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رؤية مستقبلية لتطوير آليات املامرسة العامة املتقدمة لتفعيل التدريب امليداين 

 لطالب اخلدمة االجتامعية 

 فاتن حممد عامر عبد احلافض **؛    اجلوهرة بنت سعود آل سعود *   

اسات بقسم الدر ،املشاركأستاذ اخلدمة االجتامعية   **  ؛ املساعدأستاذ اخلدمة االجتامعية   *

 اململكة العربية السعودية الرياض،  - جامعة امللك سعود -االجتامعية، كلية اآلداب 
 
 

 

 ـ(ه8/7/1439يف  للنرش وقبل  ،هـ4/3/1439)قدم  للنرش يف  

 

 .رؤية مستقبلية،  املامرسة العامة،  اخلدمة االجتامعية، التدريب امليداين:  املفتاحية الكلامت

البحث لوضع رؤية مستقبلية لتطوير آليات املامرسة العامة املتقدمة يف اخلدمة هيدف هذا البحث: ملخص

ويشكل التدريب امليداين جزء حموري مهم يف   االجتامعية؛ لتفعيل التدريب امليداين لطالب اخلدمة االجتامعية.

وجيب أن يتمتع  ياة الواقعية.عملية تعليم اخلدمة االجتامعية، حيث تتكامل املعارف املهنية واملهارات والقيم مع احل

املامرس العام من خالل التدريب امليداين ببعض املهارات التي متكنه من القيام بأدواره املهنية، التي يتطلبها برنامج 

التدخل املهني بكفاءة. األمر الذي يتطلب تطبيق املامرسة العامة، والتأكيد عىل الدور الذي تؤدِّيه مهارات املامرسة 

تتعامل املامرسة العامة املتقدمة مع خمتلف األنساق مثل:    يف حتقيق ذلك بواسطة املجاالت املتعددة.العامة 

املجتمعات(، مستخدمني إطاًرا نظرًيا يتيح هلم الفرص الختيار ما يناسب من -اجلامعات-األرسة-)األفراد

معات العربية يف حاجة ماسة إىل ولذلك فاملجت أساليب وإسرتاتيجية التدخل مع مشكالت ومستويات األنساق.

مثل هذه االجتاهات احلديثة، التي تتعامل مع مشكالتنا االجتامعية املعقدة التي تتطلب اجتاه يتعامل مع مثل هذه 

املشكالت بدرجة من الشمولية، تتناسب مع طبيعة هذه املشكالت وتعدد أبعادها. ومن ثمَّ تعدُّ املامرسة العامة من 

ا تقدم منظوًرا بواسطته يرى املامرس العام موقف املامرسة بوجه عام، أفضل االجتاهات  للتعامل معها، نظًرا ألَّنَّ

ويستخدم نظريات تركز عىل التفاعل بني األنساق، أي تفاعل بني الشخص والبيئة، ويوفر معرفة واسعة وأساس 

 .ة املستفيدينمهاري متنوع بحيث يصبح املامرس قادًرا عيل اختيار األسلوب املالئم خلدم
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Abstract: The current study aims at achieving a major goal of represent a future vision on creating 
policies and mechanisms for general social work practice with a view to empower social work field 
instruction. Field instruction is considered central to social work training programs, with much time 
and finances being spent by departments to provide field instruction opportunities to prepare students 
for the reality of social work. Through general social work practice, a generalist social work 
practitioner should be equipped with some skills that empower them to optimally play their 
professional roles required for the professional social work intervention program. Affirming the role 
of general social work practice in achieving this in different aspects, this, therefore, calls for the 
application of general social work practice. Advanced general social practice deals with all patterns 
(individuals, family, groups, societies) using a theoretical framework that gives them the opportunity 
to opt for suitable methods and intervention strategies with issues and levels of patterns. Therefore, 
Arab societies are in bad need for such modern trends that deal with our complicated social issues that 
call for a methodology to comprehensively deal with the same symmetrical to the nature of the issue 
and its multiple dimensions. Consequently, general social practice is the best way to deal with them 
as it provides a perspective through which the generalist social practitioner can generally foresee the 
practice situation, use theories that highlight the interaction between patterns, i.e. the interaction 
between an individual and the environment, that provide broad knowledge and varied professional 
basis that makes the generalist social practitioner able to opt for the appropriate way to serve 
customers.  
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 املقدمـــة

اخلدمة االجتامعية مهنة إنسانية تركز عىل حترير 

الطاقات البرشية لألفراد؛ للوصول ألقىص طاقة ممكنة 

ا تؤكد  لدهيم ومسامهتهم الفعالة يف املجتمع، كام أَّنَّ

عىل القوى االجتامعية لتحقيق التغري يف املجتمع 

واألنظمة االجتامعية والسياسة االجتامعية، التي 

 لتوفري الفرص املناسبة لألفراد.تتحول 

وحتى تتمكن مهنة اخلدمة االجتامعية من حتقيق 

ا ترتكز يف املامرسة املهنية فإَّنَّ  رسالتها.أهدافها وأداء 

املنظورات العلمية يف  أحدثعىل  كافة أنشطتهابللقيام 

 االجتامعية.ممارسة اخلدمة 

واخلدمة االجتامعية كمهنة تعتمد عىل املعرفة 

 ،ية واملهارة يف التعامل مع الوحدات اإلنسانيةالعلم

من أجل إعادة وزيادة قدراهتم عىل أداء وظائفهم 

أشكال باالجتامعية يف مجيع املجاالت ودعم احلياة 

 .كافة النمو

ولذلك هيدف التدريب امليداين إىل مساعدة 

الطالب عىل ترمجة األسلوب النظري من فهم التنوع 

واستخدام  ،وعة من الناساإلنساين والفئات املتن

التفكري النقدي واملهارات املهنية إىل أسلوب تطبيقي 

وربط اخلربات املبارشة يف تدريبه امليداين عىل ما 

بام  ،حصل عليه من استيعاب أكاديمي للمفاهيم

ي إىل معاونة الطالب عىل تكامل اخلربة املهنية يؤدِّ 

 هلم.

 جلأ من احلالية الدراسة فكرة جاءت هنا ومن

 ،آليات املامرسة العامة لتطوير مستقبلية رؤية صياغة

 االجتامعيةاملتقدمة يف التدريب امليداين لطالب اخلدمة 

 
 مدخل الدراسة

 مشكلة الدراسة :واًل أ

املامرسة العامة يف اخلدمة االجتامعية من  تعدُّ 

اخلدمة االجتامعية  االجتاهات احلديثة واملتقدمة يف مهنة

تزويد  هيدف هذا االجتاه إىل إذ، العامل ىمستو عىل

والباحثني يف اخلدمة االجتامعية بمجموعة  الدارسني

التعامل  ىلالتي هتدف إ ،من املهارات واملعارف والقيم

مع املشكالت االجتامعية املعارصة بمنظور شمويل 

ا من مستوى بدءً  كافة يتضمن أنساق العمالء

الفرد التي تشمل ) ،Micro Level الوحدات الصغرى

 Mezzo ىالوحدات الوسط ىثم مستو ،واألرسة(

Level، )وانتهاء  ،التي تشمل )اجلامعة الصغرية

التي تشمل )املنظمة  ،Macro Levelبالوحدات الكربى

 واملجتمع(.

ويتفق الكثري ممن كتبوا يف اخلدمة االجتامعية عىل 

بناء اخلدمة االجتامعية يرتكز عىل ثالثة أركان  أنَّ 

والبناء   body of knowledgeالبناء النظري رئيسة هي: 

 body ofوالبناء املهاري   body of valuesالقيمي 

skills وهذه األركان الثالثة جتعل الفجوة يف ،

 :مها ،اخلدمة االجتامعية تتصل بركيزتني أساسيتني
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: 2017)الربيثن، التعليم النظري واملامرسة العملية

107). 

