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ولوجية المعلومات واالتصاالت بشكل كبير ، ترتب توسع استخدام تكن :ملخص الدراسة 
عليه آثار قريبة وبعيدة المدى على الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية بمداخلها الثالثة 

، وعليه هدفت الدراسة الحالية إلى تحديد المتطلبات )  التأهيلية – الوقائية –العالجية (
الت الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية المطلوبة لتطبيق العالج عبر االنترنت في مجا

، ) التقني – الذاتي - القيمي– المهاري – اإلداري التنظيمي - المعرفي ( وهي المتطلب 
بجانب تحديد التحديات التي تواجه تطبيق العالج عبر االنترنت ، وذلك من خالل وجهتي 

  .نظر الممارسين واألكاديميين 
اعضاء  بين حصائية إتوجد فروق ذات داللة ال  :يما يليوتمثلت أهم نتائج الدارسة ف   

 وبين  )تضامن- طبي – شباب –مدرسي  ( مجاالت عملهم تعزي إليهيئة التدريس
 في الممارسة المهنية لمجاالت الخدمة عبر اإلنترنت العالج استخدام لمتطلباتتحديدهم 

 االجتماعيين وأعضاء األخصائيينبين حصائية إتوجد فروق ذات داللة  ، واالجتماعية
 وبين تحديدهم عبر اإلنترنت العالج استخدام لمتطلباتهيئة التدريس وبين تحديدهم 

 . هلمعوقات تطبيق
  .لحالية اتوصي الباحثة بتنفيذ البرنامج التدريبي المستخلص من نتائج الدراسة : توصية 

   .مهنية  مجاالت الممارسة ال–العالج عبر اإلنترنت  :الكلمات االفتتاحية 
Abstract  

The use of information and communication technology has 
expanded greatly, and has implications for both short and long term on 
the professional practice of social work with its three approaches 
(Therapy - preventive - rehabilitative), and accordingly the current 
study aimed to define the foundations required for the application of 
on line therapy in the areas of professional practice of social work, 
which is the basis (knowledge Organizational (organizational - skills - 
value - self - technical) administrative, in addition to identifying the 
challenges facing the application of electronic therapy, through the 
viewpoints of practitioners and academics. 
  The results were as follows: There are no statistically 
significant differences between faculty members attributing to their 
fields of work (education - youth - medical - solidarity) and their 
identification of the basics of applying electronic therapy in the 
professional practice of social work fields, and there are statistically 
significant differences between social workers and faculty members 
and their identification of the basics The application of on line therapy 
and their identification of the obstacles to the application of on line 
therapy in the professional practice of the fields of social work. The 
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researcher recommends implementing the training program drawn 
from the results of the current study. 
Keywords: On line therapy - Fields of professional practice     

   مشكلة الدراسة :أوالً
ذ نشأتها إلـى تطـوير أسـاليبها        تسعى مهنة الخدمة االجتماعية بصفة مستمرة من               

 من  عاٍلوتقنياتها في الممارسة من خالل تقديم أفضل التدخالت المهنية التي تتمتع بمستوى             
 تقديم العالج في جميـع      في األخالقية على القيم والمبادئ     بجانب االستناد  ة والكفاءة ،  عليالفا

عقدا نتيجة المتغيرات المعاصرة    للتعامل مع مختلف القضايا المجتمعية التي تزداد ت       المجاالت  
  دراسـة وقـد أشـارت     , والتي تحتاج ألساليب عالجية مهنية تناسب مـستوى التطـور           

(Abbott, Klein,2008)& Ciechomski  تقـديم   تحتـاج إلـي   قضايا مهمةبأن هناك 
 ، وتوصـي بأهميـة   والذي ثبت فاعليتـه أفضل الممارسات العالجية القائمة على اإلنترنت   

 فـي   االنخـراط األبحاث المستقبلية التي تبحث في طرق تعزيز قدرة العمالء علـى             زيادة
 . عبر اإلنترنتالعالج 
 االسـتزادة   علـى  االجتماعيين أن يكونوا حريـصين       األخصائيينولذلك يجب على            

 يعملون بها   التي المنظمات   علىالمعرفية والمهارية ، من خالل التدريب المستمر كما يجب          
  .توفر لهم برامج تدريب مستمرة ، أن 

 االهتمـام بتنميـة الكفايـات     بـضرورة  )٢٠١٨(أحمد  وهو ما توصي به دراسة               
توصـلت  ،كمـا   التكنولوجية واعتبارها مفتاح الدخول في عصر المعرفة والمنافسة الدولية          

يـا   االجتمـاعيين لمـصادر تكنولوج  األخصائيين إلى أن استخدام  )٢٠١٦(دراسة أبوهرجه   
 أن اسـتخدام  أثبتـت المعلومات الرقمية فى الممارسة المهنيـة الرقميـة ضـعيف ، كمـا      

 االجتماعيين لبرامج تطبيقات تكنولوجيا المعلومات الرقمية في الممارسة المهنية          األخصائيين
  .ضعيف

درجـة اسـتخدام وسـائل      أن   إلى   )٢٠١٩( الينبعاوى   نتائج دراسة    أشارت كما          
لمعلومات تعد محدودة ،وفي أضيق الحدود باإلضافة لمحدودية تـوفر وسـائل            تكنولوجيا ا 

  .تكنولوجيا المعلومات بشكل مهني ، وأن المهارات المهنية في استخدامها تعد محدودة أيضا
ـ  الخدمـة  ت مجـاال  عطته الذي أ   فإن االهتمام  ومع ذلك             لتكنولوجيـا   ة االجتماعي

 والممارسة ال يتطابق مـع جهـود المنظمـات          معليوالتث  المعلومات واالتصاالت في البح   
الوطنية والدولية األخرى التي تعتبر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ضرورية لتحـسين           

  Perron , Glass, Taylor &Margerum-Leys ,(2011) حياة األشخاص 
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ـ    ) ٢٠١١(فيما أشارت دراسة العربي             ة مـع  إلـى أن معوقـات الممارسـة المهني
الجماعات االفتراضية تمثلت في قلة عدد األخصائيين االجتماعيين المؤهلين على اسـتخدام            

   .وسائل التكنولوجيا للعمل مع هذه الجماعات
عبـر   العالج   لتطبيق االجتماعيين   األخصائيينوبذلك تتضح الحاجة الملحة لتأهيل               
 العالقات التي فرضها عصر المعلوماتيـة        ومواكبة التغيرات الحادثة نتيجة لطبيعة     اإلنترنت
  .والرقمية

 السرعة التكنولوجية سرعة    عنعلى أنه نتج     Anthony )٢٠١٥(حيث أكدت دراسة          
 ، وأصبح التدريب في غاية األهمية لمواكبة هـذه          اإلنترنتأيضا في تتطور الخدمات عبر      

فة الرقمية ونوعية الخـدمات التـي      متزايدة لمواكبة الثقا  الحاجة  ال ، باإلضافة إلى     التطورات
   .اإلنترنتيحتاجها العمالء واألدوات التي يستخدمها المختصين لتقديم االستشارات عبر 

أهميـة اسـتخدام األخـصائيين      Santhiveeran(2004)   وتوضح دراسـة سنـسيفران      
ل فيهـا  االجتماعيين للعالج عبر اإلنترنت وبخاصة في مجاالت الممارسة المهنية التي يتعام         

   .األخصائي االجتماعي مع أكثر من نسق له عالقة بمشكلة العميل مثل المجال األسري
وال تقتصر أهمية استخدام العالج عبر اإلنترنت على مجال معين مـن مجـاالت                       

الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية فهناك بعض الدراسات اشارت ألهمية اسـتخدامه فـي       
 , Glasheen حيث أشارت دراسة كل من جالشين وشـوكيت وكامبـل  المجال المدرسي ،

Shochet& Campbell(2016) الطـالب فـي اسـتخدام    رغبةمعرفة  والتي هدفت إلى 
االستشارة عبر اإلنترنت إذا تم توفيرها في المدارس لم تجد النتائج أي اختالف بين الجنسين             

 وإذا استخدم الطالب االستـشارة عبـر   في النوايا المحتملة لطلب المساعدة عبر اإلنترنت ،       
 قد ال يتسع التعامل المباشر لهـا ،         اإلنترنت ، فمن المرجح أن يناقشوا موضوعات حساسة       

أنه ال يوجد فروق ذات داللـة    Cook& Doyle(2002)كما اشارت دراسة كوك ودولي
 ، لعميـل  فيما يتعلق بطريقة االتصال ومـشكلة ا اإلنترنتإحصائية ضمن عينة العالج عبر    

علـى  Rickwood & Dowling (2013)وأكدت أيضا دراسة كل من ريكـوود ودولـنج  
مـن خـالل     (عبر اإلنترنت ية العالج   عاٍل ، وتقيم هذه الدراسة ف     اإلنترنتأهمية التدخل عبر    

وتصفها بالضعيفة ، وأن هناك حاجة ملحـة لمزيـد مـن       ) هالدراسات والبحوث التي تناولت   
  .ن أشكال تقديم الخدمات البحث لدعم هذا الشكل م

  كل من ستاسياك وفليمنج وستيفن وويتكـار وميـرري   دراسةنتائجوأوضحت            
Stasiak, Fleming, Lucassen, Shepherd, Whittaker& Merry (2016)  بـأن  

 في تـوفير  اإلنترنتهناك مجموعة متزايدة من األدلة التي تدعم استخدام أجهزة الكمبيوتر و        
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  إلى دراسات  هناك حاجة بأن    ، وتوصي   لالكتئاب والقلق لدى األطفال والمراهقين     التدخالت
  .النتائجهذه  المتابعة طويلة األجل لتأكيد لعملية

فالتدخل المهني للخدمة االجتماعية باستخدام العالج عبر اإلنترنت له العديد من      
  Mishna, Bogo, Root  من ساور وآخرونلدراسة ك اإليجابيات، وهو ما أشارت إليه

Sawyer& Kassabri(2012)  ٢٠٠٦( ودراسة (Chester& Glass فحص عن طريق 
تجارب الممارسين ووجهات نظرهم حول ما اذا كان العالج عبر اإلنترنت وكيفية ممارسته 

 أن التواصل التكنولوجي قد غير بشكل على وجاءت النتائج استخدامه،واآلثار المترتبة على 
  .بيعة العالقات المهنيةكبير على ط

 نهج األسلوب المختلط  فـي  التي استخدمت)Hanley ٢٠٠٩(   وهو ما أكدته دراسة هانلي
 والمقـابالت وجهـا     عبر اإلنترنت عالقات االستشارة مع الشباب والذي يجمع بين العالج         

 .لوجه ، وكانت النتائج إيجابية بشكل عام 
 عبر اإلنترنت في مختلـف مجـاالت الممارسـة               وبذلك يتضح أهمية استخدام العالج    

المهنية للخدمة االجتماعية مع ضرورة أن يهتم ممارسـو العـالج عبـر اإلنترنـت مـن                 
األخصائيين االجتماعيين بالمتطلبات المهارية بجانب تمتع الممارس بمـستوي عـاٍل مـن             

 Santhiveeran  سانـسيفرين دراسـة الجوانب القيمة واألخالقية  وهذا ما أشارت إليـه  
 لألخالقيات  )NASW( لمدونة   عبر اإلنترنت  تقييم امتثال مواقع العالج       خالل من  (2009)

  بيكـر وراي  فيما أكـدت دراسـة     من االمتثال    عاٍل مستوى   على، وجاءت النتائج بالعثور     
)&Ray(2011 Baker فـي   عبـر اإلنترنـت   يزيد استخدام العـالج      من المحتمل أن     نهأ

 وقد تم التأكيد على أنه يجب أن نـدرس هـذه    ، ن العيوب المحتملة  االنتشار بغض النظر ع   
 .سيئة الظاهرة  سواء كانت جيدة أو

 على ما تم عرضه من كتابات نظرية وأطروحات علميـة سـاهمت فـي تحديـد                   وبناء
 فـي   عبر اإلنترنت متغيرات الدراسة الحالية وتوجيهها نحو االنطالق من فكرة دمج العالج           

نية لمجاالت الخدمة االجتماعية، فإن قضية الدراسة الحالية يمكن صـياغاتها           الممارسة المه 
  :سئلة التاليةألفي ا

 للخدمة   في مجاالت الممارسة المهنية    عبر اإلنترنت  العالج   الستخدام المعرفي   المتطلبما  -١
   االجتماعية؟

الممارسـة   فـي مجـاالت      عبر اإلنترنت  العالج   الستخدام التنظيمي   اإلداري المتطلبما  -٢
  المهنية للخدمة االجتماعية؟
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  في مجـاالت الممارسـة المهنيـة       عبر اإلنترنت  العالج   الستخدام المهاري   المتطلب ما   -٣
   للخدمة االجتماعية ؟

 للخدمـة    في مجاالت الممارسة المهنية    عبر اإلنترنت  العالج   الستخدام القيمي   المتطلبما  -٤
   االجتماعية؟

 فـي مجـاالت     عبر اإلنترنت  العالج   الستخدامائي االجتماعي    الذاتي لألخص  المتطلبما  -٥
  الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية؟

 للخدمـة   فـي مجـاالت الممارسـة المهنيـة        عبر اإلنترنت  العالج   استخدام تحديات ما   -٦
   االجتماعية ؟

  : تكمن أهمية هذه الدراسة فيما يأتي : أهمية الدراسة  : ثانيا
 وما ترتب عليه من تحول في طريقة تقديم الخدمات االجتماعية، التطور التكنولوجي .١

بجانب تعلق وارتباط جميع الفئات العمرية بالوسائل التكنولوجية وعليه تأتي فكرة 
 .الدراسة بالوصول إلى العميل بأيسر الطرق

العالج عبر اإلنترنت في الخدمة االجتماعية على تتميز الدراسة الحالية بأنها تتناول  .٢
  .مستوى المحلى حيث أن جميع الدراسات التي تناولته في حدود علم الباحثة أجنبيةال

 استخدام على االجتماعيين األخصائيينمحاولة هذه الدراسة وضع برنامج لتدريب  .٣
 على االجتماعيين األخصائيين يمكن أن يساعد في تنمية قدرة عبر اإلنترنت،العالج 

عبر  تمكنهم من تطبيق العالج التيالك المهارات مواجهة تحديات العصر الرقمي ، وامت
 .مجاالت الممارسة المهنية للخدمة االجتماعيةب اإلنترنت

  -: الدراسة مفاهيم :ثالثًا
عبر  العالج هناك وجهات نظر متعددة تناولت مفهوم :عبر اإلنترنتمفهوم العالج -١

ديد من الخدمات أو م العيتقدبأنه  Freese)٢٠١٥( يعرفه فريس :ا يلي كم اإلنترنت
 الرسائل حتىج أو عاٍلاالستشارات باستخدام الفيديو أو مكالمات هاتفية صوتية مباشرة مع الم

 مما يمنحك انت الفعلي الذى ال يتم تقديمه في الوقت عبر اإلنترنتوالعالج بالبريد  ، النصية
  .ج فرصة للرد عندما يكون مناسبا لكعاٍلوالم

 ،Klein &Ciechomsk  )2008(  كلين وسيشوميسكالً منويعرفه أيضا ك        

Abbott أنه التفاعل ب ومن خالل الوسائل التكنولوجية ،لعالج لهو تقديم أفضل ممارسة بأنه
  ) . عبر اإلنترنتعادة عبر البريد  (اإلنترنت عبر االجتماعي واألخصائيبين العميل 

