يتسم   االجتماعى  االخصائى  أداء  أن   الى  ذلك  البعض  ،ويرجع  المطلوب  المستوى  الى  بعد  تصل  لم  أنها 

لياته  و ئبالنمطية والتقليدية فى التفكير، وأن عليه تطوير شخصيته المهنية بحيث يكون أكثر قدرة على أداء مس
المهنية،   ممارساته  وتطوير  تحسين  خالل  من  المجتمع  في  التنمية  تحقيق  في  فاعليه  أكثر  بدور  واالسهام 

التقليدية   الممارسة  من  مرحلة  إلينتقل  ،اإلبداع  لى  الممارسة  فى  والمتغيرات   المهنى  األحداث  أن   كما 
لذي يتخطى النمط التقليدي بما يتناسب المجتمعية المعاصرة تتطلب أن يكون العمل بتلك الوحدات  بالشكل ا

الجذب والتشجيع بما يحقق الدعم المؤسسي والفاعلية  مع االحتياجات الفعلية المتجددة للمجتمع وابتكار وسائل 
المنظمات  تحليل     ،لتلك  فان    وفى ضوء  وتوصيات  نتائج  اليه من  انتهت  وما  السابقة  والبحوث  الدراسات 

 ص في محاولة االجابة على التساؤالت اآلتية: مشكلة الدراسة الحالية  تتلخ 

 ؟ ق أهدافها التنمويةالمهنى لالخصائيين االجتماعيين بالوحدات االجتماعية لتحقياإلبداع ما متطلبات  -1

 المهني؟ اإلبداع الجتماعيين لمفهوم ما مدى ادراك االخصائيين ا  -2

 بالوحدات االجتماعية .  المهنى لالخصائيين االجتماعيناإلبداع ما معوقات تحقيق  -3

 أهمية الدراسة: ثالثا:

االجتماعي الى ضرورة تحقيق نوع من االستبصار   المهني لالخصائياإلبداع  ترجع أهميه دراسة موضوع    -1
الذاتي حول المنتج الذي تقدمه كليات ومعاهد الخدمة االجتماعية وهو االخصائي االجتماعي فاذا لم يستطع  

تو  مع  بفاعليه  االعتراف  التعامل  ويقل  دوره  يهمش  فسوف  المجتمع  في  االجتماعية  والنظم  العمالء  قعات 
 ي الى سحب الدعم المجتمعي للمهنة.المجتمع بأهميته مما يؤد 
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مواكبة الخدمة االجتماعية للتغيرات وما يصاحبها من مشكالت باتباع أساليب ونماذج حديثة وهذا هو    -2
 جوهر اإلبداع المهني. 

االهتمام--3 اال  إن  على  باألخصائي  تقع  والذى  االجتماعية   بالوحدات  العمل  ركيزة  يمثل  الذى  جتماعي 
من   العديد  بالمنظومة  عاتقه  االرتقاء  فى  المساهمة  تحقق  أن  شأنها  من  التى  المهنية  واألدوار  المسئوليات 

 الخدمية للمستهدفين. 

المجاالت الممارسة المختلفة    ة دراستها في المهني وضرور اإلبداع  اهتمام الممارسين واالكاديميين بقضيه     -4 
االج للخدمة  المهنية  الممارسة  وتنميه  تطوير  يساهم في  تواجه االخصائي  مما  التي  العقبات  ويواجه  تماعية 

 االجتماعي اثناء عمله. 

تنميه   -5 مجال  في  االجتماعية  الخدمة  بممارسه  المتعلقة  والعلمية  النظرية  المعارف  اثراء  في  المساهمة 
لالخصائي  الم المهني  األداء  متطلبات  حول  حديثًا  تحليلًيا  اطارًا  تقدم  الدراسة  هذه  أن  باعتبار  وذلك  جتمع 
 . جتماعي في مؤسسات تنميه المجتمعاال

 الدراسة: أهداف رابعا:  

 :بالوحدات االجتماعية ويتحقق ذلك من خاللين االجتماعيين  ي المهنى لالخصائاإلبداع تحديد متطلبات   -1

 طلبات الشخصية  لتحقيق  اإلبداع المهني لألخصائي االجتماعي. د المتتحدي-أ

 المهني لألخصائي االجتماعي. اإلبداع تحديد المتطلبات المهنية لتحقيق  -ب 

 تحديد المتطلبات المؤسسية لتحقيق  اإلبداع المهني لألخصائي االجتماعي. -ج  

 ماعية  تماعيين بالوحدات االجتالمهنى لالخصائيين االجاإلبداع الوقوف على معوقات -2

تحقيق  -3 لمقترحات  لالخصائيين اإلبداع    التوصل  ي  المهنى  بما  االجتماعية  بالوحدات  ق  حقاالجتماعيين 
 أهدافها التنموية.
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 :رى للدراسةاالطار النظ : خامسا

 مفاهيم الدراسة:

غمت  د حاولة إيجاده بعدما أيعرف المطلب في اللغة العربية بأنه طلب الشيء أو م     متطلبات:المفهوم    -أ
،  ويشير معجم ويستر إلى المتطلب بأنه الشيء الذي (48) التاء والطاء وشددت ليقال مطلب بدال من متطلب 

 .(49)يشترط توافره أو يحتاج إليه أو هو شرط مطلوب 

لتعاونية للربط  تحديد المواد القائمة أو التي يمكن إتاحتها والبرامج والجهود اويرى السكري أن المتطلبات هي   
والصراع أو التنافس وتحديد مدى نطاق وتوعية الخدمات   والتنسيق لهذه الموارد، حتى يمكن تجنب االزدواج

 .(50) التي تقدم

فى    اجرائيا  المتطلبات  تعريف  :    ويمكن  بأنه  الراهنة   الدراسة  السمات  ضوء  من    ة الشخصي)مجموعه 
لكى يكون مبدعا فى أداءه المهنى بما يحقق  ي االجتماعي  خصائ اال  فىالواجب توافرها    ة والمؤسسية(المهنيو 

 التنموية. أهداف المؤسسة

غ:  اإلبداعمفهوم  -ب  على  أو صنعه  الشيء  ابتداء  لغة  تعريف  ياإلبداع  ،واصطالحا اليوجد  مثال سابق  ر 
لمفهوم   ان  اإلبداع  جامع  الى  ذلك  يرجع سبب  وقد  الجوانب ، فضال عن  اإلبداع  ،  متعددة  اختالف   ظاهرة 

 .(51) داع باختالف مدارسهم الفكرية ومنطلقاتهم النظريةوجهات نظر الباحثين لالب
الصحاح:إوي   مختار  ومعجم  الوسيط  المعجم  في  اإلبداع  وانشاؤه   عرف  مثال،  ألعلى  اختراعه  الشيء  بداع 

 (52) على غير مثال سابق وجعله غاية في صفاته

 أو فكرة أو نظرية أو  القدرة علي االبتكار الذي قد يكون رسماً   ويعرف اإلبداع في الموسوعة النفسية بأنه  
وتفكيره، وله خلفية اجتماعية  اختراعا ، والعمل المبدع ال يصدر إال من شخص خالق مبدع له خصائصه  

 .(53) وثقافية وظروف بيئية تمكن الفرد من مواجه مشكلة تستعصي الحل فيتصدى لها ويقدم حلوال للمشكلة

تظهر  المهني  داع  اإلب  ويعرف   جديدة  أنشطة  أو  مشروعات  أو  برامج  أو  لعمليات  الناجح  االستخدام  بأنه 
 .(54)كنتيجة لقرارات داخل المنظمة

أو هو "العملية التي يترتب عليها ظهور فكرة أو ممارسة أو خدمة جديدة يمكن تبنيها من قبل الموظفين     
، بحيث يترتب عليها إحداث نوع من التغيير في بيئة  في المنظمة، أو فرضها عليهم من قبل أصحاب القرار

 . (55) المنظمة أو عملياتها ومخرجاتها
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الخروج من النمط التقليدي في  :    المهنى  اجرائيا فى ضوء الدراسة الراهنة  بأنهاإلبداع  ويمكن تعريف     
المهني االجتماعى    االداء  د لالخصائى  تواجهه  التي  المشكالت  مع  التعامل  كيفيه  الوحدات  في  اخل 

قدم المؤسسات لمواجهه المشكالت وتقديم الخدمات مما يؤدي بدوره الى ت  يدهاالجتماعيه وايجاد االفكار الجد 
 . ومن ثم تطور المجتمع وتطورها

 أنواع من اإلبداع في المؤسسات 

يمتلكون قدرات و هو اإلبداع الذي يتم التوصل إليه من قبل أحد األفراد الذين  :  اإلبداع على مستوى الفرد  -أ
 : (56) والتي تكون عادة فطرية و سمات إبداعية ومن بين خصائص الفرد المبدع 

 المعرفة: حيث يبذل الفرد و قتا كبيرا إلتقان عمله  -

 التعليم: و هو يؤكد على أن المنطق يعيق اإلبداع - 

تفكيرية على تكوين عالقات  الذكاء: اإلنسان المبدع ليس بالضرورة عالي الذكاء و لكنه يتمتع بالقدرات ال  -
 مرنة بين األشياء 

الشخصية: يحب الشخص المبدع روح المخاطرة ، و هو مستقل و مثابر و عالي الدافعية و متشكك و    -
 و عالي الفكاهة  منفتح على اآلراء الجديدة و قادر على التعامل مع العزلة 

بل هو يميل إلى التفاعل و تبادل اآلراء مع    العادات االجتماعية: اإلنسان المبدع ليس منطويا على نفسه  - 
 األخرى. 