مليداين لطالب اخلدمة التدريب ا دُّ ولذلك يع  

االجتامعية أمهية كربى يف اإلعداد العميل واملهني 

الذي يساعد يف إكسابه املهارات  ،للمامرس العام

وهيدف برنامج  ،املختلفة لتكوين الشخصية املهنية

تزويد الطالب بالتعليم  تعليم اخلدمة االجتامعية إىل

 ،والتدريب الذي يمكنهم من العمل كمامرس عام

من خالل االلتزام بتحقيق العدالة االجتامعية  وذلك

ه مهنة يف ضوء املبادئ والقيم واألخالقيات التي توجِّ 

تعليم طالب اخلدمة االجتامعية  إنَّ  اخلدمة االجتامعية.

وكذلك إكساهبم املهارات املهنية من  ،املعارف املهنية

يف غاية األمهية يف إعداد أخصائيني  دُّ األمور التي تع

 عيني قادرين عىل العمل املهني بكفاءة وفعالية.اجتام

اإلعداد املهني عملية تعليمية تستهدف تكوين  يعدُّ 

الشخصية املهنية للطالب عن طريق تزويدهم 

التي تكسبهم املعارف  ،باملتطلبات النظرية والعملية

واخلربات واملهارات والسامت الشخصية واملهنية 

ا ألحدث قً وف ،الالزمة كأخصائيني اجتامعيني

التطورات العلمية واحتياجات سوق العمل ومتطلباته 

 وإكساهبم االجتاهات السليمة.

ولذلك هيدف التدريب امليداين إىل مساعدة 

الطالب عىل ترمجة األسلوب النظري من فهم التنوع 

واستخدام  ،اإلنساين والفئات املتنوعة من الناس

ب تطبيقي التفكري النقدي واملهارات املهنية إىل أسلو

وربط اخلربات املبارشة يف تدريبه امليداين عىل ما حصل 

ي إىل بام يؤدِّ  ،عليه من استيعاب أكاديمي للمفاهيم

 معاونة الطالب عىل تكامل اخلربة املهنية هلم.

الدراسة  حتديد مشكلةم يمكن عىل ما تقدَّ  وبناءً 

 :اآليتاحلالية يف التساؤل 

يات املامرسة العامة ما الرؤية املستقبلية لتطوير آل

التدريب امليداين  االجتامعية؛ لتفعيلاملتقدمة يف اخلدمة 

  االجتامعية؟لطالب اخلدمة 

  ا: أمهية الدراسةثانيً 

 اعلمي   امة تطورً املامرسة العامة املتقد  تعدُّ  -1

التي تتواكب مع  ،ملهنة اخلدمة االجتامعية اوتطبيقي  

تي تتطلب ال ،مشكالت العرص ومتطلباته املعقدة

 عليها.تدريب طالب اخلدمة االجتامعية 

ا تتيح ا تطوري  املامرسة العامة متثل اجتاهً  إنَّ  -2

أدوات ونظريات  االجتامعي استخداملألخصائي 

مما تتطلب التدريب امليداين لطالب اخلدمة  ،وأساليب

 .االجتامعية عليها

الة لطالب التدريب امليداين الوسيلة الفعَّ  يعدُّ  -3

الكتساب مهارة العمل امليداين من  ؛الجتامعيةاخلدمة ا

 خالل تطبيق املعلومات النظرية يف الواقع العميل.

ا يف الوصول تفيد معطيات هذه الدراسة نظريً  -4

 ،اإلطار النظري يالتي قد تثر ،إىل بعض اخلربات

رؤية مستقبلية لتطوير آليات املامرسة العامة  إضافة إىل
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لتفعيل التدريب امليداين  ؛يةاملتقدمة يف اخلدمة االجتامع

 لطالب اخلدمة االجتامعية.

حد أالتدريب امليداين يف اخلدمة االجتامعية يعدُّ   -5

 ،املداخل لتنمية املوارد البرشية لطالب اخلدمة االجتامعية

م ملواجهة االحتياجات التدريبية، الذي جيب أن يصمِّ 

 لكي يكتسب التدريب الفاعلية املنشودة يتحتم أن يسبق

وهذا يتطلب استخدام آليات  ،بنشاط علمي هادف

 سرتاتيجيات املامرسة العامة املتقدمة.إو

 : أهداف الدراسةثالًثا

 عام   استهدفت الدراسة البحثية الراهنة حتقيق هدف  

رؤية مستقبلية لتطوير آليات املامرسة  وضعل يف متثَّ  رئيس  

دريب لتفعيل الت ؛العامة املتقدمة يف اخلدمة االجتامعية

ولتحقيق هذا اهلدف  امليداين لطالب اخلدمة االجتامعية.

 وهي:  ،دت جمموعة من األهداف الفرعيةالعام حتدَّ 

احلاجة للمامرسة العامة التعرف عىل مدى  -1

املتقدمة يف اخلدمة االجتامعية لطالب اخلدمة 

 .االجتامعية يف التدريب امليداين

التوجهات األساس النظري والتعرف عىل  -2

التي اهتمت بالتدريب امليداين لطالب اخلدمة  ،ثيةالبح

 االجتامعية.

التوجهات األساس النظري و التعرف عىل -3

التي اهتمت باملامرسة العامة املتقدمة يف  ،البحثية

 اخلدمة االجتامعية.

مة يف آليات املامرسة العامة املتقدِّ التعرف عىل  -4

اخلدمة االجتامعية لطالب اخلدمة االجتامعية يف 

 .تدريب امليداينال

 : تساؤالت الدراسةرابًعا

تسعى الدراسة الراهنة لإلجابة عىل عدد من 

 :اآليتالتساؤالت لتناول قضيتها البحثية تتحدد يف 

ما مدى احلاجة للمامرسة العامة املتقدمة يف  -1

اخلدمة االجتامعية لطالب اخلدمة االجتامعية يف 

 التدريب امليداين؟

 ،هات البحثيةالتوجاألساس النظري وما  -2

التي اهتمت بالتدريب امليداين لطالب اخلدمة 

 ؟االجتامعية

 ،التوجهات البحثيةاألساس النظري و ما -3

التي اهتمت باملامرسة العامة املتقدمة يف اخلدمة 

 ؟االجتامعية

ما آليات املامرسة العامة املتقدمة يف اخلدمة  -4

االجتامعية لطالب اخلدمة االجتامعية يف التدريب 

 يف ضوء الرؤية املستقبلية؟ دايناملي

 :مفاهيم الدراسة :اخامًس 

 :مفهوم الرؤية املستقبلية -1

جيايب ملستقبل إلكام تشري الرؤية إيل السيناريو ا  

لتعني  ؛اا بطريقة أكثر حتديدً مرغوب وتعرف أحيانً 

ا إدراكه كمستقبل املستقبل املرغوب الذي يمكن أيًض 

يا العريضة والشاملة ا جمموعة من النواممكن. كام أَّنَّ 

 .( 33: 2010خوجة، (وتفكر مجيعها يف املستقبل. 
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ومفهوم الرؤية املستقبلية يف ضوء الدراسة الراهنة   

سرتاتيجيات واألفكار املقرتحة لتطوير إليشري إيل ا

 ؛آليات املامرسة العامة املتقدمة يف اخلدمة االجتامعية

 جتامعية.لتفعيل التدريب امليداين لطالب اخلدمة اال

 :مفهوم اآلليات -2

 حتقيق يف تستخدم التي والتكتيكات الوسائل هي  

 وهي ،حمددة وفق اختصاصات حمددة أهداف

 بناء الطريقة تستخدمها أن يمكن التي الفنية األساليب

) إمام،  متلكها. التي العملية واملامرسة عيل األدبيات

2007 :1256 ). 