-eمصطلح  Merry& Stasiak (2013) ويطلق عليه كًل من ميرري وستاسياك        

Therapy  التكنولوجيا المهنية التي تقدم من خالل التدخالتيشمل مجموعة واسعة من وهو 
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 عليالتفا ، والصوت اإلنترنت وشبكة الشخصية، أن تشمل أجهزة الكمبيوتر ، علىالرقمية
  . العالجيةغرف المحادثة " يمكن أن يشمل مما سبق ، وعبر الهاتف أو مزيج 

 أنه التدخل المهني بمجاالت الممارسة المهنية :عبر اإلنترنت د الباحثة بالعالج وتقص
الخدمة االجتماعية المختلفة عن طريق اإلنترنت ، وباستخدام وسائل وطرق متعددة مثل 
البريد عبر اإلنترنت ، ومواقع التوصل االجتماعي ، والبرامج المتخصصة وصفحات الويب 

  .اعية ، والواقع االفتراضي أن وجد نظرا لتقنياته العاٍلية الخاصة بالمشكالت االجتم
   :On Line Therapy التعريف اإلجرائي للعالج عبر اإلنترنت 

أسلوب عالجي يستخدم فيه األخصائي االجتماعي أساسيات المهنة معتمدا على  -
  .تكنولوجيا التواصل عبر اإلنترنت

نت، مواقع تعليمية تحوي فيديوهات يتميز بوسائل متنوعة مثل البريد عبر اإلنتر -
 .ومحتويات هادفة

يستخدم مواقع التواصل االجتماعي في تطبيقه حيث انها األكثر انتشار وفي متناول  -
 .الجميع 

تتم العالقة المهنية بين األخصائي االجتماعي والعميل عن طريق اإلنترنت بشكل  -
 .أساسي، أو بشكل مساعد مع الطريقة التقليدية

 -: االجتماعيةمجاالت الممارسة المهنية للخدمة مفهوم -٢
  :كاالتيتنوعت التعريفات التي تناولت الممارسة المهنية في الخدمة االجتماعية       

المزاولة والتدريب والتعود على عمل " تعرف الممارسة المهنية لغويا على أنها         
استخدام معلومات ومهارات  ويشار إليها بأنها ،)٧١٤ .ص،١٩٩٦البعلبكي،( "معين 

الخدمة االجتماعية لتطبيق تفويض المجتمع في تقديم خدمات اجتماعية بطرق تتساوق مع 
  . )٥٠٤ .ص، ٢٠٠٠السكري، (قيم الخدمة االجتماعية 

إلي الممارسة المهنية بمجاالت الخدمة االجتماعية بأنها  )٢٠١١(بركات ويشير          
العالجية تركز على مساعدة العميل على تحقيق ية والتحررية ، فمقسمه إلى العالجية والدفاع

 في عملية األساسفهم أفضل لنفسه ، وكذلك فهم أفضل لعالقاته باآلخرين الذى يشكل 
من خالل العمل على تمكين  هاأما الدفاعية يتحدد دور األخصائى االجتماعى في،التدخل

أما التحررية فهى التي تركز على تحقيق ،الناس من التعامل الفعاٍل مع ظروفهم المعيشية
وتهتم ، تحسين وتطوير نظم الرعاية االجتماعية المختلفة بالمجتمع والعدالة االجتماعية 

الدراسة الحالية بالمدخل العالجي للممارسة المهنية بمجاالت الخدمة االجتماعية وخاصة في 
  .ظل الممارسة عبر اإلنترنت 
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  :مهنية للخدمة االجتماعية وفق الدراسة الحاليةوتقصد الباحثة بالممارسة ال
 معتمدا بين األخصائي االجتماعي والعميل  أو غير المباشربأنها التدخل المباشر

  .العالج عبر اإلنترنت لتقديم عملية المساعدة بفاعلية  أساليب ومهارات ىعل
 : اسـة الحاليـة   وتقصد الباحثة بمجاالت الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية وفـق الدر         

الحقول المتنوعة للخدمة االجتماعية والتي تتعامل مع كافة فئات المجتمع وجميـع أنـواع              
  . المشكالت التي فرضها التطور الرقمي والتكنولوجي 

تسعي الدراسة الحالية إلى تحقيق العديد من األهداف وهـي           :أهداف الدراسة    : رابعا    
 فـي   عبـر اإلنترنـت    العالج   استخدام متطلباتد    تحدي  :هدف رئيس مؤداه    :كالتالي  

  .مجاالت الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية 
  :وينبثق منه عده أهداف فرعية كالتالي

 في مجاالت عبر اإلنترنت العالج الستخدام ) يالمعلومات( المعرفي المتطلب تعيين - ١
  الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية ؟

 في مجاالت عبر اإلنترنت العالج الستخدام التنظيمي اإلداري المتطلب  علىالوقوف- ٢
  الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية ؟

 في مجاالت الممارسة المهنية عبر اإلنترنت العالج الستخدام المهاري المتطلب تحديد - ٣
  للخدمة االجتماعية ؟

 الممارسة المهنية  في مجاالتعبر اإلنترنت العالج الستخدام القيمي المتطلبتعيين - ٤
  للخدمة االجتماعية؟

 في مجاالت عبر اإلنترنت العالج الستخدام الذاتي لألخصائي االجتماعي المتطلبتحديد - ٥
  الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية؟

  .معوقات استخدام العالج عبر االنترنت في مجاالت الممارسة المهنية  علىالوقوف- ٦
 لألخصائيينتدريبي في ضوء نتائج الدراسة وضع تصور تخطيطي لبرنامج - ٧

 الممارسة المهنية للخدمة  مجاالت فيعبر اإلنترنت استخدام العالج علىاالجتماعيين 
 .االجتماعية
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  -:فروض الدراسة  : خامسا
  :تسعي الدراسة الحالية إلى التحقق من مجموعة من الفروض وهي كاآلتي

ة لألخصائيين الخصائص الديموغرافيإلى حصائية تعزي إتوجد فروق ذات داللة  - ١
 -  مكان السكن–مكان العمل –  سنوات الخبرة– العلمي المؤهل- السن( االجتماعيين

وبين تحديدهم لمتطلبات  )مجاالت عملهم- طبيعة المؤسسة-الحالة االجتماعية 
 .استخدام العالج عبر اإلنترنت في الممارسة المهنية لمجاالت الخدمة االجتماعية 

 االجتماعيين وأعضاء هيئة التدريس األخصائيينبين حصائية إد فروق ذات داللة توج - ٢
 في الممارسة المهنية لمجاالت عبر اإلنترنت العالج استخدام لمتطلباتوبين تحديدهم 

 .الخدمة االجتماعية
 االجتماعيين وأعضاء هيئة التدريس األخصائيينبين حصائية إتوجد فروق ذات داللة  - ٣

 في الممارسة المهنية لمجاالت عبر اإلنترنت العالج استخدام لمعوقات وبين تحديدهم
 .الخدمة االجتماعية

  -:النظري للدراسة اإلطار  : سادسا
 في الممارسة المهنية لمجاالت الخدمة عبر اإلنترنت العالج وتحديات استخدام مميزات-١

  -:االجتماعية 
في الممارسة المهنيـة للخدمـة       إلنترنتعبر ا  العالج   تطبيق فوائدو يجابياتإ -)أ(     

يمكـن تحديـد     Rochlen, Zack &Speyer(2004)كما أشار إليها كالً من : االجتماعية
القدرة على الحصول على جلـسة  ، ومن أي مسافة  العالج في أوقات مالئمة للعمالء     مواعيد

هـو مناسـب   السماح للعمالء بالخيارات العالجية وحرية اختيـار مـا      ،بعد ساعات العمل    
يوفر الوصـول   ،جين من خالل مواقع الويب      عاٍليح التكنولوجيا للعمالء البحث عن الم     تت،لهم

 الخدمـة لألشـخاص ذو      علىلديه ايضا القدرة    ،إلى عدد أكبر من العمالء وبأماكن مختلفة        
  .الحركة المحدودة إلى جانب األشخاص الذين يعيشون في المواقع النائية 

كما ذكرهـا كـالً   في الممارسة المهنية     عبر اإلنترنت  العالج   ماستخدا تحديات -)ب(
األمية أو القدرة المنخفضة علـى    :Freese)2015( دراسة  و 2015)Strobl-Reichel(من

ال يطلـب بعـض   ،بياناتال اختراق من تخوفهم ، خيار مناسب لهم  يكونالقراءة لكن الفيديو 
ج أن عـالٍ سهم بشكل كامل ، كيف يمكـن للم  تعريف أنفالعمالء من   اإلنترنتجين عبر   عاٍلالم

يحصل على مساعدة طارئة لعميل مجهول ؟من القيود األخـرى علـى االستـشارة عبـر                
 صعوبة تفسير نبرة الصوت ولغة الجسد وأشـكال         )البريد فقط ( في حالة استخدام     اإلنترنت

 .أخرى من التواصل غير اللفظي في طرق العالج التقليدية 
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 تطورا حديثًا نسبيا مقارنة اإلنترنتيعد العالج عبر - :ر اإلنترنتعب العالج وسائل-٢
 ولكن تطور جين الذين يقدمون العالج عبر الرسائل والهاتفعاٍلبالتاريخ الطويل من الم

وهو الشكل األكثر  :Email عبر اإلنترنتالبريد  -)أ(: Reichel -Strobl)2015(ليشمل 
رساله بتنسيق غير متزامن ، وليس في إ ، ويتم ترنتعبر اإلنشيوعا للتدخل في العالج 

 محادثة فيديو أو مؤتمر عبر الهاتف -)ب(. غرار الرسائل النصية علىنفس الوقت 
Video chat or teleconference:  ا لوجه التقليدي ، حيثيشبه هذا التكنيك العالج وجه

والتواصل في الوقت يمكن للعميل واألخصائي االجتماعي رؤية وسماع بعضهما البعض 
 التوجيه الذاتي أو المساعدة الذاتية -)ج(,ة فرصة لتقييم معايير التشخيص بدق ، وهيعليالف

Self-guided or self-help: وهي برامج تدخالت إلزامية مصممة لتعديل السلوك ، تقدم
  ، وتوفر العديد من الخيارات المختلفة لمقدمي الخدمات مثلعليميتهذه عادة محتوي 

المواقع المستندة إلى الويب والتي تقدم مقاطع الفيديو ومحتوى المعلومات والصور ، بجانب 
 الواقع االفتراضي -)د(،عميل الكتساب المحتوي والمهارات تقديم مشاركة نشطة لل

Virtual reality : وهو عاٍلم خيالي ، وهو ما ينطبق على محاكاة الحاسوب للبيئة التي
يكون مصمم بطريقة محترفة جدا ، مما يصعب على الناس التفريق بين كاتها ، وايمكن مح

 ، وان طريقة الوصول إلى العاٍلم االفتراضي هي ارتداء االفتراضيالعاٍلم الحقيقي والعاٍلم 
  .نظارة أو خوذة مخصصة لذلك 

هناك  :Ethical Considerations  عبر اإلنترنتالعالجعامة أو أخالقيات  قواعد-٣
 كما حددها كًل عبر اإلنترنت عند العالج تتبع التي يجب أن األخالقية من المعايير مجموعة

  Margerum-Leys&Perron, Taylor, Glass )٢٠١١(  من
ن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تلعب دورا رئيسيا في العالقات اإلنسانية والتي لها إ -

 .آثار على ممارسة الخدمة االجتماعية 
 ،عبر اإلنترنتة  االجتماعيين حماية سرية السجالت المكتوبة وخصائييناأليجب على  -

خطوات معقولة لضمان تخزين سجالت العمالء في مكان آمن وأن سجالت وأن يتخذوا 
 .العمالء ليست متاحة لآلخرين 

 االجتماعيين بذل جهود معقولة لضمان استمرارية الخدمات في األخصائيينيجب على  -
  وفي حاالتسبب عوامل مثل النقل أو المرض أو اإلعاقة أو الوفاةحالة انقطاعها ب

 .الطبيعيةكوارث ال
عندما ) العمل الفريقي(يجب على األخصائيين االجتماعيين التماس المشورة من الزمالء  -

  .تكون هذه االستشارة في مصلحة العمالء
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  -:اإلجراءات المنهجية للدراسة  : سابعا
  .هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية التحليلية  تنتمى :نوع الدراسة  -١
،  بالعينة  بنوعية الشامل و   المسح االجتماعي استخدمت الباحثة منهج     : المنهج المستخدم  -٢

الشامل مع أعضاء هيئة التدريس بأقسام مجاالت الخدمة االجتماعيـة ، وبالعينـة مـع               
  .الممارسين 

بعض الخدمة االجتماعية بدريس بأقسام مجاالت    السادة أعضاء هيئة الت     :مجتمع الدراسة  -٣
كليات و معاهد الخدمة االجتماعية ، والسادة الممارسين بمجـاالت الممارسـة المهنيـة      

  ). التضامن االجتماعي– الطبي – التعليمي –الشباب ( التالية مجال 
 مـن الممارسـين األعـضاء       مفـردة ) ٣٨٢(تمثلت عينة الدراسة في      : عينة الدراسة -٤

لجماعات االفتراضية المهتمة بعملية الممارسة المهنية في الخدمة االجتماعية ، وذلـك            با
 ملتقى األخصائي   جماعةوهي كاالتي ،  )  ٢٠٢١إلى يناير    ٢٠٢٠من نوفمبر   (في الفترة   

جماعة إدارة النشاط االجتمـاعي فـي رعايـة         ،)عضو٦٢،٥٠٠ ( وعددهم   االجتماعي  
،جماعة نبض الخدمـة االجتماعيـة      ) عضو   ٢٤٣(الشباب في جامعات مصر وعددهم      

 جامعـة   –،الموقع الرسمي لقسم مجاالت الخدمة االجتماعية       ) عضو   ٣،٣٥٥(وعددهم  
أعـضاء  حيث أن اجمالي  مجتمـع الدراسـة مـن            ،) عضو   ١،٣٩٨(الفيوم وعددهم   

 حجـم عينـة الدراسـة       عضو ولتحديد ) ٦٧،٤٩٦(هو   الجماعات االفتراضية المختارة  
وبتطبيق المعادلة تحدد حجم العينـة فـي         ريتشارد جيجر : ة على معادلة    استندت الباحث 

عــضو ، وتــم تفعيــل إيقــاف االســتمارة عبــر اإلنترنــت عــن طريــق ) ٣٨٢(
)Googledrive ( عندما يصل عدد االستجابات إلي)رد ) ٣٨٢.  

