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  مشكمة الدراسة: أواًل: تحديد 
حيث تركز التنمية عمي اإلنساف باعتباره صانع التنمية وىو المستفيد مف  عائدىا ,         

فالمفيوـ يربط بيف األبعاد االجتماعية واالقتصادية في إطار واحد مف االىتماـ عمي اعتبار أف 
 (9)كؿ منيما يؤثر في اآلخر ويتأثر بو  

وفي الوقت الحالي وفي ظؿ االىتماـ المتزايد بالتنمية البشرية باعتبارىا ذلؾ النوع مف         
التنمية الموجو لإلنساف والتي تيدؼ إلي اإلرتقاء بنوعية حياتو وتوسيع نطاؽ اختياراتو إلي أقص 

 (0)حد ممكف وتوظيؼ تمؾ القدرات  أفضؿ توظيؼ  في جميع المياديف 
ف لمشباب أىميتيـ البالغة عبر المراحؿ التاريخية المختمفة وفي جميع االمـ اإل واذا كا        

أىميتيـ تزداد  في البمداف النامية , وتزداد أىمية ىذه الشريحة نظرًا ألنيا تتفؽ مع طبيعة تمؾ 
المجتمعات  وىذه  المجتمعات تسعي إلي تحقيؽ التنمية والتحديث فالشباب ىـ روح المبادرة 

د ألف شريحة الشباب ىي أكثر الشرائح االجتماعية استجابة لمتحويالت  االجتماعية والتجدي
 (3)واالقتصادية التي يمر بيا المجتمع 

فالشباب طاقة خالقة وىـ اليدؼ والمحرؾ األوؿ لحدوث عممية التنمية مما يستدعي بذؿ 
ية وعي طالب الجامعات الكثير مف الجيد والعطاء ألنيـ ىـ القوة الدافعة والمحققة لدعـ وتنم

بصفو خاصة مف أىـ القطاعات التي توجو إلييا الدولة مزيد مف الرعاية واالىتماـ فالشباب تمثؿ 
 .(4)القوة المبدعة لبناء المجتمع سياسيا واقتصاديا خاصة في المجتمعات النامية 

مبا كما يعاني الشباب مف مشكالت متعددة تتمثؿ في شغؿ وقت الفراغ والتي تمثؿ مط
ضروريًا تفرضو مقتضيات استثمار طاقاتيـ وبالتالي ضرورة شغؿ وقت فراغيـ بشكؿ أفضؿ ألف 
ذلؾ يساعد عمي تفريغ الضغوط االجتماعية واالنفعاالت المكبوتة وىي كميا عوامؿ مثيرة لمقمؽ 

 (5)والتوتر والمعاناة
دة الشباب ويتـ عالج مشكالت الشباب عف طريؽ قياميا بدور وقائي يتمثؿ في مساع

 (6)عمي الوقاية مف المشكالت المتوقعة المحتمؿ ظيورىا داخؿ المجتمع
( و التي استيدفت تحديد البرامج 0297إيماف السيد إبراىيـ  دراسةوتؤكد عمي ذلؾ  )

الجماعية في اكساب جماعات الشباب الجامعي ميارة ادارة وتنظيـ الوقت مف خالؿ االنشطة 
الطالبية التي يمارسيا الشباب الجامعي بالكميات وتوصمت الدراسة إلي اكتساب الشباب احتراـ 

وف بقصور في ادراكيـ في مفيـو مف حوليـ مف خالؿ التزاميـ بمواعيدىـ و جعمت الشباب يشعر 
 (7)الوقت, وأيضًا حفزتيـ عمي تدويف ما يريدوف انجازه 

وأيضاً  قياميا بالدور التنموي والذي يتمثؿ في إكساب الشباب الصفات اإليجابية  
لممواطف الصالح والتي تساعدىـ عمي تكويف عالقات طبية مع مف حوليـ  وتمكنييـ مف تفيـ  

ف يعتزوف بذواتيـ  ويمارسوف حرياتيـ الفردية, حتي يشعروا بأنيـ أعضاء شخصياتيـ  كمواطني
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في مجتمع عمييـ واجبات اجتماعية  نحو غيرىـ وتكفؿ ليـ إشباع حاجاتيـ ومطالبيـ 
 (8)االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية  

دراكًا لطبيعة التفاعؿ االجت ماعي ,كما أنيـ فالشباب الجامعة ىـ أكثر الشباب وعيًا وا 
 (9)أكثر مطالبة بالتغيير

( والتي استيدفت الدراسة تحديد طبيعة 0296دراسة )مناؿ عيد أحمد وتؤكد عمي ذلؾ 
البرامج واألنشطة الطالبية برعاية الشباب  وتحديد التحديات التي تواجة البرامج واألنشطة 

دـ تتمثؿ في تنظيـ المسابقات وتوصمت الدراسة إلي أف نوعية وطبيعة البرامج الفنية التي تق
بالمرتبة األولي وأف ىناؾ تحديات تواجة البرامج واألنشطة وتتمثؿ في عدـ وجود دليؿ واضح 
ومتاح لمطالب عف األنشطة لمتعرؼ عمييا و رؤية مستقبمية  لتحقيؽ جودة البرامج واألنشطة 

 (92)الطالبية برعاية الشباب بالجامعات
مؤسسات االجتماعية  التي تؤثر وتتأثر بالجو االجتماعي حيث تعد الجامعة مف أىـ ال

المحيط بيا , فيي مف صنع المجتمع مف ناحية , ومف ناحية أخري فيي أداتو في صنع قياداتو 
الفنية  والمينية والسياسية والفكرية , مف ىنا كانت لكؿ جامعة رسالتيا  التي تسعي إلي تحقيقيا 

(99) 
حيث تبدأ مسؤولية تنمية ميارات الوعي المعموماتي مف ومف ىنا تتضح دور الجامعات 

الحـر الجامعي فالجامعة ما ىي إال رسالة حضارية في االبتكار وتنمية المعرفة فمف ضمف 
األىداؼ التي تسعي الجامعة إلي تحقيقيا البحث العممي وتنمية المعرفة بشتي ألوانيا ألنيا 

اط عممي مميز ييدؼ إلي إثراء المعرفة وتقدميا مجتمع الباحثيف والعمماء الذيف يقوموف بنش
 .(90)فالوعي المعموماتى ىو مسؤولية الجامعة كميا إلنتاج طالب يممكوف وعيا معموماتيا

فالجودة ممارسة منتجة وفعؿ حقيقي مثمر ويجب توثيؽ أسسيا ومنطمقاتيا عمي شكؿ 
ـ عمي أداءه وجودتو مواصفات معايير يعتمد عمييا داخميًا وخارجيًا في تقويـ البرنامج والحك

 ( 93)األداء المستيدفة ىي معايير لمتطبيؽ مف قبؿ أعضاء البرنامج ومف قبؿ المقوميف الخارجييف 
ومف ثـ أصبحت إدارة الجودة الشاممة حاجة ممحة لتوفير الناتج الجيد  وذلؾ مف خالؿ  

ب وتوقعاتيـ في تحديد تحقيؽ جودة  المنتج المراد  تحقيقو مف خالؿ ترجمة احتياجات الطال
األسس العممية في تعميميـ وتدريبيـ وتحديد أىدافيـ و التي  يمكف إنجازىا عمي أنيا  مجموعة 

 (94)مف الخصائص التي تعبر بدقة وشمولية عف جوىر التعميـ 
والتي استيدفت الدراسة  (0290عبدالعزيز بف عبداهلل السنبؿ   وتؤكد عمي ذلؾ )دراسة

جودة الشاممة في ضوءبرامج التدريب المستمر والوصوؿ إلي المقترحات تطوير تحديد معايير ال
ضرورة اىتماـ مخططي البرامج بعقد الدورات التدريبية  وتوصمت الدراسة إليخطط البرامج 
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المستمرة وصواًل إلي معايير الجودة الشاممة وأيضًا مف أىميا المقترحات األخذ بمبدأ التقييـ لمتأكد 
 (95)ايير الجودة في البرامج التدرييبة مف تطبيؽ مع

ولو نظرنا إلي التخطيط والتنظيـ لوجدنا أف األمر  يتطمب وجود خطة وتنظيـ مالئـ 
ولكي تبدأ  عممية التنفيذ البد مف وجود قيادات لألفراد  وتوزيع لألدوار , ثـ التعميـ والتدريب 

منيـ , وما ىي األدوات المطموبة  لممبادئ واألسس حيث يجب أف يعرؼ األفراد ما ىو المطموب
   (96) لالنجاز وتوفيرىا ويأػي بعد  ذلؾ دور التحفز والتوجيو إلنجاز المياـ المخصصة لألفراد

ييتـ التخطيط االجتماعي أيضًا بإحداث تغييرات جوىرية في تصميـ البرامج واإلجراءات 
ا المختمفة والخدمات االجتماعية المختمفة بتخفيض  الوقت والجيد والتكاليؼ لمحصوؿ عمي المزاي

وزيادة فعالية الموارد المجتمعية  وطالمًا أف التخطيط ييتـ بالمستقبؿ لذا فإنو يمكف أف يساىـ في 
 (97)تصميـ البرامج لموقاية مف حدوث المشكالت  

وتتمثؿ تحقيؽ جودة األنشطة الجامعية  بتحديد معاييرىا بمعرفة عدد الجيات المسئولة 
الطالبي وعدد الطمبة المشاركيف في األنشطة الجامعية  ودرجة الطالب خريجي  عف النشاط

 (98) الجامعة واالستفادة منيـ
تخطيط عممية التخطيط كخطوة ضرورية  أو رئيسية لتحقيؽ التخطيط لممجتمع ككؿ فإف 

خالؿ المخطط ىنا لو دورًا كبيرًا في توعية ىؤالء الشباب بضرورة وأىمية وجود ىذه الخطط فمف 
ىذا الدور يمكف لمقادة التعرؼ عمي القدرات والموارد الموجودة بالفعؿ وأيضًا عمي ما إذا كانت 
ىذه الموارد تصمح لتنفيذ الخطط الموضوعة وباالستعانة بيؤالء المخططيف  يمكف تنمية قدرات  

المخططوف وميارات ىؤالء القادة  ويفضؿ تخطيط وتنمية الميارات والقدرات  عمي يد الخبراء و 
(99)        

والتي استيدفت الدراسة تحديد  (0290سمطانة محمد أحمد   ) دراسةوتؤكد عمي ذلؾ
خطط وبرامج األنشطة الطالبية في ضوء معايير الجودة واالعتماد وتحديد الصعوبات التي تواجو 
تطوير خطط  األنشطة الطالبية وتوصمت الدراسة إلي نقص األدوات و ضعؼ الميزانية 

 (02)مخصصة لتنفيذ األنشطة الطالبية تطويرىا ال
ويساعد تخطيط البرامج عمي توفير إطار عمؿ لتسييؿ اتخاذ مجموعة مف القرارات  

في الوقت المناسب ,وتخطيط البرامج كأي خطة أخري ليس جامدًا أو غير قابؿ لمتعديؿ بؿ ىو 
ؿ وبإمكانؾ تغير خطة مجموعة مف اإلرشادات التي تستخدـ كمرجع يستعاف بو في المستقب
(09) البرنامج بشرط أف يكوف سبب ذلؾ التغيير واضحًا  ويمكف تفسيره وتبريره

 

ومما الشؾ فيو إف حاجاتنا إلي برامج جماعية ذات جودة تمارس داخؿ رعاية شباب 
الجامعة أصبحت ضرورة ممحة لتمبيو االحتياجات الحالية والمستقبمية لدفع عجمة التنمية ذلؾ أف 
البرامج الجماعية مف شأنيا االرتقاء بالثروة البشرية  ولف يتحقؽ ذلؾ إال إذا توفرات فييا معايير 
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الجودة حتي يصبح الشباب أكثر قدرة عمي الدخوؿ قي السوؽ العالمي بإمكانيات  وبقدرات 
 (00) وميارات ذات مستوي عالي

ولتحقيؽ الجودة الشاممة بالمؤسسة التعميمية باستخداـ مدخؿ إدارة الجودة الشاممة يمكف إتباع 
المراحؿ التالية وتشتمؿ مرحمة التخطيط عمي إعداد الخطة لمتطبيؽ وتحديد الموارد الالزمة 
ختيار أعضاء المجمس االستشاري لمجودة وتدريبيـ  وتكويف فرؽ العمؿ  وفرؽ التحسيف  وا 

مات الداعمة , يجب أف يحسف اختيار القيادات الي تتولي مسئولة اإلشراؼ والقيادة بناء والخد
عمي أسس موضوعية سميمة بعيدأ عف المصالح الشخصية فاليدؼ النيائي ىو إيجاد القائد 

 (03)القادر عمي إتخاذ القرارات التي تضمف اإلرتقاءبجودة البرامج التي تقدميا مؤسستو 
( والتي استيدفت الدراسة تحديد مفيوـ معايير جودة 0296عشري ) وتؤكد دراسة حناف

البرامج الجماعية لمشباب الجامعي وتحديد الصعوبات التي تواجة تطبيؽ معايير جودة البرامج 
الجماعية لمشباب الجامعي وتوصمت الدراسة إلي أف المتوسط العاـ لمفيوـ جودة البرامج مرتفع 

عاييرالجودة عمي البرامج الجماعية إلكساب الشباب الجامعي مما يؤكد عمي أىمية تطبيؽ م
الخبرات والميارات و مواجية الصعوبات التي تحوؿ دوف اكتساب الشباب الخبرات والميارات 

(04) 
حيث أف قياداتنا الجامعية في مجموعيا , ال تزاؿ تدرؾ مدي الفوائد التي يحققيا  

ة, ومدي ما يمكف ليذا االختالؼ أف يثمر مف تعدد في االختالؼ في األنماط  التعميمية والتربوب
مناىج التفكير وأساليب التناوؿ لمعموـ واآلداب المختمفة بؿ ولممشكالت التي يعني البحث العممي 

 ( 05)بحميا والتصدي ليا 
استيدفت الدراسة تحديد المتطمبات ( والتي  0298)نرميف  إبراىيـ  حممي   وتؤكد دراسة
البرامج التنموية  وتحديد المتطمبات الخاصة بمشاركة سكاف المجتمع و الخاصة بتحسيف 

التوصؿ إلي رؤية مستقبمية  في تنفيذ متطمبات الجودة الشاممة  لتحقيؽ البرامج التنموية 
اتفؽ الباحثوف عمي تحقيؽ الجودة الشاممة  لتحسيف البرامج  وتوصمت الدراسة إليبالجمعيات 

بوضوح لصالح سكاف المجتمع  ووضع رؤية مستقبمية  في تنفيذ    التنموية  وتقديـ الخدمات
 (06)متطمبات الجودة الشاممة  لتحقيؽ البرامج التنموية بالجمعيات 

وذلؾ مف خالؿ تنمية وعي الشباب بأىمية المشاركة وتحمؿ المسئولية وتنمية مياراتيـ 
ؿ اإلعداد الجيد باعتبارىـ بناة القيادية لكي يكونوا قادريف عمي النيوض بالمجتمع وذلؾ مف خال

 (07) الغد وكوادر قيادية بالمجتمع في العديد مف المجاالت االجتماعية واالفتصادية والسياسية
كوف الشاب الجامعي  قائدًا أمر يشبو كثيرًا االستثمار بنحاج في سوؽ الماؿ إذا كاف 

ثر أىمية ىو ما تفعمو يومًا أممؾ ىو أف تكسب ثروة في يوـ واحد فإنؾ لف تنجح إف األمر األك
 (08)وراء يوـ عمي المدي البعيد 
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( والتي استيدفت التعرؼ عمي العالقة بيف 0223وتؤكد دراسة )مصطفي محمد قاسـ 
التدخؿ الميني لمخدمة االجتماعية وتنمية الميارات االجتماعية المرتبطة بالسمات القيادية لدي 
الشباب الجامعي ومف ىذه الميارات الميارة في ممارسة الحياة الديمقراطية  والميارة في تنمية 

