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 الملخص 

هدفت الدراسة إلى الوقوف على طبيعة  راسات  العلميةفي المجال المدرسي وفقا البحوث والد
بالمجال   الجماعات  مع  العمل  لطريقة  المهنية  الممارسة  ودراسات  لبحوث  المنهجية  الخصائص 

من   الفترة  فى  المستخ2018  -2008المدرسى   المنهج   , الدراسة  نوع  حيث  من  وذلك   ، , دم 
ف على الطرق التي تناولتها هذه البحوث و األدوات البحثية ,طبيعة العينة وحجمها، وكذلك الوقو 

يق أهداف الدراسة فقد استخدمت الباحثة أداة تحليل المحتوى وهو من  إعدادها،  الدراسات. ولتحق
الببحث ودراسة وذلك  وتم تحليل عدد تسعة عشر   الشامل، وقد استخدمت  المسح  احثة  بطريقة 

 .األساليب اإلحصائية البسيطة وفقا لطبيعة الدراسة
بنسبة  قو  وصفية  جاءت  الرسائل  معظم  أن  النتائج  أظهرت  الرسائل  36.84د  وأكثر   ,  %

بنسبة   الشامل  االجتماعي  المسح  بنسبة  47.36استخدمت منهج  االستبانة  أداة  استخدم  تم   ,  %
% ,  63.15ولها لمجتمع الدراسة بنسبة  % , وأن معظم الرسائل جاء حجم العينة في تنا 52.63

العين  أكثر  كانت  نسبته  كما  ما  وشكلت  العمدية  العينة  استخدامًا  حي36.84ات  أن %،   ث 
الوصفي  اإلحصاء  من  استخداما  أكثر  االستداللي  الوصفي  آليات ,    اإلحصاء  لوضع  وذلك 

, وتحديد متطلبات     لتدعيم الممارسة المهنية لطريقة العمل مع الجماعات  في المجال المدرسي
المم ودراسات   بحوث  لتوجيه   المجال  مستقبلية  في  الجماعات  مع  العمل  لطريقة  المهنية  ارسة 

 ي . المدرس

 الممارسة المهنية لطريقة العمل مع الجماعات. -تحليل المحتوى  الكلمات المفتاحية :
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Mechanisms to support professional practice How to work with groups in 

the school field According to research and scientific studies 

Summary 

In the school field, according to research and scientific studies, 

the study aimed to identify the nature of the methodological 

characteristics of research and studies of professional practice of 

the method of working with groups in the school field in the 

period from 2008-2018, in terms of the type of study, the method 

used, research tools, the nature and size of the sample, as well as 

standing on the The methods covered by this research and 

studies. To achieve the objectives of the study, the researcher 

used the content analysis tool, which was prepared by her  
Nineteen research and studies were analyzed by the 

comprehensive survey method. The researcher used simple 

statistical methods according to the nature of the study 

The results showed that most of the messages were descriptive 

with a percentage of 36.84%, and most of the messages used the 

comprehensive social survey method by 47.36%, the 

questionnaire tool was used by 52.63%, and that most of the 

messages were addressed by the sample size to the study 

population by 63.15%, and the most used samples were The 

intentional sample accounted for 36.84%, as the descriptive 

inferential statistic is more used than the descriptive statistic, in 

order to develop mechanisms to support the professional practice 

of the method of working with groups in the school field, and to 

identify future requirements to guide research and studies of 

professional practice of the method of working with groups in the 

school field 

Keywords: content analysis - professional practice of working with groups 
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 مقدمة:  
ة التى سرعان ما تؤثر علىى كىل يتميز العصر الذي نعيش فيه بالعديد من التغيرات العالمي

مىىا هىىو موجىىود فىىي المجتمىىع وهىىذه التغيىىرات يكىىون لهىىا تىىىثير سىىلبي وىيجىىابي علىىى المجتمىىع وحتىىى 
التىىىثير السىىلبي لهىىذه التغيىىرات اسىىتعان بالعديىىد مىىن المهىىن التىىى أوجىىدها لمسىىاعدة  يتالشىىى المجتمىىع

حىىدى المهىىن التىىى أوجىىدها إعيىىة االجتما أفىىراده علىىى مواجهىىة هىىذه التغيىىرات، وتعتبىىر مهنىىة الخدمىىة
لمساعدة كافة التنظيمات واألفراد والجماعات على إشباع احتياجاتهم ومواجهة مشكالتهم   المجتمع
ع هذه التغيرات العالميىة، ووسىيلة الخدمىة االجتماعيىة فىي مسىاعدة المجتمىع هىو البحىث والتكيف م

ل مهنىة الخدمىىة االجتماعيىة حتىىى ذي يهىدف دائمىىًا إلىى تطىىوير وتجديىد أدوات ووسىىائاالجتمىاعي الىى
تتمكن من مواجهة مشكالت أفراد المجتمع بىساليب مبتكرة ويعتبر البحىث االجتمىاعي فىي الخدمىة 

هو الركيزة األساسية التى تعتمىد عليهىا المهنىة فىي تطىوير أدواتهىا وفيىادة فعالياتهىا فىي   االجتماعية
ث علمى قوى يتسم باإلبداع كلما ذاد ذلك وكلما كان اعتماد الخدمة االجتماعية على بح  المجتمع،

من فاعليتها وقدرتها على أداء أدواره والعكس فىي قصور وضعف في البحث االجتماعي يىنعكس 
 على مهنة الخدمة االجتماعية وعلى دورها في المجتمىع، وهىو مىا يجعىل مىن األهميىة دراسىة حتماً 

دراسىىىىة أسىىىىبال قصىىىىور البحىىىىث  يىىىىة وأي ىىىىاعوامىىىىل تىىىىدعيم البحىىىىث االجتمىىىىاعى للخدمىىىىة االجتماع
 االجتماعى عن قيامه بدوره.

 أواًل: مشكلة الدراسة وأهميتها:  
ة فىىىي المقىىىام األول علىىىى البحىىىث العلمىىىي تعتمىىىد ثىىىروة أي مهنىىىة وقاعىىىدتها العلميىىىة الرصىىىين

ه سببًا مباشرًا في التراكم العلمىي ألي مهنىة وللبحىث العلمىي ضىرورة حياتيىة سىواء فىي حيىاة باعتبار 
أو فىىي حيىىاة األمىىم، فبىىالعلم تىىنه، دول وأمىىم، وتنيىىال العلىىم تنهىىار دول وأمىىم وتىىزداد هىىذه  األفىىراد 

التىى تحىتم البحىث عىن حلىول لهىا وهىذه الحلىول لىن  األهمية للبحث بافديىاد تعقىد الحيىاة ومشىكالتها
تىىىتي إال مىىن بىىالل بحىىىث علمىىي قىىادر علىىىى إيجىىاد حلىىول لمىىا يواجهىىىه أي مجتمىىع مىىن مشىىىكالت 

 .(i)على توجيه جهود المهنةًا قادر وأي 

لىىذا يعتبىىر البحىىث العلمىىي أحىىد المتطلبىىات األساسىىية لتقىىدم األمىىم والشىىعول وتف ىىل جهىىود 
ق اإلنسان تقدمًا ملموسًا في كافة جوانب الحياة وتذلك يكىون البحىث العلمىي الباحثين والعلماء يحق

 .(ii)تقدم والتطورد نه ة ح ارية وتريد اللحاق بركب الهو المدبل األول ألي دولة تري
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التىى تسىاعده فىي صىيا ة  ويهدف البحث العلمي في المقام األول إلىى إثىراء العلىم بالحقىائق
العلمىىي هىىىو ييىىر المجتمىىع إلىىىى األف ىىل، واسىىتنادًا إلىىىى أن البحىىث قىىوانين ونظريىىات تسىىاهم فىىىي تغ

المجتمىىع وسىيلة تقىىدم ورقىىي أي مهنىة وأي مجتمىىع كىىان الفمىًا علىىى أي مهنىىة أو تنظىيم موجىىود فىىي 
أن يعتمد على البحث العلمي ويكون وسيلته األولى لتطوير ممارساته وفيادة فاعليته فىي المجتمىع 

حىىوث فىىي التىىراكم العلمىىي ألي مهنىىة، وتاعتبىىار أن مهنىىة الخدمىىة مىىن بىىالل مىىا تسىىهم بىىه نتىىائج الب
اتهم، ع احتياجىىىىاالجتماعيىىىة أحىىىىد أهىىىىم المهىىىىن التىىىىى أوجىىىىدها المجتمىىىع لمسىىىىاعدة أفىىىىراده علىىىىى إشىىىىبا

. وتاعتبىار أن الهىدف (iii)ومواجهة مشكالتهم، بما يمكىنهم مىن تىديىة وظىائفهم بفاعليىة فىي المجتمىع
ميىىة و مسىاعدة أفىىراد المجتمىع علىى إيجىىاد حلىول لمشىكالتهم وتناألول لمهنىة الخدمىة االجتماعيىىة هى

ولقىىىد  قىىىدراتهم وىشىىىباع احتياجىىىاتهم بمىىىا يمكىىىنهم ذلىىىك مىىىن أن يكونىىىوا عناصىىىر فاعلىىىة فىىىي المجتمىىىع،
اعتمىىدت مهنىىة الخدمىىة االجتماعيىىة فىىي تحقيىىق هىىدفها علىىى البحىىث وتاعتبىىاره أحىىد أقطىىال الخدمىىة 

