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 هنيينالدافعية المهنية لممارسة الخدمة االجتماعية اإلكلينيكية للممارسين الم
 عبد الاله صابر عبد الحميددكتور/ 

 الخدمة االجتماعية جامعة أسوان كلية- أستاذ مساعد بقسم خدمة الفرد
 الخدمة لممارسة المهنية دافعيةال التعرف على الدراسة : استهدفت هذهصلخستالم      

قًا لمجاالت وف المهنية دافعيةالمستوى تحديد المهنيين و  نللممارسي اإلكلينيكية االجتماعية
 االجتماعية الخدمة ممارسةل المهنية الدافعية تنمية الوقوف على معوقاتالممارسة المهنية و 

  مقترح لبرنامج تصور وضع، و  في الواقع الميداني اإلكلينيكية
اإلكلينيكية وطبقت الدراسة على عينة من  االجتماعية الخدمة لممارسة المهنية الدافعية لتنمية

وأوضحت النتائج أن ، ( مفردة270)بلعت المهنية هنيين بمجاالت الممارسة الممارسين الم
 ،%79جاءت بنسبة اتفاق بلعت  اإلكلينيكية االجتماعية الخدمة لممارسة المهنية الدافعية

 الثانية المرتبة في وجاء ،%81 بنسبة االولي المرتبة في المهني باألداء االستمتاع وجاء
 بنسبة المهني الثالثة الطموح المرتبة في جاء ثم ،%79 بنسبة العميل مساعدة في الرغبة

 . وحددت الدراسة معوقات%76 بنسبة الرابعة المرتبة في المهني اإلنجاز دافع وجاء 78%
 بالممارسين في معوقات مرتبطة اإلكلينيكية االجتماعية الخدمة لممارسة المهنية الدافعية تنمية

 اإلكلينيكية الممارسة بطبيعة مرتبطة الممارسة ومعوقات بمؤسسات مرتبطة المهنيين ومعوقات
 الخدمة لممارسة المهنية الدافعية لتنمية عامة ووضعت الدراسة برنامج مقترح بصفة

 السابقة والدراسات البحوث ونتائج للدراسة النظري  اإلطار ضوء اإلكلينيكية االجتماعية
 إليها التوصل تم التي النتائج ضوء وفي الحالية الدراسة ونتائج الدراسة بموضوع المرتبطة

 ضوء وفي المهنيين والممارسين والمتخصصين الخبراء مع المقننة شبة المقابالت إجراء أثناء
 .الدافعية لتنمية المقترح البرنامج وضع تم للباحث الميدانية الخبرة

 .المهنيين لممارسينا -اإلكلينيكية االجتماعية الخدمة - المهنية الدافعية: الكلمات المفتاحية
Abstract: This study aimed at identifying the professional motivation 

of practicing clinical social work for practicing practitioners, 

determining the level of professional motivation according to the fields 

of professional practice, identifying the obstacles to developing the 

professional motivation for practicing clinical social work in the field 

reality, and developing a proposed program for developing the 

professional motivation for practicing clinical social work practice. Of 

the professional practitioners in the fields of professional practice 

swallowed (270) singular, and the results showed that the professional 

motivation for the practice of clinical social service came with an 

agreement swallowed 79%, Enjoying professional performance came in 
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first place by 81%, second came the desire to help the client by 79%, 

then came third career ambition by 78% and motivation of professional 

achievement in fourth place by 76%. The study identified obstacles to 

the development of professional motivation for the practice of clinical 

social service in the obstacles associated with professional practitioners 

and obstacles associated with practice institutions and obstacles related 

to the nature of clinical practice in general and the study developed a 

proposed program for the development of professional motivation for 

the practice of clinical social service in the light of the theoretical 

framework of the study and the results of previous research In the light 

of the findings of semi-standardized interviews with experts, specialists 

and practitioners and in the light of field experience The proposed 

program for the development of motivation was developed. 

Keywords: Professional Motivation - Clinical Social Work - 

Professional Practitioners. 
  مدخل لمشكلة الدراسة 
تعتبر الدوافع المهنية من المؤثرات األساسية التي تؤدي دوًرا مهًما وحيوًيا في سلوك      

إن باألفراد، ومن خاللها يمكن تنمية الرغبة لديهم في األداء، األمر الذي يمكن معه القول 
توفير القدر الكافي قدرة المنظمات على تحقيق أهدافها تتوقف إلى حد كبير على نجاحها في 

من الدافعية المهنية لدى األفراد ووضع نظام فعال للحافز الذي يوجه إلثارة الدوافع التي 
مما يؤدي إلى رفع الروح  بدورها تدفع العاملين لإلنتاج وتحقق لهم الرضا عن ذلك العمل

تي تعددت العوامل الو  (459-390 ص ص :2015 فضل،) المعنوية وزيادة معدالت األداء
من شأنها أن تدفع الفرد إلى زيادة جهوده في تحسين مستوى أدائه المهني، والتي غالًبا ما 
تكون موجودة ضمن العمل أو كامنة داخل الفرد، حيث يؤدي توفر هذه العوامل في موقف 

ألفراد، وعلى إحساسهم بالرضا المهنية لدافعية الالعمل بشكل مالئم وإيجابي إلى تحسين 
تؤثر بشكل رئيسي التي العوامل  بعض (Evans: 2000)ايفانز  يذكرو  ،العمل والقناعة في

مثل جودة المهنة، على مستوى الدافعية لدى العاملين في المؤسسات والمنظمات المختلفة 
يؤدي إلى اعطاء مفهوم الدافعية المهنية أهمية  وتقديم المكافأة، واالحترام والتقدير والثناء وهذا

-pp173)فاعلية، والنجاح لدى األفراد الذين يعملون داخل المؤسساتواضحة من حيث ال
مهًما وحيوًيا ال ً أن الدافعية تمثل عامإلى ( 2002 :والفقي منصور والشربيني) يشيرو ، (192

في تحديد سلوك اإلنسان، إذ إنها عبارة عن عملية استثارة السلوك وتنشيطه وتوجيهه نحو 
لوظيفة التوجيهية للدافعية، والتي تتمثل في أن النشاط الهدف؛ حيث أن هناك ما يعرف با

اإلنساني الواعي هو نشاط موجه نحو هدف معين، ويستخدم مفهوم الدافعية لتفسير التباين في 
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سلوك الفرد من وقت آلخر أو من عمل آلخر، أو للتباين القائم بين شخصين في عمل من 
ية تعد أحد المتغيرات النفسية التي تؤثر أن الدافع (Guzel: 2011)ويرى جوزيل  ،األعمال

بشكل واضح على الكفاءة المهنية، وتهدف من الناحية النظرية للكشف عن العوامل التي 
نفسه فيها، الفرد تفرض على األشخاص التصرف والسلوك بشكل معين ضمن بيئة يجد 

 وتستهدف الدافعية بشكل رئيسي الغايات واألهداف التي تجعل من الفرد
التعرف على  (2013:هريش)دراسة وهدفت ، pp1046-1053)) معينيسلك منحى       

الدافعّية لالستمرار في العمل في مهنة الخدمة االجتماعّية لدى األخصائيين االجتماعيين دور 
أظهرت النتائج أّن األخصائيين األصغر سًنا أكثر دافعّية فقد العاملين في مدينة ُأم الفحم 

وأّن دافعّية اإلناث لالستمرار في العمل في  ،عمل في المهنة من كبار السنّ لالستمرار في ال
المهنة أكثر من الذكور، وكّلما ازداد الدخل من العمل في المهنة، ازدادت الدافعّية لالستمرار 

الكشف  (2018 :استهدفت دراسة )بالشو  (1032-1011ص ص )  في العمل في المهنة
العديد من  الدراسة أوضحتو  ادر الضغط المهني والدافعيةعن العالقة الموجودة بين مص

االجراءات الواجب المسارعة إلى اتخاذها من أجل التخفيف من الضغوط المهنية التي 
يتعرض لها العاملين وتحسينها ودعم الكفاءة الذاتية لهم من خالل وضع نظام حوافز مجزي 

لثقة بالنفس والتأكيد على مدى لمن يحصل من العمال على مؤهل علمي من أجل زيادة ا
ص ص )ل العمالعمال في المراكز المهنية وضرورة العمل على تحسين ظروف  أهمية دور

227-241).  
بل تسعى منظومة الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية إلى إيجاد سُ  وفي هذا اإلطار       

بشكل مستمر وذلك  ة لديهمدافعية الممارسة المهني تطوير أداء الممارسين وتفعيللناجحة 
الممارس  باعتبارهم أهم أقطاب العملية المهنية والمحور األساسـي له، والبد من أن يتحلى

بقدر كاف من المهارات والقدرات والنشاطات األكاديمية التي تعمل على تحقيق  المهني
ولوجي مما يجعل الغايات المستقبلية التي يصبوا إليها في ظل التطور العلمي واالنفجار التكن

من مهنة الخدمة االجتماعية مهنة صعبة تتطلب مجموعة من القدرات لدى التي توجه طاقات 
وقد حاولت العديد من البحوث والدراسات الوقوف على المتغيرات هذا  ،نحو تحقيق أهـدافهم

ة)أبو دراسوضحت أفقد ين لألخصائيين االجتماعيواألداء المهني الدافعية المهنية بالمرتبطة 
أساليب تنمية الذات المهنية لألخصائيين االجتماعيين تتمثل في اإلعداد أن ( 1999النصر: 

المهني، واالطالع والقراءة، واستخدام الحاسب اآللي، واالستفادة من خبرات اآلخرين، 
 واإلشراف المهني، والندوات والمؤتمرات، والتدريب أثناء ممارسته لعمله، وقد ال يتحقق ذلك إال
باستخدام المداخل والنظريات الحديثة التي تفيد عملية الممارسة المهنية بشكل عام وتزيد من 
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 Neil) نيل تومبسون  وأوضحت دراسة، األداء المهني لألخصائي االجتماعي بصفة خاصة
Tompson.2000)  تتمثل في التي إلي أهم الصعوبات التي تواجه األخصائيين االجتماعيين
وهذا يشكل تحديات واضحة في  رف والخبرات والمهارات موضع التطبيقكيفية وضع المعا

عدم فاعلية الخدمات التي يقدمها األخصائيين االجتماعيين في كافة مجاالت الخدمة 
بالرغم من أن هناك اهتماًما مضطرًدا ( 2003:عبد الحميد)وذكرت دراسة  االجتماعية،

هناك شكوى من وجود فجوة بين اإلعداد  باإلعداد المهني لألخصائي االجتماعي، إال أن
وان األداء المهني النظري لألخصائي االجتماعي والواقع الميداني للممارسة المهنية 

لألخصائيين االجتماعيين يحتاج إلى تحسين مستمر من خالل تنمية وتطوير األداء المهني 
 شارون  بينما أشارت دراسة، واستيعابها المجتمعية لألخصائيين االجتماعيين لمواجهة التغيرات

Charron: 2004))  إلى أن األداء المهني لألخصائي االجتماعي في حاجة إلى تحسن
مع تقديم كافة الخدمات والدعم للمارس  وتطوير مستمر من خالل تطوير األداء الفعلي 

( أن Wilson & McCrystal, 2007وأوضحت دراسة ويلسون وماكريستال ) ،المطلوب
قيم االلتزام بمع ي الخدمة االجتماعية لديهم دوافع كبيرة منها مساعدة الناس المتخصصين ف

( التعرف على Fleit 2008دراسة فليت) هدفتكما ، لمساواة في تقديم المساعدة لهماو العدالة 
تأثير البنية التنظيمية على الهوية المهنية وعلى الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية وجاءت 

وضوح دور األخصائي االجتماعي يؤثر إيجابيًا على قدرة الممارس على العمل مع نتائجها أن 
ة من الخدمة االجتماعية كمهن(  Yoshimura 2009) ) يوشيمرا تناولت دراسةو العمالء 

التعريف بدور األخصائي االجتماعي المهني وطبيعة المهنة و مكانة دور و تحليل  خالل
جاءت نتائجها أن الطلب على األخصائيين االجتماعيين و الترخيص المهني الذي يحصل عليه 

بدأ منذ وضع السياسات وأن تطبيق مثل هذه السياسات استلزم وجود منظمات مهنية وكوادر 
 Schuuman :2009)) سشيمان دراسةكما هدفت  ،قادرة على تطبيق مثل هذه السياسات

موجودة لدى األخصائي التعرف على السمات والخصائص الفردية والقدرات الشخصية ال
جاءت نتائجها أن هناك عالقة و االجتماعي والتي تؤدي إلى حدوث نمو وتطور مهني مستمر 

ارتباطية قوية بين النمو والتطور المهني للخدمة االجتماعية وبين الجوانب المعرفية 
 & Buchanan وأوضحت دراسة بوكانان وبشام، االجتماعيوالمعلوماتية لدى األخصائي 

Basham,:2009))  االجتماعيين لتحسين التوافق  خصائييناألأهمية الفهم السليم لدوافع
واهتمت دراسة  ،مع رغبات واحتياجات الطالبتتناسب  برامج  من خالل التعليمي

( بدراسة الدافعية للتدخالت العالجية في الخدمة االجتماعية اإلكلينيكية في 2016:)المعصب
ن ثالثة أنواع من المتغيرات الخاصة بالدافعية للعمالء هي الحكم الكويت وتناولت العالقة بي
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الذاتي والسيطرة والالدافعية وأوضحت النتائج عدم وجود دافعية للعمالء للتدخالت العالجية 
 & Regehrكل من ريجر وجراهام) وضحأو ، في الخدمة االجتماعية اإلكلينيكية

Graham:2016)  على مدى دافعّية األخصائيين دراسة لهما هدفت إلى التعرففي 
 ي كندا، وأشارت نتائج الّدراسة إلى أنّ ف يتعرضون للعنف من ِقبل المنتفعين االجتماعيين

األخصائيين االجتماعيين يترك لديهم أثرا على نفسيتهم العنف الذي يتعرض له هؤالء 
لنواحي النفسّية ومن ا على الصعيدين: الشخصّي، والمهنّي،و ودافعيتهم لالستمرار في العمل 

أكثر دافعية من كبار  وأّن األخصائيين االجتماعيين األصغر سناً  واالجتماعّية والسلوكّية،
( لمستوى التدخل 2017ودراسة )العواودة: ،ر بمهنة الخدمة االجتماعيةاالسن في االستمر 

معرفي المهني لألخصائيين االجتماعيين من حيث المهارات المهنية المستخدمة، والبناء ال
وبرامج التدخل المهني جاءت في المستوى المتوسط وأن أبرز المعوقات التي تواجه 

دراسة بارت وأوضحت  ،األخصائيين افتقادهم للمنظومة التشريعية لحماية أنفسهم وحقوقهم
لطالب الماجستير في الخدمة  الدافع من نوعين هناك أن( (Peter & Pieter :2017وبيتر 

أنتويرب النوع األول الدافع التعبيرية. هؤالء الطالب يريدون معرفة المزيد  جامعةباالجتماعية 
حول الفقر والعدالة االجتماعية ودوافع لتحسين الحياة ظروف الفئات المستهدفة الضعيفة، 

  النوع الثاني هو الدافع الفعال يتم توجيه هؤالء الطالب نحو تطوير حياتهم المهنية.
القول بان الدافعية المهنية لممارسة الخدمة االجتماعية  تتأثر  وفي ما سبق يمكن       

بالعديد من العوامل منها االستعداد الشخصي والرغبة في تقديم خدمات العون والمساعدة 
والبناء ، لألخرين والبناء المعرفي وما يتضمننه من معارف مرتبطة بنظريات الممارسة المهنية

عالوة علي البنية التنظيمية ومدى ، المهنيةيقيات الممارسة القيمي وما يتضمنه من فيم واخال
وتقتضي تقديم الخدمات العالجية أثناء الهوية المهنية لممارسة الخدمة الجتماعية على تأثيرها 

الممارسة المهنية في الخدمة االجتماعية توظيف مجموعة المعارف والمهارات في الميدان 
عالج المشكالت والتي من خاللها يتم  جتماعيـة نفسهـا،االجتماعي، طبقا لقـيم الخدمـة اال

تحقق و باالستفادة من قدرات العمالء، وتشمل على خدمات وقائية، وعالجية، وتأهيليه، 
تضمن ممارسة مهنة الخدمة االجتماعية تو  ،(1996 :)أل سعودللعمالء  الرفاهية االجتماعية

ديم خدماتها بطرق تتسق مع يقيم المهنة، وتشمل مهـارات لتطبيقها عند تقالمعلومات و الاستخدام 
الممارسة العـالج للحـد مـن المشـكالت االجتماعية، والتدعيم لتأهيل الفئات لخاصة، والوقاية 
من خالل التخطيط وتنظيم الخدمات التـي تقـي مـن الوقوع في المشكالت وتعزيز الرفاهية 

والكبرى  والمتوسطة ة مـع الوحـدات الصغرى االجتماعية. وتكون الممارسة على مستويات ثالثـ
 .(143 ص :2000ي،)السكر 
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تعتبر الخدمة االجتماعية اإلكلينيكية من أكثر أشكال ممارسة الخدمة االجتماعية و       
انتشارًا وخاصة مع األفراد واألسر والجماعات الصغيرة، ويتمثل الهدف الرئيسي من ممارستها 

تهم واالرتفاع بمستوى أدائهم إلى أقصى درجة ممكنة في في مساعدة الناس على حل مشكال
لذلك اهتمت العديد من البحوث  (17 ص: 2006،دعبد المجيحياتهم )كافة مجاالت 

في التعامل مع مشكالت ودورها والدراسات بالممارسة اإلكلينيكية في الخدمة االجتماعية 
الدافعية المهنية لممارسة  مستوي العمالء وفيما يلي عرض لهذه الدراسات للوقوف على 