عمي القيادة  و توصمت الدراسة إلي وجود عالقة إيجابية بيف التدخؿ الميني وتنمية القدرة 
 الميارات المرتبطة بالسمات القيادية  لدي الشباب الجامعي 

ولعؿ أىمية القيادة تكمف في  أنيا قيادة مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ المرسومة والسيطرة 
وتدعيـ القوي االيجابية وتقميص الجوانب عمي المشكالت والعمؿ ورسـ الخطط الالزمة لحميا 

 (09) السمبية  وتنمية وتدريب ورعاية األفراد
(  والتي استيدفت الدراسة  تحديد الميارات  0296وتؤكد دراسة ) زينات حسيف  

لألخصائي االجتماعي في األنشطة الطالبية لتنمية القيادة  وتحديد األساليب التي يستخدميا 
في األنشطة الطالبية لتنمية القيادات وتوصمت الدراسة إلي  الميارات األخصائي االجتماعي 

التي يستخدميا األخصائي االجتماعي ىي ميارة تكويف عالقات مينية واجتماعية وحيث جاء 
 (32)(9.88مف األساليب في الترتيب األوؿ الرحالت بمتوسط وزني )

ة عف الجيود واإلجراءات التي تبذؿ وأف دور األخصائي االجتماعي كمنفذ لمخطط والبرامج عبار 
لتحقيؽ أىداؼ التنمية  وتحديد أولوياتيا والتوقيت الزمني ألتماميا في حدور التكاليؼ  المحددة  

 (39)في إطار الخطة المعتمددة بيدؼ الوصوؿ إلي إشباع االحتياجات وتحقيؽ األىداؼ 
ويقاـ العدؿ  ويحاوؿ دوف أف القيادة البد منيا لحياة المجتمع البشري حتي نرتب حياتيـ  

يأكؿ القوي الضعيؼ ,إلي غير ذلؾ مف أمور كثيرة تجعؿ القيادة ضرورة مف ضرورات الحياة ,  
فالقيادة بالغة االىمية وىي تمؾ القيادة ذات الخياؿ الواسع والطاقة واالبتكار التي تستطيع أف 

  (30) تتخذ القرارات الجريئة
والتي استيدفت الدراسة تحديد طبيعة جودة  (0293وتؤكد دراسة )عمي موسي  

الممارسة المينية لألخصائيف االجتماعييف العامميف مع جماعات الشباب بمراكز الشباب وتحديد 
المتطمبات التي تزيد مف فاعمية األخصائييف االجتماعييف لجودة الممارسة المينية وتوصمت 

لمينية ىي تحديد كيفية تنفيذ المياـ الدراسة إلي أف أكبر نسبة لمفيوـ جودة الممارسة ا
 (33) والمسئوليات المينية وأيضًا عمي عدـ وجود وحدات لجودة الممارسة المينية

فالقيادة ظاىرة اجتماعية , ألنيا  مرتبطة بالوجود المشترؾ بيف شخصيف أو أكثر , وىي 
شباع حاجاتيا , تعبيرًا عف إرداتيا عف طريؽ  ظاىرة اجتماعية تعمؿ مف خالؿ  فيـ الجماعة وا 

ىذه الحاجات و مف ىنا تصبح القيادة وسيمة مف وسائؿ تحقيؽ أىداؼ الجماعة , وحؿ 
 (34)مشكالتيا وتوجيو نشاطيا , إلي اتجاىات اجتماعية ايجابية 

 أوجو األستفادة من الدراسات السابقة :
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 أكدت الدراسات السابقة عمي أىمية البرامج الجماعية مع الشباب الجامعي. -9
أكدت عمي أىمية التزاـ األخصائيف االجتماعييف بالجودة في مجاؿ رعاية الشباب   -0

 الجامعي .

أكدت عمي إستفادة الباحثيف مف الدراسات السابقة في كيفية وضع خطط البرامج  -3
 الجماعية .

 اختمفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة :
 أىمية جودة خطط البرامج الجماعية . -9
 الدراسة الحالية  بخطوات أعداد خطط البرامج الجماعية .اىتمت  -0

 أكدت عمي أىمية وضع آليات لتطويرخطط البرامج الجماعية . -3
 وبناءًا عمي ما سبق يمكن تحديد مشكمة الدراسة في األتي :

ما طبيعة جودة خطط البرامج الجماعية لدي األخصائيف االجتماعيف العامميف برعاية  -9
 الشباب ؟

 ت القيادة لدي الشباب الجامعي في الوقت الراىف ؟ما متطمبا -0
 ثالثًا: أىمية الدراسة:

لكي تنمية القيادة لدي الشباب الجامعي االىتماـ الدولي واإلقميمي والمحمي بقضية  -1
 يتـ االرتقاء بالثروة البشرية مما يؤدي إلي  تقدـ المجتمعات.

التنمية الشاممة داخؿ يعتبر الشباب قطاع ميـ في المجتمع المعاصر في تحقيؽ  -2
 .المجتمع 

الحاجة إلي تطبيؽ جودة خطط البرامج الجماعية مما يساىـ في تطوير البرامج  -3
 الجماعية  بحيث تتناسب مع احتياجات الشباب الجامعي  في العصر الحالي 

 أشارت الدراسات السابقة إلي أىمية تطبيؽ جودة البرامج الجماعية واالرتقاء بيا -4

شر ثقافة جودة خطط البرامج الجماعية لمشباب الجامعي واألخصائيف المساىمة في ن -5
 االجتماعيف العامميف في مجاؿ رعاية الشباب .

  رابعًا    : أىداؼ الدراسة :
 ؟عيتحديد مفيـو جودة البرامج الجماعية التي تساىـ في تنمية القيادة لدي الشباب الجام -9
 لتنمية  القيادة لدي الشباب  الجامعي ؟ أليات جودة  تخطيط البرامج الجماعية  -0

 أليات جودة تنفيذ البرامج الجماعية لتنمية  القيادة لدي الشباب  الجامعي ؟ -3

 أليات جودة تقييـ البرامج الجماعية لتنمية  القيادة لدي الشباب  الجامعي ؟ -4
لدي الشباب تحديد  الصعوبات التي تواجة جودة البرامج الجماعية لتنمية القيادة  – 5

 الجامعي ؟
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 ؟نمية القيادة لدي الشباب الجامعيتحديد المقترحات الالزمة لتفعيؿ البرامج الجماعية لت – 6
 خامسًا : تساؤالت البحث  : 

 ما مفيـو جودة البرامج الجماعية لدي جماعات الشباب الجامعي ؟ -9
 لدي الشباب الجامعي ؟ما أليات جودة  تخطيط  البرامج الجماعية لتنمية القيادة  -0

 ما أليات جودة تنفيذ البرامج الجماعية لتنمية القيادة لدي الشباب الجامعي؟ -4

 ما أليات جودة تقييـ البرامج الجماعية لتنمية القيادة لدي الشباب الجامعي ؟ -4
 ؟نمية القيادة لدي الشباب الجامعيما الصعوبات التي تواجة جودة البرامج الجماعية لت 5  

 ما المقترحات الالزمة لتفعيؿ البرامج الجماعية لتنمية القيادة لدي الشباب الجامعي؟ - 6
 سادسًا: المفاىيم والمنطمقات النطرية :

 أواًل : جودة الخطط   
 (35)يشير معجـ ويبستر لمجودة بأنيا الصفة أو المنزلة الرفيعة أو الشي كما يجب أف يكوف 

ت  التي يتوقعيا العميؿ المستفيد مف الخدمة أو تمؾ المتفؽ فالجودة ىي درجة استيفاء المتطمبا
 (36)عمييا 

كما تعرؼ الجودة بأنيا مدي اإلرتباط بالمواصفات األساسية التي يتـ وضعيا  في مكونات 
 (37)الممارسة المينية لمخدمة االجتماعية 

منتجات أو خدمات ذات وتعرؼ الجودة بأنيا استراتيجية تنظيمية وأساليب إدارية تؤدي إلي تسميـ 
 (38) جودة عالية إلي العميؿ

وأيضًا تعرؼ جودة الخطط بأنيا ىي الخطة التي تبيف النشاطات التي سيتـ القياـ بيا  والزمف 
 (39)الذي ستستغرقو ويتـ وضع الخطة بعد كتابة المقترح ومف المفضؿ إرفاقيا معو 

ية مباشرة وأىداؼ اقتصادية غير مباشرة وأيضًا الخطط االجتماعية تحقؽ أىدافًا اجتماعية أساس
 (42)عمي المدي البعيد بتحقيؽ أقصي استثمار لإلمكانيات البشرية في المجتمع 

 وتعرؼ جودة الخطط  في ىذا البحث إجرائيًا : 
 تحسيف أداء األخصائيف االجتماعي  -9

 تحقيؽ األىداؼ بأقؿ جيد وتكمفة  -0

 مجموعة مف اإلجراءات تتـ  بأفضؿ الطرؽ وأقؿ جيد وتكمفة  -3

 الخطط مجموعة مف البرامج والمشروعات    -4     
 ثانيًا: البرامج الجماعية : 

يعرؼ البرنامج في خدمة الجماعة  بأنة كؿ االفعاؿ والسموؾ والعالقات والخبرات التي 
تمارسيا  االعضاء  وتوفرىا الحياة الجماعية  في ضوء إحتياجات األعضاء وتحقيؽ نمو الفرد 

 (49)والجماعة ويساىـ  في تغير المجتمع 
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جماعة ما داـ يعمػؿ عمػي تحقيػؽ البرامج الجماعية أيضا بأنيا كؿ شي وأي شئ تقـو بو ال عرفت
شباع ميوؿ أعضائيا وما دامت ىذه البرامج تعود عمي الفرد الواحد والجماعػة  حاجاتيا ورغباتيا وا 

 (40)ككؿ بالنفع وأخيرًا عمي المجتمع 
 وتعرؼ البرامج الجماعية إجرائيًا في ىذا البحث كاالتي : 

 عية مع  الشباب الجامعيمجموعة مف األنشطة والتفاعالت التي تمارس بصورة جما -9

تسعي  ىذه األنشطة إلي تنمية مياراتيـ وقيميـ و التفاعؿ والمشاركة والقيادة لدي  -0
 الشباب الجامعي 

 تعتمد  البرامج الجماعية عمي أخصائي اجتماعي كفئ في مجاؿ رعاية الشباب الجامعي  -3
 ثالثا: القيادة:

األنشطة المرتبطة بالمياـ  ألفراد تعرؼ القيادة عمي أنيا  عممية توجيو  وتأثير  في 
 (43)الجماعة  أي بمعني فف التأثير في آخريف وتوجيييـ  نحو تحقيؽ األىداؼ بأفضؿ صورة

كما تعرؼ القيادة بوجو عاـ عمي أنيا ظاىرة جماعية وليس فردية وفي ىذه الحالة ينتقؿ 
 التركيز  مف قائد شخص رسمي إلي العديد مف القادة غير الرسميف 

رؼ البعض القيادة  بأنيا عممية وربما يقصد بيا األسموب الذي يتبناه القادة والقيادة ويع
 (44)تعرؼ بأنيا مجرد التفكير فيما يفعمو مف لدييـ السمطة 

 وتعرؼ القيادة  إجرائيًا في ىذا البحث كاالتي  : 
 القدرة عمي التاثير لدي الشباب الجامعي  -9
 العمؿ عمي اتخاذ القرارات بشكؿ جماعي لدي الشباب الجامعي  -0

المشاركة في تخطيط وتنفيذ البرامج الجماعية لدي الشباب الجامعي وذلؾ لتحقيؽ  -3
 أىدافيا 

 الموجيات النظرية لمبحث:
 
 نظرية القيادة: (1)

نجػاز األعمػاؿ  التػى تعتبر عممية القيػادة مػف العمميػات اليامػة الالزمػة لتحقيػؽ األىػداؼ وا 
تقوـ بيا أي جماعة إذ عف طريقيا تمكيف القائد مف إيجاد التماسؾ والتعاوف حوؿ األغراض التػى 
تسػػعي الجماعػػة إلػػي تحقيقيػػا واسػػتثارتيا لممشػػاركة البنػػاءة واليادفػػة فػػي القيػػاـ بكػػؿ األدوار والميػػاـ 

 (45) التى تتطمبيا الحياة الجماعية.
 :(46)وتتمثل أىمية القيادة في

 أعضاء الجماعة نحو تحقيؽ األىداؼ الموضوعة. توحيد جيود 
 .السيطرة عمي مشكالت العمؿ وحجـ الخطط الالزمة لحميا 
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 .تنمية أعضاء الجماعة وتدريبيـ ورعايتيـ وتحفيزىـ 

 .تنمية عضو الجماعة ذاتو وزيادة الميارات اإلنسانية والعممية 

ط رعايػة الشػػباب فػى تنميػػة وقػد اسػػتفاد البػاحثيف منيػػا فػى تحديػػد آليػات التػػى تتطمبيػا خطػػ
السػػػموؾ القيػػػادي لػػػدي ىػػػؤالء الشػػػباب أثنػػػاء ممارسػػػة األنشػػػطة داخػػػؿ جامعػػػة حمػػػواف وكػػػذلؾ تنميػػػة 
قيادتو لمجاالت العمؿ المستقبمية. مطبقة عمي األخصائييف االجتماعييف العػامميف برعايػة الشػباب 

خبػراء مػف العػامميف بػإدارة بجامعة حمواف داخػؿ الحػـر الجػامعي وكػذلؾ دليػؿ مقابمػة مطبػؽ عمػي ال
رعاية الشباب داخؿ جامعة حمواف وبعض أعضاء ىيئة التدريس, وذلؾ لمتعرؼ عمي آليات جودة 

 خطط البرامج الجماعية لتنمية القيادة لدي الشباب الجامعي.
 ومن أىم مميزات االستبيان ما يمي:

ى أقػػؿ وقػػت يمكػػف الباحػػث مػػف الحصػػوؿ عمػػي بيانػػات مػػف أكبػػر عػػدد مػػف المبحػػوثيف وفػػ - أ
 ممكف.

(47) تمكف الباحث مف الحصوؿ عمي معمومات قد يصعب الحصوؿ عمييا. - ب
 

 وقد تم تصميم أداتي جمع البيانات وفق الخطوات التالية:
قػػاـ البػػاحثيف بتصػػميـ أداتػػي جمػػع البيانػػات وذلػػؾ بػػالرجوع إلػػي التػػراث النظػػري. اإلطػػار  - أ

ة بالموضػػوع لتحديػػد المتغيػػرات التصػػوري لمبحػػث والرجػػوع إلػػي الدراسػػات السػػابقة المتصػػم
 والعبارات التى ترتبط بكؿ متغير مف المتغيرات الخاصة بالبحث.

