
 
 
 

 

 

 

 

Administrative Obstacles Facing the Role of the Social Worker in Comprehensive 

Rehabilitation Centers (A study applied to comprehensive rehabilitation centers in the 

Makkah region( 

 إعداد الباحث/ توفيق عطا هللا سالم العقيلي

ماجستير في التنظيم واإلدارة في الخدمة االجتماعية، قسم الخدمة االجتماعية، كلية العلوم االجتماعية، جامعة أم القرى، المملكة 

 العربية السعودية

 :مستخلص الدراسة

تتلخص مشكلة الدراسة من خالل هدفها الرئيسي في التعرف على المعوقات اإلدارية التي تواجه دور األخصائي االجتماعي  

عت منه مجموعة من األهداف المتمثلة في التعرف على طبيعة في مراكز التأهيل الشامل بمنطقة مكة المكرمة، والتي تفر  

نظر األخصائيين االجتماعين، والتعرف على  ةاعي في مراكز التأهيل الشامل من وجهاألعمال التي يمارسها األخصائي االجتم

نظر األخصائيين  ةالمعوقات اإلدارية التي تواجه دور األخصائي االجتماعي في مراكز التأهيل الشامل التي من وجه

اإلدارية التي تواجه عمل األخصائي ن، والمحاولة في الوصول إلى مجموعة من المقترحات للتغلب على المعوقات ياالجتماعي

 االجتماعي في مراكز التأهيل الشامل.

الدراسات الوصفية المسحية عن طريق استخدام المسح االجتماعي بالحصر الشامل لألخصائيين  ىلإوتنتمي الدراسة     

(، من خالل 87ي استجاب منهم )ذين واألخصائيات االجتماعيات في مراكز التأهيل الشامل بمنطقة مكة المكرمة، والياالجتماع

 استخدام أداة االستبانة في جمع البيانات.

عمال التي يمارسها األخصائي االجتماعي تتمثل: في تكوين عالقة مهنية أبرز األ ىلإوقد توصلت الدراسة من خالل نتائجها     

اق، والمشاركة في تنظيم العمل اإلداري داخل المشاركة مع الفريق المهني في توفير المعلومات الالزمة عن المعمع المعاق، و

المركز، كما توصلت النتائج إلى أن أبرز المعوقات اإلدارية التي تواجه األخصائي االجتماعي تتمثل في قلة االهتمام بقضية 

لها بالشكل األمثل ونقص في تقدير الموارد البشرية واستغال تهيئة المكان المناسب لألخصائي االجتماعي للقيام بأدواره المهنية،

 نجاز األهداف بالمركز، وقلة الحوافز المقدمة لألخصائي االجتماعي.إفي 

 المكرمة مكة منطقة الشامل، التأهيل مراكز االجتماعي، األخصائي دور اإلدارية، المعوقات الكلمات المفتاحية:



 
 
 

 

 

 

 

Administrative Obstacles Facing the Role of the Social Worker in Comprehensive 

Rehabilitation Centers (A study applied to comprehensive rehabilitation centers in the 

Makkah region( 

Abstract: 

    The study issue is summarized as per its key goal into the identification of the administrative 

obstacles facing the Social worker  in the Exhaustive rehabilitation centers - in Makkah region - 

from which a set of goals subordinated and represented to identify the nature of the work 

presented by the counseling specialist in the exhaustive rehabilitation centers in the prospect of 

identifying the administrative hinders, confronting them in the exhaustive rehabilitation and 

trying to conclude a set of conclusions to overcome these obstacles.  

     The study is classified as the descriptive survey studies, throughout using the social survey by 

the involvement of 78 respondents to the questionaire tool used in collecting the data. 

    The study concluded, through its results, to the most prominent works practiced by the social 

worker, namely: forming a professional relationship with people with disabilities, participating 

with the professional team in providing the necessary information about people with disabilities, 

and participating in organizing administrative work. Work within the center. The social worker 

faces a lack of interest in the issue of finding a suitable place for the social worker to perform his 

professional roles, a lack of appreciation of human resources and optimum utilization of them in 

achieving the goals of the center, and the lack of incentives provided to the social worker. 

Keywords: Administrative obstacles, the role of the social worker, comprehensive rehabilitation 

centers, Makkah Al Mukarramah Region 

 

 اإلطار العام للدراسة 1.

 مقدمة: 1.1.

ا جالا  فالي كتالاب س وسالنة نبياله صاللى س علياله من خالالل شالريعتنا اإلسالالمية ومالأهميةً كبيرةً لقد شهد االهتمام بذوي اإلعاقة      

 بتلك الفئة. اً خاصاً اهتمام تم االهتمام بهموسلم في أن ي



 
 
 

 

 

 

 

كْ وتتضح تلك الرؤية في اآلية الكريمة )      ُر فَتَْنفََعالهُ الالذ  ك  ك الى * أَْو ياَلذ   رى(َعبََس َوتََول ى * أَْن َجاَ هُ األْعَمى * َوَما يُْدِريَك لََعل هُ يَز 

 (6)عبس: ص

 ،حتسبان رسول س صلى س عليه وسلم أهمية هؤال  الضعفا ، حيث جا  في الحديث الشريف إذا فقد المسلم بصره، ثم وبي      

)إن س تعالالى قالال: إذا ابتليالت عبالدي بحبيبتياله  كان ذلك من أسباب دخول الجنة، فعن أنس بن مالك قال: سمعت رسول س يقول:

 (.641، ص6106ه منهما الجنة، يريد عينه( ورآه البخاري نقالً من )الشيخلي،فصبر عوضت

هتمام برعاية ذوي اإلعاقة في السنوات األخيرة يرجع إلالى التغيالر فالي نظالرة المجتمالع لالذوي اإلعاقالة، ممالا االولقد كان هناك      

ن بشالئونهم فالي وممالا دفالع المهتمال ،ي الحيالاة الكريمالةز االقتناع بأن األشخاص المعاقين لهم الحق كغيرهم من أفراد المجتمع فالعز  

 (.00ص ،6107هم وتأهيلهم ورعايتهم )عبد الحميد،ميلتع

 مشكلة الدراسة: .1.2

تعتبر الخدمة االجتماعية لها الدور الفعال في تطوير كافالة الخالدمات التالي تسالعى المؤسسالات االجتماعيالة فالي توفيرهالا لرعايالة     

تماعيالالة قامالالت علالالى التنظالاليم والتخطالاليا المهنالالي واالجتمالالاعي إلشالالباع احتياجالالات األفالالراد، واالسالالتخدام ذوي اإلعاقالة، فالخدمالالة االج

األمثل لكافة الموارد من بشرية ومادية وتوظيفها لتحقيق األهداف المطلوبة في فترة زمنية معينة بأقل التكاليف وأفضالل الطالرق. 

 (.66، ص6108)بركات،

عليه من قبالل الباحالث فالي تلالك الدراسالات والبحالوم العلميالة المرتبطالة بالموضالوع بشالكل مباشالر ما تم االطالع من وانطالقاً       

المعوقالات فالي الجانالب اإلداري  ىعلمه أن هناك ندرة واضحة في الدراسات العلميالة التالي تتطالرق إلال ن على حد  وغير مباشر، تبي  

اجات الخاصة، ومن هنا كان دافع واهتمام الباحث فالي بشكل خاص في المملكة العربية السعودية في مجال مؤسسات ذوي االحتي

 همحاولة الكشف عن طبيعة األدوار التي يقوم بها األخصائي االجتماعي، ومن ثالم التعالرف علالى المعوقالات اإلداريالة التالي تواجهال

 خل تلك المراكز.في مراكز التأهيل الشامل بمنطقة مكة المكرمة، وذلك من أجل تحسين الرعاية االجتماعية لذوي اإلعاقة دا

" ما هي المعوقات اإلدارية التي تواجه دور األخصائي مشكلة الدراسة في محاولة اإلجابة على التساؤل التالي وتتلخص وتبرز 

 االجتماعي في مراكز التأهيل الشامل "؟

 أهمية الدراسة: .1.2

 التالي:وفق مجموعة من العوامل وهي  ىلإيرجع الباحث أهمية الدراسة 

أهمية الدراسة الحاليالة فالي ضالو  اهتمالام الدولالة بالذوي اإلعاقالة وبمالا تالوفره مالن رعايالة واهتمالام بهالم فالي المجتمالع تأتي  .2

 السعودي.

مالالن المتوقالالع أن تسالالاهم هالالذه الدراسالالة فالالي إضالالافة رؤيالالة مسالالتقبلية عالالن دور األخصالالائي االجتمالالاعي فالالي مراكالالز التأهيالالل  .6

 الممارسة المهنية.الشامل من خالل التعرف على المعوقات اإلدارية أثنا  

 تحديد أبرز الصعوبات والتحديات اإلدارية في الوقت الحالي لدى مؤسسات ذوي اإلعاقة. .3



 
 
 

 

 

 

 

والتالي تهالدف إلالى شالمولية األهالداف العالجيالة والوقائيالة  6131وضوح أهمية فئة ذوي االحتياجات الخاصة فالي رؤيالة  .4

تحقق تلك األهداف إال من توال  ،تمع بشكل كاملوالحصول على كافة حقوقهم ودمجهم في المج ،واالجتماعية للمعاقين

 خالل دور كامل وفعال من قبل األخصائي االجتماعي. 

مالن المتوقالع أن تسالالاعد هالذه الدراسالة فالالي الحالد مالالن المعوقالات اإلداريالة التالالي تواجاله األخصالائي االجتمالالاعي أثنالا  القيالالام  .5

 بدوره.

 :  مفاهيم الدراسة .1.2

 المعوقات اإلدارية: .2

 اللغة:المعوقات في  .أ

قاَلالا أن كلمالالة عالالوق هالالو كالالل شالالي  يعوقالالهإلالالى بالالن منظالالور ايشالالير      ، 0404عتيالالاق. )ابالالن منظالالور،وحبسالالة وكالالذلك التعويالالق واال َعو 

 (.484ص

 المعوقات اإلدارية في االصطالح: .ب

ؤسسالية والسياسالة ف المعوقات في اإلدارة اصطالحاً بأناله   هالي المعوقالات التالي تنالتج مالن اإلدارة كالالقوانين واألنظمالة المعر  تُ     

واإلجالالالالرا ات واألهالالالالداف والهياكالالالالل التنظيميالالالالة وفلسالالالالفة اإلداريالالالالين ونمالالالالا السالالالاللوك والقيالالالالادة ونظالالالالم االتصالالالالال المسالالالالتخدمة. 

 (.368، ص0444)المغربي،

 المعوقات إجرائياً: .ج

المهنية والتنظيمية ف الباحث المعوقات في هذه الدراسة إجرائياً على أنها مجموعة من الصعوبات والمعوقات اإلدارية وعر  يُ    

 التي تعيق عمل األخصائي االجتماعي في مراكز المعاقين للقيام بمهامهم العملية بشكل فعال ومتكامل.

 الدور: .1

 .(450، ص0474الهنائي،) االضطالع بمهمة. ىويشير الدور في اللغة إلالدور في اللغة:  .أ

 :الدور في االصطالح .ب

بعال  الحقالوق والوجبالات، ويالرتبا بوضالع محالدد للمكانالة داخالل الجماعالة أو موقالف  ف الالدور بأناله  نمالوذر يرتكالز حالولعر  يُ     

خالالرون كمالالا يعتنقهالالا الفالالرد . اجتمالالاعي معالالين، ويتحالالدد دور الشالالخص فالالي أي موقالالف عالالن طريالالق مجموعالالة توقعالالات يعتنقهالالا اآل

 . (341، ص0448)غيث،

 ف الباحث الدور في هذه الدراسة إجرائياً على أنه: عر  ج. وي    

أو أدوار مكتسالبة  ،ك األدوار التي يمارسها األخصائي االجتماعي سوا  أدوار مرفوضة كقائد في مركز التأهيل الشالاملهي تل   

 في المواقف التي يمر بها أثنا  التعامل مع المعاقين أو العمال  داخل المركز.



 
 
 

 

 

 

 

  خصائي االجتماعي:األ .1

 ف األخصائي االجتماعي في االصطالح:عر  ي   .أ

بمهاراته تأثيراً إيجابياً في  اً المهني المعد علمياً ونظرياً ليعمل في ميدان الخدمة االجتماعية، وليكون مؤثر بأنه  الشخص    

 (.04، ص6103تغيير أفراد أو جماعات ومجتمعات . )عبد الجليل،

 دراسة الحالية:الخصائي االجتماعي إجرائياً في ف الباحث األعر  وي   .ب

لكي  ؛هم في مرحلة البكالوريوس علمياً ومهيناً في إطار الممارسة المهنية في الخدمة االجتماعيةهم األفراد الذين تم إعداد    

ن في مراكز التأهيل الشامل لرعاية ون العاملون االجتماعيوومنهم األخصائي ،في المنظمات والمؤسسات االجتماعية اوليعم

مع، والذين يواجهون العديد من المعوقات التي تعيق القيام بدورهم المعاقين من خالل تأهيل المعاقين وتمكينهم ودمجهم في المجت

 المهني.

 التأهيل الشامل: .ت

 :التأهيل في اللغة .أ

 (. 6161إصالح فرد أو عضو حتى يصبح نافعاً للمجتمع بعد أن كان عاجزاً. )موقع معجم المعاني،    

  التأهيل في االصطالح: .ب

مساعدة وإيصال المعاق إلى أعلالى وأقصالى  ىعمليات والخدمات المنظمة التي تهدف إليشير مصطلح التأهيل الشامل  بأنه ال     

 (.60، ص6114مكن من القدرات االجتماعية والعقلية والجسمية والمهنية لديه )شاهين والنواوي،يُ  حد  

 ف الباحث مفهوم التأهيل الشامل إجرائياً فيما يلي:عر  ج. وي  

ن العاملين في مراكز التأهيل الشامل للمعالاقين مالن خالالل تقالديم خالدمات يبل األخصائيين االجتماعيبأنه الجهود التي تبذل من ق    

 لتمكينهم من دمجهم في المجتمع وفق خطا مهنية وتنظيمية مدروسة. ،اجتماعية وصحية ونفسية وتأهيله

 أهداف الدراسة: .1.2

ات اإلدارية التي تواجه دور األخصاائي االجتمااعي فاي مراكاز " التعرف على المعوقون الهدف الرئيسي للدراسة الحالية هإ   

 التالي: وفق التأهيل الشامل" والتي تتفرع منها عدة أهداف وهي 

نظالالر  ةالتعالالرف علالالى طبيعالالة األعمالالال التالالي يمارسالالها األخصالالائي االجتمالالاعي فالالي مراكالالز التأهيالالل الشالالامل مالالن وجهالال .0

 ن. ياألخصائيين االجتماعي

نظالر  ةداريالة التالي تواجاله دور األخصالائي االجتمالاعي فالي مراكالز التأهيالل الشالامل مالن وجهالالتعرف على المعوقالات اإل .6

 ن.ياألخصائيين االجتماعي



 
 
 

 

 

 

 

محاولة الوصول إلى مجموعة من المقترحات للتغلب على المعوقات اإلدارية التي تواجه عمالل األخصالائي االجتمالاعي  .3

 في مراكز التأهيل الشامل.

