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العالقة بين التنمية المهنية لألخصائيين االجتماعيين بالمؤسسات اإليوائية لألطفال 
   الوحدات الكبرىوتحسين أدائهم المهني على مستوى

  الملخص
  استهدفت الدراسة الحالية تحديد واقع التنمية المهنية وكذلك واقع األداء المهني 
لألخصائيين االجتماعيين بالمؤسسات اإليوائية لألطفال على مستوى الوحدات الكبرى 

تماعيين بمحافظة القاهرة، باإلضافة إلى تحديد العالقة بين التنمية المهنية لألخصائيين االج
وتحسين أدائهم المهني على مستوى الوحدات الكبرى ، وتحقيقاً لهذه األهداف اتبع الباحث 
نمط الدراسة الوصفية مستخدماً منهج المسح االجتماعي بالعينة من خالل تطبيق أداة 

 أخصائي اجتماعي من األخصائيين بالمؤسسات اإليوائية ١١٨االستبيان على عينة قوامها 
حافظة القاهرة، وأكدت نتائج الدراسة على أن مستوى التنمية المهنية لألخصائيين لألطفال بم

بالمؤسسات اإليوائية وكذلك األداء المهني لهم على مستوى الوحدات الكبرى ضعيفاً، كما 
أكدت أيضاً على وجود عالقة طردية دالة إحصائياً بين التنمية المهنية لألخصائيين 

  سين أدائهم المهني على مستوى الوحدات الكبرى بالمؤسسات اإليوائية وتح
التنمية المهنية لألخصائيين االجتماعيين، األداء المهني على مستوى : الكلمات الدالة

  . الوحدات الكبرى، المؤسسات اإليوائية لألطفال
Abstract 
     The current study sought to achieve the main goals 
represented in determining the reality of professional development as 
well as the reality of the professional performance of social workers 
working in residential institutions for children deprived of family care 
at the level of macro systems in Cairo Governorate, To achieve these 
goals, the researcher followed the type of descriptive study using the 
social survey method of the sample by applying the questionnaire tool 
on a sample of 118 social workers from social workers working in 
children's in residential institutions in Cairo Governorate. The results of 
the study confirmed that the level of professional development of social 
workers in residential institutions as well as professional performance 
To them at the level of macro systems is weak, as it also confirmed that 
there is a positive statistically significant relationship between the 
professional development of social workers in residential institutions 
and the improvement of their professional performance at the level of 
The macro systems in Cairo Governorate. 
Key words: the professional development of social workers, 
professional performance at the level of macro systems, residential 
institutions for children. 
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  مشكلة الدراسة: أوالً
إن مرحلة الطفولة من أهم المراحل التى يمر بها اإلنسان، والطفولة اآلمنة تعتبر 

لوكه وتصرفاته واتجاهاته تشكل فيها سالطفل فى المستقبل حيث يو وتنمية أساس نم
، وهناك ماليين من األطفال األيتام فى العالم حرموا فى هذه المرحلة الحرجة من ومشاعره

رعاية الوالدين واألجداد واألقارب لذا تم إيداعهم فى مؤسسات من أجل دعمهم وتقديم 
    (Routray et al, 2015, p.38). خدمات الرعاية لهم

وتعتبر المؤسسات اإليوائية أحد أشكال الرعاية البديلة لألطفال إلشباع حاجاتهم 
ذلك فإن هذه المؤسسات ل ،المادية والنفسية والعاطفية واالجتماعية واألخالقية والروحية

 عليها عن طريق موظفين مدربين ولديهم الحافز والدافع للقيام اإلشراف أن تدار ويتم ينبغي
 فإن المكتب األمريكي للطفولة ينفق ما يقرب من لهذا، )(Vasudevan,2014,p.1 ملبالع

والتدريب والبحوث من أجل التنمية   ماليين دوالر لتمويل أنشطة المساعدات الفنية١١٠
   p.10)   (Brodowski,2003,.المهنية للعاملين فى مجال خدمات رعاية الطفل

ن تلعبه المؤسسات اإليوائية فى تنشئة هؤالء على الرغم من الدور الذى ينبغي أف   
األطفال وإعدادهم للمستقبل إال أن األطفال بهذه المؤسسات يعانون من عديد من المشكالت 
كالعزلة االجتماعية والسلوك العدواني وضعف مهارات التوافق مع الواقع المحيط بهم 

(Gebru & Atnafou,2000,p.1) ب واالضطرابات وانخفاض تقدير الذات واالكتئا
، والمشكالت الصحية كاألمراض )al,2015,pp.8-9) Hlatywayo etالسيكوماتية 

 Better Care)اإلساءة داخل المؤسساتوالمعدية والتعرض لإلصابة باألمراض العقلية 
Network Secretaria,2009,p.7)الدراسات السابقة  ، ولعل ذلك ما أكدت عليه كثير من

 األطفال األيتام يعانون من مشكالت إلى أن) ,et al, 2008) Musisiحيث أشارت دراسة 
 ,Mudasir,et al)أوضحت دراسةواجتماعية واضطرابات نفسية وسلوكية وعقلية، 

 أن هؤالء األطفال يعانون من مشكالت التكيف وتذكر األحداث والصدمات النفسية  (2012
موهم جسميا ونفسيا، فى حين أكدت المؤلمة واالفتقاد للروابط القرابية التي تؤثر على ن

 الغذاء والمالبس والتمييز فى الرعاية بين األطفال من نقص على (Oleke,2007)دراسة 
التي ) ٢٠٠٣حامد ، (، ودراسة قبل مقدمي الرعاية وعدم تقبلهم بسبب كثرة أعباء العمل

، مفيما بينهأكدت على تزايد نسبة هروب األطفال من المؤسسات وضعف العالقات 
 مستواهمواالعتداءات المستمرة على بعضهم البعض ومخالفة النظام بالمؤسسة وتأخر 

  . الدراسي
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ونتيجة لهذه المشكالت المتعددة التي يعانى منها األطفال بالمؤسسات اإليوائية    
طفال أصبحت هناك أعداد متزايدة من الدول تعمل على إحداث تغييرات فى نظم رعاية األ

وتحسين خدمات رعايتهم، كما أصبحت الدول على وعى متزايد بأن قوة بهذه المؤسسات 
العمل الفعالة بهذه المؤسسات تلعب دورا أساسيا فى رعاية وحماية الطفل، ويتطلب ذلك 

 التي تتعامل مع الطفل وتتحمل مسئوليات وتنمية القوى العاملة االهتمام المتواصل بتدريب
 Better Care Network) .االجتماعيون ائيوناألخصفي حمايته ورعايته ومن بينهم 

and the Global Social Service Workforce Alliance,2014,pp.1-6)،  حيث
المؤسسات اإليوائية لألطفال للقدرات والمهارات المهنية الفعالة يؤدى بأن افتقاد األخصائيين 

د من الخطر، كما أن إلى الفشل فى حماية األطفال من التهديدات الحالية وتعريضهم لمزي
 The Child) حماية هؤالء األطفال انتهاكات التدخالت غير المالئمة لهم تؤدى إلى تفاقم

Protection Action Network,2007,p.2)  لذلك أشارت دراسة ، (National 
Albanian Center For Social Studies,2005) إلى أنه ينبغي مراجعة نظام 

المهني لألخصائيين من أجل االرتقاء بجودة الخدمات، حيث أن التوظيف وتحسين التدريب 
األخصائيين ال تعقد لهم برامج تدريبية بصفة دورية من أجل تحديث معارفهم ومهاراتهم، 
كما أن البرامج التدريبية ال تراعى تقدير االحتياجات التدريبية لهم وهناك نقص فى التمويل 

فقد أظهرت عدم رضا األخصائيين ) ٢٠٠٧،محمود(سة الالزم لتنفيذ هذه البرامج، أما درا
 خصائييام بعض التخصصات األخرى بدور األ وقهمعن عملهم بهذه المؤسسات وقلة أعداد

إلى ) ٢٠١٠جابر، (وضعف وعى سكان المجتمع بأنشطة المؤسسة، بينما أشارت دراسة 
لعينية الالزمة أن هناك معوقات تواجه هذه المؤسسات مثل نقص المساعدات المادية وا

مات لتتناسب مع الحاجات المتغيرة كما أوضحت  تطوير الخدوقصورلتقديم الخدمات، 
ضعف استفادة األخصائيين من الدورات التدريبية، وأكدت دراسة ) ٢٠١١منصور، (دراسة 

 المعوقات نقص التمويل وضعف العالقات بين  هذهعلى أن من بين) ٢٠١١عبد المحسن، (
 التزام األخصائيين بأداء أدوارهم، وقلة ومنظمات المجتمع األخرى ائية اإليوالمؤسسات

مثل ضعف ميزانية المؤسسة وقلة  المعوقات إلى بعض) ٢٠١١حسن، (وأشارت دراسة 
 وغيابوقت ممارسة األنشطة، عدم كفاية ذ األنشطة وي تنفأماكن ونقصالبرامج التدريبية، 

أن من ) ٢٠١٣، رزق(األنشطة، وأوضحت دراسة الدعم الكافي واألدوات المطلوبة لتنفيذ 
دور المؤسسة وقلة اإلمكانيات المادية والبشرية ب المجتمع ضعف وعيبين المعوقات 

األعباء على زيادة ) ٢٠١٤على، (والتنظيمية ونقص الدورات التدريبية، وأكدت دراسة
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ة النزاع بين أعضاء خصائي والقصور فى التنمية المهنية له وزياداإلدارية التي يؤديها األ
خصائي فى التنسيق بين عاون فيما بينهم وقصور فى دور األ التوضعففريق العمل 

فقد أكدت على أن ) ٢٠١٥إبراهيم، (المؤسسة والمؤسسات األخرى بالمجتمع، أما دراسة 
 خبرات بعض ونقصتنمية قدرات العاملين، ب االهتمام ضعفمن بين هذه المعوقات 

  .تثمار الموارد وقلة التبرعات للمؤسسةالمشرفين، وسوء اس
ومن ثم يتبين من الدراسات السابقة تعدد المعوقات التي تواجه المؤسسات      

على التنمية المهنية لألخصائيين مثل نقص البرامج التدريبية  اإليوائية لألطفال والتي تؤثر
ة الفعالة، كما كان لهذه  االهتمام بتنمية قدراتهم ونقص القدرات والمهارات المهنيوقلةلهم 

 على مستوى الوحدات الكبرى بالمؤسسة أو المعوقات تأثيرها أيضا على األداء المهني لهم
 أدوارهم  بعضعدم التزام األخصائيين بأداءعالقتها بالمؤسسات األخرى بالمجتمع، ك

 وضعف وعيتطوير البرامج وضعف العالقات بين المؤسسة والمؤسسات األخرى وقصور 
دور المؤسسة ونقص الموارد واإلمكانيات بالمؤسسة والنزاع بين أعضاء فريق بجتمع الم

   .العمل
والتنمية المهنية لألخصائيين بالمؤسسات اإليوائية لألطفال ينبغي أن تكون عملية      

تنموية وتعليمية مستمرة ومخططة للتنمية الشخصية والعملية لألخصائيين لتمكينهم من 
م وتنمية معارفهم ومهاراتهم وخبراتهم وكفاءتهم وتحسين أدائهم توسيع إمكاناته

حيث أن نجاح الممارسة المهنية يتطلب ، &McDonnell (Zutshi 2006,p.14)المهني
لى مستوى العمل مع الوحدات المهارات عو من المعارف مرتفعمن األخصائيين مستوى 

امج والمحافظة على الروابط التضامنية  كالقيادة واإلدارة الفعالة وتخطيط وتقويم البرالكبرى
العالقات بين  توفير الموارد وتحسين الخدمات من خالل تدعيمومع المجتمع المحلى 

 ,Department of Communities) .المؤسسات اإليوائية وغيرها من المؤسسات
2010,p.85)    

 المهنية وإذا اتجهنا شطر الدراسات السابقة التي تؤكد على ضرورة التنمية     
 سنجد على مستوى الوحدات الكبرىلألخصائيين العاملين بالمؤسسات اإليوائية لألطفال 

التي أكدت على أهمية أن ) ,Alan and Jay (1998عديد من الدراسات من بينها دراسة
يكون لألخصائيين المهارة فى التضامن واالتصال الفعال مع المتخصصين، 

 نتائجها أهمية اكتساب األخصائيين للمعارف حتأوض التي (Michael,2001)ودراسة
والمهارات المتعلقة بإجراء البحوث المرتبطة بتقديم وإدارة خدمات رعاية الطفل، كما 
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 بأهمية تحسين فرص تعليم األخصائيين كيفية العمل (Kellie et al 2002)أوصت دراسة 
 أهمية إلى أشارتفقد ) (Janet,2004، أما دراسة التخصصاتمع فريق العمل متعددة

تدريب األخصائيين على تكتيكات العمل االجتماعي مثل االتصال بصانعي السياسات وتنظيم 
 & Pfleiderer)، كما أكدت نتائج دراسةلعمالء وكتابة الخطابات للمحررينجماعات ا

Kantai,2010)  على أهمية تنمية قدرة األخصائيين على الحماية القانونية لألطفال
ساليب نشر المعلومات بين األطراف المعنية والتعرف على السياسات والقوانين واستخدام أ

 ,Tsheko)والمنظمات والمشروعات التي يتم تنفيذها لرعاية وحماية األطفال، أما دراسة 
أهمية قيام األخصائيين بتحقيق التضامن والشراكة بين المؤسسات إلى  أشارت فقد (2007

 من أجل توفير خدمات رعاية األطفال والتغلب على نقص اإليوائية والمنظمات األخرى
على أهمية الممارسة المهنية ) (Tiffany,2013الموارد المالية كما أكدت دراسة 

 لتكوين الشبكات والمدافعة عن األطفال لمواجهة على مستوى الوحدات الكبرىلألخصائيين 
مال تعليمهم لضمان النجاح فى التحديات المجتمعية التي تحرمهم من خدمات الرعاية واستك

إلى حاجة األخصائيين للتدريب على )  (Jade,2014حياتهم، وأشارت نتائج دراسة
  .الوسائل التكنولوجية فى مجال العمل مع األطفال لتحسين جودة أدائهم المهني

ويتضح من تحليل تلك الدراسات تعدد المعارف والمهارات التي يحتاج إليها األخصائيون 
والتي تعتبر مكونات للتنمية المهنية  ون فى مجال المؤسسات اإليوائية لألطفالالعامل

كالمعارف والمهارات المتعلقة بالعمل الفريقى والتنسيق والتضامن والتشبيك والشراكة بين 
 الطفولة وسياسات بقوانينالمؤسسات والمدافعة والعمل االجتماعي والمعارف المتعلقة 

 واستخدام الوسائل التكنولوجية، وهى معارف ومهارات تتعلق وتنمية الموارد المالية
بالممارسة المهنية لألخصائيين على مستوى الوحدات الكبرى ولها تأثيرها على نجاح 

   . المهنيةممارساتهم
 مستوى الوحدات ومن ثم فإن تنمية قيم ومعارف ومهارات األخصائيين على

هم، ويعتبر التخطيط عملية أساسية فى كل مراحل يتطلب االهتمام بالتنمية المهنية لالكبرى 
 التي يتم تنفيذها فى أعلى مستوى كي تستفيد  والدوراتأن البرامج التنمية المهنية لضمان

مالئمة لألعمال والمهام التي يقوم بها ومنها المنظمة واألخصائيون ومتلقو الخدمات، 
  البرامجتدريبية لألخصائيين كي تعبراألخصائي يوميا، وبالتالي ينبغي تقدير االحتياجات ال