صػػدؽ االسػػتمارة ودليػػؿ المقابمػػة: حيػػث تػػـ عػػرض اسػػتمارة االسػػتبياف ودليػػؿ المقابمػػة عمػػي 
جامعة حمواف, وقػد  -( مف المحكميف مف أعضاء ىيئة التدريس بكمية الخدمة االجتماعية5عدد )
 % (82تماد عمي نسبة اتفاؽ ال تقؿ عف )تـ االع

 
 
 

 ثامنًا: اإلجراءات المنيجية لمبحث:
 نوع الدراسة: (1)

ينتمي ىذا البحث إلي نمط الدراسات الوصفية التحميمية حيػث يسػعي إلػي وصػؼ وتحميػؿ 
آليات جودة خطط البرامج الجماعية فى تنميػة القيػادة لػدي الشػباب الجػامعي داخػؿ رعايػة الشػباب 

بكميػػػات الموجػػػودة بػػػالحـر الجػػػامعي داخػػػؿ جامعػػػة حمػػػواف, حيػػػث يعتمػػػد ىػػػذا النػػػوع مػػػف  الموجػػػودة
البيانات عمي وصؼ الظواىر كما ىي موجودة فى الواقع وتحميميػا وتفسػيرىا حيػث تكمػف أىميتيػا 

 (48) فى كونيا دراسات تشخص الواقع وتكشؼ عف الوضع الراىف لظاىرة مف الظواىر.
 المنيج المستخدم: (2)
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نػػوع الدراسػػة وأىػػدافيا اسػػتخدـ البػػاحثيف مػػنيج المسػػح االجتمػػاعي الشػػامؿ لكػػؿ  توافقػػا مػػع
األخصائييف االجتماعييف العامميف برعاية الشػباب داخػؿ الكميػات الموجػودة داخػؿ الحػـر الجػامعي 
بجامعػػة حمػػواف أو المسػػح بالعينػػة مػػع الخبػػراء مػػف العػػامميف بػػإدارة رعايػػة الشػػباب وأعضػػاء ىيئػػة 

 التدريس.
لمسح االجتماعي يفيد فػى جمػع الحقػائؽ والمعمومػات عػف الظػاىرة بعػد أف تكػوف قػد وأف ا

أجريػػػػت بحػػػػوث كشػػػػفية عنيػػػػا كمػػػػا يسػػػػتفيد بيػػػػا فػػػػى عمميػػػػات التخطػػػػيط وفػػػػى دراسػػػػة المشػػػػكالت 
 (49)االجتماعية القائمة.

 أدوات البحث: (3)
عػػاد - ب ة تمثمػػت أدوات جمػػع البيانػػات فػػى اسػػتمارة اسػػتبياف( وقػػد تػػـ حػػذؼ بعػػض العبػػارات وا 

 صياغة البعض وبناء عمي ذلؾ تـ صياغتيا فى صورتيا النيائية بالشكؿ الحالي.

 مجاالت البحث: (4)
 المجال المكاني: - أ

طبػػػؽ البحػػػث عمػػػي األخصػػػائييف االجتمػػػاعييف العػػػامميف برعايػػػة الشػػػباب داخػػػؿ الكميػػػات 
ميػػة الموجػػودة داخػػؿ الحػػـر والجػػامعي بجامعػػة حمػػواف, وذلػػؾ لتفعيػػؿ خطػػط  البػػرامج الجماعيػػة لتن

 القيادة لدي الشباب الجامعي.
 المجال البشري: - ب

قػػػاـ البػػػاحثيف بػػػالتطبيؽ عمػػػي جميػػػع األخصػػػائييف االجتمػػػاعييف العػػػامميف برعايػػػة الشػػػباب 
( أخصػائي اجتمػاعي 49داخؿ الكميػات الموجػودة داخػؿ الحػـر الجػامعي بجامعػة حمػواف وعػددىـ )

( 99أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس وعػػددىـ )وعينػػة مػػف الخبػػراء العػػامميف بػػإدارة رعايػػة الشػػباب وبعػػض 
 خبيرًا.

 المجال الزمني: -ج
وقػػد اسػػتغرقت فتػػرة إجػػراء البحػػث حػػوالي ثالثػػة أشػػير وىػػي فتػػرة جمػػع البيانػػات وتعريفيػػا 

 .0299-5-95إلي  0299-0-95وتحميميا مف 
 عممية جمع البيانات: (5)

مػػع المسػػئوليف المرحمػػة األولػػي: إعػػداد مجتمػػع البحػػث وتييئتػػو حيػػث تػػـ إجػػراء المقػػابالت  -أ 
 برعاية الشباب داخؿ الكميات الموجودة بالحـر الجامعي بجامعة حمواف.

المرحمػػػة الثانيػػػة: تفريػػػغ البيانػػػات: حيػػػث قػػػاـ البػػػاحثيف بتفريػػػغ البيانػػػات مػػػف خػػػالؿ إعػػػداد  -ب 
 جداوؿ الكترونية وذلؾ لتسييؿ عممية التفريغ.
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 مجلة الخدمة االجتماعية

يانػػػات فػػػى جػػػداوؿ بسػػػيطة المرحمػػػة الثالثػػػة: تبويػػػب البيانػػػات وجػػػدولتيا, حيػػػث تبويػػػب الب -ج 
( وذلػػػؾ Spss)التكػػػرار والنسػػػبة( والػػػوزف المػػػرجح )التبػػػايف( مػػػف خػػػالؿ اسػػػتخداـ برنػػػامج )

 لتفسير النتائج الخاصة بالبحث.
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 مجلة الخدمة االجتماعية

 نتائج الدراسة الميدانية:
 أواًل: االستجابات المرتبطة باألخصائيين االجتماعيين عينة الدراسة:

 )أ( وصف عينة الدراسة:
 ف الشباب مجتمع الدراسة( وص1جدول رقم )

 49ف=          
 % ك النوع م
 %39 96 ذكر 9
 %69 05 إنثي 0

 %922 49 المجموع
 يتضح من الجدول السابق:

أف أغمب األخصائييف االجتماعييف العامميف برعاية الشباب داخؿ الكميات بجامعة حمواف 
%( وقد يرجع ذلؾ ألف 39بنسبة )%( ويمييا الذكور 69داخؿ الحـر الجامعي مف اإلناث بنسبة )

 أغمب الخريجيف مف كميات ومعاىد الخدمة االجتماعية مف اإلناث.
 ( يوضح السن2جدول رقم )

 % ك السن م
 - - سنة 05أقؿ مف  9
 %36.4 95 سنة 35 -05مف  0
 %09.4 90 سنة 45 -35مف  3
 %00 9 سنة 55 -45مف  4
 %90.0 5 سنة فأكثر 55 5

 %922 49 المجموع
 يوضح الجدول السابق:

أف أغمػػػب سػػػف األخصػػػائييف االجتمػػػاعييف العػػػامميف بكميػػػات جامعػػػة حمػػػواف داخػػػؿ الحػػػـر 
%( ويمييا الفتػرة مػا بػيف 36.3سنة بنسبة ) 35سنة إلي أقؿ مف  05الجامعي تقع بالفترة ما بيف 

 سنة. 45سنة إلي أقؿ مف  35
%( وقػد يرجػع ذلػػؾ 90.0بنسػبة مقػدارىا )سػنة فػأكثر  55ويػأتي فػى المرتبػة األخيػرة مػف 

إلي التقنيػات الحديثػة لػدي األخصػائييف االجتمػاعييف العػامميف برعايػة الشػباب, وكػذلؾ طبيعػة مػع 
 الشباب وحاجة الجامعة ليـ.
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 مجلة الخدمة االجتماعية

 ( يوضح الكميات التى يعمل فييا األخصائيين االجتماعيين3جدول رقم )
 % ك الكمية م
 9.7 4 التربية 9
 7.3 3 التجارة 0
 97.9 7 خدمة اجتماعية 3
 4.9 0 الصيدلة 4
 9.7 4 اآلداب 5
 7.3 3 عمـو 6
 90.3 5 حاسبات ومعمومات 7
 9.7 4 حقوؽ 8
 90.3 5 طب 9
 9.7 4 تمريض 92

 922 49 المجموع
 يتضح من الجدول السابق:

داخػؿ أف أغمب الكميات التػى يعمػؿ بيػا األخصػائييف االجتمػاعييف كميػات بجامعػة حمػواف 
%( ويمييػا كميػة حاسػبات ومعمومػات 97.9الحـر الجامعي وىي كميػة الخدمػة االجتماعيػة بنسػبة )

دارتيا .90.0وكمية الطب بنسبة )  %( وقد يرجع إلي العالقات الطيبة داخؿ ىذه الكميات وا 
%( وقد  يرجع ذلؾ إلي قمة التقنيػات 4.9ويأتي فى المرتبة األخيرة كمية الصيدلة بنسبة )

 يثة فى الوقت الحالي عمي كافة الوظائؼ اإلدارية داخؿ الجامعة والمجتمع.الحد
 ( يوضح المؤىل الدراسي4جدول رقم )

 % ك المؤىل الدراسي م
 - - دبمـو متوسط فى الخدمة االجتماعية 9
 %58.5 04 بكالوريوس فى الخدمة االجتماعية 0
 %94.7 6 ليسانس آداب قسـ عمـ اجتماع 3
 %06.8 99 عميادراسات  4

 %922 49 المجموع
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 مجلة الخدمة االجتماعية

 يتضح من الجدول السابق:
أف أغمب األخصائييف االجتماعييف الذيف يعمموف داخؿ كميات جامعة حمواف داخؿ الحـر 

%( ويمييا دراسات عميػا 58.5الجامعي حاصميف عمي بكالوريوس فى الخدمة االجتماعية بنسبة )
 %(.06.8بنسبة )

%( وقػػد 94.7األخيػػرة ليسػػانس آداب قسػػـ عمػػـ اجتمػػاع بنسػػبة قػػدرىا )ويػػأتي فػػى المرتبػػة 
يرجع ذلؾ إلي اعتماد جامعة حمواف فى التقنيات عمي التخصص المػرتبط بطبيعػة العمػؿ, وكػذلؾ 
وجود كمية الخدمة االجتماعيػة وىػي الكميػة المعتمػدة الوحيػدة عمػي مسػتوي كميػات ومعاىػد الخدمػة 

 مصر العربية. االجتماعية عمي مستوي جميورية
 ( يوضح سنوات الخبرة فى مجال رعاية الشباب5جدول رقم )

 % ك سنوات الخبرة م
 %00 9 سنوات 5أقؿ مف  9
 %06.7 99  -5مف  0
 %00 9  -92مف  3
 %90.3 5  -95مف  4
 %97.9 7 سنة فأكثر 02مف  5

 %922 49 المجموع
 يتضح من الجدول السابق:

األخصػائييف االجتمػاعييف العػامميف داخػؿ الكميػات الموجػودة  أف أغمب سنوات الخبرة لدي
%( 06.7سػنوات بنسػبة ) 92داخػؿ الحػـر الجػامعي فػى جامعػة حمػواف ىػي مػا بػيف إلػي أقػؿ مػف 

 %(.00سنة بنسبة قدرىا ) 95إلي أقؿ مف  92سنوات وكذلؾ مف  5ويمييا أقؿ مف 
%( وقػػد 90.0بة مقػدارىا )سػنة بنسػ 02إلػػي أقػؿ مػف  95ويػأتي فػى المرتبػة األخيػرة مػف 

يرجع ذلؾ إلي حداثة تقنيػات األخصػائييف االجتمػاعييف العػامميف فػى رعايػة الشػباب داخػؿ جامعػة 
 حمواف.

 ( يوضح الحصول عمي الدورات التدريبية6جدول رقم )
 % ك الحصول عمي دورات تدريبية م
 %5.6 39 نعـ 9
 %04.4 92 ال 0

 %922 49 المجموع
 السابق:يتضح من الجدول 
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 مجلة الخدمة االجتماعية

أف أغمػػػػب األخصػػػػائييف االجتمػػػػاعييف العػػػػامميف داخػػػػؿ الكميػػػػات الموجػػػػودة داخػػػػؿ الحػػػػـر 
%( والػػػذيف لػػػـ 75.6الجػػػامعي فػػػى جامعػػػة حمػػػواف حصػػػموا عمػػػي دورات تدريبيػػػة بنسػػػبة مقػػػدارىا )

%( وقػػػد يرجػػع ذلػػؾ إلػػي اتجػػاه الجامعػػة إلػػػي 04.4يحصػػموا عمػػي دورات تدريبيػػة نسػػبة مقػػدارىا )
لمعػامميف بيػدؼ التطػوير وكػذلؾ اىتمػاـ الجامعػة بجػودة العمػؿ خاصػة فػى العمػؿ  التعميـ المسػتمر

مػػع الشػػباب وكػػذلؾ حػػرص الجامعػػة عمػػي تنظػػيـ دورات تدريبيػػة مسػػتمرة وفػػؽ احتياجػػات العػػامميف 
 بيا.

 ( يوضح عدد الدورات التدريبية7جدول )
 % ك الحصول عمي دورات تدريبية م
 %35.5 99 دورة واحدة 9
 %05.8 8 دورتاف 0
 .%38 90 ثالث دورات فأكثر 3

 %922 39 المجموع
 يتضح من الجدول السابق:

أف أغمػػػػب األخصػػػػائييف االجتمػػػػاعييف العػػػػامميف فػػػػى رعايػػػػة الشػػػػباب داخػػػػؿ كميػػػػات الحػػػػـر 
%( ويػػأتي فػػى 38.7الجػػامعي بجامعػػة حمػػواف حصػػموا عمػػي ثػػالث دورات فػػأكثر بنسػػبة مقػػدارىا )

%( وقػػػػػد يرجػػػػػع ذلػػػػػؾ إلػػػػػي إقبػػػػػاؿ األخصػػػػػائييف 05.8بنسػػػػػبة مقػػػػػدارىا )المرتبػػػػػة األخيػػػػػرة دورتػػػػػاف 
االجتماعييف عمي حضور ىذه الدورات كمحاولة لالستفادة منيا فى تطوير العمؿ الطالبي وكذلؾ 

 تنوع ىذه الدورات وفؽ احتياجات األخصائييف االجتماعييف.
 ( يوضح توقيت الحصول عمي الدورات التدريبية8جدول رقم )

 % ك الحصول عمي دورات تدريبيةتوقيت  م
 %9.7 0 قبؿ العمؿ 9
 %92.3 08 أثناء العمؿ 0

 %922 39 المجموع
 يتضح من الجدول السابق:

أف أغمػػب توقيتػػات حصػػوؿ األخصػػائييف االجتمػػاعييف عمػػي الػػدورات التدريبيػػة ىػػي أثنػػاء 
%( وقػد يرجػع ذلػؾ إلػي عقػد جامعػة حمػواف 9.7%( أما قبؿ العمؿ )92.3العمؿ بنسبة مقدارىا )

العديػػػد مػػػف الػػػدورات التدريبيػػػة لمعػػػامميف مػػػع الطػػػالب وخاصػػػة األخصػػػائييف االجتمػػػاعييف بيػػػدؼ 
مبيػػة لمتغيػػػرات السػػػريعة فػػى احتياجػػػات الشػػػباب الجػػامعي ومواجيػػػة قضػػػاياىـ التطػػوير المسػػػتمر وت
 الحديثة والمتطورة.
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 مجلة الخدمة االجتماعية

 ( يوضح أوجو االستفادة من ىذه الدورات التدريبية9جدول رقم )
 31ن =          

 % ك أوجو االستفادة من ىذه الدورات التدريبية م
 %48.4 95 معرفة كيفية إعداد خطة النشاط 9
 %54.8 97 عمي كيفية تنفيذ خطة النشاطالتعرؼ  0
 %48.4 95 التعرؼ عمي األساليب التقويمية لألنشطة المختمفة 3
 %45.9 94 تزويدي بمعايير جودة رعاية الشباب 4
 %48.4 95 تطويري أدائي ألدواري المينية لرعاية الشباب 5
تزويدي باالتجاىات الحديثة فى الممارسة المينية لمخدمة  6

 االجتماعية
94 45.9% 

 %59.6 96 اكتساب الميارات المستحدثة فى العمؿ مع الجماعات 7
 %48.4 95 ابتكار طرؽ جديدة لتصميـ برامج العمؿ مع جماعات الشباب 8
التعػػػرؼ عمػػػي إسػػػتراتيجيات تطػػػوير الممارسػػػة المينيػػػة فػػػى مجػػػاؿ  9

 رعاية الشباب
94 45.9% 

 يوضح الجدول السابق:
االسػػتفادة مػػف الػػدورات التدريبيػػة لػػدي األخصػػائييف االجتمػػاعييف العػػامميف  أف معظػػـ أوجػػو

فى مجاؿ رعاية الشباب داخؿ كميات الحـر الجامعي بجامعة حمواف ىي التعرؼ عمي كيفية تنفيذ 
%( وقػػػػد يرجػػػػع ذلػػػػؾ إلػػػػي الدراسػػػػة المسػػػػتمرة الحتياجػػػػػات 59.6خطػػػػة النشػػػػاط بنسػػػػبة مقػػػػدارىا )
عمػػػػؿ عمػػػػي ربطيػػػػا باالتجاىػػػػات الحديثػػػػة فػػػػى ممارسػػػػة العمػػػػؿ مػػػػع األخصػػػػائييف االجتمػػػػاعييف وال
 جماعات الشباب الجامعي.

