
   Assi HSAA, Professional Model 

Volume 4 , Issue 1 

 

 113 
 

     
 كلية الخدمة االجتماعية  

 قسم خدمة الجماعة    

 

 

 

 

 

 

 متطلبات ممارسة األخصائي االجتماعي للنماذج المهنية مع جماعات المسنين 

Requirements For The Social Worker To Practice Professional Models 
With Elderly Groups 

 

 

 

 

 دكتور/ إعداد
 السيد على على عاصى حمدى 

 مدرس خدمة الجماعة 
 كلية الخدمة االجتماعية 

 جامعة أسوان
 م 2021

 

 

  



 Assi HSAA, Professional Model 

Volume 4 , Issue 1 

 

114 

 

Requirements for The Social Worker to Practice Professional 

Models with Elderly Groups 
Hamdy Elsayed Ali Ali Assy   

Assistant Professor, Social Group Work, Faculty of Social Work, Aswan University, Egypt 
Email : bdeleh2010@yahoo.com   tel: +201276655225         

 

Abstract: 

 The study aimed to determine the requirements for a social worker to practice 

professional models with elderly groups, and this study is considered a descriptive and 

analytical study. The study was applied in a comprehensive inventory method to all social 

workers working with elderly groups in elderly care homes in the governorates of Cairo and 

Giza, whose number is (82). The use of a questionnaire on the requirements of the social 

worker’s practice of professional models with groups of the elderly, and the results of the 

study showed that there is a statistically significant relationship between some social 

characteristics (age - academic qualification - years of experience) and the sources of 

knowledge of the social worker with professional models, and there is a statistically 

significant relationship between some social characteristics (Age - academic qualification - 

years of experience) and the requirements for a social worker to practice professional models 

with elderly groups, The researcher recommended the necessity of holding training courses 

for social workers Understand how to practice professional models in a proper scientific, and 

to use various professional methods while practicing professional models with elderly groups. 
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 :   الملخص

المهنية مع جماعات   للنماذج  االجتماعي  األخصائي  متطلبات ممارسة  تحديد  إلى  الدراسة  هدفت 

المسنين ، وتعتبر هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التحليلية ، وطبقت الدراسة بأسلوب الحصر الشامل  

بمحافظتي القاهرة  على جميع األخصائيين االجتماعيين العاملين مع جماعات المسنين بدور رعاية المسنين 

( ، كما تم استخدام استمارة استبيان حول متطلبات ممارسة األخصائي االجتماعي  82والجيزة وعددهم )

بين بعض   للنماذج المهنية مع جماعات المسنين ، وأظهرت نتائج الدراسة أنه توجد عالقة دالة احصائياً 

السن  ( االجتماعية  الدراسي    -الخصائص  الخب  –المؤهل  األخصائي  سنوات  معرفة  ومصادر  رة( 

السن    ( االجتماعية  الخصائص  بعض  بين  احصائيا  دالة  عالقة  وتوجد   ، المهنية  بالنماذج    –االجتماعي 

سنوات الخبرة( ومتطلبات ممارسة األخصائي االجتماعي للنماذج المهنية مع جماعات   –المؤهل الدراسي  

تدريبية لألخصائيين االجتماعيين فى كيفية ممارسة  وقد أوصى الباحث بضرورة عقد دورات   المسنين ،

النماذج المهنية بالشكل العلمى السليم ، واستخدام األساليب المهنية المتنوعة أثناء ممارسة النماذج المهنية  

 مع جماعات المسنين. 

 المسنين  جماعات  –النماذج المهنية  –: متطلبات الكلمات االفتتاحية
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 : مشكلة الدراسةأوالً : 

تعكس   إنسانية  مسألة  بالمسنين  االهتمام  جزء  هتمامااليعتبر  يمثل  الذى  البشرى  من    اً بالعنصر 

   موارد المجتمع ، ويمكن أن تساهم فى عمليات التنمية لما يتميز به من خبرات ومهارات متعددة. 

ً   اياوتحتل قض بارزاً فى المحافل والمؤتمرات الدولية واإلقليمية في السنوات القليلة    المسنين مكانا

من    ستفادةاالالماضية مما يتيح الفرصة أمام المتخصصين في مختلف جوانب رعاية المسنين للتفكير فى  

تلك المؤتمرات التى تناولت موضوع كبار السن فى صياغة برامج وخطط الرعاية الواجبة لتلك المرحلة 

 ( 166،  2009 :  على) ية.العمر

، من نسبة متزايدة من سكان العالم  وتحظى قضايا المسنين باالهتمام العالمي ، لما يمثله كبار السن

م سيزداد عدد األشخاص 2050فى تقارير األمم المتحدة أنه بحلول عام    الواردةحيث تشير االحصاءات  

شخص ، ويتوقع أن تتضاعف    بليوني( مليون شخص نحو  600سنة ( من )   60الذين تزيد أعمارهم على )

( على  اعمارهم  تزيد  الذين  االشخاص  )60نسبة  من  األكبر 21إلى    10سنة(  الزيادة  هذه  وستكون   )%

( سنة  50لنامية حيث يتوقع أن يتضاعف عدد كبار السن أربع مرات خالل فترة ال)واألسرع فى البلدان ا

فرصاً مزيد من الفرص ، وخاصة    إليجاد المقبلة ، ويشكل التحول الديموجرافى تحدياً لجميع المجتمعات  

 ( 20،  2002 المتحدة :)  الحياةجوانب لكبار السن ، بغية تحقيق امكانياتهم للمشاركة التامة فى جميع 

كما تشير اإلحصاءات الصادرة عن المركز الديموجرافى بالقاهرة إلى التزايد المستمر فى أعداد  

م بزيادة قدرها 2021( مليون فى عام  8.4م إلى )1996فى عام  ( مليون مسن  3.3المسنين من حوالى )

(54( من  المجتمع  فى  المسنين  نسبة  سترتفع  كما  عام  %5.6(  فى   )%1996( إلى  فى9.2م  عام   %( 

 (  25، 2003الديموجرافى :  المركز %( خالل تلك الفترة.) 64بمقدار )  يم أ2021

م بوضع  1939ولقد اهتمت مصر برعاية المسنين وذلك منذ نشأة وزارة الشئون االجتماعية عام  

تقدم من أندية ودور مسنين وجمعيات أهلية ، وشمل ذلك   أسس لخدمة كبار السن من خالل خدمة عامة 

عام   االجتماعي  عام  1950الضمان  الكبرى  المدن  فى  المسنين  دور  وإنشاء   ، وتعددت 1960م  م 

 ( 50،  1999:  لتأمين االجتماعي الهيئة القومية ل) المؤسسات االجتماعية التى تولى اهتمامها لكبار السن

الصحية    لمن يرعاها ويساعدها على مواجهة مشكالتهايمثل المسنين ثروة بشرية تحتاج    وبالتالي

واالجتماعية...... نشاطها    الخوالنفسية  ومواصلة   ، خبراتها  من  واالستفادة  المختلفة  احتياجاتها  واشباع   ،

 وتشجيعها على ممارسة أنشطة انتاجية مناسبة. 

التى   اإلنسانية  المهن  أهم  من  بوصفها  دورها  االجتماعية  الخدمة  مهنة  أخذت  السياق  هذا  وفى 

المجتمع   لمساعدةيقدمها  ،  المعاصر  احتياجاتهم  اشباع  على  مشكالتو  المسنين  لمواجهة  ،   همالتدخل 

ومعاونتهم على استعادة قدرتهم على القيام بوظائفهم فى حدود ما تبقى لهم من امكانيات وقدرات ، وعلى  

أنفسهم ومع  استعادة توافقهم وتكيفهم مع وهذا يتحقق للمسنين أفضل تكيف ممكن لهم مع بيئاتهم االجتماعية  

 (  246،  2011مجتمعهم )عمران : 

استخدام   على  االجتماعية  الخدمة  مهنة  عمدت  المؤسسات الجماعات  ولذلك  من  كثير  فى 

التفاعل   تحقيق  فى  فاعل  دور  من  للجماعة  لما  بها  تعمل  التى  المعايير    االجتماعياالجتماعية  واكتساب 

سواء    اإليجابي  الجماعين ال تتحقق إال من خالل التفاعل  االجتماعية والقيم المختلفة ، كما أن سعادة االنسا

إليها عبر مراحل حياته أو الجماعات الكبرى فى المجتمع  ينتمى  على مستوى الجماعات الصغرى التى 

الخدمات   من  الكثير  لتحقيق  للجماعة  يحتاج  الذى  االجتماعية  للخدمة  الهامة  المجاالت  التى  ومن  للفئة 

ة المسنين ، حيث تعتبر ممارسة الخدمة االجتماعية مع كبار السن ممارسة معقده يتعامل معها مجال رعاي

تنطوي على المزيد من المتطلبات التى تحدد أهداف المهنة فى هذا المجال وذلك لتعدد احتياجات المسنين  
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أهدافاً  هناك  يجعل  مما  أخرى  ناحية  من  مخاطر  تواجه  السن  لكبار  فرعية  جماعات  ووجود  ناحية  من 

أدواراً متضاعفة يجب على األخصائيين االجتماعيين القيام بها فى مجال العمل مع المسنين.)أبو المعاطي  و

( على فعالية الجماعة كأداة فى تدعيم ممارسة  2010  سالمكدته دراسة )  أوهذا ما  (  7،  2005وأخرون :  

 المسنين لحقوقهم.

الخدمة االجتماعية التحديث والمعاصرة ،  طريقة العمل مع الجماعات كإحدى طرق    ولقد واكبت  

المهنية  النماذج واالتجاهات والمداخل فضالً عن استراتيجيات وأساليب الممارسة  فقد استحدثت عشرات 

وأدوار جديدة لألخصائيين االجتماعيين الممارسين ، وقد حظيت بقدر وفير فى استحداث نماذج ومداخل 

 ً وتمشيا بها  للعمل  فنية  وأساليب  االنظرية  العلوم  نظريات  فى  التطور  مع  بنظريات    وارتباطها  نسانية 

  نى فى تكوين النماذج من خالل وضع أنماط وأطر جزئية متكاملة تعت ، بدأ االكاديميون والممارسون مختلفة

أو   الفرعية  النماذج  عليها  وأطلق  المهنية  للممارسة  مختلفة  مجاالت  فى  النظريات  هذه  أصول  بتطبيق 

 ( 260،  2014 :تركس ة.) النظرية البيئي

الجوانب  مع  تتعامل  التى  المهن  سواء  المختلفة  المهن  فى  أساسية  عناصر  المهنية  والنماذج 

بالعلوم اإلنسانية منذ أن صاغ "ماكس ويبر")  (   M.Weberاإلنسانية أو الطبيعية ، وقد ارتبط النموذج 

 ( 43، 2003بالنموذج المثالي للمجتمع.) منقريوس : افكاره وتفسيره للتغير االجتماعي من ما اسماه 

 

أن    الرئيسيوالهدف   يمكن  التى  الوسائل  أو  األدوات  بعض  تقديم  هو  العلمية  النماذج  وجود  من 

الفهم لدى   يتعامل معها ، كذلك يمكن لهذه    االجتماعي  األخصائيتسهل عملية  للظواهر والمشكالت التى 

وعندما يهتم بمساعدة   المهنيعندما يخطط للتدخل   االجتماعي  خصائياألالنماذج أن تساهم فى تنظيم عمل  

 ( 267،  2009األعضاء فى مواجهة المشكالت أو الوقاية منها.) أبو النصر: 

أن مهنة الخدمة االجتماعية تواجه    (Hardcastle & Bisman , 2003)وهذا ما تؤكده دراسة  

 المهني داء  تحديات تتطلب االبتكار واستخدام النماذج العلمية المهنية الحديثة التى تسهم فى زيادة فعالية األ

 . االجتماعي لألخصائي

على ضرورة تصميم النماذج التصورية المستحدثة فى بحوث    (2007كما تؤكد دراسة )مشرف  

ال وتدريب  الجماعة  خالل  خدمة  من  عليها  التدريس  هيئة  اعضاء  سيمنارإسادة  تدريب    ،قامة  وكذلك 

الدورات   عقد  خالل  من  الجماعة  خدمة  لطريقة  المهني  للعمل  الممارسين  االجتماعيين  األخصائيين 

 التنشيطية لهم. 

