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امللخص:
حاولــت الدراســة احلاليــة دراســة وحتليــل وحتديــد إســهامات الوســائل املهنيــة يف طريقــة
خدمــة اجلماعــة ،مــن خــال عــرض وحتليــل ال ـراث البحثــي للبحــوث والدراســات املختلفــة
الــي ارتبطــت ابلوســائل املهنيــة يف طريقــة خدمــة اجلماعــة (عربيـاً وأجنبيـاً) خــال الفــرة الزمنيــة
(2016-2000م) ،ومنهــا التوصــل إىل إطــار حتليلــي لتفعيــل اســتخدام الوســائل املهنيــة يف
طريقــة خدمــة اجلماعــة ابململكــة العربيــة الســعودية.
وتعتــر هــذه الدراســة احــدى الدراســات املكتبيــة ،مــن خــال منهــج املســح االســتقرائي،
عــن طريــق اســتخدام أداة اســتمارة حتليــل احملتــوى ،مــع الوضــع يف االعتبــار َّ
أن الباحثــة قــد
حللــت أربعــة وعشـرين حبثـاً  -اثــى عشــر حبثــا عربيــا ،واثــى عشــر حبثًــا أجنبيًــا -كأمثلــة فقــط-
وفق ـاً لطبيعــة الدراســة احلاليــة والفــرة الزمنيــة هلــا.
وتوصلــت الدراســة احلاليــة إىل جمموعــة مــن النتائــج الــي أجابــت علــى تســاؤالت الدراســة،
ومت مــن خالهلــا التوصــل إىل إطــار لتفعيــل اســتخدام الوســائل املهنيــة يف طريقــة خدمــة اجلماعــة
ابململكــة العربيــة الســعودية.
الكلمــات املفتاحيــة :إطــار حتليلــي -األداة املهنيــة -وســائل التعبــر -ديناميكيــة
اجلماعــة -التنميــة املهنيــة.
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An analytical framework for activation the use of
professional tools in Social Group Work at KSA
Dr. Wijdan Ibraheem almugayel

Abstract:
This study was tried to study and analyze the ccontributions
of professional tools for social group work, from presentation &
analysis to theatrically frame through (2000 -2016), and reaching
for analysis frame to activation using this tools at KSA.
Therefore, this office survey studies, through Induction
Method, and by using content analysis tool.
The researcher has analyzed twenty four research - twelve
Arabic research and twelve foreign research - examples only
according to nature of the current study and this time.
The study found the current set of results that responded
to the survey questions, which that it reaching to activation
using professional tools for social group work at KSA.
Key words: An analytical framework– Professional tools–
Expression tools– Group dynamic– Professional development.
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أوالً :مشكلة الدراسة:
يشــكل العلــم نشــاطاً عامـاً يلــزم الباحــث ابلتـزام أخالقــي جتــاه زمالئــه الباحثــن اآلخريــن
مــن خــال مشــاركتهم النتائــج الــي توصل ـوا إليهــا والطــرق الــي اســتخدموها يف البحــث ،مــع
مراعــاة أال يتســع تفســر البيــاانت أو تشــويهها؛ لتتماشــى مــع وجهــة نظــر شــخصية ،ولكــن
تقدميهــا بصــدق ونزاهــة وأمانــة)Boeije, 2000, 43-55(.
فالباحــث يف اخلدمــة االجتماعيــة بصفــة عامــة ،ويف طريقــة العمــل مــع اجلماعــات بصفــة
خاصــة ،يضــع نصــب عينيــه دائم ـاً مناهــج وتصميمــات حبثيــة تتــاءم مــع متغ ـرات املمارســة
املهنيــة وطبيعــة اجلماعــات الــي يتدخــل معهــا ،وسياســة املؤسســة وثقافــة اجملتمــع ،يف إطــار فــرة
زمنيــة حمــددة مــن خــال تقــدمي خدمــات اجتماعيــة عــن طريــق برامــج معتمــدة علــى ممارســة
مبنيــة علــى الرباهــن Evidence-Based Practice (Grinnell, 2008, 3-12
 ،)& Weinbach, 2008, 35-47و ابلتــايل يتــم إثـراء القاعــدة العلميــة للمهنــة؛ لتصبــح
أكثــر فاعليــة يف حتقيــق أهدافهــا النظريــة مــن جانــب ،وحتســن أســاليب املمارســة املهنيــة يف
ـردا أو أســرة أو مجاعــة أو
التعامــل مــع كافــة الوحــدات اإلنســانية واألنســاق ،س ـواء أكان فـ ً
جمتمعــا (قاســم.)5 ،2005 ،
منظمــة أو ً
وطريقــة العمــل مــع اجلماعــات ابعتبارهــا إحــدى طرائــق مهنــة اخلدمــة االجتماعيــة تســعى
دائم ـاً لتطويــر أســاليبها الفنيــة وأدواهتــا املهنيــة ،معتمــدة علــى أسســها ونظرايهتــا ومناذجهــا
العلميــة والتطبيقيــة ،مبــا يتناســب مــع املتغ ـرات العامليــة واإلقليميــة واحملليــة وتوجهاهتــا وطبيعــة
اجملتمــع الســعودي.
هــذا وتعتــر مهنــة اخلدمــة االجتماعيــة ضــرورة ىف حيــاة البشـرية ،وتتزايــد أمهيتهــا يومـاً بعــد
يــوم حبكــم التغــر وتعــدد احلاجــات اإلنســانية وارتقائهــا ،وتعكــس حاجــات اجملتمــع وعائداهتــا
وأهدافهــا جتــاه مقابلــة احلاجــات وحتقيــق العدالــة والدميقراطيــة ىف البيئــة واجملتمــع ،مــن خــال
اإلصــاح والتطويــر وحتســن نوعيــة احليــاة ،ودعــم الثقافــة اإللكرتونيــة ،وتطويــع املعلومــات
والتكنولوجيــا ،وذلــك ابلرتكيــز علــى خصوصيــة املمارســة املهنيــة ،كأداة إلدارة التغيــر يف اجملتمــع
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وحتقيــق األهــداف اإلمنائية(الســروجي)2011،

http://talaatelsrogiblogspotcom.blogspot.com/2011/12/blogpost_18.html

لــذا يركــز األخصائيــون االجتماعيــون عنــد تدخلهــم املهــي علــى اهتمامــات أف ـراد
اجملتمــع ،وارتباطهــا بصنــع سياســات الرعايــة االجتماعيــة وحتليلهــا واســتخدام املهــارات املتنوعــة
واملســتحدثة ،هبــدف مواجهــة املشــكالت البيئيــة واجملتمعيــة واملســامهة يف بنائــه وتنميتــه
(.)Zastrow, 2009, 4
ومبــا أن طريقــة خدمــة اجلماعــة إحــدى طــرق اخلدمــة االجتماعيــة ،فإهنــا تســعى إىل تعليــم
وتنميــة املهــارات وإشــباع احلاجــات ،وذلــك ابلرتكيــز علــى اخلــرة اجلماعيــة ،وهــو مــا قــد يزيــد
مــن الوعــي االجتماعــي والشــعور ابملســئولية االجتماعيــة ،وهــو مــا جيعــل اجلماعــة أداة أساســية
إلحــداث التغيــر املناســب للمجتمــع ،والتعامــل اإلجيــايب مــع املتغ ـرات الطارئــة واملســتحدثة
(الصــادي 28 ،1991 ،و بــدر الديــن.)434 ،1995 ،
كما تقوم خدمة اجلماعة بدور واضح مع أعضاء اجلماعة خاصة يف التنشئة االجتماعية
و وإكســاهبم معايــر ســلوكية تتمثــل يف عمليــات االقتــداء ابلنمــاذج الســلوكية مــن خــال مــا
تقــوم بــه اجلماعــة مــن قواعــد ،ومــا تتيحــه مــن فــرص للتجريــب وتقليــد الســلوك وحتمــل املســئولية
اجلماعيــة (عبــد الرحيــم.)431 ،2003 ،
فعــن طريــق اســتخدام اجلماعــات ميكــن إكســاب أعضائهــا االجتاهــات املرغوبــة الــي
تواكــب املتغ ـرات ،وتســاعدهم علــى القيــام أبدوارهــم يف البيئــة االجتماعيــة الــي ينتمــون هلــا
ويعيشــون فيهــا ويؤثــرون ويتأثــرون هبــا)Zastrow, 2001, 21(.
وقــد يؤكــد ذلــك دراســة (حمفــوظ ،ماجــدي عاطــف ،)1992،الــى توصلــت إىل أمهيــة
املزاوجة بني تكني َكي املناقشة اجلماعية ولعب االدوار يف إكساب الشباب املهارات اإلجرائية
مثــل االتصــال والقيــادة وحـ ِّـل املشــكلة ،علــى اعتبــار أن هذيــن األســلوبني مــن األســاليب اهلامــة
يف العمــل مــع اجلماعــات يف جمــال رعايــة الشــباب.
166

مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية

د .وجدان بنت ابراهيم المقيل

وأيضـاً دراســة (بــدر الديــن ،هــدى رمــزي )2010،مــن وضــع تصــور مقــرح لتدعيــم التعليــم
عــن بُعــد يف طريقــة خدمــة اجلماعــة ،و إن كانــت هــذه الدراســة الترتبــط ابملمارســة املهنيــة
لطريقــة العمــل مــع اجلماعــات بشــكل مباشــر إال أنــه ميكــن اســتخدام التعليــم عــن بعــد للتطويــر
وتنميــة املعــارف وحــل املشــكالت لــدي أعضــاء اجلماعــات.
أيضــا مــع مــا أشــار إليــه (حامــد ،حممــد دســوقي )2011 ،يف كتابــه (أســس
ويتفــق ذلــك ً
وقضــااي طريقــة العمــل مــع اجلماعــات) ،والــذي انقــش مــن خاللــه أمهيــة األســاليب املهنيــة
والعلميــة الــي يســتخدمها أخصائــي اجلماعــة ضمــن األنشــطة والربامــج العالجيــة والوقائيــة
واإلمنائيــة الــي ميارســها ويطبّقهــا يف اجملــاالت املختلفــة لتحقيــق األهــداف ،ومــن هــذا نســتنتج
أنــه ال ممارســة دون أســاليب وتكنيــكات ووســائل علميــة.
وأكــدت عليــه دراســة (Alcaraz-Salarirche, Noelia; Gallardo-Gil,
Monsalud; Herrera-Pastor, David; Servan-Nunez, Maria
 )Jose،2011مــن احلاجــة لالعتمــاد علــى التواصــل عــر اإلنرتنــت مــن خــال اليوميــات،

والربيــد اإللكــروين واملنتــدايت؛ الكتســاب مهــارات البحــث العلمــي مــن خــال توجيــه مجاعــات
العمــل الصغــرة بــن ا االجتماعــات كأحــد وســائل خدمــة اجلماعــة.

وما توصلت إليه دراسة (حممود ،حممد حممد سليمان )2015،من ضرورة تفعيل الرحالت
كإحدى وسائل التعبري يف طريقة العمل مع اجلماعات لتنمية الكفاءة االجتماعية للمسنني.
وأكــدت عليــه دراســة ( )Scotland, James،2016مــن أن التعليــم التعــاوين هــو
أداة تســهم يف تبــادل وتطويــر األفــكار ،واكتســاب خـرات التقييــم ،والعمــل اجلماعــي التعــاوين
مــن خــال آليــات تنفيذيــة حمــددة وموضوعيــة.
كمــا أشــارت دراســة (م ـراد ،رانيــا ســيد )2016 ،إىل أن تكنيــكات العــاج اجلماعــي
والتعلــم الــذايت واملناقشــة اجلماعيــة ولعــب األدوار وحــل املشــكالت ،مجيعهــا وســائل مهنيــة
يســتطع أخصائــي العمــل مــع اجلماعــات اســتخدامها للتخفيــف مــن حــدة املشــكالت الســلوكية
واالجتماعيــة لــدى األطفــال الذيــن يعانــون مــن صعــوابت النطــق والتخاطــب.
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األمر الذي يفرض أمهية القيام بدراســات حتليلية؛ الســتقراء الواقع واستشـراف املســتقبل؛
للمســامهة يف بنــاء وتنميــة اجملتمعــات بصفــة عامــة وجمتمعاتنــا العربيــة وتقدمهــا ورقيهــا وخاصــة
اجملتمــع الســعودي ،وذلــك مــن خــال اســتثمار أفضــل فئاتــه وجماالتــه؛ إلشــباع حاجــات أفـراده
ومجاعاتــه ومســاعدهتم علــى حتســن نوعيــة حياهتــم واملســامهة يف إحــداث تنميــة مســتدامة
حقيقيــة هبــا مــن خــال األدوات املهنيــة الــي متلكهــا الطريقــة ،ومــا يرتبــط مباهيــة التفعيــل مــن بــث
لــروح اإلبــداع والتطويــر لــدى ااملمارســن لطريقــة خدمــة اجلماعــة ابململكــة العربيــة الســعودية مــن
الباحثــن واملمارســن فيمــا يتعلــق ابســتخدام الوســائل املهنيــة بصــورة تتناســب وطبيعــة اجملتمــع
الســعودي ومؤسســات الرعايــة االجتماعيــة وأن ـواع اجلماعــات هبــا وأمنــاط العضويــة فيهــا ،مــع
إعــداد أدوات حبثيــة مقننــة؛ لتحديــد وحتليــل هــذا التفعيــل ،و معرفــة مــدى إســهامه يف إكســاب
مهــارات العمــل مــع اجلماعــات ،وحتقيــق أهــداف اجملتمــع الســعودي ومؤسســاته يف الرعايــة
االجتماعيــة بصــورة علميــة ومهنيــة ذات موضوعيــة وشــفافية.
ومن هنا ميكن صياغة مشكلة الدراسة احلالية يف التساؤل التايل:
«مــا املؤش ـرات العلميــة واملهنيــة الــي ميكــن أن يتضمنهــا اإلطــار التحليلــي للدراســات
والبحــوث اخلاصــة ابلوســائل املهنيــة لطريقــة خدمــة اجلماعــة لتفعيــل اســتخدامها ابململكــة
العربيــة الســعودية؟»