 الدراسة يف اآلليات بمفهوم الباحثتان وتقصد

 أو ،والنظريات واملهارات واألدوات الوسائل :الراهنة

النظري للمامرسة العامة  اإلطار من املستمدة املداخل

لتفعيل التدريب امليداين  ،املتقدمة يف اخلدمة االجتامعية

 لطالب اخلدمة االجتامعية.

 :مفهوم املامرسة العامة املتقدمة -3

ميل لالفرتاضات تعني التطبيق الع Practiceاملامرسة   

وهي طريقة امتحان صحة أو خطأ تلك ، النظرية

واملامرسة هي املقياس السليم ملا هو ممكن  ،االفرتاضات

 (.323: 1993وملا هو مستحيل )بدوي، 

املامرسة العامة التطبيق االنتقائي لألساس  يكام تعن

 ،املعريف والقيم املهنية واملهارات عىل نطاق واسع

 ن خالل:لتحقيق التغيري م

 العمل بفاعلية داخل البناء التنظيمي. -1

 القيام بالعديد من األدوار املهنية. -2

تطبيق مهارات التفكري النقدي لعملية التغيري  -3

 .Karenk, H., 2001: 2) ( املخطط

 :اآليت باملامرسة العامة املتقدمةتان وتقصد الباحث

العمق والتخصص بحيث خيتار املامرس أو  -1

 ،رسة العامة مشكلة اجتامعية معينةص يف املاماملتخصِّ 

جمموعة من السكان أو فئة سكانية أو ص فيها يتخصَّ 

 من جماالت أو خيتار جمااًل  معينة يف العمل معها،

 لعمله يف مرحلة الدراسات املامرسة ليكون جمااًل 

  ويف هذه الدراسة جمال التدريب امليداين. ،العليا

بيق أفضل تستخدم قاعدة املعرفة االنتقائية لتط -2

وكيف  ،توليفة من نامذج التدخل املهني يف املامرسة

يطور املعارف واملهارات واإلجراءات التي ترتبط 

سرتاتيجيات تدخله بجانب إو ،بتقديره للموقف

تطبيقه للعنارص املشرتكة للمامرسة العامة من معارف 

 . ومهارات وقيم

تعمل املامرسة املهنية عىل مجيع مستويات  -3

ون الرتكيز عىل تطبيق طريقة معينة من طرق املامرسة د

 اخلدمة االجتامعية.

ذلك من خالل تطبيق املامرس العام  جيري -4

للمبادئ والقيم واملهارات املهنية ملهنة اخلدمة 

 االجتامعية.

 مفهوم التدريب امليداين: -1

هو نشاط خمطط هيدف إىل تزويد األفراد    
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التي  ،بمجموعة من املعارف واملعلومات واملهارات

)عبد  إىل زيادة معدالت األداء يف العمل. يتؤدِّ 

 .(323:2001وآخرون،  الوهاب،

 ومما سبق نستخلص التعريف اإلجرائي للتدريب:

يستهدف تزويد املتدرب واملتدربة من طالب اخلدمة 

 ،االجتامعية باملعارف واملهارات واالجتاهات

 ؛تقدمةسرتاتيجيات املستمدة من املامرسة العامة املإلوا

وحيقق  ،أفضل بدرجةلتتحول إىل خربة عملية متارس 

لتحديد املهام  ؛جزئية اعامة وأهدافً  االتدريب أهدافً 

 التدريبية.

  سرتاتيجية املنهجية للدراسة إلا: اسادًس 

للدراسة املنهجية سرتاتيجية إلا ترى الباحثتان أنَّ 

 الراهنة تتمثل فيام ييل:

لراهنة من الدراسة ا : تعدُّ نوع الدراسة -1

هتدف الدراسة لصياغة  إذالدراسات املكتبية التنبؤية، 

رؤية مستقبلية لتطوير آليات املامرسة العامة املتقدمة يف 

لتفعيل التدريب امليداين لطالب   ؛اخلدمة االجتامعية

اخلدمة االجتامعية من خالل االطالع عىل بعض 

ه لت إليوكذلك ما توصَّ  ،الكتابات واألدبيات النظرية

نتائج الدراسات املهتمة بالتدريب امليداين لطالب 

الدراسات املهتمة  إضافة إىل ،اخلدمة االجتامعية

لياته آباملامرسة العامة املتقدمة يف اخلدمة االجتامعية و

 مع طالب التدريب امليداين.  

 

 

 : منهج الدراسة -2

من املناهج التي تعتمد  :املنهج االستنباطي -

من املناهج  دُّ وتع ،ستتناجيالاعيل التفكري املنطقي 

وذلك من  ،املناسبة لنوع وأهداف الدراسة الراهنة

استنتاجات منطقية متعلقة  خالل التوصل إىل

لتطوير آليات  ؛باجلوانب املرتبطة بالرؤية املستقبلية

لتفعيل و ،املامرسة العامة املتقدمة يف اخلدمة االجتامعية

 تامعية.التدريب امليداين لطالب اخلدمة االج

استقراء  هيدف إىل املنهج االستقرائي: -

املامرسة العامة املتقدمة يف بالكتابات النظرية املتعلقة 

واالستفادة  ،اخلدمة االجتامعية والدراسات السابقة

  .منها يف تناول مشكلة البحث

 الدراسات السابقة:  -

املحور األول: الدراسات والبحوث السابقة التي 

 عامة واملتقدمة:تناولت املامرسة ال

املامرسة  دت الدراسات والبحوث عىل أنَّ أكَّ 

اجتاه تطبيقي ملامرسة اخلدمة االجتامعية  دُّ تع ،العامة

يعتمد عىل إطار نظري يتضمن العديد من النظريات 

 ،العلمية املستمدة من العلوم اإلنسانية واالجتامعية

وبعض اجتاهات املامرسة املهنية للخدمة االجتامعية؛ 

ا للعمل فهي متثل لألخصائيني االجتامعيني إطارً  ذال

من خالله توفري الكثري من األساليب  جيري ،املهني

حيث  ،املهنية والفنية التي تستخدم يف خطوات منظمة

ا من يقوم األخصائي االجتامعي باختيار ما يراه مناسبً 
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 ؛هذه األساليب دون التقيد باجتاه معني أو نظرية حمددة

 وفيام ،األنساق التي يتعامل معها ألوضاع اولكن وفقً 

 احلرص: ال املثال سبيل عىل الدراسات عرض هذه ييل

دت عيل التي أكَّ  ،(1999دراسة )عبد املجيد، -

 للتخفيف ،كفاءة وفعالية استخدام اجتاه املامرسة العامة

من مشكالت املدرسة، من خالل  عىل الطالب

التي تتفق مع استخدام بعض األساليب املهنية والفنية 

 طبيعة املشكالت.

عىل أمهية  ،(2000أشارت )البدري، -

عند  ،استخدام اجتاه املامرسة العامة للخدمة االجتامعية

 ،التعامل مع املشكالت االجتامعية لألطفال

 وخصوًصا مشكلة العنف.

دت الدراسة أكَّ  ،(2005دراسة )عبد املجيد، -

ثري من من انتشار املامرسة العامة يف ك -عىل الرغم-

 ،دول العامل املتقدمة يف جمال ممارسة اخلدمة االجتامعية

وكتقدمة يف  ،بحيث اختذت هذه الدول خطوات كبرية

خر مل تواكب اخلدمة آله عىل اجلانب انَّ فإهذا اإلطار 

االجتامعية يف مرص والدول العربية األخرى.وقد 

جمموعة من املعوقات اإلدارية والفنية  ل إىلتوصَّ 

 . والتغيري

املامرسة  أنَّ  ،(2006دت دراسة )إمام،أكَّ  -

العامة تأخذ اهتامم أكرب من األخصائيني االجتامعيني 

ملواجهة املشكالت التي  ،عن ممارسة الطرق التقليدية

 يعاين منها الطالب داخل املدرسة.