النماذج المهنية العلمية المستخدمة فى الممارسة المهنية للعمل مع جماعات المسنين   تتعدد  ولهذا 

نموذج   المهنية  النماذج  هذه  أمثلة  األزماومن  فى  حل التدخل  نموذج   ، المهام  على  التركيز  نموذج   ، ت 

، وتشير    الخ.....التنموي، النموذج  ، النموذج المعرفي السلوكي  ، نموذج الحياةالتفاعلي نموذج  ال  ،المشكلة  

 النماذج المهنية لخدمة الجماعة فى مجال رعاية المسنين ومن أهمها : بعض الدراسات إلى استخدام 

استهدفت قياس فاعلية نموذج الحياة لمواجهة المشكالت التى   والتي(  2004عبدالرحمن  دراسة )

 يعانى منها المسنين ، وقد أثبتت الدراسة فاعلية النموذج فى مواجهة المشكالت التى تواجه المسنين. 

استهدفت اختبار فاعلية نموذج الحياة فى التخفيف من الضغوط    والتي(  2004  أما دراسة )شومان

 الحياتية للمسنين ، وقد توصلت الدراسة إلى فاعلية النموذج فى التخفيف من الضغوط الحياتية للمسنين. 
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( التى استهدفت التعرف على واقع استخدام األخصائيين االجتماعيين  2009وتأتى دراسة )حسن  

اصة بطريقة خدمة الجماعة فى الممارسة المهنية بالمجال المدرسي ، وقد توصلت إلى  للنماذج العلمية الخ

برنامج تدريبي مقترح لتفعيل استخدام النماذج العلمية لطريقة خدمة الجماعة فى الممارسة المهنية بالمجال  

 المدرسى.

البر   2010واتفقت معها دراسة )حسن  نامج التدريبي  ( التى استهدفت تحديد العالقة بين استخدام 

بالمجال   الجماعة  خدمة  لطريقة  العلمية  النماذج  استخدام  فى  المهارة  االجتماعيين  األخصائيين  واكساب 

االجتماعيين   األخصائيين  اكساب  إلى  يؤدى  التدريبي  البرنامج  استخدام  أن  إلى  توصلت  وقد   ، المدرسي 

النموذج   استخدام  فى  التركي  السلوكي  المعرفيالمهارة  ونموذج   ،، المهام  على  األهداف   ز  ونموذج 

 االجتماعية. 

التفاعل    )  James ,2010)وتمكنت دراسة     بناء عالقات    االجتماعيمن معرفة دور نموذج  فى 

اجتماعية ايجابية مشتركة بين المسنين وأن هذه العالقات ساعدت المسنين فى التخفيف من مشاكلهم وأيضاً  

 منحتهم الفرصة الستعادة خبراتهم السابقة من أجل االستفادة منها فى المؤسسة والمجتمع.

)تركس   دراسة  التدريب 2014وأشارت  االحتياجات  أهم  على  التعرف  إلى  النما(  لممارسة  ذج ية 

ومجال   الشباب  ومجال  المدرسي  بالمجال  الجماعات  مع  العمل  طريقة  فى  الثقافية    النواديالمهنية 

للنماذج   يساعد األخصائيين االجتماعيين لممارستهم  برنامج تدريبي مقترح  إلى  واالجتماعية ، وتوصلت 

 المهنية فى طريقة العمل مع الجماعات. 

( استهدفت تحديد العالقة بين ممارسة نموذج التركيز على المهام فى  2016   شرقاويأما دراسة )

إلى   الدراسة  توصلت  وقد   ، المسنين  جماعات  لدى  االجتماعية  المسئولية  وتنمية  الجماعة  وجود  خدمة 

  عالقة ذات داللة احصائية بين استخدام النموذج واهتمام األعضاء بإنجاز مسئولياتهم االجتماعية.

أيضاً  و تطورت  فقد  االجتماعية  الخدمة  مهنة  إحدى طرق  الجماعات  العمل مع  كانت طريقة  لما 

وتحاول   ، بها  خاصة  ومهنية  عملية  نماذج  لها  الطريقة  وأصبحت   ، المهنة  به  تمر  الذى  للتطور  ووفقاً 

التى العالمية  المتغيرات  تساير  أن  تستطيع  لكى  وذلك   ، المجاالت  مختلف  فى  فعاليتها  بها   اختبار  تمر 

 ( (Meares & Bravin : 2000,281 مختلف دول العالم.

فى ممارسة مهنة الخدمة االجتماعية فى    األساسيفاألخصائي االجتماعي هو العنصر     وبالتالي

،    يأ المجاالت  من  المسنين    لتيوامجال  رعاية  مجال  بممارسته   حدهاايعتبر  االهتمام  من  البد  كان   ،

للنماذج المهنية التى تساعده على اداء أدواره المهنية داخل مؤسسات رعاية المسنين على أعلى مستوى.)  

   (246،  2008 :عوض  

العمل مع جماعات المسنين  ال يمكن أن تتحقق بدون التزامه باالطار   لألخصائيوالصفة المهنية  

وتحسين خدماته    القيمي أدائه  فاعلية  يزيد من  الذى  األمر  الطريقة  وأساليب  ونماذج  باستخدام مهارات   ،

وهذا  ، الرشيدى  المقدمة   " عليه  أكد  نجاح عمل  أ " ب1996ما  يتوقف    االجتماعي  األخصائين  فى مهنته 

على ما لديه من مهارات ونماذج وأدوات ، وفى استخدامه لهذه المهارات والنماذج اثناء عمله مع األفراد  

 والجماعات والمجتمعات. 
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االجتماعي للنماذج المهنية مع جماعات   األخصائي وتشير بعض الدراسات إلى ضرورة ممارسة  

 المسنين ومنها: 

العمل مع الجماعات   ألخصائيوقد استهدفت تحديد االحتياجات التدريبية  (  2004  دراسة )عبدهللا

للتخفيف من حدة المشكالت االجتماعية لدى المسنين ، وأكدت الدراسة أيضاً على أهمية طريقة العمل مع 

 الجماعات فى مواجهة تلك المشكالت.

)على دراسة  التوصل  2006أما  استهدفت  الجماعة إلى  (  خدمة  أخصائي  لدور  مقترح  تصور 

باستخدام نموذج األزمة فى مواجهة مشكلة إساءة كبار السن ، وتوصلت الدراسة إلى وضع هذا التصور  

 المقترح . 

دراسة تمكنت  مع 2006)السيد   وقد  العمل  أخصائي  لتأهيل  المهنية  المستلزمات  تحديد  من   )

، البرنامج ، المهارات المهنية ، وقامت بتصميم النظرياعات المسنين فى مستلزمات متعلقة باالطار  جم

 الذى يعمل مع جماعات المسنين. االجتماعي األخصائيتصور مقترح لبرنامج لتأهيل 

دراسة    دور  (Koren , 2008وتأتى  على  التعرف  استهدفت  التى  دار    أخصائي(  فى  الجماعة 

للمسنين ، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من األدوار كالمدافع والخبير والمعالج ، وأيضاً بينت قامة  اإل

واأل والنماذج  المهارات  من  العديد  مع الدراسة  تعامله  عند  األخصائي  بها  يلتزم  أن  يجب  التى  ساليب 

   المسنين.

الجماعة من أجل    ألخصائي  القيميلى االلتزام  ( من التعرف ع2010  شرقاوي كما تمكنت دراسة )

للمسنين الحياة  نوعية  دراسة  ،  تحسين  أيضا  االخصائيين  2012)ناصف    وتمكنت  استخدام  تقويم  من   )

 االجتماعيين لمهارات العمل مع الجماعات بأندية المسنين.

 االجتماعي   لألخصائي( استهدفت التعرف على أهم االحتياجات المهارية    2015أما دراسة )محمد 

فى مجال رعاية المسنين ، واستنتجت الدراسة أن من أهم المعوقات هى قصور المعارف والقيم الالزمة  

فى مجال المسنين ، نقص المعرفة بالمداخل والنماذج  المهنيللعمل فى مجال المسنين ، النقص فى اإلعداد 

 والنظريات العلمية المناسبة لمجال المسنين.

ثم   لتنمية    فأخصائيومن  المسنين  مع  المهنية  النماذج  ممارسة  إلى  يسعى  الجماعات  مع  العمل 

المهنية فى بناء وإقامة شبكة عالقات اجتماعية مع األفراد كفاءتهم االجتماعية من خالل استخدام النماذج  

يستطيعوا   حتى  بكفاءة  أدوارهم  أداء  على  ومساعدتهم  المتنوعة  مشكالتهم  وحل  بهم  مجابهة المحيطين 

الضغوط الحياتية المختلفة وتحمل مسئولياتهم المنوطة بهم داخل المجتمع والعمل على انقاذهم من الدخول 

 ومساعدتهم على غرس مشاعر االنتماء نحو مجتمعهم.  االجتماعيفى دائرة التهميش واالستبعاد 

صورة مباشرة  تضح عدم وجود دراسات تناولت الموضوع الراهن ب ي وبتحليل الدراسات السابقة  

ولكن توجد العديد من الدراسات المرتبطة بممارسة النماذج المهنية فى طريقة العمل مع الجماعات من قبل 

االكاديميين ولن يتطرق أحد الباحثين حول ممارسة األخصائيين االجتماعيين الممارسين الفعليين فى مجال  

 قة العمل مع الجماعات . رعاية المسنين على كيفية تطبيق النماذج المهنية فى طري
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الممارسة  بناء  فى  تسهم  التى  الموجهات  باعتبارها من  المهنية  النماذج  بأهمية  الباحث  يؤمن  كما 

ب  المسنين  ومجال رعاية   ، بعامة  المختلفة  المجاالت  فى  االجتماعية  للخدمة  تكون  المهنية  ، حيث  خاصة 

وتسا   ، المجتمع  وثقافة  وقيم  المجال  بطبيعة  المهنية  مرتبطة  النماذج  ممارسة  تفعيل  فى  الدراسة  هذه  عد 

باألسلوب العلمى والمهني السليم فى بحوث العمل مع جماعات المسنين مما يساعد فى بناء نماذج علمية 

 فى المستقبل القريب. 

 المهنية  أهمية ممارسة النماذجوانطالقاً من الطرح السابق من دراسات سابقة وأطر نظرية ومن  

 ، فلقد تبلورت مشكلة الدراسة فى اإلجابة على التساؤل التالي :  لطريقة العمل مع الجماعات 

 ما متطلبات ممارسة األخصائي االجتماعي للنماذج المهنية مع جماعات المسنين؟ 

 أهمية الدراسة: ثانياً : 

 دوات باعتبارها من أهم األايمان الباحث بأهمية النماذج المهنية فى بحوث طريقة العمل مع الجماعات   .1

 مجال رعاية المسنين.فى  االمهنية التى تساعد فى الكشف عن واقع الممارسة وتفعيله

على أهمية ممارسة النماذج المهنية لطريقة العمل مع الجماعات بمجال رعاية المسنين ، الدراسة  تؤكد   .2

 ة اكاديمية ومهنية. وبمتابع اً وخاصة اذا قام األخصائيين االجتماعيين بممارستها فعلي

ألخصائي  ل  الالزمة(  القيميةوالمهارية  وتساهم هذه الدراسة فى الكشف عن بعض المتطلبات )المعرفية   .3

تفعيلها فى المرحلة   النماذج المهنية للعمل مع جماعات المسنين وذلك بهدف  االجتماعي عند ممارسة 

 القادمة. 

العتبارات انسانية ولكن لكونهم طاقة بشرية يجب عدم اغفالها بل  ن االهتمام بقضايا المسنين ليس فقط أ .4

 اعطاءها الفرصة للمشاركة فى المجاالت المختلفة داخل المجتمع. 

 أهداف الدراسة:ثالثاً : 

 تحديد واقع ممارسة األخصائي االجتماعي للنماذج المهنية مع جماعات المسنين.  -1

 للنماذج المهنية مع جماعات المسنين.تحديد متطلبات ممارسة األخصائي االجتماعي   -2

 للنماذج المهنية مع جماعات المسنين. تحديد معوقات ممارسة األخصائي االجتماعي  -3

 للنماذج المهنية مع جماعات المسنين. تحديد المقترحات الالزمة لتفعيل ممارسة األخصائي االجتماعي  -4

برنامج -5 االجتماعي    مقترح  تدريبي  تصميم  األخصائي  ممارسة  جماعات  لتفعيل  مع  المهنية  للنماذج 

 المسنين. 