اثنياً :أمهية الدراسة:
ميكن حتديد أمهية الدراسة احلالية يف اآليت:
 -١الدعــوة إىل االهتمــام ابلبحــوث الكيفيــة وأدواهتــا جبانــب البحــوث الكميــةSarntakos,( .
،):2005, 46-52 & Neuman, 2000, 18, & Campbell, 2001, 271-273

األمــر الــذي ميكــن أن يكــون أكثــر فائــدة لتطويــر فاعليــة ممارســة طريقــة خدمــة اجلماعــة ابجملتمــع
السعودي.
ابلرغــم مــن الرتكيــز علــى وســائل طريقــة خدمــة اجلماعــة كأدوات قيــاس يف حبــوث التدخــل
املهــي يف طريقــة خدمــة اجلماعــة ،إال أنــه مــن املالحــظ قيــام الباحثــن ابســتخدامها وفقـاً لطبيعــة
دراســاهتم دون تغيــر يف شــكلها ومضموهنــا ،وابلتــايل تظهــر أمهيــة البحــث احلــايل مــن حيــث
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حتديــد الكيفيــة الــي مــن خالهلــا تفعيــل الوســائل املهنيــة لطريقــة خدمــة اجلماعــة الســتخدامها
ابململكــة العربيــة الســعودية.
 -٢تطــور أســاليب األداء يف التعليــم العــايل؛ نتيجــة لثــورة املعلومــات واالتصــاالت واإلســهام
يف تكويــن رأس املــال البشــرى مــن خــال تدريــب القــوى العاملــة املؤهلــة كالعلمــاء واملهنيــن
ومتخذي القرار (البنك الدويل ،)26-25 :2003 ،وهذا ما قد يســهم بصورة إجرائية عند
تعليــم طريقــة خدمــة اجلماعــة ابملؤسســات األكادمييــة ابململكــة العربيــة الســعودية.
 -٣حاجة طريقة خدمة اجلماعة إىل تطوير أدواهتا وأســاليبها الفنية؛ لتســتطيع حتقيق أهدافها
مــن حيــث منــو الفــرد ومنــو اجلماعــة واملســامهة يف تغيــر اجملتمــع مبــا يتواكــب مــع التغ ـرات الــي
ميــر هبــا يف عصــر املعلوماتيــة واالنفجــار املعــريف ،خاصــة مــا يصبــو إليــه اجملتمــع الســعودي حاليـاً
مــن حتقيــق رؤيــة اململكــة .2030

اثلثاً :أهداف الدراسة:
ميكن حتديد أهداف الدراسة احلالية يف اآليت:
 -١حتديد إسهامات الوسائل املهنية يف طريقة خدمة اجلماعة ابململكة العربية السعودية.
 -٢عرض وحتليل الرتاث البحثي للبحوث والدراسات املختلفة اليت ارتبطت ابلوسائل املهنية
يف طريقــة خدمــة اجلماعــة (عربي ـاً وأجنبي ـاً) خــال الفــرة الزمنيــة (2016-2000م)،
وذلــك وفقـاً ملــا ذكرتــه الباحثــة مــن تربيـرات علميــة.
-3التوصــل إىل إطــار حتليلــي للدراســات والبحــوث اخلاصــة ابلوســائل املهنيــة لطريقــة خدمــة
اجلماعــة؛ لتفعيــل اســتخدامها ابململكــة العربيــة الســعودية.

رابعاً :تساؤالت الدراسة:
حتاول الدراسة احلالية اإلجابة على التساؤالت التالية:
 ما إسهامات الوسائل املهنية يف طريقة خدمة اجلماعة ابململكة العربية السعودية؟			
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 مــا الـراث البحثــي للوســائل املهنيــة يف طريقــة خدمــة اجلماعــة (عربيـاً وأجنبيـاً) خــال الفــرة( 2016/2000م) املوافقــة ( 1437 /1421هــ)؟
 مــا عناصــر اإلطــار التحليلــي للدراســات والبحــوث اخلاصــة ابلوســائل املهنيــة لطريقــة خدمــةاجلماعــة لتفعيــل اســتخدامها ابململكــة العربيــة الســعودية؟

خامساً :مفاهيم الدراسة:
سوف تتناول الباحثة هذا العنصر يف ضوء ما يلي:
 -١مفهوم اإلطار التحليلي.
 -٢مفهوم التفعيل.
 -٣مفهوم الوسيلة املهنية.

 -1مفهوم اإلطار التحليلي:
اإلطــار هــو طريقــة مــا متثــل العالقــة بــن كل جوانــب البحــث مــن زوااي هــدف البحــث
ومنهجــه ،وطريقــة مجــع البيــاانت ،والتحليــل ،حينمــا تكــون هنــاك نظريــة أو حبــث علمــي ،فهــو
يصــف االجتــاه العــام وحــدود النظريــة يف البحــث( .خضــر)2017 ،
http://www.alukah.net/web/khedr/0/55442/

كمــا يعــرف أبنــه “خالصــة خـرات اإلنســان املتجمعــة علــى مــر األايم ،والســنوات الــي مت
متثلهــا واكتنازهــا مبوجــب االســتعدادات والقــدرات الشــخصية ،الوراثيــة واملكتســبة معـاً ،ضمــن
ظــروف البيئــة االجتماعيــة ومؤثراهتــا وعالقاهتــا” (املوســى.)59 ،2000 ،
وتتمثل أنواع األطر التحليلية فيما يلي:
 اإلطار احملدد بقضية أو مشكلة اجتماعية معينة. اإلطــار العــام ،والــذي يــرى األحــداث يف ســياق عــام جمــرد ،ويقــدم تفسـرات عامــة للوقائــع،ويربطهــا ابملعايــر الثقافيــة والسياســية.
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 إطار االهتمامات اإلنسانية ،والذي يرى األحداث يف سياق أتثرياهتا اإلنسانية والعاطفية. إطار متعلق ابلنتائج اإلقتصادية.هذا ويقصد ابإلطار التحليلي إجرائياً يف هذه الدراسة ما يلي:
 جمموعــة مــن احملــددات العلميــة واملهنيــة الــي يتوصــل إليهــا املتخصصــون يف طريقــة خدمــةاجلماعــة لوســائلها وأدواهتــا املهنيــة.
 متثــل العالقــة بــن كل جوانــب البحــث عــن طريــق الدراســات والبحــوث اخلاصــة ابلوســائلاملهنيــة لطريقــة خدمــة اجلماعــة.
 هتتــم ابجلانــب امليــداين املمــارس يف مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة ابململكــة العربيــة الســعوديةوذلــك بتفعيــل اســتخدامها هبــا.
 بداية من حتديد هدف البحث ،ومنهجه ،وطريقة مجع البياانت ،والتحليل. وهــو مــا قــد يســهم يف تشــكيل معــارف املمارســن األساســيني ومــا حييطهــم مــن ظــروفاجتماعيــة ومشــكالت.
 خــال فــرة زمنيــة معينــة ولتكــن مخــس ســنوات حبــد أقصــى ،وإعــادة اختبــاره؛ ليواكــباملتغ ـرات الطارئــة.

 -2مفهوم التفعيل:
(فعــل) ،ويــدل التضعيــف علــى احلركــة والنشــاط واملمارســة امليدانيــة واخللــق
التفعيــل مصــدر ّ
واإلبــداع ،كمــا أنــه قــد يكــون مبعــى التغيــر والتحريــك اإلجيــايب عــن طريــق إجيــاد ش ـراكات
ومشــاريع مــع املؤسســة وحتفيــز املبــادرة الفرديــة أو اجلماعيــة.
عــاوة علــى أنــه يرتبــط ابلتغيــر واحلركيــة والتفاعــل الدينامــي والبنــاء والنمــاء واملمارســة
واخللــق واإلبــداع والتنشــيط واملســاعدة والتعــاون اجلماعــي( .محــداوي)2017 ،
(http://www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_arti)cle=6371
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هذا ويقصد مبفهوم التفعيل اجرائياً يف هذه الدراسة ما يلي:
 بــث روح االبــداع والتطويــر لــدى األكادمييــن واملمارســن لطريقــة خدمــة اجلماعــة ابململكــةالعربيــة الســعودية علــى اســتخدام الوســائل املهنيــة بصــورة تتناســب وطبيعــة اجملتمــع الســعودي
ومؤسســات الرعايــة االجتماعيــة ،وأنـواع اجلماعــات هبــا وأمنــاط العضويــة فيهــا.
 ويتم ذلك من خالل االعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية. مــع الرتكيــز علــى تصميــم وتنفيــذ وتقــومي برامــج مجاعيــة تكــون خمصصــة ابلوســائل املهنيــةلطريقــة خدمــة اجلماعــة ابململكــة العربيــة الســعودية.
 مــع إعــداد أدوات حبثيــة مقننــة؛ لتحديــد وحتليــل هــذا التفعيــل؛ وملعرفــة مــدى إســهامه يفإكســاب مهــارات العمــل مــع اجلماعــات ،وحتقيــق أهــداف اجملتمــع الســعودي ومؤسســاته يف
الرعايــة االجتماعيــة بصــورة علميــة ومهنيــة ذات موضوعيــة وشــفافية.

 -3مفهوم الوسيلة املهنية:
يالحــظ اســتخدام مصطلحــي الوســائل واألدوات بنفــس املعــى يف الكتــاابت العربيــة،
بينمــا جيــد املتتبــع لألدبيــات األجنبيــة يف طريقــة خدمــة اجلماعــة أهنــا تَســتَخدم مبصطلــح
ضــل إســتخدام مصطلــح الوســائل يف الدراســة احلاليــة.
( ،)Toolsولــذا فُ ّ
وتعرف الوسيلة لغوايً أبهنا « :اليت يـُتَوصل هبا إىل حتصيل املراد»

http://www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?arno=16456

بتاريخ 1438/9/2ه.

«وهي كل ما يتحقق به غرض معني ،وبواسطتها يتم إيصال فكرة أو غاية معينة».

https://www.almaany.com/ar/dict/arar/%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A9

بتاريخ 1438/9/2ه.
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وتتفــق الباحثــة مــع املفاهيــم الســابقة للوســيلة املهنيــة ،وتتمثــل هــذه الوســائل وفق ـاً هلــذه
الدراســة يف:
 وســائل التعبــر يف الربانمــج يف طريقــة العمــل مــع اجلماعــات مثــل (حماضـرات – مناظـرات –نــدوات – رحــات –معســكرات – حفــات مسر-أنشــطة طالبيــة مناقشــة مجاعيــة لعــب).
 وسائل لدراسة ديناميكية اجلماعات مثل (التسجيل – التقومي). وســائل مرتبطــة ابملتغ ـرات اجلديــدة والتطــور التقــي التكنولوجــي مثــل (احلاســب اآليل –الشــبكات االجتماعيــة).
 وســائل مرتبطــة ابلتنميــة املهنيــة مثــل (الســيمنارات– الفيديــو كونفــرس– الربانمــج التدريــي–ورش العمــل –إج ـراء البحــوث –املشــورة اجلماعيــة).
ميكــن عــرض وســائل طريقــة العمــل مــع اجلماعــات بصفــة عامــة بعــد حتليــل أدبيــات
الطريقــة يف الشــكل التوضيحــي التــايل( :شــرقاوي)25 ،2016 ،
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سادساً :منهجية الدراسة:
تنتمــي هــذه الدراســة إىل منــط الدراســات املكتبيــة ،مــن خــال منهــج املســح االســتقرائي
 ،(((Induction Methodعــن طريــق اســتخدام أداة اســتمارة حتليــل احملتــوي((( -يف ضــوء
األبعــاد الــي مت حتديدهــا هلــذا التحليــل كمــا ســيأيت يف املبحــث الثالــث ،-حيــث قامــت الباحثــة
جبمــع هــذه البحــوث والدراســات مــن املكتبــة الرقميــة جلامعــة األمــرة نــورة بنــت عبدالرمحــن،
واملؤمت ـرات العلميــة الدوليــة للخدمــة االجتماعيــة ودراســات املاجســتري والدكتــوراة يف اخلدمــة
االجتماعية وطريقة خدمة اجلماعة ،وقاعدة بياانت خاصة ابلبحث عن الدراسات والبحوث
 (((/https://eric.ed.govوذلــك خــال الفــرة الزمنيــة ( 2016 – 2000م) ،أي يف
العقــد األول ومنتصــف العقــد الثــاين مــن القـ ِ
ـرن الواحــد والعشـرين ،مــع الوضــع يف االعتبــار أنــه
قــد مت انتقــاء ( )25دراســة علميــة أو تقريــر علمــي كأمثلــة فقــط ،وفقـاً لطبيعــة الدراســة احلاليــة
والفــرة الزمنيــة هلــا.
وقــد مت حســاب اجـراءات صــدق وثبــات اســتمارة حتليــل احملتــوى ابســتخدام معادلــة كوبــر
(:)Cooper
			
عدد مرات االتفاق
نسبة االتفاق= ×100
عدد مرات االتفاق  +عدد مرات عدم االتفاق
		

ووصلــت نســبة االتفــاق علــى بنــود وحمــاور اســتمارة حتليــل احملتــوى للدراســة احلاليــة
( ،)%90مما يدل على إمكانية تطبيقها واستخالص نتائج موضوعية من خالل استخدامها.
((( يعتمــد منهــج املســح االســتقرائي علــى االســتدالل االســتنباطي  Deductive inferenceوهــو البــدء مــن املقدمــات إىل الكليــات؛
واالســتدالل االســتقرائي  Inductive inferenceوالــذي يقــوم علــى فحــص اجلزئيــات مــن أجــل التوصــل إىل القاعــدة.
((( امللحق رقم ( )2استمارة حتليل مضمون الرتاث البحثي خالل الفرتة 2016-2000م.