وقد هدفت  ،(2006دراسة )بركات، -

الدراسة إىل التعرف عىل سياسة املدرسة والطرق 

للكشف عىل الطلبة  ؛التي تعتمد عليها واألساليب

ودور  ،املتفوقني والتعرف عىل احتياجاهتم ومشكالهتم

والتوصل إىل  ،األخصائي االجتامعي املدريس يف ذلك

تصور مقرتح لدور األخصائي االجتامعي يف رعاية 

 الطلبة الفائقني.

وجود عالقة إجيابية  ،(2009دراسة )نوفل، -

خدام املامرسة العامة ذات داللة إحصائية بني است

املتقدمــة فــي اخلدمة االجتامعية وزيادة األداء 

 .رس النزاعات الزواجيةأألبناء  ،االجتامعي

أثبتت صحة  ،(2010دراسة )عبدالنبي، -

اه فروض الدراسة صحة الفرض للدراسة ومؤدَّ 

)توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني بعض املتغريات 

ورأهيم يف مستوى  ،ولنيؤالشخصية واالجتامعية للمس

اإلساءة التي يتعرض هلا الطفل العامل يف املجال 

وعىل أمهية املامرسة العامة املتقدمة يف  ،الزراعي

 عىل مواجهة األطفال العاملني باملجال الزراعي

 مستوى مرتفع من اإلساءة.

دت الدراسة عىل أكَّ  ،(2011دراسة )صبيح، -

ملواجهة  ،ش هبنتحرَّ وجود عدم وعي لدى الفتيات املم 

سلوك التحرش عىل الوجه الصحيح، األمر الذي 

د عىل أمهية توجيه الفتاة اجلامعية بحقوقها يؤكِّ 

وأساليب مواجهة أي سلوك  ،وواجباهتا داخل اجلامعة
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وقد  مشني يمكن أن تتعرض إليه داخل اجلامعة،

للتدخل املهني مع  ؛وضعت الباحثة تصور مقرتح

منظور املامرسة العامة ا من املتحرش هبن جنسيً 

 املتقدمة.

أوضحت الدراسة  ،(2011دراسة )حمروس، -

عىل أمهية وضع برنامج التدخل املهني لتحقيق الدمج 

االجتامعي للمسنني من منظور املامرسة العامة 

 فروض.ال تلك وقد أثبتت الدراسة صحة ،املتقدمة

 ،إىلتوصلت الدراسة  ،(2011دراسة )الربيع 

 ة:يات الدراسالعديد من التوصي

جيب عىل املؤسسات االجتامعية تغيري براجمها  -1

بحيث  ،وخططها وهياكلها اإلدارية والتنظيمية

 تتمشى مع فلسفة املامرسة العامة للخدمة االجتامعية.

عالقة بني تطبيق معايري االعتامد وجود  ينبغي  -2

األكاديمي ألي مؤسسة اجتامعية وبني مدى تطبيقها 

هذا  نَّ إ إذامة للخدمة االجتامعية، ألسلوب املامرسة الع

 األسلوب يرتبط أكثر بأسلوب اجلودة املهنية الشاملة.

الرتكيز عىل مهارات التفكري النقدي  وجوب  -3

قدرته عىل اإلملام بمجموعة من ل ،للمامرس العام

 املعارف االنتقائية.

لت الدراسة توصَّ  ،(2011دراسة )إبراهيم، -

لمامرسة العامة يف اخلدمة نجاح الربنامج التدريبي ل إىل

لتنمية املهارات القيادية جتربة يف التدريب  ؛االجتامعية

  ."امليداين باملعهد العايل للخدمة االجتامعية بقنا

 نتائج أشارت ،(2011الغنى، عبد) دراسة -

 املتعلقة ،التدريبية االحتياجات ترتيب أنَّ  إىل الدراسة

 يف االجتامعية للخدمة العامة املامرسة عمليات بتطبيق

 األخصائيني نظر وجه من ،املدريس املجال

  .املدريس باملجال العاملني االجتامعيني

لت الدراسة توصَّ  ،(2012دراسة )قنديل، -

وضع تصور مقرتح لدور اخلدمة االجتامعية يف  إىل

اخلدمة االجتامعية  عىل اعتبار أنَّ  ،املرحلة االنتقالية

تستطيع أن  ،علميةبأساليبها ومداخلها ونامذجها ال

ختفف من اآلثار واملشكالت النامجة عن الربيع العريب، 

ويمكنها مساعدة فئات املجتمع عىل تقبل التغيري 

 احلادث وتوجيهه للمصالح املجتمعية.

 نتائج توصلت ،(2012سعد،) دراسة -

 منظور من مقرتح مستقبيل تصور وضع إىل الدراسة

 وتنمية لتحقيق ،االجتامعية للخدمة العامة املامرسة

 .اجلامعي الشباب لدى االجتامعي السالم

 إىل الدراسة توصلت ،(2013توفيق،) دراسة -

 عىل احلفاظ يف الرشطة لرجال املجتمع مشاركة أمهية

 وأنَّ  ،املرصي املجتمع يف الشعبيني القادة وأمهية األمن

 من مقرتح برنامج ووضع ،املجتمع يف اكبريً  اتأثريً  هلم

 الستثارة االجتامعية للخدمة العامة ةاملامرس منظور

 الرشطة يف بالتطوع للمشاركة اجلامعي الشباب

 .املجتمعية
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 من املحور هذا عىل وتعقيب حتليلية رؤية 

 :السابقة الدراسات

 املحور هذا يف السابقة الدراسات وحتليل باستقراء

 ييل: ما استخالص يمكن

 سبيل عىل السابقة الدراسات وتنوع تعدد  -1

تناولت وضع تصور مستقبيل  التي ،احلرص ال ثالامل

 ،مقرتح من منظور املامرسة العامة للخدمة االجتامعية

(، 2012)سعد،و (،2011دراسة )حمروس، :مثل

)عبد  و(،2012)قنديل،و(، 2013)توفيق،و

(. بام يدل عىل أمهية تطبيق املامرسة 2011الغنى،

 العامة يف املجاالت املتعددة.

أمهية اجتاه املامرسة  أظهرت الدراسات -2

ه يساعد عىل التعامل مع املشكالت كوحدة ألنَّ  ؛العامة

د التعامل مع حيث يؤكِّ  ،واحدة مهام تعددت أسباهبا

ه يزودنا بأساس نظري نَّ أ إىل إضافة. كافة األنساق

يسمح باستخدام النظريات وخطوات التدخل املهني 

جهه من خالل حتديد األنساق التي يتعامل معها ملوا

 املشكلة.

تعدد نامذج املامرسة املهنية يف اخلدمة  -3

االجتامعية لكي تتالءم مع طبيعة املتغريات احلديثة يف 

يتطلب ذلك إخضاع هذه النامذج للتجريب  ،املجتمع

امليداين من خالل طالب التدريب امليداين يف اخلدمة 

االجتامعية كنموذج احلياة وحل املشكلة ونظرية 

 األنساق. 