  :على أداتين همااعتمدت الباحثة في جمع البيانات المطلوبة  : أدوات الدراسة-٥
  . خاصة بالسادة اعضاء هيئة التدريس قياسمارة است -

  . خاصة بالسادة الممارسين بمجاالت الخدمة االجتماعية قياس استمارة -
 تم تحديد أدوات الدراسة من خالل :وقد تم تصميم أدوات الدراسة وفقا للخطوات اآلتية 

دد من األدبيات المتصلة بموضوع البحث ، مناقشة ع:الرجوع للمصادر التالية : 
 تم عرض األدوات على مجموعة من المحكمين من السادة ،األكاديميين والممارسين 

  . )٥(أعضاء هيئة التدريس بكلية الخدمة االجتماعية جامعة الفيوم وعددهم 
  :الصدق والثبات لألداة األولى الخاصة بالممارسين    

 انس الداخلي التجمعامل قياس  باستخداماستمارة القياسقد تم اختبار ثبات 
 طريقة ة الباحثت، ومن أجل تقدير معامل التجانس استخدم) Consistency(للمقاييس 

وهذا يعد ) ٠,٩٣(االستبيان ألبعاد ) الفا( بلغ معامل الثبات الكلي  أن، حيث )كرونباخ ألفا(
  . الحاليةالبحثمعامل ثبات مرتفعاً ومناسباً ألغراض 
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   البنائي وثبات األداة األولي لصدقيوضح نتائج اختبار ا) ١(جدول رقم 

عدد   البعد  م
  العبارات

قيمة 
  الحالة  االرتباط

قيمة 
معامل 
ألفا 

  كرونباخ

  الحالة

الستخدام العالج عبر اإلنترنت في المتطلب المعرفي   ١
  .الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية

 ثابت  ٠٫٩١ صادق  ٠٫٨٢  ٩

الج عبر الستخدام العالمتطلب اإلداري التنظيمي   ٢
  اإلنترنت بالممارسة

 ثابت  ٠٫٩١ صادق  ٠٫٨٠  ٧

الستخدام العالج عبر اإلنترنت في المتطلب المهاري   ٣
  .الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية

 ثابت  ٠٫٨٥ صادق  ٠٫٦٢  ١٥

الستخدام العالج عبر اإلنترنت في المتطلب القيمي   ٤
  الممارسة المهنية

 ثابت  ٠٫٩١ صادق  ٠٫٨٥  ٦

الستخدام العالج عبر اإلنترنت في لب الذاتي المتط  ٥
  الممارسة المهنية

 ثابت  ٠٫٨٩ صادق  ٠٫٥٦  ٦

الستخدام العالج عبر اإلنترنت في المتطلب التقني   ٦
  الممارسة المهنية

 ثابت  ٠٫٩١ صادق  ٠٫٨٣  ٦

استخدام العالج عبر اإلنترنت التحديات التي تواجه   ٧
  .يةفي الممارسة المهنية للخدمة االجتماع

 ثابت  ٠٫٩٠ صادق  ٠٫٧٧  ٨

  ثابت  ٠٫٩٣  صادق    ٥٧  االجمالي المقياس  
  :الصدق والثبات الخاص باألداة الثانية الخاصة بالسادة األكاديميين 

 للمقاييس  التجانس الداخليمعامل قياس  باستخداماستمارة القياسقد تم اختبار ثبات    
)Consistency (طريقة ة الباحثت معامل التجانس استخدم، ومن أجل تقدير ) كرونباخ

وهذا يعد معامل ) ٠,٨٣(االستبيان ألبعاد ) الفا( بلغ معامل الثبات الكلي  أن ، حيث)ألفا
  . الحاليةالبحثثبات مرتفعاً ومناسباً ألغراض 

  األداة الثانية البنائي وثبات يوضح نتائج اختبار الصدق) ٢(جدول رقم 

عدد   البعد  م
  اراتالعب

قيمة 
  الحالة  االرتباط

قيمة 
معامل 
ألفا 

  كرونباخ

  الحالة

الستخدام العالج عبر اإلنترنت في المتطلب المعرفي   ١
  .الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية

 ثابت  ٠٫٨٠ صادق  ٠٫٧٧  ٩

الستخدام العالج عبر المتطلب اإلداري التنظيمي   ٢
  .يةاإلنترنت بالممارسة المهنية للخدمة االجتماع

 ثابت  ٠٫٨٣ صادق  ٠٫٧٩  ٧

الستخدام العالج عبر اإلنترنت في المتطلب المهاري   ٣
  .الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية

 ثابت  ٠٫٨٣ صادق  ٠٫٨٢  ١٥

الستخدام العالج عبر اإلنترنت في المتطلب القيمي   ٤
  .الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية

 ثابت  ٠٫٧٩ صادق  ٠٫٤١  ٦

الستخدام العالج عبر اإلنترنت في لذاتي المتطلب ا  ٥
  الممارسة المهنية

 ثابت  ٠٫٨٣ صادق  ٠٫٨٠  ٦

الستخدام العالج عبر اإلنترنت في المتطلب التقني   ٦
  الممارسة المهنية

 ثابت  ٠٫٨٠ صادق  ٠٫٦٨  ٦

الستخدام العالج عبر اإلنترنت التحديات التي تواجه   ٧
  .بالممارسة المهنية للخدمة االجتماعية

 ثابت  ٠٫٨٣ صادق  ٠٫٧٩  ٨

  ثابت  ٠٫٨٣  صادق    ٥٧  االجمالي المقياس  
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بالنسبة للممارسين جمهورية مصر العربيـة       : المجال المكاني    -)أ:(مجاالت الدراسة    -٦
ألن الجماعات االفتراضية المشاركة في النتائج تضم أعضاء على مستوى الجمهورية ، أما             

 بني سويف - الفيوم   –حلوان  (تضم كليات الخدمة االجتماعية بجامعات      بالنسبة لألكاديميين ف  
  . ، بجانب المعهد العالي للخدمة االجتماعية بالقاهرة )  اسوان –
) ٧٤(مفردة ، مقسمه إلي  ) ٦٧،٥٧٠(يتكون مجتمع الدراسة من  : المجال البشري-)ب(

من  ) ٦٧،٤٩٦(و  ،  فقطارة استم)٥٠(لكن ما تم تعبئته وإرساله هو ،أعضاء هيئة تدريس 
    .مفردة وفق معادلة ريتشارد جيجر) ٣٨٢(الممارسين ، وتم سحب 

في الفترة الزمنية من بداية نوفمبر  جمع البيانات من الميدان مدة : المجال الزمني -)ج(
  .  م٢٠٢١وحتى منتصف يناير 

ية ، حيث جائحة عملية جمع البيانات الميدان: أهم المعوقات التي واجهت الباحثة  - ٧
كورونا وما ترتب عليها من اجازات لسادة أعضاء هيئة التدريس ، بجانب تقليص حجم 
الموظفين ومنهم األخصائيين االجتماعيين بمؤسسات الرعاية االجتماعية ، وواجهت الباحثة 

، ونشرها عبر  ) Google drive(ذلك عن طريق تصميم األدوات الكترونيا باستخدام 
  .لمختصة سواء لألكاديميين أو الممارسينالمواقع ا

  -:نتائج الدراسة  : ثامنًا 
 : األولي الخاصة بآراء السادة الممارسين األداةنتائج  -١
 :النتائج الخاصة بوصف خصائص مجتمع الدراسة  -)أ(

  ٣٨٢=    ن   للممارسينخصائص مجتمع الدراسة )  ٣(جدول رقم     
  م  النتائج  البيانات األولية

  %  ك  االستجابة  تغيرالم
  الجنس  ١ ٣٣٫٨  ١٢٩  ذكر
 ٦٦٫٢  ٢٥٣  أنثى

  %١٠٠ ٣٨٢ اإلجمالي
  ١٦  ٦١   سنة٣٠اقل من 

  ٥٣٫٩  ٢٠٦   سنة٤٠ الى اقل ٣٠من 
  ٢٣٫٦  ٩٠   سنة ٥٠ إلى اقل ٤٠من 

٢    
  السن

  ٦٫٥  ٢٥   سنة فأكثر ٥٠من 
  %٢٠١  ١١٤٦  اجمالي

  ١١ ٤٢  المجال الطبي
  ٥٣٫٧ ٢٠٥  المجال المدرسي

 ١٥٫٢ ٥٨  مجال التضامن االجتماعي
  ١٠٫٥ ٤٠  مجال رعاية الشباب

٣    
ا ل مج

ة   الممارس
  المهنية

  ٩٫٦ ٣٧  اخرى تذكر
  %٣٠٣٫٠١  ٢٦٧٤  اجمالي
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  ٢٢٫٥  ٨٦  اعزب
  ٧٥٫٤  ٢٨٨  متزوج
  ٠٫٥  ٢  مطلق

ة   ٤ الحال
  االجتماعية

  ١٫٦  ٦  أرمل
  %٤٠٦٫٠٤٠١  ٥٧٣٠  اجمالي

  مكان السكن  ٥  ٦٠٫٥  ٢٣١  حضر
  ٣٩٫٥  ١٥١  ريف
  %٥١٠٫١٠٠٥٠١  ١١٨٤٢  اجمالي

  مكان العمل  ٦  ٧٣  ٢٧٩  حضر
  ٢٧  ١٠٣  ريف
  %٦١٥٫٢٠١٥٠٦٠١  ٢٤٠٦٦  اجمالي

 ٢٫٩  ١١  دبلوم متوسط خدمة اجتماعية
  ٤٠٫٣ ١٥٤بكالوريوس خدمة اجتماعية         

  ٥٫٠ ١٩  ليسانس آداب اجتماع      
دبلومه مهنية في الخدمة 

  ٨٫١ ٣١  االجتماعية

  ٢١٫٧ ٨٣  ماجستير خدمة اجتماعية   

ل   ٧ المؤه
  الدراسي

  ٢٢٫٠ ٨٤  عية            دكتوراه خدمة اجتما
  %٧٢١٫٣٥٣٥٢١٠٧٠١  ٤٨٥١٤  اجمالي

  ١١٫٥  ٤٤   سنوات٥أقل من 
  ٢٩٫٨  ١١٤  . سنوات١٠  ألقل من - ٥من 
  ٢٤٫٣  ٩٣  . سنة١٥ ألقل من - ١٠من 
  ١٧  ٦٥  .  سنة٢٠ ألقل من ١٥من 

نوات   ٨ س
  الخبرة

  ١٧٫٤  ٦٦   سنة فأكثر٢٠من 
  %٨٢٨٫٥٦٧٠٥٦٢٨٠٨  ٩٧٤١٠  اجمالي

  ٤٫٥  ١٧  قطاع أهلى
  ٧٩٫١  ٣٠٢  قطاع حكومي

ة   ٩ طبيع
  المؤسسة

  ١٦٫٤  ٦٣  قطاع خاص
  %٩٣٦٫٨٥٢٧٢٦٨٤٣٦١  ١٩٥٢٠٢  اجمالي

يين االجتماعيين بمجاالت   البيانات األولية لألخصائ  ) ٣(يوضح الجدول السابق رقم     
، %) ٦٦,٢( من الذكور بنـسبة      علىاإلناث أ :  الممارسة المهنية ، وجاءت النتائج كالتالي     

   .%)٥٣,٩( الترتيب األول بنسبة علىحصلت )   سنة٤٠ الى اقل ٣٠من (والفئة العمرية 
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  :النتائج المرتبطة بتساؤالت الدراسة  -)ب(
ستخدام العالج عبر اإلنترنت من وجهة نظر الممارسين المتطلب المعرفي ال)٤(جدول رقم   
      ٣٨٢=ن

 العبارة م ال إلي حد ما نعم
 % ك % ك % ك

مجموع 
 األوزان

الوزن 
 المرجح

القوة 
 الترتيب النسبية

١ 

احتاج إلي اجادة إدارة 
الملفات عبر اإلنترنت 

-ارسال - حذف–فتح (
  ).حفظ

٦ ٦٨٫٧ ٢٦٢٫٣ ٧٨٧ ٣١٫٩ ١٢٢ ٣٠٫١ ١١٥ ٣٨ ١٤٥ 

اجيد التعامل مع برامج  ٢
 ٤ ٧٢٫٢ ٢٧٥٫٧ ٨٢٧ ٤٫٥ ١٧ ٢٧٫٥ ١٠٥ ٦٨٫١ ٢٠٠  المحادثات عبر اإلنترنت 

اطلع على كل ما هو جديد  ٣
 ٣ ٨٥٫١ ٣٢٥٫٠ ٩٧٥ ٣٫٤ ١٣ ٣٨ ١٤٥ ٥٨٫٦ ٢٢٤  .بمجال تخصصه

د على اعرف طريقة الر ٤
 ٢ ٨٧٫٨ ٣٣٥٫٣ ١٠٠٦ ٠ ٠ ٨٫٤ ٣٢ ٩١٫٦ ٣١٤  الرسائل في البريد الوارد 

٥ 
استخدم  وسائل التواصل 

 –فيس بوك (االجتماعي 
  ...). تويتر –واتس آب 

١ ٩٧٫٢ ٣٧١٫٣ ١١١٤ ٠ ٠ ٨٫٤ ٣٢ ٩١٫٦ ٣٥٠ 

اتفهم مسئوليات العالج  ٦
 ٥ ٧١٫٨ ٢٧٤٫٣ ٨٢٣ ٢١٫٢ ٨١ ٤٢٫١ ١٦١ ٣٦٫٦ ١٤٠  .عبر اإلنترنت 

اعرف مراحل العالج  ٧
 ٧ ٥٧٫٣ ٢١٩٫٠ ٦٥٧ ٤٣٫٧ ١٦٧ ٤٠٫٦ ١٥٥ ١٥٫٧ ٦٠  .عبر اإلنترنت 

ُملم بتكنيكات العالج عبر  ٨
 ٩ ٥٢٫٤ ٢٠٠٫٠ ٦٠٠ ٥٢٫١ ١٩٩ ٣٨٫٧ ١٤٨ ٩٫٢ ٣٥  .اإلنترنت 

٩  
اجيد تحديد محتوي 

برنامج التدخل المهني 
  .عبر اإلنترنت

٨ ٥٥٫٨ ٢١٣٫٠ ٦٣٩ ٤٨٫٤ ١٨٥ ٣٥٫٩ ١٣٧ ١٥٫٧ ٦٠ 

      ٧٤٢٨   ٧٨٤   ١٠٣٠   ١٥٢٨ المجموع 
          ٨٧٫١   ١١٤٫٤   ١٦٩٫٨ المتوسط 
          ٢٢٫٨   ٣٠٫٠   ٤٤٫٤ النسبة 
 ٨٢٥٫٣ المتوسط المرجح 
 ٧٢٫٠ القوة النسبية للبعد 

 الستخدام المعرفي   المتطلببإلى النتائج المرتبطة    ) ٤(تشير بيانات الجدول السابق رقم          
 "والتي مفادها   ) ٥(ة رقم   جاءت العبار و،    من وجهة نظر الممارسين    عبر اإلنترنت العالج  
في الترتيـب األول    "  تويتر   – واتس آب    –فيس بوك   ( وسائل التواصل االجتماعي     استخدم

نـسبة  وتشير استجابات المبحوثين إلـى أن     ). ٪٩٧,٢(وقوة نسبية   ) ٣٧١,٣(بوزن مرجح   
كبيرة جدا من األخصائيين االجتماعيين يستخدمون مواقع التواصل االجتمـاعي وهـو مـا        

  . يسهل عملية التواصل مع العمالء عن طريق مواقع التواصل االجتماعيسوف
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فـي  " ملم بتكنيكات العالج عبر اإلنترنت " والتي مفادها   ) ٨(جاءت العبارة رقم    و
وتشير اسـتجابات المبحـوثين   ). ٪٥٢,٤(وقوة نسبية ) ٢٠٠( بوزن مرجح  األخيرالترتيب  

