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 المستخلص
ترجع أهمية دراسة موضوع  األداء المهني لألخصائيين االجتماعيين العاملين بالمؤسسات    

نوع من االستبصار الذاتي حول المنتج الذي تقدمه كليات الخدمة اإليوائية إلي ضرورة تحقيق 
 .االجتماعية وهو االخصائي االجتماعي

وضع تصور تخطيطي لتطوير األداء  :وهو يتسعي هذه الدراسة إلي تحقيق هدف رئيسو        
لنوعها أعتمدت الدراسة وفقًا ، وقد  المهني لألخصائيين االجتماعيين بالمؤسسات اإليوائية

 .وأهدافها علي منهج المسح االجتماعي
توصلت إلى تصور تخطيطي يمكن من خاللة تطوير األداء  ه الدراسة:ومن ابرز نتائج هذ        

المهني لألخصائيين االجتماعيين بالمؤسسات االيوائية, ويمكن تحقيق ذلك من خالل المؤشرات 
علي؛ التدريب علي الخطوات العلمية المقننة في التخطيطية التالية: )أ( المقوم المعرفي: يشتمل 

حل مشكالت نزالء المؤسسات اإليوائية. )ب( المقوم المهاري: يشتمل علي؛ التدريب علي 
االستفادة من امكانيات وموارد المجتمع المحلي لخدمة المؤسسة. )ج( المقوم القيمي: يشتمل 

 ة.علي؛ التدريب علي احترام كرامة ومشاعر نزالء المؤسس
 .االيوائية المؤسسات - المهني األدءالكلمات المفتاحية: 

Abstract 

  The importance of studying the issue of the professional performance of 

social workers working in residential institutions is due to the need to achieve 

a kind of self-insight about the product provided by social work colleges, 

which is the social worker. 

This study seeks to achieve a main objective, which is:Measuring the 

Establishing a planning vision to develop the professional performance of 

social workers in residential institutions., The study, according to its type and 

objectives, relied on the social survey method. 
The results of the study The study reached a planning conception through 

which the professional performance of social workers in residential 

institutions can be developed, and this can be achieved through the following 

planning indicators: (a) The cognitive component: includes; Training on 

legalized scientific steps in solving the problems of inmates of residential 

institutions. (B) The skill index: includes; Training to take advantage of the 

capabilities and resources of the local community to serve the institution.(C) 

The value component: includes; Training to respect the dignity of the 

institution’s inmates and not to harm their feelings. 

key words: Include: professional performance - shelter institutions. 
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   :مقدمةأواًل 

تشييير اإلحصييائيات الرسييمية الصييادرة عيين الجهيياز المركييزي للتع  يية العاميية        
واالحصيياء إلييي زيييادة أعييداد األوفييال مجهييولي النسييب, حيييا تقييدر نسييبة األوفييال 

م 2019المحرومين من الرعاية االسرية علي مستوي جمهورية مصير العرييية عيام 
 (2019ركزي, مايو,)الجهاز الم( مجهولي النسب. 4206( منهم عدد )10301نحو )

ليييذا يحتييياج األوفيييال مجهيييولي النسيييب إليييي تقيييديم مزييييد مييين أوجيييه الرعايييية        
االجتماعية بمختلف أشكالها التعليمية والصحية والترويحية والتأهيليية لوقيايتهم مين 
اإلنحراف واإلضطراب االجتماعي, كما ُيعد توفير الرعاية اإلجتماعيية لهيؤالء األوفيال 

 وإنسانيًا كفلته األديان السماوية والتشريعات والقوانين المجتمعية لهم.حقًا و يعيًا 

ولييذلك إهتمييت الدوليية المصييرية برعاييية األوفييال مجهييولي النسييب ميين خييالل        
إصدار العدييد مين التشيريعات والقيوانين مليل الدسيتور المصيري واليذي نصيت الميادة 

لحييق فييي أسييم مناسييب, ورعاييية ( منييه علييي التييالي: ط لكييل وفييل فييور الييوالدة, ا70)
أسرية, وتغذية ومأوي مناسب, وخدمات صيحية, وتنميية دينيية ووجدانيية ومعر يية, 
كما تلتزم الدولة برعايته وحمايته عنيد فقدانيه ألسيرته, وتكفيل حقيوف الطفيل المعياف 

 (70,2014)العريية, وتأهيلة وإندماجه في المجتمع ط.

م, بضييرورة إنقيياذ 1990ط عييام Berreenوهييذا مييا أوصييت بييه دراسيية طبييرين        
األوفال غير الشرعيين وحمايتهم ووضعهم في مناخ إجتماعي أخالقي مناسب حتيي 

 .ال يتعرضون إلي اإلنحراف وتقديم األنشطة والدعم الذي يحقق النمو السوي لهم

 (Berreen,1990) 

وتقيديم أوجيه ومن هنا يأتي دور المؤسسات اإليوائية للحفاظ علي تليك الف ية        
من خالل فريق عمل من المهنيين والمتخصصين خريجي كليات ومعاهيد  الرعاية لها

 للنهوض بتلك المؤسسات وتوفير الرعاية المتكاملة لهذه الف ة. الخدمة اإلجتماعية
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ليذا في ن المؤسسيات اإليوائييه ومؤسسيات الرعاييه ال ديليه هيي نمي  سيائد فيي        
معظم دول العالم وتتملل في مؤسسه إجتماعييه يوجيد بهيا عيدد مين األوفيال األيتيام 
أو ميين فييي حكمهييم ميين ذوي الظييروف الخاصييه المحييرومين أسييريا و يشييرف عليييهم 

 (41,2014)هالل,عدد من المشرفين رجاال ونساء. 

تعت ير التنمييية ميين أهييم القضييايا التيي تحظييي باهتمييام ك ييير لييدي دول العييالم و        
سييواء النامييية, أو المتقدميية, ولييم يعييد ينظيير للتنمييية األن علييي إنهييا تعنييي النمييو 
االقتصادي وحده بل تقيدم فيي المجتميع, ليذلك تقتضيي الضيرورة االهتميام  بالعنصير 

واقتصاديًا, فهو المحور الذى يدور حول  البشري, واالرتقاء باإلنسان تعليميًا وثقا ياً 
معنييي التنمييية, وأهييدافها وسياسيياتها صييحيًا األميير الييذي يعنييي أن نقطيية ال ييدء فييي 
اسييتراتيجية التنمييية البشييرية هييي اإلنسييان ممييا يكسييبه حضييورًا خاصييًا فييي الدراسييات 

 (267, 2003)ج ريل واخرون, االجتماعية. 

