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Requirements to Achieve the Quality of Supervisory 
Meetings from the Group Work Method perspective  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  أستاذ مساعد بقسم خدمة الجماعة

  الي للخدمة االجتماعية بالقاهرةالمعهد الع
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 المخلص 
تهدف االجتماعات االشرافيه الي النمو المهني للمشرف عليهم واكسابهم المهارات 
المختلفه و مساعدتهم علي اداء وظائفهم و يجب ان يتقبل المشرف مقاومه المشرف عليهم 

اد حل للمواقف التي و يعمل علي بث الطمأنينه في نفوسهم كذلك اشراكهم في ايج
يتعرضون لها كما تساعدهم علي تحمل المسؤليه وصوال للنمو و التقديم و استهدفت 

 أثناء -قبل االجتماع اإلشرافى (الدراسة تحديد متطلبات تحقيق جودة االجتماعات اإلشرافية
 من منظور طريقه العمل مع الجماعات و)  بعد االجتماع اإلشرافى -االجتماع اإلشرافى  

معوقات ترجع ( تحديد أهم المعوقات التى تحول دون تحقيق جودة االجتماعات اإلشرافية ، 
،  و التوصل لدليل مراجعة ) إلى األخصائيين األجتماعيين و معوقات ترجع للمؤسسة 

يمكن االعتماد عليه لتحديد جودة االجتماعات اإلشرافية كأحدى أدوات الممارسة المهنية فى 
 الجماعات ،  تنتمى هذه الدراسة للدراسات الوصفية التحليلية و باالعتماد طريقة العمل مع

على منهج المسح االجتماعي بنوعية الشامل و عن طريق العينة و قد بلغ حجم العينة 
اخصائى االجتماعى ، اعتمدت الدراسة على استمارة استبيان كأداة رئيسية لها و ) ١٦٩(

  . راسة ووضع أدلة و مؤشرات لكل بعد على تساؤالت الدتوصلت نتائج الدراسة إلى اإلجابة
  طريقة العمل مع الجماعات -  الجودة -االجتماعات اإلشرافية : الكلمات المفتاحية

Abstract  
Supervisory meetings aim at the professional growth of the supervisors, 
providing them with different skills, and helping them to perform their 
jobs. The study aimed to determine the requirements to achieve the 
quality of supervisory meetings (before the supervisory meeting - 
during the supervisory meeting - after the supervisory meeting) from 
the perspective of the group work method and to identify the most 
important obstacles that prevent the achievement of the quality of 
supervisory meetings, (obstacles due to social workers and obstacles 
due to the institution ), and finding a reliable review guide to determine 
the quality of supervisory meetings as one of the tools of professional 
practice in the group work method. The study relied on a questionnaire 
as its main tool, and the results of the study came from answering the 
study's questions and developing evidence and indicators for each 
dimension.. Keywords: supervisory meetings - quality – group work 
method - professional practice 
Keywords: Supervisory Meetings- Quality- the Group Work                                                                                         
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  :مشكلة الدراسة: اوالً
تهدف الخدمة االجتماعية منذ نشأتها إلى مساعدة األفراد على استخدام إمكانـاتهم            

  .وقدراتهم الذاتية للتغلب على ما يعترضهم من مشكالت وعقبات إلحداث التغيير المطلوب
وتحقق طريقة العمل مع الجماعات الدعم الذاتي واالجتماعي ألعضائها بـالتركيز           

ى خبرة الحياة الجماعية، كذلك تعزيز أدائهم االجتماعي مـن خـالل تنميـة شـعورهم                عل
  .بالمسئولية االجتماعية مع تنمية قدراتهم ودفعهم إلنجاز األهداف االجتماعية المرغوبة

لذا نجد أن أخصائي الجماعة في حاجة مستمرة إلى اكتساب المزيد من المعـارف           
يته المهنية وبحيث يكـون أكثـر قـدرة علـى أداء     والمهارات والخبرات بما يصقل شخص    

مسئولياته واإلسهام بدور فعال في تحقيق التنمية في المجتمع من خالل تحـسين ممارسـته           
  ).٢٣، ص ١٩٩١الجوهري وعبد المحسن، . (المهنية وتجويد الخدمة المهنية التي يقدمها

 لمتطلبات الممارسة،   فاإلعداد المهني لألخصائيين االجتماعيين عملية مستمرة وفقًا      
حيث أن التغيرات التي تستجد في العمل تعتبر احتياجات تدريبية تستلزم انماطًا مختلفة مـن     
التدريب المستمر لمواجهتها، بجانب االحتياجات الوظيفية اإلنسانية والفنية لتهيئـتهم لتـولي     

المؤسسة ألهدافها الوظائف المختلفة لصقل مهاراتهم وتنمية دوافعهم مما ينعكس على تحقيق     
  ).٦٥، ص ٢٠٠٦نصيف وأبو المعاطي، (

وارتبطت عملية اإلشراف بالنمو المهني لألخصائيين االجتماعيين من أجل تطوير          
كفاءتهم اإلدارية والفنية المساندة للعمليات اإلشرافية، لذا فوجود االحترام المتبادل وتقـدير            

  .عالقات الجيدةاآلراء أساس لنجاح العملية اإلشرافية ولبناء ال
ويركز اإلشراف بمفهومه الحديث على طبيعة التفاعل بين المـشرف والمـشرف            
عليه الذي يتطلب من المشرف القدرة على ممارسة النمط اإلشرافي المناسب الـذي يـؤدي     
إلى تقبل أخصائي الجماعة لتغيير سلوكه المهني لتحسين الممارسة، حيث يؤكد هذا المفهوم             

حديثة في اإلشراف التي تركز على العنصر اإلنساني الـذي ال يفـرض             على االتجاهات ال  
على أخصائي الجماعة متطلبات تفوق قدراته ولكن تـساعده علـى تحـسين األداء وفهـم               

 Shoot, 2007, P). المشكالت والعمل على حلها وتكون القيـادة مـسئولية مـشتركة   
152).  

بء عن شخص ما فقط و لكنه و يعد االشراف عمليه اساسيه و ليس معناه رفع الع   
في الحقيقه مساعده لشخص عن طريق تعليمه و تدريبه لممارسة العمل مع الجماعه تحـت              
اشراف شخص واع متعاون و ال يتطلب االشراف الخضوع لكل ما يقول المشرف من اراء          
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سبق له ادراكها وال يفرض ارادته علي المشرف عليه ولكن حريه الـرأي و اثـارة روح                 
ر و احترام النفس و اكتساب المشرف عليه ثقته بنفسه كلها امور يجب ان تراعي في                االبتكا

  ).٤٣ص,٢٠٠٩,منقريوس (عمليه االشراف 
وتعتبر االجتماعات اإلشرافية الجماعية والفردية من الوسائل االساسية في عمليـة         

نميـة  اإلشراف عن طريقها يمكن حل المشكالت التي تواجه األخصائيين االجتمـاعيين وت           
، ٢٠٠٦مرعـي وعـاطف،   (المعارف التطبيقية وتطوير مهارات الممارسة المهنية الهادفة   

  ).٢٦٧ص 
ويجب أن تستمد أغراض االجتماعات اإلشرافية الجماعية من أغراض المؤسـسة           
ويجب أن يخطط المشرف لتلك االجتماعات لتبادل القضايا والمشكالت وخلق شـكل مـن              

لمشرف عليهم، باعتبارهم جزء هام من المؤسسة التى يعملوا         أشكال المشاركة الفردية مع ا    
بها وأن يضع المشرف فى حساباته أن تكون االجتماعات اإلشرافية الجماعية لها فعاليتهـا              
بحيث تنصب أغراضها على النمو المهني لألخـصائيين االجتمـاعيين وكذلــك تطـوير           

  ).٣٣٩، ص ٢٠٠٨عاطف، (خدمات المؤسسة 

اعات اإلشرافية يقوم المشرف بوضع خطة ملبيـة الحتياجـات          ومن خالل االجتم  
المشرف عليهم مرنة وواقعية يحدد من خاللها النمط اإلشرافي المناسب الذي يعمـل علـى        

  .حل الصعوبات والنمو المهني لهم
فاإلشراف عملية تعليمية وهي ال تعتبر هدفًا في حد ذاتها، فمن خاللها يتم مساعدة              

 الكفاية الذاتية والمهارة المهنية التي تمكنهم من تقديم أحسن الخدمات،           األخصائيين الكتساب 
شمس الدين والجنـدي وأحمـد،   . (فالصلة وثيقة بين الجانبين اإلداري والتعليمي لإلشراف     

  ).١٠، ص ١٩٩٩
كما يؤدي المشرف دورا متكامال مع من يشرف عليهم مثل دوره كمعلم وكمالحظ       

وره كمثل و نموذج و كمستشار و ايضا كاخصائي جماعه          و دوره كمصدر للمعلومات و د     
و هذه االدوار تؤدي بشكل متكامل و متناسق و بمهاره و اتقان ليصل لتحقيق النمو المهني                

  ) ٤٣٢ص,١٩٩٦, خضر( .و العلمي و الفني للمشرف عليهم
   وعلى المشرف أن يفهم مشاعره اإليجابية والسلبية نحو المشرف عليهم لكـي يـستطيع              
مساعدتهم على التفكير والتحليل وعلى فهم أنفسهم ومعرفة قدراتهم ليـصلوا إلـى النـضج         

  .المهني
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ويالحظ أن األخصائيين االجتماعيين الذين يتاح لهم اإلشـراف المناسـب تنمـو             
مهاراتهم أثناء عملهم مع الجماعات بصفة عامة وفي قيـادة الجماعـات بـصفة خاصـة،              

مل المسئولية ومواجهة االحتياجـات المتزايـدة دون أن         فيكونون على أعلى مستوى من تح     
  )١٩٧، ص ٢٠١٥حميد (يشعروا بأنهم منهكين أو مثقلين بالعمل 

فدور المشرف ليس مجرد متابعة تنفيذ الخطط لكنه يقوم بعمليات تحليلية لجميـع             
  .مراحل تنفيذ العمل هدفها معالجة نواحي الضعف بدقة وموضوعية

ية دورا مهما للغاية في التحفيز اإليجابي ودعم الثقـة بـين           وتلعب العالقة اإلشراف  
المشرف والمشرف عليهم وتوفير مناخ تعليمي مما يساهم في رفع مستوى الرضـا لـدى               

  .المشرف عليهم
وعن طريق االجتماعات االشرافيه والعالقه المهنيه بـين المـشرف و المـشرف        

يهم و كذلك معارفه و تجاربـه كمـا         عليهم؛ يستطيع المشرف ان ينقل خبراته للمشرف عل       
و  يستخدم كافه االمكانات و القدرات ليصل بالمشرف عليهم للمستوي المهنـي المطلـوب  

  .يستطيعوا التغلب علي العقبات و التحديات التي تواجههم خالل ادائهم للعمل
لذا فإنه يجب إعداد المشرف إعدادا جيدا كي يتمكن من القيام بدوره فى اإلشراف              

جماعي أو الفردي إذا لزم األمر، فيجب أن يتم التعرف على احتياجات المشرفين، كـذلك               ال
 ,Stanley, 2018)المهارات والمعارف التي يجب اكتسابها لكي يقوم باإلشراف بكفاءة 

P 121) كما أن العمل على التطوير المهني واإلداري للمشرف وحرصه على تطوير ذاته 
  .ستمر يساعد في عملية صنع القرار وتحقيق أفضل نتائج ممكنةمن خالل عملية التعليم الم

حيث اتجهت كثير من مؤسسات الخدمة االجتماعية إلى األخذ بالجهود الرامية إلى            
تعزيز األداء والتقييم المستمر للعمل بما يحقق ويضمن الجودة بكل متطلباتها وتمثل الجودة             

م مدى اتساقها مع المعايير الموضوعة، وتواجـه        برنامجاً لتقويم نتائج الخدمة المقدمة وتقدي     
المؤسسات والمنظمات فى مجال الخدمات اإلنسانية تحديات فيما يتعلق بجـودة الخـدمات             

  )Adams, 2000, p21(المقدمة ومدى تلبية حاجات العمالء 
ونجد بعض مجاالت الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية تحاول الوصول إلى تلك           

استها وتحليلها ثم وضع التصور المناسب لها حتى يمكن السعي نحو تحقيقهـا             المعايير ودر 
من خالل تدريب الممارسين ومساعدتهم على االلتزام بضرورة السعي نحو توافرهـا منـذ            

  ).٧٦١، ص ٢٠٠٩منصور، (بداية الممارسات حتى نهايتها 
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في الـذي   لذلك يجب على األخصائي االجتماعي تجويد دوره المهني وأدائه الوظي         
أصبح محكوماً بتقنيات المهنة حيث تتمثل أزمة الخدمة االجتماعية فى مؤسسات الممارسـة         
بشكل اساسي فى تشتيت جهود المهنة والمهنيين وعدم تركيزها فى مجاالتها األساسية ممـا          

  ).٤٤، ص ٢٠٠٩حبيب، (أضعف فعالية المهنة 
 لعملية التعلم من خـالل      والعالقه بين المشرف و المشرف عليه ذات اهميه بالغه        

االشراف، فعملية التعليم و التعلم انما هي امور تتحقق من خالل عالقات انسانية تـتم بـين        
بشر لكل منهم خبراته الماضيه و اهدافه و توقعاته و طموحاته، و االهم مشاعره و وجدانه                