، (Devaney,2015,p.3) فى مواقع العمل لهمالفعلية الدورات التدريبية عن االحتياجاتو
 على أن التنمية المهنية تتضمن برامج (Eunjung,2010)دراسة ولذلك أكدت نتائج 

رف حضور المؤتمرات وورش العمل وتبادل المعاوالتدريب أثناء الخدمة واإلعداد 
  .والمهارات مع الزمالء
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وتتنوع أنشطة التنمية المهنية لألخصائيين االجتماعيين والتي تعكس المسارات 
المختلفة التي يمكن لألخصائيين االجتماعيين إتباعها لزيادة كفاءتهم المهنية مثل التدريب فى 

الخدمة  والتدريب والتوجيه قبل الخدمة للموظفين الجدد والتدريب فى العاليالتعليم 
للموظفين الحاليين واللقاءات التدريبية التي تنظمها المنظمات الخارجية والمصادر غير 

تبادل األفكار والخبرات لالرسمية المستمرة مثل المجالت ومجالس المناقشة عبر االنترنت 
),2006,p.1 Bowie and Bronte(إال أن نتائج دراسة ،(Auch,2015)  أكدت أن 

 على التنمية المهنية كالدعم المتوافر فى مكان العمل ودور إدارة هناك متطلبات تؤثر
المؤسسة ومصادر التمويل، وكذلك االتجاهات والمعتقدات والهوية الذاتية التي تؤثر على 

  .الدافع نحو التغيير
ومن ثم يتضح فى ضوء العرض السابق لالهتمامات المعرفية والدراسات السابقة 

ية لألخصائيين االجتماعيين بالمؤسسات اإليوائية لألطفال أن هذا المتعلقة بالتنمية المهن
التخطيط لبرامج التنمية المهنية، وأنشطة (المفهوم يشتمل على مجموعة من المتغيرات وهى 

وهى متغيرات ينبغي ) هنيةالتنمية المهنية، ومكونات التنمية المهنية، ومتطلبات التنمية الم
مية لتحديد واقعها داخل المؤسسات اإليوائية وتأثيرها على أن يتم إخضاعها للدراسة العل

   .األداء المهني لألخصائيين العاملين بهذه المؤسسات على مستوى الوحدات الكبرى
إن التنمية المهنية عملية مقصودة ومستمرة لرفع مستوى األداء المهني لألخصائي 

يث يرى أن التنمية  حصادقوهو ما يؤكد عليه ) ٦٦٦.، ص٢٠٠٧فرج، (االجتماعى 
 المعارف والمهاراتب دهمتزويمن خالل المهنية عملية لتحسين مستوى األداء لألخصائيين 

يرلندية كما تشير الجمعية اال، )١..ص،١٩٨٧صادق،(اتجاهاتهم  وتعديل الجديدة
  (The Irish Association of Social Workers,2014,p.2)لألخصائيين االجتماعيين

ة المهنية المستمرة تنمى المعارف والمهارات والكفاءات لممارسة الخدمة إلى أن التنمي
ات والمنظمات والمجتمعات االجتماعية فيما يتعلق بالعمل مع األفراد واألسر والجماع

، كما تتضمن المعارف والمهارات الالزمة لمجاالت مثل وضع السياسات، واإلدارة المحلية
تتطلب التزاما من جانب أعضاء المهنة ودمة االجتماعية، والبحث والتعليم وتعزيز مهنة الخ

  . بالتعلم على المدى البعيد لضمان استمرارهم فى العمل بشكل آمن وقانوني وفعال
على ذلك فإن التنمية المهنية لألخصائيين بالمؤسسات اإليوائية من  وتأسيسا

المعرفي والمهارى، على المستوى القيمى وأدائهم المهني المفترض أن تسهم فى تحسين 
ألداء احيث أوضح أن مستويات Holman  وهى مستويات األداء المهني التي أكد عليها
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 المهني هى مستوى القيم المهنية واألخالقية ومستوى المعرفة المهنية كنظريات الممارسة،
-Holman,2009,pp.1) المهارات كمهارات التدخل والمدافعة عن المستفيدينومستوى 

يؤكد دليل قياس الجودة بمؤسسات الرعاية االجتماعية لرعاية األطفال المحرومين  كما ،(2
من الرعاية االجتماعية فى مصر على معيار كفاءة العاملين الذي يؤكد على ضرورة أن 
يوفر العاملون بالدار بالتعاون مع اإلدارة أساليب وأدوات للتعلم الذاتي والتنمية المهنية وذلك 

، ٢٠١٤وزارة التضامن االجتماعى،(هاراتهم وتحسين قدراتهم المهنيةمن أجل ترقية م
 ما دفع الباحث لمحاولة التفكير العلمي - وتأسيسا على ما سبق-ولعل ذلك )  ٤٠.ص

تحديد العالقة بين التنمية المهنية لألخصائيين "والمعالجة البحثية لقضية رئيسية مفادها 
فال وتحسين أدائهم المهني على مستوى الوحدات االجتماعيين بالمؤسسات اإليوائية لألط

  ."رةالكبرى بمحافظة القاه
  أهمية الدراسة: ثانياً

على ضرورة االهتمام بالتنمية المهنية لألخصائيين  تأكيد األدبيات والدراسات السابقة- ١
االجتماعيين بالمؤسسات اإليوائية لألطفال حيث أن افتقادهم للقدرات والمهارات الفعالة 

 فى حماية األطفال من التهديدات وتعريضهم لمزيد من لفشل تلك المؤسساتدى يؤ
  .المخاطر

على الرغم من أهمية الممارسة على مستوى الوحدات الكبرى فى تحقيق أهداف - ٢
 لمظاهرأشارت  عديد من الدراسات السابقةالمؤسسات اإليوائية لألطفال إال أن نتائج 

  على هذا المستوى أدوارهم بالمؤسسات اإليوائيةقصور فى أداء األخصائيين لبعضال
ضعف العالقات بين المؤسسة والمؤسسات األخرى ونقص الموارد واإلمكانيات ك

لهم وتحديد تأثير متغيرات التنمية  األمر الذى يتطلب رصد واقع األداء المهني ،بالمؤسسة
   .المهنية على مستوى أدائهم

 قدرات المؤسسات، وتعد التنمية المهنية لألخصائيين  تهتم طريقة تنظيم المجتمع ببناء- ٣
بالمؤسسات اإليوائية إحدى المكونات األساسية لهذه العملية، األمر الذي يتطلب وضع دليل 

  .   عمل للتنمية المهنية لألخصائيين بهذه المؤسسات من منظور طريقة تنظيم المجتمع
  أهداف الدراسة: ثالثاً

 لألخصائيين االجتماعيين  على مستوى الوحدات الكبرىهنيةتحديد واقع التنمية الم- ١
  .بالمؤسسات اإليوائية لألطفال بمحافظة القاهرة 

 لألخصائيين االجتماعيين على مستوى الوحدات الكبرى تحديد واقع األداء المهني- ٢
 .بمحافظة القاهرة  بالمؤسسات اإليوائية لألطفال
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لألخصائيين االجتماعيين بالمؤسسات اإليوائية لألطفال تحديد العالقة بين التنمية المهنية - ٣
   . بمحافظة القاهرةوتحسين أدائهم المهني على مستوى الوحدات الكبرى

 التوصل لدليل إرشادي للتنمية المهنية لألخصائيين االجتماعيين بالمؤسسات اإليوائية - ٤
  .ظة القاهرة بمحاف لتحسين أدائهم المهني على مستوى الوحدات الكبرىلألطفال

  فروض الدراسة : رابعاً
 لألخصائيين  على مستوى الوحدات الكبرىمن المتوقع أن يكون مستوى التنمية المهنية- ١

 .االجتماعيين بالمؤسسات اإليوائية لألطفال ضعيفا
 لألخصائيين على مستوى الوحدات الكبرى من المتوقع أن يكون مستوى األداء المهني- ٢

 .ات اإليوائية لألطفال ضعيفااالجتماعيين بالمؤسس
 دالة إحصائياً بين التنمية المهنية لألخصائيين  إيجابيةمن المتوقع وجود عالقة- ٣

االجتماعيين بالمؤسسات اإليوائية لألطفال وتحسين أدائهم المهني على مستوى الوحدات 
   .الكبرى بمحافظة القاهرة

مهني على مستوى الوحدات الكبرى  توجد فروق دالة إحصائياً فى متوسطات األداء ال- ٤
لألخصائيين االجتماعيين بالمؤسسات اإليوائية لألطفال ترجع للسن، والحالة التعليمية، ومدة 

  .   العمل بالمجال
التخطيط للتنمية المهنية، أنشطة التنمية (وتتحدد متغيرات التنمية المهنية في

، وتتحدد متغيرات األداء المهني )المهنيةالمهنية، مكونات التنمية المهنية، متطلبات التنمية 
  ).  االلتزام القيمي واألخالقي، المستوى المعرفي، المستوى المهاري(في 

   المنطلقات النظرية للدراسة ومفاهيمها العلمية: خامساً
  كموجه نظري للدراسةاألنساقنظرية  )١(

عية والتى تقوم نظرية األنساق على أن النسق يتكون من مجموعة من األنساق الفر
تتفاعل فيما بينها لتحقيق هدف عام، واألنساق لها مدخالت وعمليات تحويلية ومخرجات 
وعوائد باإلضافة لعملية التغذية العكسية المستمرة بين هذه األنساق المتعددة ، وإن أى تغيير 

  ) (Trevithick,2012,p.323.فى أى نسق فرعى له تأثير على األنساق األخرى 
التنمية المهنية عملية ة األنساق يرى الباحث أنه يمكن تصور فى ضوء نظري

ومخرجات على  يتضمن مدخالت وعمليات تحويلية لألخصائيين االجتماعيين كنسق دينامي
المدى القصير ومخرجات على المدى البعيد وتغذية عكسية، وتتضمن المدخالت التخطيط 

جات التدريبية والتعليمية لألخصائيين للتنمية المهنية بما يشتمل عليه من تقدير لالحتيا
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وتصميم برامج التنمية المهنية واالستفادة من نتائج تقييم تلك البرامج، وكذلك توافر 
متطلبات التنمية المهنية كاالتجاهات االيجابية لألخصائيين وإدارة المؤسسة ووزارة 

ير الموارد المادية التضامن االجتماعي نحو التنمية المهنية ودعمهم لهذه العملية وتوف
والمالية والبشرية الالزمة لذلك، وتتضمن العمليات التحويلية أنشطة التنمية لألخصائيين 
كالتعلم من خالل العمل، واألنشطة المهنية لهم، واألنشطة التعليمية الرسمية، وأنشطة التعلم 

لمهارات، أما الذاتي، وما يتضمنه ذلك من مكونات للتنمية المهنية كالقيم والمعارف وا
المخرجات على المدى القصير فتتمثل فى تنمية المستوى القيمي والمعرفي والمهاري 
لألخصائيين، والمخرجات على المستوى البعيد تتمثل فى تحسين األداء المهني لهم وهو 
الهدف النهائي للتنمية المهنية، وأخيرا التغذية العكسية التي تقوم على نتائج تقويم التنمية 

مهنية واالستفادة من هذه النتائج إلحداث تغييرات مرة أخرى فى المدخالت والعمليات ال
التحويلية، ويعرض الباحث لتصوره للتنمية المهنية ومتغيراتها منطلقاً من افتراضات نظرية 

  :األنساق على النحو المبين فى الشكل التالي
  )البعيدالمدى على مخرجات    () المدى القصيرمخرجات على ( )العمليات التحويلية (   )     مدخالت(  
  

  
  التنمية المهنية لألخصائيين االجتماعيين العاملين بالمؤسسات اإليوائية لألطفال ) ٢( 
  بالمؤسسات اإليوائيةمفهوم األطفال ) أ(

القاصر الذي حرم من الرعاية الوالدية بسبب الوفاة أو االختفاء       يعرف اليتيم على أنه 
 Muslim Women’s Shura)لهجر سواء من جانب األب أو األماأو 

Council,2011,p.5) الطفل الذي لديه والدان من على أنهعرف اليتيم االجتماعي ، كما ي 
  الطفل أو يقومان برعايتهالبيولوجية ولكن لسبب ما ال يربيانحية النا
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(UNICIF,2012,pp.5-6) ، ى أنهم من ال تسمح علبالمؤسسات اإليوائية ويعرف األطفال
 بين أحضان أسرهم نشأة طبيعية، وذلك نتيجة إلهمال ينشئوالهم ظروفهم العائلية أن 

خزام، . (الوالدين أو وفاة أحداهما أو كالهما أو الستغاللهما لألطفال استغالالً غير مشروع
  )٣.، ص٢٠١٠

سسات اإليوائية     ويعرف األطفال فى هذه الدراسة كما ورد بالالئحة النموذجية للمؤ
لألطفال على أنهم األطفال مجهولو النسب أو غير الشرعيين، أو الطفل يتيم األبوين أو 
أحداهما، أو األطفال الضالون، أو األطفال الذين يتعذر رعايتهم في أسرهم الطبيعية أو 
أطفال األسر المتصدعة، ويجوز استمرار رعايتهم بالمؤسسة في حالة االلتحاق بالتعليم 

لعالي واجتيازهم سنوات التعليم بنجاح إلى أن يتم االنتهاء من دراستهم وإلحاقهم بالعمل ما ا
وزارة التضامن االجتماعي، . (دامت الظروف التي أدت اللتحاقهم بالمؤسسة مازالت قائمة 

  )٣.، ص٢٠١٤
   فهوم المؤسسات اإليوائية لألطفالم) ب(    
سة لتوفير خدمات رعاية متكاملة لألطفال وتعتبر تعرف المؤسسة اإليوائية بأنها مؤس   

منزال لهم من أجل دراسة موقفهم والبحث عن الوالدين أو األسرة البيولوجية الممتدة أو 
أسرة بديلة مناسبة تتوافق مع ظروفهم، أو العناية بهم حتى سن البلوغ والقدرة على 

إليواء األطفال المحرومين ، وهي أيضا دار  (Godwin,2013,p.47)االندماج فى المجتمع
من الرعاية األسرية بسبب تفكك األسر وفقاً للبحث االجتماعي، وتهدف إلى توفير الرعاية 

، ٢٠١٤دويدار، .(االجتماعية والتعليمية والصحية والمهنية والدينية والترويحية لألطفال
  ) ١٨.ص

موذجية للمؤسسات اإليوائية      والمؤسسات اإليوائية فى هذه الدراسة كما ورد بالالئحة الن
لألطفال هى دار إيوائية تربوية تنموية تختص برعاية األطفال المحرومين من الرعاية 
األسرية من الجنسين ونشئوا فى ظروف اجتماعية قاسية تحول دون رعايتهم فى أسرهم 

  ) ٣.، ص٢٠١٤وزارة التضامن االجتماعي، .(الطبيعية
  يين بالمؤسسات اإليوائية لألطفالصائيين االجتماعمفهوم التنمية المهنية لألخ) ج(

 يستهدف تنمية المعارف والمهارات  مخططعرف التنمية المهنية على أنها نشاط    ت
 Beddoe)خصائي أو المتعلقة بتطوير مستقبله المهنيال عمل األوالقدرات المتعلقة بمج

&Duke,J,2013,p.4)  ،جتماعية على أنها  المجلس االسكتلندي للخدمات االهاويعرف
تشمل مجموعة واسعة من األنشطة التي تسهم فى التعليم طيلة حياة األخصائيين 