 الستخدامها مـع العمـالء     عبر اإلنترنت الج  أنهم بحاجة إلى معرفه أساليب وطرق الع      إلى  
 مع دراسـة    وهو ما يتفق   والفيديوهات والبرامج المصممة لذلك ،       عبر اإلنترنت مثل البريد   

والتي أوضحت أن من أهم معوقات الممارسة المهنية مع الجماعـات            ٢٠١١   ) العربي  (
  .مع هذه الجماعات االفتراضية هو قلة عدد األخصائيين االجتماعيين المؤهلين للعمل 

، مما يؤكـد    %) ٧٢(وبقوة النسبية   ) ٨٢٥,٣(الوزن المرجح    : وجاءت نتائج البعد ككل      
 المعرفي لألخصائيين االجتماعيين جاء متوسط ، وهم بحاجة إلي تـدريب          المتطلبعلى أن   

االت الخدمـة    في الممارسة المهنية لمج    عبر اإلنترنت على األسس المعرفية لتطبيق العالج      
  .االجتماعية 

                    ٣٨٢= التنظيمي من وجهة نظر الممارسين    ناإلداري المتطلب) ٥( رقم  جدول
 العبارة م ال إلي حد ما نعم

 % ك % ك % ك
مجموع 
 األوزان

الوزن 
 المرجح

القوة 
 الترتيب النسبية

تحتاج مؤسسات الرعاية   ١
االجتماعية إلدراج العالج عبر 

ت في الخطط واللوائح اإلنترن
  .المنظمة لها

٦ ٩٢٫٨ ٣٥٤٫٧ ١٠٦٤ ٢٫٤ ٩ ١٦٫٨ ٦٤ ٨٠٫٩ ٣٠٩ 

يحتاج األخصائيين االجتماعيين   ٢
إلى دورات تدريبية خاصة بالعالج 

  .عبر اإلنترنت وكيفيه استخدامه
١ ٩٩٫٠ ٣٧٨٫٣ ١١٣٥ ٠٫٨ ٣ ١٫٣ ٥ ٩٧٫٩ ٣٧٤ 

تشجيع بيئة العمل بالمؤسسات   ٣
عالج عبر الخدمية على تطبيق ال

  . اإلنترنت
٧ ٩١٫١ ٣٤٨٫٠ ١٠٤٤ ٦٫٣ ٢٤ ١٤٫١ ٥٤ ٧٩٫٦ ٣٠٤ 

يستلزم المؤسسات الخدمية إدارة   ٤
تتسم بالمرونة وتحث على التطوير 

  .في الممارسة 
٤ ٩٤٫١ ٣٥٩٫٣ ١٠٧٨ ٢٫٤ ٩ ١٣٫١ ٥٠ ٨٤٫٦ ٣٢٣ 

تحتاج إدارة المؤسسات الخدمية   ٥
للحوافز والمكافآت لتدعيم 

  الخدمة المطورين في تقديم 
٣ ٩٥٫٧ ٣٦٥٫٧ ١٠٩٧ ٠ ٠ ١٢٫٨ ٤٩ ٨٧٫٢ ٣٣٣ 

تتطلب السياسة التي تنفذ بها   ٦
اإلدارة عملية تقديم الممارسة 

التحديث الدائم لتواكب متطلبات 
  .العصر

٢ ٩٦٫٢ ٣٦٧٫٣ ١١٠٢ ٨ ٣ ٩٫٩ ٣٨ ٨٩٫٣ ٣٤١ 

توفير اإلمكانيات التكنولوجيا   ٧
بالمؤسسات لتطبيق العالج عبر 

  اإلنترنت 
٥ ٩٣٫١ ٣٥٥٫٧ ١٠٦٧ ٧٫١ ٢٧ ٦٫٥ ٢٥ ٨٦٫٤ ٣٣٠ 

      ٧٥٨٧   ٧٥   ٢٨٥   ٢٣١٤  المجموع  
          ١٠٫٧   ٤٠٫٧   ٣٣٠٫٦  المتوسط  
          ٢٫٨   ١٠٫٧   ٨٦٫٥  النسبة  
 ١٠٨٣٫٩  المتوسط المرجح  
 ٩٤٫٦  القوة النسبية للبعد  
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 اإلداري المتطلـب بالمرتبطـة  إلـى النتـائج    ) ٥( بيانات الجدول السابق رقم      باستقراء    
جاءت العبارة رقـم  و،    من وجهة نظر الممارسين    عبر اإلنترنت  العالج   الستخدامالتنظيمي  

عبر  يحتاج األخصائيين االجتماعيين إلى دورات تدريبية خاصة بالعالج          "والتي مفادها   ) ٢(
 ،)٪٩٩(نسبية  وقوة  ) ٣٧٨٫٣(في الترتيب األول بوزن مرجح       "  وكيفيه استخدامه  اإلنترنت

 عبر اإلنترنـت  هم بحاجة ملحة إلى التدريب على العالج        وتشير استجابات المبحوثين إلى أن    
 )٢٠١٥(وهو ما يتفـق مـع دراسـة    وكيفية استخدامه في تقديم عملية التدخل المهني ، 

Anthony      ة الخدمات    والتي  أكدت على أنه ة ونوعي هناك حاجة متزايدة لمواكبة الثقافة الرقمي
شارات              عبر ديم االست ستخدمها المختصين لتق ي ي ا العمالء واألدوات الت ي يحتاجه  االنترنت الت

  .عبر االنترنت 
تشجيع بيئة العمل بالمؤسسات الخدمية علـى       " والتي مفادها   ) ٣(جاءت العبارة رقم         و

وقـوة نـسبية    ) ٣٤٨( بـوزن مـرجح      األخيرفي الترتيب   "  عبر اإلنترنت تطبيق العالج   
أنهم بحاجة إلى إدارة تحفـز علـى اسـتخدام       وتشير استجابات المبحوثين إلى       ، )٪٩١٫١(

  . وتطوير عملية التدخل المهني عن طريق اإلنترنت عبر اإلنترنتالعالج 
، ممـا   %) ٩٤,٦(وبقوة النسبية   ) ١٠٨٣,٩(الوزن المرجح    : وجاءت نتائج البعد ككل      

 مجاالت الممارسة المهنية في حاجة إلـي        يؤكد على أن األخصائيين االجتماعيين في جميع      
  . بمؤسسات الرعاية االجتماعيةعبر اإلنترنتإدارة تنظيمية تشجع على تطبيق العالج 

ر من وجهة نظالستخدام العالج عبر اإلنترنت  المهاري المتطلب) ٦(جدول رقم 
   الممارسين

 العبارة م ال إلي حد ما نعم
 % ك % ك % ك

مجموع 
 األوزان

الوزن 
 المرجح

القوة 
 الترتيب لنسبيةا

لدي المهارة في تقدير   ١
الموقف االشكالي عبر 

  اإلنترنت
٧ ٦٨٫٧ ٢٦٢٫٣ ٧٨٧ ١٧٫٣ ٦٦ ٥٩٫٤ ٢٢٧ ٢٣٫٣ ٨٩  

اجيد تشخيص لمشكلة عبر   ٢
  ١٢ ٦٥٫٩ ٢٥١٫٧ ٧٥٥ ٢٤٫١ ٩٢ ٥٤٫٢ ٢٠٧ ٢١٫٧ ٨٣  اإلنترنت 

وكول العالج مع احدد بروت  ٣
  ١٣ ٦٥٫٠ ٢٤٨٫٣ ٧٤٥ ٣١٫٩ ١٢٢ ٤١٫١ ١٥٧ ٢٧ ١٠٣  .رنتاإلنت العميل عبر شبكات

ادير التفاعل مع العمالء   ٤
  ٤ ٧٠٫٣ ٢٦٨٫٧ ٨٠٦ ٢٢٫٨ ٨٧ ٤٣٫٥ ١٦٦ ٣٣٫٨ ١٢٩  .عبر شبكات اإلنترنت

لدي مهارة تكوين جماعات   ٥
  ٣ ٧٣٫٧ ٢٨١٫٧ ٨٤٥ ١٧٫٣ ٦٦ ٤٤٫٢ ١٦٩ ٣٨٫٥ ١٤٧  .نقاش الكتروني وإدارتها 

ية استخدم األساليب الرقم  ٦
  ١٤ ٦٣٫٩ ٢٤٤٫٠ ٧٣٢ ٣٢٫٢ ١٢٣ ٤٤ ١٦٨ ٢٣٫٨ ٩١  .المرتبطة بعالج المشكلة 

 محتوي قادر على تسجيل  ٧
  ٦ ٦٩٫٥ ٢٦٥٫٣ ٧٩٦ ٢٥٫٧ ٩٨ ٤٠٫٣ ١٥٤ ٣٤ ١٣٠  جلسات العالج االفتراضية 

لدي مهارة مالحظة   ٨
التغيرات الحادثة للعميل 

  .اثناء العالج عبر اإلنترنت
٩ ٦٨٫٢ ٢٦٠٫٣ ٧٨١ ٢٣ ٨٨ ٤٩٫٥ ١٨٩ ٢٧٫٥ ١٠٥  
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 العبارة م ال إلي حد ما نعم
 % ك % ك % ك

مجموع 
 األوزان

الوزن 
 المرجح

القوة 
 الترتيب لنسبيةا

ادير الجلسات العالجية   ٩
  ١١ ٦٦٫٨ ٢٥٥٫٣ ٧٦٦ ٢٣٫٦ ٩٠ ٥٢٫٤ ٢٠٠ ٢٤٫١ ٩٢  .االفتراضية مع العمالء

انشئ مجموعات متجانسة   ١٠
من العمالء لعالج مشكلة 

  .موحده عبر اإلنترنت 
١٥ ٦١٫٤ ٢٣٤٫٧ ٧٠٤ ٤٠٫٣ ١٥٤ ٣٥٫١ ١٣٤ ٢٤٫٦ ٩٤  

اتابع لحل المشكلة عبر   ١١
  ٨ ٦٨٫٥ ٢٦١٫٧ ٧٨٥ ٣٠٫٦ ١١٧ ٣٣٫٢ ١٢٧ ٣٦٫١ ١٣٨  .اإلنترنت 

اتبادل األفكار والخبرات   ١٢
والمعلومات عبر وسائل 

  .التواصل االجتماعي
١ ٨٣٫٤ ٣١٨٫٧ ٩٥٦ ١١ ٤٢ ٢٧٫٧ ١٠٦ ٦١٫٣ ٢٣٤  

لدي مهارة تقويم عائد   ١٣
الممارسة المهنية عبر 

  .اإلنترنت
٥ ٧٠٫١ ٢٦٧٫٧ ٨٠٣ ٢٣٫٣ ٨٩ ٤٣٫٢ ١٦٥ ٣٣٫٥ ١٢٨  

اجيد التعامل مع فريق   ١٤
العمل من خالل شبكات 

  اإلنترنت
٢ ٧٦٫٩ ٢٩٣٫٧ ٨٨١ ١٢٫٨ ٤٩ ٤٣٫٧ ١٦٧ ٤٣٫٥ ١٦٦  

قادر على تحديد مناطق   ١٥
دراسة الموقف االشكالي 

  عبر اإلنترنت
١٠ ٦٧٫٩ ٢٥٩٫٣ ٧٧٨ ٢٠٫٩ ٨٠ ٥٤٫٥ ٢٠٨ ٢٤٫٦ ٩٤  

      ١١٩٢٠   ١٣٦٣   ٢٥٤٤   ١٨٢٣  المجموع  
          ٩٠٫٩   ١٦٩٫٦   ١٢١٫٥  المتوسط  
          ٢٣٫٨   ٤٤٫٤   ٣١٫٨  النسبة  
 ٧٩٤٫٧  المتوسط المرجح  
 ٦٩٫٣  القوة النسبية للبعد  

 المهـاري   المتطلـب بالنتـائج المرتبطـة     ) ٦( بيانات الجدول السابق رقم      توضح        
ـ    و،    من وجهة نظر الممارسين    عبر اإلنترنت  العالج   الستخدام ) ١٢(م  جاءت العبـارة رق

فـي   " اتبادل األفكار والخبرات والمعلومات عبر وسائل التواصل االجتماعي "والتي مفادها  
وتؤكد هـذه النتيجـة علـى        ،)٪٨٣,٤(وقوة نسبية   ) ٣١٨,٧(الترتيب األول بوزن مرجح     

  .استخدام األخصائيين االجتماعيين لمواقع التواصل االجتماعي بشكل كبير
، وتتفـق  ) ٦٩,٣(وبنسبة مئوية ) ٧٩٤,٧(متوسط مرجح ب: وجاءت نتائج البعد ككل  

 االهتمام بتنميـة الكفايـات التكنولوجيـة         بضرورة )٢٠١٨(به دراسة أحمد    ما توصي   مع  
  .لية واعتبارها مفتاح الدخول في عصر المعرفة والمنافسة الدو

   رسين من وجهة نظر المماعبر اإلنترنت العالج الستخدام القيمي  المتطلب) ٧(جدول رقم 
 العبارة م ال إلي حد ما نعم

 % ك % ك % ك
مجموع 
 األوزان

الوزن 
 المرجح

القوة 
 الترتيب النسبية

اراعي الفروق الفردية للعمالء   ١
  ٥ ٨٥٫٩ ٣٢٨٫٠ ٩٨٤ ٦ ٢٣ ٣٠٫٤ ١١٦ ٦٣٫٦ ٢٤٣  .في اللقاءات االفتراضية 

احرص على مبدأ السرية عبر   ٢
العالج عبر اإلنترنت وإدارة 

  .لفات بحذرالم
٢ ٩٢٫١ ٣٥٢٫٠ ١٠٥٦ ٥٫٢ ٢٠ ١٣٫١ ٥٠ ٨١٫٧ ٣١٢  

اراعي إمكانيات العمالء في   ٣
  ٣ ٨٨٫٨ ٣٣٩٫٣ ١٠١٨ ٦ ٢٣ ٢١٫٥ ٨٢ ٧٢٫٥ ٢٧٧  التعامل من خالل اإلنترنت 

mailto::com.gmail@eg.jsswh


 
 
 

 
 

٥٥٠

  ٢٠٢١  يناير ٣المجلد ٥٣ العدد  مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية 
 com.gmail@eg.jsswh:     بريد إليكترونيeg.ekb.journals.jsswh://https: الموقع االليكتروني

 العبارة م ال إلي حد ما نعم
 % ك % ك % ك

مجموع 
 األوزان

الوزن 
 المرجح

القوة 
 الترتيب النسبية

اراعي مبدأ حق تقرير المصير   ٤
للعميل من خالل اتاحة الفرصة 

لالختيار بين المتابعة الكترونيا ام 
  ال

٤ ٨٨٫٠ ٣٣٦٫٣ ١٠٠٩ ٦ ٢٣ ٢٣٫٨ ٩١ ٧٠٫٢ ٢٦٨  

أومن بأهمية تطوير الممارسة   ٥
المهنية لتتناسب مع معطيات 

  .العصر الرقمي
١ ٩٦٫١ ٣٦٧٫٠ ١١٠١ ١٫٦ ٦ ٨٫٦ ٣٣ ٨٩٫٨ ٣٤٣  

رامج       ٦ أساهم في تحقيق وتطوير ب
ة   ة االجتماعي ات الرعاي وسياس

  .واإلنسانية
٦ ٨٣٫١ ٣١٧٫٣ ٩٥٢ ٨٫٦ ٣٣ ٣٣٫٥ ١٢٨ ٥٧٫٩ ٢٢١  

      ٦١٢٠   ١٢٨   ٥٠٠   ١٦٦٤  موعالمج  
          ٢١٫٣   ٨٣٫٣   ٢٧٧٫٣  المتوسط  
          ٥٫٦   ٢١٫٨   ٧٢٫٦  النسبة  
 ١٠٢٠٫٠  المتوسط المرجح  
 ٨٩٫٠  القوة النسبية للبعد  