حاجات, ومشكالت المجتمع من أجيل ال يرامج وتستهدف برامج التنمية معرفة        
والخيدمات االجتماعييية التييي تعميل علييي مقابليية هييذه الحاجيات, وحييل المشييكالت ميين 
مختليف الجوانيب االجتماعيية ,واالقتصييادية, والصيحية, والتعليميية, وتتطليب التنمييية 
البشييييرية تحقيييييق الرعاييييية االجتماعييييية لجميييييع ف ييييات المجتمييييع, وتحقيييييق الوفيييياء 

       لبات االجتماعيية, واالقتصيادية, والصيحية, والتعليميية لجمييع افيراد المجتميع. بالمتط
 (32, 2000)السنهوري, 

فالتنمية البشيرية تهيتم بيدعم قيدرات الفيرد وميياي مسيتوي معيشيتة وتحسيين        
أوضاعة بالمجتمع, لذا فالتنمية البشرية ال تنتهي عند تكيوين القيدرات البشيرية مليل 

طيوير المعرفية والمهيارات بيل تمتيد إليي أبعيد مين ذليك, حييا االنتفياع بهيا الصيحة وت
سواء في مجال العمل من خالل توفير فرص اإلبيداع أو بي حترام اليذات االنسيانية أو 
المسيياهمة الفاعليية فييي العديييد ميين النشيياوات ونظييرًا لييذلك أصييبحت التنمييية البشييرية 
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)االنمييائي, تنمييية للمييوارد البشييرية.توجهييًا للتنمييية الشيياملة المتكامليية ولييي  مجييرد 
1995 ,44) 

والعنصر البشري يعت ر مورد تنموي هام ألي مجتمع من المجتمعيات؛ ول نياء        
هذا العنصر يجب بذل جهد  لتنمية األفراد؛ ألنها موارد قادرة علي التفكير واالختيار, 

د لشياملة بميا يعيو ومن هنا اصبح اإلنسان هيو الغايية والوسييلة فيي إحيدان التنميية ا
 (168, 2009)أبو النصر,  عليهم وعلي المجتمع بالنفع.

ويمييا أن العنصيير البشييري ميين أهييم العناصيير التييي تعتمييد عليهييا المجتمعييات        
المتقدميية منهييا والنامييية فييي بنائهييا وتقييدمها, ويتطلييع المجتمييع المصييري فييي الوقييت 

لة االستقرار, والرفاهية للمجتميع, الحاضر الي تحقيق التنمية الشاملة باعتبارها وسي
 (10, 1998)موسي, وهو في سعية لتحقيق الهدف لالستفادة من الطاقات البشرية. 

كما تعت ر مهنة الخدمة اإلجتماعية إحدي المهن اإلنسيانية التيي تتعاميل ميع        
األفراد والجماعات والمجتمعات لمساعدة هذه الوحدات علي النمو والتطور ومواجهية 

جتماعييية التييي تتعييرض لهييا, وتتومييل فعالييية المهيين فييي التييدخل مييع االالمشييكالت 
جتميياعي فييي ممارسيية وييرف المهنيية فييي مجيياالت االالعمييالء علييي كفيياءة األخصييائي 

الرعايييية اإلجتماعيييية المتنوعييية, وكيييذلك قدرتيييه عليييي أسيييتخدام المعيييارف والمبييياد  
 (125,1998)بسيوني,والمهارات واألساليب المهنية المختلفة. 

ومن ثم نجد أن األخصائي اإلجتماعي أحد المهنييين اليذي ييتم إعيداده مهنييًا        
لممارسييية دوره بفاعلييييه فيييي مؤسسيييات الرعايييية اإليوائيييية لألوفيييال فاقيييدي الرعايييية 
األسرية, وتتحدد و يعة عملة وفق مستويات متعدده كالمستوي اإلشيرافي أو اإلداري 

سييتوي وضييع السياسيية, وذلييك ُيحييتم علييي األخصييائي اإلجتميياعي أو التنفيييذي أو م
التمتع بمهارات ومعارف متميزة من أجيل القييام بمهيام عمليه الموكليه إلييه, ويتطليب 
القيام بهذه المسي وليات أن يتسيم األخصيائي اإلجتمياعي بالمرونية التيي تعتميد عليي 
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ون مييع فريييق العمييل تقييديره للجوانييب االجتماعييية وتحركييه المسييتمر ومبادرتييه للتعييا
 واألوفال فاقدي الرعاية األسرية. 

ويستخدم األخصائي االجتمياعي  القواعيد المعر يية التيي حصيل عليهيا أثنياء         
إعييداده وتدريبييه, فهييو يسييتخدم معارفييه المختلفيية بالشخصييية اإلنسييانية والموامييل 

وأسيياليب العمييل  اإلجتماعييية والظواهراإلنسييانية واألقتصييادية, كمييا يسييتخدم المهييارات
مع العمالء من خالل إعداده المهني, ويعتمد فيي عمليه عليي مجموعية مين القواعيد 
والمبييياد  التيييي تيييرتب  فيييي جيييزء منهيييا بالممارسييية وفيييي جيييزء أخييير بقييييم المهنييية 
وأخالمياتها, ويستخدم ذلك كليه لفهيم العميالء ومشيكالتهم لمسياعدتهم للوصيول اليي 

 (183,2004)منقريوي,ع إحتياجاتهم. الحلول المناسبة لمشكالتهم وإشبا

لييذا يجييب أن يكييون األخصييائي اإلجتميياعي مييدركًا أن الطفييل مجهييول النسييب         
يتشكل كيانه وشخصيته في ضوء األثار االجتماعيية المحيطيه بيه, ويالتيالي يختليف 
ذاته عن غيره, وأن سلوكه وإتجاهاته قابليه للتغييير والتعيديل مميا يؤكيد عليي أهمييه 

ته, وأن يضع في أعتبياره أيضيًا أشيكال التغييير المختلفية باإلضيافة إليي العيادات رعاي
والتقاليد والقيم والنظم السائدة في المجتمع وضرورة عمل تكيل وتوافق بينهميا مميا 
يؤكد علي ضرورة إمتالك األخصائي األجتماعي للمهارة التي تمكنه من القيام بذلك. 

 (54, 2013)ع دهللا, 

ا تشييرف المهنيية علييي اإلعييداد المهنييي لألخصييائيين اإلجتميياعيين وتكييون كميي        
مس ولة أمام المجتمع عن هذا االعداد وعن تحسين مستوي الممارسة, وحتي يمكن 
للخدميية االجتماعييية اعييداد أخصييائيين معييدين فكريييا وفنيييا ومييؤهلين شخصيييًا ألداء 

واألجتماعيية فيي المكيان  وظائف الخدمة األجتماعية للنهوض بالرفاهيية األقتصيادية
 (143,2006)سرحان, الذي تماري  يه.
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في حين يعيد األداء المهنيي لألخصيائيين االجتمياعيين بعملياتيه ومناهجيه وأسياليب  
تقويمه من أكلر مس وليات المهنة خطورة علي حاضرها ومستق لها, كعملية شمولية 

 (10,2012ي,)عفيفمتشابكة تتأثر كليا بمستوي التقدم العلمي. 

وتهدف الخدمة االجتماعية كمهنة مؤسسية الي زيادة معدل األداء وفاعلية   
جتماعية للعمالء, وذلك عن تماعية, وتوفير خدمات الرعاية االجاالالمؤسسات 

وريق أعادة صياغة برامج العمل الخاصة, وإحدان تنسيق بين وحدات المؤسسة 
 (230,1998)خاور, ويين المؤسسات األخرى.