، بىل وصىلت درجىة اهتمىام الخدمىة االجتماعيىة (iv)النظرية(  االجتماعية الثالثة )البحث، الممارسة،
لمىي بالبحث العلمي حتى أصبح من الطرق المساعدة في الخدمة االجتماعية وذلك لما للبحث الع

مىىن أهميىىة فىىي تكىىوين قاعىىدة علميىىة رصىىينة تسىىهم فىىي إثىىراء البنىىاء المعرفىىي النظىىرى لمهنىىة الخدمىىة 
 .(v)االجتماعية

علمىىىي مىىىن إدراكهىىىا التىىىام ألهميتىىىه فىىىي تكىىىوين االجتماعيىىىة بالبحىىىث الويرجىىىع اهتمىىىام الخدمىىىة 
 .(vi)تلبية االحتياجات ومواجهة المشكالت  علىالنظريات العلمية ومقدرته 

قىًا مىىن أهىم أهىىداف مهنىىة الخدمىة االجتماعيىىة والتىى تهىىتم بالتوصىىل إلىى حلىىول واقعيىىة وانطال
االت الممارسىىىىة باعتبىىىىار أن هىىىىذه لمشىىىىكالت أفىىىىراد المجتمىىىىع التىىىىى تتعامىىىىل معهىىىىم فىىىىي كافىىىىة مجىىىى

المشىىكالت التىىى تتعامىىل معهىىا مهنىىة الخدمىىة االجتماعيىىة تتطىىور وتتعقىىد بافديىىاد تطىىور الحيىىاة كىىان 
تطىىور لمهنىىة الخدمىىة االجتماعيىىة وهىىذا التطىىور لىىن يىىىتي إال مىىن بىىالل البحىىث  قابىىل ذلىىكالبىىد أن ي

 .(vii)مة االجتماعيةالعلمي الدقيق القادر على إثراء البناء المعرفي لمهنة الخد 

البحث بالممارسة من الق ىايا الحاضىرة باسىتمرار عنىد تنىاول   دمجولقد أصبح الحديث عن  
ك فقد طورت مهنىة الخدمىة االجتماعيىة أسىاليبها واسىتعانت فعالية ممارسة الخدمة االجتماعية، لذل

 يد من فعاليتها.بالعديد من االستراتيجيات والتقنيات العلمية الحديثة في مجال التخصص مما يز 

المهنية لطريقة العمل وفي بطي التطوير والتحديث للممارسة المهنية فقد ظهرت الممارسة 
القىىىىرن العشىىىىرين، حيىىىىث القىىىىت الخدمىىىىة االجتماعيىىىىة  منىىىىذ بىىىىدايات السىىىىبعينات مىىىىن مىىىىع الجماعىىىىات 



 جامعة الفيوم   -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 
 

 

 

 

 

743 

 التاسع عشر  العدد

صىىعوتات حىىول فاعليىىة ممارسىىتها، األمىىر الىىذي مهىىد الطريىىق نحىىو الوصىىول إلىىى أسىىاليب وتقنيىىات 
 .(viii)لمية تساعد على تقنين وضعية الممارسة المهنية وفيادة فعاليتهاع

الجماعات بصفة عامة وطريقة العمل مع  االجتماعيةومن هنا يجب علينا كمهنة الخدمة 
يتىىثر بهىا  التىيبذل الجهىد للتوصىل إلىى صىورة متوقعىة  للتحىديات والق ىايا والمشىكالت والظىواهر 

ومىىىا آل إليىىىه  الماضىىىيل دراسىىىة وتحليىىىل قباًل سىىىواء مىىىن بىىىاليمكىىىن أن تحىىىدث مسىىىت التىىىياألفىىىراد 
 فىىيالحاضىىر وفهمنىىا للتطىىور وتالطريقىىة نفسىىها يمكىىن وضىىع سىىيناريو يوضىىح لنىىا تطىىور الحاضىىر 

سىىتقبل وهنىىا  مىىا يجعلنىىا نتوقىىع ذلىىك سىىواء كانىىت نتيجىىة للمتغيىىرات العلميىىة والتكنولوجيىىا وعىىالم الم
رات العالميىىة وتىثيرهىىا علىىىى المجتمعىىات ، حيىىث تتالقىىىى المعرفىىة وأي ىىًا التحىىوالت الدوليىىىة والمتغيىى

صىبحت تىؤثر ، وأ(ix) وتتفاعل مع األحداث الجارية عالميًا ومحليًا وأي ًا التىثر بالثقافىات المختلفىة
هىىذه  اسىىتنتا لمواجهىىة التحىىديات المسىىتقبلية وكيفيىىة  االسىىتعداد سىىلوكياتنا وحياتنىىا فيجىىب علينىىا  فىىي

يا أو مشىكالت أو ظىواهر وباصىة مشىكلة األفىراد والجماعىات ق ىا شكل فيالتحديات سواء كانت 
تحىدث  التىيلهىا لمواكبىة التغيىرات السىريعة  للتصىديوكيفية وضع آليات للتعامل معهىا بىل وأدوات 

وينىىىىتج عنهىىىىا هىىىىذه التحىىىىديات ولىىىىذلك يجىىىىب أن نسىىىىتعد علميىىىىًا مىىىىن بىىىىالل تعظىىىىيم دور الممارسىىىىين 
المشىىكالت بكفىاءة وقىىدرة عاليىىة للتعامىل مىىع هىىذه الظىواهر و  وتنميىىة مهىاراتهم وببىىراتهم االجتمىاعيين
مىن تىىثير  التعامل للحد  فيوالخطط وتقدم الحلول بل والحلول البديلة   االستراتيجيات وكيفية وضع  

هىىىىذه التحىىىىديات علىىىىى األفىىىىراد والجماعىىىىات والمجتمعىىىىات حيىىىىث أن المجتمىىىىع يتشىىىىكل ويتكىىىىون مىىىىن 
 .(x)راد جماعات والجماعات تتشكل أو تتكون من أف

الوقىت  فيبصورته الحالية  األبصائي اية األهمية والخطورة هل إعداد   فيومن هنا نسىل سؤال  
مسىىتقباًل نظريىىًا وعلميىىًا بىىل  األبصىىائيمىىداد وىعىىداد الحاضىىر يمكىىن أن تكىىون مؤهلىىة وقىىادرة علىىى إ

ممىىىار  يتلقاهىىا ويدرسىىها الطىىىالل تلبىىى طموحىىات المسىىىتقبل وتؤهىىل الخىىريج ال التىىىيوهىىل المنىىاهج 
 واسىىتحداث وأدوات ومهىىارات التعامىىل مىىع الق ىىايا المسىىتقبلية أم نحتىىا  إلىىى تطىىوير منىىاهج  بآليىىات 

المسىتقبل مىن التعامىل بمهىارة  فىيارسىين المهنيىين وسائل وطرق وأدوات ومنىاهج للعمىل تمكىن المم
 فىيمتمثلىة أو مواجهىة هىذه التحىديات ال للتصىديالمتميىز   المهنياألداء    فيوكفاءة ويملكون القدرة  

ظهور ظواهر ومشكالت وق ايا مستحدثة مستقباًل ال نملك اآلن آليات وتكتيكات ووسائل وأدوات 
 :تيباال من خالل االلتزام  إال للتعامل معها
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 لطريقة العمل مع الجماعات: أسس الممارسة المهنية .1
 :(xi)تستند الممارسة المهنية على مجموعة من األسس نذكر منها 

 ن الممارسة وهى أهداف إنسانية عامة لخدمة اإلنسان .الهدف العام م األساس األول :

نشىطة بىل بمعنى أن للممارسة المهنية ليست مجرد مجموعة مىن األفعىال والمجهىودات واأل
موجىه نحىو تحقيىق أهىداف إنسىانية وهىىى مسىاعدة األفىراد والجماعىات والمجتمعىات علىى النمىىو  هىي

 . االجتماعيوالتغير وتحسين األداء 

: أساالوا الممارسااة المهنيااة بمعنااى تااوافر أسااالي  تيمااة مقننااة لتحقياا  هااذ   الثااانياألساااس 
 األهداف .

ال من بالل تدريب الممارسين للعمل بكفاءة بمعنى أن ال يمكن تحقيق الممارسة المهنية إ
 ومهارة وحسن األداء ويتم ذلك من بالل إعداد الممارسين علميًا ونظريًا وميدانيًا .

 تستند عليها الممارسة المهنية وتتبناها . التيالث : القيم  س الثاألسا

 هىىيالدينيىىة بمعنىىى أن هنىىا  مجموعىىة مىىن البىىيم والمبىىادا اإلنسىىانية واألبالقيىىة والمهنيىىة و 
تكىىون بمثابىىة الىىدافع وراء عمىىل الممارسىىين وتحكىىم العالقىىة بىىين الممارسىىين بعمالئهىىم ويسىىعى  التىىي

 تتفق مع أهداف الطريقة . التيدائمًا لتحقيق أهدافهم 

 األساس الرابع : القاعدة المعرفية العلمية التى تستند عليها الطريقة .