 القيمـي   المتطلـب بإلى النتـائج المرتبطـة      ) ٧( بيانات الجدول السابق رقم        تشير
والتي ) ٥(جاءت العبارة رقم    و،    من وجهة نظر الممارسين    نترنتعبر اإل  العالج   الستخدام
فـي   "  الرقمي ومن بأهمية تطوير الممارسة المهنية لتتناسب مع معطيات العصر        أ "مفادها  

وتؤكد هذه النتيجة على ايمـان       ،)٪٩٦,١(وقوة نسبية   ) ٣٦٧(الترتيب األول بوزن مرجح     
دراسة أبوهرجـه   وهو يتفق مع    ،،ارسة المهنية   األخصائيين االجتماعيين بأهمية تطوير المم    

 إلى أن استخدام األخـصائيين االجتمـاعيين لمـصادر تكنولوجيـا            توصلت والتى)٢٠١٦(
المعلومات الرقمية فى الممارسة المهنية الرقميـة ضـعيف ، كمـا أثبتـت أن اسـتخدام                 

 الممارسة المهنية   األخصائيين االجتماعيين لبرامج تطبيقات تكنولوجيا المعلومات الرقمية في       
  .ضعيف

المتطلب الذاتى لألخصائي االجتماعي الستخدام العالج عبر اإلنترنت من ) ٨(جدول رقم 
  ٣٨٢=    ن                      وجهة نظر الممارسين    

   ال إلي حد ما نعم
 العبارة م

 % ك % ك % ك
مجموع 
 األوزان

الوزن 
 المرجح

القوة 
 الترتيب النسبية

احتاج لخطة كيفية استخدام   ١
العالج عبر اإلنترنت 

  بالممارسة 
٢ ٩٣٫٣ ٣٥٦٫٣ ١٠٦٩ ٠٫٨ ٣ ١٨٫٦ ٧١ ٨٠٫٦ ٣٠٨  

يعوزني ابتكار وسائل لجذب   ٢
العمالء الستخدام العالج 

  .عبر اإلنترنت معهم 
٥ ٨٩٫٤ ٣٤١٫٧ ١٠٢٥ ١٫٦ ٦ ٢٨٫٥ ١٠٩ ٦٩٫٩ ٢٦٧  

الحاجة إلقناع اإلدارة   ٣
إلنترنت بتطبيق العالج عبر ا

  .عبر اإلنترنت
  

٤ ٩٢٫١ ٣٥١٫٧ ١٠٥٥ ٣٫١ ١٢ ١٧٫٥ ٦٧ ٧٩٫٣ ٣٠٣  
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   ال إلي حد ما نعم
 العبارة م

 % ك % ك % ك
مجموع 
 األوزان

الوزن 
 المرجح

القوة 
 الترتيب النسبية

يستلزمني برامج تدريبية   ٤
حول استخدام العالج  عبر 

  .اإلنترنت بالممارسة 
١ ٩٦٫٢ ٣٦٧٫٣ ١١٠٢ ٠ ٠ ١١٫٥ ٤٤ ٨٨٫٥ ٣٣٨  

بحاجة إلي تطوير مهاراتي   ٥
للتعامل مع مستحدثات 

  .التكنولوجيا الحديثة 
٦ ٨٩٫٤ ٣٤١٫٣ ١٠٢٤ ٥٫٢ ٢٠ ٢١٫٥ ٨٢ ٧٣٫٣ ٢٨٠  

اهتم بتقييم ممارستي المهنية   ٦
  ٣ ٩٣٫١ ٣٥٥٫٧ ١٠٦٧ ١٫٦ ٦ ١٧٫٥ ٦٧ ٨٠٫٩ ٣٠٩  .تقييم ذاتي 

      ٦٣٤٢   ٤٧   ٤٤٠   ١٨٠٥  المجموع  
      ١٠٥٧   ٧٫٨   ٧٣٫٣   ٣٠٠٫٨  المتوسط  
      ٢٧٦٫٧   ٢٫١   ١٩٫٢   ٧٨٫٨  النسبة  
 ١٠٥٧٫٠  المتوسط المرجح  
 ٩٢٫٢  القوة النسبية للبعد  

بالمتطلـب الـذاتى لألخـصائي    المرتبطة النتائج ) ٨( بيانات الجدول السابق رقم       توضح
جاءت العبارة رقم   و،   العالج عبر اإلنترنت من وجهة نظر الممارسين         الستخداماالجتماعي  

اإلنترنـت  يستلزمني برامج تدريبية حـول اسـتخدام العـالج  عبـر              "والتي مفادها   ) ٤(
 وتشير هـذه    )٪٩٦,٢(وقوة نسبية   ) ٣٦٧,٣(في الترتيب األول بوزن مرجح      " بالممارسة  

النتيجة إلى أن األخصائيين االجتماعيين يريدون برامج تدريبية حول كيفية تطبيـق العـالج    
  .عبر اإلنترنت في الممارسة المهنية في الخدمة االجتماعية 

دام العالج عبر اإلنترنت من وجهة نظر الممارسين المتطلب التقني الستخ) ٩(جدول رقم 
  ٣٨٢=ن

 العبارة م ال إلي حد ما نعم
 % ك % ك % ك

مجموع 
 األوزان

الوزن 
 المرجح

القوة 
 الترتيب النسبية

البنية التحتية عبر   ١
اإلنترنت بالمؤسسات 

الخدمية مهيأة الستخدام 
  العالج عبر اإلنترنت 

٥ ٥٨٫٣ ٢٢٢٫٧ ٦٦٨ ٥٢٫٤ ٢٠٠ ٢٠ ٧٨ ٢٧٫٢ ١٠٤  

تتوفر البرمجيات الخاصة   ٢
بإدارة العالج عبر 

  اإلنترنت 
٣ ٥٣٫٨ ٢٠٥٫٣ ٦١٦ ٥٦ ٢١٤ ٢٦٫٧ ١٠٢ ١٧٫٣ ٦٦  

تتوفر األدوات والوسائل   ٣
التي تستخدم المحاكاة 
الخاصة بالعالج عبر 

  .اإلنترنت

٤ ٥٣٫٤ ٢٠٤٫٠ ٦١٢ ٥٧٫٣ ٢١٩ ٢٥٫١ ٩٦ ١٧٫٥ ٦٧  

يوجد تدريب على أساليب   ٤
لعالج عبر اإلنترنت ا

  .بالمؤسسة 
  

٦ ٤٩٫١ ١٨٧٫٧ ٥٦٣ ٦٧ ٢٥٦ ١٨٫٦ ٧١ ١٤٫٤ ٥٥  

mailto::com.gmail@eg.jsswh


 
 
 

 
 

٥٥٢

  ٢٠٢١  يناير ٣المجلد ٥٣ العدد  مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية 
 com.gmail@eg.jsswh:     بريد إليكترونيeg.ekb.journals.jsswh://https: الموقع االليكتروني

 العبارة م ال إلي حد ما نعم
 % ك % ك % ك

مجموع 
 األوزان

الوزن 
 المرجح

القوة 
 الترتيب النسبية

توجد  حماية الكترونية   ٥
آمنة لخصوصية وحسابات 

  .األخصائيين االجتماعيين 
٢ ٦١٫٤ ٢٣٤٫٧ ٧٠٤ ٤٢٫٧ ١٦٣ ٣٠٫٤ ١١٦ ٢٧ ١٠٣  

توجد شبكة انترنت   ٦
  ١ ٧٧٫٦ ٢٩٦٫٣ ٨٨٩ ٢١٫٥ ٨٢ ٢٤٫٣ ٩٣ ٥٤٫٢ ٢٠٧  .بالمؤسسة 

      ٤٠٥٢   ١١٣٤   ٥٥٦   ٦٠٢  المجموع  
          ١٨٩   ٩٢٫٧   ١٠٠٫٣  المتوسط  
          ٤٩٫٥   ٢٤٫٣   ٢٦٫٣  النسبة  
 ٦٧٥٫٣  المتوسط المرجح  
 ٥٨٫٩  القوة النسبية للبعد  

بالمتطلب التقنـي السـتخدام     النتائج المرتبطة   إلى  ) ٩( بيانات الجدول السابق رقم      تشير   
 "والتي مفادها   ) ٦(جاءت العبارة رقم    و،  عبر اإلنترنت من وجهة نظر الممارسين       العالج  

وقـوة نـسبية   ) ٢٩٦,٣(في الترتيب األول بوزن مـرجح       " توجد شبكة انترنت بالمؤسسة     
 وتشير هذه النتيجة إلى شبكة اإلنترنت توجد بمؤسسات الرعاية االجتماعية بنسبة            )٪٧٧,٦(

 Lucassen, Fleming, Stasiak , دراسـة نتـائج ته أوضـح وهو يتفق مع مـا  جيدة ، 
 )2016( Merry &Whittaker, Shepherdهناك مجموعة متزايدة من األدلة التي  بأن 

تدعم استخدام أجهزة الكمبيوتر واإلنترنت في توفير التدخالت لالكتئاب والقلق لدى األطفال            
  .والمراهقين
ج عبر اإلنترنت من وجهة نظر التحديات التي تواجه تطبيق العال)١٠(جدول رقم
        الممارسين

 العبارة م ال إلي حد ما نعم
 % ك % ك % ك

مجموع 
 األوزان

الوزن 
 المرجح

القوة 
 الترتيب النسبية

يفتقر العالج عبر   ١
اإلنترنت للضبط 
  .األخالقي للعمالء

١ ٥٧٫٥ ٢١٩٫٧ ٦٥٩ ٨٫٤ ٣٢ ٥٥٫٨ ٢١٣ ٣٥٫٩ ١٣٧  

حدوث مشاكل   ٢
لى أجهزة متكررة ع
 –انترنت (الحاسوب 

  ).كهرباء

٣ ٥٠٫٥ ١٩٣٫٠ ٥٧٩ ٧٫٣ ٢٨ ٣٦٫٩ ١٤١ ٥٥٫٨ ٢١٣  

عزوف األخصائيين   ٣
االجتماعيين عن 

 العالج عبر اإلنترنت
٢ ٥٢٫٩ ٢٠٢٫٠ ٦٠٦ ٩٫٩ ٣٨ ٣٨٫٧ ١٤٨ ٥١٫٣ ١٩٦  

عدم توافر الموارد   ٤
البشرية المدربة على 

تطبيق العالج عبر 
  .اإلنترنت 

  

٨ ٤١٫٨ ١٥٩٫٧ ٤٧٩ ١٫٦ ٦ ٢٢٫٣ ٨٥ ٧٦٫٢ ٢٩١  
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 العبارة م ال إلي حد ما نعم
 % ك % ك % ك

مجموع 
 األوزان

الوزن 
 المرجح

القوة 
 الترتيب النسبية

قلة األدوات   ٥
والتجهيزات الالزمة 
لتطبيق العالج عبر 
اإلنترنت بالمؤسسة 

 وشبكة –أجهزة (
  ) انترنت

٦ ٤٥٫٢ ١٧٢٫٧ ٥١٨ ٤٫٧ ١٨ ٢٦٫٢ ١٠٠ ٦٩٫١ ٢٦٤  

عدم مالئمة العالج   ٦
عبر اإلنترنت مع 

طبيعة بعض 
  .العمالء

٥ ٤٦٫٣ ١٧٧٫٠ ٥٣١ ٢٫٤ ٩ ٣٤٫٣ ١٣١ ٦٣٫٤ ٢٤٢  

عدم مالئمة العالج   ٧
عبر اإلنترنت مع 

طبيعة بعض 
  .المشكالت 

٧ ٤٤٫٩ ١٧١٫٧ ٥١٥ ٢٫٤ ٩ ٣٠٫١ ١١٥ ٦٨٫٥ ٢٥٨  

ال توجد توجيهات   ٨
من قبل المستويات 
االشرافية المهنية 

بخصوص استخدام 
العالج عبر اإلنترنت 

  .في الممارسة

٤ ٤٧٫٢ ١٨٠٫٣ ٥٤١ ٦٫٥ ٢٥ ٢٨٫٥ ١٠٩ ٦٤٫٩ ٢٤٨  

      ٤٤٢٨   ١٦٥   ١٠٤٢   ١٨٤٩  عالمجمو  
          ٢٠٫٦   ١٣٠٫٣   ٢٣١٫١  المتوسط  
          ٥٫٤   ٣٤٫١   ٦٠٫٥  النسبة  
 ٥٥٣٫٥  المتوسط المرجح  
 ٤٨٫٣  القوة النسبية للبعد  

التحديات التي تواجه اسـتخدام     النتائج المرتبطة   ) ١٠( بيانات الجدول السابق رقم         توضح
 "والتي مفادها   ) ١(جاءت العبارة رقم     ، و  نترنت من وجهة نظر الممارسين    العالج عبر اإل  

 في الترتيـب األول بـوزن مـرجح    "للعمالء يفتقر العالج عبر اإلنترنت للضبط األخالقي     
 وتشير هذه النتيجة إلى تخوف األخصائيين االجتمـاعيين         )٪٥٧,٥( وقوة نسبية    ) ٢١٩,٧(

   .لضبط األخالقي لتطبيق العالج عبر اإلنترنتمن كيفية ضمان السرية والخصوصية وا
  :نتائج االستمارة الثانية الخاصة بالسادة األكاديميين    

                       ٥٠=لألكاديميين نخصائص مجتمع الدراسة ) ١١(جدول رقم  -)أ         (
  م  النتائج  البيانات األولية

  %  ك  االستجابة  المتغير
  ٤  ٢   سنة٣٠ن اقل م
  ٣٤  ١٧   سنة٤٠ الى اقل ٣٠من 
  ٢٤  ١٢   سنة ٥٠ إلى اقل ٤٠من 

         السن  ١

  ٣٨  ١٩   سنة فأكثر ٥٠من 
  %١٠٠  ٥٠  اجمالي

mailto::com.gmail@eg.jsswh


 
 
 

 
 

٥٥٤

  ٢٠٢١  يناير ٣المجلد ٥٣ العدد  مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية 
 com.gmail@eg.jsswh:     بريد إليكترونيeg.ekb.journals.jsswh://https: الموقع االليكتروني

 ٢٤  ١٢  المجال الطبي
  ٢٦ ١٣  المجال المدرسي

  ٣٢ ١٦  مجال اسرة وطفولة

  التخصص الدقيق  ٢

  ١٨ ٩  مجال رعاية الشباب
  %٢٠١  ٥٠  اجمالي

  ٢  ١   سنوات٥أقل من 
  ٢٦  ١٣  . سنوات١٠  ألقل من - ٥من 
  ٢٤  ١٢  . سنة١٥ ألقل من - ١٠من 
  ٢٠  ١٠  .  سنة٢٠ ألقل من ١٥من 

