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تقويم املامرسة املهنية للخدمة االجتامعية يف مؤسسة رعاية الفتيات بالرياض :دراسة ميدانية
اجلوهرة بنت فهد بن عبد هلل الزامل
أستاذ مشارك اخلدمة االجتامعية ،قسم الدراسات االجتامعية ،كلية اآلداب ،جامعة امللك سعود ،الرياض
(قدم للنرش يف 1433/10/22هـ وقبل للنرش يف 1434/3/18هـ)
الكلامت املفتاحية :تقويم اجلهود املهنية ،املامرسة املهنية ،رعاية الفتيات ،انحراف األحداث ،مؤرشات ختطيطية.
ملخص البحث :إن التدابري الوقائية والعالجية لألحداث املنحرفني ليست جمرد رضورة إنسانية حتتمها النظرة
إىل هؤالء األحداث بصفتهم ضحايا للظروف االجتامعية السيئة ،بل أيض ًا مصلحة املجتمع ذاته ،ولقد أوىل
املجتمع السعودي انحراف األحداث اهتامم ًا ملحوظ ًا ،وذلك من خالل إنشاء دور إصالح األحداث
ومؤسسات رعاية الفتيات ،وملا للمامرسة املهنية من دور يف مساعدة املنحرفات عىل مواجهة مشكالهتن
ومساعدهتن لتجاوزها وتأهيلهن للعودة للمجتمع ،فكان لزام ًا عىل املهتمني باخلدمة االجتامعية وبمجال رعاية
املنحرفني من تقويم اجلهود املهنية داخل هذه املؤسسات بشكل دوري حتى يتمكن االختصاصيون
االجتامعيون من أداء أدوارهم بشكل فاعل ،وهذا ما تسعى الدراسة احلالية للتعرف إليه من خالل "دراسة
تقويميه وبنا ًء عىل ذلك تتحدد املشكلة الرئيسية هلذه الدراسة يف وصف املامرسة املهنية للخدمة االجتامعية
وتقويمها يف مؤسسة رعاية الفتيات بالرياض فيام يتعلق بعنارص املامرسة املهنية املحددة يف الدراسة املؤسسة -
االختصايص العميل املشكلة -عملية املساعدة) والتعرف إىل واقع املامرسة املهنية وحتديد أهم الصعوبات التي
تعرتض املامرسة املهنية للخدمة االجتامعية مع النزيالت بمؤسسة رعاية الفتيات بالرياض .والتوصل إىل
مقرتحات لزيادة فعالية املامرسة املهنية للخدمة االجتامعية وتطويرها يف مؤسسة رعاية الفتيات .وقد توصلت
النتائج إىل أن واقع املامرسة يعاين من وجود قصور يف عنارص املامرسة املهنية املحددة يف الدراسة ،كام توصلت
الدراسة إىل صياغة تصور مقرتح ملؤرشات ختطيطية حماولة منها لتطوير واقع املامرسة.
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مشكلة الدراسة:

أدت هبم إىل االنحراف وسوء التكيف ،وأن هتيئة

ظاهرة انحراف األحداث ظاهرة اجتامعية ال يكاد خيلو

الظروف االجتامعية وتدعيمها باملقومات الصاحلة

منها أي جمتمع إنساين ،فهي تتنوع من حيث طبيعتها

لتنشئتهم يف عطف وحنان هي احلفاظ احلقيقي لقواهم

وأشكاهلا وأنواعها ،ومن حيث األساليب املستخدمة يف

وانطالقهم نحو غايات اجتامعية صاحلة (جعفر،

ممارستها من جمتمع إىل آخر ،ومن زمن إىل زمن آخر تبع ًا

1984م)

لتنوع الظروف واألوضاع االقتصادية واالجتامعية

ويمثل انحراف األحداث أحد الظواهر اهلدامة يف

والثقافية وغريها (خمترص الدراسات األمنية1986 ،م).

املجتمع ،فاحلدث املنحرف يعدّ طاقة مفقودة يف

كام تعدّ ظاهرة انحراف األحداث يف مجيع

املجتمع تستدعي إجياد أجهزة وأنشطة وجهود لعالجه

املجتمعات ظاهرة اجتامعية تستدعي الرعاية والوقاية

(حامد1976 ،م) .لذا فإنه يتحتم عىل كل جمتمع أن

هلذه الفئة من الصغار ال بكوهنا ظاهرة إجرامية

يويل االهتامم البالغ والرعاية لرشائحه كافة وأن يقيم

تستوجب توقيع العقوبات الرادعة ،باعتبار أن انحراف

سياج ًا منيع ًا من عناية وتوجيه وتربية ووقاية وعالج

األحداث بصفته سلوكا برشيا يصدر عن شخصية

ليمنع كل ما من شأنه أن يصيب تلك الرشائح املنتجة

إنسانية مل يكتمل نضجها االجتامعي والعقيل والعاطفي،

– أو التي جيب أن تكون كذلك  -بالتعطل أو التلف.

وهي شخصية احلدث اجلانح املكون من عدة مواقف

ولذلك أدركت كل األمم أمهية وخطورة تلك

وعالقات متشابكة ،وقد عدّ احلدث مريض ًا جيب

املشكلة ،وبذلت كل اجلهود ملواجهتها التي كان من

عالجه ال جمرم ًا يتحتم عقابه (الفاعوري1985 ،م)

نتيجتها ظهور الترشيعات املتقدمة يف جمال رعاية

ويعد انحراف األحداث من أهم منابت اجلريمة؛

األحداث ،حيث تشكل دراسة السلوك االنحرايف

ألنه إذا مل يعالج ويواجه يف أطواره األوىل يمكن أن

أمهية بالنسبة للعلوم االجتامعية واإلنسانية بصفة ،

يتحول هؤالء املنحرفون الصغار ليصبحوا أشد

عامة واخلدمة االجتامعية بصفة خاصة (السنبل،

املجرمني خطر ًا عىل أمن املجتمع ،ولذلك فإنه يمكن

1994م).

القول أن انحراف الكبار ليس يف حقيقته إال امتداد
النحراف الصغار.

ومن هنا فإن التدابري الوقائية والعالجية لألحداث
املنحرفني ليست جمرد رضورة إنسانية حتتمها النظرة إىل

وقد أدركت املجتمعات احلديثة بام ال يدع جماالً

هؤالء األحداث كوهنم ضحايا للظروف االجتامعية

للشك أن األحداث غالب ًا هم ضحية ظروف اجتامعية

السيئة ،بل أيض ًا مصلحة املجتمع ذاته ،فمن املحتمل
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أن إصالح هذا املنحرف قد يوفر عىل املجتمع جهود ًا

االجتامعية بني أفراد املجتمع وبالتايل عىل القيم السائدة

يف الوقاية من رشور جمرم كبري بعد ذلك (حامد،

يف املجتمع .ولقد أوىل املجتمع السعودي انحراف

1976م)

األحداث اهتامم ًا ملحوظ ًا ،وذلك من خالل إنشاء

وقد أظهرت نتائج دراسات كل من (الرويس،
1991م) و(العتيبي ،

1991م) و(اخلريف،

دور إصالح األحداث ومؤسسات رعاية الفتيات
(أضواء عىل الرعاية االجتامعية يف اململكة1992 ،م)

1993م) و(املفلح1994 ،م) و(العريني1994 ،م)

واخلدمة االجتامعية تؤدي دور ًا مهام وأساسي ًا يف

و(الصرييف،

1996م)

و(الثقيل،

1996م)

هذا املجال ،ونحاول هنا دراسة واقع ممارسة اخلدمة

و(اجلعفري،

1999م)

و(القريع،

1999م)

االجتامعية يف جمال مهم من جماالت الرعاية

و(الشمري2002 ،م) و(احلوشاين2002 ،م)

االجتامعية ،وهو جمال رعاية األحداث ،وبصفة خاصة

و(الزهراين2003 ،م)( ،العيفان2004 ،م) عن دور

يف مؤسسة رعاية الفتيات ،وهذا ما يفرس لنا موقف

الظروف األرسية التي قـد تـدفـع األبناء والفـتـيات

الشعور باخلطر الذي يتكون لدى املجتمع حني متس

لالنحراف ،ومـدى الـعـالقة ما بني املشكالت

مشكلة االنحراف إحدى رشائحه ،وتنوع اإلجراءات

األرسية وأساليب الـمعاملة الوالدية عـلـى انـحراف

التي يلجأ إليها يف مواجهة هذه املشكلة ،فكيف به إذا

األبناء.

كانت هذه الرشحية هي رشحية اإلناث؟!

ولذلك كان البد من االهتامم هبذه الرشحية  ،إذا

ومشكلة انحراف الفتيات تعدّ مشكلة ذات أبعاد

كانت التنشئة االجتامعية مضطربة ،ومن هنا يربز دور

شخصية واجتامعية مهمة ،ال يمكن فهم املشكلة

املامرسة املهنية بكفاءة يف مؤسسة رعاية الفتيات

واحتواءها ومواجهتها إال عىل ضوئها ،فالفتاة هلا

رضورة حتمية الحتواء هذه الفئة وإعادهتا للمنظومة

تكوين بيولوجي ونفيس خاص هبا ،وهلا اجتاهات

املنتجة باملجتمع ،وإجياد أساليب تعاملية مهنية عىل

وميول وقدرات خمتلفة ،كام أهنا تعيش يف وسط

مستوى من الكفاءة.

اجتامعي له ثقافته ومتغرياته التي تؤثر يف تكوين

ومشكلة انحراف األحداث يف املجتمع السعودي

شخصيتها .فعىل ذلك تصبح فكرة البحث عن سبب

إنام هي نتاج تلك املتغريات التي واكبت النمو

معني لتفسري ظاهرة انحراف الفتيات هي فكرة

االقتصادي وما صاحبه من تغري حضاري انعكست

قارصة ،ال سيام يف العلوم االجتامعية التي ال نجزم فيها

آثاره عىل سلوك األفراد واجتاهاهتم ،وعىل العالقات

بوجود عالقة سببية مطلقة (العثامن2003 ،م)
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وملا للمامرسة املهنية من دور مهم يف مساعدة

والدور املتوقع لباحثة الرشطة ،كام ال يترصفن

املنحرفات عىل مواجهة مشكالهتن ومساعدهتن

باألسلوب املهني يف املواقف التي تعرض عليهن ،وأن

لتجاوزها وتأهيلهن للعودة للمجتمع فقد تناوله

السجالت املوجودة ال تعطي االهتامم الكايف لتوضيح

العديد من الباحثني:

اجلوانب الفنية يف دور باحثات الرشطة .كام أن

 -1يتضح من نتائج دراسة (الوتيد1983 ،م) عن

األسلوب املتبع يف اختيار من يشغلن هذه الوظيفة ال

ممارسة اخلدمة االجتامعية مع األحداث اجلانحني أن

يضمن توافر الرغبة يف العمل أو الصفات الشخصية

اخلدمة االجتامعية ال متارس مع األحداث اجلانحني

الواجب توافرها يف باحثة الرشطة ،وأن هناك قصور ًا

عىل أسس علمية سليمة ،وتفتقر املامرسة إىل استخدام

يف التدريب قبل أو أثناء اخلدمة.

األسلوب املهني ،واستخدام وسائل العالج الذايت

 -4وتشري دراسة (عرفات1995 ،م )819 :إىل أن

والبيئي واملراقبة االجتامعية والرعاية الالحقة ،والتأثري

احلرمان من الرعاية األرسية يؤثر بالسلب يف ثباته

يف األنامط السلوكية من خالل العمل مع اجلامعات

واستقراره العاطفي أو االجتامعي ويعرضه ملشكالت

باملؤسسات ،باإلضافة إىل عدم االهتامم بامللفات

اجتامعية ونفسية كثرية ،كام أكدت دراسة

اخلاصة باألحداث املودعني.

) Batchelor, 1998: 246أن أطفال املؤسسات اإليوائية

 -2تقويم فعالية ممارسات اخلدمة االجتامعية يف
احلد من عودة األحداث إىل االنحراف يف مدينة

(Judith

يعانون انخفاض معدل الرضا واإلشباع النفيس بشكل
واضح ،وصعوبة التكيف مع املؤسسة.

اإلسكندرية كام أظهرت نتائج دراسة (سعيد1985 ،م)

 -5وأشارت دراسة كل من )،(Davidson, 1995: 199

أن غالبية القائمني بمامرسة اخلدمة االجتامعية يف

ودراسة ) (Friedman, 1991: 555أن أسلوب الرعاية هبذه

مؤسسات رعاية األحداث هلم من اخلربة والدراية ما

املؤسسات يتسم بالروتني املؤسيس والضوابط الصارمة

يؤهلهم للقيام بوظيفتهم ،ولدهيم أوجه قصور يف تطبيق

مما ينعكس بالسلب عىل املقيمني هبا.

املبادئ املهنية وتتبع احلاالت وعمليات التسجيل
والعمل مع اجلامعات ويف تنظيم املجتمع.

ورغم التقصري الواضح يف هذه املؤسسات  ،سواء
من حيث فعالية اخلدمات املقدمة أو األساليب املتبعة

 -3كام تبني من دراسة (زيدان1974 ،م) عن دور

يف تقديم اخلدمة هبا أو مستوى أداء العاملني هبا

باحثات الرشطة يف العمل مع األحداث املرشدين يف

"االختصاصيني االجتامعيني" وهذا ما أكدته

حمافظة القاهرة أن هناك فروق ًا بني الدور املامرس

الدراسات السابقة ،إال أن اخلدمة االجتامعية يمكن هلا
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أن تؤدي دور ًا مهام هبذه املؤسسات ،فتعمل عىل إجياد



حياة بديلة أقرب الشبه إىل حياة األرسة الطبيعية من

االجتامعية يف العمل مع نزيالت مؤسسة رعاية

خالل توفري اجلو النفيس واالجتامعي الصحي الذي

الفتيات بالرياض.

التعرف إىل النتائج الفعلية لدور االختصاصية

يساعد عىل التفاعل واملشاركة وحتمل املسئولية



والتكيف مع نفسه ومع اآلخرين حتى يكون مواطن ًا

االختصاصية االجتامعية ودورها باملؤسسة.

صاحل ًا ذا شخصية متزنة ومستقرة.
وإن كان للخدمة االجتامعية بصفة عامة هذا



أهم النواحي اإلجيابية والسلبية املرتبطة بمامرسة
أهم املعوقات التي حتد من أداء االختصاصية

االجتامعية لدورها املوصوف باملؤسسة.
أهم املقرتحات املطلوب إدخاهلا لتفعيل دور

الدور املهم ،واالختصاصية االجتامعية متارس دورها



واملتمثل فـي الـمساعدة يف التغلب عىل ما يواجههم

االختصاصية االجتامعية يف العمل مع نزيالت املؤسسة.

من صعاب ،وحتقيق أفضل تكيف ممكن هلم مع

وبناء عىل ذلك فقد حتددت مشكلة البحث يف

أنفسهم وزمالئهم واملؤسسة وأرسهم ،ومع املجتمع

(ممارسة اخلدمة االجتامعية يف مؤسسات رعاية

ككل ،وكذلك ربطهم بأرسهم وهتيئتهم هلا عند

الفتيات -ودراسة تقويمية للمامرسة املهنية للخدمة

التخرج وهتيئتها هي األخرى الستقباهلم بعد أن تقرر

االجتامعية يف مؤسسة رعاية الفتيات بالرياض).