: و هو اإلبداع الذي يتم تحقيقه أو التوصل إليه من قبل الجماعة )قسم ،  اإلبداع على مستوى الجماعة  -ب
 .لى خاصية التداؤب أو إدارة أو لجنة ....إلخ( و اعتمادا ع

 : اإلبداع على مستوى المؤسسة -ج

نواعها ال يعد مسألة ترف أو شيئا كماليا و إنما هو  ت المعاصرة ، على اختالف أإن اإلبداع في المؤسسا     
أسلوب عملها و   منه  أن تجعل  االزدهار و عليها  و  البقاء  المؤسسة  أرادت  إذا  أمر ضروري ال غنى عنه 

 :  (57) و يتحقق ذلك بتوفر الشروط التاليةممارستها اليومية، 

ى أشخاص ذوي تفكير عميق و لتنمية هذا التفكير لدى األفراد  تحتاج إل و الريادةاإلبداع ضرورة إدراك أن   -
 البد من أن تتيح لهم المؤسسة فرص التعلم و التدرب و المشاركة في الندوات و المؤتمرات.
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 بطريقة إبداعية، وهذا يعني تكييف التفكير و تشجيعه ليكون أكثر مرونة ضرورة تعلم حل المشكالت  -

ال  -  تنمية  القدرات ضرورة  و  تنمية    مهارات  على  يساعد  مما  تعزيزها  و  المشكالت  إيجاد  في  اإلبداعية 
  ممارستها. المهارات اإلبداعية و التعود على

 أبعاد االبداع : 

:هو المبادأة التي يبديها المتعلم في قدرته على التخلص من    االبداع  بناًء على سمات الشخص المبدع  -أ
المتعلم المبدع يتسم بسمات عقلية أهمها:  أن اع نمط جديد من ، ويذكر جيلفورد ن السياق العادي للتفكير واتب

  .(58) الطالقة واألصالة والمرونة والتفكير
في أي مجال للجهد اإلنساني وقد اإلنتاج اإلبداعي  يوجد      :اإلبداع بناء على أساس المنتج اإلبداعي    -ب

ناتجا عن فرد او جماعة والمنتج اإلبداعي ق يمكن  يكون  ،فالمادي هو كل ما  يكون ماديا او غير مادى  د 
اما    ، به  االمساك  او  وهناك  تسويقه   ، الشخصي  النمو  او  كالتعلم  المادي  أن  غير  يؤكد  من  الباحثين  من 

البحث في مجال االبداع يبدأ بتحديد المنتج اإلبداعي وخواصه، و المنتج اإلبداعي في مجال تنمية المجتمع  
تعاون  ما  يتطلب جهدًا  بتوظيف  المجتمع  تنمية  العاملة في مجال  المؤسسات  ذلك من خالل سعى  ويتأكد  يًا 

 .(59) اليب غير تقليديةلديها من قدرات وطاقات في تحقيق أهدافها بأس

يقصد بالبيئة  المبدعة المناخ بما يتضمنه من   االبداع بناء على الموقف اإلبداعي أو البيئة  المبدعة:  -ج
هذه الظروف إلى اإلبداع، أو تحول دون إطالق   طاقات المتعلم اإلبداعية، وتقسم  ظروف ومواقف تيسر  

 :(60) قسمين هما

بالمجتمع وثقافته، فاإلبداع ينمو ويترعرع في المجتمعات التي تتميز بأنها تهيئ  ظروف عامة: ترتبط   •
الس األجيال  أبنائها من  مبدعة من  نماذج  تقدم  و  دون خوف  للتجريب  كنماذج  الفرص ألبنائها  ابقة 

 .يتلمس الجيل الحالي خطاها ،وبالتالي تشجع على نقد وتطوير األفكار العلمية والرياضية واألدبية
 . تنمية اإلبداع المساعدة على والبيئة  بالمؤسسةوف خاصة: وترتبط ظر   •

 . اإلبداعالثقافة المؤسسية المشجعة على  -د

العام  قبول  في  يتمثل  الذي  الوظيفي  االنتماء  فيعد  العمل  في  والرغبة  وقيمها،  المؤسسة  ألهداف  يها  لين 
المؤسسة   بين  متباداًل  استثماًرا  بها  تجاه عمله وظروفه واالستمرار  الفرد  وهو شعور  الرضا  أن  ذلك  والفرد، 
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المؤسسة الفرد نحو  الذي يحدد مدى استجابة  بينه وبين االنتماء، هذا األخير  بناء   ،يحدث عالقة  ويتطلب 
 كارية التأكيد على :الثقافة اإلبت

 غرس االلتزام في الفلسفة العامة واالهداف. * 

 وير ومكافأة المتميزين في المواقع الهامة.مكافأة الجدارة )الكفاءة( وتط * 

الكفء  *   الفرد  وإبقاء  وتطوير  والكفاية عن طريق جذب  االلتزام  دعم  التماسك من خالل   المحافظة على 
 والتمسك به. 

 اإلبداعي:مهارات التفكير  

 :(61) هناك شبه اتفاق على أن التفكير اإلبداعي يتضمن مجموعة من القدرات التي تتمثل  فيما يلي 

: أي القدرة على إنتاج أكبر عدد من األفكار اإلبداعية في  وقت قصير نسبيا، فالشخص المبدع الطالقة  -1
القدرة على سيولة األفكار، وسهولة توليدها،   تامة في ضوء عدد من لديه درجة عالية من  وانسيابها بحرية 

 .(62) األفكار ذات العالقة

توافرت لديه هذه القدرة يكون أكثر استيعابًا للموقف أو المشكلة  بمعنى أن اإلخصائي االجتماعي إذا   
بشكل سريع واستدعاء أكبر عدد من األفكار الالزمة لحل المشكلة، وإيجاد بدائل مالئمة في الوقت المناسب 

 الءم مع طبيعة المواقف الطارئة في مجال الممارسة.بما يت

استخدامها لتوليد أنماط أو أصناف متنوعة من التفكير، وتنمية القدرة  : وهي تلك المهارة التي يتم  المرونة  -2
على نقل هذه األنماط، وتغيير اتجاه التفكير، واالنتقال من عمليات التفكير العادي إلى االستجابة ورد الفعل  

 اك األمور بطرق متفاوتة أو متنوعة. وإدر 

 التفكير بطرق واستجابات غير عادية، أو فريدة من نوعها. : تلك المهارة التي تستخدم من أجل األصالة -3

للمشكالت  -4 وهذه  الحساسية  الواحد  الموقف  في  المشكالت  من  الكثير  رؤيه  على  القدرة  بمعنى     :
ي يشعر بأن الموقف الذي يواجهه يمثل مشكلة في حاجة إلى  الحساسية هي التي تجعل االخصائي االجتماع

شكلة وهذه الحساسية إلدراك حقيقة وعمق المشكلة هي التي تفرق بين قدرات حل وتوضح له حجم وعمق الم
حيث أنهم لن يفكروا في حلول جديدة دون ان يدركوا المشكلة التي  االخصائيين االجتماعيين لإلبداع المهني

 .(63) ها أوالسوف يفكرون في
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المخاطرة :_ ويقصد بها أخذ زمام المبادرة في تبني االفكار واالساليب الجديدة والبحث عن حلول لها   -5
ولديه   بها  يقوم  التي  األعمال  عن  الناتجة  المخاطر  لتحمل  قابال  الفرد  فيه  يكون  الذي  نفسه  الوقت  في 

  .(64)االستعداد لمواجهة المسؤوليات المترتبة على ذلك  

 اإلبداعتنمية وتشجيع المنظمات في ر دو
وهناك عدة عوامل تساعد   تستطيع المنظمة أن تلعب دورا كبيرا في تنمية القدرات االبداعية لدى العاملين    

 :(65) وهياإلبداع على تشجيع 
 . تشجيع االداء االبداعي، ودعم المبدعين، وتبني أفكارهم ودراستها بشكل جاد  -أ

 ر انفتاحا وتبادال للخبرات وتقبال للرأي والرأي اآلخر.م بالمنظمة وجعله أكثتحسين المناخ العا -ب 
 .   اإلبداع التخلص من االجراءات الروتينية المعقدة التي تحول دون انطالق األفكار و -ج
وتقديم أفكار جديدة اإلبداع  استخدام األساليب العلمية، التي تسهم في اثارة الفكر وخلق روح    تشجيع -د 

 مراحلها، ومن بين تلك األساليب أسلوب العصف الذهني.   دراسة القرارات في مختلفعند 
رسمية   -هـ غير  ايجابية  وعالقات  مالئم  اجتماعي  مناخ  خلق  على  تساعد  اجتماعية  مثيرات  استخدام 
 الحر البعيد عن القوالب الرسمية الجامدة .  اإلبداعهم في دعم وتطوير عالقات العمل وتسمح بتس
 بداعية وتقبلهم ودعمهم لها . ين لألفكار اإلالمسؤولاندة مس -و
تشجيع التنافس بين العاملين في ابراز واقتراح األفكار واالراء الجديدة المتعلقة بالعمل، واعطاء االفراد  -ز

 ين المكافأة المجزية سواء المالية منها أو المعنوية . المبدع
 :اإلبداعمعوقات 

 :إلبداعالواإلدارية ل أوال:المعوقات التنظيمية
بسبب   األمان  بر  إلى  التنمية  وخطط  برامج  حمل  على  قادرة  غير  اإلدارية  التنظيمات  من  الكثير  أن  نجد 

بالتالي إلى غياب المحاوالت اإلبداعية  المشكالت اإلدارية والتنظيمية التي تواجهها تلك   األجهزة والتي أدت 
يرًا من هذه المشكالت اإلدارية يعود إلى بعض األسباب ومنها ما  والتطويرية في أجهزتها اإلدارية ونجد أن كث

 :(66) يلي
 المركزية والتسلط. -2                عدم وضوح األهداف للمنظمة. -1
 انخفاض الروح المعنوية لدى العاملين.  -4            واضحة لألداء.االفتقار إلى معايير  -3
 .الفتقار إلى العمل الجماعي ا -5                      عدم وجود اتصال فاعل.  -4

  : (67) بداع وتتمثل فىالمعوقات االجتماعية لإل : ثانيا 
 التمسك بالعادات والتقاليد المألوفة .   -2                           الخوف من الفشل . -1
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   التخصص الضيق أو المحدود . -4                                 التبلد الذهني .  -3
 المبالغة في مكافأة النجاح .  -6    عدم الرغبة في ممارسة التأثير على اآلخرين .   -5
 . االعتماد المفرط على الخبراء  -7

 الوحدة االجتماعية مفهوم  ج(

االجتماعية التي تشكل كيان  كمنظمة:    الوحدة  المتداخلة  المكونات  الى مجموعه من  المنظمة  يشير مفهوم 
بأهداف مشتركه   تربطها عالقات دوليه عالقه فهو هيكل مركب من عناصر او نظم فرعيه متفاعلة  كامل 

والمخرجات   المدخالت  منظور  من  المنظمة  وتعمل   ، مخطط  هدف  لتحقيق  متكامل  اداء  في  وتأثر  تأثير 
  .(68) والعمليات كنظام مفتوح يأخذ من البيئة الخارجية ويعطيها و يتأثر بها ويؤثر فيها

هادفة، ذات تكوين إجتماعي منظم ومنسق ليتفاعل فيها األفراد ضمن    وحدة إجتماعية  ا  بأنه:    وتعرف أيضا 
 :(69) حقائق  أربعحدود محدودة نسبيًا من أجل تحقيق أهداف مشتركة وهذا التعريف يشير إلى 

 أن المنظمة تتكون من أفراد يتفاعلون مع بعضهم .   -

 سبب وجود المنظمة من أجل إنجاز أهداف محددة .  -

 هذه األهداف يتفاعل األفراد مع بعضهم تفاعاًل واعيًا .   من أجل تحقيق -

  تمتلك المنظمة بيئة تعمل فيها وهي واضحة المعالم نسبيًا .    -

 مفهوم الوحدات االجتماعية في ضوء الدراسة الحالية:

مجموعة  -1 في ضوء  محددة  تنظيمية  مهام  تنفيذ  عاتقها  على  يقع  حكومية  تنموية   القواعد  من    مؤسسه 
 التنظيمية والتشريعات التي تصدرها الجهة المختصة. 