نه ايضا يـتم مـن   الذي يحثه علي تحقيق اهدافه، فالتعلم ليس امرا عقليا و معرفيا فقط و لك     
  )١٠٢ص,١٩٨٨, رجب. (خالل تفاعل وجداني بين طرفي تلك العملية

لذا تزداد الحاجة إلى تدعيم أخصائيين خدمة الجماعة وتطوير مهاراتهم بما يحقق            
  .استثمار أفضل لقدراتهم واالرتقاء بالممارسة المهنية

تغيرات الدراسـة   ولقد قامت الباحثة باالطالع على الدراسات السابقة المرتبطة بم        
  :وتم تصنيفها على النحو التالي

 .دراسات اهتمت بمعايير جودة الممارسة المهنية المهنية فى الخدمة االجتماعية  ) أ(
إلى مقترح لتفعيل دور األخصائي االجتماعي في       ) ٢٠١٠شوقي  (فتوصلت دراسة   

ـ (العمل مع األسر الطالبية في ضوء معايير جودة األنشطة، كما حـددت دراسـة                اس عب
جودة المعايير الواجب توافرها في برامج التدخل المهني في بحوث طريقة العمـل             ) ٢٠١٠

مع الجماعات وأوصت بضرورة تعاون األكاديميين والممارسين لتحقيـق أهـداف بـرامج          
مقترح ألهم المعايير التـي يجـب       ) ٢٠١٠إسماعيل  (التدخل المهني، كما وضعت دراسة      

االجتماعية المقدمة للشباب من منظـور خدمـة الجماعـة،          توافرها لتحقيق جودة البرامج     
إلى التزام األخصائيين االجتماعيين في المجال المدرسي       ) ٢٠١٣إبراهيم  (وتوصلت دراسة   

بالتنمية المهنية والمامهم بمعايير الجودة لتحقيق جودة الممارسة المهنية، وأكـدت دراسـة             
مهني عند تقديم البرامج مما يساهم فـي        على أهمية توافر مقاييس لألداء ال     ) ٢٠١٩حسين  (

  .تطويرها بشكل أفضل وتحقيق الجودة
 . دراسات عن االجتماعات اإلشرافية وتطوير األداء المهني  ) ب(

ولقد أوضحت عدة دراسات صعوبات تواجه األخصائي االجتماعي فى االستفادة          
عالقة اإلشرافية إلى اتسام ال) ١٩٩٦عبد العزيز ،  (من عملية اإلشراف ، فقد توصلت دراسة        

بالطابع الرسمي والزيارة الفجائية من المشرف وصعوبة فهم توجيهـات المـشرفين، كمـا           
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إلى عدم استخدام المشرفين لالجتماعات     ) ٢٠١٩حسان  (،  )٢٠٠١حسنين،  (توصلت دراسة   
اإلشرافية الفردية بصورة دورية واالستعاضة عنها باالجتماعات اإلشرافية الجماعية وعـدم    

 المشرف لألسلوب الديمقراطي خالل المناقشات باالجتماعـات اإلشـرافية، كمـا            استخدام
  .أظهرت الدراسة حاجة المشرفين إلى دورات تدريبية تكسبهم المهارات والقدرات المهنية

لتصميم برنامج تدريبي والتحقق مـن      ) ٢٠٠٦عاطف،  (وتوصلت نتائج دراسة    
 اإلشـرافية الجماعيـة لـدى المـشرفات         فعاليته فى تنمية المهارات إلدارة االجتماعـات      

  .األكاديميات، كما أنه فعال فى تنمية قدرة المشرفة األكاديمية على إدارة االجتماعات
أن اإلشراف التوجيهي يقـوم بتنميـة       ) ٢٠٠٥عبد الهادي،   (وأوضحت دراسة   

الجانب المعرفي لألخصائي االجتماعي فقط مـع إهمـال الجانـب المهـاري وأن غالبيـة         
ائيين االجتماعيين ال يشعرون بالرضا عن أداء اإلشراف لدوره، وأوصت الدراسـة            األخص

بضرورة تخلص المشرفين من النمطية والتقليدية فى ممارسة أدوارهم، كما اتفقـت معـه              
فـى أن دور اإلشـراف كـان غيـر مرضـى لألخـصائيين       ) Donys, 2017(دراسة 

  .االجتماعيين
أدبيات اإلشـراف فـى الخدمـة    على ) Donoghue, 2008(وركزت دراسة 

االجتماعية وأوضحت أن أكثر الصعوبات التى يعاني منها المشرف عليهم هي عدم وجـود            
  .الوقت الكافي لدى المشرف للقيام بالعمل على أكمل وجه

 & ,Cleak)وعن فعالية اإلشراف ودوره في تحـسين األداء توصـلت دراسـة    
Cleaver, 2020)إيجابي انعكس على الممارسـة وطالـب    إلى أن اإلشراف كان له أثر 

  .األخصائيين بوجود المتابعة المستمرة
) ٢٠٠٤حـسن  (وعن أثر التطوير والتعليم على العملية اإلشرافية توصلت دراسة       

إلى تعدد الحاجات اإلشرافية الالزمة لتطوير األداء المهني للمـشرف علـيهم والتـي يـتم         
  .مر لتحقيق التطور والنمو في الممارسة المهنيةإشباعها عن طريق التدريب والتعليم المست

بضرورة تنظيم دورات تدريبيـة للمـشرفين       ) ٢٠١١فرغلي  (كما أوصت دراسة    
األكاديميين في كيفية استخدام المهارة في إدارة الوقت وبعد المـشرفين األكـاديميين عـن               

فـي  ) ٢٠١٥نـديل   ق(واتفقت معها دراسة    . االرتجالية والعشوائية وااللتزام بخطة التدريب    
احتياج اإلشراف إلى التدريب الكتساب المهارات الفعالة في مجـال العالقـات اإلنـسانية              

  .لتحقيق جودة العمل
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 أن استخدام اإلشراف للعديد (WillKins & Mcdonnell, 2018)وأثبتت دراسة 
  .قتمن األساليب اإلشرافية يدعم ممارسة الخدمة االجتماعية وتحسين العائد في نفس الو

ويتضح من الدراسات السابقة أهمية استخدام المشرف ألساليب عديدة ومتنوعة في         
اإلشراف وأهمية توافر المهارات المعرفية والتدريبية والمهارية إلثراء الممارسـة المهنيـة        
والتركيز على ضرورة توفير خدمات جديدة تتناسب مع االحتياجات المعاصـرة والحاجـة             

دريب ومن هنا نبعت فكرة الباحثة في تحديد المتطلبات التي يجـب أن             المستمرة للتعليم والت  
يراجعها المشرف والمشرف عليه للتخطيط لالجتماعات اإلشرافية الجماعية واثنـاء وبعـد            

  .االجتماع
  أهمية الدراسة واسباب اختيارها: ثانيا

ى الغنى عنها  تعد االجتماعات اإلشرافية أحد الوسائل الهامه فى عملية اإلشراف و الت- ١
 .ألنها تساعد المشرف عليهم على النمو و أداء مسؤلياتهم المهنية

 محاولة تقديم صورة عن المتطلبات الحقيقية لجودة االجتماعات اإلشرافية وبالتالى -٢  
 .مساعدة اإلشراف على توفير تلك المتطلبات

شرافية من منظور  قد تفيد القائمين على اإلشراف فى تطوير وتجويد االجتماعات اإل- ٣
 .طريقة العمل مع الجماعات

  محاولة تجنب المعوقات المتوقعة عند عقد االجتماعات اإلشرافية مع المشرف عليهم- ٤
 محاولة التوصل لدليل مراجعة لتحديد متطلبات جودة االجتماعات اإلشرافية حتى ال - ٥

 .تخضع فى تقييمها لالهواء الشخصية
 أهداف الدراسة : ثالثا
 ى هذه الدراسة لتحقيق هدف رئيسى مؤداهتسع

تحديد أهم متطلبات تحقيق جودة االجتماعات اإلشرافية من منظور طريقة العمل مع 
 الجماعات 

 قبل االجتماع اإلشرافى   ) أ(
 أثناء االجتماع اإلشرافى) ب   (
 بعد االجتماع اإلشرافى ) ج   (

 لية ويتحقق هذا الهدف من خالل تحقيق األهداف الفرعية التا
  تحديد أهم المعوقات التى تحول دون تحقيق جودة االجتماعات اإلشرافية - ١

 معوقات ترجع لالخصائیین االجتماعیین   ) أ(
 معوقات ترجع للمؤسسة   ) ب(
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  التوصل لدليل مراجعة يمكن االعتماد عليه لتحديد متطلبات جودة االجتماعات- ٢
 .مع الجماعاتاإلشرافية كأحد أدوات الممارسة المهنية فى طريق العمل 

 -:تساؤالت الدراسة : رابعا
ما أهم متطلبات تحقيق جودة       تسعى هذه الدراسة لإلجابة على تساؤل رئيسى

 االجتماعات اإلشرافية من منظور طريقة العمل مع الجماعات 
 قبل االجتماع اإلشرافى )  أ( 
  بعد االجتماع اإلشرافى) ج (      أثناء االجتماع اإلشرافى ) ب( 

  :ويتفرع من هذا التساؤل تساؤلين فرعيين
 ما المعوقات التى تحول دون تحقيق جودة االجتماعات اإلشرافية من منظور طريقه -١ 

 .العمل مع الجماعات
المشرف والمشرف (ما المعوقات التى ترجع لالخصائیین االجتماعیین   ) أ(

 ) علیھ
 ما المعوقات التى ترجع للمؤسسة    ) ب(

مراجعة التى يمكن االعتماد عليه والوثوق فيه لتحديد متطلبات جودة  ما محددات دليل ال- ٢
 . االجتماعات اإلشرافية من منظور طريقة العمل مع الجماعات

  مفاهيم الدراسة: خامسا
  :مفهوم االجتماعات اإلشرافية -١

يعرف اإلشراف بأنه نوع من أنواع القيادة وهو اإلشراف التعاوني بين فرد أكثـر         
 آخرين في حاجة إلى معونة وتوجيه لرفع مـستوى أدائهـم وتبـصيرهم              خبرة ودراية مع  

وتوجيه جهودهم واألخذ بأيديهم وتقديم مختلف المساعدات لهم بقصد استغالل اإلمكانيـات            
  ).١٠، ص١٩٩٢حمدان (المتاحة أفضل استغالل لتحقيق أكبر قدر من العائد المطلوب 

يين اجتماعيين، ونتيجة لمـا     كما يعرف اإلشراف بأنه عالقة بين مشرف وأخصائ       
يمتاز به المشرف من معرفة وفهم لذاته وللناس وللموقف االجتماعي ولوظيفـة المؤسـسة              
يقوم بمساعدة األخصائيين االجتماعيين ليؤدوا وظائفهم وليتعاونوا علـى تحقيـق أهـداف             

  ).١١٧، ص ١٩٩٩عطية وجمعه، . (المؤسسة
ف ومن يقـوم باإلشـراف علـيهم        فاإلشراف عبارة عن عالقة مهنية بين المشر      

توجدها السلطة في المؤسسة ويتقبلها الطرفان، فالمشرف يركز اهتمامه على توجيه العملية            
التعليمية ويساعد من يشرف عليهم ليفهموا أنفسهم ويعبروا أو يعدلوا من سـلوكهم الـذي               

  ).١٩٩٦، ٢٠١٥حميد، . (يعوق تكوين العالقات الطيبة وليتم نموهم فنيا
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 عملية نمو مهني يمر بها المشرف عليه بمساعدة المشرف ويكتـسب عـن              وهو
طريقها المميزات التي تجعله أكثر اتقانًا وكفاءة في القيام بعمله مع الجماعة علـى أسـس                

  .(Margaret, 1961)علمية سليمة وتتبع نشاطه والحكم على مدى نجاحه مع الجماعة 
ا عمليـة بواسـطتها يـساعد       ويعرف اإلشراف بأنه طريقة يتـضمن اسـتخدامه       

المشرفون األخصائيين االجتماعيين الذين يعملون مع الجماعات أو يتحملون المسئوليات في           
  ).٣٠، ص ١٩٩٩شمس، (تنفيذ برامج المؤسسة وخططها على النمو وأداء مسئولياتهم 

ويعرف بأنه عملية فن التوجيه من خالل التفاعل بين المشرف والمـشرف عليـه              
لمتابعة الدقيقة ألداء المشرف عليهم فهو يهدف إلى نقل المعارف والمهـارات            ومن خالل ا  

  .(Matamela, 2005, P 55). ليصبحوا أكثر فعالية
وتعرف االجتماعات اإلشرافية بأنها االجتماع المنظم لمجموعة من المشرف عليهم          

دمات وتمكين  مع مشرف معين لمراقبة جودة عملهم وتعزيز فهمهم ألنفسهم وتقديم كافة الخ           
  (Bernard & Good year, 2019, P 53). المشرف عليهم من تحقيق أهدافهم

كما تعرف االجتماعات اإلشرافية بأنها التفاعل اللفظي بين المـشرف والمـشرف            
عليهم الذي يركز على مدى النمو التطور الذي يحققه المشرف عليهم ويتضمن مجموعة من      

ركة المعلومات، ومناقشة األفكار والتقييم، كما يقدم لهـم         التحليل، التخطيط، ومشا  : المحاور
 ,Henry & Weber, 2010) .التوجيه واإلرشاد ويساعدهم علـى اكتـساب المهـارات   