املؤسسة إخراجهم ،باإلضافة إىل التعاون مع فريق

وبناء عىل ذلك تتحدد املشكلة الرئيسية هلذه

العمل باملؤسسة يف تقديم خدماهتا التعليمية –

الدراسة يف وصف املامرسة املهنية للخدمة االجتامعية

الصحية والرتفيهية ،الرياضية ،واملهنية ،والتغذية

وتقويمها يف مؤسسة رعاية الفتيات بالرياض فيام

والثقافية...

يتعلق بعنارص املامرسة املهنية املحددة يف الدراسة

ونظر ًا ملا لالختصايص من دور مهم سبق ذكره،

(املؤسسة واالختصايص و العميل واملشكلة و عملية

فكان لزام ًا عىل املهتمني باخلدمة االجتامعية وبمجال

املساعدة) والتعرف إىل واقع املامرسة املهنية وحتديد

رعاية املنحرفني من تقويم اجلهود املهنية داخل هذه

أهم الصعوبات التي تعرتض املامرسة املهنية للخدمة

املؤسسات بشكل دوري حتى يتمكن االختصاصيون

االجتامعية للنزيالت بمؤسسة رعاية الفتيات

االجتامعيون من أداء أدوارهم بشكل فاعل ،وهذا ما

بالرياض .والتوصل إىل مقرتحات لزيادة فعالية

تسعى الدراسة احلالية للتعرف إليه من خالل "دراسة

واملامرسة املهنية للخدمة االجتامعية وتطويرها يف

تقويمية" وذلك يف إطار القضايا الفرعية التالية:

مؤسسة رعاية الفتيات.
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أمهية الدراسة:
 -1تزايد مشكالت االنحراف يعد من املشكالت

 -6صياغة تصور مقرتح لتطوير األداء املهني
ملامرسة اخلدمة االجتامعية بمؤسسة رعاية الفتيات.

التي هتدد أمن املجتمع.
مفاهيم الدراسة:

 -2احلاجة إىل تطوير األداء املهني للمامرسني.

تتضمن هذه الدراسة عدة مفاهيم ،وهي:

 -3رعاية الفتيات يف مؤسسة رعاية الفتيات
تتطلب تضافر اجلهود للوصول إىل إحداث تغيري
اجتاهات الفتيات وسلوكهن وأنامطهن.
 -4رضورة تطوير املامرسة املهنية حيتم إجراء

مفهوم التقويم واملامرسة املهنية ومفهوم مؤسسة
رعاية الفتيات.


مفهوم التقويم ”“Evaluation

دراسات تقويمية ملؤسسة رعاية الفتيات  ،وصوالً إىل

التقويم يف اخلدمة االجتامعية:

املستوى من الكفاءة والفاعلية للمامرسة املهنية يف

 -1يعرف يف قاموس اخلدمات االجتامعية بأنه:

اخلدمة االجتامعية.

وسيلة موضوعية تستهدف الكشف عن حقيقة التأثري
الكيل أو اجلزئي لربنامج من الربامج ،أو مرشوع أثناء

أهداف الدراسة:
هتدف هذه الدراسة إىل:
 -1التعرف إىل طبيعة أدوار االختصاصية
االجتامعية بمؤسسة رعاية الفتيات.
 -2التعرف إىل النواحي اإلجيابية املرتبطة بمامرسة
االختصاصية االجتامعية بمؤسسة رعاية الفتيات.
 -3التعرف إىل النواحي السلبية املرتبطة بمامرسة
االختصاصية االجتامعية بمؤسسة رعاية الفتيات.
 -4التعرف إىل معوقات املامرسة املهنية يف مؤسسة
رعاية الفتيات.

رسيانه ،ويف جمال تنفيذ عملياته (أمحد وآخرون،
1999م.)246 :
 -2ويعرف بأنه " هو ذلك النوع الذي هيدف إىل
تقويم كيفية نجاح الربنامج يف حتقيق أهدافه"
).(Anthony, 1993: 297
 -3ويعرفه عبد العزيز فهمي بأنه " النشاط العلمي
املنهجي الذي يقارن بني النتائج املتوقعة كام حددهتا
خطة العمل ،وبني النتائج الفعلية التي تم التوصل
إليها بعد تطبيق هذه اخلطة" (النوحي2001 ،م:
.)303

 -5التوصل ملقرتحات قد تساهم يف تطوير املامرسة

 -4يعرف التقويم يف قاموس اخلدمات االجتامعية

املهنية للخدمة االجتامعية مع املستفيدات من مؤسسة

بأنه " قياس أو تقدير إىل أي مدى حقق التدخل أو

رعاية الفتيات.

املرشوع أو الربنامج أغراضه وأهدافه ،وما هي
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بالتحديد أسباب نجاح أو فشل التدخل أو الربنامج أو
املرشوع" (السكري2000 ،م.)186 :

 -4حتديد الصعوبات واملعوقات التي حتد أو
تواجه يف مؤسسة رعاية الفتيات من أداء االختصاصية

 -5ويعرفه  Riectonبأنه " قياس النتائج املرغوبة

االجتامعية يف العمل مع احلاالت لدورها املوصوف.

وغري املرغوبة لربنامج نفذ ،لتحقيق هدف ذي قيمة"
).(Edward, p. 24
 -6ويرى

Lane show
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 -5حتديد التعديالت املطلوب إدخاهلا لتفعيل دور
االختصاصية االجتامعية يف العمل مع احلاالت

أن التقويم هو " عملية

باملؤسسة.

تستهدف البحث والتفسري وتقدير نتائج التدخل
املهني لظاهرة ما من خالل وسائل معينة"

(Lane show

 -6حتديد نوعية األدوار الفعلية التي تقوم هبا
االختصاصية االجتامعية يف مؤسسة رعاية الفتيات.

).& Joyce L., 1999: 61
ويعنى بالتقويم يف هذه الدراسة :هو تلك العملية
التي يتم بواسطتها حتديد مدى أداء االجتامعية للعمل
مع نزيالت مؤسسة دار رعاية الفتيات لدورها الفعيل

 -7حتديد الدور املتوقع من االختصاصية
االجتامعية يف مؤسسة رعاية الفتيات.


مفهوم املامرسة املهنية
 -1يعرف "شيفور"

Sheafor

املامرسة املهنية بأهنا

بدور مؤسسة رعاية الفتيات ملعرفة مدى تطابقه أو

عملية يرتبط فيها أفراد ذوي احتياجات اجتامعية مع

اختالفه ،وكذلك معرفة جوانب القوة والضعف فيه.

االختصاصيني االجتامعيني يف عملية ينتج عنها أو

ويقصد به يف الدراسة:

تؤدي إىل التغيري االجتامعي ،وهذا التغيري قد يتضمن

 -1حتديد النتائج الفعلية لدور االختصاصية

تغيريا لألفراد أنفسهم ،أو إحداث تغيري يف نطاق النظم

االجتامعية يف العمل مع نزيالت مؤسسة رعاية

االجتامعية كاألرسة -اجلامعة -املنظمة -املجتمع

الفتيات ومقارنتها بالنتائج املستهدفة كام حددهتا خطة

املحيل أو املجتمع األكرب

 .(Sheafor,كام يقصد

العمل باملؤسسة.

هبا " قيام املامرس املهني بعمل فيه طبيعة فنية ،مع

)1991

 -2حتديد النواحي اإلجيابية املرتبطة بمامرسة

التزامه يف هذا العمل بمجموعة من األحوال أو

االختصاصية االجتامعية يف العمل مع النزيالت

القواعد التي يمكن أن نطلق عليها األخالقيات

لدورها باملؤسسة.

املهنية" (سعيد1985 ،م).

 -3حتديد النواحي السلبية املرتبطة بمامرسة

 -2وتصف ممارسة اخلدمة االجتامعية ما يقوم به

االختصايص االجتامعي يف العمل مع النزيالت

االختصاصيون االجتامعيون ،وكيف يطبقون املعارف

لدورها باملؤسسة.

والقيم املهنية يف املواقف اإلشكالية التي يتعاملون
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معها ،فهم يقدمون خدمات مبارشة وغري مبارشة

مبارشة ،وذلك للتأثري يف شخصية الفرد واجلامعة

لألفراد ولألرس هبدف حتسني أحواهلم املعيشية عىل

والبيئة باستخدام أساليب مهنية للتدخل حسب نوع

اعتبار أن اخلدمة االجتامعية تدخل خمطط وهادف

ووظيفة املؤسسة وأهدافها (أمحد وآخرون1995 ،م).

مبني عىل أساس من املعرفة والقيم املهنية واملهارات

 -6وتعرف الباحثة املامرسة املهنية للخدمة

التي هتدف إىل إحداث التغيري الفردي واالجتامعي

االجتامعية بأهنا مدى متكن االختصاصية االجتامعية

 .(Machtوممارسة اخلدمة االجتامعية

من توظيف املعارف واملهارات واإلمكانيات اخلاصة

تتطلب املعرفة املرتبطة بمراحل النمو اإلنساين

باملامرسة املهنية للخدمة االجتامعية ،أثناء العمل مع

والسلوك ،وكذلك تلك املعارف املرتبطة باملؤسسات

النزيالت يف مؤسسة رعاية الفتيات ومع التقيد بقيم

االجتامعية واالقتصادية والثقافية وكيف تتفاعل مع

وأخالقيات املهنة.

)et. Al., 1986

 -7واستناد إىل ما سبق يمكن حتديد مفهوم

بعضها بعض ).(Barker, 1987
 -3واملامرسة املهنية هي التدخل املبارش املوجه
باملعرفة العلمية والقيم الذي يعتمد عىل أساليب
ومهارات لتحقيق أهداف معينة ).(Barker R., 1998
 -4وتعرف املامرسة املهنية بموسوعة معارف
اخلدمة االجتامعية بأهنا :جمموعة من األساليب

املامرسة املهنية يف هذه الدراسة بأنه:
أ) تلك اجلهود املهنية والعملية التي تقوم هبا
االختصاصية االجتامعية املامرسة.
ب) قيم وأخالقيات املامرسة املهنية و ومراعاة
الفروق الفردية وتوافر مكان للمامرسة املهنية.

والوسائل واملهارات القائمة عىل جمموعة من املعارف

ج) تعتمد عىل جمموعة من املعارف واملبادئ والقيم

املتعددة واملستمدة من الرتاث النظري للخدمة

واملهارات املرتبطة باملامرسة املهنية للخدمة االجتامعية

االجتامعية التي تنفذ بواسطة املامرس املهني ،وهو عىل

بصفة عامة.

مستوى عال من اإلعداد النظري وامليداين ملساعدة

د) االعرتاف املجتمعي باملامرسة املهنية ذلك يف

(Carol M.,

اخلدمات التي تقدمها االختصاصية االجتامعية لنزيالت

سكان املجتمع يف خمتلف فئاهتم العمرية
).1987: 18

 -5واملامرسة املهنية للخدمة االجتامعية تسعى إىل
تنمية األداء االجتامعي لألفراد واجلامعات يف

مؤسسة رعاية الفتيات و ونوعية اخلدمات و ومدى رضا
املستفيدات عن دور االختصاصية االجتامعية.
 -8وقد حدد

Barker

يف عام 1987م مستويات

املؤسسات االجتامعية عن طريق التدخل املهني

ممارسة اخلدمة االجتامعية باثنتي عرشة مهارة أساسية

لالختصايص االجتامعي بطريقة مبارشة أو غري

يف اخلدمة االجتامعية ،وهي التمكن من اآليت:
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هـ) االستامع إىل اآلخرين مع الفهم.

عمرهن ثالثني سنة ،ويراعى بالنسبة ملن دون اخلامسة

و) إعداد تاريخ اجتامعي من خالل حتصيل

عرش ة أن يمضني فرتة التوقيف يف قسم خاص هبن

املعلومات الدقيقة املجردة ،وجتميع احلقائق املرتبطة.

داخل املؤسسة.

ز) خلق وصيانة عالقات مهنية للمساعدة.
ح) مالحظة وتفسري السلوك الظاهر والباطن،
سواء باستخدام املعرفة بنظريات الشخصية ،و طرق
التشخيص.

االجراءات املنهجية للدراسة
تساؤالت الدراسة:
 -1ما طبيعة واقع مقومات املامرسة املهنية للخدمة

ط) تشجيع املستفيدين (أفراد ،وأرس ،ومجاعات،

االجتامعية يف مؤسسة رعاية الفتيات وذلك من حيث

وجمتمعات) لبذل اجلهود حلل مشكالهتم واكتساب

مقوم املعارف و مقوم املهارات و القيم واالستعداد

الثقة.

واإلعداد واالعرتاف املجتمعي؟

ي) مناقشة املوضوعات العاطفية احلساسة
بتعاطف وبدون هتديد.
ك) ابتداع حلول خالقة حلاجات األفراد.
ل) حتديد احلاجة لتقرير العالقة العالجية.
م) القيام بإجراء البحوث-التدخل -واستخدام
النتائج وأدبيات املهنة.
ن) التوسط والتفاوض من بني األجزاء املتصارعة.

 -2ما اجلوانب االجيابية املرتبطة بواقع ممارسة
االختصاصية االجتامعية بمؤسسة رعاية الفتيات؟
 -3ما اجلوانب السلبية املرتبطة بواقع ممارسة
االختصاصية االجتامعية بمؤسسة رعاية الفتيات؟
 -4ما معوقات املامرسة املهنية يف مؤسسة رعاية
الفتيات؟
 -5ما واقع املامرسة املهنية من وجهة نظر النزيالت

س) التزويد بخدمات تنظيمية.

باملؤسسة وذلك من حيث دور االختصاصية ،و

ع) تفسري وتوصيل احلاجات االجتامعية وتوصيلها

مشكالت التعامل مع االختصاصية ،مقرتحات النزيلة

بموارد امليزانية باجلمهور واملرشعني ).(Barker, 1987
مفهوم مؤسسة رعاية الفتيات:
التعريف اإلجرائي ملؤسسة رعاية الفتيات مؤسسة
تعنى بالفتيات املحوالت من قبل سلطات األمن أو

من توقعاهتا من دور االختصاصية.
 -6ما التصور املقرتح لتطوير األداء املهني ملامرسة
اخلدمة االجتامعية باملؤسسة؟
نوع الدراسة:

اهليئات القضائية املختصة الاليت ينسب اليهن ارتكاب

دراسة تقويمية وبناء عىل ذلك تتحدد املشكلة

جانحة أو انحرافات يعاقب عليها الرشع ومل يتجاوز

الرئيسية هلذه الدراسة يف وصف وتقويم املامرسة املهنية
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للخدمة االجتامعية يف مؤسسة رعاية الفتيات بالرياض

 -1البيانات االولية.

فيام يتعلق بعنارص املامرسة املهنية املحددة يف الدراسة

 -2طبيعة ادوار املامرسة املهنية (االختصاصية

(املؤسسة واالختصايص ،والعميل ،واملشكلة ،وعملية
املساعدة) والتعرف إىل واقع املامرسة املهنية وحتديد
أهم الصعوبات التي تعرتض املامرسة املهنية للخدمة
االجتامعية النزيالت بمؤسسة رعاية الفتيات
بالرياض .والتوصل إىل مقرتحات لزيادة فعالية
املامرسة املهنية للخدمة االجتامعية وتطويرها يف
مؤسسة رعاية الفتيات.
منهج الدراسة:
املسح االجتامعي باحلرص الشامل لالختصاصيات
االجتامعيات املامرسات للعمل يف بمؤسسة رعاية
الفتيات بالرياض ،وكذلك منهج املسح االجتامعي
باحلرص الشامل للنزيالت بمؤسسة رعاية الفتيات
بالرياض وقت اجراء الدراسة.
ادوات الدراسة:


اعتمدت الباحثة يف مجع البيانات عىل صحيفة

استبانة لالختصاصيات االجتامعيات املامرسات وذلك
هبدف التعرف إىل النتائج الفعلية لدور االختصاصية
االجتامعية يف العمل مع نزيالت مؤسسة رعاية
الفتيات بالرياض.