 تساهم في تنميه المجتمع بالمعنى الشامل وبالتعاون مع هيئات الدولة المختصة.   -2

  فراد المجتمع واحداث التنمية فيه.ة أاعية التنموية التي تهدف الى خدمتقوم بالمشروعات االجتم  -3

وذلك بالمشاركة   حثهم على المساهمة في التنمية االجتماعية واالقتصاديةين و تسعى الى تحريك المواطن  -4
  في اشباع احتياجاتهم  وحل مشكالتهم

 :(70) ويتمثل دور االخصائي االجتماعي بالوحدات االجتماعية فيما يلي
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بمجتمعهم  -1 النهوض  في  لديهم رغبة  الذين  األهالي  المجتمع   معاونة  تنميه  جمعيات  في  المحللتكوين  ي 
 . تبعات الوحدة االجتماعية على ان تكون المبادأة من األهالي

 القيام بالبحوث والدراسات للتعرف على احتياجات المجتمع ومشكالته وموارده وامكانياته. -2

 وضع خطه العمل على أساس االهداف التي يحددها سكان المجتمع إلشباع احتياجاتهم وحل مشكالتهم.  -3

د هيئات ومؤسسات و جمعيات المجتمع لمنع تكرار أو تضارب الخدمات التي  ق جهو تنسي  العمل على  -4 
 .  تقوم تلك الوحدات بتقديمها لسكانها

أنظمه    -5 مسئوليات  لتحمل  تدريبيهم  في  والمساهمة  الطبيعيين  أو  الشعبيين  القادة  اكتشاف  على  العمل 
 الرعاية االجتماعية في المجتمع.

ت -6 جمعيات  خدمات  للتكامل المجتنميه  ربط  وصوال  الحكومية  بالمؤسسات  االجتماعية  والوحدة  مع 
 .بين مجهوداتهم لمواجهة مشكالت  المجتمعات المحلية

 اإلجراءات المنهجية للدراسة: سادسا: 
 وصفية . دراسة   -:نوع الدراسة

 .    دراسةلألخصائيين االجتماعيين بالوحدات االجتماعية مجال ال : المسح االجتماعىالمنهج المستخدم
 .االجتماعية: استبانه مطبقة على اإلخصائيين االجتماعيين العاملين بالوحدة أداة الدراسة 

 وقد مر بناء األداة بالمراحل التالية :  
 ( عبارة تغطي خمسة  محاور رئيسية هي: 64تصميم مبدئي لألداة  تضمن )  -        

 المهني اإلبداع مفهوم المحور األول: مدى ادراك االخصائيين االجتماعيين ل
 المحور الثانى: المتطلبات الشخصية  لتحقيق  اإلبداع المهني لألخصائي االجتماعي 

 المحور الثالث: المتطلبات المهنية لتحقيق  اإلبداع المهني لألخصائي االجتماعي  
 المحور الرابع: المتطلبات المؤسسية لتحقيق  اإلبداع المهني لألخصائي االجتماعي  

 المهنى  اإلبداع : معوقات   س: الخام المحور
األساتذ   -     من  مجموعة  علي  المبدئية  صورتها  في  األداة   عرض  الخدمة  تم  في  المتخصصين  ة 

( محكمين وذلك بهدف اختبار الصدق الظاهري لألداة  و 10االجتماعية بجامعتي األزهر وحلوان وعددهم )
عبارة، وبناَء على ذلك فقد تم  حذف بعض العبارات،  %( لكل  80االعتماد على درجة اتفاق ال تقل عن )
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من ثم فقد وصل عدد عبارات األداة  بعد اختبار  وإضافة بعض العبارات، وتعديل صياغة بعض العبارات، و 
 ( عبارة 55( عبارة إلى عدد )64الصدق الظاهري من ) 

، ليصبح إجمالي العبارات التي  قام الباحث بحذف العبارات التي لم تحصل على نسبة االتفاق المقررة     -
 (عبارة  . 51)    تكونت منها األداة  في صورتها النهائية

مفردة ، بفاصل زمني    15بالنسبة لثبات األداة  : تم استخدام طريقة إعادة االختبار على عينة قوامها    -    
%   84,6ات العبارات إلىأسبوعين بين التطبيقين باستخدام معامل ارتباط بيرسون وقد وصلت قيمة معامل ثب

 باستخدام معامل ارتباط بيرسون.  وبذلك فقد أصبحت األداة  صالحة لجمع البيانات من الميدان ، وذلك
 مجاالت الدراسة: 
المكاني والوحدات إ:  المجال  االجتماعى  التضامن  لها   االجتماعية  دارة  السنطة    التابعة  ومدينة   -بمركز 
 محافظة الغربية. 
الوحدات االجتماعية مجال  ين في المجاالت التنموية باإلخصائيين االجتماعين العامل  جميع:  المجال البشرى 

 .  ( مفردة 120عددهم) بلغ و  لدراسةا
 2020مايو  -ابريل تم تطبيق االستبانة وجمع البيانات من الميدان في الفترة من   :المجال الزمني

 وصف مجتمع الدراسة : 
 .      120ن اإلخصائيين االجتماعيين  ن= ( وصف أفراد البحث م1جدول رقم )

 النسبة  التكرار البيانات األساسية
 % 65 78 ذكــــر   النوع

 % 35 42 أنثــــى
 % 100 120 اإلجمــالي

 % 15 18 سنة   30أقل من  السن 
 % 15,8 19 سنة 40-30من
 % 26,7 32 سنة 50-40من
 % 42.5 51 سنة فأكـثر 50من

 % 100 120 اإلجمــالي
 %  5 6 أعـــزب الحالة االجتماعية 

 % 75 90 متــزوج
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 % 20 24 أرمل 
 % 100 120 اإلجمــالي

 % 29.2 35 متوسط  المؤهل الدراسي 
 % 46,7 56 عــــال   

 % 24,1 29 دراسات عليا 
 % 100 120 اإلجمــالي

 0 0 سنوات  5أقل من  سنوات الخبرة 
 % 15 18 سنوات  10-  5من
 % 85 102 سنة فأكثر  10

 % 100 120 اإلجمـــالي

 
 (  يتضح ما يلي :  1بالنظر إلى الجدول السابق رقم )  
كانت من اإلناث، ويالحظ  (  %  35من اإلخصائيين االجتماعيين من الذكور  بينما )   (  %65)  أن نسبة  -1

 .الذكورأن أغلب أفراد البحث من 
%  26,7بنسبة  سنة  50-40من ين  ،وجاء  %من أفراد البحث تقع أعمارهم فوق الخمس42.5أن نسبة    -2

بالعمل االجتماعي داخل المجتمع   القائمين  ، أو قد يمثل ذلك المحلىمما يدل على وجود خبرة ووعى لدى 
 معوقا أيضا نتيجة ضعف مهارات البحث وتطوير األداء المهني خصوصا أنهم اقتربوا من سن المعاش. 

%ويوضح ذلك مدى االستقرار األسرى الذي يعيش فيه  75ة  غالبية أفراد البحث من المتزوجين بنسب  أن  -3
يقع غالبية   بالسن، حيث  المتعلق  السابق  الجدول  جاء في  ما  مع  متفقة  تبدو  البيانات  وهذه   ، البحث  أفراد 

 المبحوثين في المرحلة العمرية التي تكون احتماالت الزواج فيها كبيرة.  
الحاصلين46,7نسبة    أن  -4 من  البحث  أفراد  ،    %من  عليا  مؤهالت  العليا   %24,1على  الدراسات  من 

 ويعكس ذلك دراية نظرية وخبرة ميدانية في ذات الوقت لدى أفراد البحث. 
نسبة    -5 أعلى  كالتالي:  البحث  بالنسبة ألفراد  الخبرة  عدد سنوات  لمن هم  % 85وجاءت   وات سن   %10 

ت األمر يعد ضروريًا حيث أنه كلما زاد سنوات  فأكثر وهذا  10-5% لمن هم من  15  فأكثر ، يليها وبنسبة
سنوات الخبرة كلما كان أصحاب القرار قادرين على وضع الخطط ومواجهة الصعاب وتحديد البدائل المختلفة  

 لحل المشكالت. 
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 المعالجة اإلحصائية: تمت المعالجة اإلحصائية عن طريق:

 المئوية لكل عبارة على حدة.حساب النسب  •
وذلك باستخدام أسلوب األوزان المرجحة بإعطاء تكرار  ة لكل عبارة على حده  حساب الدرجة المعياري •

( 1، ال ×  2، إلى حد ما ×    3وقد تم ضرب تكرارات )نعم ×   1، ال =  2، إلى حد ما =    3نعم =  
 ثم جمعها.