    تساؤالت الدراسة:رابعاً : 

 ما واقع ممارسة األخصائي االجتماعي للنماذج المهنية مع جماعات المسنين؟   -1

 ما متطلبات ممارسة األخصائي االجتماعي للنماذج المهنية مع جماعات المسنين؟   -2

 ما معوقات ممارسة األخصائي االجتماعي للنماذج المهنية مع جماعات المسنين؟  -3

 ما المقترحات الالزمة لتفعيل ممارسة األخصائي االجتماعي للنماذج المهنية مع جماعات المسنين؟  -4
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 الدراسة: مفاهيم خامساً : 

 Requirementsمفهوم المتطلبات : -1

تشير معاجم اللغة إلي أن كلمة "طلب" تعني محاولة وجدان الشيء وأخذه ... و"المطالبة " أن تطالب  

 (  601 ،1988: إنسانا بحق لك عنده ، وال تزال تطالبه به. )منظور

بأنه الشيء الذى يشترط توافره أو يحتاج اليه وهو   Requirementأما معجم ويبستر يعرف المتطلب  

ويشير معجم " أكسفورد " إلي أن المتطلب هو الشيء الذي (  Webster’s: 1993, 814  شرط مطلوب.)

   (  Oxford:,1993 2557يستلزم وجوده أو هو شرط يجب توفيره أو اإلذعان له. ) 

         يه أو نبحث عنه لتحقيق غرض ما. إلما تحتاج    ءشي كما تحدد المتطلب فى معجم " لونج مان" بأنه       

 (Longman: 2001, 564 )  

   El maw rid: 2008, 624 )يضاً يعرفه قاموس المورد بأنه حاجة وشرط أساسي مستلزم.)أ

الذي    "بدوي" ويري   الشخص  في  المطلوبة  البدنية  واالستعدادات  العقلية  المؤهالت   " المتطلبات هي  أن 

 (  1998،355: بدوي) سيوكل إلية وظيفة ما .

والتنسيق    للربط  التعاونية  والجهود  والبرامج  اتاحتها  يمكن  التى  أو  القائمة  المواد  تحديد  هى  وكذلك 

االزدواج والصراع والتنافس وتحديد مدى نطاق ونوعية الخدمات التى  لهذه الموارد ، حتى يمكن تجنب  

كما أنها : مجموعة الصفات والخصائص والعناصر التي تتجمع وتتألف  .    (526،  2000:   تقدم.)السكرى

وتتوافر معا في األفراد وفق ظروف مختلفة وتعد بمثابة محددات للسلوك الظاهري وتمثل ركائز ثابتة في 

 ( 675،  2000: ة .)سالم تكوين الشخصي

توافرها    الالزم  والقيمية  والمهارية  المعرفية  الشروط  هى  الحالية  الدراسة  فى  بالمتطلبات  ويقصد 

 جماعات المسنين.مع لتطوير ممارسة األخصائي االجتماعي للنماذج المهنية 

 ويحدد الباحث المتطلبات وفقا لهذه الدراسة فيما يلى :

ب  -أ المعرفية  ج المتطلبات    -المتطلبات  القيمية  -المهارية  التى    المتطلبات  عليها  )الدرجة  يحصل 

  لمعرفة هذه المتطلبات(. –المستجيبون على استمارة االستبيان المستخدمة فى هذه الدراسة 

   Professional Modelsمفهوم النماذج المهنية :   -2

مثالً يستخدم نموذج الحياة البشرية ذاتها   االجتماعي فاألخصائييعرف النموذج على أنه )يمثل الحقيقة( 

:  ألنه يمثل تفاعل القوى في المجتمع الذى يعيش فيه العميل ، والذى يؤثر فيه العميل ويتأثر به.)درويش

1998 ،107  )  

وأيضاً هو نمط العالقة التصورية الذى يتم تكوينه لتقليد أو نسخ أو ايضاح نموذج العالقات التى تقوم بين  

، والنموذج هو   االجتماعيأحد الباحثين ، ومثال ذلك نماذج السلوك االجتماعي ، نماذج البناء مالحظات 

( 324، 2000  :تصور للواقع.)السكرى   

فالنموذج بناء متكامل يعتمد على القدرات الذهنية والخبراء المهنية يتضمن األهداف واالجراءات 

المجتمع( من   –الجماعة  –والمستهدفين من الممارسة )العميل  األخصائيوالممارسات التى يقوم بها 

(  39، 2003 :خالل موجهات عملية مهنية.)منقريوس    
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للممارسة المهنية يتضمن تحديد المتغيرات األساسية للممارسة ويوضح أهداف  علميوكذلك هو إطار 

وينظر  (233، 2009:وتكنيكات وأدوات الممارسة المهنية.)حبيب  واستراتيجيات التدخل ومجاالت  

البعض للنماذج على أنها أنماط من العالقات التى وضعت لتوضيح جزء محدود من الواقع ، والتي وجد  

( 267،  2009: ترشد في دراسة وفهم هذا الواقع.)أبو النصر أنها مفيدة و   

النظرية ، ويمكن االسترشاد بالنموذج فى   التوجيهات ونستخلص أن النموذج هو عبارة عن مجموعة من 

اتجاه معين ، يمكن من خالله االستناد على مجموعة من األفكار والمبادئ والمداخل التى تقضى على 

 إحداث تغيير.

ث بالنماذج المهنية فى الدراسة الراهنة : عبارة عن مجموعة من االفتراضات النظرية  ويقصد الباح

ترتبط بأهداف ونتائج بحوثهم العلمية   والتيوالمهنية النابعة من خبرات االكاديميين والباحثين العلميين 

رعاية  مجال  وتعالج قصور معين أو قضية ما فى واقع الممارسة المهنية لطريقة العمل مع الجماعات فى

 المسنين. 

 ويمكن للباحث وضع تعريف إجرائي للنماذج المهنية كم يلي: 

بناء فكرى قائم على مكونات مهارية واستخدامات لقدرات ذهنية تصور الواقع التطبيقي.  -1  

يمكن االعتماد عليها واستخدامها فى مواقف ومشكالت مهنية متنوعة.  -2  

األخصائي االجتماعي بمبادئ واجراءات وأدوار محددة فى العمل مع يلتزم فيها خطوات عملية   -3

 جماعات المسنين. 

 

 Elderly Groups مفهوم جماعات المسنين:-3

المسن هو الشخص الذى بلغ من العمر ستين عاماً طبقاً للتشريعات السائدة وقد انخفضت درجة أدائه طبقاُ 

تطلبات حياته الذاتية  لمقومات شخصيته الجسمية والعقلية والثقافية بشكل مستمر خالل م

( 416، 2014 :واالجتماعية.)منقريوس    

لمؤسسات االيوائية للمسنين بغرض استخدام أما جماعات المسنين هى الجماعات التى تتكون فى ا

العالقات االجتماعية بين اعضائها وتوجيه هذه العالقات بما يساعد على تنمية شخصياتهم وتحقيق  

( 160، 2006 : السيد األغراض المشتركة للجماعة والتي تنحصر فى اآلتي :)   

اشباع االحتياجات العاطفية لدى األعضاء المسنين. -أ  

ة لألعضاء لتكوين عالقات اجتماعية جديدة.اتاحة الفرص-ب   

تقوية وتحسين العالقات االجتماعية بين المسنين. -ج  

ايجاد الفرص لتحمل المسئولية واستعادة القيادة التى شعر بفقدها بعد كبر سنه. -د   

التنفيس عن مشاعر المسن فى حرية وصراحة.-ه  

وبعضهم.تبادل الرأى والمشورة والتجربة بين المسنين  -و  

ايجاد التنافس بين الجماعات وبعضها. -ز  

شغل وقت الفراغ بطريقة ايجابية. -ح  

االستمتاع بالخدمات الترويحية فى شكل جماعي. -ط  

 ويمكن تعريف جماعات المسنين اجرائياً كما يلى : 

جماعات صغيرة الحجم يتوافر فيها قدر كبير من التماسك بين اعضائها. -1  

بدور الرعاية . التفاعل االجتماعي بين أعضائها تتسم هذه الجماعات ب -2  

.وعلى تحقيق أهدافها يعمل معها أخصائي اجتماعي يساعدها على تصميم برامجها وتنفيذها-3  



 Assi HSAA, Professional Model 

Volume 4 , Issue 1 

 

122 

 

 جراءات المنهجية: اإلسادساً : 

الدراسة    الدراسة:  نوع (1) هذه  الدراسات  إتنتمي  التحليليةلي  متطلبات   والتي  الوصفية  تحديد  تستهدف 

 األخصائي االجتماعي للنماذج المهنية مع جماعات المسنين. ممارسة 

تعتمد هذه الدراسة على منهج المسح االجتماعي الشامل من خالل الحصر الشامل    منهج الدراسة : (2)

العاملين  االجتماعيين  المسنين  لألخصائيين  جماعات  القاهرة    مع  بمحافظتي  المسنين  رعاية  بدور 

 والجيزة. 

االجتماعيين  :  الدراسة    دواتأ (3) األخصائيين  على  طبقت  استبيان  استمارة  على  الدراسة  اعتمدت 

بدور رعاية المسنين ، حيث قام الباحث بإعداد هذا االستمارة من خالل  مع جماعات المسنين  ينالعامل

 الخطوات اآلتية: 

فى ضوء ) المراجع العلمية المتخصصة  تم تحديد المعلومات األساسية المرتبطة بتساؤالت الدراسة   -1

الدراسات السابقة التى اهتمت بالنماذج    –فى طريقة العمل مع الجماعات التى تناولت النماذج العلمية  

المسنين   رعاية  ومجال  الجماعات  مع  العمل  طريقة  فى  المقاييس    -العلمية  بعض  من  االستفادة 

 واستمارات االستبيان المرتبطة بموضوع الدراسة(

وقد تضمنت االستمارة فى صورتها النهائية المحاور التالية:  -2  

 البيانات األولية  -أ

 . تبطة بواقع ممارسة األخصائي االجتماعي للنماذج المهنية مع جماعات المسنينمربيانات  -ب 

 . بيانات مرتبطة بمتطلبات ممارسة األخصائي االجتماعي للنماذج المهنية مع جماعات المسنين  -ج

   .ممارسة األخصائي االجتماعي للنماذج المهنية مع جماعات المسنينمعوقات ب  مرتبطة بيانات  -ـ ه

 . لتفعيل ممارسة األخصائي االجتماعي للنماذج المهنية مع جماعات المسنينمقترحات  -و

 صدق االستمارة:  -

( من أعضاء هيئة التدريس بكلية الخدمة 10تم عرض االستمارة على عدد )  صدق المحكمين:    -أ

السـالمة اللغويـة االجتماعية جامعة حلوان وجامعة أسوان ، إلبداء الرأي في صالحية االستمارة من حيث 

للعبارات من ناحية وارتباطها بمتغيرات الدراسة من ناحية أخرى، وقد تم االعتماد على نسبة اتفاق ال تقل 

%(، وقد تم حذف بعض العبارات وإعادة صياغة البعض، وبناء على ذلك تم صـياغة االسـتمارة 88عن )

 في صورتها النهائية.

والذي تمثل في قيام الباحث بحسابه عن طريق الجذر التربيعي لمعامل  الذاتي االحصائي:  صدقال -ب

ثبات التجزئة   الجذر التربيعي لمعامل( ، أما    9.43، وبالتالي هو )لالستمارة  (ألفا كرونباخ ) ثبات  

( وهى نسبة عالية تجعل االستمارة صالحة للتطبيق والقياس.  9.49وهو  )   النصفية  

:    -ج الداخلي  االتساق  بتطبيق  صدق  الباحث  قام  الدراسة  ألداة  الداخلي  االتساق  صدق  من  للتحقق 

االستمارة علي عينه من األخصائيين االجتماعيين من غير عينة الدراسة لهم نفس خصائص عينة الدراسة 

( وتم  10وعددهم   ، للبعد  الكلية  والدرجة  العبارة  بين  العالقة  إيجاد  وتم   ، مفرده  التي (  العبارات  حذف 

 (  0.5حصلت علي درجة ارتباط أقل من )
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 ( 10)ن= األخصائيين االجتماعيين  يوضح صدق االتساق الداخلي الستمارة (1جدول رقم  ) 

 معامل االرتباط األبعاد م

**0.983 استمارة األخصائيين االجتماعيين 1  

 ( 0.05)(                * معنوي عند 0.01** معنوي عند ) 

(، ممـا    0.01( أن قيم معامل االرتباط الناتجـة مرتفعـة ودال عنـد مسـتوى معنويـة )   1يوضح الجدول رقم )  

 يشير إلى صدق االستمارة بدرجة مناسبة  يمكن االعتماد على نتائجها. 