P122)  
  :ويقصد باالجتماعات اإلشرافية في الدراسة الحالية بأنها

 الوسيله التي يستخدمها المشرف الكساب المشرف عليهم مهارات العمـل مـع الجماعـات         - ١
 لتحسين نموهم المهني ورفع مستوي الخدمات التي تقدمها المؤسسه

 الوسيله االساسيه وااليجابيه التي عن طريقها تسهل وتتم عمليه التعلم - ٢
تقوم على اساس من المعرفه والفهم والمبـاديء والمهـارات الخاصـه بطريقـه الخدمـه          -٣

 مختلفه العمل مع الجماعات و العلوم االنسانيه الاالجتماعيه وطريقه
يتم من خاللها مناقشه المشكالت والصعوبات بين المشرف والمـشرف علـيهم ويتعـاونوا       - ٤

 .ويشتركوا ايجابيا في حل المشكله
 .تهدف للتوجيه والتعليم المستمر للمشرف عليهم - ٥
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  مفهوم دليل الجودة-٢
  :مفهوم الدليل  ) أ(
 ).٢٠٠٨ بن حمد. (الدليل بتفسيره الواسع أي شيء يتم تقديمه لدعم تأكيد ما -
 .ما يستدل به، برهان، بينه، حجة، شاهد، عالمة: الدليل -

  . كتاب يدل القارئ ويرشده إلى معلومات خاصة بموضوع ما: الدليل
(http://www.almany.com/ar/dict/ar-ar) 

   :مفهوم الجودة  ) ب(
والجيد نقيض الردئ وجاد بالشيء جـوده، وجـوده أي          ) جود(تعرف الجودة بأنها أصلها     

 ١٩٨٤ابن منظـور،  (ا، وقد جاد جوده وأجاد أي أتى بالجيد من القول أو الفعل       صار جيد ،
  ).١٧٧٢ص 

وتعرف الجودة بأنها درجة التميز المرتبطة بالتحسين وهي خصائص أي شـيء المتعلقـة             
 ,webster)بالقيم، المكان، الجدارة، المرتبة، والجودة بمفهومها المطلق يعنـي االمتيـاز   

1991).  
دة هي صفة أو درجة تميز شيء ما، كما تعني درجة االمتياز لنوعية معنيـة               كما أن الجو  

  .(Gralink, 1997, P116)من المنتج 
كما يرى أخرون بأن الجودة هي التزام تنظيمي يعمل تحسينات مستمرة وإيفاء باحتياجـات         

 .(Hashmi, 2005)العمالء 
مة عالية وتفهم عـادة بداللـة       وترتبط الجودة في بعض األحيان حدسيا بما هو جيد وذو قي          

التميز واالتساق والحصول على معايير ومستويات محددة مسبقًا ومالئمة لمنتج أو الخدمـة             
  ).١٥، ص ٢٠١٤مجيد، . (للغرض الذي وضع له

والجودة هي مدى االرتباط بالمواصفات األساسية التي تم وضعها في مكونات الممارسـة             
جتماعية وتأكيد تـوفر تلـك المواصـفات مـن خـالل      المهنية للطرق الخاصة بالخدمة اال   

  ). ١٤، ص ٢٠٠٩منقريوس، (الممارسة الفعلية 
  :ويقصد بدليل الجودة في الدراسة الحالية

أداة لجمع البياات تشير إلى إجراءات تحضير وإدارة وتنفيذ ومتابعة االجتماعـات            
االجتماعـات  وتوضح مدى التزام كالً من المشرف والمشرف عليـه بتحقيـق متطلبـات              

  .اإلشرافية
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  اإلطار المنهجي للدراسة: سادسا
  : نوع الدراسة والمنهج المستخدم-١

تنتمي هذه الدراسة لنمط الدراسات الوصفية التحليليه حيث تستهدف التوصل الـي          
تحديد متطلبات جودة االجتماعات اإلشرافية كأحد آليات العمل فـي طريقـة العمـل مـع                

لمعوقات التي تحول دون تحقيق جودة االجتماعـات االشـرافيه،          الجماعات، و تحديد اهم ا    
  . ومنهج الدراسة المستخدم هو المسح االجتماعي بنوعية الشامل وعن طريق العينة

  : الدراسة وإطار المعاينة-٢
نظرا ألن هذه دراسة تعتمد في جمع بياناتها على األفراد الذين تتطلب مهام عملهم            

ية وتشمل كل من المشرفين والمشرفين عليهم فقد وقع اختيـار           عقد االجتماعات بصفة دور   
الباحثة على العاملين مع جماعات التدريب الميداني لطالب المعهد العالي للخدمة االجتماعية            
بالقاهرة من الموجهين ومشرفي المعهد ومشرفي مؤسسات التدريب وهم فـي اجتماعـات             

جماعات التدريب الميـداني، وقـد اختـارت    شهرية مستمرة لتنفيذ ومتابعة مهام العمل مع      
بتدريب الفرقة الرابعة وذلك    )  مشرفي مؤسسة  – مشرفي معهد    –موجهين  (الباحثة العاملين   
  :لألسباب التالية

 .أن الباحثة تتولى مهمة اإلشراف العام على تدريب طالب الفرقة الرابعة  .أ 
ايير تضمن كفاءتهم وجديتهم    اختارت الباحثة جميع الموجهين قبل بدء التدريب بناء على مع           .ب 

 .في العمل ممن لهم خبرات ميدانية مشهود لها
تم اختيار مشرفي المعهد بالتعاون بين الباحثة والموجهين وقد تم عقد عدة لقاءات معهم قبل                 .ج 

بدء التدريب ضمانًا لجدية العمل فضالً عن اختيار مؤسسات التدريب بعناية وروعي فيهـا              
 .المشرفين المتابعين لجماعات التدريب وخطط العملاختيار أفضل العناصر من 

تنوع المجاالت ومن ثم تنوع خبرات كل من الموجهين والمشرفين وهـذا يـؤدي إلثـراء                  .د 
 .الدراسة

  :مفردة بياناتهم كاآلتي) ١٦٩(وقد بلغ حجم العينة 
 .موجها يمثلون اإلشراف) ١٣(حصر شامل للموجهين وعددهم  -
 .مفردة) ٧٨(ددهم حصر شامل لمشرفي المعهد وع -
مفردة، وهـم يمثلـوا مـشرفي    ) ٧٨(ثم عينة من مشرفي المؤسسات بلغت جملتهم كذلك        -

الجماعات التدريبيه بواقع مشرف من بين مشرفي الجماعات المختلفة، وكل مـن مـشرفي              
 .المعهد و مشرفي المؤسسات يمثلون المشرف عليهم في هذه الدراسة
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 .٢٠٢٢ يناير ٢٤ حتى ٢٠٢١ ديسمبر ٣ل الفترة من وقد تم جمع البيانات ميدانيا خال -
  :وقد واجهت الباحثه عدة صعوبات

 .استغرقت الباحثه وقتا في جمع البيانات من المبحوثين -
 .وجدت الباحثه بعض استجابات االستبيانات غير كامله وقامت باستبعادها -

  :وصف عينة الدراسة
من القائمين  ) ١٦٩(ة للدراسة والتى بلغت        تقوم الباحثة فى هذا الجزء بوصف العينة الكلي       

على االجتماعات االشرافية إلعداد االخصائى االجتماعى فى مجاالت العمل مع الجماعات،           
  :وتقوم الباحثة بوصف العينة

  )١٦٩=ن (يوضح توزيع أفراد العينة مجتمع الدراسة من حيث النوع  ) ١(جدول 
  %   ك  النوع  م
  ٤٨  ٨١  ذكر  ١
  ٥٢  ٨٨  انثي  ٢

من الذكور و االناث حيث بلغ عدد  ) ١٦٩( تكونت عينة الدراسة من   : من حيث النوع   -
 % ) ٥٢( بنسبة  ) ٨٨( بينما جاء عدد االناث      %) ٤٨( بنسبة مئوية    ) ٨١( الذكور  

 .سبة الذكور لالناث من حيث النوع مما يشير الى تقارب ن
  توزيع أعضاء العينة من حيث السن يوضح ) ٢(جدول 

  المجموع   سنة فأكثـر٥٠   سنة٥٠ < ٤٠من    سنة٤٠ < ٣٠من   سنة٣٠اقل من    الفئة
 ١٦٩  ٤٤  ٤٩  ٦٦  ١٠  العدد
%  ١٠٠    %٢٦    %٢٩    %٣٩    %٦  

يتضح من الجدول وجود اختالفات فى نسب اعضاء العينة من حيث الفئات 
%) ٣٩(حيث بلغت ) ٤٠ الى ٣٠(العمرية وكانت اكبر النسب لصالح الفئة العمرية 

 ٥٠(فى الترتيب الثانى ثم جاءت الفئة %) ٢٩(حيث بلغت ) ٥٠ : ٤٠(وجاءت النسبة 
حيث ) ٣٠اقل من (، ثم اخيرا جاءت الفئة %) ٢٦(فى الترتيب الثالث حيث بلغت ) فأكثر

 ٣٠ من االخصائيين تتراوح اعمارهم من )%٦٨(اي ان , في الترتيب الرابع%) ٦(بلغت 
  . الي الخبره العمليه و القدره علي التصرف في المواقف سنه و هذا يشير٥٠حتي اقل من 

موقع الممارس المهني في يوضح توزيع أفراد العينة مجتمع الدراسة من حيث  ) ٣(جدول 
  )١٦٩=ن  (االجتماع

  موقع الممارس المھني في االجتماع  م
  ٨  ١٣  )االشراف( الموجھین 

  ٩٢  ١٥٦  )المشرف علیھم( االخصائیین 
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 تناولت الباحثة الموقع الوظيفى و المهنى : المهني في االجتماعموقع الممارس -
ألعضاء العينة خالل االجتماعات االشرافية حيث يمكنها التعرف على جانب الممارسة 
المهنية لكل المشاركين فى االجتماعات اإلشرافية لما لها من تأثيرات إيجابية على سير 

تين وفقا لدورهم فى االجتماعات اإلشرافية االجتماع ،وتم توزيع اعضاء العينة الى فئ
، والفئة الثانية اخصائيين %)٨(بنسبة ) ١٣(الفئة االولى الموجهين وقد جاء عددهم 

و تتراكم الخبرات لدي المشرف عليهم من %) ٩٢(بنسبة ) ١٥٦(وقد جاء عددهم 
  .خالل االجتماعات االشرافيه

  ات الخبرةتوزيع افراد العينة من حيث سنويوضح ) ٤(جدول 
 ١٠أقل من   الفئة

  المجموع   سنة فأكثـــر٣٠   سنة٣٠< ٢٠من    سنة٢٠ < ١٠من   سنوات

 ١٦٩  ٧  ٥٩  ٦١  ٤٢  العدد

%  ١٠٠  ٤  ٣٥  ٣٦  ٢٥  

 إلى اكثر من ١٠(يتضح من الجدول ان معظم اعضاء العينة يقع فى الفئات من 
%) ٢٥(ين نسبة مما يوضح مدى الخبرة العملية فى العمل مع الجماعات فى ح)  سنة٣٠

 سنوات، ومعظمهم حاصلين على دبلومه فى مجاالت الخدمة االجتماعية ١٠اقل من 
المختلفة، مما يوضح عمق المعرفة و الخبرات الوفيره بالممارسه المهنيه لطريقه العمل مع 

  .الجماعات
ن  (الموطن االصلييوضح توزيع أفراد العينة مجتمع الدراسة من حيث  ) ٥(جدول 

=١٦٩(  
  %   ك  الموطن االصلي  م
  ٩٢  ١٥٦  القاھرة  ١
  ٨  ١٣  الوجھة البحري  ٢

برغم من توقع الباحثة بوجود اربع : توزيع اعضاء العينة من حيث الموطن االصلى -
جاء تركيز ) القاهرة ، وجة بحرى، وجة قبلى ، المناطق الساحلية و الحدودية( فئات 

، %)٩٢( بنسبة  ) ١٥٦( ها بعدد الموطن االصلى للعينة بمحافظة القاهرة و ضواحي
ويضح ذلك ان معظم % ) ٨( بمنطق الوجة البحرى بنسبة ) ١٣(بينما جاء عدد 

 اعضاء العينة من محافظة القاهرة 
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  توزيع اعضاء العينة من حيث الحالة االجتماعيةيوضح ) ٦(جدول 
  المجموع  مطلق  ارمل  متزوج  اعزب  الفئة

 ١٦٩  ٤  ٠  ١٢٥  ٤٠  العدد
%  ١٠٠   %٢  %٠  % ٧٤  %٢٤  

،  %)٧٤(يتضح من الجدول ان معظم اعضاء العينة يقع فى فئة متزوج بنسبة 
  .اعزب مما يوضح مدى استقرار أعضاء العينة من الناحية االجتماعية %) ٢٤(يلية نسبة 

   توزيع اعضاء العينة من حيث المؤهل يوضح)٧(جدول 
  المجموع  دكتوراة  ماجستير  دبلوم دراسات عليا  عالى  دبلوم متوسط  الفئة
 ١٦٩  ٢  ٥٤  ٢٤  ٨٩  ٠  العدد
%  ١٠٠  %١   %٣٢   %١٤   %٥٣   %٠  

 يتضح من الجدول ان معظم اعضاء العينة فى فئتى عالى وماجستير فى حين اقل 
النسب كانت فى فئة دبلوم دراسات عليا والدكتوراة مع عدم وجود فئة دبلوم متوسط، مما 

ل وهذا يشير الى وجود الخبرة والمهارات القائمه يفيد تقارب عينة الدراسة من حيث المؤه
  .علي االبداع و البحث العلمي