ويػػػأتي فػػػي المرتبػػػة األخيػػػرة تزويػػػدي بمعػػػايير جػػػودة رعايػػػة الشػػػباب وترديػػػدي باالتجاىػػػات 
الحديثػػة فػػى الممارسػػة المينيػػة لمخدمػػة االجتماعيػػة والتعػػرؼ عمػػي إسػػتراتيجيات تطػػوير الممارسػػة 

%( وقػػد يرجػػع ذلػػؾ إلػػي انتشػػار وحػػدات 45.9يػػة الشػػباب بنسػػبة مقػػدارىا )المينيػػة فػػى مجػػاؿ رعا
الجودة داخؿ كميػات جامعػة حمػواف وكػذلؾ العمػؿ عمػي االعتمػاد مػف خػالؿ التطػوير المسػتمر فػي 

 كافة اإلدارات الموجودة بالكميات داخؿ الجامعة.
يير التخطيط وىذا ما دفع الباحثيف إلي وضع آليات لجودة وخطط رعاية الشباب وفؽ معا

 أثناء العمؿ مع الجماعات.
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 مجلة الخدمة االجتماعية

 )ب( جودة البرامج الجماعية لتنمية القادة لدي الشباب الجامعي:
 ( يوضح مفيوم جودة خطط البرامج الجماعية فى مجال رعاية الشباب11جدول رقم )

 41ن=          
مجموع  االستجابات العبارة م

 األوزان
المتوسط 
 الوزني

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
إلي حد  نعم

 ما
 ال

 ك ك ك
تحسػػػػػػػػيف قػػػػػػػػدرات األخصػػػػػػػػائييف  9

االجتمػػاعييف عمػػي أداء أدوارىػػـ 
 فى البرامج الجماعية

04 90 5 929 0.46 2792. 3 

تطػػػوير عمميػػػة تخطػػػيط البػػػرامج  0
الجماعيػػة مػػع جماعػػات الشػػباب 

 الجامعي

04 93 4 920 0.48 2.675 4 

الميػػػػػػػػػاـ  تحديػػػػػػػػػد كيفيػػػػػػػػػة تنفيػػػػػػػػػذ 3
والمسئوليات المينية لألخصػائي 
االجتمػػػػػػػػػػػاعي مػػػػػػػػػػػع جماعػػػػػػػػػػػات 

 الشباب

05 92 6 929 0.46 2.744 9 

تفعيػػػػػػؿ البػػػػػػرامج الجماعيػػػػػػة مػػػػػػع  4
جماعػػات الشػػباب الجػػامعي بمػػا 

 يحقؽ أىدافيـ

 مرتفع 2.449 0.80 996 9 5 05

 9 2.499 0.56  المتغير ككؿ
 يوضح الجدول السابق:

البػػػرامج الجماعيػػػة فػػػى مجػػػاؿ رعايػػػة الشػػػباب جػػػاءت فػػػى المرتبػػػة أف مفيػػػوـ جػػػودة خطػػػط 
األولػي تفعيػؿ البػرامج الجمعيػة مػع جماعػات الشػباب الجػامعي بمػا يحقػؽ أىػدافيـ بمتوسػط مػرجح 

%( وقػػػد يرجػػػع ذلػػػؾ إلػػػي قمػػػة األنشػػػطة والبػػػرامج التػػػى تمػػػارس فػػػى مجػػػاؿ رعايػػػة الشػػػباب 0.80)
حجاـ الشباب عف المشاركة فى ىذه األنشطة   الجماعية.وا 

وجػػػاء فػػػى المرتبػػػة األخيػػػرة تحديػػػد كيفيػػػة تنفيػػػذ الميػػػاـ والمسػػػئوليات المينيػػػة لألخصػػػائي 
( وقػػػػد يرجػػػػع ذلػػػػؾ إلػػػػي وضػػػػوح دور 0.46االجتمػػػػاعي مػػػػع جماعػػػػات الشػػػػباب بمتوسػػػػط مػػػػرجح )

 األخصائي االجتماعي فى الالئحة الطالبية داخؿ الجامعات المصرية.
ـ( حيػػث توصػػمت إلػػي تصػػور مقتػػرح 0292يد, وىػػذا مػػا أكدتػػو دراسػػة )حنػػاف شػػوقي السػػ

لمعايير جودة ممارسة األنشطة الجماعية كآلية لتفعيؿ دور األخصائي االجتماعي فػي العمػؿ مػع 
 (52)األسر الطالبية.



 

099 

 

 مجلة الخدمة االجتماعية

( يوضح آليات جودة تخطيط البرامج الجماعية لتنمية القيادة لدي جماعات 11جدول رقم )
 الشباب الجامعي

 41ن=         
مجموع  االستجابات ةالعبار  م

 األوزان
المتوسط 
 الوزني

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
إلي حد  نعم

 ما
 ال

 ك ك ك
العمػػػػؿ عمػػػػي تحديػػػػد احتياجػػػػات  9

 الشباب الجامعي
03 93 5 922 0.43 2.728 6 

العمػػػػػؿ عمػػػػػي تحديػػػػػد األىػػػػػداؼ  0
التػػػػى يسػػػػعي الشػػػػباب الجػػػػامعي 

 لتحقيقيا

00 96 3 929 0.46 2.636 5 

إتاحة الفرصة لمشػباب الجػامعي  3
 عمي اقتراح البرامج الجماعية

05 95 9 926 0.58 2.546 3 

إتاحة الفرصة لمشػباب الجػامعي  4
 لمناقشة البرامج الجماعية

07 94 - 929 0.65 2.482 9 

العمػػػػػػػؿ عمػػػػػػػي جمػػػػػػػع البيانػػػػػػػات  5
والمعمومػػػػػػػػات عػػػػػػػػف احتياجػػػػػػػػات 

 الشباب الجامعي

04 94 3 923 0.59 2.637 4 

العمػػؿ عمػػي دراسػػة الواقػػع الػػذي  6
 يعيش فيو الشباب الجامعي

 مكرر 9 2.696 0.65 929 3 8 32

مشػػػػاركة الشػػػػباب الجػػػػامعي فػػػػى  7
 وضع خطط البرامج الجماعية

00 93 6 98 0.39 2.737 7 

تكامػػؿ خطػػط البػػرامج الجماعيػػة  8
فى كافة األنشػطة مػع جماعػات 

 الشباب الجامعي

99 98 4 97 0.36 2.669 8 

 مرتفع 2.342 0.52  المتغير ككؿ
 يوضح الجدول السابق:

أف أكثػػػر آليػػػات جػػػودة تخطػػػيط البػػػرامج الجماعيػػػة لتنميػػػة القيػػػادة لػػػدي جماعػػػات الشػػػباب 
الجػػػامعي جػػػاء فػػػى المرتبػػػة األولػػػي إتاحػػػة الفرصػػػة لمشػػػباب الجػػػامعي لمناقشػػػة البػػػرامج الجماعيػػػة 

( وقػػد يرجػػع 0.65الجػػامعي بمتوسػط مػػرجح ) والعمػؿ عمػػي دراسػػة الواقػع الػػذي يعيشػػو فيػو الشػػباب
ذلػػؾ إلػػي حاجػػة الشػػباب إلػػي الحػػوار والمناقشػػة وذلػػؾ الفتقػػارىـ لػػو فػػى األسػػرة وكػػذلؾ المؤسسػػات 



 

002 

 

 مجلة الخدمة االجتماعية

االجتماعية المختمفة وىذا ما تؤكده طريقة العمػؿ مػع الجماعػات أف مػف العوامػؿ واألسػباب وتقيػيـ 
 ء الجماعات فى وضع وتنفيذ ىذه البرامج.وتنفيذ البرامج الجماعية وجود مشاركة مف قبؿ أعضا

وجاء فى المرتبة األخيرة تكامؿ خطػط البػرامج الجماعيػة فػى كافػة األنشػطة مػع جماعػات الشػباب 
( وقػػػد يرجػػػع ذلػػػؾ إلػػػي وجػػػود روح العمػػػؿ الجمػػػاعي بػػػيف كافػػػة 0.36الجػػػامعي بمتوسػػػط مػػػرجح )

 األنشطة الجماعية فى مجاؿ رعاية الشباب.
ـ( حيث توصمت إلي تصػور مقتػرح 0290)مجدي فادي أبو العال,  وىذا ما أكدتو دراسة

لتحقيؽ العالقة المينية بػيف األخصػائي االجتمػاعي وأعضػاء الجماعػة عمػي أسػس ومعػايير جػودة 
 (59) الخدمة االجتماعية.
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 مجلة الخدمة االجتماعية

( يوضح آليات جودة تنفيذ البرامج الجماعية لتنمية القيادة لدي جماعات 12جدول رقم )
 الشباب الجامعي

 41ن=          
مجموع  االستجابات العبارة م

 األوزان
المتوسط 
 الوزني

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
 ال إلي حد ما نعم
 ك ك ك

وضػػػػػع إجػػػػػراءات لتطبيػػػػػؽ وفػػػػػؽ  9
 احتياجات الشباب الجامعي

09 95 5 98 0.39 2.720 7 

العمػػػػػػؿ عمػػػػػػي تحديػػػػػػد أولويػػػػػػات  0
البػػػػرامج الجماعيػػػػة مػػػػع الشػػػػباب 

 الجامعي

04 94 3 923 0.59 2.637 6 

تحديػػػػػػػػػػد الميػػػػػػػػػػاـ والمسػػػػػػػػػػئوليات  3
المشػػػػػاركيف فػػػػػي تنفيػػػػػذ البػػػػػرامج 
الجماعيػػة مػػع جماعػػات الشػػباب 

 الجامعي

06 93 0 926 0.58 2.592 0 

تحديػػػػد المػػػػوارد الماليػػػػة الالزمػػػػة  4
لمبػػػػرامج الجماعيػػػػة مػػػػع الشػػػػباب 

 الجامعي

05 93 3 924 0.53 2.236 5 

تحديػػػػػػػد الجػػػػػػػدوؿ العمػػػػػػػؿ عمػػػػػػػي  5
الزمنػػػػي لمبػػػػرامج الجماعيػػػػة بمػػػػا 
يناسػػػػػػػػػػػػػػب ظػػػػػػػػػػػػػػروؼ الشػػػػػػػػػػػػػػباب 

 الجامعي

06 90 3 925 0.56 2.634 4 

تحديػػػػػػػػد طبيعػػػػػػػػة فريػػػػػػػػؽ العمػػػػػػػػؿ  6
المسػػػػػػػئوؿ عػػػػػػػف تنفيػػػػػػػذ البػػػػػػػرامج 
الجماعيػػة مػػع جماعػػات الشػػباب 

 الجامعي

05 94 3 925 0.56 2.593 3 

مرونػػػة تنفيػػػذ البػػػرامج الجماعيػػػة  7
 الجامعيمع جماعات الشباب 

39 92 - 993 0.75 2.434 9 

 مرتفع 2.429 0.55  المتغير ككؿ
 يوضح الجدول السابق:

أف آليات جودة تنفيذ البرامج الجماعية لتنمية القيادة لدي جماعات الشباب الجامعي جػاء 
فػى المرتبػة األولػي مرونػة تنفيػذ البػرامج الجماعيػػة مػع جماعػات الشػباب الجػامعي بمتوسػط مػػرجح 

( ويمييػػا تحديػػد الميػػاـ والمسػػئوليات المشػػاركيف فػػي تنفيػػذ البػػرامج الجماعيػػة مػػع جماعػػات 0.75)
( وقػػد يرجػػع ذلػػؾ إلػػي عػػدـ التخطػػيط الػػدقيؽ أثنػػاء عمميػػة تصػػميـ 0.58الشػػباب بمتوسػػط مػػرجح )

البػػرامج الجماعيػػة مػػع جماعػػات الشػػباب الجػػامعي أو عػػدـ التػػزاـ األخصػػائييف االجتمػػاعييف رعايػػة 
بالعوامؿ التى يجب أف تراعػي عنػد تصػميـ البػرامج الجماعيػة والتػى تتمثػؿ مرونػة البػرامج  الشباب

 الجماعية.



 

000 

 

 مجلة الخدمة االجتماعية

وجػػػاء فػػػى المرتبػػػة األخيػػػرة وضػػػع إجػػػراءات لمتطبيػػػؽ وفػػػؽ احتياجػػػات الشػػػباب الجػػػامعي 
( وقد يرجع ذلؾ وجود خطط لمبرامج الجماعية التى تنفذ فى رعاية الشباب 0.39بمتوسط مرجح )

 جامعة حمواف.فى كميات 
ـ( توصػػػمت إلػػػي تحديػػػد طبيعػػػة البػػػرامج 0296وىػػػذا مػػػا أكدتػػػو دراسػػػة )منػػػاؿ عيػػػد أحمػػػد, 

 (50) األنشطة الطالبية برعاية الشباب مف أجؿ تحقيؽ جودتيا.
( يوضح آليات جودة تقويم البرامج الجماعية لتنمية القيادة لدي جماعات 13جدول رقم  )

 الشباب الجامعي
 41ن=           

مجموع  االستجابات لعبارةا م
 األوزان

المتوسط 
 الوزني

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
 ال إلي حد ما نعم
 ك ك ك

تحديػػػػػد المشػػػػػكالت التػػػػػى واجيػػػػػت  9
األخصػػػػػػػائييف االجتمػػػػػػػاعييف عنػػػػػػػد 
تنفيػػػػػػػػػذ البػػػػػػػػػرامج الجماعيػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػع 

 جماعات الشباب

30 7 0 990 0.73 2.548 0 

االسػػتفادة العمػػؿ عمػػي تحديػػد أوجػػو  0
مف البرامج الجماعية مع جماعػات 

 الشباب

08 90 9 929 0.65 2.509 4 

تحديػػػػػد المقترحػػػػػات القابمػػػػػة لمتنفيػػػػػذ  3
حػػػػػػػوؿ مواجيػػػػػػػة مشػػػػػػػكالت تنفيػػػػػػػذ 
البػػػػػرامج الجماعيػػػػػة مػػػػػع جماعػػػػػات 

 الشباب

02 98 3 99 0.49 2.639 8 

العمػػؿ عمػػي جمػػع المعمومػػات عػػف  4
مػا تػـ تنفيػذه مػف البػرامج الجماعيػة 

 جماعات الشباب الجامعيمع 

34 4 3 993 0.75 2.580 9 

عمػػػػؿ حمقػػػػات نقػػػػاش حػػػػوؿ نتػػػػائج  5
البػػػػػرامج الجماعيػػػػػة مػػػػػع جماعػػػػػات 

 الشباب الجامعي

09 9 3 928 0.63 2.600 5 

مشػاركة الشػباب فػى عمميػة التقػويـ  6
لمبػػػػػرامج الجماعيػػػػػة مػػػػػع جماعػػػػػات 