 تساؤالت الدراسة:  .1.2

ثاال الدراسااة الحاليااة فااي اإلجالااة علااى التساااؤل الرئيسااي التااالي: مااا المعوقااات اإلداريااة التااي تواجااه دور األخصااائي تتم    

 :والتي تتفرع منها عدة أسئلةاالجتماعي في مراكز التأهيل الشامل؟ 

ائيين نظالالر األخصالال ةمالالا طبيعالالة األعمالالال التالالي يمارسالالها األخصالالائي االجتمالالاعي فالالي مراكالالز التأهيالالل الشالالامل مالالن وجهالال .0

 ن؟ياالجتماعي

نظالر  ةما المعوقات اإلدارية التي توجه دور األخصائي االجتماعي في مراكز التأهيل الشالامل بمكالة المكرمالة مالن وجهال .6

 ن؟ياألخصائيين االجتماعي

 ما الحلول المقترحة للتغلب على المشكالت اإلدارية التي تواجه دور األخصائي االجتماعي في مراكز التأهيل الشامل؟  .3

 خاتمة: .7.2

لقد تم في هذا الفصل التعرف على مشكلة الدراسة الحالية، من حيث عرض تحديد المشكلة من اإلطار العام إلى الخاص     

أهمية الدراسة والمفاهيم العلمية من حيث  ىلإتحديد مشكلة الدراسة، وكذلك تم التطرق في هذا الفصل إلى  حتى الوصول

 .هاجرائي، وأهداف الدراسة وتساؤالتالجانب اللغوي واالصطالحي واإل

 تمثل في التالي:لذي يأما في الفصل التالي سوف يتم عرض اإلطار النظري للدراسة وا   

  المبحث األول: استعراض الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة الحالية، والمنطلقات النظرية المرتبطة

 بالدراسة.

 االجتماعية. المبحث الثاني: اإلدارة في الخدمة 

 .المبحث الثالث: الخدمة االجتماعية في رعاية المعاقين 

 .المبحث الرابع: تأهيل ذوي اإلعاقة 

 اإلطار النظري للدراسة .1

 للدراسة النظرية والمنطلقات السالقة الدراسات. 2.1

 الدراسات السالقة: .2.2.1

لعنوان تصور مقترح لدور أخصائي خدمة الجماعة في العمل مع أسرة الطفل التوحدي لحضانة  (:1121العرلي،)دراسة  .2

طفال التوحد، وقلة أنقص العاملين المؤهلين في التعامل مع  :مجموعة من النتائج أهمهاإلى  ، وتوصلت الدراسةينالمعاق

 طفال المعاقين،مع عدد األ االجتماعيينخصائيين طفال المعاقين، وكذلك قلة عدد األسرة األأالمتابعة من 



 
 
 

 

 

 

 

شباعها، إطفال من ذوي التوحد وى احتياجات األالتعرف عل :التوصيات المقترحة ومن أبرزهامن وخرجت بمجموعة  

 زيادة فاعلية البرامج. توعية األسر في كيفية التعامل مع الطفل المصاب بالتوحد،

وظهرت النتائج ، نيخصائيين االجتماعيرهاق لين األجهاد واإل( : لعنوان اإل1121)كريستيانا ماك وكلوديا لاكت، دراسة .1

الحاالت التي يتعاملون معها، والقيود المفروضة  ةاإلرهاق والضغوط في العمل هي: كثرأن العوامل الرئيسية التي تفسر 

 ،على تدخالت العمل االجتماعي، وعدم التقدير والمكافأة على عملهم ونقص الدعم، وانخفاض الحافز والرضا الوظيفي

ن، وإدارة الوقت يئيين االجتماعيخصاالتقليل من عب  العمل لدى األ: وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات من أبرزها

خصائيين بشكل أفضل، ودعم تماسك الفريق، وتقديم مكافأة مناسبة لهم، وتنظيم العمل بشكل جيد، والقيام على تطوير األ

 ن بشكل مهني بما يساعدهم على مواجهة ضغوط العمل.ياالجتماعي

وتوصلت الدراسة  ن في مجال اإلعاقة المجتمعيةاستكشاف دور العاملي :(: لعنوان1121دراسة )لرسون نساما كالاسو، .1

عاقة، وضعف التعليم، وقلة توظيف ذوي غياب المرافق العامة ووسائل النقل لذوي اإل :مجموعة من النتائج من أبرزها ىلإ

التعليم بما يتناسب مع  هيكلة سياساتإعادة  :عاقة في سوق العمل، وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات من أهمهااإل

احتياجات ذوي اإلعاقة، توفير فرص التدريب المناسبة لذوي اإلعاقة لتمكينهم وتوظيفهم في المجتمع، توفير جميع 

 عاقة في المجتمع.مكانيات من القيادة المجتمعية لمساعدة وتسهيل عيش ذوي اإلاإل

 ، وتوصاللت الباحثالةالية الخرطاومدور األخصائي االجتماعي في مراكز المعاقين حركياً لو :نا(: لعنو1127)الدين، دراسة .1

ن بالمؤسسالالة، وعالالدم وجالالود التوظيالالف المناسالالب لالالدور يفالالي عالالدد األخصالالائيين االجتمالالاعي اً أن هنالالاك نقصالال :أهالالم النتالالائجإلالالى 

ن في مدينة الخرطوم، وكذلك قلة المراكز التي تقوم على رعاية ذوي اإلعاقالة، وعلالى ضالو  النتالائج ياألخصائيين االجتماعي

توفير مراكز تدريب للحرف المختلفة في المدينة، وإنشا  مراكز متخصصة في تنميالة قالدرات  :أهمها بعدة توصيات تخرج

 ذوي اإلعاقة.

معوقااات عماال األخصااائي االجتماااعي الطبااي مااع جماعااات المر ااى لالمستشاافيات  :(: لعنااوان1127، )العباساايدراسااة  .1

همها عدم حرص األخصالائيين االجتمالاعيين علالى تطالوير عدد من النتائج من أإلى  ، وتوصل الباحثالحكومية لمدينة لريدة

ونقص في المالوارد البشالرية لألنشالطة  ،ن في العمل مع جماعات المرضىيونقص مهارات األخصائيين االجتماعي ،معارفهم

تصالميم بالرامج ولهالم،  ةبياليالجماعية لجماعات المرضى، وقد أوصت الدراسة بتحفيز الموظفين من خالالل عمالل دورات تدر

 ن أثنا  العمل.ية معارف ومهارات العمل، وتوفير بيئة مناسبة لألخصائيين االجتماعيلتنمي

المعوقات التي تواجه أخصائي العمل مع الجماعات في التعامال ماع يوي االحتياجاات  :لعنوان (:1127دراسة ) العو ي، .1

ناسالبة للممارسالة األنشالطة والبالرامج، تالوفر األمالاكن الم :مجموعة مالن النتالائج  مالن أبرزهالاإلى  ، وتوصلت الدراسة الخاصة

عاقالة، وخرجالت الدراسالة نقص العائد المادي لألخصائي االجتماعي، وعالدم التنويالع والتجديالد فالي البالرامج المقدمالة لالذوي اإل

والصالحية للمعالاقين داخالل المؤسسالات التالي تهالتم  يةبعدد من التوصيات أهمها، توفير الرعاية االجتماعية والتعليمية والترفيه

عداد األخصائي االجتماعي مالن خالالل تالوفير دورات تدريبيالة فالي المهالارات واألسالاليب التالي تسالاعد فالي إوالعمل على  بهم،

 السعي في توفير برامج تدريبية مهنية للمعاقين لتساعدهم في كسب رزقهم.وعاقة، التعامل مع ذوي اإل



 
 
 

 

 

 

 

م الرعاية التلطيفية لمر ى السرطان معوقات دور األخصائي االجتماعي في أقسا :لعنوان (:1127دراسة)أحمد، .7

 في أبرزها،  ، وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات جاوتصور مقترح لمواجهة هذه التحديات

مكانيات التخطيطية والتنظيمية لتقديم خدمات الرعاية مكانيات المادية لتقديم خدمات الرعاية التلطيفية، وتوفير اإلتوفير اإل 

 بشرية والتنظيمية الالزمة لتقديم خدمات الرعاية.التلطيفية، توفير القوى ال

لعض المعوقات اإلدارياة التاي تواجاه الممارساة المهنياة ليخصاائي االجتمااعي فاي  :(: لعنوان1128دراسة )األسمري،  .8

 أن مالن أهالم المعوقالات فالي مجالال رعايالة األيتالام هالي قلالة عالدد :مجموعة من النتائجإلى  وتوصل الباحث مجال رعاية األيتام

األخصائيين االجتماعيين وعدم تناسبهم مع عدد األيتام، وكذلك قلالة الالدورات التدريبيالة، وعالدم التعالاون الفعالال بالين العالاملين 

 في المؤسسة.

 ىوتوصالل الباحالث إلال الطباي،المعوقات التي تواجه األخصائي االجتماعي العامل لالمجال  :(: لعنوان1128دراسة محمد ) .9

ن، وكالالذلك كثالالرة األعبالالا  اإلداريالالة علالالى يعالالدم وجالالود اهتمالالام بالالصرا  األخصالالائيين االجتمالالاعي :تمثلالالت فالاليحيالالث أهالالم النتالالائج 

 .هخارر إطار عمل االجتماعييناألخصائيين 

عاقااة لاسااتخدام األدوات لاادعم ن فااي مراكااز اإليدور األخصااائيين االجتماااعي :( : لعنااوان1111دراسااة ) سااو جااي اناادري .21

عاقالة، جهالزة طبيالة لالذوي اإلأبرزهالا، تالوفير مسالاعدات ماليالة وأفالي   ن النتائج جاوخرجت الدراسة بعدد م نشطة اليوميةاأل

 :عالدد مالن التوصاليات تمثلالت فالي التالاليإلالى  عاقة، وتوصلت الدراسالةخصائي االجتماعي في مراكز ذوي اإلضعف دور األ

ب وممارسالة العمالل االجتمالاعي، ن في مراكز التأهيل من خالل التعليم والتالدرييبنا  القدرات الالزمة لألخصائيين االجتماعي

 خرين.عاقة، تشجيع المعاقين وخلق التفاعل والتعاون بينهم وبين اآلتوفير كافة الخدمات والمساعدات لذوي اإل

العالقة لين العمل العاطفي و غوط العمل واألداء الوظيفي ليخصائيين  ( لعنوان:1111) صن ولي، دارسة .22

رجة االهتمام بالتعبير العاطفي، وهو مفهوم فرعي للموافقة، والتنافر العاطفي، وتكرار د :وكانت أبرز النتائج ،االجتماعيين

لم يكن هناك تأثير  ،العمل العاطفي، كلها مفاهيم فرعية لألدا  الوظيفي مثل الدور الزائد لألخصائي االجتماعي والعكس

النتائج وجود ضغوط العمل وتضارب  ذات داللة إحصائية على كل من الصراع  والغموض الوظيفي، وكذلك من ضمن

األدوار له تأثير سلبي ذو داللة إحصائية على كل من األدا  داخل الدور واألدا  غير المتعلق بالدور، وهما مفاهيم فرعية 

 .لألدا  الوظيفي

اقين معوقااات دور األخصااائي االجتماااعي فااي تحقيااق الاادمج االجتماااعي لجماعااات المعاا :(: لعنااوان1111دراسااة يماااني ) .21

أن أبرز معوقات دور األخصائي االجتماعي وهي عالدم تعالاون فريالق إلى  وتوصلت الدراسة ومقترحات التغلب عليها يهنِي ًا

العمل مالع األخصالائي االجتمالاعي وقلالة عالددهم مالع طبيعالة العمالل القالائم، وكالذلك قلالة الالدورات التدريبيالة وعالدم وجالود الئحالة 

 ذوي اإلعاقة.تنظيمية خاصة ببرامج الدمج داخل مؤسسات 

شخاص ن للعنف المنزلي وسوء المعاملة  د األيمفاهيم األخصائيين االجتماعي لعنوان: (:1112دراسة )روب ميغان، .21

االشخاص الذين إلى  خصائيين االجتماعيين ينظرونن األأ ىلإ، ، وتشير نتائج الدراسة يعانون من صعولات التعلم نالذي

خصائيين ن األإلى أبرز النتائج أعفا  بسبب تجارب حياتهم الفردية، كما تشير نهم ضأيعانون من صعوبات التعلم على 

 عاقتهم،إإلى  ن يجدون صعوبة في كيفية التعامل مع استجابة ذوي صعوبات التعلمياالجتماعي



 
 
 

 

 

 

 

 خصائي االجتماعي في كيفية التعامل مع ذويدعم وتدريب األ :أهمها منمجموعة من التوصيات إلى  وتوصلت الدراسة 

كثر فعالية في أة التي تساهم في بشكل يتطوير السياسية التعليموثنا  التعامل معهم، أعاقة العقلية وتحسين التدخل المهني اإل

 تسهيل التعلم لألشخاص الذين يعانون من صعوبة في التعلم.

  )نظرية الدور(:المنطلقات النظرية للدراسة  .1.2.1

تستند الخدمة االجتماعية في مهنتها على أسس معرفية، من خالل مجموعة من النظريات العلمية التي تم االسالتناد عليهالا مالن      

المهنيالالالة. للخدمالالالة االجتماعيالالالة ثقالالالل مهنالالالي أثنالالالا  الممارسالالالة  أن يكالالالونللمسالالالاهمة فالالالي  واإلنسالالالانية، وذلالالالكالعلالالالوم االجتماعيالالالة 

 (.36ص، 6108)بركات،

مجموعالة مالن النظريالات العلميالة التالي  وأعلالى نظريالة  تسالتندوأثنا  القيام بالبحوم العلميالة فالي الخدمالة االجتماعيالة، يجالب أن      

العلميالالة. وأهالالداف الدراسالالة  مراحالالل البحالالثنظريالالات بمالالا يتناسالالب مالالع الدراسالالة وأهالالدافها، ممالالا يجالالب توظيالالف تلالالك ال تالئالالم طبيعالالة

 (.604ص، 0445،)مختار

أهمية النظرية في العلوم االجتماعية واإلنسانية، من خالل المساهمة والمساعدة في محاولة فهم الواقع  زوفي ضو  ذلك تبر      

االجتماعي، والتنبؤ بالتطورات والتغيرات االجتماعية التي تحدم على مختلف المستويات سوا  علالى مسالتوى الفالرد، واألسالرة، 

 (.60ص، 6103والمنظمة، والمجتمع )زيدان وآخرون،

لالالذلك يالالرى الباحالالث مالالن الممكالالن توظيالالف نظريالالة الالالدور فالالي الدراسالالة الحاليالالة مالالن خالالالل ربطهالالا بطبيعالالة الدراسالالة وأهالالدافها      

 وتساؤالتها.