مدى الحصول على دورات يوضح توزيع أفراد العينة مجتمع الدراسة من حيث  ) ٨(جدول 
  )١٦٩=ن (تدريبية 

  %   ك  مدى الحصول على دورات   م
  ٨٦  ١٤٦  الحصول علي دورات تدريبية  ١
  ١٤  ٢٣  دريبيةعدم الحصول علي دورات ت  ٢

بحضورهم لبرامج تدريبية فى مجاالت الخدمة  % )  ٨٦( بنسبة  ) ١٤٦( اشار عدد  -
( االجتماعية المختلفة و خاصة فى برامج العمل مع الجماعات، فى حين اجاب عدد 

بعدم حصولهم على دورات تدريبية، وهذا التوزيع يفيد فى  % ) ١٤( بنسبة  ) ٢٣
تنمية المهنية مما يشير الى ان االستجابات ستكون على تقارب اعضاء العينة في ال

درجة كبيرة من المعرفة و الخبرة والمهارة فى مجال العمل مع الجماعات و تري 
الباحثه ان حضور الدورات التدريبيه يثير حماسهم في االنتفاع من محتوياتها كما 

 .  يساعدهم علي النمو و تحقيق اهدافهم
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  :الدراسة   أدوات -٣
  :وصف اآلداة   )أ (

اعتمدت الدراسة الحالية على أداة واحدة وهى االستبيان، وهو يتكون من المحاور 
  :اآلتية 

النوع ، العمر ، موقع الممارس : بيانات اولية عن المستجيب وتشمل  : المحور االول
ماعيه ، المهني في االجتماع ، سنوات الخبره ، الموطن االصلي ، المؤهل ، الحاله االجت

  .الحصول علي دورات تدريبية 
  :متطلبات جودة االجتماعات االشرافية ويشمل  : المحور الثانى

عددها ) قبل االجتماع ( متطلبات جودة االجتماعات عند التحضير لالجتماعات اإلشرافية  -
 ). فقرات١٠(

  ). فقرات١٠(، وشملت  متطلبات جودة االجتماعات االشرافية أثناء عقد و ادارة االجتماع -
 ) . فقرات١٠(متطلبات جودة االجتماعات اإلشرافية بعد االنتهاء من االجتماع ، وشملت  -

  : ووضعت الباحثة امام كل فقرة ثالث خيارات 
نعم إذا كان المستجيب موافق على الفقرة موافقة تامة، وال يمكن االستغناء عنها فى ادارة  -

وعند التصحيح تأخذ االستجابة ثالث ) نعم( عليها االجتماع، وتأخذ الفقرة فى حالة االستجابة
 .درجات

إذا كان المستجيب يرى اهمية الفقرة بدرجة بسيطة او يمكن االستغناء عن : الى حد ما -
 .درجتان) الى حد ما(االلتزام بها، وعند التصحيح تأخذ الفقرة فى حالة االستجابة 

 االستغناء عنها، وعند التصحيح تأخذ إذا رأى المستجيب عدم أهمية الفقرة، وانه يمكن: ال -
 .درجة واحدة) ال(الفقرة فى حالة االستجابة 

  :خطوات اعداد االستبيان  )ب (
  : مراحل اعداد االستبيان بالمراحل اآلتية

 :وقد حددت الباحثة محاور االستبيان فى محورين أساسيين وهما  : تحديد محاور االستبيان
  .تجيب من حيث البيانات التى تساعد فى وصف العينةللتعرف على المس: البيانات االولية -
 .قبل االجتماع ، اثناء االجتماع ، بعد االجتماع : متطلبات جودة االجتماعات االشرافية  -

من ) ٣(د استعانت الباحثة بعد: تحديد االهمية النسبية لمحاور متطلبات جودة االجتماعات
اديمية من اعضاء هيئة التدريس بالمعهد من اعضاء الهيئة االك) ٧(والخبراء فى الميدان 

ألهمية كل متطلب من متطلبات ) ١٠(العالى للخدمة االجتماعية بالقاهرة لوضع درجة من 
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، وقد اجمع )بعد االجتماع) / (أثناء االجتماع)/ (قبل االجتماع(جودة االجتماعات االشرافية 
  .ثة فى األهميةمن الخبراء بتساوى النسب بين المتطلبات الثال%) ١٠٠(نسبة 

نظرا الختالف انواع الفقرات المقدمة فى االستبيانات : تحديد نوع فقرات اسئلة االستبيان
عامة من اسئلة مقالية، أو مفتوحة أو االسئلة الموضوعية أو اسئلة االكمال البسيط و 
المركب او اسئلة الترتيب فقد قررت الباحثة استخدام اسئلة االختيار من ثالث بدائل 

 :االسباب التالية
 .وجود تدرج بسيط من الموافقة التامة الى الرفض التام -
 .عدم انشغال المستجيب بعدد كبير من البدائل -
 .سهولة االستجابة لفقرات االستبيان -

الوصول الى (بعد ان قامت الباحثة بتحديد الهدف من االستبيان وهو : مرحلة جمع الفقرات
 ) . ة فى العمل مع الجماعاتمعايير جودة االجتماعات االشرافي

قامت بجمع فقرات االستبيان من خالل مراجعة التراث العلمى فى مجال العمل مع  -
 .الجماعات عامة ، وفى مجال االجتماعات االشرافية خاصة 

كما استعانات الباحثة بخبرتها العملية من خالل التدريس و عقد االجتماعات والسيمينارات  -
 . ى التدريب الميدانى للطالب الدورية فى االشراف عل

ارجو اعداد قائمة تضم : من الخبراء و الموجهين السؤال التالى) ١٥(قدمت الباحثة لعدد  -
مجموعة من العبارات التى تحدد عناصر متطلبات جودة االجتماعات عند التحضير 

ى ، من لالجتماع، او أثناء عقد االجتماع وادارته أو بعد االنتهاء من االجتماع االشراف
 .وجهة نظركم 

 .حصلت الباحثة على مجموعة من العبارات، قامت بتصنيفها وفقا للمحاور الثالثة  -
قامت الباحثة بإعادة صياغة الفقرات لتصبح فى صورة تقريرية يمكن وضعها فى االستبيان  -

، وجاء عدد فقرات االستبيان فى صورته المبدئية خمسة عشر عبارة لكل بعد من االبعاد 
 .الثة الث

 : حساب صدق االستبيان )ج (
من ) ٦(قامت الباحثة بعرض االستبيان فى صورتة المبدئية على عدد :  الصدق الظاهري -

من الخبراء فى ) ٥(أعضاء هيئة التدريس تخصص العمل مع الجماعات و كذلك عدد 
الميدان، وطلبت منهم حذف العبارات التى يرون انها ال ترتبط بعناصر جودة االجتماعات 

 .االشرافية 
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 .اشار الخبراء بعدم اهمية بعض الفقرات مع تعديل البعض االخر  -
قامت الباحثة باالستعانة باالهمية النسبية التى حددتها مع الخبراء وأعضاء هيئة التدريس ،  -

، ورأت ان ) قبل االجتماع وأثناء االجتماع وبعد االجتماع ( وهى تساوى المتطلبات الثالثة 
حتى يكون عدد العبارات مناسب لتركيز المستجيب و )  فقرات ١٠ ( تكون كل مجموعة

 .أهداف البحث 
يعنى الصدق التميزى قدرة االستبيان على التمييز بين فئات : بالنسبة للصدق التمييزى -

المستجبين بين موافق و غير موافق لفقرات االستبيان ، وللتعرف على قدرة االستبيان على 
اخصائى ، ثم قامت بترتيب ) ٤٠(بتطبيق فقرات االستبيان على عدد التمييز قامت الباحثة 

) ١٠(درجات االخصائيين ترتيبا تنازليا ثم قامت بإستخالص درجات االرباع االعلى 
، )ت(وقامت بحساب الفروق بين المتوسطات بإستخدام اختبار )  ١٠(واالرباع االدنى 

 :والجدول التالى يوضح الفرق بين المتوسطات
 الفرق بين متوسط درجات االرباع االعلى واالدنى لحساب الصدقيوضح ) ٩( جدول

  )المعادلة الطرفية(التمييزى لالستبيان 

   -: يتضح من الجدول السابق 
( عند درجات حرية ) ٠,٠٠٠١(وهى دالة عند مستوى  ) ٢٩,٥٩( بلغت ) ت (  ان قيمة 

، مما يعنى وجود فروق بين االرباع االعلى و االرباع االدنى مما يعنى قدرة ) ١٨
والغير موافقين على الفقرات ، وبالتالى اصبحت االستبيان على التمييز بين الموافقين 

  .الباحثة على يقين بصدق االستبيان من جانب المحتوى و التمييز 
  -: النتائج الدراسة وتفسيرها: سادساً

نظرا ألعتماد الدراسة على اداة واحدة وهى االستبيان ومن خالل التطبيق المباشر 
ة ، قامت الباحثة بتصحيح االستجابات ورصدها بإستخدام المقابلة المباشرة مع اعضاء العين

درجتان، ) الى حدما ( ثالث درجات، ويعطى االختيار ) نعم ( يعطى االختيار : كما يلى
فيعطى درجة واحدة لكل عبارة من العبارات، ثم قامت الباحثة بحساب ) ال ( اما االختيار 

نيفهم الى االستجابات الثالثة الوزن النسبى من خالل جمع استجابات اعضاء العينة بعد تص
، )١ ، ٢ ، ٣(، وضرب كل مجموعة فى درجة الفئة فى المقابلة لها )نعم، الى حدما، ال ( 

  االرباع 
 المتغیر

  االرباع االعلى
 ١٠= ن 

  االرباع االدنى
  ١٠= ن 

رجات 
  الداللة  )ت(قیمة   الحریة

الدرجة  االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط
الكلیة 

 لالستبیان
٠.٠٠٠ ٢٩.٥٩ ١٨ ٠.٠٠١  ٩٠.٠٠  ٠.٢٦٠  ٨٢.٣٠ 
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النهاية / ثم قامت بحساب الوزن النسبى المئوى من خالل قسمة درجة الوزن النسبى 
لى ، و ثم قامت بترتيب العبارت من االع )١٠٠ * ٥٠٧ = ٣ * ١٦٩(العظمى للعبارة 

  .درجة الى االدنى درجة
  :قبل االجتماع : اوال

تعتبر االجتماعات االشرافية من اهم ادوات العمل مع الجماعات و التى يجب 
النظر اليها من وجهة نظر الجودة حتى يمكن االخذ بها فى طريق تطوير االداء المهنى فى 

 متطلبات جودة مهنة الخدمة االجتماعية عامة و العمل مع الجماعات خاصة، و تبدأ
االجتماع من قبل تنفيذه والتفكير فيه ، من اجل ذلك احتوى المحور االول من االستبيان 

فى االجتماع االشرافى ، وهى مرحلة ) االعداد و التفكير( على عناصر ما قبل االجتماع 
مهمة حيث يبدأ فيها التخطيط لالجتماع ووضع جدول االعمال و اهم النقاط التى سوف 

  .حولها المناقشات يدور 
       وبعد ان قامت الباحثة بتصحيح االستبيانات ورصد الدرجات وترتيب العبارات من 

  :حيث اهميتها لدى اعضاء العينة اعدت الباحثة الجدول التالى لمناقشة العناصر
= ن "   ( متطلبات جودة االجتماعات اإلشرافية قبل االجتماع االشرافى) " ١٠(جدول 
١٦٩(  

رتیبالت  
الوزن 
النسبى 
 المئوى

الوزن 
الى  ال النسبى

 م العبارة نعم حدما

١٥٩ ١٠ ٠ ٤٩٧ ٩٨.٠٣ ٣ 
التفكیر في الھدف الذي من أجلھ یتم عقد 

 – توجیھ – تقییم –تبادل معلومات (االجتماع 
  ). تشاور في خطة عمل–مواجھة مشكلة 

١ 

 ٢ .تحدید وقت مناسب لالجتماع ١٦٥ ٤ ٠ ٥٠٣ ٩٩.٢١ ١

ًتحدید حجم الحضور طبقا لنوع االجتماع  ١٣٩ ٢٩ ١ ٤٧٦ ٩٣.٨٩ ٨
 ). جماعي–إشراف فردي (

٣ 

 ٤ .ًتحدید موعد لالجتماع متضمنا بدایتھ ونھایتھ ١٥٦ ١٣ ٠ ٤٩٤ ٩٧.٤٤ ٥
 ٥ .وضع أھداف دقیقة وواضحة لالجتماع ١٥٨ ١١ ٠ ٤٩٦ ٩٧.٨٣ ٤
 ٦ .إلشرافيتحدید مكان مالئم لعقد االجتماع ا ١٦٥ ٢ ٢ ٥٠١ ٩٨.٨٢ ٢
 ٧ .تحدید جدول أعمال االجتماع اإلشرافي ١٥٤ ١٥ ٠ ٤٩٢ ٩٧.٠٤ ٦

١٤٠ ٢٧ ٢ ٤٧٦ ٩٣.٨٩ ٩ 
القیام بالترتیبات اإلداریة المرتبطة بعقد 

كاختیار حجرة مناسبة، توفیر (االجتماع 
 ).المعدات، امدادات الضیافة

٨ 

  ابالغ المشاركین في االجتماع بموعده ١٤٧ ٢٠ ٢ ٤٨٣ ٩٥.٢٧ ٧
 .ومكانھ قبلھا بوقت كاف

٩ 

تحدید بدائل لكل التفصیالت الخاصة بعقد  ١٢٥ ٤٣ ١ ٤٦٢ ٩١.١٢ ١٠
 .االجتماع اإلشرافي

١٠ 

 المجموع ٤٨٨٠ ١٥٠٨ ٨ ٤٨٨٠ ---- -----
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  :يتضح من الجدول السابق ما يلى
تحديد وقت مناسب : " التى تنص على) ٢(جاء فى الترتيب االول العبارة رقم  -