 

 : االستمارة ثبات  -

وتم الحصول على    spss)برنامج )تم استخدام معامل الثبات للمقياس باستخدام  :    ألفا كرونباخطريقة    -أ

 تمتع بدرجة ثبات عالية.ت ستمارة( ، وهذا يدل على أن اال 0.89معامل ثبات المقياس )  

نصفية -ب  التجزئة  ثبات    طريقة  حساب  تم  في    االستمارة:  المتمثلة  النصفية  التجزئة  طريقة  باستخدام 

 ( وهو معامل ارتباط دال احصائياً. 0.90 التوصل إلي معامل ارتباط قدره ) معادلة سبيرمان براون ، وتم

 

 مجاالت الدراسة:  (4)

القاهرة والجيزة ، وكان عددها    بمحافظتيدور رعاية المسنين  طبقت الدراسة على    المجال المكاني: -أ

 سبعة وستون دار بمحافظة القاهرة ، وخمسة عشر دار بمحافظة الجيزة. 

البشرى: -ب  العاملين  المجال  االجتماعيين  االخصائيين  جميع  على  الدراسة  تطبيق  جماعات    تم  مع 

اجتماعي كما هو مبين   أخصائي(  82القاهرة والجيزة وعددهم )   بمحافظتيبدور رعاية المسنين    المسنين  

 :   التاليبالجدول 

عدد األخصائيين  

 االجتماعيين 

  العاملين مع جماعات  

 المسنين 

عد األخصائيين  إجمالي

 االجتماعيين 
 م  المؤسسات  العدد

67 84 67 
دور رعاية المسنين  

 بالقاهرة 
1 

15 15 15 
دور رعاية المسنين  

 بالجيزة 
2 

  المجموع   99 82
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 :للدراسة نتائج إحصائية ترتبط بوصف المجال البشرى -

 82ن=  ""يوضح النوع والسن والمؤهل الدراسي ومدة العمل لألخصائيين االجتماعيين ( 2جدول رقم )  

 النسبة المئوية  ك النوع  م

 47.5 39 ذكر  1

 52.5 43 أنثي  2

 % 100 82 إجمـــــــــــــــــــالي 

 النسبة المئوية  ك السن  م

 29.3 24 سنة  30أقل من  1

 47.5 39 سنه  40سنة ألقل من  30من  2

 12.2 10 سنه  50ألقل من  40من  3

 11 9 سنه فأكثر  50من  4

 % 100 82 إجمـــــــــــــــــــالي . 

 النسبة المئوية  ك المؤهل الدراسي  م

 76.8 63 بكالوريوس في الخدمة االجتماعية  1

 8.5 7 ليسانس آداب قسم اجتماع  2

 9.7 8 دبلوم دراسات عليا في الخدمة االجتماعية 3

 5 4 ماجستير في الخدمة االجتماعية  4

 - - دكتوراه في الخدمة االجتماعية  5

 % 100 82 إجمـــــــــــــــــــالي 

 المئوية النسبة  ك سنوات الخبرة  م

 15.8 13 سنوات 5أقل من  1

 25.6 21 سنوات  10سنوات ألقل من 5من  2

 45.1 37 سنه  15سنوات ألقل من  10من  3

 13.5 11 سنة فأكثر  15 5

 % 100 82 إجمـــــــــــــــــــالي . 

بينما   ،%(52.5أكبر نسبة من األخصائيين االجتماعيين إناث بنسبة )  أنالجدول السابق يتبين من  

%( منهم ذكور، ويرجع ذلك وفقاً للبيان اإلحصائي الخاص بدور رعاية المسنين بمحافظتي  47.5نسبة ) 

 .2020/ 2019القاهرة والجيزة لعام  

سنه(  وجاءت   40ألقل من    30أن اكثر نسبة من األخصائيين االجتماعيين تتراوح أعمارهم )من   -

سـنه( سـنة وجـاءت فـى المرتبـة الثانيـة بنسـبة   30يليهـا )أقـل مـن    ،%(47.5فى المرتبة األولى بنسـبة )

، والـذين   المحـدودة  وهذا يوضح أن هؤالء االخصائيين االجتماعيين فئة شـبابية ذوى الخبـرة  ،%(29.3)

خـالل الـدورات التدريبيـة مـن أجـل يحتاجون إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء والمتابعـة المسـتمرة مـن 

 .اكسابهم الخبرات والمهارات المهنية حتى يستطيعوا ممارسة النماذج المهنية للعمل مع جماعات المسنين

أن أكثر نسبة من األخصائيين االجتماعيين حاصلين علي بكالوريوس خدمة اجتماعية وجاءت فى  -

وهذا يؤكد على أهمية الدور المهني الذى يقوم به األخصائي االجتماعي  ،  %(76.8المرتبة األولى بنسبة )

 %( 9.7دبلوم دراسات عليا في الخدمة االجتماعية بنسـبة )وجاء فى المرتبة الثانية    بدور رعاية المسنين،

وهذا يدل على كلما حصل األخصائي االجتماعي على درجات علمية في الدراسات العليا كلما ساعد ذلك   ،

 لى صقل خبراته ومعارفه ومهاراته في العمل مع جماعات المسنين.ع



 Assi HSAA, Professional Model 

Volume 4 , Issue 1 

 

125 

 

سنوات    10أن غالبية األخصائيين االجتماعيين لديهم خبرة بالعمل حيث تتراوح سنوات الخبرة ) -

سنوات(   10سنوات ألقل من    5%( فى المرتبة األولى ، يليها الفترة )من  45.1سنه( بنسبة )  15ألقل من  

ويشير ذلك إلى توافق سن األخصائيين االجتماعيين مع سنوات ،    %( فى المرتبة الثانية25.6)       بنسبة

 .خبراتهم كما هو موضح بالجدول 

    2020/   9  / 22 حتى 2020/   6 /  15من    جمع البيانات فترة  المجال الزمني: -ج

 : الدراسة نتائج سابعاً : 

 التساؤل األول ومؤداه:ترتبط باإلجابة على  نتائج احصائية -

 واقع ممارسة األخصائي االجتماعي للنماذج المهنية مع جماعات المسنين ؟   ما   -

 82ن=  "يوضح معرفة األخصائي االجتماعي بالنماذج المهنية للعمل مع جماعات المسنين "( 3جدول رقم ) 

 النسبة المئوية  ك االستجابة  م

 82.9 68 نعم 1

 17.1 14 ال  2

 % 100 82 إجمـــــــــــــــــــالي 

 النسبة المئوية  ك السن  م

المهنية  الذين لديهم معرفة بالنماذج األخصائيين االجتماعيين نسبة أن الجدول السابق  يتضح من 

%( ليس لديهم معرفة بتلك  17.1نسبة )   أنفى حين %(  82.9بنسبة )   كانت للعمل مع جماعات المسنين  

يدل على وتفسر هذه النتائج بأن هناك معرفة بالنماذج ولكن ليست معرفة عميقة عنها ، وهذا  النماذج ،

فى الممارسة  كل ما هو جديد بعض األخصائيين االجتماعيين فى محاولة التعرف على  اهتمام واجتهادات 

 .مع جماعات المسنين المهنية 

بالنمـاذج المهنيـة للعمـل مـع  جماعـات  ة األخصـائي االجتمـاعي"يوضح مصادر معرف(   4)    جدول رقم

 82ن=المسنين 

 النسبة  التكرارات  المصادر م

ب 
تي
تر
ال

 

 5 9.7 8 االلتحاق بالدراسات العليا  1

 6 8.5 7 الدورات التدريبية  التي حصلت عليها للعمل مع جماعات المسنين 2

 1 32.9 27 المراجع والدراسات السابقة المتخصصة في خدمة الجماعة 3

 4 12.2 10 أشرافي على تدريب طالب الخدمة االجتماعية  بمجال رعاية المسنين 4

 7 5 4 بعض الزمالء الملتحقين بالدراسات العليا  5

 3 14.6 12 المواقع االلكترونية العلمية المتخصصة في مجال رعاية المسنين 6

 2 17.1 14 الندوات والمحاضرات المتخصصة  للعمل مع جماعات المسنين 7
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أن أكثـر المصـادر التـي يسـتخدمها األخصـائيين االجتمـاعيين لمعرفـة الجـدول السـابق    يتبين من 

 المراجع والدراســات الســابقة المتخصصــة فــي خدمــة الجماعــةالنماذج المهنية للعمل مع جماعات المسنين  كانت  

الندوات والمحاضــرات المتخصصــة  للعمــل مــع جماعــات أما    في الترتيب األول ،  وجاءت %(  32.9وذلك بنسبة )

المواقــع االلكترونيــة العلميــة المتخصصــة فــي يليهـا %( ، 17.1في الترتيب الثاني وذلك بنسـبة )جاءت    نالمسني

مجال رعاية المسنين ثم أشرافي على تدريب طالب الخدمة االجتماعيــة  بمجــال رعايــة المســنين ثــم االلتحــاق بالدراســات 

المسنين وفى الترتيب األخيــر بعــض الــزمالء الملتحقــين  العليا ثم الدورات التدريبية التي حصلت عليها للعمل مع جماعات

بالدراسات العليا ، وتدل هذه النتائج على مهارة االخصائيين االجتماعيين في استخدام المصادر العلميــة التــى تمكــنهم مــن 

الــدورات ظهــور احتيــاج إلــى التعرف على النمــاذج العلميــة لطريقــة العمــل مــع الجماعــات ، وبتفســير هــذه النتــائج أي ــا 

   التدريبية وااللتحاق بالدراسات العليا لزيادة خبراتهم وصقل مهاراتهم كأحد المصادر الهامة في هذا المجال. 

 82ن=   " استخدم النماذج المهنية في العمل مع جماعات المسنين"يوضح (5جدول رقم )  

 النسبة المئوية  ك االستجابة  م

 40.2 33 نعم 1

 59.8 49 ال  2

 % 100 82 إجمـــــــــــــــــــالي 

 النسبة المئوية  ك السن  م

األخصائيين االجتمـاعيين ال يسـتخدمون تلـك من  %(  59.8نسبة )    أن  الجدول السابق  يتضح من   

النمـاذج المهنيـة فـي العمـل مـع   وايسـتخدم%(    40.2نسـبة )  فـى حـين أن  وهى نسبة عاليةاً  النماذج نهائي

، وتعبر هذه النتائج عن واقع غير مرضـى يتطلـب اسـتخدام النمـاذج المهنيـة لطريقـة جماعات المسنين ،  

يؤكد ذلك على وجود فجوة واسعة بين النظرية والتطبيق العمل مع الجماعات بمجال رعاية المسنين ، كما  

وهـذا دليـل علـى ضـرورة معرفـة ع جماعـات المسـنين ،  فيما يتعلـق بممارسـة النمـاذج المهنيـة للعمـل مـ

، وتتوافـق هـذه   متطلبات ممارسة االخصائيين االجتماعيين للنماذج المهنية للعمـل مـع جماعـات المسـنين

إلى ضـرورة اسـتخدام النمـاذج " Hardcastle & Bisman ,2003النتائج مع ما أشارت عليه دراسة " 

 العلمية المهنية الحديثة التى تسهم فى زيادة فعالية األداء المهني لألخصائي االجتماعي. 

 82ن= ""يوضح أكثر النماذج المهنية استخداماً  للعمل مع جماعات المسنين ( 6جدول رقم )    

 النسبة  التكرارات  النماذج  م

ب 
تي
تر
ال

 

 6 3.7 3 النموذج التنموي  في خدمة الجماعة 1

 5 6.1 5 نموذج المعرفي السلوكيال 2

 2 25.6 21 نموذج التركيز على المهام  3

 4 14.6 12 نموذج حل المشكلة 4

 3 17.1 14 نموذج الحياة –التفاعلي نموذج ال 5

 1 32.9 27 نموذج التدخل في األزمات 6

أن أكثر النماذج المهنية استخداماً  للعمل مع جماعات المسنين من وجهة   يتبين من الجدول السابق 

%( ، 32.9وذلك بنسبة )في الترتيب األول  نموذج التدخل في األزمات نظر األخصائيين االجتماعيين كان  

لمعرفـي انمـوذج الوجـاء %( ، 25.6فـي الترتيـب الثـاني وذلـك بنسـبة )  نموذج التركيز على المهامويليه  
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فـي   جـاء  النمـوذج التنمـوي فـي خدمـة الجماعـةأما  %( ،  6.1في الترتيب الخامس وذلك بنسبة )  السلوكي

، وهـذا يشـير إلـى أهميـة النمـاذج المهنيـة فـى الممارسـة %( 3.7الترتيب السادس واألخير وذلك بنسـبة )

لخدمة االجتماعية كعامة ، وطريقة العمل مع الجماعات خاصة وربطها باالتجاهات الحديثة المهنية لمهنة ا

 للممارسة المهنية بمجال رعاية المسنين.