بقسمة  • وذلك  على حده  عبارة  لكل  التحقق  درجة  على  الحصول  يمكن  المعيارية  الدرجة  من خالل 
فإن العبارة تتحقق تمامًا، وإذا   3يارية على حجم العينة مع مالحظة أنه إذا كانت ر =  الدرجة المع
 إن العبارة ال تتحقق مطلقًا،  ف 1كانت ر =  

 قق بدرجة ضعيفة. فإن العبارة تتح 1,66 <> ر  1أما إذا كانت  •
 فإن العبارة تتحقق بدرجة متوسطة.  2,33  <ر   < 1,67أما إذا كانت  •
 فإن العبارة تتحقق بدرجة كبيرة. 3  <ر   < 2,34أما إذا كانت  •

 الدراسة الميدانية: عرض وتحليل وتفسير نتائج سابعا: 
 سوف يتم العرض لنتائج الدراسة الميدانية وفقًا للترتيب التالي: 

 المهني. اإلبداع النتائج المرتبطة بمحور ادراك االخصائيين االجتماعيين لمفهوم  -1
 المهني لألخصائي االجتماعي. اإلبداع النتائج المرتبطة بمحور المتطلبات الشخصية  لتحقيق    -2
 النتائج المرتبطة بمحور المتطلبات المهنية لتحقيق  اإلبداع المهني لألخصائي االجتماعي.   -3
 لمرتبطة بمحور المتطلبات المؤسسية لتحقيق  اإلبداع المهني لألخصائي االجتماعي. النتائج ا  -4
 المهنى  اإلبداع النتائج المرتبطة بمحور معوقات   -5
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 عرض وتحليل وتفسير نتائج البحث 
 المهني اإلبداع المحور األول: مدى ادراك االخصائيين االجتماعيين لمفهوم 

       120ن =      ( المهنىاإلبداع ادراك مفهوم يوضح استجابات عينه البحث )حول (2)جدول رقم 

 العبارة  م
الدرجة  االستجابات 

 المعيارية 
درجة  
 الترتيب  التحقق 

 ال الى حدما نعم

1 
 4 30 86 ك يعنى القدرة على تطوير األداءاإلبداع 

322 2,68 9 
٪ 71,7 25,0 3,3 

2 
 6 12 102 ك المهام بكفاءة انجاز كل 

336 2,80 3 
٪ 85,0 10,0 5,0 

3 
 4 16 100 ك مساعدة المستفيدين على مواجهة مشكالتهم

 م3 2,80 336
٪ 83,3 13,4 3,3 

4 
 6 24 90 ك طرح الحلول السريعة لحل المشكالت

324 2,70 7 
٪ 75,0 20,0 5,0 

5 
 10 14 96 ك المالية التغلب على ندرة الموارد 

326 2,71 6 
٪ 80,0 11,7 8,3 

6 
 2 10 108 ك التعامل مع المواقف بسرعة وحكمة

346 2,88 1 
٪ 90,0 8,3 1,7 

7 
 2 24 94 ك القدرة على تقييم األعمال الموكلة اليه 

332 2.76 5 
٪ 78,3 20,0 1,7 

8 
 0 16 104 ك مشكالت معينة أفكار جديدة ومفيدة ومتصلة بحل 

344 2,86 2 
٪ 86,7 13,3 0 

9 
الحل   إيجاد  و  مختلف  بشكل  التفكير  على  القدرة 

 المناسب 
 86 26 8 

318 2,65 10 
٪ 71,7 21,.6 6,7 
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 العبارة  م
الدرجة  االستجابات 

 المعيارية 
درجة  
 التحقق 

 الترتيب 
 ال الى حدما نعم

10 
 6 24 90 ك أن يكون لديه القدرة على ادارة الحوار 

 م7 2,70 324
٪ 75,0 20,0 5,0 

استجابات عينه الدراسة حول مفهومهم لإلبداع المهني والتي جاءت فيها ان    (2الجدول السابق رقم)  ويوضح  
بنسبه  )التعامل مع المواقف بسرعه وحكمة( فى ال %،،  وقد   90ترتيب االول في استجابات عينة الدراسة 

اآلخر دون  معين  دور  تأدية  المواقف  أحد  َيستدعي  األحيان  بعض  في  أنه  ذلك   تتطلب يرجع  ما  فغالبا   ،
الذين   الممارسين   ان  ،حيث  وحكمة  بسرعة  والتعامل  بالمبادرة   يقوموا  أْن  األشخاص  من  الطارئة  الحاالت 

با بشدة  هذه  يلتزمون  كانت  سواٌء  الجديدة  المواقف  في  القديمة  القواعد  يطبقون  يزالوا  وال  القديمة  لممارسات 
أ البرامج،  أم  الموظفين  بقيادة  تتعلق  من  الحاالت  يعانون  فسوف  الخدمات  وتقديم  العمالء  خدمة  كيفية  و 

التغير،    البيئة سريعة  هذه  في  األداء  في  )   صعوبة  الثاني  الترتيب  في  جاء  افكار جديدة  في حين  تقديم 
المجتمع( بدرجه تحقق كبيرة   %  86.7بنسبه موافقه   ومفيدة ومتصلة بحل مشكالت  تظهر في    ،و  2.8و 

اهات الذهنية بسهولة، فيكون الشخص قادرًا على تغيير مجرى أفكاره إلى  وجهات  القدرة على تغيير االتج
الموقف متطلبات  وفق  وسريعة  ا جديدة  الترتيب  في  جاء  حين  بكفاءة( في  المهام  كل  )انجاز  لثالث 

،85بموافقة الدراسة  عينة  إجمالي  من  مفهوم   %  ان  جاء   الترتيب  نفس  عينه  اإلبداع  وفي  لدي  المهني 
موافقة  الدراسة بنسبة  مشكالتهم(  مواجهة  على  المستفيدين  مساعدة  باألهداف    %83.3يعني)  ذلك  ويرتبط 

لتجنب حدوث المشكالت أو تفاقمها أو التقليل من الظروف    الوقاية التي يمارسها األخصائيون االجتماعيون 
الترتيب الخامس) القدرة    االجتماعية التي تؤدى لحدوث المشكالت والذى يعد في ذاته ابداعا مهنيا ،وجاء في 

بنسبه   اليه(  الموكلة  االعمال  تقييم  كبيرة  78.3على  تحقق  ودرجه  موافقه  مدى    %2.7  تحديد  يعنى  وهذا 
د في إنجاز األعمال الموكلة إليه، وضمان الحفاظ على التوازن الالزم بين متطلبات الوظيفة و  مساهمة كل فر 

إليها   سيرقى  أو  يشغلها  الذي  العامل  مفهوم   قدرات  أن  السادس  الترتيب  في  وجاء  يعنى  اإلبداع  ،  المهني 
في الترتيب السابع ان   ،ثم جاء  2.7ودرجة تحقق   % موافقه   80)التغلب على ندرة الموارد المالية( بنسبه  

(بنسبه  اإلبداع  مفهوم   المشكالت  لحل  السريعة  الحلول  يعني) طرح  الدراسة   عينة  نظر  وجهة  من  المهني 
إلى إدراك  ،2.7رجه تحقق% ود   75موافقه   الميل  القدرة في  المعرفة   وتظهر هذه  الصعوبات والثغرات في 

وبنفس الترتيب جاءت عبارة أن يكون )لديه القدرة    وعدم التجانس في المواقف والبحث عن حلول مناسبة لها  
يعني اإلبداع  ن  قبل األخير أ ، ،وجاء في الترتيب 2.7% ودرجة تحقق    75على ادارة الحوار( بنسبه موافقه  
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بنسبه   األداء  تطوير  ايجاد   %71.7القدرة على  بشكل مختلف و  التفكير  القدرة على  األخير)  الترتيب  وفى 
المناسب( لإلبداع  71موافقه    بنسبه الحل  مفهومهم  محور  على  الدراسة  عينة  استجابات  من  ويتضح   ،%

ؤسسات التنموية أو حاجته اليها ليتحقق بها المهنى أن كل منهم قد يعبر عن أجزاء قد يراها مفقودة داخل الم
فهوم واحد وانما المهني ال يرتبط بماإلبداع  المهني داخل مؤسسة العمل اال أنه يمكن القول بأن مفهوم  اإلبداع  

المهني داخل مؤسسات العمل ويدلل عليه رضا المستفيدين وهو  اإلبداع  يرتبط بأبعاد البد وأن تتكامل ليتحقق  
المهني وتتفق نتائج ذلك البعد مع ما جاء  اإلبداع  الف استجابات عينة الدراسة حول مفهوم  ما ظهر في اخت

 م(.2007، تينا ومارك 2003اهيم ، ضيف ابر 2003في نتائج دراسة كل من )أحمد حسنى 

 المحور الثاني: متطلبات اإلبداع المهني المتعلقة بنمط الشخصية  لألخصائي االجتماعي . 

