
 جامعة الفيوم  -وث االجتماعية مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبح

 

 

 

 

109 

 العدد الثامن

 
 
 
 

 حبث بعنوان
 دراسة االحتياجات التدريبية لألخصائيني االجتماعيني العاملني

 العاصمة املقدسة "أليتام يف ل االجتماعية رعايةاليف مؤسسات 
 " مكة املكرمة

 
 
 
 
 

 إعداد
 عيد محمد د / عادل عزت
 

 
 
 



 جامعة الفيوم  -وث االجتماعية مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبح

 

 

 

 

111 

 العدد الثامن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جامعة الفيوم  -وث االجتماعية مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبح

 

 

 

 

110 

 العدد الثامن

 الدراسة:مشكلة  أواًل:
وهي مرحلة حاسمة ومهمة في بناء شخصية  اإلنسان،أهم مراحل حياة  تعتبر مرحلة الطفولة من

التي  من الضروري االهتمام بهذه المرحلة خاصة في ظل التحوالت العالميةفإن ولهذا  الفرد،
 الطفولة.تتطلب زيادة الجهود المختلفة لتحقيق الرقي والتقدم لمستقبل 

رعاية بتلك الفئة والتأكيد على حقوق األطفال وقد كان للدين اإلسالمي السبق في االهتمام وال 
كما نص اإلعالن العالمي لحقوق الطفل على  لهم،وتقديم آليات وأساليب تقديم العون والرعاية 

عداد الطفل إعدادا سليما وتوفير اإلمكانات التي تتيح له أن  والمساعدة،ضرورة توفير الرعاية  وا 
    (.1)ينشأ في جو صحي وآمن 

لذلك فان  إنتاجها،هم مصدر الثروة الحقيقية في المجتمع إذ يمثلون قوه األمة ومصدر فاألطفال 
حتى يتكون جيل يحمل  الدولة،االهتمام بهم ورعايتهم يجب أن يكون الهدف المشترك لكل أجهزه 

 (.2الرسالة ) األمانة ويؤدي
ذا كانت رعاية األ هدف إعداد الطاقات البشرية برنامجا استثماريا تنمويا يست تعد بشكل عام طفالوا 

ن تركيز الرعاية على من حرم من الرعاية فإ وتقدمه،القادرة على المساهمة في بناء المجتمع 
إذ قد ينحرفون  المجتمع،األسرية تكون أكبر، ذلك الن عدم االهتمام بهم يشكل عبئا يثقل كاهل 

 وخسارته. لفردوضياع ا واستقراره،مما يهدد أمن المجتمع  االنحراف،في مزالق 
ن استراتيجيات التنمية في جميع خططها وبرامجها قد اهتمت بمن حرم من أسرته فإلذا   

وذلك بتوفير مؤسسات إيوائية تهتم بتقديم مختلف أنواع الخدمات لرعاية شئون األطفال  الطبيعية،
أيضا ما تسهم به إنما تعداه ليشمل  الحكومية،وال يقف األمر عند حد الرعاية المؤسسية  األيتام،

األسر الحاضنة البديلة والصديقة والجمعيات األهلية في تقديم الرعاية واالهتمام بهذه الفئة الهامة 
 (.6في المجتمع )

ونالت فئة األطفال األيتام المحرومين  السعودية،وقد تزايد االهتمام بالطفولة في المملكة العربية 
التوسع فيها  البرامج، وتمعدت الخطط ووضعت إذ أ  خاصا،من الرعاية األسرية اهتماما 

على توفير الخدمات  األطفال، والعملمن  ةلتقدم المزيد من العناية والرعاية لهذه الفئ وتحسينها،
وفق خطط علميه مدروسة وبرامج يتم تنفيذها من  متخصصة،التي يحتاجونها في مؤسسات 

 (.7ة االجتماعية المختلفة )خالل المهنيين والمتخصصين في أنشطه ومجاالت الرعاي
في هذا المجال الحيوي الهام وذلك من  المهنيةوتسهم مهنة الخدمة االجتماعية بطرقها وأساليبها 

 مشكالتالتجاوز إشباع احتياجاتهم و خالل قيام األخصائيين االجتماعيين بمساعده األيتام على 
واالستفادة من طاقاتهم  هم،لوظائفالتي يعانون منها للوصول بهم إلى مستوى أداء أفضل 

مكاناتهم والتي تجعل منهم أعضاء مساهمين في بناء المجتمع وتقدمه )  (.7وا 
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منها  ونالتصدي للمشكالت التي يعانو  األيتام تلبية احتياجاتوال شك أن المسئولية المهنية في 
قبل األخصائيين الفهم واإلدراك الواعي من و  المهارة من مزيداتستلزم  اإليوائية،في المؤسسات 

 السليم.الالزمة لألداء والتكنيكات المهنية االجتماعيين عند تطبيق األساليب والمداخل 
ضرورة توافر اإلعداد المهني السليم لألخصائيين االجتماعيين العاملين في  ويتطلب هذا
مهاراتهم لتطوير معارفهم و  ودراسة االحتياجات التدريبية الالزمة لهم، ،لأليتام رعايةمؤسسات 

بأعلى درجة من الكفاءة  المنوطة بهم حتى يتمكنوا من أداء أدوارهم ،واتجاهاتهم في هذا المجال
في تلك  الخدمات المقدمة ألبنائنا األيتام جودة مستوي علىوالذي ينعكس بدوره  والفاعلية،

   المؤسسات، وعلى إشباع احتياجاتهم، وحل مشكالتهم، وتنمية قدراتهم.
 السابقة الدراسات من مجموعة الباحث تناول الحالية: الدراسة لمشكلة دقيق حديدلت ووصوال 

 الدراسات: لتلك عرض يلي وفيما مختلفة مداخل من الدراسة المتصلة بموضوع
: استهدفت الدراسة رصد مشكالت التدريب كأحد (1662النصر)مدحت محمد أبو  دراسة-1  

 ارت الدراسة إلى أن أهم العوامل المعوقة لبرامج التدريبوأش التدريبية،المداخل لتطوير العملية 
 لتلك المالية المخصصةاالعتمادات وضعف  التدريب،عدم إعطاء األهمية المناسبة لبرامج  هي:

وأكدت الدراسة على أن أهم  التدريبية.وغلبة الطابع النظري على كثير من البرامج  البرامج،
مناسبة موضوعات التدريب لطبيعة التحوالت  هيريب العوامل الرئيسية لتعظيم عائد التد

     (.3) االجتماعية واالقتصادية التي تحدث في الوقت الحالي
 المهنية الممارسة كفاءة مدى من التحقق الدراسة هدفت ن(:ه 1726 (السهلي أسماء دراسة-2

دار  في بيعيةالط األسر من األطفال المحرومين احتياجات بعض إشباع االجتماعية في للخدمة
 لألخصائيات المهنية المقومات مدى توافر على والتعرف بالرياض، االجتماعية الحضانة

 أن إلى الدراسة وخلصت االجتماعية، للخدمة المهنية بالقواعد ومدي التزامهن بالدار االجتماعيات
 ءاألطفال نزال احتياجات بعض إشباع في االجتماعيات األخصائيات أداء في قصور هناك
 فيمتخصصة  تدريبيه بدوراتاالجتماعيات  تضرورة إلحاق األخصائياب الدراسة وأوصت. الدار
 (. 3) المستمر التعليم المستمر والتدريببرامج  تطبيق مع بالدار، العمل مجال

االحتياجات التدريبية " من  أن أوضحت الدراسة ": Davis Guttery    "2002   دراسة-6 
تختلف األساسية " التي يتعين على المشرفين اكتسابها وتنميتها  الفنيةو  المهارات اإلدارية
مشرفين في المرحلة الوظيفية للبالنسبة  أهمية البرامج التدريبية تزدادالوظيفي، و باختالف المسار 

وهو ما أكدت عليه عينة  المتأخرة،مشرفين في المرحلة الوظيفية للوتنخفض بالنسبة  المبكرة،
مشرفًا من العاملين في المنظمات الحكومية بشرق الواليات  " 621نة من "الدراسة المكو 

 (.2)األمريكية المتحدة 
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الدراسننة التعننرف علننى أهننم أسنناليب تحدينند  ": اسننتهدفت Gary George "2003   دراسننة-7
( 21وقنند طبقننت الدراسننة علننى ) األمريكيننة،االحتياجننات التدريبيننة للعنناملين فنني عنندد مننن الواليننات 

وأوضننحت الدراسننة أن  مشننرفًا،( 3و) الوسننطى،( مننن مننديرين اإلدارة 7و) العليننا،مننن اإلدارة  مننديراً 
المالحظة والمقابالت الشخصية وطريقة مسح االتجاهات هي أهم طرق الكشنف عنن االحتياجنات 

 (.6المنظمة )التدريبية للعاملين في 

 االجتماعينة الخدمات دور على التعرف الدراسة هدفت:  ن(ه 1727 ) المسعود حنان دراسة -7
  الخيرينة الجمعينةو   االجتماعينة التربينة دور خندمات منن المسنتفيدين وتأهينل األيتنام رعاينة فني

 العامنة للخدمنة الممارسنة تواجنه صنعوبات هنناك أن إلنى الدراسنةوتوصنلت  ،بمنطقنة الريناض
 المهنني بالجمعينة هنلندور  أدائهنم أثنناءات االجتماعين األخصنائيات منهنا تعناني والتني االجتماعينة

وصنعوبات تتعلنق  المهنني، بندورهم المسنئولين تفهنم بعندم تتمثنل، بناإلدارة تتعلنق صنعوبات وهني
باإلعداد المهني لألخصائيات االجتماعيات وحاجتهن إلي دورات تدريبية تدعم خبنرتهم فني العمنل 

 .(  11) في هذا المجال

دراسننة التعننرف علننى أثننر التنندريب علننى اسننتهدفت ال (:م2113وائننل رمضننان السننليمان ) دراسننة-3
والصنعوبات التني  سنورية،العنالي فني  التعلنيمتحسين جودة الخدمات الصحية في مستشفيات وزارة 

وتوصننلت الدراسننة إلننى مجموعننة مننن النتننائج أهمهننا " أن  الشننأن.تواجننه البننرامج التدريبيننة فنني هننذا 
وأننننننه ال ينننننتم تحديننننند  الصنننننحية، جنننننودة العملينننننة التدريبينننننة تننننننعكس إيجابنننننًا علنننننى جنننننودة الخننننندمات
وأن كثرة عدد المتدربين  العملية.االحتياجات التدريبية بطريقة علمية رغم وعي اإلدارة ألهمية هذه 
 (.11) تحت إشراف مدرب واحد ينعكس سلبًا على جودة العملية التدريبية

وقنات التني ن( : توصنلت الدراسنة إلني أن أهنم المعهن 1726 ) األسمري بن على فيصل دراسة -3
تتمثنل   ،" إنسنان"  األيتنام لرعاينة الخيرينة الجمعينة فني تواجنه األخصنائيين االجتمناعيين العناملين

معها  يعمل التي الحاالت عددفي قلة عدد األخصائيين االجتماعيين العاملين بتلك الدور، وزيادة 
 االرتكناز ضنعف، و اديالمن المقابنل تندنيو  كثينرة، إدارينة ءابنبأع تكليفهمو  ،االجتماعي األخصائي

 ضنرورةب الدراسنة وأوصنت  ،اماأليتن الت واحتياجناتمشنك دراسنة فني علمينة وقواعند أسنس علنى
 األخصنائيين منن الالزمنة عنداداأل وتنوفير لألخصنائيين االجتمناعيين المهنني بالجاننب االهتمنام

 دراسنة كيفينةفني  تدريبينة بنرامج وتصنميم األيتنام، مجنال رعاينة فني لمتخصصنينا االجتمناعيين
 ( .12لثقل معارفهم وخبراتهم في هذا المجال ) الجماعات مع والعمل تالحاال
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اسنننتهدفت الدراسنننة التعنننرف علنننى واقنننع العملينننة   م :2116دراسنننة هاينننل عبننند الوهننناب الزايننند   -2
، التدريبيننة فنني منظماتنننا االجتماعيننة، وهننل تهننتم هننذه المنظمننات بتنميننة وتطننوير كوادرهننا البشننرية

القنننائمين علنننى إدارة المنظمنننات بالنسنننبة لموضنننوع التننندريب، والتعنننرف علنننى أوجنننه  قناعنننات ومننندي
القصننور فنني البننرامج التدريبيننة القائمننة وتأثيراتهننا السننلبية علننى أداء العنناملين، وأشننارت الدراسننة إلننى 
أنَّ هننناك ضننعف وقصننور فننني بننرامج التنندريب المتبعنننة فنني مؤسسنناتنا ممنننا يننؤثر سننلبيا علنننى أداء 

ك المؤسسننات،  وأن التطننورات والتغيننرات التكنولوجيننة المتجننددة تحننتم علننى المنظمننات العنناملين بتلنن
عداد برامج تدريبية تتناسب معها  . ( 16) متابعتها وا 

علنننى دور التأهينننل والتننندريب  الدراسنننة التعنننرفاسنننتهدفت  (:م2116التنننو مننني ) دراسنننة إبنننراهيم-6
ير جديدة قادرة علنى مجابهنة مهنام سنرعة وفق معطيات ومعاي البشرية،المهني في تنمية المهارات 

وتوصنلت الدراسنة  واالبتكنار،التغّير وعلى تحسين مهاراتهم وكفايتهم باسنتمرار واالسنتعداد للتجديند 
إلننى أن منظومننة إعننداد المننوارد البشننرّية وتأهيلهننا مطالبننة اليننوم باسننتنباط الحلننول الكفيلننة بإكسننابها 

العاملين في مواطن العمل وعلى امتنداد حيناتهم المهنينة للمتدربين ومواصلة دعمها وتطويرها لدى 
 . (17)والعملية 

 منن مقتنرح تصنور : اسنتهدفت الدراسنة وضنع ) م2111)الربينع  إبنراهيمهيلنه عبند العزينز  -11
 الفتينات تواجنه التني المشنكالت منن  االجتماعينة للتخفينف الخدمنة فني الروحني العنالج منظنور
 أعننداد فنني زيننادة إحننداث، وأوصننت الدراسننة بضنرورة الريناضب اإليوائينة الندور فني األيتنام