     سنوات الخبرة  ٣

  ٢٨  ١٤   سنة فأكثر٢٠من 
  %٣٠٣٫٠١  ٥٠  اجمالي

 األولية للسادة أعضاء هيئـة التـدريس بأقـسام          البيانات) ١١(يوضح الجدول السابق رقم      
)  سـنة فـأكثر   ٥٠من (حصلت فئة : وجاءت النتائج كالتالي مجاالت الخدمة االجتماعية ،     

، وجاء مجال األسرة والطفولة في الترتيب األول بنسبة     %) ٣٨( على المرتبة األولي بنسبة     
)  سنة فـأكثر   ٢٠من  ( لألعلى   ، وبطبيعة الحال جاءت نتيجة سنوات الخبرة النسبة        %)٣٢(

  %) .٢٨(بنسبة 
 - :األكاديميين تساؤالت الدراسة وفق اراء السادة علىاإلجابة  -)ب(

المتطلب المعرفي الستخدام العالج عبر اإلنترنت من وجهة نظر )١٢(جدول رقم
                  األكاديميين

 العبارة م ال إلي حد ما نعم
 % ك % ك % ك

مجموع 
 األوزان

الوزن 
 المرجح

لقوة ا
 الترتيب النسبية

اجادة إدارة الملفات عبر   ١
ارسال - حذف–فتح (اإلنترنت 

  ).حفظ-
٢ ٩٨٫٧ ٤٩٫٣ ١٤٨ ٢ ١ ٠ ٠ ٩٨ ٤٩ 

معرفة التعامل مع برامج   ٢
 م٢ ٩٨٫٧ ٤٩٫٣ ١٤٨ ٢ ١ ٠ ٠ ٩٨ ٤٩  .المحادثات عبر اإلنترنت 

االطالع على كل ما هو جديد   ٣
 ٨ ٩٢٫٧ ٤٦٫٣ ١٣٩ ٤ ٢ ١٤ ٧ ٨٢ ٤١  .بمجال تخصصه

معرفة طريقة الرد على   ٤
 م٢ ٩٨٫٧ ٤٩٫٣ ١٤٨ ٢ ١ ٠ ٠ ٩٨ ٤٩  .الرسائل في البريد الوارد 

معرفة استخدام وسائل التواصل   ٥
 واتس –فيس بوك (االجتماعي 

  ...). تويتر –آب 
١ ١٠٠ ٥٠٫٠ ١٥٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٠٠ ٥٠ 

االلمام بمسئوليات العالج عبر   ٦
 ٧ ٩٣٫٣ ٤٦٫٧ ١٤٠ ٢ ١ ١٦ ٨ ٨٢ ٤١  .اإلنترنت 

معرفة  مراحل العالج عبر   ٧
 ٦ ٩٧٫٣ ٤٨٫٧ ١٤٦ ٢ ١ ٤ ٢ ٩٤ ٤٧  .اإلنترنت 

االلمام بتكنيكات العالج عبر   ٨
 ٥ ٩٨٫٠ ٤٩٫٠ ١٤٧ ٢ ١ ٢ ١ ٩٦ ٤٨  .اإلنترنت 
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 العبارة م ال إلي حد ما نعم
 % ك % ك % ك

مجموع 
 األوزان

الوزن 
 المرجح

لقوة ا
 الترتيب النسبية

معرفة تحديد محتوي برنامج   ٩
 ٩ ٩٠٫٧ ٤٥٫٣ ١٣٦ ٦ ٣ ١٦ ٨ ٧٨ ٣٩  .التدخل المهني عبر اإلنترنت

      ١٣٠٢   ١١   ٢٦   ٤١٣  المجموع  
          ١٫٢   ٢٫٩   ٤٥٫٩  المتوسط  
          ٢٫٤   ٥٫٨   ٩١٫٨  النسبة  
 ١٤٤٫٧  المتوسط المرجح  
 ٩٦٫٤  القوة النسبية للبعد  

 المعرفي المتطلببإلى النتائج المرتبطة ) ١٢(تشير بيانات الجدول السابق رقم     
والتي ) ٥(جاءت العبارة رقم و  من وجهة نظر األكاديميينبر اإلنترنتع العالج الستخدام
ي ف " ) تويتر– واتس آب –فيس بوك (وسائل التواصل االجتماعي  معرفة استخدام "مفادها 

وتشير استجابات المبحوثين إلى ). ٪١٠٠(وقوة نسبية ) ٥٠(الترتيب األول بوزن مرجح 
ن في الدراسة متفقون على أهمية معرفة جميع أعضاء هيئة التدريس المشتركوأن 

سهل واألكثر انتشارا، االخصائي االجتماعي الستخدام مواقع التواصل االجتماعي ألنها األ
، مما يؤكد %) ٩٦,٤(وبقوة النسبية ) ١٤٤,٧(الوزن المرجح  : وجاءت نتائج البعد ككل

مارسة المهنية لمجاالت  في المعبر اإلنترنت المعرفي لتطبيق العالج المتطلب أهمية على
  .الخدمة االجتماعية 

 من وجهة نظر عبر اإلنترنت التنظيمي لتطبيق العالج اإلداري المتطلب) ١٣(جدول رقم 
  ٥٠=           ن                                             األكاديميين

 العبارة م ال إلي حد ما نعم
 % ك % ك % ك

مجموع 
 األوزان

الوزن 
 المرجح

القوة 
 الترتيب بيةالنس

تحتاج مؤسسات الرعاية   ١
االجتماعية إلدراج العالج 
عبر اإلنترنت في الخطط 

  .واللوائح المنظمة لها

٦ ٩٣٫٣ ٤٦٫٧ ١٤٠ ٠ ٠ ٢٠ ١٠ ٨٠ ٤٠ 

يحتاج األخصائيين   ٢
االجتماعيين إلى دورات 
تدريبية خاصة بالعالج 
عبر اإلنترنت وكيفيه 

  .استخدامه

١ ١٠٠ ٥٠٫٠ ١٥٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٠٠ ٥٠ 

تشجيع بيئة العمل   ٣
بالمؤسسات الخدمية على 

تطبيق العالج عبر 
  اإلنترنت 

٢ ٩٨٫٠ ٤٩٫٠ ١٤٧ ٢ ١ ٢ ١ ٩٦ ٤٨ 

يستلزم المؤسسات الخدمية   ٤
إدارة تتسم بالمرونة وتحث 

  التطوير في الممارسةعلى
  

٤ ٩٤٫٧ ٤٧٫٣ ١٤٢ ٢ ١ ١٢ ٦ ٨٦ ٤٣ 
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 العبارة م ال إلي حد ما نعم
 % ك % ك % ك

مجموع 
 األوزان

الوزن 
 المرجح

القوة 
 الترتيب بيةالنس

تحتاج إدارة المؤسسات   ٥
خدمية للحوافز والمكافآت ال

لتدعيم المطورين في تقديم 
  الخدمة 

٧ ٩٢٫٠ ٤٦٫٠ ١٣٨ ٢ ١ ٢٠ ١٠ ٧٨ ٣٩ 

تتطلب السياسة التي تنفذ   ٦
بها اإلدارة عملية تقديم 

الممارسة التحديث الدائم 
  .لتواكب متطلبات العصر

٥ ٩٤٫٠ ٤٧٫٠ ١٤١ ٢ ١ ١٤ ٧ ٨٤ ٤٢ 

توفير اإلمكانيات   ٧
ات التكنولوجيا بالمؤسس
لتطبيق العالج عبر 

  اإلنترنت 

٣ ٩٦٫٧ ٤٨٫٣ ١٤٥ ٢ ١ ٦ ٣ ٩٢ ٤٦ 

      ١٠٠٣   ٥   ٣٧   ٣٠٨  المجموع  
          ٠٫٧   ٥٫٣   ٤٤  المتوسط  
          ١٫٤   ١٠٫٦   ٨٨  النسبة  
 ١٤٣٫٣  المتوسط المرجح  
 ٩٥٫٥  القوة النسبية للبعد  

بالمتطلـب اإلداري   إلى النتـائج المرتبطـة      ) ١٣ ( بيانات الجدول السابق رقم      باستقراء   
جاءت العبارة رقـم  و،   العالج عبر اإلنترنت من وجهة نظر األكاديميين الستخدامالتنظيمي  

 يحتاج األخصائيين االجتماعيين إلى دورات تدريبية خاصة بالعالج عبر          "والتي مفادها   ) ٢(
 ،)٪١٠٠ (وقوة نـسبية  ) ٥٠(جح  في الترتيب األول بوزن مر     " اإلنترنت وكيفيه استخدامه  

 وكيفية استخدامه   عبر اإلنترنت التدريب على العالج    أهمية  إلى  المبحوثين  وتشير استجابات   
 وأصـبح التـدريب   Anthony) ٢٠١٥(دراسة ويتفق مع  ، في تقديم عملية التدخل المهني  

لتدريب ، ونقـل  في غاية األهمية لمواكبة الخدمات الرقمية ، فقد تم االعتراف بالحاجة إلى ا    
 وهو مـا تـسعي اليـه        المهارات عبر اإلنترنت فليس أمرا مرغوبا ، بل أصبح ضروري         

 : وجاءت نتائج البعد ككـل  ، ات  لوضع برنامج تدريبيالمتطلبالدراسة الحالية من تحديد 
أهمية المتطلب اإلداري    على، مما يؤكد    %) ٩٥,٥(وبقوة النسبية   ) ١٤٣,٣(الوزن المرجح   

  .ي في تطبيق عملية التدخل المهني عبر اإلنترنتالتنظيم
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المتطلب المهاري الستخدام العالج عبر اإلنترنت من وجهة نظر ) ١٤(جدول رقم
                  ٥٠=ناألكاديميين 

 العبارة م ال إلي حد ما نعم
 % ك % ك % ك

مجموع 
 األوزان

الوزن 
 المرجح

القوة 
 الترتيب النسبية

ير الموقف االشكالي مهارة تقد  ١
  ٣ ٩٧٫٣ ٤٨٫٧ ١٤٦ ٢ ١ ٤ ٢ ٩٤ ٤٧  عبر اإلنترنت

مهارة تشخيص المشكلة عبر   ٢
  م٣ ٩٧٫٣ ٤٨٫٧ ١٤٦ ٢ ١ ٤ ٢ ٩٤ ٤٧  .اإلنترنت 

مهارة تحديد بروتوكول العالج   ٣
مع العميل عبر شبكات 

  .اإلنترنت
  م٣ ٩٧٫٣ ٤٨٫٧ ١٤٦ ٢ ١ ٤ ٢ ٩٤ ٤٧

 مهارة إدارة التفاعل مع العمالء  ٤
  ٦ ٩٦٫٧ ٤٨٫٣ ١٤٥ ٢ ١ ٦ ٣ ٩٢ ٤٦  .عبر شبكات اإلنترنت

مهارة تكوين جماعات نقاش   ٥
  ٩ ٩٦٫٠ ٤٨٫٠ ١٤٤ ٢ ١ ٨ ٤ ٩٠ ٤٥  .الكتروني وإدارتها 

مهارة استخدام األساليب   ٦
الرقمية المرتبطة بعالج 

  .المشكلة 
  م٦ ٩٦٫٧ ٤٨٫٣ ١٤٥ ٢ ١ ٦ ٣ ٩٢ ٤٦

مهارة تسجيل محتوي جلسات   ٧
  ١ ٩٨٫٠ ٤٩٫٠ ١٤٧ ٢ ١ ٢ ١ ٩٦ ٤٨  .تراضية العالج االف

مهارة مالحظة التغيرات   ٨
الحادثة للعميل اثناء العالج عبر 

  .اإلنترنت
١٥ ٨٩٫٣ ٤٤٫٧ ١٣٤ ١٤ ٧ ٤ ٢ ٨٢ ٤١  

مهارة إدارة الجلسات العالجية   ٩
  ١٣ ٩٢٫٠ ٤٦٫٠ ١٣٨ ٦ ٣ ١٢ ٦ ٨٢ ٤١  .االفتراضية مع العمالء

مهارة انشاء مجموعات   ١٠
 من العمالء لعالج متجانسة

  مشكلة موحده عبر اإلنترنت 
١٢ ٩٣٫٣ ٤٦٫٧ ١٤٠ ٨ ٤ ٤ ٢ ٨٨ ٤٤  

مهارة المتابعة لحل المشكلة   ١١
  ١٤ ٩٠٫٧ ٤٥٫٣ ١٣٦ ١٠ ٥ ٨ ٤ ٨٢ ٤١  .عبر اإلنترنت 

مهارة تبادل األفكار والخبرات   ١٢
والمعلومات عبر وسائل 

  .التواصل االجتماعي
  م٦ ٩٦٫٧ ٤٨٫٣ ١٤٥ ٢ ١ ٦ ٣ ٩٢ ٤٦

مهارة تقويم عائد الممارسة   ١٣
  م٩ ٩٦٫٠ ٤٨٫٠ ١٤٤ ٦ ٣ ٠ ٠ ٩٤ ٤٧  .المهنية عبر اإلنترنت

مهارة العمل الفريقي من خالل   ١٤
  م٩ ٩٦٫٠ ٤٨٫٠ ١٤٤ ٦ ٣ ٠ ٠ ٩٤ ٤٧  شبكات اإلنترنت

مهارة تحديد مناطق دراسة   ١٥
  م١ ٩٨٫٠ ٤٩٫٠ ١٤٧ ٢ ١ ٢ ١ ٩٦ ٤٨  الموقف االشكالي عبر اإلنترنت

      ٢١٤٧   ٣٤   ٣٥   ٦٨١  موعالمج  
          ٢٫٣   ٢٫٣   ٤٥٫٤  المتوسط  
          ٤٫٥   ٤٫٧   ٩٠٫٨  النسبة  
 ١٤٣٫١  المتوسط المرجح  
 ٩٥٫٤  القوة النسبية للبعد  

 الستخدام المهاري المتطلببالنتائج المرتبطة ) ١٤( توضح بيانات الجدول السابق رقم     
والتي مفادها ) ١٢( ، وجاءت العبارة رقم األكاديميينن وجهة نظر  معبر اإلنترنتالعالج 
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) ٤٩(في الترتيب األول بوزن مرجح " مهارة تسجيل محتوي جلسات العالج االفتراضية " 
أهمية التسجيل في الخدمة االجتماعية بصفة ، وتؤكد هذه النتيجة على  )٪٩٨(قوة نسبية بو

بمتوسط مرجح : وجاءت نتائج البعد ككل  ،اصة بصفة خعبر اإلنترنتعامة وفي العالج 
 لتطبيق  المهاريالمتطلب وهي نسبة كبيرة تدل على أهمية  )٩٥,٤ (وبقوة نسبية)١٤٣,١(

أهمية  والتي تؤكد  Santhiveeran)2004(ويتفق مع  دراسة  العالج عبر اإلنترنت 
جاالت الممارسة استخدام األخصائيين االجتماعيين للعالج عبر اإلنترنت وبخاصة في م

   .المهنية التي يتعامل فيها األخصائي االجتماعي مع  أكثر من نسق له عالقة بمشكلة العميل
 العالج عبر اإلنترنت من وجهة نظرالمتطلب القيمي  الستخدام )١٥(جدول رقم
                           ٥٠=ناألكاديميين 