(     متطلبات اإلبداع المهني المتعلقة بنمط الشخصية   يوضح استجابات عينه البحث )حول  (3)جدول رقم  
       120ن =

 العبارة  م
 االستجابات 

الدرجة 
 المعيارية 

درجة  
 الترتيب  التحقق 

الى  نعم
 ال حدما 

1 
 2 20 98 ك  يتميز بروح المبادرة الذاتية 

336 2,8 4 
% 81,7 16.7 1.6 

2 
 4 36 80 ك يحب العمل الطوعي والتضحية 

316 2.63 8 
٪ 66.7 30.0 3.3 

3 
 2 24 94 ك عدم الرضا عن الوضع الراهن 

332 2.76 6 
٪ 78.3 20.0 1.7 

4 
 4 18 98 ك يكون محل ثقة ويحظى باحترام اآلخرين

334 2.78 5 
٪ 81.7 15.0 3.3 

5 
 2 8 110 ك التأهيل و الثقافة لديه درجة من 

348 2.90 1 
٪ 91.7 6.6 1.7 

 2 2.86 344 4 8 108 ك الثقة بالنفس على تحقيق أهدافه   6
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 العبارة  م
 االستجابات 

الدرجة 
 المعيارية 

درجة  
 الترتيب  التحقق 

الى  نعم
 حدما 

 ال

٪ 90.0 6.7 3.3 

7 
 14 26 80 ك إثبات الوجود و إثبات الذات االندفاع على 

306 2.55 11 
٪ 66.7 21.6 11.7 

8 
 4 36 80 ك العمل مواكبة كل جديد في مجال 

 م8 2.63 316
% 66.7 30.0 3.3 

9 
تقبل االفكار الجديدة رغم مخالفتها ألسلوب  

 لالعم
 2 14 104 ك

342 2.85 3 
% 86.7 117 1.7 

10 
عل قدراته  التركيز  الفردي إلظهار  العمل  ى 
 و ومهاراته 

 6 34 80 ك
314 2.61 10 

% 66.7 28.3 5.0 

11 
التي  معرفة   المجتمعات  ولهجة  لغة  ثقافة, 

 يعمل معها 
 4 30 86 ك

322 2.68 7 
% 71.7 25.0 3.3 

    

المهني المتعلق بنمط  اع  اإلبد ( والذي يوضح استجابات عينه الدراسة حول متطلبات  3يبين الجدول رقم )  
المرتبط بنمط الشخصية) أن يكون لديه  اإلبداع  الشخصية ، حيث جاء في الترتيب األول من حيث متطلبات  

بنسبه   والثقافة(  التأهيل  من  كبيرة  91.7درجة  تحقق  وبدرجة  األخصائي  %2.9  لدى  يكون  حتى  وذلك    ،
وجا   ، المستفيذين  لحاجات  لالستجابة  والقدوة  فاالستعداد  تحقيق  ء  على  بالنفس  )الثقة  الثاني  الترتيب  ي 

، حيث يعتمد  النجاح الوظيفي للممارس التنموى على الثقة  2.8%و درجه تحقق  90االهداف( بنسبه موافقه 
بالنفس بشكٍل كبير، فالثقة تمكنه من القيادة الفعالة إذ يمكن اعتبارها مفتاح النجاح الوظيفي، فالمهنى الواثق  

حزم، واإليجابية، والتركيز على المهمات، والقدرة على اتخاذ قرارات إيجابية، ويستثمر الوقت  بالبنفسه يتميز  
 في تحقيق مستوى عاٍل من العمل بفاعلية. 
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موافقه     بنسبه  العمل(  ألسلوب  مخالفتها  رغم  الجديدة  لألفكار  )تقبله  جاء  الثالث  الترتيب  %  86.7وفي 
تحقق   ا   2.8ودرجه  قدرة  يعنى   وذلك  تقليدية  ألخ،  غير  واستجابات  أفكار  تقديم  على  االجتماعي  صائي 

ومبتكرة وخالقة فى التعامل مع المشكالت ، وفي الترتيب الرابع جاء) أن يتميز بروح المبادرة الذاتية( بنسبه 
، مما يعنى أن تكون الخطوة األولى من جانب األخصائي االجتماعى    2.8% و درجة تحقق    81.7موافقه  

مع االحتياجات والمشكالت التى تواجه المجتمع  ، وقد تعنى توقع حدوث المشكلة وبالتالى تكون   مل  فى التعا
المبادرة فى التعامل معها ومواجهتها، فى حين جاء في الترتيب الخامس) أن يكون محل ثقة و يحظى باحترام  

موافقه   بنسبة  االج  81.7اآلخرين(  اإلخصائي  تمكين  متطلبات  من   تعد  في  تما %،حيث  المهارة  من  عي 
وبين   بينه  متبادل  احترام  ثمة  يكون هناك  وأن  ثقة اآلخرين  قادرا على كسب  يكون  أن  تكوين عالقة مهنية 
المجتمع الذى يتعامل معه ، ثم تال ذلك) عدم رضا االخصائيين االجتماعيين عن الوضع الراهن( في الترتيب  

الراهن االخصائيين االجتماعيين لمزيد من العمل   وضع%  و قد يدفع عدم الرضا عن ال78.3السادس بنسبه 
المهنى فى    اإلبداعو   لتغيير األفكار السلبية واألنماط التقليدية فى تناول المشكالت الى نوع جديد من االبتكارية

بنسبه موافقه   السابع  الترتيب  المشكالت ، وجاء في  الثقافة ولغة ولهجة  71.7العمل ومواجهة  %)  معرفه 
التطوعي ات  المجتمع العمل  يحب  أن  الثامن)   الترتيب  االجتماعي( وجاء في  يعمل معها االخصائي  التي 

والتضحية( نظرًا ألهمية النتائج المترتبة عن هذا الدور والتي تنعكس بشكل مباشر على المجتمع وأفراده, فإنه  
العطاء   في  التنموى   الممارس  لدى  ومن رغبٍة  منظمًا  العمل  هذا  يكون  أن  النتائج  واليجب  ليحقق  تضحية 

بنسبه   العمل(  مجال  في  جديد  كل  مواكبة   الترتيب)  وبنفس  عكسية،   آثارًا  عنه  سينجم  وإال  منه  المرجوة 
تحسين  66.7 والعمل على   ، المهنة  واتجاهات جديدة في  ما هو جديد من مداخل حديثة  %، ومواكبة كل 

التركيز   العاشر)   الترتيب  ثم جاء في  المهنى،   بنسبه    علىاألداء  قدراته ومهاراته(  الفردي إلظهار  العمل 
النسبة  66.7 بنفس  الذات(  الوجود واثبات  اثبات  الترتيب االخير) االندفاع على  % و درجه  66.  7%وفي 

الجمعى    ، حيث أن االندفاع2.55تحقق . للعمل  الفردى يعد معوقا  العمل  الذات والتركيز على  اثبات  نحو 
التنمية و  يحقق أهداف  تلك  التالذى  الدراسة على  استجابات عينة  لذا جائت   ، التعاون  مبادئها  أهمها  ى من 

بالمتطلبات   االجتماعيين  االخصائيين  لدى  الوعى  من  نوع  وجود  على  يدل  مما   ، يمكن  ما  أقل  العبارتان 
ع  بدا اإلالمرتبطة بنمط الشخصية والتى من شأنها أن تنتقل بمستوى الممارسة من النمط التقليدى الى مرحلة  

 المهنى .

المهني المتعلق بنمط الشخصية أن  اإلبداع ويتضح من استجابات عينة الدراسة على محور حول متطلبات    
التى يجب   الشخصية  السمات  الدراسة ( ترى ضرورة مجموعة من  عينة االخصائيين االجتماعيين )مجتمع 

با مرتبطة  بسمات  بعضها  ارتبط  المجتمع  تنمية  اخصائى  فى  وتقبله  لتأتوافرها  بالنفس  والثقة  والثقافة  هيل 
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الفرماوى    مصطفى  )دراسة  من  كل  دراسة  نتائج  فى  جاء  ما  مع  المحور  ذلك  نتائج  وتتفق  الجيدة  لألفكار 
 م(.2007م، دراسة فاطمة سمير2013، دراسة صفاء عزيز  2005، دراسة هاشم مرعي   ٢٠٠١

 هني لألخصائي االجتماعي  المالمحور الثالث: المتطلبات المهنية لتحقيق  اإلبداع 

 120( ن=المتطلبات المهنية لتحقيق  اإلبداع المهنييوضح استجابات عينه البحث )حول    ( 4)جدول رقم  
      

 العبارة  م

 االستجابات 
الدرجة  

 المعيارية 
درجة 
 التحقق 

االنحراف  
 المعياري 

األهمية  
 النسبية 

الترتيب  
حسب 
درجة 
 التحقق 

 ال محايد  دائماً 

1.  
الخدمات   جعل 
طابع   ذات  االجتماعية 

 إنتاجي

 22 20 78 ك 
296 2,46 0,791 82,22 9 

 % 65,0 16,7 18,3 

2.  
االخصائيين   تزويد 
والمهارات   بالمعارف 

 الالزمة لتجويد أدائهم

 4 34 82 ك 
318 2,65 0,546 88,33 6 

٪ 68,4 28,3 3,3 

3.  
الطرق   عن  االبتعاد 
حل   في  التقليدية 

 شكالت الم

 14 26 80 ك 
316 2,55 0,699 85 8 

٪ 66,7 21,6 11,7 

4.  
بالخبراء   االستعانة 
دفع   في  والمختصين 

 البرامج التنموية  

 6 32 82 ك 
316 2,63 0,581 87,77 7 

٪ 68,3 26,7 5,0 

5.  
التحليل   على  القدرة 
لمشكالت   الموضوعي 

 واحتياجات المستفيدين 

 4 24 90 ك 
324 2,70 0,561 90 4 

٪ 75,0 20,0 5,0 
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 العبارة  م

 االستجابات 
الدرجة  

 المعيارية 
درجة 
 التحقق 

االنحراف  
 المعياري 

األهمية  
 النسبية 

الترتيب  
حسب 
درجة 
 التحقق 

 ال محايد  دائماً 

6.  
جديدة   أساليب  ابتكار 
المشروعات   لتمويل 

 التنموية 

 4 24 92 ك 
328 2,73 0,516 91,11 2 

٪ 76,7 20,0 3,3 

7.  
الخدمات   تقديم 
ضوء   في  للمستفيدين 

 دراسة واقعية وعلمية 

 6 10 104 ك 
338 2,81 0,503 93,88 1 

٪ 86,7 8,3 5,0 

8.  
تدريبية  توفير   برامج 

مع  التعامل  كيفية  على 
   المتغيرات المعاصرة 

 2 30 88 ك 
326 2,71 0,490 90,55 3 

٪ 73,3 25,0 1,7 

9.  

