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مستخلص الدراسة:
هدفت الدراسة التعرف على المتطلبات المعرفية والمهارية لإلخصائيين للعمل بمراكز التأهيل الشامل بالمدينةة المنةور  ،وكةا
المةةنه المسةةتخدم المةةنه النةةوعي ،واسةةتخدم البا ةةا دا الدراسةةةد اسةةتخدم البا ةةا س ة لة المتابلةةة و ةةد اختيةةار عينةةة الدراسةةة
بالطريتة التصدية من مجتمع الدراسة األصلي ،يا بلغت عينةة الدراسةة مةن العةاملين بةالمركز الشةامل بالمدينةة المنةور )5
من األخصائيين االجتماعيين وهي عينة ممثلة من المجتمع األصلي للدراسة ،وصلت الدراسة إلى عد نتائ من همهاد
دراسة الة المتتدمين دراسة وافية والراغبين في االلتحاق ،التعرف على الجانب اإلكلينيكي لمعرفة الجوانب التخصصية
واألمراض وكيفية التعامل ،نمية دور األخصائي بالعالقات الخارجية و نمية األنشطة المعرفية التي فيد الف ات الخاصة،
الشراكة بين مراكز التأهيل الشامل وقسد التأهيل المهني ،اإللمام بمهام المركز ومهام التأهيل المهني ،كسب ثتة المعاقين في
التعامل لكي يستطيع النجاح واالستمرار ،عدم وفير المؤهل المناسب للعمل في مجال التربية الخاصة ،ضعف دور الوزار
في التطوير بالمراكز الشاملة ،إجراء األبحاث والدراسات العلمية التي بين دور اإلخصائي االجتماعي ،مشاركة البا ا
بالهندسة التأهيلية للمعاقين التي ساهد في ركة المعاق داخل وخارج المؤسسة ،مشاركة االخصائي االجتماعي في عتد
الندوات والمؤ مرات المحلية بشكل دوري في بحا قضايا المعاقين .وصيات الدراسةد بناء على نتائ الدراسة خلص البا ا
إلى عدد من التوصيات ،ضرور وفر اال تياجات التدريبية بمراكز التأهيل الشامل ،قيام مراكز التأهيل الشامل بعتد
الشراكات مع التطاع الخاص ،إ ا ة الفرصة لخروج بعض اإلخصائيين لتلتي التدريب بمراكز التدريب ،كثيف مراكز
التدريب من خالل ايجاد بي ة فاعلة والتجديد الدائد في محتوى البرام التدريبية بمراكز التأهيل الشامل بما يواكب المستجدات.
الكلمات المفتاحية :المتطلبات المعرفية ،المتطلبات المهارية اإلخصائيين اإلجتماعيين ،مركز التأهيل الشامل ،المدينة المنور

Knowledge and skill requirements for social workers at the Comprehensive Rehabilitation
Center in Madinah
Abstract:
Study Objective: To identify the cognitive and skill requirements of specialists to work in
comprehensive rehabilitation centers in Medina Methodology: The qualitative approach Study
Tool: The researcher used the interview questions Study Sample: The sample of the study was
selected in the intended manner of the original study community, where the sample of the study
of the staff of the Comprehensive Center of Medina (5) of social workers, a representative
sample of the original community of the study results A thorough study of applicants and those
wishing to join Learn about the clinical aspect to learn about specialized aspects and diseases
and how to deal Developing the role of an external relations specialist and developing
knowledge activities that benefit special groups Partnership between comprehensive
rehabilitation centers and the vocational rehabilitation department Knowledge of the center's
functions and vocational qualification functions Gaining the confidence of the disabled in
dealing so that they can succeed and continue Failure to provide the right qualification to work
in the field of special education The ministry's weak role in the development of comprehensive
centers Conducting research and scientific studies that show the role of a social worker The
participation of the researcher in the rehabilitation engineering of the disabled, which
contributes to the movement of the disabled inside and outside the institution The participation
of the social worker in holding local seminars and conferences periodically in the research of
the issues of the disabled Study Recommendations According to the study results, the
researcher recommended the following Training needs must be provided at comprehensive
training centers Partnerships with the private sector by educational training centers The
government's decision to grant a full-time leave to the public is a major concern Facilitating the
exit of some specialists in gaining knowledge and experience to receive training in
comprehensive training centers Intensifying training centers by creating an effective
environment and constantly renewing the content of training programs in comprehensive
training centers in keeping with the latest developments.
Keywords: Knowledge requirements, Skill requirements, Social workers, Comprehensive
rehabilitation center, Medina

 .1المقدمة:
برز همية وجود الخدمة االجتماعية في مراكز التأهيل الشامل وذلك لمساعد ذوى الحاجة من ذوي اإلعاقةات المختلفةة سةواء
كانت إعاقة عتلية و إعاقات سية و رعاية صحية لكبار السن مما يعني

الدور الذي سوف يتوم به اإلخصةائي االجتمةاعي

في مراكز التأهيل الشامل هو غالبةا دور وقةائي ويعتمةد الممارسةو المهنيةو فةي داء دورهةد علةى متطلبةات معرفيةة ةربطهد
بمهمة الخدمةة االجتماعيةة بوجةه عةام ،ونظريةات ،ونمةاذج الممارسةة ،مسةتفيدين بمةا وصةلت إليةه المهنةة مةن ا جاهةات ديثةة
للممارسة كما تطلب ممارستهد مهارات خاصة منهةا التةدر علةى اسةتثمار العالقةات وإجةاد فةن المتةابالت الفرديةة والجماعيةة
ومهارات التدخل المهني ،كما خضع لك الممارسة لتيد المهنة لتتسد ممارستهد بالفعالية والكفاء اللهيب.)50 ،2102 ،
وذلك مةن منطلةأ

دور اإلخصةائي االجتمةاعي يتناسةب يرديةا مةع مةا لةدى اإلخصةائي مةن جةد ونوعيةة المعرفةة ومسةتوى

المهةةار ودرجةةة االلتةةزام بتةةيد و خالقيةةات المهنةةة ،ممةةا يظهةةر اجةةة اإلخصةةائي االجتمةةاعي المسةةتمر إلةةى اكتسةةاب المزيةةد مةةن
المعارف والمهارات والخبرات بما يصتل شخصيته المهنية ويلخص البا ا متطلبةات اإلخصةائي االجتمةاعي بمراكةز التأهيةل
الشامل بما يليد متطلبات معرفية ،متطلبات مهارية ،يتناول فيها البا ا المتطلبةات المعرفيةة والمهاريةة التةي يحتاجهةا بمراكةز
التأهيةةل الشةةامل فةةي مجةةال عملةةه الخدمةةة االجتماعيةةة ،المتطلةةب المعرفةةيد سةةهد المعةةارف المهنيةةة فةةي طةةوير األداء لةةدى
األخصائيين االجتماعيين ،لذا يجةب

عتمةد علةى المعةارف التةي عطةي فاعليةة و سةاعد علةى فهةد ودراسةة السةلو اإلنسةاني

ودوافعه والعوامل المؤثر فيه ،واألساس المعرفي للخدمة االجتماعية البطانية.)2112 ،
المعارف الموجود لةدى العلةوم وثيتةة الصةلة بالخدمةة االجتماعيةة وهةي مختةار ومنتتةا وموةفةة لتةتالءم مةع ممارسةة الخدمةة
االجتماعية فالممارسة المهنية هي الموجه لعمليات االنتتاء والتوةيف في ثد التطةوير ،والطةرق الثةانيد هةو الخبةرات المسةتمد
من ممارسة الخدمة االجتماعية في الميةدا االجتمةاعي والتةي ينةت عنهةا عميمةات و شةبه عميمةات يتفةأ عليهةا مهنيةا كطةرق
الممارسة األساسية خدمة الفرد -خدمة جماعة -نظيد مجتمع) والطرق السةائد كطةرق األخةرى اإلدار – البحةا فةي الخدمةة
االجتماعيةة  -السياسةةة والتخطةةيج االجتمةةاعي) ومبةادة الخدمةةة االجتماعيةةة ،ونمةةاذج الممارسةة المهنيةةة نمةةوذج ةةل المشةةكلة-
اال جاه النفس االجتماعي -سلوب التدخل في األزمات) ،و مةا الطريةأ الثالةا فهةو المكةو مةن نتةائ األبحةاث و سةتفيد المهنةة
كثر من األبحاث التي تيس عائد التدخل المهني و تحتأ من فاعلية نماذج الممارسة المهنية والغائب

كو بحاثا جريبيةة

و األبحاث الهادفة إلى حسين داء مهنة الخدمة االجتماعية لوةائفها بشكل عام خليفة وعوض.)20 ،0992 ،
وإ االهتمام باألساس المعرفي الذي ستند إليه الخدمة االجتماعية قد صبح بمثابة الشري لنجةاح الممارسةة المنيةة وفةي الوقةت
نفسه صبح محكا يتيس فاعلية الممارسةة المهنيةة للخدمةة االجتماعيةة وقةد دى االهتمةام باألسةاس المعرفةي للخدمةة االجتماعيةة
إلى ا جاه مدارس الخدمة االجتماعية نحو وضع صورات شاملة لما يجب

حتوي عليه العمليةة التعليميةة و تصةل المعةارف

بشةةتين المعةةارف المر بطةةة بةةأفراد الدراسةةة التةةي يبحةةا فيهةةا البا ةةا علةةى مراكةةز التأهيةةل الشةةامل ومعةةارف ةةر بج بالجوانةةب
النظري ة والعلوم المر بطة بالجوانب النفسية والطبية التي فيد عينة الدراسة في مركز التأهيل الشامل

مد.)2110 ،

بينما يأ ي المتطلب الثاني وهو المتطلب المهارى بأ

منح المهار التدر للممارس المهني على وةيةف النظريةات والمعةارف

والخبةةرات والمبةةادة المهنيةةة لتنميةةة دائةةه فةةي مجةةاالت الممارسةةة لتحتيةةأ عمليةةة المسةةاعد لكافةةة نسةةاق التعامةةل فةةي المواقةةف
المتعدد بسهولة واقتصاد في الوقت والجهد على.)59 ،0995 ،
لذلك من الضروري

يستخدم اإلخصائي االجتماعي مجموعة من المهارات األساسية مع جميع العمالء بهدف اكتساب الثتةة

وإزالةةة مخةةاوف العميةةل وإعطائةةه شةةعورا باألمةةا وبنةةاء االر بةةاي الشةةعوري المهنةةي ينةةه وبةةين العميةةل وعةةن يريةةأ اسةةتخدام
اإلخصائي االجتماعي لهةذه المجموعةة مةن المهةارات فأنةه يسةتطيع

يتعةرف علةى جوانةب المشةكلة و بعادهةا وجمةع الحتةائأ

المر بطة بها و تضمن المهارات األساسية الالزمة لإلخصائي االجتماعي بمراكز التأهيل الشامل كال من مهار اال صال وهي
المر لة األولى في اللتاء بةين اإلخصةائي االجتمةاعي وذوي اإلعاقةة الموجةودين بمراكةز التأهيةل الشةامل ويسةتخدم اإلخصةائي
مجموعة من المهارات األساسية مع جميع العمالء بهدف اكتساب الثتة وإزالة مخةاوف العميةل وإعطائةه شةعورا باألمةا وبنةاء
االر باي الشعوري المهني بينه وبين العميةل وعةن يريةأ اسةتخدام االخصةائي لهةذه المجموعةة مةن المهةارات فأنةه يسةتطيع
يتعرف على جوانب المشكلة وإبعادها وجمع الحتائأ المر بطة بها مجاهد.)2111 ،

 .1.1مشكلة الدراسة:
يتناول البا ا فةي مشةكلة الدراسةة التعةرف علةى المتطلبةات المعرفيةة والمهاريةة مةن خةالل اسةتخدام المةنه النةوعي بةالمركز
الشامل ،وذلك من خالل جربته الشخصية كإخصائي اجتماعي في المسةتتبل وكيفيةة وةيةف لةك المعةارف والخبةرات المهنيةة
مع الحاالت الموجود بالمركز لتأهيلها واالستفاد من لك الخبرات.
بتغير النظر إلى ا لمعاقين باعتبارهد يعانو العجز وعةدم التةدر وذلةك بعةد إصةدار اإلعةال العةالمي لحتةوق اإلنسةا الصةادر
عن الجمعية العامة لألمد المتحد عام 0921م ،يا در المجتمع الدولي
مراعا ها و

له الحأ في

للمعاق اجات البد من لبيتهةا و توقةا البةد مةن

نحترم كرامته اإلنسانية و يتمتع بحيةا الئتةة مةا تةرب إلةى الحيةا الطبيعيةة و يكةو لةه نفةس

الحتوق المدنية والسياسية التي لغيره من بني البشر البطانية.)2112 ،
و ستهدف مراكز التأهيل المهنةي للمعةوقين بالمملكةة ةدريب المعةوقين علةى مهةن مناسةبة لتةدرا هد ،مةنح شةهادات التأهيةل لمةن
انتهةةى ةةدريبيهد واجتةةازوا االختبةةارات بنجةةاح ،شةةغيل مةةن يةةتد دريبةةه فةةي الوةةةائف الحكوميةةة والمؤسسةةات الخاصةةة ،افتتةةاح
مشروعات فردية و جماعيةة لعةدد مةن خريجةي المركةز ومتابعتهةا للتأكةد مةن نفعهةا وجةدواها االقتصةادية لةه ،صةرف بطاقةات
خفيض إركاب للمعوق ومرافأ له صالح.)2112 ،
ولتد وضحت البرام البيولوجية الطبية والنفسية واالجتماعية خالل السنوات الماضية وجود غييرات مجتمعية جاه المعاقين،
محورها األساسي هو زايد االهتمام المجتمعي للمعاقين ،ويعتبر المعاقين من سن ف ةات المجتمةع اجةة إلةى خةدمات الخدمةة
االجتماعيةة لةةذلك يعتبةةر هةةذا المجةال مةةن ميةةادين التخصةةص فةةي الخدمةة االجتماعيةةة لةةذلك يعتبةةر مةن هةةذال المجةةال مةةن ميةةادين
التخصةةص فةةي الخدمةةة االجتماعيةةة و يةةا ينتشةةر األخصةةائيو االجتمةةاعيو اللةةذين يرعةةو النوعيةةات المختلفةةة مةةن المعةةاقين
وهةةدف الخدمةةة االجتماعيةةة هنةةا هةةو مكةةين المعةةاق مةةن

يتوافةةأ مةةع البي ةةة االجتماعيةةة المعتةةد والعمةةل علةةى هي ةةة الظةةروف

المناسبة بين اال صاالت االجتماعية الواقعة من اإلعاقة و العمل مع المعاقين خليفة.)2102 ،

والممارسةةة المهنيةةة لمهنةةة الخدمةةة االجتماعيةةة فةةي مجةةال اإلعاقةةة لهةةا دورهةةا الهةةادف مةةن خةةالل قيةةام األخصةةائي االجتمةةاعي
بمس وليا ه المهنية ،وكلما كا األخصائي ملما بالمهارات المهنية المناسبة كلما كا دوره كثر فعاليةة ،ونجةد
التي يجةب

هةد المهةارات

يتحلةى بهةا األخصةائي االجتمةاعي داخةل المركةز مهةار االكتشةاف المبكةر لحةاالت اإلعاقةة و يضةا مهةار إقامةة

عالقة مهنية ناجحة سواء مةع العمةالء و مةع فريةأ العمةل كمةا نجةد

مةن هةد المهةارات المهنيةة التةي يحتةاج إلةى اسةتخدامها

األخصائيين االجتماعيين في مجال اإلعاقة هي مهارات تدير الموقف ومهار العمل الفريتي سر ا .)0995 ،
مةةن هنةةا يمكةةن حديةةد دور اإلخصةةائي االجتمةةاعي فةةي ةةوفير المتطلبةةات المعرفيةةة والمهاريةةة الالزمةةة لألخصةةائي االجتمةةاعي
بمراكز التأهيل الشامل ليكو قادرا على وفير الرعاية الكاملة إلخواننا المعاقين ذوي الحاجات الخاصة من األيفال والبةالغين
بمراكز التأهيل الشامل.

 .1.1أسئلة الدراسة:
ينحصر مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسيد
 ما هي المتطلبات المعرفية والمهارية لألخصائي االجتماعي في مراكز التأهيل الشامل؟وينبثأ من هذا التساؤل العام التساؤالت الفرعية األ يةد
 .0ما هي المتطلبات المعرفية لتيام األخصائي االجتماعي بدوره في مراكز التأهيل الشامل؟
 .2ما المتطلبات المهارية لتيام األخصائي االجتماعي بدوره في مراكز التأهيل الشامل؟
 .3ما هي معوقات دور األخصائي االجتماعي في مراكز التأهيل الشامل؟

 .1.1أهداف الدارسة:
هدف الدراسة الحالية إلىد
 .0حديد المتطلبات المعرفية الالزمة لنجةاح عمةل األخصةائي االجتمةاعي فةي رعايةة ذوي اإلعاقةات بمراكةز التأهيةل
الشامل.
 .2حديد المتطلبات المهارية الالزمةة لنجةاح عمةل األخصةائي االجتمةاعي فةي رعايةة ذوي اإلعاقةات بمراكةز التأهيةل
الشامل.
 .3الكشف عن معوقات األخصائي االجتماعي للعمل في مراكز التأهيل الشامل.