قامت الباحثة بمراجعة اإلطار النظري املرتبط

بموضوع البحث.


تم حتديد البنود الرئيسية لصحيفة االستبانة وهي:

االجتامعية) بمؤسسة رعاية الفتيات.
 -3اجلوانب

اإلجيابية املرتبطة بمامرسة

االختصاصية االجتامعية بمؤسسة رعاية الفتيات.
-4

اجلوانب

السلبية

املرتبطة

بمامرسة

االختصاصية االجتامعية بمؤسسة رعاية الفتيات.
 -5معوقات املامرسة املهنية يف مؤسسة رعاية
الفتيات.
 -6مقرتحات لتطوير املامرسة املهنية للخدمة
االجتامعية مع مستفيدات مؤسسة رعاية الفتيات.
 -7تم صياغة العبارات الدالة عىل كل مؤرش من
املؤرشات الستة .
 -8تم عرض االستامرة يف صورهتا املبدئية عىل
عدد ( )6حمكمني من أساتذة اخلدمة االجتامعية .
 -9استامرة استبانة وذلك بغرض مجع البيانات من
النزيالت بمؤسسة رعاية الفتيات بالرياض ،ولقد تم
اتباع اخلطوات السابقة يف إعداد صحيفة استبانة
االختصاصيات االجتامعيات.
وذلك يف ضوء اإلطار العام الذي حتدد السلوك
املهني ملامرسة اخلدمة االجتامعية يف جمال حاالت
الرعاية (ابو املعاطي2000 ،م).
 -1االلتزام برسية املعلومات وعدم إفشائها مهام
كانت الظروف حفاظا عىل أرسار العمالء.
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 -10العمل عىل محاية العمالء من أي استغالل يف
كافة أساليبه ومستوياته.

 -3التزام العاملني واملتطوعني باالنتامء املهني

 -11أن يستهدف املامرس تطوير نفسه بإجيابية ،

واألمانة والرشف ،والبعد عن الشبهات وأن يكونوا

ويقاوم التأثري السلبي مستخدما التدريب ومداومة

قدوة للعمالء يف هذا املجال.

االطالع.

 -4االستعداد لتقبل التوجيه والنصيحة عندما
تكون يف صالح العمالء.
 -5القناعة واإليامن بأنه ال يوجد جمرم أو منحرف
ال يمكن إصالحه أو إعادته إىل املجتمع كمواطن
سوي.

 -12االهتامم الرسيع والفعال لضحايا اجلريمة،
وتيسري حصوهلم عىل اخلدمات خاصة يف بداية
تعاملهم مع مؤسسات رعايتهم.
 -13حتقيق التوازن يف األداء بني ضحايا السلوك
املنحرف وبني املتورطني يف االنحراف وكذلك أرسهم.

 -6عدم قبول التمييز بني العمالء من حيث اجلنس

 -14االلتزام باالنتامء املهني واألمانة والرشف يف

والدين واللون والعقيدة ،وتوفري اخلدمات لكل منهم

كافة مراحل العمل واحلياة اخلاصة ،باعتبار أن العمل

تبعا الحتياجه لتلك اخلدمات إلشباع احتياجاته

يقتيض القدرة للعمالء شكال وموضوعا.

ومواجهة مشكالته.
 -7العمل دائام لصالح العمالء وأرسهم هو
اهلدف األسايس من برنامج الدفاع االجتامعي انطالقا
من تعامل املامرس العام مع كافة اساق التعامل بدءا
من النسق الفردي حتى النسق املجتمعي.

 -15التوازن بني الربامج التي تقدم للعمالء
وأرسهم للتكامل بينها لتحقيق األهداف الوقائية
والعالجية والتنموية.
 -16العمل عىل االستفادة من إمكانيات أفراد
املجتمع وطاقاهتم يف سائر عمليات الدفاع االجتامعي.

 -8حسن استقبال العمالء واإلنصات الواعي هلم
وتوضيح مواقفهم وحقوقهم وواجباهتم كأساس

جماالت الدراسة:

لتقديمه املساعدة للعمالء يف إطار وظيفة املؤسسة.

املجال البرشي:

 -9الرتكيز عىل أرسة العميل يف كل مراحل العمل

 -مجيع االختصاصيات االجتامعيات بمؤسسة

باعتبارها سببا من أسباب االنحراف وعامال من

رعاية الفتيات بالرياض والبالغ عددهن ()15

عوامل تعديل السلوك.

اختصاصية.
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 -مجيع النزيالت بمؤسسة رعاية الفتيات بالرياض

 %3من  30-28عام وهذه الفئات مجيعها تقع حتت

وقت إجراء الدراسة وعددهن ( )34نزيلة.

رشوط املؤسسة حيث تنص اللوائح أن يلتحق هبذه

املجال املكاين :هلذه الدراسة يتمثل يف مؤسسة رعاية

املؤسسة الفتيات الاليت ال تزيد أعامرهن عن ثالثني سنة

الفتيات بالرياض.

ممن يصدر بحقهن أمر التوقيف أو احلبس يف قسم

املجال الزمني :حتدد املجال الزمني يف فرتة اجراء
الدراسة بشقيها النظري والعميل من شوال 1432هـ
حتى شوال 1433هـ.
 -1النتائج اخلاصة بتطبيق استامرة البحث عىل نزيالت
مؤسسة رعاية الفتيات بالرياض
أوال :البيانات األساسية اخلاصة بنزيالت مؤسسة
رعاية الفتيات بالرياض

خاص هبن داخل املؤسسة (جمموعة نظم ولوائح وكالة
وزارة الشئون االجتامعية1990 ،م) وهذه الفئات
مجيعها تقع يف مرحلة الشباب وهذه املرحلة هلا
خصائصها واحتياجاهتا التي البد أن تؤخذ يف االعتبار
عند ختطيط الربامج واألنشطة وتنفيذها داخل املؤسسة.
 -2املستوى التعليمي:
جدول ( .)2يوضح خصائص عينة الدراسة عىل متغري املستوى

 -1العمر:
جدول ( .)1يوضح خصائص عينة الدراسة عىل متغري العمر
الفئة العمرية

ك

%

من  16إىل  18سنة

7

20.6

من  19إىل  21سنة

15

44.1

من  22إىل  24سنة

8

23.5

من  25إىل  27سنة

3

8.9

من  28إىل  30سنة

1

2.9

جمموع

34

100

التعليمي
املستوى التعليمي

ك

%

أمية

5

14.6

ابتدائي

9

26.5

متوسط

9

26.5

ثانوي

8

23.5

جامعي

3

8.9

جمموع

34

100

اجلدول السابق يوضح خصائص عينة الدراسة عىل

واملستوى التعليمي املنخفض ،حيث يرى بعض

متغري العمر ،ونجد أن النسبة الكبرية من الفتيات يف

علامء اإلجرام أن ارتفاع مستوى التعليم يقلل نسبة

املرحلة العمرية من  19إىل  21بنسبة  %44وأقل نسبة

ارتكاب اجلريمة يف املجتمع؛ ألنه بام يودعه يف نفوس
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األفراد من معلومات وقيم يولد لدهيم موانع حتول

واالنحراف ؛ألن من يودع فيها يوصف بأنه جمرم ،و

دون إقدامهم عىل ارتكاب اجلريمة يف حني أن املستوى

يوصم املجتمع بتلك الوصمة ،وبالتايل قد تكون تلك

التعليمي املنخفض ال يسمح لألفراد باحلصول عىل

الوصمة عقبة يف سبيل اإلصالح كام وأن تعرضها

مستقبل مهني وطموح مناسب ،ومن ثم يكون دافع ًا

(السناري2010 ،م) وتعد الوصمة ضمن الضغوط

الرتكاب اجلريمة (ماجدة حسني1416 ،هـ)

االجتامعية التي قد تؤثر يف فرص التغري االجتامعي

(العثامن2003 ،م).

بالنسبة للحالة االجتامعية أي غري مرغوب فيها للزواج

 -3احلالة االجتامعية :

،كام أن جلامعة الرفاق داخل املؤسسة دور اكبريا يف تقليد

جدول ( .)3يوضح خصائص عينة الدراسة عىل متغري احلالة

بعضهن بعضا يف االنحراف ).(Eitle, 2002

االجتامعية

 -4طبيعة العمل

احلالة االجتامعية

ك

%

آنسة

18

53.0

متزوجة

5

14.6

أرملة

-

-

جدول ( .)4يوضح خصائص عينة الدراسة عىل متغري طبيعة
العمل
طبيعة العمل

ك

%

طالبة

مطلقة

15

44.1

11

32.4

ال تعمل

جمموع

19

55.9

34

100

جمموع

34

100

اجلدول السابق يوضح خصائص عينة الدراسة من

اجلدول يوضح خصائص عينة الدراسة بالنسبة

الفتيات النزيالت ،وتبني من اجلدول أن غالبية

للعمل يتضح أن نسبة  %56من عينة الدراسة ال تعمل

النزيالت مل يسبق هلن الزواج بنسبة  %53يليها فئة

ونسبة  %44طالبات ،وتلك النتيجة قد تكون من

املطلقة بنسبة  %32.5من العينة ثم متزوجة بنسبة

نتائج انخفاض الدخل الشخيص ،وقد توصلت نتائج

 %14.5وبقراءة تلك النتائج وبالنسبة للحالة

معظم الدراسات إىل أن الدخل املنخفض من أسباب

االجتامعية فإن من مل يسبق هلن الزواج فإن املؤسسة

ارتكاب اجلرائم (األسمري1414 ،هـ) (العثامن،

اإلصالحية تؤدي دورا كبريا يف إضفاء صفة اجلنوح

2003م) باإلضافة إىل وقت الفراغ املرتبط بالبطالة،
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حيث هناك عالقة طردية بني كمية وقت الفراغ

يوضح اجلدول مدى املعرفة بوجود االختصاصية

واالنحراف ،فالزيادة يف وقت الفراغ هتيئ للحدث

االجتامعية بنسبة  %100من عينة الدراسة أفادت

فرصة أكرب لالنحراف (السدحان1415 ،هـ) وجيب

بمعرفتها باالختصاصيات االجتامعيات ،وجيب

أن توضع خطة للربامج واألنشطة يف املؤسسة للتأهيل

استثامر ذلك يف توثيق التواصل وتوضيح دور

للعمل بالنسبة للنزيالت من خالل عمل مرشوعات

االختصاصية االجتامعية ،وتعيني أوقات للتوجيه

داخل املؤسسة والتدريب عليها والتخطيط هلا من
خالل دراسات اجلدوى االقتصادية ،وتدريب الفتيات
عىل كيفية إقامة مرشوعات صغرية والتدريب عليها
داخل املؤسسة .وجيب أن يكون هناك قسم للتأهيل

واإلرشاد والتفاعل مع احتياجات العينة.
 -2أسلوب التعرف إىل االختصاصية االجتامعية:
جدول ( .)6يوضح إجابة مفردات عينة الدراسة عن السؤال
اخلاص بأسلوب التعرف عىل االختصاصية االجتامعية
أسلوب التعرف

املهني هيدف إىل إخضاع النزيالت إىل االختبارات

قامت بمقابلتي حني حرضت للمؤسسة

املهنية الستكشاف قدراهتم وميوهلم ودرجة استيعاهبم

أول مرة

وجتاوهبم وعندما تتكون صورة واضحة عن إمكانية

تقوم بمساعديت يف املواقف التي أحتاج

كل فتاة ومؤهالهتا توجه نحو املهنة التي تالئمها.
ثانيا :املعرفة باالختصاصية االجتامعية من وجهة نظر

فيها إىل املساعدة
أثناء مرورها عىل الفتيات داخل
املؤسسة
جمموع

ك

%

18

53.0

11

32.4

5

14.6

34

100

النزيالت
اجلدول السابق يوضح أسلوب التعرف إىل

 -1املعرفة باالختصاصية االجتامعية:
جدول ( .)5يوضح إجابة مفردات عينة الدراسة عن السؤال

االختصاصية االجتامعية فأفاد  %53من عينة الدراسة

اخلاص بمعرفة االختصاصية االجتامعية

بأن معرفتها باالختصاصية متت حني احلضور

اإلجابة

ك

%

للمؤسسة كمقابلة استقبال واملتوقع أن يتم إجراء مقابلة

نعم

34

100

ال

-

-

استقبال لكل نزيلة من نزيالت املؤسسة حني احلضور

جمموع

34

100

لتوضيح دور االختصاصية ،وكذلك إجراء دراسة
اجتامعية وفتح ملف لكل حالة من احلاالت وتسجيلها،
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وهذا اإلجراء املفرتض أن يكون من املهام األساسية يف

يقلدون بعضهم بعضا بدرجة أكرب كلام كانوا متقاربني

توصيف دور االختصاصية االجتامعية ،ولذا تويص

وبينهم صالت أقوى وإمكانية انتقال السلوك

الدراسة بإجراء دراسة هتدف إىل توصيف مهام دور

اإلجرامي بني األفراد عن طريق االتصال واالختالط

االختصاصية االجتامعية ليواكب احتياجات الفتيات

االجتامعي ،وهذه حقيقة ال تغفلها غالبية الدراسات

نزيالت املؤسسة وكذلك متطلبات تطوير األداء

العلمية القائمة عىل دراسة حالة املجرمني واجلانحني

املؤسيس ومهنية دور االختصاصيات االجتامعيات

بشكل عام (السناري2010 ،م).
أما النسبة القليلة التي حصلت عليها مديرة

واعتامد هذا التوصيف من وزارة الشئون االجتامعية.
 -3طلب املساعدة عند مواجهة املشكالت

املؤسسة فقد تكون داللة عىل مدى سوء العالقة بني

جدول ( .)7يوضح إجابة مفردات عينة الدراسة عن السؤال

املديرة وبني الفتيات ولذلك جيب عند تطوير األداء

اخلاص باألشخاص الذين يتوجهون إليهم عند مواجهة مشكلة

البد أن تصل رسالة التطوير إىل كل العاملني يف

األشخاص

ك

%

االختصائصة االجتامعية

21

61.8

مديرة املؤسسة

1

2.9

الزميالت

12

35.3

جمموع

34

100

اجلدول السابق يوضح األشخاص الذين تتوجه
إليه الفتيات عند مواجهة مشكلة فقد حصلت
االختصاصية االجتامعية عىل  %62من ثقة الفتيات،
يليها الزميالت بنسبة  %35وأخريا املديرة بنسبة ،%3
وهذه النتيجة نستطيع استثامرها يف تنمية الثقة وتكوين
عالقات مهنية أوثق حتى تكون االختصاصية مصدرا
أساسيا ؛ ألن رجوع الفتيات لزميالهتن خاصة يف
حاالت االنحراف أمر يوثق االنحراف وجيعل العودة
إىل االنحراف أمرا تقبله النفسية وحيث إن األفراد

املؤسسة حتى يتوافر مناخ مناسب لألداء السليم
للتأهيل لتلك الفتيات.
ثالثا :دور االختصاصية :
 -1دور االختصاصية االجتامعية يف املساعدة من
وجهة نظر النزيالت
جدول ( .)8يوضح إجابة مفردات عينة الدراسة عن ا لسؤال
اخلاص بدور االختصاصية االجتامعية يف املساعدة (يمكن
تسجيل أكثر من اختيار)
م
1
2

التكرارات

الدور
تسهل يل اإلجراءات اإلدارية يف

ك

21

املؤسسة.