لنمــاذج المهنيــة للعمــل مــع جماعــات ل األخصــائي االجتمــاعي "يوضــح واقــع ممارســة(7جــدول رقــم )

 82ن= المسنين"

 واقع الممارسة  م

 االستجابات 

مجموع 

 األوزان 

المتوسط 

 المرجح 

  االنحراف

ب  المعياري 
تي
تر
ال

 

 نعم 
احيان 

 ا
 ال

 ك ك ك

1 
أحدد النموذج المناسب الذى يتناسب مـع 

 احتياجات  جماعات المسنين       
23 22 37 150 1.83 843. 4 

2 
أهـــــتم بممارســـــة النمـــــاذج المهنيـــــة 

 المستحدثة مع جماعات المسنين   
17 30 35 146 1.78 770. 7 

3 
اختيار النموذج المهني الذى يتناسب مع 

 أهداف المؤسسة التى اعمل بها 
20 23 39 145 1.77 821. 8 

4 

ــم  ــي فه ــة ف ــاذج المهني ــى النم ــد عل اعتم

وتفسـير المواقـف المهنيـة مـع جماعـات 

 المسنين            

24 29 29 159 1.94 807. 2 

5 
اتبع الخطوات المهنيـة لتطبيـا النمـوذج 

 في الموقف المهني مع جماعات المسنين
 م  8 .725 1.77 145 33 35 14

6 
أعد التقارير الدورية لممارستي للنمـاذج 

 المهنية مع جماعات المسنين            
 م  4 .681 1.83 150 27 42 13

7 
أحــرع علــى تقــويم نتــائج ممارســتي 

 للنماذج المهنية مع جماعات المسنين        
14 34 34 144 1.76 730. 10 

8 
المرونة في ممارسة النمـاذج بمـا يـتالئم 

 المسنين والبيئة المحيطة بهممع ظروف 
15 35 32 147 1.79 733. 6 

9 

ــة  التنــوع فــي اســتخدام االســاليب المهني

المختلفــة اثنــاء ممارســة النمــاذج مــع 

 المسنين

23 28 31 156 1.90 811. 3 

10 

توظيــــف مهــــارات النمــــوذج المهنــــي 

المســــتخدم لتنميــــة قــــدرات جماعــــات 

 المسنين

28 25 29 163 1.99 839. 1 

 0.776 1.84 اإلجمالي 
مستوى 

 متوسط 

أن مستوى واقع ممارسة النماذج المهنية للعمـل مـع جماعـات المسـنين   يتضح من الجدول السابق 

توظيـف مهـارات ، حيث جـاء  (0.776وإنحراف معياري )1.84=    الوزني)متوسط(، حيث أن المتوسط  

( 1.99فـى المرتبـة األولـي بمتوسـط حسـابي )النموذج المهني المستخدم لتنمية قدرات جماعات المسـنين  
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فى المرتبـة الثانيـة اعتمد على النماذج المهنية في فهم وتفسير المواقف المهنية مع جماعات المسنين وجاء  

وذج المهنـي الـذى يتناسـب مـع أهـداف ، وجـاء فـي نهايـة الترتيـب اختيـار النمـ(  1.94بمتوسط حسابي )

المؤسسة التى اعمل بها ، اتبع الخطوات المهنية لتطبيق النموذج في الموقف المهني مع جماعات المسـنين 

أحرص علـى تقـويم نتـائج ممارسـتي للنمـاذج وجاء ،  (1.77فى المرتبة الثامنة ومكرر بمتوسط حسابي )

هـذه النتـائج  دل( ، وتـ1.76اشرة واألخيرة بمتوسـط حسـابي )المهنية مع جماعات المسنين فى المرتبة الع

على أهمية عملية التقويم المهني لعمل األخصائي فى ممارسته للنماذج المهنية مـع جماعـات المسـنين مـن 

أجل التعرف على االيجابيات وتدعيمها ، والسلبيات لتغييرها ، وهذا يؤكد علـى أهميـة هـذه الدراسـة التـى 

 أهم متطلبات ممارسة األخصائي االجتماعي للنماذج المهنية للعمل مع جماعات المسنين. تهدف إلى تحديد 

 نتائج احصائية ترتبط باإلجابة على التساؤل الثانى ومؤداه:  -

 متطلبات ممارسة األخصائي االجتماعي للنماذج المهنية للعمل مع جماعات المسنين؟  ما  

 المتطلبات المعرفية:  -أ

 82ن= "يوضح المتطلبات المعرفية للنماذج المهنية للعمل مع جماعات المسنين "(  8جدول رقم )  

 المتطلبات المعرفية م

 االستجابات 
مجموع 

 األوزان 

المتوسط 

 المرجح

 االنحراف

ب  المعياري 
تي
تر
ال

 

 ال احيانا  نعم

 ك ك ك

1 
دراسة االحتياجات الفعلية الستخدام النمــوذج 

 المناسب في الموقف المهني مع المسنين
13 33 36 141 1.72 725. 8 

2 
معارف مرتبطة باالستراتيجيات المالئمة التي 

ــات  ــع جماع ــوذج  م ــة النم ــتخدم لممارس تس

 المسنين

12 28 42 134 1.63 729. 10 

3 
احتـــاج إلـــي المعـــارف الخاصـــة بخصـــائ  

 النموذج المستخدم مع جماعات المسنين
20 23 39 145 1.77 821. 6 

4 
ــي  ــداف الت ــة باأله ــارف المتعلق ــام بالمع االلم

 يسعي النموذج إلي تحقيقها مع المسنين
23 22 37 150 1.83 843. 4 

5 
ــاذج  ــا النم ــوات تطبي ــة بخط ــارف مرتبط مع

 المهنية مع جماعات المسنين  
 م 8 .805 1.72 141 41 23 18

6 
االلمام بالمعارف الخاصة باألســاليب المهنيــة 

 لتطبيا النموذج المهني
16 28 38 142 1.73 771. 7 

7 
احتاج إلي المعارف الخاصة بمفاهيم النموذج 

المستخدم في الموقــف المهنــي مــع جماعــات 

 المسنين 

28 35 19 173 2.11 754. 2 

8 
معــارف مرتبطــة بأهميــة النمــوذج المســتخدم 

 في الموقف المهني مع جماعات المسنين
29 37 16 177 2.16 728. 1 

9 
معارف مرتبطــة بنوعيــة  األدوار التــي يمكــن 

 أن أقوم بها لتطبيا النموذج
 م 2 .786 2.11 173 21 31 30

10 
احتــاج إلــي معرفــة األنشــطة والبــرامج التــي 

 يمكن االستفادة منها في تطبيا النموذج 
12 43 27 149 1.82 669. 5 

 0.763 1.86 اإلجمالي 
مستوى 

 متوسط
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أن مسـتوى المتطلبـات المعرفيـة للنمـاذج المهنيـة للعمـل مـع جماعـات   يتضح من الجدول السابق 

، حيـث جـاءت  (0.763معيـاري ) وانحـراف( 1.86 )= الـوزنيالمسنين )متوسـط(، حيـث أن المتوسـط 

معارف مرتبطة بأهمية النموذج المستخدم في الموقف المهني مـع جماعـات المسـنين فـى المرتبـة األولـي 

احتاج إلـي المعـارف الخاصـة بمفـاهيم النمـوذج المسـتخدم فـي الموقـف اء  ( ، وج2.16بمتوسط حسابي )

فى ، معارف مرتبطة بنوعية  األدوار التي يمكن أن أقوم بها لتطبيق النموذج  المهني مع جماعات المسنين

( ،  وجـاء فـي نهايـة الترتيـب دراسـة االحتياجـات الفعليـة 2.11المرتبة الثانية ومكرر بمتوسط حسـابي )

دام النموذج المناسب في الموقف المهني مع المسـنين ، معـارف مرتبطـة بخطـوات تطبيـق النمـاذج الستخ

معـارف   جـاءت و(،  1.72المهنية مـع جماعـات المسـنين فـى المرتبـة الثامنـة ومكـرر بمتوسـط حسـابي )

فى المرتبة العاشرة  مرتبطة باالستراتيجيات المالئمة التي تستخدم لممارسة النموذج  مع جماعات المسنين

، ونســتنتج مــن ذلــك بــأن األخصــائيين االجتمــاعيين يحتــاجون إلــى ( 1.63واألخيــرة بمتوســط حســابي )

المتطلبات المعرفية حتى تساعدهم على تنمية ادائهم المهنـي فـى ممارسـة النمـاذج المهنيـة فـى العمـل مـع 

عرفــة وتــدريب األخصــائيين " إلــى م2007، وهــذا مــا أشــارت إليــة دراســة "مشــرف  جماعــات المســنين

لهـم ،   ةاالجتماعيين الممارسين على النماذج المهنية للعمل مع الجماعات من خالل عقد الدورات التنشيطي

" إلى التعرف على أهم االحتياجات التدريبية لممارسة النمـاذج المهنيـة 2014كما أشارت دراسة "تركس  

 فى طريقة العمل مع الجماعات.

 ارية : المتطلبات المه-ب

 82ن= "يوضح المتطلبات المهارية للنماذج المهنية للعمل مع جماعات المسنين "(9جدول رقم )  

 المتطلبات المهارية  م

 االستجابات 
مجموع  

 األوزان 

المتوسط  

 المرجح 

  االنحراف

ب  المعياري
تي
تر
ال

 

 ال احيانا  نعم

 ك ك ك

1 
ــات  ــع جماعـ ــي  مـ ــي المهنـ ــيم  أدائـ اقـ

 المسنين 
10 29 43 131 1.6 0.7 10 

2 
ــرامج  ــي وضــع وتصــميم الب ــدرة عل الق

 الجماعية للمسنين
10 36 36 138 1.68 0.683 6 

3 
أوظف المناقشــات الجماعيــة للتخفيــف  

 من ال غوط التي يعاني منها المسنين 
15 33 34 145 1.77 0.742 5 

4 
ــوارد المتاحــة بالمؤسســة  اســتثمار الم

 لتقديم البرامج الجماعية للمسنين  
29 28 25 168 2.05 0.815 1 

5 
توجيــه التفاعــل االيجــابي فــي ممارســة 

 المسنين لألنشطة الجماعية المختلفة  
13 26 43 134 1.63 0.746 9 

6 
تنظيم الوقت اثناء عملــي مــع جماعــات 

 المسنين  
15 34 33 146 1.78 0.737 4 

 لحل مشكالت المسنين معلوماتيأوظف  7
25 28 29 160 1.95 0.815 3 

8 
األعمال المهنيــة مــع اقوم بتسجيل كافة  

 المسنين
10 33 39 135 1.65 0.692 8 

9 
ــخي  وتقــــدير  ــدرة علــــي التشــ القــ

 احتياجات جماعات المسنين
 م 6 0.701 1.68 138 37 34 11

10 
القــدرة علــي التواصــل مــع جماعــات 

 المسنين
25 29 28 161 1.96 0.808 2 

 0.744 1.78 اإلجمالي  
مستوى  

 متوسط 
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أن مسـتوى المتطلبـات المهاريـة للنمـاذج المهنيـة للعمـل مـع جماعـات يتبين من الجـدول السـابق   

اسـتثمار ، حيـث جـاء   (0.744وإنحراف معياري )1.78المسنين )متوسط(، حيث أن المتوسط الوزنى =  

( ، 2.05)  الموارد المتاحة بالمؤسسة لتقديم البرامج الجماعية للمسنين فى المرتبة األولي بمتوسط حسـابي

( ، ، وجـاء 1.96فى المرتبة الثانية بمتوسـط حسـابي )  القدرة علي التواصل مع جماعات المسنينوجاءت  

في نهاية الترتيب توجيه التفاعل االيجابي في ممارسة المسـنين لألنشـطة الجماعيـة المختلفـة وجـاءت فـى 

فـى المرتبـة  المهنـي  مـع جماعـات المسـنيناقيم  أدائـي  جاء  و( ،  1.63المرتبة التاسعة بمتوسط حسابي )