التكنولوجيا   استخدام 
في   وتوظيفها  الحديثة 
المشروعات   خدمة 

 التنموية 

 6 28 86 ك 

320 2,66 0,572 88,88 5 ٪ 71,7 23.3 5.0 

٪ 66,7 28,3 5,0 

استجابات عي لتحقيق    نةجاءت  المهنية  المتطلبات  تقديم  ) كالتالي ، حيث جاء   المهنياإلبداع  الدراسة حول 
  2,8وبدرجة تحقق   %86.7في الترتيب األول بنسبة  (    فيدين في ضوء دراسة واقعيه وعلميةالخدمات للمست

التنموى   ، العلمية والدراسات والبحوث الذى الى االعتماد على األساليب     ويتضح من ذلك حاجة الممارس 
يرتبط بتوافر الكوادر سواء من المتطوعين أو العاملين والتي تملك القدرات العلمية الستخدام البحث العلمي  

وهو    مجوالقيام بالدراسات واإلحصاءات وتقديم المشورة المهنية، وبالتالى مراعاة احتياجات المستفيدين من البرا
الو  تلك  إليه  تحتاج  أعمال  ما  أو  المساعدات  لتقديم  العلمي  المنهج  استخدام  في  إستراتيجيتها  لتدعيم  حدات 

، والمراجعة  احتلت  التقييم  التنموية)فى حين  المشروعات  لتمويل  جديدة  أساليب  الثاني    (ابتكار  الترتيب  في 
االستثمار  ذا بالتالي يتطلب القدرة على  وه  2.7ودرجه تحقق   % الى حد ما  20% و   76.7بنسبة موافقة  

البحث  المالية، وضرورة  المؤسسة  إمكانية  للموارد , وموازنة االحتياجات مع  واالستفادة والتخصيص األمثل 
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استخدام وسائل   قاعدة أعضائها و  المتبرعين وتوسيع  دائرة  مثل توسيع  وإمكاناتها  لزيادة مواردها  بدائل  عن 
حماإلعالم   إطالق  أجل  من  والمقروءة  والمسموعة  لتحسين  المرئية  أو  المهشمة  الفئات  مع  للتضامن  الت 

األحوال المعيشية لألفراد وبالتالي التخفيف عن كاهل الوحدات ، مع السعي للتميز والجودة في تقديم الخدمة،  
انقطاع   دون  المشاريع  هذه  تمويل  لكيفية  التخطيط  على  توف)في حين جاء  ومراعاة حسن  تدريبية  برامج  ير 

المتغ مع  التعامل  المعاصرة  كيفية  موافقه  (  يرات  بنسبه  الثالث  الترتيب  ،    73.3في  حد   %25  الى   %
حيث أن التغيرات التي تستجد في الوظيفة تعتبر احتياجات تدريبية وتستلزم نوعًا من التدريب لمواجهتها     ما

التغي فإن  كذلك  المتوقع،  التغيير  فهم  بهدف  في وذلك  مهنية  جوانب  أو  أجزاء  تحدد  الوظيفية  رات 
األخصائيين  ا وتهيئة  المهني  اإلعداد  في  التدريب  نجح  فإذا  تدريب  إلي  تحتاج  فنية(  أو  لوظيفة)إنسانية 

االجتماعيين لألعمال المنوطة بهم وصقل مهارتهم وتعميق أفكارهم وتنمية دوافعهم يترتب علي ذلك تحقيق  
أه وكذلك  ألهدافها  المجتمعالمؤسسة  المو )وجاء  ،   داف  التحليل  على  واحتياجات    مشكالت لضوعي  القدرة 

األخصائي    أـن يتوافر لدى، ويتطلب ذلك    % الى حد ما  21 ،%  75في الترتيب الرابع بنسبه  (  المستفيدين
  العديد من المهارات؛ ومنها مهارة االتصال والمالحظة، وأن يكون األخصائي االجتماعي خبيراً     االجتماعي  

المت من مصادرها  المناسبة  المعلومات  جمع  لكي  في  بدقة،  المعلومات  هذه  تحليل  على  القدرة  ولديه  نوعة، 
يحدد بالضبط مكان وقوع الخلل في المشكلة، ومناطق االهتمام التي يجب العمل نحوها، ومن ثم وضع خطة 

الء، أو مساعدتهم على حل  للتدخل المهني وتطبيقها من أجل تحسين الظروف الصعبة التي يمر بها العم
التخفي أو  حدتهامشكالتهم،  من  حين   ف  فى  خدمة )جاء  ،  في  وتوظيفها  الحديثة  التكنولوجيا  استخدام 
التنموية بنسبة موافقه    (المشروعات  الخامس  الترتيب  الى حد ما   %91.7في  %، في حين    23.3وموفقه 

  68.4بنسبة موافقة    (ارات الالزمة لتجويد أدائهمتزويد االخصائيين بالمعارف والمه)  السادسجاء في الترتيب  
من خالل ما اكتسبه من معارف  ويقصد بذلك أن األخصائي االجتماعي يستطيع  %   28.3%والي حد ما  

أن   أكثر    وخبرات  بدور  واإلسهام  مسئولياته  أداء  علي  قدرة  أكثر  يكون  وبحيث  المهنية،  شخصيته  يصقل 
الخ وتحسين  المهنية  الممارسة  تحسين  خالل  من  المجتمع  في  التنمية  تحقيق  في  التي  فاعلية  المهنية  دمة 
محلية. مجتمعات  أم  منظمات  أم  أسر  أم  جماعات  أم  أفرادًا  كانوا  سواء  للعمالء  االستعانة  )اء  وج،  يقدمها 

%    26.7% وبنسبة    68.5بنسبة موافقة    السابعفي الترتيب    (بالخبراء والمختصين في دفع البرامج التنموية
ما   الخبالى حد  وذوى  بالمؤهلين  االستعانة  أن  بما  ،حيث  االجتماعية   الوحدات  وإمكانات  موارد  لتطوير  رة 

االبتعاد  )في حين جاء في الترتيب قبل األخير    ،    يعمل على مواجهة احتياجات المستهدفين من خدماتها 
، ويتطلب ذلك مجموعة من  % الى حد ما21.6%،   66.7بنسبة  (  عن الطرق التقليدية في حل المشكالت  

وسمات شخ المهنية  يتحقق  الكفايات  حتى  ذكرها  سبق  فىاإلبداع  صية  التقليدى  النمط  من  الفكر    واالنتقال 



473 

 

جعل الخدمات االجتماعية ذات )وجاء في الترتيب االخير   فى تناول المشكالت،  اإلبداع  والعمل الى مرحلة  
إنتاجي موافقة    (طابع  و  65بنسبة  تحقق   %  وق2.4درجه  الممارسين  ،  طبيعة عمل  أن  الى  ذلك  يرجع  د 

لى تحويل المستفيدين من خدماتها من  يغلب عليه الطابع التنموى ، والعمل علوحدات االجتماعية  نمويين باالت
 متلقيين للمساعدة والخدمات الى منتجين . 

لتحقيق   المهنية  المتطلبات  الدراسة على محور حول  أن عينة     المهنياإلبداع  ويتضح من استجابات عينة 
فرها  ع الدراسة ( ترى ضرورة مجموعة من المتطلبات المهنية التى يجب توااالخصائيين االجتماعيين )مجتم

من   المستهدفين  مشكالت  تناول  فى  ومهارية  معرفية  بقدرات  بعضها  ارتبط  المجتمع  تنمية  اخصائى  فى 
على   وقدرته  المحلى  المجتمع  مع  الجيد  التعامل  على  قدرته  فى  وأخرى   ، االجتماعية  الوحدات  خدمات 

 ناته فى خدمة أهداف التنمية . استثمار امكا 

،  دراسة سامية رمضان  2006دراسة  ايكفال فى نتائج دراسة كل من ) وتتفق نتائج ذلك المحور مع ما جاء 
محمد  2012 فضل  دراسة   ، سمير2014م  فاطمة  دراسة  من    م(.2007،  مجموعة  توافر  على  أكدوا  وقد 

لتعامل مع المشكالت المجتمعية بطريقة غير تقليدية  الكفايات المهنية لتى تمكن االخصائى االجتماعى فى ا 
 تحقيق أهداف المؤسسة ، ويحقق أهدافها بصورة أسرع وبأداء أفضل.، مما يسهم فى  

 المحور الرابع: المتطلبات المؤسسية لتحقيق  اإلبداع المهني لألخصائي االجتماعي 

رقم   )حول  (5)جدول  البحث  عينه  استجابات  المؤسيوضح  المهنيالمتطلبات  اإلبداع  لتحقيق   (  سية 
 120ن=

 العبارة  م

 االستجابات 
الدرجة  

 المعيارية 
درجه 
 التحقق 

االهمية  
 النسبية 

 

االنحراف  
 المعياري 

الترتيب  
علي  

حسب 
درجه 

 التحقق  
 ال محايد  نعم

 

1 

القاء   تجنب 
االدارية   األعمال 
األخصائي   على 

 االجتماعي

 4 32 84 ك

320 2,66 88,88 0,542 7 
٪ 70,0 26,7 3,3 
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 العبارة  م

 االستجابات 
الدرجة  

 المعيارية 
درجه 
 التحقق 

االهمية  
 النسبية 

 

االنحراف  
 المعياري 

الترتيب  
علي  

حسب 
درجه 

 التحقق  
 ال محايد  نعم

 

2 

بأفكار  االهتمام 
العاملين  
 اإلبداعية

 10 20 90 ك
 م7 0,628 88,88 2,66 320

٪ 75,0 16,7 8,3 

3 

العاملين   تشجيع 
التخطيط   على 

لمواجهة  
التي   المشكالت 

 يتوقع حدوثها

 8 26 86 ك

318 2,65 88,33 0,605 10 
٪ 71,6 21,7 6,7 

4 

داع مة إدارة 
ووجود   لإلبداع 
اتصال   نظام 

 فعال 

 4 22 94 ك

330 2,75 91.66 0,508 5 
٪ 78,4 18,3 3,3 

5 
لتقييم   نظام  توافر 

 األداء المؤسسي 
 0 10 110 ك

350 2,91 97,22 0,278 2 
٪ 91,7 8,3 0 

6 

حوافز   تقديم 
للعاملين   مادية 
القدرات   ذوي 

 االبداعية

 32 18 70 ك

278 2,31 77,22 0,873 11 
٪ 58,3 15,0 26,7 

7 

تبني أفكار إدارية  
على   جديدة 

 مستوى المنظمة

 10 20 90 ك
 م7 0,628 88,66 2,66 320

٪ 75,0 16,7 8,3 
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 العبارة  م

 االستجابات 
الدرجة  

 المعيارية 
درجه 
 التحقق 

االهمية  
 النسبية 

 

االنحراف  
 المعياري 

الترتيب  
علي  

حسب 
درجه 

 التحقق  
 ال محايد  نعم

 