 املامرسة استخدمت التي لدراساتا قلة -4

 التي ،والدراسات االجتامعية اخلدمة يف املتقدمة العامة

 بغرض املتقدمة العامة املامرسة استخدام إيل أشارت

 ،املتقدمة العامة املامرسة منظور من مقرتح تصور وضع

 .(2000البدري،)  دراسة مثل

 املامرسة فعالية السابقة الدراسات أوضحت -5

 إيل املهني والتدخل العالجية النامذج خالل من العامة

 من العديد يف املشكالت حدة وختفيف عالج

 جيب ولذلك واملعاقني املسنني، مثل املجاالت

 .أوسع نطاق عىل املتقدمة العامة املامرسة من االستفادة

 يف السابقة الدراسات من االستفادة جرى -6

 املامرسة آليات واستخالص استنتاج يف املحور هذا

 عىل الرتكيز مع ،االجتامعية اخلدمة يف املتقدمة العامة

 هنَّ أ إال  امليداين التدريب يف االجتامعية اخلدمة طالب

اخلدمة  يف الدراسات من املزيد إىل حاجة يف مازلنا

 العامة للمامرسة العميل التطبيق تتناولاالجتامعية 

 املتعددة املجاالت يف اعمقً  أكثر بدرجة املتقدمة

 .الفردية شكالتوامل

 

 املحور الثاين

 ات السابقة والبحوث التي تناولتـــالدراس

 التدريب امليداين 

 ،(Joann R.& Goutham, M., 2000)دراسة  -

أشارت برضورة الكشف عن تأثري تكنولوجيا 

برامج  نَّ أو ،املعلومات عىل ممارسة اخلدمة االجتامعية
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 التعليم والتدريب جيب أن تعتمد عىل مؤمترات

ن يكون الربنامج الدرايس عرب أو ،الكمبيوتر للتعليم

ن تطبق برامج الشبكات أو ،التليفزيون التفاعيل

وإعداد نرشات  ،والتواصل يف مؤسسات التدريب

 ترتبط بتكنولوجيا اخلدمات اإلنسانية. 

عىل تأثري القيادة عىل  ،(Willey G., 2000)دراسة  -

ذلك عند  والنظر يف ،املهارات االجتامعية للطالب

لتدعيم القيادة لدى الطالب باالحرتام  ؛تطوير املناهج

والسالمة داخل املؤسسة التعليمية والكفاءة 

وإشباع احلاجات االجتامعية والنفسية  ،االجتامعية

فر للطالب دورات يف منهج اتتو أنكام جيب  ،للطالب

 ،والذي يسهم يف تطوير املهارات االجتامعية ،القيادة

دته الدراسة املقارنة بني الطالب املشاركني كَّ ما أ   وهذا

 يف دورة القيادة.

 إىل أنَّ  ،(2000دت دراسة )خليل،كام أكَّ  -

حمتوى تعليم اخلدمة االجتامعية حيتاج إىل إحداث تغيري 

وتطوير لكي يتناسب مع متطلبات ومستقبل املامرسة 

يف  ،يف جماالت الرعاية االجتامعية والتنمية يف مرص

ا ر يف جوانبه الثالثة: املعريف، واملهاري، الوقت احل

حيتاج لتطوير وتغيري ليتناسب مع  ، الذيوالقيمي

املتغريات االجتامعية التي يمر هبا املجتمع املرصي يف 

 الوقت احلا ر. 

 ،(2001لت دراسة )فرماوي،توصَّ  يف حني -

 ،اإلعداد األكاديمي لطالب اخلدمة االجتامعية إىل أنَّ 

ى إىل انخفاض م االجتامعي أدَّ املنظ وخصوًصا

ورضاهم الوظيفي يف بعض  ،مستوى األداء املهني هلم

مستوى جودة  يمظهرجماالت املامرسة املهنية، وهو ما 

 متدين للمنظم االجتامعي.

أشارت إيل  ،(Barbara J. Daley: 2001)دراسة  -

ا إيل  رورة أن يسري التعليم والتدريب املستمر جنبً 

االرتقاء  جيرياملهنية حتى  مع املامرسة ،جنب

 باملهارات املهنية ومستوى تقديم اخلدمة للعمالء.

 ،أشارت إىل أنَّ Jean, W. Lios, W:. 2002)دراسة  -

سهم يف زيادة الرتكيز عىل التعاون التدريب املستمر يم 

لتلبية االحتياجات املتنامية  ؛املرشك بني املنظامت

امرسة عن وجيب االبتعاد يف جماالت امل ،واملعقدة

والرتكيز عىل منهجية  ،منهجية التدريب التقليدية

 التدريب التعاوين املتعدد. 

وجود  أشارت إىل ،(2003دراسة )حجازي، -

ارتباط قوي بني أمهية التدريب عىل مهارات العمل 

وما يتضمنه من القدرة عىل االتصال اجليد  اإلفريقي،

ى وحسن إدارة الوقت والتعاون بني األعضاء ومستو

ه نَّ أ وهذا يشري إىل ،األداء االجتامعي للشباب اجلامعي

تيحت الفرصة للطالب عيل التدريب عىل هذه كلام أم 

ا عىل تنمية  قويً املهارات كلام كان ذلك عاماًل 

شخصياهتم وإكساهبم الثقة والقدرة عىل تنمية 

وهذا حيفزهم عىل املشاركة يف األنشطة التي  ،جمتمعهم

 ف تغيريه وتنميته. تستهدف املجتمع هبد
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 ,Mayads 2004يف حني أشارت دراسة ) -

Nazmeen et. Al).،  إىل  رورة االهتامم املتجدد بالبناء

ا املعريف للمهنة مسايرة للمتغريات املتجددة علميً 

 ا من خالل التدريب امليداين للطالب. وعامليً 

استهدفت  ،(2004دراسة )عبد العزيز، -

الفعلية لألخصائيني حتديد االحتياجات التدريبية 

مع مجاعات  ،االجتامعيني املامرسني لدورهم املهني

املسنني داخل أندية املسنني، للوصول إىل برنامج 

تدريبي لزيادة كفاءة وفعالية األخصائيني االجتامعيني 

للتخفيف  ؛العاملني مع مجاعات املسنني بأندية املسنني

أعضاء تلك  لدىمن حدة املشكالت االجتامعية 

 جلامعات.ا

 Michigan Federation For Children Andدراسة  -

Families 2005))،  استهدفت الدراسة تقدير االحتياجات

مديري ومرشيف برامج خدمات الرعاية  ىالتدريبية لد

 األرسية بوالية ميتشجان، وكانت من أهم نتائجها أنَّ 

االحتياجات التدريبية تركزت يف اجلوانب اآلتية 

خصية، العالقات واالتصاالت، اإلدارة الش"

 ."املحاسبية، مهنية العمل، املهام، الرعاية الذاتية

 ،((Institute for Social Research ,2005دراسة  -

 ىحاولت الدراسة حتديد االحتياجات التدريبية لد

لعمل املادة  ؛مقدمي ومسوقي خدمات الدعم األرسي

التعليمية للتدريب، وحتديد األدوات واألساليب 

 املعنية يف التدريب.

اهتمت بالتعرف  ،(2005دراسة )صالح، -

عىل طبيعة وواقع املامرسة املهنية بمدارس املجتمع 

العامين، وحتديد االحتياجات التدريبية لألخصائيني 

االجتامعيني بمدارس التعليم األسايس باملجتمع 

 .العامين

التي استهدفت  ،(2005دراسة )عبد الرمحن، -

ض الدورات التدريبية يف املجال الدراسة تقويم بع

املدريس للتعرف عىل املشكالت التي يصعب عىل 

األخصائيني االجتامعيني عالجها، وحتديد معوقات 

تطور الدورات لتالفيها، ثم وضع تصميم لدورة 

تدريبية متطورة تتضمن االحتياجات الفعلية والنظرية 

ة لألخصائيني االجتامعيني املرتبطة بمامرس ؛والعملية

 .خدمة الفرد يف املجال املدريس

، (Constance Barlow and others, 2006) دراسة -

 امليداين التدريب معوقات أهم أنَّ  الدراسة أكدت

 امليداين، بأمهية التدريب الطالب اقتناع عدم يف تتمثل

 وجود عدم ، إضافة إىلهلم كاف   توجيه وجود وعدم

 وعدم ،ةالتدريبي العملية عىل املرشفني لدى خربة

 التدريس هيئة وعضو الطالب بني تنسيق وجود

 املؤسسة. ومرشف

 2006Annin Gethin & Edwingدراسة ) -

Deakin)،  اهتمت بتقدير االحتياجات التدريبية

للعاملني بمجال الصحة العقلية باملجلس التنسيقي 

للصحة العقلية بأسرتاليا، وكانت من أهم نتائجها 
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التي من أمهها  ،وقاتمن املع ةالتوصل إىل جمموع

غياب بعض القائمني باإلدارة، موضوعات التدريب 

غري جيدة، غياب بعض القائمني بالتدريب، عدم 

 االستفادة من الوقت الضائع.