( ، ومتوسط مئوى قدرة )٥٠٣(حيث حصلت على اكبر وزن نسبى قدرة " لالجتماع 
وترى الباحثة ان تحديد وقت االجتماع مهم جدا ألنه بتحديد الوقت تكون  ): ٩٩,٢١

المناقشات مركزة وموجهة نحو الهدف ، وهى تحدد جودة االجتماع من وجهة نظر 
 .جتماعات االشرافيهكما ان الخبرات الجماعيه تنمو من خالل اال, المشاركين

تحديد مكان مالئم لعقد : " التى تنص على) ٦(جاء فى الترتيب الثانى العبارة رقم  -
، ومتوسط مئوى قدرة ) ٥٠١(حيث حصلت على وزن نسبى قدرة " االجتماع اإلشرافي 

وترى الباحثة ان مالئمة مكان االجتماع يساعد فى تركيز المناقشات و اتخاذ ): ٩٨,٨٢(
و قد اوصت دراسه ,  حسن سير العمل و تحقيق اهداف االجتماعات االشرافيهالقرارات و

 بضروره االهتمام بتوفير اماكن مناسبه لالجتماعات االشرافيه (2009)حسن و ابوزيد 
 . حيث يسهم ذلك في تحقيق الهدف

التفكير في الهدف الذي من : " التى تنص على ) ١(جاء فى الترتيب الثالث العبارة رقم  -
 تشاور في – مواجهة مشكلة – توجيه – تقييم –تبادل معلومات (له يتم عقد االجتماع أج

، ومتوسط مئوى قدرة  ) ٤٩٧( حيث حصلت على وزن نسبى قدرة " خطة عمل 
من تعدد ) ٢٠٠٤حسن، (وتتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسة  )  ٩٨,٠٣(

 تستلزم من المشرف أعداد خطة مسبقه الحاجات اإلشرافية الالزمة للمشرف عليهم والتى
 التي  (2012) و اتفقت ايضا مع دراسه عبده,وتحديد الهدف من كل اجتماع اشرافي

توصلت الي اهميه ايجاد االهداف المشتركه بين المشرف و المشرف عليهم و ضرورة 
 .ايجاد فن بناء العالقات لنجاح االجتماعات االشرافيه في تحقيق اهدافها

وضع أهداف دقيقة :  ( التى تنص على  ) ٥( لترتيب الرابع العبارة رقم جاء فى ا -
، ومتوسط مئوى قدرة  ) ٤٩٦( حيث حصلت على وزن نسبى قدرة ." وواضحة لالجتماع

وترى الباحثة انها خطوة نحو التخطيط للمستقبل وتلعب دوراً أساسياً فى  ) ٩٧,٨٣( 
كما يحقق , ة من الرضا الوظيفيتطوير مهارات المشرف عليهم والوصول إلى درج

المشرف اغراض و اهداف االجتماعات االشرافيه باستخدام الوسائل التعليميه المختلفه التي 
  .تعينه علي تعليم و تدريب المشرف عليهم

تحديد موعد لالجتماع :  ( التى تنص على  ) ٤( جاء فى الترتيب الخامس العبارة رقم  -
، ومتوسط مئوى  ) ٤٩٤(  حصلت على وزن نسبى قدرة حيث." متضمنًا بدايته ونهايته
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وترى الباحثة أن ذلك يمنح الفرصة على انجاز المهام وليكون المشرف  ) ٩٧,٤٤( قدرة 
عليهم على استعداد للقيام بأداء العمل بجودة افضل و بما يتناسب مع الموضوعات 

  .المقترحه و التي يرغبون في مناقشتها باالجتماع
تحديد جدول أعمال :  ( التى تنص على  ) ٧( يب السادس العبارة رقم جاء فى الترت -

، ومتوسط مئوى قدرة  ) ٧٩٢( حيث حصلت على وزن نسبى قدرة ) " االجتماع اإلشرافي
وترى الباحثة أن ذلك يساعد على إدارة الوقت وتحقيق أهداف االجتماع، كما  ) ٩٧,٠٤( 

ورات تدريبية للمشرفين فى إدارة بضرورة تنظيم د) ٢٠١١فرغلي، (أوصت دراسة 
 بضروره (1996)كما اوصت دراسه احمد , الوقت للبعد عن االرتجالية والعشوائية

اشتراك كل من المشرف و المشرف عليهم في اعداد جدول اعمال االجتماع االشرافي و 
  .ان يعقد االجتماع مره كل اسبوعين

إبالغ المشاركين فى : (تنص على التى  ) ٩( جاء فى الترتيب السابع العبارة رقم  -
، )٤٨٣(حيث حصلت على وزن نسبى قدرة ) " االجتماع بموعده ومكانه قبلها بوقت كاف

وترى الباحثة أن ذلك يتيح الفرصة والوقت للتحضير ) ٩٥,٢٧(ومتوسط مئوى قدرة 
لالجتماع وضمان عدم وجود أى تعارضات مما يضمن االلتزام ويساعد المشرف عليهم 

ستعداد بدنياً ونفسياً وفكرياً ومعلوماتياً بمراجعه بعض المراجع و المصادر قبل فى اال
  .كما يتيح لهم الفرصه للمشاركه بشكل ايجابي في المناقشات, االجتماع

تحديد حجم الحضور طبقًا لنوع : التى تنص على) ٣(جاء فى الترتيب الثامن العبارة رقم  -
، )٤٧٦( حصلت على وزن نسبى قدرة حيث) "  جماعي–إشراف فردي (االجتماع 

وترى الباحثة أن كالً من االجتماعات الفردية والجماعية ) ٩٣,٨٩(ومتوسط مئوى قدرة 
 &Wilkins(تتطلب مهارات خاصة من المشرف فهي قيادة مشتركة، ويتفق ذلك مع دراسة 

Mcdonnelln, 2018 (م فى أن استخدام اإلشراف للعديد من االساليب اإلشرافية يدع
 .الممارسة ويحسن العائد

القيام بالترتيبات اإلدارية : التى تنص على) ٨(جاء فى الترتيب الثامن مكرر العبارة رقم  -
حيث ). كاختيار حجرة مناسبة، توفير المعدات، امدادات الضيافة(المرتبطة بعقد االجتماع 

ه النتائج وتتفق هذ) ٩٣,٨٩(، ومتوسط مئوى قدرة  )٤٧٦( حصلت على وزن نسبى قدرة 
التى توصلت إلى نجاح البرنامج التدريبي فى تنمية قدرة ) ٢٠٠٦عاطف، (مع دراسة 

 .المشرف على إدارة االجتماعات والقيام باإلعدادت والتجهيزات السابقة له
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تحديد بدائل لكل : التى تنص على ) ١٠( جاء فى الترتيب العاشر العبارة رقم  -
) ٤٦٢(حيث حصلت على وزن نسبى قدرة .." إلشرافيالتفصيالت الخاصة بعقد االجتماع ا

وترى الباحثة أن ذلك يساعد المشرف على وجود  ) ٩١,١٢( ، ومتوسط مئوى قدرة 
, )٢٠١١فرغلي، (خطط بديلة مما يجنبه العشوائية ويساعد على االلتزام بجدول األعمال 

النشاط و تحف علي كما يجب ان يهتم المشرف بالحوار و المناقشه و االسئله التي تحدد 
 .اعمال العقل خالل االجتماعات االشرافيه

"           متطلبات جودة االجتماعات اإلشرافية أثناء عقد وادارة االجتماع االشرافى ) " ١١(جدول 
   )                  ١٦٩= ن ( 

 الترتیب
الوزن 
النسبى 
 المئوى

الوزن 
الى  ال النسبى

 م العبارة نعم حدما

الوقوف على ما تم تحقیقھ من خطة العمل مع   ١٤٨ ٢١ ٠ ٤٨٦ ٩٥.٨٦ ٤
 ١ .الجماعة

االھتمام بالنصح واإلرشاد من قبل المشرف   ١٤٩ ١٨ ٢ ٤٨٥ ٩٥.٦٦ ٥
 ٢ .للمشرف علیھ

 ٣ .التركیز على تصویب األخطاء  ١٥٢ ١٤ ٣ ٤٨٧ ٩٦.٠٦ ٣

إبراز نقاط القوة لدى المشرف علیھ   ١٤٧ ٢٢ ٠ ٤٨٥ ٩٥.٦٦  م٥
 ٤ .وتدعیھما

إزالة المخاوف لدى المشرف علیھ أثناء   ١٤٦ ٢٣ ٠ ٤٨٤ ٩٥.٤٦ ٧
 ٥ .جلسة االجتماع اإلشرافي

الحرص على اإلنصات من قبل المشرف   ١٥١ ١٨ ٠ ٤٨٩ ٩٥.٤٥ ٢
 ٦ .تجاه المشرف علیھ

الحرص على نقل الخبرات للمشرف   ١٤٦ ٢٣ ٠ ٤٨٤ ٩٥.٤٦  م٧
 ٧ .علیھ

 ٨ .ناقشات والتفاعالت المتبادلةاالھتمام بالم  ١٦٢ ٧ ٠ ٥٠٠ ٩٨.٦٢ ١

التنوع في استخدام األسالیب المختلفة   ١٣٣ ٣٤ ٢ ٤٦٩ ٩٢.٥٠ ٩
 ٩ ).االخ...  عصف ذھني –مناقشات (

االتفاق بین المشرف والمشرف علیھ على   ١٢٧ ٣٥ ٧ ٤٥٨ ٩٠.٣٤ ١٠
 ١٠ .الخطة المستقبلیة

 المجموع ١٤١٦ ٢١٥ ١٤ ٤٨٢٧ ----- ----

  :لسابق مايلى يتضح من الجدول ا
االهتمام بالمناقشات : " التى تنص على  ) ٨( جاء فى الترتيب االول العبارة رقم  -

ومتوسط  ) ٥٠٠(حيث حصلت على اكبر وزن نسبى قدرة " والتفاعالت المتبادلة 
وترى الباحثة أن المناقشات تثير الدافعية لدى المشرف عليهم  ) ٩٨,٦٢( مئوى قدرة 

اء واالفكار والخبرات وعالج أوجه القصور كما أكدت دراسة وتساهم فى تبادل اآلر
 ).٢٠١٦فتح الباب، (
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الحرص على اإلنصات : " التى تنص على ) ٦(جاء فى الترتيب الثانى العبارة رقم  -
حيث حصلت على اكبر وزن نسبى قدرة " من قبل المشرف تجاه المشرف عليه 

حثة أن اإلنصات من اساليب حيث ترى البا ) ٩٦,٤٥( ومتوسط مئوى قدرة ) ٤٨٩(
االتصال الفعال الذى يساهم فى نجاح االجتماعات اإلشرافية ويشعر المشرف عليهم 

، الذى توصل إلى )٢٠١٥قنديل، (باالحترام والتقدير وتتفق تلك النتائج مع دراسة 
نجاح المشرف يعتمد على ما يتمتع به من مهارات خاصة المهارات اإلنسانية من 

و ايضا نتائج دراسه احمد , وتعامل ناجح ومؤثر وذلك لتحقيق جودة العملاتصال فعال 
االجتماعات االشرافيه  التي اكدت علي اهميه االصغاء كاداه فعاله لنجاح (1996)
 . الجماعيه

التركيز على تصويب : " التى تنص على) ٣(جاء فى الترتيب الثالث العبارة رقم  -
ومتوسط مئوى قدرة  ) ٤٨٧( سبى قدرة حيث حصلت على اكبر وزن ن" األخطاء 

حيث يهدف المشرف لمساعدتهم علي النمو من خالل تصويب االخطاء ) ٩٦,٠٦(
كما ان , االجتماعات االشرافيه بشكل عام ليستطيعوا القيام بمسؤلياتهم المهنيهخالل 

, ابرز الجوانب اإليجابية لدى المشرف عليهم يدفعهم نحو تحسين أداء عملهم وتطويره
 .و ترسم لهم الطريق السليم للتصرف في المواقف االجتماعيه

الوقوف على ما تم تحقيقه : " التى تنص على) ١(جاء فى الترتيب الرابع العبارة رقم  -
) ٤٨٦(حيث حصلت على اكبر وزن نسبى قدرة ." من خطة العمل مع الجماعة

عمل بصفة مستمرة وترى الباحثة أنه يسهم فى متابعة ال) ٩٥,٨٦(ومتوسط مئوى قدرة 
ويصل بالمشرف عليهم نحو التغيير المرغوب، كما يثير احساسهم بالمسؤليه نحو 

 .التعاون و االسهام في المناقشات 
االهتمام بالنصح : " التى تنص على) ٢(جاء فى الترتيب الخامس العبارة رقم  -

) ٤٨٥(حيث حصلت على وزن نسبى .." واإلرشاد من قبل المشرف للمشرف عليه
وترى الباحثة أن ذلك يؤدي لزيادة قدرة المشرف  ) ٩٥,٦٦( ومتوسط مئوى قدرة 