8 

العامل  تشجيع 
بأداء   القيام  على 
بأسلوب   مهامه 

 متجدد 

 6 16 98 ك

332 2,76 92,22 0,532 4 
٪ 81,7 13,3 5,0 

9 

العاملين  تأه يل 
توفير   خالل  من 
من   يحتاجونه  ما 
ودورات   معارف 

 تدريبية 

 8 16 96 ك

328 2,73 91,11 0,578 6 
٪ 80,0 13,3 6,7 

10 
هياكل  توافر 

 تنظيمية مرنة
 0 0 120 ك

360 3,00 100 0.00 1 
٪ 100,0 0 0 

11 

الرقابة  تفعيل  
العاملين   على 
أدائهم   اثناء 

 لعملهم

 4 16 100 ك

336 2,80 93,33 68,4 3  ٪ 83,4 13,3 3,3 

 مايلى:    المهنياإلبداع ( حول المتطلبات المؤسسية لتحقيق 5تضح من بيانات الجدول رقم  )ي   

األول  الترتيب  في  مرنة  )جاء  تنظيميه  هياكل  موافقه    ( توافر  التنظيمية  %100بنسبة  الهياكل  أن  حيث   ،
استي على  قادرة  تحقيق  المرنة    سبيل  في  واالبتكار  االجتهاد  على  االخصائيين   وتشجيع  المتغيرات  عاب 

التظيمي  فالهيكل   ، األهداف   لتحقيق  الرسمي  التظيمي غير  الهيكل  تفعيل  يساعد على  وأيضا   ، األهداف 
ظيمي  ير الرسمية مخالفة دائما يساهم في تلويث المناخ التن الجامد وغير المرن والذي ينظر إلى التنظيمات غ 

في حين جاء في الترتيب الثاني    للمؤسسة ويشعر العامليين بأنهم تمارس عليهم  ضغوط وقيود ال مبرر لها،  
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المؤسسي) االداء  لتقييم  نظام  موافقة    (توافر  على  %  91.7بنسبه  التركيز  التنافسية  البيئة  تتطلب  حيث 
وجاء في الترتيب  ة لمخرجاتها ،  كفء لمدخالت وموارد المنظمة بهدف خلق قيمة مضافة جديد االستخدام ال

% ودرجة   13.3%موافقه ، والى حد ما    83.4 بنسبة  (يل الرقابة على العاملين أثناء أداء عملهمفعت  )الثالث 
م فى قياس  ، والتي تعني التأكد من أن كل شئ في المنظمة يسير وفق ما خطط له،  وتساه   2.8تحقق  

في حين جاء في الترتيب   لذي يؤدي إلى تحقيق الهدف منها،وتصحيح أداء العاملين في المنظمة بالشكل ا
ذ ، إ  2.7% ودرجه تحقق    81.7بنسبة موافقه    (تشجيع العاملين على القيام بأداءهم بأسلوب متجدد   )الرابع

و   عمله،  أهمية  بمدى  التنموي   الممارس  يشعر  ذلك  فرق ضروري إنه من خالل  من  يحدثه  أن  يمكن  ما 
إدارة داعمة لإلبداع  )وجاء في الترتيب الخامس  مات، ويقود للشعور باألمن الوظيفي،  إلنجاح األعمال والمه

فعال اتصال  نظام  موافقه    (ووجود  تحقق    78.4بنسبه  وبدرجة  معهم  %2.7  اإلدارة  لتعامل   أن  حيث   ،
في تحقيق  تنميتهم مما ينعكس ايجابًا على قدرتهم على المساهمة  بطريقة ايجابية ومتميزة األثر الكبير  في  

اإلبداع المؤسسي لمنظمتهم وبالتالي تطورها ونموها واستمرارها، أيضا  ، وهو ما ظهر فى استجابات عينة  
فى   السادسالدراسة  )  الترتيب  الى  حاجتهم  خالل  يح  من  ما  توفير  خالل  من  العاملين  من  تأهيل  تاجونه 
المهنى الى توافر  اإلبداع  ث يتطلب  حي  2.7% وبدرجة تحقق    80بنسبة موافقه    ورات تدريبية(المعارف ود 

وجاء   كافـة المصادر الالزمة لمساندة عملية اإلبداع في مجال العمل بما فيهـا وفرة البرامج التدريبية والتنموية، 
%  26.7% و    70بنسبه    ( جتماعيينتجنب القاء األعمال اإلدارية على االخصائيين اال) في الترتيب السابع

ذلك الى نقص الكادر الوظيفى مما قد يدفع الى اسناد بعض المهام االدارية  الى ، وقد يرجع   الى حد ما
الهتمام بأفكار العاملين  )اوبنفس الترتيب ،  اإلبداع  االخصائيين االجتماعيين والتى قد تكون معوقا أمام عملية  

مبكرة للمبدعين،  ، ويمكن تحقيق ذلك من خالل الرعاية ال2.6درجه تحقق و%    75بنسبه موافقه    ة(االبداعي
التعزيز االيجابي للمحاوالت اإلبداعية، واحترام األفكار الجديدة، وتشجيع فرص التعلم الذاتي، تنمية المهارات  

ى العاملين،وتشجيع  في األداء، تعزيز الثقة بالنفس لد اإلبداع الفردية والتدريب على المهارات المطلوبة لتحقيق  
بنسبه  ( جديده على مستوى المنظمة )تبني افكار ادارية ي نفس الترتيب وف الطرق العلمية في حل المشكالت 

وذلك إتاحة فرص بروز األفكار الجديدة وتهيئة األجواء المناسبة لتطبيقها، والنتائج   2.6درجه تحقق  و %  75
في ، الملموسة ذات القيمة والقادرة على إحداث نقلة نوعية سواء على مستوى المنظمة ككل أو بعض أجزائها 

بنسبة    (ع حدوثهاتشجيع العاملين على التخطيط لمواجهة المشكالت التي يتوق  )حين جاء في الترتيب العاشر
ما    71.6موافقه   حد  الى  وموافقه  تحقق  %21.7  ودرجة  اإلحساس   %2.6  خالل   من  ذلك  ويتأتى    ،

الج هذه المشكالت، وهو بالمشكالت والثغرات في مجال ما، ثم تجديد بعض األفكار ووضع الفروض التي تع
النتائج  يعد نوعا من  التفكير اإلبداعي الذى  تبرز فيه قدرات االخصائى اال التنموى على تصور  جتماعى 
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التقليدية، بل لديه الجرأة والقدرة   البعيدة والقريبة وابتكار الحلول، فاالخصائى  المبدع ال يعتمد على الحلول 
في حين جاء  ديدة تختلف عن التفكير النمطي واألسلوب التقليدي،   على المخاطرة في تبني أفكار وحلول ج

الترتيب األخير   القدرات اإلبداعية  تقديم  )في  للعاملين ذوي  %   15%  و58.3بنسبة موافقة  (  حوافز مادية 
وذلك  لتشجيع العاملين على تحقيق أداء أفضل ، ويدفعهم إلتقان    2.3الى حد ما ودرجة تحقق متوسطة  

 .ثم تحقيق أهداف المنظمـةعملهم ومن  

، ديفيد، هارد  2003ماهر أبو المعاطي    وتتفق نتائج ذلك المحور مع ما جاء فى نتائج دراسة كل من  )    
( والتى أكدت حاجه العاملين بالمنظمات  2013،   عاطف عوض    2011أسماء رشاد الصالح    م،  2003

 افر بعض المتطلبات المؤسسية لتحقيق  اإلبداع المهني . التنموية والتى تقدم خدماتها للمجتمع المحلى الى تو 

 المهني: اإلبداع لمحور الخامس: معوقات ا

 120( ن= المهنياإلبداع معوقات يوضح استجابات عينه البحث )حول  (6)جدول رقم 

 العبارة  م

 االستجابات 
الدرجة 

 المعيارية 
درجة  
 التحقق 

االهمية  
 النسبية

االنحراف  
 المعياري 

الترتيب 
ب حس

الوزن 
 النسبي

 ال محايد  دائماً 

1 
على   المحافظة  في  الرغبة 

 أساليب وطرق األداء المعروفة 
 10 20 90 ك

320 2,66 88,66 0,628 9 
٪ 75,0 16,7 8,3 

2 
 6 12 102 ك جمود القوانين  

336 2,80 93,33 0,514 3 
٪ 85,0 10,0 5,0 

3 
الوضع   تغيير  في  الرغبة  عدم 
التي   التكاليف  بسبب  الحالي 

 يفرضها مثل هذا التغيير. 

 4 22 94 ك
330 2,75 91.66 0,508 5 

٪ 78,4 18,3 3,3 

4 
لمدة   البيروقراطي  الهيكل  ثبوت 

 طويلة 
 6 24 90 ك

324 2,70 90 0,561 7 
٪ 75,0 20,0 5,0 

5 
 10 14 96 ك الخوف من الفشل 

326 2,71 90,55 0,613 6 
٪ 80,0 11,7 8,3 
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 العبارة  م

 االستجابات 
الدرجة 

 المعيارية 
درجة  
 التحقق 

االهمية  
 النسبية

االنحراف  
 المعياري 

الترتيب 
ب حس

الوزن 
 النسبي

 ال محايد  دائماً 

6 
 2 10 108 ك فقدان التحفيز

346 2,88 96,11 0,372 1 
٪ 90,0 8,3 1,7 

7 
يتماشى  ال  اإلخصائيين  تأهيل 

 مع طبيعة العمل التنموي 
 2 24 94 ك

322 2.76 92,22 0.464 4 
٪ 78,3 20,0 1,7 

8 
تنظيمية تشجع  بيئة  عدم وجود 

 واالبتكاراإلبداع على 
 0 16 104 ك

344 2,86 95,55 0,342 2 
٪ 86,7 13,3 0 

9 
االفكار   نظام إلدارة  عدم وجود 

 بداعيةاإل
 86 26 8 

318 2,65 88,33 0,605 10 
٪ 71,7 21,.6 6,7 

10 
اإل المشاريع  ربط  بداعية  عدم 

 باستراتيجية المنظمة 
 6 24 90 ك

 م7 0,561 90 2,70 324
٪ 75,0 20,0 5,0 

( حول استجابات عينة الدراسة حول معوقات االداء المهني والتي  6في ضوء بيانات الجدول السابق رقم )  
فالتحفيز هو تنمية    2.8% ودرجه تحقق كبيرة    90احتل الترتيب االول بنسبه    (فقدان التحفيز )جاء فيها أن  