 الشباب

00 96 3 929 0.46 2.606 7 

المقترحػػػات الخاصػػػة متابعػػػة تنفيػػػذ  7
بمواجيػػػػة مشػػػػكالت تنفيػػػػذ البػػػػرامج 

 الجماعية مع جماعات الشباب

39 8 0 999 0.72 2.558 3 

اسػػػتخداـ األسػػػاليب التقويميػػػة التػػػى  8
تتناسػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػع طبيعػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػباب 

 الجامعي

07 9 5 924 0.53 2.792 6 

 مرتفع 2.075 0.69  المتغير ككؿ
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 يوضح الجدول السابق:
تقػػويـ البػػرامج الجماعيػػة لتنميػػة القيػػادة لػػدي جماعػػات الشػػباب الجػػامعي أف آليػػات جػػودة 

جػػاءت المرتبػػة األولػػي العمػػؿ عمػػي جمػػع المعمومػػات عػػف مػػا تػػـ تنفيػػذه مػػف البػػرامج الجماعيػػة مػػع 
( ويمييػػػػا تحديػػػػد المشػػػػكالت التػػػػى واجيػػػػت 0.75جماعػػػػات الشػػػػباب الجػػػػامعي بمتوسػػػػط مػػػػرجح )

بػػػرامج الجماعيػػػة مػػػع جماعػػػات الشػػػباب بمتوسػػػط مػػػرجح األخصػػػائييف االجتمػػػاعييف عنػػػد تنفيػػػذ ال
( وقػػػد يرجػػػع إلػػػي حاجػػػة األخصػػػائييف االجتمػػػاعييف برعايػػػة الشػػػباب إلػػػي إتبػػػاع األسػػػموب 0.73)

 العممي فى تقويـ البرامج الجماعية مع جماعات الشباب الجامعي.
تنفيػػذ  وجػػاء فػػى المرتبػػة األخيػػرة تحديػػد المقترحػػات القابمػػة لمتنفيػػذ حػػوؿ مواجيػػو مشػػكالت

( وىػػػذا مػػػػا يرجػػػع إلػػػي اىتمػػػػاـ 0.49البػػػرامج الجماعيػػػة مػػػػع جماعػػػات الشػػػباب بمتوسػػػػط مػػػرجح )
األخصائييف االجتماعييف بالتعرؼ عمي وجيات نظر الشباب حوؿ البرامج واألنشطة التى تمارس 

 فى رعاية الشباب.
( حيػػث توصػػمت إلػػي عوامػػؿ نجػػاح وفشػػؿ 0290وىػػذا مػػا أكدتػػو دراسػػة )أمينػػة حسػػونة, 

لعممية التعميمية فى إكساب الطالب الميارات المينية فى العمؿ مع الجماعػات مػف خػالؿ عمميػة ا
 (53)التقويـ.
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)ج( الصعوبات التىى تواجىو جىودة البىرامج الجماعيىة فىى تنميىة القيىادة لىدي جماعىات الشىباب 
 الجامعي

جماعات الشباب ( يوضح الصعوبات التى تواجو جودة البرامج الجماعية مع 14جدول رقم )
 الجامعي

 41ن=           
مجموع  االستجابات العبارة م

 األوزان
المتوسط 
 الوزني

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
 ال إلي حد ما نعم
 ك ك ك

نقػػص الػػوعي لػػدي األخصػػائييف  9
االجتماعييف بأىميػة الجػودة فػي 

 مجاؿ رعاية الشباب

07 90 0 927 0.62   

المػػػػوارد الماليػػػػة الالزمػػػػػة نقػػػػص  0
لجػػػػػودة البػػػػػرامج الجماعيػػػػػة مػػػػػع 

 جماعات الشباب

07 92 4 925 0.56 2.580 6 

ضػػػػعؼ الخبػػػػرات العمميػػػػة لػػػػدي  3
القػػػػػػائميف عمػػػػػػي تنفيػػػػػػذ البػػػػػػرامج 

 الجماعية

32 9 0 992 0.68 2.670 8 

ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػعؼ التعػػػػػػػػػػػػػػػػػػاوف بػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف  4
األخصػػػػائييف االجتمػػػػػاعييف مػػػػػع 

 إدارة الجودة بالجامعة

09 9 3 928 0.63 2.567 4 

انفػػػػػػػػػػػراد بعػػػػػػػػػػػض األخصػػػػػػػػػػػائييف  5
االجتمػػػػػػػػػػاعييف بعمػػػػػػػػػػؿ خطػػػػػػػػػػط 

 لمبرامج الجماعية

04 96 9 925 0.56 2.600 5 

عػػػدـ تػػػوافر الوقػػػت الكػػػافي لػػػدي  6
األخصػػػػػػػػػػػػػػػائييف االجتمػػػػػػػػػػػػػػػاعييف 
لتطبيؽ معػايير الجػودة الخاصػة 

 برعاية الشباب

30 9 - 994 0.78 2.549 7 

عػػػػػػػػػػػػزوؼ مشػػػػػػػػػػػػػاركة الشػػػػػػػػػػػػػباب  7
 البرامج الجماعيةالجامعي عف 

09 96 4 99 0.49 2.669 0 

نقػػػػص المػػػػوارد الماليػػػػة الالزمػػػػػة  8
الجػػػػودة البػػػػػرامج الجماعيػػػػة مػػػػػع 

 جماعات الشباب

00 7 0 990 0.73 2.549 9 

ضعؼ التعاوف بيف فريؽ العمؿ  9
مػػػف األخصػػػػائييف العػػػػامميف فػػػػى 

 مجاؿ رعاية الشباب

06 3 0 996 0.80 2.495 3 

  0.64 2.038 9 
 الجدول السابق: يوضح

أف الصعوبات التى تواجو جودة البرامج الجماعية فى تنمية القيادة لدي جماعات الشباب 
الجامعي جاء فػى المرتبػة األولػي ضػعؼ التعػاوف بػيف فريػؽ العمػؿ مػع األخصػائييف االجتمػاعييف 
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لػػدي  ( ويمييػػا عػػدـ تػػوفر الوقػػت الكػػافي0.80العػػامميف فػػى مجػػاؿ رعايػػة الشػػباب بمتوسػػط مػػرجح )
( 0.78األخصائييف االجتماعييف لتطبيؽ معايير الجودة الخاصة برعاية الشباب بمتوسط مرجح )

وقػػد يرجػػع ذلػػؾ إلػػي كثػػرة األعبػػاء التػػى يقػػـو بيػػا األخصػػائييف االجتمػػاعييف مػػع وجػػود نقػػص فػػى 
 أعداد األخصائييف االجتماعييف فى أغمب كميات الجامعة.

كة الشباب الجامعي عف البرامج الجماعية بمتوسط وجاء فى المرتبة األخيرة عزوؼ مشار 
( وقد يرجع ذلؾ إلى رغبػة الشػباب فػى المشػاركة فػى األنشػطة الجماعيػة التػى تمبػي 0.49مرجح )

 احتياجاتيـ وبشرط أف تشبع ميوليـ واتجاىاتيـ.
( حيػث توصػمت إلػي وجػود صػعوبات 0290وىذا ما أكدتو دراسة )سمطانة محمػد أحمػد, 

 (54) نشطة الطالبية.تطوير خطة األ
 )د( مقترحات تفعيل جودة البرامج الجماعية لتنمية القيادة لدي جماعات الشباب الجامعي:

( يوضح مقترحات تفعيل جودة البرامج الجماعية لتنمية القيادة لدي الشباب 15جدول رقم )
 الجامعي

 41ن=          
 % ك العبارة م
 0.4 9 الجامعاتالتخطيط الجيد لمبرامج داخؿ  9
 90.0 5 توفير الموارد المالية الالزمة لتنفيذ البرامج الجماعية 0
 9.7 4 التعاوف والتنسيؽ الكافي بيف مسئولي اإلدارة واألخصائييف االجتماعييف 3
 7.3 3 مساعدة وتشجيع الشباب عمي المشاركة فى البرامج الجماعية 4
 9.7 4 الشباب إبراز أىمية الجودة داخؿ برامج رعاية 5
 94.6 6 تطوير وتحسيف أداء األخصائييف االجتماعييف 6
 8.9 0 إشراؾ الشباب في التخطيط البرامج الجماعية 7
 8.9 3 زيادة مصادر المعمومات لبرامج تنمية القيادات 8
 7.3 0 تعييف عدد كافي مف األخصائييف االجتماعييف  9
 8.9 4 التى تيتـ بموضوعات الجودة دعـ األخصائييف بالدورات التدريبية 92
 9.7  زيادة وعي الشباب الجامعي ببرامج رعاية الشباب 99

 يوضح الجدول السابق:
أف أغمب المقترحات لتفعيؿ جودة البػرامج الجماعيػة لتنميػة القيػادة لػدي جماعػات الشػباب 

االجتمػػػػاعييف بنسػػػػبة الجػػػػامعي جػػػػاءت فػػػػى المرتبػػػػة األولػػػػي تطػػػػوير وتحسػػػػيف أداء األخصػػػػائييف 
%( وقد يرجع ذلؾ 90.0%( ويمييا توفير الموارد المالية الالزمة لتنفيذ البرامج الجماعية )94.6)

إلػػي الحاجػػة إلػػي االىتمػػاـ بإعػػداد األخصػػائييف االجتماعيػػة مػػف خػػالؿ حضػػور الػػدورات التدريبيػػة 
المتعمقػػة بالجوانػػب الماليػػة  المتعمقػػة بكيفيػػة العمػػؿ مػػع الشػػباب الجػػامعي وكػػذلؾ التعقيػػدات اإلداريػػة

 الخاصة بممارسة األنشطة الطالبية.
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%( 0.4وجاء فى المرتبة األخيرة التخطيط الجيد لمبرامج الجامعية داخؿ الجامعة بنسبة )
وىػػذا مػػا أكػػد عمػػي أىميػػة ىػػذا البحػػث فػػى السػػعي إلػػي الوصػػوؿ إلػػي آليػػات لتفعيػػؿ خطػػط البػػرامج 

 ات الشباب الجامعي.الجماعية فى تنمية القيادة لدي جماع
ـ( التػى اسػتيدفت إلػي تحديػد الخطػط 0290وىذا ما أكدتو دراسػة )سػمطانة محمػد أحمػد, 

 (55) البرامج الخاصة باألنشطة الطالبية وفؽ معايير الجودة واالعتماد.
 ثانيًا: االستجابات المرتبطة بالخبراء:

 )أ( وصف عينة الدراسة:
 اسة( وصف الخبراء مجتمع الدر 16جدول رقم )

 11ن=         
 % ك النوع م
 %70.7 8 ذكر 9
 %07.3 3 إنثي 0

 %922 99 المجموع
 يتضح من الجدول السابق:

%( 70.7أف أغمب الخبراء الذيف تـ تطبيؽ عمييـ دليؿ المقابمة كػاف مػف الػذكور بنسػبة )
بالجامعػػة %( وذلػػؾ قػػد يرجػػع إلػػي أف أغمػػب العػػامميف فػػى إدارة رعايػػة الشػػباب 07.3أمػػا اإلنػػاث )

مػػػف الػػػذكور وكػػػذلؾ قػػػدرتيـ عمػػػي تحمػػػؿ أعبػػػاء العمػػػؿ الخػػػاص باألنشػػػطة والبػػػرامج العامػػػة داخػػػؿ 
 الجامعة.

 ( يوضح السن17جدول رقم )
 11ن=          

 % ك السن م
 %9.9 9 سنة 35أقؿ مف  9
 %98.0 0 سنة 45 -35مف  0
 %63.6 7 سنة 55 -45مف  3
 %9.9 9 سنة فأكثر 55 4

 %922 99 المجموع
 يتضح من الجدول السابق:

سنة بنسػبة مقػدارىا  55سنة إلي أقؿ مف  45أف أغمب سف الخبراء يقع فى الفترة ما بيف 
 %(.98.0سنة بنسبة مقدارىا ) 45سنة إلي أقؿ مف  35%( ويمييا مف 63.6)
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وقػػد يرجػػع ذلػػؾ لتػػولي مناصػػب قياديػػة داخػػؿ جيػػاز رعايػػة الشػػباب بالجامعػػة وكػػذلؾ تػػوفر 
 الخبرات والميارات الخاصة بوضع وتنفيذ خطة رعاية الشباب داخؿ الجامعة.

%( 9.9سػػنة فػػأكثر بنسػػبة مقػػدارىا ) 55سػػنة و  35وجػػاء فػػي المرتبػػة األخيػػرة أقػػؿ مػػف 
وىػػػػذا مػػػػا يتفػػػػؽ مػػػػع نتػػػػائج الخاصػػػػة باألخصػػػػائييف االجتمػػػػاعييف التػػػػى تؤكػػػػد تػػػػوفر األخصػػػػائييف 

 االجتماعييف حديثي العمؿ.
 ( يوضح المؤىل الدراسي18)جدول رقم 

 11ن=           
 % ك المؤىل الدراسي م
 45.5 5 بكالوريوس فى الخدمة االجتماعية 9
 54.5 6 دراسات عميا 0

 922 99 المجموع
 يتضح من الجدول السابق:

أف أغمب الخبراء كاف مؤىميـ الدراسي مف الحاصميف عمي الدراسات العميا بنسبة مقػدارىا 
%( 45.5ويمييا الحاصػميف عمػي بكػالوريوس فػي الخدمػة االجتماعيػة بنسػبة مقػدارىا )%( 54.5)

وىػػذا حػػرص الجامعػػة عمػػي تطػػوير القيػػادات المينيػػة مػػف األخصػػائييف االجتمػػاعييف العػػامميف مػػع 
الشباب أو حرصيـ عمي التعمـ المستمر مف أجؿ التنمية الذاتية لدييـ وىذا أيضا يتفؽ مع النتائج 

 مارة األخصائييف االجتماعييف.الخاصة باست
 ( يوضح سنوات الخبرة19جدول رقم )

 11ن=           
 % ك السن م
 9.9 9 سنة 95أقؿ مف  9
 98.0 0  -95مف  0
 54.5 6  -02مف  3
 98.0 0 سنة فأكثر 05مف  4

 %922 99 المجموع
 يتضح من الجدول السابق:

 02تطبيػؽ دليػؿ المقابمػة عمػييـ كانػت مػف  أف أغمب سنوات الخبرة لدي الخبراء الػذيف تػـ
سػنة فػأكثر بنسػبة  05سػنة و 02سػنة إلػي أقػؿ مػف  95%( ويمييػا مػف 54.5سنة إلػي أقػؿ مػف )

 %(.98.0مقدارىا )
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%( وىػذا يػدؿ عمػي تػوفر 9.9سنة بنسػبة مقػدارىا ) 95وجاء فى المرتبة األخيرة أقؿ مف 
ى إدارة الجامعػة ممػا جعميػـ يتولػوف مناصػب الخبرات والميارات لػدي األخصػائييف االجتمػاعييف فػ

 قيادية فى مجاؿ العمؿ الشبابي.
 ( يوضح الوظيفة الحالية21جدول رقم )

 11ن=           
 % ك الوظيفة م
 9.9 9 مسئوؿ نشاط 9
 9.9 9 مسئوؿ لجنة 0
 36.4 4 كبير أخصائييف اجتماعييف 3
 98.0 0 مدير إدارة رعاية الشباب 4
 07.0 3 أستاذ جامعي 5

 %922 99 المجموع
 يتضح من الجدول السابق:

أف أغمب الوظائؼ التػى يشػغميا الخبػراء يعممػوف عمػي درجػة كبيػر أخصػائييف اجتمػاعييف 
%( ويمييػػػػػا مػػػػػدير إدارة رعايػػػػػة الشػػػػػباب وأسػػػػػتاذ جػػػػػامعي بنسػػػػػبة مقػػػػػدارىا 36.4بنسػػػػػبة مقػػػػػدارىا )

(07.0.)% 
%( وىػػذا 9.9لجنػػة بنسػػبة مقػػدارىا ) وجػػاءت فػػى المرتبػػة األخيػػرة مسػػئوؿ نشػػاط ومسػػئوؿ

يتفػػػؽ مػػػع نتػػػائج الجػػػدوؿ السػػػابؽ التػػػى تؤكػػػد تػػػوفر الخبػػػرات والميػػػارات فػػػي العمػػػؿ الشػػػبابي داخػػػؿ 
 الجامعة.