عليهم، على العطاء، وتؤكد على دور المشرف فى المساعدة اإليجابية للمشرف عليهم، 
إن اإلرشاد يساعدهم  على اتخاذ القرارات ) Macvliffe, 2006(كما توصلت دراسة 

 .يسهم في نموهم بقدر كافمع فريق العمل لتحقيق أهداف المهنة و 
أبرز نقاط القوة : " التى تنص على  ) ٤( جاء فى الترتيب الخامس مكرر العبارة رقم  -

ومتوسط ) ٤٨٥(حيث حصلت على وزن نسبى قدرة .." لدى المشرف عليه وتدعيمها

mailto::com.gmail@eg.jsswh


  
  
  

 

 ١٨١

  ٢٠٢٢        الجزء االول  یولیو  ٥٩ العدد            مجلة دراسات في الخدمة االجتماعیة 
  com.gmail@eg.jsswh:     برید إلیكترونيeg.ekb.journals.jsswh://https: الموقع االلیكتروني

وترى الباحثة أنه يؤدي بالمشرف عليهم للوقوف جنباً إلى جنب ) ٩٥,٦٦( مئوى قدرة 
ئولية وبذل الجهد، وذلك من اآلثار اإليجابية لإلشراف ودوره فى المتابعة لتحمل المس

 ).Cleak& Cleaver, 2020(المستمرة كما أكدت دراسة 
إزالة المخاوف لدى : " التى تنص على ) ٥(جاء فى الترتيب السابع العبارة رقم  -

درة حيث حصلت على وزن نسبى ق" المشرف عليه أثناء جلسة االجتماع اإلشرافي 
وترى الباحثة أن الخوف من الصعوبات التى ) ٩٥,٤٦(ومتوسط مئوى قدرة ) ٤٨٤(

تواجه المشرف عليهم خاصة إذا كان حديث العمل كما يحد من االستفادة من عملية 
اإلشراف وتجعل االجتماع اإلشرافي يتسم بالطابع الرسمي وذلك ما اتفق مع دراسة 

و ايضا ,  عليهم لصعوبه فهم التوجيهاتو قد يصل بالمشرف) ١٩٩٦عبد العزيز، (
 التي اوصت بمساعده المشرف عليهم الجتياز مرحلة الفهم مع (2008)دراسه عوض 

صعوبة التطبيق من خالل مراعاة تنوع االنشطه التعليميه في االشراف بما يحقق 
 .االيجابيه و اثارة دافعيتهم

الحرص على نقل : " نص على التى ت) ٧(جاء فى الترتيب السابع مكرر العبارة رقم  -
ومتوسط مئوى ) ٤٨٤(حيث حصلت على وزن نسبى قدرة ." الخبرات للمشرف عليه

وترى الباحثة أن أهم األغراض التى يريد المشرف تحقيقها للتأكد من ) ٩٥,٤٦(قدرة 
إنجاز المهام المطلوبة ويستلزم ذلك توافر مهارات التواصل الفعال وذلك ما اشارت 

 ).Hair, 2013(إليه دراسة 
التنوع في استخدام : " التى تنص على) ٩(جاء فى الترتيب التاسع العبارة رقم  -

حيث حصلت على وزن نسبى ) االخ...  عصف ذهني –مناقشات (األساليب المختلفة 
وترى الباحثة أنه يساعد فى تنمية ) ٩٢,٥٠(ومتوسط مئوى قدرة ) ٤٦٩(قدرة 

هم كما يدل على خبرة ومهارة المشرف ودوره وتطوير المهارات الفنية للمشرف علي
علي اهمية اختيار ) ٢٠٠٦عاطف، (فى إحداث التغير اإليجابي، كما اتفقت دراسة 

 .الوسائل المناسبه لتحقيق الهدف من االجتماع
االتفاق بين المشرف : " التى تنص على  ) ١٠( جاء فى الترتيب العاشر العبارة رقم  -

 ) ٤٥٨( حيث حصلت على وزن نسبى قدرة " لمستقبلية والمشرف عليه على الخطة ا
حيث يقوم المشرف بالقاء االسئله و الموضوعات التي ) ٩٠,٣٤(ومتوسط مئوى قدرة 

وترى الباحثة أن إعداد الخطط يهدف للتحسين , يجب دراستها في االجتماع المقبل
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 التعلم وذلك المستمر، كما أنه دليالً على السعي للوصول لجودة العمل وتعزيز فرص
 ).٢٠١٥قنديل، (ما أوصت به دراسة 

 )                                                          ١٦٩= ن   (  "  متطلبات جودة االجتماعات اإلشرافية بعد عقد االجتماع) " ١٢(جدول 

 م
 العبارات

الى   نعم
 ال حدما

الوزن 
النسبى 
 المئوى

الوزن 
 الترتیب النسبى

 ٤ ٠ ١٢ ٤٩٥ ٩٧.٦٣  ١٥٧ .وین القرارات التي تم اتخاذھاتد ١

حصر األعمال التي تم االتفاق بشأنھا  ٢
 ٥ ٠ ١٤ ٤٩٣ ٩٧.٢٤  ١٥٥ .والمرتبطة بالعمل مع الجماعة

٣ 
الحرص على توزیع ما تم تدوینھ 

تسجیل كامل االجتماع أو ملخص (
 .للمشاركین) لھ

١٠ ٢ ٢٧ ٤٧٦ ٩٣.٨٩  ١٤٠ 

٤ 
 األعلى لرفع االتصال باإلشراف

التقاریر الالزمة بشأن العمل للوقوف 
 .على ما تم إنجازه

٨ ٠ ٢٥ ٤٨٢ ٩٥.٠٧  ١٤٤ 

٥ 
بحث كیفیة عالج أوجھ القصور أو 
السلبیات المتعلقة بالعمل والتي 

 .طرحت في االجتماع
١ ٠ ٨ ٤٩٩ ٩٨.٤٢  ١٦١ 

متابعة سیر األمور بالنسبة لألعمال  ٦
 ٦ ٠ ١٩ ٤٨٨ ٩٦.٢٥  ١٥٠ .التي تعقب االجتماع

إعداد خطة العمل الخاصة بالمشرف  ٧
 ٢ ٢ ٦ ٤٩٧ ٩٨.٠٣  ١٦١ .علیھ

إعداد خطة عمل لبعض األفراد من  ٨
 ٩ . ٢٠ ٤٨١ ٩٤.٨٧  ١٤٦ .أعضاء الجماعة

٩ 
إعداد خطة العمل الخاصة من قبل 
المشرف والمشرف علیھ للجماعة 

 .ككل وأنشطتھا
 م٢ ٠ ١٠ ٤٩٧ ٩٨.٠٣  ١٥٩

الوثائق الخاصة حفظ التسجیالت و ١٠
 ٧ ٠ ٢٠ ٤٨٧ ٩٦.٠٦  ١٤٩ .باالجتماع اإلشرافي

         ---- ١٥٢٢  المجموع

  :تضح من الجدول مايلى
بحث كيفية عالج أوجه : " التى تنص على  ) ٥( جاء فى الترتيب االول العبارة رقم  -

حيث حصلت على " القصور أو السلبيات المتعلقة بالعمل والتي طرحت في االجتماع 
حيث اشارت نتائج دراسه  ) ٩٨,٤٢( ومتوسط مئوى قدرة  ) ٤٩٩( زن نسبى اكبر و
 الي حاجه المشرف عليهم الي دورات تدريبيه علي االساليب المهنيه  (2003)حامد 

الحديثه غير الذي اعتاد علي استخدامها و ان عدم معرفتهم بتلك االساليب يعتبر من 
 علي ان (2019)ت دراسه حسان كمت توصل, الصعوبات التي تواجههم في العمل

 .سيطرة المشرف علي االجتماعات االشرافية تحد من نمو المشرف عليهم
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إعداد خطة العمل : " التى تنص على  ) ٧( جاء فى الترتيب الثانى العبارة رقم  -
ومتوسط مئوى  ) ٤٩٧( حيث حصلت على وزن نسبى . " الخاصة بالمشرف عليه

 أنها تتيح فرص أفضل للمشرف عليهم لفهم األهداف ، وترى الباحثة )٩٨,٠٣( قدرة 
كما اوصت دراسه عويس , والمهام المطلوبة، كما تساعد المشرف على مراجعة آدائهم

 بضروره تحديد المشكالت التي تعوق التحسين المستمر لالداء و استخدام (2005)
 .االمكانات الحديثه لتنميه قدرات المشرف عليهم

إعداد خطة العمل : " التى تنص على  ) ٩( نى مكرر العبارة رقم جاء فى الترتيب الثا -
حيث حصلت على " الخاصة من قبل المشرف والمشرف عليه للجماعة ككل وأنشطتها 

حيث أكدت الدراسات وكذلك  ) ٩٨,٠٣( ومتوسط مئوى قدرة  ) ٤٩٧( وزن نسبى 
فى العمل، وذلك األطر النظرية أن المسئولية مشتركة بين المشرف والمشرف عليهم 

 .يزيد من ثقة المشرف عليهم فى أنفسهم ويساهم فى نجاح العمل
تدوين القرارات التي تم : " التى تنص على) ١( جاء فى الترتيب الرابع العبارة رقم  -

ومتوسط مئوى قدرة  ) ٤٩٥( حيث حصلت على وزن نسبى قدرة " اتخاذها 
 بالقرارات خاصة ما يرتبط بكيفية ، وترى الباحثة أنها تلزم المشرف عليهم)٩٧,٠٣(

و قد اكدت دراسه حسن و ابوزيد , عالج أوجه القصور أو السلبيات المتعلقة بالعمل
 علي اهميه تدوين القرارات كما يجب ان يشجع المشرف المشرف عليهم )٢٠٠٩(

 .ألخذ المالحظات التي يري اهميتها لهم
حصر األعمال التي : " ى تنص على الت ) ٢(  جاء فى الترتيب الخامس العبارة رقم  -

حيث حصلت على وزن نسبى قدرة " تم االتفاق بشأنها والمرتبطة بالعمل مع الجماعة 
، وترى الباحثة أنه يجب على المشرف عليهم )٩٧,٤٢( ومتوسط مئوى قدرة )٤٩٣(

إعداد خطة زمنية لتنفيذ البرامج و الخطط الخاصه بالتنميه المهنيه وهي من أهم 
الي ضروره تنميه مهاره ) ٢٠١١(حيث توصلت دراسة عماره , نجاح مهتمهمعوامل 

 .  االتصال و مهاره العمل الفريقي بما يساعد علي جوده ادائهم للعمل مع الجماعات
متابعة سير األمور : " التى تنص على) ٦(جاء فى الترتيب السادس العبارة رقم  -

) ٤٨٨(لت على وزن نسبى قدرة حيث حص" بالنسبة لألعمال التي تعقب االجتماع 
وترى الباحثة أنه من المتطلبات الضرورة للمشرفين  ) ٩٦,٢٥( ومتوسط مئوى قدرة 

من مطالبه للتوجيه ) ٢٠١٨حيث اتفقت مع دراسة حجازي، (والمشرف عليهم 
 .بضرورة المتابعة وزيادة عدد االجتماعات اإلشرافية
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حفظ التسجيالت والوثائق : " تى تنص علىال) ١٠(جاء فى الترتيب السابع العبارة رقم  -
، ومتوسط )٤٨٧(حيث حصلت على وزن نسبى قدرة " الخاصة باالجتماع اإلشرافي 

، وترى الباحثة أن حفظ السجالت يساعد المشرف عند الرجوع  )٩٦,٠٦( مئوى قدرة 
اليها على فهم و دراسة السلوك الفردي والجماعي ويستطيع المشرف قياس نمو 

 .ليهم وتطورهمالمشرف ع
االتصال باإلشراف األعلى : " التى تنص على) ٤(جاء فى الترتيب الثامن العبارة رقم  -

حيث حصلت على " لرفع التقارير الالزمة بشأن العمل للوقوف على ما تم إنجازه 
، وترى الباحثة أنها خطوة )٩٥,٠٧(ومتوسط مئوى قدرة ) ٤٨٢(وزن نسبى قدرة 

 األعلى سلطاتة فى الموافقة على إقرار األنشطة، و هذا هامة حيث يستخدم اإلشراف
 يتفق مع دراسه عبدالفتاح

حيث اوصي بضرورة مراعاة مباديء االشراف و العمليه االشرافيه وفقا لتسلسل ) ٢٠١٥(
 .الخبرات االشرافيه 

إعداد خطة عمل لبعض :" التى تنص على ) ٨( جاء فى الترتيب التاسع العبارة رقم  -
و متوسط  ) ٤٨١( حيث حصلت على وزن نسبى قدرة " ن أعضاء الجماعة األفراد م

، وترى الباحثة أن لكل عضو إمكانياته وقدراته فقد يحتاج  )٩٤,٨٧( مئوى قدرة 
البعض لتعليم المزيد من المعارف والمهارات وتوضح استيعاب المشرف للمتطلبات 

التى ) ٢٠١١الفقى، (اسة المهنية التى تساعده على أداء الدور ويتفق ذلك مع در
توصلت إلى أن درجة استيعاب األخصائيين للمتطلبات المهنية تنعكس على ممارسة 
الخدمة االجتماعية وتساعد على تقديم خدمات ذات مستوى اعلى يمكن تطويره 

 .باستمر
الحرص على توزيع ما : " التى تنص على  ) ٣( جاء فى الترتيب العاشر العبارة رقم  -