ة، على أن تؤدي هذه الجهود إلى إشباع  الرغبة في بذل مستوى أعلي من الجهود نحو تحقيق أهداف المؤسس
تتخذ  ملموسة،  حوافز  وهي  مادية  حوافز  فهناك  للحوافز  أنواع  عدة  وهناك  األفراد،  عند  اإلحتياجات  بعض 

في والزيادات  السنوية  والعالوات  كاألجر  متنوعة  واألجور   أشكااًل  والمكافآت  األرباح  في  والمشاركة  األجر 
جة للتقدير والثناء على الجهود المبذولة، وهناك حاجه إلى إشباع الحاجات  التشجيعية، وأخرى معنوية كالحا

اإلجتماعية لألفراد كالحاجة إلى اإلنتماء إلى الجماعة، والتي تزيد من تماسك العاملين وتشدهم نحو العمل،  
التنموية،  رسين تلك الحوافز تفقدهم الرغبة فى بذل الجهد والعمل على تحقيق أهداف المؤسسة  وفقدان المما

  86.7بنسبة موافقه    (واالبتكاراإلبداع  عدم وجود بيئة تنظيمية تشجع على  )في حين جاء في الترتيب الثاني  
كبيرة   تحقق  درجه  و ،   %2.8  وممارسات  معايير  بتبني  المؤسسات  تقوم  أن   يجب  تغرس  حيث  ظيفية 

اإل العملية  تجعل  التي  واألساليب،  النظم  اليجاد  وتسعى  اإلبداع  اهتماما  وتؤصل  تمثل  وظيفية  قيمة  بتكارية 
المفتوحة،  االتصال  قنوات  وتأصيل  المشاركة  على  يقوم  مؤسسي  نظام  بتبني  وذلك  العاملين  لدى  مشتركا 
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ومهارة وسلوك الفرد ألداء عمله بدرجة عالية من    واعتبار التدريب واجبا وظيفيا يهدف إلى إثراء وتنمية معرفة
االهتما مع  والفعالية،  معايير  الكفاءة  وضع  على  إضافة  لذلك،  المالية  الموارد  وتوفير  والتجريب  بالبحث  م 

جمود )جاء في الترتيب الثالث  موضوعية لتقييم األداءتشجع العاملين على المبادأة واإلبداع والتجديد، فى حين  
موافقه  ب (  القوانين كبيرة    85نسبة  تحقق  ودرجة  في  ،  %2.8  تنعدم  العمل روتينا  يصبح  محاولة وبالتالي  ه 

المبادرة واالجتهاد واإلبداع. واألسوأ من ذلك أن هذه البيروقراطية قد تساهم في عرقلة العمل وتأخيره بسبب  
هيل اإلخصائيين ال يتماشى مع  تأ   )وجاء في الترتيب الرابع أنعدم المرونة في اتخاذ القرارات أو تنفيذها ،

، ويمكن القول   2.7% وبدرجة تحقق   20ة الى حد ما % وموافق 78.3بنسبة موافقه    (طبيعة العمل التنموي 
أكثر   يكون  فإنه  تخرجه  بعد  والمهارية  المعرفية  االستزادة  في  الرغبة  االجتماعي  األخصائي  افتقد  كلما  بأنه 

هنة وأصولها ، واالنزالق شيئا فشيئا في تيار الروتينية ولذلك يجب عرضة للتخلي التدريجي عن مقتضيات الم
الجتماعي أن يكون حرصًا على االستزادة المعرفية والمهارية من خالل التدريب المستمر ،    على األخصائي

مستمرة   تدريب  برامج  لهم  توفر  أن  االجتماعيون  األخصائيون  بها  يعمل  التي  المنظمات  على  يجب  كما 
المهنية،  ومتدرجة ض كفايتهم  االيجابي في  لالرتفاع  الخامس  مانا  الترتيب  الرغ)وجاء في  تغيير  عدم  بة في 

% وبنسبة موافقة الى حد  78.4بنسبة موافقة    (  الوضع الحالي بسبب التكاليف التي يفرضها مثل هذا التغيير
  80بنسبة موافقة    (الخوف من الفشل  )في حين جاء في الترتيب السادس  ،  2.7% ودرجة تحقق    18.3ما  

ثبوت الهيكل البيروقراطي لمدة ) السابع وجاء في الترتيب  2.7% الى حد ما ودرجة تحقق كبيرة  11.7%  و  
موافقة     (طويلة   ما    75بنسبة  حد  الى  و  تحقق  %20  بدرجة  و  الترتيب   %2.7  نفس  ربط  )وفي  عدم 

في الترتيب التاسع الرغبة في المحافظة على  وجاء   بنفس النسبة     (المشاريع االبداعية باستراتيجية المنظمة
في   2.6%ودرجة تحقق كبيرة    16.7% و الى حد ما    75موافقة    أساليب و طرق االداء المعروفة بنسبة

األخير   الترتيب  في  جاء  اإلبداعية)حين  األفكار  إلدارة  نظام  وجود  موافقه    (عدم  وبنسبة    91.7بنسبة   %
. ويمكن القول أن غالبية معوقات االبداع المهنى كما  2.6قق كبيرة  %  وبدرجة تح6.2موافقة الى حد ما  

خصائيين االجتماعين تدور حول أن هناك ثمة مشكالت مرتبطة بالبيئة المؤسيية وأخرى مرتبط  يراها عينة اال
بالوحدات  العمل  مجاالت  تعدد  الى  ذلك  يرجع  وقد  االجتماعيين  لالخصائئين  المهنى  االعداد  بجوانب 

رددين على الوحدة  ية ما بين برامج رعية وحماية وبرامج تنموية ، اضافة الى كثرة المستفيدين والمتاالجتماع
الى حد يصعب  واالدارية  الوظيفية  باألعباء  مثقلين  الممارسين  يجعل  الذى  األمر   ، لالستفادة من خدماتها 

 عليه التخلى عن األنماط التقليدية فى الممارسة المهنية بتلك المنظمات.

، دراسة   ٢٠٠١ى    دراسة مصطفى الفرماو وتتفق نتائج ذلك المحور مع ما جاء فى نتائج دراسة كل من  )
اسالم علي     ، دراسة  ٢٠١٢، دراسة أبوهرجه  2005،  دراسة ابو الحسن عبد الموجود  م2002ناصر عويس 
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الخصائى االجتماعى  وجود بعض المعوقات التى تحد من جودة األداء المهنى وتعوق ا( والتى أكدت  م2016
 ماعية. عن التخلى عن النمط التقليدى فى أداء عمله  بالمنظمات االجت

 النتائج العامة للدراسة:ثامنا: 

 سة: النتائج العامة للدرا يوضح(6)جدول رقم 

 م المحور أهم النتائج
 التعامل مع المواقف بسرعة وحكمة  -1

 معينة أفكار جديدة ومفيدة ومتصلة بحل مشكالت   -2

 انجاز كل المهام بكفاءة  -3

المهني االبداع  كما    مفهوم 
ألخصائي  ا  يدركه

   االجتماعي

1- 

 لديه درجة من التأهيل و الثقافة أن يكون  -1

 الثقة بالنفس على تحقيق أهدافه  -2 

 ل تقبل االفكار الجديدة رغم مخالفتها ألسلوب العم -3

المهني   اإلبداع  متطلبات 
بنمط   الشخصية  المتعلقة 

 لألخصائي االجتماعي

2- 

 تقديم الخدمات للمستفيدين في ضوء دراسة واقعية وعلمية  -1

 ابتكار أساليب جديدة لتمويل المشروعات التنموية  -2

 استثمار مشاركة األهالى في المشروعات التنموية   -3

لتحقيق   المهنية  المتطلبات 
لألخصائي  المهني  اإلبداع 

 االجتماعي

3- 

 توافر هياكل تنظيمية مرنة  -1

 توافر نظام لتقييم األداء المؤسسي  -2

 اثناء أدائهم لعملهمتفعيل الرقابة على العاملين  -3

المؤسسية   المتطلبات 
المهني   اإلبداع  لتحقيق  

 لألخصائي االجتماعي

4- 
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 فقدان التحفيز  -1

 عدم وجود بيئة تنظيمية تشجع على االبداع واالبتكار -2

 جمود القوانين  -3 

 -5 معوقات االبداع المهني 

 مقترحات الدراسة: تاسعا: 

على  -1 البحوث    بتنفيذ   للقيام  الالزمة  المهنية  المهارات   جتماعيين اال  األخصائيين  إكساب   التركيز 
  التي تركز  والبحوث   الدراسات   من  مزيد   إلجراء  الكامنة  اإلمكانيات   استنهاض   على  يساعد   مما   االجتماعية،

 .  المهني األداء جودة تحسين على

ثقة    كسب   يادةوز   المؤسسة  وخارج  داخل  االجتماعيين  األخصائيين  صورة  تحسين  على  العمل  ضرورة  -2
المهنة ويحفز اإلخصائيين    سمو  يعكس  مما  االجتماعيين،  لألخصائيين  المهني  لألداء   المجتمع  أفراد   وتقدير

 للعمل وابتكار حلول للمشكالت.

  أهداف المؤسسة   مع  يتماشى  بما  إلحاحا  األكثر  التدريبية   لالحتياجات   بالنسبة   األولويات   تحديد   من   البد   -3
التدريب   في   التطور  يواكب   حتى  وابتكار  تغيير  إلى  يحتاج  التدريب   أن  كما   واحتياجاتها،   على   مجاالت 

 . أنواعها اختالف

للموارد    األمثل  االستثمار  مهارة   االجتماعيين  األخصائيين  اكتساب   على  تساعد   تدريبية  برامج  وضع  -4
 المؤسسة. في المهنية والمدخالت 

 جتماعي تجنب القاء األعمال االدارية على األخصائي اال  -5

تحسين مستوى األداء لألخصائيين االجتماعيين من خالل التزود بالجديد من المعارف ، وتنميه الخبرات   -6
 وصقل المهارات وتعديل االتجاهات  

االجتماعي  تدريب  -6 استخدام  األخصائي    المشروعات   خدمة  في  وتوظيفها   الحديثة   التكنولوجيا  على 
   التنموية. 
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