ممارسىىىتها علىىىى  فىىىيع الجماعىىىات تسىىىتند بمعنىىىى أن الممارسىىىة المهنيىىىة لطريقىىىة العمىىىل مىىى
مثىل علىم  واالجتماعيىةمجموعة من المعارف النظرية والعلمية المستمدة من كافة العلىوم اإلنسىانية 

والصحة والترتية و يرها ، وأن للمهنة علوم تىسيسية وعلوم أساسية تعتمد عليهىا   واالجتماعنفس  ال
 ممارستها لتحقيق أهدافها .  في
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 :دراسات تحليل المضمون في الخدمة االجتماعيةو بعض بحوث لوفيما يلي عرض 

ه والتىىىي أوضىىىحت مكانىىىة تحليىىىل الم ىىىمون وأهميتىىى (xii)(2000، طلعااال الساااروجي)دراسىىىة 
االجتماعيىىة بصىىفة عامىىة وتحىىوث التنميىىة بصىىفة باصىىة وأوضىىحت مزايىىا تحليىىل  لبحىىوث الخدمىىة

 .بنموذ  علمي الم مون وبطواته وكيفية تطبيقه

إلىىىى حاجىىىة بحىىىوث بدمىىىة الجماعىىىة لتحليىىىل  (xiii)(2004، محماااود مىاااطفىعاااادل )دراسىىىة 
ي بدمىة الجماعىة إلىى وضىع دليىل معيىاري لتحليىل محتىوى التقىارير الدوريىة فى  الم مون وتوصلت 

 (.البرنامج –المؤسسة  -األبصائي  -الجماعة  -الجماعة  وحدات وهى )ع و (5)ت منت 

والتىىي أجريىىت لتسىىد الفجىىوة فىىي  Haney, Jolynn(xiv))(2014 ,هاااني جااولين دراسىىة 
للخدمىىة االجتماعيىىة مىىن بىىالل تحليىىل محتىىوى بحىىوث الخدمىىة االجتماعيىىة عىىن  القاعىىدة المعرفيىىة
حتىىى  1970المنشىىورة فىىي دوريىىات مراجعىىة األقىىران فىىي الفتىىرة مىىن  ص التوحيىىديون التوحىىد واألشىىخا

م المحتىوى المسىىتخدم مىىدبل ثنىائي المرحلىىة لتحديىد وتقيىىي وقىىد اسىتخدمت هىىذه الدراسىة، 2013 عىام
 . االجتماعية لتقديم التوحد في المقاالت المنشورة في أدبيات الخدمة

تحليىىىل محتىىىوى بحىىىوث ودراسىىىىات  حاولىىىت التىىىي  (xv)(2014، عبياااار نيااااا   وجيااااددراسىىىة )
 2014 -1999الخدمىىىة االجتماعيىىىة فىىىي المجىىىال التعليمىىىي فىىىي الفتىىىرة مىىىن  الممارسىىىة العامىىىة فىىىي

الممارسىة للخدمىة االجتماعيىة فىي المجىال التعليمىي وتوصىلت  راسىات للتعرف علىى واقىع بحىوث ود 
 –إدارة الكليىىىة  -حثين متطلبىىىات متعلقىىىة بالبىىىا إلىىىى ر يىىىة مسىىىتقبلية للبحىىىوث والدراسىىىات مىىىن بىىىالل

 (.المجتمع

 الدراسات المتعلقة بممارسة طريقة العمل مع الجماعات في المجال المدرسي : 

لهادفة إلى فهم واقع الممارسة المهنية لخدمىة الجماعىة ا (xvi)  (  8200   سعيد يمانى)دراسة  
المجىال المدرسىي في المدرسة وتصميم برنامج تدريبي يساهم في تفعيىل الممارسىة المهنيىة لهىا فىي 

وقىىد وضىىحت الدراسىىة أن األبصىىائيين فىىي حاجىىة إلىىى االقتنىىاع بىهميىىة جماعىىات النشىىا  المدرسىىي 
البرنىىامج التىىدريبي المقتىىرا علىىى المناقشىىة الجماعيىىة اسىىي وقىىد ركىىز وأنهىىا ال تعىىوق التحصىىيل الدر 

اعلي والمنظىىور بكىىل أنواعهىىا كىىىدوات لتنفيىىذ البرنىىامج وعلىىى النمىىوذ  التفىى اإلشىىراقيةواالجتماعىىات 
 البيئي.
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أن أهىىم المعوقىىات التىىي  (xvii) (2009)حنااان عيااد محمااد عيااد: كمىىا أظهىىرت نتىىائج دراسىىة  
والتىىي  درسىىةالم دارةبىى تصىىل تدوره المهنىىي معوقىىات  تحىىول دون قيىىام األبصىىائي االجتمىىاعي بىىىداء

درسىىىية فىىىي ممارسىىىة األنشىىىطة وعىىىدم التجديىىىد وابىىىتالف المسىىىتهدف بىىىين اإلدارة الم تشىىىمل الىىىروتين
ألبصىىائيين تشىىمل ضىىعف وأهىىداف الخدمىىة االجتماعيىىة المدرسىىية، إضىىافة إلىىى معوقىىات تصىىل با

 على حسال العمل المهني. الخبرات وعدم اكتسال المهارات وتحمل األعباء اإلدارية
 المنىىىىىو  األدوار أهىىىىم أن(xviii) (1420:حنفاااااي محماااااد ماجاااااد) دراسىىىىة نتىىىىائج أبىىىىرفت  بينمىىىىا
 وهيئىة المدرسىة، وىدارة األبصىائي بىين  دوريىة  لقىاءات   عقىد   وهىي  اهىب  البيام  االجتماعي  لألبصائي
 تنميىىة فىىي المدرسىىي النشىىا  جماعىىات  أهميىىة ولمناقشىىة جهىىة مىىن بيىىنهم العالقىىات  لىىدعم التىىدريس،
 وتنفيىىذها للنشىىا  بطىىة وضىىع بىىالل مىىن الجماعىىات  أنشىىطة بتخطىىيط واالهتمىىام الطالىىب، شخصىىية
 . وتقويمها

ين االجتمىىىاعيين فىىىي المجىىىال ألهميىىىة الىىىذي يؤديىىىه األبصىىىائيوعلىىىى الىىىر م مىىىن الىىىدور بىىىال  ا
ومجىىىىال النشىىىىاطات الطالبيىىىىة وجماعىىىىات النشىىىىا ، إال أن ثمىىىىة صىىىىعوتات  عامىىىىةالمدرسىىىىي بصىىىىفة 

فىي حىين  األبصائي االجتماعي وتحىد مىن أداءه فىي العمىل مىع جماعىات النشىا   تواجه  ومعوقات 
مىىل ضىىعف جماعىىات النشىىا  عوا(xix) (1520)أبااو الحساان عبااد الموجااود إباارا يم: أرجعىىت نتىىائج 
األداء المهنىىىي لألبصىىىائيين االجتمىىىاعيين وعىىىدم مالئمىىىة األنشىىىطة المقترحىىىة مىىىن جانىىىب مرتبطىىىة بىىى

هىات األع ىاء، باإلضىافة إلىى تعىارش األنشىطة الممارسىة مىع لىوائح األبصائيين مع ميول واتجا
 وأهداف المدرسة.

م ىىمون دراسىىات وتحىىوث علىىى مىىا تىىم عرضىىه مىىن دراسىىات وتحىىوث حىىول تحليىىل  سيسىىاتى
بصفة باصة فلم  لطريقة العمل مع الجماعات  المهنيةاالجتماعية بصفة عامة والممارسة   الخدمة

م مون بحوث لذا فتتحدد مشكلة الدراسة في تحليل م مون تركز أي من الدراسات على تحليل 
ات المىىىنهج اسىىىتنادا إلىىىى بطىىىو  لطريقىىىة العمىىىل مىىىع الجماعىىىات  المهنيىىىةدراسىىىات وتحىىىوث والممارسىىىة 

 .والدراسات  لتحليل الم مون لتلك البحوث  العلمي

 ثانيًا: مفا يم الدراسة:
 تحليل المحتوى. •

 .تالممارسة المهنية لطريقة العمل مع الجماعا •
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 :تحليل المحتوى 

مىىن  عمليىىة مالفمىىة للفكىىر اإلنسىىاني تسىىتهدف إدرا  األشىىياء والظىىواهر بوضىىوا: تحلياال -
عرفىىىىة بصىىىىائص أو سىىىىمات هىىىىذه العناصىىىىر بىىىالل عناصىىىىرها بىىىىبع، عىىىىن بعىىىى،، وم

  .التي تقوم فيها وطبيعة العالقات 

رين هو كل ما يقولىه الفىرد أو يكتبىه ليحقىق مىن باللىه أهىدافا اتصىالية مىع آبى  :محتوى  -
 .(xx)لغوية يتم تنظيمها بطريق معينه ترتبط بشخصية الفرد  وهو عبارة عن رموف

ذي يهىىدف إلىى الوصىىف الموضىىوعي كمىا يصىىف أي ىا بىنىىه سأحىد أسىىاليب البحىث العلمىىي الى
 .(xxi)للم مون الظاهري  والمنظم والكمي