ويعتبالالر أول ظهالالور لنظريالالة الالالدور فالالي بدايالالة القالالرن العشالالرين، وهالالي مالالن النظريالالات الحديثالالة والتالالي تركالالز علالالى سالاللوك الفالالرد     

بالالل يمالالارس  ؛يمارسالالها فالالي المجتمالالع، فنظريالالة الالالدور تالالرى أن الفالالرد ال يمالالارس دوراً واحالالداً وتفاعالتالاله االجتماعيالالة واألدوار التالالي 

 (.76ص، 6106الدين، عز)مجموعة من األدوار في المؤسسات المختلفة كاألدوار القيادية والقاعدية والوسطية 

يقوم باله الفالرد مالن خالالل ن الدور الذي أماكس فيبر بنظرية الدور االجتماعي، حيث يرى  كان هناك اهتمام كبير من قبللقد و    

 (.341، ص6101)الداهري ، المجتمعفراد أالعالقة المباشرة ببشكل أكبر على  اً النشاط االجتماعي يكون قائم وأالسلوك 

الذي يقوم  الفردعلى دور  بشكل مهم تركز والتيمن خالل علم النفس االجتماعي،  تهاامفاهيمها ومتغيرلدور تستمد ونظرية ا    

 (.657ص، 6114،)فهميالجماعات والمؤسسات االجتماعية وفي المجتمع المحلي، ومعرفة مدى التفاعل القائم بينهم.  داخل به

خصائي تحديد تصرف الفرد في المجاالت التي يشتغل فيها، فمثال على ذلك دور األ الدور فينظرية وترجع أهمية     

 تحديد األدوارمعرفة وتتمثل في كيفية والتي  ت،من األدوار والواجبا اً والذي يتطلب منه عدد ،االجتماعي في تنظيم المجتمع

 (.46ص، 0447نوح،)وكذلك وضع العقوبات  والحوافز تصوقياس التفاعل معهم ومنح المكاف ،خرينالمناسبة لآل



 
 
 

 

 

 

 

 حبيب) :تتمثل فيما يلي المؤسسات االجتماعية ألهداف التي تتميز بها نظرية الدور فييمكن توضيح أن أبرز او    

 (461ص، 6106،وحنا

 االجتماعية.تعديل أدوار األفراد في المؤسسات بالقيام  (0

 تمكين األفراد في ممارسة أدوراهم االجتماعية بفاعلية. (6

 .جديدةً  اً إكساب وتعليم األفراد أدوار (3

 االجتماعية وفي تنظيم المجتمع.تحليل وتفسير دور األخصائي االجتماعي في المؤسسات  (4

فإن هناك العديد من المهارات والصفات التي يجب أن تتوفر فيه، والتي تتمثل في المشالاعر  ،ولكي يستطيع الفرد القيام بدوره    

 (.64ص، 0443زيدان،)ومدى ارتباطها بالدور، وأثر دور الفرد في نجاحها وتقبله في القيام بتلك األدوار 

ويعتبر الهدف من نظرية الدور هو السعي في إكساب الفرد القدرة على القيام باألدوار بما يتفق مع المعايير المراد تحقيقها     

 (.66،ص6103زالة المعوقات التي تعيق عملية األدا ) الشهراني،إدون حدوم خلل في الدور، وكذلك 

 تالي:وتوظيف نظرية الدور في الدراسة الحالية تتمثل في ال

مراكالز التأهيالل العمالل فالي  االجتمالاعي أثنالا األخصالائي  اي يتعالرض لهالتالر المعرفالة غمالوض األدواتساهم نظرية الدور فالي  .0

 الشامل، والتي تتمثل في التالي:

 بها داخل تلك المراكز. الذي يقوم اإلدراك والمعرفة الكافية بالمهام واألدوار اإلدارية والمهنيةعدم  .أ

 بسياسة وأهداف العمل داخل مراكز التأهيل الشامل.عدم المعرفة الكافية  .ب

 وجود االرتباك وضعف الثقة أثنا  القيام بدوره داخل مراكز التأهيل الشامل. .ج

مراكالالز فالالي داخالالل خصالالائي االجتمالالاعي التالالي يتعالالرض لهالالا األ الكشالالف عالالن صالالراع األدوار محاولالالة تسالالاهم نظريالالة الالالدور فالالي .6

خالل عدم الشعور مالن تحقيالق المهالام اإلداريالة والمهنيالة المطلوبالة مناله، ممالا ينالتج ون بين نفسه من التأهيل الشامل، والتي تكُ 

 عن وجود معوقات تحتار للدراسة العلمية.

معرفالالالة طبيعالالة األدوار الفعليالالالة والمتوقعالالالة التالالي يجالالالب أن يمارسالالالها األخصالالائي االجتمالالالاعي داخالالالل المؤسسالالالات تسالالاهم فالالالي  .3

 االجتماعية.

 اإلدارة في الخدمة االجتماعية .1.1

 مفهوم اإلدارة في الخدمة االجتماعية: .2.1.1

تبر اإلدارة في الخدمة االجتماعية لها الدور البارز والمهم في تنفيذ وتطوير وتنمية الخدمة االجتماعية في جميالع مؤسسالات عت    

ومنظمات الرعاية االجتماعية، حيث تلك المنظمات ال يمكن أن تحقق أهدافها وتنه  بخدمتها دون وجالود إدارة مهنيالة ومتمكنالة 

ف مالايو المؤسسات االجتماعية وتوجيهها لتحقيق األهداف وفق الخطا المرسومة، حيث عر   في تحفيز وتنظيم الجهود داخل تلك

اإلدارة فالالي الخدمالالة االجتماعيالالة  بأنهالالا تحديالالد وتوضالاليح الوظيفالالة ووضالالع السياسالالات واإلجالالرا ات وتفالالوي  السالاللطة واختيالالار 



 
 
 

 

 

 

 

تحقيالالالالق أهالالالالداف  فوذلالالالالك بهالالالالد ،ةالمالالالالوظفين وتالالالالدريبهم واإلشالالالالراف علالالالاليهم وحشالالالالد وتنظالالالاليم كالالالالل المالالالالوارد المتاحالالالالة والمالئمالالالال

 (.37،ص6105التنمية )حمزة،

 أهمية اإلدارة في المؤسسات االجتماعية: .1.1.1

 .الخدمة االجتماعية مهنة قائمة على العمل في المؤسسات االجتماعية 

 .العمل اإلداري المنظم ضرورة لنجاح المؤسسات االجتماعية والتي يعمل بها األخصائي االجتماعي 

 امج الحديثة والتدريب واإلشراف والتوجيه عمل قائم على التخطيا والتنفيذ من قبل األخصائي االجتماعي.تنفيذ البر 

 هي المهام المطلوبة لتنفيذها والقيام بها فالي المؤسسالات  تبصير األخصائي االجتماعي حول المتطلبات العملية واإلدارية وما

 االجتماعية.

 مؤسسات االجتماعية لشكل عام:دور األخصائي االجتماعي في ال .1.1.1

 القيام بدراسة المجتمع المحيا بالمؤسسة، والمساعد في وضع السياسات للمؤسسة سوا  حكومية أو أهلية. (0

 المساهمة في تنفيذ برامج وخطا المؤسسة. (6

 القيام على تحديد الميزانية السنوية وذلك من أجل عرضها على اإلدارة العليا. (3

 المالية في المؤسسات األهلية عن طريق الهبات والتبرعات المادية.السعي في توفير الموارد  (4

 العمل على إعداد الدراسات العلمية في المجال اإلداري لتحسين األدا  في المؤسسة. (5

 أهمية دور األخصائي االجتماعي في مؤسسات يوي اإلعاقة كإداري: .1.1.1

 يجب االعتراف بالخبرات التي يتملكها أعضا  الفريق. .0

 عمل على إتاحة الفرصة لألعضا  في المشاركة في جميع الخطا والبرامج أثنا  مراحل العمل. ال .6

 العمل على تقبل جميع اآلرا  المختلفة أثنا  وضع الخطا لتحقيق أهدف العمل. .3

 العمل على احترام األساليب المهنية التي يقوم بها أعضا  فريق العمل. .4

 الخدمات المطلوبة بشكل األمثل.إلى  هدف الوصولالعمل على تحمل المسؤولية الجماعية ب .5

 المعوقات التي تواجه مؤسسات الرعاية االجتماعية: .1.1.1

عتبر المعلومات من العوامل الرئيسية في نجاح عمل المؤسسات، وكلما توفرت المعلومات الصحيحة تنقص المعلومات:  .2

وهناك العديد من المؤسسات تعاني من نقص المعلومات زادت الفرص التي تساهم في نجاح عمل المؤسسات،  ؛والواضحة

 الخاصة في معرفة احتياجات المجتمع والمشكالت التي تتعرض لها في الدولة النامية.

 مكانيات فيما يلي:وتتمثل هذه الموارد واإلقلة الموارد واإلمكانيات:  .1

 مكانيات البشرية في تلك المؤسسات.قلة المتخصصين من اإل .أ

 المهني للموارد البشرية وعدم استغاللها بالشكل األمثل.ضعف اإلعداد  .ب



 
 
 

 

 

 

 

 ضعف في الخبرة والمهارة للعاملين في تلك المؤسسات االجتماعية. .ج

المؤسسة وعدم القدرة على تفعيل حلقة بقصور العالقات العامة في  والتي تتمثلعدم إعالن المؤسسة عن االحتياجات:  .1

 أهداف المؤسسة ودورها في المجتمع إلشباع احتياجات األهالي. الوصل بين المؤسسات وأفراد المجتمع وشرح

من المالحظ أن اإلدارة عليها الدور األكبر في نجاح عمل المؤسسة أو العكس،  عف في الجهاز اإلداري للمؤسسات:  .1

بالشكل ويؤدي قلة تدريب العاملين بشكل مستمر، ونقص التمويل للخدمات والبرامج، وعدم استغالل الوقت والجهود 

 المناسب في تحقيق أهداف المؤسسة من أهم العوامل في فشل المؤسسات والراجعة لضعف الجهاز اإلداري.

د بها تعرض المجتمع لمجموعة من الصدمات الخارجية التي يكون لها االنعكاس الكبير قصَ والتي يُ  العوامل الخارجية: .1

السياسية، واألزمات االقتصادية، والكوارم الطبيعية، مما تساهم على مؤسسات المجتمع بشكل عام، والمتمثلة في التقلبات 

 بشكل سلبي في تنفيذ الخطا في وقتها المحدد.

يثق فيهم  نْ وهنا التفوي  يتمثل في منح الرئيس لبع  المرؤوسين مَ  عدم منح تفويض سلطة العمل داخل المؤسسة: .6

 .في العمل اإلداريبدأ الالمركزية لتأخذ القرارات وتحقيق م ؛بع  الصالحيات

والتي تتمثل في العالقة السلبية بين العاملين بالمؤسسة في عدم االنضباط وااللتزام  الممارسات السلبية في المؤسسة: .7

 خلل في تحقيق أهدافها األساسية.إلى  مما يؤدي ،بقوانين العمل داخل المؤسسة

 الخدمة االجتماعية في رعاية المعاقين .1.1

 جتماعية في رعاية يوي اإلعاقة.دور الخدمة اال .2.1.1

يبرز الدور الذي تقوم باله الخدمالة االجتماعيالة فالي االتجاهالات الحديثالة باالهتمالام برعايالة المعالاقين عالن طريالق تطالوير وتحفيالز     

فالي  لتمكيالنهم ؛السلوك االجتماعي اإليجابي، ومن خالل المدخل التنموي واسالتثارة كافالة القالدرات واإلمكانيالات والطاقالات الكامنالة

 (.65، ص6103التصرف السليم في المواقف االجتماعية. )عبد الجليل،تعليمهم المجتمع و

المعالاقين فالي اكتسالاب كافالة القالدرات واإلمكانيالات لمواجهالة  ةمسالاعدإلالى  فالخدمة االجتماعية في رعايالة ذوي اإلعاقالة تهالدف     

 ؛يتم من خاللها تالزودهم بالالموارد والخالدمات تيالوسسات المشكالت وعالجها، وربطهم بالنظم االجتماعية سواً  جمعيات أو مؤ

 (. 046، ص6114من القيام بوظائفهم على الوجه األمثل. )أبو النصر، احتى يتمكنو

 :دور الرعاية االجتماعية للمعاقين في المملكة العرلية السعودية .1.1.1

وبما تشالمله مالن سياسالة  ،عاقةتقديم الرعاية لذوي اإلأساسياً في  اً ن والسنة منهجآالتمسك بالشريعة اإلسالمية واتخاذ القر .0

 تلك الخدمات في تقديمها وفق األحكام الشرعية في اإلسالم.

وتحقيالالق التكامالالل بالالين الهيئالالات  ،الشالالمولية فالالي تقالالديم جميالالع الخالالدمات علالالى كافالالة المنالالاطق فالالي المملكالالة العربيالالة السالالعودية .6

 تي تساهم في تمكين دمج ذوي اإلعاقة مع أسرهم والمجتمع.الحكومية والخيرية لتوفير كافة الرعاية الخدمية وال

اسالالتخدام أنسالالب األسالالاليب الحديثالالة وأفضالاللها فالالي رعايالالة ذوي اإلعاقالالة وااللتالالزام باألسالاللوب العلمالالي والمهنالالي فالالي معرفالالة  .3

 االحتياجات والتخطيا إلشباعها وتقويم الخدمات من أجل تطويرها.



 
 
 

 

 

 

 

المملكالالة تضالالمن مالالن حقالالوقهم المشالالروعة التالالي  اً خاصالالة فالالي المملكالالة حقالالي االحتياجالالات الويعتبالالر تقالالديم خالالدمات رعايالالة ذ .4

 االلتزام فيها.