 .1.1أهمية الدراسة:
أوالً :األهمية النظرية:
 .0قلةةة الدراسةةات التةةي بحثةةت المتطلبةةات المعرفيةةة والمهاريةةة لألخصةةائيين االجتمةةاعيين فةةي الةةوين العربةةي عمومةةا
والخلي العربي خصوصا وندر ها في المملكة العربية السعودية.
 .2محاولة إلتةاء الضةوء علةى إيةار نظةري يضةاف لأليةر التةي ناولةت المتطلبةات المعرفيةة والمهاريةة لألخصةائيين
االجتماعين بمراكز التأهيل الشامل.

 .3ف ة ذوي اال تياجات و المعوقين من الف ات التي ا سع االهتمام بها في المر لةة الحاليةة ،نظةرا للشةعور المجتمعةي
بأهمية

أخذ هذه الف ة توقها ،و

شار بفاعلية في كل منا ي الحيا وخاصة التنموية منها.

 .2همية أهيل المعوقين التأهيل الشامل الذي يتيح لكل معوق الفرصة الستعاد قدر و كثةر قةد فتةدها نتيجةة اإلعاقةة
و استثمار الطاقات والتدرات المتبتية.
 .5همية دور الخدمة االجتماعيةة فةي فعيةل محةددات التأهيةل المهنةي الشةامل للمعةوقين كممارسةة عامةة و كممارسةة
تليدية بطرقها الثالثة.
 .2همية طةوير مراكةز التأهيةل الشةامل بالمملكةة بصةفة عامةة و بالريةاض بصةفة خاصةة بمةا يسةمح بتيسةير خةدمات
و نشطة ميسر وصادقة عبر عن طوير الرعاية االجتماعية للمعوقين.
ثانياً :األهمية التطبيقية:
 .0تديد استبانات لتياس المتطلبات المعرفية والمهارية لدى االخصائيين االجتماعيين .إعدادد البا ا.
 .2فعيةةل المحةةددات المعرفيةةة والمهاريةةة فةةي اختيةةار االخصةةائيين الةةذين يرغبةةو يعملةةو فةةي مثةةل هةةذه المراكةةز قبةةل
التعيين.
 .3يمكن

ساعد هذه الدراسة في وضع صور متترح لألخرين من االخصائيين العاملين بمراكز التأهيل الشامل.

 .1.1مفاهيم الدراسة:
شمل الدراسة مجموعة من المصطلحات وهةيد المتطلبةات المعرفيةة ،المتطلبةات المهاريةة األخصةائي االجتمةاعي ،وفيمةا يلةي
وضيح لكل منهماد
 المتطلبات المعرفية:و عرف المهار بأنها" التدخل مع العديد مع فروع المعرفة ويعتمد بشكل واسع على العلةوم االجتماعيةة والسةلوكية وإنةه سةاس
التدخل المهني ويتضمن نظريات عن يرق ونماذج الممارسة المهنية ابراهيد0912 ،م).
يعرفها البا ا اجرائيا" بأنها مجموعةة المعةارف التةي تةوفر فةي اإلخصةائي اإلجتمةاعي مةن يةا اكتسةاب معةارف وخبةرات
علمية ونظريات مكنه من التعامل معه بشكل جيد.
 المتطلبات المهارية:و عرف المهار بأنهةا " التةدر علةى داء نشةاي معةين بفاعليةة وباسةتمرار عبةر قتةر زمنيةة كمةا تضةمن التةدر علةى اسةتخدام
و طبيأ المعرفة المهنية بحيا عتمد على شخصية الممارس والتاعد العلمية والتتنية قاسد2115 ،م).
ويعرفه البا ا إجرائياد مجموعة المتطلبات المهاريةة التةي يجةب وافرهةا فةي اإلخصةائي االجتمةاعي بمراكةز التأهيةل الشةامل
لكي يكو قادرا على وفير الخدمة بمركز التأهيل الشامل.

 اإلصخااي اإلتتماع :هو التوى المهنية للخدمة االجتماعية وهد المسؤولين عن التيام بأنشطتها المهنية ولتد وضعت مداخل مختلفة لالستفاد مةن هةذه
التوى المهنية ار كزت على حديد دوارها واألنشطة المهنية فةي مجةاالت الممارسةة للخدمةة االجتماعيةة و اجتهةا إلةى الكفةاء
والمهار والعامل التنظيمي والتعاو مع نسأ العميل باإلضافة إلى قيامها بأدوار خدمية سليما 2115 ،د ص.)22
ويعرفهها الباحههث إتراييهها" هةةو ذلةةك الشةةخص الةةذي يحمةةل متطلبةةات معرفيةةة ومهاريةةة يسةةتطيع مةةن خاللهةةا مواجهةةة المشةةاكل
الموجود لدى الف ات الخاصة بمراكز التأهيل الشامل و عرف بالفهد والتفسير لتحليل محتوى البيانات المسجلة.

 .1اإلطــار النظــري والدراسات السابقة.
مهيـدد
يحتوي الفصل على اإليار النظري والمفاهيمي للدراسة الحالية والتي شتمل على المفاهيد األساسية في الدراسة للتعرف علةى
يبيعتهةةا التةةي كةةو ساسةةا ينطلةةأ منةةه البا ةةا لبنةةاء دراسةةته الةةذي يتةةدم فةةي هةةذه الدراسةةة يةةا يهةةدف إلةةى معرفةةة المتطلبةةات
المعرفية والمهارية لإلخصائيين اإلجتماعيين بمركز التأهيل الشامل بالمدينة المنور  ،وفيما يلي سةوف يتنةاول البا ةا فةي هةذا
الفصل الخلفية النظرية لمتغيرات الدراسة وفتا لآل يد

 .1.1اإلطار النظري:
 .1.1.1المتطلبات المعرفية والمهارية.
ختلف المعرفة عن المعلومات في نها صيلة المزج بين المعلومات والخبر والمدركات الحسية كمةا يختلةف رصةيد المعرفةة
لدى الشخص الوا د من وقت إلى خر بحصوله على معلومات وخبرات جديد كما يختلةف رصةيد المعرفةة مةن شةخص ألخةر
نظرا إلى اختالف البي ة التي يعيش فيها كل منهما واختالف التجارب والدراسة والخبر التةي يحصةل عليهةا ابةراهيد2119 ،د
ص.)01
 مفهوم المتطلبات المعرفية:خ تلف المعرفة عن المعلومات في نها صيلة المزج بين المعلومات والخبر والمدركات الحسية كمةا يختلةف رصةيد المعرفةة
لدى الشخص الوا د من وقت إلى خر بحصوله على معلومات وخبرات جديد كما يختلةف رصةيد المعرفةة مةن شةخص ألخةر
نظةةرا إلةةى اخةةتالف البي ةةة التةةي يعةةيش فيهةةا كةةل منهمةةا واخةةتالف التجةةارب والدراسةةة والخبةةر التةةي يحصةةل عليهةةا السةةكري،
.)2111
و عرف بأنها" التجمع التراكمي للمعلومات والنتائ العلمية والتةيد والمهةارات والمنةاه التةي اسةتخدمت و تيةيد مةا ةد التوصةل
إليه من نتائ ومعلومات وخبرات ومعارف وهي مسةتتا مةن األبحةاث والدراسةات الخاصةة باألخصةائيين االجتمةاعيين والبنةاء
النظري والدراسات العلمية للظواهر ذات األهمية للخدمة االجتماعية ومن الخبرات المدونة والممارسةة المباشةر لألخصةائيين
االجتماعيين ومستتا يضا من المعلومات المتا ة من العمالء والعلماء المهنيين بفروع العلوم األخرى والمعلومات العامة عةن

المجتمع بو المعايي2111 ،د ص.)011
كما عرف يضأ" التداخل مةع العديةد مةن فةروع المعرفةة ويعتمةد بشةكل واسةع علةى العلةوم االجتماعيةة والسةلوكية و نةه سةاس
التدخل المهني ويتضمن نظريات عن يرق ونماذج لممارسة المهنية السنهوري2112،،د ص.)230
 مفهوم المتطلبات المهارية:يشير مفهوم المهار في اللغة العربية إلى الخدمةة فةي شةيء ويتةال مهةر الشةيء ومهةر بةه مهةار الحكمةة وصةار بةه اذقةا فهةو
ماهر رضا.)0911 ،
عرف المهار بأنها" التدر على داء نشاي معين بفاعلية وباستمرار عبر فتر زمنية كما تضمن التدر على استخدام و طبيأ
المعرفة المهنية بحيا عتمد على شخصية الممارس والتاعد العلمية والتتنية السنهوري.)0992 ،
كما نها عني االختيار الواعي للمعرفةة الوثيتةة الصةلة بالمسة ولية المهنيةة المطلوبةة مةن االخصةائي االجتمةاعي بحسةب يبيعةة
مجال الممارس ثد دمجها مع قيد الخدمة االجتماعية للتيام بنشاي مهني مناسب قاسد.)2115 ،
كما نها عرف بأنها التدر علةى اسةتخدام المعلومةات بفاعليةة والتنفيةذ واالنجةاز بسةهولة ويسةر والمهةار المهنيةة هةي األنشةطة
التي نت من ثالث عمليةات داخليةة هةي االختيةار الةواعي لكةل مةن المعلومةات والهةدف المهنةي هةو فاعةل المعلومةات التةي ةد
اختيارها مع التيد المهنية بو المعايي.)2113 ،
و عرف المهار بأنهةا " التةدر علةى داء نشةاي معةين بفاعليةة وباسةتمرار عبةر قتةر زمنيةة كمةا تضةمن التةدر علةى اسةتخدام
و طبيأ المعرفة المهنية بحيا عتمد على شخصية الممارس والتاعد العلمية والتتنية بشير.)0912 ،
ويعرفها البا ا إجرائيا بأنها" التدر على داء نشاي معين بفاعلية وباستمرار المهنية المطلوبةة مةن االخصةائي بحسةب يبيعةة
مجال الممارسة ثد دمجها مع قيد الخدمة االجتماعية للتيام بنشاي مهني مناسب.
 أنواع المعرفة ومكوناتها األساسية:المعرفة صف راكد الخبرات والتجارب و ساليب نظيمها و نتسد المعرفة إلى عد نواع من بينهاد
 .0المعرفةةة الحسةةيةد وهةةي لةةك المعةةارف المتراكمةةة البسةةيطة التةةي اسةةتطاع اإلنسةةا

يجمعهةةا عةةن يريةةأ اسةةتخدام لحواسةةه

البسيطة ومن بينها مال ظة الظواهر مال ظة بسيطة غير متصود .
 .2المعرفة الفلسفية التأمليةد وهي ذلك النوع من المعرفة الذي يبعد عةن اسةتخدام الحةواس دائمةا ويتةوم علةى الةة مةن التفكيةر
والتأمل في األسباب البعيد و غلبها يدور ول عالد الميتافيزيتا.
 .3المعرفة العلمية التجريبيةد وهي التي جاءت في مر لة متأخر من طور العتل اإلنساني ونضجه يا استطاع

يتجةاوز

المةةر لتين السةةابتتين ويفسةةر الظةةواهر فسةةير علميةةا يةةربج بةةين لةةك الظةةواهر ربطةةا موضةةوعيا فهمةةي و خةةرو 2101،د
ص.)12
ويشار إلى حديد نواع خرى للمعرفة في اآل يد

 .0المعرفة العلميةد وهي لك المعرفة التي عتمد على النظريات العلمية ونتائ الدراسةات والبحةوث التةي تبةع المةنه العلمةي
بكل محتويا ه وخطوا ةه ويجةب

يةر بج لةك المعرفةة بالمضةمو العلمةي بالتنميةة ومتطلبا هةا وكةذلك الخدمةة االجتماعيةة

ويمكن الحصول على المعرفةة مةن المصةادر التاليةة) المراجةع العلميةة -المةؤ مرات والنةدوات -الرسةائل العلميةة -المجةالت
العلمية).
 .2المعرفة المهنيةة المتخصصةةد هةي المعرفةة المتخصصةة فةي المجةاالت المختلفةة سةواء االقتصةادية و االجتماعيةة علةى
ركز لك المعرفة على كيفية وضع اإليار المناسب وانجازها وكذلك فإ معرفة الخدمة االجتماعية تضمن التعةرف علةى
الطرق المهنية للخدمة االجتماعية و هد مجاال ها وكيفية الممارسة لتحتيأ هداف التدخل المهني ار بايا بالمبةادة واألسةس
المهنية والمهارات.
 .3المعرفة المؤسسيةد وهي المعرفة الخاصة بالمؤسسات التي يمكن
المهنية في الخدمة االجتماعية يا

ؤدي دورها وكذلك المؤسسةات التةي هةتد بالممارسةة

لةك المؤسسةات تضةمن معرفةة متعةدد سةواء مةن يةا داء وةيفتهةا و مةن يةا

األهداف التي سعى إليها وكذلك كيفية قيام فريأ العمل بأدواره ويمكن

نحدد هد جوانب المعرفة على النحو التاليد

 معرفة اريخ المؤسسة ونشا ها و طورها.
 المعرفة الخاصة بوةيفة المؤسسة من يا األهداف والشروي والفلسفة التي توم عليها المؤسسة.
 معرفة المجاالت التي عمل فيها المؤسسة.
 معرفة نوع العمالء المستفيدين.
 معرفة عالقة المؤسسة بالمجتمع.
 .2المعرفة المجتمعيةد وهي لك المعرفة الخاصة بالمجتمع سواء كا مجتمعا محليا م قوميةا م عالميةا ومةن الضةروري
استخدام لك المعرفة في حتيأ هداف الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية ويجةب

تضةمن لةك المعرفةة الجوانةب

األ يةد


طور المجتمع خالل المرا ل المختلفة.



هد مشكالت المجتمع التي واجه عمليات الممارسة.

 موارد وامكانيات المجتمع البشرية والمادية.
 مؤسسات المجتمع المدنية والحكومية.
 مجاالت المجتمع التي لها ولويات في دراستها والعمل معها.
 التوى المؤثر في المجتمع خاصة التوى البشرية و وزيعها.
 نظد اإلدار في المجتمع من خالل التنظيمات الحكومية والشعبية مختار0992 ،د ص.)2
 المكونات األساسية ف المعرفة: .0التوى البشةرية التةي كةو المعرفةة و حةددها و صةنفها و رسةلها إلةى األيةراف المختلفةة السةتخدامها والتةوى البشةرية
المكونة للمجتمع المعرفي هي التوى المتعلمة والمدربة علةى اسةتخدام وانتةاج التتنيةات الحديثةة فةي مجةال المعرفةة مةن

جهز نوعية و نظمة وبرام كذلك تضمن التوى البشرية التادر على إدار هذا النشاي والمؤهلة لتوجيةه اسةتخداما ه
و حديد األهداف المرجو منه.
 .2الج وانب المادية التي ظهةر فةي شةكل األجهةز والو ةدات الرئيسةية التةي سةتتبل المعلومةات المعرفيةة والحفةاة عليهةا
و شغيلها بما يتمشى مع اال تياجات الالزمة إليها.
 .3التعامةةل مةةع المعرفةةة مةةن خةةالل الوسةةائل واألسةةاليب المختلفةةة مثةةل بةةرام الحاسةةبات سةةواء كانةةت لةةك البةةرام بةةرم
طبيتية م برام مساعد ويشمل ذلك يضا المطبوعات على اختالف نواعها.
 .2وةيف المعرفة على اختالف نواعها والمتصود كيفية استخدام المعرفة بالشكل المناسب لها وفي المجةاالت المر بطةة
بها على

يواكب ذلةك التطةور المعرفةي المسةتمر و

ظهةر المعةارف الحديثةة فةي الممارسةات المختلفةة تةى ؤكةد

همية لك المعرفة في الممارسة المهنية والعمل.
 .5اإلداريات وهي مجموعة السياسةات والتةوانين واللةوائح المنسةتة والموجهةة السةتخدام الجوانةب المعرفيةة والهادفةة إلةى
شجيع كل فرد نحو االستفاد من لك المعرفيات و وةيفها بالشكل المناسب سليما 2115 ،د ص.)23
 المعرفة المرتبطة بالخدمة االتتماعية:من المعروف

الخدمة االجتماعية تعامل مع خصصات مختلفة يبتا لألهداف التةي سةعى إليهةا فلةو كانةت مجةاالت الخدمةة

االجتماعية هتد بالعمل مع المجال الطبي كا البد من دراسة هذا المجال و حديد مشكال ه وبالتالي كا البد من الحصول على
المعرفة التخصصية و حليلها والتعامل معها من الجوانب اال يةد
 .0حديد المعرفة التخصصية المر بطة بالخدمة االجتماعية والتعرف على اإليار العام المناسب لألهداف التي سعى إليها.
 .2التعرف على المصادر التي يمكن الحصول عليها.
 .3حديد العالقة بين المكونات المعرفية والخدمة االجتماعية.
 .2التعرف على كيفية استخدام المكونات المعرفية والممارسة المهنية للخدمة االجتماعية.
 .5حديةةد هميةةة التعةةرف علةةى الجوانةةب المعرفيةةة واإلسةةتناد عليهةةا كتاعةةد ساسةةية فةةي الخدمةةة االجتماعيةةة عطيةةة2112 ،د
ص.)51
 المهارة ف الخدمة االتتماعية:متلةةك الخدمةةة االجتماعيةةة العديةةد مةةن المهةةارات المتنوعةةة التةةي صةةلح لكافةةة المواقةةف لةةذا مةةن المناسةةب

نسةةتخدم مصةةطلح

المهارات لعنصر النتل في الممارسة ومصطلح الماهر عند مناقشة الطرق و األسلوب الذي يتد به استخدام لةك المهةارات فةي
ضوء ذلك ر ب كال من  Federico، Ronald،Betty Bearعناصر المهارات األساسية الالزمة في ربعة محاور وهيد
 .0مهار جمع البيانات.
 .2الحاجة لنمو على األخرين.
 .3مهار التأثير على األخرين.
 .2مهار التخطيج والتتويد.