 سبىنىىىه أداة بحثيىىىة السىىىتخالص البيانىىىات مىىىن الوثىىىائق (xxii)(عفيفاااي عباااد الخاااال )ويعرفىىىه 
و يرهىىا مىىن المىىواد العلميىىة األبىىرى وتحويلهىىا مىىن صىىورتها الكيفيىىة  والسىىجالت والتقىىارير واألبحىىاث 

 ه.الهدف الذى يسعى إلي ن تحقيقإلى صورتها الكمية وتمكن الباحث م

ويعىىرف تحليىىل المحتىىوى فىىي هىىذه الدراسىىة بىنىىه سأداة مىىن األدوات التىىي تتىىيح بيانىىات متىىوفرة 
فسيرها للتوصل إلى نتائج سليمة باصة وأنىه مىافال محىدود االسىتخدام وتحليلها وت  ويمكن تنظيمها

ختلفة وذلىك باسىتخدام دليىل تحليىل الخدمة االجتماعية بمجاالتها الم في إطار الممارسة العامة في
 .محتوى 

 مفهوم الممارسة المهنية لطريقة العمل مع الجماعات :
صفة عامة والممارسىة المهنيىة لطريقىة ب  االجتماعيةالممارسة المهنية للخدمة    يعتبر مفهوم

عليىىه وأصىىبح مصىىطلح أو مفهىىوم شىىائع بىىين  االتفىىاقتىىم  التىىيالعمىىل مىىع الجماعىىات مىىن المفىىا يم 
الممارسىىة المهنيىىة سىىواء كىىان ذلىىك بىىين الممارسىىين أو األكىىاديميين ولكىىن مىىافال  فىىيصصىىين المتخ

مون والمحتىوى وذلىك ممىا ألنىه يعبىر عىن وجهىات نظىر وأي ىًا مىن حيىث الم ى  شىاكاذلك المفهوم  
وأنىىه يىىدل علىىى شىىمولية وتعىىدد المفهىىوم  والعملىىي العلمىىيطياتىىه المىىدلول  فىىييجعىىل المفهىىوم يحمىىل 

طياتها جزءًا مىن مكىون هىذا المفهىوم ولىذلك  فيتم عرضها تحمل    التيات النظر  وتنوعه ف ن وجه
كاملية المفهوم وشىموليته ف ن المتىمل لوجهات النظر تلك يجد أنها تقدم نظرة تكاملية تؤدى  لى ت
 ويمكن عرش لبع، وجهات النظر لمفهوم الممارسة المهنية فيما يلى :
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، (xxiii)معيىىين  اولىة أو التىدريب أو التعىود علىى عمىل تعىرف الممارسىة لغويىًا علىى أنهىا المز 
 باسىىىتمرارعلىىىى أن الممىىىار  هىىىو مىىىن يعقىىىل ويتىىىدرل ويىىىزاول عمىىىاًل  Websterويعرفهىىىا قىىىامو  
، (xxiv)إتقىىان العمىىل  فىىيمىىل ليىىتعلم أو يصىىبح مهنيىىًا مسىىتخدمًا فيىىه معارفىىه وببراتىىه ويكىىرر ذلىىك الع
عالجىه وفاولىه ويقىال  أيمراسًا ، ومارسىه  ءالشيللممارسة من الفعل مار    اللغوي ويشير المعنى  

 (xxv)تدرل عليه ومارسه .  أي بالشيءمار  األمور واألعمال وتمر  

يقىوم بهىا الممىار  لمواجهىة  التىيأنهىا األفعىال ولذلك فى ن الممارسىة المهنيىة توصىف علىى 
وعىىة جمم فىيتوجيىىه رأى مىن المعرفىة والبىيم يىىتم تنميطهىا  فىيتقىدم  التىىيبعى، األ ىراش المحىددة 

 (xxvi)من األساليب الفنية والمناهج العلمية . 

لتطبيىق  االجتماعيىةمعلومات ومهارات الخدمة   استخداموتعرف الممارسة أي ًا على أنها  
وتشىمل  االجتماعيىةبطريقىة تتسىاوى مىع قىيم الخدمىة   اجتماعيةتقديم بدمات    فيجتمع  تفوي، الم

 (xxvii)الممارسة العال  والوقاية والتىهيل . 

 اسىتخدامعلىى أنهىا عمليىة   االجتماعيىةقامو  الخدمىة    فيالممارسة المهنية  أي ًا  وتعرف  
علىىىى  االجتمىىىاعي ئياألبصىىىاومناهجهىىىا ومبادئهىىىا وقيمهىىىا ومهىىىارات  االجتماعيىىىةمعىىىارف الخدمىىىة 

الممارسة العادية أو المباشىرة للعمىل مىع األفىراد والجماعىات واألسىر   أيمستوى الوحدات الصغرى  
مىىن بىالل تقىىديم بىىدمات  االجتمىىاعيالمباشىىرة علىى عمليىىة المسىىاعدة أو العىال  وتتركىز الممارسىىة 

سىتوى الوحىدات الكبىرى أو مثل العال  والتوجيه واإلرشاد والتعليم والمدافعة ، أمىا الممارسىة علىى م
تركىىىىز علىىىى المسىىىتوى العىىىام والعمىىىىالء  التىىىيالممارسىىىة  يىىىر المباشىىىرة ف نهىىىا تشىىىىير إلىىىى األنشىىىطة 

، تنميىة البىرامج ، اإلدارة و يرهىا  االجتماعيةمثل التخطيط ، تحليل السياسة   الشخصي  واالتصال
 .(xxviii) 

 العلمىىىىىيا التطبيىىىىىق يشىىىىىير مفهىىىىىوم الممارسىىىىىة المهنيىىىىىة إلىىىىىى أنهىىىىى االجتماعيىىىىىةوفىىىىىى العلىىىىىوم 
المبيىا   هىي، والممارسىة  االفتراضىات لصحة أو بطىى تلىك   ابتبارالنظرية كما أنها    لالفتراضات 

 (xxix)وما هو مستحيل .  السليم لما هو ممكن



 جامعة الفيوم   -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 
 

 

 

 

 

749 

 التاسع عشر  العدد

أسىىىاليب فنيىىىة متخصصىىىة يمكىىىن  اسىىىتخداموهنىىا  مىىىن عىىىرف الممارسىىىة المهنيىىىة علىىىى أنهىىىا 
يىق الىتعلم والتىدريب المىنظم إلكسىابهم المعىارف التدريب عليها ونقلها إلىى األع ىاء الجىدد عىن طر 

يق تنمية لألفراد عن طر  االجتماعيوالمهارات وأن الهدف من الممارسة هو تسهيل عملية التكيف 
 االجتماعيةيستطيع الفرد البيام بمسئولياته   بواسطتها  التيالعالقات اإليجابية واإلنشائية   واستغالل

 (xxx)بير قيام . 

المهنيىىة بىنهىىا التىىدبل المباشىىر والموجىىه بالمعىىارف العلميىىة والمهىىارى  كمىىا عرفىىت الممارسىىة
 (xxxi)قيق أهداف محددة . تعتمد علي مجموعة من األساليب والتكتيكات لتح والتيوالبيم 

علىى أنهىا مجموعىة مىن  االجتماعيىةموسىوعة الخدمىة   فىيوعرفت الممارسىة المهنيىة أي ىًا  
 النظىري جموعة من المعارف العلمية المسىتمدة مىن التىراث األساليب الفنية والوسائل القائمة على م

عىىىدين إعىىىدادًا نظريىىىًا تنفىىىذ بواسىىىطة األبصىىىائيين الممارسىىين الم   والتىىي االجتماعيىىىةللخدمىىىة  والعلمىىي
 (xxxii)مهارات لمساعدة سكان المجتمع على مختلف فئات أعمارهم . وميدانيًا ويملكون 

 الىىىىواعيلجماعىىىىات بىنهىىىىا ذلىىىىك التطبيىىىىق ويقصىىىىد بالممارسىىىىة المهنيىىىىة لطريقىىىىة العمىىىىل مىىىىع ا
تسىىىتند عليهىىىا طريقىىىة العمىىىل مىىىع الجماعىىىات ومحاولىىىة تحديىىىد أهىىىداف  التىىىيالنظريىىىة  لالفتراضىىىات 
علىى قىيم وأ ىراش  اسىتناداعنىد العمىل مىع الجماعىات  المهنىيوتكتيكىات باصىة بالتىدبل    وأساليب 

ه مىىىن بىىىالل مواقىىىف كممىىىار  للعمىىىل مىىىع الجماعىىىات بىىىدور  األبصىىىائيودعىىىائم أساسىىىية يقىىىوم بهىىىا 
المبىادا والمهىارات المهنيىة لطريقىة العمىل  باسىتخدامه الجمىاعيجماعية يوجه من باللها التفاعىل 

 (xxxiii)مع الجماعات . 