، ونسـتنتج مـن ذلـك أهميـة المتطلبـات المهاريـة لألخصـائيين (  1.60العاشرة واألخيرة بمتوسط حسابي )

نتائج االجتماعيين عند ممارستهم للنماذج المهنية فى العمل مع جماعات المسنين ، وتتوافق هذه النتائج مع 

لعديد مـن المهـارات والنمـاذج واألسـاليب التـى يجـب أن يلتـزم بهـا " التى بينت اKoren,2008دراسة "

" ضـرورة اسـتخدام األخصـائيين 2012عند تعامله مع المسـنين ، وأضـافت دراسـة "ناصـف    األخصائي

" إلـى ضـرورة 2015بأندية المسنين ، وأشارت دراسة "محمد   الجماعات االجتماعيين لمهارات العمل مع  

 لألخصائيين االجتماعيين فى مجال رعاية المسنين. معرفة االحتياجات المهارية

 المتطلبات القيمية :   -ج

 82ن= "يوضح المتطلبات القيمية للنماذج المهنية للعمل مع جماعات المسنين "(10جدول رقم ) 

 المتطلبات القيمية  م

 االستجابات 
مجموع  

 األوزان 

المتوسط  

 المرجح 

  االنحراف

ب  المعياري
تي
تر
ال

 

 ال احيانا  نعم

 ك ك ك

1 
ممارسة النماذج في ضوء قيم واخالقيات  

 المهنة  
11 35 36 139 1.70 0.697 8 

2 
االلتزام بممارسة النماذج في اطار ثقافة 

 المجتمع 
19 26 37 146 1.78 0.802 6 

 م 8 0.697 1.70 139 36 35 11 الحرع علي التعاون مع جماعات المسنين 3

4 
االلتزام بالنظام في عملي مع جماعات  

 المسنين
15 36 31 148 1.80 0.728 5 

5 
الحرع علي اتباع السلوك الديمقراطي 

 اثناء ممارسة األنشطة لجماعات المسنين
10 39 33 141 1.72 0.672 7 

6 
االلتزام بتطبيا المساواة خالل عملي مع  

 المسنين
30 23 29 165 2.01 0.853 3 

7 
إعطاء الفرصة للمسنين إلبداء آرائهم 

 بحرية
10 34 38 136 1.66 0.689 10 

8 
اللجوء لالستفسار في بعض المواقف 

 المهنية مع جماعات المسنين
17 33 32 149 1.82 0.756 4 

9 
اتباع القيم التنظيمية التي تعكس نجاح  

 تطبيا النموذج مع المسنين
33 38 11 186 2.27 0.686 1 

10 
االلتزام بتحقيا أهداف النموذج المستخدم  

 مع جماعات المسنين
 م 1 0.721 2.27 186 13 34 35

 0.730 1.87 اإلجمالي  
مستوى  

 متوسط 
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أن مسـتوى المتطلبـات القيميـة للنمـاذج المهنيـة للعمـل مـع جماعـات   يتضح مـن الجـدول السـابق 

اتبـاع ، حيـث جـاء  (0.730معيـاري )  ( وانحراف1.87)=  الوزنيالمسنين )متوسط(، حيث أن المتوسط  

القيم التنظيمية التي تعكس نجاح تطبيق النموذج مـع المسـنين ، االلتـزام بتحقيـق أهـداف النمـوذج  

( ، وجـاء فـي نهايـة 2.27فى المرتبـة األولـي ومكـرر بمتوسـط حسـابي )سنين  المستخدم مع جماعات الم

الترتيب ممارسة النماذج في ضوء قيم واخالقيات المهنة  ، الحرص علي التعـاون مـع جماعـات المسـنين 

( ، أما إعطـاء الفرصـة للمسـنين إلبـداء هرائهـم بحريـة 1.70فى المرتبة الثامنة ومكرر بمتوسط حسابي )

، ونستنتج من ذلك أهمية المتطلبات القيميـة (  1.66لمرتبة العاشرة واألخيرة بمتوسط حسابي )جاءت فى ا

لألخصائيين االجتماعيين عند ممارستهم للنماذج المهنية فى العمل مـع جماعـات المسـنين ، وتتوافـق هـذه 

االلتزام القيمي ألخصائي الجماعـة مـن   ضرورة  إلى"  2010النتائج مع ما أشارت إلية دراسة " شرقاوي  

 .أجل تحسين نوعية الحياة للمسنين

 نتائج احصائية ترتبط باإلجابة على التساؤل الثالث ومؤداه: -

 ما معوقات ممارسة األخصائي االجتماعي للنماذج المهنية مع جماعات المسنين؟ 

 معوقات من جانب األخصائي االجتماعي :  .أ

معوقات ممارسة األخصائي االجتماعي للنماذج المهنية مع جماعات المسنين  "يوضح  (11جدول رقم ) 

 82ن= "

 م
معوقات من جانب األخصائي 

 االجتماعي 

 االستجابات 
مجموع  

 األوزان 

المتوسط  

 المرجح 

  االنحراف

ب  المعياري
تي
تر
ال

 

 ال احيانا  نعم

 ك ك ك

1 

االجتمــاعيين نق  خبرة بعض األخصــائيين  

حــول فنيــات اســتخدام النمــاذج المهنيــة مــع 

 جماعات المسنين

30 38 14 180 2.20 0.710 2 

2 

ــعف قــدرة األخصــائي االجتمــاعي علــى  ض

تحديد المفاهيم المناسبة للنماذج المهنية في 

 مجال المسنين 

28 28 26 166 2.02 0.816 4 

3 

ضعف االستعداد الشخصي من جانــب بعــض 

األخصائيين الســتخدام النمــاذج المهنيــة مــع 

 المسنين

34 33 15 183 2.23 0.742 1 

4 

ــاعيين  صــعوبة حصــول األخصــائيين االجتم

ــاذج  ــة النمـ ــة لممارسـ ــي دورات تدريبيـ علـ

 المهنية مع جماعات المسنين 

29 34 19 174 2.12 0.760 3 

5 
اعتبــار بعــض األخصــائيين االجتمــاعيين أن 

 هذه النماذج غير مفيدة
25 29 28 161 1.96 0.808 5 

 0.767 2.1 اإلجمالي 
مستوى  

 متوسط 
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أن مستوى معوقات ممارسة األخصائي االجتماعي للنماذج المهنية مـع يتضح من الجدول السابق   

وإنحراف 2.1=    الوزنيجماعات المسنين من جانب األخصائي االجتماعي  )متوسط(، حيث أن المتوسط  

، حيث جاء ضعف االستعداد الشخصي من جانب بعض األخصائيين الستخدام النماذج   (0.767معياري )

ــي بمتوســط حســابي ) ــة مــع المســنين فــى المرتبــة األول ــار بعــض األخصــائيين ( ، أمــا 2.23المهني اعتب

، (  1.96جاءت فى المرتبة الخامسـة واألخيـرة بمتوسـط حسـابي )  االجتماعيين أن هذه النماذج غير مفيدة

اسـتخدام  وجاءت استجابات األخصائيين االجتمـاعيين فـى مجملهـا متوسـطة وتؤكـد هـذه النتـائج علـى أن

النماذج المهنية يحتاج لتدريب مستمر وتوجيه فنى يرشد األخصائي االجتمـاعي علـى كيفيـة مواجهـة هـذه 

 الصعوبات ، ويجب دراسة كيفية تطبيق وممارسة النماذج المهنية والتدريب عليها قبل االستخدام.

 معوقات من جانب المسن:  .ب

األخصائي االجتماعي للنماذج المهنية مع جماعات المسنين من  معوقات ممارسة "يوضح  (  12جدول رقم )   

 82ن= "  جانب المسن

 معوقات من جانب المسن م

 االستجابات 
مجموع  

 األوزان 

المتوسط  

 المرجح 

  االنحراف

ب  المعياري
تي
تر
ال

 

 ال احيانا  نعم

 ك ك ك

1 
قلة وعى المسنين بأهمية هذه النماذج 

 المهنية
48 15 19 193 2.35 0.837 1 

2 
ال يوجد استعداد لدي المسنين لعملية 

 المساعدة من خالل األخصائي 
28 24 30 162 1.98 0.846 3 

3 
ضعف رغبة المسنين علي االن مام 

 للجماعات المناسبة لهم 
18 25 39 143 1.74 0.798 4 

4 

عزوف المسنين عن المشاركة في 

األنشطة الجماعية المتعلقة بتطبيا 

 النماذج المهنية  

12 16 54 122 1.49 0.741 5 

5 

تطبيا النماذج المهنية يحتاج إلي وقت 

طويل ال يتالئم مع أوقات جماعات 

 المسنين

37 31 15 187 2.28 0.742 2 

 0.793 1.97 اإلجمالي 
مستوى  

 متوسط 

 

أن مستوى معوقات ممارسة األخصائي االجتمـاعي للنمـاذج المهنيـة مـع   الجدول السابقيتبن من   

معيـاري   وانحـراف  1.97جماعات المسنين من جانب المسـن  )متوسـط(، حيـث أن المتوسـط الـوزنى =  

حيث جاءت قلة وعى المسنين بأهمية هذه النماذج المهنية فى المرتبة األولي بمتوسط حسـابي   ،  (0.793)

( ،  أما عزوف المسنين عن المشاركة في األنشطة الجماعية المتعلقة بتطبيق النماذج المهنية جاءت 2.35)

اعـات المسـنين ، هـذه النتـائج تعبـر عـن واقـع جم(  1.49فى المرتبة الخامسة واألخيرة بمتوسط حسابي )
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األخصائيين االجتماعيين النماذج المهنية معهم ، وهذا يشير إلـى أهميـة تفعيـل دور   مومبررات قلة استخدا

 جماعات المسنين واالهتمام برفع وعيهم وتوفير الوقت المناسب لممارسة النماذج المهنية معهم.

 

 معوقات من جانب إدارة المؤسسة :  -ج

معوقــات ممارســة األخصــائي االجتمــاعي للنمــاذج المهنيــة مــع جماعــات "يوضــح  (  13جــدول رقــم ) 

 82ن= " المسنين من جانب إدارة المؤسسة

 معوقات من جانب إدارة المؤسسة  م

 االستجابات 
مجموع  

 األوزان 

المتوسط  

 المرجح 

  االنحراف

ب  المعياري
تي
تر
ال

 

 ال احيانا  نعم

 ك ك ك

1 
المؤسســة للنمــاذج صــعوبة فهــم إدارة 

 المهنية
43 32 7 200 2.44 0.650 3 

2 
ــة  ــال التقليديـــ ــي األعمـــ ــز علـــ التركيـــ

 لألخصائيين االجتماعيين دون المهنية 
42 35 5 201 2.45 0.612 2 

3 
ال تهــتم إدارة المؤسســة بتطــوير قــدرات 

 األخصائيين االجتماعيين المهنية  
37 29 16 185 2.26 0.767 4 

4 
ــة  ــة الحديثــ ــع العلميــ ــوفر المراجــ ال تــ

 لألخصائيين  االجتماعيين 
43 35 4 203 2.48 0.593 1 

5 

ــات   ــة االحتياجــ ــام بمعرفــ ــة االهتمــ قلــ

التدريبيـــــــة الفعليـــــــة  لألخصـــــــائيين  

 االجتماعيين  

32 33 17 179 2.18 0.756 5 

 0.676 2.4 اإلجمالي 
مستوى  

 مرتفع 

أن مستوى معوقات ممارسة األخصائي االجتماعي للنمـاذج المهنيـة مـع   يتبين من الجدول السابق 

 وانحــراف 2.4=  الــوزنيجماعــات المســنين مــن جانــب إدارة المؤسســة  )مرتفــع(، حيــث أن المتوســط 

، ومـن أهـم تلـك المعوقـات مـا يلـي : ال تـوفر المراجـع العلميـة الحديثـة لألخصـائيين    (0.676معياري )

قلـة االهتمـام بمعرفـة االحتياجـات  أما  ( ،  2.48المرتبة األولي بمتوسط حسابي )االجتماعيين وجاءت فى  

( 2.18التدريبية الفعلية  لألخصائيين االجتماعيين جاءت فى المرتبة الخامسة واألخيرة بمتوسط حسـابي )

تصور خاطئ عن عمـل األخصـائي االجتمـاعي وإهمالـه مـن جانـب بعـض ، تفسر هذه النتائج بأن هناك  