كمييييا يتكييييون فريييييق الرعاييييية االجتماعييييية ميييين االخصييييائيين االجتميييياعيين         
والنفسيييين والمخططييين والمنفييذين, وكييل ميينهم لييه دوره فييي الفريييق لتقييديم الخييدمات 

 (Charles,2001,29)للعمالء, إستجابة إلحتياجاتهم ولسد مطال هم وحل مشكالتهم.

ائي االجتمييياعي وفرييييق العميييل إليييي فهيييم الحقيييائق ويسيييعي كيييل مييين األخصييي        
الموضوعية المرتبطة بمشكالت العمالء, ووضيع الحليول المناسيبة لهيا وييتم التقيييم 
في كل مراحل العمل المهني بين األخصائي وفريق العمل منذ بداية المشكلة ودراسية 

 (25,1998)محمد,األسباب ومن ثم ورف حلها. 

مي يقيدر ويحسيب ويتنبيأ ويعميل عليى تكيييل ومواءمية فالتخطي  أسلوب عل        
الوسائل للوصيول إليى األهيداف, وقيد أصيبح للتخطيي  أهميية ك ييرة وضيرورية لتقيدم 
الدول النامية لعدة أسباب منها: التخطيي  يينظم ال يرامج والمشيروعات فيي المجياالت 

عاية االجتماعيية المختلفة, وينسق بينها, كما ُيعد الوسيلة التنظيمية ألداء برامج الر 
وتنفيذها والتنسيق بين األجهزة وال رامج ذات العالقة, كما أنيه ُيعيد الوسييلة الوحييدة 
التي تتنبأ بالمستق ل اعتمادًا على اإلحصاءات والبحون واسيتقراء النتيائج المتوقعية, 

 (124, 2002)ناجي, احتياجات المستق ل.  لذلك فهو أسلوب علمي لمواجهة

التخطي  االجتماعي؛ التخطي  لما يجب عمله وكيل وكذلك تحدييد ويتضمن         
المهام ومناوق العميل ووضيع أغيراض محيدده و تنمييه وتطيوير السياسيات وال يرامج 
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واإلجييراءات لتحقيييق هييذه األغييراض, وهييو بييذلك يييرتب  ارتباوييًا وثيقييًا بصيينع القييرارات 
تق ل مين ناحيية ثاللية. الرشيدة من ناحيية واالختييار اليواعي مين ناحيية أخيري والمسي

 (243,1998)ابراهيم,

فالهييييدف األساسييييي ميييين التخطييييي  االجتميييياعي هييييو التكامييييل بييييين األدارات         
التخطيطيييه والمؤسسييات الحكوميييه و األهليييه فييي المجتمييع لتقييديم منظييور ذو ميمييه 

)السيروجي عاليه لصانعي القرار على المستويات العلييا أو عليى المسيتويات المحلييه. 
,2004) 

ليذا فقييد انطلقيت الدراسيية الحاليية ميين منظيور التخطييي  االجتمياعي للوصييول         
الي تصور تخطيطي يمكن من خالله تطوير أداء األخصائيين االجتماعيين العياملين 
بالحقيييل االجتمييياعي عاميييه والمؤسسيييات االيوائيييية لألوفيييال فاقيييدي الرعايييية األسيييرية 

 ديم خدمات رعاية متكاملة لتك الف ة المهمشة.خاصة بما يسهم في نهاية األمر بتق

 

 ًا أهمية الدراسة: ثاني
االهتميييام العيييالمي والمحليييي باألوفيييال إزداد فيييي العقيييود األخييييرة؛ حييييا حيييرص  -1

المجتمييع الييدولي علييي عقييد األتفاميييات وسيين التشييريعات التييي تحييا علييي حماييية 
األوفيال وتييوفير أوجييه الرعايية االجتماعييية لهييم, والتييي مين أهمهييا األتفامييية الدولييية 

مجلي  القيومي لألمومية والطفولية م, كما أنشأت الدولية ال1989لحقوف الطفل عام 
 (2019)لإلستعالمات ,م. 1989عام 

إن تنييياول موضيييوع تطيييوير األداء المهنيييي فيييي الدراسييية الحاليييية ُيعيييد أسيييتجابة  -2
للدراسييات وااراء التييي تييري أن هنيياك تييدني فييي مسييتوي األداء المهنييي لألخصييائيين 

لييي حييد ك ييير فييي األرتقيياء االجتميياعيين العيياملين بالمؤسسييات اإليوائييية, بمييا ُيسييهم إ
 بمستوي الخدمات التي تقدمها المؤسسات اإليوائية لألوفال مجهولي النسب.
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زيادة أعداد األوفال مجهيولي النسيب عيام بعيد عيام وضيرورة األهتميام بهيم مين  -3
خالل تطوير األداء المهني للعاملين مع هيؤالء األوفيال, حييا بليد عيدد المحيرومين 

وفقًا إلحصائيات الجهاز المركزي للتع  ية العامية واالحصياء عيام من الرعاية األسرية 
 (2019)الجهاز المركزي , ( مجهولي النسب.4206( منهم )10301م نحو )2019

ترجيييييع أهميييييية دراسييييية موضيييييوع  األداء المهنيييييي لألخصيييييائيين االجتمييييياعيين  -4
منييتج بالمؤسسيات اإليوائيية إلييي ضيرورة تحقييق نييوع مين االستبصيار الييذاتي حيول ال

الذي تقدميه كلييات الخدمية االجتماعيية وهيو االخصيائي االجتمياعي في ذا ليم يسيتطع 
التعامل بفاعلية ميع توقعيات العميالء بيالمجتمع فسيوف يهمي  دوره ويقيل االعتيراف 
المجتمعييي بالمهنيية, ممييا يييؤدي إلييي سييحب الييدعم المجتمعييي للمهنيية, لييذا أهتمييت 

المهنييييي لألخصييييائيين  لتطييييوير األداء تخطيطييييي تصييييورالدراسيييية الراهنيييية بوضييييع 
  .ثراء الجانب المعرفيإل االجتماعيين 

 

 الدراسة:  مشكلةاً لثثا

في ضوء دراسة تقدير المومل التي قام بهيا الباحيا يتضيح أن؛ األخصيائيين        
االجتميياعيين العيياملين بالمؤسسييات اإليوائييية يعييانون ميين تييدني فييي مسييتوي أدائهييم 

ت عليه العديد من الدراسات, ولذا ُعنييت الدراسية الراهنية بوضيع المهني وهذا ما أكد
تصيييييور تخطيطيييييي لتطيييييوير األداء المهنيييييي لألخصيييييائيين االجتمييييياعيين العييييياملين 

 .من أداء أدوارهم بكفاءة وفاعلية بالمؤسسات اإليوائية حتي يتمكنوا

 لذلك يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيسي التالي: 

