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  سهام على أحمد القبندى  اســم الباحـث
نحو تصور مقترح لدور الخدمة االجتماعية فى مواجهة   عـنـوان البحث

اتجاهات الشباب الناجمة عن الغزو العراقى لدولة 
  الكويت

  القاهرة  جـامـعــــة
  الجتماعية فرع الفيوم الخدمة ا  كـلـيـــــة

    
  )م١٩٩٥(الدكتوراه   الــدرجــــة

  
  مستخلص البحث

  هدف الدراسة
محاولة استكشاف تأثير الغزو العراقى لدولة الكويت على بعض 
اتجاهات الشباب الكويتى اإليجابية منها والسلبية كالتعاون، والديمقراطية، 

تزاز الثقة وانعدام األمن والتكافل االجتماعى والعمل الحرفى من ناحية واه
االجتماعى وضعف القومية العربية والخوف وغير ذلك من احية أخرى، 
وذلك حتى يمكن تطوير تصور مقترح بما يمكن أن تلعبه الخدمة االجتماعية 
من أدوار فى دعم االتجاهات اإليجابية وترسيخها لدى الشباب الكويتى 

  .أزمة الغزو العراقى للكويتومواجهة االتجاهات السلبية التى نجمت عن 
  منهج الدراسة

تندرج هذه الدراسة فى إطار البحوث والدراسات الوصفية التشخيصية 
التى تستند إلى منهج المسح االجتماعي القائم على العينة من خالل مجموعة 
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إعادة وتحليل وقراءة ونتائج البحوث : من أدوات جمع البيانات، ومن أهمها
علمى حول الموضوع، مقياس اتجاهات طبق على عينة من السابقة والتراث ال

الشباب الجامعى، دليل مالحظة السلوك الفعلى للشباب الجامعى فى المواقف 
  .التى يختبرها المقياس

  استنتاجات الدراسة
لقد برهنت الدراسة على صدق الفروض الرئيسية التى وجهتها وهى 

ابالت استطالعية أولية الفروض التى جرت صياغتها من خالل دراسات ومق
كما انتهت، استنادا إلى النتائج األمبريقية، إلى إطار تصورى مقترح لدور 
الخدمة االجتماعية فى مواجهة اتجاهات الشباب الناجمة عن الغزو العراقى 
لدولة الكويت حيث استعرض اإلطار بعض االستراتيجيات التى يمكن أن 

 التصدى لألزمات كاستراتيجية تستخدمها مهنة الخدمة االجتماعية فى
المواجهة السريعة، واستراتيجية المشاركة الشعبية، واستراتيجية العالج 

  .الخ... التعليمى، واستراتيجية تعديل السلوك، واستراتيجية المشاركة الشعبية
كذلك افترضت الباحثة بعض التكنيكات التى يمارسها األخصائى 

تنمية فهم الذات، التأثير، االستفادة من االجتماعى مثل التمكين، التوضيح، 
المصادر المجتمعية، العمل مع اآلخرين، المناقشة االجتماعية، وأخيرأ تكنيك 

  .حل المشكلة
كما استعرض الباحثة بعض األدوات التى يمارسها األخصائى 
االجتماعى مثل دور واضع االستراتيجية، دور قائد المهنى، دور تنظيمى، 

ور المرشد، دور الخبير، دور الوسيط، دول المنمى، وأخيرا دور المعالج، د
  .دور المخطط

  