( 379-353ص ص :1990،دراسة )البغدادلي فأوضحت، الخدمة االجتماعية اإلكلينيكية
حتاج الي معارف ومهارات توجه عملية التدخل وخاصة عند ت وأنهااإلكلينيكية لخدمة امفهوم 

وضوح  اختيار المدخل المالئم من مداخل المساعدة المطروحة في ساحة الممارسة والبد من
 ص ص :1999وتناولت دراسة)الدامغ،، القيم واألهداف التي توجه الممارس اإلكلينيكي

 ومهارات الممارسة التي تعتمد عليهاالخدمة االجتماعية اإلكلينيكية قومات م( 341-372
خالل تقبل العميل وكسب ثقته واإلنصات واستدراجه للكالم وإلغاء التوقعات المسبقة لديه 

فاوض معه وامتصاص غضبه ونزع أسلحة العميل الدفاعية ومساعدته على والوضوح والت
 ماري دراسة  ركزتو  ،التفكير المنطقي وتبصير العميل بالمشكلة والموارد المتاحة

Marie:,2008) ) على دور األخصائيين االجتماعين اإلكلينيكيين في العمل مع العمالء
جات المادية لهم وتقديم خدمات الدعم المسنين المضطربين نفسيًا من خالل توفير الحا

مداخل ممارسة الخدمة  (Trevelyan :2008)تريفيلياندراسة تناولت و  ،والرعاية لهم
االجتماعية اإلكلينيكية في العمل مع الحاالت الحرجة من أجل إحداث التغييرات المطلوبة في 

كما  ،ارسة اإلكلينيكيةاإلفراد أو في البيئة المحيطة بهم وأوضحت الدراسة أن نظرية المم
التشخيص المستقبلي كمفهوم في  (242-225 ص ص: 2008، تناولت دراسة)الناجم

يعد أحد عمليات الممارسة المنطلقة من النموذج و تخصص الخدمة االجتماعية اإلكلينيكية 
الطبي والمتمثلة في الدراسة والتشخيص والعالج واهتمت الدراسة بالعمل على تطوير األدوات 

لوسائل المساعدة في الوصول إليه، وكذلك تدريب األخصائيين االجتماعيين على القيام بتلك وا
مالمح الممارسة اإلكلينيكية مع  Jones :2009)  (جونز دراسة أوضحتالعملية المهنية، و 

من خالل ممارسة الخدمة االجتماعية اإلكلينيكية في ضوء بحث  المسنين تحت الوصاية
لمقابالت المهنية مع المهتمين بالصحة العقلية من اجل دراسة أكثر وضوًحًا الوضع القانوني وا

لجوانب شخصية المسن تحت الوصاية واحتياجاته إلشباع االحتياجات الجسمية والنفسية 
( تعميق Lopez: 2010استهدفت دراسة لوبيز:)لديه، و واالجتماعية وتنمية العالقات األسرية 

جتماعي اإلكلينيكي أثناء التدخل المهني المباشر مع العمالء األداء المهني لألخصائي اال
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اللذين لديهم اكتئاب قهري من خالل تقييمات إدارة الحالة والتدخالت العالجية والقياس القبلي 
دراسة ) استهدفت كما ، والبعدي لفعالية أداء األخصائي االجتماعي اإلكلينيكي

سات المستقبلية في الخدمة االجتماعية الوقوف على مدى مناسبة الدرا (2012:مبروك
اإلكلينيكية وأوضحت الدراسة العديد من اآلليات التي يمكن من خاللها إحداث التكامل بين 

افتراضات علمية والتي تستند على المعارف المتنوعة التي تستند عليها الممارسة اإلكلينيكية 
كما ، ينيكية في الخدمة االجتماعيةواقعية وتوفير قاعدة معلومات جيدة حول الممارسة اإلكل

( بتوظيف وسائل التقنية الحديثة في الخدمة االجتماعية 2013 :اهتمت دراسة )البريثن
اإلكلينيكية في إطار االلتزام بمعايير الممارسة اإلكلينيكية التي نشرتها الجمعية األمريكية 

يد المتطلبات المهنية بتحد (2016 :وقامت دراسة) عبدالحميد ،لألخصائيين االجتماعين
كمؤشر لجودة اإلعداد المهني لخريجي الخدمة لممارسة الخدمة االجتماعية اإلكلينيكية 

والتي تمثلت في المتطلبات المعرفية والمهارية والقيمية وأوضحت الدراسة أهمية االجتماعية 
سابقة للخدمة لبحوث والدراسات الما سبق وما أشارت اليه ا وفي ضوء توفير هذه المتطلبات ،

القيم المهنية و  االجتماعية اإلكلينيكية نجد أنها حاولت بلورة طبيعية الممارسة اإلكلينيكية
واألخاليقية والمسؤوليات المهنية التي يلتزم بها الممارس اإلكلينيكي في الخدمة االجتماعية كما 

اإلطار تحاول وفي هذا  أوضحت هذه الدراسات المصاعب التي تعوق الممارسة اإلكلينيكية
 المهنية لممارسة الخدمة االجتماعية اإلكلينيكية يةعدافالمستوى على  الدراسة الحالية الوقوف

يمكن بلورة  وبذلكفي العديد من مجاالت ممارسة الخدمة االجتماعية  هنيينمارسين المللم
الخدمة  مستوى الدافعية المهنية لممارسةأبعاد و  مشكلة الدراسة في التساؤل التالي : ما
 ؟ االجتماعية اإلكلينيكية للممارسين المهنيين

 أهمية الدراسة:ثانيًا: 
تحتل الدافعية المهنية حيًزا كبيًرا من االهتمام والبحث والدراسة، لما لها من دور وأهمية  -1

 .في تفسير السلوك اإلنساني وتشكيله وتعديله، وارتباطه بتحقيق األهداف وأداء العمل وانجازه
د الدافعية المهنية أحد المتغيرات التي تؤثر بشكل واضح على الكفاءة المهنية لممارسة تع -2

 عام.  االجتماعية بشكلللخدمة 
تعتبر الدافعية المهنية من العوامل األساسية التي تؤدي دورًا مهمًا وحيويًا في تحقيق  -3

 .االجتماعيةللخدمة الممارسة اإلكلينيكية 
مام كل من الدولة، والدراسات المعاصرة للخدمة االجتماعية اإلكلينيكية تواكب الدراسة اهت - 4

 في الواقع المجتمعي.  لكل تقدم كأساس البشري بتنمية العنصر 
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 ة: اهداف الدراسثالثاً 
 الدافعية المهنية لممارسة الخدمة االجتماعية اإلكلينيكية للممارسين المهنيين. تحديد أبعاد -1
للممارسين مهنية لممارسة الخدمة االجتماعية اإلكلينيكية مستوى الدافعية ال تحديد -2

 المهنيين وفقًا لمجاالت الممارسة المهنية 
ممارسة الخدمة االجتماعية اإلكلينيكية في تنمية الدافعية المهنية ل الوقوف على معوقات -3

 .الواقع الميداني
االجتماعية مقترح لتنمية الدافعية المهنية لممارسة الخدمة  لبرنامج وضع تصور -4

 المهنيين  اإلكلينيكية للممارسين
 الدراسةتساؤالت : رابعاً 

 ؟المهنية لممارسة الخدمة االجتماعية اإلكلينيكية للممارسين المهنيينالدافعية  أبعاد ما -1
مستوى الدافعية المهنية لممارسة الخدمة االجتماعية اإلكلينيكية للممارسين المهنيين ما  -2

 المهنية؟ الممارسة وفقًا لمجاالت
ممارسة الخدمة االجتماعية اإلكلينيكية في الواقع تنمية الدافعية المهنية ل ما المعوقات -3

 ؟الميداني
مقترح لتنمية الدافعية المهنية لممارسة الخدمة االجتماعية اإلكلينيكية ال البرنامجما -4

 المهنيين؟للممارسين 
 خامسًا: مفاهيم الدراسة

محركات داخلية أو قوى  تعرف الدافعية أيضا بانها عبارة عن مفهوم الدافعية المهنية -1
كامنة داخلية غير مرئية يحس بها اإلنسان وتدفعه ألن ينصرف أو يعمل من أجل إشباع 

بينما تعرف دافعية العمل " تلك القوى المعقدة والميول  حاجة معينة يحس ويشعر بها
ظ على السلوكيات المتعلقة بالعمل باتجاه والحاجات وحاالت التوتر واآلليات التي تحرك وتحاف

( 25ص: 2008،ويعرف )غباري  (89 ص: 2006)عياصرة،  تحقيق األهداف الشخصية
، الّدافعّية على أنها حالة استثارة وتوتر داخلي، تثير السلوك وتدفعه إلى تحقيق هدف معين

داخلية إلى مجموعة الظروف ال يشيرعلى انها مصطلح ( 2002 :كما يعرفها )قطامي
والخارجية التي تحرك الفرد من أجل إعادة التوازن الذي اختل، فالدافع بهذا المفهوم يشير إلى 
 نزعة الوصول لهدف معين، وهذا الهدف قد يكون إلرضاء حاجات داخلّية، أو رغبات داخلية.

حرك ( الّدافعّية بأًنها مجموعة الظروف الداخلية والخارجية التي ت2006:ويعًرف )الترتوري 
مجموعة من  وعرفت المهنية بأنها: الفرد من اجل تحقيق حاجاته، وإعادة االتزان عندما يختل.

: أنهاب وتعرف الكفايات بما فيها القيام بنفس المهام أو الوظائف الرئيسية ونفس نوع العمل"

https://jsswh.journals.ekb.eg/
mailto:jsswh.eg@gmail.com


 1المجلد  48العدد                  مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية 

  il.comjsswh.eg@gma بريد إليكتروني:    https://jsswh.journals.ekb.egالموقع االليكتروني: 

- 278 - 
 

توليف للمعارف والمهارة والتجارب والسلوكيات الممارسة في سياق محدد وهي كذلك الذكاء 
 اندرسون  ويرى  ،(20 ص :2008 ،اللحبة) مكتسبةالعلمي المرتكز على معارف 

(Anderson:2002 أن الدافعية المهنية تمثل مجموعة من الحاجات واالهتمامات التي )
تتأثر بالبيئة الخارجية وتظهر من خالل السلوكيات التنظيمية والقرارات الوظيفية، لتوجه 

( الدافعية Day & Allen: 2004) داي والين ويعرف .فيةالسلوك نحو تحقيق األهداف الوظي
المهنية بأنها: المرونة المهنية التي تتمثل في القدرة على التكيف مع الظروف المتغيرة حتى 
أن كانت هذه الظروف غير مشجعة، واالستبصار المهني المتمثل في الواقعية ووضع أهداف 

وته وضعفه، والهوية المهنية المتمثلة في قدرة واضحة قابلة للتحقيق وإدراك الفرد لجوانب ق
 والحاجة إلى الترقي والمعرفة.ه واالندماج في العمل الفرد على التعرف على ذاته من خالل

( الدافعية المهنية بأنها: تلك القوى الداخلية التي يشعر بها الفرد 2013 :وتعرف )سالم وسعيد
  رات والطاقة التي يمتلكها الفرد في محيط مهنته.وتدفعه إلى توظيف الكفايات والمعارف والمها

 تلك القوى : ومن خالل التعريفات السابقة تخلص أن الدافعية المهنية في هذه الدراسة تعني 
وتدفعه إلى توظيف الكفايات والمعارف والمهارات  الممارس المهنيالداخلية التي يشعر بها  

والتي اإلكلينيكية للخدمة االجتماعية المهنية ة والطاقة التي يمتلكها من أجل تحقيق الممارس
تتمثل في: االستمتاع باألداء، والطموح المهني، والرغبة في مساعدة العمالء، والدافعية 

 استبيان علىبالدرجة التي يحصل عليها المبحوثين إجرائيا  لإلنجاز، وتتحدد الدافعية المهنية
 ة اإلكلينيكية المعد لذلك في الدراسة الحالية.الدافعية المهنية لممارسة الخدمة االجتماعي

 اإلكلينيكية:ممارسة الخدمة االجتماعية -2
( في اللغة اإلنجليزية إلى عادة أو تقليد أو طريقة لفعل شيء معين، Practiceكلمة ) تشير  

أو هي تكرار ألداء فعل الكتساب مهارة وبمعنى آخر هي نوع من االحتراف يأتي نتيجة لتكرار 
ممارسة فهي تطبيـق عملـي الفتراضات نظرية، فهي مقياس سليم لما هو ممكن وما هو ال

والممارسة في اللغة هي المزاولة والتدريب والتعود على عمل معين، وهي تشير مستحيل" 
استمرار وتكراره واستخدام المعرفة والخبرة في العمل بكذلك إلى الفعل والتدريب ومزاولة العمل 

ويشير قاموس الخدمة االجتماعية والخدمات االجتماعية إليها ، (323 ص :1991)بدوي،
بأنها التطبيق العلمي لالفتراضات النظرية وهي طريقة اختبار صحة أو خطأ تلك 
االفتراضات، وتقتضي الممارسة تحقيق أهداف الفرد وتوفير الحرية والمسئولية، وفترة الممارسة 

ربين أن يشتركوا فيها اشتراكًا فعليًا بظروف العمل في هي تلك الفترة التي ينبغي على المتد
وتعرف الخدمة  (.167 ص :2000مهنة معينة أو ليمارسوا تنفيذ عمليات محددة )السكري،

االجتماعية اإلكلينيكية أيضًا بأنها أحد أشكال الممارسة التي يسعى من خاللها األخصائيون 
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لمرتبكين أو الذين تضعهم سلوكياتهم في مواقف االجتماعيون لمساعدة األفراد المتضررين أو ا
صعبة، أو لمساعدة الذين يرغبون في حياة منتجة تخلو من االضطرابات النفسية والسلوكية 

تعرف الخدمة االجتماعية اإلكلينيكية بأنها: التطبيق المخطط ( كما 9ص: 2003)منصور ، 
األداء االجتماعي لألفراد واألسر ألساليب ونظريات الخدمة االجتماعية التي تستهدف تحسين 

والجماعات الصغيرة وذلك من خالل عالج سوء األداء االجتماعي والنفسي وجوانب العجز 
واإلعاقة على أساس المعارف والنظريات المرتبطة بالنمو النفسي واالجتماعي، ونظريات 

لبيئية والتنوعات السلوك، وعلم النفس المرضي، والنظريات المهتمة باألنساق االجتماعية وا
 ص:  2009، وآخرون  الثقافية مع االهتمام بشكل خاص بمنظور شخص في بيئة)عبدالمجيد

18)  
: بانهاويمكن تعريف ممارسة الخدمة االجتماعية اإلكلينيكية في هـذه الدراسة الحالية    

 يالعالج المتخصص لمهنة الخدمة االجتماعية من خالل التدخل المهني التطبيق العملي
المهنية إلحداث والمهارات والمبادئ  ةالمعتمد على المعرفـة العلمية والقاعدة النظرية واألخاليقي

 .العمالءمع مشكالت  في التعامل اً بشكل أكثر فاعلية وتأثير  ةايجابيات تغيير 
  المهنيين:الممارسين  -3
ورتها المباشرة الممارس المهني اإلكلينيكي هو من يمارس مهنة الخدمة االجتماعية، بص   

وذلك بإجراء التدخالت المهنية القائمة على أسس نظرية مع العمالء سواء كانوا أفرادًا أو 
جماعات واألخصائي االجتماعي اإلكلينيكي يكون في العادة حاصاًل على مؤهل علمي في 

إلى جانب ، (2 ص :1999، تخصص الخدمة االجتماعية يخوله ممارسة المهنة )الدامغ
عض الصفات الشخصية واالستعداد النفسي باإلضافة المتالكه العديد من المهارات توافر ب

التي تساعده على القيام بعملية المساعدة المهنية بكفاءة عالية )سليمان وآخرون، 
األخصائي  NASWوُتعرف الجمعية الوطنية لألخصائيين االجتماعيين  (105ص:2005

لب إعداده تعليمًا وخبرة تمكنه من توفير خدمات االجتماعي اإلكلينيكي "بأنه ممارس يتط
وقائية وعالجية مباشرة لألفراد واألسر والجماعات الذين يعانون من تأثير الضغوط االجتماعية 
والنفسية وسوء الصحة ومعظم األخصائيين االجتماعيين اإلكلينيكيين يعتبرون مسؤولياتهم 

يل فضاًل عن التعامل مع المؤثرات الداخلية للفرد المهنية تتضمن اهتمامًا وتدخاًل مع بيئة العم
(. وهناك فرق بين األخصائي االجتماعي والممارس 357-356 ص ص: 1990،)البغدادلي

المهني، فالممارس المهني: يطلق على من يعمل في أحد مجاالت ممارسة مهنة الخدمة 
عن مجال ومستوى  وذلك لكونه يمارس مهنة الخدمة االجتماعية، بغض النظر االجتماعية

الممارسة سواء كانت ممارسة مباشرة مع أفراد أو أسر أو جماعات أو مجتمعات )الدامغ، 
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أو ممارسة غير مباشرة وذلك من خالل العمل مع المجتمعات الكبرى  (2 ص :1999
والمنظمات والمؤسسات من خالل اإلدارة والتخطيط ورسم السياسات االجتماعية، ويتطلب من 

لمهني أن يكون على دراية ومعرفة بمعطيات تخصص الخدمة االجتماعية، حتى الممارس ا
يتسنى له أداء دوره المهني، وافتقاره إلى المعرفة النظرية الكافية سيؤدي إلى وجود خلل في 