 أهم أنَّ  إىل تتوصل ،(2007أشتية، (دراسة -

 يمكن امليداين التدريب تواجه التي الصعوبات

 ،التدريب مرتبطة بمؤسسات صعوبات إىل تقسيمها

 الطالب استيعاب عىل املؤسسات قدرة عدم يف وتتمثل

 ملرشفني.لدى االطالب  أعداد وكثرة

حاولت التعرف عىل  ،(2007خضري،)دراسة  -

الدور املهني الواقعي ألخصائي العمل مع اجلامعات 

لوقايتهم من التدخني واملخدرات، والتعرف  ،املدرسية

يف عىل املعوقات التي تواجه األخصائي االجتامعي 

 العمل مع اجلامعات املدرسية.

استهدفت حتديد  ،(2008دراسة )عليق، -

االحتياجات التدريبية ملرشيف اإلسكان )الذكور 

باملدن اجلامعية، ومن أهم نتائجها الوصول  ،واإلناث(

إىل مؤرشات ختطيطية تساعد عىل وضع خطة تدريبية 

ي إىل إشباع االحتياجات التدريبية تؤدِّ  ،متكاملة

 اإلسكان الطاليب باملدن اجلامعية. ملرشيف

ركزت الدراسة عىل  ،(2008دراسة )حييى، -

الواقع املهاري لطالب الدراسات العليا يف حاجة  أنَّ 

املهارات املتقدمة يف التعامل مع  وخصوًصا ،إيل تطوير

ا تفتقد احلاالت الفردية يف املجال التدريبي. وذلك ألَّنَّ 

عية املتعمقة هلذه مراعاة اجلوانب النفسية واالجتام

 احلاالت.

ركزت عىل  ،wuest, Leslie Grace: 2009)دراسة ) -

تعليم اخلدمة االجتامعية يعتمد عىل  أنَّ  يفالتوجيه 

وبناء عىل فهم  ،تدريب الطالب عىل احرتام الناس

جمموعة واسعة من الثقافات ونظم القيم ووجهات 

و بام يف ذلك املعتقدات الدينية أ ،النظر املختلفة

الروحية. وتقديم الدعم للتدريب عىل الروحانية يف 

 املناهج الدراسية بام يساعد من حتسني املامرسة املهنية. 

سعى الباحث إىل  ،(2010دراسة )سويدان، -

 التعرف عىل كيفية إكساب طالب اخلدمة قياًم 

ومهارات املامرسة من خالل التدريب امليداين، وقد 

هناك عالقة بني  بأنَّ  خلص الباحث إىل إثبات فرضيته

 ،استخدام أساليب التدريب باملشاركة واملناقشات

وحتقيق النمو املهني لطالب اخلدمة االجتامعية. وقد 

خلص من نتائجه إىل  رورة أن يعرب التدريب عن 

لنوعية املعارف  ،حاجة فعلية ناجتة عن تقدير دقيق

واملعلومات واملهارات الالزمة لصقل شخصية 

تؤكد الباحث  ل هلاه النتيجة التي توصَّ وهذ ،الطالب

 عىل أمهية الدراسة احلالية.

 إىل أنَّ  ،(2010لت دراسة )العواودة،كام توصَّ  -

لدى طلبة اخلدمة االجتامعية قناعة بدور التدريب يف 

ولكن مل يستطيعوا تطبيق  ؛تطوير معارفهم ومهاراهتم

يبية عدم وجود أدلة تدر النظريات أثناء التدريب، كام أنَّ 
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لت صعوبة يف استفادهتم من عملية التدريب، ومن شكَّ 

مؤسسات التدريب تعد  لت هلا أنَّ النتائج التي توصَّ 

 للطلبة يف اكتساب خربات التدريب  امعيقً 

 أشارت إيل أنَّ  ،(Grenwelgc, C. 2010)دراسة  -

مما  ،للتدريب األثر االجيايب عىل القدرات الذاتية

اعد عىل تنمية القدرة عىل يمكنهم من تنفيذ برامج تس

دت عىل  رورة أن يكون تركيز وأكَّ  ،اختاذ القرار

 البحوث املستقبلية عىل تكرار النتائج احلالية للدراسة.

 (Orit Nottmn and Roni Berger, 2011)دراسة  -

 امليداين، التدريب معوقات حتديد الدراسة استهدفت

 عدم هي أهم املعوقات أن إىل الدراسة لتتوصَّ  وقد

 ،التدريس هيئة وأعضاء الطالب لدى دافعية وجود

 ،امليداين التدريب الدراسية بعملية املناهج اهتامم وعدم

 ، العميل والتطبيق النظرية املناهج بني فجوة ووجود

 يسرتشد للتدريب واضحة وجود نامذج لعدم إضافة

 التدريس. هيئة وأعضاء الطالب هبا

قد و ،(2011هناك كذلك دراسة )صالح، -

لكرتوين إلاالجتاه نحو التدريب ا ل الباحث إىل أنَّ توصَّ 

هناك احلاجة ملزيد من تدعيم  متوسط القوة، وأنَّ 

لكرتوين املتزامن وغري إلاالجتاه نحو فوائد التدريب ا

ا املتزامن. وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية أَّنَّ 

 تسعى إىل تبني اجتاهات حديث لزيادة فعالية التدريب

مما يتاح من تقنيات ووسائل  ،من خالل االستفادة

 لتدعيم عملية التدريب امليداين.

لت من توصَّ  ،(2011دراسة )خملوف، -

وضع خطة شاملة لعملية تم دراستها إىل أمهية أن 

التدريب امليداين، وإعداد ورش عمل ولقاءات مع 

والتعاون مع ممثيل مؤسسات املجتمع  ،مرشيف التدريب

رف عىل توقعاهتم من طلبة التدريب للتع ؛املحيل

امليداين. وتتفق هذه التوصية مع ما انطلقت منه 

ا ستسعى للتعرف عىل إَّنَّ حيث  ،الدراسة احلالية

 ،احتياجات اجلهات التدريبية من معارف ومهارات

جيب أن يتمتع هبا طالب اخلدمة االجتامعية يف مرحلة 

 التدريب امليداين.

م الباحث صمَّ  ،(2011دراسة )جاللة، -

ا عىل أحد النظم التعليمية معتمدً  اتدريبيً  ابرناجمً 

وهو نظام التقويم الرتبوي الشامل هبدف  ،احلديثة

 30وقد طبق الربنامج عىل  ،حتسني العملية التدريبية

هناك عالقة بني تطبيق نظام  الباحث أنَّ وجد و ،مفردة

التقويم الرتبوي الشامل وحتسني معارف ومهارات 

تدريب يف مهنة اخلدمة االجتامعية. وتتفق طالب ال

 ؛هذه الدراسة مع الدراسة احلالية من حيث سعيها

لتوظيف معارف حديثة لتحسني واقع التدريب 

 لطالب اخلدمة االجتامعية. 