 دور األخصائي االجتماعي مع يوي اإلعاقة:. 1.1.1

 وره مع المعاق:د .2

 .عاقةومن ثم تحويلها للمؤسسات المختصة برعاية ذوي اإل ،القيام بالتعرف على الحاالت .أ

 لعالجه وتأهيله مع الفريق المهني بالمؤسسة.دراسة حالة المعوق من جميع الجوانب ووضع خطة  .ب

 تقديم المساعدة لذوي اإلعاقة عن طريق خلق البيئة المناسبة لهم داخل المؤسسة. .ج

 السعي نحو مساعدة المعاق صغير السن على التعليم والمشاركة وتأهيله اجتماعياً. .د

 ب مع قدراته.السعي نحو مساعدة المعاق من كبار السن على التدريب المهني بما يتناس .ه

 دوره مع المعاقين في المؤسسة: .6

 للتعرف على مشكالت واحتياجات المعوقين في المؤسسة. ؛جرا  العديد من البحوم والدراسات العلميةإالقيام ب .أ

 عاقة لالستفادة من إمكانياتهم وقدراتهم في المؤسسة والمجتمع المحيا بهم.تمكين وتشجيع ذوي اإل .ب

 للمطالبة بكافة حقوقهم من خالل األجهزة الحكومية.السعي نحو تنظيم المعوقين  .ر

 دوره مع الفريق المهني في المؤسسة: .1

 توفير المعلومات الالزمة عن الحاالت لفريق العمل. .أ

 لحل ومناقشة المشكالت التي تحدم في المؤسسة. ؛يب وتنظيم االجتماعات مع فريق العملتتر .ب

 المؤسسة. حل المشكالت التي تحدم بين الفريق المهني داخل .ج

 المساهمة في خلق التعاون بين أعضا  الفريق المهني. .د

 دوره مع المؤسسة: .1

 لتحسين وتطوير الخدمات بالمؤسسة. ؛االستفادة من اإلمكانيات والموارد البشرية والمادية المتاحة في البيئةإلى  السعي .أ

 المستفيدين من خدمتها.العمل على التأثير اإليجابي في القرارات بالمؤسسة لصالح العاملين فيها و .ب

 من أجل صالح المعوقين بالمؤسسة ولتحقيق األهداف المرسومة. االجتماعيينالتفاعل والتعاون مع األخصائيين  .ج

 تعليم وتدريب العاملين في المؤسسة على االهتمام والتعامل اإليجابي مع المعوقين. .د

 دوره مع المجتمع: .1

 وضع الخطا لتأهيل ورعاية ذوي اإلعاقة. .أ

 عاقة.ل وتغيير النظرة السلبية من بع  أفراد المجتمع اتجاه ذوي اإلتعدي .ب

 تشجيع وتحفيز القادة على توظيف المعاقين وتشغيلهم. .ر

 إصدار التشريعات التي تساهم في رعاية وتسهيل الحياة لذوي اإلعاقة. .د

 



 
 
 

 

 

 

 

 مهارات األخصائي االجتماعي في مجال رعاية يوي اإلعاقة: .1.1

 ة اإلجرا ات المهنية.إتقان المهارة في دراس (0

 العمل على قيادة المقابالت واالجتماعات الجماعية.  (6

 المساهمة في تدعيم عالقة المنظمة بالمنظمات األخرى.  (3

 النقد الهادف والتقويم الذاتي لعمل المنظمة. (4

 المساهمة في توظيف خدمات المنظمة والمجتمع لخدمة العمال . (5

 صفات األخصائي االجتماعي:  .1.1

 المظهر الخارجي:صفات  .2

 .هليإأن يكون حسن الملبس ومريحاً في النظر  .أ

 .ومقبوالً أن يكون مبتسماً  .ب

 في قرارته. اً أن يكون ناضج العقل ومتزن .ج

 خلق رفيع. اذأن يكون و ،أن يخشى س في تصرفاته .د

 الصفات العقلية: .1

 أن يكون ذكياً وسريع البديهة وقوي المالحظة. .أ

 ختيار الكلمات المناسبة، والتميز بحسن القيادة.أن يكون قادراً على الحديث وا .ب

 مع العمال ، والقدرة على التفكير السليم في المواقف.ومتجاوباً  اً أن يكون مرن .ج

 الصفات النفسية: .1

 غير منفعل وال يتسرع في اتخاذ القرارات واألحكام. اً ان يكون متزن .أ

 القدرة على التحكم في عواطفه وتصرفاته.  هأن يكون لدي .ب

 الرغبة في مساعدتهم. هللنزال  ولدي اً كون محبن يأ .ر

 من الصراعات واألحقاد واالضطرابات النفسية. اً أن يكون خالي .د

 الصفات االجتماعية: .1

 القدرة على تكوين عالقات اجتماعية قائمة على االحترام والثقة. هأن يكون لدي .أ

 .التعاون والمساعدة مع فريق العمل والعمال  فيالرغبة لديه أن يكون  .ب

 أن يتميز بالموضوعية والتحيز والعدل واإلنصاف. .ر

 لمشكالت المجتمع وعاداته وتقاليده. اً أن يكون متفهم .د

 الصفات المهنية: .1

 بطريقة علمية. اً ونظري اً إعداداً مهني اً عد  أن يكون مُ  .أ

 للعمل مع النزال . اً ومحب اً أن يكون متسامح .ب



 
 
 

 

 

 

 

 يث.العمل مع الحاالت بمرونة وفاعلية وبأسلوب علمي حد .ر

 القدرة على التقدير في المشاعر والظروف التي يتعرض لها النزال . .د

 تأهيل يوي اإلعاقة: .1.1

 التطور التاريخي لتأهيل يوي اإلعاقة:. 2.1.1

وكالان لسسالالم الالدور الكبيالر فالي االهتمالام برعايالة المعالاقين، عالن طريالق  ،لقد ظهالر وبالرز أهميالة التأهيالل منالذ ظهالور البشالرية    

 ي فرد، أن كافة البشر، وتمكين الفرد المعاق من العيش بكرامة، وعدم تحقير المساواة بي

هتموا وفتحوا فرصالة اأول من  يعتبرون نيالمسلموإن مساعدة الضعفا  والمحتاجين، إلى  وسلم هولقد دعا الرسول صلى س علي

 (.47، ص6106ايطة، والقمش،التعلم للمكفوفين في مجموعة من المدارس التي تتواجد في الجامع األزهر )المع

 فلسفة التأهيل:. 1.1.1

 تم عملية تأهيله.تيجب أن  اً يعتبر المعاق إنسان (0

 خرين والمجتمع.يجب عدم عزل المعاق عن اآل (6

 يعتبر اإلنسان المعاق له الحق في العيش في مجتمع يؤثر فيه ويتأثر به. (3

 خطيا والدعم المجتمعي واالجتماعي.بد أن تقوم على التنسيق والت اعتبارها مسؤولية اجتماعية ال (4

 فكرة االعتماد على نفسه.إلى  خرينتمكين المعاق وتقبل فكرة االعتماد على اآل (5

 قدرات عقلية وجسمية وحسية. همحاولة استعادة ما تبقى لدي (6

 أهداف التأهيل: .1.1.1

إكسالابهم مجموعالة إلالى  عيوذلك من خالل تدريبهم والسال ،نتاجيةإطاقات إلى  عاقة وتحويلهاالعمل على تمكين ذوي اإل (0

 من المهارات بما يتناسب مع إمكانيتهم.

لقالدراتهم العقليالة، ممالا يسالاعد فالي التأهيالل المهنالي  اً المساهمة في توفير فرص التعليم لهالم والالذي يجالب أن يكالون مناسالب (6

 وتحقيق العدالة االجتماعية في حياتهم.

 خرين.م الشعور بالحاجة إلى اآلاالستقاللية واالعتماد الذاتي على أنفسهم وعد أتحقيق مبد (3

 أنواع التأهيل لذوي اإلعاقة: .1.1.1

 التأهيل الطبي .0

 التأهيل االجتماعي والنفسي .6

 .التأهيل األكاديمي .3

 التأهيل المهني .4

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 الوظائف اإلدارية في مؤسسات يوي اإلعاقة .1

 التخطيط .2.1

 أوالً: مفهوم التخطيط:

يسية األولى في العمل اإلداري، والتي ال يمكن القيام بالمهام اإلدارية األخرى يعد التخطيا من المهام والوظائف الرئ    

مسبقاً في ضو   ةمحدد هيكالتنظيم أو التنسيق أو التوجيه والمتابعة، إال من خالل األهداف التي تم رسمها من قبل المنظمة و

الخطا التي تحتوي على مجموعة من المشروعات  ها يتطلب العمل على إعدادؤنشاإن أي منظمة يتم إعملية التخطيا، لذلك ف

مما يساهم في تحديد الموارد المادية  ،والبرامج والخدمات القائمة على الدراسات العلمية، والتي تقيس االحتياجات في المجتمع

 (.64،ص6105والبشرية وكيفية الحصول عليها ووضع األهداف التي يتم فيها إنشا  المنظمة)حمزة،

 حل التخطيط:ثانياً: مرا

 القيام على تحديد أهداف واضحة للمؤسسة. (0

 العمل على ترتيب تلك األهداف حسب األهمية. (6

 األهداف. ؛تحديد اإلمكانيات والموارد البشرية والمادية المتوفرة حالياً لتحقيق (3

 م أهداف السنة القادمة.سبوعية ثم الشهرية ثهداف األاأللتحقيق  ؛تحديد اإلمكانيات والموارد البشرية والمادية المتاحة (4

 تقدير الموارد التي تم استغاللها بالشكل األمثل إلنجاز األهداف. (5

 أنواع التخطيط:ثالثاً: 

 التخطيا حسب نوع النشاط المراد تحقيقه من خالل الخطة  (0

لفرعية أو و على مستوى اإلدارات اأعلى المؤسسة بشكل عام  اً التخطيا حسب مستويات المؤسسة: أي يكون التخطيا قائم (6

 على مستوى األقسام.

 : مزايا وأهمية التخطيط في المؤسسات االجتماعية:رالعاً 

 مواجهتها.تبرز أهمية التخطيا في اتباع الطرق العملية للكشف عن المشكالت التي يتوقع حدوثها والعمل على  (0

 تبرز أهمية التخطيا في التعرف على األهداف بوضوح والعمل على تحقيقها. (6

 مما يكون له األثر في تخفي  التكاليف. ،تخطيا في استغالل اإلمكانيات والموارد بشكل مناسبيساهم ال (3

 االستخدام األمثل لألنشطة وبشكل منظم في المنظمات. (4

 نشطة دون حدوم خلل أو تعارض أو تكرار فيما بينهم.يساهم التخطيا في عملية التنسيق أثنا  القيام باألعمال واأل (5

ى بروز الدور الرقابي عن طريق التأكد من مدى تحقيق األهداف وفق خطة زمنية معينة، والوقوف يساعد التخطيا عل (6

 على العقبات التي قد تحدم أثنا  تنفيذ الخطة.

 يساعد التخطيا على حفظ االستقرار النفسي لألفراد العاملين داخل المؤسسات االجتماعية. (8

 



 
 
 

 

 

 

 

 ينداري في مؤسسات رعاية المعاقالتنظيم اإل .1.1

 أوالً: مفهوم التنظيم اإلداري:

إلى  دارة من العناصر والوظائف اإلدارية التي تأتي بعد التخطيا، حيث الخطا التي يتم وضعها تحتاريعتبر التنظيم في اإل     

ي ال تنسيق وتنظيم الجهود بشكل دقيق وعلى أسس علمية، مما يساهم في تحقيق األهداف التي وضعتها المؤسسة بفاعلية، والت

 (.030،ص6107،)الطائي منظمجود هيكل تنظيمي ويتم تحقيق تلك األهداف إال ب

فالتنظيم هو أحد النشاطات اإلدارية في المنظمات والمؤسسات االجتماعية، القائمة على تنظيم المهام واألعمال اإلدارية بين     

 (.86،ص6103،)السروجياإلداري  الوظائف داخل المؤسسة وتوضيح العالقة بين كل وظيفة من خالل هيكلها

 : أهمية التنظيم اإلداري في مؤسسات المعاقين:ثانياً 

 جبات والمسئوليات لكل عضو في المؤسسة.االتنظيم في تحديد الويساهم   (0

 يتم العمل من خالل التنظيم في االستخدام األمثل للموارد البشرية والمادية المتاحة. (6

درة على تحديد العالقات والمساهمة في تحقيق االتصال الفعال بين العاملين داخل يتم العمل من خالل التنظيم في الق (3

 المؤسسة. 

 يساهم التنظيم في تقسيم الجهود الفردية والجماعية وفق نموذر منظم ومناسب لكل فرد في المؤسسة. (4

 .-دجِ إن وُ -ا  يساهم التنظيم في تسهيل عملية المتابعة في مدى تحقيق األهداف والعمل على إصالح األخط (5

 ثالثاً: مراحل وخطوات التنظيم اإلداري في مؤسسات المعاقين:

 من خطا وأهداف من قبل المؤسسة وااللتزام بها. همراعاة ما يتم وضع (0

 القيام بتحديد األنشطة واألهداف الضرورية من خالل إعداد قائمة بالمهام المراد إنجازها. (6

 نشاط.طبيعة كل يفها وفق نالعمل على توزيع األنشطة وتص (3

 ن داخل المؤسسة.يالعمل على تفوي  السلطة والمهام بين القيادي (4

، وهيكل هن المسئول عن المهام الموكلة إليح مَ وض  العمل على تحديد مستوى العالقات في المؤسسة من خالل هيكل أفقي يُ  (5

 اإلدارات العليا. دِ يَ أفقي يوضح ويحدد عالقة العمل بين اإلدارات وجعل القرار في صورة النهائية بِ 

 :: أهداف التنظيم اإلداريرالعاً 

 العمل على تحديد أبرز األنشطة والبرامج القائمة في المؤسسة. .0

 العمل على تحديد األدوار والمسئوليات بين األفراد العاملين في المؤسسة. .6

 ت.العمل على تحقيق جميع األهداف التي تم وضعها من قبل المؤسسة وعلى كافة المستويا .3

 :داري: أنواع التنظيم اإلامساً خ

  التنظيم الرسمي: .أ



 
 
 

 

 

 

 

وهو ذلك التنظيم الذي يتم من خالل تصدير القرارات التي ترسمها اإلدارة العليا وتتمثل في قوانين المؤسسة ولوائحها     

زيع األدوار فيما بينهم التشريعية، والعمل على بنا  هيكل تنظيمي يساهم في ضبا العالقات بين العاملين وتوجيه سلوكهم وتو

 وتحديد مسئولياتهم على حسب تخصصاتهم، ومن ثم العمل على تقييم األعمال التي يقومون بها داخل المؤسسة.

 ب . التنظيم غير الرسمي:  

 منصوصالرسمية وغير الهو ذلك التنظيم القائم على الجماعات وانطباعاتهم ومشاعرهم في العمل من خالل العالقات غير     

 ،رسمي يساهم في خلق نوع من اإليجابية بين العاملين في المؤسسةالن اتفاق التنظيم الرسمي مع غير إعليها في التنظيم، حيث 

 مما يكون له األثر على الجانب المعنوي ويساعد في عملية التنظيم.

 سادساً: صعولات التنظيم في مؤسسات المعاقين:

التنظيم والمتمثلة في تفضيل األقارب والمعارف واألصدقا  أثنا  تنظيم  دعدم وجووجود العادات السلبية التي تساهم في  .0

 العمل بين األفراد العاملين.

 ضعف إمكانيات المؤسسة في االستفادة من الكفا ات المهنية بطريقة صحيحة وسليمة. .6

 لشكل األمثل في المؤسسة.مما يساهم في عدم التنظيم با ،تغيير اللوائح واألنظمة الخاصة بالتنظيم بشكل مستمر .3

 زيادة األعبا  أثنا  العمل على األجهزة والعاملين بالمؤسسة مما يعيق عملية التنظيم. .4

 مما يحد من عملية التنظيم داخل تلك المؤسسات. ،عدم اختيار األفراد المناسبين في المواقع اإلدارية المهمة .5

 قينالتدريب وتنمية العاملين في مؤسسات رعاية المعا .1.1

 أوالً: مفهوم التدريب:

يعتبر تدريب العاملين في مجال الخدمة االجتماعية أثنا  العمل في المؤسسات االجتماعية من الوظائف اإلدارية الهامة،      

تطوير وتنمية مهارات األفراد العاملين في تلك المؤسسات، من خالل تزوديهم بالمعارف العلمية والعملية بما إلى  والتي تهدف

 (.  008، ص0447 ،عبد اللطيف)الوظيفية تهم ايتناسب مع قدراتهم وإمكاني

 ثانياً: أهداف التدريب:

 مساعدة األفراد العاملين للتأقلم في الوظيفة الجديدة من خالل إكسابهم المهارات الالزمة في العمل. (0

 جات العمال  المتجددة.المساعدة في حل المشكالت التي تقع فيها المؤسسة من خالل مواجهتها لسد احتيا (6

يساهم في تدريب الموظفين الجدد على المهارات الضرورية التي يجب أن  هنإحيث  ،تخفيف األعبا  على المشرفين (3

 يقوم بها في العمل.