ولتد وضعوا قائمة بالمهارات الالزمة لتلك المحاور د حديدها في عشر كفاءات والتي منها استمدت هةذه المهةارات و شةاروا
األخصائي االجتماعي الممارس يجب

إلى

يكو قادر علىد

 .0معرفة و تيد المواقف وذلك من خالل فهمه لطبيعة العالقةة بةين العمةالء والمؤسسةة والتةي تبلةور فةي نتةاي ربةع وهةي
التدعيد -التحديد -الحماية و الوقاية -اإلنهاء).
 .2طوير و نفيذ الخطج بما يحسن من وضاع من يتعامل معهد.
 .3استكشاف األهداف التي يمكن من خاللها الحد من لك المشكالت.
 .2المساهمة في ل المشكالت و نمية قدرات الناس.
 .5التدخل بشكل فعال بالنيابة عن ف ات السكا الضعيفة والمطالبة بحتوقهد.
 .2المشاركة الفعالة مع االخرين في خلأ مصار ومورد جديد .
 .1العمل على تويد األهداف التي حتتت من خطة التدخل.
 .1المسةةاهمة فةةي حسةةين الخدمةةة المتدمةةة مةةن خةةالل إلمامةةه بأسةةاس معرفةةي مناسةةب و مسةةكه بمعةةايير خالقيةةات المهنةةة
عماشة2112 ،د ص.)032
 .1.1.1اإلصخااييين االتتماعيين.
-

مفهوم األخصائي االجتماعي كممارسد

يشكل األخصائيو االجتماعيو التوى المهنيةة للخدمةة االجتماعيةة وهةد المسة ولين عةن التيةام بأنشةطتها المهنيةة ولتةد وضةعت
مداخل مختلفة لالستفاد من هذه التوى المهنية ار كزت على حديةد دوارهةا واألنشةطة المهنيةة فةي مجةاالت الممارسةة الخدمةة
االجتماعية و اجتها إلى الكفاء والمهار والعامل التنظيمي والتعاو مع نسأ العميل باإلضافة إلى قيامها بأدوار خدمية.
ومصطلح خصائي اجتماعي يشير إلةى ف ةة متجانسةة مةن نا يةة و ةد المؤهةل العلمةي األساسةي باإلضةافة إلةى و ةد االنتمةاء
لمهنة الخدمة االجتماعية ومن نا ية خرى يشير هذا المصطلح يضا إلى ف ة غير متجانسة من يا اإلعداد المهنةي ومسةتوى
األعمال التي مارس في نطاق المهنة الوا د المسيري2112 ،د ص.)053
ويتركز دور األخصائي االجتماعي في إيار هداف الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية فيما يليد
 .0مساعد الناس لزياد كفاء هد وقدر هد على ل المشاكل و التكيف معها من خالل مساعد هد على اختيار فضل
البدائل لمواجهة لك المشكالت.
 .2مساعد الناس في الحصول على الموارد المتا ة و وجيههد إلى االستفاد من المؤسسات التي تدم الخدمات التي
يحتاجو إليها.
 .3زياد استفاد الناس من المؤسسات وزياد جاوب لك المؤسسات معهد.
 .2سهيل التفاعالت بين األنساق المختلفة في البي ة االجتماعية.
 .5التأثير في التفاعالت بين المؤسسات المجتمعية من خالل التيام بأنشطة نسيتية.

 .2التأثير على السياسات االجتماعية يا

من هداف الممارسة العامة النهوض بالسياسات والتشريعات التي دفع

من مستوى البي ة االجتماعية والمساهمة في ل مشاكل األفراد واألسر والجماعات والمجتمعات بل السعي إلى
معرفة واكتشاف األسباب المجتمعية لتلك المشاكل و دعيد الجهود التي حسن من البي ة ار بايا باألهداف الوقائية
الراشد2102 ،د ص.)11
-

الموتهات النظرية للدراسة:

نطلأ الدراسة الراهنة من منظور متكامةل وهةو ينتتةي مةن المةداخل والنظريةات مةا يتناسةب مةع حتيةأ هةداف وهةذا المنظةور
يعتمد على ثالثة نظريات هيد
 .0نظرية الدور :يعرف الدور بأنه الممارسةة التةي يتةوم بهةا األخصةائي اإلجتمةاعي بحةد إعةداده المهنةي سةواء مةع األفةراد و
الجماعات و المجتمعات لتحتيأ هداف الخدمة اإلجتماعية ويشير الدور إلى الجانب الدينامي للمركز فبينما يشةير المركةز
إلى مكانة الفرد في النسأ االجتماعي فإ الةدور يشةير إلةى نمةوذج السةلو الةذي يتطلبةه المركةز ويتحةدد سةلو الفةرد فةي
ضوء وقعا ه و وقعات األخرين منه وهةذا يتةأثر بفهةد الفةرد واألخةرين للحتةوق والواجبةات المر بطةة بمركةزه اإلجتمةاعي
و ةةدود الةةدور تضةةمن لةةك األفعةةال التةةي تتبلهةةا الجماعةةة التةةي يتعامةةل معهةةا التةةائد بالةةدور فةةي ضةةوء مسةةتويات السةةلو
المر بطة بثتافة معينة نفس المرجع السابأ ،ص.)91
 .2نظرية األنساق :النسأ هو الكل ويتكو من مجموعة نساق فرعية هذه األنساق الفرعية كو في الة ديناميكيةة مسةتمر
بحا

كل نسأ فرعي يتفاعل باستمرار مع باقي األنساق الفرعية األخرى ويؤثر فيها ويتأثر بها ويةؤدي فةي النهايةة إلةى

حتيأ هداف البناء الكلي الذي يتكو منها كما يعرف بأنه كل متكامل يتكو من جزاء بينها اعتماد متبادل ويتةأثر ويةؤثر
كل جزء باألجزاء األخرى ويوجد النسأ في واز دينامي مستمر و را دائد سواء داخل النسةأ و مةع البي ةة الخارجيةة
المحيطة به و تسد نظرية األنساق بالتاليد
-

نها تعامل مع األجزاء في إيار الكليات على ساس التأثير المتبادل بين الجزء والكل.

-

ركز على مفهوم المعلومات المتا ة عن األنساق.

-

هتد بالتعامل مع المشكالت في إيار بعادها و شكالها المتعدد .

-

تيح استخدام نماذج متداخلة لتحتيأ األهداف المراد الوصول إليها محمود2105 ،د ص.)052

جاء اختيار البا ا لنظريتي الدور والنسأ لما لهد أثير إيجابي في متغيرات الدراسة فةإذا ركزنةا علةى سةبيل المثةال علةى دور
اإلخصائي اإلجتماعي نجد بتعامله مع المعاقين بالمراكز يعتبةر دور إنسةاني وال يةتد االسةتغناء عنةه كعمةل مهنةي اجتمةاعي مةع
لك الف ات فاختيار البا ا لنظرية الدور يرجع إلى عزيز مكانة اإلخصائي اإلجتماعي و عامله مع المعاق سةواء كانةت إعاقتةه
ركية و عتلية ،بينما أ ي نظرية النسأ في الختيار البا ا مركز التأهيل الشامل باعتباره نسأ كلي يتكو من مجموعةة مةن
األنسةةاق الفرعيةةة تمثةةل فةةي االخصةةائيين االجتمةةاعيين -الخةةدمات المتدمةةة لف ةةات المعةةاقين -البةةرام المتا ةةة التةةي يوةفهةةا
االخصائي االجتماعي) و لك كو النسأ الكلي لذلك يأ ي دور نظرية النسأ بتأثيرها الشامل.

-

اإلصخااي االتتماع كممارس عام ف مجال مراكز التأهيل الشامل:

عد مهنة الخدمة االجتماعية من برز المهن التةي ضةبج كافةة جوانةب الحيةا اإلنسةانية ومجاال هةا المتعةدد كالمجةال المدرسةي
والصةةحي والعمةةالي والتنمةةوي والخيةةري ومةةن بةةين المجةةاالت الةةت يتوصةةف بأنهةةا ذو هميةةة خاصةةة مجةةال العمةةل التطةةوعي
والخيةري فالعالقةةة الوثيتةةة التةةي ربطةةت المهنةةة بالمؤسسةةات التطوعيةةة منةةذ نشةةأ ها حةةتد ذلةةك كمةةا

وجةةه التالقةةي بةةين المهنةةة

والعمل التطوعي والخيري زيد االهتمام والهتمام مهنة الخدمة االجتماعية بالعمل االجتماعي التطةوعي جوانةب متعةدد تمثةل
في االهتمام بالجوانةب البحثيةة وكةذلك االهتمةام بتعب ةة الطاقةات البشةرية و وعيتهةا و ةدريبها وكةذلك االهتمةام بةاإلدار والتنميةة
البشةةرية للمتطةةوعين والمتطوعةةات وكةةذلك للمؤسسةةات العاملةةة فةةي مجةةال العمةةل االجتمةةاعي الخيةةري السةةنهوري2112 ،د
ص.)232
و شير كل من Ashman & Graftonفي كتابهمةا المعنةو ب  understanding Generalist practiceإلةى
التدخل في الممارسة العامة فةي الخدمةة االجتماعيةة يتميةز بأربعةة خصةائص رئيسةية ،تمثةل األولةى فةي
المعرفة والمهارات والتيد التي عكس الطبيعة الفريد لمهنةة الخدمةة االجتماعيةة واألنيةة فةي

نمةوذج

النمةوذج قةائد علةى

نمةوذج التةدخل فةي المؤسسةات

العامة موجه ساسا نحو ل المشكالت التي ال تضةمن فتةج األفةراد ولكةن تضةمن يضةا الجماعةات والمنظمةات و تةى بعةض
السياسات االجتماعية وبعبار خرى

النموذج  )GIMيتضمن نساق الميكرو والميزو والماكر كأنساق للتغيير السةنهوري،

2112د ص.)233
و تمثل الخاصية الثالثة في

مدخل الممارسة العةام يفتةرض

ي مشةكلة يمكةن حليلهةا عمليةا والةتحكد فيهةا مةن خةالل مةدى

واسع من المفاهيد النظرية و خيرا فإ الخاصية الرابعة لنموذج )GIM

النموذج يستخدم يريتة محةدد لعمليةة ةل المشةكلة

لك التي تمتع بتدر هائل من المرونة في التطبيأ.
و تمثل الخاصية الرابعة في امتال مهنة الخدمة االجتماعية ساس معرفي متتدم ومتطور كما فيد الكتابات والبحةوث كيةف
األخصائيين االجتماعيين يمكن
نذكر

يكونوا كثر فعالية من مساعد الناس على ل مشكال هد وإضافة إلةى ذلةك فإنةه ال يمكةن

هنا استمار لكثير من المعارف علوم ومجاالت خرى مثل علةد الةنفس وعلةد االجتمةاع ومةن ثةد يطبةأ األخصةائيو

االجتماعيو هذه المعارف في مواقف الممارسةة المهنيةة و تضةمن هةذه المعةارف فهةد ديناميةات المواقةف التةي يمةر بهةا النةاس
وإدرا المهارات التي ميز العمل في مواقف محدد نفس المرجع السابأ).
واإليةةار النظةةري للمتطلبةةات المعرفيةةة والمهاريةةة لألخصةةائي االجتمةةاعي يتكةةو مةةن التاعةةد العلميةةة والمعرفيةةة المكونةةة مةةن
النظريات األساسية والمداخل العلمية التي يتعلمها ويتدرب عليها الممارس العام ثنةاء فتةر اإلعةداد المهنةي فةي كليةات ومعاهةد
الخدمة االجتماعية وهذا اإليار يتسع ليشمل ما يليد
 .0النظريات والمداخل األساسية التي شكل التاعد العلمية لمفهوم الممارسة العامة.
 .2نظرية األنساق والمنظور البي ي ومدى مساهمتها في حليل وفهد األنساق االجتماعية.
 .3نموذج النسأ االيكولوجي ومفاهيمه وار بايه بممارسات الخدمة االجتماعية.
 .2مفهوم التوى ومفهوم التمكين والنظر الحديثة لممارسة الخدمة االجتماعية سليما .)2115 ،

نظريات الممارسة العامة ف الخدمة االتتماعية:

-

نظريات ومداخل ساسية شكل هذه النظريات اإليار النظةري التطبيتةي للتةدخل المهنةي فةي الممارسةة العامةة مةن يةا حديةد
نساق العمالء ويبيعة المشكالت التي يتعامل معها األخصائي االجتماعي و فسير السلو اإلنساني والعالقةات بةين األشةخاص
وبين الجماعات وبعضها البعض والعالقة بين اإلنسا وبي ته ويبيعة التفاعل المستمر بينهما ونجد

هد هذه النظريات تمثل

في النظرية العامة ألنساق ونظرية األنساق البي ية والنموذج النستي االيكولوجي ومنظور مكين العميةل السةنهوري 2112 ،د
ص.)235
نظريات هتد بالتدخل والتأثير يا من الضروري االستفاد من النظريات واال جاهات التةي ةوفر للممارسةين األسةاليب الفنيةة
الضرورية واإلجراءات والخطوات العملية للتعامل بفعاليةة مةع المشةكالت المتنوعةة للعمةالء ومةن هةذه النظريةات واال جاهةات
جاه النظرية السلوكية والعال اإلدراكةي والمعرفةي والعةالج بةالواقع والعةالج األسةري ونظريةات العمةل االجتمةاعي ومةداخل
التدخل المهني األخرى رجب0913 ،د ص ص.)059 -051
-

دور األصخااي االتتماع ف مراكز التأهيل الشامل:

اهتمةةت مهنةةة الخدمةةة االجتماعيةةة بتتةةديد ممارسةةيها للخةةدمات اإلرشةةادية لعمالئهةةا منةةذ نشةةأ ها وفةةي إيةةار الممارسةةة اإلرشةةادية
للخدمة االجتماعية فإ األخصائي االجتماعي يهدف تديد المشور المهنية للوصول إلى نسب الطرق لعةالج المشةكلة الموقةف
اإلرشادي وهو قيامه بذلك ال يسعى لغرض الوصول إلى نسب الطرق لعالج المشكلة والتي عتبر وسيلة اال صةال المسةتخدمة
بينهما ولها دور فعال في نجاح دور األخصائي االجتماعي جبريل0991 ،د ص.)15
 .1.1.1مراكز التأهيل الشامل.
-

مفهوم التأهيل:

مفهوم التأهيل عن الكثير من المعاني التي وضح العديد من الجوانةب التةي تضةمنها عمليةة التأهيةل ذا هةا فالتأهيةل يعنةي إعةاد
التكيف والموائمة والتعليد والتدريب والتوجيه كما يشير إلى عد نواع منها التأهيل الطبي – التربوي – التعليمي – االجتماعي
– النفسي -المهني وغير ذلك من جوانب خرى تكامل في عملية التأهيل الو على ذلك فإ التأهيةل ال يمكةن

يتتصةر فتةج

على إعداد و دريب المعوقين بل البد و يشمل عمليات إعداد و دريب الكوادر الفنية واإلداريةة المتخصصةة التةي تةوم بتتةديد
نواع الرعاية المختلفة في مؤسسات ذوي اال تياجات الخاصة بكافة نواعها محمود2113 ،د ص.)222
-

مفهوم التأهيل الشامل للمعاقين:

نتصد به الخدمات واألنشطة المتكاملة التي تدم من خالل مراكز التأهيل الشةامل والتةي يةتد فيهةا إيةواء ةاالت شةديدي اإلعاقةة
الذين ال يمكن أهيلهد مهنيا نتيجة شد العجز و عدد اإلعاقة والتخلف العتلةي الشةديد وذلةك لتخفيةف العةبء عةن كاهةل سةرهد
و وفير الرعاية الصحية والنفسية لهد و أهيل الحاالت التي صلح مةنهد اجتماعيةا لتعويةدهد علةى خدمةة نفسةهد بأنفسةهد وشةغل
وقت فراغهد الربيع2100 ،د ص.)295

-

تطور عملية التأهيل الشامل للمعاقين:

إ عملية التأهيل االجتماعي المهني الشامل للمعاقين حتاج إلى ضافر الجهود بةين كةل مةن األيبةاء والتربةويين واألخصةائيين
االجتماعيين والنفسيين والمشرفين المهنيين وغيرهد لكي يسةتطيعوا وضةع بةرام متكاملةة مةن مختلةف الجوانةب مكةن المعةاق
من االستفاد من قدرا ه المتبتية ومساعد ه على التكيف مع نفسةه ومجتمعةه وذلةك يبةين هميةة التعامةل مةع الف ةات الخاصةة مةن
خالل العمل الفريتي الذي يمثل األخصائي االجتماعي ةد روافةده والةذي ةأ ي هميتةه مةن اسةتثمار جهةوده إلةى جانةب جهةود
األخصائي االجتماعي ويسةتند نجةاح العمةل الفريتةي إلةى مةا يحتتةه هةذا الفريةأ مةن فةاهد ومشةاركة و عةاو بةين التخصصةات
المختلفة شاكر2111 ،د ص.)022
عملية التأهيل الشامل للمعاقين عتبر مساعد مهنية سعى لتحتيأ السعاد والرا ة مع اإليما المطلأ بمبد النفعيةة و كةل
فرد له من التدرات ما يمكنه من

يستغلها لتطةوير سةاليب سةلوكية جديةد ونافعةة مفيةد وقةد تةدمت بةرام وخةدمات التأهيةل