 الفتينات أعنداد منع االجتماعينة ليتناسنب اتالمؤسسن بتلنك العنامالت االجتماعينة األخصنائيات
وعندم  ، المهنني نأدائهن تحسنن علنى نيسناعده ممنا واالهتمنام بإعندادهن وتندريبهن، ،اليتيمنات
 منن المسنتفيدات الفتينات مسنتوي رفنع إلى عيالسو ، ن األساسيعمله عن تعيقهم بأعمال نتكليفه
 ( . 17)  باهلل وتقوية إيمانهن والثقافية االجتماعية الناحية

هنننن ( : انتقنندت الباحثنننة وضننع دار التربينننة االجتماعينننة 1767دراسننة مننننار عمننار الشنننريف ) -11
د ، أبرزهنننا  قلنننة عننندعديننندة للبننننين فننني مكنننة المكرمنننة، ورصننندت الباحثنننة فننني دراسنننتها مالحظنننات

وقلة خبنراتهم ومهناراتهم فني ممارسنة العمنل المهنني داخنل الندار منا  ،المراقبين والمشرفين في الدار
رشنناد دورهننم فنني يننعكس سننلبا علننى  ، واالنتقننال المفنناجئ مننن النندار إلننى دار األبننناء بالنندارتوجيننه وا 

ئيين دون وضننع برنننامج للتهيئننة النفسننية مننن قبننل المرشنندين واألخصننا، أخننرى ومننن قسننم إلننى آخننر
وأهمية الحاجة إلي تنظيم دورات تدريبية لزيادة كفاءة وفاعلية األخصائيين االجتماعيين في الدار، 

 (  .13االجتماعيين العاملين بالدار )
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 ونستخلص من البحوث والدراسات السابقة ما يلي:
فنني مؤسسنننات الرعاينننة  االجتمننناعي األخصننائيأن هننناك صنننعوبات تواجننه عمنننل  -1

 المهنننننياإلعنننداد  فننننيوهنننني صنننعوبات راجعننننة إلنننى القصنننور م لأليتنننا االجتماعينننة
وصننعوبات راجعننة إلننى مؤسسننة  المجننال،هننذا  فنني االجتمنناعي للعمننل لألخصننائي

 األبناء بالدور.وصعوبات راجعة  العمل،

لأليتنام  فني مؤسسنات الرعاينة االجتماعينةتنم اختيارهنا للعمنل  التنيحاجة الكوادر  -2
هذا  فيممارسة المهنة  فيل ما هو جديد مستمر وتزويدهم بك وتعليمإلى تدريب 

  .المجال

لالحتيننناج منننن  الفعلنننيأن تنظنننيم الننندورات التدريبينننة يجنننب أن ينننتالءم منننع الواقنننع  -6
 فنننني مؤسسننننات الرعايننننة االجتماعيننننةجانننننب األخصننننائيين االجتمنننناعيين العنننناملين 

 .لأليتام

مشكلة الدراسنة الحالينة فني وانطالقًا من الدراسات السابقة وما انتهت إليه من نتائج يمكن تحديد 
" دراسنننننة االحتياجنننننات التدريبينننننة لألخصنننننائيين االجتمننننناعيين العننننناملين فننننني مؤسسنننننات الرعاينننننة 

 االجتماعية لأليتام بمكة المكرمة ". 

 ثانيا: أهمية الدراسة ومبررات اختيارها:

   -فيما يلي:  من األهمية بمكان تحديد األهمية التي يعلقها الباحث على دراسته ومبررات اختيارها
 دينننا أوصنانا النذين األيتنام وهنم قلوبننا علنى الغالينة الفئنة هنذه مناصنرة أهمينة وضنرورة -1

 الجنة. وسلم في عليه هللا صلى النبي مرافقة اليتيم كافل ثواب بهم وجعل بالعناية الحنيف
بشننكل يسننتوجب التصنندي لهننا  المعاصننرة،الزيننادة الملحوظننة لمشننكالت األيتننام فنني اآلونننة  -2

 علنى يحنث النذي ،الحنينف اإلسنالمي دينننا توجيهنات منن انطالقناً  وذلنك منها،التخفيف و 
 ومتطلباته. بشؤونه والقيام احتياجاته وتلبية بحقه إليه والوفاء واإلحسان ،اليتيم رعاية

 إحداث طريق عن العمل واألداء في مؤسسات الرعاية االجتماعية لأليتام أساليب تحسين -6
كسابهم ،وقدراتهم خصائيين االجتماعييناأل في مهارات تطوير  يتبعونها أنماط سلوكية وا 
 إلنيهم، الموكلنة المهنام تنفينذ سنرعة فني يننعكس ايجابينا النذي ، األمنرأعمنالهم أداء فني

   الدور.وتحقيق الجودة في الخدمات االجتماعية المقدمة لأليتام بتلك 
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عمننننننل األخصنننننننائيين أشننننننارت الدراسننننننات السننننننابقة أن هننننننناك صنننننننعوبات متعننننننددة تواجننننننه  -7
بدور الرعاية االجتماعية لأليتام وهي صعوبات راجعة إلى القصور  العاملين االجتماعيين

إلنننى  وحاجنننة األخصنننائيين االجتمننناعيين االجتمننناعيين،فننني اإلعنننداد المهنننني لألخصنننائيين 
 المجال. ة في هذا يممارسة المهنالمستمر وتزويدهم بكل ما هو جديد في  وتعليمتدريب 

يمكننننن مخططنننني البننننرامج  علميننننة،سننننة االحتياجننننات التدريبيننننة وقياسننننها وفننننق أسننننس أن درا -7
 دقنة،تحقق أهداف أكثر  مناسبة،من تصميم برامج تدريبية  السياسات،التدريبية وواضعي 

األمننر الننذي ينننعكس ايجابيننا المجننال، فنني هننذا  الفعلننيفنني ضننوء االحتينناج واقعيننة، وأقننرب 
 الدور.    ألبناء في هذه على مستوي ونوعية الخدمات المقدمة ل

 البشنرى، وأداةللعنصنر  وضنروريواسنتثمار هنام  األهمينة،أن التدريب عنصر حيوي بنالغ  -3
هو القنادر دائمنًا علنى  والمّدرب،المؤهل  االجتماعي واألخصائي التنمية،هامة من أدوات 

 .مخاطرهوالبعيد عن  نتائجه،الواثق من  لناصيته،المالك  عمله،
 دراسة:ثالثا: أهداف ال

االحتياجنننات التدريبينننة لألخصنننائيين  دراسنننةتسنننعى الدراسنننة إلنننى تحقينننق هننندف عنننام يتمثنننل فننني " 
وينبثق منه مجموعة من األهداف  االجتماعين العاملين في مؤسسات الرعاية االجتماعية لأليتام "

 :فيالفرعية تتمثل 
فني عيين العناملين التني يقنوم بهنا األخصنائيين االجتمناوالمهنام التعرف علنى المسنئوليات   -1

 مؤسسات الرعاية االجتماعية لأليتام.
فنني مؤسسننات التعننرف علننى الصننعوبات التنني تواجننه األخصننائيين االجتمنناعيين العنناملين   -2

 الرعاية االجتماعية لأليتام.
التنني يجننب أن يتبعهننا األخصننائيين االجتمنناعيين  التعننرف علننى تكنيكننات العمننل المهننني  -6

 االجتماعية لأليتام.في مؤسسات الرعاية العاملين 
فننني مؤسسنننات التعنننرف علنننى المعنننارف التننني يحتننناج األخصنننائيين االجتمننناعيين العننناملين  -7

  وتنميتها. اكتسابهاالرعاية االجتماعية لأليتام 
فنني التعننرف علننى المهننارات التنني يجننب أن تتننوفر فنني األخصننائيين االجتمنناعيين العنناملين  -7

 مؤسسات الرعاية االجتماعية لأليتام.
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ل إلنننى تصنننور مقتنننرح لبرننننامج تننندريبي لألخصنننائيين االجتمننناعيين العننناملين فننني الوصنننو   -3
 لأليتام.مؤسسات الرعاية االجتماعية 

 رابعًا: مفـاهيم الدراسة:

 مفهوم التدريب:-1
األعمال بحكم  فيوهو مفتاح التوسع المستمر  البشرية،أحد وسائل تنمية الموارد  هو التدريب

 (.13جديد ) أي قدرته المرنة على التعامل مع
حتى يصبح أكثر معرفة التدريب، عملية  فيوالعنصر البشرى هو الثروة الحقيقية والمتغير األهم 

 (.12واستعدادًا وقدرة على أداء المهام المطلوبة منه بالشكل المناسب وبابتكار )
وهو أحد  ،ل دارةأحد الوظائف الرئيسية هو فالتدريب  التدريب،حاجة إلى  فيحد ليس أوال يوجد 

الكاملة  الفاعليةوتحقيق  والمؤسسي، والتنظيمي الذاتيالمحاور الضرورية لعملية التنمية والتطوير 
 لها.

يهدف إلى تلبية االحتياجات التدريبية الحالية  مخطط، إداريجوهرة نشاط  فيوالتدريب 
 فيبما يسهم  هاراته،موتحسين  اتجاهاته،وتدعيم  معارفه،من خالل زيادة  الفرد،والمستقبلية لدى 
 (.16المنظمة ) فيوزيادة اإلنتاجية  العمل، فيتحسين أداءه 

 الذيالعاملين الجدد للعمل  لتأهيلتستخدم  التي المناسبة،والتدريب هو " مجموعة الطرق العلمية 
 (.21وتزويد العاملين الحاليين بالمهارات الالزمة ألداء وظائفهم بنجاح ) به،سيقومون 
أو وسائل نقل الخبرة  التدريب،بوسيلة أو أكثر من وسائل  الفرد،تطوير وتنمية سلوك  وهو عملية

 (.21بغرض تحقيق معيار أداء مرغوب فيه ) االتجاهات،مجال المعرفة أو المهارة أو  في
تهدف إلى إحداث تغييرات محددة ذهنية وسلوكية  الفرد،وهو عملية منظمة مستمرة محورها 

 التيوالمنظمة  يؤديه، الذيياجات محددة حاليًا ومستقبليًا، يطلبها الفرد والعمل وفنية، لمقابلة احت
 (.22يعمل فيها )

" أحد وظائف إدارة منظمات الرعاية  وفى ضوء هذه الدراسة يمكن تعريف التدريب بأنه:
 اعيين،االجتميهدف إلى تلبية االحتياجات التدريبية الحالية والمستقبلية لألخصائيين  االجتماعية،

 بنجاح.ألداء وظائفهم  مهاراتهم،وتنمية  اتجاهاتهم،وتدعيم  معارفهم،من خالل زيادة 

وترجننع أهميننة التنندريب إلننى المزايننا العدينندة التنني نحصننل عليهننا مننن وراءه، وهننذه المزايننا تتمثننل فنني 
(26 :)- 
 الخبرات.الفرصة لصقل المهارات واكتساب  إتاحة-1
 بالعمل.ت المتعلقة بالمعلومات والبيانا التزود-2
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 العاملين. وفاعليةمستوى كفاءة  رفع-6
 المنظمة.وتنسيق اتجاهات العاملين لتحقيق أهداف  توحيد-7

ويرفع  بالنفس،المنظمة الثقة  في" أنه يكسب الموارد البشرية  وللتدريب أيضًا مزايا أخرى منها
وتهيئة  المقدمة،ودة الخدمة إضافة إلى تحسين ج بالمسئولية،وينمى الشعور  المعنوية،الروح 

أو  ويقلل من التوتر الناجم عن نقص المعارف أو الخبرات واإلبداع،البيئة المناسبة للتطوير 
 (.27ويزيد من الوالء واالنتماء للمنظمة ) المهارات،

 -(: 27وفى ضوء مزايا التدريب وأهميته يمكن تحديد ثالثة اتجاهات للتدريب وهي كالتالي )
إليها، حاجة  فييستهدف هذا االتجاه تزويد المتدرب بمعلومات جديدة هو  اه نظري:( اتجننن1)

من قبل المؤسسات  عليهاوتذكيره بمعلومات هامة حصل  لديه،المعلومات الخاطئة  وتصحيح
 منها.تخرج  التي التعليمية

 متدرب،اليستهدف هذا االتجاه تدعيم االتجاهات االيجابية لدى  ( اتجنناه نفسي وسلوكي:2)
ضعاف أو إلغاء االتجاهات السلبية  إيجابية محلها إن والعمل على إحالل اتجاهات  لديه،وا 

 أمكن.
يستهدف هذا االتجاه إكساب المتدرب مهارات جديدة تساعده على القيام بعمله ( اتجننناه عملي: 6)

لدى  ة بالفعلإلى تحسين المهارات الموجود العمليكذلك يهدف االتجاه  أكثر،بكفاءة وفعالية 
تقانه بأكبر درجة  فيبما يساهم  المتدرب،  ممكنة.ارتفاع معدالت أداءه لعمله وا 

 -(: 23ويوضح الشكل التالي عناصر وأطراف العملية التدريبية )
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تحقيق أهدافه، تتوقف على مدى  فيالنهائية للتدريب وكفاءته  الفاعليةويجب التأكيد هنا بأن 
 وأطرافه.بين عناصره التكامل والترابط 

 الجماعي،النقاش  الحوار، المحاضرة،"  وهناك أنواع عديدة من األساليب التدريبية نذكر منها:
المباريات  المبرمج، التعليمتدريب الحساسية،  األدوار،تمثيل  الحاالت،دراسة  االستقصاءات،

 التدريبين يختار األسلوب الزيارات الميدانية ... وغيرها " وعلى المدرب المتميز أ اإلدارية،
 (.23يساعده على تحقيق األهداف التدريبية ) الذيالمناسب 

 -(: 22وهناك مجموعة من الشروط يجب توافرها لضمان فاعلية الجهود التدريبية وهي)
مسئولياتها، المنظمة كأحد  في العليايجب أن تمارس مسئولية التدريب بواسطة اإلدارة  -1

 واقتصاد. وفاعليةالعامة بكفاءة  يكفل تحقيق األهداف بما
 للمنظمة.يجب أن يكون التدريب عملية مخططة ومستمرة توجه نحو األهداف العامة  -2
على أن تخصص االعتمادات المالية  منظمة،يجب دراسة احتياجات التدريب كعملية  -6

  .وأن يخطط وقت التنفيذ ومكانه وطريقته وفقًا ألولويات هذه االحتياجات لها،الالزمة 
للوقوف على مدى مقابلة هذه النتائج  دورية،يجب تقييم نتائج التدريب بصفة  -7

ومدى ما يكون هناك من ثغرات  برامجه،ومدى نجاح  التدريب،لالحتياجات األصلية من 
 البرامج.أو مشكالت عاقت نجاح 

 ويمكن تقسيم مراحل عملية التدريب إلى أربعة مراحل أساسية وهي: 
 لتدريبية.اتحديد االحتياجات  -1
 التدريبية.تصميم البرامج  -2
 التدريب.تنفيذ برامج  -6
 (2رقم ) موضح بالشكلتقييم فعالية التدريب كما هو  -7

. 
 