%

61.8

تساعدين يف حل املشكالت التي

ك

17

تواجهني.

%

50.0

ك

15

 3تشجعني عىل املشاركة يف األنشطة
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والربامج يف املؤسسة .
4

نادرا ما تساعدين بجدية .

%

44.1

االختصاصية االجتامعية توصيفا رسميا ،وكذلك

ك

7

%

وضع دليل ملعايري تقويم ممارسة الدور املهني

20.6

اجلدول السابق يوضح دور االختصاصية
االجتامعية يف عملية املساعدة  ،وقد حصل تسهيل
اإلجراءات اإلدارية باملؤسسة عىل الرتتيب األول ،
يليه املساعدة يف حل املشكالت التي تواجه الفتيات،
ثم التشجيع عىل املشاركة يف األنشطة والربامج  ،ثم
ندرة املساعدة بجدية بنسبة  %20ويف ذلك داللة عىل
روتينية عمل االختصاصية باملؤسسة حيث تصدرت
األعامل اإلدارية بصفتها إحدى املهام الرئيسية لدور
االختصاصية ييل ذلك املساعدة يف مواجهة املشكالت
،ثم املشاركة يف األنشطة وجيب أن تكون أولوية
املامرسات للفتيات العمل عىل احلاالت وتفعيل
األنشطة والربامج يف املؤسسة ،والرتتيب األخري الذي
يدل عىل ندرة مساعدة االختصاصيات االجتامعيات

لالختصاصية االجتامعية ووضع آلية للمحاسبية
والبحث عن عائد املامرسة من خالل البحوث
والدراسات للنزيالت واألداء املؤسيس.
رابعا :مشكالت التعامل مع االختصاصية من وجهة
نظر النزيالت :
 -1املشكالت والصعوبات املتعلقة بالتعامل مع
االختصاصية االجتامعية :
جدول ( .)9يوضح إجابة مفردات عينة الدراسة عن السؤال
اخلاص باملشكالت والصعوبات املتعلقة بالتعامل مع
االختصاصية االجتامعية (يمكن تسجيل أكثر من اختيار)
م
1

2

للفتيات  ،وهذا مناف ألخالقيات املامرسة وقيمها ،
فالقيم حتث عىل مبادرة االختصاصية للتدخل ،بينام

3

الشكوى من ندرة تدخلها لـ  %20من عينة الدراسة،
لذا جيب رفع أداء االختصاصيات عن طريق تطوير
األداء من خالل التدريب والتعليم املستمر وكذلك
رفع األداء املؤسيس عن طريق توصيف مهام دور

4

5

التكرارات

املشكالت والصعوبات
ك

34

%

100

ال تسعى من نفسها

ك

33

ملساعديت.

%

97.1

طول فرتة االنتظار

ك

22

للحديث معها.

%

64.7

ال تتيح يل الفرصة لكي

ك

21

أحتدث معها عن مشكلتي.

%

61.8

ك

19

%

55.9

عدم الرسية.

عدم التعاطف واالهتامم.
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8

9

10
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ك

15

خصوصية احلديث بنسبة  ،%12وحتري األرسار من

%

44.1

الزميالت بنسبة  .%3وبقراءة تلك النتائج نقف عىل

ال تقدم حلول جيدة

ك

14

للمشكلة.

%

إمهال االختصاصيات ملامرسة القيم يف املامرسة املهنية

41.2

ال يوجد مكان مناسب

ك

8

،وعدم حترهيا امليثاق األخالقي للمهنة من مراعاة

للتحدث يف املشكلة .

%

23.5

عدم وجود خصوصية

ك

4

للحديث معها

%

11.8

ملامرسة املهنة .وتتفق هذه النتائج مع نتائج (الوتيد،

تتحرى األرسار من

ك

1

1983م) و(سعيد1985 ،م) يف أن غالبية القائمني

الزميالت .

%

2.9

عىل ممارسة اخلدمة االجتامعية يف جمال رعاية األحداث

ك

15

%

لدهيم أوجه قصور يف تطبيق املبادئ املهنية ،وقد يرجع

44.1

ذلك لإلعياء املهني لالختصاصيات؛ نظر ًا لطبيعة

سوء املعاملة.

التفتيش والعقوبات .

يوضح اجلدول السابق املشكالت والصعوبات
املتعلقة بالتعامل مع االختصاصية وقد علقت كل عينة
الفتيات بنسبة  %100عىل أن عدم الرسية يليها عدم
مبادرة االختصاصية للمساعدة بنسبة ، %97يليها طول
فرتة االنتظار للحديث مع االختصاصية بنسبة ،%64
يليها عدم إتاحة الفرصة للحديث عن املشكالت
الشخصية للفتاة بنسبة  %61ثم عدم التعاطف
واالهتامم بنسبة ، %55ثم سوء املعاملة بنسبة  ،%44ثم
عدم تقديم حلول جيدة للمشكلة بنسبة ، %41ثم عدم
وجود مكان مناسب للحديث بنسبة ، %23وأخري ًا عدم

للرسية ،ثم املبادرة إىل التعاطف ثم العالقة املهنية-
التقبل -ومراعاة الفروق الفردية كمبادئ أساسية

اجلرائم والسلوكيات لدى النزيالت ،فيجب مراعاة
تلك العوامل يف حتسني األداء لالختصاصيات ،ولذلك
جيب تنظيم دورات تدريسية للتدريب عىل تطبيق
اإلجراءات املهنية وخطوات املامرسة يف ضوء االلتزام
بالقيم وتوضيح كيفية تطبيق القيم املهنية ،وكذلك
الشخصية ،حتى يتسنى لالختصاصيات االجتامعيات
يكن نموذجا وقدوة طيبة
يف ضوء هذا التطبيق أن
ّ
اللتزام الفتيات (عبد العظيم2001 ،م).
خامسا :املقرتحات من وجهة نظر النزيالت
 -1املقرتحات اخلاصة برفع مستوى االختصاصيات
االجتامعيات يف مؤسسة رعاية الفتيات:
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جدول ( .)10يوضح إجابة مفردات عينة الدراسة عن السؤال

بالوصمة ،وييل ذلك االهتامم والتعاطف ،ثم الوضوح

اخلاص باملقرتحات التي تؤدي إىل رفع مستوى االختصاصيات

وجتنب لوم العميلة وأهلها وجتنب التفتيش ،وهلذه

االجتامعيات يف مؤسسة رعاية الفتيات
م
1

2

3

4

5

6

التكرارات

املقرتحات

املقرتحات داللة عىل استخدام أسلوب العقاب الذي
يصل إىل حد التجريح ،وجيب عىل االختصاصيات

ك

26

%

76.5

جتنب تذكري الفتيات الدائم

ك

26

بمشكلتهن.

%

76.5

والتنابز بالتهم واللوم ،ويف هذا يشري تايدثيوم إىل أن

زيادة االهتامم بالنزيالت

ك

18

املجرم ألول مرة قد يتحول إىل جمرم عائد إىل اجلريمة

واحلنان والتعاطف معهن .

%

52.9

بصورة كلية بسبب الرفض االجتامعي املبارش من قبل

ك

10

%

املجتمع (السناري2010 ،م) وإذا كانت ثقافة املجتمع

29.4

جتنب تكرار اللوم عىل

ك

4

يشوهبا بعض املعتقدات والقيم السلبية بني أعضاء

العميلة وأهلها

%

11.8

جتنب التفتيش والعقوبات

ك

4

لرفع مستوى الثقة

%

11.8

البعد عن التجريح.

الوضوح .

االجتامعيات تبني ممارسة قائمة عىل االحرتام والتأهيل
والتقبل بشكل حاسم وليس االعتامد عىل السخرية

املؤسسة ،فإن ذلك يشكل بيئة خصبة لظهور
املشكالت ونمو االنطباعات السيئة عن املؤسسة
(سليامن2005 ،م) ،ولذلك جيب وضع معايري لتقويم

اجلدول السابق يوضح مقرتحات عينة الدراسة من

ممارسات االختصاصيات االجتامعيات ضمن برنامج

الفتيات لرفع مستوى املامرسة لالختصاصيات باعتبار

التطوير

تدريب

أهنن الفئة املستهدفة للتدخل املهني ،فقد أجابت %76

االختصاصيات عىل األساليب احلديثة للتأهيل

من فتيات العينة عىل رضورة البعد عن التجريح ،وهذا

االجتامعي وتنمية القدرات واملهارات.

داللة عىل استخدام بعض االختصاصيات ألسلوب

 -2النتائج اخلاصة بتطبيق استامرة البحث عىل

التجريح كأسلوب ردع وعقاب ،وليس تأهيال،

االختصاصيات االجتامعيات

وكذلك عدم تذكري الفتيات بمشكالهتن وكأهنن

أوال :البيانات األساسية

يستخدمن أسلوب املعايرة باملشكالت خاصة ارتباطها

 -1العمر

داخل

املؤسسة،

وكذلك
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جدول ( .)11يوضح خصائص عينة الدراسة من

نوعية املؤهل لنوعية مهام الوظيفة من حيث الدراسة

االختصاصيات عىل متغري العمر

الكلية العامة ،ولكن ذلك يلزم أيض ًا أن يكون هناك

الفئة العمرية

ك

%

أقل من  30سنة

-

-

من  30إىل أقل من  40سنة

9

60.0

من  40إىل أقل من  50سنة

5

33.3

من  50سنة فأكثر

1

6.7

جمموع

15

100

قبل االلتحاق دورات متخصصة يف دراسة علم
االنحراف واجلريمة واالجتاهات احلديثة يف التأهيل.
 -3سنة التخرج
جدول ( .)13يوضح خصائص عينة الدراسة من
االختصاصيات عىل متغري سنة التخرج
سنة التخرج

ك

%

1414هـ

1

6.7

1415هـ

1

6.7

1416هـ

فوق سن الثالثني وذلك يعطي فرصة لوجود اخلربة.

2

13.3

1419هـ

3

20.0

 -2املؤهل الدرايس :

1423هـ

1

6.7

جدول ( .)12يوضح خصائص عينة الدراسة من

1425هـ

4

26.7

مل حتدد

3

20.0

جمموع

15

100

واجلدول يوضح خصائص العينة عىل متغري العمر
والغالبية العظمى من االختصاصيات االجتامعيات

االختصاصيات عىل متغري املؤهل الدرايس
املؤهل الدرايس

ك

%

بكالوريوس اخلدمة االجتامعية

8

53.3

بكالوريوس علم النفس

4

26.7

دبلوم اخلدمة االجتامعية

-

-

بكالوريوس علم االجتامع

3

20.0

جمموع

15

100

اجلدول السابق يوضح خصائص عينة الدراسة عىل
متغري املؤهل الدرايس وتدل النتائج عىل مدى مالءمة

اجلدول

السابق

يوضح

سنة

التخرج

لالختصاصيات وبقراءة اجلدول نجد أن الغالبية
العظمى من الدارسات خترجن قبل سنة 1425هـ ،أي
منذ حوايل ثامين سنوات ،وهذا يوجب إعادة التدريب
والتعليم املستمر ملا حدث من تغيريات يف املجتمع أو
يف تطوير أساليب املامرسة ،وتغري التحديات املستمرة ،
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مما يؤدي إىل رضورة إجراء دورات تدريبية متعددة

نوعية املشكالت املتعلقة باملامرسة واألداء املؤسيس،

تتعلق بمتغريات املامرسة ،وكذلك طبيعة مشكالت

وكذلك استمرار مشكالت العمالء ،واملتتبع لتاريخ

الفتيات وطبيعة انحرافاهتن.

املامرسة يف تلك املؤسسات يف الوطن العريب جيد أن

 -4عدد سنوات العمل بمؤسسة رعاية الفتيات :

نوعية املشكالت مستمرة ،وتكاد تكون متامثلة.

جدول ( .)14يوضح خصائص عينة الدراسة من

 -5كيفية االلتحاق بالعمل يف املؤسسة :

االختصاصيات عىل متغري عدد سنوات العمل بمؤسسة رعاية

جدول ( .)15يوضح خصائص عينة الدراسة من األخصائيات

الفتيات

عىل متغري كيفية االلتحاق بالعمل يف مؤسسة رعاية الفتيات
عدد السنوات

ك

%

االلتحاق

ك

%

أقل من  5سنوات

6

40.0

عن طريق التعيني

9

60.0

من  5إىل أقل من  10سنوات

1

6.7

بناء عىل ترقيتي

3

20.0

من  10إىل أقل  15سنة

5

33.3

منقولة من جهة أخري للمؤسسة

3

20.0

 15سنة فأكثر

3

20.0

نقل تأديبي

-

-

جمموع

15

100

جمموع

15

100

عينة

اجلدول السابق يوضح كيفية االلتحاق بالعمل يف

اجلدول

السابق

يوضح

خصائص

االختصاصيات عىل متغري عدد سنوات العمل فنجد

مؤسسة رعاية الفتيات ،فكانت ما بني التعيني بنسبة

أن  %53من العينة لدهين عرش سنوات فأكثر يف

 ،%60الرتقية  ،%20النقل  .%20وجيب أن يكون

املؤسسة ،وهذا يدل عىل اخلربة إال أن روتينية األداء

االلتحاق بالعمل بناء عىل أسلوب متبع يف اختيار من

وعدم وجود توصيف ملهام دور االختصاصية

يشغلن تلك الوظيفة من خالل اختبارات ومقاييس

،،كذلك عدم وجود معايري لتقييم األداء ،وعدم وجود

موضوعية  ،وكذلك مقابالت شخصية لضامن توافر

تدريب جيعل هذه السنوات أمر ايدعو إىل امللل وإىل

الصفات الشخصية املطلوبة يف تلك املهام ،ويف هذا

اإلعياء املهني للمامرسة ،وبالتايل تتالشى روح

ينبغي وضع دليل ملعايري االلتحاق بناء عىل دراسة

التجديد واالبتكار؛ مما جيعل هناك ثباتا واستمرارا يف

علمية بالتعاون مع العلوم النفسية والعلوم االجتامعية
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(اخلدمة االجتامعية) لوضع اختبارات قياسية حتى

والتغري الرسيع ،مما يقتيض معها ليس التدريب فقط

يتسنى االختيار املالئم لنوعيات الشخصيات لضامن

ولكن إحداث عمليات تغيري متتالية يف أساليب

نجاح عمليات التأهيل للفتيات.