الشامل التي ر كز على العميل مشاركة عد جهات ومؤسسات في العمل علةى حسةين نوعيةة الحيةا لألشةخاص المعةاقين مثةل
المؤسسةات الحكوميةة والهي ةات األهليةة ومشةاركة األسةر والمجتمةع فةي العمليةة التأهيليةة ومةع زايةد االهتمةام العةالمي بتضةية
اإلعاقة و نامي الصعبة بين الدولي بالمشةكلة كةا البةد مةن التفكيةر فةي إيجةاد لةول مناسةبة للمعادلةة الصةعبة بةين زايةد عةداد
المعةةاقين ومحدوديةةة المةةوارد ال سةةيما المجتمعةةات الناميةةة فبةةد وا التفكيةةر فةةي سةةاليب جديةةد لتتةةديد خةةدمات التأهيةةل التةةي ةةالءم
ا فاقيات الدول نفس المرجع السابأ ،ص.)023
-

تأهيل المعاقين ف المملكة العربية السعودية:

إ خدمات أهيل المعوقين ورعايتهد في المملكة شأنها في ذلك شأ ي برنام

نموي فةي كافةة قطاعةات الدولةة نالةت اهتمامةا

كبيرا من لدى خادم الحرمين الشريفين يحفظه هللا و كومته الرشيد فتد شهدت السنوات العشرو الماضية وسعا وافتيةا كبيةرا
في هذا المجال يا قفزت عداد مراكز التأهيل للمعةوقين مةن اثنتةين فتةج قبةل عةام 0212ه لتصةل إلةى سةتة وعشةرين مركةزا
للتأهيل ومؤسستين لرعاية األيفال المسؤولين يتدم من خاللها لهذه الف ة كل نواع الرعاية والعناية والتأهيةل فهمةي و خةرو ،
2101د ص.)13
-

أساليب التأهيل:
 .0التأهيل المر كز على المؤسساتد يشير هذا األسلوب في مؤسسةة و مركةز لةذوي اال تياجةات الخاصةة وقةد كةو
المؤسسةةات عامةةة مثةةل المؤسسةةات الوينيةةة للمعةةوقين بجميةةع نةةواع العجةةز و متخصصةةة لنةةوع معةةين مةةن اإلعاقةةة
وبعض هذه المؤسسات يهيئ إقامة يويلة المدى للمعوق.
 .2الخدمات الجللة للتأهيلد ويستخدم هذا األسلوب ليصف د الموضوعيين التالييند
 .3عندما يشير مؤسسة ما يلي على السلطات المحلية بشأ المشاكل البي ية االجتماعية والمهنية والتعليميةة التةي يمكةن
معالجتها محليا لخفض الظروف المعوقة بين المعوقين.
 .2عندما جعل المؤسسة بعض الخدمات التي ؤديها للمنطتة و المجتمع المحلي ال مركزية.
 .5التأهيةةل المر كةةز علةةى األوضةةاع التةةي كةةو فيهةةا المةةوارد العجةةز ومهةةارات التأهيةةل علةةى نطةةاق واسةةع إلةةى ذوي
اال تياجات الخاصة الترني2112 ،د ص.) 52

-

أولويات التأهيل:

يمكن ناول ولويات التأهيل في ضوء اال تياجات الفردية لذوي اال تياجات الخاصةة وهةذه اال تياجةات يةتد الكشةف عنهةا مةن
خةالل دراسةةة الحالةة الفرديةةة واألسةر التةةي تةةوم بهةا اإلخصةةائي االجتمةاعي ذلةةك بجانةةب وصةيات عضةةاء الفريةأ مةةن خةةالل
التترير التي بجانب وصيات عضاء الفريأ التأهيلي مةن خةالل التتةارير التةي بعةدها كةل عضةو بةالفريأ التةأهيلي و تمثةل هةذه
اال تياجات الطفل في اآل يد
 -0ا تياجات فرديةد
 )0بدنيةد استعاد اللياقة البدنية و وفير األجهز التعويضية.
 )2إرشاديةد االهتمام بالعوامل النفسية والمساعد على التكيف.
 )3عليميةد مثل افساح فرص التعليد المتكافئ لمن هد في سن التعليد مع االهتمام بتعليد الكبار.
 )2دريبيةد منح مجاالت التدريب بعا لمستوى المهارات وبتصد األعداد المهني للعمل المناسب للمعوق.
 -2ا تياجات اجتماعيةد
 )0عالقيةد وثيأ صالت المعوق مجتمعه و عديل نظر المجتمع إليه.
 )2دعيميةةةد مثةةل الخةةدمات المسةةاعد التربويةةة والماديةةة واسةةتمارات االنتتةةال واال صةةال واإلعفةةاءات الضةةريبية
والجمركية.
 )3ثتافيةد وفير األدوات والوسائل الثتافية ومجاالت المعرفة.
 )2سريةد مكين المعوق من الحيا األسرية الصحيحة.
 -3ا تياجات مهنيةد
 )0وجيهيةد مثل هي ة سبل التوجيه المهني مبكرا واالستمرار فيه لحين االنتهاء من عملية التأهيل.
 )2شريعيةد مثل إصدار التشريعات في محيج شغيل المعوقين و سهيل يا هد.
 )3محميةد مثل فرص وفير اال تكا والتفاعل المتكافئ مع بتية المواينين جنبا إلى جنب.
 )2اندماجيةد مثل فرص وفير اال تكا والتفاعل المتكافئ مع بتية المواينين جنبا إلى جنب الراشد.)2102 ،
-

أهداف اإلدارة العامة للتأهيل:

هدف اإلدار العامة للتأهيل إلى وفير الخةدمات التأهيليةة ،واالجتماعيةة المتكاملةة لجميةع ف ةات المعةوقين سةواء كانةت إعةاقتهد
ذهنية و سية و ركية على اختالف درجا ها بسيطة و متوسةطة و شةديد و تفةاوت هةذه الخةدمات بتفةاوت نةواع اإلعاقةات
ودرجة شد ها ما بين إيواءيه و أهيلية عالجية و مهنيةة وذلةك وفتةا أل ةدث األسةاليب المعاصةر مةع إقةرار إعانةة ماديةة ،مهةام
اإلدار العامة للتأهيلد
 .0اقتراح الخطج والبرام والنشايات الخاصة بمراكز رعاية المعوقين و أهيلهد بالتنسيأ مع اإلدارات المختصة.
 .2التأكد من تديد الخدمات المطلوبة للمعوقين و تويمها.
 .3وضع قواعد أهيل المعوقين و سسه و تويمها.
 .2العمل من جل شجيع مبد التعاو بين سر المعوق ومراكز التأهيل.

 .5دراسة االعانات الخاصة بأسر المعوقين وإقرارها وفتا للوائح واألنظمة.
 .2زويد مراكز التأهيل بخطج خدمات المعوقين وبرامجها وقواعد العمل بها وإجراءا ه.
 .1التنسيأ بين األجهز الصحية في الدولة الرعاية الصحية الكامل للمعوقين وفتا ال تياجات كل منهد.
 .1التنسيأ مع وزار الخدمة المدنية ومكا ب العمل ومكا ب التوةيف عرفا .)2112 ،
-

صخدمات وبرامج رعاية ذوي االحتياتات الخاصة:

إ مجمل اال تياجات السابتة يتد متابلتها من خالل مجموعة من الخدمات والبرام التي ال خرج عن كونهاد
 .0صخدمات وقايية د فالجانب الوقائي ال ينبغي اغفاله إذ ال يمكن

يكو للخدمات المبذولة في هذا الميدا يابع ايجابي دو

متد ثاره إلى مصادر المشكلة وجوانبها المختلفة بغية الحد من فاقها.
 .2صخدمات الحار والتسجيلد فاالكتشاف المبكر لحاالت اإلعاقة و حويلها في الوقت المناسةب للجهةات الطبيةة المتخصصةة
لذو همية بالغة في نجاح عملية العالج من جانب والتأهيل من جانب خر ويتوقف اكتشاف الحاالت علةى نظةيد عمليةات
الحصر والتسجيل و نسةيأ و كامةل جهةود الخبةراء والمتخصصةين فةي هةذا المجةال منةا يسةاعد علةى حديةد جةد مشةكلة
المعوقين من جانب والتخطيج لمواجهتها من جانب خر.
 .3صخدمات طبيةد ويتصةد بهةا اإلشةراف الصةحي العةام علةى المعةوقين سةواء مةن نا يةة عةالج العاقةة و ي مةراض خةرى
ويجب

يكو االشراف الطبي مستمرا ومتةوافرا مةع االهتمةام بةالعالج الطبيعةي وخاصةة فةي ةاالت االعاقةة الجسةمية

و وفير األجهز التعويضية الالزمة.
 .2صخدمات نفسيةد ال شك اإلعاقة أثير شديد في اضطراب اال ةزا االنفعةالي للشةخص ونةادرا مةا يةنجح المعةوق بنفسةه فةي
إعاد كيفه مع بي ته باكتشاف االمكانيات الباقية لديه و تبل وضعه الجديد وعلةى األخصةائي االجتمةاعي النفسةي التعةرف
على مدى أثير اإلعاقة على شخصية المعوق وسلوكه ومستوى ذكائه واستعدادا ه العتليةة واسةتعداده للتعةاو واالسةتفاد
من برام الرعاية و حديد عما إذا كانت اإلعاقة نا جة عن إصابة عضوية م نها انحراف وةيفي و سلوكي فتج.
 .5صخدمات اتتماعيةد بد هذه الخدمات بدراسةة اإلخصةائي االجتمةاعي للحالةة ي يتعةرف علةى كةل مةا يحةيج بةالمعوق مةن
ةروف بي ية ودراسية ومهنية وكيفية االصابة ومساعد المعوق فةي التكيةف مةع ةةروف المؤسسةة التةي رعةاه و زويةده
بالعادات االجتماعية والخلتية السليمة ودعد سلوكه االجتماعي من خالل برام الترويح المختلفةة كةذلك االهتمةام بدراسةة
عالقات المعوق بالمجتمع الخارجي واستجابا ه نحو األصدقاء وزمالء العمل و ثر عوامل البي ة الخارجية في سلوكه.
 .2صخدمات تعليمية :يحتاج المعوق إلى فصةول و مؤسسةات عليميةة خاصةة ومدرسةين متخصصةين فةي علةيد المعةوق وفتةا
لنوع االعاقة ومفاهيد وبرام دراسية تفأ وامكانيات كل معوق.
 .1صخدمات مهنية :وهو ما يسمى بالتأهيل المهني والواقع ا التأهيل كلمة مألوفة لأليباء واألخصائيين في العةالج الطبيعةي
واألخصائيين االجتماعيين وعلى الرغد من

الجميع يتفتو علةى الهةدف األساسةي لةه إال نهةد يختلفةو فيمةا بيةنهد فةي

عريفه ولتد ةهر ر يا في هذا الصدد األول يعتتد بةأ هنةا فةروق بةين التأهيةل والعةالج بسةبب اخةتالف كةل مةنهد وإ
كا كل منهد مكمل لألخر والثاني يرى

التأهيل والعالج جزاء في عملية وا د وعلى كل فةإ التأهيةل برنةام يهةدف

إلى إعاد المعةوق للعمةل المالئةد لحالتةه فةي ةدود مةا بتةي لةه مةن قةدرات بتصةد مسةاعد ه علةى حسةين والةه الماديةة

والنفسية ي
-

التأهيل هو عملية إلعاد البناء و جديد و كييف لوضع جديد جبريل0991 ،د ص.)022

المتطلبات المهنية الواتب توافرها لألصخااي االتتماع ف مراكز التأهيل الشامل:

 -0المتطلبةةات المهنيةةة :إ العديةةد مةةن المشةةكالت التةةي واجةةه المعةةاقين ةةزداد عتيةةدا و حتةةاج إلةةى سةةاليب كثةةر طةةويرا
لمسةةاعد هد وال شةةك نةةه قةةد ةا الوقةةت لتنميةةة مجموعةةة مةةن المتطلبةةات األساسةةية لممارسةةة الخدمةةة االجتماعيةةة مةةع
المعاقين هذه المتطلبات األساسية مثل معايير الممارسة التي يمكن لألخصائيين العمةل مةن خاللهةا لمسةاعد المعةاقين
في التعامل مع مشكال هد في ةل الظروف المؤسسية خاصة محدود الموارد والميزانية والعجز في المةوارد البشةرية
وهذه المتطلبات هيد
 )0فهد ومعرفة األخصائيو االجتماعيو ألساليب نمية المعاقين.
 )2الفهةةد الواضةةح والمتةةدر علةةى تيةةيد ا تياجةةات المعةةاقين وكةةذلك المتةةدر علةةى الوصةةول إلةةى المؤسسةةات والتنظيمةةات
االجتماعيةةة والمةةوارد المتا ةةة بةةالمجتمع المحلةةى التةةي تةةدم الخةةدمات والبةةرام لمعةةاقين و سةةرهد وكةةذلك المتةةدر فةةي
المدافعة عن نمية الموارد التي لبي ا تياجات المعاقين.
 )3الفهد الواضح والمعرفة بديناميكية األسر .
 )2تبل األخصائيو االجتماعيو لإليار الثتافي الذي ؤدي في ةله الخدمات وكذلك المساهمة في طوير و حديا هةذا
اإليار.
)5

يكو لدى األخصائيو االجتماعيو بعض المعارف المتخصصة عن المعاق واألسر في التانو و نظيد الموارد
الخاصة بهد.

 )2قيام األخصائيو االجتماعيو بالمدافعة عن ا تياجات المعاقين والموارد و بنةي فهمةا واضةحا ولهةا وكةذلك الةدعو
للتعاو بين المهنيين والمؤسسات لمتابلة و لبية هذه اال تياجات.
 )1مشاركة األخصائيو االجتماعيو بصور متعدد في الخدمات االستشارية بالمؤسسات التي تةدم الخةدمات والبةرام
لمعاقين و سرهد.
 )1قدر األخصائيو االجتماعيو في كوين عالقات مهنية مع المعاقين وكسب ثتتهد من جهة وكةذلك ثتةة األخصةائيو
االجتماعيو نفسهد في المعلومات المتحصلة من خالل لك العالقة.
 )9مساعد المديرو بمؤسسات رعاية المعاقين من خالل أسيس بي ة عمل جيد وسياسات وإجراءات وإرشةادات عمةل
على فعيل دور الخدمة االجتماعية مع المعاقين محمود.)2113 ،
وهنا

أسس اإلصخااي االتتماع ف رعاية وتأهيل ذوي االحتياتات الخاصة:
سس يستند عليها األخصائي االجتماعي في عمله في مجال رعاية و أهيل الف ات الخاصة همهاد

 .0يجب

يدر

نه كما

للناس اجات إنسانية مشتركة فإنه لكل فرد فرديته و اجته الخاصة ولذلك عليه معرفةة

فرد من الف ات الخاصة مشكال ه الخاصة و
العاديو نفسةهد وعليةه
الخاصة.

هذه المشكالت ليست وقفا على الشخص و ده بل نهةا عامةة قةد يتابلهةا

يتعامةل مةع كةل فةرد مةن الف ةات الخاصةة علةى سةاس مةا يتةأثر بةه نتيجةة إعاقتةه وةروفةه

 .2يجب على األخصائي االجتماعي

يتدر المستويات البدنية والصحية لكل فةرد مةن الف ةات الخاصةة التةي يعمةل معهةا

و يعاونه وفتا لتدرا ه البدنية والصحية وذلك يتطلب منه ابتداع لوا مةن النشةاي يةتالءم كةل منهةا مةع درجةة إعاقةة
وقدرات الفرد.
 .3ينبغةةي علةةى األخصةةائي االجتمةةاعي ضةةرور اال صةةال الةةدائد بوالةةدي الفةةرد المعةةاق تةةى يسةةتطيع عةةريفهد بتةةدرات
واستعدادات يفلهد ليصبحوا كثر قدر على المساهمة في أهيله وخدما ه داخل األسر .
 .2ينبغي على األخصائي

يكو له دور فعال في إيار الخةدمات األساسةية التةي تةدمها المؤسسةة للف ةات الخاصةة فةي

مرا ل العالج والتدريب والتشغيل.
 .5يجب عليه

يستفيد من كافةة اإلمكانيةات الموجةود بالبي ةة المحيطةة بالشةخص المعةاق وذلةك لةدعد و طةوير البةرام

المتدمة له الخولي0919 ،د ص.)3
-

وسائل التأهيل المهنيد

 .0مكا ةةب التأهيةةل االجتمةةاعي للمعةةاقيند وهةةي الوسةةيلة األكثةةر انتشةةارا يةةا تةةوم باسةةتتبال كافةةة ف ةةات المعةةاقين يةةالبي
التأهيةةل مةةن الجنسةةين ومةةن مختلةةف األعمةةار يةةا جةةرى لهةةد دراسةةات وبحةةوث اجتماعيةةة ونفسةةية ويبيةةة و عليميةةة
بواسطة فريأ أهيل متخصص و برز خدما هاد
 )0دريب المعاقين مهنيا.
 )2زويد المعاقين باألجهز التعويضية واأليراف الصناعية.
 )3وفير العالج الطبيعي.
 )2منح شهاد أهيل لمن د أهيلهد.
 )5إصدار بطاقة شخصية معوق والتي بموجبها يحصل على االمتيازات والتيسرات المترر للمعاقين.
 )2وعية المجتمع المحلى والمواينين باألساليب الصحيحة في التعامل مع المعاقين و همية الكشف المبكر.
 .2مراكز التأهيلد هي عبار عن منشآت تام لتوفير الخدمات التأهيلية للحةاالت التةي لةديها إعاقةات حةول اسةتفاد ها مةن
خةدمت مكا ةةب التأهيةةل ألسةباب منهةةا صةةعوبة انتتالهةا و ةةدريبها فةةي سةوق العمةةل و اجا هةةا لمال ظةة مسةةتمر مةةن
النا ية النفسية و االجتماعية و البدنية و لظروف اجتماعية و سرية وغالبا مةا يكةو المركةز لخدمةة ف ةة معينةة مةن
ف ات اإلعاقة و جنس معين.
 )0و متاز هذه المراكز باإلشراف الطبي والنفسي واالجتماعي والمهني بصور جيد .
 )2يسير التدريب المهني فيها وفأ منه معين وبواسطة مدرب مؤهل للتعامل مع المعاقين.
 )3وفير التدريب المهني للحاالت التي يعجز السوق عن تديد خدمات التدريب المهني لها لظروف إعاقتها.
 )2ةةوفر الرعايةةة االجتماعيةةة للحةةاالت التةةي عجةةز بي ةةة المعةةاق عةةن تةةديمها ويمكةةن عةةن يريتهةةا طةةوير بةةرام التأهيةةل
المهني لتأخذ الطابع اإلنتاجي .فهمي وآخرو 2101 ،د .)35-31

تعقيب عام على اإلطار النظري:
يتبين من المبحا األول الذي ذكره البا ا

المتطلبات المعرفية والمهارية ما هي إال خبرات ذا ية و يا ية البةد مةن وافرهةا

فةةي األخصةةائي االجتمةةاعي المؤهةةل علةةى

يكةةو لديةةه االسةةتعداد للعمةةل مةةع لةةك الف ةةة وال ومهيةةئ علميةةا ي جةةامع بجميةةع
يتحمةةل مةةع يتلتةةاه مةةن الف ةةات الخاصةةة وخاصةةة

النظريةةات السةةيكولوجية والمهنيةةة التةةي ربطةةه بتلةةك الوةيفةةة تةةى يسةةتطيع
بمراكز التأهيل الشامل.