وهذا ما يجعل هناك بعض (.Hepworth & Larsen, 1990:p 12أدائه المهني المتوقع منه )
االجتماعية وما هو متوقع منها، في الكثير من مجاالت  الضعف في أداء مهنة الخدمة

الممارسة المتعددة في مجتمعاتنا. حيث يوجد ممارسون لمهنة الخدمة االجتماعية من غير 
المتخصصين، كما أنه قد يكون هناك أخصائيون اجتماعيون يعملون في مجاالت عمل غير 

إطالق اسم ممارس مهني عليهم. من  مجاالت ممارسة الخدمة االجتماعية، وبالتالي ال يمكن
ممارسة الخدمة االجتماعية  إلى أن مصطلح ممارس مهني مرتبط بمجالنصل  ما سبقكل 

 .أكثر من التخصص الفعلي للممارس
كل أخصائي اجتماعي  هإن: بيمكن تعريف الممارس المهني في الدراسة الحاليةوبالتالي 

االجتماعية رجة البكالوريوس في الخدمة د علىوحاصل  يمارس مهنة الخدمة االجتماعية
 .للخدمة االجتماعية الحكومية واألهلية مجاالت الممارسة المهنيةفي  ويعمل

 دافعية المهنيةلدراسة السادسًا: المنطلقات النظرية 
بالرغم من وجود العديد من المفاهيم المرتبطة بالدافعية إال أن هناك اتفاق على أنه توجد  

فعية والسلوك، فهناك رأى يقول إن الدافعية هي العملية التي يتم فيها توجيه عالقة بين الدا
السلوك نحو أهداف معينة إلمكانية اشباع الحاجات ولها ثالثة أوجه هي: تقوية االستجابة، 
وتوجيه السلوك، واإلصرار على مواصلة السلوك. وهناك رأى أخر يقول إن السلوك اإلنساني 

اسية ثالث هي السبب والدافع والهدف، وأن الدافع قوة داخلية من يخضع لتأثير عوامل أس
الفرد توجهه السلوك فى اتجاه معين وبقوة محددة، وبناء على ذلك فالدافعية محصلة تفاعل 

عوامل خارجية وهي تحدد اتجاه السلوك و  –تتعلق بالفرد نفسه  –بين مجموعة عوامل ذاتية 
فعية لتشمل دافعية اإلنجاز واالنتماء والجدارة والسيطرة لمدى زمني معين، وتتنوع أنماط الدا

  .المهنية مختصر لتفسير الدافعية نظري  وفيما يلي عرض وتتميز الدافعية بالتغير والتطور
تقوم هذه النظرية على فكرة المدخالت والمخرجات فيما يتعلق : نظرية المساواة أو العدالة -أ

ريب والمهارة وما إلى ذلك )مدخالت( فى عمل معين لكي بالعمل أي أننا نعطى المجهود والتد
نحصل على )مخرجات( أو يقيم صافية قد تتضمن األجور والتقدير واحترام النفس أو أي نفع 
آخر ذي يقيمة من وجهة نظر الشخص. وفى نفس الوقت فإن األخرين يعطون أيضا 

فى نفس العمل هذا  مدخالتهم ويحصلون على مخرجات مناسبة فى نفس محيط العمل وربما
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التي  والمكافأةوقد ركزت البحوث التي أجريت الختبار صحة النظرية على مجال األجور 
 .(83: ص2013سالم وسعيد، ) اساسين هما: سؤالين يحصل عليها العاملون مثيرة

ماذا حدث عندما يحصل الشخص على أجر أقل من أقرانه الذين يعطون مدخالت  -١
 مساوية لمدخالته؟

 فى نفس الظروف على دخل أعلى من أقرانه؟ –وماذا يحدث إذا حصل شخص  -٢
وبصفة عامة أن العامل الذي يحصل على دخل أقل يميل إلى تخفيض مجهوده ليزيل عدم   

كذلك وجد أن العامل الذي يعطى أجرا أعلى من أقرانه يبذل جهدا أكبر و العدالة الواقع عليه. 
أي أن دفع اجر عال لعامل منخفض الكفاءة يدفعه إلى محاولة لكي يزيل عدم المساواة الواقع، 

كان البد من االهتمام بدافعية اإلنجاز من حيث أنها بعد مهم من أبعاد زيادة انتاجيته. 
الدافعية العامة لدي االنسان وبخاصة في الدوافع االجتماعية المكتسبة، وبما أنه يوجد اتفاق 

يك السلوك االنساني بصفة عامة وفي التحصيل الدراسي عام على أهمية دور الدوافع في تحر 
 .واألكاديمي بصفة خاصة زاد هنا االهتمام بدافعية اإلنجاز في مجال البحوث

عبارة نظام شبكي من العالقات المعرفية  :McCelland Theoryنظرية ماكليالند -ب
از والتفوق، وأن تصور واالنفعالية الموجهة أو المترابطة بالسعي من أجر بلوغ مستوى االمتي

: األول: أنه قدم أساس نظري يمكن من هما ماكليالند في الدافعية له أهمية كبيرة لسببين
خالله مناقشة وتفسير نمو الدافعية لدى بعض األفراد وانخفاضها لدى البعض االخر حيث 

ي على تأثيرها اإليجابي أو السلب ثتمثل مخرجات أو نتائج اإلنجاز أهمية كبيرة مدن حي
األفراد. والثاني: يتمثل في استخدام ماكليالند لفروض تجريبية أساسية لفهم وتفسير ازدهار 
وهبوط النمو االقتصادي في عالقته بالحاجة لإلنجاز في بعض المجتمعات والمنطق األساسي 

 .(2011 وعبد هللا: من هذا الجانب. )خليفة
اري أول من قدم مفهوم الحاجة هنري مو  H.Murray Theoryنظرية هنري مواري:  -ج

إلى اإلنجاز وقدد حدد قائمة تشتمل على ثمانية وعشرين حاجة ذات أصل نفسي كان من 
بينها الحاجة إلى اإلنجاز وقدد ركز على خبرات الطفولة المبكرة فد تفسير للسلوك حيث أرى 

يدة، وقد تمكن من أن الحاجة إلى اإلنجاز تتحدد بالرغبة والميول نحو العمر بسرعة وبصورة ج
يرى من وجهة نظره أنه يمكن استخدامها في بناء و  ،صياغة عدة عبارات تدل على اإلنجاز

االختبارات التي توضع لقياس الدافعية والتي تشتمل على عدة جوانب منها: االنسياق وراء 
لإلنجاز المثابرة كذلك جوانب عاطفية ترتبط بالحاجة و الطموح، المنافسة والمسؤولية والتفوق 

 (.2017مثل: الحاجة إلى االعتراف والسيطرة واالستقالل )محمد والشرقات:
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  العوامل المؤثرة في الدافعية المهنية:  -2
تعددت العوامل التي من شأنها أن تدفع الفرد إلى زيادة جهوده في تحسين مستوى أدائه   

ل الفرد، حيث يؤدي توفر المهني، والتي غالًبا ما تكون موجودة ضمن العمل أو كامنة داخ
هذه العوامل في موقف العمل بشكل مالئم وإيجابي إلى تحسين دافعية األفراد المهنية، وعلى 

 Evans,2000نس )ايذكر اف إحساسهم بالرضا والقناعة في العمل، ومن هذه العوامل ما يلي:
:pp173-192 ام والتقدير ( أن بعض العوامل مثل جودة المهنة، وتقديم المكافأة، واالحتر

والثناء تؤثر بشكل رئيسي على مستوى الدافعية لدى العاملين في المؤسسات والمنظمات 
إلى اعطاء مفهوم الدافعية المهنية أهمية  المختلفة وهذا ينطبق بالطبع على المعلمين، ويؤدي

 نكل م وترى . يعملون داخل المؤسسات واضحة من حيث الفاعلية، والنجاح لدى األفراد الذين
 تؤثر على توجد عوامل متعددة  هأنفي دراستهما للدافعية المهنية ( 2013:سعيدو  سالم)

 الدافعية المهنية منها ما يلي:
ينشأ العب المهني الزائد نتيجة كثرة األعمال المطلوب من المعلم  العب المهني الزائد: -أ

ثرة األعمال المطلوب من إنجازها، وتنقسم هذه األعباء إلى نوعين: أعباء كمية ويقصد بها ك
الفرد القيام بها، وأعباء نوعية، وهي تلك األعمال التي تحتاج إلى التعامل مع معلومات معقدة 

 ومتشابكة أو إلى اتخاذ قرار.
 : يعتبر هذا العامل من أكثر العوامل تأثيًرا على دافعية الفرد المهنية.الدخل غير الكافي -ب
قدرة الفرد على الموائمة بين متطلبات العمل وأعباءه الملقاة  : ويقصد بها عدمعدم الكفاءة -ج

 على عاتقه من 
 ناحية إمكاناته ومؤهالته وقدراته التي يتمتع بها من ناحية أخرى.

: ينشأ صراع الدور عندما يكون تباين بين مطالب العمل ومعايير صراع وغموض الدور -د
ندما يكون الفرد غير متأكد تماًما من المهام شخصية الفرد أو يقيمه، أما غموض الدور فينشأ ع

يتضح مما سبق تعدد العوامل المؤثرة في الدافعية المهنية تأثيًرا سلبًيا و  الموكلة إليه في العمل.
وتداخلها، فمنها ما يرجع بالدرجة األولى إلى كثرة األعباء المهنية الموكلة إلى األفراد، ومنها 

ية، ومنها ما يرجع إلى عدم كفاية الدخل لألفراد، ومنها ما ما يرجع إلى عدم الكفاءة المهن
شبكة من  يرجع إلى غموض المهام المهنية، فالدافعية المهنية في النهاية محصلة لتفاعل

 .العوامل، وليست محصلة لعامل واحًدا
 خصائص الدافعية المهنية:-3
والمواقف المختلفة،  تساعد الدافعية المهنية الفرد على التصرف بما تقتضيه الظروف  

 كبيرة في أداء الفرد للمهام بشكل مرض ورضاء الفرد عن مهنته، وللدافعية المهنية وظيفة
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( أن السلوك المدفوع مهنًيا يتميز بعدد من الخصائص هي 150 ص :2004يرى )أبوعالم، و 
 على النحو اآلتي:

 شباعه.سلوك موجه نحو هدف معين ينهي حالة التوتر الناشئة من عدم إ -أ
 يبذل الفرد نشاًطا ذاتًيا تلقائًيا ليشبع الدافع، حيث يزداد هذا النشاط كلما زادت قوة الدافع. -ب
يستمر نشاط الفرد بوجه عام حتى تنتهي حالة التوتر التي أوجدها الدافع، وبعدها يعود  -ج

 إلى حالة االتزان.
 اع الدافع بطرق مباشرة.ينوع الفرد في سلوكه وأساليب نشاطه، إذا لم يستطع إشب -د
يتحسن سلوك الفرد نتيجة المحاوالت المختلفة التي يقوم بها إلشباع الدافع، مما ينتج عنه  -ه

 سهوله في تحقيق أهدافه وأغراضه في المرات القادمة.
لكي يشبع الفرد دوافعه؛ فإن ذلك يتطلب منه تكيًفا كلًيا، حيث يختلف هذا التكيف  -و

 فع وحيويته، فكلما ذادت قوة هذا الدافع زادت الحاجة إلى التكيف الكلي.باختالف أهمية الدا
يتوقف نشاط الفرد بعد تحقيق أهدافه التي يسعى إليها )إشباع الدافع(، حيث يستمر هذا  -ز

 التوقف لحين ظهور دافع آخر يسعى الفرد إلى تحقيقه. 
 أبعاد الدافعية المهنية في الدراسة الحالية:-4
( أن الدافعية المهنية تشتمل على Herivelto & Andrew :2002يلتو وأندرو)يرى هيريف 

 وتوصل، تتمثل في: األداء الوظيفي، والطموحات الوظيفية، وجودة الحياة ثالث أبعاد رئيسة 
( إلى مجموعة من Stojanovic & Zdravkovic, :2002وزدرافكوفيتش ) ستويانوفيتش و

في: عامل الدافعية للعمل، واألمن، واليقين الوظيفي، ودافعية  األبعاد للدافعية المهنية تتمثل
الراتب، ودافع الحاجات االجتماعية، ودافع صناعة القرار، ودافع الحاجات الشخصية، ودافع 

( إلى أن أبعاد الدافعية Day & Allen, 2004وألن ) داي كما توصل محتويات العمل،
وتوصلت نتائج  ستبصار المهني والهوية المهنية.المهنية تتمثل في: المرونة المهنية، واال

( إلى مجموعة من Barbara, Richard, Thomas, Claus,:2006دراسة باربرا وتوماس )
األبعاد للدافعية المهنية هي: الدافعية الذاتية والتي تتمثل في: االستمتاع باألنشطة، واالهتمام 

والسعي إلى التريقية، والدخل والمظهر بها، والدافعية الخارجية والتي تتمثل في: البحث 
الخارجي، واالهتمامات الزائدة والتي تتمثل في: أولويات األسرة، ساعات العمل، واألمان 

االستمتاع و  وتتحدد أبعاد الدافعية المهنية في الدراسة الحالية في الدافعية لإلنجاز الوظيفي
   :وفيما يلي عرض موجز لهذه االبعادباألداء، والطموح المهني، والرغبة في مساعدة العمالء 

االستمتاع باألداء حالة انفعالية إيجابية أو سارة ناتجة عن : االستمتاع باألداء :ولاال بعد ال
العمل، وتراكم الخبرة، وأداء العمل بارتياح،  نظرة الفرد لعمله أو وظيفته، ينبع من جاذبية 
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زمالء، وتنمية القدرات والمهارات، واالمن ومساواة الراتب بالجهد المبذول، والتعاون مع ال
النفسي، والتعزيز والتدعيم، وعدم وجود متطلبات متناقضة في العمل، واالستمتاع باألداء 

ويمكن تعريف باالستمتاع باألداء في  معناه النظر للعمل في سياق أكبر وأكثر اتساعًا،
العالجية والجهود  عن الخدمات رضابأنه: شعور الممارس المنهي بالسعادة وال الدراسة الحالية

ومشكالت  المهنية التي يقدمها من أجل مساعدته االفراد واالسر على التغلب على ضغوط
 الحياة التي تواجههم.

تعتبر العالقة الجيدة بين االخصائي والعميل  في مساعدة العميل: الثاني: الرغبةالبعد   
دًا للتعلم وتقلل من القلق والتهديد وتخلق دافعًا جسر التواصل الفعال فهي التي توفر إطارًا جي

قويًا للتغيير ألنها تبعث في العميل روج الثقة بالنفس وتقدير الذات وقبول الذات، مما يجعله 
يغير نظرته إلى نفسه بنظرة جديدة مليئة بالرضا واالحترام والثقة والعالقة االيجابية الفعالة بين 

يأتي على رأسها تأكيد األخصائي على حق العميل في تقرير الطرفين تتميز بخصائص معينة 
مصيره، ولحفز روح التصميم والعزم لدى العميل يسعى األخصائي االجتماعي إليجاد جو من 
المشاركة والتبادلية معه، ويقوم بتشجيعه على المشاركة في محاوالت حل المشكلة ويحترم 

الحق والقدرة في تقرير مصيره إن تقدير ذات العميل مبادئه ومبادراته، تطبيقًا لمبدأ أن للعميل 
واالعتراف بحقه في تقرير مصيره ليس تطبيقًا ألخاليقيات المهنة فحسب، بل هو أمر عملي 
أيضًا يساعد العميل على المشاركة في المقابلة بحرية ودون الشعور بهيمنة الطرف اآلخر. 