 لتتوصَّ  ،(2012دراسة )رضوان وامحد، -

 عىل القدرة هي عدم ،أهم املعوقات أنَّ  إىل الدراسة

 التوجيه لعملية التقبل دمعوالنظرية  املعارف تطبيق

 مسبقة خطة حتديد عدموواملؤسيس  األكاديمي
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 مرشيف مشاركةو .بتنفيذها وااللتزام امليداين للتدريب

 عدمو ،التقييم عملية يف الكلية مرشيف مع املدارس

 امليداين. التدريب خطة وضع يف املرشف مشاركة

 

 يتضح حتليلية بنظرة السابقة الدراسات باستقراء*

 :ييل ما

 اآليت عىل السابقة الدراسات ركزت: 

لت بعض الدراسات السابقة إىل توصَّ  -1

الوصول إىل برامج تدريبية إلشباع االحتياجات 

 ىالتدريبية لألخصائيني االجتامعيني العاملني، وأخر

تتضمن االحتياجات الفعلية والنظرية املرتبطة 

 بمامرسة خدمة الفرد يف املجال املدريس، وزيادة كفاءة

وفعالية األخصائيني االجتامعيني العاملني مع مجاعات 

مي ومسوقي املسنني، وتقديم املهارات الوظيفية ملقدِّ 

دراسة  :خدمات الدعم األرسي مثل

 (.2011)إبراهيم،، (2010)سويدان،

زت بعض الدراسات السابقة عىل حتديد ركَّ  -2

لتفعيل دور املرشدة الطالبية يف  ؛االحتياجات التدريبية

دارس، ومدير التدريب، ومديري ومرشيف برامج امل

خدمات الرعاية األرسية، ومرشيف اإلسكان الطاليب 

باملدن اجلامعية، واألخصائيني االجتامعيني العاملني 

بمراكز الشباب، ومديري املدارس األساسية، 

 ،(2010والعاملني بوزارة الكهرباء، )أبو هرجه،

 .(2008)عليق،و

 

معوقات  نَّ أقة أوضحت الدراسات الساب -3

 تطبيق عىل القدرة عدم إىلالتدريب امليداين ترجع 

 التوجيه لعملية التقبل وعدم ،النظرية املعارف

 مسبقة خطة حتديد واملؤسيس وعدم األكاديمي

بتنفيذها.مثل دراسة  وااللتزام امليداين للتدريب

 ،(2011)خملوف، .(2012محد،أ)رضوان و

  (Orit Nottmn and Roni Berger, 2011)  2010 )العواودة،

(.مما يؤكد عىل أمهية األعداد اجليد 2007أشتية،

 لطالب اخلدمة االجتامعية.

أمهية أن  إىلأشارت الدراسات السابقة   -4

وضع خطة شاملة لعملية التدريب امليداين، وإعداد تم 

والتعاون  ،ورش عمل ولقاءات مع مرشيف التدريب

عرف عىل مع ممثيل مؤسسات املجتمع املحيل للت

وكذلك أمهية  ،توقعاهتم من طلبة التدريب امليداين

 ،(2011دراسة )خملوف، :مثل ،لكرتوينإلالتدريب ا

 (.2011)صالح،و

 متطلبات هناك أنَّ  السابقة الدراسات نتبيَّ  -5

ملامرسة عمليات املامرسة العامة للخدمة  مهمة

وعمليات املامرسة العامة  ،عام بوجهاالجتامعية 

يف التدريب  خاص بوجهدمة االجتامعية املتقدمة للخ

 ،(2005)صالح،و ،(2011امليداين )جاللة،

وذلك  ،(2011)إبراهيم،و ،(2009)رمضان،و

هبدف زيادة كفاءة األخصائيني االجتامعيني 

 باملؤسسات.
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 اجليد اإلعداد  رورة عىل الدراسات دتأكَّ  -6

اهتامم  و رورة امليداين التدريب قبل للطالب

 امليداين للتدريب خطة بوضع ،يميةالتعل املؤسسات

 الطالب ومرشف بني عالقة وجود أمهية عىل والتأكيد

 يف احلديثة األساليب باستخدام واالهتامم، املؤسسة

 (.2011)صالح، ) كاإلنرتنت. اإلرشاف

 ال امليداين التدريب أنَّ  إىل الدراسات لتتوصَّ  -7

وأهم  ،االجتامعيني األخصائيني إعداد يف يسهم

 يف تتمثل ،امليداين التدريب تواجه التي تاملشكال

يف  النقص والتطبيق النظرية بني فجوة وجود

 وجود لعدم إضافة ،الصاحلة التدريب مؤسسات

خطة  وجود وعدم للتقييم، وحمددة واضحة معايري

 (امليداين. مثل دراسة للتدريب ومعلنة معتمدة

 .(2003عبداهلل،

تعليم  حمتوى دت الدراسات إىل أنَّ كام أكَّ  -8

 ؛اخلدمة االجتامعية حيتاج إىل إحداث تغيري وتطوير

لكي يتناسب مع متطلبات ومستقبل املامرسة يف 

جماالت الرعاية االجتامعية والتنمية يف مرص يف الوقت 

 (.2000مثل دراسة )خليل، ،احلا ر

الواقع املهاري  ركزت الدراسات عىل أنَّ  -9

 ال سيام ،تطوير إىللطالب الدراسات العليا يف حاجة 

املهارات املتقدمة يف التعامل مع احلاالت الفردية يف 

ا تفتقد مراعاة اجلوانب املجال التدريبي. وذلك ألَّنَّ 

النفسية واالجتامعية املتعمقة هلذه احلاالت مثل دراسة 

هذا ، و(Sanders, Scott Gregory: 2006)   ،(2008)حييى،

 يوضح مدى أمهية موضوع الدراسة احلالية.

 الدراسات من احلالية الدراسة تفادتاس -10

 أهدافها وحتديد الدراسة مشكلة صياغة يف السابقة

 املنهجية اإلجراءات حتديد وكذلك وتساؤالهتا،

 هذه هإلي انتهت الذي التحليل إثراء عن فضاًل  للدراسة

 .الدراسة

 

 اإلطار النظري للدراسة

 أمهية التدريب امليداين-1

 االجتامعية اخلدمة يف ينامليدا التدريب أمهية برزت

 االجتامعية، اخلدمة نشأت منذ بل بعيد، زمن منذ

 خالل من مقدَّ تم  كانت التي االجتامعية فاملساعدات

 مجعيات خالل ومن  ،االجتامعية املحالت حركة

 وذلك علمية أسس عىل متقدَّ  تكن مل  اإلحسان تنظيم

 ناحية من حمدوديتها أو وقلتها ،ناحية من لبساطتها

 أصبحت أن إىل النجاح هلا بت  كم  كله ذلك ومع خرى،أ

 مع متزامنة رسمية أنظمة عن عبارة املساعدات تلك

 الرعاية أنشطة وتطور اإلنسانية، احلياة تطور

 االجتامعية اخلدمة ونشوء ،(املساعدات) االجتامعية

 وأخالقياهتا ومبادؤها قيمها هلا إنسانية كمهنة

 .ومهاراهتا

 عبارة االجتامعية اخلدمة تعليم تبدايا كانت لقد  

 حاالت بحث بأساليب هتتم تأهيلية تدريبية دورات عن

 إال والسجالت، التقارير كتابة عىل التدريب ثم العمالء،
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 الذي األمر ،النظري التعليم عن تغن مل الطريقة هذه أنَّ 