تلىىىك  هىىىيويقصىىىد بالممارسىىىة المهنيىىىة لطريقىىىة العمىىىل مىىىع الجماعىىىات وفقىىىًا للدراسىىىة الحاليىىىة 
ماعىىة أثنىىاء مسىىاعدة األع ىىاء الج أبصىىائييقىىوم بهىىا  التىىي والموجهىىةالجهىىود المنظمىىة والمخططىىة 

وتنميىة قىدراتهم مسىتندًا بىذلك  احتياجىاتهموالجماعة على النمو والتغير ومواجهة مشىكالتهم وىشىباع  
لطريقىىة العمىىل مىىع  النظىىري بصىىفة عامىىة والتىىراث  االجتماعيىىةلمهنىىة الخدمىىة  النظىىري التىىراث علىىى 

مىىىواردهم  واسىىىتغاللجيههىىىا طاقىىىاتهم وتو  اسىىىتثمارالجماعىىىات لمسىىىاعدة األع ىىىاء والجماعىىىة علىىىى 
 واتجاهاتهمشخصياتهم يمكنهم من تحمل المسئولية وتنمية وعيهم   فيلتحقيق نمو متكامل متوافن  

ممارسىىىته علىىىى مجموعىىىة مىىىن البىىىيم  فىىىيذلىىىك ببراتىىىه ومهاراتىىىه ومسىىىتندًا  فىىىيسىىىتخدمًا اإليجابيىىىة م
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تحقيىىىق أهىىىداف المهنىىىة أنسىىىب الوسىىائل واألدوات والتكتيكىىىات بهىىىدف  انتقىىىاءوالمبىىادا والعمىىىل علىىىى 
 ظل عالم متغير ووفقًا لمستحدثات العصر . فيوتحقيق أهداف األع اء والجماعة 

للممارسة المهنية لطريقة العمل ماع الجماعاات   رائياإلجويمكن عرض وتحديد المفهوم  
 : اآلتي في

ث تتوقف على مدى إلمامه بىالترا والتيالجماعة  أبصائيتلك الجهود المبذولة من قبل    هي -1
 والمعارف النظرية والعلمية للطريقة . النظري 

هىىىذه المعىىىارف النظريىىىة والعلميىىىة تحتىىىا  إلىىىى ببىىىرات وقىىىدرات باصىىىة ومهىىىارات تمكنىىىه مىىىن  -2
 لهذه المعارف . الواعيلتطبيق ا

ممارسته المهنية على مجموعة من البيم والمبادا األبالقيىة والمهنيىة واإلنسىانية   فيمستندًا   -3
 حكم عالقته بعمالئه .والدينية والمجتمعية ت

 وانتقىىىاءوالمىىىدابل الحديثىىىة  والتكنيكيىىىات للعديىىىد مىىىن األسىىىاليب واألدوات  األبصىىىائي امىىىتال  -4
بكفاءة وتمهىارة  واستخدامهايمر بها األع اء والجماعة  التيلمواقف أف لها حسب طبيعة ا

 عالية .

أساليب  استحداث ومهاراته وقدرته على   أدائهعلى تحديث معارفه وتطوير    األبصائيقدرة    -5
تواجىه األع ىاء  التىيونماذ  ومهارات وتكتيكات تتناسب مىع طبيعىة المشىكالت والتحىديات 

 العصر ومتطلباته .والجماعات ووفقًا لمستحدثات 

معىارف  وامىتال فتح مجاالت للممارسة ومؤسسات مهنية وفقًا لمقت يات العصر ومتغيراته  -6
مسىىتحدثة والمؤسسىىات بكفىىاءة وببىىرة ومهىىارة هىىذه المجىىاالت ال فىىيومهىىارات وببىىرات للعمىىل 

عاليىىىة تحقىىىق أ ىىىراش وأهىىىداف الطريقىىىة وتلبىىىى طموحىىىات األع ىىىاء والجماعىىىات وتحىىىد مىىىن 
 تواجههم مستقباًل . التيلصعوتات التحديات وا
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 :أهداف الدراسةثالثا:  
المجىال  فىيلطريقىة العمىل مىع الجماعىات المهنيىة  تحديد واقع بحىوث ودراسىات الممارسىة -1

 .سيالمدر 

 . المدرسيليات لتدعيم الممارسة المهنية لطريقة العمل مع الجماعات  في المجال آ -2

لطريقىة العمىل مىع  لمهنيىةا الممارسىةسات  راود بحوث    التوصل إلى ر ية مستقبلية لتوجيه -3
 .المدرسيفى المجال  الجماعات 

 :: تساؤالت الدراسةرابعاً 
 ؟العمل مع الجماعات الممارسة المهنية لطريقة ما واقع بحوث ودراسات  -1

 ؟ المدرسيليات لتدعيم الممارسة المهنية لطريقة العمل مع الجماعات  في المجال آما  -2

الممارسة المهنية لطريقة العمل مىع ودراسات بحوث    قبلية لتوجيهمتطلبات الر ية مستما   -3
 ؟المدرسيالمجال  في الجماعات 

 :: اإلجراءات المنهجية للدراسةخامساً 
 :ج المستخدمالدراسة والمنه (1

عىىد هىىذه الدراسىىة مىىن الدراسىىات الوصىىفية التحليليىىة حيىىث تهىىدف إلىىى تحديىىد واقىىع دراسىىات ت  
 .المنهج المستخدم منهج دراسة الحالة مع الجماعات  الممارسة المهنية لطريقة العمل

اعتمىىدت الدراسىىة علىىى أداة تحليىىل المحتىىوى مىىن )إعىىداد الباحثىىة( فىىي إطىىار مىىنهج المسىىح و 
الممارسىىة المهنيىىة لطريقىىة العمىىل مىىع عتبىىاره أداة تمكىىن مىىن تحليىىل دراسىىات وتحىىوث با االجتمىىاعي
ما في للمحتوى الظاهر لهذه الدراسات مالوصف الموضوعي المنظم الكمي والكي بهدف  الجماعات 

الممارسىة نتىائج علميىة دقيقىة وتنىاء دليىل تحليىل محتىوى دراسىات وتحىوث إلىى  يساعد في الوصول  
تمثلت فىي الخطىوات المنهجيىة التىي اتبعتهىا الباحثىة فىي بنىاء   مل مع الجماعات المهنية لطريقة الع

  .تحليل المحتوى و 
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الممارسىىىة ليىىىل م ىىىمون دراسىىىات وتحىىىوث حت: عملياااات التحليااالتحدياااد الهااادف مااان  -أ
  .المدرسيالمجال  فيالمهنية لطريقة العمل مع الجماعات 

لدراسىىات والبحىىوث التىىي قامىىت الباحثىىة بحصىىر شىىامل لجميىىع ا :اختيااار عينااة التحلياال -ا
 المدرسىىىيالمجىىىال  فىىىيالممارسىىىة المهنيىىىة لطريقىىىة العمىىىل مىىىع الجماعىىىات أجريىىىت فىىىي 
بحىىىوث ترقيىىىة فىىىي  كتىىىوراه أوسىىىائل ماجسىىىتير أو د دراسىىىة سىىىواء كانىىىت ر ( 19) وعىىىددهم

 .وراق العملأأو المجالت أو المؤتمرات 

نيىة لطريقىة العمىل الممارسىة المه  وهي الجوانىب المرتبطىة بىال  :وحدات تحليل المحتوى  -ج
 .المدرسيالمجال  فيمع الجماعات 

 :فئات التحليل -د

بحىث فىي  -راه رسىالة دكتىو   -رسىالة ماجسىتير)  واشىتمل علىى  :الشكل العلمي للبحاث -1
 (.أوراق العمل - بحث في المجلة العلمية -مي المؤتمر العل

 (.تسا الت وفروش  -تسا الت أو فروش ) واشتملت على :التساؤالت والفروض -2

اسىىىتطالعية وصىىفية تقويميىىىة تجريبيىىىة شىىىبة تجريبيىىىة ) واشىىىتملت علىىىى :الدراساااة ناااو  -3
 (.قيا  عائد التدبل المهني

 - دراسة حالة -المنهج التجريبي   -ح االجتماعي  مسال)  واشتمل على  :نو  المنهج -4
 (.دراسة الحالةالمسح االجتماعى و  - تحليل الم مون 

 (.دليل محتوى  - الحظةدليل م -مبيا   -ان االستبي) واشتملت على :األدوات -5

 لم يتحقق(. - )التحقق واشتملت على :األداةصدق وثبات  -6

 عينة(. -)شامل واشتمل على  :مجتمع الدراسة -7

 -عمديىىىىة  -عشىىىىوائية منتظمىىىىة -عشىىىىوائية مبسىىىىطة ) واشىىىىتمل علىىىىى :نااااو  العينااااة -8
 يوجد عينة(. ال -حصصية 
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حصىىىاء اإل -صىىىفى الو  اإلحصىىىاءواشىىىتمل علىىىى ) :التحلياااال االحىااااائى المسااااتخدم -9
 .ستداللى(الوصفى واال اإلحصاء -االستداللى 

نتىىائج  -توصىىيات ومقترحىىات  -تصىىور أو برنىىامج مقتىىرا ) واشىىتملت علىىى :النتااائج -10
 (.أو تسا الت الدراسة عامة وفقا لفروش 

واشىىتملت علىىى  :تو يااع البحااوث والدراسااات وفقااا الحتوائهااا علااى بحااوث مقترحااة -11
 .(يحتوى على بحوث مقترحة ال -مقترحة  )احتوت على بحوث 

