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  سعود فارس الجوير  ثـــــاسم الباح
دراسة تقويمية للممارسة المهنيـة مـع األحـداث          ثــــعنوان البح

التنميــة الجــانحين كمؤشــرات تخطيطيــة فــي 
  دراسة مطبقة بدولة الكويت: االجتماعية

   فرع الفيوم–القاهرة  ةـــــــجامع
  الخدمة االجتماعية ةــــــــكلي
  تنظيم مجتمع م ــــــــقس

  )م١٩٩٢(دكتوراه  ةـــــــالدرج

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

  : تتحدد أهداف هذه الدراسة في
سة المهنية لألخصائيين االجتماعيين دراسة وتقويم برامج وخدمات الممار -١

في مؤسسات رعاية األحداث بالكويت للتعرف على مدى فاعليتها في 
  .تحويل األحداث الجانحين إلى أعضاء نافعين ومنتجين في المجتمع

دراسة أسباب القصور في هذه البرامج والخدمات وتحليلها بما يساعد  -٢
لتغلب عليها وتفاديها أجهزة التخطيط في إدارة رعاية األحداث في ا

في الخطط المستقبلية وهذا بدوره يساعد على تحقيق أهداف هذه 
 .البرامج بفاعلية وإيجابية أكثر وفي أقل وقت وجهد وتكاليف ممكنة
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إبراز أهمية الدور الذي تقوم به مهنة الخدمة االجتماعية في التصدي  -٣
 .لمشكالت انحراف األحداث

لية في تقديم الخدمات االجتماعية لرعاية التعرف على دور المشاركة األه -٤
 .األحداث بدولة الكويت

التوصل إلى مشكالت الممارسة المهنية في الخدمة االجتماعية  -٥
 نوالمشكالت التي تواجه دور األحداث وكيفية مواجهتها لتحسي

 .وتطوير الرعاية االجتماعية لألحداث

ي قد تفيد  الحصول على بعض الخبرات من الممارسة الميدانية الت -٦
مستقبالً في تنمية الجانب النظري للخدمة االجتماعية بصفة عامة 

 .وتنظيم المجتمع بصفة خاصة 

 ةالتوصل إلى المؤشرات التخطيطية التي تفيد في اقتراح تصور للممارس -٧
المهنية مع األحداث الجانحين بدولة الكويت، مما يساهم في زيادة 

  .ة وتحقيق التنمية االجتماعيةالعائد االجتماعي من برامج الممارس
  منهج الدراسة

قام الباحث باستخدام منهج المسح االجتماعي الشامل وذلك نظرا ألنـه           
يتمشي مع نوع الدراسة ومشكلة البحث من ناحية واستخدام العديد من أدوات            
البحث إلى جانب إتاحة الفرصة لجمع البيانات عـن المتغيـرات المختلفـة             

  .حث من ناحية أخرىالمرتبطة بموضوع الب
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  استنتاجات الدراسة
تؤثر الممارسة المهنيـة للخدمـة      :  ثبت صحة الفرض األول القائل     -

االجتماعية مع األحداث الجانحين تأثيراً إيجابيـاً فـي ممارسـتهم للـسلوك            
  .االجتماعي المقبول

توجد عالقة إيجابية بين العوامـل      :  ثبت صحة الفرض الثاني القائل     -
ين نحالممارسة المهنية للخدمة االجتماعية مـع األحـداث الجـا         المؤثرة في   

 كفايـة   – كفاية الموارد واإلمكانات     – الخبرة والتدريب    –اإلعداد النظري   (
  .واألنشطة والجهود المهنية لألخصائي االجتماعي)  اإلشراف–الخدمات 
 ثبت صحة الفرض الثالث القائل توجد عالقة إيجابيـة بـين تـوفر              -

ألنشطة التي يقوم بها األخصائيون االجتماعيون بـدور األحـداث        البرامج وا 
  .وإشباع االحتياجات الجانحين

توجد عالقة ايجابية بين الممارسة     :  ثبت صحة الفرض الرابع القائل     -
المهنية للخدمة االجتماعية مع األحداث الجانحين وعائد الممارسـة ويتمثـل           

 –بالبرامج التعليمية والمهنيـة      التحاق الحدث    –مشاركة الحدث   : (العائد في 
 – شعور األسرة بمـشكلة الحـدث        –مساعدة الحدث على مواجهة مشكالته      

  ).السلوك االجتماعي المقبول والضار للحدث
  
  
  
  