بعمل معين يؤديه بارتياح ومتعة ورغبة  وهو الموقف االيجابي تجاه المهنة، واهتمام الفرد
ويمكن تعريف الرغبة  .االخصائي في مساعدة العميل وتقديم الخدمة والرعاية ومد يد العون له

ي في تقديم المساعدة ن: رغبة الممارس المهفي مساعدة العميل في أطار الدراسة الحالية بانه
 مقابل مادي أو معنوي. والمساندة والخدمات العالجية للعمالء دون النظر إلى

يمكن القول بان الطموح المهني سلوك ناتج عن دافع الكمال،  الطموح المهني: البعد الثالث:
أي ان الفرد ال يتأثر بما يحدث له في الماضي بل بما يطمح اليه في المستقبل فمستوى 

في مستوي  الطموح مرتبط بطبيعة الفرد الفطرية وتلعب الخبرات البيئة واالجتماعية دورا
الطموح عند الفرد، فهو تعبير عن الحاجة الى التجاوز عن طريق الخلق واالبداع فهو عملية 
الكفاح من اجل التفوق وهو القوة الدافعة من السالب الى الموجب، وان اإللحاح في الوصول 

ن الى األعلى ال يتوقف ابدا وان مستوى الطموح يشكل جانبا مهما في الشخصية فهو تعبير ع
سعي الفرد لتحقيق ذاته وهو من حاجات النمو التي تحسن الحياة وال تعمل عليها فقط. 
ويشتمل على حاجات االنجاز والقبول واالستحسان والكفاية والتقدير واالحترام ويعرف بانه 
مستوى توقعات الفرد ورغباته المتمايزة في تحقيق اهدافه المستقبلية في ضوء خبراته السابقة 
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ويمكن تعريف الطموح المهني في إطار  (.12 ص :2006المرجعي )الزبيدي، واطاره 
ي من اجل تقديم هن: األهداف المستقبلية التي يضعها الممارس المالدراسة الحالية بانه

الخدمات العالجية للعمالء بصورة أكثر فاعلية تساهم في مساعدتهم على التغلب على 
فة الموارد المتاحة أثناء تنفيذ برنامج التدخل العالجي مع مشكالتهم وتنمية قدراتهم واستغالل كا

 .العميل مع الحرص على الترقي والتنمية المهنية
تعتبر الدافعية لإلنجاز عاماًل اساسيًا ومهمًا في توجيه : المهني إلنجازا البعد الرابع: دافع   

الفرد لذاته وتوكيدها المحيطين به، إذ أنه مكون أساسي لتحقيق  سلوك الفرد وسلوك االخرين
وكذا لضمان استمراريته في الحياة وبلوغ أسلوب حياة أفضل، حيث ركزة المؤسسات 
االقتصادية الحديثة على هذا المفهوم، مما جعلها توفر بدائل وعوائد ايجابية للعامل من 

وتضمن تحفيزات ومكافئات مادية ومعنوية، تعزز عامل الرضا والدافعية والوالء التنظيمي لديه 
في الشخصية  الدافع لإلنجاز إلى استعداد ثابت نسبياً له أعلى مستوى من المردودية، ويشير 

يحدد مدى سعي الفرد ومثابرته في سبيل تحقيق وبلوغ نجاح يترتب عليه نوع من اإلرضاء، 
وذلك في المواقف التي تتضمن تقييم األداء في ضوء مستوى محدد من 

وأشار موراي إلى أن الدافعية لإلنجاز قد أعطيت اسم إدارة . (90ص: 2000،ةخليفاالمتياز)
في كثير من األحيان وافترض أنها تندرج تحت حاجة كبرى وأشمل هي  Welltowerالقوى 

ويمكن تعريف دافع اإلنجاز في الدراسة  (81ص  :2009 الحاجة الى التفوق.)يونس،
من  سة اإلكلينيكية للخدمة االجتماعيةلتحقيق الممار  المهنيبأنه استعداد الممارس  :الحالية

خالل التفوق واالقتراب من النجاح والتغلب على صعوبات الفشل في مساعدة العمالء في حل 
مشكالتهم وإنجاز األهداف اإلكلينيكية والمحافظة على تنفيذ البرنامج العالجي ورفض 

     .االستسالم
 ساسًا: االجراءات المنهجية للدراسة 

الدارسات الوصفية التحليلية الدراسة من اسة وتصميمها المنهجي: تعتبر هذه نوع الدر  -1
الدافعية المهنية لممارسة االجتماعية اإلكلينيكية أبعاد ومستوي حيث أنها تهم بوصف 

لممارسين المهنيين وذلك باستخدام المسح االجتماعي بالعينة للممارسين المهنيين في الواقع ل
   .الميداني

 لدراسة ادوات ا-2
 اعداد الباحث  الدافعية المهنية لممارسة الخدمة االجتماعية اإلكلينيكية: مناستبيان -أ

تحديد مستوي الدافعية المهنية لممارسة الخدمة االجتماعية  ستبيانالهدف من هذا اال
ت وذلك من خالل االستمتاع باألداء المهني أثناء تقديم الخدما المهنيين ينللممارساإلكلينيكية 
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ضوء االستفادة و  ،المهني العالجية والرغبة في مساعدة العميل والطموح المهني ودافع لإلنجاز
 ة المهنية والخدمة االجتماعية اإلكلينيكية تممن البحوث السابقة والمقاييس التي تناولت الدافعي

 ستبياناالوتضمن  لخدمة االجتماعية اإلكلينيكيةلممارسة االدافعية المهنية  استبيانصميم ت
األول: الخاص بالبيانات األولية للمبحوث مثل السن والحالة االجتماعية الجزء االجراء التالية 

صف السلوكيات عبارات تقريرية توالمؤهل والمؤسسة التي يعمل بها، وتضمن الجزء الثاني 
 وبلغ يةوالتصرفات المهنية والميول والرغبات المرتبطة بممارسة الخدمة االجتماعية اإلكلينيك

النحو  على( عبارة لكل بعد 18بواقع )( عبارة 72) ستبيانالعبارات كصورة أولية لال اجمالي
الرغبة  الثاني:عبارة للبعد  (18و)االستمتاع باألداء المهني عبارة للبعد االول:  (18االتي: )

الرابع:  ( عبارة للبعد18الطموح المهني و) الثالث:( عبارة للبعد 18و) في مساعدة العميل،
تنمية الدافعية المرتبطة ب وتضمن الجزء الثالث المعوقات والمقترحاتالمهني  إلنجازادافع 

على  ستبيانالالصورة المبدئية ل وتـم عرض ممارسة الخدمة االجتماعية اإلكلينيكيةالمهنية ل
 لىع ستبيانعدد من السادة األساتذة المتخصصين في الخدمة االجتماعية كما تم تطبيق اال

وذلك بغرض الصدق والثبات  ينمن الممارسين المهني( 30)ها بلغ عدد استطالعية  عينة
 للمقياس وكان ذلك علي النحو االتي:

 :من خالل الطرق التالية االستبيانتم التأكد من صدق  االستبيانصدق  -3
( من أعضاء هيئة 10على ) لالستبيانتم عرض الصورة المبدئية  :صدق المحكمين-أ

 دريسالت
وذلك  المحكمين،الخدمة االجتماعية وذلك من أجل التحقق من صدق  المتخصصين في 

 لالستبيانوارتباطها ارتباطًا مباشرًا بأبعاد  لالستبيانلمعرفة مدي ارتباط العبارات بالهدف من 
وارتباطها بالبعد المراد  مناسبتهامدي و  تهاصياغالمة وسمضمون العبارات ومدي وضوح 

ومالئمته  االستبيانموضوع  علىضوء اراء السادة المحكمين جاءت الموافقة في  يقياسه
 علىوتم تعديل صياغة بعض العبارات واالبقاء  %100لطبعيه الدراسة والهدف منها بنسبة 

وفي ضوء ذلك بلغ اجمالي عبارات  فأكثر %80العبارات التي بلغت نسبة االتفاق عليها 
 .     ( عبارة69)لالستبيان 

 حساب طريق عن لالستبيان الداخلي االتساق صدق حساب تم :الداخليصدق االتساق  -ب
من خالل استخدام  لالستبيانوارتباط االبعاد بالدرجة الكلية  للبعد الكلية بالدرجة عبارات ارتباط

  يلي: معامل ارتباط برسون كما هو موضح فيما 
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 الكلية لإلبعاد بالدرجة لالستبيان اراتعب بين البينية االرتباط معامالت يوضح (1رقم ) جدول
رقم 

 العبارة
البعد 
 االول

البعد 
 الثاني 

البعد 
 الثالث 

البعد 
 الرابع

رقم 
 العبارة

البعد 
 االول

البعد 
 الثاني 

البعد 
 الثالث 

البعد 
 الرابع

1 0.72** 0.82** 0.72** 0.70** 10 0.77** 0.22  0.84** 0.62** 
2 0.65** 0.68** 0.53 * 0.72** 11 0.30 0.79** 0.79** 0.61 * 
3 0.75** 0.65** 0.78** 0.71** 12 0.55** 0.85** 0.32  0.83 * 
4 0.62** 0.72** 0.62* 0.75** 13 0.70** 0.28  0.87** 0.71** 
5 0.74* 0.54* 0.84** 0.21  14 0.32 0.84** 0.75** 0.75** 
6 0.76* 0.16  0.81 * 0.75** 15 0.70** 0.57** 0.71** 0.71** 
7 0.57** 0.71** 0.71** 0.72** 16 0.77** 0.74** 0.75** 0.75** 
8 0.74** 0.75** 0.75** 0.71** 17 0.75** 0.65** 0.78** 0.21  
9 0.66** 0.85** 0.18  069** 18 0.65** ____ ___ ______ 

 والدرجة االستبيان عبارات جميع بين إحصائياً  دالة بينية ارتباطات وجود إلى الجدول يشير
العبارتين العبارات التالية: فالنسبة للبعد األول كانت  عدا فيما معنوية مستوي  عند له الكلية
 كانت الثالث( وللبعد 13، 10، 6أرقام ) ات( وللبعد الثاني كانت العبار 14، 11) أرقام
 لذلك دالة غبر فكانت( 17، 5)العبارتين أرقام وللبعد الرابع كانت ( 12، 9)بارتين أرقام الع
  التالي:النحو  علىمعامالت االرتباط  فكانت مستوي االبعاد علىاما  باستبعادهم، تم

 لالستبيانيوضح معامالت االرتباط البينية بين االبعاد والدرجة الكلية  (2جدول رقم )        
 االستبيان ككل  البعد الرابع  البعد الثالث  البعد الثاني  د االول البع 

 **0.84 **0.67 **0.83 **0.87 ــــــــــــــــــــــ البعد االول

 **0.78 **0.80 **0.57 ــــــــــــــــــــ **0.84 البعد الثاني

 **0.58 **0.65 ــــــــــــــــــــ **0.57 **0.68 البعد الثالث

 **0.87 ــــــــــــــــــــ **0.87 **0.84 **0.66 البعد الرابع 

 ـــــــــــــــــــــ **0.69 **0.60 **0.58 **0.87 االستبيان ككل

والدرجة  لالستبيان وجود ارتباطات بينية دالة إحصائيًا بين أبعاد إلى السابق يشير الجدول
عتبر مؤشرًا جيدًا لمستوي صدق االتساق ( وهذا ي0.001معنوية ) الكلية له عند مستوي 

  وقابليته للتطبيق لالستبيانالداخلي ويدل إلى صدق 
لالستبيان  تم التحقق من ثبات هذا : ( كرونباخαباستخدام "معامل )  االستبيانثبات -ج

( وبلغ معامل ثبات 0.75)  لالستبيان ( كرونباخ وبلغ معامل ثباتαباستخدام "معامل ) 
( 0.70والبعد الرابع) ( 0.80البعد الثالث) و  (0.75البعد الثاني ) و  (0.79:) لبعد االولا

 .وهي يقيمة مقبولة ، ويمكن الوثوق فيها
وذلك من خالل االرتباط بين االرقام الفردية والزوجية لكل عبارات  ثبات التجزئة النصفية-د

الطول بمعدل سيبرمان  ( وبعد التصحيح0.82وبلغ معامل ثبات التجزئة النصفية ) لالستبيان
( وبالنسبة للبعد االول وبلغ معامل ثبات التجزئة النصفية) 0.89بروان بلغ معامل الثبات) 

(، وبالنسبة 0.87وبعد التصحيح الطول بمعدل سيبرمان بروان بلغ معامل الثبات)  (0.75
معدل ( وبعد التصحيح الطول ب0.83وبلغ معامل ثبات التجزئة النصفية)  للبعد الثاني
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بلغ معامل ثبات التجزئة  (،وبالنسبة للبعد الثالث0.90سيبرمان بروان بلغ معامل الثبات) 
 (.0.88( وبعد التصحيح الطول بمعدل سيبرمان بروان بلغ معامل الثبات) 0.80النصفية) 

( وبعد التصحيح الطول بمعدل 0.78بلغ معامل ثبات التجزئة النصفية ) وبالنسبة للبعد الرابع
ويدل إلى  ويمكن الوثوق فيها مقبولة،وهي يقيمة  (.0.85الثبات )مان بروان بلغ معامل سيبر 

منها  ( عبارة60) لالستبيانالنهائية  عباراتالاجمالي وبلغ  وقابليته للتطبيق لالستبيانثبات 
 خمس( دائماوتصحح العبارات اإليجابية بأن تعطى )( عبارة سلبية 12( عبارة ايجابية و)48)

 واحدة،( درجة ال) درجتين( نادراً )و درجات ثالث( أحياناً )و درجات أربع (و)غالبا درجات،
 ،درجتين و)غالبا( واحدة،درجة ( دائمافتعطى )والعبارات السالبة على العكس مما سبق 

 .و)نادرًا( أربع درجات )ال( وخمس درجات ثالث درجات( احيانا)
هذا الدليل التعرف على رأي الخبراء  من الهدف :والمتخصصيندليل مقابلة للخبراء -ب

 أبعاد الدافعية المهنية للممارسة الخدمة االجتماعية اإلكلينيكية على للوقوف والمتخصصين
التي يمكن من خاللها وتنمية  والمقترحات ومعوقات الدافعية المهنية للممارسين المهنيين،

  لينيكية.اإلك المهنية لممارسة الخدمة االجتماعية وتدعيم الدافعية
 مجاالت الدراسة:-3
ممارسة المهنية للخدمة المؤسسات العديد من اجراء الدراسة ب تم: المكانيالمجال -أ 

المهني يوجد بها أخصائيين اجتماعيين يمارسون العمل  اسوان والتيفي محافظة  االجتماعية
مؤسسات مباشرة للعمالء في هذه البصورة  االجتماعي خدمات العالج بتقديم ويقدمون 
المجال المدرسي والمجال الطبي ومجال رعاية ذوي اإلعاقة ومجال ذه المؤسسات ه وتضمنت

وقد تم اختيار هذه  اسوان والمجال التنموي ومجال رعاية المرأة بمحافظة رعاية الطفولة
ولديهم موافقة على في هذه المؤسسات وجود أخصائيين اجتماعيين يعملون لالمؤسسات 

  .الدراسة راءاجالمشاركة في 
 المهنيين الممارسين عدد اجمالي من %10 عن تقل ال عينة اختيار تم: البشري  المجال-ب
 العينة اجمالي وبلعت المحددة االجتماعية للخدمة المهني العمل مجاالت من مجال كل في

 البسيطة العشوائية العينة بطريقة العينة اختيار تم وقد مفردة،270 عليها الدراسة اجراء تم التي
 :التالي النحو على وذلك الدراسة اهداف تحقق التي الشروط من لمجموعة وفقاً 
 يكون  حتى األقل على االجتماعية الخدمة في البكالوريوس درجة على حاصالً  يكون  ان-1

 .  للعمالء المباشرة العالجية بالخدمات معرفة على
 . االجتماعي العالج خدمات تقديم في سنوات ثالثة عن تقل ال مهنية خبرة لديه تكون  أن-2
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 العمل مجال في االجتماعية الخدمة بممارسة مرتبطة تدريبية دورة على حصل يكون  ان-3
 . الفردية الحاالت مع العمل مهارات أو للعمالء العالجية الخدمات وتقديم

 .سةبالدرا الخاص االستبيان عبارات على باإلجابة ويقوم الدراسة اجراء على يوافق ان -4
( %47) حتل المرتبة االولي بنسبةأأن المجال المدرسي هذه العينة خصائص ومن أهم 

 (، وجاء في% 18بنسبة )المرتبة الثانية مجال رعاية المعاقين  وجاء فيبالنسبة لعينة الدراسة 
 ( وجاء في المرتبة الرابعة مجال رعاية المرأة % 17بنسبة )المرتبة الثالثة مجال رعاية الطفولة 

( من % 9) هناك نسبة( وكان % 4( وجاء في المرتبة الخامسة بنسبة )% 10بنسبة )
ومجال  مجاالت أخري مثل مجال الشباب ومجال رعاية المسنين ومجال رعاية االحداث

بعمل اإلخصائيين االجتماعين  الخاصة بياناتالمع  هذه النتائج وتتفق .الكوارث واألزمات
وبالنسبة لمتغير النوع احتلت بصفة عامة  لخدمة االجتماعيةبمجاالت الممارسة المهنية ل

 ( 46(  وبينما احتلت فئة الذكور المرتبة الثانية بنسبة )% 64ناث المرتبة االولي بنسبة )اإل
، وهذه النسب تتفق مع نسب الخريجين من الذكور واالناث طبقًا إلحصائيات الخريجين

سنة في المرتبة األولى بنسبة 40 : 30لعمرية من السن فقد جاءت الفئة ا لمتغيروبالنسبة 
( وجاءت % 31)سنة بنسبة 50 : 40( وجاءت في المرتبة الثانية الفئة العمرية من %37)

وجاءت الفئة العمرية أكثر  (22%بنسبة )في المرتبة الثالثة  سنة 30من  أقلالفئة العمرية 
جاءت  سبة لمتغير الحالة االجتماعية، وبالن( % 10) سنة  في المرتبة األخيرة بنسبة50من 

(  % 26بنسبة ) ( وفي المرتبة الثانية فئة اعزب%46فئة متزوج في المرتبة األولى بنسبة )
 ( وجاءت في المرتبة األخيرة فئة أرمل% 18وجاءت في المرتبة الثالثة فئة مطلق بنسبة )

في المرتبة االولي 10سنوات : 5من الفئة  الخبرة كانتلمتغير سنوات  ( وبالنسبة% 9بنسبة )
في جاءت ( و % 30بنسبة )15: 10من   ( وجاءت في المرتبة الثانية الفئة% 33بنسبة )

وجاءت في المرتبة األخيرة أكثر من  ( % 23سنوات بنسبة )أقل من خمس  المرتبة الثالثة 
ت ( ، اما بالنسبة لمتغير نوعية المؤسسة فجاءت المؤسسا% 14سنة خبرة بنسبة ) 15

( وجاءت المؤسسات االهلية في المرتبة الثانية % 55الحكومية في المرتبة االولي بنسبة )
في مجال رعاية ( وتمثلت النسبة األكبر للعمل في المؤسسات االهلية % 45بنسبة )

األشخاص ذوي اإلعاقة ومجال رعاية الطفولة حيث أنهما اكثر المجاالت انتشارًا بالنسبة 
سير إجراءات االنشاء الخاص بهما في اطار المنظمات االهلية وتستقطب للقطاع األهلي لتي

     الكثير من الخريجين للعمل فيها.
-2018اجراء الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي  تمالزمني: المجال 
2019.  
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 الرئيسيةت اؤالالتسالدراسة الحالية االجابة على  حاولت وتفسيرها:سابعًا: نتائج الدراسة 
 وذلك على النحو التالي: لهاوالفرعية 