((( ومنهاhttp://eric.ed.gov/?q=working+with+groups+mechnismies+%26+sustainable+developmen� :
 ،tal+&ft=onو &،ft=on، http://eric.ed.gov/?q=tools+of+social+group+work&ft=on

وتتمثــل املــررات يف حتديــد هــذه الفــرة التارخييــة(2016-2000م) يف :أهنــا بدايــة األلفيــة الثالثــة والــي تتميــز بعــدد مــن الســمات واملتغـرات
علــى مجيــع املســتوايت ،وكذلــك التطــور املنشــود جلميــع التخصصــات العلميــة يف تطويــر وتفعيــل أدواهتــا ووســائلها الــي متتلكهــا لتســاير هــذه
املتغ ـرات ،حاجــة املمارســة املهنيــة للخدمــة االجتماعيــة وخدمــة اجلماعــة خاصــة ابململكــة العربيــة الســعودية تفعيــل هــذه األدوات؛ لتواجــه
املشكالت االجتماعية املتغرية على اململكة ومنها اإلرهاب على سبيل املثال.
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ملحوظة :مت حساب الصدق والثبات من خالل ما مت عرضه على احملكمني املتخصصني
يف خدمــة اجلماعــة خاصــة واخلدمــة االجتماعيــة بصفــة عامــة جبامعــة األمــره نــوره بنــت عبــد
الرمحــن ،وذلــك وفقـاً لفئــات التحليــل وعــدد وحداتــه حســب مالحظاهتــم( .انظــر :إبراهيــم ،عبــد
احلميــد صفــوت ( :)2010/1431البحــث العلمــي :مفهومــه -أدواتــه -تصميمــه ،الـرايض،
دار الزهراء ،ص ص.)306-305 :

سابعاً :نتائج الدراسة من خالل اإلجاابت على تساؤالت الدراسة:
 -١اإلجابة على التساؤل األول للدراسة احلالية واملتمثل يف:
ما إسهامات الوسائل املهنية يف طريقة خدمة اجلماعة؟
وإبجيــاز تقــوم إســهامات الوســائل املهنيــة يف طريقــة خدمــة اجلماعــة علــى عــدد مــن املبــادئ
منها( :حممد ،103-86 ،2012 ،و منقريوس)28 ،2004 ،
 مبدأ النظر إىل املشكلة عن بُعد. مبدأ التدرج يف املناقشة. مبدأ إطالق العنان للمناقشة.وبذلك ميكنها القيام ابلوظائف التالية:
 -١إختاذ القرارات بطريقة عقالنية من خالل التفكري اجلماعي املوجه.
 -٢ممارسة الدميوقراطية.
 -٣نقل املعارف ونقدها واملسامهة يف نشرها.
 -٤تدعيم التعليم املستدام لطريقة خدمة اجلماعة.
ـبThompson, 2005, 61-62, & Uass,( :
ولتحقيــق األهــداف التاليــة جيـ ُ
)1996, 19-31