 )ب( جودة البرامج الجماعية لتنمية القادة لدي الشباب الجامعي:
 ( يوضح مفيوم جودة خطط البرامج الجماعية فى مجال رعاية الشباب21جدول رقم )

 11ن=           
 % ك العبارة م
 9.9 9 اكتساب طرؽ حديثة لتصميـ البرامج واألنشطة بما يشبع احتياجات الشباب 9
 9.9 9 اكتساب ميارات حديثة فى تصميـ البرامج الجماعية 0
 07.3 3 تحسيف بيئة العمؿ داخؿ مؤسسات رعاية الشباب 3
وتمبػػػػي احتياجػػػػات أعضػػػػاء أف تكػػػػوف الخطػػػػة نابعػػػػة مػػػػف سياسػػػػة المؤسسػػػػة  4

 الجماعة
0 98.0 

 9.9 9 تطوير خطط برامج رعاية الشباب 5
 07.3 3 تحديد كيفية تنفيذ المياـ والمسئوليات الخاصة بتطوير البرامج الجماعية 6
 98.0 0 تحسيف التخطيط والتنفيذ لمممارسة المينية فى مجاؿ رعاية الشباب 7
 07.3 3 االجتماعييف العامميف فى مجاؿ رعاية الشبابتطوير أداء األخصائييف  8
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 يوضح الجدول السابق:
أف أغمػػب الخبػػراء اتفػػؽ عمػػي أف مفيػػوـ جػػودة خطػػط البػػرامج الجماعيػػة فػػى مجػػاؿ رعايػػة 
الشػػػػباب ىػػػػي تحسػػػػيف بيئػػػػة العمػػػػؿ داخػػػػؿ مؤسسػػػػات رعايػػػػة الشػػػػباب وتحديػػػػد كيفيػػػػة تنفيػػػػذ الميػػػػاـ 

الجماعيػة وتطػوير أداء األخصػائييف االجتمػاعييف العػامميف والمسئوليات الخاصػة بتطػوير البػرامج 
%( وقػد يرجػع ذلػؾ إلػي الحاجػة إلػي تفعيػؿ جػودة 07.3في مجػاؿ رعايػة الشػباب بنسػبة مقػدارىا )

 الممارسة المينية مع جماعات الشباب وىذا يتفؽ أيضا مع معايير جودة رعاية الشباب.
صػػػميـ البػػػرامج واألنشػػػطة بمػػػا يشػػػبع وجػػػاء فػػػى المرتبػػػة األخيػػػرة اكتسػػػاب طػػػرؽ حديثػػػة لت

احتياجػػات الشػػباب واكتسػػاب ميػػارات حديثػػة فػػى تصػػميـ البػػرامج الجماعيػػة وتطػػوير خطػػط بػػرامج 
%( وقػػػد يرجػػػع إلػػػي اىتمػػػاـ الجامعػػػة بػػػالجودة الشػػػاممة لكافػػػة 9.9رعايػػػة الشػػػباب بنسػػػبة مقػػػدارىا )

عمػػػي مسػػػتوي الجامعػػػات العػػػامميف مػػػع الشػػػباب الجػػػامعي بمػػػا قػػػد يسػػػاىـ فػػػى رفػػػع مكانػػػة الجامعػػػة 
 المصرية.

( التػى توصػمت إلػي آليػة لتفعيػؿ 0292وىذا اتفؽ أيضػا مػع دراسػة )حنػاف شػوقي السػيد, 
 (56) دور األخصائي االجتماعي مع األسر الطالبية.

( يوضح آليات جودة تخطيط البرامج الجماعية لتنمية القيادة لدي جماعات 22جدول رقم )
 الشباب الجامعي

 11ن=         
 % ك العبارة م
 07.3 3 تحديد أىداؼ البرامج الجماعية بدقة 9
 98.0 0 جمع البيانات والمعمومات الخاصة بالبرامج الجماعية 0
 36.3 4 مشاركة الشباب الجامعي فى وضع الخطط والبرامج الجماعية 3
 07.3 3 التعاوف بيف الشباب والقائميف عمي التخطيط لمبرامج في رعاية الشباب 4
 9.9 9 اختيار البرامج اليادفة لدعـ العمؿ االجتماعي لدي الشباب الجامعي 5
 98.0 0 دراسة واقع الشباب لتحديد البرامج الجماعية التى تناسبيـ 6

 يوضح الجدول السابق:
أف أغمػػب الخبػػراء اتفػػؽ عمػػي أف أعمػػي آليػػة لجػػودة البػػرامج الجماعيػػة لتنميػػة القيػػادة لػػدي 
جماعػػات الشػػباب الجػػامعي ىػػي مشػػاركة الشػػباب الجػػامعي فػػى وضػػع الخطػػط والبػػرامج الجماعيػػة 

%( ويمييػػا جمػػع البيانػػات والمعمومػػات الخاصػػة بػػالبرامج الجماعيػػة ودراسػػة 36.3بنسػػبة مقػػدارىا )
%( وقد يرجػع ذلػؾ إلػي 98.0تحديد البرامج الجماعية التى تناسبيـ بنسبة مقدارىا )واقع الشباب ل

حاجػػػػػة األخصػػػػػائييف االجتمػػػػػاعييف إلػػػػػي اإلطػػػػػالع عمػػػػػي الكتابػػػػػات الخاصػػػػػة بطريقػػػػػة العمػػػػػؿ مػػػػػع 
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الجماعات وذلؾ ألنيا تؤكد عمي أىمية الدراسة المستمرة الحتياجػات الشػباب الجػامعي مػف خػالؿ 
 اعات معيـ والحوار معيـ بشكؿ مستمر.عقد المقاءات واالجتم

وجػػاء فػػى المرتبػػة األخيػػرة اختيػػار البػػرامج اليادفػػة لػػدعـ العمػػؿ االجتمػػاعي لػػدي الشػػباب 
%( وقػػد يرجػػع ذلػػؾ إلػػي أف تحديػػد الموضػػوعات الخاصػػة بػػالبرامج 9.9الجػػامعي بنسػػبة مقػػدارىا )

 ي.الجماعية يتـ وفؽ القضايا الممحة التى يعاني منيا الشباب الجامع
( يوضح آليات جودة تنفيذ البرامج الجماعية لتنمية القيادة لدي جماعات 23جدول رقم )

 11ن=  الشباب الجامعي  
 % ؾ العبارة ـ
 07.3 3 إشراؾ الشباب الجامعي فى تنفيذ البرامج واألنشطة الجماعية 9
 06.3 4 مراعاة الجدوؿ الزمني المناسب لعممية تنفيذ البرامج الجماعية 0
 07.3 3 توزيع األدوار والمسئوليات حسب قدرات األخصائييف االجتماعييف 3
 98.0 0 متابعة عممية التنفيذ خطوة بخطوة لموقوؼ عمي جوانب الضعؼ 4
 45.4 5 توفير الجوانب المالية والمادية الالزمة لتنفيذ البرامج الجماعية 5
 98.0 0 الجماعيةتحديد فريؽ العمؿ القائـ عمي تنفيذ البرامج  6

 يوضح الجدول السابق:
أف أعمػػب الخبػػراء اتفػػؽ عمػػي أف أعمػػي آليػػة لجػػودة تنفػػي البػػرامج الجماعيػػة لتنميػػة القيػػادة 
لػػػػدي جماعػػػػات الشػػػػباب الجػػػػامعي ىػػػػي تػػػػوفير الجوانػػػػب الماليػػػػة والماديػػػػة الالزمػػػػة لتنفيػػػػذ البػػػػرامج 

الزمنػػي المناسػػب لعمميػػة تنفيػػذ البػػرامج %( ويمييػػا مراعػػاة الجػػدوؿ 45.4الجماعيػػة بنسػػبة مقػػدارىا )
%( وقػػد يرجػػع ذلػػؾ إلػػي االىتمػػاـ بتطػػوير المػػوارد الماليػػة وذلػػؾ 36.3الجماعيػػة بنسػػبة مقػػدارىا )

 لتنفيذ البرامج الجماعية لتنمية القيادات لدي الشباب الجامعي.
وجػػػػاء فػػػػى المرتبػػػػة األخيػػػػرة متابعػػػػة عمميػػػػة التنفيػػػػذ خطػػػػوة بخطػػػػوة لموقػػػػوؼ عمػػػػي جوانػػػػب 

%( وقػػد 98.0ضػػعؼ وتحديػػد فريػػؽ العمػػؿ القػػائـ عمػػي تنفيػػذ البػػرامج الجماعيػػة بنسػػبة مقػػدارىا )ال
يرجػػع ذلػػؾ إلػػي اىتمػػاـ األخصػػائييف االجتمػػاعييف بتوزيػػع الميػػاـ والمسػػئوليات لػػدي القػػائميف عمػػي 
تنفيذ البرامج الجماعية وذلؾ لضماف نجاحيا في تحقيؽ األىداؼ التى يسػعوف إلييػا والعمػؿ عمػي 

 تصدي لمصعوبات التى تواجو عممية التنفيذ بشكؿ مستمر.ال
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( يوضح آليات جودة تقويم البرامج الجماعية لتنمية القيادة لدي جماعات 24جدول رقم )
 الشباب

 11ن=          
 % ك العبارة م
 9.9 9 االىتماـ بتحديد نتائج البرامج الجماعية 9
 9.9 9 لمبرامج الجماعيةقياس العائد االجتماعي واالقتصادي  0
 9.9 9 مراعاة التقويـ المرحمي والنيائي لمبرامج الجماعية 3
 07.3 3 وضع معايير تقويمية لمبرامج الجماعية 4
 07.3 3 إشراؾ جميع األطراؼ فى عممية التقويـ 5
 36.3 4 االستفادة مف نتائج التقويـ عند وضع الخطط الجديدة مع الشباب الجامعي 6
 07.3 3 تحديد نموذج لتقويـ البرامج الجماعية 7
 98.0 0 تحديد أوجو االستفادة مف تنفيذ البرامج الجماعية 8

 يوضح الجدول السابق:
أف أغمب الخبراء أتفػؽ عمػي أف أعمػي آليػة لجػودة تقػويـ البػرامج الجماعيػة لتنميػة القيػادي 

وضػػع الخطػػط الجديػػدة مػػع الشػػباب لػػدي الشػػباب الجػػامعي ىػػي االسػػتفادة مػػف نتػػائج التقػػويـ عنػػد 
%( ويمييا وضع معايير تقويمية لمبرامج الجماعيػة واشػتراؾ جميػع 36.3الجامعي بنسبة مقدارىا )

%( وىذا 07.3األطراؼ فى عممية التقويـ وتحديد نموذج لتقويـ البرامج الجماعية بنسبة مقدارىا )
تبػاع القػائميف عمػي المػنيج العممػي يؤكد عمي أىمية عممية التقويـ فػي خدمػة الجماعػة مػف حيػث إ

عند القيػاـ بتقػويـ البػرامج الجماعيػة والعمػؿ عمػي تفعيػؿ عمميػة المتابعػة أثنػاء عمميػة تنفيػذ البػرامج 
 الجماعية.

وجػػػػػاء فػػػػػى المرتبػػػػػة األخيػػػػػرة االىتمػػػػػاـ بتحديػػػػػد نتػػػػػائج البػػػػػرامج الجماعيػػػػػة وقيػػػػػاس العائػػػػػد 
التقػػػويـ المرحمػػي والنيػػػائي لمبػػرامج الجماعيػػػة  االجتمػػاعي واالقتصػػػادي لمبػػرامج الجماعيػػػة ومراعػػاة

 %(.9.9بنسبة مقدارىا )
وقػػػد يرجػػػع ذلػػػؾ إلػػػي معرفػػػة األخصػػػائييف االجتمػػػاعييف وجيػػػة نظػػػر الشػػػباب فػػػى البػػػرامج 
الجماعية التى يمارسونيا كما تؤكد أيضا وجود حاجة لتفعيؿ كيفية االستفادة مف نتائج التقويـ فى 

 خطط  المستقبمية التى توقع ليـ.البرامج الجماعية مف خالؿ ال
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)ج( الصىعوبات التىىى تواجىىو جىىودة البىىرامج الجماعيىىة فىى تنميىىة القيىىادة لىىدي جماعىىات الشىىباب 
 الجامعي:

( يوضح الصعوبات التى تواجو جودة البرامج الجماعية مع جماعات الشباب 25جدول رقم )
 الجامعي

 11ن=           
 % ك العبارة م
 07.3 3 بالبرامج الجماعيةقمة وعي الطالب  9
 45.4 5 ضعؼ البرامج مف القصور فى الجوانب المالية عند تنفيذ البرامج الجماعية 0
 07.3 3 قمة خبرة بعض األخصائييف االجتماعييف 3
 9.9 9 ضعؼ التسويؽ االجتماعي لمبرامج الجماعية 4
 98.0 0 عدـ وجود مؤشرات لقياس جودة البرامج 5
 98.0 0 الموضوعية فى تخطيط البرامجقمة  6
 07.3 3 رفض البعض العمؿ بنظاـ الجودة 7
 98.0 0 عدـ توزيع المياـ بصورة عادلة والمسئوليات بصورة عادلة 8
 9.9 9 الروتيف الوظيفي فى مجاؿ رعاية الشباب 9

 يوضح الجدول السابق:
تواجػػػػو جػػػػودة البػػػػرامج أف أغمػػػػب أراء الخبػػػػراء اتفقػػػػت عمػػػػي أف أغمػػػػب الصػػػػعوبات التػػػػى 

الجماعيػػة فػػى تنميػػة القيػػادة لػػدي الشػػباب الجػػامعي ىػػي القصػػور فػػى الجوانػػب الماليػػة عنػػد تنفيػػذ 
%( ويمييا قمة وعي الطالب بػالبرامج الجماعيػة وقمػة حػدة 45.4البرامج الجماعية بنسبة مقدارىا )

%( 07.3دارىا )بعػػض األخصػػائييف االجتمػػاعييف ورفػػض الػػبعض العمػػؿ بنظػػاـ الجػػودة بنسػػبة مقػػ
وقد يرجع ذلؾ إلػي العمػؿ رفػع ميزانيػة رعايػة الشػباب والعمػؿ عمػي رفػع الحػوافز الماديػة والمعنويػة 

 لطالب واألخصائييف االجتماعييف المشتركيف فى البرامج الجماعية داخؿ الجامعة.
 وجاء فػي المرتبػة األخيػرة حقػؽ التسػويؽ االجتمػاعي لمبػرامج الجماعيػة والػروتيف الػوظيفي

%( وىذا يؤكػد اىتمػاـ القيػادة داخػؿ الجامعػة بالعمػؿ 9.9في مجاؿ رعاية الشباب بنسبة مقدارىا )
السياسي وحرصيـ أيضا عمي تذليؿ كػؿ الصػعوبات التػى تواجػو البػرامج الجماعيػة والمشػاركة فػى 

 البرامج الجماعية داخؿ الجامعة وخارجيا.
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 ة القيادة لدي جماعات الشباب:)د( مقترحات تفعيل جودة البرامج الجماعية لتنمي
( يوضح مقترحات تفعيل جودة البرامج الجماعية لتنمية القيادة لدي جماعات 26جدول رقم )

 الشباب الجامعي
 11ن=           

 % ك العبارة م
 36.3 4 تطبيؽ معايير الجودة فى البرامج الجماعية 9
 07.3 3 زيادة الدورات التنفيذية لمطالب عف تنمية القيادة 0
 9.9 9 االىتماـ بتسويؽ البرامج الجماعية لتنمية القيادات الطالبية 3
 9.9 9 عمؿ نماذج محاكاة لمشاركة الطالب فى تنمية القيادات الطالبية 4
 07.3 3 ربط البرامج باحتياجات الشباب الجامعي 5
 98.0 0 القياداتاالستفادة مف الخبرات السابقة فى تطبيؽ البرامج الخاصة بتنمية  6
 36.3 4 زيادة الميزانية المخصصة لمبرامج الجماعية 7
 98.0 0 وضع خطط مستقبمية لممارسة البرامج داخؿ رعاية الشباب 8
 07.3 3 توفير األدوات الالزمة لتفعيؿ جودة البرامج الجماعية 9

 يوضح الجدول السابق:
جودة البػرامج الجماعيػة لتنميػة القيػادة أف أغمب الخبراء أتفؽ عمي أف أعمي مقترح لتفعيؿ 

لدي جماعات الشباب ىػي تطبيػؽ معػايير الجػودة فػى البػرامج الجماعيػة فػي مجػاؿ رعايػة الشػباب 
%( وىػػذا يؤكػػد الصػػعوبات 36.3وزيػػارة الميدانيػػة المخصصػػة لمبػػرامج الجماعيػػة بنسػػبة مقػػدارىا )
عػػة مػػع الحاجػػة إلػػي تفعيػػؿ أنشػػطة التػػى تواجػػو البػػرامج الجماعيػػة فػػى رعايػػة الشػػباب داخػػؿ الجام

الجػػػودة داخػػػؿ مجػػػاؿ رعايػػػة الشػػػباب ممػػػا قػػػد يسػػػاىـ فػػػى حػػػؿ الكثيػػػر مػػػف المشػػػكالت التػػػى تواجػػػو 
 الشباب الجامعي فى الوقت الراىف.