التدريب للتكيف مع التغريات والتحكم فيها (فضيل،

 -6عدد الدورات املتخصصة يف جمال العمل بمؤسسة

2003م) ولكن نتائج هذا اجلدول تدل عىل قصور يف

رعاية الفتيات :

أداء املؤسسات ،و مل يوجد اهتامم بالتدريب عىل الرغم

جدول ( .)16يوضح خصائص عينة الدراسة من

من أن التدريب هو أحد املقومات األساسية لعملية

االختصاصيات عىل متغري عدد الدورات املتخصصة يف جمال

حتسني أداء املؤسسات وتقوية املعنويات بني العاملني

العمل بمؤسسة رعاية الفتيات

(سليامن2005 ،م) حيث يؤهل العاملون يف املؤسسة

عدد الدورات املتخصصة

ك

%

دورة تدريبية واحدة

3

20.0

دورتان

5

33.3

ثالث دورات أو أكثر

1

6.7

مل التحق بأي دورة تدريبية

6

40.0

عملية بناء املهارات وكيفية أداء العمل.

جمموع

15

100

 -7مدى االستفادة من الدورات املتخصصة يف جمال

للمشاركة يف عملية تغيري الربامج ،ويزود العاملون
باملهارات املطلوبة لتأدية الوظائف ،ولذلك البد من
االهتامم بوضع خطة للتدريب يكون الرتكيز فيها عىل

العمل بمؤسسة رعاية الفتيات:
تشري بيانات هذا اجلدول إىل أن  %40من

جدول ( .)17يوضح رأي عينة الدراسة من االختصاصيات يف

االختصاصيات االجتامعيات مل تلتحق بأي دورة

مدى االستفادة من الدورات املتخصصة يف جمال العمل

تدريبية يليها من حصلت عىل دورتني بنسبة %33.3

بمؤسسة رعاية الفتيات
مدى االستفادة

ك

%

استفادة كاملة

-

-

استفادة متوسطة

8

53.3

مل استفد شيئا

واكبه زيادة يف املعرفة ،بحيث أصبحت املؤسسات

1

6.7

ال ينطبق

6

40.0

تعمل يف ظل ظروف بيئية تتسم بعدم االستقرار

جمموع

15

100

،ثم دورة واحدة بنسبة ، %20ثم ثالث دورات بنسبة
 %6.7وللتدريب أمهية لالختصاصيني االجتامعيني
املامرسني للتأهيل للعمل ؛ألن التقدم التكنولوجي
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بيانات اجلدول السابق تشري إىل رأي عينة الدراسة

املؤسسة الذين يتعامل معهم املتدرب عىل استيعاب ما

يف مدى االستفادة من الدورات ،حيث أفادت النتائج

يتعلمونه ،وتأييدهم وتشجيعهم وإتاحة الفرصة هلم

أن عملية االستفادة الكاملة من الدورات مل حتدث يف

عىل تطبيق مثل هذه السلوكيات واخلربات اجلديدة

أي دورة من الدورات ،و كان عدم الرتدد عىل أية

(سليامن2005 ،م) ،فلذلك جيب االهتامم بتحديث

دورة مفيدة من عدمه نسبته  ، %40يليها االستفادة

دورات تدريبية قائمة عىل االجتاهات احلديثة يف

املتوسطة بنسبة  ، %53وعدم االستفادة بنسبة %6.7

املامرسة وهتيئة املناخ املؤسيس الستيعاب ما يتم

.وهلذه النتائج داللة عىل مستوى الدورات التدريبية

التدريب عليه من إجراءات يف ممارسة الربامج

املنخفض يف مدى ما يقدمه ملعرفة ومهارات تفيد يف

واألنشطة املختلفة داخل املؤسسة.

عملية املامرسة  ،وكذلك املناخ املؤسيس ويرى

Sager

أن التدريب قد يكون أكثر فاعلية لو استطاع العاملون

ثانيا :طبيعة واقع معارف املامرسة للخدمة االجتامعية

تطبيق ما تعلموه يف بيئة تدعم وتساند السلوكيات

يف مؤسسة رعاية الفتيات :

واخلربات اجلديدة التي يتعلمها ويكتسبها العاملون

 -1املعارف

من التدريب ،ذلك يعني وجوب إعداد كل أعضاء
جدول ( .)18يوضح طبيعة واقع معارف املامرسة للخدمة االجتامعية يف مؤسسة رعاية الفتيات
م

1

2

3

إىل حد

املعارف

نعم

أقوم باالستعانة بمراجع اخلدمة االجتامعية عند العمل ك

6

5

%

40.
0

33.3

13.3

ك

1

12

1

1

%

6.7

80.0

6.7

6.7

التزم باالجتاهات احلديثة يف اخلدمة االجتامعية يف

ك

-

4

10

1

عميل باملؤسسة

%

-

26.7

66.7

6.7

مع بعض احلاالت.
أقوم باستخدام املعارف النظرية التي متت دراستها .

تشري بيانات اجلدول السابق إىل واقع معارف

ما

ال

مل حتدد

2

2
13.3

الوزن
املرجح

مج
15

2.53

2.13

1.29

100
15
100
15
100

املامرسة للخدمة االجتامعية ،حيث دلت النتائج إىل أن
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االستعانة بمراجع اخلدمة االجتامعية عند العمل مع

احلديثة يف العمل ولذلك داللة عىل مدى قدم املعارف

بعض احلاالت جاء يف الرتتيب األول بوزن مرجح

وعدم حداثتها واألمر الذي يؤثر يف نوعية املامرسة

قدره  ،2.53يليه استخدام املعارف النظرية التي تم

ومدى تقليدية أساليب التدخل تبعا لذلك.

دراستها بوزن مرجح قدره  2.13،ويف الرتتيب

 -2املهارات

األخري بوزن مرجح قدره  1.29االلتزام باالجتاهات
جدول ( .)19يوضح طبيعة املهارات لدى املامرسة للخدمة االجتامعية يف مؤسسة رعاية الفتيات
م

يغلب عىل املامرسة املهنية ممارسة العمل مع

ك

14

1

-

-

احلاالت الفردية

%

93.3

6.7

-

-

12

2

-

1

عىل حتقيق اهلدف .

%

80.0

13.3

-

6.7

3

أقوم بتشجيع النزيالت عىل املشاركة يف الربامج

ك

7

7

-

1

واألنشطة املوجودة باملؤسسة .

%

46.7

46.7

-

4

أحرص عىل االستامع اجليد لوجهة نظر الفتيات .

ك

7

8

-

6.7
-

%

46.7

53.3

-

-

5

أحرص عىل حضور الدورات التدريبية .

ك

8

6

1

-

%

53.3

40.0

أقوم بتطبيق املهارات املهنية للخدمة االجتامعية

ك

3

11

6.7
-

-

مع النزيالت

%

20.0

73.3

-

أقوم بتوعية األرسة بخطورة رفض الفتاة نتيجة

ك

1

11

3

6.7
-

سلوكها

%

6.7

73.3

20.0

-

أساعد الفتيات عىل التخلص من االنفعاالت

ك

2

7

6

-

الشديدة .

%

13.3

46.7

40.0

-

أقوم بدراسة املشكالت التي ستواجه النزيالت

ك

1

5

8

1

بعد خروجها

%

6.7

33.3

53.3

6.7

1
2

6
7
8
9

نعم

املهارات

إىل حد

ال

مل حتدد

أوثق العالقة املهنية اجليدة مع الفتيات لكي تساعد ك

اجلدول السابق يوضح مهارات املامرسة لدى عينة

ما

1

الوزن
املرجح
2.93
2.93
2.60
2.47
2.47
2.33
1.87
1.73
1.67

مج
15
100
15
100
15
100
15
100
15
100
15
100
15
100
15
100
15
100

الدراسة من االختصاصيات ،فقد حصلت ممارسة
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العمل مع احلاالت الفردية عىل الرتتيب األول يف

فلسفة املامرسة لدى االختصاصيات القائمة عىل إيواء

املهارات  ،وكذلك العالقة املهنية اجليدة وهذا أمر

النزيالت دون إعطاء أولوية لدجمهن داخل األرسة.

إجيايب للتعامل الفردي مع الفتيات ولكن بالرجوع إىل

وقد يكون ذلك للنقص يف املهنيني ذوي اخلربة يف

قراءة البيانات نجد أن العمل مع احلاالت ينقصه

العمل األرسة داخل املنزل الذين لدهيم الرغبة يف

اجلودة يف األداء ،وذلك حلصول مهارة دراسة

العمل لساعات طويلة يف مقر إقامة األرس عىل الفلسفة

املشكالت التي تواجه النزيالت عىل الرتتيب التاسع

القائمة عىل إحداث تكيف مع اإليواء يف املؤسسة

حيث إن مبادئ العمل مع احلاالت وبدهييات املامرسة

وليس التأهيل للدمج يف األرسة واملجتمع

هو دراسة املشكالت ولكن يف الرتتيبات املتأخرة

(الرشقاوي2003 ،م) ولذلك البد من االهتامم

جاءت بشكل تصاعدي مساعدة الفتيات عىل

بتخطيط برامج له فلسفة قائمة عىل الدمج داخل

التخلص من االنفعاالت الشديدة بوزن مرجح 1.73

املجتمع بتأهيل املجتمع واألرس إعالمي ًا لقبول الفتاة

وتوعية األرسة بخطورة رفض الفتاة نتيجة سلوكها

بعد خروجها من املؤسسة.

بوزن مرجح  1.87واملشكالت التي ستواجه الفتيات

 -3القيم

بعد خروجها بوزن مرجح  1.67ويدل ذلك عىل
جدول ( .)20يوضح طبيعة القيم لدى املامرسة للخدمة االجتامعية يف مؤسسة رعاية الفتيات
م
1
2
3
4

نعم

إىل حد ما

ال

مل حتدد

القيم
أضع يف اعتباري الفروق الفردية بني

ك

9

5

1

-

النزيالت .

%

60.0

33.3

6.7

-

أجد صعوبة يف االلتزام بمبادئ اخلدمة

ك

3

12

-

-

االجتامعية .

%

20.0

80.0

-

-

تقدم املؤسسة اخلدمات للنزيالت دون

ك

6

6

3

-

متييز بينهن .

%

40.0

40.0

20.0

-

نظام العمل باملؤسسة يكفل الرسية التامة

ك

2

5

8

-

للمقابالت مع النزيالت .

%

13.3

33.3

53.3

-

اجلدول السابق يوضح مدى توافر مقوم القيم يف

وزن نسبي
مرجح
2.53
2.20
2.20
1.60

مج
15
100
15
100
15
100
15
100

املامرسة حيث غن القيم وثيقة الصلة بالنشاط املهني يف
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أي جمتمع من املجتمعات  ،وهي وثيقة الصلة باخلدمة

اخلدمة االجتامعية البد أن توجه للبحث عنها ومعرفة

االجتامعية بصفة خاصة ؛ ألن عمل صاالجتامعي يف

معوقات تطبيق اجلانب القيمي وكذلك عقد دورات

جمال العالقات اإلنسانية جعله أشد حساسية للقيم

تدريبية لتوضيح قواعد التعامل مع املؤسسة كنسق

االجتامعية ،ويوضح اجلدول مدى إمهال بعض

وكذلك مع العاملني والنزيالت ،كذلك العمل عىل

اجلوانب القيمية ،حيث تراجع حرص نظام العمل يف

تغيري القيم السائدة داخل املؤسسة التي ضمن ثناياها

املؤسسة لكفالة الرسية ،وهذا األمر يف غاية األمهية

إدانة للعميل  ،وأن تكون الفلسفة قائمة عىل التأهيل

حيث جيب أن حترتم خصوصيات العمالء ؛ألن الرسية

واإلصالح وليس التأديب والعقاب.

حق أصيل من حقوق العمالء ،كام وأن الصعوبة التي

 -4االستعداد

أقرت عينة الدراسة بمواجهتها عند االلتزام بمبادئ
جدول ( .)21يوضح طبيعة االستعداد لدى املامرسة للخدمة االجتامعية ملامرسة املهنة يف مؤسسة رعاية الفتيات
م

1

2

3

نعم

إىل حد ما

ال

مل حتدد

االستعداد
اكتسبت املهارات اخلاصة بخدمات

ك

8

6

1

-

املؤسسة .

%

53.3

40.0

6.7

-

ك

2

1

12

-

%

13.3

6.7

80.0

-

أرى أن عميل يف املؤسسة يناسب

ك

6

7

2

-

شخصيتي.

%

40.0

46.7

13.3

-

تدربت قبل العمل يف مؤسسة الفتيات .

الوزن
املرجح
2.47

1.33

2.27

مج
15
100
15
100
15
100

اجلدول أعاله توضح نتائجه االستعداد ملامرسة

الذاتية لالختصاصية بمدى مالءمتها جاء يف الرتتيب

املهنة يف املؤسسة وقد حصل متغري التدريب قبل

الثاين ،ثم اكتساب املهارات بعد العمل ويف ذلك

العمل عىل أقل نسبة بوزن مرجح  1.23والرؤية

تعريض املامرسة املهنية للعشوائية واالرجتال وبالتايل
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ثبات واستقرار مشكالت املامرسة فينبغي أن يتم

النتائج مع نتائج غالبية الدراسات يف أن هناك قصورا

االختيار أوالً للوظيفة طبق ًا لقياسات ثم تدريب

يف التدريب سواء قبل تسلم العمل أو أثناء اخلدمة

االختصاصيات قبل العمل للتعرف عىل جمال املامرسة

(زيدان 1974م ،سعيد 1985م ،الوتيد 1983م).

وخاصة أن يتعلمها يف أثناء فرتة البكالوريوس يكون

 -5االعرتاف املجتمعي

عىل عموم العمالء وليس بوجه خاص يف األحداث
فيجب التأهيل املهني لالختصاصية اخلرجية ،وتتفق
جدول ( .)22يوضح طبيعة االعرتاف املجتمعي لدى املامرسة للخدمة االجتامعية يف مؤسسة رعاية الفتيات
م

1

2

3

االعرتاف املجتمعي
يوجد مكان خمصص باملؤسسة حلفظ

ك

13

1

1

-

السجالت .

%

86.7

6.7

6.7

-

يعرتف فريق العمل يف املؤسسة بطبيعة عمل

ك

6

9

-

-

االختصاصية االجتامعية .

%

40.0

60.0

-

-

يوجد مكتب خمصص يل باملؤسسة يسمح يل

ك

6

1

8

-

بمزاولة عميل .

%

40.0

6.7

53.3

-

مفردات نظام العمل يف املؤسسة يكفل جودة

ك

-

7

8

-

%

-

46.7

53.3

-

يقدر املجتمع اخلارجي دور االختصاصية يف

ك

-

5

10

-

مؤسسة رعاية الفتيات .

%

-

33.3

66.7

-

تلقى ا الختصاصية دعم من أفراد املجتمع

ك

-

3

12

-

اخلارجي (تربع – وتطوع – – و . )... -

%

-

20.0

 4املامرسة (حوافز – وتسهيالت إدارية – واللوائح
والقوانني – وتوفري املكان املناسب . )... -
5

6

إىل حد

ال

مل حتدد

نعم

اجلدول أعاله يوضح مظاهر االعرتاف املجتمعي

ما

80.0

-

وزن
مرجح
2.80

2.40

1.87

مج
15
100
15
100
15
100
15

1.47

1.33

1.20

100
15
100
15
100
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وهذا االعرتاف هو الذي يرتتب عليه إمداد املهنة

يف املامرسة ،أما بالنسبة للدعم والتأييد الذي تتلقاه

باملوارد والتدعيم الالزم للمامرسة (أبو املعاطي،

املؤسسة من املجتمع اخلارجي فقد تراجع إىل الرتتيب

2009م) وقد حصل توفري مكان خمصص حلفظ

األخري وبنسبة ضعيفة ،وذلك من خالل التقدير

السجالت عىل أعىل نسبة بوزن مرجح بلغ  ،.2يليه

والتطوع وأن يكون هناك أفراد مستعدين للدفاع عن

اعرتاف فريق العمل يف املؤسسة بطبيعة عمل

املؤسسة وتأييد مهامها والتحدث أمام املجتمع من

االختصاصية االجتامعية وتغري تلك املوارد ملوارد

أصحاب القرار من استمرار دعم املؤسسة وتزويدها

أولية وليست متخصصة بينام تراجع توفري موارد الزمة

بامليزانيات واخلطط والربامج املطلوبة ،وذلك داللة

خلصوصية املامرسة والرضورية لكي تستطيع االلتزام

عىل فقدان التواصل مع املجتمع اخلارجي وهو أمر يف

بمبادئ املامرسة وذلك من خالل توفري مكتب

غاية األمهية لعملية دمج الفتيات وخاصة أن هناك

خمصص يضمن الرسية ،وكذلك عدم وجود مفردات

رفض تسلم النزيالت (السناري2010 ،م).