شمل على نفس درجة ت التنمية األكاديمية وتنمية الممارسة المهنية وتشمل وهىاالجتماعيين 
األهمية التعليم غير الرسمي والتعليم والنمو فى مكان العمل وأي تنمية تسهم مباشرة فى 
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 Scottish Social Services) .سين جودة الرعاية التي يستفيد منها متلقو الخدماتتح
Council , 2004,p.17)              وتعرف فى الدراسة الراهنة إجرائيا على أنها عملية

تعتمد على التخطيط المستمر للبرامج التعليمية والتدريبية لألخصائيين وتتضمن األنشطة 
قائم على العمل والتعليم الرسمي والتعليم الذاتي وتستهدف تنمية قيمهم المهنية والتعليم ال

ومعارفهم ومهاراتهم لتحسين أدائهم بالمؤسسات اإليوائية وتستوجب متطلبات كاتجاهات 
  .داعمة لها ودعم إدارة المؤسسة وتوفير التمويل الالزم

  ات اإليوائية الجتماعيين بالمؤسسمتغيرات التنمية المهنية لألخصائيين ا) د (
   التخطيط للتنمية المهنية لألخصائيين االجتماعيين بالمؤسسات اإليوائية-١

 من السياسة ومن ممارسات وتفكير األخصائيين ينبغي أن تكون التنمية المهنية جزءاً      
تحديد المناطق ل ،(Devaney,2015,p.13) الواعيالتخطيط االجتماعيين وهذا يتطلب 

 التحسين ووضع خطة البتكار األنشطة ووضع االستراتيجيات المستقبليةالتي تحتاج إلى 
الوفاء باحتياجاتهم التعليمية   التي تساعدهم علىإلكساب األخصائيين المعارف والمهارات

   (Beddoe &Duke,2013,p.38).والتنموية
البرامج     ومن ثم يعتبر التخطيط عملية أساسية فى كل مراحل التنمية المهنية لضمان أن 

مالئمة وفى أعلى مستوى كي تستفيد منها المنظمة واألخصائيون ومتلقو الخدمات، وبالتالي 
ينبغي تقدير االحتياجات التدريبية لألخصائيين كي تعبر البرامج عن احتياجاتهم في مواقع 

 وأثرهانواتج التعلم ، كما ينبغي تقييم التنمية المهنية لقياس (Devaney,2015,p.3) العمل
المهنية وأهداف والتأكد من أن أنشطة التنمية والتعلم مناسبة ومرتبطة باألهداف  المستمر
مع االهتمام بالتغذية العكسية من قيل متلقي الخدمات والزمالء والمهنيين  التنظيميالتطوير 

   ).pp,uk.org.skillsforcare.www.3-7(.اآلخرين لتطوير برامج التنمية المهنية
وتأسيساً على ذلك يتطلب التخطيط للتنمية المهنية لألخصائيين بالمؤسسات 

 وتقويم البرامج التعليمية ،اإليوائية االهتمام بثالث مراحل أساسية هى تقدير، تصميم وتنفيذ
  .والتدريبية

  ين بالمؤسسات اإليوائية لألطفال أنشطة التنمية المهنية لألخصائيين االجتماعي-٢
 ضرورة مشاركةتؤكد الجمعية القومية لألخصائيين االجتماعيين بأمريكا 

كفاءتهم فى مجاالت األخصائيين االجتماعيين فى التنمية المهنية المستمرة للمحافظة على 
 األخصائيين فى أنشطة لعمل ينبغي أن تشجع وتدعم مشاركة كما أن منظمات االممارسة،

 البرامج التعليمية المستمرة وتشجيع فرص المتابعة واإلشراف من خالللتنمية المهنية  ا
 داخل  فى الدوريات والبحوث والمنشورات واألنشطة التطوعيةمشاركتهمودعم عليهم 

 National Association of Social) .مجتمع الخدمة االجتماعية الكبير
Workers,2016,pp.39-40) 
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 النظري التعليمماعية مهنة تقوم على الممارسة  تتطلب الجمع بين إن الخدمة االجت
 ويعتبر من التعليم،مختلفة اً  وأنواعأشكاالً مفهوم واسع يشمل والتعليم والتعليم العملي،

 فى أدبيات الخدمة االجتماعية،  الرسمي وغير الرسمي من أكثر األنواع شيوعاًالتعليم
فى الفصول  األكاديمي التعليم المؤسسي مثل لتعليمبا الرسمي ترتبط التعليموعمليات 

يرتبط و، سسات ممارسة الخدمة االجتماعيةمؤ خارجغالباً عملية مقننة تتم وهو  الدراسية
 غير الرسمي التعليم ، أما بالمحاضرات والبرامج التدريبية والكتبالمتعلقةبالمعرفة الظاهرة 

التجربة ووغير منظم ويعتمد على الخبرات  يحدث فى مؤسسات الممارسة وهو موجه ذاتياًف
 األخصائيين من اكتساب قيم ومعارف ومهارات الخدمة االجتماعية من خالل تمكن التي

 وتتنوع أنشطة (papouli,2014,pp.1-3) االتصال اليومي بالعالم الواقعي للممارسة
 Health & care professions council): التنمية المهنية على النحو التالي

,2012,pp.5-7): 
التعلم من خالل التطبيق، دراسات الحالة، الممارسة  ويتضمن :التعلم القائم على العمل - 

، ، المناقشات مع الزمالء، المشاركة فى اللجانالتدريب عن طريق اآلخرينالتأملية، 
 فى مل ملء استبيانات التقييم الذاتي، الع،التدريب أثناء الخدمة، اإلشراف على الموظفين

  . المشروعات
ضوية جماعة مصلحة، المحاضرة،  ع،ويشمل المشاركة فى هيئة مهنية: النشاط المهني -

، تنمية المهارات، تنظيم نوادي المجلة أو الجماعات المتخصصة،  اجتماعات الفرع،اإلرشاد
 عضوية الهيئات أو الجماعات المهنية، تقديم العروض فى المؤتمرات، تنظيم دورات

 .معتمدة
البحث، المؤتمرات، كتابة  ،اإلضافيالدورات، التعليم ك: أنشطة رسمية أو تعليمية -

، دورات معتمدة، التخطيط للدورة أو بعدم عن يالمقاالت أو أوراق العمل، الندوات، التعل
  .القيام بها

، تحديث ، مراجعة الكتبوتتضمن  قراءة الجرائد أو المقاالت: أنشطة التعلم الذاتي -
  .تفاظ بملف عن التقدم الذي حققته عبر التلفاز أو االنترنت، االحالمعارف

   مكونات التنمية المهنية لألخصائيين االجتماعيين بالمؤسسات اإليوائية لألطفال-٣
 العمل المستمر للمعلمين والممارسين من محصلةإن التقدم فى الخدمة االجتماعية 

ات األساسية للمهنة التي تجمع بين الرحمة أجل تعزيز القيم وبناء المعارف وتنمية المهار
، (Durst, et  al,2006,p.3)والكفاءة والعمل البناء فى مواجهة المشكالت االجتماعية
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فى التنمية والتعليم  االستثمارف، لتحسين جودة الخدمات الوسيلة الفعالة  المهنيةتنميةالوتعتبر 
دين من الخدمات واألطفال واألسر ييجابي على المستفاإل هأثرله المستمر لألخصائيين 

،  (Parts of the Sector Skills Council ,2006,pp.3-4) الممارسة وكفاءةوالمنظمة
 الكفاءة المهنية هي عملية تدريجية للتنمية المهنية ولها أثر تراكمي فى زيادة على اعتبار أن

 (Holman,2009,p.2) .المعارف والمهارات المهنيةمكوناتها المتمثلة في القيم و
  لألطفال متطلبات التنمية المهنية لألخصائيين االجتماعيين بالمؤسسات اإليوائية -٤

إن األخصائيين االجتماعيين العاملين مع األطفال واألسر مطالبون بالمشاركة فى 
، التنمية المهنية المستمرة طوال حياتهم الوظيفية من أجل اكتساب القدرة على الممارسة

(House of Commons Education Committee,2016,p.18)هناك متطلبات ، و
لنجاح برامج التنمية المهنية لألخصائيين بالمؤسسات اإليوائية ومن بين هذه المتطلبات 
وجود اتجاهات داعمة للتنمية المهنية المستمرة على المستوى الفردي من قبل األخصائيين 

لمؤسسات اإليوائية على المستوى المحلى ومديري المؤسسات اإليوائية والمسئولين عن ا
 وكذلك الدعم على المستوى التنظيمي والمتمثل فى أهداف وسياسات ،واإلقليمي والقومي

التي تؤكد على التعليم المستمر والتنمية المهنية لتحسين أجهزة الخدمة االجتماعية القومية 
 الحوافز المشجعة على التنمية كفاءتهم المهنية، كما ينبغي أن تهتم إدارة المؤسسة بتوفير

. المهنية وتوفير التمويل الالزم لتنفيذ البرامج واألنشطة التعليمية والتدريبية 
(Devaney,2015,pp.12-13).  

ومن ثم هناك ثالثة متطلبات أساسية للتنمية المهنية لألخصائيين وهى االتجاهات 
   .نية والتمويل المتاح للتنمية المهنيةنحو التنمية المهنية ودعم إدارة المؤسسة للتنمية المه

  األداء المهني لألخصائيين االجتماعيين بالمؤسسات اإليوائية لألطفال) ٣(
  مفهوم األداء المهني لألخصائيين االجتماعيين بالمؤسسات اإليوائية لألطفال) أ (

خصائي للمعارف التي ال  على أنه امتالك األخصائييعرف األداء المهني لأل
فر بسهولة لألشخاص العاديين والتي تكتسب من خالل التعليم، وكذلك اكتسابه تتوا

لالتجاهات التي توجه عملية تطبيق هذه المعارف لتحقيق الصالح 
، كما يعرف على أنه توافر األساس المعرفي الموجه )(Sciulli,2005,p.921العام

اللتزام بالتنمية المهنية للممارسة المهنية لألخصائي وتطبيق القيم المهنية العامة وا
، واألداء المهني أيضا يشير إلى درجة امتالك  (Bruce,B,2013,p.20)المتواصلة
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واستخدام األخصائي االجتماعي للمعارف والمهارات ومؤهالت المهنة وااللتزام بقيمها 
  ) (Trevithick,2012,p.276. وأخالقياتها عند تقديم الخدمات للمستفيدين

  :داء المهني لألخصائيين االجتماعيين إجرائيا فى هذه الدراسة على أنه     ويعرف األ
 درجة التزام األخصائيين بالقيم المهنية وامتالكهم للمعارف والمهارات المهنية المكتسبة عن 
طريق برامج التنمية المهنية المخططة الرسمية وغير الرسمية التي تمكنهم من العمل على 

تمعي والسياسي لتحسين خدمات الرعاية لألطفال بالمؤسسات المستوى التنظيمي والمج
  اإليوائية 

   الكبرى لألخصائيين االجتماعيين مفهوم الممارسة على مستوى الوحدات) ب(
هي مفهوم واسع يشمل أنشطة متنوعة للخدمة االجتماعية ويمكن تقسيمها لثالثة 

حداث إل والممارسة السياسية  والممارسة المجتمعية الممارسة اإلداريةمجاالت فرعية هي
 Azusa pacific)الناس عن طريق الحلول المنظمة،تغيير على نطاق واسع فى حياة 

university,2012,p.5)  وهي تدخل موجه مهنياً إلحداث التغيير فى المجال التنظيمي 
والمجتمعي والسياسي وتنطلق من أسس نظرية وتعمل فى حدود القيم واألخالقيات 

 وهى أيضا استخدام التغيير المخطط فى (Ellen et al,1993,p.1) المهنية، والمهارات
المنظمات والمجتمعات المحلية وتشمل المهارات المتعلقة بتنمية وتنظيم المجتمع المحلى 

  )(David  et al,2004,p.3.والتخطيط االجتماعي والعمل االجتماعي واإلدارة االجتماعية
وحدات الكبرى إجرائيا فى على أنها التدخالت وتعرف الممارسة على مستوى ال

المهنية لألخصائيين بالمؤسسات اإليوائية لألطفال بمحافظة القاهرة على المستوى التنظيمي 
والمجتمعي والسياسي والموجهة عن طريق القيم والمعارف والمهارات المكتسبة من برامج 

 خدمات الرعاية االجتماعية التنمية المهنية المخططة الرسمية وغير الرسمية لتحسين
  .  لألطفال

    لألطفالمتغيرات األداء المهني لألخصائيين االجتماعيين بالمؤسسات اإليوائية) ج (
 لألداء المهني لألخصائيين االجتماعيين يضمن تقديم مستوياتإن عملية توفير 

على الجامعات خدمات عالية الجودة للفئات التي تحتاج للرعاية والدعم والحماية، وينبغي 
ومؤسسات الخدمات تحمل المسئولية فى توفير الفرص والدعم لتمكين األخصائيين من 

 والتي  (Bruce,2013,pp.7-12)ه المستويات فى ممارستهم المهنية،المحافظة على هذ
تشتمل على ثالثة مستويات هي مستوى االتجاهات المهنية التي تتضمن القيم المهنية 

 على التعامل مع الجوانب الشخصية التي تؤثر على الممارسة، ومستوى واألخالقية والقدرة



 
 
 

 

 
 

٧٧٩

  ٢٠٢٠  إبریل ٣المجلد  ٥٠ العدد  مجلة دراسات في الخدمة االجتماعیة والعلوم اإلنسانیة 
 com.gmail@eg.jsswh:     برید إلیكترونيeg.ekb.journals.jsswh://https: الموقع االلیكتروني

النمو التراكمي للمعرفة المهنية من خالل التعليم المهني المستمر المعرفة المهنية الذى يشمل 
، ومستوى المهارات المهنية وخبرات الممارسة وأنشطة اإلثراء المهني والتقييم الذاتي

  (Holman,2009,p.3).ات الممارسة من اجل الكفاءة المهنيةالنمو التراكمي لمهارويشمل 
  : ويشمل األداء المهني لألخصائيين بالمؤسسات اإليوائية على مستوى الوحدات الكبرى

 كالتزام األخصائيين بتنمية مهاراتهم وكفاءتهم : مستوى االلتزام القيمى واألخالقي-
لتشاور واالحترام، والتعهد بالمطالبة والتعاون مع فريق العمل فى إطار عالقات يسودها ا

لتوفير الخدمات لألطفال والتقويم والبحث، وااللتزام بتحقيق العدالة والمشاركة فى تطوير 
.  ، ص ص ٢٠٠١السنهوري،  (.السياسات والشراكة مع المؤسسات وتمكين األطفال

٢٦٨-٢٢٣( (British Association of Social Workers,2002, PP.1-15)  
كالمعارف المتعلقة بالسلوك اإلنساني والبيئة االجتماعية والبحث : لمستوى المعرفيا-

والممارسة والتشريعات والقوانين والسياسات والمؤسسات االجتماعية ونماذج ونظريات 
—DuBois &Krogsrud,2005,pp.50) .الممارسة المهنية

52)،(Thompson,2005,pp54-71)، (Melanie,2012,pp.45-49)  
كالمهارة فى تحقيق التضامن والشراكة بين المؤسسات والمهارة فى : لمستوى المهارىا-

 Health) واستخدام تكنولوجيا المعلومات والتمكيناستخدام مناهج البحث العلمي والمدافعة 
and Care Professions Council,2017,pp.11-13) الضغوط  إدارة فى والمهارة

 ومهارة التفاوض والتشبيك (Thompson, 2005,pp.87-88)وإدارة الوقت
    (Trevithick, 2005, pp.256-267).والوساطة