وجػػاء فػػى المرتبػػة األخيػػرة االىتمػػاـ بتسػػويؽ البػػرامج الجماعيػػة لتنميػػة القيػػادات الطالبيػػة 
 %(.9.9فى تنمية القيادات بنسبة مقدارىا ) وعمؿ نماذج المحاكاة لمشاركة الطالب

وىػػػػذا مػػػػا أكػػػػده الجػػػػدوؿ السػػػػابؽ عمػػػػي أف القيػػػػادة داخػػػػؿ الجامعػػػػة تيػػػػتـ بالمشػػػػاركة فػػػػى 
داخؿ رعايػة الشػباب وكػذلؾ البػرامج بػالمناقشات والبرامج الجماعية التى يتـ تنفيذىا في كؿ خطط 

عمػػي الحصػػوؿ عمػػي مراكػػز الجماعيػػة التػػى تمػػارس عمػػي مسػػتوي الجامعػػات المصػػرية والحػػرص 
 متقدمة فى بعض األنشطة المختمفة.

  :أساليب التحميل اإلحصائي 
( SPSS. V. 17.0تػػـ معالجػػة البيانػػات مػػف خػػالؿ الحاسػػب اآللػػي باسػػتخداـ برنػػامج )

 الحـز اإلحصائية لمعموـ االجتماعية, وقد طبقت األساليب اإلحصائية التالية:
 صؼ خصائص مجتمع الدراسة.وذلؾ لو  التكرارات والنسب المئوية: -9
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: لمحكػػػـ عمػػػي مسػػػتوي آليػػػات جػػػودة خطػػػط البػػػرامج الجماعيػػػة لتنميػػػة المتوسىىىط الحسىىىابي -0
القيػػػػادة لػػػػدي الشػػػػباب, بحيػػػػث تكػػػػوف بدايػػػػة ونيايػػػػة فئػػػػات المقيػػػػاس الثالثػػػػي: نعػػػػـ )ثالثػػػػة 
دخػػػػاؿ البيانػػػات إلػػػػي  درجػػػات(, إلػػػػي حػػػد مػػػػا )درجتػػػيف(, ال )درجػػػػة واحػػػدة(, تػػػػـ ترميػػػز وا 

لي, ولتحديػد طػوؿ خاليػا المقيػاس الثالثػي )الحػدود الػدنيا والعميػا(, تػـ حسػاب الحاسب اآل
(, تػػػـ تقسػػػيمو عمػػػي عػػػدد خاليػػػا المقيػػػاس 0= 9 -3أقػػػؿ قيمػػػة ) -المػػػدي = أكبػػػر قيمػػػة

( وبعػػد ذلػػؾ تػػـ إضػػافة ىػػذه القيمػػة 2.67= 0/3لمحصػػوؿ عمػػي طػػوؿ الخميػػة المصػػحح )
الواحػػد الصػػحيح وذلػػؾ لتحديػػد الحػػد  إلػػي أقػػؿ قيمػػة فػػى المقيػػاس أو بدايػػة المقيػػاس وىػػي

 األعمي ليذه الخمية, وىكذا أصبح طوؿ الخاليا كما يمي:

 ( مستوي المتوسطات الحسابية27جدول )
 مستوي منخفض 9.67 -9إذا تراوحت قيمة المتوسط لمعبارة أو البعد بيف 

 مرتفعمستوي  0.35 -9.67إذا تراوحت قيمة المتوسط لمعبارة أو البعد بيف أكثر مف 
 مستوي مرتفع 3 - 0.35إذا تراوحت قيمة المتوسط لمعبارة أو البعد بيف أكثر مف 

: ويفيػػد فػػى معرفػػة مػػدي تشػػتت أو عػػدـ تشػػتت اسػػتجابات المبحػػوثيف, االنحىىراف المعيىىاري -3
كمػػػا يسػػػاعد فػػػى ترتيػػػب العبػػػارات مػػػع المتوسػػػط الحسػػػابي, حيػػػث أنػػػو فػػػى حالػػػة تسػػػاوي 

إف العبػػػارة التػػى انحرافيػػػا المعيػػػاري أقػػؿ تأخػػػذ الترتيػػػب العبػػارات فػػػى المتوسػػػط الحسػػابي فػػػ
 األعمي.

 : ويتـ حسابو مف خالؿ الفرؽ بيف أكبر قيمة وأقؿ قيمة.المدي -4

 تاسعًا: نتائج البحث:
النتىىائج العامىىة لمبحىىث كمىىا يراىىىا األخصىىائيين االجتمىىاعيين والخبىىراء العىىاممين برعايىىة  (1)

 الشباب عمي النحو التالي:
 بالبيانات األولية لألخصائيين االجتماعيين:النتائج الخاصة  - أ
  أوضػػػحت نتػػػائج البحػػػث أف أكبػػػر نسػػػبة مػػػف األخصػػػائييف االجتمػػػاعييف العػػػامميف برعايػػػة

%( بينمػػػا نسػػػبة 69الشػػػباب داخػػػؿ كميػػػات الحػػػـر الجػػػامعي مػػػف اإلنػػػاث بنسػػػبة مقػػػدارىا )
 %(.39الذكور )

 05فى الفئة العمريػة مػف  أثبتت نتائج البحث أف أكثر سف مف األخصائييف االجتماعييف 
%( وتػأتي أقػؿ نسػبة فػى الفئػة العمريػة 36.4سػنة بنسػبة مقػدارىا ) 35سنة إلػي أقػؿ مػف 

 %(.90.0سنة فأكثر بنسبة مقدارىا ) 55مف سف 
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  أوضحت نتائج البحث أف أكثر الكميات التى يعمؿ بيا األخصائييف االجتماعييف وكميات
يػػػػػة الخدمػػػػػة االجتماعيػػػػة بنسػػػػػبة مقػػػػػدارىا جامعػػػػة حمػػػػػواف داخػػػػؿ الحػػػػػـر الجػػػػػامعي ىػػػػي كم

 %(.4.9%( وتأتي أقؿ نسبة وكمية الصيدلة بنسبة قدرىا )97.9)

  اثبتػػػػت نتػػػػائج البحػػػػث أف أكبػػػػر نسػػػػبة لممؤىػػػػؿ الدراسػػػػي لألخصػػػػائييف االجتمػػػػاعييف وىػػػػي
%( وتػػأتي أقػػؿ 58.5حاصػػؿ عمػػي بكػػالوريوس فػػى الخدمػػة االجتماعيػػة بنسػػبة مقػػدارىا )

 %(.94.7ي ليسانس آداب قسـ اجتماع وىي )نسبة مف الحاصميف عم

  أوضحت نتائج البحث أف أغمب األخصائييف االجتماعييف العامميف برعاية الشباب داخػؿ
( 6كميػػات جامعػػة حمػػواف بػػالحـر الجػػامعي حاصػػميف عمػػي دورات تدريبيػػة بنسػػبة مقػػدارىا )

 %(.04.4والذيف لـ يحصموا عمي دورات تدريبية نسبة مقدارىا )

  نتػػػػػائج البحػػػػػث أف عػػػػػدد الػػػػػدورات التدريبيػػػػػة التػػػػػى حصػػػػػؿ عمييػػػػػا األخصػػػػػائييف أوضػػػػػحت
%( وأقػػػؿ نسػػبة ىػػي دورتػػػاف 38.7االجتمػػاعي ىػػي ثػػالث دورات فػػػأكثر بنسػػبة مقػػدارىا )

 %(.05.8بنسبة مقدارىا )

  أوضػػحت نتػػائج البحػػث أف توقيػػت حصػػوؿ الػػدورات التدريبيػػة لألخصػػائييف االجتمػػاعييف
 %(.9.7%( فيما قبؿ العمؿ )92.3ارىا )كاف أثناء العمؿ بنسبة مقد

  أثبتػػػػػت نتػػػػػائج البحػػػػػث أف أكثػػػػػر أوجػػػػػو االسػػػػػتفادة مػػػػػف الػػػػػدورات التدريبيػػػػػة لألخصػػػػػائييف
%( وأقػؿ 54.8االجتماعييف ىي التعرؼ عمػي كيفيػة تنفيػذ خطػة النشػاط بنسػبة مقػدارىا )

لممارسػة نسبة ىي تزويدىا بمعايير جػودة رعايػة الشػباب وتزويػدي باالتجاىػات الحديثػة با
المينيػػػة لمخدمػػػة االجتماعيػػػة والتعػػػرؼ عمػػػي إسػػػتراتيجيات تطػػػوير الممارسػػػة المينيػػػة فػػػى 

 %(.45.9مجاؿ رعاية الشباب بنسبة مقدارىا )

 النتائج الخاصة بالبيانات األولية لمخبراء: -ب

 ( ثػـ اإلنػاث بنسػبة 70.0أوضحت نتائج البحػث أف أغمػب الخبػراء مػف الػذكور بنسػبة )%
 %(.07.3مقدارىا )

  بنسبة  55سنة إلي أقؿ مف  45أوضحت نتائج البحث أف أغمب سف الخبراء يقع ما بيف
سػنة فػأكثر بنسػبة مقػدارىا  55سػنة و  35%( وأقؿ سف لمخبػراء أقػؿ مػف 63.6مقدارىا )

(9.9.)% 

  أوضحت نتػائج البحػث أف أغمػب الخبػراء كػاف مػؤىميـ مػف الحاصػميف عمػي دراسػات عميػا
( وأقميػػا الحاصػػميف عمػػي بكػػالوريوس الخدمػػة االجتماعيػػة بنسػػبة %04.5بنسػػبة مقػػدارىا )

 %(.45.5مقدارىا )
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  سػنة إلػي أقػؿ  02أوضحت نتائج البحث أف أغمب سنوات الخبرة لػدي الخبػراء كانػت مػف
سػنة بنسػبة  95%( وأقػؿ سػنوات الخبػرة ىػي أقػؿ مػف 54.5سنة بنسبة مقدارىا ) 05مف 

 %(.9.9مقدارىا )

 أغمػػػب الخبػػػراء يشػػػغموف وظيفػػػة كبيػػػر أخصػػػائييف اجتمػػػاعييف  أوضػػػحت نتػػػائج البحػػػث أف
%( وأقؿ وظيفة يشغميا الخبراء مسئوؿ نشاط ومسػئوؿ لجنػة بنسػبة 36.4بنسبة مقدارىا )

 %(.9.9مقدارىا )

بالنسبة لمتساؤل األول والذي مؤداه ما مفيوم جودة البرامج الجماعية لتنمية القيىادة لىدي  -1
 الشباب الجامعي:

 ئج البحث أف أغمب األخصائييف االجتمػاعييف العػامميف برعايػة الشػباب ىػي أوضحت نتا
كميات جامعة حمواف داخؿ الحـر الجامعي أتفؽ عمػي أف مفيػوـ جػودة البػرامج الجماعيػة 
تنميػػة القيػػادة لػػدي الشػػباب الجػػامعي ىػػي تفعيػػؿ البػػرامج الجماعيػػة مػػع جماعػػات الشػػباب 

( بينما أقؿ متوسػط مػرجح ىػو تحديػد 0.80)الجامعي بما يحقؽ أىدافيـ بمتوسط مرجح 
كيفيػػة تنفيػػػذ الميػػػاـ والمسػػػئوليات المينيػػػة لألخصػػػائي االجتمػػػاعي مػػػع جماعػػػات الشػػػباب 

 (.0.64بمقدار )

  أوضػػحت نتػػائج البحػػث أف أغمػػب الخبػػراء أتفػػؽ عمػػي أف مفيػػوـ جػػودة البػػرامج الجماعيػػة
اخػػػؿ مؤسسػػػات رعايػػػة لتنميػػػة القيػػػادة لػػػدي الشػػػباب الجػػػامعي ىػػػي تحسػػػيف بيئػػػة العمػػػؿ د

الشػػباب وتحديػػد كيفيػػة الميػػاـ والمسػػئوليات الخاصػػة بتطػػوير البػػرامج الجماعيػػة وتطػػوير 
أداء األخصػػػػػائييف االجتمػػػػػاعييف العػػػػػامميف فػػػػػى مجػػػػػاؿ رعايػػػػػة الشػػػػػباب بنسػػػػػبة مقػػػػػدارىا 

%( وأقػػؿ نسػػبة ىػػي اكتسػػاب طػػرؽ حديثػػة لتصػػميـ البػػرامج واألنشػػطة بمػػا يشػػبع 07.3)
تساب ميارات حديثة فى تصػميـ البػرامج الجماعيػة وتطػوير خطػط احتياجات الشباب واك

 %(.9.9وبرامج رعاية الشباب بنسبة مقدارىا )

بالنسىىبة لمتسىىاؤل الثىىاني والىىذي مىىؤداه مىىا آليىىات جىىودة تخطىىيط البىىرامج الجماعيىىة لتنميىىة   -2
 القيادة لدي الشباب الجامعي.