نظام العمل التي تكفل جودة املامرسة بشكل كاف من
حوافز ،سواء كانت مادية أو معنوية وكذلك

ثالثا :اجلوانب اإلجيابية املرتبطة بمامرسة االختصاصية

التسهيالت اإلدارية واللوائح والقوانني األمر الذي

االجتامعية بمؤسسة رعاية الفتيات

يؤثر يف دافعية العاملني وبالتايل التأثري يف جودة األداء
جدول ( .)23يوضح اجلوانب اإلجيابية املرتبطة بمامرسة االختصاصية االجتامعية بمؤسسة رعاية الفتيات
م

اجلوانب اإلجيابية

1

أقوم بإجراء املقابالت الفردية مع الفتيات .

2

أحرص عىل تكوين عالقة مهنية مع الفتيات .

3

أحرص عىل تعليم الفتاة مفردات النظافة الشخصية .

4

أحرص عىل التوجيه االجتامعي للفتيات عىل املستوى

نعم

إىل حد
ما

الوزن
ال

النسبي

مج

املرجح

ك

15

-

-

%

100

-

-

ك

12

1

2

%

80.0

6.7

13.3

ك

12

3

-

%

80.0

20.0

-

ك

12

2

1

3.00
2.87
2.80
2.73

15
100
15
100
15
100
15
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الفردي .

%

80.0

13.3

6.7

5

أحرص عىل تعليم الفتاة مفردات املهام اليومية

ك

10

4

1

املنزلية .

%

66.7

26.7

6.7

6

أتعرف عىل آراء النزيالت فيام يقدم هلن من خدمات .

ك

7

8

-

%

46.7

53.3

-

7

أوجه الفتاة لتعلم بعض احلرف واملهن .

ك

7

7

1

%

46.7

46.7

6.7

8

متابعة التحصيل العلمي للفتاة .

ك

8

4

3

%

53.3

26.7

20.0

أقوم بتنظيم لقاءات بني النزيالت وأرسهن عند

ك

3

12

-

احلاجة لذلك

%

20.0

80.0

-

10

أقوم بتشجيعهن عىل املشاركة يف الربامج واألنشطة

ك

2

13

-

داخل املؤسسة .

%

13.3

86.7

-

11

أتابع تنفيذ اخلطط العالجية حلاالت الفتيات .

ك

3

10

2

%

20.0

66.7

13.3

12

أقوم بالتوجيه االجتامعي للنزيالت .

ك

5

6

4

%

33.3

40.0

26.7

13

أحرص عىل تقديم الربامج العالجية للفتيات .

ك

1

13

1

%

6.7

86.7

6.7

أقوم باملشاركة يف جلسات التحقيق مع الفتيات

ك

5

5

5

داخل املؤسسة .

%

33.3

33.3

33.3

15

أحرص عىل إعطاء الوقت الكايف لدراسة حالة

ك

2

11

2

الفتيات

%

13.3

73.3

13.3

16

أقوم بوضع اخلطة العالجية حلالة الفتيات يف املؤسسة

ك

2

11

2

%

13.3

73.3

13.3

9

14

بالنسبة للنتائج املرتبطة بالتساؤل الذي مؤداه ما

100
2.60
2.47
2.40

2.33
2.20
2.13
2.07
2.07
2.00
2.00
2.00
2.00

15
100
15
100
15
100
15
100
15
100
15
100
15
100
15
100
15
100
15
100
15
100
15
100
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االجتامعية بمؤسسة رعاية الفتيات ،بالنسبة للجوانب

للنزيالت واحلرص عىل تقديم الربامج العالجية

اإلجيابية ؟ فقد توصلت الدراسة إىل النتائج اخلاصة

للفتيات ،ثم املشاركة يف جلسات التحقيق مع الفتيات

باالختصاصيات االجتامعيات  ،فقد كانت أوىل

داخل املؤسسة ،واحلرص عىل إعطاء الوقت الكايف

اإلجيابيات إجراء املقابالت الفردية مع الفتيات بنسبة

لدراسة احلاالت ،وهذا ما يتناىف أيض ًا مع مقرتحات

، %100وييل ذلك احلرص عىل تكوين عالقة مهنية

النزيالت يف انتظار الفتيات للحديث مع االختصاصية

ويتناقض ذلك مع مقرتحات النزيالت حيث ركزن

 ،كذلك عدم إتاحة الفرصة للحديث عن املشكالت

عىل مدى اإلساءة من االختصاصيات يف التعامل

الشخصية ،ثم أخري ًا وضع اخلطة العالجية لدراسة

معهن  ،بعد ذلك التوجيه بتعليم الفتاة بمفردات

احلاالت .وهذه اإلجيابيات تدل عىل مهام عشوائية

النظافة الشخصية ،و ييل ذلك التوجيه عىل املستوى

وشخصية ال تعتمد عىل موضوعية مهنية ،كام تم

الفردي وثم توجيه الفتاة إىل مفردات املهام املنزلية

الرتكيز فقط عىل التعامل مع احلاالت الفردية كأنساق

،وييل ذلك التعرف عىل أراء النزيالت فيام يقدم هلن

صغرى دون االهتامم بالتوجيه  ،وكذلك االنفتاح عىل

من خدمات ،ثم توجيه الفتاة لبعض احلرف واملهن ،

املجتمع اخلارجي ،وإعداد الفتاة للدمج يف املجتمع

ثم متابعة التحصيل العلمي للفتاة ثم تنظيم لقاءات

بعد اإلفراج عنها من املؤسسة.

بني النزيالت وأرسهن عند احلاجة إىل ذلك ثم
التخطيط الشرتاك النزيالت يف الربامج واألنشطة

رابعا :اجلوانب السلبية املرتبطة بمامرسة االختصاصية

باملؤسسة ثم ييل ذلك متابعة اخلطط العالجية حلاالت

االجتامعية بمؤسسة رعاية الفتيات

الفتيات داخل املؤسسة ييل ذلك التوجيه االجتامعي
جدول ( .)24يوضح اجلوانب السلبية املرتبطة بمامرسة األخصائية االجتامعية بمؤسسة رعاية الفتيات
م

نعم

اجلوانب السلبية

إىل حد
ما

ال

أقوم بتنسيق جهود األجهزة املساعدة للمؤسسة

ك

-

3

12

لتحقيق األهداف .

%

-

20.0

80.0

2

أقوم بإجراء البحوث والدراسات حول املشكالت

ك

1

1

13

التي تواجه الفتيات يف املؤسسة .

%

6.7

6.7

86.7

3

أشارك يف الدراسات واألبحاث التي جترهيا املؤسسة

ك

1

2

12

1

وزن
مرجح
1.20

1.20
1.27

مج
15
100
15
100
15
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عن مشاكل الفتيات .

%

6.7

13.3

80.0

أنفذ برامج لتعليم الفتاة أنامط االتصال اإلجيايب مع

ك

-

4

11

أفراد أرسهتا .

%

-

26.7

73.3

أحرص عىل التوجيه االجتامعي للفتيات عىل املستوى

ك

-

5

10

اجلمعي .

%

-

33.3

66.7

6

أحرص عىل تنظيم زيارات تتبعية ميدانية ألرس

ك

1

5

9

الفتيات لتفهم املشكالت التي تواجههن .

%

6.7

33.3

60.0

7

أحرص عىل تنمية السلوك االجتامعي للفتيات .

ك

-

7

8

%

-

46.7

53.3

8

أخطط لتهيئة الفتاة للخروج من املؤسسة .

ك

-

7

8

%

-

46.7

53.3

9

ٌأقوم بتنفيذ برامج ترفيهية داخل املؤسسة .

ك

1

5

9

%

6.7

33.3

60.0

10

أحرص عىل عمل برامج للفتيات تشبع احتياجهن .

ك

-

8

7

%

-

53.3

46.7

أقوم بمساعدة الفتيات عىل التكيف االجتامعي

ك

-

9

6

السليم .

%

-

60.0

40.0

12

أعمل عىل تأهيل الفتيات ألدوار أرسية مثل (دور

ك

2

5

8

األم -ودور الزوجة) .

%

13.3

33.3

53.3

13

أقوم بتشخيص حالة الفتيات يف املؤسسة .

ك

-

10

5

%

-

66.7

33.3

14

أحرص عىل التوعية باملشكلة للنزيلة وألرسهتا .

ك

-

11

4

%

-

73.3

26.7

أحرص عىل متابعة النزيالت بعد اخلروج من املؤسسة ك

-

11

4

%

-

73.3

26.7

ك

4

3

8

%

26.7

20.0

53.3

ك

1

9

5

4
5

11

15

.

16

أقوم بعمل بحث حالة لتتبع حالة النزيلة .

17

أتابع مشاركة النزيالت يف برامج املؤسسة وأنشطتها،

100
1.27
1.33
1.46
1.47
1.47
1.47
1.53
1.60
1.60
1.67
1.73
1.73
1.73
1.73

15
100
15
100
15
100
15
100
15
100
15
100
15
100
15
100
15
100
15
100
15
100
15
100
15
100
15
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391

%

6.7

60.0

33.3

ك

2

8

5

%

13.3

53.3

33.3

ك

2

8

5

%

13.3

53.3

33.3

ك

1

11

3

%

6.7

73.3

20.0

21

أقوم بإعداد دراسة حالة متكاملة لتقديمها للمحكمة

ك

2

9

4

قبل احلكم .

%

13.3

60.0

26.7

22

أحرص عىل حل مشكالت الفتيات النزيالت .

ك

-

13

2

%

-

86.7

13.3

أحاول تعديل بعض الظروف األرسية لتقبل األرسة

ك

1

11

3

عودة الفتاة إليها .

%

6.7

73.3

20.0

أحرص عىل تقديم الربامج العالجية التي تساعدهن

ك

-

14

1

عىل التكيف .

%

-

93.3

6.7

18

أتابع الفتاة بعد خروجها لضامن عدم االنتكاسة .

19

أقوم بإجراء مقابلة استقبال مع النزيلة فور تسلمها .

20

أحرص عىل استخدام أساليب املقابلة .

23
24

100
1.80
1.80
1.87
1.87
1.87
1.87
1.93

15
100
15
100
15
100
15
100
15
100
15
100
15
100

بالنسبة للنتائج املرتبطة بالتساؤل الذي مؤداه ما

وعدم االهتامم بتنمية السلوك االجتامعي للفتاة وهتيئة

اجلوانب السلبية املرتبطة بواقع ممارسة االختصاصية

الفتاة للدمج ،وإمهال اجلوانب الرتفيهية واملتابعة بعد

االجتامعية بمؤسسة رعاية الفتيات ،بالنسبة للجوانب

اإلفراج .وهذه السلبيات تدل عىل توجه املامرسة إىل

السلبية املرتبطة بواقع املامرسة ؟ وكانت كالتايل:

مساعدة الفتاة عىل التوافق املؤسيس أثناء اإلقامة ،أي

ترتيب تنازيل من أكثر اجلوانب السلبية إىل األقل سلبية

االستيعاب دون التوجه نحو دمج الفتيات يف املجتمع

،فكانت أوىل اجلوانب السلبية كانت ضعف التنسيق

اخلارجي بعد اإلفراج ،سواء بالتشغيل أو بالتواجد

بجهود األجهزة املساعدة  ،مما يدل عىل االنغالق عن

والتقبل من أرس الفتيات ،كذلك التأهيل واإلعداد

املجتمع اخلارجي ،كذلك إمهال البحوث والدراسات

لألدوار األرسية لتحقيق إمكانية تكوين أرس بالنسبة

حول املشكالت التي تواجه الفتيات .كذلك عدم

للفتيات املفرج عنهن.

تنفيذ برامج لتواصل الفتاة مع أرسهتا  ،حيث رفض

خامسا :معوقات املامرسة املهنية

األرس للتواصل وعدم احلرص عىل التوجيه اجلمعي،
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جدول ( .)25يوضح معوقات املامرسة املهنية بمؤسسة رعاية الفتيات
م

نعم

املعوقات

إىل حد
ما

ال

ك

15

-

-

%

100

-

-

القصور يف إعداد االختصاصيات االجتامعيات يف هذا

ك

15

-

-

املجال أثناء فرتة دراستهن .

%

100

-

-

عدم تزويد االختصاصيات االجتامعيات باجلديد يف جمال ك

15

-

-

مهنتهن .

%

100

-

-

عدم مالءمة القوانني واللوائح باملؤسسة للتطبيق يف

ك

15

-

-

الوقت احلايل

%

100

-

-

5

نقص احلوافز املادية واملعنوية لالختصاصيات

ك

14

1

-

االجتامعيات باملؤسسة .

%

93.3

6.7

-

6

كثرة مشكالت الفتيات باملؤسسة .

ك

14

1

-

%

93.3

6.7

-

7

قلة عدد ص النفسيات مقارنة باالختصاصيات

ك

14

1

-

االجتامعيات .

%

93.3

6.7

-

8

عدم وجود دورات تدريبية هنائيا .

ك

14

1

-

%

93.3

6.7

-

9

صعوبة ربط اجلانب النظري باجلانب التطبيقي أحيانا .

ك

13

2

-

%

86.7

13.3

-

عدم وجود غرفة خاصة لكل اختصاصية اجتامعية يف

ك

11

4

-

املؤسسة

%

73.3

26.7

-

عدم وجود اخلربة الكافية للتعامل مع حاالت مؤسسة

ك

12

3

-

رعاية الفتيات .

%

80.0

20.0

-

12

عدم اكتساب االختصاصية مهارة العمل مع الفريق أثناء

ك

12

2

1

الدراسة .

%

80.0

13.3

6.7

13

كثرة املسئوليات اإلدارية عىل عاتق االختصاصية

ك

11

3

1

1
2
3
4

10
11

قلة الدورات التدريبية الدورية للعامالت باملؤسسة .

وزن
مرجح
3.00
3.00
3.00
3.00
2.93
2.93
2.93
2.93
2.87
2.73
2.80
2.73
2.67

مج
15
100
15
100
15
100
15
100
15
100
15
100
15
100
15
100
15
100
15
100
15
100
15
100
15
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االجتامعية .

%

73.3

20.0

6.7

كثرة حجم العمل عىل االختصاصيات االجتامعيات يف

ك

11

3

1

املؤسسة .

%

73.3

20.0

6.7

عدم تفهم االختصاصية ملشكالت املرتددات عىل

ك

6

9

-

املؤسسة .