كمةةا جةةاءت نةةواع المعرفةةة فةةي الخبةةر التةةي يتحصةةلها األخصةةائي االجتمةةاعي مةةن دراسةةته ومةةا بعةةد دراسةةته مةةن خةةالل إيةةالع
االخصائي المؤهل للعمل بتلك المراكز مع النظريات العلمية لدراسة سمات المعاقين والطةرق اإلدخاريةة واإلشةرافية والوقائيةة
والعالجية وكيفية إعداد خطة سبوعية و شهرية في كيفية التعامل مع لك الف ةة مةن الف ةات الخاصةة للوصةول بهةد إلةى يريتةة
عالج صحيحة و وافأ مع البي ة.
وفي نفس المبحا األول نجد

البا ا طريأ يضةا إلةى المكونةات األساسةية فةي المعرفةة مةن الطبيعةي

االجتماعي ملد بالجوانب المعرفية ولكن عندما نسأل عن المكونةات نجةد

يكةو األخصةائي

التةراء فةي الكتةب خيةر دليةل علةى الحصةول علةى

المعرفةة لةذلك يعتبةةر الكتةاب هةةو الصةا ب والمرشةةد لألخصةائي هةةذا باإلضةافة إلةةى مةا صةةله البا ةا و الطالةةب مةن دراسةةته
الجامعية في السنوات السابتة ليكو مؤهال هذا باإلضافة إلى ساعات التدريب التي يلتحأ بها بالمؤسسات ثناء فترات الدراسةة
وهي التدريب الميداني باإلضافة إلى ما بعد التخرج يكو هنا فرصة للحصول علةى الةدورات اإلضةافية ليةتمكن الخةري مةن
اإللمام بالتخصص بشكل مهني وكافي ليكو مؤهال للعمل مع مثل لك الحاالت.
وجاء البا ا في المبحا الثاني ليتناول فيه األخصائي االجتماعي عن مفهومه ودوره والنظريات التي يتناولهةا و حتةأ هةداف
الدراسة من ساؤالت و هداف ،ليتبةين علةى سةبيل المثةال فةي هةذا المبحةا ةد إيضةاح مفهةوم اإلخصةائي بأنةه شةخص كةاديمي
يفترض نه يكو مؤهال علميا و دريبيا فةي مؤسسةات مةن قبةل الةدخول فةي التعامةل مةع الف ةات الخاصةة نظةرا ألنهةد يحتةاجو
رعاية خاصة ،هذا باإلضافة إلى استعداده المهني وذلك ألنها مهنة انسانية إ لد يكن صا بها ذو مشاعر انسةانية لةن يةنجح فةي
حتيأ التوافأ للمسترشدين من المعةاقين و الملتحتةين فةي مراكةز التأهيةل الشةامل لةذا البةد مةن التسةلح لألخصةائي مهنيةا بةالعلد
والتةةدريب تةةى يسةةتطيع

يضةةع بةةدائل مةةن يةةرق العةةالج ووسةةائل واسةةترا يجيات االرشةةاد المناسةةبة لمةةن يتعامةةل معهةةد مةةن

المعاقين تى ولو كا بمراكز التأهيل الشامل.
وجاء المبحا الثالا واألخير ليوضح مفهوم التأهيل الشامل و اريخ طورها و ساليب التأهيل و ولويات التأهيةل واألسةس التةي
يراعي

يركز عليها األخصائي االجتماعي وكلها إديبات نظرية تعلأ بمدى

يسةتفاد منهةا البا ةا فةي منهجيةة الدراسةة و

يةةرق التطبيةةأ فةةي التعامةةل مةةع لةةك المراكةةز ممةةا يجةةد بهةةا مةةن يفةةال و كبةةار مةةن ذوي اإلعاقةةة لةةذلك االخصةةائي االجتمةةاعي
يفترض

يكو لحأ بتدريب فيما قبل العمل بتلك المراكز لكي يعةرف محتويا هةا والخةدمات التةي تةدم ألفرادهةا النةازلين بهةا

لكي يتدم الطرق المناسبة والصحيحة لذوي اإلعاقات العتلية وغيرها من اإلعاقات المختلفة والخطة المناسبة التةي تةدم لهةؤالء
البد

بنى على سس علمية مستو ا من فنيات النظريات المعرفية والسةلوكية سةواء كةا الخدمةة التةي تةدم إلةى العميةل فةي

شكل خدمة استرشاديه م خدمة وقائية مكنه مما يمكن
يرق التكيف مع ةروفه التي يعيشها.

يتعرض إليه في المستتبل و خدمات عالجيةة سةتطيع

خدمةه فةي

 .1.1الدراسات السابقة:
يعرض البا ا مجموعة من الدراسات التي ناول متغيرات الدراسة ومنها المتطلبةات المعرفيةة والمتطلبةات المهاريةة الالزمةة
لألخصائيين العاملين بمراكز التأهيل الشامل بالمملكة العربية السعودية ومن هذه الدراسات اآل يد
دراسههة (عه م )1112 ،وموضههوعها :المتطلبههات المعرفيههة والقيميههة والمهاريههة للعههاملين بجمعيههات الههزوا ورعايههة األسههرة
لمواتهة مشكلة العنف األسري :دراسة تطبيقية على العاملين بجمعيات الزوا ورعاية األسرة بالمملكة العربية السعودية.
هةةدف الدراسةةة إلةةى وصةةف حليةةل هةةد المتطلبةةات المعرفيةةة والتيميةةة والمهاريةةة للعةةاملين بجمعيةةات الةةزواج ورعايةةة األسةةر
لمواجهةةة مشةةكلة العنةةف األسةةري ،اسةةتخدم البا ةةا المةةنه المسةةحي االجتمةةاعي ،يبتةةت الدراسةةة علةةى عينةةة مةةن مستشةةار
سري  )50ومدير نفيذي  )23ومدير إدار  )00ورئيس و د  )2واستخدمت الدراسةة اسةتبيا يحتةوى علةى ثةالث محةاور،
وصةلت الدراسةة إلةى عةدد مةن النتةةائ مةن همهةاد اال جاهةات الحديثةة للتعامةل مةةع مشةكالت العنةف األسةري بنسةبة مرجحةةة،
والخصةةائص والسةةمات الرئيسةةية التةةي عةةاني مةةن العنةةف األسةةري بنسةةبة مرجح ةة ،دراسةةة و حديةةد ا تياجةةات األسةةر بمختلةةف
مستويا ها بنسبة مرجحة ،عدم مناقشة معلومات خاصة في ماكن عامة و شبه عامة.
دراسة ( أبو الحسن )1111 ،وموضهوعها :المتطلبهات المعرفيهة والمهاريهة لألصخاهاي االتتمهاع كممهارس عهام فه مجهال
العمل الخيري :دراسة مطبقة على األصخااييين االتتماعيين العاملين بالجمعيات الخيرية العامة بمكة المكرمة.
هدفت الدراسة إلى حديد المتطلبات المعرفية لألخصائي االجتماعي كممارس عام في مجال العمل الخيري و حديد المتطلبات
المهارية لالخصائي االجتماعي كممارس عام في مجال العمل الخيري ،ومحاولة وضع برنام

دريبي متترح لألخصائيين

االجتماعيين في مجال العمل الخيري لتنمية الجوانب المعرفية ومهارات األداء المهني في ةل ليات التطور المستمر،
استخدمت الدراسة المنه الوصفي ويبتت على عينة من االخصائيين االجتماعيين بالجمعيات والمؤسسات وبلغ عددهد 35
اخصائي واخصائية ،و وصلت الدراسة إلى مستوى المتطلبات المعرفية المر بطة باللوائح المنظمة للعمل الخيري كما يحددها
األخصائي االجتماعي.
دراسههة (محمههود )1111 ،وموضههوعها :المتطلبههات المعرفيههة والمهاريههة لألصخاههاييين االتتمههاعيين العههاملين بمكاتههب التأهيههل
االتتماع للمعاقين.
هدفت الدراسة إلى سعى حتيأ الهدف الرئيسي األول للدراسة والمتمثل في حديد هد المتطلبات المعرفية لألخصائيين
االجتماعيين العاملين بمكا ب التأهيل االجتماعي للمعاقين ،كذلك محاولة الدراسة لتحديد متطلبات مهارية لألخصائيين
اإلجتماعيين العاملين بمكا ب التأهيل اإلجتماعي للمعاقين ،استخدم البا ا المنه المسح اإلجتماعي الشامل لجميع مكا ب
التأهيل االجتماعي بمحافظة الغربية وعددها )9مكا ب وجميع اإلخصائيين االجتماعيين العاملي في هذه المكا ب
وعددهد  ،)35و وصلت نتائ الدراسة إلى هد إ تياجات ومشكالت المعاقين كأ د هد المتطلبات المعرفية ،كذلك ةهرت
ساليب التعامل مع المعاقين داخل المؤسسة كأ د هد المتطلبات المعرفية.

دراسة (فرا  )1111 ،وموضهوعها :المتطلبهات المهنيهة ال مهة لتحسهين األداه المهنه لألصخاهاييين اإلتتمهاعيين العهاملين
مع أطفال مت مة داون.
هةةدفت الدراسةةة إلةةى حديةةد المتطلبةةات الالزمةةة لتحسةةين األداء المهنةةي لألخصةةائيين االجتمةةاعيين العةةاملين مةةع يفةةال متالزمةةة
داو  ،استخدمت الدراسة المنه المسح اإلجتماعي وكانت عينة الدراسة مطبتة على  )22اخصائي اجتماعي من األخصائيين
االجتماعيين العاملين بمؤسسات اإلعاقة الذهنية وذلك بطريتة الحصةر الشةامل لجميةع األخصةائيين االجتمةاعيين العةاملين بتلةك
المؤسسةةات ،وصةةلت الدراسةةة إلةةى عةةد نتةةائ منهةةاد ةةدعيد عالقةةة األخصةةائي االجتمةةاعي باأليفةةال و سةةرهد ومسةةاعد هد فةةي
الحصول على الخدمات االجتماعية و وعية سر األيفال بأساليب التعامل و ربيتهد.
دراسة (عبد هللا )1111 ،وموضوعها :المتطلبات المعرفية والمهارية للمنظم االتتماع بالمنظمات الطبيهة السهتخدام مهدصخل
التأهيل المرتكز على المجتمع لمساعدتها ف تحقيق أهدافها.
هةةدفت الدراسةةة إلةةى التعةةرف علةةى المتطلبةةات المعرفيةةة للمةةنظد االجتمةةاعي السةةتخدام مةةدخل التأهيةةل المر كةةز علةةى المجتمةةع
لمساعد المنظمات الطبية في حتيأ هدافها و حديد المتطلبةات المهاريةة للمةنظد االجتمةاعي السةتخدام مةدخل التأهيةل المر كةز
على المجتمع لمساعد المنظمات الطبية في حتيأ هدافها ،وكذلك رؤية مسةتتبلية السةتخدام المةنظد االجتمةاعي مةدخل التأهيةل
المر كز على المجتمع لمساعد المنظمات الطبيةة فةي حتيةأ هةدافها ،اسةتخدمت الدراسةة المةنه المسةحي االجتمةاعي الشةامل
لكل اإلخصائيين اإلجتماعيين العاملين بالمنظمات الطبية بمحافظة بورسةعيد ،وكانةت الدراسةة المسةتخدمة اسةتبيا مطبةأ علةى
االخصائيين االجتماعيين العاملين بالمنظمات الطبية و وصلت الدراسة إلىد وجةود فةروق بةين الةذكور واإلنةاث فةي المتطلبةات
المعرفيةة ومؤشةةرا ها المختلفةة للمةةنظد االجتمةاعي بالمنظمةةات الطبيةة السةةتخدام مةدخل التأهيةةل المر كةز علةةى المجتمةع لتحتيةةأ
هةةدافها ،ال وجةةد فةةروق فةةي نظةةيد المجتمةةع والعمةةل بالمنظمةةات الطبيةةة بةةاختالف المؤهةةل الدراسةةي بينمةةا وجةةدت فةةروق دالةةة
إ صائيا عند مستوى  1،15في فريأ العمل.
دراسههة (ت لههة )1111 ،وموض هوعها :برنههامج تههدريب ف ه إطههار الممارسههة العامههة للخدمههة اإلتتماعيههة لتنميههة المتطلبههات
المعرفية والمهارية لط ب التدريب الميدان بنظام التقويم التربوي الشامل.
هدفت الدراسة إلى صميد برنام

دريبي لتنمية المتطلبات المعرفية والمهارية لطالب التدريب الميداني بنظام التتويد التربوي

الشامل كأ د النظد الحديثة بالمجال المدرسي في إيار الممارسةة العةام لالسةتفاد منةه فةي حسةين العمليةة التعليميةة ،اسةتخدمت
الدراسةةة المةةنه التجريبةةي وقةةام البا ةةا بإعةةداد دا متابلةةة للخبةةراء لتحديةةد اال تياجةةات التدريبيةةة لطةةالب التةةدريب الميةةداني
المر بطة بنظام التتويد التربوي الشامل،
وصلت الدراسة إلى عد نتائ من همهاد وجود فروق بةين التيةاس التبلةي والبعةدي للمجموعةة التجريبيةة فةي معةارف يةالب
التدريب الميداني المر بطة بنظام التتةويد التربةوي الشةامل فةي مسةتوى الو ةدات الصةغرى ،وجةود فةروق ا صةائية ذات داللةة
معنوية بين التياس التبلي والتياس البعدي للبرنام التدريبي و نمية المتطلبات المهارية لطالب التدريب الميداني.
دراسة (ماطف  )1111 ،وموضوعها :المتطلبات المهارية للمرشدين االتتماعيين ف مرحلة التعليم األساس .
هدفت الدراسة إلى البحا لكشف عن عدم وافر المهارات لدى المرشحين االجتماعين العاملين مع الطالب للدرجة التي سةمح
بتكوين هؤالء الطالب و زياد وعيهد و فزهد إلى نمية مهارا هد ومستتبلهد و سعى الدراسة الحالية إلى رصد يبيعة العالقة

يبن المهارات التي يتمتع بها المرشدو االجتماعيو العاملو مع الطالب و حليلها وقدر هد على المساهمة في شكيل الطالةب
لحيةةا المسةةتتبل ،اسةةتخدمت الدراسةةة المةةنه الوصةةفي وبلةةغ عةةدد المرشةةدين االجتمةةاعيين  )095مرشةةدا ومرشةةد  ،و وصةةلت
الدراسة إلى مجموعة من النتائ همهاد افتتار المرشد المدرسي إلى المعرفة التامة بدور اختصاصات المرشةد االجتمةاعي وال
سيما المهارات األساسية ،قلة عداد المرشةدين االجتمةاعيين إذ يعةد ار فةاع نصةاب المرشةد االجتمةاعي مةن يةا عةدد الطةالب
معوقا لمجاالت العمل المهني التي تطلب التعاو والتنسيأ فيما بينها.
تعقيب عام على الدراسات السابقة:
بعد عرض البا ا لمتغيرات الدراسةة و نةاول الدراسةات التريبةة منهةا يمكةن التعتيةب عليهةا لمعرفةة مةدى اإلسةتفاد اإلخةتالف
والتشابه بين الدراسة الحالية والدراسات السابتة.
أوالً :أوتا االتفاق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
 .0همية وفير المتطلبات المعرفية والمهارية لألخصائيين اإلجتماعيين وخاصة بمراكز التأهيل الشامل.
 .2إعداد دا ل جمع البيانات والخبرات عن المتطلبات المعرفيةة والمهاريةة باألخصةائيين اإلجتمةاعيين مةن خةالل المتابلةة
والمال ظة والتسجيالت الصو ية.
 .3استخدام ديبات الدراسة التي ناولت المتطلبات المعرفية والمهارية لإلخصائيين اإلجتماعيين.
 .2شةةابه الدراسةةة الحاليةةة مةةع بعةةض الدراسةةات فةةي نةاول نفةةس المتغيةةرات مةةع اخةةتالف المةةنه المسةةتخدم بةةين الدراسةةة
الحالية والدراسات السابتة.
ثانياً :أوتا االصخت ف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
 .0لد تناول الدراسات السابتة عينة من مراكز التأهيل الشامل.
 .2ختلةف الدراسةة الحاليةةة عةن الدراسةات السةةابتة فةي نةاول هةةد المعوقةات التةي واجةةه األخصةائي االجتمةاعي بمركةةز
التأهيل الشامل.
 .3عةةد هةةذه الدراسةةة مةةن ول الدراسةةات التةةي يبتةةت بالمدينةةة المنةةور علةةى االخصةةائيين االجتمةةاعيين بمركةةز التأهيةةل
الشامل.
ثالثاً :أوتا االستفادة من الدراسات السابقة:
 .0شملت بعض الدراسات السابتة على متغيرين المتطلبات المعرفية والمهارية لإلخصائيين االجتماعيين.
 .2استخدمت الدراسات السابتة دا اإلستبانة في جمع البيانات مما قد يساعد البا ا في دراسته البحثيةة فةي إعةداد سة لة
المتابلة والمال ظة.
 .3لد ستخدم الدراسات السابتة المنه النوعي مما سيعطي الدراسة الحالية رؤية شةاملة عةن كيفيةة اسةتخدام هةذا المةنه
بصور فضل.
 .2اسةتخدمت الدراسةات السةابتة سةاليب إ صةةائية متنوعةة ولكةن سةتخدم الدراسةة الحاليةةة المةنه النةوعي وذلةك لتكةةو
إضافة إلى الدراسات السابتة.