  اإلجراءات المنهجية للدراسة : سادساً
اعتمد الباحث على الدراسة الوصفية باعتبارها تهتم بدراسة العالقة  :نوع الدراسة) ١ (

د العالقة بين التنمية االرتباطية بين المتغيرات، وفي الدراسة الراهنة يهتم الباحث بتحدي
   .المهنية لألخصائيين االجتماعيين بالمؤسسات اإليوائية وتحسين األداء المهني لهم

 اتبع الباحث منهج المسح االجتماعي بالعينة ألهمية هذا المنهج في :منهج الدراسة) ٢(
دة، الحصول على كم كبير من البيانات من عدد كبير من المبحوثين المتفرقين بطريقة موح

  . ويتناسب ذلك مع األخصائيين بالمؤسسات اإليوائية باإلدارات المختلفة بمحافظة القاهرة
استمارة قياس ثالثية (أداة االستبيان فى جمع البيانات  استخدم الباحث:أدوات الدراسة) ٣(

، حيث طبقت على عينة من األخصائيين االجتماعيين العاملين بالمؤسسات )االستجابات
  : لألطفال، وتتلخص خطوات تصميم االستبيان فى الخطوات التاليةاإليوائية
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تم تحديد أبعاد االستبيان التي تمثل متغيرات فروض الدراسة من خالل مراجعة األدبيات - أ
 وأدائهموالدراسات السابقة واألدوات المتعلقة بالتنمية المهنية لألخصائيين االجتماعيين، 

 المهني 
مرتبطة بكل متغير من متغيرات الدراسة وكذلك مؤشرات كل تم صياغة العبارات ال-ب

محكمين من أعضاء هيئة ) ٥(متغير، ثم تم عرض االستبيان على عشرة محكمين بواقع 
من الخبراء المسئولين عن المؤسسات اإليوائية لألطفال، ) ٥(التدريس فى تنظيم المجتمع، 

 ).الصدق الظاهري(  الدراسة للتأكد من أن محتوى االستبيان يعبر عن الموضوع محل
تم إجراء التعديالت الالزمة لالستبيان وفقا آلراء السادة المحكمين حيث تم تعديل وحذف -ج

من % ٨٠وإضافة بعض العبارات، وتم استبعاد العبارات التي قلت نسبة االتفاق فيها عن 
لمهنية لألخصائيين التنمية االمحكمين، واشتمل االستبيان على بعدين أساسيين البعد األول 

التخطيط ( واشتمل على أربعة متغيرات هي االجتماعيين بالمؤسسات اإليوائية لألطفال
للتنمية المهنية ومؤشراته المتمثلة فى تقدير االحتياجات التدريبية والتعليمية لألخصائيين 

 ومؤشراتها هنيةأنشطة التنمية الموتصميم وتنفيذ البرامج التدريبية وتقييم البرامج التدريبية، 
المتمثلة فى التعليم القائم على العمل والنشاط المهني واألنشطة التعليمية الرسمية وأنشطة 

 ومؤشراتها المتمثلة فى المكون القيمى والمكون مكونات التنمية المهنيةالتعلم الذاتي، 
تجاهات نحو  ومؤشراتها المتمثلة فى االمتطلبات التنمية المهنيةالمعرفي والمكون المهارى، 

، أما البعد الثاني األداء المهني )التنمية المهنية ودعم إدارة المؤسسة والتمويل المتاح
مستوى االلتزام القيمى، (لألخصائيين االجتماعيين فقد اشتمل على ثالثة متغيرات هي

  ). المستوى المعرفي، المستوى المهارى
 حساب الصدق البنائي لالستبيان مدى صدق االستبيان من خاللاختبار ب  قام الباحث-د

  أخصائي اجتماعي بالمؤسسات اإليوائية لألطفال١٥بتطبيق االستبيان على عينة قوامها 
  :وحساب معامل ارتباط بيرسون  كما هو مبين بالجدول التالي

  يوضح  الصدق البنائي لالستبيان باستخدام معامل ارتباط بيرسون) ١(جدول 
  اطاالرتب  أبعاد االستبیان  م

  التنمیة المھنیة لألخصائیین االجتماعیین بالمؤسسات اإلیوائیة لألطفال  ١  ٠.٩٥٢  معامل ارتباط بیرسون
  **٠.٠١  داللة المعنویة

  األداء المھني لألخصائیین االجتماعیین بالمؤسسات اإلیوائیة لألطفال  ٢  ٠.٨٤١  معامل ارتباط بیرسون
  **٠.٠١  داللة المعنویة

ئج الجدول أن معامالت االرتباط لبيرسون بين كل بعد من أبعاد ويتضح من نتا
، حيث بلغت ٠.٠١االستبيان والمجموع الكلى لالستبيان دالة إحصائيا عند مستوى معنوية 

 وعليه فإن كل ٠.٨٤١ وبلغت قيمته للبعد الثاني ٠.٩٥٢قيمة معامل االرتباط للبعد األول 
  .الكلية لالستبيان مما يثبت صدق االتساق الداخلي لهبعد لالستبيان متسق داخليا مع الدرجة 
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قام الباحث باختبار مدى ثبات االستبيان من خالل حساب معامل ألفا كرونباخ لالستبيان -ه
  :المطبق على نفس العينة، كما هو مبين بالجدول التالي

  يوضح ثبات االستبيان باستخدام معامل ألفا كرونباخ) ٢(جدول 
  قیمة ألفا  عدد العبارات  أبعاد االستبیان

  ٠.٠٩٢١  ٦٠  التنمیة المھنیة لألخصائیین االجتماعیین بالمؤسسات اإلیوائیة لألطفال
 ٠.٨٦٤ ٢٥ األداء المھني لألخصائیین االجتماعیین بالمؤسسات اإلیوائیة لألطفال

  ٠.٨٨٣  ٨٥  الثبات العام لالستبیان

ستبيان مرتفع حيث بلغ يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات العام لال
 وبلغ معامل ٠.٠٩٢١ إلجمالي فقرات االستبيان، بينما بلغ معامل ثبات البعد األول ٠.٨٨٣

  . ، وهذا يؤكد على أن االستبيان يتمتع بدرجة عالية من الثبات٠.٨٦٤ثبات البعد الثاني 
طفـال   طبقت الدراسة على بعض المؤسسات اإليوائيـة لأل        : المجال المكاني للدراسة   )٤(

التابعة إلدارات التضامن بمحافظة القاهرة وهى مؤسسة الجمالية بوسط القاهرة، دار نـور             
الهدى ودار الرحمة بالساحل، جمعية نور األمل، ودار السعد ودار الحسن بالبساتين، دار أم              
النور ودار الشهيد أبانوب بالمرج، دار آل صادق بالمطرية، مؤسسة سان جورج ودار الهنا        

 أملنا بمصر القديمة، دار الصفا ودار البر بشبرا، دار بنات العـذراء بعـين شـمس،               ودار
جمعية مصر لحماية األسرة ودار الرحمة بالنزهة، جمعية زهرة الياسـمين ودار الوصـال         
ودار صالح الدين بعابدين، دار المواساة، جمعية بن خلدون، دار الراضـي بـالوايلي، دار            

الفتح وجمعية أوالدي بالمعادي، دار السيدة القبطية بـالزيتون،         العذراء بروض الفرج، دار     
دار أملنا ودار الجالل ودار المصطفى ودار معك يا رسول اهللا ودار المدينة المنورة بشرق               
مدينة نصر، جمعية السيدات القبطية وجمعية السيدة نفيسة ودار الرعاية اإلنجيلية بحلـوان،          

زاوية الحمراء، جمعية العبيـر بـدار الـسالم، دار دراز           جمعية تنمية المجتمع المحلى بال    
بالمقطم، دار األبرار ودار الفائزة بالقاهرة الجديدة، دار الوفاء والشفاء بالمعـصرة، دار أم              
البنين بطرة، دار زمزم بمصر الجديدة، وتم تطبيق الدراسة على هذه المؤسسات لتيـسيرها           

ء متابعين علـى هـذه المؤسـسات بـوزارة          لمهمة الباحث في جمع البيانات ووجود زمال      
  .   التضامن عاونوا الباحث في جمع البيانات

 من األخصائيين بالمؤسسات اإليوائية  طبقيةطبقت الدراسة على عينة :المجال البشرى) ٥(
 واعتمد الباحث على العينة الطبقية لتمثيل كل إدارات التضامن لألطفال بمحافظة القاهرة،

بهذه  ولتحديد حجم العينة تم الحصر الشامل لألخصائيين  الصدفة،والتقليل من خطأ
  معادلةاللعينة من خالل  أخصائي، ثم تم تحديد الحجم األمثل ل١٦٩اإلدارات حيث بلغ 
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 n=Np (1-p) /((N-1)(d2/z2)+p(1-p)) (Steven K, 2012,pp59-60) وبلغ 
امن بطريقة التوزيع أخصائي، تم توزيع العينة على إدارات التض١١٨حجم العينة 

 العدد اإلجمالي ÷عدد األخصائيين باإلدارة (=بكل إدارة  الدراسة ة عين:المتناسب
، ثم تم التطبيق على المؤسسات السابق اإلشارة إليها كما هو )حجم العينة (×) لألخصائيين

  :مبين بالجدول
جتماعي يوضح حجم عينة األخصائيين االجتماعيين بإدارات التضامن اال) ٣(جدول 

  بمحافظة القاهرة
  عینة الدراسة بكل إدارة  عدد األخصائیین االجتماعیین  اإلدارة  م
  ٢  ٣  وسط القاھرة  ١
  ٦  ٨  الساحل  ٢
  ٣  ٤  حدائق القبة  ٣
  ٣  ٥  البساتین  ٤
  ٣  ٥  المرج  ٥
  ٣  ٥  المطریة  ٦
  ١٣  ١٨  مصر القدیمة  ٧
  ٨  ١١  شبرا  ٨
  ٣  ٥  عین شمس  ٩

  ٧  ١٠  النزھة  ١٠
  ٥  ٧  عابدین  ١١
  ٧  ١٠  الوایلي  ١٢
  ٣  ٥  السالم  ١٣
  ٥  ٧  روض الفرج  ١٤
  ١٤  ١٩  المعادى  ١٥
  ٢  ٣  الزیتون  ١٦
  ١٢  ١٧  شرق مدینة نصر  ١٧
  ٢  ٣  حلوان  ١٨
  ١  ٢  الزاویة الحمراء  ١٩
  ١  ١  دار السالم  ٢٠
  ٣  ٤  المقطم  ٢١
  ٧  ١٠  القاھرة الجدیدة  ٢٢
  ١  ٢  المعصرة  ٢٣
  ١  ١  طرة   ٢٤
  ٣  ٤  مصر الجدیدة  ٢٥

  ١١٨  ١٦٩  المجموع

  ١٦/٢/٢٠٢٠ حتى ١٢/٢٠١٩ /٢٨تم جمع البيانات فى الفترة من  :المجال الزمني) ٦ (
  spss عن طريق برنامج  الميدانيةالبيانات  المستخدمة فى معالجةاإلحصائية المعامالت )٧(

  النسب المئوية والتكرارات لوصف عينة الدراسة من األخصائيين االجتماعيين -
   الختبار صدق االستبيان Pearson correlationارتباط بيرسون معامل -
   الختبار ثبات االستبيان Cronbach,s Alphaمعامل ألفا كرونباخ -
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 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات األخصائيين على أبعاد االستبيان-
 وعبارات عاد ومتغيرات الختبار جودة التوفيق ألبChi Squareمعامل كاي تربيع -

 االستبيان 
 المتغيرات لتحديد العالقة االرتباطية بين ,s V) (Cramerمعامل كرامر-
بين  لدراسة الفروق  One- way ANOVA Analysisتحليل التباين األحادي-

  المتوسطات
  عرض وتحليل نتائج الدراسة الميدانية: سابعاً 
خصائيين عرض نتائج الدراسة المتعلقة بوصف عينة الدراسة من األ )١(

  االجتماعيين
يوضح وصف عينة الدراسة من األخصائيين االجتماعيين بالمؤسسات اإليوائية ) ٤(جدول 

  ١١٨=لألطفال ن
  %  ك  مدة العمل  %  ك  التعلیم  %  ك  السن

  -٢٠ -أ
   -٣٠-ب
   -٤٠ -ج
  - ٥٠ -د
  فأكثر٦٠- ه

٨  
٥٩  
٢٥  
١٦  
١٠  

٦.٨  
٥٠  

٢١.١  
١٣.٦  

٨.٥  

   بكالوریوس خدمة اجتماعیة-أ
  نس آداب اجتماع لیسا-ب
   دبلوم -ج
   ماجستیر-د

   دكتوراه- ھـ

٨٢  
٢٠  

٨  
٦  
٢  

٦٩.٥١٦.٩  
٦.٨  
٥.١  
١.٧  

   سنوات٥ أقل من -أ
  -٥ -ب
  -١٠ -ج
   سنة فأكثر١٥ - د

٣٧  
٢٤  
١٨  
٣٩  

٣١.٤  
٢٠.٣  
١٥.٣  

٣٣  

من األخصائيين بعينة الدراسة تتراوح أعمارهم % ٥٠يتبين من نتائج الجدول أن 
 ٥٠ حتى أقل من ٤٠تتراوح أعمارهم من % ٢١.١ليها  ت سنة٤٠ حتى أقل من ٣٠من 

 وهى مرحلة تتميز  سنة٥٠ حتى أقل من ٣٠تتراوح أعمارهم من  % ٧١.١سنة أي أن 
من األخصائيين حاصلون % ٦٩.٥كما أن بالعطاء ومستوى مناسب من الخبرة العملية، 

 األخصائيين على بكالوريوس الخدمة االجتماعية مما يشير لحرص المؤسسات على تعيين
من حملة بكالوريوس الخدمة االجتماعية باعتبارهم األكثر إعداداً مهنياً للعمل فى هذا 

حصلوا على دراسات عليا بعد البكالوريوس وهو من المفترض % ١٣.٦المجال، وهناك 
من األخصائيين لديهم % ٦٨.٦أن يكون مؤشراُ لجودة أدائهم المهني بالمؤسسات، كما أن 

 سنوات مما يشير لوجود خبرة عملية فى هذا المجال لمعظم األخصائيين ٥ عن خبرة ال تقل
  .بالعينة
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من المتوقع أن يكون :  للدراسةاختبار الفرض األولو  بالهدف األولنتائج المتعلقةال) ٢ (
   ضعيفاًالتنمية المهنية لألخصائيين االجتماعيين بالمؤسسات اإليوائية لألطفالمستوى 

  لألخصائيين االجتماعيين يط للتنمية المهنيةالتخطواقع ) أ(
     لألخصائيين االجتماعيين التخطيط للتنمية المهنيةيوضح واقع ) ٥(جدول 

ط   واقع التخطیط للتنمیة المھنیة لألخصائیین االجتماعیین  م المتوس
  الحسابي

راف  االنح
  ٢كا  المعیاري

  **١٠٩.٩  ٠.٧٨٧  ١.٤١ نتھتم المؤسسة بتقدیر االحتیاجات التدریبیة لألخصائیی  ١
  **١٢٧.٩  ٠.٦٨٦  ١.٣١ تستخدم المؤسسة أسالیب علمیة فى تقدیر االحتیاجات التدریبیة   ٢
  **١٠٧.١  ٠.٧٣٧  ١.٣٧ تتفق موضوعات البرامج التدریبیة مع مھام األخصائي   ٣
  **١١٨.٨  ٠.٦٩٠  ١.٣٢ یحتاج األخصائیون بالمؤسسة للبرامج التدریبیة المتخصصة   ٤
  **١٥٥.٢  ٠.٦٠١  ١.٢٢  أھداف واضحة وأنشطة محددة للبرامج التدریبیةتوجد  ٥
  **١٤٢.٩  ٠٦٩٣  ١.٢٩ یرتبط محتوى البرامج التدریبیة لألخصائیین بواقع ممارستھم   ٦
  **١٥٠.٦  ٠.٦٢٣  ١.٢٤ یتوافر للبرامج التدریبیة مدربون أكفاء  ٨
  **١٧٩.٨  ٠.٤٤٤  ١.١٣ توجد معاییر أو أدوات لتقییم البرامج التدریبیة  ٩