 دا  عملهم.كسابهم المعارف والخبرات الجديدة ألإتوفير االحتياجات من القوى العاملة في المؤسسة من خالل  (4

عكس على روحهم نمما ي ،من خالل توفير التدريب الذي يساعدهم على رفع مستوى العاملين تحسين بيئة العمل (5

 دا  األعمال بالشكل المطلوب.أويحفزهم على 



 
 
 

 

 

 

 

 ثالثاً: أهمية التدريب:

رة التدريب للقيام بمهامهم بكفا ة ومهاإلى  يحتاجون ،ن في المؤسسات االجتماعية للمرة األولىوعندما يلتحق األفراد العامل .0

 عالية.

وظائف أخرى، لذا يكون للتدريب أهمية في إعداد الموظفين إلى  عندما يكون هناك إعادة تنظيم ونقل بع  األفراد العاملين .6

 لتمكينهم وقيامهم بالمهام الجديدة على أكمل وجه.

ظفين مما يكون يتطلب العمل على تدريب المومما  ،ف المؤسسةاللقيام بتحقيق أهدومتطورة استحدام أساليب جديدة  .3

 للتدريب أهمية في المؤسسة.

المزيد من التدريب الكتساب المهارات اإلشرافية يتطلب ن ذلك األمر إف ،عندما يشغل الموظف مناصب قيادية في المنظمة .4

 التي تساعده في إدارة المنظمة بكفا ة عالية.

 وأسس التدريب: ئمبادعاً: رال

 لفترة معينة: اً قائمالتدريب نشاط ونظام مستمر وضروري وليس  .0

 التدريب نشاط ونظام متجانس ومتكامل: .6

 التدريب نشاط ونظام فني وإداري  .3

 التدريب له المقومات التنظيمية واإلدارية .4

 اط يتميز بالتغيير والتجديدالتدريب نش .5

 خامساً: أساليب التدريب:

 المحاضرة (0

 حلقات النقاش  (6

 الندوات (3

 الزيارات الميدانية (4

 يه في مؤسسات رعاية المعاقيناإلشراف والتوج .1.1

 : مفهوم التوجيه واإلشراف:أوالً 

حيث يتعامل مع  ،تعامل المدير مع الموظفينإلى  تعتبر هذه الوظيفة اإلدارية من الوظائف الصعبة، والتي ترجع في ذلك      

بد من المدير تفهم تلك  ك الما تتفق مع أهداف المنظمة أو تتعارض معها، لذلإشخصيات لها أهدافها، وتكون تلك األهداف 

 (.085، ص0474ا التوجيه الصحيح في تحقيق أهداف المؤسسة )كشك،هالشخصيات وتوجيه

 ثانياً: أهداف التوجيه واإلشراف: 

 تحقيقها.إلى  نجاز األهداف الموجةإتنسيق وتنظيم الجهود بين العاملين من أجل  (0

 نجاز األهداف.إدر المالي والبشري واستغالل الوقت في ضمان سير العمل في االتجاه الصحيح والتقليل من اله (6



 
 
 

 

 

 

 

 االهتمام بإشراك العاملين واستثارتهم في تحقيق األهداف. (3

 التغلب على المعوقات التي تحدم أثنا  تنفيذ المهام وذلك من خالل العمل اليومي بين المشرف والمرؤوسين. (4

 سين.دعم روح الفريق الواحد داخل المؤسسة بين المشرف والمرؤو (5

 ثالثاً: متغيرات التوجيه:

 التعرف على جميع المعلومات عن الحالة. .أ

 ألثر الذي ينتج عنه اتخاذ القرار.االتفكير في  .ب

 التفكير في العنصر البشري وأخذه في عين االعتبار أثنا  اتخاذ القرار. .ر

 أن القرار المتخذ هو القرار الصحيح والسليم. منالتأكد  .د

 فراد العاملين في المؤسسة.ا لجميع األهوجيهتفوي  األعمال األولية وت .ه

 رالعاً: أساليب ووسائل اإلشراف والتوجيه:

 شراف عليهم بشكل مباشرمالحظة الموظفين واإل (0

 االجتماعات الفردية (6

 االجتماعات الجماعية (3

 إشراك الموظفين في اتخاذ القرار (4

 التوجيه (5

 صنع واتخاي القرارات .1.1 

 أوالً: مفهوم القرار:

عملية صنع واتخاذ القرار من أبرز المهام الرئيسية في العملية اإلدارية للمؤسسات االجتماعية، والتي تتوقف على مدى ن إ    

  نشاط ذهني اف عقيلي نقالً عن الطائي عملية اتخاذ القرار بأنهنجاح المؤسسة في تحقيق األهداف األساسية لها، ولقد عر  

يل األنسب للمشكلة على أساس مجموعة من الخطوات العملية المتتابعة التي وفكري وموضوعي يسعى إلى اختيار البد

هذا البديل ) ل وفقاً  ،يستخدمها متخذ القرار في سبيل الوصول إلى البديل المالئم واختيار القرار األنسب واألفضل

 (.617،ص6107الطائي،

 ثانياً: مراحل صنع القرار:

 تحديد المشكلة .0

 تحليل المشكلة .6

 لول البديلةتحديد الح .3

 تقييم الحلول البديلة .4

 اختيار البديل األفضل .5



 
 
 

 

 

 

 

 اتخاذ القرار .6

 متابعة وتقييم القرار .8

 ثالثاً: أنواع القرارات:

 القرارات الشخصية والتنظيمية (0

 القرارات الرئيسية والروتينية (6

 القرارات الفردية والجماعية (3

 ف التأكد والمخاطرة وعدم التأكدالقرارات في ظرو (4

 ل المؤثرة على اتخاي القرار:رالعاً: العوام

 العوامل المتصلة لصانع القرار: .0

 ن في الظروف االجتماعية والنفسية أثنا  اتخاذ القرار.العوامل الذاتية والتي تتكو   .أ

 المهارات الشخصية ومدى القدرة على تشخيص وتحليل المشكلة من أصحاب القرار. .ب

 يات في كل بديل والتنبؤ بالنتائج.عدم القدرة على التفكير وتحديد اإليجابيات والسلب .ر

 عدم القدرة على المقارنة بين البدائل كمياً. .د

 عدم القدرة على التعامل مع المشكالت والمواقف بشكل مناسب. .ه

 التردد في اختيار القرار المناسب. .و

 العوامل المتصلة لالجماعة المشاركة في صنع القرار: .6

 ؤثر على صنع القرار.مما ي ،الصراعات التي تحدم بين صانعي القرار .أ

 مما يكون لها الدور في توجيه القرار. ،التعرض للضغوط الخارجية .ب

 اتخاذ القرار.إلى  شعور صانعي القرار بعدم الحاجة .أ

 عدم المقدرة على تحديد وتقسيم األدوات لكل بديل. .ب

 العوامل المتصلة لالمنظمة: .3

 القرار فيها. قلة توفر البيانات والمعلومات عن المشكلة التي سيتم اتخاذ .أ

 عدم تفعيل المشاركة وتبادل اآلرا  والخبرات في عملية اتخاذ القرار. .ب

 عدم وضوح معايير االختيار بين البدائل المتنوعة. .ج

 التمويل .1.1

 أوالً: مفهوم التمويل:

لتحقيق  ؛وال الالزمة أحد وظائف اإلدارة التي تختص بجميع األعمال المرتبطة بتزويد المنظمة باألمأنه ويقصد بالتمويل     

 (.654، ص6114أغراضها التي قامت من أجلها وبحركة هذه األموال في المنظمة )عبد س،



 
 
 

 

 

 

 

لتحقيق  ؛ف التمويل على أنه  إحدى العمليات اإلدارية التي تختص بجميع األعمال المرتبطة بتزويد المنظمة باألموالعر  كما يُ    

 ه األموال في المنظمة .أغراضها التي قامت من أجلها وبحركة هذ

 :ثانياً: أهمية التمويل

 ي يعتبر ركيزة أساسية في استمرارية العمل في تلك المؤسسات وإشباع رغبات المستفيدين منها.ذوجود أهمية المال وال .0

وى تبرز أهمية المال في المؤسسات االجتماعية على أنه أداة تساهم في تحقيق االستقرار داخل المؤسسات وارتفاع مست .6

 التحسين والتطوير فيها أثنا  تقديم الخدمة.

 يعتبر المال من األمور الهامة في تجهيز المنشصت، وتوظيف الكوادر، وتوفير الخدمات لتحقيق أهداف المؤسسة. .3

 ثالثاً: مصادر التمويل في مؤسسات المعاقين الحكومية:

 ية.مرحلة طلب تقدير الميزانية من قبل كل الوزارات والهيئات الحكوم .0

اتفاق مع المسئولين حول الميزانية إلى  مرحلة مناقشة التقديرات مع كل وزارة حكومية والعمل على الوصول .6

 التقديرية في إطار الخطا التنموية العامة للدولة.

المجلس الوزاري للمناقشة ثم إصدار إلى  يتم فيه رفعه ،مرحلة صياغة التقديرات على هيئة مشروع بالموازنة العامة .3

 قرار النهائي.ال

مرحلة اإلقرار من قبل الدولة، وذلك من خالل مناقشة المجلس الوزاري للمشروع المقدم من المالية مع إجرا   .4

 .هالتعديالت المناسبة علي

 رالعاً: العوامل المؤثرة في التمويل:

تحتار إلى سياسة مالية طبيعة النشاط في المؤسسة: يتمثل النشاط التي تقوم به المؤسسة من أعمال وخدمات متعددة  .0

 تختلف عن باقي المؤسسات التي تقدم خدمة واحدة فقا.

كلما زاد عدد المستفيدين من البرامج والخدمات  هنإحجم طبيعة المستفيدين من البرامج والخدمات في المؤسسة: حيث  .6

 على دعم تقديم الخدمات على الوجه األكمل. مما قد يؤثر ،زاد حجم التمويل ،التي تقدمها المؤسسة

عتبر المؤسسة ذات الفروع الكثيرة والتي تقدم الخدمات في عدة مناطق داخل المجتمع تكون في تمدى حجم المؤسسة:  .3

 دعم مالي أكثر من المؤسسات الصغيرة.إلى  حاجة

الدعم وفق الظروف االقتصادية داخل  الظروف االقتصادية وتأثيرها على التمويل للمؤسسات االجتماعية حيث يختلف .4

 المجتمع.

 اإلجراءات المنهجية للدراسة .1

 نوع الدراسة:  .2.1

معرفة طبيعة المشكلة، من خالل الكشف عن المعوقات اإلدارية  إلىالدراسة الحالية من الدراسات الوصفية التي تهدف تعتبر    

 يل الشامل.التي تواجه دور األخصائي االجتماعي في مراكز التأه



 
 
 

 

 

 

 

 ةمحدد ة  أسلوب التحليل المرتكز على معلومات دقيقة وكافية عن موضوع أو ظاهر اف الدراسة الوصفية على أنهعر  تُ و    

 6108خالل فترة زمنية معلومة، من أجل الحصول على نتائج علمية يتم تفسيرها بطريقة موضوعية )عبيدات، وآخرون،

 (.073ص

 منهج الدراسة:  .1.1

من خالل الحصر الشامل لمجتمع عن طريق المسح ، المسح االجتماعيم منهج ااستخدعلى الية الباحث في الدراسة الحعتمد ا    

 واألخصائيات االجتماعات. االجتماعيينالبحث في مراكز التأهيل الشامل بمنطقة مكة المكرمة لجميع األخصائيين 

الت والظواهر االجتماعية التي تتواجد في المجتمع من وجهة نظر ويساهم المسح االجتماعي في معرفة ودراسة المشك   

العمال  المتأثرين بالمشكلة، وكذلك وجهة نظرهم في المقترحات والحلول التي يمكن أن تساهم في مواجهة تلك المشكالت. )أبو 

 (.076، ص6104المعاطي،

 مجتمع الدراسة: .1.1

 نمجتمع الدراسة المسحية على أنه   األشخاص الذي إلىالمراد دراستها، ويشير ف مجتمع الدراسة بأنه كل العناصر عر  ويُ    

، 6104وعلى الباحث أن يوضح عدد أفراد هذه الجماعة وخصائصها )المقبل، ،يرغب الباحث بتطبيق أداة الدراسة عليهم

 (.57ص

اكز التأهيل الشامل في االجتماعيات في مرواألخصائيات  االجتماعيين ن المجتمع الحالي للدراسة من األخصائيينويتكو      

 اً ( أخصائي46جمالية وفق البيانات المتاحة في مراكز التأهيل الشامل )منطقة مكة المكرمة، والبالغ عددهم من الناحية اإل

 موزعين فيما يلي: وأخصائية اجتماعية اً اجتماعي

 توزيع مجتمع الدراسة حسب المركز( 2) جدول رقم

 عددال    المركز  م

 37 مركز التأهيل الشامل بمكة المكرمة 0

 64 ةمركز التأهيل الشامل بجد 6

 66 مركز التأهيل الشامل بالطائف 3

 8 مركز التأهيل الشامل بالفنفذة 4

 

 الدراسة:  أداة لناء .1.1

 .لخ(إي، مسمى الوظيفة. ية لمجتمع الدراسة )النوع، العمر، المستوى التعليمبيانات تتمثل في البيانات األولية المعرف .0

نظر األخصائيين  ةاألخصائي االجتماعي في مراكز التأهيل الشامل من وجه بيانات تتعلق بطبيعة األعمال التي يمارسها .6

 .( عبارة33تتكون من ) والتي االجتماعيين



 
 
 

 

 

 

 

 ،( عبارة35ي تتكون من )والت دور األخصائي االجتماعي في تلك المراكز ل في المعوقات اإلدارية التي تواجهبيانات تتمث .3

 :محاور تتمثل في التالي ةعدحيث تم توزيعها على 

 .ات( عبار8المعوقات التنظيمية التي تواجه دور األخصائي االجتماعي تتكون من ) -أ

 .ات( عبار6المعوقات التخطيطية التي تواجه دور األخصائي االجتماعي تتكون من ) -ب

 .ات( عبار4ه دور األخصائي االجتماعي تتكون من )المعوقات التدريبية والتوظيفية التي تواج -ت

 .ات( عبار7المعوقات التدريبية واإلشرافية التي تواجه دور األخصائي االجتماعي تتكون من ) -م

 ات.( عبار5المعوقات التمويلية والتجهيزية التي تواجه دور األخصائي االجتماعي تتكون من ) -ر

األخصائي تواجه دور  اإلدارية التين المقترحات للتغلب على المعوقات مجموعة م إلىبيانات تتعلق بمحاولة الوصول  .4