أ -حتديد أمناط االتصال اليت توجد بني أعضاء اجلماعات سواءكانت أمناطًا رمسية أو غري رمسية.
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ب -وضع ختطيط لتدخل مناسب من خالل حتديد سياق التفاعل اجلماعي.
ج -حتديــد أصحــاب النفــوذ والســيطرة داخــل اجلماعــة ،وابلتــايل فهــم العمليــات االجتماعيــة
يف اجلماعــة وىف اجملتمــع وىف األنســاق املختلفــة ،وابلتــايل ميكنهــم تفســر ســلوك أعضــاء
اجلماعــة واجلماعــات ككل ،واســتثمار هــذه القــوة يف دفــع اجلماعــة وليــس هدمهــا.
د -فهم القانون والسياســة واحمليط املؤسســي؛ وابلتايل حتقيق الكفاءة املهنية من خالل حتقيق
أعلى معدالت عائد للممارســة املهنية.
هــ -تســاعد علــى التعليــم والتدريــب املنظــم؛ وابلتــايل اكتســاب املهــارات املهنيــة الــي ميكــن أن
تســاعدهم علــى أتديــة أدوارهــم املنوطــة هبــم.
و -تســاعد علــى معرفــة عمليــة التفاعــل اجلماعــي ،وكذلــك اجلوانــب األساســية للطريقــة مــن
حيــث دور األخصائــي أو الربانمــج أو العالقــات االجتماعيــة بــن األعضــاء ،األمــر الــذي
قــد يــؤدى إىل حتقيــق التماســك اجلماعــي املناســب.
 -٢اإلجابة على التساؤل الثاين للدراسة احلالية واملتمثل يف:
مــا ال ـراث البحثــي للوســائل املهنيــة يف طريقــة خدمــة اجلماعــة (عربي ـاً وأجنبي ـاً) خــال
الفــرة ( 2016/2000م) املوافقــة ( 1437 /1421هــ)؟
ولإلجابــة علــى هــذا التســاؤل يتــم تناولــه مــن خــال عــرض ومناقشــة وحتليــل للدراســات
والبحــوث خــال تلــك الفــرة التارخييــة يف ضــوء العناصــر التاليــة:
 الدراسات والبحوث املرتبطة ابلوسائل املهنية يف طريقة خدمة اجلماعة. حتليل الرتاث البحثي يف ضوء املعايري التالية: -١وصف للبياانت األساسية للرتاث البحثي.
 -٢حتليل ألهم القضااي البحثية واملوضوعات احملورية املثارة.
 -٣مؤشـرات ميكــن االســتفادة منهــا يف اإلطــار التحليلــي املقــرح للدراســات والبحــوث اخلاصــة
ابلوســائل املهنيــة لطريقــة خدمــة اجلماعــة لتفعيــل اســتخدامها ابململكــة العربيــة الســعودية.
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 -1الدراسات والبحوث املرتبطة ابلوسائل املهنية يف طريقة خدمة اجلماعة:
هــذا وجن ــد الع ــديد مــن الدراس ــات والبح ــوث الــي ترتبــط هبــذا املوض ــوع ،نذكــر منهــا علــى
ســبيل املثــال ال احلصــر( :وهــذه الدراســات الــي مت االعتمــاد عليهــا يف التحليــل واســتخالص
النتائــج والتوصيــات).
 -1دراســة (اجلبــايل ،هنــد قبــاري مخيس،)2001،عــن اســتخدام وســائل التعبــر يف
برانمــج خدمــة اجلماعــة وتنميــة الشــباب يف املشــروعات الصغــرة ،حيــث اســتهدفت مســاعدة
الشــباب علــى تكويــن اجتاهــات إجيابيــة حنــو املشــروعات الصغــرة واملشــاركة الفعليــة منهــا،
والتأكــد مــن فاعليــة وســائل التعبــر يف برامــج خدمــة اجلماعــة يف زايدة معرفــة وتنميــة وعــى
الشــباب ابملشــروعات ،وحماولــة إكســاب هــؤالء الشــباب جمموعــة مــن املهــارات واخل ـرات
مــن خــال اســتخدام بعــض وســائل التعبــر يف الربانمــج ،وتنتمــي للدارســات التجريبيــة،
ابســتخدام املنهــج التجريــي ،مــن خــال مقيــاس وعــى الشــباب ابملشــروعات الصغــرة وحتليــل
التقاريــر الدوريــة ،وتوصلــت الدراســة إىل التأكــد مــن صحــة الفــرض الرئيســي ومــؤداه :توجــد
عالقــة إجيابيــة بــن اســتخدام وســائل التعبــر يف برامــج خدمــة اجلماعــة وتنميــة وعــى الشــباب
ابملشــروعات الصغــرة.
 -2دراســة (أمحــد ،عبــد هللا حممــود حممــد ،)2002 ،عــن اســتخدام املناظــرة كأداة
يف طريقــة العمــل مــع اجلماعــات وإكســاب الطــاب مهــارات اإلتصــال ،حيــث اســتهدفت
حتديــد مــدى إكســاب الطــاب ملهــارات االتصــال نتيجــة اســتخدام املناظــرة يف طريقــة العمــل
مــع اجلماعــات ،وتنتمــي للدارســات شــبه التجريبيــة ،ابســتخدام املنهــج التجريــي ،مــن خــال
{مقيــاس مهــارات االتصــال  -دليــل مالحظــة مهــارات االتصــال -حتليــل حمتــوى التقاريــر
الدوريــة} ،وتوصلــت الدراســة إىل أن هنــاك عالقــة إجيابيــة ذات داللــة إحصائيــة بــن اســتخدام
املناظــرة كأداة يف طريقــة العمــل مــع اجلماعــات وإكســاب الطــاب مهــارات االتصــال.
 -3دراســة (عبــد الفتــاح ،يوســف حممــد عبــد احلميــد ،)2002،اســتهدفت الدراســة
إعــداد وتصميــم برانمــج تدريــي لألخصائيــن االجتماعيــن العاملــن ابملــدن اجلامعيــة؛ واختبــار
طبيعة العالقة بني استخدام الربانمج التدرييب وحتقيق التنمية املهنية لألخصائيني االجتماعيني
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العاملــن ابملــدن اجلامعيــة؛ وتدعيــم وتنميــة املعــارف واملعلومــات واملهــارات واالجتاهــات االجيابيــة
لــدي األخصائيــن اإلجتماعيــن العاملــن ابملــدن اجلامعيــة؛ وتقــومي الربانمــج التدريــي لتحديــد
اجلوانــب اإلجيابيــة لــدي األخصائيــن االجتماعيــن يف مجيــع مراحــل هــذا الربانمــج؛ والتوصــل
إيل برانمــج تدريــي مقنــن يصلــح لتدريــب األخصائيــن االجتماعيــن العاملــن ابملــدن اجلامعيــة،
وتنتمــي لدارســات تقــومي عائــد التدخــل املهــي ،ابســتخدام منهــج املســح االجتماعــي ابحلصــر
الشــامل ،مــن خــال دليــل مقابلــة للخـراء ومقيــاس التنميــة املهنيــة لألخصائيــن االجتماعيــن
العاملــن ابملــدن اجلامعيــة بفــرع جامعــة القاهــرة ابلفيــوم ،وتوصلــت الدراســة إىل وجــود عالقــة
بــن الســمات الشــخصية املهنيــة لألخصائيــن االجتماعيــن وإدراكهــم لالحتياجــات التدريبيــة
الالزمــة لتحقيــق التنميــة املهنيــة ،وفاعليــة الربانمــج التدريــي يف حتســن املســتوي العــام للتنميــة
املهنيــة للمتدربــن بدرجــة ملحوظــة ،وابســتقراء هــذه الدراســة يتضــح أهنــا رّكــزت علــى قضيــة
متعلقــة بقضــااي التعليــم مــن خــال الربانمــج التدريــي كأحــد وســائل التعبــر يف الربانمــج يف حتقيــق
التنميــة املهنيــة لألخصائيــن االجتماعيــن العاملــن ابملــدن اجلامعيــة.
 -4دراســة (مشــرف ،عــادل مشــرف حممــد ،)2002 ،اســتهدفت الدراســة تفعيــل
دور التقــومي كعمليــة مهنيــة يف مؤسســات رعايــة األحــداث ،وحماولــة الكشــف عــن الوســائل
املهنيــة الــي تســتخدم عنــد إج ـراء التقــومي ،وتنتمــي للدارســات الوصفيــة ،ابســتخدام منهــج
املســح االجتماعــي ابحلصــر الشــامل ،مــن خــال اســتمارة اســتبيان ،وتوصلــت الدراســة إىل
وجــود جمموعــة مــن املعوقــات الــي تواجــه عمليــة التقــومي مبؤسســات رعايــة األحــداث تتعلــق
ابألهــداف اخلاصــة بعمليــة (التقــومي– معوقــات بوســائل طريقــة خدمــة اجلماعــة– األخصائــي
االجتماعــي– املوظفــن –املشــاركني يف عمليــة التقــومي خاصــة ابملؤسســات).
 -5دراســة (هارتفــورد  ،)Hartford, Trudy، 2005عــن تقديــر وتســهيل
عمــل طريقــة خدمــة اجلماعــة مــن خــال اســتخدام أدوات احلاســب اآليل ،حيــث اســتهدفت
وصــف ورش العمــل كأدوات علــى شــبكة اإلنرتنــت؛ لتســهيل العمــل اجلماعــي وتقييــم مســتوى
مجاعــات الطــاب ،وتنتمــي إىل منــط الدراســات التجريبيــة ،ابســتخدام املنهــج التجريــي ،مــن
خــال تنفيــذ مجاعــات املناقشــة اجلماعيــة علــى اإلنرتنــت لتســهيل العمــل اجلماعــي؛ ولتحديــد
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مــدى إمكانيــة اســتخدام رســائل علــى اإلنرتنــت إلبــاغ التقييــم ،وتوصلــت الدراســة إىل إثبــات
النجــاح مــن وجهــات نظــر كل مــن الطالــب واملعلــم ،والعمــل اجلماعــي الســتخدام ورش العمــل
كأدوات علــى شــبكة اإلنرتنــت؛ لتســهيل العمــل اجلماعــي وتقييــم مســتوى مجاعــات الطــاب.
 -6دراســة (ســامل ،مســاح ســامل عــوض ،)2005 ،اســتهدفت الدراســة إىل حتديــد
إســهامات البحــوث العلميــة يف تطويــر برامــج طريقــة خدمــة اجلماعــة يف جمــال رعايــة األحــداث،
مــن خــال حتديــد اإلضافــات الــي طـرأت علــى الربامــج ،ومعوقــات تنفيــذ وتصميــم الربامــج الــي
تســفر عنهــا إج ـراءات حتليــل البحــوث العلميــة ،والتوصــل إىل املؤش ـرات العلميــة واملهنيــة الــي
تساهم يف تطوير برامج طريقة خدمة اجلماعة يف جمال األحداث ،وتنتمي إىل منط الدراسات
التقومييــة ،ابســتخدام منهــج املســح االجتماعــي الشــامل لألخصائيــن االجتماعيــن العاملــن
مبؤسســات رعايــة األحــداث ،وعــن طريــق العينــة ألعضــاء مجاعــات األحــداث ،مــن خــال
{دليــل حتليــل احملتــوى -اســتمارة اســتبيان -اســتبيان ابســتخدام أســلوب دلفــي} ،وتوصلــت
الدراســة إىل أن هنــاك نــدرة يف اإلضافــات الــي ط ـرأت علــى برامــج طريقــة خدمــة اجلماعــة
املقدمــة جملــال رعايــة األحــداث علــى مــدى  33عامـاً ،كمــا أشــارت نســبة قليلــة مــن املمارســن
إىل وجــود حبــوث علميــة تتضمــن برامــج أثنــاء فــرة عملهــم ،وهــذه النســبة هــي الــي أوضحــت
وجــود اســتفادة مــن الربامــج الــي قدمتهــا البحــوث العلميــة ،و ابســتقراء هــذه الدراســة يتضــح
أهنــا ركــزت علــى قضيــة متعلقــة بقضــااي التعليــم مــن خــال إج ـراء البحــوث العلميــة كإحــدى
وســائل التنميــة املهنيــة يف تطويــر برامــج طريقــة العمــل مــع اجلماعــات يف جمــال رعايــة األحــداث.
 -7دراســة (عبــدهللا ،عــزة عبــد اجلليــل عبــد العــزي ،)2005 ،اســتهدفت الدراســة
التحقــق مــن فاعليــة أتثــر أســاليب االتصــال يف تنميــة مهــارات (املناقشــة اجلماعيــة -القيــادة-
التســجيل) لــدى املتطوعــن للعمــل مــع اجلماعــات ،وتنتمــي إىل منــط الدراســات التجريبيــة،
ابســتخدام املنهــج التجريــي ابســتخدام التجربــة القبليــة البعديــة ابســتخدام مجاعــة واحــدة ،مــن
خــال مقيــاس املهــارات املهنيــة لــدى املتطوعــن ،وتوصلــت الدراســة إىل ان اســتخدام أســاليب
االتصــال يف طريقــة خدمــة اجلماعــة ســاعد علــى تنميــة مهــارة (املناقشــة اجلماعيــة -القيــادة–
التســجيل) لــدى األخصائيــن االجتماعيــن املتطوعــن للعمــل مــع اجلماعــات ،وابســتقراء هــذه
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الدراســة يتضــح أهنــا ركــزت علــى قضيــة متعلقــة بقضــااي الصحــة العامــة والبيئــة وهــي تنميــة مهــارات
املتطوعــن مــن خــال املناقشــة اجلماعيــة كإحــدى األســاليب الفنيــة لطريقــة العمــل مــع اجلماعــات
 -8دراســة ( ،)Anderson, Donald،2007هدفــت الدراســة إىل وصــف
منــوذج العمــل اجلماعــي لتقييــم متعــدد الثقافــات ،والتشــخيص ،وختطيــط العــاج؛ مــن خــال
اســتخدام أســلوب املشــورة اجلماعيــة جلماعــات العــاج النفســي ،وتنتمــي إىل منــط الدراســات
التقوميية ،مستخدمة منهج املسح االجتماعي ،وتوصلت إىل احلاجة إىل ابتكار اسرتاتيجيات
متعمدة مع تدخالت تســتجيب للمتغريات الثقافية وفقاً الحتياجات التنوع البشــري وأعضاء
مجاعــات العــاج النفســي ،وابســتقراء هــذه الدراســة يتضــح أهنــا ركــزت علــى قضيــة متعلقــة
أبســلوب املشــورة اجلماعيــة كأحــد األســاليب الفنيــة يف طريقــة العمــل مــع اجلماعــات ابجملــال
النفســي ،وميكــن االســتفادة منهــا يف مؤش ـرات وضــع الرؤيــة املســتقبلية مــن حيــث (حتديــد
االسـراتيجيات -تدعيــم األســس النظريــة -تدعيــم نظريــة املمارســة املهنيــة) الــي ميكــن االعتمــاد
عليهــا لتطويــر أليــات طريقــة العمــل مــع اجلماعــات؛ لتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة.
 -9دراســة (شــرقاوي ،حممــد كامــل حممــد ،)2007 ،عــن آليــات تفعيــل التقاريــر
الدوريــة كأداة تعليميــة خلدمــة اجلماعــة ابجملــال املدرســي ،حيــث هدفــت إىل التعــرف علــى
وجهــات نظــر ممارســي اخلدمــة االجتماعيــة لطريقــة خدمــة اجلماعــة (مشــرفني وأخصائيــن
اجتماعيــن) يف آليــات تفعيــل التقاريــر الدوريــة كأداة لطريقــة خدمــة اجلماعــة ابجملــال املدرســي
يف ضــوء املتغ ـرات احملليــة والعامليــة ،وتنتمــي للدارســات الوصفيــة ،ابســتخدام منهــج املســح
االجتماعــي الشــامل ،مــن خــال اســتمارة (صحيفــة) اســتبيان خاصــة جبميــع األخصائيــن
االجتماعيــن إبدارة أبــو النمــرس التعليميــة مبحافظــة اجليــزة ،وتوصلــت الدراســة إىل جمموعــة مــن
النتائــج الــي كان مــن شــأهنا حتديــد إطــار تصــوري مقــرح آلليــات تفعيــل التقاريــر الدوريــة كأداة
تعليميــة خلدمــة اجلماعــة ابجملــال املدرســي يف ضــوء املتغ ـرات احملليــة والعامليــة.
 -10دراســة (عطــا هللا ،كمــال عزيــز ،)2007 ،عــن دراســة تقييميــة لربانمــج تدريــي
لتحقيــق التنميــة املهنيــة ألخصائيــي العمــل مــع اجلماعــات مبؤسســات رعايــة األحــداث ابلقاهــرة
الكــرى ،حيــث هدفــت إىل حتديــد واقــع املمارســة املهنيــة ألخصائيــي العمــل مــع اجلماعــات
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مبؤسســات رعايــة األحــداث؛ حتديــد دور الربانمــج التدريــي يف حتقيــق التنميــة املهنيــة ألخصائيــي
العمــل مــع اجلماعــات مبؤسســات رعايــة األحــداث؛ مــع حتديــد املعوقــات املرتبطــة ابلربانمــج
التدريــي والــي حت ـ ّد مــن حتقيــق التنميــة املهنيــة ألخصائيــي العمــل مــع اجلماعــات مبؤسســات
رعايــة األحــداث ،وتنتمــي إىل منــط الدراســات التقومييــة ،مســتخدمة منهــج املســح االجتماعــي
الشــامل جلميــع أخصائيــي العمــل مــع اجلماعــات مبؤسســات رعايــة األحــداث ابلقاهــرة الكــرى،
وتوصلــت إىل برانمــج تدريــي مقــرح لتحقيــق التنميــة املهنيــة ألخصائيــي العمــل مــع اجلماعــات
مبؤسســات رعايــة األحــداث.
 -11دراســة (متــويل ،حممــد هبــاء الديــن بــدر الديــن ،)2007،عــن آليــات تفعيــل
مشــاركة الشــباب اجلامعــي يف األنشــطة الطالبيــة :دراســة مــن منظــور طريقــة خدمــة اجلماعــة،
حيث حددت أربعة أهداف من بينها التوصل إىل آليات مســتحدثة لتفعيل مشــاركة الشــباب
اجلامعــي يف األنشــطة الطالبيــة مــن منظــور طريقــة خدمــة اجلماعــة ،وتنتمــي للدارســات الوصفيــة
التحليلية ،ابســتخدام منهج املســح االجتماعي الشــامل وعن طريق العينة ،من خالل اســتمارة
اســتبار طبقــت علــى العاملــن إبدارات رعايــة الطــاب بكليــات اجلامعــة ،وعينــة مــن الطــاب
والطالبــات املمثلــن للكليــات النظريــة والعمليــة داخــل احلــرم اجلامعــي حبلـوان ،وتوصلــت الدراســة
إىل جمموعــة مــن النتائــج وعــدد مــن اآلليــات الــي ميكــن أن تســهم يف تفعيــل مشــاركة الشــباب
اجلامعــي يف األنشــطة الطالبيــة.
 -12دراســة (منصــور ،أمــل حممــد ،)2008 ،اســتهدفت حتديــد مســتوى العالقــة
بــن مشــاركة الفتيــات يف أنشــطة املعســكرات التدريبيــة وتنميــة ثقافــة العمــل اجلماعــي لديهــن،
وتنتمــي للدراســات الوصفيــة ،ابســتخدام منهــج املســح االجتماعــي ،مــن خــال مقيــاس
مشــاركة الفتيــات ،وتوصلــت الدراســة إىل أن أهــم مصــادر ثقافــة العمــل اجلماعــي هــو القـراءات
النوعيــة ،والعالقــات مــع اآلخريــن ،والقيــام ابلبحــوث امليدانيــة ،وتبــن أيضـاً مــن الدراســة أن أهــم
جمــال يف العمــل اجلماعــي هــي األح ـزاب ومؤسســات اجملتمــع املــدين وجمــال العمــل التطوعــي،
وابســتقراء هذه الدراســة يتضح أهنا ركزت على قضية متعلقة بقضااي التعليم من خالل وســيلة
املعســكرات التدريبيــة كإحــدى وســائل التعبــر يف الربانمــج يف طريقــة العمــل مــع اجلماعــات.
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 -13دراســة (Pauli, Regina; Mohiyeddini, Changiz; Bray,
 ،)Diane; Michie, Fran; Street, Becky، 2008حيــث اســتهدفت