 .العمل مع الجماعات واشتملت على طريقة  :طرق الممارسة المهنية المستخدمة -12

 

 :مجاالت الدراسة (2

 .جامعة الفيوم - وتمثل في مكتبة كلية الخدمة االجتماعية: لمكانيالمجال ا -أ

وتمثىىىىل فىىىىي البىىىىاحثين أصىىىىحال إجىىىىراء الدراسىىىىات والبحىىىىوث فىىىىي : المجااااال البشاااارى  -ل 
 والبىال  عىددهم المدرسىيالمجىال  فىيالممارسة المهنيىة لطريقىة العمىل مىع الجماعىات 

بهىىىىا بىىىىاحثون دراسىىىىات قىىىىام  دراسىىىىة، والباحثىىىىة ال تنصىىىىب نفسىىىىها حكمىىىىا علىىىىى( 19)
 مجتهىىدون واشىىرف عليهىىا أسىىاتذة أفاضىىلة تتلمىىذت الباحثىىة علىىى أيىىديهم ولكىىن الباحثىىة

ت لتدعيم الممارسة المهنية لطريقة لياآتسعى لتحديد واقع البحوث والدراسات ووضع  
 .ر ية مستقبلية لتحقيق التراكم المعرفيالعمل مع الجماعات و 

إلجىىراء الدراسىىة الحاليىىة والتىىي اسىىتغرقت  وتمثلىىت فىىي الفتىىرة الزمنيىىة: المجااال الزمنااي - 
 .ديسمبرالفترة من أول  حوالى أرتعة أشهر في
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 :المنطلقات النظرية للدراسةسادسًا:  
 :المحتوى مفهوم تحليل  -أ

طريقىىىة فىىىي البحىىىث تتسىىىم بعناصىىىر ثالثىىىة أساسىىىية هىىىي الموضىىىوعية، والتنظىىىيم والكميىىىة فىىىي 
سىواء كانىت مىادة مطبوعىة أو مسىموعة أو مرئيىة  االتصىال بىنواعهىا المختلفىة  تحليل م مون مادة

 .(xxxiv)أو أدبية

 :(xxxv)وحدات تحليل المحتوى  -ا

م مون وقىد تشىير إلىى : والكلمة هي أصغر وحدة تستخدم في تحليل الوحدة الكلمة -1
 .كما قد تتحدد عن طريق بع، المصطلحات أو المفهومات  معني رمزي معين،

ات أو األفكىىار الخاصىىة بمسىىىلة : ويقصىىد بهىىا الوقىىوف علىىى العبىىار وحاادة المضاامون  -2
 .معينة

كتابىا أو مقىاال أو قصىة  : ويقصد بها وسيلة االتصىال نفسىها فقىد تكىون وحدة المفردة -3
 .أو بطابا

: ويقصىىد بهىىا تحديىىد نوعيىىة وسىىمات الشخصىىية الرئيسىىية فقىىد تكىىون ةوحاادة الشخىااي -4
 .حبيبية أو بيالية

ات ماديىة سىواء بالنسىبة : ويقصىد بهىا تقسىيم الم ىمون تقسىيموحدة المساحة والزمن -5
المرئيىىىة أو عىىىدد الىىىدقائق التىىىي يسىىىتغرقها برنامجىىىا معينىىىا أو المرئيىىىة  لمىىىوارد االتصىىىال

 . برنامج ذاعةالمسموعة مثل طول الفيلم أو مدة إ

 :(xxxvi)خىائص تحليل المحتوى  -ج

يسعي تحليل المحتوي عىن طريىق تصىنيف البيانىات وتبويبهىا إلىى وصىف الم ىمون  -1
 .ظاهر للمادةال الصريح أو المحتوي 
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يعتمد تحليل الم مون على تكرار أو ظهور الجمل أو الكلمات أو المصطلحات أو  -2
يقىىىوم بىىىه الباحىىىث مىىىن تحديىىىد فىىىي قىىىوائم التحليىىىل بنىىىاء علىىىى مىىىا  المعىىىاني. المت ىىىمنة

 .موضوعي لفئات التحليل

 .أداة أو أسلول للتحليل إلى جانب أساليب أبري ولكنه يتميز بالموضوعية -3

 .سلول الكمي في عمليات التحليليعتمد على األ -4

 .يسعى أن يكون تحليل الم مون منتظما -5

 :(xxxvii)خطوات تحليل المحتوى  -د

 .الباحث إلى دراستها تحديد الموضوع أو الق ية البحثية التي يسعى -1

تحديىىىىد مجتمىىىىع البحىىىىث والمتمثىىىىل فىىىىي المصىىىىادر التىىىىي سىىىىوف يىىىىتم اسىىىىتيفاء البيانىىىىات  -2
 .جميع تلك المصادربالبيام بحصر وت والمعلومات منها وذلك

 .تحديد وحدات التحليل والتي قد تتمثل في الكلمات أو العبارات أو الموضوعات  -3

يسىتخدم  أنوعيه حيىث يمكىن للباحىث تحديد المنهج وهنا منهج المسح االجتماعي بن -4
 .أو المسح الشامل لكل وحدات التحليل أسلول العينات 

 :عرض وتفسير ومناقشة نتائج الدراسةسابعًا:  
 (1) ل رقمجدو

 19=  تو يع البحوث والدراسات وفقا للشكل العلمي ن

 الترتي   النسبة  التكرار  الشكل العلمي للدراسة  م
 2 % 31.57 6 بحث في مجلة علمية 1
 1 % 42.1 8 بحث في مؤتمر علمي 2
 4 % 5.2 1 رسالة ماجستير 3
 3 % 21.05 4 رسالة دكتورا  4

  % 100 19 المجمو  
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جىىىاءت فىىىي  بحاااث فاااي ماااؤتمر علمااايأن أعلىىىى نسىىىبة ( 1) السىىىابق رقىىىم يت ىىىح مىىىن الجىىىدول

يليها %  31.57  ،الثاني بحث في مجلة علمية بنسبة  يليها بالترتيب   ،%42.1  ةبنسب الترتيب األول
الرابىع واألبيىر يليهىا فىي الترتيىب و ، %21.05 رسىالة الىدكتوراه بنسىبة  في الترتيىب الثالىث بحىث فىي

 %.5.2 بنسبة رسالة ماجستير

البىىاحثين الدراسىىات  وصىىعوتة إجىىراء بحىىاث بىى جراء األ سىىاتذةاألاهتمىىام  وقىىد يرجىىع ذلىىك إلىىى
لطريقىىة العمىىل مىىع الممارسىىة المهنيىىة اسىىتخدام  نظىىرا لصىىعوتة التىىدبل المهنىىيالوصىىفية والدراسىىات 

 الجماعات.
 (2)رقم جدول 

 19= ن  المستخدمة تو يع البحوث والدراسات وفقا للتساؤالت والفروض
 الترتي   النسبة  التكرار  المستخدمةؤالت والفروض  التسا م
 1 % 31.57 6 تساؤالت  ال 1
 2 % 26.31 5 فروضال 2
 3 % 21.05 4 التساؤالت والفروض 3
 3 % 21.05 4 ستخدم تساؤالت او فروضلم ت 4

  % 100 19 المجمو  
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 تسا الت  ال أن الترتيب األول للدراسات التي احتوت على( 2) يت ح من الجداول السابق رقم

 ( 2014,حنفي محمد  ماجد ( ؛ )2009, حنان عيد محمد عيد )كدراسة ومنه % 31.57بنسبة 

 دراسىىة مثىىل% 26.31فىىروش بنسىىبة الى يليهىىا بالترتيىىب الثىىاني الدراسىىات التىىي احتىىوت علىى
 .(2008،سعيد يمانى)

 
 (3) جدول رقم 

 19=  تو يع البحوث والدراسات وفقا لنو  الدراسة المستخدم ن
 الترتي   النسبة  التكرار  نو  الدراسة   م
 3 % 15.78 3 استطالعية 1
 1 % 36.84 7 وصفية 2
 3 % 15.78 3 تقويمية 3
 2 % 21.05 4 تجريبية 4
 5 - - تجريبيةشبه   5
 4 % 10.52 2 تياس عائد التدخل المهني 6

  % 100 19 المجمو  
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 وهىي الدراسىات % 36.84ل أن أعلى النسب كانىت تمثى(  3)  يت ح من الجدول السابق رقم

 يليهىا فىي الترتيىب الثالىث  ،%21.05 بنسبة  جريبيةلترتيب الثاني الدراسات التالوصفية، يليها في ا
 يليها في الترتيب الرابع قيىا  عائىد ، %15.78 بنسبةالدراسات التقويمية و   ةاالستطالعيالدراسات  

البيىىىا  القبلىىىي والبعىىىدي  وذلىىىك مىىىن بىىىالل قيىىىا  الفىىىروق بىىىين% 10.52التىىىدبل المهنىىىي بنسىىىبة 
 .ضابطة واألبرى تجريبية لمجموعتين أحداهم