ي مؤسسات رعاية المسنين ،  وذلك يؤكد على أهمية العمل مع إدارة المؤسسـة وضـمن فريـق عمـل مدير

تفعيـل دور المؤسسـة من العمل بفنيات حديثـة بجانـب    ياألخصائمناسب لتوفير الجو المناسب الذى يمكن  

 بتقديم الدعم الفني والمهني لألخصائي االجتماعي.
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 ومؤداه: رابعباإلجابة على التساؤل النتائج احصائية ترتبط  -

 ؟لتفعيل ممارسة األخصائي االجتماعي للنماذج المهنية مع جماعات المسنينالالزمة مقترحات ال ما

"يوضــح مقترحــات لتفعيــل ممارســة األخصــائي االجتمــاعي للنمــاذج المهنيــة مــع  ( 14جــدول رقــم )  

 82ن= جماعات المسنين "

 المقترحات  م

 االستجابات 
مجموع  

 األوزان 

المتوسط  

 المرجح 

  االنحراف

ب  المعياري
تي
تر
ال

 

 ال احيانا  نعم

 ك ك ك

1 

تشجيع األخصائيين االجتماعيين علي التنميــة 

الذاتية لزيادة ادائهم المهني في مجــال رعايــة 

 المسنين 

49 30 3 210 2.56 0.569 4 

2 

فــتح قنــوات اتصــال تســتمر بــين المؤسســات 

االكاديميــة وبــين مؤسســات رعايــة المســنين 

 للتعرف علي واقع الممارسة للنماذج المهنية

47 28 7 204 2.49 0.653 5 

3 
ــة  ــافي لممارسـ ــت الكـ ــوفير الوقـ ــرورة تـ ضـ

 النماذج المهنية مع جماعات المسنين
39 27 16 187 2.28 0.774 8 

4 

اهتمــام إدارة المؤسســة بمعرفــة االحتياجــات 

المهنية والتدريبية لألخصــائيين االجتمــاعيين 

 العاملين مع جماعات المسنين

43 23 16 191 2.33 0.787 6 

5 

مكتبة مؤسسة رعاية المسنين بمراجــع إثراء  

عـــن النمـــاذج المهنيـــة المســـتحدثة وطـــرق 

 استخدامها

33 36 13 184 2.24 0.713 9 

6 

اهتمام االخصائيين باالطالع علي النماذج فــي 

المهــن والمجــاالت المختلفــة لالســتفادة منهــا 

ــة الممارســة فــي مجــال  وتطويعهــا مــع طبيع

 رعاية المسنين

42 24 16 190 2.32 0.784 7 

7 
إعــداد دليــل إرشــادي خــاع بطــرق ممارســة 

 النماذج المهنية في مجال رعاية المسنين
51 27 4 211 2.27 0.589 3 

8 

ــائيين  تقـــديم نظـــام الحـــوافز لتحفيـــز األخصـ

االجتمـــاعيين لرفـــع كفـــاءتهم فـــي ممارســـة 

 النماذج المهنية مع جماعات المسنين

38 24 20 182 2.22 0.817 10 

9 

عقد دورات تدريبية لألخصائيين االجتماعيين 

في كيفيــة ممارســة النمــاذج المهنيــة بالشــكل 

 العلمي السليم

57 20 5 216 2.63 0.599 1 

10 
ــاء  ــة المتنوعــة اثن اســتخدام االســاليب المهني

 ممارسة النماذج مع جماعات المسنين 
54 22 6 212 2.59 0.628 2 

 0.691 2.42 اإلجمالي  
مستوى  

 مرتفع 
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أن مستوي مقترحات تفعيل ممارسة األخصائي االجتماعي للنماذج المهنيـة مـع   يتضح من الجدول السابق

، ومـن أهـم ( 0.691وإنحـراف معيـاري ) 2.42= الـوزنيجماعات المسنين )مرتفع(، حيث أن المتوسط 

تلك المقترحات ما يلي :  عقد دورات تدريبية لألخصائيين االجتماعيين في كيفية ممارسة النماذج المهنيـة 

( ، اسـتخدام االسـاليب المهنيـة 2.63بالشكل العلمي السليم وجاءت فى المرتبـة األولـي بمتوسـط حسـابي )

( ، 2.59المرتبة الثانية بمتوسط حسابي )المتنوعة اثناء ممارسة النماذج مع جماعات المسنين وجاءت فى 

أما إثراء مكتبة مؤسسة رعاية المسنين بمراجع عن النماذج المهنية المستحدثة وطـرق اسـتخدامها جـاءت 

تقديم نظام الحوافز لتحفيز األخصـائيين االجتمـاعيين ( ، وجاء 2.24فى المرتبة التاسعة بمتوسط حسابي )

فـى المرتبـة العاشـرة واألخيـرة بمتوسـط المهنية مع جماعـات المسـنين  لرفع كفاءتهم في ممارسة النماذج  

مرتفعة ، ممـا   بنسبةلقد جاءت استجابات األخصائيين االجتماعيين نحو هذه المقترحات  ( ،  2.22حسابي )

يؤكد أهمية هذه المقترحات فـى تفعيـل ممارسـة األخصـائيين االجتمـاعيين للنمـاذج المهنيـة مـع جماعـات 

  المسنين.

متطلبات ممارسة األخصائي االجتماعي للنماذج المهنية مع جماعات ( يوضح مستويات 15جدول رقم ) 

 82ن= المسنين

 المتطلبات  م
المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 
 الترتيب  المستوى

 2 متوسط  0.763 1.86 المتطلبات المعرفية  1

 3 متوسط  0.744 1.78 المتطلبات المهارية  2

 1 متوسط  0.730 1.87 المتطلبات القيمية  3

 مستوى متوسط 0.745 1.84 المتطلبات ككل 

مستويات متطلبات ممارسة األخصائي االجتماعي للنماذج المهنية للعمل مع    يتبين من الجدول السابق أن

 تمثلت فيما يلي:  ،   جماعات المسنين كما يحددها األخصائيون االجتماعيون

، الترتيب الثـاني المتطلبـات المعرفيـة بمتوسـط   (1.87الترتيب األول المتطلبات القيمية بمتوسط حسابي )

 (.1.78( ، الترتيب الثالث المتطلبات المهارية بمتوسط حسابي )1.86حسابي )

 وهو مستوي متوسط.،  (1.84وبالنظر للجدول نجد أن نتائجه تشير إلي أن المتوسط العام )

 (    1شكل رقم ) 

 االجتماعي للنماذج المهنية للعمل مع جماعات المسنينيوضح مستويات متطلبات ممارسة األخصائي 
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المتطلبات المعرفية المتطلبات المهارية المتطلبات القيمية
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األخصائي االجتماعي للنماذج المهنية مـع جماعـات معوقات ممارسة  ( يوضح مستويات  16جدول رقم )

 82ن= المسنين

 المعوقات  م
المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 
 الترتيب  المستوى

 2 متوسط  0.767 2.1    األخصائي االجتماعيمعوقات من جانب  1

 3 متوسط  0.793 1.97   معوقات من جانب المسن 2

 1 مرتفع  0.676 2.4 معوقات من جانب إدارة المؤسسة  3

 مستوى متوسط 0.745 2.16 المتطلبات ككل 

المهنية للعمل مع  مستويات معوقات ممارسة األخصائي االجتماعي للنماذج يتضح من الجدول السابق أن 

 تمثلت فيما يلي:  ،   جماعات المسنين كما يحددها األخصائيون االجتماعيون

الترتيـب الثـاني معوقـات مـن   (.2.4الترتيب األول معوقات من جانب إدارة المؤسسـة بمتوسـط حسـابي )

(. الترتيب الثالث معوقات من جانب المسن  بمتوسـط 2.1جانب األخصائي االجتماعي  بمتوسط حسابي )

وهـو مسـتوي  ، (2.16وبالنظر للجـدول نجـد أن نتائجـه تشـير إلـي أن المتوسـط العـام )  (.1.97حسابي )

 متوسط.

 (    2شكل رقم ) 

 ممارسة األخصائي االجتماعي للنماذج المهنية للعمل مع جماعات المسنينيوضح مستويات معوقات 
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مصادر معرفتك بالنمـاذج المهنيـة للعمـل ( يوضح العالقة بين بعض الخصائ  االجتماعية و17جدول )

   (82)ن=مع  جماعات المسنين

 المتغيرات الديموجرافية م

جماعات  مصادر معرفتك بالنماذج المهنية للعمل مع  

 المسنين

  قيمته وداللته المعامل المستخدم

  **0.856 جاما  السن 1

  **0.789 جاما  المؤهل الدراسي 2

  **0.805 جاما  سنوات الخبرة  3

 ( 0.01(                                     ** معنوي عند )0.05*معنوي عند )

أنه توجد عالقة دالة إحصائياً بين بعض الخصائص االجتماعية )السن   يتضح من الجدول السابق 

سنوات الخبرة(  ومصادر معرفتك بالنماذج المهنية للعمل مع  جماعات المسنين    -المؤهل الدراسي  -

، وتشير هذه النتائج إلى أنه كلما زادت سنوات الخبرة لدى األخصائي   0.01عند مستوي معنوية  

    .بالنماذج المهنية للعمل مع  جماعات المسنين هصادر معرفتم االجتماعي زادت 

( يوضح العالقة بين بعض الخصائ  االجتماعية وواقـع ممارسـتك للنمـاذج المهنيـة للعمـل 18جدول )

   (82)ن=مع جماعات المسنين

 المتغيرات الديموجرافية م
 واقع ممارستك للنماذج المهنية للعمل مع جماعات المسنين 

  قيمته وداللته المعامل المستخدم

  **0.755 جاما  السن 1

  **0.827 جاما  المؤهل الدراسي 2

  **0.913 جاما  سنوات الخبرة  3

 ( 0.01(                                     ** معنوي عند )0.05*معنوي عند )

  -أنه توجد عالقة دالة إحصائياً بين بعض الخصائص االجتماعية )السن  يتبين من الجدول السابق 

سنوات الخبرة(  وواقع ممارستك للنماذج المهنية للعمل مع جماعات المسنين عند   -المؤهل الدراسي 

، وتشير هذه النتائج إلى أنه كلما زادت سنوات الخبرة لدى األخصائي االجتماعي   0.01مستوي معنوية  

    .نماذج المهنية للعمل مع  جماعات المسنينلل ممارسته واقع زاد 

 

( يوضح العالقة بين بعض الخصائ  االجتماعية ومتطلبات ممارسة األخصائي االجتماعي  19جدول )

    (82)ن=للنماذج المهنية للعمل مع جماعات المسنين

 المتغيرات الديموجرافية م

للنماذج المهنية متطلبات ممارسة األخصائي االجتماعي 

 للعمل مع جماعات المسنين 

  قيمته وداللته المعامل المستخدم

  **0.836 جاما  السن 1

  **0.737 جاما  المؤهل الدراسي 2

  **0.659 جاما  سنوات الخبرة  3

 ( 0.01(                                     ** معنوي عند )0.05*معنوي عند )
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أنه توجد عالقة دالة إحصائياً بين بعض الخصائص االجتماعية )السـن   السابقيتضح من الجدول   

سنوات الخبرة(  ومتطلبات ممارسة األخصائي االجتمـاعي للنمـاذج المهنيـة للعمـل    -المؤهل الدراسي    -

وتشير هذه النتـائج إلـى أنـه كلمـا زادت سـنوات الخبـرة  ،0.01مع جماعات المسنين عند مستوي معنوية 

لنمــاذج المهنيــة للعمــل مــع  جماعــات ل ممارســته بمتطلبــات ه معرفتــ لــدى األخصــائي االجتمــاعي زادت 

 .المسنين

 

 مستخلصات الدراسة :ثامناً : 

 من خالل نتائج الدراسة وتحليلها ، يمكن استخالص ما يلى :

بمحافظتي القاهرة والجيزة األخصائيين االجتماعيين الذين يعملون بدور رعاية المسنين  غالبية  أن  -1

 هم ذوى الخبرة ويظهر ذلك من خالل سنوات الخبرة.