دراســة أثــر الفــروق الفرديــة يف اكتســاب خـرات ســلبية انمجــة عــن العمــل اجلماعــي مــن خــال
التعلــم التعــاوين جلماعــات الطــاب ،وتنتمــي للدارســات التقومييــة ،ابســتخدام منهــج املســح
االجتماعــي لعينــة مــن الطــاب ،مــن خــال اســتبيان التجــارب الســلبية مــن العمــل اجلماعــي،
وتوصلــت الدراســة إىل أن العمــل اجلماعــي التعــاوين يعتــر أداة مفيــدة لتقييــم عمليــات العمــل
اجلماعــي جلماعــات الطــاب ،وابســتقراء هــذه الدراســة يتضــح أهنــا ركــزت علــى قضيــة متعلقــة
بقضــااي التعليــم مــن خــال أســلوب التعلــم التعــاوين كأحــد األســاليب الفنيــة احلديثــة يف طريقــة
العمــل مــع اجلماعــات ابجملــال التعليمــي.
 -14دراســة (صــاحل ،عمــاد فــاروق حممــد ،)2009،اســتهدفت التعــرف علــى طبيعــة
األنشــطة والربامــج الــي ميارســها الطــاب مــن خــال اشـراكهم ابجلماعــات الطالبيــة؛ والتعــرف
علــى أمنــاط االتصــال املســتخدمة داخــل هــذه اجلماعــات؛ و دور أســاليب االتصــال غــر
اللفظيــة يف تفعيــل اجتماعــات اجلماعــات الطالبيــة؛ وحتديــد املعوقــات الــي تعيــق االتصــال غــر
اللفظــي داخــل اجلماعــات الطالبيــة؛ وتقــدمي بعــض التوصيــات املقرتحــة لتفعيــل هــذه النــوع مــن
االتصــاالت داخــل اجتماعــات اجلماعــات الطالبيــة ،وتنتمــي للدراســات الوصفيــة ،ابســتخدام
املســح االجتماعــي الشــامل ،مــن خــال اســتمارة اســتبيان للطــاب املشــركني يف اجلماعــات
الطالبية يف جامعة السلطان قابوس -مسقط -سلطنة عمان ،وتوصلت الدراسة إىل جمموعة
مــن النتائــج منهــا (توفــر اجلماعــات الطالبيــة ألعضائهــا ألـو ًان متعــددة مــن األنشــطة والربامــج-
اختلفــت مســتوايت مشــاركة املبحوثــن علــى وجــود ممارســة لالتصــال غــر اللفظــي داخــل
االجتماعــات ،متثلــت يف {األلـوان -حــركات اجلســد -نظـرات العيــون -الصمــت -اإلشــارات}،
وقد لعبت هذه األساليب دورا قواي يف تفعيل اجتماعت اجلماعة ،و من املعوقات اليت تعوق تلك
األســاليب :الوســط املادي لالجتماعات -العيادة -ممارســة بعض الربامج واألنشــطة.
 -15دراســة ()Wallace, Paul; Howard, Barbara،2010

اســتهدفت دراســة مشــروع تعــاوين مجاعــي ابســتخدام تكنولوجيــا الشــبكات االجتماعيــة
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ألنشــطة بنــاء اجملتمــع ،وتنتمــي للدارســات الوصفيــة ،ابســتخدام منهــج املســح االجتماعــي
لعينــة مــن الطــاب ،مــن خــال اســتبيان مصمــم للتعــرف علــى كيفيــة دمــج أدوات شــعبية
الشــبكات االجتماعيــة ،والرســائل النصيــة ،والربيــد اإللكــروين مــع احلفــاظ علــى خصوصيــة
الطالــب وتبســيط إج ـراءات االتصــاالت اجلمعيــة ،وتوصلــت الدراســة إىل احلاجــة لالعتمــاد
علــى أدوات التواصــل االجتماعــي يف املشــاريع اجلماعيــة ،مــن خــال الربامــج املســتقبلية ويف
الــدورات علــى اإلنرتنــت ،وابســتقراء هــذه الدراســة يتضــح أهنــا ركــزت علــى قضيــة متعلقــة
بقضــااي التعليــم وهــي احلاجــة لالعتمــاد علــى أدوات التواصــل االجتماعــي يف املشــاريع اجلماعيــة
مــن خــال وســيلة مــن وســائل مرتبطــة ابملتغ ـرات اجلديــدة والتطــور التقــي التكنولوجــي وهــي
الشــبكات االجتماعيــة؛ وأيضــا املشــروع اجلماعــي كأحــد األســاليب الفنيــة الكالســيكية.
 -16دراســة (معــاذ ،ســلطانه حممــد أمحــد ،)2011،هدفــت إىل تقييــم مســامهة
األنشــطة الطالبيــة كأحــد أدوات طريقــة العمــل مــع اجلماعــات يف تدعيــم مهــارة القـرار للمـرأة
املصريــة ،وتنتمــي للدراســات التقييميــة ،مســتخدمة منهــج املســح الكمــي اإلحصائــي يف حتليــل
البيــاانت مــن خــال برانمــج  ،SPPS v15مــن خــال خاصــة بتحقيــق اهلــدف الســابق
ذكــره ،وتوصلــت نتائــج الدراســة إيل تدعيــم دور األنشــطة الطالبيــة يف تنميــة مهــارة اختــاذ القـرار
للم ـرأة مــن خــال تعويدهــم علــى احل ـوار واملناقشــة.
 -17دراســة ( ،)Williams, Stella،2011حيــث اســتهدفت استكشــاف
فوائــد العمــل اجلماعــي كأداة إلشـراك الطــاب مــع املـواد التمهيديــة؛ وتوفــر وســيلة للحــد مــن
احلمــل املعــريف مســتوى  5مــن مســار علــم النفــس ،وتنتمــي للدارســات الوصفيــة ،ابســتخدام
منهــج املســح االجتماعــي لعينــة مــن الطــاب ،مــن خــال اســتبيان فوائــد العمــل اجلماعــي،
وتوصلــت الدراســة إىل أمهيــة دراســة اآلاثر املرتتبــة علــى هــذه النتائــج البحثيــة علــى العمــل
اجلماعــي مــن خــال وســيلة األنشــطة الطالبيــة يف املســتقبل.
 -18دراســة ( ،)Myers, Scott A.،2012حيــث اســتهدفت تقييــم أعضــاء
مجاعــات العمــل لســلوكيات املواطنــة التنظيميــة مــن خــال التعلــم الــذايت الوجــداين والتعلــم
املعــريف ،وتنتمــي للدارســات التقومييــة ،ابســتخدام منهــج املســح االجتماعــي لعينــة مــن الطــاب
			
المجلد الحادي عشر -العدد األول -صفر ١٤٤٠ه /نوفمبر ٢٠١٨م

183

إطار تحليلي لتفعيل استخدام الوسائل المهنية في طريقة خدمة الجماعة....

احلاصلــن علــى درجــات أعلــى مــن االلتـزام والثقــة واالرتيــاح ،وكذلــك املزيــد مــن التعلــم العاطفــي
واملزيــد مــن التعلــم املعــريف ،مــن خــال اســتبيان ســلوكيات املواطنــة التنظيميــة ألعضــاء مجاعــات
العمــل ،وتوصلــت الدراســة إىل إج ـراءات لســلوك املواطنــة التنظيميــة لتوقعــات الطــاب مــن
خــال أدوات وأســاليب فنيــة للعمــل اجلماعــي.
 -19دراســة ( ،)Okoro, Ephraim،2012حيــث اســتهدفت دراســة
الشــبكات االجتماعيــة وقنـوات اإلتصــال اإللكرتونيــة كأدوات فعالــة يف عمليــة التعليــم والتعلــم،
وتنتمــي للدارســات التقومييــة ،ابســتخدام منهــج املســح اإلجتماعــي لعينــة مــن الطــاب ،مــن
خــال اســتبيان تدفــق نشــر املعلومــات للشــبكات االجتماعيــة ،وتوصلــت الدراســة إىل أن
الشــبكات االجتماعيــة وقن ـوات االتصــال اإللكرتونيــة تعتــر أدوات فعالــة يف عمليــة التعليــم
والتعلــم ،فقــد حتســنت جــودة خمرجــات التعلــم لــدى الطــاب يف التعليــم العــايل يف الســنوات
األخــرة ،و أوصــت بتشــجيع الطــاب علــى املشــاركة ،والتعــاون ،واملشــاركة يف النشــاطات
الصفيــة والعمــل اجلماعــي مــن خــال األنشــطة التعاونيــة الــي تســمح بتوفــر تغذيــة مرتــدة
 Feed Backيف الوقــت املناســب ،وعلــى اعتبــار أن وســائل اإلعــام اإللكرتونيــة خاصــة
الشــبكات االجتماعيــة تعــزز أنشــطة التعلــم التعــاوين.
 -20دراســة (العــارف ،هنــى يوســف عبــد الفتــاح صــاحل ،)2012،عــن اســتخدام
األخصائــي االجتماعــي للحاســب اآليل يف العمــل مــع مجاعــات النشــاط املدرســي ،حيــث
هدفــت إيل التعــرف علــى وجهــات نظــر األخصائيــن حــول اســتخدام احلاســب اآليل يف
العمــل مــع مجاعــات النشــاط املدرســي ،والتعــرف علــى طبيعــة اجملــاالت املختلفــة الــي ميكــن
اســتخدام احلاســب اآليل يف العمــل مــع مجاعــات النشــاط ،والتعــرف علــى طبيعــة األدوار الــي
يقــوم هبــا األخصائــي االجتماعــي ،وتنتمــي للدراســات الوصفيــة ،مســتخدمة منهــج املســح
االجتماعي الشــامل ،من خالل اســتمارة ألعضاء مجاعات النشــاط املدرســي واســتبيان اســتبار
لألخصائيــن االجتماعيــن العاملــن إبداريت احلوامديــة والبدرشــن ،وتوصلــت نتائــج الدراســة
إيل وضــع تصــور مقــرح الســتخدام األخصائيــن االجتماعيــن للحاســب اآليل يف العمــل مــع
مجاعــات النشــاط املدرســي
184

مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية

د .وجدان بنت ابراهيم المقيل

 -21دراســة (حممــد ،عبــد هللا حممــود ،)2012 ،عــن اســتخدام أخصائــي العمــل
مــع اجلماعــات لــأدوات والوســائل التكنولوجيــة ابملــدارس الثانويــة ،حيــث هدفــت إيل حتديــد
األدوات والوسائل التكنولوجية اليت يستخدمها أخصائي اجلماعة ابملرحلة الثانوية يف التواصل
وبرامــج التوعيــة وحتديــد معوقــات اســتخدام أخصائــي اجلماعــة لــأدوات والوســائل التكنولوجيــة
يف العمــل مــع اجلماعــات ،وتنتمــي للدراســات الوصفيــة ،مســتخدمة منهــج املســح االجتماعــي،
مــن خــال اســتمارة اســتبيان اســتخدام أخصائــي اجلماعــة لــأدوات والوســائل التكنولوجيــة يف
العمــل مــع اجلماعــات ابملرحلــة الثانويــة ،وتوصلــت نتائــج الدراســة إيل أن املعوقــات الــي تعــوق
اســتخدام األدوات والوســائل التكنولوجيــة مــع اجلماعــات يف املــدارس الثانويــة هــي عــدم جتهيــز
الفصــول ممــا يظهــر مــدي احتياجاهتــم لتوفــر الوقــت لالســتخدام.
 -22دراســة (Kear, Karen; Donelan, Helen; Williams,
 ،)Judith،2014حيــث اســتهدفت دراســة اســتخدام الويكــي لدعــم املشــاريع اجلماعيــة

عــر اإلنرتنــت يف دورتــن يف جامعــة الربيطانيــة املفتوحــة؛ وهتــدف إىل حتقيــق فاعليــة ويكــي يف
دعــم التعــاون بــن الطــاب مــن خــال تكنيــك التعلــم التعــاوين ،وتنتمــي للدارســات الوصفيــة،
ابســتخدام منهــج املســح االجتماعــي لعينــة مــن الطــاب ،مــن خــال اســتبيان العوامــل الرئيســية
لنمــوذج القبــول التكنولوجيــا ( ،)TAMوتوصلــت الدراســة إىل ضــرورة إدخــال تكنولوجيــات
الويكــي يف دعــم التعــاون بــن الطــاب؛ املبنيــة علــى التعلــم التعــاوين يف دعــم مشــاريع مجاعــات
الطــاب ،وابســتقراء هــذه الدراســة يتضــح أهنــا ركــزت علــى قضيــة متعلقــة بقضــااي التعليــم،
وهــي اســتخدام الويكــي لدعــم املشــاريع اجلماعيــة عــر اإلنرتنــت مــن خــال أســلوب املشــاريع
اجلماعيــة كأحــد األســاليب الفنيــة الكالســيكية لطريقــة العمــل مــع اجلماعــات.
 -23دراســة (;Schoor, Cornelia; Kownatzki, Salome
 ،)Narciss, Susanne; Körndle, Hermann،2014حيــث اســتهدفت

اختبــار فاعليــة تكنيــك التعلــم التعــاوين يف تعزيــز الدافعيــة حنــو تعلــم احلاســب اآليل ،وتنتمــي
للدارســات التجريبيــة ،ابســتخدام املنهــج التجريــي جلماعــة جتريبيــة وأخــرى ضابطــة ،مــن خــال
مقيــاس الوعــي بتعلــم الكمبيوتــر ،وتوصلــت الدراســة إىل فاعليــة تكنيــك التعلــم التعــاوين يف تعزيــز
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الدافعيــة حنــو تعلــم احلاســب اآليل ،و ابســتقراء هــذه الدراســة يتضــح أهنــا رّكــزت علــى قضيــة
متعلقــة بقضــااي التعليــم وهــي تعزيــز الدافعيــة حنــو تعلــم احلاســب اآليل مــن خــال أســلوب التعلــم
التعــاوين كأحــد األســاليب الفنيــة احلديثــة لطريقــة العمــل مــع اجلماعــات.
 -24دراســة (Xing, Wanli; Wadholm, Robert; Petakovic,
 ،)Eva; Goggins, Sean، 2015حيــث اســتهدفت تقييــم التعلــم التعــاوين كتكنيــك