 

 
 

 يوضح مراحل عملية التدريب (2شكل رقم )

 

 

 مرحلة عملية الندريب

 التدريبية تحديد االحتياجات

 

 الندريبية 

 تصميم البرامج التدريبية
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 تنفيذ برامج التدريب
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للمنظمة  التدريبيالتخطيط للنشاط  فيوتعتبر عملية تحديد االحتياجات التدريبية ركنًا أساسيًا 
جهد كتب  أليالبداية واالنطالق الرئيسية ونقطة  كلها،فعالية العملية التدريبية  فيوعاماًل حاسمًا 

  واالستقرار.له النجاح 

 مفهوم االحتياجات التدريبية:-2
تحديد االحتياجات  فيبصفة أساسية على مدى الدقة والموضوعية  التدريبييرتكز النشاط 

مة هذه وترج لألفراد،لتنمية وتطوير المعارف واالتجاهات والمهارات المختلفة  المناسبة،التدريبية 
 (.26االحتياجات إلى سياسات وبرامج تدريبية تحقق األهداف األساسية لهذا النشاط )

فكما أن الطبيب ال  التدريبية،وتحديد االحتياجات التدريبية تمثل مرحلة التشخيص بالنسبة للعملية 
فإن من الصعب تحديد  المرض،يستطيع أن يصف العالج قبل فحص المريض وتحديد نوع 

بدون التحديد الدقيق  التدريبية،الذين يشملهم التدريب وأهداف التدريب ومحتوى البرامج  األشخاص
 (.61لالحتياجات التدريبية ) والموضوعي

 الحاجة،تحاول التوصل إلى تصور واضح ومحدد لمفهوم  التيوتتعدد وتتنوع الرؤى واالتجاهات 
حياة  فيجة تمثل شيء أصيل وثابت كون الحا فيلهذا المفهوم يتمثل  الحقيقيإال أن الجوهر 

إطار  فيالبشر وهي نتيجة حتمية لتفاعل األفراد مع بعضهم البعض كأفراد وجماعات ومؤسسات 
 (.61البيئة المحيطة )

فإن عدم التمكن من إشباع الحد  لبقائه، نسان وتمثل سبب ونتيجة لولما كانت الحاجة مالزمة 
سلبًا على قدرة ودافعية اإلنسان نحو التواصل  يؤثر األساسية،األدنى من االحتياجات 

 واالستمرار.
حاولت تحديد مفهوم واضح ودقيق لالحتياجات التدريبية فهناك من  التيوتتنوع وجهات النظر 

والمتعلقة  الفرد، فيينظر لالحتياجات التدريبية على أنها " مجموعة التغيرات الواجب إحداثها 
أو  ،يتمكن من أداء وظيفته الحالية بكفاءة أكبر لكيواتجاهاته  بمعارفه ومهارته وأدائه وسلوكه

  (. 62) أعلىلجعله الئقًا لشغل وظيفة 
حالية  إنسانية،ضعف أو نقص فنية أو  نواحيوهناك من ينظر لالحتياجات التدريبية على أنها " 

عديلها أو تنميتها يراد تغييرها أو ت اتجاهاتهم،قدرات العاملين أو معلوماتهم أو  في محتملة،أو 
 (.66عن طريق التدريب " )

 فيوهناك من ينظر لالحتياجات التدريبية أيضًا على أنها " جملة التغييرات المطلوب إحداثها 
تواجههم  التيوالسيطرة على المشكالت  أدائهم،بقصد تطوير  األفراد،معارف ومهارات واتجاهات 

(67.)  
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فيه، للمنظمة باألداء المرغوب  الفعليلية مقارنة األداء " عم وتحليل االحتياجات التدريبية هي
 (. 67يمكن معالجتها أو سدها بالتدريب " ) التيحجم الفجوة  لتحديد

 الفعلي" أنه طالما بقيت هناك فجوة قائمة بين األداء  David Osbornويؤكد " ديفيد أوسبورن 
 فيوهو تعادل الفجوة الموجودة  ائمة،قللمنظمة واألداء المرغوب فيه، تبقى هناك حاجة تدريبية 

  (.63األداء )
 القصور،ويجب التأكيد على أن االحتياجات التدريبية ال تقتصر فقط على جوانب الخلل أو 

بذلك تعنى المعلومات واالتجاهات والمهارات المراد  فهي معينة،ولكنها تمتد إلى جوانب تطويرية 
وذلك  تكنولوجية،ة تغييرات متوقعة سواء كانت تنظيمية أو أو المطلوبة لمواجه الفرد،تنميتها لدى 

  تنفيذها.إلعداد العدة الستقبالها وسالمة 
فيكاد  بينها،بينًا  ابتعادوال نلحظ  والتعريفات السابقة تضم في مجملها ومضمونها بنودًا أساسية

ن المتدربين منها يراد تمكي التييجمع الكل على أنها " تتضمن المعارف والمهارات واالتجاهات 
كسابهم إياها و  وهي  معين،بهدف تحسين األداء ومواجهة المشكالت، أو تعديل وتطوير سلوك  "،ا 

 الفعليبين الدور  أي يكون،أن  ينبغيباختصار تمثل الفرق بين ما هو كائن فعال وبين ما 
هذا  عليهن يكون أ ينبغيوالدور المتوقع، وبمعنى آخر الفرق بين واقع أداء المتدرب حاليا وما 

  مستقباًل.األداء 
بهدف  ومسحية،إجراء بحوث ميدانية  ويتطلب تحديد االحتياجات التدريبية في المنظمات،

ويمكن أن تستخدم أساليب مثل  ككل،األفراد وجماعات العمل والمنظمة  احتياجاتالتعرف على 
 لمناقشات الجماعية " وا الشخصية،والمقابالت  المباشرة،والمالحظة  االستقصاء،"قوائم 

 (.63المنظمة ) فيتجميع البيانات الالزمة لتقدير االحتياجات التدريبية  في
تسعى المنظمة  التيضوء األهداف  في ويجب أن تحدد االحتياجات التدريبية داخل المنظمة،

يبية ويرجع الربط بين األهداف التنظيمية واالحتياجات التدر  معينة،لتحقيقها خالل فترة زمنية 
 -(: 62) لسببين هما

أهداف المنظمة يتم تحقيقها من خالل مساهمات األفراد والجماعات المختلفة داخل  أن-1
األصل مستمدة من األهداف  في داخل المنظمة هيكما أن أهداف األفراد والجماعات  المنظمة،
 للمنظمة.العامة 

للمنظمة  الحاليقارنة بين األداء االحتياجات التدريبية غالبا ما تكون نتيجة لعملية م أن-2
 في هيتحقيق األهداف التنظيمية  فيوالفشل  عليها،واألهداف التنظيمية المحددة والمتفق 

 فيتحقيق األهداف على مستوى الفرد والجماعات داخل المنظمة  فيالحقيقة محصلة للفشل 
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أو الجماعة يعتبر تحقيق األهداف على مستوى الفرد  فيكما أن الفشل  الحاالت،كثير من 
  تدريبية.مؤشر واضح لوجود احتياجات 

ويمكنننن تحديننند االحتياجنننات التدريبينننة فننني المنظمنننة علنننى ثنننالث مسنننتويات هننني الوظيفنننة، والفنننرد، 
 -(: 66) والمنظمة ككل، وذلك على النحو التالي

 تقدير االحتياجات التدريبية على مستوى الوظيفة: -أ
والمعرفة الالزمة  المعلومات،جموعة من العوامل منها حجم وظيفة على م أي فييعتمد األداء 

والمشاعر  النفسية،وطبيعة االتجاهات  لها،والقدرات المطلوبة  المهارات،ونوعية  الوظيفة،ألداء 
على متطلبات محددة  تحتويكما أن بطاقات توصيف الوظائف غالبا ما  لممارستها،الالزمة 
 الوظيفة،تحديد االحتياجات التدريبية لشغل  فياألساس  تمثل هذه المتطلبات الوظيفة،لشغل 

كما أنها تحدد كل ما يحتاج الفرد أن يعرفه ويكون  بالفعل،يشغل الوظيفة  عمنبصرف النظر 
 .شغل الوظيفة وأداء متطلبات العمل بنجاح فيقادر على عمله إذا رغب 

 تقدير االحتياجات التدريبية على مستوى الفرد: -ب
ياجات التدريبية على مستوى الفرد من االحتياجات التدريبية على مستوى الوظيفة، تنبع االحت

فالفرد غالبا يمتلك قدر من المهارات والمعارف والقدرات تمكنه من ممارسة أنشطة عمله، ولكن 
، ويكون لدى هذا الشخص ةوظيفة جديدة ألول مر  فيليس من المتوقع أن يتم تعيين شخص 

تحتاجها الوظيفة، ولذلك فإنه ببساطه يمكن تقدير  التيارات والمعارف كافة القدرات والمه
االحتياجات التدريبية على مستوى الفرد، عن طريق تقدير الفجوة بين ما يمتلكه الفرد من قدرات 
ومهارات ومعارف، وما تحتاجه الوظيفة من قدرات ومهارات ومعارف، كما أن محتويات وطبيعة 

من فترة ألخرى، مما يؤدى إلى ظهور احتياجات تدريبية على مستوى أنشطة العمل قد تتغير 
 الفرد.  

 تقدير االحتياجات التدريبية على مستوى المنظمة: -جن
تجميع  هاباعتبار  األول: يمكن النظر لالحتياجات التدريبية على مستوى المنظمة من منظورين

بارها تجميع لالحتياجات التدريبية على باعت والثاني: الوظائف،لالحتياجات التدريبية على مستوى 
وقد يحتاج األمر إلى إجراء نوع من  ،يشغلونها التيعن الوظائف  مستوى األفراد بصرف النظر

 فيوتتوقف درجة العمق  المنظمة،لتقدير االحتياجات التدريبية على مستوى  التنظيميالتحليل 
وغالبا ما يركز هذا  ،ياجات التدريبيةعلى التوقيت والغرض من تقدير االحت التنظيميالتحليل 

والخطط المستقبلية المطلوب  للمنظمة، الحالياألداء  هما:النوع من التحليل على عنصرين 
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السياسات واالستراتيجيات واإلجراءات  فيتغييرات متوقعة  أياالعتبار  فيمع األخذ  تنفيذها،
 فيالحسبان أن النقطة األساسية  فيذ ، ويجب األخاألداء فيواألساليب التكنولوجية المستخدمة 

وأن  تدريبية،أن تتأكد من وجود احتياجات مستواها هو تقدير االحتياجات التدريبية أيًا كان 
 األداء.حل مشكلة انخفاض  إلىالتدريب سوف يؤدى 

 اليتيم: مفهوم-6
 وال تشركواهللا  عبدواوا جاء ذكر اليتيم أو اليتامى في كثير من اآليات القرآنية، منها قوله تعالى: "

(، وقوله ليس البر أن 63به شيئًا وبالوالدين إحسانًا وبذي القربى واليتامى والمساكين" )النساء: 
تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من أمن باهلل واليوم اآلخر والمالئكة والكتاب 

ن وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب" والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكي
(، وقوله تعالى: "أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم وال يحض على 133)البقرة: 

[ وآيات أخرى 6( وقوله تعالى "فأما اليتيم فال تقهر"  الضحى 6ن  1طعام المسكين" )الماعون: 
 كثيرة.

ن باليتيم لما في ذلك من منافع ورحمة لمن يهتم أما السنة فقد جاءت أيضًا حاضنة على اإلحسا
وسلم رجل يشكو قسوة  عليهباليتامى، فعن أبي الدرداء رضي هللا عنه قال: أتى النبي صلى هللا 

يلين قلبك؟ وتدرك حاجتك؟ أرحم اليتيم وأمسح رأسه  نوسلم: أتريد أ عليهقلبه، فقال صلى هللا 
 ".وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك

 ن هو:واليتيم في أصل إطالقه اللغوي 
 يتيمة.درة  مثاًل:، فيقال ويتيمةالعرب يتيم  د: فكل منفرد ومنفردة عناالنفرادن  1
 بره.ن الغفلة: وبه سمى اليتيم يتيمًا ألنه يتغافل عن  2
 عنه.ن اإلبطاء: ومنه أخذ اليتيم ألن البر يبطئ  6
في صفات والضعف والبطء والحاجة، وتلك  االنفرادى فكلمة اليتيم في أصلها اللغوي تدل عل  

واقع الحال لليتيم في الغالب، أما اليتيم في الشرع: فهو من فقد أباه وهو دون البلوي، آخذًا من 
 داود. أبو( رواه احتالم.وسلم )ال يتم بعد  عليهحديث الرسول صلى هللا 

ت أمه، ومن مات أبواه فهو لطيم، إال أن الذي تمو  والعجيوتقول العرب: اليتيم الذي يموت أبوه، 
أسم اليتيم يطلق تجاوزًا لكل من فقد أحد والديه أو كالهما، ويقال للصبي يتيمًا إذا فقد أباه قبل 

 فإن تزوجت زال عنها اسم اليتيم تتزوج،لم  البلوي، فهو يتيم حتى يبلغ الحلم، ويقال للمرأة يتيمة ما
(71.) 
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لذا  األلفاظ،غنى في  لمة لغويًا، ومعلوم ما في لغتنا العربية منالك إطالقهذا كله في أصل 
، ومن فقد أبواه اللطيم، فمن فقد أمه فيحصل له اليتم بوجه من العجيأطلقوا على من فقد أمه 

الوجوه، إذا يحرم من العطف والحنان وباقي األمور التي ال يمكن تعويضها من غير األم، وفقد 
العرفي  االستخداملعائل فبوجوده يبقى المورد موجودًا، أما من حيث ه اناألب مؤثر من حيث أ

 (.71)في الوقت الحاضر فإن اليتيم يطلق على من فقد أحد أبويه
أحضان  في ينشئواكما يمكن القول بأن األيتام " هم كل من ال تسمح لهم ظروفهم العائلية أن 

 الستغاللهمافاة أحدهما أو كالهما أو وذلك نتيجة إلهمال الوالدين أو و  طبيعية،أسرهم نشأة 
فيها أو يكون الحرمان نتيجة سقوط  واالتجارإلدمان المخدرات  غير مشروع أو استغالاللألطفال 