 مج الجماعيػػة لتنميػػة القيػػادة لػػدي أثبتػػت نتػػائج البحػػث أف أكثػػر آليػػات جػػودة تخطػػيط البػػرا
الشػػباب الجػػامعي مػػف وجيػػة نظػػر األخصػػائييف االجتمػػاعييف ىػػي إتاحػػة الفرصػػة لمشػػباب 
الجػػامعي لمناقشػػة البػػرامج الجماعيػػة والعمػػؿ عمػػي دراسػػة الواقػػع الػػذي يعػػيش فيػػو الشػػباب 

 ( بينما أقؿ آليػة ىػي تكامػؿ خطػط البػرامج الجماعيػة فػى0.65الجامعي بمتوسط مرجح )
 (.0.36كافة األنشطة مع جماعات الشباب الجامعي بمتوسط مرجح )

  أثبتػػت نتػػائج البحػػث أف أكثػػر آليػػات جػػودة تخطػػيط البػػرامج الجماعيػػة لتنميػػة القيػػادة لػػدي
الشباب الجامعي مف وجية نظر الخبراء ىي مشاركة الشباب الجامعي فى وضع الخطط 
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فػػػػػػػؽ مػػػػػػػع أراء األخصػػػػػػػائييف %( وىنػػػػػػػا يت36.3والبػػػػػػػرامج الجماعيػػػػػػػة بمتوسػػػػػػػط مػػػػػػػرجح )
االجتمػػػاعييف بينمػػػا أقػػػؿ آليػػػة ىػػػي اختيػػػار البػػػرامج اليادفػػػة لػػػدعـ العمػػػؿ االجتمػػػاعي لػػػدي 

 %(.9.9الشباب الجامعي بمتوسط مرجح )
بالنسبة لمتساؤل الثالث والذي مؤداه ما آليات جودة تنفيذ البرامج الجماعية لتنمية القيادة  -3

 لدي الشباب الجامعي.
 البحػػػث أف أكثػػػر آليػػػات جػػػودة تنفيػػػذ البػػػرامج الجماعيػػػة لتنميػػػة القيػػػادة لػػػدي  أثبتػػػت نتػػػائج

الشػػػباب الجػػػامعي مػػػف وجيػػػة نظػػػر األخصػػػائييف االجتمػػػاعييف ىػػػي مرونػػػة تنفيػػػذ البػػػرامج 
( بينمػػػا أقػػؿ آليػػػة ىػػػي 0.75الجماعيػػة مػػػع جماعػػات الشػػػباب الجػػػامعي بمتوسػػط مػػػرجح )

 (.0.39معي بمتوسط مرجح )وضع إجراءات لمتطبيؽ وفؽ احتياجات الشباب الجا

  أثبتػػػت نتػػػائج البحػػػث أف أكثػػػر آليػػػات جػػػودة تنفيػػػذ البػػػرامج الجماعيػػػة لتنميػػػة القيػػػادة لػػػدي
الشػػباب الجػػامعي مػػػف وجيػػة نظػػر الخبػػػراء ىػػي تػػوفير الجوانػػػب الماليػػة والماديػػة الالزمػػػة 

نفيػػذ %( وأقػػؿ آليػػة ىػػي متابعػػة عمميػػة  الت45.4لتنفيػػذ البػػرامج الجماعيػػة بنسػػبة مقػػدارىا )
خطوة بخطوة لموقوؼ عمي جوانب الضعؼ وتحديد فريؽ العمؿ القػائـ عمػي تنفيػذ البػرامج 

 %(.98.0الجماعية بنسبة مقدارىا )

بالنسبة لمتساؤل الرابع والذي مؤداه ما آليات جودة تقويم البرامج الجماعية لتنمية القيىادة  -4
 لدي الشباب الجامعي.

  جػػػودة تقػػػويـ البػػػرامج الجماعيػػػة لتنميػػػة القيػػػادة لػػػدي أثبتػػػت نتػػػائج البحػػػث أف أكثػػػر آليػػػات
الشػػػػباب الجػػػػامعي مػػػػف وجيػػػػة نظػػػػر األخصػػػػائييف االجتمػػػػاعييف ىػػػػي العمػػػػؿ عمػػػػي جمػػػػع 
المعمومات عف ما تـ تنفيذه مف البرامج الجماعية مع جماعات الشباب الجامعي بمتوسط 

ؿ مواجية مشكالت ( بينما أقؿ آلية ىي تحديد المقترحات القابمة لمتنفيذ حو 0.75مرجح )
 (.0.49تنفيذ البرامج الجماعية مع جماعات الشباب بمتوسط مرجح )

  أثبتػػػت نتػػػائج البحػػػث أف أكثػػػر آليػػػات جػػػودة تقػػػويـ البػػػرامج الجماعيػػػة لتنميػػػة القيػػػادة لػػػدي
الشػػباب الجػػػامعي مػػػف وجيػػػة نظػػػر الخبػػػراء ىػػػي االسػػػتفادة مػػػف نتػػػائج التقػػػويـ عنػػػد وضػػػع 

%( بينمػػػا أقػػػؿ آليػػػة ىػػػي 36.3معي بمتوسػػػط مػػػرجح )الخطػػػط الجديػػػدة مػػػع الشػػػباب الجػػػا
االىتمػػاـ بتحديػػد نتػػائج البػػرامج الجماعيػػة وقيػػاس العائػػد االجتمػػاعي واالقتصػػادي لمبػػرامج 

%( 9.9الجماعيػػة ومراعػػاة التقػػويـ المرحمػػي والنيػػائي لمبػػرامج الجماعيػػة بنسػػبة مقػػدارىا )
مميف عمػػي تنفيػػذ البػػرامج وىنػػا يتفػػؽ مػػع أراء األخصػػائييف االجتمػػاعييف حػػوؿ حػػرص العػػا

الجماعيػػة عمػػي تحديػػد مقترحػػات وأراء الشػػباب لتراعػػي فػػى الخطػػط المسػػتقبمية عنػػد تنفيػػذ 
 البرامج الجماعية.
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بالنسبة لمتساؤل الخامس والذي مؤداه ما الصعوبات التىى تواجىو جىودة البىرامج الجماعيىة  -5
 لتنمية القيادة لدي الشباب الجامعي.

 أكثر الصعوبات التى تواجو جودة البرامج الجماعيػة لتنميػة القيػادة  أثبتت نتائج البحث أف
لدي الشباب الجامعي مف وجية نظر األخصائييف االجتماعييف ىي ضػعؼ التعػاوف بػيف 
فريػػؽ العمػػؿ مػػف األخصػػائييف االجتمػػاعييف العػػامميف فػػى مجػػاؿ رعايػػة الشػػباب بمتوسػػط 

باب الجػػامعي عػػػف البػػػرامج ( بينمػػػا أقػػؿ صػػػعوبة ىػػػي عػػزوؼ مشػػػاركة الشػػػ0.80مػػرجح )
 (.0.49الجماعية بمتوسط مرجح )

  أوضػػحت نتػػائج البحػػث أف أكثػػر الصػػعوبات التػػى تواجػػو جػػودة البػػرامج الجماعيػػة لتنميػػة
القيػػادة لػػدي الشػػباب الجػػامعي مػػف وجيػػة نظػػر الخبػػراء ىػػي القصػػور فػػى الجوانػػب الماليػػة 

يتفػؽ مػع وجيػة نظػرىـ حػوؿ %( وىػذا 45.4عف تنفيذ البرامج الجماعية بنسػبة مقػدارىا )
أكثر آليات التى تراعي تنفيذ البرامج الجماعية بينما أقؿ الصعوبات ىي ضعؼ التسػويؽ 
االجتمػػاعي لمبػػرامج الجماعيػػة والػػروتيف الػػوظيفي فػػى مجػػاؿ رعايػػة الشػػباب بنسػػبة مقػػدارىا 

(9.9.)% 

اعيىة لتنميىة القيىادة بالنسبة لمتساؤل السادس  ما المقترحات الالزمة لتفعيىل البىرامج الجم -6
 لدي الشباب الجامعي.

  أثبتػػت نتػػائج البحػػث أف أكثػػر المقترحػػات الالزمػػة لتفعيػػؿ البػػرامج الجماعيػػة لتنميػػة القيػػادة
لدي الشباب الجامعي مف وجية نظر األخصائييف االجتماعييف ىي تطوير وتحسيف أداء 

رح ىػو التخطػيط الجيػد %( بينما أقػؿ مقتػ94.6األخصائييف االجتماعييف بنسبة مقدارىا )
%( وىػػػذا يؤكػػػد إلػػػي الحاجػػػة إلػػػي تفعيػػػؿ البػػػرامج 0.4لمبػػػرامج الجماعيػػػة بنسػػػبة مقػػػدارىا )

 الجماعية والعمؿ عمي مواجية الصعوبات التى تواجو تنمية القيادات الشبابية.

  أوضحت نتائج البحث أف أكثر المقترحات الالزمة لتفعيؿ البرامج الجماعية لتنميػة القيػادة
الشػػباب الجػػامعي مػػف وجيػػة نظػػر الخبػػراء ىػػي تطبيػػؽ معػػايير الجػػودة فػػي البػػرامج لػػدي 

%( وىػػذا يؤكػػد أف السػػبيؿ لتفعيػػؿ البػػرامج الجماعيػػة ىػػو 36.3الجماعيػػة بنسػػبة مقػػدارىا )
االلتزاـ بالجودة فى كػؿ خطػوات إعػداد وتصػميـ البػرامج الجماعيػة مػع الشػباب الجػامعي, 

بتسػػويؽ البػػرامج الجماعيػػة لتنميػػة القيػػادات الطالبيػػة  بينمػػا أقػػؿ المقترحػػات ىػػي االىتمػػاـ
 %(.9.9وعمؿ نماذج المحاكاة لمشاركة الطالب فى تنمية القيادات بنسبة مقدارىا )
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 عاشرًا: توصيات البحث:
 ضرورة  تفعيؿ معايير جودة البرامج الجماعية في مجاؿ رعاية الشباب. -9
خالؿ المشاركة فى البػرامج الجماعيػة داخػؿ السعي إلي تنمية القيادات الشبابية وذلؾ مف  -0

 كمياتيـ.

االىتمػػاـ بوضػػػع وتنفيػػذ خطػػػط النشػػاط داخػػػؿ أجيػػزة رعايػػػة الشػػباب وفػػػؽ معػػايير الجػػػودة  -3
 الشاممة.

العمؿ عمي دراسة واقع الشباب فػى الجامعػات المصػرية ومعرفػة احتياجػاتيـ والعمػؿ عمػي  -4
 تمبيتيا.

ة  مػػع الشػػباب وذلػػؾ لمتعػػرؼ عمػػي اتجاىػػاتيـ االىتمػػاـ بمناقشػػة الخطػػط والبػػرامج الجماعيػػ -5
 ووجيات نظرىـ فييا.

العمؿ عمي رفع ميزانية البرامج الجماعية بما يواكب التغيػرات االقتصػادية داخػؿ المجتمػع  -6
 الحالي, وبما يواكب طموحات الشباب الجامعي.

يجػػػب ارتبػػػاط خطػػػط النشػػػاط داخػػػؿ الكميػػػات بػػػالخطط العامػػػة لرعايػػػة الشػػػباب وتوجيػػػات  -7
 امعة حوؿ تبني فكر التنمية المستدامة لمشباب الجامعي.الج

التعػػاوف المسػػتمر بػػيف جميػػع األخصػػائييف االجتمػػاعييف العػػامميف فػػى رعايػػة الشػػباب بمػػا  -8
 يساىـ فى نجاح البرامج الجماعية التى تمارس مع الشباب الجامعي.

فة مػػف البػػرامج التعػػاوف المسػػتمر بػػيف القيػػادات داخػػؿ الجامعػػات المصػػرية لمنتػػائج المسػػتيد -9
 الجماعية لدي أجيزة رعاية الشباب.

االىتمػػاـ يعمػػؽ بتسػػويؽ البػػرامج الجماعيػػة المميػػزة بػػيف الجامعػػات المصػػرية بمػػا قػػد يسػػاىـ  -92
 فى تنمية القيادة لدي الشباب الجامعي.
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 7, ص2114المجمس االعمي لمجامعات , العالي ,    القاىرة  , 

نصيف فيمي : العممية االشرافية بين معايير الجودة وميارات الممارسة المينية في  (37)
-14,ص ص 2119الخدمة االجتماعية , جامعة حموان , المكتب الجامعي الحديث , 
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,   محمد عيشوني : مفاىيم أساسية عن الظبط الشامل لمجودة وادارة الجودة الشاممة (38)
 , ص2115السعودية , الكمية التقنية بحائل ,

أحمد ابراىيم حمزة : تقويم المشروعات  االجتماعية , السعودية , المتنبي لمنشروالتوزيع ,  (39)
 82, ص2113

مني محمود عويس, عبمة االفندي  : التخطيط االجتماعي والسياسة االجتماعية بين  (41)
 41,ص1994ربي  النظرية والتطبيق , القاىرة , دار الفكر الع

نصيف فيمي : ممارسة العمميات المينية في العمل مع الجماعات "دراسات وتجارب  (41)
 119, ص2111ميدانية , جامعة حموان كمية الخدمة االجتماعية ,

السيد عبدالحميد : ديناميكية الجماعات أساسيات نظرية وعمميات , االسكندرية ,  (42)
 313,ص  2112الجامعي الحديث , 

يم حمزة : إدارة المؤسسات االجتماعية , االردن , عمان لمنشر والتوزيع , أحمد ابراى (43)
 214, ص 2116

كيث جرينت ترجمة حسين التالوي : القيادة , القاىرة , كممات عربية لمترجمة والنشر ,  (44)
 11, ص 2112

ماجدي عاطف محفوظ: النظريات األساسية والمستحدثة والنماذج المينية فى طريقة العمل  (45)
 .91, ص 2111الجماعات, القاىرة, دار اإليمان لمطباعة, مع 

ىيىىام شىىاكر خميىىل: نمىىاذج ونظريىىات فىىي ممارسىىة خدمىىة الجماعىىة, القىىاىرة, دار اإليمىىان,  (46)
 .225,226, ص 2117

حسين عبد الحميىد رشىوان :أصىول البحىث العممىي, اإلسىكندرية, مؤسسىة شىباب الجامعىة,  (47)
 .171, ص 2111

الخطىىوات المنيجيىىة إلعىىداد البحىىوث االجتماعيىىة, المكتىىب محمىىد شىىفيق: البحىىث العممىىي  (48)
 .118, ص 2112الجامعي الحديث, اإلسكندرية, 

محمىىىد زكىىىي أبىىىو النصىىىر: لياقىىىة التصىىىميم المنيجىىىي لمبحىىىث االجتمىىىاعي, مكتبىىىة األنجمىىىو  (49)
 . 149, ص 2118المصرية, القاىرة, 

الجماعية كآلية لتفعيىل  حنان شوقي السيد: تصور مقترح لمعايير جودة ممارسة األنشطة( 51)
دور األخصىىائي االجتمىىاعي لمعمىىل مىىع األسىىر الطالبيىىة, بحىىث منشىىور, المىىؤتمر العممىىي 

 م.2111الثالث والعشرين لمخدمة االجتماعية, كمية الخدمة االجتماعية, المجمد الثاني, 
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 مجىىىدي فىىىادي أبىىىو العىىىال: المعىىىايير األساسىىىية لجىىىودة العالقىىىة المينيىىىة بىىىين األخصىىىائي( 51)
والجماعة, بحث منشور, المؤتمر العممي الىدولي الخىامس والعشىرين لمخدمىة االجتماعيىة, 

 .2112جامعة حموان, كمية الخدمة االجتماعية, 

 م.2112منال عيد أحمد, مرجع سبق ذكره, ( 52)

أمينة حسونة: تقويم جودة العممية اتعميمية لطالب مرحمة البكالوريوس وعالقتيا بإكسىاب ( 53)
الميارات المينية لطريقة العمل مع الجماعات, رسالة ماجستير غير منشورة, كمية الخدمة 

 م.2112االجتماعية, جامعة حموان, 

 .2112سمطانة محمد أحمد: مرجع سبق ذكره, ( 54)

 .2112سمطانة محمد أحمد, مرجع سبق ذكره, ( 55)

 حنان شوقي السيد: مرجع سبق ذكره.( 56)