 العبارة م ال إلي حد ما نعم
 % ك % ك % ك

مجموع 
 األوزان

ن الوز
 المرجح

القوة 
 الترتيب النسبية

مراعاة الفروق الفردية   ١
للعمالء في اللقاءات 

  االفتراضية 
٢ ٩٧٫٣ ٤٨٫٧ ١٤٦ ٢ ١ ٤ ٢ ٩٤ ٤٧  

الحرص على مبدأ السرية   ٢
عبر العالج عبر اإلنترنت 

  .وإدارة الملفات بحذر
١ ٩٨٫٠ ٤٩٫٠ ١٤٧ ٢ ١ ٢ ١ ٩٦ ٤٨  

العمالء مراعاة إمكانيات   ٣
في التعامل من خالل 

  .اإلنترنت 
٤ ٩٥٫٣ ٤٧٫٧ ١٤٣ ٢ ١ ١٠ ٥ ٨٨ ٤٤  

مراعاة مبدأ حق تقرير   ٤
المصير للعميل من خالل 

اتاحة الفرصة لالختيار 
بين المتابعة الكترونيا ام 

  .ال

٣ ٩٦٫٠ ٤٨٫٠ ١٤٤ ٦ ٣ ٠ ٠ ٩٤ ٤٧  

االيمان بأهمية تطوير   ٥
الممارسة المهنية لتتناسب 

  العصرمع معطيات 
٥ ٩٤٫٠ ٤٧٫٠ ١٤١ ٤ ٢ ١٠ ٥ ٨٦ ٤٣  

ي   ٦ هام المهن اإلس
ق    ي تحقي صص ف المتخ
ات   رامج وسياس وير ب وتط
ة   ة االجتماعي الرعاي

  .واإلنسانية

٦ ٩٢٫٧ ٤٦٫٣ ١٣٩ ٨ ٤ ٦ ٣ ٨٦ ٤٣  

      ٨٦٠   ١٢   ١٦   ٢٧٢  المجموع  
          ٢٫٠   ٢٫٧   ٤٥٫٣  المتوسط  
          ٤٫٠   ٥٫٣   ٩٠٫٧  النسبة  
 ١٤٣٫٣  المتوسط المرجح  
 ٩٥٫٦  القوة النسبية للبعد  
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 القيمـي   المتطلـب بإلى النتـائج المرتبطـة      ) ١٥( تشير بيانات الجدول السابق رقم           
) ٢( ، وجاءت العبـارة رقـم         من وجهة نظر األكاديميين    عبر اإلنترنت  العالج   الستخدام

 وإدارة الملفات بحـذر  عبر اإلنترنتج الحرص على مبدأ السرية عبر العال" والتي مفادها  
، وتؤكد هذه النتيجة على أهمية )٪٩٨(وقوة نسبية ) ٤٩(في الترتيب األول بوزن مرجح      " 

  .الحفاظ على سرية المعلومات في ظل تطوير الممارسة المهنية 
 نظر ة من وجهتعبر اإلنترن العالج الستخدام الذاتى لألخصائي االجتماعي المتطلب) ١٦( رقم جدول         

  ٥٠ =  ن                                      األكاديميين 
 العبارة م ال إلي حد ما نعم

 % ك % ك % ك
مجموع 
 األوزان

الوزن 
 المرجح

القوة 
 الترتيب النسبية

احتياج االخصائي لخطة   ١
كيفية استخدام العالج عبر 

  اإلنترنت بالممارسة 
١   ٩٤٫٧ ٤٧٫٣ ١٤٢ ٦ ٣ ٤ ٢ ٩٠ ٤٥ 

حاجته إلي ابتكار وسائل   ٢
لجذب العمالء الستخدام 

العالج عبر اإلنترنت معهم 
.  

٦ ٨٤٫٧ ٤٢٫٣ ١٢٧ ١٠ ٥ ٢٦ ١٣ ٦٤ ٣٢  

الحاجة إلقناع اإلدارة   ٣
بتطبيق العالج عبر 

  اإلنترنت عبر اإلنترنت
٤ ٩١٫٣ ٤٥٫٧ ١٣٧ ١٠ ٥ ٦ ٣ ٨٤ ٤٢  

تدريبه حول استخدام   ٤
رنت العالج  عبر اإلنت

  .بالممارسة 
٣ ٩٤٫٠ ٤٧٫٠ ١٤١ ٤ ٢ ١٠ ٥ ٨٦ ٤٣  

بحاجة إلي تطوير مهاراته   ٥
للتعامل مع مستحدثات 

  .التكنولوجيا الحديثة 
٥ ٩٠٫٧ ٤٥٫٣ ١٣٦ ١٠ ٥ ٨ ٤ ٨٢ ٤١  

االهتمام بتقييم ممارسته   ٦
المهنية تقييم ذاتي بشكل 

  مستمر 
 م١   ٩٤٫٧ ٤٧٫٣ ١٤٢ ٦ ٣ ٤ ٢ ٩٠ ٤٥

       ٨٢٥   ٢٣   ٢٩   ٢٤٨  المجموع  
           ٣٫٨   ٤٫٨   ٤١٫٣  المتوسط  
           ٧٫٧   ٩٫٧   ٨٢٫٧  النسبة  
 ١٣٧٫٥  المتوسط المرجح  
 ٩١٫٧  القوة النسبية للبعد  

 الذاتى لألخصائي المتطلببالنتائج المرتبطة ) ١٦(توضح بيانات الجدول السابق رقم     
 ، وجاءت العبارة األكاديميين من وجهة نظر نترنتعبر اإل العالج الستخداماالجتماعي 

 عبر اإلنترنتاحتياج االخصائي لخطة كيفية استخدام العالج " والتي مفادها ) ١(رقم 
  .)٪٩٤٫٧(وقوة نسبية ) ٤٧٫٣(في الترتيب األول بوزن مرجح "  بالممارسة
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   األكاديميين  من وجهة نظر نتعبر اإلنتر العالج الستخدام التقني  المتطلب)١٧(جدول رقم
 العبارة م ال إلي حد ما نعم

 % ك % ك % ك
مجموع 
 األوزان

الوزن 
 المرجح

القوة 
 الترتيب النسبية

تهيئة البيئة التحتية عبر   ١
اإلنترنت بالمؤسسات 

الخدمية  الستخدام العالج 
  عبر اإلنترنت 

١   ١٠٠ ٥٠٫٠ ١٥٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٠٠ ٥٠ 

ات الخاصة توفر البرمجي  ٢
بإدارة العالج عبر 

  .اإلنترنت 
٦ ٩٦٫٠ ٤٨٫٠ ١٤٤ ٠ ٠ ١٢ ٦ ٨٨ ٤٤  

توفر األدوات والوسائل   ٣
التي تستخدم المحاكاة 
الخاصة بالعالج عبر 

  .اإلنترنت

٢ ٩٩٫٣ ٤٩٫٧ ١٤٩ ٠ ٠ ٢ ١ ٩٨ ٤٩  

توجد شبكة انترنت   ٤
  ٥ ٩٨٫٠ ٤٩٫٠ ١٤٧ ٠ ٠ ٦ ٣ ٩٤ ٤٧  .بالمؤسسة 

اليب التدريب على أس  ٥
  ٣ ٩٨٫٧ ٤٩٫٣ ١٤٨ ٠ ٠ ٤ ٢ ٩٦ ٤٨  .العالج عبر اإلنترنت 

وجود حماية الكترونية   ٦
آمنة لخصوصية 

وحسابات األخصائيين 
  .االجتماعيين 

  م٣ ٩٨٫٧ ٤٩٫٣ ١٤٨ ٠ ٠ ٤ ٢ ٩٦ ٤٨

       ٨٨٦   ٠   ١٤   ٢٨٦  المجموع  
           ٠٫٠   ٢٫٣   ٤٧٫٧  المتوسط  
           ٠٫٠   ٤٫٧   ٩٥٫٣  النسبة  
 ١٤٧٫٧  المتوسط المرجح  
 ٩٨٫٤  القوة النسبية للبعد  

 الستخدام التقني   المتطلببإلى النتائج المرتبطة    ) ١٧( تشير بيانات الجدول السابق رقم          
" والتي مفادها   ) ١( ، وجاءت العبارة رقم      األكاديميين من وجهة نظر     عبر اإلنترنت العالج  

في "  عبر اإلنترنت بالمؤسسات الخدمية  الستخدام العالج        اإلنترنت عبرتهيئة البيئة التحتية    
  . )٪١٠٠(وقوة نسبية ) ٥٠(الترتيب األول بوزن مرجح 

 من وجهة نظر عبر اإلنترنت العالج استخدامالتحديات التي تواجه )١٨(جدول رقم
   األكاديميين    

 العبارة م ال إلي حد ما نعم
 % ك % ك % ك

مجموع 
 األوزان

الوزن 
 المرجح

لقوة ا
 الترتيب النسبية

يفتقر العالج عبر   ١
اإلنترنت للضبط األخالقي 

  .للعمالء
٢ ٤٤٫٠ ٢٢٫٠ ٦٦ ٠ ٠ ٣٢ ١٦ ٦٨ ٣٤  

حدوث مشاكل متكررة   ٢
على أجهزة الحاسوب 

  ). كهرباء–انترنت (
٤ ٤٠٫٧ ٢٠٫٣ ٦١ ٢ ١ ١٦ ٩ ٨٠ ٤٠  
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 العبارة م ال إلي حد ما نعم
 % ك % ك % ك

مجموع 
 األوزان

الوزن 
 المرجح

لقوة ا
 الترتيب النسبية

عزوف األخصائيين   ٣
االجتماعيين عن العالج 

  .بر اإلنترنت ع
١   ٤٨٫٧ ٢٤٫٣ ٧٣ ٠ ٠ ٤٦ ٢٣ ٥٤ ٢٧ 

عدم توافر الموارد   ٤
البشرية المدربة على 

تطبيق العالج عبر 
  .اإلنترنت 

  م٢ ٤٤٫٠ ٢٢٫٠ ٦٦ ٠ ٠ ٣٢ ١٦ ٦٨ ٣٤

قلة األدوات والتجهيزات   ٥
الالزمة لتطبيق العالج 

عبر اإلنترنت بالمؤسسة 
  )  وشبكة انترنت–أجهزة (

٥ ٣٩٫٣ ١٩٫٧ ٥٩ ٠ ٠ ١٨ ٩ ٨٢ ٤١  

عدم مالئمة العالج عبر   ٦
اإلنترنت مع طبيعة بعض 

  .العمالء
٦   ٣٨٫٧ ١٩٫٣ ٥٨ ٠ ٠ ١٦ ٨ ٨٤ ٤٢ 

عدم مالئمة العالج عبر   ٧
اإلنترنت مع طبيعة بعض 

  .المشكالت 
٧ ٣٦٫٧ ١٨٫٣ ٥٥ ٠ ٠ ١٠ ٥ ٩٠ ٤٥  

ال توجد توجيهات من قبل   ٨
المستويات االشرافية 
خدام المهنية بخصوص است

العالج عبر اإلنترنت في 
  .الممارسة

٨ ٣٦٫٠ ١٨٫٠ ٥٤ ٠ ٠ ٨ ٤ ٩٢ ٤٦  

       ٤٩٢   ١   ٩٠   ٣٠٩  المجموع  
           ٠٫١   ١١٫٣   ٣٨٫٦  المتوسط  
           ٠٫٣   ٢٢٫٥   ٧٧٫٣  النسبة  
 ٨٢٫٠  المتوسط المرجح  
 ٥٤٫٧  القوة النسبية للبعد  

 استخدامالتحديات التي تواجه    النتائج المرتبطة   )  ١٨( رقم    بيانات الجدول السابق      توضح
 "والتي مفادها   ) ٣(جاءت العبارة رقم     ، و   من وجهة نظر األكاديميين    عبر اإلنترنت العالج  

فـي الترتيـب األول بـوزن       "  عزوف األخصائيين االجتماعيين عن العالج عبر اإلنترنت      
) ٨٢(الـوزن المـرجح    : ئج البعد ككلوجاءت نتا ،%) ٤٨,٧( وقوة نسبية    ) ٢٤٫٣(مرجح  

، وهى نسبة كبيرة بالنسبة لحساب التحديات والتي تـشير إلـى أن          %) ٥٤,٧(وبقوة النسبية   
 فـي الممارسـة   عبر اإلنترنتمجموعة من التحديات تقف عائق أمام تطبيق التدخل المهني      

ين عـن اسـتخدام     المهنية لمجاالت الخدمة االجتماعية أهمها عزوف األخصائيين االجتماعي       
ري المدرب علـى ذلـك ،       التدخل المهني عن طريق اإلنترنت ، وعدم توافر العنصر البش         

  Glass& Chester,)2006( دراسةمعوتتفق هذه النتائج 
  . من قبل الممارسين ذوى الخبرة نسبياإجراؤها إلى أن االستشارة عبر اإلنترنت يتم 
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  :النتائج المرتبطة بفروض الدراسة -٢
إلى الخصائص حصائية تعزي إتوجد فروق ذات داللة : نتائج الفرض األول  -)أ( 

وبين تحديدهم لمتطلبات استخدام العالج عبر الديموغرافية لألخصائيين االجتماعيين 
  .اإلنترنت في الممارسة المهنية لمجاالت الخدمة االجتماعية 

  )F(يوضح الفروق باختالف خصائص عينة الدراسة  ) ١٩(جدول رقم 
مجموع   المتغير

  المربعات
درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  قيمة
  )ف(

مستوى 
  الداللة

  مالحظات

  ٠٫٥  ٣  ١٫٧  بين المجموعات
  السن  ٠٫٠٩  ٣٧٨  ٣٣٫٩  داخل المجموعات

    ٣٨١  ٣٥٫٤  اإلجمالي
  دال  ٠٫٠٠١  ٥٫٨

  ٠٫١  ٥  ٠٫٥  بين المجموعات
  المؤهل  ٠٫٠٩  ٣٧٦  ٣٤٫٩  داخل المجموعات

    ٣٨١  ٣٥٫٤  اإلجمالي
  غير دال  ٠٫٣  ١٫٣

  ٠٫٣  ٥  ١٫٤  بين المجموعات
  ٠٫٠٩  ٣٧٦  ٣٤  داخل المجموعات

سنوات 
  الخبرة

    ٣٨١  ٣٥٫٤  اإلجمالي
  دال  ٠٫٠١  ٣٫١

  ٠٫٠٧  ٥  ٠٫٠٧  بين المجموعات
مكان   ٠٫٠٩  ٣٧٦  ٣٥٫٣  داخل المجموعات

  العمل
    ٣٨١  ٣٥٫٤  اإلجمالي

  غير دال  ٠٫٤  ٠٫٧

  ٠٫٠٢  ٣  ٠٫٠٢  بين المجموعات
  ٠٫٠٩  ٣٧٨  ٣٥٫٤  داخل المجموعات

مكان 
  السكن

    ٣٨١  ٣٥٫٤  اإلجمالي
  غير دال  ٠٫٦  ٠٫٢

  ١٫٠١  ٣  ٤٫١  بين المجموعات
  ٠٫١  ٣٧٨  ٣١٫٣  داخل المجموعات

مجاالت 
  العمل 

    ٣٨١  ٣٥٫٤  اإلجمالي
  دال  ٠٫٠٠٠  ٧٫٩

  ٠٫٨  ٣  ٢٫٥  بين المجموعات
  ٠٠٩  ٣٧٨  ٣٢٫٩  داخل المجموعات

الحالة 
  االجتماعية

    ٣٨١  ٣٥٫٤  اإلجمالي
  دال  ٠٫٠٠٠  ٩٫٦

  ١  ٣  ٢  بين المجموعات
  ٠٫٩  ٣٧٨  ٣٣٫٤  داخل المجموعات

طبيعة 
  المؤسسة

    ٣٨١  ٣٥٫٤  اإلجمالي
  دال  ٠٫٠٠٠  ١١٫٢

روق فى مستوى والذي يوضح نتائج اختبار الف) ١٩(باستقراء الجدول السابق رقم         
 ، باختالف خصائص عينة الدراسة استمارة القياس استجابات المبحوثين على محاور 