 
 (4) جدول رقم

 19=  نتو يع البحوث والدراسات وفقا لنو  المنهج المستخدم 
 الترتي   النسبة  التكرار  نو  المنهج   م
 1 % 47.36 9 المسح االجتماعي 1
 2 % 21.05 4 المنهج التجريبي 2
 5 % 5.26 1 دراسة الحالة 3
 4 % 10.52 2 تحليل المضمون  4
 3 % 15.78 3 المسح االجتماعى ودراسة الحالة 5

  % 100 19 المجمو  
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كانىت نسىبة بحىوث اعتمىدت علىى % 47.36 نسىبة  إن(  4)  يت ح مىن الجىدول السىابق رقىم
 مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىنهج

الدراسىات الوصىفية  أنوالىذي أشىار إلىى ( 3)  المسح االجتماعي ويتفق ذلك مع نتائج الجىدول رقىم
 %.36.84 الترتيب األول بنسبة حتلت ا

حيث تستخدم المسوا االجتماعية في البحوث االجتماعية ذات الصفة الوصفية والتي تهتم  
االجتماعية التي يعيشها أفراد مجتمع معين بقصد تجميع المعلومات الالفمة  الظروف  بدراسة

يليها في الترتيب الثاني   (،2015أبو الحسن عبد الموجود إبرا يم: كدراسة ) .لمواجهة المشكالت 
 %. 21.05بنسبة    المنهج التجريبي

 (5) جدول رقم
 19=  تو يع البحوث والدراسات وفقا لألدوات المستخدمة ن

 الترتي   النسبة  التكرار  األدوات   م
 1 % 52.63 10 االستبيان 1
 2 % 21.05 4 مقياس 2
 4 % 10.52 2 مالحظةدليل   3
 3 % 15.78 3 دليل محتوى  4

  % 100 19 مجمو  ال
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تنىىىىوع األدوات المسىىىىتخدمة فىىىىي البحىىىىوث والدراسىىىىات ( 5) يت ىىىىح مىىىىن الجىىىىدول السىىىىابق رقىىىىم

 ، وجىىىىاء فىىىىي الترتيىىىىب األول االسىىىىتبيان بنسىىىىبةالجماعىىىىات المهنيىىىىة لطريقىىىىة العمىىىىل مىىىىع الممارسىىىىة 
يليهىىا فىىي الترتيىىىب الثىىاني المقىىاييس العلميىىىة ، (2009,حنىىان عيىىد محمىىىد عيىىد كدراسىىة ) 52.63%

ترتيب الرابع يليها في ال،  %15.78  بنسبة  دليل محتوى يليها في الترتيب الثالث ،  %21.05  سبةبن
الدراسات  أنالذي أكد على  (3) تائج الجدول رقمواتفق ذلك مع ن%  10.05بنسبة   الحظةدليل م

لىذي أكىد أن المسىح االجتمىاعي احتىل الترتيىب ( ا4) األول، والجىدول رقىم الوصفية احتلت الترتيب 
 .ألولا

 (6) جدول رقم
 19=  نىدق وثبات االدا  تو يع البحوث والدراسات وفقا ل 

 الترتي   النسبة  التكرار  التحق  من صدق وثبات االداة م
 1 % 57.89 11 التحق  1
 2 % 42.10 8 لم يتحق  2

  % 100 19 المجمو  

 رت النتائجيتعلق بالتحقق من صدق وثبات األداة، أظه( 6) يت ح من الجدول السابق رقم

التىىي لىىم تتحقىىق  دراسىىات الحىىين أن  تحققىىت مىىن الصىىدق والثبىىات، فىىي دراسىىات مىىن ال% 57.89 أن
 %42.10 بنسبة من الصدق والثبات جاءت 
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 (7) جدول رقم
 19=  نلمجتمع الدراسة تو يع البحوث والدراسات وفقا  

 الترتي   النسبة  التكرار  مجتمع الدراسة  م
 2 % 36.84 7 شامل 1
 1 % 63.15 12 عينة 2

  % 100 19 المجمو  

استخدمت العينة فىي جمىع  دراسات المن % 63.15  إلى أن  (7)  رقموتشير بيانات الجدول  
 .بدراسة مجتمع الدراسة كامال دراسات ال من% 36.84 بياناتها، وجاء

 (8) جدول رقم
 19=  ليه نإوما توصلل  نو  العينةيع البحوث والدراسات وفقا لتو  

 الترتي   النسبة  التكرار  نو  العينة  م
 3 % 15.78 3 عشوائية بسيطة 1
 4 % 10.52 2 عشوائية منتظمة 2
 1 % 36.84 7 عمدية 3
 5 % 5.26 1   حىىية 4
 5 % 5.26 1 رى أخ 5
 2 % 26.31 5 ال يوجد عينة 6

  % 100 19 المجمو  
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عمديىىة فىىي المسىىتخدمة، جىىاءت العينىىة ال أن نىىوع العينىىة( 8) يت ىىح مىىن الجىىدول السىىابق رقىىم
 %.26.31 نسبة الرتبة الثانية اليوجد عينةوشكلت  %36.84 المرتبة األولى بنسبة

 (9) جدول رقم
 19=  نتحليل االحىائى المستخدم ال تو يع البحوث والدراسات وفقا 

 الترتي   النسبة  التكرار  تحليل األحىائى المستخدم ال م
 2 % 36.84 7 األحىاء الوصفى 1
 - - - لىاألحىاء األستدال  2
 1 % 63.15 12 األحىاء الوصفى واالستداللى 3

  % 100 19 المجمو  

 
األحىااء الوصافى مىن  %63.15أن أعلى نسىبة كانىت (  9)  يت ح من الجدول السابق رقم

 .%36.84بنسبة  األحىاء الوصفىاحتوت على  يليها بالترتيب الثاني؛   واالستداللى
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 (10) جدول رقم
 19=  نلمجال الزمنى دراسات وفقا لتو يع البحوث وال

 الترتي   النسبة  التكرار  المجال الزمنى م
1 2008 1 5.26 % 5 
2 2009 2 10.52 % 4 
3 2010 - - - 
4 2011 1 5.26 % 5 
5 2012 - - - 
6 2013 1 5.26 % 5 
7 2014 5 26.31 % 2 
8 2015 6 31.57 % 1 
9 2016 3 15.78 % 3 
10 2017 - - - 
11 2018 - - - 

  % 100 19 المجمو  
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 :: عرض النتائج العامة للدراسةثامناً 
نتىائج لتحليىل أن هىذه ال إلىىتود الباحثة قبل عرش هذه النتىائج العامىة لهىذا البحىث اإلشىارة 

 م ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمون 

للفتىىرة مىىن  المدرسىىيالممارسىىة المهنيىىة لطريقىىة العمىىل مىىع الجماعىىات فىىى المجىىال بحىىوث ودراسىىات 
الدراسىات والبحىوث التىي تىم  النتائج التي توصلت إليها الباحثة في حدود لذلك ف  (2018  -2008)

 .النتائج في عرش نه ال يمكنها التىكيد على الحياد والموضوعية التامة أكما  الرجوع إليها،

 أوال: اإلجابة على تساؤالت الدراسة

 ى:سة على التسا الت فيما يلأجابت الدرا

الممارساااة المهنياااة لطريقاااة العمااال ماااع  اتدراساااو  بحاااوثالتسااااؤل األول: ماااا واقاااع  •
 ؟الجماعات فى المجال المدرسى

ة احتلىىىىت الترتيىىىىب األول بنسىىىىب بحىىىىث فىىىىى مىىىىؤتمر علمىىىىىأوضىىىىحت نتىىىىائج الدراسىىىىة أن  -1
 .ماجستيرال رسائلوجاءت في الترتيب األبير  م بجث في مجلة%، ث42.1

 .التسا الت احتلت الترتيب األول، يليها تسا الت وفروش  -2

 .جريبيةت الترتيب األول، يليها التالوصفية احتل أن الدراسة -3

 .أن منهج المسح االجتماعي احتل الترتيب األول، يليها التجريبي -4

 .دليل المحتوى الستبيان والمقاييس، ثم ا اأن األدوات األكثر استخدام -5

 التحقق من صدق وثبات األداه احتل الترتيب األول, يليها لم يتحقق.أن  -6

 دام العينة احتلت الترتيب األول,ثم الشامل.مجتمع الدراسة استخ -7

 نوع العينة العمدية األكثر استخداما .أن  -8

 الوصفى. أن األحصاء الوصفى األستداللى أكثر استخداما من االحصاء -9

 .2014ويليها  (2015عام  احتلت الترتيب األوللدراسات الفترة الزمنية ل -10
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هنية لطريقة العمل مع الجماعات  فاي ليات لتدعيم الممارسة المآ  ما  :التساؤل الثاني  •

 ؟ المدرسيالمجال 
تعد الممارسة المهنية لطريقة العمل مىع الجماعىات إنسىانية موجهىه نحىو اإلنسىان  (1
جماعة وكفرد من أجىل إسىعاده وتحقيىق النمىو والتغيىر المنشىود  فيو صورته كع   في
. 

 وتكتيكاتهىالفنيىة تستخدم الممارسة المهنية لطريقة العمل مع الجماعات أسىاليبها ا (2
 ومدابلها حسب طبيعة المواقف وطبيعة الجماعات.