 (.72الوالية األبوية عن األيتام" )
كما يعرف اليتيم " بأنه الذي يحرم من األب بسبب الوفاة اعتبارًا من يوم والداته أو خالل فترة 

 (: ن76وهناك من يحدد اليتيم على مستويين ) "،زول عنه صفة اليتيم ببلوغهطفولته وت
 المنفرد.نصف يتيم أو اليتيم  عليهألم أو األب( ويطلق االمستوى األول: وهو وفاة أحد الوالدين )

اليتيم  عليهالمستوى الثاني: هو وفاة كل من األب واألم معًا، فالحرمان من الوالدين بالوفاة يطلق 
 التام.زدوج أو اليتيم الم
فقد يفقد الطفل أبويه ألي سبب من  كليهما،يلحق باأليتام من كان مجهول األب واألم أو و 

حادث مروري وما أكثرها  الحج، أو موهو صغير، وقد يفقداه في زحا الوالداناألسباب، فقد يتوفى 
أو الخال أو  العم يجد م قدأن العناية بهذه الفئة قد تكون أفضل، فاليتي وال شكفي أيامنا هذه، 

ول األبوين ألي سبب من األسباب ال يجد أياً من ذلك إال رحمة هالجد أو القريب، أما مج
 وأبقى.الرحمن الرحيم وهو خير 

تأكيدًا لهذا األمر وحتى يزول األشكال الذي يرد إلى بعض الناس ومحبي الخير فقد صدرت   
هن حول 27/12/1716:  وتاريخ 21311واإلفتاء برقم  فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية

هذا األمر وجاء فيها ما نصه )إن مجهولي النسب في حكم اليتيم لفقدهم لوالديهم بل هم أشد 
إليه عند الضرورة، وعلى  يلجئونحاجة للعناية والرعاية من معروفي النسب لعدم معرفة قريب 

ه يدخل في األجر المترتب على كفالة اليتيم طفاًل من مجهولي النسب فإن لذلك فإن من يكف
وسلم" أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج  عليهه صلى هللا للعموم قو 

 " رواه البخاري" بينهما شيئًا" 
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 لأليتام:الرعاية االجتماعية مفهوم - 7
بأنها نسق منظم  بصفة عامة " عيةلرعاية االجتمااالجتماعية " ايعرف معجم مصطلحات العلوم 

 مالئمةللوصول إلى مستويات  والجماعات،إلى مساعدة األفراد  يهدف االجتماعية،من الخدمات 
 (.77للمعيشة والصحة )

" على أنها مجموعة من الخدمات  االجتماعيةإلى الرعاية  Websterر تتشير موسوعة وبسو 
كومية أو األهلية، وذلك لمساعدة الفئات المحرومة التي تقدم من خالل المنظمات الح االجتماعية

 (. 77أو الجماعات الخاصة " )
تعتبر بمثابة أحد  االجتماعيةالرعاية  أن“ Charles & trop manمان ويرى تشارلز وتروب 

األساسية من مأكل وملبس ورعاية  باالحتياجاتالنماذج التي يتضمنها المجتمع إلمداد أفراده 
 (.73شخصية وغيرها" )

على أنها "تلك الجهود  االجتماعية" إلى الرعاية  Ronald Fredericوأشار رونالد فريدريك 
داء وظيفتهم بكفاءة أكثر كأفراد أالحكومية وغير الحكومية، لمساعدة أعضاء المجتمع على 

 (.73المنظمة ") االجتماعيةمشاركين في هياكله 
جموعة الخدمات االجتماعية التي تقدم لألطفال " بأنها ملأليتام  وتعرف الرعاية االجتماعية

 ،التعليميةكافة نواحي الحياة االجتماعية، النفسية، الصحية، األيتام ومن في حكمهم، تشمل 
بهدف توفير بيئة اجتماعية تربوية سليمة تساهم في بناء الفرد ليكون عضوًا فاعاًل  ،والترفيهية

  (.72" ) يساهم في بناء مجتمعه
 الذين السن صغار وهم األسرية الرعاية من المحرومين لفئة المملكة في المؤسسية عايةالر  وتقدم
 مؤسسات خالل من األسباب، من لسبب رعايتهم على قادرة غير أسر لهم والذين ،أسرهم فقدوا
 (.  76) الدولة تديرها ،إيوائية

برعاية  تهتم التي ؤسساتالم "جميع أنها على لأليتام اإليوائية الرعاية مؤسسات ويعرف الباحث
 الصحية الرعاية توفر األسرية حيث الرعاية لديهم تتوفر ال حكمهم، ممن في ومن األيتام األطفال

الرعاية  المؤسسات إدارة هذه على وتشرف ،المناسب والترويحية والتعليمية والنفسية واالجتماعية
 االجتماعية "   الشئون بوزارة ماأليتا لرعاية العامة اإلدارة إدارات إحدى وهياإليوائية، 

 -(: 71وتهدف مؤسسات الرعاية االجتماعية لأليتام إلي)
ن تربويًا ن  تعليميارعاية شاملة دينيًا ن ماليًا ن اجتماعيًا ن  ومن في حكمهماأليتام األبناء  رعاية-1

 ترفيهيًا.مهنيًا ن صحيًا ن 
يجاد بيئة األيتام وحمايتهم من المؤثلألبناء األمان  توفير-2 رات واالتجاهات الفكرية الضالة وا 

 ومجتمعهم.صالحة لتنشئتهم ليكونوا أعضاء نافعين ألنفسهم 
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 قويمة.األيتام وتربيتهم تربية إسالمية  األبناء المبادئ والفضائل اإلسالمية في نفوس غرس-6
 لهم.األيتام بتوفير حياة كريمة آمنة األبناء المعاناة والعوز عن  رفع-7
 قدراتهم.تأهياًل علميًا ومهنيًا بما يتوافق مع  ومن في حكمهماأليتام األبناء  هيلتأ-7
القدر المناسب من اإلشباع العاطفي واألمن النفسي واالجتماعي، ومن ثم قدرتهم على  تحقيق-3

 مجتمعهم.تحمل مسؤوليتهم بأنفسهم، واإلسهام في بناء 
دماج األبناء األيتام في أفضل األساليب التربوية في عملية ال إتباع-3 تنشئة االجتماعية وا 

 مجتمعهم بطريقة سلسة وتلقائية.

 خامسا: النظرية التي استندت عليها الدراسة: 
 المعاصر،تعتبر" نظرية األنساق " من أهم االتجاهات العلمية الحديثة السائدة في الفكر اإلداري 

وتحدد نسق، خرجات ألي نظام أو حيث توفر إطارا عاما يوضح العالقة بين المدخالت والم
 . (71) وتربط بينهما في تكوين متكامل معين،العوامل الخارجية والداخلية المؤثرة في نشاط 

( مكونات منظومة التدريب في ضوء نظرية األنساق أو ما يطلق عليها 6ويوضح الشكل رقم )
 أحيانا نموذج المدخالت والمخرجات.

 (6شكل رقم )

 

 
 
 
 
 
 
 

 -(: 72ن الحديث عن هذه المكونات بإيجاز كالتالي )هذا ويمك
  وهي:التدريب  عليهايقوم  التيوهي المكونات األساسية  المدخالت:-1
  تدريبهم.المطلوب  األفراد-أ
  لهم.والمعارف والمهارات المطلوب إكسابها  الخبرات-ب
  ومسئولين.من مدربين  التدريبيبالعمل  القائمين-جن
 خصصة للتدريب والمساعدات التدريبية من أجهزة وأدوات. الم الميزانيات-د

 

 
 

 

(4) 

  ذية العكسيةالت

(3) 

 مخرجات التدريب

(2) 

 األن طة التدريبية

 إدارة التدريب

(1) 

 

 مدخالت التدريب

 مكونات منمومة التدريب 

 

 المن أة 
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تقوم بها المنظمة من أجل األداء األمثل للوظائف  التيوهي اإلجراءات  العمليات التحويلية:-2
  -في: التدريبية وتتمثل 

  التدريبية.االحتياجات  تحديد-أ
عداد المناهج والمواد  تصميم-ب   العلمية.البرامج التدريبية وا 
  التدريبية.المساعدات  تجهيز-جن
  التدريب.المدربين وتهيئتهم للقيام بمهام  إعداد-د
  المختلفة.البرامج التدريبية واإلشراف على األداء خالل مراحله  تنفيذ-هن
  منه.وتقدير كفاءته والعائد  التدريبيوتقييم النشاط  متابعة-و
 أنواع من النتائج أو المخرجات وهي: يتجه النظام التدريبي نحو تحقيق ثالثة  المخرجات:-6
إكساب المتدربين معارف جديدة ومهارات وقدرات سلوكية  فيتتمثل  المخرجات البشرية:-أ

  جديدة.
وتحسين جودة  الضائع،وخفض الوقت  النتائج،تحسين  فيوتتمثل  المخرجات المادية:-ب

  .األداء فيمعدل الخطأ  وانخفاض العمالء،شكاوى  واختفاء العمل،
 األفضل،وعالقاتهم اإلنسانية  للمتدربين،السلوك الجديد  فيوتتمثل  المخرجات السلوكية:-جن 

قبالهم وتحمسهم   ، ومن ثم توفير درجات أعلى من الفهمللتعليماتوسرعة استيعابهم  للعمل،وا 
 ماء.باالنتوتعميق شعورهم  الوظيفة،وزيادة إحساسهم بواجبات  المنظمة،واإلقناع لديهم بأهداف 

  Feed Backالتغذية العكسية أو المرتدة: -7
البد  والتي" يقصد بالتغذية العكسية أو المرتدة " تلك البيانات والمعلومات عن طبيعة المخرجات، 

ضافات وتغييرات  فيمن االستفادة منها  المدخالت، ولتحقيق ذلك بشكل  فيإحداث تحسينات وا 
إدارة التدريب مركز للمعلومات، ترد إليه األرقام  فعال، فإنه من األفضل أن يكون لدىو كفء 

حققتها البرامج التدريبية، وتبوب هذه البيانات  التيتوضح النتائج  التيوالمؤشرات والبيانات، 
وتصنف و تحفظ وتكون معدة لالستعمال عندما تطلبها إدارة التدريب، وتوجد فيها " تقارير 

واالحتياجات التدريبية"، وتعتبر  –وتقارير المالحظة  –واالستقصاءات  –والسجالت  -المدربين 
عملية صنع القرارات، وتحديد األهداف، وتصميم الخطط ووضع  فيهذه المعلومات حجر الزاوية 
 .المستقبل القريب والبعيد  فيالبرامج المطلوبة والمناسبة 
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 :سادسًا: تساؤالت الدراسة

يتمثل في " ما االحتياجات التدريبية لألخصائيين تسعى الدراسة إلى اإلجابة على تساؤل عام 
" وينبثننننق منننننه مجموعننننة  ؟االجتمنننناعيين العنننناملين فنننني مؤسسننننات الرعايننننة االجتماعيننننة لأليتننننام

 التساؤالت الفرعية التالية:
فنني مؤسسننات المسننئوليات التنني يقننوم بهننا األخصننائيين االجتمنناعيين العنناملين و  مننا المهننام -1

 ؟ الرعاية االجتماعية لأليتام
فننني مؤسسنننات الرعاينننة الصنننعوبات التننني تواجنننه األخصنننائيين االجتمننناعيين العننناملين  منننا  -2

 االجتماعية لأليتام؟ 
فني التني يجنب أن يتبعهنا األخصنائيين االجتمناعيين العناملين  تكنيكات العمل المهنني ما  -6

 مؤسسات الرعاية االجتماعية لأليتام؟ 
فنننني مؤسسننننات الرعايننننة ن العنننناملين المعننننارف التنننني يحتنننناج األخصننننائيين االجتمنننناعيي مننننا -7

  وتنميتها؟ اكتسابهااالجتماعية لأليتام 
فنني مؤسسننات المهننارات التنني يجننب أن تتننوفر فنني األخصننائيين االجتمنناعيين العنناملين  مننا -7

 الرعاية االجتماعية لأليتام؟ 
تندريبي لألخصنائيين االجتمناعيين العناملين فني مؤسسنات اللبرننامج لمقتنرح التصور ال ما  -3

  لأليتام؟ية االجتماعية الرعا
 سابعا: االستراتيجية المنهجية للدراسة:

حيث أنها  أهدافها،مع  اتساقاهذه الدراسة إلى نمط "الدراسات الوصفية"  : تنتمينوع الدراسة-1
والدراسة الحالية تستهدف  التحديد،صفة  عليهاتستهدف تقرير خصائص ظاهرة معينة يغلب 

ت المتعلقة باالحتياجات التدريبية لألخصائيين االجتماعيين العاملين دراسة وجمع الحقائق والبيانا
 مؤسسات الرعاية االجتماعية لأليتام. في
الدراسة الراهنة على منهج  اعتمدتفقد  وأهدافها، واتساقا مع نوع الدراسة :المنهج المستخدم-2

 وأهدافها.الية " ألنه من أنسب المناهج مالئمة لطبيعة الدراسة الح االجتماعي"المسح 
  مجاالت الدراسة:-6
في مؤسسات الرعاية االجتماعية لأليتام لهذه الدراسة  المكانيتحدد المجال : المجال المكاني-أ

 -بمدينة مكة المكرمة وهذه المؤسسات هي: 
 “.مكة  –الجمعية الخيرية لرعاية األيتام " أم الجود  -
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 مؤسسة رعاية الفتيات بمنطقة مكة المكرمة. -
 “.مكة  –األيتام بمنطقة " النزهة دار  -
 مؤسسة كافل لرعاية األيتام بمنطقة مكة المكرمة. -
 دار الزهور لرعاية األيتام. -
األخصائيين في حصر شامل لجميع تحدد المجال البشرى لهذه الدراسة  المجال البشرى:-ب 

كر " بمنطقة مكة في مؤسسات الرعاية االجتماعية لأليتام " السالفة الذاالجتماعيين العاملين 
 اجتماعي. أخصائي (73وبلغ عددهم )المكرمة 

منن 7/6/2113تحندد المجنال الزمنني للدراسنة الميدانينة فني الفتنرة الزمنينة منن المجال الزمنني: -جن 
 من.27/6/2113إلى 

اعتمدت الدراسة بشكل أساسي على " االستبانة " وهني األداة الرئيسنية فني هنذا  :أدوات الدراسة-7
حنرص الباحنث أن تشنتمل االسنتمارة للدراسة، وقد  والتصوري النظريوهي ترجمة ل طار البحث، 