وأداة يف إكســاب مهــارات احلاســوب املعتمــدة جلماعــات الطــاب؛ وتفعيــل نظريــة النشــاط
لتأطــر نشــاط مجاعــي يف ســياق ( ،)CSCLوتنتمــي للدارســات التقومييــة ،ابســتخدام منهــج
املســح االجتماعــي ،مــن خــال خريطــة تســجيل البيــاانت ،وتوصلــت الدراســة إىل إمكانيــة
اســتخدام التعلــم التعــاوين ابعتبــاره أداة يف التقييــم الفــردي علــى شــبكة اإلنرتنــت ،وابســتقراء
هــذه الدراســة يتضــح أهنــا ركــزت علــى قضيــة متعلقــة بقضــااي التعليــم مــن خــال أســلوب التعلــم
التعــاوين كأحــد األســاليب الفنيــة احلديثــة يف طريقــة العمــل مــع اجلماعــات.
 -25دراســة (م ـراد ،رانيــا ســيد ،)2016 ،عــن ممارســة برانمــج للتدخــل املهــي مــن
منظــور خدمــة اجلماعــة مــع األطفــال مضطــرىب النطــق للتخفيــف مــن املشــكالت الســلوكية
الناجتــة عــن صعــوابت التخاطــب ،واســتهدفت هــذه الدراســة اختبــار برانمــج للتدخــل املهــي
قائم على استخدام وسائل مهنية هي (تكنيكات العالج اجلماعي ،ولعب األدوار ،واملنافشة
اجلماعيــة ،والعــاج ابللعــب ،والفنــون التعبرييــة ،والتعلــم الــذايت) وذلــك بغــرض التخيــف مــن
حــدة املشــكالت الســلوكية املصاحبــة الضطـراابت النطــق والتخاطــب لــدي األطفــال ،وأثبتــت
الدراســة جــدوى هــذه األســاليب.
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 -2حتليل الرتاث البحثي يف ضوء املعايري التالية:
أ -وصف للبياانت األساسية للرتاث البحثي:
وصف للبياانت األساسية للرتاث البحثي:
وفيما يلي ٌ

جــدول رقــم ( )1يوضــح توزيــع الـراث البحثــي للوســائل املهنيــة يف طريقــة خدمــة اجلماعــة وفقـاً
لســنة النشــر للفــرة الزمنيــة (2016-2000م)
ن= 24
احملور
سنة النشر

الوسائل املهنية يف طريقة خدمة اجلماعة
ك

النسبة املئوية

 2005-2000سنة

4

16.00

 2010-2005سنة

10

40

 2016-2010سنة

11

44

اجمل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــموع

25

% 100

ابســتقراء اجلدول الســابق لتوزيع الرتاث البحثي للوســائل املهنية يف طريقة خدمة اجلماعة
وفقاً لســنة النشــر للفرتة الزمنية (2016 -2000م)؛ أن أكثر الدراســات والبحوث والتقارير
العلميــة مت نشــرها خــال الفــرة الزمنيــة ( 2016-2010ســنة) بواقــع نســبة مئويــة ،%44
وتليهــا مــا مت نشــره خــال الفــرة الزمنيــة ( 2010-2005ســنة) بواقــع نســبة مئويــة ،%40
ـرا مــا مت إجـراؤه خــال الفــرة الزمنيــة ( 2005-2000ســنة) بواقــع نســبة مئويــة .% 16
وأخـ ً
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جدول رقم ( )2يوضح توزيع الرتاث البحثي املرتبط ابلوسائل املهنية يف طريقة خدمة اجلماعة
ن= 25
م

توزيع الرتاث البحثي املرتبط بوسائل طريقة العمل مع اجلماعات

1

وسائل التعبري يف الربانمج يف طريقة العمل مع اجلماعات

2

وسائل لدراسة ديناميكية اجلماعات

3

وسائل مرتبطة ابملتغريات اجلديدة والتطور التقين
التكنولوجي

4

188

وسائل مرتبطة ابلتنمية املهنية

ك

%

حماضرات

...

...

مناظرات

1

4

ندوات

...

...

رحالت

1

4

معسكرات

1

4

حفالت مسر

...

...

أنشطة مجاعية طالبية

3

12

أكثر من وسيلة للتعبري

3

12

اجملموع

8

36

التسجيل

2

8

التقومي

1

4

اجملموع

3

12

احلاسب اآليل

1

4

الشبكات االجتماعية

1

4

اجملموع

2

8

السيمنارات

0

.....

الفيديو كونفرس

2

8

برانمج تدرييب

2

8

ورش عمل

3

12

حبوث

1

4

املشورة اجلماعية

1

4

التعلم التعاوين

2

8

اجملموع

11

44

اجملموع الكلي

25

% 100
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ابســتقراء اجلــدول الســابق جنــد أن أعلــى توزيــع للـراث البحثــي املرتبــط ابلوســائل املهنيــة
يف طريقــة خدمــة اجلماعــة كان عــن (وســائل مرتبطــة ابلتنميــة املهنيــة) بواقــع نســبة مئويــة 44
 ،%تليهــا املرتبطــة بـ ـ ـ ـ ـ (وســائل التعبــر عــن الربانمــج يف طريقــة العمــل مــع اجلماعــات) بواقــع
نســبة مئوية  ،%36تليها املرتبطة ب ـ ـ ـ ـ (وســائل لدراســة ديناميكية اجلماعات) بواقع نســبة مئوية
 %12وأخـراً املرتبطــة بـ(وســائل مرتبطــة ابملتغـرات اجلديــدة والتطــور التقــي التكنولوجــي) بواقــع
نســبة مئويــة  ،،%8وابلتــايل ميكــن اســتنتاج مــا يلــي:
 احلاجــة إىل االهتمــام إبج ـراء البحــوث والدراســات اخلاصــة ابلوســائل املرتبطــة ابملتغ ـراتاجلديــدة والتطــور التقــي التكنولوجــي.
 احلاجــة إىل تطويــر البنــاء املعــريف اخلــاص ابلتواصــل التكنولوجــي والتيــار املتنامــي مــن املعرفــةوالقيــم الكونيــة لتتناســب مــع املتغـرات االجتماعيــة الــي حتــدث خــال األلفيــة الثالثــة علــى
مســتوى الوحــدات الصغــرى واملتوســطة للجماعــات.
جدول رقم ( )3يوضح توزيع الرتاث البحثي وفقاً لنوع الدراسة
ن= 24
نوع الدراسة

ك

النسبة املئوية

دراسة وصفية

7

28

دراسة جتريبية

6

24

دراسة عائد التدخل املهين

1

4

دراسة تقوميية

11

44

اجملموع

25

%100

يشــر اجلــدول رقــم ( )3إىل أن أعلــى توزيــع للـراث البحثــي وفقـاً لنــوع الدراســة كان مــن
نــوع (دراســة تقومييــة) بواقــع نســبة مئويــة  ،%44تليهــا نــوع الدراســة (دراســة وصفيــة) بواقــع
نســبة مئويــة  ،%28تليهــا نــوع الدراســة (دراســة جتريبيــة) بواقــع نســبة مئويــة  ،% 24وأخـراً نــوع
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الدراســة (دراســة عائد التدخل املهين) بواقع نســبة مئوية  ،%4ويُســتنتج من ذلك أن الباحثني
حياولــون دراســة وتقييــم وإقـرار واقــع ووصــف عالقــات بينيــة ملتغـرات حمــددة خــال هــذه الفــرة
الزمنيــة الــي مت فيهــا مجــع للـراث البحثــي للدراســة احلاليــة لتلــك الوســائل املهنيــة لطريقــة خدمــة
اجلماعــة ،األمــر الــذي يوجــه إىل احلاجــة تفعيــل هلــذه الوســائل علــى مســتوى اململكــة العربيــة
الســعودية.
جدول رقم ( )4يوضح توزيع الرتاث البحثي وفقاً للمنهج املستخدم
ن= 24
املنهج املستخدم

ك

النسبة املئوية

منهج املسح االجتماعي الشامل

9

36

منهج املسح االجتماعي ابلعينة

6

24

املنهج التجرييب

6

24

منهج األساليب املختلطة

4

16

اجملموع

25

%100

يتضــح مــن اجلــدول رقــم ( )4أن أعلــى توزيــع للـراث البحثــي وفقـاً للمنهــج املســتخدم كان
منهج (املســح االجتماعي الشــامل) بواقع نســبة مئوية  ،% 36يليه منهج (املســح االجتماعي
ابلعينــة) بواقــع نســبة مئويــة  ،% 24وبنفــس النســبة منهــج (املنهــج التجريــي) بواقــع نســبة مئويــة
 ،،%24وأخرياً منهج (األســاليب املختلطة) بواقع نســبة مئوية  ،% 16ويُســتنتج من ذلك أن
الباحثــن قــد اهتمـوا أكثــر جبمــع بيــاانت حبوثهــم مــن اخلـراء واملتخصصــن ابعتبارهــم ميلكــون
قــدرات حبثيــة وميدانيــة ،ولديهــم احلــس األكادميــي الــذي ميكــن مــن خاللــه اســتخدامه أبســلوب
علمــي دقيــق وموضوعــي ،هــذا جبانــب اســتخدامهم ألســاليب املنهــج التجريــي؛ الختبــار فاعليــة
أدواهتــم وأســاليب الفنيــة والتوصــل إىل آليــات تنفيذيــة تتــاءم مــع اجملتمــع ومؤسســات الرعايــة
االجتماعيــة وجمــاالت املمارســة املهنيــة لطريقــة خدمــة اجلماعــة.
190

مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية

د .وجدان بنت ابراهيم المقيل

القضااي البحثية واملوضوعات احملورية املثارة:
جدول رقم ( )5يوضح القضااي البحثية واملوضوعات احملورية املثارة
م