حيث حصلت على وزن ." للمشاركين) تسجيل كامل االجتماع أو ملخص له (تم تدوينه
وهذا ما توصلت اليه دراسة ) ٩٣,٨٩( ومتوسط مئوى قدرة  ) ٤٧٦( نسبى قدرة 

حيث يسهم ذلك فى الوقوف على النشاط الحقيقي للمشاركين ومتابعة ) ١٩٩٢(يماني
بها مما يؤدي لوضع خطط مدى التقدم فى المهام و الخبرات الجديده التي تم اكتسا

 .مستقبليه واقعيه
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=   نيوضح المعوقات التي تحول دون تحقيق جودة االجتماعات االشرافية) ١٣(جدول 
)١٦٩                                                                              (  

  االستجابات

  ال  إلي حد ما  نعم
  
  العبارة  م

  %  ك  %  ك  %  ك

  الي األخصائي االجتماعيمعوقات ترجع   أ

ي   ١ شة ف عدم الدقة في اختیار موضوعات المناق
  ٤  ٧  ١١.٢٦  ٨٩  ١٥١  . االجتماعات

شة االمور   ٢ ي مناق ت ف أستغراق الكثیر من الوق
  ٢.٣  ٤  ٥.٣  ٩٢.٣٩  ١٥٦  . االداریة والروتنیة 

ل یعض   ٣ عدم الرضا عن ظروف العمل من قب
  ١١.٨  ٢٠  ٤  ٧  ٨٤  ١٤٢  . االخصائیین

ك   ٤ دوي تل دم ج صائیین بع ض االخ عور بع ش
  ٥.٣  ٩  ٤.٧  ٨٩.٩٨  ١٥٢  .االجتماعات

ة   ٥ ائل التكنولوجی عدم القدرة علي أستخدام الوس
  ١٠  ١١.٢١٧  ٧٨.٦١٩  ١٣٣  .الحدیثة

ن   ٦ یم م ي التعل صائیین عل ض االخ اد بع اعتم
  -  -١٣.٦  ٨٦.٣٢٣  ١٤٦  .خالل خبرة الممارسة بدیال لالشراف

  معوقات ترجع للمؤسسة  ب
  ٦.٥  ١١  ٢.٩  ٩٠.٥٥  ١٥٣  عدم تقبل المؤسسة إقتراحات االشراف  ١

عدم أھتمام المؤسسة بالبرامج التدریبیة وبرامج   ٢
  ٥.٣  ٩  ١٣  ٨١.٦٢٢  ١٣٨  .التعلیم المستمر لالخصائیین االجتماعیین

٣  
ة  ات الحالی ي المتطلب سة عل ز المؤس تركی

ي  ر ف دم التفكی صائیین وع ات لالخ المتطلب
  المستقبلیة

١.٧  ١٠.٦٣  ٨٧.٥١٨  ١٤٨  

  -  -  ٧  ٩٢.٩١٢  ١٥٧  افتقاد المؤسسة للوسائل التكنولوجیة الحدیثة   ٤
  -  -  ٨,٣  ٩١.٧١٤  ١٥٥  ضعف الحوافز المادیة التي تقدمھا المؤسسة  ٥

  :يوضح الجدول السابق
فية والتي ترتبط  يتضح من الجدول أن المعوقات التي تحد من جودة االجتماعات االشرا-

باالخصائيين االجتماعيين يرجع بعضها الي أستغراق الكثير من وقت االجتماعات في مناقشة 
ختيار موضوعات االجتماعات االشرافية االمور االدارية والروتينية ، ثم يليها عدم الدقة في ا

  )Danys.2017(وقد اتقف هذا مع دراسة 
د من جودة االجتماعات االشرافية والتي ترتبط  يتضح من الجدول أن المعوقات التي تح-

بالمؤسسات ترجع الي أفتقاد المؤسسة للوسائل التكنولوجية الحديثة ويليها أيضا ضعف 
  .الجوافز المادية وكذلك عدم تقبل المؤسسة القتراحات االشراف

mailto::com.gmail@eg.jsswh


  
  
  

 

 ١٨٦

  ٢٠٢٢        الجزء االول  یولیو  ٥٩ العدد            مجلة دراسات في الخدمة االجتماعیة 
  com.gmail@eg.jsswh:     برید إلیكترونيeg.ekb.journals.jsswh://https: الموقع االلیكتروني

  مؤشرات دليل جودة االجتماعات اإلشرافية: سابعاً
ت مع كال من المشرفين الميدانيين والخبراء قامت الباحثة باجراء عدة مقابال

االستشاريين واالساتذة االكاديميين وأعضاء هيئات التدريس فى معاهد الخدمة االجتماعية 
وكليات االداب بغرض اخذ رأيهم فى فقرات االستبيان الخاص بمتطلبات تحقيق جودة 

 الباحثة استخالص عضو، استطاعت) ١٦٩(االجتماعات االشرافيه من خالل عينة قوامها 
بنود الدليل التى تشير الى جودة االجتماعات االشرافية من خالل تحضير االجتماعات او 

  :ادارة االجتماعات او بعد االنتهاء من االجتماعات كما يلي 
   :مؤشرات دليل جودة التحضير لالجتماع -١

ير اشار اعضاء العينة الى موافقتهم على فقرات استبيان مؤشرات جودة التحض
لالجتماع بدرجات متفاوتة ، فقامت الباحثة بترتيب تلك المؤشرات ترتيبا تنازليا مما يوضح 

  :اهميتها كما يلى 
  مالحظات  شواھد و ادلة وجود المؤشر  المؤشرات  م

تحدید وقت مناسب   ١
  لالجتماع

 .دقیقة) ٩٠ : ٤٥(تحدید الوقت من  -
  .تحدید ساعة البدایة و ساعة النھایة  -

  

كان مالئم لعقد تحدید م  ٢
  االجتماع اإلشرافي

 جودة التھویة واالضاءة ،  -
 .البعد عن الضوضاء  -
 . توفیر مقاعد و مناضد مناسبة -
 .الخ....  وجود سبورة ورقیة لشرح بعض النقاط  -
  .أخذ اآلراء على المكان األنسب لالجتماع -

  

٣  
التفكیر في الھدف 

الذي من أجلھ یتم عقد 
  االجتماع

 . ل موضوعات محددةتبادل معلومات حو -
 .تزوید األعضاء الجدد بالمعارف والمھارات الالزمة -
 .تقییم اداء االعضاء والمشرفین -
توجیھ المشرف علیھم الى تفعیل بعض االنشطة او  -

 .الموضوعات
 .مواجھة مشكالت الجماعات المقدمة -
 .تقدیم مخطط للبرامج واألنشطة قبل االجتماع بوقت كاف -
حالیة و المستقبلیة مما یضمن  تشاور في خطط العمل ال -

  .نجاح العمل

  

وضع أھداف دقیقة   ٤
  وواضحة لالجتماع

 . تنظیم المناقشات -
 . تحدید الجانب المھم فى مناقشة كل مشرف -
 وضع االھداف التى یبنى علیھا جدول االعمال بما یتفق مع  -

 .المشرف علیھم المشاركین فى االجتماع
  .لصلة باالجتماعسھولة االطالع على المستندات ذات ا -

  

٥  
تحدید موعد لالجتماع 

ًمتضمنا بدایتھ 
  ونھایتھ

 ارتباطة بالوقت و المكان حیث یجب على الجھة المنظمة  -
دأ ، ومتى ینتھى ولیس حسب لالجتماع تحدید متى یب

 .الموقف
   االعمال- مكان االجتماع وتتضمن تلك العناصر فى  -

  

تحدید جدول أعمال   ٦
  االجتماع اإلشرافي

  : مل جدول االعمال علىیش
 لتصدیق على محضر االجتماع السابق ،  -
 .متابعة القرارات التى اتخذت فى االجتماع السابق  -
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 . الموضوعات التى سوف یتم مناقشتھا  -
   وما یستجد من اعمال ، -

٧  

ابالغ المشاركین في 
االجتماع بموعده  
ومكانھ قبلھا بوقت 

  .كاف

 .جتماع بوقت كافإعالن جدول االعمال قبل موعد اال -
 . مرفق بھ تاریخ وموعد عقد االجتماع  -
 زمن االجتماع مع اھمیة الحضور فى الموعد المحدد وعدم  -

 التخلف
فى حالة اإلنابة یمكن ابالغ المشرف بوقت كاف حتى یتمكن  -

 .من اعداد بطاقة التعارف
  .یسمح باالنضمام عن طریق الفیدیو كونفرانس -

  

٨  

تحدید حجم الحضور 
لنوع االجتماع ًطبقا 

 –إشراف فردي (
  )جماعي 

 مناسبة عدد الحضور مع القاعة -
 .تجھیز الملف الخاص بكل مشرف -
ترتیب جدول االعمال من حیث اھمیة المناقشات بالنسبة  -

  للحضور                          

  

٩  
الترتیبات اإلداریة 

المرتبطة بعقد 
  االجتماع

 .اختیار حجرة مناسبة -
 . توفیر المعدات -
 .امدادات الضیافة  -
 الجوانب اللوجیستة مثل توفیر المقعد المریح والمنضدة  -

المناسبة ، السبورة ، وجھاز وشاشة العرض ، جھاز االذاعة 
 .الخ..الداخلیة 

 ملف خاص بكل عضو یشمل جدول االعمال والمذكرات  -
الخاصة بكل موضوع ، واالحاالت الواردة من جھات 

  .ات اإلیضاحیةمختلفة والمطلوب فیھا مذكر

  

١٠  

تحدید بدائل لكل 
التفصیالت الخاصة 

بعقد االجتماع 
  اإلشرافي

 ماذا یحدث إذا انقطعت الكھرباء،  -
 تعذر حضور منظم االجتماع او وجود مشكالت طارئة  -

 .اثناء االجتماع
التصویت على استبدال التواجد لحضور االجتماع بأن یتم  -

 فى On lineل استخدام أحد التطبیقات الحدیثة للتواص
  .ًالحاالت الطارئة لكنھا ال تغني عن االجتماعات وجھا لوجھ

  

  مؤشرات دليل عقد وإدارة االجتماعات اإلشرافية: ثانيا
  شواھد وأدلة وجود المؤشر  المؤشرات  م

االھتمام بالمناقشات والتفاعالت   ١
  .المتبادلة

 .زیادة المشاركة في تبادل اآلراء -
 .لیھماصغاء المشرف للمشرف ع -
 .تدخل المشرف في الوقت المناسب -
  .طرح أفضل لموضوعات المناقشة -

الحرص على اإلنصات من قبل   ٢
  .المشرف تجاه المشرف علیھ

 .التقلیل من األخطاء لدى المشرف علیھم -
  .تحسن في تقدیر الذات والثقة بالنفس -

 .توجیھ المناقشة لموضوعات محددة ومشتركة -  التركیز على تصویب األخطاء  ٣
  .إشراك الجمیع في تقدیم الحلول لموقف ما -

الوقوف على ما تم تحقیقھ من   ٤
  .خطة العمل مع الجماعة

 .المشاركة في وضع جدول أعمال االجتماع القادم -
 .اقتراح البرامج التدریبیة الالزمة للتطور والنمو -
  . المشاركة في تقییم األداء -

االھتمام بالنصح واإلرشاد من   ٥
  .شرف علیھقبل المشرف للم

 .المشاركة اإلیجابیة في المناقشات -
ا  - ي یؤدیھ دمات الت ستوى الخ ة وم ط المقدم ي الخط سن ف تح

  .المشرف علیھم
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  شواھد وأدلة وجود المؤشر  المؤشرات  م

إبراز نقاط القوة لدى المشرف   ٦
  .علیھ وتدعیمھا

 .ظھور القدرات االبتكاریة -
 .التعاون واإلسھام في المناقشات -
یھم وب - شرف عل ین الم رات ب ل الخب ات ونق ادل المعلوم ین تب

  .المشرف والمشرف علیھم

٧  
إزالة المخاوف لدى المشرف 
علیھ أثناء جلسة االجتماع 

  .اإلشرافي

 .تنظیم اجتماعات إشرافیة فردیة -
  .اإلقبال على إیجاد الحلول للمواقف المختلفة -

الحرص على نقل الخبرات   ٨
  .للمشرف علیھ

 .التحلیل المشترك للمواقف الجدیدة -
 .تیار األنسبالمقارنة بین البدائل واخ -
 .إثارة موضوعات جدیدة للمناقشة من قبل المشرف -
  .تجاوز المواقف الصعبة -

٩  
التنوع في استخدام األسالیب 

 –مناقشات (المختلفة من 
  ).الخ...عصف ذھني 

 .مشاركة الجمیع بالرأي -
  .تقدیم أفكار جدیدة -

االتفاق بین المشرف والمشرف   ١٠
  علیھ على الخطة المستقبلیة

 .موارد المتاحةتوظیف ال -
 .تحدید مدة زمنیة لتحقیق كل نشاط -
  .وضع الخطط والبرامج التدریبیة -

  مؤشرات دليل ما بعد عقد االجتماعات اإلشرافية: ثالثًا
  شواھد وأدلة وجود المؤشر  المؤشرات  م

بحث كیفیة عالج أوجھ القصور أو   ١
  .السلبیات المتعلقة بالعمل

 .تحسن ظروف العمل بالمؤسسة -
  .المقترحاتتقدیم  -

إعداد خطة العمل الخاصة بالمشرف   ٢
  .علیھ

 .تنظیم برامج تدریبیة لتنمیة مھارات المشرف علیھم -
  .عقد اجتماعات إشرافیة فردیة -