  **٢٠١.٤  ٠.٣٥٠  ١.٠٨ تھتم المؤسسة بتقییم أثر البرامج التدریبیة على أداء األخصائیین   ١٠
  **١٩٠.٦  ٠.٤٥٦  ١.١٢ یتم تقییم استفادة األخصائیین من البرامج التدریبیة عقب تنفیذھا  ١١
  **٢٠٦.٩  ٠.٣٣٩  ١.٠٧ تستخدم المؤسسة نتائج تقییم البرامج التدریبیة فى تطویرھا   ١٢

  **٨٣٢.٧  ٥.٣٠٤  ١٤.٧٥  المجموع

المتوسط الحسابي لمستوى التخطيط للتنمية المهنية  أنيتضح من نتائج الجدول      
 وهو متوسط يعكس ضعف واقع ٥.٣٠٤ بانحراف معياري ١٤.٧٥لألخصائيين بلغ 

يمة ، وبلغت ق)٢٤(التخطيط للتنمية المهنية حيث يقل عن المتوسط العام النظري وقيمته 
 وكانت الفروق لصالح ٠.٠١ وهى دالة إحصائيا عند مستوى معنوية ٨٣٢.٧كاى تربيع 

عدم الموافقة، كما أن المتوسطات الحسابية الستجابات األخصائيين على العبارات تراوحت 
مما يؤكد ) ٢(وهى أقل من المتوسط النظري لكل عبارة وقيمته ) ١.٤١ -١.٠٧(بين 

 وكانت الفروق ٠.٠١يم كاى تربيع دالة عند مستوى معنوية ضعف مستواها وكانت جميع ق
فى جميع االستجابات لصالح عدم الموافقة، ولعل ذلك يعكس ضعف مستوى التخطيط 

: للتنمية المهنية لألخصائيين وكذلك ضعف مستوى المؤشرات الثالثة لهذا المتغير وهى
بية لألخصائيين ويتفق ذلك مع نتائج تقدير، وتصميم وتنفيذ، وتقويم البرامج التعليمية والتدري

التي أكدت على  (National Albanian Center For Social Studies,2005)دراسة
الرتقاء بجودة الخدمات، حيث أن األخصائيين ل تحسين التدريب المهني لألخصائيين أهمية

اعى  البرامج ال تر أنمعارفهم ومهاراتهم، كمالتحديث ال تعقد لهم برامج تدريبية 
  .  التدريبيةاحتياجاتهم
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  لألخصائيين االجتماعيين  المهنيةالتنمية أنشطةواقع ) ب(
     أنشطة التنمية المهنية لألخصائيين االجتماعيينيوضح واقع ) ٦(جدول 

ط   واقع  أنشطة التنمیة المھنیة لألخصائیین االجتماعیین  م المتوس
  الحسابي

راف   االنح
  ٢كا  المعیاري

  **١١٧.٢  ٠.٧٦٠  ٢.٦٣ یون الخبرات من خالل مجال العملیكتسب األخصائ  ١
  **١٠١.٢  ٠.٧٨٩  ٢.٥٨ یتعلم األخصائیون بالمؤسسة عن طریق دراسات الحالة   ٢
  **١٠٩  ٠.٧٧٥  ٢.٦٠ یتعلم األخصائیون بالمؤسسة من الزمالء أو المشرفین   ٣
  **٣٠.٥  ٠.٨٦٥  ٢.٥١ یتعلم األخصائیون بالمؤسسة من المشاركة فى اللجان   ٤
  **٨١.٤  ٠.٥٥٩  ١.١٧ ) نقابة، جمعیة ، اتحاد(أشارك فى ھیئة مھنیة   ٥
  **٧٤.٩  ٠.٦٠٧  ١.٢٠ أشارك فى عضویة جمعیات أھلیة أو مؤسسة خاصة   ٦
  قیمة  ثابتة  ٠.٠٠٠  ١.٠٠ أشارك فى عرض أوراق عمل بالمؤتمرات   ٧
  **٨٨.٢  ٠.٥٠٥  ١.١٤ أشارك فى عرض محاضرات أو تنظیم دورات تدریبیة  ٨
  **٦٥.٦  ٠.٦٦٩  ١.٢٥ أشارك فى برامج تعلیمیة إضافیة تتعلق بمجال عملي   ٩

  **٩٨.٩  ٠.٤٠٥  ١.٠٨ أشارك فى إعداد دراسات علمیة   ١٠
  **١٤٥.٩  ٠.٥٨٣  ١.٢١ أشارك فى مؤتمرات أو ندوات لمؤسسات أكادیمیة   ١١
  **١٥٠.٦  ٠.٦٢٣  ١.٢٤ أحضر برامج تدریبیة لمؤسسات أكادیمیة    ١٢
  **٥٣.٢  ٠.٩٩٦  ٢.٠٠ استخدم االنترنت فى تحدیث معلوماتي فى مجال عملي  ١٣
  **٥٧.٦  ٠.٩٥٨  ١.٧٦ اطلع على الدوریات أو المراجع العلمیة المتخصصة   ١٤
  **٣٤.١  ٠.٩٥٧  ١.٩٢ أشارك فى أنشطة تطوعیة مرتبطة بمجال عملى  ١٥
  **٦.٥  ٠.٩٧٦  ١.٧٦ أطلب المشورة الفنیة من المتخصصین فى المجال  ١٦

  **١٢٧.٢  ٥.٥٣٣  ٢٧.٠٥  المجموع

بلغ  المهنية التنمية أنشطةالمتوسط الحسابي لمستوى  أن من نتائج الجدول يتبين
 المهنية التنمية أنشطة وهو متوسط يعكس ضعف واقع ٥.٥٣٣ بانحراف معياري ٢٧.٠٥

 دالة  وهى١٢٧.٢، وبلغت قيمة كاى تربيع )٣٢(حيث يقل عن المتوسط العام النظري وقيمته 
 وكانت الفروق لصالح عدم الموافقة، كما أن المتوسطات الحسابية ٠.٠١عند مستوى معنوية 

حيث جاءت أقل من ) ٢.٦٣ -١(الستجابات األخصائيين على العبارات تراوحت بين 
) ١،٢،٣،٤(مما يؤكد ضعف مستواها عدا العبارات ) ٢(المتوسط النظري لكل عبارة وقيمته 

والتي جاءت فى ) ١٣(ت مؤشر التعليم القائم على العمل، والعبارة رقم والتي تنتمي لعبارا
مقدمة عبارات مؤشر أنشطة التعلم الذاتي، وكانت جميع قيم كاى تربيع لباقي العبارات دالة 

 وكانت الفروق فى االستجابات لصالح عدم الموافقة، ويعكس ذلك ٠.٠١عند مستوى معنوية 
نية لألخصائيين ومؤشراتها المتعلقة بالنشاط المهني ضعف مستوى أنشطة التنمية المه

 دراسة واألنشطة التعليمية الرسمية وأنشطة التعلم الذاتي ويتفق ذلك مع نتائج
(Eunjung,2010)  التدريب أثناء و برامج اإلعداد تتطلبعلى أن التنمية المهنية التي تؤكد

   .والمهارات مع الزمالءتبادل المعارف والخدمة من خالل المؤتمرات وورش العمل 
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  لألخصائيين االجتماعيين  المهنيةالتنمية مكوناتواقع ) ج(
              التنمية المهنية لألخصائيين االجتماعيينيوضح واقع مكونات) ٧(جدول 

ط   واقع  مكونات التنمیة المھنیة لألخصائیین االجتماعیین  م المتوس
  الحسابي

راف   االنح
  ٢كا  المعیاري

  **١٠٢.٥  ٠.٣٦٣  ١.٠٧ على مواثیق أخالقیة لجمعیات قومیة لألخصائیین اطلعت   ١
  **١٦٠.٨  ٠.٦١٥  ١.٢٢ ٢٠٠٨ لسنة ١٢٦اطلعت على قانون الطفل رقم   ٢
  **٨١.٤  ٠.٥٥٩  ١.١٧ ١٩٩٠اطلعت على اتفاقیة حقوق الطفل لسنة   ٣
  **٩١.٧  ٠.٤٧٤  ١.١٢ للمؤسسة میثاق أخالقي معلن لحقوق الطفل وحمایتھ  ٤
  **٩٨.٩  ٠.٤٠٥  ١.٠٨ توفر المؤسسة مراجع أو وثائق لاللتزامات األخالقیة   ٥
  **١٠٦.٣  ٠.٣١٦  ١.٠٥ اطلعت على النصوص المتعلقة بحقوق الطفل بالدستور   ٦
  **٧٨.٤  ٠.٩٠٧  ٢.٤٠ اطلعت على الالئحة النموذجیة للمؤسسات اإلیوائیة   ٧
  **٨٤.٩  ٠.٩٠٠  ٢.٤٢ تعرفت على معاییر الجودة فى مؤسسات الرعایة   ٨
  **١٠٢.٥  ٠.٣٦٣  ١.٠٧ أعرف منظمات لرعایة الطفل أو حمایتھ أو المدافعة عنھ  ٩

  **١٩٠.٥  ٠.٤٢٩  ١.١١ أعرف سیاسات الرعایة االجتماعیة للطفل  ١٠
  **٢٠٦  ٠.٣٣٩  ١.٠٧ اطلعت على نظریات أو نماذج للممارسة الكبرى للمھنة   ١١
  **١٥٠.٢  ٠.٦٠٥  ١.٢٣ میة أو الكیفیةلدى معرفة بمناھج البحث العلمي الك  ١٢
  **١٥٩.٥  ٠.٥٣٨  ١.١٩  )الخ. كإدارة الجودة،(تدربت على مھارات فھم  المنظمات  ١٣
  **٣٠.٣  ٠.٩٤٦  ٢.١٠ تدربت على مھارات تدعیم العالقات مع القیادات   ١٤
  **١٥٤.٦  ٠.٥٨٣  ١.٢١ تدربت على التشبیك أو الشراكة أو التحالف مع المنظمات  ١٥
  **٩١.٦  ٠.٧٦٧  ١.٤٢ دربت على تصمیم أو تقویم البرامج والمشروعات ت  ١٦
  **٥٢.٩  ٠.٩٥٩  ٢.٢١ تدربت على المدافعة عن األطفال المعرضین للخطر  ١٧
  **١٧٤.٦  ٠.٤٥١  ١.١٤ تدربت على تنمیة وإدارة موارد المؤسسة  ١٨
  **٣٧.٩  ٠.٩٤٦  ٢.١٧ تدربت على مھارات المساومة أو التفاوض أو حل النزاع  ١٩
  **٣١.٦  ٠.٩٥٣  ١.٩٢ تدربت على استخدام الوسائل االلكترونیة فى الممارسة   ٢٠

  **١١١.٦  ٧.٨٤  ٢٩.٣٧  المجموع

بلغ  المهنية لألخصائيين التنمية المتوسط الحسابي لمكونات  أن نتائج الجدولتؤكد
 المهنية التنمية  وهو متوسط يعكس ضعف واقع مكونات٧.٨٤ بانحراف معياري ٢٩.٣٧

 وهى ١١١.٦، وبلغت قيمة كاى تربيع )٤٠(حيث يقل عن المتوسط العام النظري وقيمته 
 وكانت الفروق لصالح عدم الموافقة، كما أن المتوسطات ٠.٠١دالة عند مستوى معنوية 

حيث جاءت ) ٢.٤٢ -١.٠٧(الحسابية الستجابات األخصائيين على العبارات تراوحت بين 
مما يؤكد ضعف مستواها عدا ) ٢(ي لكل عبارة وقيمته جميعها أقل من المتوسط النظر

والتي تنتمي لمؤشر المكون المعرفي للتنمية المهنية، وكذلك العبارات ) ٧،٨(العبارات 
التي تنتمي لمؤشر المكون المهارى للتنمية المهنية، وكانت جميع قيم ) ١٤،١٧،١٩،٢٠(

 وكانت الفروق فى االستجابات ٠.٠١كاى تربيع لباقي العبارات دالة عند مستوى معنوية 
وبصفة عامة أكدت النتائج ضعف مستوى مكونات التنمية المهنية  لصالح عدم الموافقة،

لألخصائيين ومؤشراتها الثالثة المتعلقة بالمكون القيمى والمعرفي والمهارى ويفسر ذلك 
نشطتها بضعف مستوى التخطيط لبرامج التنمية المهنية وكذلك ضعف مستوى االهتمام بأ
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 التى) ٢٠١٥ ، إبراهيم (ويتفق ذلك مع نتائج دراسة) ٦،٥بالجدولين رقم(كما هو مبين 
 ضعف  التي تواجه األخصائيين بالمؤسسات اإليوائيةأكدت على أن من بين المعوقات

  هم تنمية قدراتباالهتمام 
  لألخصائيين االجتماعيين  المهنيةمتطلبات التنميةواقع ) د (

       لألخصائيين االجتماعيين  المهنيةاقع متطلبات التنميةيوضح و) ٨(جدول 
ط   واقع  متطلبات التنمیة المھنیة لألخصائیین االجتماعیین  م المتوس

  الحسابي
راف  االنح

  ٢كا  المعیاري

  **٤١.٥  ٠.٨٠٨  ٢.٥٩ برامج التنمیة المھنیة لألخصائیین لیس لھا جدوى  ١
  **٨٢.٢  ٠.٨٥٤  ١.٥٣ المھنیة ال تؤمن إدارة المؤسسة بأھمیة التنمیة   ٢
  **١٦٤.٨  ٠.٥٥٤  ٢.٨١ تھتم وزارة التضامن بالتنمیة المھنیة لألخصائیین   ٣
  **١٩٠.٦  ٠.٤٥٦  ٢.٨٨ برامج التنمیة المھنیة تھدر الوقت   ٤
  **١٧٠.٣  ٠.٥٦٩  ١.١٩ تشجع إدارة المؤسسة األخصائیین على التنمیة المھنیة   ٥
  **٩٥.٢  ٠.٤٤١  ١.١٠ ین بالدراسات العلیاتسمح إدارة المؤسسة لألخصائی  ٦
  **١٦٠.٣  ٠.٥٩٧  ١.٢١ تنظم إدارة المؤسسة برامج تدریبیة للتنمیة المھنیة   ٧
  **٧١.٥  ٠.٩٤٢  ١.٦٨ توفر اإلدارة لألخصائیین المراجع العلمیة أو االنترنت   ٨
  **٩٥.٢  ٠.٤٤١  ١.١٠ تخصص المؤسسة میزانیة لبرامج التنمیة المھنیة  ٩

  **١٩٥  ٠.٤٢١  ١.١٠ عین المؤسسة بمنظمات لتدعیم التنمیة المھنیة تست  ١٠
  **١٢٤.٣  ٠.٧١٧  ٢.٦٧ تدعم وزارة التضامن برامج التنمیة المھنیة لألخصائیین   ١١
  **١٩٠.٥  ٠.٤٢٩  ١.١١ میزانیة المؤسسة كافیة لتنظیم برامج التنمیة المھنیة   ١٢