%

40.0

60.0

-

جهل فريق العمل بطبيعة دور االختصاصية االجتامعية

ك

6

9

-

باملؤسسة .

%

40.0

60.0

-

عدم حرص أرس الفتيات النزيالت عىل زيارة بناهتن

ك

4

11

-

باملؤسسة

%

26.7

73.3

-

18

عدم تعاون فريق العمل مع االختصاصيات االجتامعية

ك

4

9

2

باملؤسسة .

%

26.7

60.0

13.3

19

قلة عدد االختصاصيات االجتامعيات باملؤسسة .

ك

-

10

4

%

-

66.7

26.7

14
15
16
17

100
2.67
2.40
2.40
2.27
2.13
1.87

15
100
15
100
15
100
15
100
15
100
15
100
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باالختصاصيات االجتامعيات وييل ذلك صعوبة ربط

معوقات املامرسة املهنية يف مؤسسة رعاية الفتيات ؟

اجلانب النظري الذي حصلت عليه االختصاصية أثناء

وتوصلت الدراسة إىل أن معوقات املامرسة مرتبة تنازلي ًا

اإلعداد باجلانب التطبيقي مما يؤدي إىل عدم وجود

:يأيت املعوق األول عدم مالءمة القوانني واللوائح

اخلربة الكافية للتعامل مع حاالت مؤسسة رعاية

للتطبيق ،و قلة الدورات التدريبية للعامالت باملؤسسة

الفتيات كأحد املعوقات  ،ثم ييل ذلك عدم اكتساب

والقصور يف إعداد االختصاصيات االجتامعيات يف

االختصاصية مهارة العمل مع الفريق أثناء الدراسة

جمال تأهيل املنحرفني ونزيالت دور الرعاية أثناء فرتة

وكذلك معوقات املوارد ،حيث عدم وجود غرفة

الدراسة بمرحلة البكالوريوس  ،وعدم تزويد

خاصة لكل اختصاصية اجتامعية يف املؤسسة ؛ مما يؤثر

االختصاصيات باجلديد يف املهنة  ،وييل ذلك نقص

يف إمكانية الرسية وييل ذلك كثرة املسئوليات اإلدارية

احلوافز املادية واملعنوية لالختصاصيات االجتامعيات

عىل عاتق االختصاصية االجتامعية حجم العمل

باملؤسسة ،وكثرة عدد املشكالت للفتيات باملؤسسة،

وخاصة اإلداري يشكل عبئا عىل االختصاصيات

باإلضافة إىل قلة عدد االختصاصيات النفسيات مقارنة

االجتامعيات ،ثم جهل فريق العمل بطبيعة دور
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االختصاصية االجتامعية باملؤسسة ،ثم أخري ًا عدم

الرتتيب األخري ،وهذا يدل عىل تناقض وتشوش يف

حرص أرس الفتيات النزيالت عىل زيارة بناهتن

مدى فهم االختصاصيات للمهارات.
بالنسبة ملقوم القيم فقد اتضح أن هناك عدم التزام

باملؤسسة.

لقيم أساسية ،مثل قيمة الرسية ،بل عربت معظم العينة
بمتوسط وزن مرجح قدره  2.20بالصعوبة يف

مناقشة النتائج العامة للدراسة:
بالنسبة للنتائج املرتبطة باإلجابة عن التساؤل

االلتزام بمبادئ اخلدمة االجتامعية.

األول فيام يتعلق بطبيعة واقع مقومات املامرسة املهنية

بالنسبة ملقوم اإلعداد واالستعداد ،فقد اتضح أنه

للخدمة االجتامعية يف مؤسسة رعاية الفتيات فقد

ليس هناك أي تأهيل ملامرسة مهنية قبل االلتحاق

توصلت الدراسة إىل اآليت فيام خيص مقومات-

بالعمل ،هلذا املجال كذلك أن االلتحاق بالعمل بناء

واملعرفة-

والقيم-

واملهارات-

واإلعداد

واالستعداد -واملجتمعي.

عىل التعيني أو الرتقية.
بالنسبة ملقوم االعرتاف املجتمعي ،يوجد إخفاق يف

فيام يتعلق بمقوم املعرفة ،فقد اتضح بعد املامرسة

الدعم الداخيل يف املؤسسة من حيث مفردات نظام

عن االجتاهات احلديثة يف اخلدمة االجتامعية من حيث

العمل يف املؤسسة من حوافز -تسهيالت إدارية-

التعليم املستمر ،واقترص عىل االستعانة بمراجع

ولوائح وقوانني -كذلك إخفاق يف الدعم اخلارجي

للخدمة االجتامعية عند العمل مع بعض احلاالت

من املجتمع من خالل عدم الزيارات املتبادلة -

حيث أفادت  %40من عينة الدراسة أهنا مل تلتحق بأي

التطوع  -والتربع  -إىل آخر ذلك من أشكال التواصل

دورة تدريبية يف املجال  ،وهذا داللة عىل تدين مقوم

والدعم اخلارجي من خالل املجتمع ومؤسساته

املعرفة كمقوم أسايس يف ممارسة أي مهنة سواء بشكل

املختلفة.

عام أو بشكل متخصص يف التعرف وزيادة املعرفة
اخلاصة بمجال التأهيل واإلعداد للدمج يف املجتمع.

بالنسبة للنتائج املرتبطة بالتساؤل الذي مؤداه ما
اجلوانب اإلجيابية املرتبطة بواقع ممارسة االختصاصية

أما فيام خيص مقوم املهارات ،فقد اتضح أن ممارسة

االجتامعية بمؤسسة رعاية الفتيات ،بالنسبة للجوانب

العمل مع احلاالت الفردية تأخذ الرتتيب األول ولكن

اإلجيابية؟ فقد توصلت الدراسة إىل النتائج اخلاصة

مفهوم مهارات العمل مع احلاالت مشوش حيث إن

باالختصاصيات االجتامعيات فقد كان أوىل اإلجيابيات

دراسة املشكالت التي تواجه النزيالت قد أخذ

إجراء املقابالت الفردية مع الفتيات بنسبة  ،%100ييل
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ذلك احلرص عىل تكوين عالقة مهنية ويتناقض ذلك

تنازيل من أكثر اجلوانب السلبية إىل األقل سلبية،

مع مقرتحات النزيالت حيث ركزن عىل مدى اإلساءة

فكانت أول اجلوانب السلبية كانت ضعف التنسيق

من االختصاصيات يف التعامل معهن ،يليه بعد ذلك

بجهود األجهزة املساعدة مما يدل عىل االنغالق دون

التوجيه بتعليم الفتاة بمفردات النظافة الشخصية ،ييل

املجتمع اخلارجي كذلك إمهال البحوث والدراسات

ذلك التوجيه عىل املستوى الفردي ،ثم توجيه الفتاة إىل

حول املشكالت التي تواجه الفتيات ،كذلك عدم

مفردات املهام املنزلية ،ييل ذلك التعرف إىل آراء

تنفيذ برامج لتواصل الفتاة مع أرسهتا حيث رفض

النزيالت فيام يقدم هلن من خدمات ،ثم توجيه الفتاة

األرس للتواصل وعدم احلرص عىل التوجيه اجلمعي،

لبعض احلرف واملهن ،ثم متابعة التحصيل العلمي

وعدم االهتامم بتنمية السلوك االجتامعي للفتاة وهتيئة

للفتاة ثم تنظيم لقاءات بني النزيالت وأرسهن عند

الفتاة للدمج ،وإمهال اجلوانب الرتفيهية واملتابعة بعد

احلاجة إىل ذلك ،ثم التخطيط الشرتاك النزيالت يف

اإلفراج.

الربامج واألنشطة باملؤسسة ييل ذلك متابعة اخلطط

بالنسبة للنتائج املرتبطة بالتساؤل الذي مؤداه ما

العالجية حلاالت الفتيات داخل املؤسسة ييل ذلك

معوقات املامرسة املهنية يف مؤسسة رعاية الفتيات ؟

التوجيه االجتامعي للنزيالت واحلرص عىل تقديم

وتوصلت الدراسة إىل أن معوقات املامرسة مرتبة تنازلي ًا

الربامج العالجية للفتيات وثم املشاركة يف جلسات

،يأيت املعوق األول يف عدم مالءمة القوانني واللوائح

التحقيق مع الفتيات داخل املؤسسة واحلرص عىل

للتطبيق، ،قلة الدورات التدريبية للعامالت باملؤسسة

إعطاء الوقت الكايف لدراسة احلاالت ،وهذا ما يتناىف

والقصور يف إعداد االختصاصيات االجتامعيات يف

أيض ًا من مقرتحات النزيالت يف انتظار الفتيات

جمال تأهيل املنحرفني ونزيالت دور الرعاية أثناء فرتة

للحديث مع االختصاصية ،كذلك عدم إتاحة الفرصة

الدراسة بمرحلة البكالوريوس ،وعدم تزويد

للحديث عن املشكالت الشخصية ،ثم أخري ًا وضع

االختصاصيات باجلديد يف املهنة وييل ذلك نقص

اخلطة العالجية لدراسة احلاالت.

احلوافز املادية واملعنوية لالختصاصيات االجتامعيات

بالنسبة للنتائج املرتبطة بالتساؤل الذي مؤداه ما

باملؤسسة ،وكثرة عدد املشكالت للفتيات باملؤسسة،

اجلوانب السلبية املرتبطة بواقع ممارسة االختصاصية

باإلضافة إىل قلة عدد االختصاصيات النفسيات مقارنة

االجتامعية بمؤسسة رعاية الفتيات ،بالنسبة للجوانب

باالختصاصيات االجتامعيات ،ييل ذلك صعوبة ربط

السلبية املرتبطة بواقع املامرسة ؟وكانت كالتايل :ترتيب

اجلانب النظري الذي حصلت عليه االختصاصية أثناء
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اإلعداد باجلانب التطبيقي مما يؤدي إىل عدم وجود

االختصاصية املرجع يف حالة مواجهة مشكلة ،ييل

اخلربة الكافية للتعامل مع حاالت مؤسسة رعاية

ذلك الزميالت بنسبة  ، %35وجاء يف املرتبة األخرية

الفتيات كأحد املعوقات ،ييل ذلك عدم اكتساب

مديرة املؤسسة بنسبة  ،%3وجاءت مهام دور

االختصاصية مهارة العمل مع الفريق أثناء الدراسة

االختصاصية كام أفادت عينة النزيالت بأن أوىل املهام

وكذلك معوقات موارد حيث عدم وجود غرفة خاصة

هي تسهيل اإلجراءات اإلدارية باملؤسسة بنسبة ، %61

لكل اختصاصية اجتامعية يف املؤسسة مما يؤثر عىل يف

ييل ذلك املساعدة يف مواجهة املشكالت الشخصية

إمكانية الرسية ،ييل ذلك كثرة املسئوليات اإلدارية عىل

بنسبة  ، %50ييل ذلك التشجيع عىل املشاركة باألنشطة

عاتق االختصاصية االجتامعية مما يلقى كثرة حجم

بنسبة  ، %44وأخري ًا ندرة املساعدة اجلادة بنسبة %20

العمل

خاصة

اإلداري

عىل

االختصاصيات

من العينة.

االجتامعيات ،ثم جهل فريق العمل بطبيعة دور

وفيام خيص صعوبات التعامل مع االختصاصية

االختصاصية االجتامعية باملؤسسة ،ثم أخري ًا عدم

فقد أفادت العينة كلها بنسبة  %100بانعدام الرسية،

حرص أرس الفتيات النزيالت عىل زيارة بناهتن

ييل ذلك ضعف املبادرة لدى االختصاصية للمساعدة

باملؤسسة.

بنسبة  %97من العينة وشكوى  %64من عينة الدراسة

أما النتائج املرتبطة بالتساؤل الذي مؤداه ما واقع

من طول فرتة انتظارهن للحديث مع االختصاصية،

املامرسة املهنية من وجهة نظر النزيالت وذلك بالنسبة

ييل ذلك عدم إتاحة الفرصة للتحدث معها عن

لدور االختصاصيات مشكالت التعامل مع

املشكالت الشخصية بنسبة  %61من عينة النزيالت،

االختصاصيات ومقرتحات النزيالت لتفعيل دور

ييل ذلك عدم التعاطف واالهتامم من االختصاصيات

االختصاصيات ليتناسب مع توقعاهتن.

للنزيالت بنسبة  ،%56ثم سوء املعاملة بنسبة ، %44ثم

بالنسبة لواقع املامرسة من وجهة نظر النزيالت؟

التفتيش والعقوبات ،ثم عدم خصوصية احلديث معها

فقد توصلت الدراسة إىل أن  %53فقط من النزيالت

بنسبة  ،%12وعدم وجود مكان مناسب للتحدث يف

أفدن بأن االختصاصية قابلتهن عندما حرضت إىل

املشكلة ،وجاءت مقرتحات النزيالت عىل النحو

املؤسسة ،ويدل ذلك عىل قصور يف املامرسة ،حيث إن

التايل :البعد عن التجريح يف املعاملة وجتنب تذكري

مقابلة االستقبال من ضمن املهام األساسية لدور

الفتيات الدائم بمشكالهتن وذلك بنسبة  %76من عينة

االختصاصية ،كذلك  %61من النزيالت ممن يعتربن

النزيالت أمجعن عىل ذلك ،ييل ذلك زيادة االهتامم
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والتعاطف ييل ذلك الوضوح ،ثم جتنب تكرار لوم

املحور األول :تطوير األداء املؤسيس.

العميلة وأهلها ،وجتنب التفتيش والعقوبات لرفع

املحور الثاين :تطوير األداء املهني لالختصاصيات

مستوى الثقة.
وبالنسبة للنتائج املرتبطة بالتساؤل األخري ،وهو ما
التصور املقرتح لتطوير األداء املهني ملامرسة اخلدمة

االجتامعيات.
املحور الثالث :تطوير برامج التأهيل االجتامعي
لنزيالت املؤسسة.

االجتامعية باملؤسسة؟ فقد توصلت الدراسة إىل

أوالً املحور األول :وهو املتعلق بتطوير األداء

مؤرشات ختطيطية لوضع تصور مقرتح لتطوير األداء

املؤسيس من خالل عملية التقدير ،توصلت الدراسة

املؤسيس ،وقد اعتمدت الدراسة يف صياغة هذا

إىل بعض املؤرشات التخطيطية وهي:

التصور:
 عىل نتائج الدراسة ،وعن تقويم املامرسة املهنيةللخدمة االجتامعية يف مؤسسة رعاية الفتيات
بالرياض ،وذلك بتطبيق أدوات الدراسة عىل
االختصاصيات االجتامعيات ،النزيالت باملؤسسة.

حتديد عوامل املشكلة

وضع فروض ومؤرشات
للتدخل

املؤسسة غري قادرة عىل إعداد برامج وأنشطة .
إشباع االحتياجات.
الدعم

واإلمكانيات إعداد دراسة تقديرية بكافة

واخلربات الفنية قليلة اإلمكانيات

التي

حتتاجها

 -مقابالت الباحثة مع متخذي القرار يف الوزارة.

دون املستوى .