لممارسة الخدمة االجتماعية الدافعية المهنية  أبعادما : مؤداه :التساؤل الرئيسي األولنتائج 
  االتي:ويتضح ذلك من خالل عرض الجدول  للممارسين المهنيين؟ اإلكلينيكية

 لممارسة الخدمة االجتماعية اإلكلينيكيةالمهنية الدافعية  أبعاد( يوضح 3رقم ) جدول   

خدمة االجتماعية الدافعية المهنية لممارسة البعاد ألتم حساب الوزن المرجح بالنسبة 
مجموع األوزان لألبعاد علي أعلي درجة يمكن أن  بقسمة للممارسين المهنيين اإلكلينيكية

يحصل عليها المبحوث وهي حاصل ضرب اجمالي عبارات االستبيان في عدد مفردات عينة 
(، ويتضح من خالل الجدول السابق 5×270× 60الدراسة في أعلي استجابة يمكن اختيارها )

اإلكلينيكية  المهنية لممارسة الخدمة االجتماعيةلدافعية لبالنسبة  تفاق افراد عينة الدراسةمدي ا
، وجاء البعد األول: االستمتاع باألداء المهني في المرتبة االولي بنسبة %79وذلك بنسبة

، ثم جاء %79، وجاء في المرتبة الثانية البعد الثاني: الرغبة في مساعدة العميل بنسبة81%
وجاء البعد الرابع: دافع اإلنجاز  %78المرتبة الثالثة البعد الثالث: الطموح المهني بنسبةفي 

وهذا يؤكد على وجود الدافعية المهنية لممارسة  %76المهني في المترتبة الرابعة بنسبة 
وتتفق النتائج  الخدمة االجتماعية اإلكلينيكية لدى الممارسين المهنيين في الواقع الميداني

بقة مع ما أوضحت الدراسات السابقة المرتبطة بالخدمة االجتماعية اإلكلينيكية منها دراسة السا
( التي أوضحت مهارات ومتطلبات الممارسة 372-341 ص ص :1999، )الدامغ

( التي اهتمت Ryan& Deci:,2002اإلكلينيكية الخدمة االجتماعية، ودراسة ريان وديسي )
رجية والتنظيم الذاتي للشخصية  ومدي تأثير ذلك علي األداء بالدافع الداخلية والدافع الخا

( والتي أوضحت نظرية الممارسة Trevelyan :2008األمثل وكذلك دراسة تريفيليان )
اإلكلينيكية ومداخل ممارسة الخدمة االجتماعية اإلكلينيكية وكما تؤكد النتائج السابقة من 

 التاليوذلك على النحو خالل عرض نتائج التساؤالت الفرعية للدراسة 
ما مظاهر االستمتاع باألداء المهني للممارسين المهنيين  :مؤداه :األولنتائج التساؤل الفرعي 

 التالي: ويتضح ذلك من خالل عرض الجدول  اإلكلينيكية؟اثناء ممارسة الخدمة االجتماعية 
 

 الدافعية المهنية واالبعاد الفرعية لها
الدرجة 

 سبيةالن
مجموع 
 االوزان

المتوسط 
 الوزني

المتوسط 
 المرجح

 الترتيب

  3.95 1068.38 64103 %79 مستوى الدافعية المهنية

 األول 4.08 1103.06 17649 %81 البعد األول: االستمتاع باألداء المهني

 الثاني 3.98 1074.71 15046 %79 البعد الثاني: الرغبة في مساعدة العميل

 الثالث 3.92 1059.86 15898 %78 الطموح المهني البعد الثالث:

 الرابع 3.38 1034.33 15515 %76 البعد الرابع: دافع اإلنجاز المهني
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 دمة االجتماعية اإلكلينيكية( يوضح مظاهر االستمتاع باألداء المهني اثناء ممارسة الخ4رقم ) جدول

 العــــــبــــــــــــارات م

 االستجابات
مجموع 

 األوزان

الوزن 

 المرجح
 الترتيب المتوسط

 غالبا دائما
أحيا

 نا  
 ال نادرا  

1 

أحب معرفة كل ما هو 

جديد عن الممارسة 

 اإلكلينيكية.

140 90 38 2 - 1178 73.62 4.36 9 

2 

أشعر بالسعادة عند 

دة العمالء في مساع

 التغلب على مشكالتهم.

212 38 14 6 - 1266 79.21 4.68 1 

3 
يوفر لي عملي مع االفراد 

 الراحة النفسية.
97 92 68 5 8 1095 68.43 4.05 13 

4 
أشعر بالملل عند التعامل 

 مع مشكالت العمالء. 
108 73 44 28 17 593 37.06 2.19 16 

5 

امارس دوِري المهني 

بحب  تجاه العميلِ 

 وإخالص. 

199 43 20 6 2 1241 77.56 4.59 4 

6 

يُقدرني العمالء عند 

مساعدتي لهم في عالج 

 مشكالتهم المختلفة.

196 55 17 - 2 1253 78.31 4.64 2 

7 

أشعر بالضيق عندما ال 

أقوم بدوِري المهني تجاه 

 العمالء. 

174 63 24 6 3 1209 75.56 4.47 6 

8 
العمل مع االفراد يحقق 

 لي السرور والمتعة.
124 81 52 9 4 1162 72.62 4.30 10 

9 
ال أشعر باالنسجام مع 

 العمالء اثناء عملي معهم.
92 80 50 21 27 621 38.81 2.3 15 

10 

أشعر بالمتعة عندما 

االحظ التحسن على حالة 

 العميل.

201 40 23 4 2 1244 77.75 4.60 3 

11 

ار النفسي اشعر االستقر

عند تقديم المساعدة 

 للعمالء.

185 48 27 6 4 1214 75.87 4.49 5 

12 

أشعر باحترام اآلخرين 

لي أثناء عملي في تقديم 

 الخدمات العالجية.

125 104 33 6 2 1154 72.12 4.27 11 

13 

أشعر أن مكانة العالج 

االجتماعي منخفضة في 

 المجتمع.

12 42 85 66 56 895 55.93 3.31 14 

14 

أشعر باألمان أثناء العمل 

تقديم الخدمات العالجية 

 للعمالء.

126 88 45 9 2 1137 71.06 4.21 12 

15 
العمل مع العمالء يحقق 

 لي قدرا  من الرضا.
163 79 22 4 2 1207 75.43 4.47 7 

16 
حبي للعمل مع العمالء 

 يزداد يوما  بعد يوم.
166 67 28 9 - 1180 73.75 4.37 8 

 2320   17649 131 187 590 1083 2320 وعالمجم

 145 4.08  1103.06 8.18 11.6 35 67.6 145 المتوسط
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 مهنييتضح من خالل الجدول السابق مدي اتفاق افراد العينة بالنسبة لبعد االستمتاع باألداء ال
االستمتاع  وتمثلت في مظاهر( % 81بنسبة ) االجتماعية اإلكلينيكية  ممارسة الخدمة ثناءأ

الشعور بالسعادة والرضا عن الخدمات العالجية والجهود المهنية التي  باألداء المهني في
التغلب على ضغوط في واالسر  لألفراديقدمها الممارس اإلكلينيكي من أجل مساعدته 

( والخاصة بالشعور 2رقم )جاءت في المرتبة االولي العبارة و ،ياة التي تواجههم ومشكالت الح
( ووزن مرجح 1266بمجموع وزني) بالسعادة عند مساعدة العمالء في التغلب على مشكالتهم

( والخاصة بتقدير العمالء عند مساعدة 6وجاءت في المرتبة الثانية العبارة رقم ) (،79.21)
(، وجاءت 78.31( ووزن مرجح )1253م المختلفة بمجموع وزني )لهم في عالج مشكالته

ة التحسن على ظ( والخاصة بالشعور بالمتعة عندما مالح10في المرتبة الثالثة العبارة رقم )
وجاءت في المرتبة الرابعة  (،77.75( ووزن مرجح )1244بمجموع وزني ) حالة العميل

بمجموع  هني تجاه العميِل بحب وإخالصدوِر المال( والخاصة بممارسة 5العبارة رقم )
( 11وجاءت في المرتبة الخامسة العبارة رقم ) (، 77.56( ووزن مرجح )1241وزني)

( 1214والخاصة بالشعور باالستقرار النفسي عند تقديم المساعدة للعمالء بمجموع وزني )
بالشعور ( والخاصة 7(، وجاءت في المرتبة السادسة العبارة رقم )75.87ووزن مرجح )

( ووزن مرجح 1209قوم بدوِري المهني تجاه العمالء بمجموع وزني)أبالضيق عندما ال 
بالعمل مع العمالء يحقق ( والخاصة 15(، وجاءت في المرتبة السابعة العبارة رقم )75.56)

وجاءت في المرتبة الثامنة (، 75.43( ووزن مرجح )1207بمجموع وزني) قدرًا من الرضا
( 1180( والخاصة بحب العمل مع العمالء يزداد يومًا بعد يوم بمجموع وزني)16العبارة رقم )

( والخاصة بحب معرفة كل 1(، وجاءت في المرتبة التاسعة العبارة رقم )73.75ووزن مرجح )
 (،73.62( ووزن مرجح )1178ما هو جديد عن الممارسة اإلكلينيكية يوم بمجموع وزني)

( والخاصة بالعمل مع االفراد يحقق السرور والمتعة 8بارة رقم )وجاءت في المرتبة العاشرة الع
العبارة رقم  ( وجاءت في المرتبة الحادية عشر72.62( ووزن مرجح )1162بمجموع وزني)

( والخاصة بالشعور باحترام اآلخرين لي أثناء العمل في تقديم الخدمات العالجية بمجموع 12)
( 14العبارة رقم ) في المرتبة الثانية عشر وجاءت ،(72.12( ووزن مرجح )1154وزني)

والخاصة بالشعور باألمان أثناء العمل تقديم الخدمات العالجية للعمالء بمجموع 
( 3وجاءت في المرتبة الثالثة عشر العبارة رقم ) ،(71.06( ووزن مرجح )1137وزني)

زن مرجح ( وو 1095والخاصة بالعمل مع االفراد يوفر الراحة النفسية بمجموع وزني)
مكانة العالج ( والخاصة ب13( وجاءت في المرتبة الرابعة عشر العبارة رقم )68.43)

 %81                                                     الدرجة النسبية لقياس البعد 
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وجاءت في  ،(55.93( ووزن مرجح )895بمجموع وزني)االجتماعي منخفضة في المجتمع 
( والخاصة بالشعور باالنسجام أثناء العمل مع العمالء 9المرتبة الخامسة عشر العبارة رقم )

(، وجاءت في المرتبة السادسة عشر العبارة رقم 38.81( ووزن مرجح )621بمجموع وزني)
( ووزن 593( والخاصة بالشعور بالملل عند التعامل مع مشكالت العمالء بمجموع وزني)4)

 لالستمتاع باألداء المهني للممارسينالمتعددة  لمظاهرل ( وتؤكد النتائج السابقة37.06مرجح )
سابقة مع ما أوضحته العديد من الدراسات والبحوث السابقة والتي وتتفق النتائج ال ، المهنيين

أوضحت أهمية الشعور بالرضا والسعادة أثناء تقديم الخدمات العالجية لمشكالت العمالء 
( والتي أوضحت ضرورة تحقيق 2011:،عبد النبي)دراسة  ومساعدتهم التعامل معها منها

ديد واالبتكار في عمله وتوفير فرص التدريب للتج الرضا المهني لألخصائي وإتاحة الفرصة
( أثناء العمل مع المسنين، (Dawn Marie,2008والتنمية المهنية له ودراسة داون ماري 

( أثناء التدخل المهني المباشر مع العمالء اللذين لديهم اكتئاب Lopez 2010ودراسة لوبيز:)
 قهري.   

للممارسين هر الرغبة في مساعدة العميل مظا ما مؤداه:نتائج التساؤل الفرعي الثاني: 
ويتضح ذلك من خالل عرض الجدول  اثناء ممارسة الخدمة االجتماعية اإلكلينيكية؟المهنيين 

   التالي:
 اإلكلينيكية االجتماعية الخدمة ممارسة أثناء العميل مساعدة في الرغبة مظاهر يوضح( 5) رقم جدول

 العــــــبــــــــــــارات م
مجموع  باتاالستجا

 األوزان

الوزن 

 المرجح
 الترتيب المتوسط

 ال نادرا   أحيانا   غالبا دائما

1 
أتفانى الي معرفة 

مشكالت العمالء وسبل 

 مواجهتها.
158 82 28 2 - 1206 86.14 4.46 2 

2 

اهتم بتزويد العمالء 

بمعلومات كاملة عن 

طبيعة الخدمات 

 المتاحة.

141 93 32 2 2 1158 82.71 4.28 4 

3 
أستطيع إدارة وتوجيه 

المقابالت لتحقيق 

 األهداف العالجية.
92 128 41 6 - 1107 79.07 4.1 8 

4 
أستطيع تطبيق أساليب 

العالج لمساعدة 

 العميل.
89 119 52 8 2 995 71.07 3.68 11 

5 
أفضل القيام بعمل آخر 

 غير العمل مع االفراد.
84 58 49 38 41 916 65.42 3.39 13 

6 
وضح مواقعِ الخطورة أ

للعميل في حالة 

 استمرار المشكلة.
116 99 46 9 - 1129 80.64 4.18 7 

7 
أستطيع تطبيق 

المقاييس المختلفة أثناء 

 العمل مع االفراد.
63 120 77 8 2 1044 74.57 3.86 10 
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الرغبة في مساعدة يتضح من خالل الجدول السابق مدي اتفاق افراد العينة بالنسبة لبعد 
( % 79ثناء ممارسة الخدمة االجتماعية اإلكلينيكية بنسبة )أين المهنيين للممارسالعميل 
تقديم المساعدة والمساندة والخدمات العالجية للعمالء دون النظر إلى مقابل مادي  فيوتمثلت 

جاءت في المرتبة االولي العبارة أثناء ممارسة الخدمة االجتماعية اإلكلينيكية، و  أو معنوي 
( 1256بمجموع وزني)لمهام وااللتزامات الواجب علي العميل القيام بها باوالخاصة  (9رقم)

بالتقاني الي ( والخاصة 1وجاءت في المرتبة الثانية العبارة رقم ) (،89.71ووزن مرجح )
(، 86.14( ووزن مرجح )12.6بمجموع وزني ) معرفة مشكالت العمالء وسبل مواجهتها
بالسعي للدفاع عن مصالح العمالء ( والخاصة 8)وجاءت في المرتبة الثالثة العبارة رقم 

وجاءت في المرتبة الرابعة العبارة  (،82.78( ووزن مرجح )1159بمجموع وزني )وحقوقهم 
بمجموع بتزويد العمالء بمعلومات كاملة عن طبيعة الخدمات المتاحة ( والخاصة 2رقم )
( 12لعبارة رقم )(، وجاءت في المرتبة الخامسة ا82.71( ووزن مرجح )1158وزني)

( ووزن مرجح 1151بمجموع وزني )بدراسة وتحليل جوانب شخصية العميل والخاصة 
بالحرص على تحمل ( والخاصة 11وجاءت في المرتبة السادسة العبارة رقم ) (،82.21)

(، وجاءت في 82.14( ووزن مرجح )1150بمجموع وزني)المسئولية المهنية عن العميل 
بتوضيح مواقِع الخطورة للعميل في حالة استمرار ( والخاصة 6رة رقم )المرتبة السابعة العبا

8 
أسعى للدفاع عن 

مصالح العمالء 

 وحقوقهم.
165 69 28 2 6 1159 82.78 4.42 3 

9 
لمهام أوضح ا

وااللتزامات الواجب 

 علي العميل القيام بها.
142 86 32 8 1 1256 89.71 4.65 1 

10 
المجتمع ال يقدر عمل 

االخصائي في تقديم 

 الخدمات العالجية.
14 50 86 45 75 927 66.21 3.43 12 

11 
احرص على تحمل 

المسئولية المهنية عن 

 .العميل
154 64 32 8 12 1150 82.14 4.25 6 

12 
أقوم بدراسة وتحليل 

جوانب شخصية 

 العميل.
127 95 36 10 2 1151 82.21 4.26 5 

13 
ال امتلك المعارف 

المرتبطة بالممارسة 

 اإلكلينيكية.
35 64 83 49 39 803 57.35 2.97 14 

14 

أتمكن من توظيف 

المداخل العالجية 

الحديثة في التعامل 

 العمالء.