مننننع طبيعننننة  تننننتالءموأن  البحننننث،تننننرتبط بموضننننوع  التننننيعلننننى معظننننم النقنننناط الرئيسننننية والفرعيننننة 
  التالية:وقد تمت طبقا للخطوات  المبحوثين،

سنننابقة ذات الصنننلة بموضنننوع باالعتمننناد علنننى الدراسنننات ال تبانةتكنننوين الصنننورة المبدئينننة لالسننن-1
  بالموضوع.فضال عن بعض الكتابات النظرية المتصلة  الدراسة،

والخبننراء  االجتماعيننة،( مننن أسنناتذة الخدمننة 12بعرضننها علننى عنندد ) بانةصنندق االسننت اختبننار-2
  وصدقها.، للتأكد من مدى صالحيتها في مجال الرعاية االجتماعية لأليتامالعاملين 

صننورتها  فنني بانةحتننى صننارت االسننت المحكمننين،ضننوء أراء  فننيت الالزمننة إجننراء التعننديال تننم-6
 النهائية.
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 ثامنًا: نتائج الدراسة الميدانية: 

 النتائج الخاصة بوصف مجتمع الدراسة:-1

 (1جنندول رقنننم )
 يوضننح النوع للمبحوثننين

 
 % ك النوع
 22،1 73 ذكر
 13،6 11 أنثى
 %111 73 المجمننننننوع

 ( إلننننننني تزايننننننند أعنننننننداد  األخصنننننننائيين االجتمننننننناعيين العننننننناملين 1شنننننننير بياننننننننات الجننننننندول رقنننننننم )ت 
فنننني مؤسسننننات الرعايننننة االجتماعيننننة لأليتننننام  مننننن الننننذكور عننننن اإلننننناث،  حيننننث بلغننننت نسننننبتهم) 

(، وقند يفسنر ذلنك بنأن طبيعنة %13،6(، مقارنة بالنسبة اإلجمالية ل نناث والتني بلغنت )22،1%
اية االجتماعية لأليتام تحتاج إلنى جهنود كبينرة وشناقة، ممنا يؤهنل الرجنال العمل في مؤسسات الرع

للعمنننل بهنننا أكثنننر منننن السنننيدات، وقننند يفسنننر ذلنننك أيضنننًا إلنننى الزينننادة فننني أعنننداد مؤسسنننات الرعاينننة 
االجتماعية الخاصنة بنالبنين عنن اإلنناث وعنزوف األخصنائيات االجتماعينات عنن العمنل فني هنذا 

 المجال.            

 (2رقنننم ) جنندول
 يوضننح متغننير السننن للمبحوثننين          

 % ك السننن
 6،3 2 سنة 27اقل من 

27 - 62 73،1 
67 - 13 22،3 
 11،3 3 سنة فأكثر 77

 %111 73 المجمننننننوع
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( أن غالبيننة أعمننار عينننة الدراسننة مننن األخصننائيين االجتمنناعيين 2أوضننحت بيانننات الجنندول رقننم )
 مؤسسنننننننننات الرعاينننننننننة االجتماعينننننننننة لأليتنننننننننام، تقنننننننننع فننننننننني الفئنننننننننة العمرينننننننننة منننننننننن العننننننننناملين فننننننننني 

 – 67( في الفئة العمرينة منن )%22،3(، يليها بنسبة )%73،1سنة( وذلك بنسبة ) 67 – 27)
سنة( وهي فئة عمرية تتسم بالحيوية والنشناط ومنطقينة الفكنر واالسنتعداد لتحمنل أعبناء العمنل  77

لمرحلنة العمرينة تتسنم نظرتنه لألمنور وحكمنة علنى األشنياء بالتعقنل والحياة، وأن اإلنسان فني هنذه ا
 واتخاذ القرار السليم.

 (6جنندول رقنننم )
 يوضننح المستوي التعليمي للمبحوثين

 
 % ك المستوي التعليمي

 37 72 بكالوريوس
 17،6 2 دبلوم عالي
 3،1 7 ماجستير
 6،3 2 دكتوراه
 %111 73 المجمننننوع

( من عينة الدراسة منن األخصنائيين االجتمناعيين %37( أن نسبة )6الجدول رقم )أفادت بيانات 
( %17،6العاملين في مؤسسات الرعاية االجتماعية لأليتام حاصلين علنى مؤهنل عنالي، ونسنبة )

( %6،3( حاصننلين علننى درجننة الماجسننتير، و)%3،1منننهم حاصننلين علننى دبلننوم عننالي، ونسننبة )
راه. وتشنير بياننات الجندول علنى هنذا النحنو أن عيننة الدراسنة منن من الحاصلين على درجة الدكتو 

األخصننننائيين االجتمنننناعيين العنننناملين فنننني مؤسسننننات الرعايننننة االجتماعيننننة لأليتننننام مننننن المتعلمننننين 
دكتننوراه "، وهننذا يجعلهننم أكثننر  –ماجسننتير  –والحاصنلين علننى درجننات علميننة متخصصننة " دبلنوم 

ات تحنننندث فنننني مجننننال الممارسننننة المهنيننننة للخدمننننة قنننندرة علننننى اسننننتيعاب أي مسننننتجدات أو تطننننور 
 االجتماعية في هذا المجال.
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 ( يوضننح الدخل الشهري للمبحوثين7جنندول رقنننم )
 

 % ك الدخل الشهري
 21،7 12 لاير 7111أقل من 
7111- 22 71 
1111- 12 21،7 

 3،1 7 لاير فأكثر 17111
 %111 73 المجمننننوع

 
( أن الدخل الشهري لغالبية األخصائيين االجتماعيين العاملين 7رقم )أوضحت بيانات الجدول 

لاير ( 11111أقل من  -7111( يتراوح ما بين ) %71في مؤسسات الرعاية االجتماعية لأليتام)
لاير ( ، وتشير 7111( من المبحوثين الدخل الشهري لديهم ) أقل من  %21،7وأن نسبة ) 

متوسط الدخل الشهري لعدد كبير من األخصائيين  بيانات الجدول على هذا النحو أن
طبيعة وأهمية  االجتماعيين العاملين في مؤسسات الرعاية االجتماعية لأليتام ال يتناسب مع

ومع الظروف المعيشية   ،وحجم العمل الذي يقومون به في العمل بتلك المؤسسات من ناحية
منهم إلى التراخي وعدم الجدية في العمل، الحالية من ناحية أخري. األمر الذي قد يدفع البعض 

أو تفضيل البعض منهم العمل في مؤسسات أخري بهدف تحسين مستوى دخولهم وزيادة العائد 
 المادي لهم، وهذا بال شك قد يؤثر على مستوي أدائهم في العمل.

 ( يوضننح الحالة االجتماعية للمبحوثننين7جنندول رقنننم )
 % ك الحالة االجتماعية

 17،6 2 عزبأ 
 22،1 73 متزوج
 6،3 2 مطلق
 - - أرمل

 %111 73 المجمننننوع
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( والذي يوضح الحالة االجتماعية للمبحوثين، تبين أن غالبية 7وباستقراء بيانات الجدول رقم )
عينة الدراسة من األخصائيين االجتماعيين العاملين في مؤسسات الرعاية االجتماعية لأليتام من 

(، أي أنهم مروا بخبرة تكوين األسرة وتربية األبناء، ويدركون أهمية وقيمة %22،1)المتزوجين 
األسرة والعالقات األسرية بالنسبة لألبناء وحقائقها، األمر الذي من شأنه أن ينعكس ايجابيا في 

 أسلوب تعاملهم مع األبناء بالدور.
 (3جنندول رقنننم )

 ات الرعاية االجتماعية لأليتاميوضننح عدد سنوات الخبرة في العمل بمؤسس
 % ك عدد سنوات الخبرة

 62،1 12 سنوات 7أقل من 
7- 11 13،6 
11- 27 72،6 
 3،1 7 سنة 17أكثر من 

 %111 73 المجمننننوع
 

( من األخصائيين االجتماعيين % 72،6( أن غالبية عينة الدراسة )3أفادت بيانات الجدول رقم )
سنوات(، يليها بنسبة  11يهم بتلك المؤسسات أكثر من )تجاوزت عدد سنوات العمل لد

( تراوحت % 13،6سنوات(، ونسبة ) 7( مدة عملهم بمؤسسات رعاية األيتام )أقل من 62،1%)
( تجاوزت مدة عملهم بتلك %3،1سنوات(، في حين أن ) 11 – 7مدة عملهم بتلك المؤسسات )

عينة الدراسة قد مضى سنوات طويلة  سنة(. وبذلك يتضح أن غالبية 17المؤسسات )أكثر من 
على عملهم بتلك المؤسسات، وقد يرتبط ذلك بتوافر الخبرة لديهم بطبيعة عمل هذه المؤسسات 
وأهدافها والمشكالت التي تواجهها، وأهم االحتياجات التدريبية الذين هم حاجة إليها، لتطوير 

س والنظريات العلمية الحديثة في هذا معارفهم وتنمية اتجاهاتهم مهاراتهم، بما يتناسب مع األس
 المجال، وبما يساعدهم في أداء أدوارهم والمهام المنوطة بهم بالكفاءة والفاعلية المطلوبة.
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 ( يوضننح حصول المبحوث على دورات تدريبية في عمله الحالي3جنندول رقنننم )
 % ك الحصول على دورات تدريبية

 32،3 77 نعم
 21،7 12 ال
 %111 73 جمننننوعالم

 
( أن غالبية عينة الدراسة من األخصائيين االجتماعيين العاملين 3أشارت بيانات الجدول رقم )

(، %32،3في مؤسسات الرعاية االجتماعية لأليتام قد حصلوا على دورات تدريبية وذلك بنسبة )
 مجال عملهم. ( من المبحوثين لم يحصلوا على دورات تدريبية في %21،7في حين أن نسبة )

 (77( يوضننح عدد الدورات التي حصل عليها المبحوث )ن = 2جنندول رقنننم )
 % ك عدد الدورات التدريبية

 61،2 17 دورات 6أقل من 
 61،2 17 دورات 3أقل من -6

 63،7 13 دورات فأكثر 3
 %111 77 المجمننننوع

 
 (6جنندول رقنننم )

 (77)ن =  تدريبيةالدورات ال من االستفادةمدى يوضننح 
 % ك الدورات التدريبية من االستفادة

 77،7 21 استفادة كبيرة
 71،6 12 استفادة متوسطة
 16،3 3 استفادة ضعيفة
 %111 77 المجمننننوع

 
( من عينة الدراسة منن األخصنائيين االجتمناعيين %63،7( أن )2أوضحت بيانات الجدول رقم )

دورات(، وأن  3تماعيننننة لأليتننننام حصننننلوا علننننى )أكثننننر مننننن العنننناملين فنننني مؤسسننننات الرعايننننة االج
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( حصنلوا علنى أقنل منن ثنالث %61،2( دورات، وأن نسنبة )7 – 6( قد حصلوا علنى )61،2%)
دورات. وبسنننؤال عيننننة الدراسنننة عنننن مننندى االسنننتفادة منننن هنننذه الننندورات التدريبينننة، أشنننارت بياننننات 

تفادتهم كانننت كبيننرة، فنني حننين أفنناد ( مننن المبحننوثين اسنن%77،7( إلننى أن نسننبة )6الجنندول رقننم )
( مننن المبحننوثين أن اسننتفادتهم مننن هننذه النندورات كانننت محنندودة وأن الننبعض لننم يسننتفد % 77،7)

 منها.
 (11جنندول رقنننم )

 (12)ن =  على دورات تدريبيةبعض المبحوثين  أسباب عدم حصوليوضننح 
 % ك على دورات تدريبية حصولالأسباب عدم 

 111 12 دورات تدريبية للعاملين بها لم توفر المؤسسة
 71 3 العمل بالمؤسسة بأقدمية حضور الدورات مرتبط

 71 3 عدم توافر الميزانية الخاصة لتنظيم الدورات التدريبية
 66،6 7 عدم اهتمام المؤسسة بعقد دورات تدريبية                 

 66،6 7 عدم وجود وقت لاللتحاق بالدورات التدريبية
 66،6 7 بعدم وجود فائدة من البرامج التدريبيةساسي إح

 13،3 2 إحساسي بأنني غير محتاج إلى تدريب
 

وبسؤال المبحوثين من عينة الدراسة ممن لم يحصلوا على دورات تدريبية عن أسباب عدم 
أشاروا إلي مجموعة من العوامل واألسباب وكان ترتيبها من وجهة  ،حصولهم على دورات تدريبية

أن المؤسسة لم توفر لهم دورات ( على النحو التالي: 11ظرهم كما هو موضح في الجدول رقم )ن
عدم توافر الميزانيات ، و العمل بالمؤسسة بأقدمية مرتبطالتدريبية حضور الدورات أن تدريبية، و 

ت عدم وجود وقو ، عدم اهتمام المؤسسة بعقد دورات تدريبية، و الخاصة لتنظيم الدورات التدريبية
حساسي و  ،لاللتحاق بالدورات التدريبية حساسي بأنني و  التدريبية،بعدم وجود فائدة من البرامج ا  ا 

 . غير محتاج إلى تدريب
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 اإلجابة على التساؤل العام للدراسة:-2

ما هي االحتياجات التدريبية لألخصائيين االجتماعيين العاملين في مؤسسات الرعاية االجتماعينة 
م اإلجابننة علننى التسنناؤل العننام مننن خننالل اإلجابننة علننى مجموعننة التسنناؤالت الفرعيننة وقنند تننلأليتننام؟ 

 المنبثقة عنه على النحو التالي:

فنننني مؤسسننننات الرعايننننة المسننننئوليات التنننني يقننننوم بهننننا األخصننننائيين االجتمنننناعيين و  أوال: مننننا المهننننام
 .االجتماعية لأليتام؟ 

 (16جنندول رقنننم )

في مؤسسات الرعاية تي يقوم بها األخصائيين االجتماعيين المسئوليات الو  يوضننح المهام
 االجتماعية لأليتام

المسئوليات التي يقوم بها األخصائيين االجتماعيين العاملين  المهام م
 في مؤسسات الرعاية االجتماعية لأليتام

 
 ك

% 

 26،6 71 .بالمؤسسةفي االلتحاق  للمتقدمين والراغبيندراسة الحالة االجتماعية  1
التي يتم ترشيحها لاللتحاق باألقسام الداخلية وما  استقبال الحاالت 2

 إجراءات.يتطلبه من 
62 33،6 

لألبننناء التعنناون مننع الجهنناز الفننني للمؤسسننة لتننوفير الرعايننة المتكاملننة  6
 بالدار.