 .5استفاد البا ا من الدراسات السابتة في التعرف على المشكلة و حديد اإلجةراءات المنهجيةة التةي مةن خاللهةا يسةتطيع
البا ا فسير النتائ باستخدام المنه النوعي.
 .2اإلستفاد من وصيات الدراسات السابتة فةي التعةرف علةى المتطلبةات المعرفيةة والمهاريةة لإلخصةائيين اإلجتمةاعيين
بمراكز التأهيل الشامل.
 .1كشفت الدراسات السابتة همية المتطلبات المعرفية والمهارية لإلخصائيين اإلجتماعيين بمراكز التأهيل الشامل.
 .1الكشف عن وجود معوقات لالخصائيين االجتماعيين ومحاول الكشف عن لك المعوقات لمواجهة ا تياجات المعةاقين
في مراكز التأهيل الشامل.

 .1منهج الدراسة وإتراهاتها.
تمهيد:
يعرض البا ا في هذا الفصل إيضا ا للمنهجية التي ا بعها لإلجابة على س لة الدراسة ،وكذلك حديد مجتمع وعينة الدارسة،
ووصف خصائص فراد عينة الدراسة ،ثد يعرض لكيفية الحصول على المعلومات والبيانات الكيفية التي صل عليها من
خالل المتابالت والتسجيل والوثائأ الرسمية ،والتأكد من موثوقية البيانات التي صل عليها البا ا من الجهات الرسمية
للمركز واإلخصائيين االجتماعيين ،التي استخدمها في حليل البيانات والمعلومات فسيريا و حليليا.

 .1.1منهج الدراسة:
استخدم البا ا المنه النوعي في إجراء هذه الدراسة وذلك ألنه من المناه التي تيح للبا ا التعمأ في فهد موضوع
المبحوث من خالل السياق والموقف ،كما نه يمكن المشاركين من التعبير بآرائهد و صورا هد الذي من شأنه

يساهد في

طوير البرنام باإلضافة إلى نه يمكن الحصول من خالل هذه المنهجية على بيانات فصيلية دقيتة خاصة و هنا ندر في
الدراسات التي جريت على االخصائيين االجتماعيين للتعرف على المتطلبات المعرفية والمهنية عبدالكريد2100 ،م).
االستراتيجية المستخدمة من قبل الباحث:
دراسة الحالة :Case study
دراسة الحالة هي نوع من البحا المتعمأ عن العوامل المعتد التي سهد في فردية و د إجتماعية شخصا كا و سر و
جماعة و مؤسسة اجتماعية و مجتمعا محليا فعن يريأ استخدام عدد من دوات البحا جمع البيانات المالءمة عن الوضع
التائد للو د وخبرا ها الماضية وعالقتها مع البي ة وبعد النظر في العوامل والتوى التي حدد سلوكها بعمأ ومن ثد حليل
النتائ وبالتالي يكو لدى البا ا صور كاملة للو د يستطيع من خاللها الحكد على الحالة و الحكد لها العامري.)2115 ،

 .1.1مجتمع الدراسة:
يعرف مجتمع الدراسة على نهد "جميع مفردات الظاهر التي يدرسها البا ا وبذلك فإ مجتمع الدراسة هو جميع األفراد و
األشياء الذين يكونو موضوع مشكلة الدراسة عدس وآخرو 2102 ،م ،ص.)92

ولتد كو مجتمع الدراسة من األخصائيين االجتماعين ،بالمدينة المنور في العام الدراسي 0220 /0221هــ وعليه فتد بلغ
جد مجتمع الدراسة من المستفيدين  )5خصائي اجتماعي بمركز التأهيل الشامل بالمدينة المنور

يا راوح عمارهد من

 )25-22عام.

 .1.1عينة الدراسة:
د اختيار عينة الدراسة بالطريتة العشوائية التصدية من مجتمع الدراسة األصلي ،يا بلغت عينة الدراسة  )5من
االخصائيين االجتماعيين بمركز التأهيل الشامل من مجتمع الدراسة للعينة الكلية روعي

يكو فيها باين فيما يتعلأ

بالمتغير الجغرافي وسنوات الخبر والمؤهل وذلك بهدف إثراء الدراسة والحصول على باين النتائ  ،Punchيا اختير
 )5اخصائيين ومدير المركز من مركز التأهيل الشامل بالمدينة المنور و  )2من االخصائيين االجتماعين و  )0مدير المركز
كما باينت المؤهالت من بكالوريوس إلى بكالوريوس مع دبلوم في الدراسات العليا ،وروعي

كو عينة الدراسة ممن

لديهد خبر في المتطلبات المعرفية والمهنية لألخصائيين االجتماعية الذين يتعاملو مع الف ات الشاملة بمراكز التأهيل الشامل
وخاصة بالمدينة المنور ولتد جريت لهد جميع المتابالت في متر عملهد مع سجيالت صو ية لهد للتعرف على س لة
الدراسة.
صخاايص أفراد عينة الدراسة:
ا صفت فراد عينة الدراسة بعدد من الخصائص في ضوء متغيرات الدراسة يمكن وضيحها فيما يليد
أ -العمل الحال :
تدول ( )1تو يع أفراد عينة الدراسة ف مركز التأهيل الشامل بمدينة المدينة المنورة وفقا ً لمتغير العمل الحال

التكرارات

النسبة المئوية

العمل الحال
خصائي اجتماعي

2

٪11

مدير المركز

0

٪21

اإلتمال

1

٪111

يوضح الجدول رقد  )0وزيع فراد عينة الدراسة وفتا لمتغير العمل الحالي ،يا مثلت عينة الدراسة من االخصائيين
االجتماعين بمركز التأهيل الشامل بالمدينة المنور  )2خصائي اجتماعي ،بنسبة  )٪11من إجمالي عينة الدراسة ،كما
هنا عدد  )0مدير المركز بنسبة  )٪21من إجمالي فراد عينة الدراسة .مما يدل على وزيع عينة الدراسة بشكل ممثل من
المجتمع األصلي.

شكل ( )1يبين نسب تو يع عينة الدراسة ف التخاا بمركز التأهيل الشامل بالمدينة المنورة وفقًا لمتغير العمل الحال
4
2
0

أخصائي اجتماعي
مدير المركز

مدير المركز
أخصائي اجتماعي

ب -المؤهل العلم :
تدول ( )1تو يع أفراد عينة الدراسة ف مركز التأهيل الشامل بالمدينة المنورة وفقًا لمتغير المؤهل العلم .
المؤهل العلم

التكرارات

النسبة المئوية

البكالوريوس

2

٪11

ماجستير و دكتوراه

0

٪21

اإلتمال

1

٪111

يوضح الجدول رقد  )2وزيع فراد عينة الدراسة في مركز التأهيل الشامل بالمدينة المنور وفتا لمتغير المؤهل العلمي،
يا مثلت عينة الدراسة من ملة البكالوريوس  )2فردا ،بنسبة  )٪11من إجمالي عينة الدراسة ،كما

هنا

 )0فردا

من ملة مؤهل ماجستير و الدكتوراه بنسبة  )٪21من إجمالي فراد عينة الدراسة وهو ما يشير إلى نوع اإلعداد األكاديمي
لعينة الدراسة.
شكل ( )1يبين نسبة تو يع عينة الدراسة بمركز التأهيل الشامل بالمدينة المنورة وفقًا لمتغير المؤهل العلم

4
3
2
1
0
البكالوريوس

الماجستير أو الدكتوراه

الماجستير أو الدكتوراه

البكالوريوس

إتراهات المقابلة:
مر البحث الحال بمجموعة من الخطوات:
المرحلة األولىد قام فيها البا ا بإجراء متابالت استطالعية مع مدير المركز للتأهيل الشامل للتعرف على هد المتطلبات
المعرفية والمهارية بمركز التأهيل الشامل وما هي المعوقات التي واجهد ومن خالل المتابلة االستطالعية استطاع البا ا
صياغة س لة دا المتابلة.
المرحلة الثانيةد د اختيار عدد من االخصائيين االجتماعين الذي وقع عليهد اإلختيار من قبل مدير المركز للتعرف عليهد
ويرح عليهد س لة المتابلة و سجيل إجابا هد.
المرحلة الثالثة :د مناقشة االخصائيين االجتماعيية الذين وقع عليهد االختيار في س لة الدراسة للتعرف على المتطلبات
المعرفية ،المتطلبات المهارية ،المعوقات التي واجه االخصائيين االجتماعيين في حتيأ رسالتهد بمركز التأهيل الشامل ،و د
سجيل إجابا تهد وبعدها د شكرهد على سن االستتبال.
محاور المقابلة:
د سؤال المشاركين وعددهد  )2خصائي اجتماعي و  )0مدير المركز عن إدراكهد لطبيعة الخبرات التي مروا بها ثناء
اشتراكهد في متابالت مثل لك المتابلة خذ اإليار العام لتصميد المتابالت مما ار شح من المتابالت األولية ،وانتسمت س لة
المتابلة إلى ثالثة س لة رئيسية تيس س لة البحاد
السؤال األول :التعرف على المتطلبات المعرفية لإلخصائيين اإلجتماعيين للعاملين بمركز التأهيل الشامل.
السؤال الثان د التعرف على المتطلبات المهارية لالخصائيين االجتماعيين للعاملين بمركز التأهيل الشامل.
السؤال الثالثد التعرف على المعوقات المهنية التي واجه االخصائيين االجتماعيين بمركز التأهيل الشامل.
تحليل المقاب ت:
إ عملية حليل البيانات يمكن شبيهها بصناعة استشفاف للمشاعر و األ اسيس من البيانات المستمد من المشاركين لفهد
ا ساق جزائها من جل ايصال رسالة معينة يا يصفها بات 2002،Pattonبأنها عملية حويل المعلومات إلى معارف يا
سهد في طوير األداء ولذا فإ عملية حليل البيانات مكن البا ا من التعمأ في فهد الظاهر وذلك من خالل نظيد البيانات
العديد التي د جمعها من الميدا التربوي و صنيفها و وليفها والبحا عن األنماي ومن ثد فسير و استخالص استنتاجات
منها 1989)،1998; Gabu & Lnincon،1999;Corbin & Strauss،(Glesne
ميز با و  2002،Pattonبين نوعين من سهام حليل البيانات في التتويد النوعي بشكل عام والد وصف المعتتدات وقيد
المشاركين والبي ة الفيزيائية وثانياد فسير البيانات والتي شتمل على استخالص االستنتاجات و وةف بشكل عام في هذه
الخطوات في جميع دراسات التتويد النوعي إال

المنه النوعي الذي يتبع في دراسة بعينها يتحدد اعتمادا على الغرض من

التتويد .)2002،Patton
وفي هذه الدراسة د استخدام نموذج مفصل لتحليل البيانات مستأ من الخطوات العامة للتتويد المعتمد على علد دراسة
الظواهر الفينومينولوجيا) والذي شكل خبرات المتأثرين بالظاهر فيه الركيز األساسية وهذا النموذج يسمى نموذج فا
كام  )Van Kaamللتحليل و د عديله م نتبل موستاكس ويشتمل هذا النموذج على الخطوات التاليةد

 -0وضع قائمة ولية بالمصطلحات والعبارات التي استخدمت من قبل المشاركيند شمل هذه التائمة كل مصطلح
وعبار ةهرت في البيانات النا جة من المتابالت والمال ظة واألس لة المفتو ة وله صلة بخبرات المشاركين في
البرنام و سمى هذه العملية باألفتية والتي من خاللها يتد التعامل بشكل متساو مع جميع المصطلحات التي
ةهرت في البيانات التي د جمعها كما عطي قيما متساوية بحيا ال يتد استبعاد ي عبار و الحكد عليها بأنها ال
حمل معنى.
 -2التتليص واالستبعادد في هذه الخطو يتد تييد كل مصطلح و عبير ورد وفأ معيارين المعيار األول هو ا تواء
التعبير على معنى واضح يعكس الخبر المر بطة بالظاهر حت الدراسة والمعيار الثاني هو إمكانية جريد
المصطلح و التعبير وإعطاؤه سمية واضحة وبناء عليه فإ

ي مصطلح و عبير ال يستوفي شروي هذين

المعيارين يتد استبعاده.
 -3شكيل المجموعات وفتا لمواضيعهاد وفي هذه الخطو يتد شكيل مجموعات من المصطلحات والعبارات التي
نتمي لنفس الموضوع وإعطاء قيمة و اسد لكل موضوع.
 -2التحديد النهائي للمواضيع التي عكس خبرات المشاركين في هذه الخطو يتد فحص المجموعات التي د سميتها
للتأكد فيما إذا كا قد د األخذ بجميع البيانات و نها متوافتة مع االستجابات التي تضمنها المجموعات وبالتالي
حذف البيانات التي ال ثبت هذه الصلة.
وقد بد ت مر لة التحليل البيانات المستتا عن يريأ المنه النوعي ثناء سير المتابالت بهدف مراجعة األس لة
لمعرفة هد الجوانب التي يجب االنتباه إليها وإعطائها المزيد من البحا والتعميأ.
موثوقية الدراسة:
يتعرض يالب البحا النوعي لعد انتتادات من البا ثين في البحا الكمي ،ونظرا لالنتتادات التي وجه منهد فكا لزاما من
با ثي البحا النوعي التركيز على موثوقية البحا للوصول به إلى معايير الصحة ،ولذلك االشتغال في البحا يحتاج اإللمام
بمجموعة من المعايير الواجب وافرها للحكد على البحا بأنه وصل إلى جود البحا وفي الة االنتتاد من صحاب األبحاث
األخرى يمكن الرد عليهد ،ومن المعايير الوضعية للدقة مثل الموثوقية و الثبات والصدق الداخلي ،والتعميد ال نطبأ بطريتة
مماثلة ومن هذه المعايير ما يليد
أوالً :االعتمادية :Reliability
يمكن اعتبار البحوث الفهمية على نها موثوقة و ثابتة إذ وصل با ثا يدرسا نفس الظاهر باستخدام نفس مجموعة األدلة
بشكل مستتل إلى نفس االستنتاجات و إذا وصل البا ا الذي يدرس نفس الظاهر و ةاهر مماثلة في وقات إلى استنتاجات
مماثلة يشبه هذا المفهوم مفهوم الموثوقية في البحوث الوضعية ،يا يكو اال فاق بين با ثين مستتلين مشابها لمفهوم
الموثوقية البينية واال فاق بين مال ظتين لنفس الظاهر لنفس البا ا ولضما الموثوقية يجب على البا ثين الفهمين و
اإلستتبطانيين تديد فاصيل كافية ول ةاهر المدروسة والسياق االجتماعي الذي يتضمنها للسماح للتراء بتصديأ
استنتاجا هد الفهمية بشكل مستتل ،ويتد عزيزها من خالل اآل يد

 .0فاصيل إجراءات البحا بشيء من التفصيل مع ذكر فصيال ه.
 .2وضع تويد للبحا لتحديد مدى الوصول إلى نتائ إيجابية من خالل اإلجراءات البحثية.
 .3وضع قسد لتوضيح صميد البحا وخطوا ه اإلجرائية.
ثانياً :الماداقيةCredibility :
يمكن اعتبار البحوث الفهمية ذات مصداقية إذا وجد التراء

استنتاجا ها يمكن صديتها هذا المفهوم يشبه مفهوم الصدق و

الصال ية الداخلية في البحوث الوضعية ويمكن حسين مصداقية البحوث الفهمية من خالل تديد دليل على مشاركة البا ا
الموسعة في هذا المجال من خالل إةهار ثليا البيانات عبر الموضوعات و ساليب جمع البيانات وإ باع اإلدار الدقيتة
للبيانات واإلجراءات التحليلية مثل النسخ الحرفي للمتابالت الشخصية والسجالت الدقيتة لجهات اال صال والمتابالت ،ويتد
التأكد من المصداقية في البحا النوعي من خاللد
 .0الكشف عن ا جاهات وثتافات المشاركين في البحا النوعي.
 .2ناول يرق بحا جيد معروفة للبا ا.
 .3االختيار العشوائي للمشاركين إذا لد كن متصود .
 .2عدد يرق استخدام جمع البيانات.
 .5شجيع المشاركين على الصرا ة وذلك من خالل الشفافية و كوين عالقة مهنية جيد .
 .2حليل الحاالت السالبة والتي كو غير متفتة مع هداف البحا .العبد الكريد2100 ،م).