65 122 73 3 7 1045 74.64 3.87 9 

   15046 189 198 695 1249 1445 2320 المجموع

 3.98  1074 13.5 14.14 49.64 9.21 103.2 145 المتوسط
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(، وجاءت في المرتبة الثامنة العبارة رقم 80.64( ووزن مرجح )1129بمجموع وزني)المشكلة 
( ووزن 1107بمجموع وزني)هداف العالجية بإدارة وتوجيه المقابالت لتحقيق األ( والخاصة 3)

بالتمكن من توظيف ( والخاصة 14تبة التاسعة العبارة رقم )(، وجاءت في المر 79.07مرجح )
 (،74.64( ووزن مرجح )1045بمجموع وزني) المداخل العالجية الحديثة في التعامل العمالء

بتطبيق المقاييس المختلفة أثناء العمل ( والخاصة 7وجاءت في المرتبة العاشرة العبارة رقم )
( وجاءت في المرتبة الحادية عشر 74.57رجح )( ووزن م1044بمجموع وزني)مع االفراد 

( ووزن 995بمجموع وزني)بتطبيق أساليب العالج لمساعدة العميل ( والخاصة 4العبارة رقم )
بان المجتمع ال ( والخاصة 10وجاءت في المرتبة الثانية عشر العبارة رقم ) (71.07مرجح )

( ووزن مرجح 927وزني)بمجموع  يقدر عمل االخصائي في تقديم الخدمات العالجية
بالقيام بعمل آخر غير  ( والخاصة5العبارة رقم ) ( وجاءت في المرتبة الثالثة عشر66.21)

( وجاءت في المرتبة الرابعة 65.42( ووزن مرجح )916بمجموع وزني)العمل مع االفراد 
ية بعدم امتالك المعارف المرتبطة بالممارسة اإلكلينيك( والخاصة 13عشر العبارة رقم )

للرغبة في مساعدة العميل وتؤكد النتائج السابقة  المظاهر ( 57.35( ووزن مرجح )803)
ممارسة الخدمة االجتماعية اإلكلينيكية، وتتفق النتائج السابقة مع ما أوضحته العديد  اثناء 

في مساعدة العميل واالستعداد  الرغبة من الدراسات والبحوث السابقة والتي أوضحت أهمية
( 372-341 ص ص: 1999)الدامغ،منها  ممارسة الخدمة االجتماعية اإلكلينيكيةأثناء 

العميل وكسب ثقته واستدراجه للكالم وإلغاء التوقعات المسبقة لديه  أهمية تقبل توالتي حدد
والوضوح والتفاوض معه وامتصاص غضبه ونزع أسلحة الدفاعية ومساعدته على التفكير 

( وأوضحت اآلليات التي يمكن 3148-3057 ص ص: 2012، المنطقي ودراسة )مبروك
 من خاللها إحداث التكامل بين المعارف المتنوعة التي تستند عليها الممارسة اإلكلينيكية. 

 أثناء المهنيين للممارسين المهني الطموح مظاهر ما: مؤداه :الثالث الفرعي التساؤل نتائج
 :التالي الجدول عرض خالل من لكذ ويتضح اإلكلينيكية؟ االجتماعية الخدمة ممارسة
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 اإلكلينيكية االجتماعية الخدمة ممارسة أثناء المهني الطموح مظاهر يوضح( 6) رقم جدول 

 العــــــبــــــــــــارات م
مجموع  االستجابات

 األوزان
الوزن 
 المرجح

 المتوسط
التر
 ال نادرا   أحيانا   غالبا دائما تيب

1 
ائم احرص على االطالع الد

 على المداخل العالجية الحديثة.
107 89 72 2 - 1111 74.06 4.11 7 

2 
اتمني االستمرار في تقديم 

خدمات العالجية للعمالء بصفة 
 دائمة.

159 67 28 14 2 1167 77.8 4.32 4 

3 
أسعى البتكار أساليب جديدة في 
 ممارسة العالج االجتماعي.

100 106 52 10 2 1102 73.46 4.08 9 

4 
سعي الي امتلك مهارات ا

الممارسة اإلكلينيكية المرتبطة 
 .بالعمل 

95 101 64 8 2 1089 72.6 4.03 10 

5 
يتيح لي العمل مع العمالء 
 توسيع دائرة عالقاتي.

128 83 45 11 3 1132 75.46 4.19 5 

6 
ال يوفر لي عملي مع األفراد 
فرصة الترقي لمستوي وظيفي 

 أعلي.
92 69 44 29 36 658 46.86 3.56 15 

7 
عملي كممارس إكلينيكي يتيح 
الفرصـة للترقيـة والتقـدم 

 مستقبال  
96 106 54 8 6 1088 72.53 4.02 11 

8 
أحتاج إلشراف مهني متخصص 
الكتساب مهارات العمل مع 

 االفراد
152 83 29 4 2 1189 79.26 4.40 2 

9 
عملي يمكنني مـن االسـتفادة 
بقدراتي ومهارتي في مساعدة 

 العمالء
125 118 20 6 1 1170 78.0 4.33 3 

1
0 

أسعى للحصول على دورات 
تدريبية في الممارسة 

 اإلكلينيكية.
83 80 73 24 10 1012 67.46 3.74 12 

1
1 

تواجهني معوقات أعجز عن 
 مواجهتها في عملي مع األفراد.

11 40 106 65 48 1109 73.93 4.10 8 

1
2 

أجد صعوبة في تطبيق 
المداخل العالجية مع النظريات و

 العمالء.
38 49 105 53 25 788 52.53 2.91 14 

1
3 

اسعي لتوفير بيئية مناسبة 
 لممارسة العالج االجتماعي.

113 114 24 16 3 1128 75.2 4.17 6 

1
4 

اسعي لزيادة المخصصات 
المالية لبرامج للعالج 

 االجتماعي.
70 74 75 34 17 956 63.73 3.54 13 

1
5 

عدة العمالء يتيح العمل لمسا
 الفرصة للتفاعل مع األخـرين.

154 86 27 1 2 1199 79.93 4.44 1 

 1523 المجموع
126
5 

818 285 159 
1589
8 

   

 المتوسط
101.
5 

53.7 
54.
5 

19 
10.
6 

1059  3.92  
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فاق افراد العينة بالنسبة لبعد الطموح المهني يتضح من خالل الجدول السابق مدي ات
 للممارسين

وتمثل ذلك طموح ( % 78اإلكلينيكية بنسبة ) لممارسة الخدمة االجتماعيةالمهنيين  
بمستوي متقدم ومتجدد يعتمد الممارسين في االستمرار في تقديم خدمات العالج االجتماعي 

اعلية في توظيف النظريات والمداخل العالجي على الوسائل واألساليب المبتكرة والتي تساهم بف
( 15رقم)جاءت في المرتبة االولي العبارة أثناء ممارسة الخدمة االجتماعية اإلكلينيكية، و 

( 1199بمجموع وزني) بالعمل لمساعدة العمالء يتيح الفرصة للتفاعل مع األخـرينوالخاصة 
باالحتياج ( والخاصة 8ة رقم )(، وجاءت في المرتبة الثانية العبار 79.73ووزن مرجح )

( ووزن 1189بمجموع وزني )إلشراف مهني متخصص الكتساب مهارات العمل مع االفراد 
العمل يمكنه ان هذا ب ( والخاصة9(، وجاءت في المرتبة الثالثة العبارة رقم )79.26مرجح )

ن مرجح ( ووز 1170بمجموع وزني )في مساعدة العمالء  همـن االسـتفادة بقدراته ومهارت
باالستمرار في تقديم خدمات ( والخاصة 2وجاءت في المرتبة الرابعة العبارة رقم ) (78.0)

(، وجاءت في 77.8( ووزن مرجح )1167بمجموع وزني) العالجية للعمالء بصفة دائمة
بالعمل مع العمالء يتيح توسيع دائرة عالقاته ( والخاصة 5المرتبة الخامسة العبارة رقم )

(، وجاءت في المرتبة السادسة العبارة رقم 75.46( ووزن مرجح )1132) بمجموع وزني
بمجموع بالسعي لتوفير بيئية مناسبة لممارسة العالج االجتماعي ( والخاصة 13)

( والخاصة 1)(، وجاءت في المرتبة السابعة العبارة رقم 75.2( ووزن مرجح )1128وزني)
( ووزن 1111بمجموع وزني)جية الحديثة بالحرص على االطالع الدائم على المداخل العال

بالمعوقات التي ( والخاصة 11(، وجاءت في المرتبة الثامنة العبارة رقم )74.06مرجح )
(، 73.83( ووزن مرجح )1109بمجموع وزني)يعجز عن مواجهتها في عمله مع األفراد 
يب جديدة في بالسعي البتكار أسال( والخاصة 3وجاءت في المرتبة التاسعة العبارة رقم )

وجاءت في  (،73.46( ووزن مرجح )1102بمجموع وزني)ممارسة العالج االجتماعي 
بالسعي الي امتلك مهارات الممارسة اإلكلينيكية ( والخاصة 4المرتبة العاشرة العبارة رقم )
( وجاءت في المرتبة 74.57( ووزن مرجح )1044بمجموع وزني)المرتبطة بالعمل مع االفراد 

إكلينيكي يتيح الفرصـة للترقيـة والتقـدم  عمل كممارسبال( والخاصة 7شر العبارة رقم )الحادية ع
وجاءت في المرتبة الثانية عشر العبارة  (72.53( ووزن مرجح )1088بمجموع وزني)مستقباًل 

بمجموع  بالحصول على دورات تدريبية في الممارسة اإلكلينيكية( والخاصة 10) رقم
( 14( وجاءت في المرتبة الثالثة عشر العبارة رقم )67.46ح )( ووزن مرج1012وزني)

( 63.73( ووزن مرجح )956بمجموع وزني)بالسعي لزيادة المخصصات المالية والخاصة 
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بالصعوبة في تطبيق النظريات ( والخاصة 12العبارة رقم ) وجاءت في المرتبة الرابعة عشر
وجاءت في المرتبة الخامسة ( 52.53) ( ووزن مرجح788)والمداخل العالجية بمجموع وزني 

( بالعمل مع األفراد ال يوفر فرصة الترقي لمستوي وظيفي أعلي بمجموع 6عشر العبارة رقم )
وتتفق النتائج السابقة مع ما أوضحته العديد من ( 46.86( ووزن مرجح )658وزني)

في تنمية  ي الطموح المهني كبعد أساسالدراسات والبحوث السابقة والتي أوضحت أهمية 
عالقة إيجابية بين االلتزام ي أثبتت وجود ت( وال2014: )الساعديدراسةمنها  الدافعية المهنية

( 2017 : )الرفوعأثناء العمل ودراسة األكاديمي وكل من الطموح المهني والطموح األكاديمي 
ى األداء والتي أوضحت أهمية زيادة مستوى الطموح المهني، والذي يسهم بدوره في رفع مستو 

 الوظيفي
 المهنيين للممارسين المهني اإلنجاز دافع مظاهر ما :مؤداهنتائج التساؤل الفرعي الرابع: 

 الجدول عرض خالل من ذلك ويتضح اإلكلينيكية؟ االجتماعية الخدمة ممارسة اثناء أثناء
  :التالي

 تماعيةاالج الخدمة ممارسة أثناء المهني اإلنجاز دافع مظاهر يوضح( 7) رقم جدول
 اإلكلينيكية

مجموع  االستجابات  
 األوزان

الوزن 
 المرجح

 الترتيب المتوسط
 ال نادرا   أحيانا   غالبا دائما

1 
تحقيق أهـداف مساعدة العمالء 

 يعتبـر تحقيقـا  ألهدافي.
164 69 27 8 2 1186 79.06 4.39 3 

2 
يتعاون زمالئي معي إلنجاز 
 اهداف مساعدة للعمالء.

97 70 89 12 2 1058 70.53 3.91 9 

3 
أشارك في القرارات المهنية 
 المتعلقة بمشكالت العميل.

88 87 69 16 10 1037 69.13 3.84 11 

4 
أتمكن من إعداد الصياغات 
التشخيصية المالئمة لمشكالت 

 العمالء.
86 104 66 14 - 1072 71.53 3.97 6 

5 
احرص على اكتساب المهارات 

عالج المهنية لممارسة ال
 االجتماعي

158 99 11 2 - 1221 81.4 4.52 2 

6 
امتلك المهارات األساسية 
 المرتبطة بالتعامل مع العمالء.

69 131 65 2 3 1071 71.4 3.96 7 

7 
أجد صعوبة في توظيف أساليب 
 العالج مع مشكالت العمالء.

23 38 134 53 22 823 54.86 3.04 14 

8 
العمل مع االفراد ال يتيح لي 

 ص االبتكار والتجديد.فر
105 66 37 35 27 538 53.86 2.15 15 

9 
احرص على التعاون مع الزمالء 

 من اجل مساعدة العميل.
155 62 47 4 2 1154 76.93 4.27 4 

10 
أقدم خدمات العالج االجتماعي 

 بدرجة كفاءة عالية.
65 136 62 1 6 1063 70.86 3.93 8 

11 
اتحمل مسؤولية إعداد وتنفيذ 

 مقابالت العالجية مع العمالء.ال
107 111 35 10 7 1111 74.06 4.11 5 

12 
تحبطني ضغوط العمل 

 وصعوباته عن مساعدة العمالء.
17 43 112 61 37 868 57.86 3.21 13 
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دافع اإلنجاز المهني يتضح من خالل الجدول السابق مدي اتفاق افراد العينة بالنسبة لبعد 
من الرغبة في اإلجادة  وتمثل ذلك( % 76لممارسة الخدمة االجتماعية اإلكلينيكية بنسبة )

من اجل تقديم الخدمات  المهني انجاز المهام التي يقوم بها الممارسواالمتياز في تحقيق 
جاءت في المرتبة االولي العبارة أثناء ممارسة الخدمة االجتماعية اإلكلينيكية، و العالجية 

 بمجموع وزنيببذل قصارى الجهد من أجل توفير احتياجات للعمالء ( والخاصة 15رقم)
( والخاصة 5ي المرتبة الثانية العبارة رقم )(، وجاءت ف82.26( ووزن مرجح )1234)

( 1221بمجموع وزني )بالحرص على اكتساب المهارات المهنية لممارسة العالج االجتماعي 
بتحقيق أهـداف  ( والخاصة1(، وجاءت في المرتبة الثالثة العبارة رقم )81.4ووزن مرجح )

(، وجاءت 79.6( ووزن مرجح )1168بمجموع وزني )مساعدة العمالء يعتبـر تحقيقـًا ألهدافه 
بالحرص على التعاون مع الزمالء من اجل ( والخاصة 9في المرتبة الرابعة العبارة رقم )

(، وجاءت في 76.93( ووزن مرجح )1145بصفة دائمة بمجموع وزني) مساعدة العميل
العالجية  بتحمل مسؤولية إعداد وتنفيذ المقابالت( والخاصة 11المرتبة الخامسة العبارة رقم )

(، وجاءت في المرتبة السادسة 74.07( ووزن مرجح )1111بمجموع وزني )مع العمالء 
( والخاصة بالسعي لتوفير بيئية مناسبة لممارسة العالج االجتماعي بمجموع 13العبارة رقم )

( والخاصة 6)(،وجاءت في المرتبة السابعة العبارة رقم 71.53( ووزن مرجح )1072وزني)
( ووزن مرجح 1072بمجموع وزني)مهارات األساسية المرتبطة بالتعامل مع العمالء ال بامتالك

بتقدم خدمات العالج ( والخاصة 10(، وجاءت في المرتبة الثامنة العبارة رقم )51.73)
وجاءت في  (،70.86( ووزن مرجح )1063بمجموع وزني)االجتماعي بدرجة كفاءة عالية 

بتعاون الزمالء معه إلنجاز اهداف مساعدة للعمالء والخاصة  (2المرتبة التاسعة العبارة رقم )
( 13وجاءت في المرتبة العاشرة العبارة رقم ) (،70.53( ووزن مرجح )1058بمجموع وزني)

بالتمتع بدرجة عالية من المثابرة في تنفيذ برامج التدخل العالجي بمجموع  والخاصة
( 3ة الحادية عشر العبارة رقم )وجاءت في المرتب( 69.26( ووزن مرجح )1039وزني)

( 1037بمجموع وزني) بالمشارك في القرارات المهنية المتعلقة بمشكالت العميل والخاصة

13 
اتمتع بدرجة عالية من المثابرة 
 في تنفيذ برامج التدخل العالجي.

91 115 35 8 3 1039 69.26 3.83 10 

14 
درة في التغلب على لدي الق

 معوقات تقديم المساعدة للعمالء.
57 127 73 10 3 1035 69.00 3.83 12 

15 
ابذل قصارى جهدي من أجل 
 توفير احتياجات للعمالء.

174 77 16 - 3 1234 82.26 4.57 1 

 المجموع
 145

6 
133
5 

878 236 127 
1551
5 

  

 المتوسط
 97.0

6 
89 

58.5
3 

15.
8 

8.4 1034  3.83 

 %76جة النسبية لقياس البعد                                             الدر
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بالقدرة في ( والخاصة 14وجاءت في المرتبة الثانية عشر العبارة رقم ) (69.13ووزن مرجح )
 (69.0مرجح )( ووزن 1035بمجموع وزني)التغلب على معوقات تقديم المساعدة للعمالء 
ضغوط العمل وصعوباته عن ب ( والخاصة12وجاءت في المرتبة الثالثة عشر العبارة رقم )

( وجاءت في المرتبة الرابعة عشر 57.56( ووزن مرجح )868بمجموع وزني)مساعدة العمالء 
بمجموع وزني الخاصة بصعوبة توظيف أساليب العالج مع مشكالت العمالء  (7العبارة رقم )

الخاصة ( 8( وجاءت في المرتبة الخامسة عشر العبارة رقم )54.86وزن مرجح )( و 832)
( ووزن مرجح 538بمجموع وزني) بالعمل مع االفراد ال يتيح له فرص االبتكار والتجديد

لممارسة  لبعد الدافع لإلنجاز المهني( وتؤكد النتائج السابقة  المظاهر المختلفة 53.86)
كية، وتتفق النتائج السابقة مع ما أوضحته العديد من الدراسات الخدمة االجتماعية اإلكليني

في تنمية ركزت على الدافع لإلنجاز المهني لدي الممارسين المهنيين والبحوث السابقة والتي 
(.عن أهمية تحديد Thrash, & Elliot, 2001دراسة التهيج، وإليوت )الدافعية المهنية منها 

( التي اهتمت بدراسة دوافع 2016:  ودراسة )المعصبز، االهدف في تنمية الدافعية لإلنج
     التدخل العالجي في الخدمة االجتماعية اإلكلينيكية .