          ميييييا التصيييييور التخطيطيييييي لتطيييييوير األداء المهنيييييي لألخصيييييائيين االجتمييييياعيين  -
 بالمؤسسات اإليوائية؟

 : تسعي هذه الدراسة إلي تحقيق هدف رئيسي وهو:رابعاً أهداف الدراسة
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وضيييييع تصيييييور تخطيطيييييي لتطيييييوير األداء المهنيييييي لألخصيييييائيين االجتمييييياعيين  -
 .بالمؤسسات اإليوائية

تسيعي الدراسية لإلجابية عليي التسياؤل الرئيسيي  تساؤلات الدراسةة:خامساً 
 التالي:

مييييا التصييييور التخطيطييييي لتطييييوير األداء المهنييييي لألخصييييائيين االجتميييياعيين  -  
     بالمؤسسات اإليوائية ؟

 سادساً الاجراءات المنهجية للدراسة:    
 

( نوع الدراسة: إنطالقا من مشكلة الدراسة وإتساقاً مع األهداف التي تسعى 1)

التي  التحليلية لي نمط الدراسات الوصفيةإلتحقيقها فإن هذه الدراسة تنتمي 

الظاهرة وصفاً دقيقاً من كافة جوانبها ولفت النظر إلى أبعادها  وصفتستهدف 

 المختلفة.

تمد هذه الدراسة وفقاً لنوعها وأهدافها على تعبالدراسة:  ( المنهج المستخدم2)

 .منهج المسح االجتماعي
 

تساقاً مع منهجيتها تعتمد الدراسة أ( أدوات الدراسة: تحقيقاً ألهداف الدراسة و3)

 علي األدوات التالية:
 

 الخبراء في مجال عمل المؤسسات اإليوائية.طبق علي يدليل مقابلة:  -أ
 

 . ئيين االجتماعييناخصألاطبق علي ي: المهني األداءمقياس  -ب

 ( مجاالت الدراسة:4)

بمحافظة الشرقية  يوائيةإ ةمؤسس( 2عدد )الدراسة علي  تالمجال المكاني: طبق -أ

 لاليتام. األملما: مؤسسة المدينة المنورة الخيرية, وجمعية وه

ختيار عينة إوتم مفردة, ( 48تمثل إطار المعاينة في عدد ) المجال البشري: -ب

 .أخصائي اجتماعي( 40وعددهم ) ئيين االجتماعييناخصألاعمدية من 

طار النظري وكتابته وجمع البيانات المجال الزمني: فترة جمع البيانات لأل -ج

التقرير وستخراج النتائج إطار الميداني وجدولتها وتحليلها وتفسيرها ولأل

 النهائي.
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 : ةالمفاهيم التالي الدراسة عليتحتوي  سابعاً مفاهيم للدراسة:     

 "social planing" ( مفهوم التخطي  االجتماعي:1)

التخطيي : هيو عمليية اجتماعيية مسيتمرة تتناولهيا جماعيات أو مييادات شييع ية       
يعاون فيها مهنيون متخصصون وتتضمن دراسة وروية وتدبير وخ رة وتفكير لتع  ة 

 (92, 2002)ناجي, عنوية لتحقيق أهدافه. موارد المجتمع البشرية والمادية والم

كما ُيعرف التخطي  بأنه: المحاولة الواعية لحل المشكالت والتحكم في مسار        
أفعال المستق ل بالتن ؤ والتفكير المنظم واالستقصاء االختيار بين المسيارات ال ديلية.            

 (68, 1990)السروجي, 

ويعييرف التخطييي  االجتميياعي بأنييه: عملييية تغييير اجتميياعي مقصييود تتضييمن        
االسييتخدام الييواعي للمييوارد واالمكانيييات المادييية والبشييرية والتكنلوجييية لتحقيييق هييذا 
التغير اليذي يجيب أن يشيارك  ييه أفيراد الشيعب وقادتيه المملليون ليه، ميع االسيتعانة 

 (128,1995تار,)مخبالخ راء والفنيين والمخططين االجتماعيين. 

كما ُيعرف التخطي  االجتماعي بأنه: عملية صنع قيرارات عقالنيية موضيوعية        
ميين األهييداف المسييتق لية أي تحديييد مسييارات العمييل فييي المسييتق ل وتحديييد وسييائل 
تحقيييق هييذه األهييداف والطييرف ال ديليية التييي تعتمييد علييي وضييو  ورسييم االجييراءات 

 (156,2004)السروجي,عة والتقييم لهذه العملية. واالختيار بين نظم العمل والمتاب
 

ويعرفه أخرون بأنه: عملية متنوعة ومتطورة تمتد لتشمل جمييع ميا يقيوم بيه        
اإلنسان, ويسير وفق خطة زمنية محددة ومنظمة, لذا ف ن مضمونه نظام اجتمياعي 

 (73, 1993)اسماعيل,  موجه للمشروعات والمؤسسات االجتماعية.
 "professional performance( مفهوم األداء المهني: " 2)
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يعييرف األداء فييي اللغيية علييي أنييه )أدي( الشيي  أي قييام بييه, و)تأدييية األميير(       
 (10,1980)الوجيز,أنجزه. 

ويعرف األداء بأنه: األعمال التي يمارسها الفرد للقيام بمس ولياته التي يتطلب       
حقيق األهداف التي وضعت له والتي تساهم بيدورها فيي تنفيذها بالمؤسسة وصوال لت

 (Barker,1993,236)المؤسسة.  تحقيق أهداف
 

في حين يعرف األداء بأنه األعمال التي يمارسها الفرد للقيام بمس ولياته التي       
يتضلع تنفيذها في المؤسسة وصواًل لتحقيق األهداف التي وضعت له, والتي تسياهم 

 (58,1986)العريية,بدورها في تحقيق أهداف المؤسسة. 

يات وواجبيات وفقيًا ويقصد باألداء المهني إنه القيام بأداء الوظيفة مين مسي ول      
للمعدل المفروض أدائيه مين العاميل الكيفء الميدرب, يمكين تعرييل هيذا المعيدل عين 
وريق تحليل األداء لكمية العمل والوقت الذي يستغرقة إنشياء عالقية عادلية بينهميا. 

 (21,2000)ع دالتواب,

كما يعيرف األداء المهنيي عليي انيه قيدرة األخصيائي اإلجتمياعي عليي ممارسية       
أدواره المهنييية بصييورة منهجييية, وتحقيييق أهييداف عملييية المسيياعدة, ويييتم ذلييك ميين 
خالل تنمية قدرات عمالئه في األعتماد علي الذات مستخدمًا معارفه وخ راته وقدراته 

 (34,2004)الغزاوي,في إوار القيم المهنية. 

 يقصد الباحا باألداء المهني في ضوء الدراسة الراهنة أنه:و 

مجموعييييية مييييين األدوار التيييييي يؤديهيييييا الخ يييييراء والمتخصصيييييين واألخصيييييائيين -1
 االجتماعيين العاملين بالمؤسسات اإليوائية.