 .1.1حدود الدراسة:
المحددات الموضوعية ي الموضوع الرئيسي للدراسة)د و تمثل في المتطلبات المعرفية والمهاريةة لألخصةائيين االجتمةاعيين
بمراكز التأهيل الشامل.
 المحةةددات المنهجيةةةد سةةتخدم الدراسةةة الحاليةةة المةةنه النةةوعي الةةذي يهةةدف إلةةى فسةةير دراسةةة الواقةةع المتمثةةل فةةي
المتطلبات المعرفية والمهارية لألخصائيين االجتماعيين بمراكز التأهيل الشامل بالمدينة المنور .
 المحددات البشرية العينة)د جرى الدراسة الراهنةة علةى عينةة قوامهةا  )5مةن األخصةائيين االجتمةاعيين العةاملين
بمركز التأهيل الشامل.
 المحددات المكانيةد مراكز التأهيل الشامل بالمدينة المنور .
 المحددات الزمنيةد سيتد التطبيأ في العام 0220هـ الفصل الدراسي الثاني.

 .1نتايج الدراسة ومناقشتها.
تمهيد:
ناول هذا الفصل خالصة الدراسة و هد نتائجها و وصيا ها ومتتر ا ها التي د التوصل إليها في ضوء ساؤالت الدراسة
و هدافها ،جاءت هذه الدراسة في ربعة فصول عدا الفهارس والمراجع والمال أ ،ويمكن لخيص هذه الفصول كما يليد
وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على المتطلبات المعرفية والمهارية لإلخصائيين االجتماعيين بمركز التأهيل الشامل بالمدينة
المنور .
ولتحتيأ الهدف السابأ سعت الدراسة إلى اإلجابة عن األس لة التاليةد
 .0ما هي المتطلبات المعرفية لتيام األخصائي االجتماعي بدوره في مراكز التأهيل الشامل؟
 .2ما المتطلبات المهارية لتيام األخصائي بدوره في مراكز التأهيل الشامل؟
 .3ما هي معوقات دور اإلخصائي في مراكز التأهيل الشامل؟

 .1.1أهم نتايج الدراسة:
لإلجابة عن س لة الدراسة التي تعلأ بالتعرف على متطلبات االخصائيين االجتماعيين المعرفية والمهارية وا جاهاهد نحو
الحاالت الخاصة بمراكز التأهيل الشامل بالمدينة المنور  ،استخدم البا ا المنه النوعي والذي مثل في المتابلة والمال ظة،
وإ باع نموذج فا كام  Van Kaamلتحليل نتائ المتابالت والمال ظة ،د صنيف البيانات المستتا من المشاركين في
مساعد الف ات الخاصة بمركز التأهيل الشامل بالمدينة المنور وفتا الثيمات اال يةد المتطلبات المعرفية والمهارية ،التتويد
والتشخيص لألخصائيين االجتماعيين.
 .1.1.1النتايج المتعلقة بالسؤال األول:
لإلجابةةة عةةن السةةؤال األول والةةذي نصةةه"مهها هه المتطلبههات المعرفيههة لقيههام اإلصخاههاي االتتمههاع بههدوري فه مراكههز التأهيههل
الشامل؟ سلج المشاركو الضوء على هد النتاي المختصةة بالمتطلبةات المعرفيةة والمهاريةة لإلخصةائيين االجتمةاعيين بمركةز
التأهيل الشامل بالمدينة المنور وهي كاآل يد
 -0هد المتطلبات المعرفية الخاصة بالتعامل مع مركز التأهيل الشامل بالمدينةة المنةور خاصةة ومراكةز التأهيةل الشةامل عامةة
وبسؤالهد استخدم البا ا التسجيالت وبتفريغ التسجيالت والوصول إلى إجابا هد كانت اإلجابة كالتاليد
 -2حدث عن جانبيند الجانب األول فيما يخةص المؤسسةة الحكوميةة األوامةر الملكيةة ،واألوامةر السةامية ،التعميمةات الصةادر
من الوزار الذي يتبع لها مركز التأهيل الشامل ،ثد التنظيد الداخلي للتسد الذي يخص المركز.
 -مدى االيالع من المعلومات والدراسات المنشور في جوانب خصصه.

 -3بينما كا إجابات البعض ول المتطلبات المعرفية كانت كالتاليد
 دراسة الحالة للمتتدمين دراسة وافية والراغبين في االلتحاق. التعرف على ميول المتتدمين لتنمية لك الجوانب. التخفيف من د االضطراب للمعاق. إعداد التتارير الدورية والسنوية للمعاق. التعرف على الواقع للمعاق مع سر ه وردود األفعال.مساعد األسر على المشاعر السلبية و أثير البي ة الخارجية واال صال بحا األسةر و نميةة روح المسةاهمة فةي وضةع الخطةج
العامة.
 -2بينما كانت إجابات خر التعرف على البحوث والنظريات والدراسات الجديد .
 نتص التعرف على المعلومات بعد االنتهاء من دراسته الجامعية فالبد من التطلع والتعرف على المعارف والجديد. التعرف على الجانب اإلكلينيكي لمعرفه الجوانب التخصصية واألمراض وكيفية التعامل. نمية الجوانب التدريبية والشراكة بين مراكز التدريب ومراكز التأهيل الشامل للمعاقين لتنمية الجانةب المعرفةي لإلخصةائياالجتماعي بالمركز.
 خصيص دورات سب التخصص وذلك لتنمية الجانب التخصصي ،باإلضافة إلةى نميةة الجانةب نفسةه فةي مراكةز التأهيةلللتعرف على مداخله األساسية.
 التوجه إلى دراسات عليا لزياد التنمية المعرفية والتعرف على مةا هةو جديةد فةي البحةا العلمةي والنظريةات التةي عمةل مةعالمعاقين.
 االضطالع على ملفات الخاصة بالف ات والتعامل مع الشفافية. الخروج من االكتفاء بالتغذية فتج والتعامل بشكل معرفي و نمية جانب التخصص من خالل التراء والمعرفة الجديد . نمية دور األخصائي االجتماعي بالعالقات الخارجية و نمية األنشطة المعرفية التي فيد الف ات الخاصة و عيد عليها بجانةبمعرفي واستفاد خاصة من الحيا البي ية و عيد عليهد السلو التكيفي.
 -عةدم ركيةةز اإلدار علةةى ةةدريب االخصةةائيين االجتمةةاعيين و ركيةةزهد فتةةج علةةى الجانةةب المةةادي دو

ةةدريب االخصةةائيين

بالشكل المطلوب.
 -5كما ضاف مدير المركز

المتطلبات المعرفية تركز علةى جةانبين ساسةين متطلبةات معرفيةة متعلتةة بجانةب الخبةر التةي

البد من علمها من مةدير المركةز واألخصةائيين التةدماء بةالمركز مةن يةا الئحةة التعامةل مةع الف ةات المختلفةة والتعميمةات
الداخلية والمنشورات اليومية والشهرية باإلضافة لحتوقه المادية والمعنوية وما عليه من عامالت مع الف ات الخاصةة ،بينمةا
الجانب الثاني من جانب المدير يتطلب انتتاء الخري المتخصص األكةاديمي فةي نفةس التخصةص لكةي يكةو لديةة ساسةيات
مفهوم ف ات خاصة و اال هد ودراستها من قبل لكي يعرف الجوانةب النظريةة والسةيكولوجية فةي التعامةل مةع لةك الحاجةات
ومتطلبا هد وا تياجا هد الخاصة في التعامل ،باإلضافة إلى دافعيته األساسية في التطوير والتطلع على كل مةا هةو جديةد مةن
جوانب ثتافية ومعرفية تعلأ باألخصائي االجتماعي والمعاقين والبرام التدخلية والوقائية والعالجية.

بينما كا عرض ديبات اإليار النظري نحصر المتطلبات المعرفية في ثالث جوانب رئيسيةد
 .2المعرفةةة الحسةةيةد وهةةي لةةك المعةةارف المتراكمةةة البسةةيطة التةةي اسةةتطاع اإلنسةةا

يجمعهةةا عةةن يريةةأ اسةةتخدام لحواسةةه

البسيطة ومن بينها مال ظة الظواهر مال ظة بسيطة غير متصود .
 .5المعرفة الفلسفية التأمليةد وهي ذلك النوع من المعرفة الذي يبعد عةن اسةتخدام الحةواس دائمةا ويتةوم علةى الةة مةن التفكيةر
والتأمل في األسباب البعيد و غلبها يدور ول عالد الميتافيزيتا.
 .2المعرفة العلمية التجريبيةد وهي التي جاءت في مر لة متأخر من طور العتل اإلنساني ونضجه يا استطاع

يتجةاوز

المةةر لتين السةةابتتين ويفسةةر الظةةواهر فسةةير علميةةا يةةربج بةةين لةةك الظةةواهر ربطةةا موضةةوعيا فهمةةي و خةةرو 2101،د
ص.)12
ومةةن خةةالل مال ظةةة إجابةةات المشةةاركين فةةي المتابلةةة للحصةةول علةةى المتطلبةةات المعرفيةةة يتضةةح للبا ةةا

غلةةب اإلجابةةات

ار بطت بالتنظيد الداخلي والتعميمات وخاصة إذا كا يعمل في جهة كومية باإلضافة إلى مهارا ةه فةي التعةرف والتةراء مةن
الكتب واألبحاث ول ما يتعلأ بالمعاقين وبالمال ظة المشاركة من خالل التواجد بالمركز لو ظ بالفعةل

لةك الف ةات حتةاج

إلى كوادر بشكل فضل متطلع وفاهد ولدية المزيد من المعلومات والثتافات التي ؤهلةه إلةى التعامةل مةع لةك الحةاالت وهةذا ال
يأ ي إال من خالل ثالث جوانبد
 -0التدريب من قبل الجهات الحكومية ي إ داث مشاركة بين مراكز التأهيل الشامل ومراكةز التةدريب فةي وضةع بةرام
متخصصة لتدريب االخصائيين في إعاد البناء المعرفي لألخصائيين االجتماعيين.
 -2فرض الدراسات العليا على االخصائيين في جانب التخصص من قبل مركز التأهيل إذا كا بكالوريوس و خصةيص
الحاصلين على درجات علمية فتج للعمل في هذا المجال تى يكةو ملمةا بالنظريةات ومةا هةو ةديا فةي التعامةل مةع
لك الف ات الخاصة إلعطائهد أ العيش في الحيا مثل األخريين.
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خصيص كل خصائي مع مر لة معاقة بمعنى

يكو كل خصةائي متخصةص فةي رعايةة ف ةة مةن الف ةات الخاصةة

وليس التعامل مع كل الف ات تى ال يزيد العةبء المعرفةي والمتطلبةات فيهمةل الجانةب المعرفةي والعملةي فةي المركةز
كالطبيب المعال

دهد متخصةص بةايني ،واألخةر متخصةص ذ هكةذا يكةو االخصةائي االجتمةاعي يكتفةي ةدهد

خصص إعاقات عتلية ،واألخر اضطرابات سلوكية ،واألخر اضطرابات نمائية وهكذا إلعطاء الفرصةة فةي التركيةز
على المتطلب المعرفي وزياد ه وايالعه على ما هو جديد.
 .1.1.1النتايج المتعلقة بالسؤال الثان :
لإلجابة عن السؤال الثاني والذي ينص علىد ما المتطلبات المهارية لقيام اإلصخااي االتتماع بدوري ف مراكز التأهيل
الشامل؟ ناول المشاركو مناقشة المتطلبات المهارية لتيام اإلخصائي االجتماعي بدوره في مراكز التأهيل الشامل على
مجموعة من المتطلبات يمكن سردها كما فهمها البا ا من دراسة الحالة كالتاليد

-0

هد المتطلبات المهاريةد
من خالل وضع برام

غلب اإلخصائيين يركز على إدار نشاي فتج مع اإلعتماد على مطالبة ميزانية للمعاقين
دخلية.

 -2دافع العمل والرغبة في التعامل مع لك الف ة وذلك يرجع إلى

هنا صعوبة في التعامل مع لةك الف ةات فمةن وجهةه

نظر المشار بأ من هد المتطلبات المهارية وجود دافع للعمل المهني.
 -3مةةن هةةد المتطلبةةات المهاريةةة يضةةا مةةن وجهةةه نظةةر المشةةار

ةةوافر الجانةةب اإلنسةةاني واالخالقةةي والتزامةةه بةةالتيد

واألخالقي.
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نمية العالقة التفاعلية بين االخصائي والمعاقين لكي يكو هنا إفاد للطرفين.

 -5الشراكة بين مراكز التأهيل الشامل وقسد التأهيل المهني العالج الطبيعةي) وذلةك لتنميةة الجانةب المهةاري لإلخصةائي
االجتماعي تى يستطيع

يكتسب الخبرات ويفيد المعاقين.

 -2اإللمةةام بمهةةام المركةةز ومهةةام التأهيةةل المهنةةي لكةةي يكةةو همةةز وصةةل بةةين المركةةزين وذلةةك بتدر ةةه علةةى التحليةةل
والتشخيص الدقيأ فيأ ي من خالل التشخيص الدقيأ و صنيفها سب الحالة المرضية.
 -1عدم وجود الجانب المهني في الوزار بسبب عدم خصيص الجانب األكةاديمي فتةج للعمةل مةع المعةاقين فيحةدث فجةو
بين نمية الجانب المهني و خصص العامل في مجال المعاقين.
 -1عةدم التعةرف علةى ا تياجةات المعةاقين ودراسةة الحةاالت الخاصةةة وكيفيةة صةول علةى بيانةات مةن العميةل و الحالةةة
الخاصة و تبع الحاالت ووضع برام عالجية تناسب مع الة المريض.
 -9عدم نمية الجانب اإلدار  ،و نمية الجانب المهني فيحدث خلل بين المتخصص والعمل الذي يعمل فيه.
بينما كا من راء المشاركين في المتابالت بأنه سرد عوامل و معايير خرى في وفير المتطلبات المهارية وكانت اإلجابات
كالتاليد
-0

ركيز على نمية الجانب الشخصي للمعاقين واشراكهد في األنشطة الداخلي و خارجية في المجمعات التجارية وذلك
من خالل اكتشاف مهارا هد وميولهد.
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يكو ملما بسيكولوجية المعاقين.

-3

يكو لبتا في الحديا مع المعاقين غير محرجا لهد في فاعلهد.

-2

يجيد قياد التعامل مع المعاقين قياد فعالة.
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يكو على دراسة بالمشكالت التي يتعامل معها واألنشطة المتصلة بتلك اإلعاقات.

 -2كسب ثتة المعاقين في التعامل لكي يستطيع النجاح واالستمرار.
بينما كا من خالل اإليالع على اإليار النظري استطاع

يربج البا ا إجابات المشاركين من اإلخصائيين االجتماعيين

بما يلع عليه من ديبات الدراسة كانت المتطلبات المعرفية تمثل في عد جوانب من همهاد
فهد ومعرفة األخصائيو االجتماعيو ألساليب نمية المعاقين ،الفهد الواضح والمتةدر علةى تيةيد ا تياجةات المعةاقين وكةذلك
المتدر على الوصول إلى المؤسسات والتنظيمات االجتماعية والموارد المتا ة بالمجتمع المحلى التي تةدم الخةدمات والبةرام
لمعاقين و سرهد وكذلك المتدر في المدافعة عن نمية الموارد التي لبي ا تياجات المعاقين،

الفهةةد الواضةةح والمعرفةةة بديناميكيةةة األسةةر  ،تبةةل األخصةةائيو االجتمةةاعيو لإليةةار الثتةةافي الةةذي ةةؤدي فةةي ةلةةه الخةةدمات
وكذلك المساهمة في طوير و حديا هذا اإليار،

يكةو لةدى األخصةائيو االجتمةاعيو بعةض المعةارف المتخصصةة عةن

المعاق واألسر فةي التةانو و نظةيد المةوارد الخاصةة بهةد ،قيةام األخصةائيو االجتمةاعيو بالمدافعةة عةن ا تياجةات المعةاقين
والموارد و بني فهما واضحا ولها وكذلك الدعو للتعاو بين المهنيين والمؤسسات لمتابلةة و لبيةة هةذه اال تياجةات ،مشةاركة
األخصائيو االجتماعيو بصور متعدد في الخدمات االستشارية بالمؤسسات التي تدم الخدمات والبةرام لمعةاقين و سةرهد،
قةةدر األخصةةائيو االجتمةةاعيو فةةي كةةوين عالقةةات مهنيةةة مةةع المعةةاقين وكسةةب ثتةةتهد مةةن جهةةة وكةةذلك ثتةةة األخصةةائيو
االجتماعيو نفسهد في المعلومات المتحصلة من خالل لك العالقة ،مساعد المةديرو بمؤسسةات رعايةة المعةاقين مةن خةالل
أسةةيس بي ةةة عمةةل جيةةد وسياسةةات وإجةةراءات وإرشةةادات عمةةل علةةى فعيةةل دور الخدمةةة اإلجتماعيةةة مةةع المعةةاقين محمود،
.)2113
وبتلخيص ما د ذكره من قبل اإلخصائيين اإلجتماعيين د اإلجماع عليها بأ
والر مة في التعامل و تى نستطيع

تعلأ بالمعامالت اإلنسانية والتيد األخالقية

نكسب هذه الصفات في المهنيين العاملين البد من وضعهد سب رغبا هد وال يتد

وزيعهد سب الفرص الوةيفية إنما يكو بوضع معايير خاصة وال يعمل في هذه الوةيفة إال من كا لديه الخبر الذا ية
والدافع للتعامل مع لك الف ات الخاصة من المعاقين عتليا سواء كانت إعاقات ركية و عتلية و غيرها من اإلعاقات
المختلفة ،يا نجد

غلب إجابات المشاركين من األخصائيين االجتماعين كانت إجابات سطحية بعيد كل البعد عن ما

ير ة من دبيات الدراسة مثال فكانت المتطلبات المهارية نحصر في جوانب ذا ية تمثل في الدافع والرغبة في العمل ،التدر
على المشاركة في تديد الخدمة لإلخصائيين االجتماعيين ،تبل االخصائيين االجتماعيين للمعاقين.
 .1.1.1النتايج المتعلقة بالسؤال الثالث:
لإلجابة عن السؤال الثالا والذي ينص علىد ما ه معوقات دور اإلصخااي االتتماع ف مراكز التأهيل الشامل؟ ناول
المشاركو مناقشة معوقات دور اإلخصائي االجتماعي في مراكز التأهيل الشامل على مجموعة من المعوقات يمكن سردها
كما فهمها البا ا من دراسة الحالة لألخصائيين اإلجتماعيين كالتاليد
 -0ناولها د المشاركين بذكر مثيل وهو في مر لة الماجستير بأ ال يوجد مهنية في التخصص ولد يشبع
التخصص.
 -2عدم وفير المؤهل المناسب للعمل في مجال اإلعاقة.
 -3بعض االخصةائيين العةاملين ال يسةتطيع التعامةل مةع الحةاالت وفةتح نمةوذج دراسةة الةة لف ةات المعةاقين ممةا يحةدث
مشكلة مع الحاالت الموجود مما يؤدي إلى لخبطة.
 -2عدم التدر على اإللمام بالجوانب اإلدارية وكذلك خصيص دور في نمية الجانب المهني.
 -5كثر المهنيين مما يحدث خلج بين األدوار يا
المشار .