معظم األخصائيين االجتماعيين لديهم معرفة بالنماذج المهنية لطريقة العمل مع الجماعـات وهـذه  -2

، وتحتـاج إلـى تـدعيم مـن خـالل إتاحـة الفرصـة لألخصـائيين االجتمـاعيين   المعرفة غير عميقة

 دريبية التى توضح كيفية ممارسة النماذج المهنية مع جماعات المسنين.لحضور الدورات الت

سنوات    -ي المؤهل الدراس -توجد عالقة دالة إحصائياً بين بعض الخصائص االجتماعية )السن  -3

بالنماذج المهنية للعمل مع  جماعات المسنين  ة األخصائي االجتماعي الخبرة(  ومصادر معرف

 . ( 0.01) عند مستوي معنوية 

 :النماذج المهنية ومنها في معرفة األخصائيين االجتماعيين  اعتمد عليهاتعددت المصادر التى  -4

المواقع  –الندوات والمحاضرات  –) المراجع والدراسات السابقة المتخصصة في خدمة الجماعة 

االلتحـاق بالدراسـات   –اإلشراف على تـدريب طـالب الخدمـة االجتماعيـة    –االلكترونية العلمية  

رغبـة بعـض األخصـائيين االجتمـاعيين الدورات التدريبية( وهذه االستجابات تؤكد على    –العليا  

 في االجتهاد وتطوير وتحسين مستوى أدائهم المهني.

سنوات    -ي لمؤهل الدراسا -توجد عالقة دالة إحصائياً بين بعض الخصائص االجتماعية )السن  -5

للنماذج المهنية للعمل مع جماعات المسنين عند  ة األخصائي االجتماعيالخبرة(  وواقع ممارس

 (.   0.01) مستوي معنوية 

%( من األخصائيين االجتماعيين ال يستخدمون تلـك النمـاذج نهائيـاً فـي حـين أن 59.8)نسبة  أن   -6

  .النماذج المهنية للعمل مع جماعات المسنين  واستخدمي%( 40.2)نسبة  

أكثر النماذج المهنية استخداماً للعمل مع جماعات المسـنين هـى نمـوذج التـدخل فـي االزمـات أن   -7

نمـوذج الو  ونمـوذج حـل المشـكلة التفاعلي ونموذج الحياةنموذج الالمهام وونموذج التركيز على  

 . التنمويوالنموذج  المعرفي السلوكي

سـنوات    -المؤهل الدراسي    -توجد عالقة دالة إحصائياً بين بعض الخصائص االجتماعية )السن   -8

نين الخبرة(  ومتطلبات ممارسة األخصائي االجتماعي للنماذج المهنية للعمـل مـع جماعـات المسـ

  (. 0.01) عند مستوي معنوية

 أن هناك متطلبات لممارسة النماذج المهنية ومنها:  -9

 االجتماعيين: نالمتطلبات المعرفية : ومن أهمها حسب ترتيب استجابات األخصائيي -أ

 .معارف مرتبطة بأهمية النموذج المستخدم في الموقف المهني مع جماعات المسنين -

 .النموذج المستخدم في الموقف المهني مع جماعات المسنينالمعارف الخاصة بمفاهيم  -

 .معارف مرتبطة بنوعية  األدوار التي يمكن أن أقوم بها لتطبيق النموذج -

 .االلمام بالمعارف المتعلقة باألهداف التي يسعي النموذج إلي تحقيقها مع المسنين -

 .تطبيق النموذجمعرفة األنشطة والبرامج التي يمكن االستفادة منها في  -

 .المعارف الخاصة بخصائص النموذج المستخدم مع جماعات المسنين -

 االجتماعيين: نالمتطلبات المهارية : ومن أهمها حسب ترتيب استجابات األخصائيي -ب
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 .استثمار الموارد المتاحة بالمؤسسة لتقديم البرامج الجماعية للمسنين -

 .القدرة علي التواصل مع جماعات المسنين -

 .لحل مشكالت المسنين معلوماتيأوظف  -

 .تنظيم الوقت اثناء عملي مع جماعات المسنين  -

 .أوظف المناقشات الجماعية للتخفيف من الضغوط التي يعاني منها المسنين -

 القدرة علي وضع وتصميم البرامج الجماعية للمسنين  -

 الجتماعيين:ا نالمتطلبات القيمية : ومن أهمها حسب ترتيب استجابات األخصائيي -ج

 . اتباع القيم التنظيمية التي تعكس نجاح تطبيق النموذج مع المسنين -

 . االلتزام بتحقيق أهداف النموذج المستخدم مع جماعات المسنين -

 .االلتزام بتطبيق المساواة خالل عملي مع المسنين -

 .اللجوء لالستفسار في بعض المواقف المهنية مع جماعات المسنين -

 .م في عملي مع جماعات المسنينااللتزام بالنظا -

 .االلتزام بممارسة النماذج في اطار ثقافة المجتمع -

تحددت معوقات ممارسة األخصـائيين االجتمـاعيين للنمـاذج المهنيـة مـع جماعـات المسـنين فـي  -10

 : المعوقات التالية بالترتيب 

 معوقات من جانب األخصائي االجتماعي: -أ

 .بعض األخصائيين الستخدام النماذج المهنية مع المسنينضعف االستعداد الشخصي من جانب    -

نقص خبرة بعض األخصائيين االجتماعيين حول فنيـات اسـتخدام النمـاذج المهنيـة مـع جماعـات  -

 .المسنين

صعوبة حصول األخصـائيين االجتمـاعيين علـي دورات تدريبيـة لممارسـة النمـاذج المهنيـة مـع  -

 .جماعات المسنين

 

 

 المسن :معوقات من جانب  -ب

 .قلة وعى المسنين بأهمية هذه النماذج المهنية -

 .تطبيق النماذج المهنية يحتاج إلي وقت طويل ال يتالئم مع أوقات جماعات المسنين -

 .يوجد استعداد لدي المسنين لعملية المساعدة من خالل األخصائيال  -

 :معوقات من جانب إدارة المؤسسة -ج

 .الحديثة لألخصائيين االجتماعيينتوفر المراجع العلمية ال   -

 .التركيز علي األعمال التقليدية لألخصائيين االجتماعيين دون المهنية -

 .صعوبة فهم إدارة المؤسسة للنماذج المهنية -

جاءت معظم المقترحات لتفعيـل ممارسـة األخصـائي االجتمـاعي للنمـاذج المهنيـة مـع جماعـات  -11

حاجـة األخصـائيين االجتمـاعيين ألليـات تسـتخدم لتطـوير المسنين بنسب مرتفعة ، مما يؤكد علـى  

 أدائهم ومنها :

العلمي   - بالشكل  المهنية  النماذج  ممارسة  كيفية  في  االجتماعيين  لألخصائيين  تدريبية  دورات  عقد 

 . السليم

 . استخدام االساليب المهنية المتنوعة اثناء ممارسة النماذج مع جماعات المسنين -
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 . خاص بطرق ممارسة النماذج المهنية في مجال رعاية المسنينإعداد دليل إرشادي  -

 . تشجيع األخصائيين االجتماعيين علي التنمية الذاتية لزيادة ادائهم المهني في مجال رعاية المسنين -

علي   - للتعرف  المسنين  رعاية  مؤسسات  وبين  االكاديمية  المؤسسات  بين  تستمر  اتصال  قنوات  فتح 

 . هنيةواقع الممارسة للنماذج الم

العاملين مع   - اهتمام إدارة المؤسسة بمعرفة االحتياجات المهنية والتدريبية لألخصائيين االجتماعيين 

 . جماعات المسنين

وتطويعها   - منها  لالستفادة  المختلفة  المهن والمجاالت  في  النماذج  باالطالع علي  اهتمام االخصائيين 

 .مع طبيعة الممارسة في مجال رعاية المسنين

 . ير الوقت الكافي لممارسة النماذج المهنية مع جماعات المسنينضرورة توف -

البرنامج التدريبي المقترح لتفعيل ممارسة األخصائي االجتمـاعي للنمـاذج المهنيـة تاسعاً :  

 مع جماعات المسنين.
 :المقترح  التدريبي لبرنامجاأوالً: األسس التى فى ضوئها وضع 

 اعتمدت عليها الدراسة.نتائج الدراسات السابقة التى  -1

 النتائج الميدانية التى توصلت إليها الدراسة الحالية. -2

 لطريقة العمل مع الجماعات ونماذجها المهنية. النظرياإلطار  -3

 .رعاية المسنيننتائج مقابلة الخبراء والمتخصصين فى مجال  -4

مجـال رعايـة مالحظات الباحث المتكررة من خالل اإلشراف على طالب التدريب الميـدانى فـى   -5

 المسنين.

 

: المقترح التدريبي : أهداف البرنامج نيا  ثا  
تفعيل ممارسة األخصائي االجتماعي للنماذج المهنية للعمل مع جماعات   :  الهدف العام للبرنامج (أ)

 المسنين. 

 األهداف الفرعية للبرنامج :  (ب )

لممارسة   -1 المعرفية  الجوانب  المهنية    االجتماعي  ياألخصائتنمية  جماعات  للنماذج  مع 

 المسنين. 

األخصائ  -2 لممارسة  المهارية  الجوانب  جماعات    يتنمية  مع  المهنية  للنماذج  االجتماعي 

 المسنين. 

 االجتماعي للنماذج المهنية مع جماعات المسنين.  يتنمية الجوانب القيمية لممارسة األخصائ -3

اكساب األخصائيين االجتماعيين المهارة فى التعامل مع معوقات ممارسة النماذج المهنية مع   -4

 جماعات المسنين. 

 

 : المقترحلتدريبي ثالثاً : محتوى البرنامج ا

 يلى :  كماتحديد المادة التدريبية وهى كل ما يستخدم فى عملية التدريب 

 رف النظرية المتعلقة بالنماذج المهنية للطريقة مثل :االجوانب النظرية : وتتضمن المع -1

 مفهوم وأهمية النماذج المهنية فى طريقة العمل مع الجماعات .  -

 أنواع النماذج المهنية.  -

 خطوات استخدام كل نموذج مهني .  -

 الصعوبات التى تواجه الممارسين فى استخدام النماذج المهنية.  -

 الجوانب العملية :  -2

 التدريب على خطوات كل نموذج مهني.  -
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 المهني المناسب لمشكلة محددة.  جالتدريب على اختيار النموذ  -

 التدريب على كيفية التعامل مع الصعوبات التى تواجه الممارسة فى تحقيق بعض النماذج المهنية.  -

 

 رابعاً : الفئات المستهدفة: 

 . مع جماعات المسنين بدور رعاية المسنين  العامليناألخصائيين االجتماعيين  -

 : المقترح البرنامجخامساً : الجهات المشاركة فى تنفيذ 

 . ات المصريةجامعبال الخدمة االجتماعية ات كلي -1

 . دارات االجتماعية التابع لها دور رعاية المسنين اإل -2

 سادساً : القائمون بالعملية التدريبية: 

بأقسام (أ) المهنية  بالنماذج  المعنيين  التدريس  هيئة  أعضاء  من  الجماعة    الخبراء  الخدمة خدمة  بكليات 

 االجتماعية. 

 خبراء فى مجال رعاية المسنين. ال (ب )

 األساليب التدريبية المستخدمة: سابعا : 

العمل    –الندوات    –المحاضرات   الدور    –ورش  الجماعية    –لعب  الحاالت    –المناقشات    –دراسة 

 التعليم بالنماذج.  – ةالمالحظ

 االستراتيجيات المستخدمة: ثامنا : 

 .تغير السلوك –التعلم   –حل المشكلة والتعاون   –استراتيجية االقناع  

 

 : األدوار المستخدمة:  تاسعا

 المالحظ .  –المعلم  –المنمى  –المدرب  –المستثير  –مسهل االتصال   -الموجه  –دور المساعد 

 : المهارات المستخدمة: عاشرا

 التقويم. –المشاركة  –المالحظة   –مهارة االتصال بالمشاعر  –المهارة فى تكوين عالقة مهنية 

 المقترح:  التدريبي: مكان تنفيذ البرنامج حادي عشر

 . دور رعاية المسنين 

 المقترح :  التدريبي: مدة تنفيذ البرنامج ثاني عشر

  تدريبي يكون هناك جدول زمنى موزع على خمسة اسابيع كل اسبوع ثالثة جلسات تدريبية فى كل يوم  

 جلستان تدريبيتان مدة كل منها ساعتين. 

 المقترح:  التدريبي: تقييم البرنامج ثالث عشر 

 لنماذج المهنية مع جماعات المسنين.ا عنمقياس استخدام  -أ

 الدورية ألعضاء الجماعة )المتدربين(. تحليل محتوى التقارير  -ب 

مالحظات المتدربين    –عن البرنامج التدريبي    ن تقارير المسئولي   –)تقارير المدربين  ومالحظاتهم    -ج

 . عن البرنامج التدريبي (
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