تتضمن تلك األدوار مهام ومس وليات مهنية تشمل دوره ميع اإلدارات والمنظميات -2
 العمل واألوفال مجهولي النسب بالمؤسسة.المختلفة ودوره مع فريق 



 م(2022سبتمبر  –يوليو)  64ع                    جامعة بني سويف –مجلة كلية اآلداب         

 حاتم محمد اسماعيل الشعبيني                                                         التخطيط االجتماعي وتطوير األداء المهني...   

                    

    
177 

 

يييتم اإلسترشيياد بييأدائهم لتلييك األدوار بالمعييارف المهنييية ملييل )النظريييات العلمييية -3
)المالحظيية, األتصييال, العالقيية المهنييية, النظرييية( والمهييارات المهنييية ملل واألسيي 

دميييية ميييييات مهنيييية الخالتفكييييير اإليجييييابي, اإلقنيييياع, التوجييييية واإلرشيييياد( وميييييم وأخال
أو العقييدة, إحتيرام )العدالة االجتماعية, عيدم التحييز بسي ب الجين  األجتماعية ملل

 (.كرامة العميل

بمييا ُيسييهم فييي تطييوير أدائهييم المهنييي بكفيياءة وفاعلييية وتحسييين العمييل داخييل -4
 المؤسسات اإليوائية.

 "Residentional Agencies( مفهوم المؤسسات اإليوائية: " 3)

تعرف المؤسسات اإليوائية بانها مؤسسات أنشاتها وزاره الشؤون اإلجتماعيه        
إيييواء اإلوفييال المحييرومين ميين الرعايييه األسييريه ميين الجنسييين بسيي ب اليييتم و لرعايييه 

 (484,2000)السكري,والتفكك األسري. 

وييييري طع يييدالخالق عفيفييييط أن المؤسسيييات اإليوائييييه؛ هيييي ليييون مييين أليييوان        
ي تقدم للطفل في حالة عجز األسره عن رعايته نتيجه تفككهيا أو إنهيارهيا الرعايه الت

سواء كان ذلك بصيوره مؤقتيه او دائميه او نتيجيه لعواميل شخصييه للطفيل تسيتوجب 
رعايتييه فييي المؤسسييه كاألصييابه بالضييعف العقلييي أو إحييدى العاهييات أو اإلنحييراف. 

 (80,1996)عفيفي,

ة بأنها؛ مؤسسة إجتماعية تقوم بتوفير نوع من بينما تعرف المؤسسة اإليوائي       
جتماعية من المسكن والمأكل والتوجيه والتعلييم والتيدريب والرعايية الط يية االالرعاية 

والتأهييييييل المهنيييييي لف يييييات معينييييية مييييين األوفيييييال فيييييي مراحيييييل عمريييييية مختلفييييية. 
 (11,2002)االجتماعية,

و الذين يتخليى عينهم أبيائهم وتعرف بأنها؛ مؤسسه تستق ل األوفال اللقطاء أ       
وتقييوم برعييايتهم وهييذه المؤسسييه إمييا أن تكييون حكوميييه أو مؤسسييه خيريييه تشييرف 
عليها الجهات الحكوميه المسؤوله بمديريات الش ون الصيحيه و ميديريات التضيامن 
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اإلجتمياعي وتعت ير هيذه المؤسسيات إحيدى الحلقيات فيي برنيامج الرعاييه, حييا انهيا 
تحتفظ به و تقيوم بترييتيه ورعايتيه أو تقيوم بتسيليمه ألم بديليه تتلقي الطفل وإما ان 

)السييكري  تقييوم بارضيياعه وترييتييه او تسييلمه ألسييره بديلييه إذا كييان ك يييرا فييي السيين.
,2000) 

المؤسسييييات اإليوائيييييه هييييي مؤسسييييه تقييييوم بالرعايييييه الجسييييميه والنفسيييييه         
مهميه وهيي أواًل؛ جانيب واإلجتماعيه من خيالل أسير بديليه تهيتم عليى ثالثيه جوانيب 

المسيييانده اإلجتماعييييه: حييييا تقيييدم الخيييدمات الوقائييييه و بيييرامج اإلرشييياد والتوجييييه 
النفسييي, ثانيييًا؛ جانييب تكميلييي ميين خييالل بييرامج يوميييه لتل يييه الحاجييات النفسيييه و 

والتوافق النفسي  اإلجتماعيه والرياضيه والصحيه والترفيهيه لتحقيق الصحه النفسيه
 هييؤالء اإلوفييال, ثاللييًا؛ جانييب الرعايييه ال ديلييه و تتملييل فييي تعييوي و اإلجتميياعي ل

األوفال ما حرمو منه من رعايه و حب و مشاركه و ق ول و توفير مقومات التنش ه 
      (Stuart, 1981,77)المناسبه.  األجتماعيه

 

العديد من الدراسات السيابقة  الدراسة علي أشتملت ثامناً الدراسات السابقة:
 : التي ترتب  ارتباط وثيق بموضوعها وهي كالتالي

 )أ( الدراسات العريية المرتبطة باألداء المهني:

 نتائج الدراسة وحدة التحليل م

 

1 

 

دراسة هشام سيد 

 م1993عام عبدالمجيد

توصلت إلي وجود قصور في أداء األخصائي 

األدوار التي تتطلب االجتماعي الطبي في العديد من 

 مهارات خاصة لمساعدة العمالء.

 
 

2 

 

 دراسة جمال شحاته 

 م1997عام 

توصلت إلي أن تطبيق برنامج تدريبي لألخصائيين 

االجتماعيين العاملين بمجال الدفاع االجتماعي قد أدي 

إلي زيادة أدائهم مع االحداث, فضال عن دور البرنامج 

 ات األخصائيين.في تنمية معارف ومهارات واتجاه
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3 

 

دراسة محمود فتحي, 

 ناصر عويس 

 م2000عام 

داء المهني همية تنشيط األأتوصلت نتائج الدراسة الي 

وتزويدهم  النسب, طفال مجهوليللعاملين مع األ

هتمام بالدورات التدريبية بالمهارات, وضرورة األ

 الالزمة للعاملين مع تلك الفئه.

 
 

4 

 

 العابدين دراسة زين

  رجب محمد

 م2003 عام

توصلت إلي وجود قصور في بعض جوانب األداء 

لألخصائيين االجتماعيين العاملين بمؤسسات رعاية 

األحداث, وقد ظهر ذلك القصور من خالل مقارنه الدور 

 الفعلي لألخصائي االجتماعي بالدور المتوقع.