  إعداد خطة عمل الخاصة للجماعة ككل  ٣

 .تحلیل المواقف االجتماعیة -
 .إتاحة اإلمكانیات أمام المشرف علیھم -
 .اعةتطبیق المقاییس الخاصة بنمو الجم -
ع  - ي وض ھ ف شرف والمشرف علی ل من الم اشتراك ك

  .الخطط

  تدوین القرارات  ٤
 .إعداد التقاریر -
 .التفكیر اإلبداعي وحل المشكالت -
  .تولد المزید من األفكار -

حصر األعمال التي تم االتفاق بشأنھا   ٥
  .والمرتبطة بعمل الجماعة

 .وضع الخطط الزمنیة -
  .متابعة المشرف للمشرف علیھم -

بعة سیر األمور بالنسبة لألعمال متا  ٦
  .عقب االجتماع

 .وضع خطط لالتصال المستمر -
 .تقدیم التقاریر الفتریة -
  .استمرار االجتماعات اإلشرافیة الفردیة والجماعیة -

حفظ التسجیالت والوثائق الخاصة   ٧
  .باالجتماع اإلشرافي

 .كتابة التقاریر العامة للمؤسسة الشھریة والسنویة -
 .مؤسسةتحقق أعراض ال -
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  شواھد وأدلة وجود المؤشر  المؤشرات  م
رافیة  - ات اإلش ي االجتماع شة ف ات للمناق وفر المعلوم ت

  .التالیة

االتصال باإلشراف األعلى لدفع التقاریر   ٨
  .للوقوف على ما تم إنجازه

 .تقییم االجتماعات اإلشرافیة -
  .الوصول لحلول وإجابات لما یثار داخل االجتماعات -

إعداد خطة لبعض األفراد من أعضاء   ٩
  .الجماعة

 .على قدرات األعضاءالتعرف  -
صادر  - راد من م ك األف الحصول على معلومات عن تل

 .مختلفة
  .وضع الخطط لمقابلة االحتیاجات المختلفة -

١٠  
الحرص على توزیع ما تم تدوینھ 
وتسجیل كامل االجتماع أو ملخص 

  .للمشاركین

شرف  - ن الم ل م د ك ن جھ ردي ع ر ف داد تقری إع
 .والمشرف علیھم

 .ات وتوزیعھاتحدید المھام والمسئولی -
  .ترتیب جدول األعمال القادم -

:المراجع العربية  
معـايير جـودة الممارسـة المهنيـة للخدمـة          ). ٢٠١٣(إبراهيم، تامر محمد عبد الغني      

االجتماعية في المجال المدرسي، مجلة دراسات في الخدمـة االجتماعيـة والعلـوم              
  . ، القاهرة٣٤اإلنسانية،كلية الخدمة االجتماعية، جامعة حلوان، العدد 

 .دار المعارف، القاهرة). ١٩٨٤(ابن منظور، لسان العرب 
اإلصغاء كأداة فى االجتماعات اإلشرافیة الجماعیة مجلة ) : ١٩٩٦(احمد، نبیل ابراھیم 

  .، كلیة الخدمة االجتماعیة ، جامعة حلوان١دراسات فى الخدمة االجتماعیة ، العدد 
ايير جودة البرامج االجتماعية المقدمة للشباب فـي        مع). ٢٠١٠(إسماعيل، فاطمة عبد اهللا     

مراكز التعليم المهني من منظور طريقة خدمة الجماعة، بحث منشور، مجلة دراسات            
والخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة حلوان، العـدد          

 .الثامن والعشرون، القاهرة
العمل الفريقي في ممارسة الخدمة     ). ١٩٩١(د الحميد   الجوهري، محمد وعبد المحسن، عب    

  .االجتماعية، المؤتمر العلمي الواسع، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة القاهرة
دراسة تحلیلیة  لألسالیب التى یستخدمھا أخصائى )  :  ٢٠٠٣(حامد ، محمد دسوقى 

م اإلنسانیة ، العدد الجماعة و أعضائھا ، مجلة دراسات فى الخدمة االجتماعیة و العلو
 . ، كلیة الخدمة االجتماعیة ، جامعة حلوان١٥

هل الخدمة االجتماعية في أزمة، ورقة عمـل، المـؤتمر          ). ٢٠٠٩(حبيب، جمال شحاته    
 .العلمي السابع، المعهد العالي للخدمة االجتماعية، القاهرة

ين االجتماعيين  متطلبات تفعيل التنمية المهنية لألخصائي    ). ٢٠١٨(حجازي، صالح صبري    
في ضوء معايير ضمان الجودة واالعتماد، مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسـات            

  .والبحوث االجتماعية، العدد العاشر، جامعة الفيوم
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مدى فاعلية االجتماعات الجماعية اإلشرافية فى إكساب الطالب        ). ٢٠١٩(حسان، شيرين   
جتماعيـة، الجمعيـة المـصرية      مهارات وضع وتصميم البرامج، مجلة الخدمـة اال       

 .لألخصائيين االجتماعيين، القاهرة
برنامج مقترح لتفعیل دور االجتماعات اإلشرافیة الجماعیة )  : ٢٠٠٩(حسن ، سمیر سالم 

فى اكتساب طالب الخدمة االجتماعیة مھارات العمل مع الجماعات ، مجلة دراسات فى 
 .جتماعیة ، جامعة حلوان، كلیة الخدمة اال٢٧الخدمة االجتماعیة العدد 

الحاجات اإلشرافية لتطوير األداء المهنـي لألخـصائيين بالمجـال    ). ٢٠٠٤(حسن، أحمد   
المدرسي، بحث منشور، المؤتمر العلمي السابع عشر، كليـة الخدمـة االجتماعيـة،             

 .جامعة حلوان
المعوقات التي تواجه مشرفي التـدريب الميـداني عنـد          ). ٢٠٠١(حسين، زغلول عباس    

ستخدام االجتماع اإلشرافي الفردي، بحث منشور، المؤتمر العلمـي الرابـع عـشر،      ا
 .المجلد الثالث، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة حلوان

اإلشراف في التربية المعاصرة، دار التربيـة الحديثـة، عمـان،     ). ١٩٩٢(حمدان، محمد   
 .األردن

، دار اإلسـالم للطباعـة      خدمة الجماعة أسس ونظريات   ). ٢٠١٥(حميد، محمد مصطفى    
  .والنشر، القاهرة

االشراف والتقویم فى طریقة العمل مع الجماعات،المكتبھ ):١٩٩٦( خضر ،محمد على
  .المركزیھ،الجامعھ االسالمیھ،غزه

متطلبات تطوير اإلشراف التوجيهي االجتماعي لتحقيـق جـودة         ). ٢٠١٥(خضير، صفاء   
دراسات في الخدمة االجتماعية، كليـة      ممارسة العمل مع الجماعات المدرسية، مجلة       

  .الخدمة االجتماعية، جامعة حلوان
  .اساسیات التدریب المیدانى ، مكتبة وھبھ، القاھره):١٩٨٨(رجب ، ابراھیم عبد الرحمن 

اإلشراف والقياس في العمل مع الجماعات، مركز       ). ١٩٩٩(شمس الدين، محمد وآخرون     
 .اإليمان، القاهرة

 تصور مقترح لمعايير جودة ممارسة األنشطة الجماعيـة كآليـة           ).٢٠١٠(شوقي، حنان   
لتفعيل دور األخصائي االجتماعي للعمل مع األسر الطالبية، المؤتمر العلمي الثالـث            

 .والعشرون، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة حلوان، القاهرة
جتماعـات  فعالية برنامج تدريبي لتنمية المهـارة فـي إدارة اال    ). ٢٠٠٦(عاطف، ماجدي   

اإلشرافية لدى المشرفات األكاديميات، مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلـوم           
 .اإلنسانية، العدد الخامس عشر، الجزء األول، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة حلوان
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المهارات التطبيقية لإلشراف فى العمل مع الجماعات، مركـز         ). ٢٠٠٨(عاطف، ماجدي   
 .الجامعي، جامعة حلواننشر وتوزيع الكتاب 

معايير جودة برنامج التدخل المهني في بحـوث طريقـة خدمـة     ).٢٠١٠(عباس، زغلول   
، كلية الخدمة   ٢٨الجماعة، مجلة دراسات الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية، العدد         

 .االجتماعية، جامعة حلوان، القاهرة
 المهنية لألخصائيين االجتمـاعيين     تقويم وسائل التنمية  ). ١٩٩٦(عبد العزيز، هشام محمد     

العاملين بالوحدات االجتماعية، رسالة ماجـستير، غيـر منـشورة، كليـة الخدمـة              
 .االجتماعية، جامعة القاهرة، فرع الفيوم

العالقة بين دور اإلشراف التوجيهي االجتماعي وتنمية       ). ٢٠٠٥(عبد الهادي، عبد الحكيم     
 المجال المدرسي، بحث منـشور، المـؤتمر        األداء المهني لألخصائي االجتماعي في    

  .الثامن عشر، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة حلوان
متطلبات التنمية المهنية فى ضوء إدارة الجودة الشاملة  ) : ٢٠١٢(عبده ، بدر الدين كمال 

 .، مركز البحوث و خدمة المجتمع ، االسكندرية١، العدد 
التنظير والتطبيق في طريقـة العمـل مـع         . )١٩٩٩(عطية، عبد الحميد وجمعة، سلمى      

  .الجماعات وعمليتي اإلشراف والتقويم، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية
العالقة بين جودة التدريب و بين تنمية المهارات ) : ٢٠١١(عمارة ، طارق لبيب 

 التنظيمية لالخصائيين االجتماعيين العاملين فى مجال التأمين الصحى، مجلة دراسات
 ، كلية الخدمة االجتماعية ، جامعة ٣١فى الخدمة االجتماعية و العلوم اإلنسانية العدد 

  .حلوان 
تطبيق أسلوب التعليم الذاتى فى اإلشراف لمساعدة ) : ٢٠٠٨(عوض ،سماح سالم 

المشرف عليهم فى اختيار مرحلة الفهم مع صعوبة التطبيق ،المؤتمر العلمى األول ، 
 .عية ، جامعة أسيوط كلية الخدمة االجتما
مؤشرات تطوير مناهج تعليم الخدمة االجتماعية عند ) : ٢٠٠٥(عويس ، محمد محمود 

مستوى البكالوريوس ، ورقة عمل ، المؤتمر العلمى األول للخدمة األجتماعية و 
قضايا اإلصالح نحو برنامج لضمان الجودة فى تعليم الخدمة األجتماعية ، لجنة قطاع 

  .األجتماعية ، المعهد العالى للخدمة األجتماعية ببورسعيدمعاهد الخدمة 
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متطلبات تحسين العملية اإلشرافية للمشرفين ) : ٢٠١٥(الفتاح ، محمود محمد منير 
األكاديميين لجودة تدريب الطالب على طريقة خدمة الجماعة مجلة الخدمة االجتماعية 

 . القاهرة  ، الجمعية المصرية لالخصائيين االجتماعيين٥٢العدد 
التدريب المستمر كآلية لجودة طريقة العمل مـع        ). ٢٠١٦(فتح الباب، عصام عبد الرازق      

، الجمعيـة المـصرية     )٦(، مجلـد    )٥٦(الجماعات، مجلة الخدمة االجتماعية، العدد      
 .لألخصائيين االجتماعيين، القاهرة

 الوقـت فـي   استخدام المشرف األكـاديمي لمهـارة إدارة    ). ٢٠١٢(فرغلي، صفاء أحمد    
االجتماعات اإلشرافية الجماعية، المؤتمر العلمي الدولي الخامس والعـشرون، كليـة           

 .الخدمة االجتماعية، جامعة حلوان
المتطلبات المهارية لتحسين اآلداء المهنـي لألخـصائي        ).٢٠١١(الفقى، صلوحه محمود    

 الرابـع   االجتماعي المدرسي، رؤية تحليلية للممارسين، المـؤتمر العلمـي الـدولي          
  .والعشرون للخدمة االجتماعية، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة حلوان

واقع ممارسة المشرف األكاديمي للمهارات اإلنسانية مـع        ). ٢٠١٥(قنديل، محمد بسيوني    
طالب التدريب الميداني، مجلة الخدمة االجتماعية، العدد الثالث والخمسون، الجمعيـة         

 .يينالمصرية لألخصائيين االجتماع
، دار الصفا   ١الجودة في المؤسسات والبرامج الجامعية، ط     ). ٢٠١٤(مجيد، سوسن شاكر    

 .للنشر والتوزيع، األردن، عمان
النماذج والنظريات العلمية والمهارات    ). ٢٠٠٦(مرعي، إبراهيم بيومي وعاطف، ماجدي      

  .اإلشرافية في خدمة الجماعة، مكتبة الرشد، الرياض
العملية اإلشرافية بـين معـايير الجـودة ومهـارات          ). ٢٠٠٩(منقريوس، نصيف فهمي    

  .الممارسة المهنية في الخدمة االجتماعية، المكتب الجامعي الحديث، االسكندرية
المهارات التطبيقيه لالشراف فى العمل مع الجماعات، ):٢٠٠٨(منقريوس،نصيف فهمى

  .مركز نشر وتوزيع الكتاب الجامعى ، جامعة حلوان 
العالقة ما بين نموذج  اإلشراف المعهدى و زيادة مهارات ) : ١٩٩٢(د  يمانى، سعي

طالب التدريب الميدانى، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية الخدمة االجتماعية ، 
  جامعة القاهرة 
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