72 37،1 

الشننننتراك فنننني أعمننننال اللجننننان الفنيننننة وتسننننجيل اجتماعاتهننننا ومتابعننننة ا 7
 .قراراتها

63 37،6 

المرحلة العمرية لألبناء إعداد برامج األنشطة االجتماعية التي تناسب  7
 المقيمين بالمؤسسة. 

71 31،7 

تلقنننننننني مالحظننننننننات المننننننننراقبين خننننننننالل ممارسننننننننتهم النشنننننننناط اليننننننننومي  3
  بالمؤسسة.

26 73،1 

وتوجيههنا التوجينه المناسنب لالسنتفادة  األبناءاكتشاف ميول ومهارات  3
 ة.المختلفالبرامج  من

77 32،3 

 76،3 61 نظافتها.األشراف على مرافق المؤسسة والتأكد من  2
 37،6 63بأسنننرهم وبالوسنننط  بالننندار المقيمنننيناألبنننناء العمنننل علنننى تننندعيم صنننلة  6
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    المحيط بهم
بننننناقي أعضننننناء الفرينننننق وذلنننننك حسنننننب  اسنننننتالم اإلعاشنننننة اليومينننننة منننننع 11

 تحديدها.المواصفات التي تم 
67 31،3 

البحنننوث والدراسنننات لتطنننوير  إجنننراءجهننناز المؤسسنننة فننني  منننعالتعننناون  11
  .سير العمل

62 33،6 

التقننننارير الشننننهرية والدوريننننة والسنننننوية عننننن خنننندمات المؤسسننننة  إعننننداد 12
 .اوأنشطته

77 32،3 

والتأكنند مننن  بالمؤسسننة المقيمننين األبننناء اليننومي والنندوري علننى المنرور 16
 عدية.الم سالمتهم ونظافتهم وتحصينهم من اإلمراض

72 37 

ومسننننننننناعدتها  بالمؤسسنننننننننةاالكتشننننننننناف المبكنننننننننر للحننننننننناالت المرضنننننننننية  17
 المؤسسة.االستفادة من خدمات  على

62 33،6 

المهنننني بمننننا يتناسنننب مننننع  تنننوفير فنننرص التشننننغيل المناسنننب والتوجيننننه 17
 قدراتهم.

23 73،7 

التشننريعات والقننوانين سننواء فنني  مسنناعدة العمننالء علننى االسننتفادة مننن 13
 الحياة.مل أو مجال الع

63 37،6 

بالوسنننائل اإلعالمينننة بمشنننكالت العمنننالء وتعنننديل  تننننوير النننرأي العنننام 13
 المجتمع.االتجاهات الخاطئة التي تعتبرهم عالة على 

62 73،1 

 المسئوليات التي يقوم بها األخصائيين االجتماعيينو  ( أن المهام16أشارت بيانات الجدول رقم)
  -ة االجتماعية لأليتام تتمثل في: في مؤسسات الرعاي العاملين

 ،( %26،6بنسنننبة )  دراسنننة الحالنننة االجتماعينننة للمتقننندمين والنننراغبين فننني االلتحننناق بالمؤسسنننات
بنسبة   البرامج المختلفة وتوجيهها التوجيه المناسب لالستفادة من األبناءاكتشاف ميول ومهارات و 
عنندادو  ،( 32،3%) بنسننبة  اوأنشننطته المؤسسننة وية عننن خنندماتالتقننارير الشننهرية والدوريننة والسننن ا 
" الصنحية والتعليميننة التعناون منع الجهناز الفنني للمؤسسنة لتنوفير الرعاينة المتكاملنةو   ،( 32،3%)

المقيمنننين  األبنننناء الينننومي والننندوري علنننى المنننرورو  (،  %37بنسنننبة ) والترويحينننة والدينينننة لألبنننناء
عننداد بننرامج و  ،( %37بنسننبة ) المعديننة اضوالتأكنند مننن سننالمتهم ونظننافتهم وتحصننينهم مننن اإلمننر  ا 

 ،( %31،7بنسنننننبة ) المرحلنننننة العمرينننننة لألبنننننناء  بالمؤسسنننننةاألنشنننننطة االجتماعينننننة التننننني تناسنننننب 
مننننننن  ذلننننننك التنننننني يننننننتم ترشننننننيحها لاللتحنننننناق باألقسننننننام الداخليننننننة ومننننننا يتطلبننننننه اسننننننتقبال الحنننننناالتو 

تها ومسننننناعد المؤسسنننننةاالكتشننننناف المبكنننننر للحننننناالت المرضنننننية بو  ،( %33،6بنسنننننبة )  إجنننننراءات
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جنراء البحنوث والدراسنات إالتعناون فني و  ،( %33،6بنسنبة ) االستفادة منن خندمات المؤسسنة على
المقيمننننين بأسننننرهم  األبننننناء العمننننل علننننى تنننندعيم صننننلةو  ،( %33،6بنسننننبة ) لتطننننوير سننننير العمننننل

التشننننريعات  مسنننناعدة العمننننالء علننننى االسننننتفادة منننننو  ،( %37،6بنسننننبة ) وبالوسننننط المحننننيط بهننننم
الشنتراك فني أعمنال اللجنان الفنينة وا ،( %37،6بنسنبة ) والقوانين سواء في مجال العمل أو الحياة

بننناقي أعضننناء الفرينننق وذلنننك  اسنننتالم اإلعاشنننة اليومينننة منننعو  ،( %37،6بنسنننبة ) ومتابعنننة قراراتهنننا
تلقنننني مالحظننننات المننننراقبين خننننالل و   ،( %31،3بنسننننبة ) حسننننب المواصننننفات التنننني تننننم تحدينننندها

بالوسائل اإلعالمينة  تنوير الرأي العامو   ،( %73،1) بنسبة  بالمؤسسةالنشاط اليومي ممارستهم 
 %73،1) بنسنبة بمشكالت العمالء وتعديل االتجاهات الخاطئة التي تعتبرهم عالة علنى المجتمنع

تنننوفير فنننرص و   ،( %76،3) بنسنننبة  شنننراف علنننى مرافنننق المؤسسنننة والتأكننند منننن نظافتهنننااإلو   ،(
 .( %73،7) بنسبة بما يتناسب مع قدراتهم لألبناء المهني ب والتوجيهالتشغيل المناس

الملقنناة علنى عنناتق األخصننائيين االجتمناعيين العنناملين فنني  توبنذلك يتضننح كبننر حجنم المسننؤوليا 
مؤسسننات الرعايننة االجتماعيننة لأليتننام ومنندي الحاجننة إلننى تزوينندهم بالمعننارف والخبننرات والمهننارات 

علنى الوجنه المنأمول والمرغنوب فينه وذلنك منن خنالل  مأدوارهم ومسنؤولياتهالتي تمكنهم من القيام ب
 التعليم المستمر والتدريب المستمر.

 م؟ رعاية األيتا مؤسساتفي ما الصعوبات التي تواجه األخصائيين االجتماعيين العاملين ثانيا: 
 ( يوضح16جدول رقم )

  مرعاية األيتا مؤسساتفي  ييناألخصائيين االجتماع عمل التي تعيق الصعوبات اإلدارية
 

 موافق الصعوبات اإلدارية م
 إلى
 حد ما

غير 
 موافق

مجموع 
 األوزان

المتوس
ط 
 المرجح

القوة 
 النسبية

الترتي
 ب

 االجتماعين األخصائييننقص عدد  1
 وزيادة األعباء الواقعة عليهم في

 المؤسسة.
67 21 2 177 2،73 27.3 1 

ترقيات ضعف نظم الحوافز والرواتب وال 2
 2 22.2 2،73 162 3 12 62 االجتماعي. باألخصائيالخاصة 

وجود فجوة بين الدور الممارس  6
 أن وما يجب االجتماعيلألخصائي 

22 27 7 163 2،76 21.1 6 
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 يكون.
الخاصة بتدريب  التدريبيةقلة الدورات  7

في مجال رعاية  األخصائيين العاملين
 األيتام

23 23 7 167 2،66 36.2 7 

الضغوط الممارسة على األخصائيين  7
االجتماعيين من قبل بعض الرؤساء في 

 العمل.
23 23 7 167 2،66 36.2 7 

 األخصائيعن دور  الرؤيةعدم وضوح  3
في المؤسسات  األيتامفي مجال رعاية 

 اإليوائية.
27 23 3 161 2،62 33.7 7 

االجتماعي بين  األخصائيكثرة تنقل  3
 األيتام. لرعاية  المؤسسات اإليوائية

21 61 3 123 2،27 37.1 3 

 األيتامسسة رعاية ؤ م إدارةتكليف  2
بأعمال بعيدة عن االجتماعي لألخصائي 

 المهني.عمله 
17 62 7 122 2،12 32.3 3 

جهل بعض األخصائيين بالعديد من  6
 األمور اإلدارية المنظمة للعمل بالمنظمة.

12 22 11 121 2،17 31.7 2 

( أن هنننننناك مجموعنننننة منننننن الصنننننعوبات اإلدارينننننة التننننني تواجنننننه 16ول رقنننننم)ائج الجننننندأوضنننننحت نتننننن
األخصننائيين االجتمنناعيين العنناملين فنني مؤسسننات الرعايننة االجتماعيننة لأليتننام وتقلننل مننن قنندراتهم 

 -وكفاءتهم في العمل أهمها: 

سنط منرجح ة) بمتو فني المؤسسنوزيادة األعباء الواقعنة علنيهم  االجتماعين األخصائييننقص عدد  
 باألخصنننائيضنننعف نظنننم الحنننوافز والرواتنننب والترقينننات الخاصنننة و  ،(%27.3وقنننوة نسنننبية  2،73

وجنننود فجنننوة بنننين الننندور الممنننارس و  ،(%22.2وقنننوة نسنننبية  2،73) بمتوسنننط منننرجح  االجتمننناعي
قلننة و  (،%21وقننوة نسننبية  2،76) بمتوسننط مننرجح  يكننون أن ومننا يجننب االجتمنناعيلألخصننائي 
والضنننغوط  ،األيتنننامفننني مجنننال رعاينننة  األخصنننائيين العننناملينالخاصنننة بتننندريب  التدريبينننةالننندورات 

) بمتوسننط مننرجح  الممارسننة علننى األخصننائيين االجتمنناعيين مننن قبننل بعننض الرؤسنناء فنني العمننل
في  األيتامفي مجال رعاية  األخصائيعن دور  الرؤيةعدم وضوح و  ،(%36.2وقوة نسبية 2،66

 األخصنننائيكثنننرة تنقنننل (، و %33.7وقنننوة نسنننبية  2،62ح اإليوائينننة  ) بمتوسنننط منننرجالمؤسسنننات 
 ،(%37وقنوة نسنبية  2،27األيتام ) بمتوسنط منرجح لرعاية  اإليوائيةاالجتماعي بين المؤسسات  
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)  بأعمننال بعيننندة عننن عملنننه المهننننياالجتمننناعي لألخصننائي  األيتنننامسسنننة رعايننة ؤ م إدارةتكليننف و 
األخصننننائيين بالعدينننند مننننن األمننننور  وجهننننل بعننننض ،(%32.3وقننننوة نسننننبية 2،12متوسننننط مننننرجح  

 (.%31.7وقوة نسبية  2،17اإلدارية المنظمة للعمل بالمنظمة ) متوسط مرجح 

وممننا ال شننك فيننه أن تزوينند األخصننائي االجتمنناعي بننالخبرات اإلداريننة حننول طبيعننة العمننل بهننذه  
 المؤسسات يحقق له فرص أفضل للنجاح في أداء دوره المهني داخل تلك المؤسسات. 

 ( يوضح17دول رقم )ج
  رعاية األيتام مؤسساتفي  األخصائيين االجتماعيين عمل التي تعيق الصعوبات المهنية

 موافق الصعوبات المهنية م
 إلى
 حد ما

غير 
 موافق

مجموع 
 األوزان

المتوس
ط 
 المرجح

القوة 
 النسبية

 الترتيب

 األخصائيينقلة خبرة بعض  1
يؤثر سلبيا على االجتماعيين 

 هامهم.لم أدائهم
23 23 7 167 2،66 36.2 1 

 للمهارة األخصائيينافتقار بعض  2
 األبناء بالدار.في التعامل مع 

23 23 7 167 2،66 36.2 1 

بعض األخصائيين  مقدرةعدم  6
 حاالتوتشخيص على دراسة 

 األبناء بالدار. 
27 27 2 122 2،26 33.2 2 

وأهمية  األبناء لطبيعةعدم تفهم  7
في االجتماعي  األخصائيعمل 

 المؤسسة.
12 67 7 123 2.27 37.1 6 

اهتمام بعض  محدودية 7
بحضور الدورات  األخصائيين
 التدريبية.

13 62 2 123 2،27 37.1 6 

بعض بتنفيذ  اإلجراءات المتعلقة 3
 واضحةغير  واألنشطةالبرامج 
 األخصائيين.لبعض 

12 62 3 127 2،21 36.6 7 

التي عدم مناسبة بعض البرامج  3
 االجتماعي األخصائييقدمها 

12 61 2 122 2،12 32.3 7 
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 وحاجات األبناء.لميول 
عدم قدرة األخصائي على شرح  2

 وتوضيح دوره المهني لفريق العمل
 بالمؤسسة.

13 61 11 112 2،11 31.2 3 

 األخصائيين قدرة بعضعدم  6
 عالقةعلى تكوين  يناالجتماعي
 والعاملين في الرؤساءمهنيه مع 
 المؤسسة.