 

5 

 

 عبدالرشيد دراسة نجالء

 عام عبدالمحسن

 م2008

رتباطية بين ألي وجود عالقة إتوصلت نتائج الدراسة 

جتماعية ودرجة األداء المهني مستوي المسئولية اال

 .جتماعيين بالمؤسسات اإليوائيةلألخصائيين اال

 

6 

 

 دراسة سميرةالجوهري

 م2010 عام 

لي تصور مقترح لتحسين إتوصلت نتائج الدراسة 

مواجهة جتماعي في داء المهني لألخصائي االاأل

 .سريةطفال المحرومين من الرعاية األمشكالت األ

 

7 

 

 محمد دراسة شيماء

 رزق

 م2013 عام 

 

داء لي أن مستوي مقومات األإتوصلت نتائج الدراسة 

جتماعي في التعامل مع األطفال المهني لألخصائي اال

%43.6بال مأوي داخل المؤسسة بلغ نسبة   
 

 

 

 )ب( الدراسات االنجليزية المرتبطة باألداء المهني: 

 نتائج الدراسة وحدة التحليل م

 

1 

 

دراسة فيرنيسا 

 كوشيد 

 م2001عام 

 لألخصائيين المهني األداء في توصلت أن القصور

 اإلدارية بالنواحي اإللمام عدم يرجع إلي االجتماعيين

 في للعمل جانبهم من الدافعية وضعف والمعرفية

 معالجة نحو السعي يتطلب مما, األهلية المنظمات

 وتطويره. المهني األداء القصور في جوانب

 
 

 

, بيتس دراسة

 ترحيبا القت االجتماعية الخدمة توصلت إلي أن درجة

 المؤهلين االجتماعيين األخصائيين معظم من كبيرا
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  ناتالي 2

 م2010 عام 

 ً  المعرفي األساس أهمية علي الضوء وتسليط, حديثا

 االخصائيين قدرات في االستثمار لزيادة والمهاري

ً  المؤهلين االجتماعيين  .حديثا

3 
 

, دراسة ليرد

  ايرين

 م2012 عام 

 ايجابية عالقة وجودتوصلت نتائج الدراسة الي 

 العاملين االجتماعيين التدريبي لألخصائيين للبرنامج

 وحل مشكالت العمالء. الطفل حماية مجال في

 

 تحليل نتائج الدراسات السابقة: -

أن غال ية الدراسيات تناوليت قضيية األداء  يتضح من تحليل الدراسات السابقة       
المهنيي لألخصيائيين االجتمياعيين سييواء فيي مجيال العمييل ميع األحيدان أو مجهييولي 
النسب وييان مدي القصور الذي يعتري ذلك األداء ومنها: ط دراسة هشام ع دالمجيد 

, حيييا 2001م, فيرنيسييا كوشيييد 2003، ودراسيية زييين العابييدين رجييب عييام 1993
أسيييفرت نتيييائج تليييك الدراسيييات عييين وجيييود قصيييور فيييي األداء المهنيييي لألخصيييائيين 
االجتميياعيين بتلييك المؤسسييات وانعكيي  ذلييك علييي مسييتوي وو يعيية الخييدمات التييي 

المهنيي التيي يقيوم يقدمونها للعمالء, واتفقوا مع الدراسة الحالية في مقومات األداء 
عليها و يعة عمل األخصائي االجتماعي أال وهي المقوم المعرفي, والمقوم المهاري, 
والمقوم القيمي, واختلفوا مع الدراسة الراهنة في أنها تناولت و يعة تصور تخطيطي 
يمكيين ميين خاللييه تفعيييل وتطييوير األداء المهنييي لألخصييائيين االجتميياعيين العيياملين 

 يوائية.بالمؤسسات اال

كما تناولت دراسيات أخيري المعوقيات التيي تيؤثر عليي األداء المهنيي, والعالقية       
بين مستوي المس ولية االجتماعيية ودرجية األداء المهنيي لألخصيائيين اإلجتمياعيين 

، نجيالء 2000بالمؤسسات اإليوائية, ومنها دراسة ط محميود فتحيي, ناصير عيوي  
ئج تليك الدراسيات عين وجيود عالقية أرتباويية ، حيا أسيفرت نتيا2008ع دالمحسن 

بين األداء المهني ومقوماته المعر ية والقيمية والمهارية, كما كشفت عن المعوقيات 
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التييييي تعتييييري األداء المهنييييي لألخصييييائي االجتميييياعي وتعوقييييه عيييين أداءه لوظائفييييه 
ت بالمؤسسييات االيوائييية, واتفقييت مييع الدراسيية الحالييية فييي وجييود العديييد ميين المعوقييا

التي تقلل من جودة اداء األخصائي ألدواره سيواء كانيت معوقيات شخصيية أو تتعليق 
بط يعيية العمييل بمجييال اإليييواء أو اقتصييادية, واختلفييت مييع الدراسيية الراهنيية فييي أن 
معالجييية الدراسييية الحاليييية لط يعييية األداء المهنيييي ذو و يعييية خاصييية تتعليييق بوضيييع 

اء المهنيي لألخصيائيين االجتمياعيين مؤشرات تخطيطية يمكن من خاللها تطوير األد
 بشكل يالئم و يعة العمل بالمؤسسات االيوائية.

وتناولييت أيضييًا العديييد ميين الدراسييات أهمييية تحديييد مقومييات ومسييتوي األداء        
المهنيييي لألخصيييائي االجتمييياعي ميييع األوفيييال مجهيييولي النسيييب داخيييل المؤسسيييات 

, حييييا 2013، شييييماء رزف 2010اإليوائيييية, ومنهيييا دراسييية ط سيييميرة الجيييوهري 
أسفرت نتائج تلك الدراسات عن أن مستوي األداء المهني لألخصائي االجتماعي مع 
األوفييال مجهييولي النسييب بالمؤسسييات اإليوائييية ضييعيل, إلييي جانييب تييوافر مقومييات 

%( وهييي نسييبة 43.6األداء المهنييي فييي شخصيييه األخصييائي االجتميياعي بنسييبة )
لحالييية فييي التوصييل إلييي تصييور مقتيير  أو مؤشييرات ضيي يله, واتفقييت مييع الدراسيية ا

 تخطيطية يمكن عن وريقها تفعيل وتطوير األداء المهني لألخصائي االجتماعي.

كما تناولت العديد مين الدراسيات التعيرف االحتياجيات التدري يية لتطيوير األداء        
امج التدري يية المهني لألخصائيين االجتماعيين العاملين بالمؤسسيات االيوائيية, وال ير 

، بييت  , نتيالي 1997الالزمة لتطوير أدائهم المهنيي ومنهيا دراسية ط جميال ح ييب 
, حيييا أسيفرت نتييائج تلييك الدراسيات عيين وجييوب تنفيييذ 2012, لييرد, ايييرين 2010

بييرامج تدري ييية بشييكل دوري لألخصييائيين االجتميياعيين بالمؤسسييات االيوائييية وفقييًا 
لقصييور المهنييي, واتفقييت مييع الدراسيية الحالييية فييي الحتياجيياتهم التدري ييية وجوانييب ا

ضييرورة ايجيياد بييرامج تدري ييية فييي مجييال العمييل بالمؤسسييات االيوائييية لتنمييي معييارف 
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ومهييارات واتجاهييات األخصييائيين االجتميياعيين بمييا يتوافييق مييع المتغيييرات الحديليية 
 بمجال اإليواء.