العمل يكتفي بدور االخصةائي االجتمةاعي وهةذا مةن وجهةة نظةر

 -2ضعف دور الوزار في الدور التطوير بالمراكز الشاملة ،يا ال يوجد مراجع في المراكةز الشةامل فةي طةوير مةن
خالل وفير الوسائل لزياد العمل المهني لألخصائيين االجتماعيين.
 -1العمل بشكل محترف مع المعاقين من يا اإليواء والتنظيد الداخلي فهذا ال يتوفر داخليا مما يجعةل

العمةل داخةل

المركز ال يتناسب مع االت المعاقين.
بينما يذكر المشاركين األخرين في المعوقات التي يتد ناولها في مراكز التأهيل الشامل اآل يد
 -0يرجع المعوقات إلى نظر األيباء إلى العالج دو االهتمام بالجانب االجتماعي والغةاء دور األخصةائي االجتمةاعي
بمراكز التأهيل الشامل.
 -2نتص عدد االخصائيين في مراكز التأهيل الشامل.
 -3قلة الدورات التدريبية الموجهة لألخصائيين االجتماعيين.
بينما كانت إجابات د المشاركين ول المعوقات التةي واجةه األخصةائي االجتمةاعي فةي حتيةأ عملةه المهنةي داخةل المركةز
كانت تمثل فيد
نتسد إلى عد سباب تعلأ باألخصائي االجتماعي تمثل فيد
صخاصة باألصخااي االتتماع :
-

نتص الكوادر المر بطة باألخصائيين في مراكز التأهيل الشامل.

 نتص اإلعداد المهني لهد من خالل الدورات التدريبية والمتخصصة في المركز.صخاصة بالمعاق نفسا:
 ميل المعاق بالمركز إلى العزلة مما يجعله ليس له رغبة في تبل العالج. عدم اقتناع المعاق بالبرام التي تدم له. شد و نوع اإلعاقات الموجود بالمركز مما يصعب التعامل معها.معوقات ترتع لإلدارة مثل:
-

نتص اإلمكانات البشرية التي نفذ البرام .

 نتص اإلمكانات المادية لتنفيذ البرام .معوقات ترتع للمجتمع مثل:
-

نظر المجتمع للمعاق.

-

ونظر المجتمع للعاملين في التعامل مع المعاقين بالمراكز.

ومن خالل المال ظة المباشر التي ال ظها البا ا في المعوقات من وجهة نظره نه رجع إلى نتص الكفاءات المهنية
والعمل بدو خبر معرفة مع لك الحاالت،

عدم إعطاء الفرصة لإلخصائي للعمل بشكل فردي باعتبار نه يغلب النسبة األكبر في التعامل مع لك الحاالت وألنها االت
إنسانية حتاج إلى التتبل كثر من الدواء ،عدم متابعة األسر للحاالت تها ومداومة السؤال عليها في تبع الحاالت الخاصة
بها ،هذا من السهل اليسير

جعل لك الحاالت كثر عرضه لعدم مزاولة عملها من خالل لك المعوقات اإلدارية

والتخصصية.

 .1.1توصيات الدراسة:
بناه على نتايج الدراسة صخلص الباحث إلى عدد من التوصيات:
 .0ضرور وفر اال تياجات التأهيل بمراكز التأهيل الشامل للمعاقين.
 .2قيام مراكز التأهيل الشامل بعتد الشراكات مع التطاع الخاص.
 .3سهيل خروج بعض اإلخصائيين في اكتساب المعارف والخبرات لتلتى التدريب بمراكز التأهيل الشامل.
 .2كثيف مراكز التدريب من خالل إيجاد بي ة فاعلة والتجديد الدائد في محتوى البرام التدريبية بمراكز التأهيل
الشامل بما يواكب المستجدات.
مقترحات الدراسة:
 .0صةةور متتةةرح لتطةةوير مراكةةز التأهيةةةل الشةةامل بالمملكةةة العربيةةة السةةةعودية وفتةةا للمتطلبةةات المعرفيةةة والمهاريةةةة
لإلخصائيين االجتماعيين.
 .2المتطلبات الالزمة للتوسع في مراكز التأهيل الشامل في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية .2131
 .3صور متترح للمتطلبات المعرفية والمهارية لإلخصائيين االجتماعيين بالمؤسسات الصحية.
 .2دراسة متارنة بين المتطلبات المعرفية والمهارية لإلخصائيين االجتماعيين بالجمعيات الخيرية والمدارس الحكومية.
 .5عمل صور متترح للكفايات المهنية الالزمة لإلخصائي االجتماعي بمراكز التاهيل الشامل.

 .1المراتع
إبراهيد ،إلهام مد  .)2119متطلبةات فعيةل برنةام التأهيةل المر كةز علةى المجتمةع فةي مجةال رعايةة المعةاقين مةن منظةور
يريتة نظيد المجتمع ،رسالة ماجستير غير منشور  ،كلية الخدمة االجتماعية ،جامعة لوا  ،ص.01
ابةةراهيد ،قصةةي عبةةد هللا  .)0912حديةةد مسةةتوى جةةود األداء المهنةةي لألخصةةائيين االجتمةةاعيين بحةةا علمةةي ،منشةةور ،مجلةةة
جامعة م الترى للعلوم االجتماعية ،المجلد الثالا ،العدد األول.
بو المعايي ،ماهر  .)2111الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية في المجال الطبي ورعاية المعةاقين ،جامعةة لةوا  ،مركةز
نشر و وزيع الكتاب الجامعي ،ص ص.019 -011
مد ،ومادر مصطفى  .)2110المهةارات المهنيةة لألخصةائي االجتمةاعي المةنظد فةي جهةز رعايةة الشةباب بكليةات جامعةة
لوا  ،بحا منشور في المؤ مر السنوي الحادي عشر ،كلية الخدمة اإلجتماعية ،جامعة التاهر .

البطانية ،سامة  .)2112بحاث اليرمو  ،سلسلة العلوم اإلنسانية ،ا جاهات الوالدين ول دم المعةاقين ركيةا فةي المةدارس
العادية في محافظة ريد ،المجلد  ،)21العدد  ،)0األرد  ،منشورات جامعة اليرمو .
جبريةةل ،ثريةةا عبةةد الةةرؤوف  .)0991دوار التةةدخل المهنةةي لألخصةةائي االجتمةةاعي فةةي الخدمةةة االجتماعيةةة بةةين النظريةةة
والتطبيأ ،المؤ مر العلمي العاشر للخدمة االجتماعية ،التاهر  ،كلية الخدمة االجتماعية ،جامعة لوا .
جاللة ،يمن مد  .) 2100برنام

دريبي في إيار الممارسة العامة للخدمة اإلجتماعية لتنمية المتطلبات المعرفية والمهارية

لطةالب التةةدريب الميةداني بنظةةام التتةويد التربةةوي الشةامل .مجلةةة دراسةات فةةي الخدمةة االجتماعيةةة والعلةوم االنسةةانية،
ع ،30ص ص.0591 -0522
خليفة ،محمد البدوي  .)2102المهارات المهنية لإلخصائي االجتماعي ،مصر ،المكتب الجامعي الحديا.
الخولي ،إسامة  .)0919في مناه البحا العلمي و ده م نوع ،بحا منشور في مجلة عالد الفكر ،وزار االعةالم ،الكويةت،
ص.3
الراشد ،يوسف  .)2102التنمية المهنية المستدامة للعاملين في مؤسسات المجتمع األهلي السعودي بالمنطتة الشرقية في ضوء
ا تياجا هد المهنيةد صور متترح ،مجلةة رابطةة التربيةة الحديثةة ،العةدد السةادس عشةر ،كليةة التربيةة ،جامعةة الفيةوم،
جمهورية مصر العربية.
مةد شةفيأ  .)2111قةاموس الخدمةة االجتماعيةة والخةدمات االجتماعيةة ،اإلسةكندرية ،دار المعرفةة الجامعيةة ،ص

السكري،

ص .092 -011
الربيع،

مد ابراهيد محمد  .)2100إسهامات الخدمة االجتماعية في فعيل محددات التأهيل المهني الشامل للمعوقين ،دراسةة
حليليةةة مطبتةةة علةةى مراكةةز التأهيةةل الشةةامل للمعةةوقين بالريةةاض ،مجلةةة دراسةةات فةةي الخدمةةة االجتماعيةةة والعلةةوم
اإلنسانية ،كلية الخدمة اإلجتماعية ،ص ص.351 -292

بشير ،اقبال محمد  .)2113الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية فةي المجةال الطبةي ،االسةكندرية ،المكتةب الجةامعي الحةديا،
ص ص.025 -022
رجب ،إبراهيد عبدالر من  .)0913نمةاذج ونظريةات نظةيد المجتمةع ،التةاهر  ،دار الثتافةة للطباعةة والنشةر ،الكتةاب الثةاني،
ص ص.059 -051
رضا ،عبد الحليد  .)0911البحا في الخدمة اإلجتماعية ،التاهر  ،دار الثتافة للطباعة والنشر.
سةةر ا  ،نظيمةةة مةةد  .)0995النمةةو المهنةةي المسةةتمر لألخصةةائي ،بحةةا منشةةور فةةي المةةؤ مر التةةومي الثةةاني ،مركةةز طةةوير
الجامعي ،جامعة عين شمس ،التاهر .
سليما  ،سين سن .وآخرو

 .)2115الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية مع الجماعةة والمؤسسةة والمجتمةع ،بيةروت،

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،ص ص.22 -22
السنهوري،

مد محمد  .)0992نظيد المجتمع يريتة علمية للخدمة االجتماعية ،التاهر  ،دار النهضة العربية ،ص.215

السةنهوري ،مةةد محمةد  .)2112الممارسةةة العامةة المتتدمةةة للخدمةة االجتماعيةةة و حةديات التةةر الوا ةد والعشةةرين ،الطبعةةة
الخامسة ،الجزء األول ،التاهر  ،دار النهضة العربية ،ص.230
شاكر ،سين محمد  .)2111تويد دور األخصائي االجتماعي بجمعيات أهيل المعاقين ،رسالة ماجستير غيةر منشةور  ،كليةة
الخدمة االجتماعية بالفيوم ،جامعة الفيوم.
صالح ،مل محمود  .)2112ساليب التوافأ االجتماعي لذوي اال تياجات الخاصةة فةي المجتمةع الفلسةطيني ،التةاهر  ،رسةالة
ماجستير ،معهد البحوث والدراسات العربية.
العامري ،سلوى سنين  .)2115دراسة الحالةد التصميد والمناه  ،المجلةة االجتماعيةة التوميةة ،المجلةد ،ع ،0ص ص-031
.051
عطية ،محمد ناجي  .)2112البناء المؤسسي في المنظمات الخيرية ،الواقع و فاق التطوير ،دراسة ميدانية ،صنعاء ،اليمن.
علي ،اسماعيل علي  .)0995المهارات األساسية في ممارسة خدمة الفرد ،اإلسكندرية ،دار المعرفة الجامعية.
عماشة ،انتصار سن  .) 2112معوقات داء الجمعيات الخيرية النسائية في المملكة العربية السعوديةد دراسة ميدانية ،رسةالة
ماجستير غير منشور  ،قسد االدار العامة ،كلية االقتصاد واالدار  ،جامعة الملك عبد العزيز ،السعودية.
عةةالم ،منتصةةر عةةالم  .)2101المتطلبةةات المعرفيةةة والتيميةةة والمهاريةةة للعةةاملين بجمعيةةات الةةزواج ورعايةةة األسةةر لمواجهةةة
مشكلة العنف األسريد دراسة طبيتيةة علةى العةاملين بجمعيةات الةزواج ورعايةة األسةر بالمملكةة العربيةة السةعودية،
مجلة التربية ،ع ،012ص ص.921-911
فةراج ،رجةاء عبةد الكةريد  .)2105المتطلبةات المهنيةة الالزمةة لتحسةين األداء المهنةي لألخصةائيين اإلجتمةاعيين العةاملين مةةع
يفال متالزمة داو  ،مجلة الخدمة اإلجتماعية ،ع ،52ص ص.225 -319
قاسد ،محمد رفعت  .)2115التدريب على مهارات العمل االجتماعي ،معارف وخبرات طبيتية ،التاهر  ،مركز نشر و وزيع
الكتاب الجامعي ،جامعة لوا .
فهمةةي ،محمةةد سةةيد .سةةن ،محمةةود عبةةد الةةر من  .)2101التأهيةةل المجتمعةةي لةةذوي اال تياجةةات الخاصةةة ،دار الوفةةاء لةةدنيا
الطباعة والنشر ،االسكندرية.
الترني ،محمد مسفر  .)2112تويد الخدمات االيوائية بالجمعيات الخيريةة فةي المملكةة العربيةة السةعودية ،مجلةة دراسةات فةي
الخدمة االجتماعية والعلوم االنسانية ،كلية الخدمة االجتماعية ،جامعة لوا  ،مصر.
اللهيب ،لطيفة  .)2102الخدمة االجتماعية بالمحاكد الشرعيةد الرياض ،مكتبة الرشد.
مجاهةةد ،ميةةدو بةةو الفتةةوح  .)2111دراسةةة لمشةةكالت ةةاالت العجةةز اإلصةةابي النةةاجد عةةن إصةةابات العمةةل ونمةةوذج متتةةرح
لمواجهتها من منظور خدمة الفرد ،رسالة ماجستير غير منشور  ،كلية الخدمة االجتماعية ،جامعة لوا .
محمود ،خالد صالح  .)2105المتطلبةات المعرفيةة والمهاريةة لألخصةائيين اإلجتمةاعيين العةاملين بمكا ةب التأهيةل اإلجتمةاعي
للمعاقين ،ع ،53ص ص.011 -021

محمود ،منال يلعت  .)2113دور يريتةة نظةيد المجتمةع فةي بةرام التأهيةل المجتمعةي بمؤسسةات اإلعاقةة الفعليةة ،المةؤ مر
العلمي السادس عشر للخدمة االجتماعية ،التاهر  ،كلية الخدمة االجتماعية ،جامعة لوا  ،ص ص .532 -223
مختةةار ،عبةةد العزيةةز  .)0992سياسةةة الرعايةةة االجتماعيةةة فةةي المجتمةةع العربةةي السةةعودي دراسةةة حليليةةة لسياسةةات الرعايةةة
االجتماعية في قطاعات الصحة والتعليد والش و االجتماعية ،الرياض ،بحا منشةور بمركةز البحةوث ،كليةة اآلداب،
جامعة الملك سعود ،العدد ،21ي ،0ص.2
المسةةيري ،نةةوال علةةي .سةةالد ،عوايةةف  .)2112نحةةو صةةور لتطةةوير ممارسةةة يريتةةة نظةةيد المجتمةةع فةةي مجةةال الرعايةةة
االجتماعيةةة ،دراسةةة مطبتةةة علةةى مراكةةز الخدمةةة االجتماعيةةة والجمعيةةات الخيريةةة بمدينةةة الريةةاض بالمملكةةة العربيةةة
السعودية ،مجلة الخدمة االجتماعية ،الجمعية المصرية لألخصائيين االجتماعيين ،مجلد  ،21عدد ،22التاهر .
مصطفى ،يالل عبد المعطي  .)2100المتطلبات المهارية للمرشدين االجتماعيين في مر لةة التعلةيد األساسةي ،مجلةة جامعةة
دمشأ ،المجلد  ،21ص ص.533 -299
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