 .( عبارة61والتي تكونت من ) في مراكز التأهيل الشامل االجتماعي

 الصدق والثبات: .1.1

  الصدق الظاهري: .0

، من المحكمينعلى مجموعة  (0رقم األولية )ملحقها خالل عرض محتويات لالستبانة منعلى الصدق الظاهري  تم التعرف   

على قييم جودة البحث والتعرف في ت للحكم والقياسوذلك  االجتماعية،قسم الخدمة المتخصصين في ( من 5حيث بلغ عددهم)

 فيماوإبدا  وجهات نظرهم  وضوح العبارات، ت الدراسة وسالمتها من حيث اللغةهداف وتساؤالبأاالستبانة  مدى ارتباط

الالزمة  تصحيح العباراتعبارات، وبعد االطالع على المالحظات، تم العمل على ضافة وحذف وتصحيح الإيرونه، من 

 .(6)ملحق  في بشكلها النهائيإخرار االستبانة و ،المحكمينوالمتفق عليها من 

 :واالتساق الداخليصدق البناء  .6

مجتمع  ستطالعي على مجموعة منها على بشكل االباحث بتوزيع لالستبانة، قامللتحقق من صدق البنا  واالتساق الداخلي     

وذلك لقياس مدى االتساق الداخلي  االجتماعيات،خصائيات واأل االجتماعيين( من األخصائيين 61والتي تمثلت في ) الدراسة

 ، عن طريق حساب معامل ارتباط بيرسون.هليإلعبارات والمحور الذي تنتمي بين ا

 للمحور ارات المحور األول والدرجة الكليين عب(: يو ح معامالت ارتباط ليرسون للعالقة ل1جدول )

 الداللة اإلحصائية االرتباط العبارة م

 *0.04 21. تكوين عالقة مهنية مع المعاق.  .0

 **0.00 37. المساهمة في تصميم برامج تأهيل ذوي اإلعاقة.  .6

 **0.00 45. المساعدة في توفير األجهزة الطبية للمعاقين  .3

 **0.00 51. .الدفاع عن حقوق المعاق  .4

 **0.00 32. شراف على برامج اإلعاشة.اإل  .5

 **0.00 59. تكوين عالقة مهنية مع أسر ذوي اإلعاقة لتبصيرهم بأهمية الزيارة ألبنهم  .6



 
 
 

 

 

 

 

 **0.00 34. إعداد التقارير عن المعاق  .8

 **0.00 52. القيام بدراسة الحاالت في المركز بصورة دورية.  .7

 **0.00 60. ة للمعاقين.يويحشراف على البرامج التراإل  .4

 **0.00 36. المشاركة في إعداد البحوم العلمية للتعرف على احتياجات النزال  بالمركز.  .01

 **0.00 41. جباته بالمركز.اتبصير المعاق بحقوقه وو  .00

 **0.00 58. المشاركة في اكتشاف المهارات التي يتمتع بها المعاق لتطويرها.  .06

 **0.00 61. لمهني في توفير المعلومات الالزمة عن المعاق.المشاركة مع الفريق ا  .03

 **0.00 45. مساعدة المعاق على تقبل إعاقته لتوجيه لالستفادة من الخدمات المتاحة.  .04

 **0.00 45. مساعدة المعاق في تعديل وتخفيف السلوك السلبي لديه.  .05

 **0.00 64. المشاركة في وضع القوانين والسياسات اإلدارية في المركز.  .06

 **0.00 61. المشاركة في تنظيم العمل اإلداري داخل المركز.   .08

 **0.00 64. المساهمة في تحفيز الموظفين لرفع أدائهم وتطوير مهاراتهم.  .07

 **0.00 63. المساهمة في خلق بيئة إيجابية بين اإلدارة والعاملين في المركز.  .04

 **0.00 62. نفيذها لتحقيق أهداف المركز.المشاركة مع الفريق المهني في رسم الخطا وت  .61

 **0.00 55. تفوي  وتوزيع المهام اإلدارية واإلشرافية بين القادة في المركز.  .60

 **0.00 56. المساهمة في تنظيم وإدارة االجتماعات.  .66

 **0.00 63. القدرة اتخاذ القرارات بما يتناسب مع حجم المشكالت في المؤسسة.  .63

 **0.00 62. ت الحكومية األخرى بهدف توفير الخدمات المناسبة لذوي اإلعاقة.التنسيق مع الجها  .64

 **0.00 65. المشاركة في توفير البرامج الترويحية والتثقفية لذوي اإلعاقة.  .65

 **0.00 54. دا  المهام أثنا  العمل.أالقيام بتوجيه العاملين على   .66

 **0.00 38. يقهم للمهام المطلوبة.تعرف على مدى تحقلالمشاركة في تقييم العاملين ل  .68

 **0.00 62. المشاركة في صياغة أهداف المركز ووضع البرامج المناسبة لتحقيقها.  .67

 **0.00 57. القدرة على استثارة العاملين نحو المشاركة في تحقيق أهداف المركز.  .64

 **0.00 62. المناسبة.تدريب العاملين في المركز على القيام بمهامهم بالجودة   .31

 **0.00 .54 عمال المهنية المطلوبة.اإلشراف على العاملين لمعرفة مدى قيامهم باأل  .30

 **0.00 .66 المساهمة في تقييم عمل البرامج والخدمات التي يقدمها المركز.  .36

 **0.00 46. اإلشراف على المرافق والتأكد من النظافة الصحية في المركز.  .33

 1.12**دال عند مستوى الداللة    1.11دال عند مستوى الداللة *

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 .معامالت ارتباط ليرسون للعالقة لين عبارات المحور الثاني والدرجة الكلية للمحور (: يو ح1جدول )

الداللة  االرتباط العبارة م

 اإلحصائية

غموض من قبل الجهاز اإلداري في توضيح المهام التي يقوم بها األخصائي االجتماعي   .0

 بالمركز.

.48 0.00** 

 **0.00 49. خصائي االجتماعي بأعبا  إدارية كثيرة تعوق عمله المهني.تكليف األ  .6

 **0.00 56. قلة االهتمام في تهيئة المكان المناسب لألخصائي االجتماعي للقيام بأدواره المهنية.  .3

 االجتماعيينقلة التنسيق القائم من الجهاز اإلداري في تنظيم العمل بين األخصائيين   .4

 ركز.بالم

.62 0.00** 

ضعف االهتمام من الجهاز اإلداري في مراعاة الظروف الخارجية التي تعيق عمل   .5

 األخصائي االجتماعي.

.70 0.00** 

 **0.00 51. في تنظيم العمل بالمركز. االجتماعيينعدم كفاية الصالحيات الالزمة لألخصائيين   .6

 **0.00 60. هعمال ليست من اختصاصأتكليف األخصائي االجتماعي ب  .8

ضعف التعاون القائم بين اإلدارة وبع  األخصائيين االجتماعيين في إعداد الخطا   .7

 للبرامج والمشروعات بالمركز.

.60 0.00** 

 **0.00 47. المراد تحقيقها بالمركز. واألهدافنقص االهتمام من اإلدارة في توضيح الخطا   .4

 **0.00 63. للمشاركة في صنع واتخاذ القرار.قلة الفرص المتاحة لألخصائيين االجتماعيين   .01

نجاز األهداف إنقص في تقدير الموارد البشرية المتاحة واستغاللها بالشكل األمثل في   .00

 بالمركز.

.62 0.00** 

قلة الفرص المتاحة لألخصائيين االجتماعيين للمشاركة في وضع السياسات والخطا   .06

 لرعاية المعاقين بالمركز.

.63 0.00** 

داري للتقارير المقدمة من األخصائيين االجتماعيين عند وضع خطا تجاهل الجهاز اإل  .03

 تطوير العمل.

.61 0.00** 

 **0.00 41. قلة البرامج التدريبية الالزمة لتطوير معارف وخبرات ومهارات العاملين بالمركز.  .04

 **0.00 42. ركز.خصائيين االجتماعيين بالمقلة االهتمام في تطوير عمل ومهارات بع  األ  .05

 **0.00 44. قلة البرامج التدريبية المالئمة لعمل األخصائي االجتماعي بالمركز.  .06

ة الالزمة يفي إعداد البرامج التدريب االجتماعيينعدم كفاية الفرص المتاحة لألخصائيين   .08

 لتطوير العمل بالمركز.

.45 0.00** 

 *0.02 26. خصائيين االجتماعيين بالمركز.نقص في عدد األ  .07

 **0.00 57. غموض في توضيح معايير التقييم لعمل األخصائي االجتماعي.  .04



 
 
 

 

 

 

 

نقص االهتمام من المسئولين في تقديم الدعم لتلبية االحتياجات الوظيفية الالزمة لتحقيق   .61

 أهداف العمل المهني.

.50 0.00** 

ور المهني المطلوب بالمركز ال يتناسب مع حجم العمل والد االجتماعيينعدد األخصائيين   .60

 منهم.

.51 0.00** 

 **0.00 52. قلة الحوافز المقدمة لألخصائي االجتماعي في الجانب المادي.  .66

 **0.00 53. قلة المتابعة من قبل المسؤولين ألعمال األخصائي االجتماعي بالمركز.  .63

 **0.00 55. ضعف فرص الحوار والتفاعل بين األخصائيين االجتماعيين والجهاز اإلداري.  .64

قلة الحوافز المقدمة لألخصائي االجتماعي في الجانب المعنوي كالشهادات والجوائز   .65

 التكريمية.

.58 0.00** 

داري لألخصائيين االجتماعيين في مواجهات ضعف المساعدة المقدمة من الجهاز اإل  .66

 صعوبات العمل.

.46 0.00** 

لمعاملة بين األخصائيين االجتماعيين ضعف االهتمام من اإلدارة في تحقيق المساواة في ا  .68

 أثنا  العمل.

.63 0.00** 

على التعاون في تبادل  االجتماعيينقلة االهتمام من اإلدارة في تشجيع األخصائيين   .67

 الخبرات والمهارات فيما بينهم بالمركز.

.64 0.00** 

ائيين قلة االهتمام من اإلدارة في خلق روح التعاون بين الفريق المهني واألخص  .64

 االجتماعيين بالمركز.

.70 0.00** 

خصائي االجتماعي في داري في مواجهة الصعوبات التي يجدها األتجاهل الجهاز اإل  .31

 العمل بصورة عاجلة.

.59 0.00** 

 *0.03 25. ضعف الميزانية المقدمة للبرامج واألنشطة المهنية.  .30

 **0.00 44. عي بالمركز.نقص التجهيزات المادية التي يحتاجها األخصائي االجتما  .36

 **0.00 47. قلة توفير التكنولوجيا المناسبة لدعم عمل األخصائي االجتماعي في المركز.  .33

نقص االهتمام من المسؤولين في إيجاد أفضل البدائل المتاحة لمواجهة نقص الموارد   .34

 المالية والمادية.

.55 0.00** 

أثنا  إجرا   االجتماعيينافية لألخصائيين نقص االهتمام في توفير وسائل المواصالت الك  .35

 البحوم الميدانية.

.53 0.00** 

 1.12**دال عند مستوى الداللة    1.11دال عند مستوى الداللة *

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 معامالت ارتباط ليرسون للعالقة لين عبارات المحور الثالث والدرجة الكلية للمحور (: يو ح1جدول رقم )

الداللة  العالقة العبارة م

 ائيةاإلحص

 **1.11 47. .توضيح مهام وأدوار األخصائي االجتماعي بالمركز 0

 **1.11 54. .بالمركز االجتماعيينخصائيين العمل على تحقيق المساواة في المعاملة بين األ 6

 **1.11 64. .العمل على توفير البرامج التدريبية المناسبة لألخصائي االجتماعي 3

4 
جتماعي للمشاركة في التخطيا للبرامج واألنشطة إتاحة الفرصة لألخصائي اال

 .بالمركز

.63 1.11** 

 **1.11 51. .توفير العدد المناسب من األخصائيين االجتماعيين بالمركز 5

 **1.11 59. .تهيئة المكان المناسب لألخصائي االجتماعي للقيام بعملة على أكمل وجه 6

 **1.11 56. .مشاركة في صنع واتخاذ القرارلل االجتماعيينإتاحة الفرصة لألخصائيين  8

 **1.11 65. .تفعيل المشاركة والتعاون المثمر بين الفريق المهني واألخصائي االجتماعي 7

 **1.11 46. .تنظيم األدوار والمهام بين الفريق المهني واألخصائي االجتماعي 4

 **1.11 56. .صه المهنيعمال ليست من اختصاأب االجتماعيينعدم تكليف األخصائيين  01

 **1.11 47. .تفعيل المتابعة بشكل مستمر من قبل اإلدارة لعمل األخصائي االجتماعي 00

06 
والعاملين في  االجتماعيينتفعيل بند الحوافز المادية والمعنوية لتحفيز األخصائيين 

 .المركز

.61 1.11** 

 **1.11 61. .ئح بموضوعية دون تحيزتقييم عمل األخصائي االجتماعي وفق األنظمة واللوا 03

 **1.11 68. .توفير المساعدة الالزمة لألخصائيين االجتماعيين لمواجهة الصعوبات أثنا  العمل 04

 **1.11 72. .توفير التكنولوجيا المناسبة التي تساهم في تسهيل عمل األخصائي االجتماعي 05

06 
للمساهمة في تقديم الخدمة  ماعييناالجتتحقيق التعاون المطلوب بين األخصائيين 

 .بالشكل األمثل

.57 1.11** 

 **1.11 66. .توفير المصادر المالية المناسبة لألنشطة والبرامج المقدمة لذوي اإلعاقة 08

 **1.11 59. .االجتماعيينتحقيق االستقرار في أوقات الدوام بما يتناسب مع ظروف األخصائيين  07

04 
ت الكافية التي تساهم في تسهيل إجرا  البحوم الميدانية توفير وسائل الموصال

 .لألخصائيين االجتماعيين

.58 1.11** 

 **1.11 56. تفعيل الحوار الفعال بين اإلدارة واألخصائيين االجتماعيين بالمركز 61

 1.12**دالة عند مستوى الداللة    1.11*دالة عند مستوى الداللة 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 ليرسون للعالقة لين محاور األداة والدرجة الكلية لها. ( معامالت ارتباط1) جدول رقم

 الداللة اإلحصائية معامل االرتباط المحور

 **0.00 0.71 األول

 **0.00 0.77 الثاني

 **0.00 0.42 الثالث

 1.11**دالة عند مستوى الداللة       1.15*دالة عند مستوى الداللة 

 بات أداة الدراسة في االتساق الداخلي معادلة كرونباخ ألفا لجميع المحاور.سوف يستخدم الباحث لث ثبات أداة الدراسة: .3

 (: ثبات نتائج االستبانة لاستخدام كرونباخ ألفا1) جدول رقم

 عدد العبارات كرونباخ ألفا المحور

 33 1.40 األول

 35 1.46 الثاني

 61 1.41 الثالث

 77 1.46 الثبات الكلي لالستمارة

 

 طبيق الدراسة:إجراءات ت .1.1

 بعد التحقق من الصدق والثبات لالستبانة في الدراسة الحالية وصالحيتها للتطبيق الميداني، قام الباحث بما يلي:

خصائيات واأل االجتماعيينمن األخصائيين ( 48والذي يبلغ عددهم) على جميع المبحوثينام بتوزيع االستبانة إلكترونياً القي .2

 لكترونية لآلتي:االستبانة اإلإلى  ، ويرجع أسباب اختيار الباحثر الشاملاالجتماعيات عن طريق الحص

 المؤسسات الحكومية في الوضع الحالي. ( في04تماشيها مع اإلجرا ات االحترازية الصحية )لكوفيد_ -أ

 المبحوثين في تلك المراكز في وقت واحد. إلىسهولة إرسالها  -ب

 في العصر الحديث. لكترونية مع التكنولوجياتماشي االستبانة اإل -ت

  .حصائياإل ( استبانة قابلة للتحليل87القيام بجمع االستبانات من ) .1

 مجاالت الدراسة:  .7.1

 ،بمنطقة مكة المكرمةواألخصائيات االجتماعيات في مراكز التأهيل الشامل  نواالجتماعين واألخصائي المجال البشري: .0

 : اآلتي وفق نووأخصائية اجتماعية موزع اً عياجتما اً ( أخصائي48حيث يبلغ عددهم اإلجمالي )

 ( أخصائية اجتماعية.05و) اً اجتماعي اً ( أخصائي63عددهم)كز التأهيل الشامل بمكة المكرمة يبلغ مر .أ

 ( أخصائية اجتماعية.05و) اً اجتماعي اً ( أخصائي04عددهم )مركز التأهيل الشامل بجدة يبلغ  .ب

 اجتماعية. ( أخصائية06و) يناجتماعي ين( أخصائي01)عددهم مركز التأهيل الشامل بالطائف يبلغ  .ج



 
 
 

 

 

 

 

 ين.يخصائيين اجتماعأ( 8عددهم )يبلغ بالقنفذة مركز التأهيل الشامل  .د

 في كل من: تم تطبيق الدراسة الحالية على مراكز التأهيل الشامل بمنطقة مكة المكرمة المجال المكاني: .6

 مركز التأهيل الشامل بمكة المكرمة.  .أ

 جدة.ل الشامل بمحافظة مركز التأهي .ب

 مركز التأهيل الشامل بمحافظة الطائف. .ج

 مركز التأهيل الشامل بالقنفذة. .د

 01/6/0443ىإل0/5/0443من تاريخ المبحوثين  الحالية علىتم تطبيق الدراسة المجال الزماني:  .1

 أساليب المعالجة اإلحصائية لتحليل البيانات: .8.1

 ( وذلك على النحو التالي:67النسخة ) spssمج التحليل اإلحصائي تمت معالجة البيانات بواسطة برنا

 الجداول التكرارية )التكرارات والنسب المئوية(. -أ

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وذلك لمعرفة األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات  -ب

 المبحوثين عن العبارات الواردة في االستبانة.

 ارتباط بيرسون: وذلك لمعرفة درجات العالقة واتجاهاتها ويتضمن ذلك حساب االتساق الداخلي.معامل  -ت

 قيم كرونباخ ألفا لحساب ثبات نتائج األداة. -م

 بارات األخالقية للدراسة العلمية:القيم واالعت .9.1

 ية واألخالقية للدراسة الحالية في التالي:متتمثل األهمية العل 

 .ين اتجاه البحثثمبحوثين، واحترام جميع وجهات النظر من قبل الممارسين المهنيين والمبحوحق حرية المشاركة لل .2

  .سرية المعلومات الخاصة بالمبحوثين المحافظة على .6

 .النظامية االلتزام من قبل الباحث في الدراسة الحالية بكافة اإلجرا ات .3

 وبات التي واجهت الباحث في الدراسة الحالية في التالي:تتمثل أبرز الصع : ألرز الصعولات التي واجهت الباحث:شراً اع

 ثنا  الحصول على الموافقة الرسمية التي تساهم في جمع البيانات.أجرا ات كثرة اإل .0

 ية المرتبطة بالمعوقات اإلدارية بشكل خاص في المؤسسات االجتماعية.مبحام العلقلة األ .6

 صعوبة التواصل بشكل مباشر مع بع  أفراد العينة. .3

 .أثنا  تطبيق الدراسة عدم التجاوب السريع من بع  أفراد مجتمع الدراسة مع الباحث .4

 قلة الموارد المالية للباحث أثنا  تطبيق الدراسة. .5

 



 
 
 

 

 

 

 

 عرض النتائج الميدانية للدراسة .1

 الديموغرافية للمبحوثين: البيانات .2.1

 (78(: توزيع المبحوثين حسب النوع )ن =7جدول )

 النسب المئوية )%( لتكرارات )ك(ا نوع المبحوثين

 %64.0 51 ذكر

 %35.4 67 أنثى

 %011 87 المجموع

 

 

 توزيع المبحوثين حسب النوع 2الشكل 

 (78(: توزيع المبحوثين حسب المسمى الوظيفي )ن =8الجدول )

 النسب المئوية )%( التكرارات )ك( المسمى الوظيفي

 %5.0 4 ساعدباحث اجتماعي م

 %54.1 46 باحث اجتماعي

 %65.6 61 أخصائي اجتماعي

 %6.4 5 باحث أسري

 %3.7 3 مراقب اجتماعي

 %011 87 المجموع

 

64.10%

35.90%

0%

50%

100%

ذكر أنثى

توزيع المبحوثين بحسب النوع



 
 
 

 

 

 

 

 

 توزيع المبحوثين لحسب المسمى الوظيفي  2 الشكل

 (78(: توزيع المبحوثين حسب المستوى التعليمي )ن =9الجدول )

 النسب المئوية )%( التكرارات )ك( تعليميالمستوى ال

 %74.8 81 بكالوريوس

 %01.3 7 دراسات عليا

 %011 87 المجموع

 

 

 توزيع المبحوثين حسب المستوى التعليمي  3 الشكل

 (78(: توزيع المبحوثين حسب الحصول على دورات تدريبية مرتبطة لالعمل )ن =21الجدول )

ت على دورة تدريبية مرتبطة بالعمل هل حصل

 بالمركز؟

 النسب المئوية )%( التكرارات )ك(

 %64.0 51 نعم

 %35.4 67 ال

 %011 87 المجموع

 

5.10%

59.00%

25.60%
6.40% 3.80%

0%
20%
40%
60%
80%

باحث اجتماعي 
مساعد

باحث اجتماعي أخصائي 
اجتماعي

باحث أسري مراقب اجتماعي

توزيع المبحوثين حسب المسمى الوظيفي

89.70%

10.30%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

بكالوريوس دراسات عليا

توزيع المبحوثين حسب المؤهل العلمي



 
 
 

 

 

 

 

 

 توزيع المبحوثين بحسب حصولهم على دورات تدريبية مرتبطة بالعمل 4الشكل 

 (78( )ن=فات المعيارية لمتغيرات )العمر(: األوساط الحسالية واالنحرا22الجدول رقم )

 

 عمر المبحوم

 االنحراف المعياري الوسا الحسابي

 7 40 ذكر نوع المبحوم

 5 37 أنثى

 

(: التكرارات والنسب المئوية الستجالات المبحوثين عن مستوى االستفادة من الدورات التدريبية المرتبطة 21الجدول رقم )

 (78. )ن=لعمل المركز

 النسبة المئوية التكرارات ى االستفادةمستو

 % 14.1 11 استفادة ضعيفة

 % 33.3 26 استفادة متوسطة

 % 9.0 7 استفادة كبيرة إلى حد ما

 % 12.8 10 استفادة كبيرة جداً 

 % 20.5 16 .لم أحصل على أي دورة

  %100   78 المجموع

 

 :ةاإلجالة على التساؤالت المتعلقة لالدراسة الحالي .1.1

نظر األخصائيين  ةفي مراكز التأهيل الشامل من وجهالتي يقوم لها األخصائي االجتماعي طبيعة األعمال  األول: ماالسؤال 

 ؟االجتماعيين

 األعمال التي يقوم لها األخصائي االجتماعي مع المعاق: .2

64.10%

35.90%

0%

50%

100%

نعم ال

هل حصلت على دورة تدريبية مرتبطة بالعمل؟



 
 
 

 

 

 

 

األخصائي وتتحقق من خالل الممارسات  التي يقوم لها االنحرافات المعيارية األعمال(: األوساط الحسالية و21) الجدول رقم

 (78)ن=                        الموجهة نحو المعاق.

 م
 المتوسا األعمال التي يمارسها مع المعاق

االنحراف 

 المعياري

 66. 4.49 .تكوين عالقة مهنية مع المعاق  .0

 67. 4.37 .الدفاع عن حقوق المعاق  .6

لتبصيرهم بأهمية الزيارة  تكوين عالقة مهنية مع أسر ذوي اإلعاقة  .3

 بنهمال

4.31 .84 

 74. 4.23 .جباته بالمركزاتبصير المعاق بحقوقه وو  .4

 77. 4.23 .مساعدة المعاق في تعديل وتخفيف السلوك السلبي لديه  .5

مساعدة المعاق على تقبل إعاقته لتوجيه لالستفادة من الخدمات   .6

 .المتاحة

4.21 .61 

 99. 4.17 .إعداد التقارير عن المعاق  .8

 80. 4.17 .القيام بدراسة الحاالت في المركز بصورة دورية  .7

 76. 4.15 .المشاركة في اكتشاف المهارات التي يتمتع بها المعاق لتطويرها  .4

 90. 4.13 .ة للمعاقينيشراف على البرامج الترويحاإل  .01

 97. 3.85 المساعدة في توفير األجهزة الطبية للمعاقين  .00

 1.25 3.35 .صميم برامج تأهيل ذوي اإلعاقةالمساهمة في ت  .06

 

 التي يمارسها األخصائي االجتماعي مع الفريق المهني والعاملين: األعمال .1

التي يقوم لها األخصائي وتتحقق من خالل الممارسات  لية واالنحرافات المعيارية ليعمال(: األوساط الحسا21) الجدول رقم

 (87)ن=               ن.الموجهة نحو الفريق المهني والعاملي

 م
 المتوسا األعمال مع الفريق المهني والعاملين

االنحراف 

 المعياري

 54. 4.21 .المشاركة مع الفريق المهني في توفير المعلومات الالزمة عن المعاق  .0

 77. 4.05 .المساهمة في خلق بيئة إيجابية بين اإلدارة والعاملين في المركز  .6



 
 
 

 

 

 

 

 72. 4.03 .دا  المهام أثنا  العملأللين القيام بتوجيه العام  .3

 80. 3.99 .المساهمة في تحفيز الموظفين لرفع أدائهم وتطوير مهاراتهم  .4

 88. 3.92 .عمال المهنية المطلوبةاإلشراف على العاملين لمعرفة مدى قيامهم باأل  .5

 90. 3.91 .القدرة على استثارة العاملين نحو المشاركة في تحقيق أهداف المركز  .6

 99. 3.87 .المشاركة مع الفريق المهني في رسم الخطا وتنفيذها لتحقيق أهداف المركز  .8

 96. 3.73 .تعرف على مدى تحقيقهم للمهام المطلوبةلالمشاركة في تقييم العاملين ل  .7

 1.17 3.33 .تدريب العاملين في المركز على القيام بمهامهم بالجودة المناسبة  .4

 1.26 3.22 .اإلدارية واإلشرافية بين القادة في المركزتفوي  وتوزيع المهام   .01

 

 األعمال التي يمارسها األخصائي االجتماعي مع المؤسسة: .3

التي يقوم لها األخصائي وتتحقق من خالل الممارسات  لية واالنحرافات المعيارية ليعمالاألوساط الحسا (:21الجدول رقم )

 (87)ن=                             الموجهة نحو المؤسسة.

 م
 االنحراف المعياري المتوسا األعمال مع المؤسسة

 77. 3.97 .المشاركة في تنظيم العمل اإلداري داخل المركز   .0

 79. 3.97 .المشاركة في توفير البرامج الترويحية والتثقفية لذوي اإلعاقة  .6

 81. 3.96 .اإلشراف على المرافق والتأكد من النظافة الصحية في المركز  .3

 78. 3.86 .القدرة اتخاذ القرارات بما يتناسب مع حجم المشكالت في المؤسسة  .4

التنسيق مع الجهات الحكومية األخرى بهدف توفير الخدمات المناسبة   .5

 .لذوي اإلعاقة

3.78 .89 

 1.02 3.65 .المساهمة في تنظيم وإدارة االجتماعات  .6

 1.13 3.59 .شراف على برامج اإلعاشةاإل  .8

 1.19 3.38 .مشاركة في صياغة أهداف المركز ووضع البرامج المناسبة لتحقيقهاال  .7

 1.23 3.33 .المساهمة في تقييم عمل البرامج والخدمات التي يقدمها المركز  .4

 1.22 3.04 المشاركة في وضع القوانين والسياسات اإلدارية في المركز  .01



 
 
 

 

 

 

 

تياجات النزال  المشاركة في إعداد البحوم العلمية للتعرف على اح  .00

 .بالمركز

2.78 1.46 

 

نظر  ةمن وجه اإلدارية التي تواجه دور األخصائي االجتماعي في مراكز التأهيل الشامل السؤال الثاني: ما المعوقات

 :األخصائيين االجتماعيين

خصائيين األدور لمعوقات التنظيمية التي تواجه االستجالات ل (: يو ح21) الجدول رقمالمعوقات التنظيمية:  .2

           (87)ن=           :االجتماعيين في مراكز التأهيل الشامل

الوسا  العبارة م

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قلة االهتمام في تهيئة المكان المناسب لألخصائي االجتماعي للقيام بأدواره   .0

 .المهنية

3.55 1.01 

 96. 3.47 عمال ليست من اختصاصهأتكليف األخصائي االجتماعي ب  .6

قلة التنسيق القائم من الجهاز اإلداري في تنظيم العمل بين األخصائيين   .3

 .بالمركز االجتماعيين

3.38 .89 

ضعف االهتمام من الجهاز اإلداري في مراعاة الظروف الخارجية التي   .4

 .تعيق عمل األخصائي االجتماعي

3.33 .98 

 1.04 3.33 .تعوق عمله المهني خصائي االجتماعي بأعبا  إدارية كثيرةتكليف األ  .5

في تنظيم العمل  االجتماعيينعدم كفاية الصالحيات الالزمة لألخصائيين   .6

 .بالمركز

3.32 .90 

غموض من قبل الجهاز اإلداري في توضيح المهام التي يقوم بها األخصائي   .8

 .االجتماعي بالمركز

3.00 1.02 

 

 المعوقات التخطيطية: .6

الشامل: المعوقات التخطيطية التي تواجه األخصائيين االجتماعيين في مراكز التأهيل (: 27الجدول رقم )يو ح 

 (78ن=)

الوسا  العبارة م

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

نجاز إنقص في تقدير الموارد البشرية المتاحة واستغاللها بالشكل األمثل في   .0

 .األهداف بالمركز

3.59 .81 



 
 
 

 

 

 

 