  **٢١٨.٢  ٤.١٧  ٢٠.٩٧  المجموع

 المهنية التنمية المتوسط الحسابي لمستوى متطلبات  أنول نتائج الجدتوضح
  وهو متوسط يعكس ضعف هذا المستوى٤.١٧ بانحراف معياري ٢٠.٩٧بلغ لألخصائيين 

 وهى ٢١٨.٢، وبلغت قيمة كاى تربيع )٢٤(حيث يقل عن المتوسط العام النظري وقيمته 
فقة، كما أن المتوسطات  وكانت الفروق لصالح عدم الموا٠.٠١دالة عند مستوى معنوية 

حيث جاءت ) ٢.٨٨ -١.١٠(الحسابية الستجابات األخصائيين على العبارات تراوحت بين 
مما يؤكد ضعف مستواها عدا ) ٢(جميعها أقل من المتوسط النظري لكل عبارة وقيمته 

والتي تنتمي لمؤشر االتجاهات نحو التنمية المهنية، وكذلك العبارة  )١،٣،٤(العبارات 
التي تنتمي لمؤشر التمويل المتاح للتنمية المهنية، وكانت جميع قيم كاى تربيع لباقي ) ١١(

 وكانت الفروق فى االستجابات لصالح عدم ٠.٠١العبارات دالة عند مستوى معنوية 
الموافقة، وبصفة عامة تؤكد النتائج أن االتجاه نحو التنمية المهنية كأحد مؤشرات متغير 

مهنية مرتفعا فى حين كان مستوى المؤشرين اآلخرين المتعلقين بدعم متطلبات التنمية ال
إدارة المؤسسة للتنمية المهنية وتوفير التمويل الالزم ضعيفا، وقد يفسر ذلك بضعف التمويل 
المتاح وعدم بحث المؤسسات عن موارد لدعم التنمية المهنية من المنظمات المحلية والدولية 

معوقات التنمية  إلى  التي أشارت)٢٠١١حسن ، ( دراسة ئجالمعنية، ويتفق ذلك مع نتا
 الدعم الكافي ونقصوقلة البرامج التدريبية،  ضعف ميزانية المؤسسةك المهنية لألخصائيين

 .البرامجواألدوات المطلوبة لتنفيذ 
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  لألخصائيين االجتماعيين  المهنيةالتنميةواقع ) ه(
   خصائيين االجتماعيين لأليوضح واقع التنمية المهنية) ٩( جدول 

ط   واقع التنمیة المھنیة لألخصائیین   م المتوس
  الحسابي

راف  االنح
  المعیاري

  ٢كا  المستوى

  **٨٣٢.٧  ضعیف  ٥.٣٠  ١٤.٧٥ واقع التخطیط للتنمیة المھنیة لألخصائیین   ١
  **١٢٧.٢  ضعیف  ٥.٥٣  ٢٧.٠٥ واقع أنشطة للتنمیة المھنیة لألخصائیین  ٢
  **١١١.٦  ضعیف  ٧.٨٤  ٢٩.٣٧ یة المھنیة لألخصائیین واقع  مكونات التنم  ٣
  **٢١٨.٢  ضعیف  ٤.١٧  ٢٠.٩٧ واقع متطلبات التنمیة المھنیة لألخصائیین   ٤
  *٥٨.٩  ضعیف  ١٧.١٣  ٩٢.١٥  بعد التنمیة المھنیة لألخصائیین  ٥

 المهنية التنميةالمتوسط الحسابي لمستوى  أن من نتائج الجدول    يتضح
 وهو متوسط يعكس ضعف هذا ١٧.١٣ بانحراف معياري ٩٢.١٥بلغ لألخصائيين 

، وبلغت قيمة كاى تربيع )١٢٠(حيث يقل عن المتوسط العام النظري وقيمته  المستوى
 وكانت الفروق لصالح عدم الموافقة، كما أن ٠.٠٥ وهى دالة عند مستوى معنوية ٥٨.٩

لمتوسطات النظرية لها المتوسطات الحسابية لمتغيرات التنمية المهنية جاءت أقل من ا
 وكانت الفروق لصالح عدم الموافقة مما يؤكد ٠.٠١وجميعها دالة عند مستوى معنوية 

ضعف التنمية المهنية لألخصائيين ، ويفسر ذلك بعدم توافر مدخالت التنمية المهنية 
كالتخطيط لها وتوفير متطلباتها وكذلك عملياتها التحويلية كأنشطها ومكوناتها وفقا 

 األول ومن ثم تؤكد النتائج صحة الفرض راضات نظرية النسق كموجه للدراسة، الفت
من المتوقع أن يكون مستوى التنمية المهنية لألخصائيين والذي مؤداه أنه  للدراسة

  . االجتماعيين بالمؤسسات اإليوائية لألطفال ضعيفا
من المتوقع أن : دراسةالثاني للاختبار صحة الفرض و  بالهدف الثانينتائج المتعلقةال )٣(

   ضعيفاًلألطفال األداء المهني لألخصائيين االجتماعيين بالمؤسسات اإليوائيةيكون مستوى 
  لألخصائيين االجتماعيين مستوى االلتزام القيمىواقع ) أ(

       لألخصائيين االجتماعيينالقيمي مستوى االلتزام يوضح واقع ) ١٠(جدول 
ط   ى لألخصائیین االجتماعیینواقع  مستوى االلتزام القیم  م المتوس

  الحسابي
راف  االنح

  ٢كا  المعیاري

  **١٥٠.٦  ٠.٦٢٣  ١.٢٤ تسمح أوضاع العمل لألخصائیین بااللتزام بتنمیة مھاراتھم   ١
  **٤٥.١  ٠.٩٨٢  ١.٩٧ یلتزم األخصائیون فى المؤسسات اإلیوائیة بقیم العمل الفریقى   ٢
  **١١٥.٤  ٠.٧٩٨  ١.٤١  الموارد والخدمات لألطفال یلتزم األخصائیون بالمطالبة بتوفیر  ٣
  ٠.٥٤  ١.٠٠٢  ١.٩٣ أرفض تعارض القرارات اإلداریة مع السلوك المھني بالمؤسسة  ٤
  **١٩٦  ٠.٤٢١  ١.١٠ یؤمن األخصائیون بالمؤسسة بأھمیة التقویم والبحث للممارسة   ٥
  **٦٢.٧  ٠.٣٤٤  ٢.٨٦ طفال یلتزم األخصائیون بالعدالة والتوزیع العادل للموارد بین األ  ٦
  **١٠٢  ٠.٨٠٠  ٢.٥٧ یؤمن األخصائیون بأھمیة مشاركتھم فى تطویر برامج المؤسسة  ٧
  **٦٠.٥  ٠.٩٧٥  ٢.٢٠ یؤمن األخصائیون بأھمیة الشراكة مع المؤسسات المعنیة   ٨
  **١٢٢.٨  ٠.٧٧١  ٢.٦٣ یؤمن األخصائیون بالمؤسسة بضرورة منح القوة لألطفال   ٩

  **٧٥.٥  ٤.٥  ١٧.٩٢  المجموع
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 االلتزام القيمىالمتوسط الحسابي لمستوى  أن نتائج الجدول السابق تشير
 وهو متوسط يعكس ضعف ٤.٥ بانحراف معياري ١٧.٩٢ بلغ لألخصائيين االجتماعيين

، وبلغت قيمة كاى ) ١٨(حيث يقل عن المتوسط العام النظري وقيمته القيمي االلتزام واقع 
 وكانت الفروق لصالح عدم ٠.٠١ إحصائيا عند مستوى معنوية  وهى دالة٧٥.٥تربيع 

الموافقة، كما أن المتوسطات الحسابية الستجابات األخصائيين على العبارات تراوحت بين 
ما ) ٢(حيث جاءت جميعها أقل من المتوسط النظري لكل عبارة وقيمته ) ٢.٨٦ -١.١٠(

) ٤(عدا العبارة رقم  ع لباقي العباراتوكانت جميع قيم كاى تربي )٦،٧،٨،٩(عدا العبارات 
 وكانت الفروق فى االستجابات لصالح عدم ٠.٠١دالة إحصائيا عند مستوى معنوية 

الموافقة، وقد يفسر ذلك بأن القيم المهنية لألخصائيين ترتبط فى معظمها بالممارسة 
مل الفريقي المباشرة مع األطفال، فى حين ينقصهم القيم الموجهة للممارسة الكبرى كالع

  . والمدافعة
  لألخصائيين االجتماعيينالمعرفي مستوى الواقع ) ب (

      لألخصائيين االجتماعيينالمعرفي مستوى يوضح واقع ال) ١١(جدول 
ط   واقع المستوى المعرفي لألخصائیین االجتماعیین  م المتوس

  الحسابي
راف   االنح

  ٢كا  المعیاري

  **١٤٥.٦  ٠.٦٢٦  ٢.٧٥ خصائیین فى عملھم توجھ الالئحة النموذجیة للمؤسسة األ  ١
  **١٦٠.٣  ٠.٥٩٧  ٢.٧٩ یسترشد األخصائیون فى عملھم بدلیل قیاس الجودة   ٢
  **٢٠٧  ٠.٣٣٩  ١.٠٧ لدینا قواعد معلومات عن مؤسسات رعایة أو حمایة الطفل   ٣
  **٣٢.٦  ٠.٧٦٥  ١.٥٩ توجھ سیاسات رعایة الطفل ممارسات األخصائیین بالمؤسسة  ٤
  **٩٨.٩  ٠.٤٠٥  ١.٠٨ ھ ممارسة األخصائیین بالمؤسسة نماذج ونظریات مھنیة توج  ٥
  **١٩٦.٢  ٠.٤٤٩  ١.١١ توجھ أسس البحث العلمي ممارسة األخصائیین بالمؤسسة   ٦
  **١٧٠.٤  ٠.٥٦٩  ١.١٩ یفتقد األخصائیون بالمؤسسة  لثقافة التعاون مع المؤسسات   ٧

  **٢٢٥.٤  ٢.٥٩٣  ١١.٥٨  المجموع
لألخصائيين  المتوسط الحسابي للمستوى المعرفي إلى أنتائج الجدول  ن   تشير

 وهو متوسط يعكس ضعف هذا المستوى حيث يقل ٢.٥٩٣ بانحراف معياري ١١.٥٨بلغ 
 وهى دالة عند ٢٢٥.٤، وبلغت قيمة كاى تربيع )١٤(عن المتوسط العام النظري وقيمته 

قة، كما أن المتوسطات الحسابية وكانت الفروق لصالح عدم المواف ٠.٠١مستوى معنوية 
حيث جاءت أقل من المتوسط النظري ) ٢.٧٩ - ١.٠٧(الستجابات العبارات تراوحت بين 

، ويفسر ذلك بأن تطبيق الالئحة ومعايير )١،٢(عدا العبارتين ) ٢(لكل عبارة وقيمته 
يع الجودة بالمؤسسات تخضع للمتابعة اإلدارية من وزارة التضامن وكانت قيم كاى ترب

 وكانت الفروق فى االستجابات لصالح عدم ٠.٠١لباقي العبارات دالة عند مستوى معنوية 
ويفسر ذلك باهتمام األخصائيين بالمعارف المتعلقة بالخدمات المباشرة وضعف  الموافقة،

االهتمام بمعارف الممارسة الكبري ويؤكد ذلك الدراسات التي أشارت لنقص معارف 
عبد (األخرى تدعيم عالقة المؤسسات اإليوائية بالمؤسساتاألخصائيين المتعلقة ب

  .)٢٠١٤، على،٢٠١٣،رزق،٢٠١١المحسن،
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  لألخصائيين االجتماعيينالمهارى مستوى الواقع ) ج(
      لألخصائيين االجتماعيينالمهارى مستوى يوضح واقع ال) ١٢(جدول 

ط   واقع المستوى المھارى لألخصائیین االجتماعیین  م المتوس
  يالحساب

راف   االنح
  ٢كا  المعیاري

  **١٥٥.٢  ٠.٦٠١  ٢.٧٨ استطعت تكوین عالقات فعالة مع فریق العمل بالمؤسسة   ١
  **١٦٥.٥  ٠.٥٩٣  ١.٢٠ استطعت تكوین عالقات تعاونیة مع المتخصصین أو القیادات   ٢
ضامنیة    ٣ ات ت ى عالق اركت ف ركات،  (ش بكات، ش سیق، ش تن

  **١٠١.٢  ٠.٧٨٩  ١.٤٢ و الدفاع عن الطفل مع منظمات رعایة أو حمایة أ) تحالفات

  **٥٦.٥  ٠.٩٨٦  ١.٨٦ استخدمت الوسائل التكنولوجیة الحدیثة فى ممارستي المھنیة   ٤
  **٧٤.٩  ٠.٦٠٧  ١.٢٠ استثمرت موارد المجتمع فى تحسین خدمات رعایة األطفال  ٥
  **١٩٦  ٠.٤٢١  ١.١٠ شاركت فى بحوث أو دراسات لتطویر العمل بالمؤسسة  ٦
  **٥٩.٦  ٠.٩٦٤  ١.٧٧ شاركت فى تصمیم أو تقویم برامج رعایة األطفال بالمؤسسة   ٧
  **٩٨.٧  ٠.٧٤٠  ٢.٦١ ساھمت فى إنھاء النزاعات أو حل الصراع داخل المؤسسة  ٨
  **٩٩.٧  ٠.٨٢٣  ١.٤٦ استطعت إدارة وقتي بكفاءة  النجاز مسئولیاتي بالمؤسسة   ٩

  **١٥٥.٤  ٤.٢١١  ١٥.٤٢  المجموع

بلغ لألخصائيين  المتوسط الحسابي للمستوى المهارى أنج الجدول  نتائتوضح
 وهو متوسط يعكس ضعف هذا المستوى حيث يقل عن ٤.٢١١ بانحراف معياري ١٥.٤٢

 وهى دالة عند ١٥٥.٤، وبلغت قيمة كاى تربيع )١٨(المتوسط العام النظري وقيمته 
 أن المتوسطات الحسابية  وكانت الفروق لصالح عدم الموافقة، كما٠.٠١مستوى معنوية 

حيث جاءت جميعها أقل من ) ٢.٧٨ -١.١٠(لالستجابات على العبارات تراوحت بين 
وكانت جميع قيم كاى  ،)١،٨(ما عدا العبارتين ) ٢(المتوسط النظري لكل عبارة وقيمته 

 وكانت الفروق فى االستجابات لصالح ٠.٠١تربيع لباقي العبارات دالة عند مستوى معنوية 
م الموافقة، وقد يفسر ذلك بضعف االهتمام ببرامج تدريب األخصائيين على مهارات عد

ويتفق ذلك مع  الممارسة الكبرى ونقص الوعي بأهميتها في تحسين جودة خدمات الرعاية،
نتائج الدراسات التي أكدت على أهمية إكساب األخصائيين بالمؤسسات اإليوائية المهارة فى 

وإجراء البحوث والعمل الفريقي والحماية لألطفال والمدافعة التضامن مع المتخصصين 
عنهم والشراكة مع المؤسسات واستخدام الوسائل التكنولوجية فى 

 Michael,2001, Kellie et al 2002, Tsheko, 2007, Pfleiderer and)الممارسة
Kantai,2010, Tiffany,2013, Jade,2014) 
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  ن االجتماعيينلألخصائيي األداء المهنيواقع ) د(
   لألخصائيين االجتماعيينيوضح واقع األداء المهني) ١٣(جدول 