  مؤداه:: الثانيالرئيسي نتائج التساؤل 
مستوى الدافعية المهنية لممارسة الخدمة االجتماعية اإلكلينيكية للممارسين المهنيين وفقًا  ما 

 ويتضح ذلك من خالل عرض الجدول التالي:   ة؟الممارسة المهني لمجاالت
 هنيين وفقًا لمجاالت الممارسة المهنيةللممارسين الممستوى الدافعية المهنية ( 8جدول رقم ) 

يتضح من الجدول السابق والخاص بمستوى الدافعية المهنية للممارسين المهنيين وفقًا     
مستوى الدافعية المهنية للممارسين المهنيين كانت متقاربة بين لمجاالت الممارسة المهنية أن 

 المجاالت
 متوسط االستجابات

 حسابي

إنحراف 

 معياري

النسبة 

 المئوية
 الترتيب

 ال نادرا   أحيانا   غالبا دائما

المجال 

 المدرسي
4012 1924 904 256 136 4.3 0.95 86 2 

المجال 

 الطبي
384 268 124 44 12 4.16 0.96 83.2 4 

مجال 

اية رع

 اإلعاقة

1684 784 276 108 92 4.31 1 86.2 1 

مجال 

رعاية 

 الطفولة

1488 656 476 192 196 4.01 1.22 80.2 6 

مجال 

رعاية 

 المرأة

912 324 236 136 120 4.03 1.27 80.6 5 

مجاالت 

 أحري
792 444 192 68 40 4.22 1 84.4 3 
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وكانت مرتفعة بدرجة كبيرة  ،( %80.2،  %86.2 جميع المجاالت حيث تراوحت ما بين )
مما يؤكد أهمية الدافعية المهنية لممارسة الخدمة االجتماعية اإلكلينيكية  للممارسين المهنيين

في تحقيق اهداف الممارسة في الواقع الميداني وتتفق هذه النتائج ما أوضحت  ودورها الفعال
والتي  ((Miller, Rollnick :,2002 رولنيك و ميلر الدراسات السابقة منها دراسة  العديد من

ركزت على  دور الدافعية في دعم الكفاءة الذاتية والتعبير عن التعاطف مع العمالء  والحد 
المهارات األساسية للدافعية منها  من التناقض والمقاومة أثناء التعامل مع العمالء وأوضحت

( 2017: البراكودراسة ) ،ةاالستماع التأملي، االستجابة لتغيير الكالم واالستجابة للمقاوم
كما أن الجوانب المادية والمعنوية  لدى معلمات صعوبات التعلم الدافعية المهنيةلمستوي 

مجال رعاية احتل و الزميالت وأولياء األمور تؤثر أحياًنا على الدافعية المهنية.  والعالقة مع
لعمل في مجال ذوي ويرجع ذلك إلى طبيعة ا( 86.2المرتبة األولى بنسبة )ذوي اإلعاقة 

والذي يحتاج ممارس مهني لديه االستعداد الداخلي والرغبة الذاتية لعمل مع الفئات  اإلعاقة
)علي، المتعددة والتصنيفات المخلفة لذوي اإلعاقة التي تحتاج مزيد من الرعاية واالهتمام 

بنسبة وجاء المجال المدرسي في المرتبة الثانية ( 2007ماهر أبو المعاطي وآخرون :
والتي تمثلت في مجال  (84.4، وجاءت المجاالت األخرى في المرتبة الثالثة بنسبة )(86.0)

 ، وجاءرعاية المسننين ومجال الكوارث واألزمات ومجال التنمية االجتماعية ومجال الشباب
( وجاء مجال رعاية المرأة في المرتبة الخامسة بنسبة 83.2الطبي في المرتبة الرابعة بنسبة )

وتتفق هذه النتائج ( 80.2( وجاء في المرتبة األخيرة  مجال رعاية الطفولة بنسبة)80.6)
رفع مستوى ب( التي أهتمت 2011 :أيضا مع ما توصلت الدراسات السابقة منها دراسة )إبراهيم

كيفية وضع المعارف و  المهنية الدافعية األداء المهني لألخصائيين االجتماعيين وتحقيق
( التي 2016ودراسة )المعصب: مهارات في موضع التطبيق في الممارسة، والخبرات وال

 .اهتمت بالتدخل العالجي للخدمة االجتماعية اإلكلينيكية 
معوقات تنمية الدافعية المهنية لممارسة الخدمة  ما مؤداه: :الثالثالرئيسي نتائج التساؤل 

 خالل من ذلك ويتضح ميداني؟في الواقع ال للممارسين المهنيين اإلكلينيكية االجتماعية
           التالي: الجدول وذلك المهنيين الممارسين ذكرها التي المعوقات حصر خالل من ذلك ويتضح
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 ( معوقات تنمية الدافعية المهنية لممارسة الخدمة االجتماعية اإلكلينيكية9رقم ) جدول

للممارسين المهنيين افعية المهنية اص بمعوقات تنمية الديتضح من الجدول السابق والخ
من خالل حصر المعوقات التي ذكرها وذلك لممارسة الخدمة االجتماعية اإلكلينيكية 

في المعوقات لى الترتيب ع ثالثة محاور أساسية تمثلت إلىالممارسين المهنيين تم تصنيفها 
المعوقات  ة وأخيراالمعوقات المرتبطة بمؤسسات الممارسثم المرتبطة بالممارسين المهنيين 

( والخاصة بضعف 7، وجاءت الفقرة رقم)المرتبطة بطبيعة الممارسة اإلكلينيكية بصفة عامة
جاءت في ثم  (،% 96وقصور مهارات الممارس اإلكلينيكي في المرتبة االولي بنسبة )

ية للممارس ( والخاصة بعدم تنظيم دورات تدريبية لتنمية دافعية المهن8المرتبة الثانية الفقرة رقم)

 الـــــعـــــبــــــــارات م المعوقات
التكرا
 ر

 النسبة
يالترت
 ب

معوقات 
مرتبطة 
بالممارسين 
 المهنيين

 3 %80 215 شعور الممارس اإلكلينيكي بعدم االستقاللية في أداء العمل. 1

2 
افتقاد الممارس اإلكلينيكي إلى الهوية المهنية أثناء أداء العمل 

 المهني.
210 78% 4 

3 
عدم وجود تعاون بين الممارس اإلكلينيكي والعمالء في تنفيذ 

 ج العالجيةالبرام
100 37% 12 

4 
شعور الممارس اإلكلينيكي بالدونية بجانب التخصصات 

 األخرى.
150 56% 10 

 6 %76 205 الشعور باإلحباط من جانب الممارس اإلكلينيكي 5

 4 %78 210 عدم توافر الرغبة والحماس من جانب الممارس اإلكلينيكي 6

 1 %96 260 ضعف وقصور مهارات الممارس اإلكلينيكي 7

8 
عدم تنظيم دورات تدريبية لتنمية دافعية المهنية للممارس 

 اإلكلينيكي.
250 93% 2 

معوقات 
مرتبطة 
بمؤسسات 
 الممارسة

9 
عدم اهتمام المسئولين بممارسة الخدمة االجتماعية 

 اإلكلينيكية.
190 70% 8 

10 
نها نظرة المسئولين إلى مكانة الخدمة االجتماعية اإلكلينيكية بأ

 أقل من غيرها.
200 74% 7 

11 
اللوائح التنظيمية التي تعوق األداء المهني لألخصائي 

 االجتماعي اإلكلينيكي
156 57% 9 

12 
الصراع الدائم بين الممارس اإلكلينيكي وفريق العمل 

 بالمؤسسات.
100 37% 12 

13 
عدم تخصص األماكن والمواد المادية لممارسة الخدمة 

 إلكلينيكية.االجتماعية ا
150 55% 11 

معوقات 
مرتبطة 
بطبيعة 
الممارسة 
اإلكلينيكية 
 بصفة عامة

14 
ضعف المكانة المهنية المرتبطة بممارسة الخدمة االجتماعية 

 اإلكلينيكية.
90 33% 14 

15 
عدم وجود ضوابط مهنية لممارسة الخدمة االجتماعية 

 اإلكلينيكية.
80 29% 15 

16 
اولة المهنية للخدمة االجتماعية عدم وجود ترخيص للمز

 اإلكلينيكية.
15 5% 17 

17 
عدم االستفادة من الدراسات واألبحاث في الخدمة االجتماعية 

 اإلكلينيكية
13 4% 18 

18 
عدم التقدير المجتمعي لممارسة الخدمة االجتماعية 

 اإلكلينيكية.
19 7% 16 
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والخاصة بشعور  (1( وجاءت في المرتبة الثالثة الفقرة رقم )% 93بنسبة ) اإلكلينيكي
في المرتبة  ( وجاءت% 80بنسبة ) الممارس اإلكلينيكي بعدم االستقاللية في أداء العمل

ء والخاصة بافتقاد الممارس اإلكلينيكي إلى الهوية المهنية أثنا (2كل من الفقرة رقم ) ةالرابع
( والخاصة بعدم توافر الرغبة والحماس من جانب الممارس 6أداء العمل المهني، والفقرة رقم )

( والخاصة 5لكل منهما، وجاءت في المرتبة السادسة الفقرة رقم) (% 78بنسبة ) اإلكلينيكي
( ، وجاءت في المرتبة % 76) بنسبة الشعور باإلحباط من جانب الممارس اإلكلينيكيب

( والخاصة بنظرة المسئولين إلى مكانة الخدمة االجتماعية اإلكلينيكية 10قرة رقم)السابعة الف
( والخاصة بعدم 9وجاءت في المرتبة الثامنة الفقرة رقم) (% 74بأنها أقل من غيرها بنسبة )

وجاءت في المرتبة  (% 70اهتمام المسئولين بممارسة الخدمة االجتماعية اإلكلينيكية بنسبة )
( والخاصة باللوائح التنظيمية التي تعوق األداء المهني لألخصائي 11قرة رقم)التاسعة الف

( والخاصة 4وجاءت في المرتبة العاشرة الفقرة رقم) (% 57االجتماعي اإلكلينيكي بنسبة )
وجاءت  (،% 56بشعور الممارس اإلكلينيكي بالدونية بجانب التخصصات األخرى بنسبة )

( والخاصة بعدم تخصص األماكن والمواد المادية 13رة رقم)في المرتبة الحادية عشر الفق
كل وجاءت في المرتبة الثانية عشر  (% 55لممارسة الخدمة االجتماعية اإلكلينيكية بنسبة )

عدم وجود تعاون بين الممارس اإلكلينيكي والعمالء في تنفيذ ( والخاصة ب3رقم) الفقرة من
اصة بالصراع الدائم بين الممارس اإلكلينيكي وفريق ( والخ12والفقرة رقم) البرامج العالجية،

لكل منهما، وجاءت في المرتبة الرابعة عشر الفقرة  (% 37بنسبة )العمل بالمؤسسات 
( والخاصة بعدم ضعف المكانة المهنية المرتبطة بممارسة الخدمة االجتماعية 14رقم)

( والخاصة بعدم 15لفقرة رقم)وجاءت في المرتبة الخامسة عشر ا،  (% 33اإلكلينيكية بنسبة)
وجاءت في  (% 33وجود ضوابط مهنية لممارسة الخدمة االجتماعية اإلكلينيكية بنسبة)

( والخاصة بعدم التقدير المجتمعي لممارسة الخدمة 18المرتبة السادسة عشر الفقرة رقم)
( 16)وجاءت في المرتبة السابعة عشر الفقرة رقم (% 7االجتماعية اإلكلينيكية بنسبة)

 (% 5والخاصة بعدم وجود ترخيص للمزاولة المهنية للخدمة االجتماعية اإلكلينيكية بنسبة)
( والخاصة بعدم االستفادة من الدراسات 17وجاءت في المرتبة الثامنة عشر الفقرة رقم)
، وتتفق النتائج السابقة مع ما (% 4بنسبة) واألبحاث في الخدمة االجتماعية اإلكلينيكية

نتائج العديد من الدراسات والبحوث السابقة والتي أوضحت العديد من المعوقات يه توصلت إل
 وما كريستالويلسون دراسة منها المرتبطة بالدافعية المهنية أثناء ممارسة العمل المهني 

(Wilson & McCrystal,:2007 التي أوضحت  وجود العديد من المعوقات التي تواجه )
 بالنتي وأوكيفودراسة كل من   دمة االجتماعيةالدوافع للمتخصصين في الخ
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بين دافع  ( والتي اهتمت بدراسة العالقةPlante, O’Keefe, & Théorêt,:2013)وتوريت
اإلنجاز ونظريات التوقع في التنبؤ بالنتائج ذات الصلة باإلنجاز مؤكدة علي المفاهيم النظرية 

التي  أن أبرز المعوقاتالتي ذكرت ( 2017العواودة ، أمل سالم :) ةللدافع والعاطفة، ودراس
، وفي ضوء النتائج السابقة يمكن القول بأن هناك  ألخصائيينبرامج التدخل المهني لتواجه 

للممارسين المهنيين لممارسة الخدمة  العديد من المعوقات التي تعوق تحقيق الدافعية المهنية
ة بالممارسين المهنيين أنفسهم أو معوقات مرتبطاالجتماعية اإلكلينيكية سواء كانت هذه ال

أو معوقات مرتبطة بطبيعة الممارسة اإلكلينيكية بصفة معوقات مرتبطة بمؤسسات الممارسة 
 المعوقات.على هذه  عامة لذلك نحاول فيما يلي تصميم برنامج للتغلب

 ينيكيةلممارسة الخدمة االجتماعية اإلكل المقترح لتنمية الدافعية المهنيةبرنامج ال :ثامناً 
 للممارسين المهنيين

 برنامجال ما ومؤداه: .الرابع الرئيسي اإلجابة على التساؤل يتمهذا البرنامج ومن خالل وضع  
  المهنيين؟للممارسين  اإلكلينيكيةلممارسة الخدمة االجتماعية  المقترح لتنمية الدافعية المهنية

ونتائج البحوث والدراسات السابقة اإلطار النظري للدراسة  ضوء البرنامج فيتم وضع هذا و   
لممارسة  للممارسين المهنيين المرتبطة بموضوع الدراسة ونتائج الدراسة الحالية للدافعية المهنية

وفي ضوء النتائج التي تم  الميدانية الخدمة االجتماعية اإلكلينيكية التي توصلت إليها الدراسة
نة مع الخبراء والمتخصصين والممارسين التوصل إليها أثناء إجراء المقابالت شبة المقن

لتنمية الدافعية المهنية  المقترح برنامجوضع التم  لباحثوفي ضوء الخبرة الميدانية لالمهنيين 
 في ضوء ما يلي: لممارسة الخدمة االجتماعية اإلكلينيكيةللممارسين المهنيين 

لتنمية عاليات المنظمة سلسلة من اإلجراءات والعمليات والف المقترحبرنامج ماهية ال -1
ممارسين المهنيين من خالل استثارة للالدافعية المهنية لممارسة الخدمة االجتماعية اإلكلينيكية 

لالستمتاع و الدافعية الذاتية والرغبة الداخلية لهذه الممارسة وتنمية االستعداد الشخصي لديهم 
ية أثناء التعامل مع عالاءة وفالمهني وتنمية الدافع المهني لتقديم خدمات عالجية أكثر كف

 العمالء.
األطر النظرية  على الباحث في وضع هذا التطور استند :للبرنامجاألسس العلمية -2

المرتبطة بالمداخل العالجية في خدمة الفرد وفق سلسلة من اإلجراءات والعمليات والفعاليات 
 اإلكلينيكية.جتماعية لتنمية الدافعية المهنية لممارسة الخدمة االوالمخططة  المنظمة

للممارسين تنمية الدافعية المهنية  إلى البرنامج: يسعي هذا المقترح البرنامجأهداف -3
تنمية وتدعيم الجوانب ويتم ذلك من خالل  لممارسة الخدمة االجتماعية اإلكلينيكيةالمهنيين 

  التالية:
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ء ممارسة الخدمة االجتماعية تنمية االستمتاع باألداء المهني للممارسين المهنيين اثنا –أ 
 .اإلكلينيكية

تنمية الرغبة في مساعدة العميل للممارسين المهنيين أثناء ممارسة الخدمة االجتماعية  -ب
 .اإلكلينيكية

 تنمية الطموح المهني للممارسين المهنيين اثناء ممارسة الخدمة االجتماعية اإلكلينيكية -ج
سين المهنيين أثناء ممارسة الخدمة االجتماعية تنمية دافع اإلنجاز المهني للممار  -د

 اإلكلينيكية
لممارسة الخدمة االجتماعية تنمية الدافعية المهنية لالتدريبي  البرنامجخطوات -4

لتنمية الدافعية المهنية لممارسة للخدمة االجتماعية يتطلب العمل المهني   :اإلكلينيكية
للممارسة المهنية والمداخل العالجية التي يعتمد  االستفادة من المعطيات النظريةاإلكلينيكية 

عليها التدخل المهني في العمل مع الحاالت الفردية إال أنه في ضوء أهداف الدراسة الراهنة 
فإن البرنامج التدريبي المقترح يستند على المعطيات النظرية لنظريات الممارسة في الخدمة 

من المفاهيم عن السلوك اإلنساني والبيئة والتي تضم مجموعة  اإلكلينيكية االجتماعية
وبين القيم واألهداف التي تسعى المهنة لتحقيقها مـن ة االجتماعية والتفاعل بينهما مـن جه

وبين األساليب الفنية المحددة والمهارات التي يمكن استخدامها في تحقيق تلك  جهة أخرى،
العمليات المهنية التي تعتمد عليها  ىاألهداف والعمليات لذلك يتضمن البرنامج التدريبي عل

  :وذلك علي النحو التالي اإلكلينيكية نظرية الممارسة
استثارة الدافعية الذاتية لممارسة  تمثل الخطوة األولى في :للتدخلوالتخطيط  عملية التقدير -أ