االجتماعيين للمشاركة في وضع السياسات  قلة الفرص المتاحة لألخصائيين  .6

 .والخطا لرعاية المعاقين بالمركز

3.55 .82 

قلة الفرص المتاحة لألخصائيين االجتماعيين للمشاركة في صنع واتخاذ   .3

 .القرار

3.55 .93 

نقص االهتمام من اإلدارة في توضيح الخطا واألهداف المراد تحقيقها   .4

 .بالمركز

3.46 .85 

ون القائم بين اإلدارة وبع  األخصائيين االجتماعيين في إعداد ضعف التعا  .5

 .الخطا للبرامج والمشروعات بالمركز

3.41 .83 

داري للتقارير المقدمة من األخصائيين االجتماعيين عند تجاهل الجهاز اإل  .6

 .وضع خطا تطوير العمل

3.00 1.02 

 

 المعوقات التدريبية والتوظيفية:

المعوقات التدريبية والتوظيفية التي تواجه األخصائيين االجتماعيين في مراكز التأهيل  (:28) يو ح الجدول رقم

 (78)ن=       الشامل:  

الوسا  العبارة م

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 70. 3.97 .قلة البرامج التدريبية المالئمة لعمل األخصائي االجتماعي بالمركز  .1

 84. 3.96 .جتماعي في الجانب الماديقلة الحوافز المقدمة لألخصائي اال  .6

في إعداد البرامج التدريبة  االجتماعيينعدم كفاية الفرص المتاحة لألخصائيين   .3

 .الالزمة لتطوير العمل بالمركز

3.83 .69 

قلة البرامج التدريبية الالزمة لتطوير معارف وخبرات ومهارات العاملين   .4

 .بالمركز

3.83 .71 

 73. 3.82 .خصائيين االجتماعيين بالمركزير عمل ومهارات بع  األقلة االهتمام في تطو  .5

 86. 3.76 .خصائيين االجتماعيين بالمركزنقص في عدد األ  .6

بالمركز ال يتناسب مع حجم العمل والدور المهني  االجتماعيينعدد األخصائيين   .8

 .المطلوب منهم

3.64 .85 

لبية االحتياجات الوظيفية الالزمة نقص االهتمام من المسئولين في تقديم الدعم لت  .7

 .لتحقيق أهداف العمل المهني

3.62 .96 

 88. 3.56 .غموض في توضيح معايير التقييم لعمل األخصائي االجتماعي  .4

 



 
 
 

 

 

 

 

 شرافية:اإلالمعوقات  .3

                         .التأهيل الشامل األخصائيين االجتماعيين في مراكز(: المعوقات اإلشرافية التي تواجه 29الجدول رقم )يو ح  .4

 (87)ن=

الوسا  العبارة م

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قلة الحوافز المقدمة لألخصائي االجتماعي في الجانب المعنوي كالشهادات   .1

 .والجوائز التكريمية

3.73 .77 

على التعاون في  االجتماعيينقلة االهتمام من اإلدارة في تشجيع األخصائيين   .6

 .ت والمهارات فيما بينهم بالمركزتبادل الخبرا

3.58 1.04 

داري لألخصائيين االجتماعيين في ضعف المساعدة المقدمة من الجهاز اإل  .3

 .مواجهات صعوبات العمل

3.54 .85 

ضعف االهتمام من اإلدارة في تحقيق المساواة في المعاملة بين األخصائيين   .4

 .االجتماعيين أثنا  العمل

3.51 .89 
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 النتائج العامة للدراسة والتوصيات والمقترحات .1

 ملخص الدراسة: .2.1

 التالي: في النحو ضافة المراجع والمالحق الخاصة بالدراسة، وتمثلت الفصولإمع  ،ها ستة فصولاتضمنت الدراسة في محتو

الدراسة، أهداف الدراسة، تساؤالت  يشتمل على مقدمة للدراسة، ومشكلة الدراسة، أهمية الدراسة، مفاهيم الفصل األول:

 الدراسة، حدود الدراسة.

، والمبحث الخلفية النظرية للدراسة والدراسات السابقةحث األول يتضمن المب مباحث، حيث ةعلى أربع يشتمل الفصل الثاني:

والمبحث الثالث الخدمة االجتماعية في رعاية المعاقين، والمبحث الرابع تأهيل ذوي  الثاني اإلدارة في الخدمة االجتماعية

 اإلعاقة.

 ،يث تم تقسيمها على عدد من المباحثيشتمل على مجموعة من الوظائف اإلدارية في مؤسسات ذوي اإلعاقة ح الفصل الثالث:

مية العاملين، والمبحث الرابع التدريب وتنالثاني التنظيم، والمبحث الثالث  والمبحث ،التخطيان المبحث األول حيث يتضم

 .، والمبحث السادس التمويلاتخاذ القراراتوالمبحث الخامس  اإلشراف والتوجيه،

الدراسة، ت المنهجية في الدراسة الميدانية الذي اتبعه الباحث، من خالل تحديد نوع يتضمن هذا الفصل اإلجرا ا الفصل الرالع:

المستخدم، وتحديد مجتمع الدراسة من خالل التعرف على مفردات عينة الدراسة، ثم توضيح كيفية تصميم أداة البحث،  والمنهج

 راسة الميدانية.كيفية تطبيق الد إلىوآلية التأكد من صدق وثبات )االستبانة(، والتطرق 

أهداف إلى  يشتمل هذا الفصل على عرض نتائج النهائية للدراسة، عن طريق التحليل والتفسير والوصول الفصل الخامس:

 الدراسة من خالل اإلجابة على أسئلة الدراسة.

ت والمقترحات يتضمن هذا الفصل ملخص الدراسة، وأبرز النتائج التي توصلت الدراسة، مع عرض التوصيا الفصل السادس:

 المستقبلية.

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 النتائج للدراسة:أهم . 1.1

 عدد من النتائج تمثلت في التالي:إلى  توصلت الدراسة 

 النتائج الخاصة لالبيانات األولوية للمبحوثين: .2.1.1

 (.%35.4( وشكلن اإلنام )%64.0ل الذكور منهم )( مبحوثاً ومبحوثة، شك  87بلغ اجمالي المبحوثين ) .2

 عظمى من المبحوثين مؤهل البكالوريوس وتحمل نسبة قليلة منهم شهادات عليا.تحمل الغالبية ال .1

 المسمى الوظيفي األكثر شيوعاً هو )باحث اجتماعي( ثم المسمى الوظيفي )أخصائي اجتماعي(. .1

قد حصلوا على  3من كل  6حصل ثلث المبحوثين تقريباً على دورات تدريبية مرتبطة بطبيعة العمل بالمركز، أي أن  .1

 ذه الدورات.ه

 ( لدى اإلنام.0.58( و)3.67بلغ الوسا الحسابي لعدد الدورات لدى الذكور ) .1

 تراوحت مستويات االستفادة من الدورات التدريبية بين االستفادة المتوسطة واالستفادة الكبيرة. .1

نظر  ةشامل من وجهالتأهيل الال األخصائي االجتماعي في مراكز األول: ما طبيعة أعم اإلجالة على السؤال .1.1.1

 .االجتماعييناألخصائيين 

 ن لالمعاق:ون االجتماعيوخصائيالنتائج المرتبطة لاألعمال التي يمارسها األ .أ

 عمال التي يمارسها األخصائي االجتماعي مع المعاق في التالي:األ تتمثل أبرز النتائج في

 تكوين عالقة مهنية مع المعاق. .0

 الدفاع عن حقوق المعاق. .6

 بنهم.عاقة لتبصيرهم بأهمية الزيارة المع أسر ذوي اإلقة مهنية تكوين عال .3

 ن مع الفريق المهني والعاملين:ون االجتماعيوالنتائج المرتبطة لاألعمال التي يمارسها األخصائي .ب

 مع الفريق المهني واألخصائيات االجتماعيات نواالجتماعين وتتمثل أبرز النتائج في األعمال التي يمارسها األخصائي

 والعاملين:

 المشاركة مع الفريق المهني في توفير المعلومات الالزمة عن المعاق. .2

 المساهمة في خلق بيئة إيجابية بين اإلدارة والعاملين في المركز.  .1

 .القيام بتوجيه العاملين إلى أدا  المهام أثنا  العمل  .1

 المؤسسة: مع نواالجتماعين والنتائج المرتبطة لاألعمال التي يمارسها األخصائي .ج

 واألخصائيات االجتماعيات مع المؤسسة في التالي: نواالجتماعين ووتتمثل أبرز النتائج في األعمال التي يمارسها األخصائي

 المشاركة في تنظيم العمل اإلداري داخل المركز. .0

 المشاركة في توفير البرامج الترويحية والتثقفية لذوي اإلعاقة. .6



 
 
 

 

 

 

 

 من النظافة الصحية في المركز.اإلشراف على المرافق والتأكد  .3

جه دور األخصائي االجتماعي في مراكز التأهيل الشامل ااإلجالة على السؤال الثاني: ما المعوقات اإلدارية التي تو .1.1.1

 ؟االجتماعييننظر األخصائيين  ةلمكة المكرمة من وجه

 التأهيل الشامل: المعوقات التنظيمية التي تواجه دور األخصائيين االجتماعيين في مراكز .أ

 في التالي: االجتماعيينالمعوقات التنظيمية التي تواجه األخصائيين تتمثل أهم النتائج في 

 قلة االهتمام بقضية تهيئة المكان المناسب لألخصائي االجتماعي للقيام بأدواره المهنية. .2

 عمال ليست من اختصاصه.أتكليف األخصائي االجتماعي ب  .1

 .اإلداري في تنظيم العمل بين األخصائيين االجتماعيين في المركز قلة التنسيق من الجهاز .1

 في مراكز التأهيل الشامل: االجتماعيينالمعوقات التخطيطية التي تواجه دور األخصائيين  .ب

 في مراكز التأهيل الشامل تتمثل في اآلتي: االجتماعيينتتمثل ألرز المعوقات التخطيطية التي تواجه دور األخصائيين 

 نجاز األهداف بالمركز.إفي تقدير الموارد البشرية واستغاللها بالشكل األمثل في نقص  .0

 قلة الفرص المتاحة لألخصائيين االجتماعيين للمشاركة في وضع السياسات والخطا لرعاية المعاقين بالمركز. .6

 في صنع واتخاذ القرار. االجتماعيين للمشاركةقلة الفرص المتاحة لألخصائيين  .3

 في مراكز التأهيل الشامل: االجتماعيينلتدريبية والتوظيفية التي تواجه دور األخصائيين المعوقات ا .ج

في مراكز التأهيل الشامل في  ينتمثلت أبرز المعوقات التدريبية والتوظيفية التي تواجه دور األخصائيين االجتماعي

 التالي:

 ركز.قلة البرامج التدريبية المالئمة لعمل األخصائي االجتماعي بالم .0

 قلة الحوافز المقدمة لألخصائي االجتماعي في الجانب المادي. .6

 عدم كفاية الفرص المتاحة لألخصائيين االجتماعي في إعداد البرامج التدريبية الالزمة لتطوير العمل بالمركز. .3

 في مراكز التأهيل الشامل: االجتماعيينالمعوقات اإلشرافية التي تواجه دور األخصائيين  .د

 في مراكز التأهيل الشامل في التالي: االجتماعيينز المعوقات اإلشرافية التي تواجه دور األخصائيين تتمثل أبر 

 قلة الحوافز المقدمة لألخصائي االجتماعي في الجانب المعنوي كالشهادات والجوائز التكريمية. .0

ل الخبرات والمهارات فيما بينهم قلة االهتمام من اإلدارة في تشجيع األخصائيين االجتماعيين على التعاون في تباد .6

 بالمركز.

 ضعف المساعدة المقدمة من الجهاز اإلداري لألخصائيين االجتماعيين أثنا  العمل. .3

  في مراكز التأهيل الشامل: االجتماعيينالمعوقات التمويلية والتجهيزية التي تواجه دور األخصائيين  .ه

 في مراكز التأهيل الشامل في اآلتي: االجتماعيينجه دور األخصائيين تبرز أهم المعوقات التمويلية والتجهيزية التي توا



 
 
 

 

 

 

 

 ضعف الميزانية المقدمة للبرامج واألنشطة المهنية. .0

 نقص التجهيزات المادية التي يحتاجها األخصائي االجتماعي بالمركز. .6

 ية والمادية.يجاد أفضل البدائل المتاحة لمواجهة نقص الموارد المالإنقص االهتمام من المسؤولين في  .3

اإلدارية التي تواجه دور األخصائي  لول المقترحة للتغلب على المعوقاتاإلجالة على السؤال الثالث: ما الح .1.1.1

 االجتماعي في مراكز التأهيل الشامل؟

لشامل في تمثلت أبرز المقترحات للتغلب على المعوقات اإلدارية التي تواجه دور األخصائي االجتماعي في مراكز التأهيل ا

 التالي:

 توفير المساعدة الالزمة لألخصائيين االجتماعيين لمواجهة الصعوبات أثنا  العمل. .0

 توفير المصادر المالية المناسبة لألنشطة والبرامج المقدمة لذوي اإلعاقة. .6

 تفعيل المشاركة والتعاون المثمر بين الفريق المهني واألخصائي االجتماعي. .3

 سبة التي تساهم في تسهيل عمل األخصائي االجتماعي.توفير التكنولوجيا المنا .4

 .االجتماعيينتحقيق االستقرار في أوقات الدوام بما يتناسب مع ظروف األخصائيين  .5
 

 التوصيات: .1.1

 العمل على تهيئة المكان المناسب لعمل األخصائيين االجتماعيين وذلك لتمكينهم من القيام بمهامهم المهنية بالشكل األمثل. .0

وعدم تكليفهم بأعمال  االجتماعيينعلى المسؤولين في مراكز التأهيل الشامل االهتمام بالعمل المهني لألخصائيين  يجب .6

 مما يعوق عملهم المهني. ،أخرى ليست من اختصاصهم

ا وخلق روح التعاون فيم االجتماعيينضرورة التنسيق الجيد من المسؤولين في مراكز التأهيل الشامل بين األخصائيين   .3

 بينهم لمصلحة المعاق وتحقيق أهداف المؤسسة.

نجاز األهداف إمكانيات البشرية لألخصائيين االجتماعيين في تلك المراكز وتمكينها من العمل في ضرورة استغالل اإل .4

 على الشكل المطلوب.

 تمكين األخصائيين االجتماعيين من المشاركة في التخطيا ووضع السياسات بالمركز. .5

تهم المهنية وخبراتهم امكانيإالمشاركة في صنع واتخاذ القرارات بما يتناسب مع ئيين االجتماعيين من مكين األخصات .6

 العملية في مراكز التأهيل الشامل.

وذلك بهدف رفع مستوى مهاراتهم  االجتماعيينضرورة العمل على توفير البرامج التدريبية المناسبة لعمل األخصائيين  .8

 واجهة الصعوبات التي تواجههم في المركز.ساهم في ممما ي ،المهنية

وذلك بهدف تحفيزهم نحو تقديم الخدمات والقيام بإنجاز  االجتماعيينالعمل على تقديم الدعم المادي والمعنوي لألخصائيين  .7

 المهام وتحقيق األهداف بالشكل األمثل.

 لب على المعوقات اإلدارية بشكل عام.للتغ االجتماعيينيجب خلق بيئة ايجابية بين الجهاز اإلداري واألخصائيين  .4
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