  واقع األداء المھني لألخصائ  م
  یین 

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

  ٢كا  المستوى

  **٧٥.٥  ضعیف  ٤.٥٠٢  ١٧.٩٢ واقع مستوى االلتزام القیمى لألخصائیین    ١
  **٢٢٥.٤  ضعیف  ٢.٥٩٣  ١١.٥٨ واقع المستوى المعرفي لألخصائیین   ٢
  **١٥٥.٤  ضعیف  ٤.٢١١  ١٥.٤٢ واقع  المستوى المھارى لألخصائیین   ٣
  *٥٠.٤  ضعیف  ٩.٨٢٣  ٤٤.٩٢  بعد  األداء المھني لألخصائیین   ٤

 المتوسط الحسابي لمستوى األداء المهني أن من نتائج الجدول     يتضح
 ألداءاوسط يعكس ضعف واقع  وهو مت٩.٨٢٣ بانحراف معياري ٤٤.٩٢بلغ لألخصائيين 

 ٥٠.٤، وبلغت قيمة كاى تربيع )٧٠(حيث يقل عن المتوسط العام النظري وقيمته  المهني
 وكانت الفروق لصالح عدم الموافقة، كما أن ٠.٠٥وهى دالة إحصائيا عند مستوى معنوية 

ا على جاءت أقل من المتوسطات النظرية له المتوسطات الحسابية لمتغيرات األداء المهني
 وكانت ٠.٠١النحو المشار إليه فى الجداول السابقة وجميعها دالة عند مستوى معنوية 

الفروق لصالح عدم الموافقة، ويفسر ذلك بضعف االهتمام بالتنمية المهنية لألخصائيين مما 
ومن ثم تؤكد النتائج صحة الفرض الثاني للدراسة والذي مؤداه أدى لضعف أدائهم المهني 

متوقع أن يكون مستوى األداء المهني لألخصائيين بالمؤسسات اإليوائية لألطفال أنه من ال
 .ضعيفا

من المتوقع وجود عالقة : اختبار الفرض الثالثو  بالهدف الثالثنتائج المتعلقةال) ٤(
إيجابية دالة إحصائياً بين التنمية المهنية لألخصائيين االجتماعيين العاملين بالمؤسسات 

   مستوى الوحدات الكبرى بمحافظة القاهرة طفال وتحسين أدائهم المهني علىاإليوائية لأل
 التحديد العالقة االرتباطية بين التنمية ،Cramer) (s Vيوضح معامل كرامر ) ١٤(جدول 

  المهنية لألخصائيين االجتماعيين وأدائهم المهني على مستوى الوحدات الكبرى    
  األداء المھني
  التنمیة المھنیة

وى االلتزام القیمى مست
  األداء المھني  المستوى المھارى  المستوى المعرفي  واألخالقي

التخطیط للتنمیة   **٠.٥٩  *٠.٤٣  ٠.٤٠  ٠.٣٩
مستوى المعنویة   )٠.٣٥٥(مستوى المعنویة   المھنیة

)٠١٧٩(  
  مستوى المعنویة

 )٠.٠٢(  
  مستوى المعنویة

 )٠.٠٠(  
أنشطة التنمیة   **٠.٥٦  ٠.٤٣  ٠.٤٣  ٠.٤٣

مستوى المعنویة   )٠.٥٩٥(مستوى المعنویة   المھنیة
)٠.٤٩٢(  

مستوى المعنویة 
)٠.٥٥١(  

مستوى المعنویة 
)٠.٠٠١(  

مكونات التنمیة   **٠.٦٣  **٠.٥١  **٠.٤٩  ٠.٤١
  مستوى المعنویة  )٠.٥٠٢(مستوى المعنویة   المھنیة

 )٠.٠٠(  
مستوى المعنویة 

)٠.٠٠(  
  مستوى المعنویة

 )٠.٠٠(  
یة متطلبات التنم  **٠.٥٧  **٠.٤٥  **٠.٤٧  **٠.٤٤

  مستوى المعنویة   )٠.٠٠(مستوى المعنویة   المھنیة
 )٠.٠٠(  

مستوى المعنویة 
)٠.٠٠(  

  مستوى المعنویة
 )٠.٠٠(  

٠.٦٤  *٠.٦٤  *٠.٦٧  ٠.٦٢*  
مستوى   )٠.٣٦٤(مستوى المعنویة   التنمیة المھنیة

  )٠.٠٠٢(المعنویة
مستوى المعنویة 

)٠.٠٣٩(  
 مستوى المعنویة

)٠.٠١٧(  
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تؤكد نتائج الجدول على وجود عالقة ايجابية طردية متوسطة دالة عند مستوى 
 (s V بين التنمية المهنية لألخصائيين ومستوى أدائهم حيث بلغت قيمة معامل٠.٠٥معنوية 

(Cramer, وكان فى مقدمة متغيرات التنمية المهنية من حيث قوة تأثيرها على ٠.٦٤ ،
 ثم ٠.٥٩ ثم التخطيط للتنمية المهنية بقوة ٠.٦٣التنمية المهنية بقوة أدائهم متغير مكونات 

 وجاءت جميع ٠.٥٦ وأخيراً أنشطة التنمية المهنية بقوة ٠.٥٧متطلبات التنمية المهنية بقوة 
 مما يؤكد صحة الفرض ٠.٠١ دالة عند مستوى معنوية ,s V) (Cramerقيم معامل 

دالة إحصائياً بين التنمية المهنية لألخصائيين  إيجابية عالقة توجد"الثالث للدراسة  أي أنه 
االجتماعيين بالمؤسسات اإليوائية لألطفال وتحسين أدائهم المهني على مستوى الوحدات 

   ".الكبرى
 عرض وتحليل نتائج الدراسة المتعلقة باختبار الفرض ) ٥(

مـستوى الوحـدات    توجد فروق دالة إحصائياً فى متوسطات األداء المهني علـى           : الرابع
الكبرى لألخصائيين العاملين بالمؤسسات اإليوائية لألطفال ترجع للسن، والحالة التعليميـة،           

  ومدة العمل بالمجال 
يوضح تحليل التباين لتحديد الفروق فى متوسطات األداء المهني لألخـصائيين           ) ١٥(جدول  

  االجتماعيين وفقا متغير العمر
مجموع   اینمصدر التب  مستوى األداء المھني

  المربعات
درجة 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

قیمة 
F 

مستوى 
  المعنویة

مستوى االلتزام القیمى   ٦٧.٢١  ٤  ٢٦٨.٨٣  بین المجموعات
  ١٨.٦١  ١١٣  ٢١٠٢.٣٢  داخل المجموعات  واألخالقي

٠.٠٠٨  ٣.٦١  

  المستوى المعرفي  ١٧.٧٥  ٤  ٧٠.١  بین المجموعات
  ٦.٣٣  ١١٣  ٧١٥.٦٦  داخل المجموعات

٠.٠٢٩  ٢.٨٠  

  المستوى المھارى  ٤٠.٥٨  ٤  ١٦٢.٣٣  بین المجموعات
  ١٦.٩٢  ١٣  ١٩١٢.٣٢  داخل المجموعات

٠.٠٥٤  ٢.٤٠  

  مستوى األداء المھني ككل  ٣٣.٧٨  ٤  ١٣٣٥.١٢  بین المجموعات
  ٨٨.٠٩  ١١٣  ٩٩٥٤.٠٣  داخل المجموعات

٠.٠٠٦  ٣.٧٩  

ئياً بين األخصائيين من يتضح من نتائج الجدول وجود فروق معنوية دالة إحصا
 ومستوى ٣.٧٩ Fحيث مستوى األداء المهني ككل وفقا لمتغير العمر حيث بلغت قيمة 

، كما تبين وجود فروق معنوية دالة بينهم فى مستوى االلتزام القيمى ٠.٠١داللتها أقل من 
، وكانت الفروق ٠.٠٥وكذلك المستوى المعرفي وفقا لمتغير العمر عند مستوى معنوية 

 عام وهم الحاصلون على ٤٠ حتى أقل من ٣٠لصالح األخصائيين فى الفئة العمرية من 
 باستخدام ٠.٠٥المتوسط األعلى وتم التحقق من داللة هذه الفروق عند مستوى معنوية 

 الختبار المقارنات البعدية بين المجموعات، فى حين تبين عدم وجود Tukey HSDاختبار 
 ومستوى ٢.٤٠ Fفى المستوى المهارى حيث بلغت قيمة فروق دالة بين األخصائيين 

   ٠.٠٥داللتها أكبر من 
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يوضح تحليل التباين لتحديد الفروق فى متوسطات األداء المهني لألخصائيين          ) ١٦(جدول  
  وفقا لمتغير الحالة التعليمية

مجموع   مصدر التباین  مستوى األداء المھني
  المربعات

متوسط   درجة الحریة
  المربعات

مستوى  F قیمة
  المعنویة

مستوى االلتزام القیمي   ٣٢١.٣  ٤  ١٢٨٥.٢١  بین المجموعات
  ٩.٦١  ١١٣  ١٠٨٥.٩٥  داخل المجموعات  واألخالقي

٠.٠٠  ٣٣.٤٣  

  المستوى المعرفي  ٩٧.٤٥  ٤  ٣٨٩.٧٦  بین المجموعات
  ٣.٥١  ١١٣  ٣٩٦.٩  داخل المجموعات

٠.٠٠  ٢٧.٧٤  

  المستوى المھارى  ٢٨٩.٧٣  ٤  ١١٥٨.٩  بین المجموعات
  ٨.١  ١١٣  ٩١٥.٧٥  داخل المجموعات

٠.٠٠  ٣٥.٧٥  

مستوى األداء المھني   ١٩١٠.٨٥  ٤  ٧٦٤٣.٣٨  بین المجموعات
  ٣٢.٢٦  ١١٣  ٣٢.٢٦  داخل المجموعات  ككل

٠.٠٠  ٥٩.٢٣  

يتبين من نتائج الجدول وجود فروق معنوية دالة بين األخصائيين بالمؤسسات 
وى األداء المهني وفقا لمتغير الحالة التعليمية حيث بلغت اإليوائية لألطفال من حيث مست

 ، كما تبين وجود فروق معنوية دالة بين ٠.٠١ ومستوى داللتها أقل من ٥٩.٢٣ Fقيمة 
األخصائيين فى مستوى االلتزام القيمى والمستوى المعرفي والمستوى المهارى وفقا لمتغير 

د كانت الفروق لصالح األخصائيين  ،وق٠.٠١الحالة التعليمية عند مستوى معنوية 
الحاصلين على درجة الدكتوراه وهم الحاصلون على المتوسط األعلى وقد تم التحقق من 

 الختبار Tukey HSD باستخدام اختبار ٠.٠٥داللة هذه الفروق عند مستوى معنوية 
 المقارنات البعدية بين المجموعات فجاءت الفروق دالة مع جميع المؤهالت عدا درجة

الماجستير وقد يفسر ذلك بتقارب المستوى فى األداء المهني بين الحاصلين على الدكتوراه 
والماجستير، ولعل ذلك يشير ألهمية تشجيع األخصائيين على االلتحاق بالدراسات العليا 

  .   لتأثير ذلك على تحسين أدائهم المهني بالمؤسسات اإليوائية
د الفروق فى متوسطات األداء المهني لألخصائيين يوضح تحليل التباين لتحدي) ١٧(جدول 

  وفقا لمتغير مدة العمل 
مجموع   مصدر التباین  مستوى األداء المھني

  المربعات
درجة 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

مستوى  Fقیمة
  المعنویة

مستوى االلتزام القیمي   ٣١٨.١٩  ٣  ٩٥٤.٥٥  بین المجموعات
  ١٢.٤٣  ١١٤  ١٤١٦.٦  داخل المجموعات  واألخالقي

٠.٠٠  ٢٥.٦١  

  المستوى المعرفي  ٥٠.٥٨  ٣  ١٥١.٧٤  بین المجموعات
  ٥.٥٧  ١١٤  ٦٣٤.٩١  داخل المجموعات

٠.٠٠  ٩.٠٨  

  المستوى المھارى  ١٩٥.٣٥  ٣  ٥٨٦.٠٦  بین المجموعات
  ١٣.٠٦  ١١٤  ١٤٨٨.٦  داخل المجموعات

٠.٠٠  ١٤.٩٦  

مستوى األداء المھني   ١٤٨٧.٣٨  ٣  ٤٤٦٢.١٣  بین المجموعات
  ٥٩.٨٩  ١١٤  ٦٨٢٧.٠٢  داخل المجموعات  ككل

٠.٠٠  ٢٤.٨٤  

    تشير نتائج الجدول لوجود فروق معنوية دالة بين األخصائيين في مستوى األداء المهني 
 ومستوى ٢٤.٨٤ Fككل وفقا لمتغير مدة عملهم بالمؤسسات اإليوائية حيث بلغت قيمة 

 دالة بين األخصائيين فى مستوى  كما تبين وجود فروق معنوية٠.٠١داللتها أقل من 
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االلتزام القيمى والمستوى المعرفي والمستوى المهارى وفقا لهذا المتغير عند مستوى 
 سنة فأكثر ١٥، وكانت الفروق لصالح األخصائيين الذين تبلغ مدة عملهم ٠.٠١معنوية 

وى وهم الحاصلون على المتوسط األعلى، وتم التحقق من داللة هذه الفروق عند مست
 للمقارنات البعدية بين المجموعات فجاءت Tukey HSD باستخدام اختبار ٠.٠٥معنوية 

ومن ثم يتضح من نتائج الجداول الثالثة الفروق دالة معنويا مع الفئات األخرى لمدة العمل، 
توجد فروق دالة إحصائياً فى متوسطات األداء المهني على أي أنه صحة الفرض الرابع 

لكبرى لألخصائيين بالمؤسسات اإليوائية لألطفال ترجع للسن، والحالة مستوى الوحدات ا
  .التعليمية، ومدة العمل

  فى ضوء نظرية النسق كموجه للدراسةنتائج المناقشة : ثامناً 
من المتوقع أن يكون : مناقشة نتائج الدراسة المتعلقة باختبار صحة الفرض األول) ١(

   ضعيفاًالجتماعيين بالمؤسسات اإليوائية لألطفالالتنمية المهنية لألخصائيين امستوى 
أكدت نتائج الدراسة صحة الفرض األول حيث أثبتت أن مستوى التنمية المهنية لألخصائيين 
بالمؤسسات اإليوائية ضعيفا وهو ما أكدته قيمة المتوسط الحسابي لبعد التنمية المهنية الذى 

 تربيع التي جاءت دالة عند مستوى جاء أقل من المتوسط الحسابي النظري وقيمة كاى
 وكانت الفروق لصالح عدم الموافقة، كما أن المتوسطات الحسابية لمتغيرات ٠.٠٥معنوية 

التخطيط للتنمية المهنية، أنشطة التنمية المهنية، مكونات التنمية المهنية، (التنمية المهنية
رية لها وجميعها دالة عند جاءت أيضا أقل من المتوسطات النظ) متطلبات التنمية المهنية

 مما يؤكد ضعف مستوى التنمية ، وكانت الفروق لصالح عدم الموافقة٠.٠١مستوى معنوية 
 وهى نتائج تؤكد القصور فى مدخالت عملية التنمية المهنية وعملياتها المهنية ومتغيراتها

 National Albanian)الدراساتالتحويلية وفقا لنظرية النسق، ويتفق ذلك مع نتائج بعض 
Center For Social Studies 2005, Eunjung,2010 ،فعلى مستوى ،)٢٠١١،حسن 