القضااي البحثية واملوضوعات احملورية املثارة

التكرار

النسبة املئوية

1

قضااي متعلقة ابألخصائيني االجتماعيني املمارسني واألكادمييني

25

100

2

قضااي متعلقة مبجاالت املمارسة املهنية لطريقة خدمة اجلماعية

19

76

3

قضااي متعلقة ابستخدام التقنيات احلديثة والتواصل االجتماعي

21

84

ابســتقراء اجلدول الســابق جند أن أعلى نســبة مئوية للقضااي البحثية واملوضوعات احملورية
املثــارة كانــت «املتعلقــة ابألخصائيــن االجتماعيــن املمارســن واألكادمييــن» بواقــع ،% 100
تليهــا فئــة «املتعلقــة ابســتخدام التقنيــات احلديثــة والتواصــل االجتماعــي» بواقــع  ،%84مث
القضااي اخلاصة ب ـ «املتعلقة مبجاالت املمارسة املهنية لطريقة خدمة اجلماعية» بواقع .% 76
وبتحليــل تلــك النتائــج تفصيـاً؛ إلمكانيــة االســتفادة منهــا يف تفعيــل اســتخدام الوســائل املهنيــة
يف طريقــة خدمــة اجلماعــة ابململكــة العربيــة الســعودية ،ميكــن ذكرهــا فيمــا يلــي:
 -١توجــد عالقــة إجيابيــة بــن اســتخدام وســائل التعبــر يف برامــج خدمــة اجلماعــة وتنميــة وعــى
الشــباب ابملشــروعات الصغــرة.
 -٢أمهيــة تكويــن مجاعــة يف املــدارس مســئوليتهم األساســية إشــاعة جــو الدافعيــة للتفــوق بــن
الطــاب.
 -٣ضــرورة توفــر العديــد مــن األنشــطة املرتبطــة ابلتعلــم التجريــي ،مبــا يف ذلــك النزهــات العائليــة
لألطفــال املشــاركني ورحــات ميدانيــة إىل كليــة اجملتمــع احمللــي.
 -٤هنــاك عالقــة إجيابيــة ذات داللــة إحصائيــة بــن اســتخدام املناظــرة كأداة يف طريقــة العمــل
مــع اجلماعــات وإكســاب الطــاب مهــارات االتصــال.
 -٥وجــود عالقــة بــن الســمات الشــخصية املهنيــة لألخصائيــن االجتماعيــن وإدراكهــم
لالحتياجــات التدريبيــة الالزمــة لتحقيــق التنميــة املهنيــة.
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 -٦البــد مــن االهتمــام مبشــروعات األســر املنتجــة وزايدة كفاءهتــا ومواردهــا واملشــروعات
الصغــرة حتتــاج للتدريــب وتســويق منتجاهتــا حــى تعمــل علــى إشــباع حاجــات الفق ـراء.
 -٧إن اســتخدام ورش العمــل كأدوات علــى شــبكة اإلنرتنــت تســهل العمــل اجلماعــي وتســهم
يف تقييــم مســتوى مجاعــات الطــاب.
 -٨هناك عالقة ارتباطية قوية بني كل من مستوى اخلربة ونوع املؤهل وبني االلتزام ابخلطوات
العلمية عند استخدام وسائل الدراسة.
 -٩زايدة فاعليــة رعايــة الشــباب يف اجلامعــة ،وإســهام مهنــة اخلدمــة االجتماعيــة بصفــة عامــة
وطريقــة العمــل مــع اجلماعــات بصفــة خاصــة يف تنميــة وعــى الشــباب اجلامعــي أبدوارهــم
االجتماعيــة.
 -١٠ضــرورة تواصــل األخصائيــن اإلجتماعــن مــع بيــوت الشــباب الثقــايف ابململكــة العربيــة
الســعودية لالســتفادة مــن خـرات العامليــن هبــا؛ وضــرورة توفــر آليــة اخلــط الســاخن عــر
الرتبيــة والتعليــم؛ وتوفــر قوافــل للتوجيــه واإلرشــاد الصحــي حــول التدخــن واســتنفار كافــة
اجلهــود اجملتمعيــة مــن أجــل التكاتــف حملاربــة مشــكلة التدخــن.
 -11احلاجــة إىل ابتــكار اسـراتيجيات متعمــدة مــع تدخــات تســتجيب للمتغـرات الثقافيــة
وفقـاً الحتياجــات التنــوع البشــري وأعضــاء مجاعــات العــاج النفســي.
 -12تفعيل دور تكنيكات العالج اجلماعي يف مساعد األعضاء ذوي املشكالت اخلاصة.
 -13حتديد آليات ميكن وضعها أمام املســئولني ومتخذي القرار يف اجملتمع ميكن االسرتشــاد
هبــا عنــد تنظيــم العمــل التطوعــي علــى املســتوى الوطــي.
 -14اختيــار األســلوب الــذي يتــاءم مــع طبيعــة اجملتمــع قيــد البحــث مــن حيــث التوجهــات
والسياســية الســائدة داخلــه؛ لضمــان جنــاح الربانمــج االجتماعــي ،وحتقيــق األهــداف الــي
وضــع أساسـاً مــن أجــل تنفيذهــا.
 -15تفعيــل التقاريــر الدوريــة كأداة تعليميــة خلدمــة اجلماعــة ابجملــال املدرســي يف ضــوء املتغـرات
احملليــة والعاملية.
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 -16حتقيــق التنميــة املهنيــة ألخصائيــي العمــل مــع اجلماعــات مبؤسســات رعايــة األحــداث مــن
خــال برانمــج تدريــي.
 -17تفعيل مشاركة الشباب اجلامعي يف األنشطة الطالبية.
 -18أهــم مصــادر ثقافــة العمــل اجلماعــي هــي الق ـراءات النوعيــة ،والعالقــات مــع اآلخريــن،
والقيــام ابلبحــوث امليدانيــة وتبــن أيض ـاً مــن الدراســة أن أهــم جمــال يف العمــل اجلماعــي
هــي األح ـزاب ،ومؤسســات اجملتمــع املــدين ،وجمــال العمــل التطوعــي.
 -19احلاجــة لالعتمــاد علــى أدوات التواصــل االجتماعــي يف املشــاريع اجلماعيــة ،مــن خــال
الربامــج املســتقبلية ويف الــدورات علــى االنرتنــت.
 -20تدعيم التعليم عن بُعد يف طريقة خدمة اجلماعة.
 -21وجــود آليــات اقتصاديــة كاســتخدام التقنيــات احلديثــة لتقييــم مشــروعات التنميــة ،وآليــات
إجتماعيــة تتمثــل يف احلــرص علــى تطويــر اإلعــاانت العائليــة لألســر ،آليــات سياســية
تتمثــل يف ضــرورة املشــاركة بكافــة أنواعهــا.
 -22احلاجــة لالعتمــاد علــى التواصــل عــر اإلنرتنــت مــن خــال اليوميــات ،والربيــد اإللكــروين
واملنتــدايت الكتســاب مهــارات البحــث العلمــي.
 -23أن الشــبكات االجتماعيــة وقن ـوات االتصــال اإللكرتونيــة تعتــر أدوات فعالــة يف عمليــة
التعليــم والتعلــم.
 -24اســتخدام األخصائيــن االجتماعيــن للحاســب اآليل يف العمــل مــع مجاعــات النشــاط
املدرســي.
 -25ضــرورة إدخــال تكنولوجيــات الويكــي يف دعــم التعــاون بــن الطــاب؛ املبنيــة علــى التعلــم
التعــاوين يف دعــم مشــاريع مجاعــات الطــاب.
 -26استخدام التعلم التعاوين ابعتباره أداة يف التقييم الفردي على شبكة اإلنرتنت.
 -27ضــرورة دمــج الثقافــة البيئيــة لألســرة يف مشــروعات التنميــة البيئيــة يف املناطــق احلضريــة
املتخلفــة.
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 -28ضــرورة عمــل موقــع علــى اإلنرتنــت لعــرض خ ـرات املهنــة واملتصلــة أبهــداف التنميــة
املســتدامة .2030-2016
ب -مؤش ـرات ميكــن االســتفادة منهــا يف اإلطــار التحليلــي لتفعيــل اســتخدام الوســائل
املهنيــة يف طريقــة خدمــة اجلماعــة ابململكــة العربيــة الســعودية:
جدول رقم ( )6يوضح مؤشـرات ميكن االســتفادة منها يف اإلطار التحليلي لتفعيل اســتخدام
الوســائل املهنيــة يف طريقــة خدمــة اجلماعــة ابململكــة العربيــة الســعودية
ن=25
م

مؤشرات ميكن االستفادة منها يف اإلطار التحليلي لتفعيل استخدام الوسائل املهنية
يف طريقة خدمة اجلماعة ابململكة العربية السعودية

ك

%

1

القواعد اليت ميكن االعتماد عليها لتفعيل اســتخدام الوســائل املهنية يف طريقة خدمة
اجلماعة ابململكة العربية السعودية

25

100

2

حتديــد اس ـراتيجيات تفعيــل اســتخدام الوســائل املهنيــة يف طريقــة خدمــة اجلماعــة
ابململكــة العربيــة الســعودية

22

88

3

توفــر التمويــل الــازم لتفعيــل اســتخدام الوســائل املهنيــة يف طريقــة خدمــة اجلماعــة
ابململكــة العربيــة الســعودية

20

80

4

تدعيــم األســس النظريــة لتفعيــل اســتخدام الوســائل املهنيــة يف طريقــة خدمــة اجلماعــة
ابململكــة العربيــة الســعودية

19

76

ابســتقراء اجلــدول الســابق رقــم ( )6يتضــح أنــه ميكــن االســتفادة مــن الـراث البحثــي الــذي
مت ذكــره يف الدراســة احلاليــة كمؤش ـرات ميكــن االســتفادة منهــا يف اإلطــار التحليلــي لتفعيــل
اســتخدام الوســائل املهنيــة يف طريقــة خدمــة اجلماعــة ابململكــة العربيــة الســعودية للدراســة احلاليــة
ابلرتتيــب كمــا يلــي:
 -1القواعــد الــي ميكــن االعتمــاد عليهــا؛ لتفعيــل اســتخدام الوســائل املهنيــة يف طريقــة خدمــة
اجلماعــة ابململكــة العربيــة الســعودية بواقــع نســبة مئويــة .%100
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-2حتديــد اسـراتيجيات تفعيــل اســتخدام الوســائل املهنيــة يف طريقــة خدمــة اجلماعــة ابململكــة
العربيــة الســعودية بواقــع نســبة مئويــة .%88
-3توفــر التمويــل الــازم لتفعيــل اســتخدام الوســائل املهنيــة يف طريقــة خدمــة اجلماعــة ابململكــة
العربيــة الســعودية بواقــع نســبة مئويــة .%80
-4تدعيم األسس النظرية لتفعيل استخدام الوسائل املهنية يف طريقة خدمة اجلماعة ابململكة
العربية السعودية بواقع نسبة مئوية.%76

اثمنـاً :اإلطــار التحليلــي لتفعيــل اســتخدام الوســائل املهنيــة يف طريقــة خدمــة
اجلماعــة ابململكــة العربية الســعودية:
هــذا وميكــن حتديــد اإلطــار التحليلــي لتفعيــل اســتخدام الوســائل املهنيــة يف طريقــة خدمــة
اجلماعــة ابململكــة العربيــة الســعودية -يف ضــوء مــا مت عرضــه مــن إطــار نظــري ونتائــج حتليليــة
وتفس ـرية -مــن خــال املؤش ـرات العلميــة واملهنيــة التاليــة:
 -1القواعــد الــي ميكــن لألخصائــي االجتماعــي االعتمــاد عليهــا لتفعيــل اســتخدام
الوســائل املهنيــة يف طريقــة خدمــة اجلماعــة ابململكــة العربيــة الســعودية ،ومنهــا:
 جتــاوب الربامــج واملشــروعات التنمويــة الــي خيطــط هلــا ،أو الــي جيــرى تنفيذهــا مــع حاجــاتورغبــات مجاعــات مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة ابململكــة العربيــة الســعودية.
 االهتمام ابلتغريات املعنوية جنباً إىل جنب مع التغيريات املادية. مراعــاة التكامــل والشــمول يف حــدود اإلمــكاانت عنــد التخطيــط للربامــج واملشــروعاتاالجتماعيــة.
 االهتمــام بوجــود دور ابرز ملنظمــات اجملتمــع املــدين يف ختطيــط وتنفيــذ الربامــج واملشــروعاتاالجتماعيــة.
 أن تكــون الربامــج واملشــروعات االجتماعيــة متعــددة األغـراض واألســاليب ،وموجهــه خلدمــةمجيــع اجلماعــات اإلنســانية يف مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة علــى مســتوى اململكــة العربيــة
السعودية.
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 -2حتديــد اس ـراتيجيات لتفعيــل اســتخدام الوســائل املهنيــة يف طريقــة خدمــة اجلماعــة
ابململكــة العربيــة الســعودية :يف ضــوء مــا يلــي:
 تكثيــف الــدورات والنــدوات التثقيفيــة مبؤسســات الرعايــة االجتماعيــة علــى مســتوى اململكــةالعربيــة الســعودية.
 الرتكيــز علــى تكنولوجيــا املعلومــات لالســتفادة مــن أحــدث الربامــج يف احلاســب اآليليف زايدة التفكــر العقــاين املرتكــز علــى قواعــد املنهــج العلمــي يف مواجهــة املشــكالت
االجتماعيــة ذات الصلــة مبجــاالت املمارســة املهنيــة لطريقــة خدمــة اجلماعــة.
 إعادة النظر يف الربامج املمارسة ابلفعل وتقوميها؛ لتطويرها وزايدة فاعليتها. -3توفــر التمويــل الــازم لتفعيــل اســتخدام الوســائل املهنيــة يف طريقــة خدمــة اجلماعــة
ابململكــة العربيــة الســعودية :وذلــك مــن خــال:
 زايدة االعتمادات املالية لدعم األنشطة املختلفة يف مؤسسات الرعاية االجتماعية. إنشــاء صناديــق خاصــة للصــرف علــى الربامــج التنمويــة يف ســبيل خدمــة البيئــة والتنميــة يفاجملتمــع الســعودي.
 ختصيــص إعــاانت ومنــح وهبــات ملمارســة العمــل املهــي مــع الوحــدات اإلنســانية (س ـواءجمتمعــا).
كانــت فــرداً أم مجاعــة أم ً

 -4تدعيــم األســس النظريــة لتفعيــل اســتخدام الوســائل املهنيــة يف طريقــة خدمــة اجلماعــة
ابململكــة العربيــة الســعودية :وذلــك مــن خــال مــا يلــي:
 االســتفادة مــن أحــدث مــا توصلــت إليــه الدراســات والبحــوث ،ومــا أشــارت إليــه أحــدثاملراجــع واألدبيــات العربيــة واألجنبيــة يف خمتلــف العلــوم املرتبطــة ابملمارســة املهنيــة للخدمــة
االجتماعيــة كعلــم االجتمــاع وعلــم النفــس االجتماعــي وعلــم الرتبيــة....اخل.
 اســتحداث أســاليب فنيــة  Techniquesلتتناســب يف العمــل مــع املـرأة الســعودية خاصــةيف مؤسســات الرعايــة االجتماعيــة ابململكــة العربيــة الســعودية.
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 قيــام مجيــع األقســام يف مجيــع الكليــات واملعاهــد األكادمييــة للخدمــة االجتماعيــة علــىمســتوى اململكة إبعداد البحوث والدراســات اليت ميكن من خالهلا اختبار فاعلية األســس
ِ
ـرت أو مل ُتت ـَ َـر يف جمــال العمــل مــع الوحــدات اإلنســانية.
النظريــة الــي اختُـ َ
 اســتحداث أســاليب فنيــة  Techniquesلتتناســب يف مجيــع جمــاالت املمارســة املهنيــةخلدمــة اجلماعــة علــى مســتوى اململكــة.
 حث الباحثني يف طريقة خدمة اجلماعة على االلتزام ابخلطوات اإلجرائية لكيفية استخدامنظريــة املمارســة املهنيــة منــذ حتديــد مشــكلة الدراســة وحــى التوصــل للنتائــج وتفســرها
وحتليلهــا يف جمــاالت املمارســة املهنيــة خلدمــة اجلماعــة علــى مســتوى اململكــة.
 عقــد الســيمنارات العلميــة واســتضافة املتخصصــن األكادمييــن؛ الكتســاب املزيــد مــناملهــارات العلميــة واملهنيــة يف التدخــل املهــي بنظريــة املمارســة املهنيــة لطريقــة خدمــة اجلماعــة
يف العمــل مــع اجلماعــات علــى مســتوى اململكــة العربيــة الســعودية.
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املراجع
أوال :املراجع العربية:

 قاســم ،حممــد رفعــت وعلــي ،ماهــر أبــو املعاطــي ( :)2005املنهــج العلمــي يف حبــوث اخلدمــةاالجتماعيــة– أســس نظريــة ومنــاذج تطبيقيــة ،ط ،1القاهــرة ،مكتبــة زه ـراء الشــرق.
 الســروجي ،طلعــت مصطفــى ( :)2011الربيــع العــريب وحتــدايت اخلدمــة االجتماعيــة -رؤيــة يفمســتقبل اخلدمــة االجتماعيــة العربيــة -علــى مدونــة ســيادته بتاريــخ 2011/12/18م ابلرابــط:

http://talaatelsrogiblogspotcom.blogspot.com/2011/12/blog-post_18.
html

 الصــادي ،أمحــد فــوزي ( :)1991خدمــة اجلماعــة وقضــااي اجملتمــع املعاصــر ،القاهــرة ،دار احلكيــمللطباعــة والنشــر.
 بــدر الديــن ،حممــد هبــاء الديــن ( :)1995اجتاهــات ممارســة طريقــة العمــل مــع اجلماعــات يف اجملتمــعاملصــري ،القاهــرة ،حبــث منشــور ابملؤمتــر العلمــي الثامــن لكليــة اخلدمــة االجتماعيــة ،جامعــة حلـوان.
 عبــد الرحيــم ،نبيــل ابراهيــم ( :)2003أساســيات املمارســة يف خدمــة اجلماعــة ،القاهــرة ،مكتبــةزه ـراء الشــرق.
 مشــرف ،عــادل مشــرف حممــد ( :)2005تقــومي وســائل الدراســة املســتخدمة يف املمارســة املهنيــةلطريقــة العمــل مــع اجلماعــات يف اجملــال املدرســي :دراســة ميدانيــة ،حبــث منشــور ابملؤمتــر العلمــي
الثامــن عشــر ،كليــة اخلدمــة االجتماعيــة ،جامعــة حلـوان ،اجمللــد الثالــث.
 صــاحل ،جنــاء حممــد حممــد ( :)2005تقــومي اســتخدام وســائل دراســة اجلماعــة مــن منظــور خدمــةاجلماعــة ،رســالة دكتــوراه غــر منشــورة ،كليــة اخلدمــة االجتماعيــة ،جامعــة حلـوان.
 امحــد ،صفــاء خضــر خضــر ( :)2007مــدى فعاليــة الســيمنار العلمــي لقســم خدمــة اجلماعــةيف حتقيــق التنميــة العلميــة واملهنيــة املســتدامة لألعضــاء :دراســة تقومييــة مطبقــة علــى ســيمنار قســم
خدمــة اجلماعــة بكليــة اخلدمــة االجتماعيــة -جامعــة حل ـوان ،حبــث منشــور يف املؤمتــر الــدويل
العشــرون لكليــة اخلدمــة االجتماعيــة ،جامعــة حل ـوان ،اجلــزء الرابــع.
 بــدر الديــن ،هــدى رمــزي ( :)2010أســاليب ممارســة التعليــم عــن بعــد يف طريقــة خدمــة اجلماعــة،حبــث ماجســتري غــر منشــوره ،كليــة اخلدمــة االجتماعيــة ،جامعــة حلـوان.
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 حممــود ،حممــد حممــد ســليمان ( :)2015تقــومي اســتخدام األخصائــي االجتماعــي لوســائل التعبــريف طريقــة العمــل مــع اجلماعــات لتنميــة الكفــاءة االجتماعيــة للمســنني ،جملــة دراســات يف اخلدمــة
االجتماعيــة والعلــوم اإلنســانية ،أكتوبــر ،ع ،39ج.1
 البنــك الــدويل :بنــاء جمتمعــات املعرفــة– التحــدايت اجلديــدة الــي تواجــه التعليــم العــايل ،-ط،2القاهــرة ،مركــز معلومــات ق ـراء الشــرق األوســط (مرييــك).2003 ،
 خضــر ،أمحــد إبراهيــم ( :)2013الفــرق بــن اإلطــار واملدخــل وعالقتهمــا ابملنهــج والنمــوذج ،رابــطبتاريــخ  1438/9/23ه ــ ،املوافــق  2017/6/18م.
http://www.alukah.net/web/khedr/0/55442/

 -املوسى ،عصام سليمان ( :)2000املدخل يف االتصال اجلماهريي ،الدار العربية للنشر والتوزيع.

http://www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_article=6371

 شــرقاوي ،حممــد كامــل ( :)2016رؤيــة مســتقبلية لتطويــر أليــات طريقــة العمــل مــع اجلماعــاتلتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة ،البحــث املرجعــي الــذي قــدم للجنــة العلميــة الدائمــة لرتقيــات
األســاتذة للخ ــدمة االجتم ــاعية جبمهوريــة مصــر العربيــة.
 حممــد ،حممــد دســوقي حامــد ( :)2011أســس وقضــااي العمــل مــع اجلماعــات ،الكتــاب الثالــث،سلســلة العلــوم االجتماعيــة واإلنســانية ،القاهــرة ،دار إش ـراق للنشــر والتوزيــع.
 حممــد ،حممــد دســوقي حامــد ( :)2012عمليــات خدمــة اجلماعــة يف عصــر تكنولوجيــا املعلومــات،الكتاب الرابع ،سلســلة العلوم االجتماعية واإلنســانية ،القاهرة ،دار إشـراق للنشــر والتوزيع.
 منقريــوس ،نصيــف فهمــي ( :)2004ديناميــات العمــل مــع اجلماعــات ،القاهــرة ،مكتبــة زه ـراءالشــرق.
 إبراهيــم ،عبــد احلميــد صفــوت ( :)2010/1431البحــث العلمــي :مفهومــه– أدواتــه– تصميمــه،الـرايض ،دار الزهـراء،
 مرعــى ،إبراهيــم بيومــي ( :)1996املمارســة املهنيــة واإلش ـراف يف طريقــة العمــل مــع اجلماعــات،القاهــرة ،املكتــب العــريب للنشــر والتوزيــع ،ص.43 :
 حمفوظ ،ماجدي عاطف ( :)1992اســتخدام اخصائي اجلماعة لتكنيكي لعب الدور واملناقشــةاجلماعيــة وإكســاب األعضــاء املهــارات اإلجرائيــة ،رســالة دكتــوراه غــر منشــورة ،جامعــة حل ـوان،
كليــة اخلدمــة االجتماعيــة.
			
المجلد الحادي عشر -العدد األول -صفر ١٤٤٠ه /نوفمبر ٢٠١٨م

199

إطار تحليلي لتفعيل استخدام الوسائل المهنية في طريقة خدمة الجماعة....

 مشــرف ،عــادل مشــرف حممــد ( :)2002معوقــات التقــومي يف طريقــة العمــل مــع اجلماعــاتمبؤسســات رعايــة األحــداث :دراســة ميدانيــة ،حبــث منشــور ابملؤمتــر العلمــي للخدمــة االجتماعيــة
اخلامــس عشــر ،كليــة اخلدمــة االجتماعيــة ،جامعــة حل ـوان ،اجلــزء الثــاين.
 ســامل ،مســاح ســامل عــوض ( :)2005إســهامات البحــوث العلميــة يف تطويــر برامــج طريقــة خدمــةاجلماعــة ،رســالة دكتــوراه غــر منشــورة ،كليــة اخلدمــة االجتماعيــة ،جامعــة حلـوان.
 ســيد ،رانيا مراد ( :)2016ممارســة برانمج للتدخل املهين من منظور خدمة اجلماعة مع األطفالمضطــرىب النطــق للتخفيــف مــن املشــكالت الســلوكية الناجتــة عــن صعــوابت التخاطب،رســالة
دكتــوراه غــر منشــورة ،جامعــة حلـوان ،كليــة اخلدمــة االجتماعيــة
 عبــد هللا ،عــزة عبــد اجلليــل عبــد العزيــز ( :)2005اســتخدام أســاليب االتصــال يف طريقــة خدمــةاجلماعــة لتنميــة املهــارات املهنيــة لــدى املتطوعــن للعمــل مــع اجلماعــات :دراســة مطبقــة علــى
األخصائيــن االجتماعيــن املتطوعــن جبمعيــة امل ـرات االجتماعيــة ،حبــث منشــور ابملؤمتــر العلمــي
الثامــن عشــر ،كليــة اخلدمــة االجتماعيــة ،جامعــة حل ـوان اجمللــد الثــاين.
 شــرقاوي ،حممــد كامــل حممــد ( :)2007أليــات تفعيــل التقاريــر الدوريــة كأداة تعليميــة خلدمــةاجلماعــة ابجملــال املدرســي ،حبــث منشــور يف املؤمتــر الــدويل العشــرون لكليــة اخلدمــة االجتماعيــة،
جامعــة حل ـوان ،اجلــزء الثــاين.
 عطا هللا ،كمال عزيز ( :)2007دراسة تقييمية لربانمج تدرييب لتحقيق التنمية املهنية ألخصائييالعمــل مــع اجلماعــات مبؤسســات رعايــة األحــداث ابلقاهــرة الكــرى ،حبــث منشــور يف املؤمتــر
الــدويل العشــرون لكليــة اخلدمــة االجتماعيــة ،جامعــة حلـوان ،اجلــزء الرابــع.
 متــويل ،حممــد هبــاء الديــن بــدر الديــن ( :)2007آليــات تفعيــل مشــاركة الشــباب اجلامعــي يفاألنشــطة الطالبيــة :دراســة مــن منظــور طريقــة خدمــة اجلماعــة ،حبــث منشــور يف املؤمتــر الــدويل
العشــرون لكليــة اخلدمــة االجتماعيــة ،جامعــة حل ـوان ،اجلــزء الثالــث.
 منصــور ،أمــل حممــد ( :)2008مشــاركة الفتيــات يف أنشــطة املعســكرات التدريبيــة وتنميــة ثقافــةالعمــل اجلماعــي ،حبــث منشــور ابملؤمتــر العلمــي احلــادي والعشــرون للخدمــة االجتماعيــة ،كليــة
اخلدمــة االجتماعيــة ،جامعــة حل ـوان ،اجلــزء اخلامــس.
 صــاحل ،عمــاد فــاروق حممــد ( :)2009أســاليب االتصــال الغــر لفظــي وزايدة فاعليــة اجتماعــاتاجلماعــات الصغــرة ،حبــث منشــور ابملؤمتــر العلمــي للخدمــة االجتماعيــة الثــاين والعشــرون ،كليــة
اخلدمــة االجتماعيــة ،جامعــة حل ـوان ،اجلــزء الثامــن.
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 معــاذ ،ســلطانه حممــد أمحــد ( :)2011تقييــم مســامهة األنشــطة الطالبيــة كأحــد أدوات طريقــةالعمــل مــع اجلماعــات يف تدعيــم مهــارة اختــاذ الق ـرار للم ـرأة املصريــة دراســة مطبقــة علــى طالبــات
جامعــة أســيوط ،جملــة دراســات يف اخلدمــة االجتماعيــة والعلــوم اإلنســانية ،أكتوبــر ،ع , 31ج .8
 العــارف ،هنــى يوســف عبــد الفتــاح صــاحل ( :)2012اســتخدام األخصائــي االجتماعــي للحاســباآليل يف العمــل مــع مجاعــات النشــاط املدرســي ،رســالة ماجســتري غــر منشــوره ،كليــة اخلدمــة
االجتماعيــة ،جامعــة حل ـوان.
 حممــد ،عبــد هللا حممــود ( :)2012اســتخدام أخصائــي العمــل مــع اجلماعــات لــأدوات والوســائلالتكنولوجيــة ابملــدارس الثانويــة ،حبــث منشــور مبجلــة دراســات يف اخلدمــة االجتماعيــة والعلــوم
االنســانية،كليــة اخلدمــة االجتماعيــة ،جامعــة حلـوان ،العــدد الثــاين والثالثــون ،ابريــل ،اجلــزء التاســع.

الدراســات والبحــوث الســابقة املتعلقــة بوســائل طريقــة خدمــة اجلماعــة والــي مت
حتليلهــا ك ـراث حبثــي ابلدراســة احلاليــة:
 اجلبــايل ،هنــد قبــاري مخيــس ( :)2001اســتخدام وســائل التعبــر يف برانمــج خدمــة اجلماعــة وتنميــةالشــباب يف املشــروعات الصغرية ،رســالة ماجســتري غري منشــورة ،كلية اخلدمة االجتماعية ،جامعة
حلوان.
 أمحــد ،عبــد هللا حممــود حممــد ( :)2002اســتخدام املناظــرة كأداة يف طريقــة العمــل مــع اجلماعــاتوإكســاب الطــاب مهــارات االتصــال ،رســالة دكتــوراه غــر منشــورة ،كليــة اخلدمــة االجتماعيــة،
جامعــة حلـوان.
 عبــد الفتــاح ،يوســف حممــد عبــد احلميــد ( :)2002العالقــة بــن اســتخدام برانمــج تدريــي وحتقيــقالتنميــة املهنيــة لألخصائيــن االجتماعيــن العامليــن ابملــدن اجلامعيــة ،حبــث منشــور ابملؤمتــر العلمــي
للخدمــة االجتماعيــة اخلامــس عشــر ،كليــة اخلدمــة االجتماعيــة ،جامعــة حلـوان ،اجلــزء األول.
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