 

م, 2019العامة واألحصاء وتناولت أيضًا دراسة عن الجهاز المركزي للتع  ة        
قضييية تزايييد أعييداد األوفييال المحييرومين ميين الرعاييية األسييرية بشييكل ملحييوظ, حيييا 

( وفل محروم من الرعايية األسيرية مينهم 10301م نحو )2019وصل عددهم عام 
( وفل مجهول النسب, وذلك يدل علي التزاييد المسيتمر عيام بعيد عيام, 4206عدد )

المتملل في كليات ومعاهيد الخدمية االجتماعيية عليي  مما يتطلب االهتمام المجتمعي
مستوي الجمهورية لدراسة تلك الظاهرة من عدة جوانب وتحليل جوانيب القصيور فيي 
أداء األخصييائيين االجتميياعيين العيياملين بالمؤسسييات االيوائييية, كييي يمكيين معالجيية 

ن خاللهيا نواحي القصور الحالية وابتكار برامج تدري ية ومؤشرات تخطيطيية يمكين مي
تطوير ادائهم المهني في العمل مع تلك الف ة ويالتالي تقيديم خيدمات متكاملية, وهيذا 
ميا سيعت إلييية الدراسية الراهنية ميين وضيع مؤشيرات تخطيطييية لتطيوير األداء المهنييي 

 لألخصائيين االجتماعيين العاملين بالمؤسسات اإليوائية.

الحالييية؛ ألنهييا تختلييف كمييًا  كمييا توصييي الدراسييات السييابقة بأهمييية الدراسيية      
موضيوعًا فييي أنهيا الدراسيية الوحييدة التييي هيدفت لتطييوير األداء المهنيي لألخصييائيين 
االجتماعيين العاملين بالمؤسسات اإليوائية, إلي جانب تحليل مقومات األداء المهني 

ين المعر ية والمهارية والقيمية, وأيضًا المعوقات التي تعوف األداء المهني لألخصائي
االجتميياعيين بتلييك المؤسسييات, إلييي جانييب وضييع تصييور تخطيطييي فييي ضييوء رؤي 
الخ راء والمتخصصين بالحقل االجتماعي لتفعيل وتطوير األداء المهنيي لألخصيائيين 

 االجتماعيين العاملين بالمؤسسات اإليوائية.

 

التصور التخطيطي لتطوير الأداء المهنةي لأأخصةاييي  تاسعاً 

  :بالمؤسسات الإيواييةالاجتماعيي  
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يركز التصور التخطيطي لتطوير األداء المهني لألخصائيين االجتماعيين         
بالمؤسسات اإليوائية علي المقومات األساسية لألداء المهني في الخدمة 

االجتماعية ومنها: المقوم المعرفي, والمقوم المهاري, والمقوم القيمي, وسوف يتم 
بش  من التفصيل في ضوء التصور التخطيطي للوصول إلي تناول تلك المقومات 

 مؤشرات يمكن من خاللها تطوير األداء المهني لألخصائيين االجتماعيين: 

أواًل المقوم المعرفي: تم التوصل لمجموعة من المؤشرات التخطيطية التي يمكن من 
 وائية ومنها:خاللها تطوير األداء المعرفي لألخصائيين االجتماعيين بالمؤسسات اإلي

التدريب علي الخطوات العلمية المقننة في حل مشكالت نزالء المؤسسة  -1
 اإليوائية.

توفير عالقات تعاونية بين كليات الخدمة االجتماعية والمؤسسات اإليوائية   -2
 لتدريب الخريجين علي أساليب العمل المهني.

 في المناهج الدراسية. دمج المفاهيم الحديلة المرتبطة بالمؤسسات اإليوائية -3

حا كليات الخدمة االجتماعية علي ترجمة التجارب الناجحة من المؤسسات  -4
 اإليوائية وتدريب الطالب عليها.

 حدون مشكلة في ة لكيفية التعاملتوفير دليل إرشادي بالمؤسسات اإليوائي -5
 لنزالء.ل

 المؤسسات اإليوائية.السعي لتطوير الذات باكتساب الخ رات في مجال عمل  -6

 .إليوائيةا المؤسساتتتعلق ب للحصول علي معارف االنترنتاستخدام  -7

 عقد ندوات لنشر الخ رات بين العاملين بالمؤسسات اإليوائية. -8

التدريب علي الموائمة بين متطلبات واحتياجات نزالء المؤسسات اإليوائية وما  -9
 يتوافر بتلك المؤسسات من موارد وخدمات.
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 التدريب علي األساليب المهنية الحديلة لتطوير العمل بالمؤسسات اإليوائية. -10

التدريب علي وضع خط  مستق لية وفقًا الحتياجات نزالء المؤسسات  -11
 اإليوائية.

 

ثانيًا المقوم المهاري: تم التوصل لمجموعة من المؤشرات التخطيطية التي يمكن من 
 لألخصائيين االجتماعيين بالمؤسسات اإليوائية ومنها:خاللها تطوير األداء المهاري 

 

 التدريب علي استلمار العالقات االجتماعية في توفير مصادر تمويل جديدة. -1

 التدريب علي التحليل الجيد للمعلومات الخاصة بمشكالت نزالء المؤسسة. -2

 المؤسسة.التدريب علي االستفادة من موارد وإمكانيات المجتمع المحلي لخدمة  -3

 التدريب علي استخدام التكنولوجيا الحديلة في العمل بالمؤسسة اإليوائية. -4

 التدريب علي كيفية تسجيل االجتماعات بالمؤسسة اإليوائية. -5

 التدريب علي إجراء البحون الخاصة بنزالء المؤسسة اإليوائية. -6

 هود ويأعلى كفاءة.التدريب علي الجودوية إلتمام العمل في أقل وقت ويأقل مج -7

 التدريب علي كيفية جمع ال يانات وتحليلها بما يخدم نزالء المؤسسة اإليوائية. -8

 التدريب علي كيفية إعداد وميادة االجتماعات التي تتم بالمؤسسة. -9

 مشاركة فريق العمل للخ رات الناجحة في مجال عمل المؤسسات اإليوائية. -10

 .يدائل في حالة فشل الخطة المتبعةو  التدريب علي وضع أولويات -11
 

ثاللًا المقوم القيمي: تم التوصل لمجموعة من المؤشرات التخطيطية التي يمكن من 
 خاللها تطوير األداء المهاري لألخصائيين االجتماعيين بالمؤسسات اإليوائية ومنها:
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 االتصاف بالعدالة في توزيع الخدمات علي نزالء المؤسسة اإليوائية. -1

 الرجوع للمتخصصين في حالة ظهور مشكالت خاصة بالنزالء. -2

 التدريب علي احترام كرامة نزالء المؤسسة وعدم إيذاء مشاعرهم. -3

 التدريب علي مراعاة حق نزالء المؤسسة في تقرير مصيرهم دون تحيز. -4

 التدريب علي تق ل نزالء المؤسسة كما هم ال كما يجب أن يكونوا. -5

 لفروف الفردية عند التعامل مع نزالء المؤسسات اإليوائية.مراعاة ا -6

 التدريب علي احترام خصوصية المعلومات الخاصة بنزالء المؤسسة اإليوائية. -7

 التدريب علي كيفية التعامل مع نزالء المؤسسات اإليوائية. -8
 

ين رابعًا المعوقات التي تحول دون تطوير األداء المهني لألخصائيين االجتماعي
 بالمؤسسات اإليوائية:

تم التوصل لمجموعة من المعوقات التي تحول دون تطوير األداء المهني       
 لألخصائيين االجتماعيين بالمؤسسات اإليوائية ومنها:

 

 نقص اإلعداد المهني لألخصائي االجتماعي للعمل بالمؤسسات اإليوائية. -1
المرحلة العمرية لنزالء ضعف توافق األخصائي االجتماعي مع و يعة  -2

 المؤسسة.