على في التعرف  اإلكلينيكي التي تساعد األخصائي االجتماعي الخدمة االجتماعية اإلكلينيكية
ما يجب عمله لكي يتمكن من مساعدة العميل من تحسين أداء لوظائفه االجتماعية فهو عبارة 

ويعد التقدير أهم  عن عملية تحديد لطبيعة المشكلة والشخصيات والمواقف المتورطة فيها
التي يكتسب من خاللها تفهمًا للمشكلة اإلكلينيكي  وظيفة بين وظائف العمل االجتماعي

وذلك للوقوف على كل جوانب المشكلة االجتماعية والنفسية وكل   مؤدية إليهاواألسباب ال
ونبدأ الخطوة األولى في عملية التقدير عند يقيام  العوامل المؤثرة فيهـا سواء كانت ذاتية أو بيئية

وتتضح الخطوة الثانية عند يقيام  األخصائي بجمع المعلومات عن الموقف أو المشكلة
المعرفة  لمعلومات التي استقاها حديثًا بالمعلومات التي توفرت لديه مناألخصائي بمقارنة ا

  الخدمة االجتماعية  المتعلقة بممارسة
من خالل برنامج التدخل المهني ل: ويتم ذلك من التنفيذ الفعلي عملية التدخل المهني-ب

تماعية اإلكلينيكية الدافعية الذاتية لممارسة الخدمة االجلتنمية  العديد من المهارات التطبيقية
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 تساعدالتي مهارات اإلكلينيكي بالعديد من التزويد األخصائي االجتماعي  إلىويسعى البرنامج 
تنمية االستمتاع باألداء والطموح المهني وزيادة الرغبة في مساعدة العميل وزيادة دافع على 

وتنمية مهاراته  عمالئه والمساعدة في حل مشكالتهمل هفهماإلنجاز المهني لديه وتنمية 
والتي تتمثل في تقبل العميل وكسب ثقته  لخدمة االجتماعيةالممارسة اإلكلينيكية لالمرتبطة ب
ومهارة التوضيح وإعادة تنظيم  اإلفراغ الوجداني ومهارة التوجيهو  والمعونة النفسيةواالنصات 

 ومهارة الخططز وعرض األفكار ومهارة حل المشكلة ومهارة تقديم النصيحة والمهارة في إنجا
   . للعميل  تنمية القدرات والموارد المتاحة

 ذلك في ضوء العديد من الخطوات المنظمة التي : ويتموالمتابعةعملية التقويم واإلنهاء  -ج
بها لتنمية الدافعية المهنية لممارسة الخدمة االجتماعية اإلكلينيكية وتنمية مهارات  يمكن القيام

ني والطموح المهني وزيادة الرغبة في مساعدة العميل وزيادة دافع االستمتاع باألداء المه
المرتبطة بممارسة ويتطلب ذلك العديد من المهارات الفنية والمهارات التفاعلية اإلنجاز المهني 

 الخدمة االجتماعية اإلكلينيكية
ية البرنامج التدريبي المقترح لتنمية الدافعية المهنية لممارسة الخدمة االجتماع -6

 اإلكلينيكية
لتنمية مستوي الدافعية المهنية لممارسة تحديد المادة العلمية الخاصة بالبرنامج التدريبي  -أ

الخدمة االجتماعية اإلكلينيكية وأبعادها الفرعية المرتبطة بها مثل االستمتاع باألداء المهني 
أن نراعى فى هذه  بوالطموح المهني والرغبة في مساعدة العميل ودافع اإلنجاز المهني ويج

المادة أن تكون وثيقة الصلة بالبرنامج حتى تحقق أهدافه وكذلك تتناسب مع نوعية المتدربين 
 .وتقدم بأسلوب يجذب المتدرب لالستفادة منه

الوسائل المناسبة التي سوف تستخدم لنقل المادة  اختيار التدريبالوسائل المستخدمة في  -ب
 الشرائح،هذه الوسائل عرض  التدريب منكثير في تحقيق اهداف التدريبية إلى المتدرب يساهم 

 السبورة المطبوعات االختيارات 
 العمل.المناقشة والحوار وتبادل الرأي وورش  األساليب المستخدمة في تنفيذ البرنامج: -ج
( ساعة تدريبية موزعة على 20)قرابة البرنامج يستغرق تطبيق  للبرنامج:المدة الزمنية  -د

 يوميًا.( ساعات 5)أيام بواقع  اربعة مدار
يتم تقويم البرنامج تقويمًا مستمرًا أثناء التنفيذ بمشاركة جميع المتدربين  :تقويم البرنامج -ه 

 التدريبي.للبرنامج شامل التقويم ال علىاليوم التدريبي عالوة  وذلك في نهاية
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 محتويات البرنامج التدريبي  -7

 على حرصاً  الوقت استغالل على تساعد بحيث التدريب ادارة مع لها التنظيم يتم الراحة أوقات
 .البرنامج ألهداف وتحقيقاً  والمدربين المتدربين ووقت حةرا

  :مراجع الدراسة
 : المراجع العربية)أ(  

ني لألخصائيين االجتماعيين ( تحديد مستوى جودة األداء المه2011إبراهيم، قصي عبد هللا )
 .1, ع3أم القرى للعلوم االجتماعية، مج  جامعة

 أسسه وتطبيقاته، عمان، دار المسيرة للنشر والتوزيع.(: التعلم 2004أبو عالم، رجاء محمود )
( تنمية الذات المهنية لألخصائيين االجتماعيين في المجال 1999أبو النصر، مدحت محمد )

 .5منظور طريقة تنظيم المجتمع، مجلة كلية اآلداب، جامعة الحلوان، ع  المدرسي من 

 اليوم

 
 الوسيلة الوقت لتدريبيمحتويات البرنامج ا

 

 االول

 التسجيل واستقبال المتدربين والترحيب بهم و

 وعرض محتويات الدورة التدريبية ومناقشة المتدربين فيها. قواعد التدريب وضع

0.60 

 

عرض 

 شرائح

- 

المناقشة 

 والحوار

- 

 ورش

 عمل

ة دور التدريب وأهميته في تنمية الدافعية المهنية وتطوير ممارسة الخدم

 االجتماعية اإلكلينيكية.
0.60 

 0.90 عرض مفهوم الدافعية المهنية وابعادها والنظريات المفسرة لها.

النظريات واالتجاهات والمداخل العالجية التي تساعد الممارس اإلكلينيكي 

 في التعامل مع مشكالت العمالء.
0.90 

 الثاني

 0.90 كلينيكية التعامل معها.المشكالت الفردية ودور الخدمة االجتماعية اإل

عرض مفهوم تقدير الموقف والفرق بين التقدير والتشخيص اإلكلينيكي 

 وجوانب التشخيص لمشكالت العمالء.
0.60 

التعرف على ادوات ووسائل تقدير شخصيته العميل ادوات ووسائل التقدير 

 .اثناء تقدير المشكلة وجوانب شخصية العميللألدوات وعرض نماذج 
0.90 

 0.60 القيم األخالقية في ممارسة الخدمة االجتماعية اإلكلينيكية

 الثالث

متطلبات استثارة الدافعية المهنية لتفعيل ممارسة الخدمة االجتماعية 

 اإلكلينيكية.
0.90 

توظيف أبعاد الدافعية المهينة )االستمتاع باألداء والطموح المهني( لتفعيل 

 ماعية اإلكلينيكية.ممارسة الخدمة االجت
0.60 

مهارات الخدمة االجتماعية اإلكلينيكية في مجاالت الممارسة المهنية عرض 

 نماذج في الواقع الميداني.
0.90 

 0.60 .إلكلينيكيةفي ممارسة الخدمة االجتماعية ا القيم األخالقية

الرا

 بع

 0.90 اإلكلينيكية دافع اإلنجاز المهني ودورة تحقيق ممارسة الخدمة االجتماعية

 0.60 وتدعيم الرغبة في مساعدة العميل. مهارات الممارس المهني

االنهاء وكيفية االعداد له وتهيئة العميل إلنهاء الجهود العالجية ومهارة 

المتابعة وأهميتها وكيفية متابعة التحسن والمحافظة على استمرارية التغييرات 

 يل والمشكلة.التي طرأت على جوانب شخصية العم

0.90 

تقييم البرنامج التدريبي والتعرف علي أراء المتدربين في محتوي البرنامج 

تسليم و والمدربين والوسائل ومكان والتدريب وإجراء القياس البعدي

 الشهادات.

0.60 
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مجتمع العربي السعودي واقع تعليمها (. الخدمة االجتماعية في ال1996آل سعود، الجوهرة )
 ومتطلبات توطينها، الرياض، مكتبة العبيكان.

( تأثير الضغوط العملية على الدافعية المهنية لدى معلمات 2017البراك، سعاد ناصر )
, 6مجلة التربية الخاصة والتأهيل، مؤسسة التربية الخاصة والتأهيل، مجالتعلم، صعوبات 

 .21ع
المفهوم والتوجهات، مجلة  –( الخدمة االجتماعية االكلينيكية 1990حسين )البغدادلي، محمد 

 .2جامعة الملك سعود كلية اآلداب، مج 
( مصادر الضغط المهني، الدافعية لإلنجاز، مصادر الضغط المهني 2018بالش، صليحة )

 .15وعالقتها بالدافعية لإلنجاز، مجلة الحكمة للدراسات التربوية والنفسية، ع
 (. معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، بيروت، مكتبة لبنان.1993ي، أحمد زكي. )بدو 

( توظيف التقنية في الخدمة االجتماعية اإلكلينيكية، 2013البريثن ، عبد العزيز بن عبد هللا)
 .3، ع 25بحث منشور مجلة اآلداب جامعة الملك سعود، مج 

ر لصياغة دستور أخالقي عربي للخدمة ( نحو تصو 2008البريثن ,عبد العزيز بن عبدهللا)
االجتماعية. منشورة في مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية. جامعة 

 .1، ج25حلوان، ع
(، دافعية اإلنجاز والتحصيل الدراسّي، عّمان، المنشاوي للدراسات 2006الترتوري، محمد )

 والبحوث.
بين استخدام نظرية البرمجة اللغوية العصبية من  ( العالقة2012حسن، محمد محمود محمد )

 ،الشباب منظور خدمة الفرد وتنمية األداء المهني لألخصائيين االجتماعيين في مجال رعاية
كلية الخدمة  -مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم االنسانية جامعة حلوان 

(: دافعية اإلنجاز، القاهرة، دار 2000خليفة، عبد اللطيف محمد ).6, ج 33االجتماعية، ع 
 غريب للنشر والتوزيع.

 ( الدوافع واالنفعاالت الرياض، دار الزهراء.2011خليفة، عبد اللطيف وعبد هللا، معتز سيد )
( الخدمة االجتماعية اإلكلينيكية التخصص الجديد في 1999الدامغ، سامي عبد العزيز )

ة االجتماعية والعلوم االنسانية، كلية الخدمة الخدمة االجتماعية مجلة دراسات في الخدم
  .7حلوان، ع  االجتماعية جامعة

( مستوى الطموح المهني لدى العاملين اإلداريين بجامعات جنوب 2017الرفوع، حنين جبريل )
األردن وعالقته باألداء الوظيفي من وجهة نظرهم، مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث في 

  .ا2، ع37مجالتعليم العالي، 
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( الذكاء االنفعالي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى طلبة 2006الزبيدي، عبد الرحيم عبد هللا )
 الجامعة اطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية اآلداب، الجامعة المستنصرية.

(: سيكولوجية التعلم بين المنظور االرتباطي والمنظور المعرفي، 1996الزيات، فتحي محمد )
 ة، دار النشر للجامعاتالقاهر 

اديمي والطموح المهني ( العالقة بين االلتزام األك2015الساعدي سعاد أحمد مولى )
 .70لدى طلبة الجامعة، مجلة كلية اآلداب، جامعة المستنصرية، ع واألكاديمي

(: أسباب ضعف الدافعية المهنية لدى معلمي 2013سالم، فاطمة محمد، وسعيد، ريا سالم )
دي عشر والثاني عشر من وجهة نظر المعلمين أنفسهم في محافظة الباطنة صفوف الحا

  .2ع، ج35شمااًل، مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس، رابطة التربويين العرب، 
( قاموس الخدمة االجتماعية والخدمات االجتماعية، اإلسكندرية دار 2000السكري، أحمد )
 المعرفة الجامعية.

ي الخدمة االجتماعية مع ( الممارسة االجتماعية ف2005ن حسن وآخرون )سليمان حسي
 والمؤسسة والمجتمع، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر. الجماعة

( أسباب ضعف الدافعية المهنية لدى معلمي 2013الصالحي، فاطمة بنت محمد سالم )
فسهم فى في محافظة الباطنة صفوف الحادي عشر والثاني عشر من وجهة نظر المعلمين أن

 ، ج 35ي التربية وعلم النفس، ع شمااًل، مجلة دراسات عربية ف
( المتطلبات المهنية لممارسة الخدمة االجتماعية 2016عبد الحميد، عبدالاله صابر )

 في دراسات مجلة ،اإلكلينيكية كمؤشر لجودة اإلعداد المهني لخريجي الخدمة االجتماعية
 .16، ج39 ع حلوان، جامعة االجتماعية الخدمة كلية االنسانية، والعلوم يةاالجتماع الخدمة

(: العالقة بين استخدام برنامج تدريبي وتحقق التنمية 2003عبد الحميد، يوسف محمد )
المهنية لألخصائيين االجتماعيين العاملين بالمدن الجامعية، بحث منشور المؤتمر العلمي 

 جتماعية، جامعة حلوان.السادس عشر، كلية الخدمة اال
( البحث في الخدمة االجتماعية اإلكلينيكية، القاهرة، مكتبة 2006، هشام سيد)عبد المجيد

 األنجلو المصرية.
( التدخل المهني مع األفراد واألسر في إطار الخدمة 2009، هشام سيد وآخرون )عبد المجيد

 االجتماعية، القاهرة، مكتبة األنجلو المصرية.
( متطلبات الرضا المهني لألخصائي االجتماعي كممارس 2011، أحمد عبد النبي )عبد النبي

مجاالت الممارسة المهنية، مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم  عام في بعض
 .41، ج31اإلنسانية، ع
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( المعلم الفاعل والتدريس الفعال، عمان دار الفكر للطباعة 1996عدس، محمد عبد الرحيم )
 ر والتوزيع، والنش

(: الممارسة العامة للخدمة االجتماعية في المجال 2007علي، ماهر أبو المعاطي وآخرون )
 الطبي والمعاقين، مركز نشر وتوزيع الكتاب الجامعي، جامعة حلوان.

( تقييم آليات التدخل المهني لألخصائيين االجتماعيين مع حاالت 2017العواودة، أمل سالم )
النوع االجتماعي، مجلة دراسات، العلوم اإلنسانية واالجتماعية، الجامعة  على العنف القائم
 .4، ع44األردنية، مج

( القيادة والدافعية في اإلدارة التربوية، األردن، دار 2006عياصرة، علي أحمد عبد الرحمن )
 الحامد للنشر والتوزيع.

 األولى، األردن، دار المسيرة.م، الّدافعّية النظرّية والتطبيق. الطبعة  2008غباري، ثائر، 
( الذكاء الروحي وعالقته بالسعادة والدافعية المهنية لدى عينة من 2015فضل، أحمد ثابت )

  .60، ج60معلمي المرحلة االبتدائية ع
علم النفس العام. عّمان، دار الفكر للطباعة  (2002قطامي، يوسف وعدس، عبد الرحمن )

 والنشر.
ليل المدرسة التكويني والمهني، المغرب، دار الحرف للنشر ( د2008اللحبة، الحسن )

 والتوزيع.
( مستوى دافعية االنجاز لدى معلمي 2017محمد، حسين مشوح والشرقات، عايد فنخور )
والبحوث  الشمالية الشريقية، مجلة الدراساتالصفوف الثالثة األولى في مدارس البادية 

 .21وادي، ع ال-االجتماعية، جامعة   الشهيد حمة لخضر
( الدافعية للتدخالت العالجية في الخدمة االجتماعية اإلكلينيكية في 2016المعصب، هند )

 .3، ع44الكويت، مجلة العلوم االجتماعية، جامعة الكويت، مج
( البحث في الخدمة االجتماعية اإلكلينيكية ما بين الرؤى والدراسات 2012مبارك، هناء فايز )

، ج 33ر مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية، ع المستقبلية، بحث منشو 
8. 

 –تكنيكيات  –نماذج  –نظريات “منصور، حمدي محمد: الخدمة االجتماعية اإلكلينيكية 
 الرشد. الرياض، مكتبةمقاييس، 

(: السلوك اإلنساني بين 2002منصور، عبد المجيد سيد والشربيني، زكريا والفقي، وإسماعيل )
 لتفسير اإلسالمي وأسس علم النفس المعاصر، القاهرة، األنجلو المصرية.ا
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( التشخيص المستقبلي: مفهوم جديد في تخصص الخدمة 2008الناجم، مجيدة محمد: )
اإلكلينيكية، بحث منشور مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم االنسانية،  االجتماعية

افعّية لالستمرار في العمل في مهنة الخدمة ( الد٢٠١٣خالد ) هريش،.1، ج 25ع 
العاملين في مكاتب الشؤون االجتماعّية في مدينة  األخصائيين االجتماعييناالجتماعّية لدى 

للعلوم المجلة األردنية ، بالعنف الموّجهمن ِقَبل المنتفعين". مجلة دراسات الفحم وعالقتهُأم 
 . الجامعة األردنية.االجتماعية

دار المسيرة للنشر  ،عمان ( سيكولوجيا الدافعية واالنفعاالت،2009محمود ) يونس، محمد
 والتوزيع.
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