تقدير  (ضعف مستوى مؤشرات هذا المتغيرالدراسة نتائج التخطيط للتنمية المهنية أكدت 
وعلى )  تقويم البرامج التدريبية،تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية، االحتياجات التدريبية
مية المهنية أكدت النتائج ضعف مستوى مؤشرات هذا المتغير وهى مستوى أنشطة التن

النشاط المهني لألخصائيين كعضوية الهيئات المهنية واألنشطة التعليمية كحضور البرامج 
التدريبية وأنشطة التعلم الذاتي كاالطالع على المراجع فى حين جاء مؤشر التعليم القائم 

الممارسة وهذا يشير إلى اقتصار أنشطة التنمية على العمل قويا مثل اكتساب الخبرة ب
المهنية لألخصائيين على التعلم فى مجال العمل، وبالنسبة لمكونات التنمية المهنية أشارت 
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باستثناء ) القيمى والمعرفي والمهارى(النتائج لضعف مؤشرات هذا المتغير وهى المكون
ارى كالتعرف على معايير الجودة بعض العبارات المتعلقة بالمكون المعرفي والمكون المه

والتدريب على المدافعة؛ ويفسر ذلك بأن هذه المهام تخضع للمتابعة والتوجيه المستمر من 
قبل وزارة التضامن، أما عن متغير متطلبات التنمية المهنية فقد أكدت النتائج ضعف مؤشر 

ا، وعلى الرغم من دعم إدارة المؤسسة للتنمية المهنية، وضعف مؤشر التمويل المتاح له
ذلك كان مؤشر االتجاه نحو التنمية المهنية مرتفعا كإيمان األخصائيين بأهميتها، وفى إطار 
نظرية األنساق يالحظ وجود قصور فى مدخالت عملية التنمية المهنية لألخصائيين سواء 

لمؤسسة من حيث التخطيط لبرامج التنمية المهنية أو من حيث توافر متطلباتها كدعم إدارة ا
مخرجات (أو توفير التمويل الالزم ويفسر ذلك ضعف مستوى األداء المهني لألخصائيين

  .وفقا الفتراضات النظرية) التنمية المهنية
من المتوقع أن يكون : مناقشة نتائج الدراسة المتعلقة باختبار صحة الفرض الثاني) ٢(

   ضعيفاًلألطفال اإليوائيةاألداء المهني لألخصائيين االجتماعيين بالمؤسسات مستوى 
 األداء المهني حيث أثبتت أن مستوى الثانيأكدت نتائج الدراسة صحة الفرض 

األداء لألخصائيين بالمؤسسات اإليوائية ضعيفا وهو ما أكدته قيمة المتوسط الحسابي لبعد 
الة  الذى جاء أقل من المتوسط الحسابي العام النظري وقيمة كاى تربيع التي جاءت دالمهني

 وكانت الفروق لصالح عدم الموافقة، كما أكدت النتائج على أن ٠.٠٥عند مستوى معنوية 
المستوى ، المستوى المعرفي،االلتزام القيمي (األداء المهنيالمتوسطات الحسابية لمتغيرات 

جاءت أيضا أقل من المتوسطات العامة النظرية لها وجميعها دالة عند مستوى ) المهارى
، ويتفق ذلك مع نتائج بعض الدراسات الموافقة  وكانت الفروق لصالح عدم٠.٠١معنوية 

 Michael,2001, Kellie et al 2002,Tsheko,2007, Pfleiderer and)السابقة مثل 
Kantai,2010, Tiffany,2013, Jade,2014، رزق ، ٢٠١١، عبد المحسن

صهم المعارف ،كما أكدت نتائج الدراسة أن األخصائيين تنق) ٢٠١٤،على،٢٠١٣،
والمهارات المتعلقة بنظريات ونماذج الممارسة الكبرى والبحث العلمي وثقافة التعاون مع 
المؤسسات واستثمار الموارد المحلية، وفى إطار نظرية النسق وافتراضاتها كموجه للدراسة 

 لم يالحظ أن الهدف النهائي لعملية التنمية المهنية وهو تحسين األداء المهني لألخصائيين
يتحقق نظرا لقصور فى المدخالت كمتطلبات التنمية المهنية والعمليات التحويلية كأنشطة 
التنمية المهنية والمخرجات على المدى القصير كضعف المستوى القيمي والمعرفي 

  .والمهارى لألخصائيين 
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من المتوقع وجود : مناقشة نتائج الدراسة المتعلقة باختبار صحة الفرض الثالث) ٣(
 دالة إحصائياً بين التنمية المهنية لألخصائيين االجتماعيين العاملين إيجابية القةع

بالمؤسسات اإليوائية لألطفال وتحسين أدائهم المهني على مستوى الوحدات الكبرى 
  بمحافظة القاهرة 

     أثبتت نتائج الدراسة صحة الفرض الثالث لها وفروضه الفرعية حيث أوضحت وجود 
 بين التنمية ٠.٠٥بية طردية متوسطة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية عالقة ايجا

 sالمهنية لألخصائيين وأدائهم المهني بالمؤسسات اإليوائية حيث بلغت قيمة معامل كرامر
V) (Cramer, وكان في مقدمة متغيرات التنمية المهنية لألخصائيين من حيث قوة ٠.٦٤ ،

م متغير مكونات التنمية المهنية ثم التخطيط للتنمية المهنية تلى تأثيرها على األداء المهني له
 (s Vذلك متطلبات التنمية المهنية وأخيراً أنشطة التنمية المهنية، وجاءت جميع قيم معامل 

(Cramer, ومن ثم يتضح أنه على الرغم من ضعف ٠.٠١ دالة عند مستوى معنوية ،
سات اإليوائية وضعف مستوى األداء المهني لهم مستوى التنمية المهنية لألخصائيين بالمؤس

على النحو المشار إليه سابقاً إال أن هناك عالقة إيجابية طردية بين التنمية المهنية 
لألخصائيين وأدائهم المهني، وبالتالي هناك ضرورة لالهتمام ببرامج التنمية المهنية لهم من 

والمؤسسات اإليوائية بالتخطيط لبرامج خالل اهتمام وزارة التضامن ومديرياتها وإدارتها 
التنمية المهنية سواء من حيث تقدير االحتياجات التدريبية أو تصميم وتنفيذ البرامج أو تقويم 
عائدها، وكذلك االهتمام بأنشطة التنمية المهنية خاصة األنشطة المهنية لألخصائيين 

كونات التنمية المهنية قيم واألنشطة التعليمية وأنشطة التعلم الذاتي، على أن تشمل م
ومعارف ومهارات الممارسة الكبرى وتوفير متطلبات التنمية المهنية كدعم إدارة المؤسسة 

  .وتوفير التمويل الالزم
   وفى إطار نظرية النسق يالحظ أن القصور فى المدخالت والعمليات التحويلية للتنمية 

  ).ضعف األداء المهني لألخصائيين(هنية المهنية له تأثيره على مخرجات عملية التنمية الم
توجد فروق دالة : مناقشة نتائج الدراسة المتعلقة باختبار صحة الفرض الرابع) ٤(

إحصائياً فى متوسطات األداء المهني على مستوى الوحدات الكبرى لألخصائيين 
مية، ومدة االجتماعيين العاملين بالمؤسسات اإليوائية لألطفال ترجع للسن، والحالة التعلي

  العمل بالمجال
أكدت نتائج الدراسة صحة الفرض الرابع للدراسة حيث أوضحت وجود فروق دالة     

فى متوسطات األداء المهني بالمؤسسات اإليوائية ترجع للسن، والحالة التعليمية،  إحصائياً
لفروق  ل One-way Anova، وهذا ما أشارت إليه نتائج تحليل التباين ومدة العمل بالمجال

فى متوسطات األداء المهني لهم وفقا لهذه المتغيرات، فوفقاً لمتغير العمر كانت الفروق دالة 
 ٤٠ حتى أقل من ٣٠ لصالح األخصائيين فى الفئة العمرية من ٠.٠٥عند مستوى معنوية 
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عام، ويشير ذلك لخصوصية هذه المرحلة التي تتسم بالعطاء واكتساب الخبرات فى مجال 
، وكانت الفروق لصالح ٠.٠١كانت الفروق دالة عند مستوى معنوية  قاً للتعليمالعمل، ووف

األخصائيين الحاصلين على الدكتوراه وهذا يشير إلى تأثير الدراسات العليا على إحداث 
الفارق فى مستوى أدائهم المهني، ووفقاً لمدة العمل كانت الفروق دالة عند مستوى معنوية 

 سنة فأكثر وقد يشير ١٥لح األخصائيين الذين تبلغ مدة عملهم ، وكانت الفروق لصا٠.٠١
ذلك لتأثير عامل الزمن فى زيادة خبرات األخصائيين ومن ثم تحسين مستوى أدائهم، 
وبصفة عامة يستنبط من النتائج ضرورة توفير دوافع تساعد األخصائيين على االستمرارية 

ى مؤهالت أعلى في مجال تخصصهم في العمل بالمؤسسات لتنمية خبراتهم والحصول عل
  .لتأثير ذلك في تحسين أدائهم المهني 

  دليل إرشادي للتنمية المهنية لألخصائيين االجتماعيين بالمؤسسات اإليوائية : تاسعاً
فى ضوء نتائج الدراسة يعرض الباحث للموجهات النظرية واألسس المهنية 

لتنمية المهنية لألخصائيين بالمؤسسات لطريقة تنظيم المجتمع الموجهة للدليل اإلرشادي ل
 متضمنا األهداف الرئيسية والفرعية وآليات تحقيق لهذا الدليل يعرضاإليوائية لألطفال ثم 

  .األهداف والجهات المشاركة في تنفيذها
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  الدراسةموضوعات مستقبلية مقترحة فى ضوء نتائج : عاشراً
تحسين األداء المهني على مستوى ل التدخل المهني باستخدام طريقة العمل مع المجتمعات -

  . بالمؤسسات اإليوائية لألطفال العاملينالوحدات الكبرى لألخصائيين االجتماعيين
  .  معوقات التنمية المهنية لألخصائيين االجتماعيين العاملين بالمؤسسات اإليوائية لألطفال-
عالقة بين الرضا الوظيفي لألخصائيين االجتماعيين بالمؤسسات اإليوائية لألطفال  ال-

  المحرومين من الرعاية األسرية وتحسين جودة أدائهم المهني على مستوى الوحدات الكبرى
  الصعوبات التي واجهت الدراسة: حادي عشر

ة لتطبيق االستبيان  على الموافقات األمنيالحصول كبيرين فى اً ووقتاً بذل الباحث جهد-
  . لألطفال بإدارات التضامن المختلفة بمحافظة القاهرةعلى األخصائيين بالمؤسسات اإليوائية

 تعدد إدارات التضامن االجتماعى التي تتبعها المؤسسات اإليوائية لألطفال والتي بلغت -
من هذه اإلدارات  إدارة األمر الذى تتطلب جهداً ووقتاً كبيرين لجمع البيانات الميدانية ٢٥

على مستوى محافظة القاهرة، وقد تغلب الباحث على ذلك باالستعانة بمعاونين فى جمع 
  . البيانات

  : مراجع الدراسة 
مشكالت الفتیات       ، تصور مقترح من منظور طریقة تنظیم المجتمع لمواجھة )٢٠١٥(إبراھیم، شیماء على 

  .یة، رسالة ماجستیر، كلیة الخدمة االجتماعیة ، جامعة حلوان األیتام ومجھولي النسب بالمؤسسات اإلیوائ
القرن الحادي       ، الممارسة العامة المتقدمة للخدمة االجتماعیة وتحدیات )٢٠٠١(السنھوري، أحمد محمد 

  .والعشرین، الطبعة الرابعة، الجزء األول، القاھرة، دار النھضة العربیة 
 اإلیوائیة، رسالة    بین المشاركة المجتمعیة ودعم المؤسسات االجتماعیة ، العالقة)٢٠١٠(جابر، سماح محمد 

  .ماجستیر غیر منشورة، كلیة الخدمة االجتماعیة، جامعة حلوان 
الفردیة بدور   ، دراسة تقویمیة لدور األخصائي االجتماعى فى العمل مع الحاالت)٢٠٠٣(حامد، مجدي 

  .حلوان  لیة الخدمة االجتماعیة، جامعةالرعایة االجتماعیة لألیتام، ماجستیر، ك
 ودور خدمة الجماعة ، معوقات مشاركة أطفال بال مأوى فى البرامج الجماعیة)٢٠١١(حسن، ممدوح مصطفى 

 الخدمة االجتماعیة، جامعة ، رسالة ماجستیر، كلیة" دراسة مطبقة على قریة األمل" فى مواجھتھا 
  .حلوان
الجامعي   جتماعي وتحسین نوعیة حیاة الفقراء،اإلسكندریة، المكتب ، شبكة األمان اال)٢٠١٠(خزام، منى

  الحدیث 
     .    ، مشكالت األطفال وكیفیة التعامل معھا،القاھرة، المكتب العربي)٢٠١٤(دویدار،إیمان

  ، معوقات األداء المھني لألخصائي االجتماعي مع األطفال بال ) ٢٠١٣(رزق، شیماء محمد 
  .سسة وخارجھا، رسالة ماجستیر، كلیة الخدمة االجتماعیة، جامعة حلوان    مأوى داخل المؤ

 بمعاھد وكلیات المتغیرات المتصلة بالتحاق طالب الخدمة االجتماعیة الجدد) ١٩٨٧(صادق، نبیل محمد 
  .االجتماعیة، جامعة حلوان  الخدمة االجتماعیة، بحث منشور بالمؤتمر العلمي األول، كلیة الخدمة

لألطفال  االجتماعیة  ، المتغیرات المجتمعیة المتصلة بدعم برامج الرعایة)٢٠١١(ن، مصطفى كمال عبد المحس
  .االجتماعیة، جامعة حلوان األیتام بالمجتمع المحلى، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة الخدمة 

جتماعیة لدمج اال ، برنامج مقترح من منظور الممارسة العامة للخدمة)٢٠١٤(على، عائشة عبد الرازق 
كلیة الخدمة االجتماعیة،  منشورة، ویتي، رسالة ماجستیر غیرمجھولي النسب فى المجتمع الك األطفال

  جامعة حلوان 
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والمجال    ، دراسة مقارنة بین معوقات التنمیة المھنیة فى المجال الطبي     )٢٠٠٧(فرج، سامیة بارح 
 ٥ ، ٤معھد العالي للخدمة االجتماعیة بالقاھرة، یومي بحث منشور بالمؤتمر العلمي السادس لل المدرسي،

 .أبریل 
، فعالیة الرعایة االجتماعیة لألیتام بین الرعایة اإلیوائیة                                                                                                                     )٢٠٠٧(محمود، محمود على 

  .ماجستیر غیر منشورة، كلیة الخدمة االجتماعیة، جامعة حلوان والمؤسسیة، رسالة  
 مع أطفال بال  ، تقویم الممارسة المھنیة لألخصائي االجتماعي فى العمل   ) ٢٠١١(منصور، انجي سلیمان 

االجتماعیة، جامعة حلوان    غیر منشورة، كلیة الخدمة مأوى من خالل خط نجدة الطفل، رسالة ماجستیر 
.  

لألطفال    ، الالئحة النموذجیة للمؤسسات الرعایة االجتماعیة              )٢٠١٤(وزارة التضامن االجتماعي 
  .الرعایة األسریة المحرومین من

 األطفال  ماعیة لرعایة ، دلیل قیاس الجودة بمؤسسات الرعایة االجت) ٢٠١٤(وزارة التضامن االجتماعي 
  .المحرومین من الرعایة األسریة بمصر 
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