 نقص اإلمكانيات والموارد الكا ية بالمؤسسة يعوف أداء العمل بالشكل المالئم. -3

 عدم وجود توصيل محدد لمهام عمل األخصائي االجتماعي بالمؤسسات. -4

 عدم وضو  أهداف ورؤية المؤسسة لألخصائيين االجتماعيين العاملين بها. -5
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نترنت للبحا عن برامج حديلة تسهم في تطوير العمل نقص خدمات اال  -6
 بالمؤسسة اإليوائية.

 الروتين وجمود اللوائح والقوانين المنظمة للعمل داخل المؤسسة اإليوائية. -7

ضعف توافق األخصائي االجتماعي مع و يعة المرحلة العمرية لنزالء  -8
 المؤسسة.

العمل بالمؤسسة اإليوائية  عدم أتاحه الفرصة لتبادل الخ رات بين فريق -9
 والمؤسسات المحيطة بالمجتمع.

عدم توافر برامج تدري ية إلكساب األخصائي االجتماعي المعرفة الالزمة للعمل  -10
 بالمؤسسة.
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 بحا, االجتماعية الخدمة كلية, حلوان جامعة, الشباب رعاية بمجال االجتماعيين لألخصائيين

 عشر. الخام  العلمي المؤتمر في منشور
دراسة تقييمية لدور األخصائي االجتماعي مع الحاالت (, 1993: )هشام سيد عبالمجيد -27

 العلمي بالمؤتمر منشور بحا, االجتماعية الخدمة كلية, حلوان جامعة, الفردية في المجال الط ي
 السابع.

 



 م(2022سبتمبر  –يوليو)  64ع                    جامعة بني سويف –مجلة كلية اآلداب         

 حاتم محمد اسماعيل الشعبيني                                                         التخطيط االجتماعي وتطوير األداء المهني...   

                    

    
189 

 

 الرسائل العلمية:)ج( 
 اسالمي منظور من السلوكي المعرفي العالج ممارسه(, 2014: )الحسيني هالل ابراهيم -28

 الخدمة قسم منشوره غير دكتوراه رساله, الترييه كليه, االزهر جامعه, الحياه عن الرضا لتحقيق
 المجتمع. وتنميه االجتماعية

 مع التعامل في االجتماعي لألخصائي المهني االداء (, مقومات2008محمد رزف: ) شيماء -29
وخارجها, جامعة حلوان, كلية الخدمة االجتماعية, رسالة  المؤسسة داخل مأوي  بال األوفال

 ماجستير غير منشورة.
 األبوين مجهولي األوفال لظاهرة المؤدية االجتماعية العوامل(, 2013: )هللا ع د صبا  وه -30

 .الخرووم والية, منشورة غير دكتوراه رسالة ،طاإليوائية للدور حالة دراسةط
 تخطيطيه كمؤشرات واالقتصاديه االجتماعيه العوامل(, 1998: )ابراهيمفوزي  محمود -31

 منشوره. غير دكتوراه رساله, االجتماعية الخدمه كليه, حلوان جامعه, الصناعي باالنتاج وعالقتها
 )د( القوامي  والتقارير:

 القاهرة., العريية اللغة مجمع(, 1980: )المعجم الوجيز -32
 الشرمية. المكتبة, بيروت(, 1986: )العرييةاللغة  في المنجد -33
 مركز ؛1995 لعام البشرية التنمية تقرير(, 1995: )اإلنمائي المتحدة االمم برنامج -34

 .بيروت, العريية الوحدة دراسات
 .(70) رقم مادة(, 2014: )مصر العريية جمهورية دستور -35
 غير احصائية, والطفولة األسرة إدارة سجالت(,2019: )التضامن االجتماعي مديرية -36

 الشرمية., منشورة
 القاهرة., منشورة غير احصائية(, 2019) :الجهاز المركزي للتع  ة العامة واالحصاء -37

 :NET ال )هي( مراجع
 علي, مصر في االنسان حقوف  مصر؛ إلي بوابتك(, 2019) العامة لالستعالمات: الهي ة -38

 بتاريخ :story.aspx?sid=51226/ar/http:www.sis.gov.eg :التالي الراب 
 (  م4:32 الساعة م13/1/2019)
 
 
 
 



 م(2022سبتمبر  –يوليو)  64ع                    جامعة بني سويف –مجلة كلية اآلداب         

 حاتم محمد اسماعيل الشعبيني                                                         التخطيط االجتماعي وتطوير األداء المهني...   

                    

    
190 

 

 ثانيا المراجع االنجليزية:
 

39- Abdelaziz Roubah,(2009), compétitivité des banques 

luxembourgeois Monnaie Unique et Prospectives Stratégiques, Thèse de 

doctorat en sciences de gestion, université Nancy II, France. 

40- Agbodan M.M. et Amoussouga F.G.(1995), Les facteurs de 

performance de l’entreprise, Actualité Scientifique France., 

41- Berreen Rosemary: (1990), the disabilities of illegitimacy A study of 

unmarried Sydney mothers and illegitimate Children in early twentieth 

century, University of  New south , Australia, Wales. 

42- Jean- Yves Saulquin, Christian Maupetit,(2001), Eva, Performance 

et evaluation bancaire. 

43- malo J-L. et mathe J-C.(2000), L’essentiel du contrôle de gestion, 

Edition d’Organisation, 2ème édition Paris. 

44- Robert Barker: (1993), social work dictionary, (Washington, NASW 

press). 

45- Racha Ghayad,(2002), les facteurs determinant de la performance 

globale des banques islamiques, These de doctorat en sciences de 

gestion, l’université de Caen. 

46- Stuart ,J.,&Edwin, L: (1981), Children of Separation and Divorce " 

U .S.A" Management and Treatment.Van Costarred Reimhold 

Company. Publishing. 

47- verancia coushed: (2001), management in social work, British 

library. 

48- Zastrow, Charles: (2001), Social Work With Groups, using the class 

as agroup leadership laboratory, pacific grove, wadswarth, inc. 

49- Erin, Laird: (2012), Traning Social Workers To Use Solution 

Focused Interviewing With prote Ctiveservices Clients.  

50- Natalie, Bates:(2010), Baptism of fire, the first year in the life of 

anewly ualified social workers,(vol. 29).  

 