لكل ) معامل تحليل التباين اآلحادي االتجاه(، حيث أنه باستخدام )متغيرات ٨(والذي يشمل 
وجاءت نتائج اختبار ،) مؤشرات٦ (عبر اإلنترنت العالج متطلباتمؤشر من مؤشرات 

  -: كما يلي) ٠,٠٥(عند مستوى معنوية أقل من ف خصائص عينة الدراسة الفروق باختال
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 حيث بلغت قيمة السنوجود فروق ذات داللة احصائية باختالف :  فيما يتعلق السن -
 ).٥,٨) (ف(

وجود فروق ذات داللة احصائية باختالف عدم تبين :  بالمؤهل الدراسيأما فيما يتعلق  -
 ).٠,٣) (ف( حيث بلغت قيمة المؤهل

تبين وجود فروق ذات داللة احصائية باختالف :  بسنوات الخبرةفيما يتعلق أما  -
 ).٠,٠١) (ف( حيث بلغت قيمة سنوات الخبرة

وجود فروق ذات داللة احصائية باختالف عدم تبين :  بمكان العملأما فيما يتعلق  -
 ).٠,٤) (ف( حيث بلغت قيمة مكان العمل

وجود فروق ذات داللة احصائية باختالف عدم من تبين :  بمكان السكنأما فيما يتعلق  -
 ).٠,٦) (ف( حيث بلغت قيمة مكان السكن

مجاالت تبين وجود فروق ذات داللة احصائية باختالف :  بمجاالت العملفيما أما  -
 ).٠,٠٠٠) (ف( حيث بلغت قيمة العمل

بالحالة تبين وجود فروق ذات داللة احصائية باختالف :  بالحالة االجتماعيةفيما أما  -
 ).٠,٠٠٠) (ف( حيث بلغت قيمة االجتماعية

بطبيعة تبين من وجود فروق ذات داللة احصائية باختالف :  بطبيعة المؤسسةفيما أما  -
 ).٠,٠٠٠) (ف( حيث بلغت قيمة المؤسسة

بين األخصائيين حصائية إتوجد فروق ذات داللة   :والثالث الثانينتائج الفرض  -)ب (
عبر  العالج استخدام لمتطلبات ومعوقاتيئة التدريس وبين تحديدهم االجتماعيين وأعضاء ه

 . في الممارسة المهنية لمجاالت الخدمة االجتماعية اإلنترنت
  )T(فى استجابات المبحوثين باختالف فئة المبحوثين يوضح الفروق) ٢٠(جدول رقم 

حجم   المبحوثين  األبعاد
قيمة   االنحراف  المتوسط  العينة

  )ت(
مستوى 

  اللةالد
متطلبات استخدام العالج   ٠٫٣  ٢٫٣  ٣٨٢  الممارسين

إللكتروني في الممارسة 
  ٠٫٢  ٢٫٩  ٥٠  األكاديميين  المهنية 

٠٫٠٠١  ١٠٫٢  
  دال

تحديات استخدام العالج عبر   ٠٫٤  ٢٫٦  ٣٨٢  الممارسين
  ٠٫٢  ٢٫٨  ٥٠  األكاديميين  اإلنترنت في الممارسة المهنية 

٠٫٠٠٢  ٤٫٣  
  دال

والذي يوضح نتائج اختبار ت الستجابات ) ٢٠(ء الجدول السابق جدول رقم باستقرا   
اتضح وجود فروق داللة  المبحوثين على أبعاد استمارة القياس طبقاً الختالف فئة المبحوثين

في مستوى استجابات المبحوثين على ) ٠,٠٥(احصائية عند مستوى معنوية أقل من 
  ).١٠,٢) (ت(، حيث بلغت  قيمة  ن، باختالف فئة المبحوثي عبارات البعد
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)   عبارات٨( والذي يتضمن عبر اإلنترنت العالج استخداملتحديات التي تواجه ل وبالنسبة -
جاءت نتائج . ، واعتباره متغير مستقل المبحوثين ، ومتغير فئة باعتباره متغير تابع

اتضح وجود ، حيث  ، باختالف فئة المبحوثين اختبار الفروق في مستوى عبارات البعد
في مستوى استجابات ) ٠,٠٥(فروق داللة احصائية عند مستوى معنوية أقل من 

  ).٤,٣) (ت(، حيث بلغت  قيمة  ، باختالف فئة المبحوثين المبحوثين على عبارات البعد
عبر التصور المقترح لبرنامج تدريب األخصائيين االجتماعيين على تطبيق العالج   :تاسعا

  -:ت الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية  في مجاالاإلنترنت
 لتطبيق االجتماعيين لتنمية قدراتهم األخصائيين المقترح لتدريب البرنامجفلسفة   - ١

  - : للخدمة االجتماعية الممارسة المهنية مجاالت فيعبر اإلنترنتالعالج 
  . العصر الرقميطلبات تمالتنمية الذاتية لألخصائى االجتماعي لمواجهة  - )أ(
  . تطوير فاعلية الممارسة المهنية بمجاالت الخدمة االجتماعية -)ب(
ن حيث محتواها مم والتدريب لألخصائيين االجتماعيين علي النظر في برامج التإعادة -)ب(

   . لتواكب متطلبات عصر المعرفة والتكنولوجياوأنشطتها وأساليبها
  : تتمثل في:ح ها البرنامج التدريبي المقترعليسس التي يقوم األ- ٢
  .نتائج الدراسة الحالية ، ونتائج الدراسات والبحوث السابقة  -)أ  (
أن يضم التدريب األسس المعرفية والمهارية والتقنية والذاتيـة والقيميـة الالزمـة              -)ج  (

 المتضمنة  ميةعليالت تنوع األساليب واألنشطة     لتطبيق العالج عبر اإلنترنت بالممارسة المهنية     
  .األخصائي االجتماعي بحيث توفر بدائل متعددة أمام  ،لبرنامجبمحتوى ا

وجود فريق عمل قوي يضم مجموعة من الخبراء في مجال التدريب على استخدام              -)د   (
التكنولوجيا ، بجانب خبراء في الخدمة االجتماعية لتصميم برنامج عبر اإلنترنت على أسس             

  .مهنية وعلمية 
 ، واألدوات  ، األجهزة مدربين  ، ال  الميزانية(مثل  لمادية والبشرية   اتحديد اإلمكانات    -)ه   (

  ) .األماكن ,
 أن تكون هناك حوافز مادية أو معنوية لتشجيع األخـصائيين االجتمـاعيين علـى             -)و(   

  .االنضمام إلى البرنامج التدريبي
  : أهداف البرنامج التدريبي المقترح-٣

خدام األخصائيين االجتماعيين العالج عبـر اإلنترنـت        استيهدف البرنامج المقترح إلى تنمية      
  .بمجاالت الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية
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  :قد يتمكن األخصائيين االجتماعيين الذين يخضعون لهذا البرنامج التدريبي من   
التحول من األساليب والممارسات المهنية التقليدية إلـى األسـاليب والممارسـات            -)أ  (

 .اإلبداعية والمتطورةالمهنية 

 .استخدام أنشطة وبرامج معتمدة على وسائل التواصل التكنولوجي الحديثة-)ب (

تطبيـق العـالج عبـر       من استخدام أساليب لإلقناع  للتعامل مع مقـاومي           التمكن-)ج (
 . أو فريق العملاإلنترنت سواء مع اإلدارة

 . العالج عبر اإلنترنت تطبيق في مجال االجنبيةتجارب الاالستفادة من  -)و(  

 . عبر اإلنترنت معارفهم وخبراتهم حول كيفية تطبيق العالج تحسين-)ط  (
  :المقترحتصميم محتوى البرنامج : ٤    
 تطبيـق  علـى  االجتمـاعيين  األخصائيينتدريب تحديد المادة العلمية الخاصة     -)أ(

  -:كالتالي جتماعية  في مجاالت الممارسة المهنية للخدمة االعبر اإلنترنتالعالج 
- حذف–فتح (ة عبر اإلنترنتإدارة الملفات    : مثل التدريب على    المعرفي المتطلب

 الرسائل فـي    على الرد   طرق  ، ةعبر اإلنترنت التعامل مع برامج المحادثات     ،  )حفظ-ارسال  
)  تويتر – واتس آب    –فيس بوك   ( استخدام وسائل التواصل االجتماعي      ،طرقالبريد الوارد   

 مراحـل العـالج عبـر     ،اإلنترنـت  العالج عبر فيد عملية التدخل المهني ،مسئوليات بما ي 
 تحديد محتوي برنامج التدخل المهني عبر        ، كيفية  اإلنترنتتكنيكات العالج عبر    ،   اإلنترنت
  .اإلنترنت

مهارة تقدير الموقـف االشـكالي عبـر        :  مثل التدريب على     المهاري   المتطلب
ج مـع  مهارة تحديد بروتوكـول العـال  ،  اإلنترنتالمشكلة عبر   مهارة تشخيص    ، اإلنترنت

مهارة اإلنترنت مهارة إدارة التفاعل مع العمالء عبر شبكات       ،   العميل عبر شبكات اإلنترنت   
مهارة استخدام األساليب الرقمية المرتبطة بعالج      ،  تكوين جماعات نقاش الكتروني وإدارتها      

مهارة مالحظـة التغيـرات     ،  العالج االفتراضية   مهارة تسجيل محتوي جلسات     ،  المشكلة  
مهارة إدارة الجلسات العالجية االفتراضية مـع       اإلنترنت ،   الحادثة للعميل اثناء العالج عبر      

،  اإلنترنتمهارة انشاء مجموعات متجانسة من العمالء لعالج مشكلة موحده عبر   ،   العمالء
ة تبادل األفكار والخبـرات والمعلومـات       مهار،   اإلنترنتمهارة المتابعة لحل المشكلة عبر      
اإلنترنـت ،  مهارة تقويم عائد الممارسة المهنيـة عبـر     ،   عبر وسائل التواصل االجتماعي   

مهارة تحديد منـاطق دراسـة الموقـف     ،  اإلنترنتمهارة العمل الفريقي من خالل شبكات       
  .اإلنترنتاالشكالي عبر 
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ة بالمؤسسات  عبر اإلنترنت يئة التحتية   تهيئة الب :  مثل التدريب على      التقني المتطلب
 ، اإلنترنت البرمجيات الخاصة بإدارة العالج عبر       ، عبر اإلنترنت ستخدام العالج   الخدمية ال 

 أسـاليب العـالج    ،اإلنترنتاألدوات والوسائل التي تستخدم المحاكاة الخاصة بالعالج عبر         
  . االجتماعييناألخصائيينات  حماية الكترونية آمنة لخصوصية وحساب، عمل اإلنترنتعبر 

 سوف اختيار الوسائل المناسبة التي :في التدريب المستخدمةواألساليب الوسائل -٥
يمثل جانب على درجة )األخصائيين االجتماعيين( إلى المتدربمحتوى البرنامجتستخدم لنقل 

اليب  أس:. هذه الوسائلكبيرة من األهمية في تحقيق هدف المتدرب من حضور البرنامج و
أساليب المشاركة  .)ورة، السب لشرائحتقديمي عرض -الندوة-المحاضرة(اإللقاء المباشر

القصة غير -فرق الحوار–دراسة الحالة -العصف الذهني- لعب االدوار-المناقشة  (مثل
–الفيديو التفاعلى (األساليب الحديثة مثل)الزيارات والرحالت- الدراما االجتماعية–الكاملة 

-استخدام الحاسب اآللي–االفالم التدريبية–سلة القرارات -التدريب عن بعد-رمجالتعليم المب
، س، التدريب من خالل الفيديو كونوفرن)األداء الفردي والجماعي-التدريس المصغر

 بين المدرب واألخصائيين االجتماعيين على شبكة عبر اإلنترنتالتدريب من خالل الرابط 
يبه عملى على إدارة الحوار وتكوين الجماعات عبر  لتدر zoomاإلنترنت مثل برنامج 

  .اإلنترنت 
 ٤٠ (برنـامج المقتـرح   يـستغرق تطبيـق ال    من المحتمل أن    :  المدة الزمنية للبرنامج  -٦

 في االسبوع الواحـد بمعـدل       اسابيع بواقع يوما  )٨(على مدار تدريبيـة موزعـة   ) سـاعة
 على تدريب نظري وعملـي مـن        خمس ساعات لكل يوم تدريبي تقريبا ألنه سوف يحتوى        

  .عبر اإلنترنتخالل الوسائل التكنولوجيا وشبكة اإلنترنت لمحاكاة العالج 

  المراجع المستخدمة 
  المراجع العربية : أوالً 
  .، مكتبة لبنان ، بيروت  معجم ومصطلحات العلوم االجتماعية.)١٩٨٢(أحمد زكي , بدوي 

، االسكندرية ، دار المعرفة   االجتماعية والخدمات االجتماعية قاموس الخدمة.)٢٠٠٠(أحمد شفيق,  السكري
  .الجامعية

نحو ممارسة مهنية لطريقة العمل مع الجماعات االفتراضية المشكلة في . )٢٠١١(، أميرة عبد العزيز العربي
خدمة ، مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم االنسانية ،جامعة حلوان ، كلية ال الفضاء الخارجي

  .١٢٩٦:١٢٤٠ص : ، ص٣ ، ج٣١، أكتوبر ،ع  االجتماعية
 الكفايات التكنولوجية لدى األخصائيين االجتماعيين العاملين مع .)٢٠١٨(أحمد، فاطمة أحمد عبد الصبور

" ، مجلة الخدمة االجتماعية  جماعات األنشطة الطالبية الجامعية في ضوء متطلبات عصر المعرفة
  .٣٠٤:٢٧٦ص :، ص٣ ،ج٥٩ ، يناير،ع" ائيين االجتماعيينالجمعية المصرية لألخص

 تكنولوجيا المعلومات الرقمية كمتغير في تنمية قدرة األخصائيين .)٢٠١٦(، محمد ابراهيم على أبوهرجه
واقع الممارسة الرقمية وتصور لبرنامج مقترح لتدريب : االجتماعيين على الممارسة المهنية الرقمية 

ين على استخدام تكنولوجيا المعلومات الرقمية في تنمية قدرتهم على الممارسة األخصائيين االجتماعي
 ، ٥٥الجمعية المصرية لألخصائيين االجتماعيين يناير ،ع "، مجلة الخدمة االجتماعية  المهنية الرقمية

  .١٤١:٦٨ص :ص
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  .، بيروت ، دار العلم للماليين  قاموس المورد. )١٩٩٦(، منير  البعلبكي
 واقع استخدام األخصائيين االجتماعيين تكنولوجيا المعلومات في .)٢٠١٩(، هياء سليمان جمعة  الينبعاوى

ص : يونيو ص٢٥جامعة األزهر ، كلية التربية . التدخل المهني مع المصابين باضطرابات التوحد
٥٠٧:٤٥٦.  
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