 -األطر النظرية من خالل الرجوع إىل الدراسات

احتياج لتفهم كل من خلق التفهم -التأثري بالضغط

والبحوث يف هذا املجال.
 مقابالت مع اخلرباء ،مثل :مقابلة مع أ.د .حسنيسليامن أستاذ اخلدمة االجتامعية بجامعة جنوب
البنوى ،أ.م.د .نجوى إبراهيم الرشقاوي أستاذ

املجتمع
ملشكالت

املؤسسة .
واألرس واالستاملة -التوعية -اإلقناع-

واحتياجات برنامج للتنسيق بني جهود كافة

النزيالت ويتطلب ذلك اهليئات واملؤسسات املهتمة
تضافر جهود عدد من باملوضوع .
املؤسسات

مشارك بكلية اآلداب قسم اخلدمة االجتامعية للتعرف

إشباع

إىل برامج التأهيل وجتارب بعض الدول يف تأهيل

لإلصالح والتأهيل

االحتياجات التأهيل-

بناء

القدرات-

والتقوية والتمكني

املنحرفني واملعرضني لالنحراف.
ومؤدى تصور التخطيط للتطوير من خالل ثالثة
حماور:

ويتم ذلك من خالل:
 -1حتديد التطبيقات اإلدارية واللوائح املناسبة
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واملرنة استجابة الحتياجات النزيالت.

لالستفادة.

 -2حتديث الرؤية والرسالة للرتكيز عىل الدمج

 -7غرس منظومة للقيم اإلنسانية واملهنية من

باملجتمع واإلعداد لإلفراج ،وليس العقاب

خالل توضيح حقوق اإلنسان والرتكيز عىل املبادئ

واالستيعاب.

املهنية.

 -3تقييم األداء املستمر ،مع تزويد العاملني
بمرجعيات للتقييم واضحة وحمددة (يتم ذلك من
خالل الدراسة).
 -4املنح واحلوافز بوضع نظام لتحفيز دافعية
املامرسة.
 -5احلصول عىل الدعم البيئي الفعال وذلك
بوضع خطة للتواصل مع مؤسسات املجتمع املهتمة
بشأن التأهيل وذلك من:


مؤسسات داعمة لتقديم برامج ترفيهية.



مؤسسات إنتاجية لدعم مرشوعات إنتاجية

للنزيالت داخل املؤسسة وبعد اإلفراج عنهن.

 -8االهتامم بتدريب العاملني املستمر.
 -9صياغة نظام لتعيني االختصاصيات قائم عىل
معايري مهنية ونفسية ،وقياس ملهارات واستعداد
االختصاصيات للعمل يف هذا املجال.
 -10استقطاب خرباء ومدربني.
 -11إجراء الدراسات العلمية واالشرتاك يف
املؤمترات والندوات العلمية.
بالنسبة لالختصاصيات يتضمن التطوير ثالثة
عنارص:
 -1القيم.
 -2املعارف.



مؤسسات استثامرية لالهتامم بتسويق اإلنتاج.

 -3املهارات.



مؤسسات للتدريب والتأهيل املهني.

القيم:



مؤسسات إعالمية لتكوين رأي عام يقبل

 -1من خالل التدريب والتعليم مليثاق املهنة

النزيالت بعد اإلفراج عنهن ،وختفيف حدة الوصمة
عىل اإلناث فقط.
 -6إعادة تصميم مهام دور االختصاصية ويرجع
يف ذلك إىل توصيف اخلدمة املدنية -و مقاييس جلودة

األخالقي.
 -2الرتكيز عىل ممارسة القيم املهنية.
 -3نرش ثقافة مؤداها احرتام قيم احلقوق الرشعية
للمذنبني واحلقوق اإلنسانية.

األداء -األخذ بمقرتحات النزيالت -والرجوع إىل

املعارف:

معايري وصف األدوار بأنظمة التأهيل يف الدول العربية

 -1التفكري يف إجراء دراسات عليا كالدبلومات
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املهنية يف جمال التأهيل.
 -2تشجيع االختصاصيات عىل التعليم املستمر
وربطه باحلوافز والرتقية.
 -3عمل حمارضات لتزويد االختصاصيات بأحد
االجتاهات يف التأهيل.
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الزواجي -والتعامل مع الضغوط.
 -2توافر خدمات إرشادية ،و توضيح إجراءات
إدارية ،وإجراءات تنسيقية لتوفري خدمات مثل :توفري
مسكن -وإمكانية استخراج األوراق الثبوتية -وإعادة
القيد يف املؤسسات التعليمية بعد اإلفراج -واحلصول

 -4إقامة مكتبة مهنية تضم أحد املراجع العلمية.

عىل قرض -وإمكانية إقامة مرشوعات إنتاجية-

املهارات:

إمكانية التزويج أو التدخل للصلح يف حاالت

 -1الرتكيز عىل برامج التنمية املهنية من خالل

النزيالت املتزوجات أو املطلقات أو اآلنسات.

الدورات التدريبية.
 -2تبادل الزيارات مع املؤسسات لتأهيل
املنحرفني داخل اململكة وخارجها.
 -3إجراء دورات تدريبية عن مهارات العمل مع
احلاالت.

 -3اإلقناع والتفاوض مع األرس لقبول النزيالت
بعد اإلفراج.
 -4إمكانية تسهيل التواصل مع أطفال النزيلة يف
حالة وجود أطفال.
 -5االشرتاك يف ختطيط الربامج أثناء اإلقامة.

 -4ختطيط الربامج واألنشطة بناء عىل رؤية
املؤسسة.

املراجع:

 -5التخطيط حلمالت التوعية والتربع والتطوع.

أبو املعاطي ،ماهر .مقدمة يف الرعاية االجتامعية

 -6مهارات العمل اجلامعي.

واخلدمة االجتامعية ،الرياض :دار الزهراء2009 ،م.

 -7مهارات العمل الفريقي.

.اخلدمة االجتامعية يف جمال الدفاع االجتامعي

 -8إجراء الدراسات العلمية.

"معاجلة لالنحراف واجلريمة يف إطار املامرسة العامة

املحور الثالث:

سلسلة جماالت وطرق اخلدمة االجتامعية" ،ط ،1

تطوير برامج التأهيل االجتامعي للنزيالت وذلك

القاهرة :مكتبة زهراء الرشق2005 ،م.

من خالل:
 -1التأهيل للدمج بعد اإلفراج من خالل دورات

أمحد ،حممد شمس الدين وآخرون .العمليات

تدريبية للتأهيل لألدوار األرسية -والتوافق

األساسية يف العمل مع اجلامعات ،القاهرة :كلية
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اخلدمة االجتامعية ،جامعة حلوان1995 ،م.

 .العمليات املهنية يف العمل مع اجلامعات،

حسني ،ماجدة .دراسة لبعض اخلصائص الشخصية
والذكاء لدى مرتكبات اجلرائم من نزيالت سجون

القاهرة :نور اإليامن1999 ،م.

مكة املكرمة ومثيالهتم العاديات .رسالة ماجستري.

األسمري ،مشبب .،بعض العوامل االجتامعية املؤثرة

مقدمة لقسم علم النفس بكلية الرتبية بجامعة أم

يف انحراف األحداث .رسالة ماجستري .غري منشورة،

القرى1416 ،هـ.

قسم علم االجتامع ،جامعة امللك عبد العزيز،

احلوشاين ،عيل عبد اهلل .اخلصائص االجتامعية لضحايا

1414هـ.

جرائم العنف بمدينة الرياض .رسالة ماجستري .غري

الثقيل ،نارص عامش .العوامل االجتامعية املؤدية

منشورة ،جامعة امللك سعود ،كلية اآلداب ،قسم

النحراف األحداث .رسالة ماجستري .غري منشورة،

الدراسات االجتامعية2003 ،م.

الرياض :املركز العريب للدراسات األمنية والتدريب،

اخلريف ،أمحد حممد .جرائم العنف عند األحداث يف

1996م.

اململكة العربية السعودية ،املركز العريب للدراسات

جعفر ،عيل حممد .االحداث املنحرفني (عوامل

األمنية والتدريب .رسالة ماجستري .غري منشورة،

االنحراف ،املسئولية اجلزائية ،التدابري) دراسة مقارنة،

الرياض1993 ،م.

بريوت :املؤسسة اجلامعية للدراسات والنرش،

الرويس ،فهد عبد اهلل .أثر التفكك األرسي يف عودة

1984م.

األحداث لالنحراف ،املركز العريب للدراسات األمنية

اجلعفري ،عبد الرمحن حممد .عالقة بعض املتغريات

والتدريب .رسالة ماجستري .غري منشورة ،الرياض،

األرسية بجنوح األحداث يف املنطقة الرشقية باململكة

1991م.

العربية السعودية ،اإلحساء :مركز الرتمجة والتأليف،

الزهراين ،سعد سعيد .ظاهرة إيذاء األطفال يف

1999م.

املجتمع السعودي ،سلسلة بحوث مركز أبحاث

حامد ،سعيد عبدالعال .املعوقات التي تواجه

مكافحة اجلريمة ،الرياض :وزارة الداخلية2003 ،م.

األخصائي االجتامعي بمكاتب املراقبة االجتامعية

زيدان ،عيل حسني .دور باحثات الرشطة يف العمل مع

لألحداث بمحافظة القاهرة ،رسالة ماجستري غري

األحداث املرشدين يف حمافظة القاهرة ،رسالة

منشورة ،القاهرة :كلية اخلدمة االجتامعية ،جامعة

ماجستري ،القاهرة :وزارة التعليم العايل ،املعهد العايل

حلوان ،قسم خدمة الفرد1976 ،م.

للخدمة االجتامعية1974 ،م.
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السنبل ،منرية عبداهلل .ممارسة اخلدمة االجتامعية يف

املؤسسات اإليوائية معلومي النسب يف ارسهم

مؤسسات رعاية الفتيات .رسالة ماجستري غري

الطبيعية .املؤمتر العلمي السادس عرش 20-19

منشورة ،الرياض :كلية اآلداب ،جامعة امللك سعود،

مارس ،القاهرة :مؤمتر كلية اخلدمة االجتامعية ،جامعة

1994م.

حلوان2003 ،م.

السدحان ،عبد اهلل .قضاء وقت الفراغ وعالقته

الشمري ،ماجد صالح .العوامل االجتامعية والنفسية

بجنوح األحداث .رسالة ماجستري .منشورة ،قسم

وعالقتها بالعودة لالنحراف لدى األحداث .رسالة

الدراسات االجتامعية ،كلية اآلداب ،جامعة امللك

ماجستري غري منشورة ،الرياض :املركز العريب

سعود1415 ،هـ.

للدراسات األمنية والتدريب 2002م.

سعيد ،يرسى سعيد حسنني .تقويم فعالية ممارسة

الصرييف ،عبد اهلل عبد الغني .التنبؤ بانحراف األحداث

اخلدمة االجتامعية يف احلد من عودة األحداث إىل

من خالل اخلصائص األرسية وأساليب املعاملة

االنحراف يف مدينة اإلسكندرية .رسالة ماجستري.

الوالدية ومفهوم الذات باململكة العربية السعودية،

جامعة اإلسكندرية :معهد العلوم االجتامعية ،شعبة

الرياض :مركز أبحاث اجلريمة1996 ،م.

اخلدمة االجتامعية1985 ،م.

العتيبي ،عران مطلق .التنشئة األرسية وظاهرة العودة

السكري ،أمحد شفيق .قاموس اخلدمة االجتامعية،

عند األحداث املنحرفني .رسالة ماجستري .غري

اإلسكندرية :دار املعرفة اجلامعية2000 ،م.

منشورة ،الرياض :املركز العريب للدراسات األمنية

سليامن ،حسني حسن وآخرون .املامرسة العامة يف

والتدريب1991 ،م.

اخلدمة االجتامعية مع اجلامعة واملؤسسة واملجتمع ،ط

العثامن ،حياة عبد العزيز .العوامل الذاتية واالجتامعية

 ،1بريوت :جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات والنرش

املؤثرة يف انحراف الفتيات .رسالة ماجستري .غري

والتوزيع2005 ،م.

منشورة ،جامعة امللك سعود ،كلية اآلداب ،قسم

السناري ،بسمة عبد اهلل .جرائم النساء العوامل

الدراسات االجتامعية2003 ،م.

االجتامعية املؤدية إىل ارتكاب املرأة اجلريمة ،الرياض:

عرفات ،زيدان خليل" .ممارسة العالج الواقعي يف

مركز الدراسات والبحوث ،جامعة نايف العربية

خدمة الفرد والتخفيف من حدة املشكالت االجتامعية

للعلوم األمنية2010 ،م.

والنفسية لأليتام املراهقني املودعني بمؤسسات الرعاية

الرشقاوي ،نجوى ابراهيم .معوقات استدماج اطفال

االجتامعية" ،بحث منشور باملؤمتر العلمي الثامن ،كلية
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اخلدمة االجتامعية ،جامعة حلوان1995 ،م.

املفلح ،عبد العزيز عبد اهلل .أساليب املعاملة الوالدية

العريني ،صالح حممد .أساليب املعاملة الوالدية كام

وعالقتها بانحراف األحداث .رسالة ماجستري .غري

يدركها األبناء وعالقتها بالسلوك العدواين .رسالة

منشورة ،الرياض :املركز العريب للدراسات األمنية

ماجستري .غري منشورة ،جامعة اإلمام حممد بن سعود

والتدريب1994 ،م.

اإلسالمية ،كلية العلوم االجتامعية ،قسم علم النفس،

النوحي ،عبد العزيز فهمي .املامرسة العامة يف اخلدمة

1994م.

االجتامعية :عملية حل املشكلة ضمن إطار نسقي/

العيفان ،حياة حممد .أساليب التنشئة الوالدية وعالقتها

ايكولوجي ،ط  ،3القاهرة :الثقافة2001 ،م.

بالسلوك العدواين لدى الفتيات يف املرحلة العمرية من

الوتيد ،عبدالعزيز ابراهيم العبد العزيز .ممارسة اخلدمة

( )18-15سنة .رسالة ماجستري .غري منشورة،

االجتامعية مع األحداث اجلانحني -دراسة استطالعية

جامعة امللك سعود ،كلية الرتبية ،قسم علم النفس،

بداري املالحظة بالرياض والقصيم ،رسالة ماجستري،

2004م.

الرياض :كلية اآلداب ،جامعة امللك سعود ،قسم

الفاعوري ،خليل .الشباب قضية ورعاية ودور .ط ،1

الدراسات االجتامعية1983 ،م.

األردن-عامن :مطابع التاج1985 ،م.

وزارة العمل والشئون االجتامعية .جمموعة نظم

فضيل ،وفاء .مع اجلامعة واملؤسسة واملجتمع ،ط ،1

ولوائح وكالة الوزارة لشئون الرعاية االجتامعية .ط،3

بريوت :جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات والنرش

الرياض :مطابع اخلالد لألوفست1990 ،م.

والتوزيع2003 ،م.

وكالة الوزارة لشئون الرعاية االجتامعية .اضواء عىل

القريع ،سليامن حممد .عوامل جناح األحداث .رسالة

الرعاية االجتامعية يف اململكة العربية السعودية.

ماجستري .غري منشورة ،جامعة امللك سعود ،كلية

الرياض :إدارة التخطيط1992 ،م.

اآلداب ،قسم الدراسات االجتامعية1999 ،م.

حممد ،صفاء عبد العظيم" .دراسة تقويمية ملدى
استخدام أخصائي اجلامعة القدوة احلسنة يف تقليل
عنف أعضاء مجاعات األحداث" ،بحث منشور يف
جملة دراسات يف اخلدمة االجتامعية والعلوم اإلنسانية،
العدد العارش2001 ،م.
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