13 21 21 112 1،66 37.6 3 

( أن هننننناك مجموعننننة مننننن الصننننعوبات المهنيننننة التنننني تواجننننه 17ول رقننننم )أوضننننحت نتننننائج الجنننند
األخصننائيين االجتمنناعيين العنناملين فنني مؤسسننات الرعايننة االجتماعيننة لأليتننام وتقلننل مننن قنندراتهم 

أدائهنم ينؤثر سنلبيا علنى يين االجتمناع األخصنائيينقلنة خبنرة بعنض  -وكفاءتهم في العمل أهمهنا: 
 2،66)بمتوسط مرجح بالدار األبناء في التعامل مع للمهارة األخصائيينافتقار بعض و   .لمهامهم

األبنننناء  حننناالتوتشنننخيص بعنننض األخصنننائيين علنننى دراسنننة  مقننندرةعننندم و  ،(%36.2وقنننوة نسنننبية
عمننننل  أهميننننةلطبيعننننة و  األبننننناءعنننندم تفهننننم و  (،%33.2وقننننوة نسننننبية 2،26بالدار)بمتوسننننط مننننرجح 

بحضننور النندورات  األخصننائييناهتمننام بعننض  ومحدوديننة ، فنني المؤسسننةاالجتمنناعي  األخصننائي
البننرامج بعننض بتنفيننذ  اإلجننراءات المتعلقننةو  ،(%37وقننوة نسننبية  2،27التدريبيننة )بمتوسننط مننرجح 

عنندم و  ،(%36.6وقننوة نسننبية 2،21)متوسننط مننرجح  األخصننائيينلننبعض  واضننحةغيننر  واألنشننطة
)بمتوسنط منرجح  وحاجات األبناءلميول  االجتماعي األخصائيالبرامج التي يقدمها  مناسبة بعض

عننندم قننندرة األخصنننائي علنننى شنننرح وتوضنننيح دوره المهنننني لفرينننق و  ،(%32.3وقنننوة نسنننبية  2،12
 األخصننائيين قنندرة بعننضعنندم و  ،(%31.2وقننوة نسننبية  2،11)بمتوسننط مننرجح  بالمؤسسننة العمننل

)بمتوسنننط منننرجح  والعننناملين فننني المؤسسنننة الرؤسننناءهنينننه منننع م عالقنننةعلنننى تكنننوين  يناالجتمننناعي
( علنننى هنننذا النحنننو الصنننعوبات 17وكشنننفت نتنننائج الجننندول رقنننم ) ،( %37.6وقنننوة نسنننبية  1،66

المهنيننة التنني تواجننه األخصننائيين االجتمنناعيين العنناملين فنني مؤسسننات الرعايننة االجتماعيننة لأليتننام 
والمهننننارات التنننني تمكنننننهم مننننن القيننننام بننننأدوارهم ومنننندي الحاجننننة إلنننني تزوينننندهم بالمعننننارف والخبننننرات 

 المهنية على الوجه المطلوب. مومسؤولياته
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 ( يوضح17جدول رقم )
  مرعاية األيتا مؤسساتفي  األخصائيين االجتماعيين عمل التي تعيق الصعوبات المادية

 موافق الصعوبات المادية م
 إلى
 حد ما

غير 
 موافق

مجموع 
 األوزان

المتوس
ط 
 المرجح

لقوة ا
 النسبية

الترتي
 ب

تجهيزات الخاصة التدني مستوى  1
من حيث "  بمكاتب األخصائيين

 “.السعة واإلضاءة والتهوية واألثاث 
62 11 17 161 2،62 33.7 1 

ضيق المساحات المخصصة لممارسة  2
 المختلفة بالمؤسسة  األنشطة

23 21 11 122 2،26 33.2 2 

عدم توفير مكان مناسب لألخصائي  6
السرية في تعامله مع النزالء يضمن 

 بالمؤسسة.
22 22 17 127 2،21 36.2 6 

ندوات  تنظيمقاعات ل عدم توافر 7
مناسبات احتفاالت في ال أو لألبناء

 واألعياد.
21 27 12 121 2،17 31.7 7 

عدم توافر األدوات الالزمة لتنفيذ  7
مقاييس  –العمليات المهنية" استمارات 

 اختبارات "  –
12 27 17 113 2،13 36.1 7 

عدم توفر مواصالت لرحالت تخص  3
 3 33.6 2،17 117 21 17 22 األيتام.لرعاية  إيوائيةكل مؤسسة 

 اللعب أدوات فيهناك نقص شديد    3
 لألبناء.

13 23 17 117 2،17 33.6 3  

الهاتف والفيديو " جهزة عدم توافر أ 2
 ." في المؤسسةوالكاميرا والكمبيوتر

12 12 21 111 1،63 37.7 3 

 المكان ريتوف فيهناك نقص شديد  6
 2 76.7 1،36 111 21 22 2  للمذاكرة.المناسب 
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( أن هنننننناك مجموعننننة منننننن الصنننننعوبات الماديننننة التننننني تواجنننننه 17ول رقنننننم )أوضننننحت نتنننننائج الجنننند
تهم األخصننائيين االجتمنناعيين العنناملين فنني مؤسسننات الرعايننة االجتماعيننة لأليتننام وتقلننل مننن قنندرا

 -وكفاءتهم في العمل أهمها: 

منننن حينننث " السنننعة واإلضننناءة  األخصنننائيينتنننب اتجهينننزات الخاصنننة بمكالتننندني مسنننتوى 
ضنيق المسناحات المخصصنة و  ،(%33.7وقنوة نسنبية  2،62والتهوية واألثاث ")بمتوسط مرجح  

وفير عنندم تننو   ،(33.2وقننوة نسننبية 2،26)بمتوسننط مننرجح   المختلفننة بالمؤسسننة األنشننطةلممارسننة 
 2،17)بمتوسنط منرجح السرية في تعامله مع األبنناء بالمؤسسنة مكان مناسب لألخصائي يضمن 

مناسنننبات احتفننناالت لألبنننناء فننني ال أونننندوات  تنظنننيمقاعنننات ل وعننندم تنننوافر ،(%36.2وقنننوة نسنننبية 
وعدم تنوافر األدوات الالزمنة لتنفينذ  ،(%31.7وقوة نسبية2،17)بمتوسط مرجح المختلفة  واألعياد

(، %36وقوة نسنبية 2،13)بمتوسط مرجح   اختبارات " –مقاييس  –عمليات المهنية" استمارات ال
علنننى حننندة،   لرعاينننة األيتنننام إيوائينننةرحالت تخنننص كنننل مؤسسنننة لنننمواصنننالت لوسنننيلة عننندم تنننوفر و 

وعندم تنوافر  ،(33.6وقنوة نسنبية 2،17)بمتوسنط منرجح  لألبنناء اللعنب أدوات فنيشنديد والنقص ال
وقننوة نسننبية 1،63)متوسننط مننرجح  " فنني المؤسسننة ف والفيننديو والكنناميرا والكمبيننوترالهننات" جهننزة أ

وقننوة  1. 36)متوسننط مننرجح   للمننذاكرةالمناسننب  المكننان ريتننوف فننيهننناك نقننص شننديد و  ،(37.7
 .(76.7نسبية 

ثالثا: ما هي تكنيكات العمل المهني التي يجب أن يتبعهنا األخصنائي االجتمناعي فني عملنه بتلنك 
 ت؟      المؤسسا

 (13جنندول رقنننم )

يوضننح تكنيكات العمل المهني التي يحتاج األخصائيين االجتماعيين إلى تنميتها وتطويرها من 
 خالل البرامج التدريبية

 موافق تكنيكات العمل المهني م
 إلى
 حد ما

غير 
 موافق

مجموع 
 األوزان

المتوس
ط 
 المرجح

القوة 
النس
 بية

الترتي
 ب

ل العلمننننننننني االتجننننننننناه نحنننننننننو العمننننننننن 1
 المخطط.

71 7 2 131 2،23 67.2 1 

 1 67.2 2،23 131 2 7 71 احترام سرية المعلومات. 2
 2 67.1 2،22 172 2 3 72 تأكيد االنتماء للعمل وأهميته.  6
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األماننننننة والدقنننننة فننننني التعامنننننل منننننع  7
مشننننكالت األبننننناء وكتابننننة التقننننارير 

 عنها.
77 12 - 173 2،36 62.6 6 

عمل الفريقي وتحمل االتجاه نحو ال 7
 6 62.6 2،36 173 - 12 77 المسؤولية تجاه الزمالء.

مسؤولية تجاه ال االتجاه نحو تحمل 3
 األبناء.

77 12 - 173 2،36 62.6 6 

االلتنننننزام بفنينننننات اإلرشننننناد النفسننننني  3
 االجتماعي.

72 17 - 177 2،37 61.3 7 

تقنننندير ظننننروف األبننننناء وحاجنننناتهم  2
 7 61.3 2،37 177 2 11 77 للمساعدة.

االتجننننننننناه نحنننننننننو تحقينننننننننق العدالنننننننننة  6
 االجتماعية ألبناء الدار.

71 13 - 172 2،31 61.7 7 

تقبننل األبننناء بالنندار وعنندم التحامننل  11
 عليهم.

72 2 3 172 2،37 22.1 3 

تطبيق المعايير االتجاه نحو  11
 3 22.1 2،37 172 2 13 62 .واألخالقية المهنية

ابيننننة التنننني تبنننننى االتجاهننننات االيج 12
 تدعم السلوك المهني.

67 22 - 173 2،31 23.6 3 

تجاه  مسؤوليةال االتجاه نحو تحمل 16
 المجتمع.

62 17 7 173 2،31 23.6 3 

وبسؤال األخصائيين االجتماعيين العاملين بمؤسسات الرعاية االجتماعية لأليتام، عن تكنيكات 
يمها وتنميتها من خالل البرامج التدريبية، العمل المهني الذين هم في حاجة إلى تأكيدها وتدع

 أفادوا أن هذه التكنيكات مرتبة طبقًا ألهميتها النسبية من وجهة نظرهم على النحو التالي: 
 2،23)بمتوسننط مننرجح واحتننرام سننرية المعلومننات  ،االتجنناه نحننو العمننل العلمنني المخطننط

، (%67وقنوة نسنبية  2،22منرجح )متوسنط وتأكيند االنتمناء للعمنل وأهميتنه  ،(%67.2وقوة نسبية
 واالتجننناه نحنننو تحمنننلواألماننننة والدقنننة فننني التعامنننل منننع مشنننكالت األبنننناء وكتابنننة التقنننارير عنهنننا، 

)بمتوسننط  االتجنناه نحننو العمننل الفريقنني وتحمننل المسننؤولية تجنناه الننزمالءو  ،األبننناءمسننؤولية تجنناه ال
للمسناعدة. وااللتنزام بفنينات  وتقندير ظنروف األبنناء وحاجناتهم (،%62.6وقنوة نسنبية 2،36مرجح 
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واالتجنناه نحننو تحقيننق  ،(%61.3وقننوة نسننبية 2،37)بمتوسننط مننرجح اإلرشنناد النفسنني االجتمنناعي 
واالتجننناه نحننننو  ،(%61.7وقنننوة نسنننبية 2،31)بمتوسنننط منننرجح العدالنننة االجتماعينننة ألبنننناء الننندار 

 2،37)بمتوسننط مننرجح  وتقبننل األبننناء وعنندم التحامننل علننيهم واألخالقيننة، تطبيننق المعننايير المهنيننة
واالتجاه نحو تحمل وتبنى االتجاهات االيجابية التي تدعم السلوك المهني.  ،( %22.1وقوة نسبية

وال شنك أن تأكيند وتندعيم  ،(%23.6وقوة نسنبية 2،31)بمتوسط مرجح   مجتمعالتجاه  مسؤوليةال
لين فننني مؤسسنننات تكنيكنننات العمنننل المهنننني هنننذه وتنميتهنننا لننندى األخصنننائيين االجتمننناعيين العنننام

الرعايننة االجتماعيننة لأليتننام؛ يزينند مننن دافعتننيهم نحننو العمننل واالنجنناز مننن ناحيننة، وتأكينندًا للمعننايير 
 القيمية واألخالقية للمهنة من ناحية أخرى .

 رابعا: ما المعارف التي يحتاج األخصائي االجتماعي اكتسابها وتنميتها؟

 (13جنندول رقنننم )

 التي يحتاج األخصائيين االجتماعيين إلى تنميتها وتطويرها يوضننح المعارف المهنية

 من خالل البرامج التدريبية

 موافق المعارف المهنية م
 إلى
 حد ما

غير 
 موافق

مجموع 
 األوزان

المتوس
ط 
 المرجح

القوة 
 النسبية

 الترتيب

المعرفة بعلوم الخدمة االجتماعينة  1
ونظرياتهننننننننا الحديثننننننننة فنننننننني هننننننننذا 

 المجال.
71 7 2 131 2،23 67.2 1 

 المشننننكالتمعننننارف متخصصننننة ب 2
النفسنننننننننية واالجتماعينننننننننة لألبنننننننننناء 

 بالدور.
62 12 - 171 2،32 26.6 2 

متخصصنننننة فننننني مجنننننال  معنننننارف 6
لألبنننناء بالننندور  السنننلوك اإلنسننناني

 ودوافعه.
62 13 2 172 2،37 22.1 6 

معارف متخصصنة فني تشنخيص  7
 6 22.1 2،37 172 - 21 63 مشكالت األبناء

رف متخصصنننننة فننننني طنننننرق معنننننا 7
الفنننننننننننننننردي أسنننننننننننننناليب العنننننننننننننننالج و 

71 12 7 172 2،37 22.1 6 



 جامعة الفيوم  -وث االجتماعية مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبح

 

 

 

 

111 

 العدد الثامن

 والجماعي.
معنننننارف متخصصنننننة فننننني طنننننرق  3

أسنننننننننننننناليب العننننننننننننننالج النفسنننننننننننننني و 
 واالجتماعي

71 12 7 172 2،37 22.1 6 

معنننننارف متخصصنننننة فننننني دراسنننننة  3
 7 23.6 2،31 173 2 12 63 احتياجات األبناء ومشكالتهم.