للممارسة المهنية لطريقة العمل مع الجماعات مجموعة مىن األ ىراش واألهىداف  (3
 واسىىىىتغاللسىىىىعى إلىىىىى وقايىىىىة األع ىىىىاء ومواجهىىىىة مشىىىىكالتهم وتنميىىىىة قىىىىدراتهم حيىىىىث ت

تحقيىىىق أقصىىىى و  االجتمىىىاعيوتوظيىىىف طاقىىىاتهم وىمكانيىىىاتهم مىىىن أجىىىل تحسىىىين أدائهىىىم 
 درجات التوافق والتكيف.

نحىو  المدرسىيالمجىال  فىيالممارسة المهنية لطريقة العمىل مىع الجماعىات   تسعى (4
وثقافىة المجتمىع  اليدلوجيىةووفقًا    واالقتصاديياسي  والس  االجتماعيالعمل إطار الواقع  

 .االجتماعيةوتسعى إلحداث التوافق والتكيف لألع اء مع المجتمع والبيئة 

رسىىىىىة المهنيىىىىىة لطريقىىىىىة العمىىىىىل مىىىىىع الجماعىىىىىات معىىىىىارف ونظريىىىىىات علميىىىىىة للمما (5
تسىىىىىتخدمها إلحىىىىىداث التغيىىىىىر المنشىىىىىود وحسىىىىىب طبيعىىىىىة المواقىىىىىف واألحىىىىىداث لمسىىىىىاعدة 

 جماعة على النمو والتغير .األع اء وال

الممارسة المهنية تتعامل مع الق ايا المستحدثة وفقًا لظروف وأوضاع األع اء  (6
المىىوارد المتاحىىة  واسىىتغاللدف تىىدعيم قىىدراتهم وىمكانيىىاتهم والجماعىىات والمجتمعىىات بهىى

والعمل على تنميتها سواء دابل األفراد أو الجماعات أو المجتمعات مىن أجىل تحسىين 
وتحسين نوعية الحيىاة ومسىاعدة األع ىاء والجماعىات والمجتمعىات  االجتماعي  األداء

 المستقبليةعلى مواجهة تحدياتهم 
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المجاااال  فااايلطريقاااة العمااال ماااع الجماعاااات  نياااةتساااعى الممارساااة المهحياااث  (7
 إلى تحقي  مجموعة من األهداف منها :  المدرسي

ظىل عىالم  فىية أبنىاء المجتمىع نقل ثقافة المجتمع لألجيىال جيىل بعىد جيىل للحفىا  علىى هويى -أ
 متغير وعولمة متهكمة .

وتىىداعياتها تنميىىة وعىىى األع ىىاء بخطىىورة الق ىىايا المسىىتحدثة والمتغيىىرات العالميىىة والمحليىىة  -ا
 وكيفية التعامل معها .

التقليىىل مىىن التىىىثيرات السىىلبية لتىىداعيات المتغيىىرات العالميىىة والمحليىىة ووقايىىة األع ىىاء مىىن  -ت
 ت .بطورة هذه التىثيرا

تقىىىىديم سىىىىبل الرعايىىىىة والوقايىىىىة لألع ىىىىاء ومسىىىىاعدهم علىىىىى التوافىىىىق والتكيىىىىف والتعامىىىىل مىىىىع  -ث
 يمر بها المجتمع . التياألوضاع 

والحياتيىة والعلميىة والخبىرات الالفمىة وفقىًا   االجتماعيىة اء العديد من المهارات  إكسال األع -ج 
 والتكنولوجية . وتطوراته العلمية المستحدثةلمتطلبات العصر للتعامل مع آلياته 

لألع ىاء والعمىل علىى  االجتمىاعيقىد تىؤثر علىى األداء  التىيللق ايا والمشىكالت    التصدي -ح 
 ولية على مواجهة تلك التحديات .تحمل المسئ فيتنمية قدراتهم 

بىىث روا التفىىا ل ورفىىع الىىىروا المعنويىىة لألع ىىاء ورتىىط األع ىىىاء بىىالمجتمع وتنميىىة الىىىوالء  -خ 
 ة قيم التطوع والمشاركة المجتمعية .والمواطنة وتنمي واالنتماء

 ولذلك فقد تم تحديد مقومات الممارسة المهنية من خالل : (8

 قة لتحبيقها .إنسانية تسعى الطري اجتماعيةأهداف  -أ

 توافر قاعدة علمية معرفية . -ا

 للقاعدة المعرفية . الواعيالمهارات والقدرة على التطبيق  -ت

 البيم والمعايير األبالقية . -ث
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 مشتغلين بالمهنة .ممارسين أو  -ج 

 للممارسة . اجتماعيةمؤسسات  -ح 

 للطريقة . االجتماعيةوالمكانة  المجتمعي االعتراف -خ 

الممارساة المهنياة دراسات   و   بحوث    لتوجيهالمستقبلية    : ما المتطلباتلثثاالتساؤل ال •
 ؟ المدرسيالمجال  في لطريقة العمل مع الجماعات

لممارسىىىة المهنيىىىة لطريقىىىة العمىىىل مىىىع ا دراسىىىات و  بحىىىوث فىىىي ضىىىوء نتىىىائج تحليىىىل م ىىىمون 
 :يمكن تحديد المتطلبات فيما يلي  الجماعات 

 .متطلبات متعلقة بالباحثين -1

 .وىدارتها متطلبات متعلقة بالكلية -2

 :متطلبات متعلقة بالمجتمع المدني وتنقسم إلى -3

 .متطلبة باصة بالمؤسسات  -أ

 .اإلعالممتطلبات باصة بوسائل  -ل 

 .متطلبات متعلقة بالباحثين (أ

ألنهىىا  رسىىة المهنيىىة لطريقىىة العمىىل مىىع الجماعىىات ممالنظريىىات فىىي الهتمىىام باسىىتخدام ااال -
 .النتائجتفسير وتحليل  تعتبر موجه للدراسة واستخدامها في

 لتطبيىىقة لدراسىىة المشىكالت والق ىايا فىىي مجىال اضىرورة اسىتخدام البىىاحثين لنمىاذ  محىدد  -
مة نظرا التسىاعها للوصىول إلىى نتىائج واالبتعاد عن التدبل بالممارسة العا  للتحديد الدقيق

 .دقيقة

ضىىرورة اسىىتخدام البىىاحثين لقواعىىد المىىنهج العلمىىي وتجنىىب العشىىوائية وتىىذل الجهىىد لتطىىوير  -
 .الممارسة المهنية لطريقة العمل مع الجماعات ثراء وى
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جمىع  -االهتمام بتحديد المجال الزمنى بدقة مقسم إلى )اإلطار النظري لتصميم األدوات  -
 (.استخرا  وتفسير وتحليل النتائج ت البيانا

اهتمىىىام البىىىاحثين بالوصىىىول إلىىىى أبحىىىاث مقترحىىىة ألن العلىىىم تراكمىىىي والباحىىىث فىىىي دراسىىىة  -
 .تطيع دراستها ككليس مشكلته لن

 .ضرورة مراعاة الباحثين للعدم التدابل بين النماذ  والمدابل والنظريات  -

 :متطلبات متعلقة بالكلية (ا

عىىن طريىىق البىىاحثين  مجىىاالت الخدمىىة االجتماعيىىةهىىا فىىي مشىىروعات وتطبيقضىىرورة تبنىىى  -
 .واقعية لرتط الكلية بالمؤسسات بطريقه

 لمعرفتهم بكل ما هو جديد ورتط  ئيين االجتماعيينيبية لألبصااالهتمام ب عداد برامج تدر  -
 .الواقع العملي بالنظري 

ريب الميىىداني والكليىىة ولىىيس التىىد  ميدانيىىةشىىراكة وتواصىىل بىىين المؤسسىىات الإجىىراء تنسىىيق و  -
 .البحوث والدراسات  فقط إلجراء

 :متطلبات متعلقة بالمجتمع المدني (ج

 :المتطلبات المتعلقة بالمؤسسات -1

بىىىىاحثين لتطبيىىىىق أبحىىىىاثهم وتىىىىوفير المىىىىوارد الماديىىىىة لهىىىىم مىىىىن بىىىىالل تشىىىىجيع المؤسسىىىىات لل -
 .العلمي أكاديمية البحث 

وأنىىه  دمىىة االجتماعيىىةت الخفهىىم المؤسسىىات ألهميىىة وطبيعىىة البحىىث العلمىىي فىىي المجىىاال -
أي ىىا اسىىتفادة للمؤسسىىة مثىىل تقيىىيم أداء األبصىىائي أو  لىىيس اسىىتفادة للباحىىث فقىىط ولكىىن

 .توصيف دور له

مىع البىاحثين وأن يكىون  المؤسسىات األبصائيين االجتماعيين العاملين فىي   ضرورة تعاون  -
 .همية البحث إلدارة المؤسسات في توضيح أ  لهم دور فعال

 :ة بوسائل اإلعالمالمتطلبات المتعلق -2
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 .ضرورة إلقاء ال وء على المشكالت الهامة التي يتم إجراء البحث العلمي فيها -

 .المجتمع بهم تشجيع الباحثين المتميزين ومعرفة -

 .معرفة أفراد المجتمع بالبحث العلمي وأهميته -
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