 معنننننارف خاصنننننة بكيفينننننة تصنننننميم 2
البننننرامج واألنشننننطة التنننني تناسننننب 

 احتياجات األبناء بالدار.
62 17 7 173 2،31 23.6 7 

 متخصصننننننة بالمقنننننناييس معننننننارف 6
 7 23.6 2،31 173 7 17 62 االجتماعية.و  النفسية واالختبارات

الخنننننننننننندمات ب معننننننننننننارف خاصننننننننننننة 11
المتاحنننننة فننننني المجتمنننننع والبنننننرامج 

 التي يمكن االستفادة منها.
63 12 2 173 2،31 23.6 7 

معرفننة عامننة بنظريننات الشخصننية  11
 3 32.3 2،63 162 3 27 23 .لألبناء بالدور والنمو اإلنساني

وبسؤال األخصائيين االجتماعيين العاملين في مؤسسات الرعاية االجتماعية لأليتام عن أهم 
كانت المعارف المهنية التي يحتاجون إلى تنميتها وتطويرها من خالل البرامج التدريبية، ف

 -استجاباتهم مرتبة حسب أهميتها من وجهة نظرهم على النحو التالي: 
 المعرفة بعلوم الخدمة االجتماعية ونظرياتها الحديثة في هذا المجال. -
 النفسية واالجتماعية لألبناء بالدور. المشكالتمعارف متخصصة ب -
 ودوافعه. متخصصة في مجال السلوك اإلنساني معارف -
 .خيص مشكالت األبناء بالدورمعارف متخصصة في تش -
 .الفردي والجماعيأساليب العالج معارف متخصصة في طرق و  -
 واالجتماعي.أساليب العالج النفسي معارف متخصصة في طرق و   -
 ومشكالتهم بالدور.  معارف متخصصة في دراسة احتياجات األبناء -
 .بناء بالدارالتي تناسب احتياجات األمعارف خاصة بكيفية تصميم البرامج واألنشطة  -
 واالجتماعية. النفسية واالختبارات متخصصة بالمقاييس معارف -
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 المتاحة في المجتمع التي يمكن االستفادة منها.والبرامج  بالخدمات معارف خاصة -
 .لألبناء بالدور معرفة عامة بنظريات الشخصية والنمو اإلنساني -

سننات الرعايننة االجتماعيننة لأليتننام وال شننك أن تزوينند األخصننائيين االجتمنناعيين العنناملين فنني مؤس
بهنننذه المعنننارف، يعطنننيهم فهنننم أدق وأعمنننق لطبيعنننة عملهنننم، وقننندرة وفاعلينننة أكبنننر فننني أداء دورهنننم 
المنننوط بهننم فنني تلبيننة االحتياجننات وحننل المشننكالت التنني تواجهننه األبننناء بالنندور وتننوفير االسننتقرار 

 واألمن النفسي واالجتماعي لديهم.

يحتاج األخصائيين االجتماعيين إلى تنميتها وتطويرها من خالل  خامسا: ما المهارات التي
 البرامج التدريبية؟

 (12جنندول رقنننم )

 يوضننح المهارات التي يحتاج األخصائيين االجتماعيين إلى تنميتها وتطويرها 

 من خالل البرامج التدريبية

 موافق المهارات المهنية م
 إلى
 حد ما

غير 
 موافق

مجموع 
 األوزان

متوسال
ط 
 المرجح

القوة 
 النسبية

 الترتيب

 1 67.2 2،23 131 - 2 72 مهارات استخدام الوقت. 1
 مهننننارات تطبيننننق العننننالج الفننننردي 2

 الجماعيو 
72 3 2 172 2.22 67.1 2 

المهنيننننة مهننننارات تكننننوين العالقننننة  6
 عليها.والمحافظة  السليمة

73 2 2 173 2،36 62.6 6 

مهننننننننننننارات تنميننننننننننننة االتجاهننننننننننننات  7
 6 62.6 2،36 173 - 12 77 .كيةالسلو 

 6 62.6 2،36 173 - 12 77 مهارات بناء الجلسة العالجية. 7
 7 61.3 2،37 177 2 11 77 مهارات إجراء المقابالت المهنية. 3
مهنننننننننننننارات تطبينننننننننننننق المقننننننننننننناييس  3

 واالختبارات االجتماعية والنفسية.
77 11 2 177 2،37 61.3 7 

 لالتنندخ مهننارات اسننتخدام أسنناليب 2
 .المهني

71 13 - 172 2،31 61.7 7 
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مهننننننننننننننننننارات تقننننننننننننننننننديم البنننننننننننننننننندائل  6
 واالقتراحات.

77 2 7 172 2،31 61.7 7 

 7 61.7 2،31 172 7 2 77 حل المشكلة.مهارات  11
مهارات التعاطف وتنوفير المعوننة  11

 النفسية.
77 2 7 172 2،31 61.7 7 

 3 26.6 2،32 171 2 17 71 مهارات إجراء عملية التشخيص. 12
مهننننارات تطبيننننق أسنننناليب العننننالج  16

 النفسي واالجتماعي.
62 12 - 171 2،32 26.6 3 

مالحظننة السننلوك اللفظنني  مهنارات 17
 3 22.1 2،37 172 2 13 62 .يوغير اللفظ

 3 22.1 2،37 172 2 13 62 مهارات االستماع واإلنصات. 17
 3 22.1 2،37 172 7 12 71 مهارات التمثيل ولعب األدوار. 13
 2 23.6 2،31 173 - 22 67 مهارات التواصل اللفظي. 13
مهنننننارات توجينننننه األسنننننئلة وطلنننننب  12

 المعلومات.
62 17 7 173 2،31 23.6 2 

 2 23.6 2،31 173 3 11 71 واإلرشاد. مهارات تقديم النصح 16
 

ن أهم وبسؤال األخصائيين االجتماعيين العاملين في مؤسسات الرعاية االجتماعية لأليتام ع
المهارات التي يحتاجون إلى تنميتها وتطويرها من خالل البرامج التدريبية، فكانت استجابات 

 -مرتبة حسب أهميتها من وجهة نظرهم في أن هذه المهارات تتمثل في: 
 مهارات استخدام الوقت. -
 .الجماعيو  مهارات تطبيق العالج الفردي -
 .عليهافظة والمحا المهنية السليمةمهارات تكوين العالقة  -
 .السلوكيةمهارات تنمية االتجاهات  -
 مهارات بناء الجلسة العالجية. -
 مهارات إجراء المقابالت المهنية. -
 مهارات تطبيق المقاييس واالختبارات االجتماعية والنفسية. -
  المهني. التدخل مهارات استخدام أساليب -
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 مهارات تقديم البدائل واالقتراحات. -
 حل المشكلة.مهارات  -
 ت التعاطف وتوفير المعونة النفسية.مهارا -
 مهارات إجراء عملية التشخيص. -
 مهارات تطبيق أساليب العالج النفسي واالجتماعي. -
 يوغير اللفظمالحظة السلوك اللفظي  مهارات -
 مهارات االستماع واإلنصات. -
 مهارات التمثيل ولعب األدوار. -
 مهارة التواصل اللفظي. -
 ومات.مهارات توجيه األسئلة وطلب المعل -
 واإلرشاد. مهارات تقديم النصح -

وال شك أن اكتساب األخصنائيين االجتمناعيين العناملين فني مؤسسنات الرعاينة االجتماعينة لأليتنام 
لهنننذه المهنننارات، يعطنننيهم فهنننم أدق وأعمنننق لطبيعنننة عملهنننم، وقننندرة وفاعلينننة أكبنننر فننني أداء دورهنننم 

جهننه األبننناء بالنندور وتننوفير االسننتقرار المنننوط بهننم فنني تلبيننة االحتياجننات وحننل المشننكالت التنني توا
 واألمن النفسي واالجتماعي لديهم. 
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سادسا: تصور مقترح لبرنامج تدريبي لألخصائيين االجتماعيين العاملين في مؤسسات     
 الرعاية االجتماعية لأليتام

 أواًل: األسس التي يقوم عليها التصور المقترح:

 يعتمد هذا التصور على عدة أسس أهمها:
النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية حول " دراسة االحتياجات التدريبية  -أ

 في مؤسسات الرعاية االجتماعية لأليتام. لألخصائيين االجتماعيين العاملين
 التراث النظري للدراسة الراهنة  -ب
 النتائج التي توصلت إليها البحوث والدراسات السابقة. -ت

 يبي المقترح :.ثانيًا: أهداف البرنامج التدر 
فننننني مؤسسنننننات الرعاينننننة يسنننننتهدف البرننننننامج " رفنننننع كفننننناءة األخصنننننائيين االجتمننننناعيين العننننناملين 

 ، وتطوير أداءهم المهني، ونجاح جهود الممارسة المهنية في هذا المجال. االجتماعية لأليتام

  -وتتحدد هذه األهداف على النحو التالي: 

جتمنناعيين العنناملين فنني مؤسسننات الرعايننة االجتماعيننة )أ( تنميننة وتطننوير معننارف األخصننائيين اال
  -لأليتام وتشمل: 

 المعرفة بعلوم الخدمة االجتماعية ونظرياتها الحديثة في هذا المجال. -
 ودوافعه. متخصصة في مجال السلوك اإلنساني معارف -
 النفسية واالجتماعية بالدور. متخصصة بخصائص العمالء معارف -
 لنفسية واالجتماعية لألبناء بالدور.ا المشكالتمعارف متخصصة ب -
 واالجتماعية. النفسية واالختبارات متخصصة بالمقاييس معارف -
 واالجتماعية. في مجال خدمات الصحة النفسية متخصصة معارف -
 .لألبناء بالدور معرفة عامة بنظريات الشخصية والنمو اإلنساني -
 ء.معارف متخصصة في دراسة وتشخيص احتياجات ومشكالت العمال -
 واالجتماعي.أساليب العالج النفسي معارف متخصصة في طرق و  -
 الفردي والجماعي.أساليب العالج معارف متخصصة في طرق و  -
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)ب( تنمية اتجاهات األخصائيين االجتماعيين العاملين في مؤسسات الرعاية االجتماعية لأليتام  
 -وخاصة: 

 االتجاه نحو العمل العلمي المخطط. -
 العدالة االجتماعية لألبناء بالدور.  االتجاه نحو تحقيق -
 االلتزام بفنيات اإلرشاد النفسي االجتماعي. -
 تقبل أبناء الدار وعدم التحامل عليهم.  -
 الحرص على مصلحة األبناء بالدار. -
 تقدير ظروف األبناء وحاجاتهم للمساعدة. -
 احترام سرية المعلومات. -
 تأكيد االنتماء للعمل وأهميته.  -
 االيجابية التي تدعم السلوك المهني.تبنى االتجاهات  -
 األمانة والدقة في التعامل مع مشكالت األبناء.  -
 واألخالقية. تطبيق المعايير المهنيةاالتجاه نحو  -
 االتجاه نحو العمل الفريقي. -
 األبناء.مسؤولية تجاه ال االتجاه نحو تحمل -
 المجتمع. تجاه  مسؤوليةال االتجاه نحو تحمل -

مهنننننارات األخصنننننائيين االجتمننننناعيين العننننناملين فننننني مؤسسنننننات الرعاينننننة )جنننننن( تنمينننننة وتطنننننوير 
 -االجتماعية لأليتام وتشمل: 

 مهارات االستماع واإلنصات. -
 مهارة التعامل مع حاالت الغضب من قبل األبناء بالدار. -
 مهارة التعامل مع االعتراضات والتكنيكات الخفية لألبناء بالدار. -
 إلى نقاط إيجابية.مهارة تحويل الصراع بين لألبناء  -
 عليها.والمحافظة  لمهنية السليمةمهارات تكوين العالقة ا -
 مهارات التعاطف وتوفير المعونة النفسية. -
 مهارات بناء الجلسة العالجية. -
 مهارات إجراء عملية التشخيص. -
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 حل المشكلة.مهارات  -
 واإلرشاد. مهارات تقديم النصح -
 مهارات إجراء المقابالت المهنية. -
 طبيق المقاييس واالختبارات االجتماعية والنفسية.مهارات ت -
 مهارات تطبيق أساليب العالج النفسي واالجتماعي. -
 المهني التدخل مهارات استخدام أساليب -
 السلوكية.مهارات تنمية االتجاهات  -
 الجماعيو  مهارات تطبيق العالج الفردي -
 مهارة إعداد السجالت وكتابة التقارير -

 
 :دفةثالثًا: الفئات المسته

 األخصائيين االجتماعيين العاملين في مؤسسات الرعاية االجتماعية لأليتام.

 :رابعًا: مواد التدريب
يتضنننمن التصنننور المقتنننرح تنننوفير " المنننذكرات، والمقننناالت، والمستخلصنننات، والتقنننارير ... 

امج وغيرهنننا " منننن المنننواد المكتوبنننة، التننني تنننوزع علنننى األخصنننائيين االجتمننناعيين أثنننناء فتنننرة البرنننن
التندريبي، ويجنب أن تكنون المنادة المكتوبنة موضنوعة نحنو أهنداف وموضنوعات البرننامج التندريبي 

 المعبر عنه.

 :خامسًا: األساليب التدريبية
" المحاضننرات، -يعتمند هننذا التصنور علننى عندد مننن الوسنائل واألسنناليب التدريبينة التاليننة: 

المشنننناهدات العملينننة والزينننارات الميدانيننننة، النننندوات، الحلقنننات النقاشنننية، دراسننننة الحننناالت العملينننة، 
 واألفالم التسجيلية، وتمثيل األدوار ".

 :سادسًا: القائمون بالتدريب
ينننتم اختينننار المننندربين بنننناء علنننى العديننند منننن األسنننس أهمهنننا عمنننق المعلومنننات فننني مجنننال 

علنننى التخصنننص، والقننندرة علنننى االتصنننال الجيننند، والمهنننارة فننني توصنننيل الفكنننرة والمعلومنننة، والقننندرة 
وفننى ضننوء هننذا التصننور يننتم اختيننار المنندربين علننى اسننتخدام التقنيننات العلميننة الحديثننة فنني الننتعلم. 

 -النحو التالي: 
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أساتذة الجامعات في التخصصات التي تزود األخصائيين االجتماعيين بالمعارف  -1
 .في مجال الرعاية االجتماعية لأليتاموالمهارات المطلوبة 

الجتماعي من المتخصصين في مجال الرعاية االجتماعية خبراء من وزارة التضامن ا -2
 لأليتام.

 رجال الدين من المختصين بفقه األسرة واليتيم.  -6
 -: سابعًا: متابعة البرنامج التدريبي

للتأكننند منننن أن البرننننامج ينفنننذ طبقنننًا للخطنننة الموضنننوعة والمننننهج المحننندد، وفنننى حننندود -1
 ه.الخطة الزمنية، وفى ضوء الميزانية المقررة ل

جننراء أي -2 التنندخل إلزالننة أي عقبننات تواجننه تنفيننذ البرنننامج، وزيننادة القننوة الدافعننة لننه، وا 
 تعديل أو تطوير طبقًا للحاجة لذلك.

 -ثامنًا: تقويم البرنامج التدريبي: ويشمل: 
 تقويم البرنامج التدريبي ومدى مالءمته لتحقيق األهداف.-1
 -نامج؛ وذلك باالعتماد على األدوات التالية: من البر  متقويم المتدربين ومدى استفادته-2

 مقياس األداء المهني لألخصائيين االجتماعيين.    -أ
 تقارير ومالحظات المدربين.-ب
 أراء ومالحظات المتدربين.-ج
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