 نظرية اأسًس  يضعون االجتامعية باخلدمة املهتمني جعل

 اإلنسانية، املشكالت لطبيعة ،أعمق فهم عىل تساعد

 الشخصية مكونات وطبيعة االجتامعية، واألنظمة

 جماالت يف االجتامعية اخلدمة تطور ومع. اإلنسانية

 تعليم أصبح النظرية اجلوانب ويف املختلفة املامرسة

 نظري تعليم من ،اآلن عليه هو ما عىل االجتامعية اخلدمة

 تنبع امليداين تدريبال أمهية أنَّ  واحلقيقة .عميل وتدريب

 التدريب بأنَّ  االجتامعية اخلدمة بتعليم املشتغلني إيامن من

 فيها تنصهر أن فرتضيم  التي البوتقة احلقيقة يف هو امليداين

 املقررات كل يف ،معارف من الطالب حصله ما كل

 احلياتية الطالب خربات مع تفاعلها يف النظرية الدراسية

 التدريب مؤسسات تتيحه ما إطار يف وجمتمعه، أرسته يف

 جيري أنَّ  يتوقعون وهم الناس، مع للعمل خربات من

 هذه بني فقط ليس ،التكامل التدريبية العملية خالل من

 أن اأيًض  يتوقعون ولكنهم ؛البعض وبعضها النظرية املواد

 هذه يمتصُّ  إذ ،ككل الطالب شخصية يف التكامل حيدث

 من يتجزأ ال اجزءً  حتصب بحيث ويتمثلها والقيم املعارف

 واجتاهاته وقيمه ومشاعره تفكريه من: املهني كيانه

 .( 100: 1988 رجب،) والشخيص املهني وسلوكه

 لكل   خاصة أمهية امليداين للتدريب أنَّ  واحلقيقة  

 هو فالتدريب واملجتمع، والطالب واملرشفني املهنة من

 خالل فمن ،االجتامعية اخلدمة لتعلم املكمل النصف

ج أن نستطيع التدريب  سلياًم  تأهياًل  مؤهلني اطالبً  نخر 

 املهنة ممارسة عىل وقادرين ،واملهارة اخلربة يملكون

 .وفاعلية كفاءة بكل

 األكاديميني ملرشفنيا لدى التدريب أمهية اأمَّ   

 جيدة فرص من العملية هذه توفره ما يف فتتمثل

 عىل والتعرف ،( الواقع)  اخلارجي بالعامل لالتصال

 التي واملعوقات املجتمع، يف املوجودة املشكالت طبيعة

 . املامرسة عملية تواجه

 التدريب فإنَّ  املؤسسات بمرشيف يتعلق وفيام 

 كليات مع وتعاوَّنم تواصلهم يف سهميم  امليداين

 أو واستفادهتم باجلامعات، االجتامعية اخلدمة وأقسام

 ص،التخصَّ  جمال يف جديد هو ما لكل اكتساهبم

 األعامل بعض إنجاز يف الطالب جهود من واالستفادة

 اخلدمة لطالب امليداين التدريب يتيح كام. واملهام

 العملية واخلربات املهارات الكتساب افرًص  االجتامعية

 إىل النظرية املعارف وحتويل امليدان، من احلقيقية

 العمالء مشكالت حلِّ  خالهلا من يمكن مهارات

 فإنَّ  اوأخريً . وقيمهم ثقافاهتم مع يتفق بام ،واملجتمع

 دراسة خالل من املجتمع خدمة يف يسهم التدريب

 احللول وتقديم علمية دراسة يواجهها التي املشكالت

 .هلا املناسبة

 عملية عىل املرشفني من ابعًض  أنَّ  املالحظ والواقع 

 االجتامعية، اخلدمة وأقسام كليات يف امليداين التدريب

 العملية هلذه يعطون ال املتدربني بالطال إىل إضافة

 ينظر منهم البعض إنَّ  بل والرتكيز، االهتامم من نصيبها
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 مفروضة مادة اأَّنَّ  لو كام امليداين التدريب مادة إىل

 الروتني تغيري يف استغالهلا يمكن بحيث ،عليهم

 تتطلب التي النظرية املواد عناء من والتحرر التعليمي،

 .واالختبار ناقشةوامل والقراءة التحضري

 أهداف التدريب امليداين -2

 إىل االجتامعية اخلدمة يف امليداين التدريب هيدف  

 ،الالزمة واملهارات واخلربات باملعارف الطالب تزويد

 خالل من وذلك االجتامعية، اخلدمة مهنة ملامرسة

 حصلوا التي النظرية األساليب ترمجة عىل مساعدهتم

 تسهم تطبيقية أساليب إىل الدرس قاعات داخل عليها

 .واملجتمع العمالء مشكالت حل يف

 التدريب أن   ،(1967 ماتسون، مارجريت) ترى

 :يأيت ما حتقيق عىل الطالب ملساعدة ميصم   أن ينبغي امليداين

 لشبكة أعمق وفهم مبارشة معرفة اكتساب -1

 الذي املحيل املجتمع يف االجتامعية الرعاية خدمات

 .فيه تدريبه جيري

 املشكالت بتأثري والتبرص الفهم اكتساب -2

 أحوال وسوء األحداث كانحراف املختلفة االجتامعية

 ،وغريها العقلية واألمراض األرسة وتفكك ،املساكن

 .املحلية واملجتمعات واجلامعات األفراد عىل

 التي والنظريات املعارف تكامل إىل التوصل -3

 .اعمليً  اتطبيقً  وتطبيقها الطالب درسها

 يف ستخدمتم  التي واألساليب املهارات ةتنمي -4

 .وجماالهتا االجتامعية اخلدمة طرق خمتلف إطار يف املامرسة

 وتفهمه القيمية، بتوجهاته الطالب وعي -5

 املشكالت بأنواع ووعيه الناس، نحو مشاعره لطبيعة

 عىل وقدرته االجتامعية، املؤسسات إىل هبا تأيت التي

 ممارسته عىل هاتأثري يف تلك ومشاعره قيمه حتليل

 .(120: 1988 رجب،) .املهنية

 التدريب أهداف خلص فقد(  2000 عيل،) أما

 :اآليت يف االجتامعية اخلدمة يف امليداين

 وترمجة الكتساب للطالب الفرصة إتاحة -1

 املفاهيم واختبار ،تطبيقية عملية ممارسات إىل املعارف

 .الواقعية املواقف ضوء يف النظرية

 للعمل الفنية ملهاراتا الطالب إكساب -2

 .امليداين

 التي السلوكية االجتاهات الطالب إكساب -3

 لضامن ؛االجتامعي األخصائي هبا يتصف أن جيب

 .عمله يف نجاحه

 بام املهني العمل عادات الطالب إكساب -4

 .املستقبل يف املهني عملهم يف يفيدهم

 وأخالقيات املهنية القيم الطالب إكساب -5

 .املهنية الذات ونمو امليدانية ةاملامرس طريق عن املهنة

 للقيام الالزمة املهارات الطالب إكساب -6

 .الفنية لألصول اوفقً  التسجيل بعملية

 املرتبطة امليدانية باخلربات الطالب تزويد -7

 والتشخيص كالدراسة املهنية املامرسة بعمليات

 .والتقويم والعالج
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 ومهارات وخربات بمعارف الطالب تزويد -8

 يف املختصني من غريهم أو زمالئهم مع سواء العمل

 .األخرى املهن

 

 عرض وحتليل نتائج الدراسة

 السابقة الدراسات مضمون حتليل نتائج :أواًل 

 :االستنتاجات وأهم

 السابقة الدراسات حمتوى بتحليل الباحثتان قامت

 :اآلتية النتائج إىل وتوصلت

 جمموعة هناك أنَّ  إيل التحليل نتائج أشارت -1

 ،امليداين التدريب حتسني عىل تساعد التي العوامل من

 وعقد التدريب مؤسسات اختيار يف التدقيق أمهها ومن

 لوضع ضافةإ ،األكاديميني للمرشفني تدريبية دورات

 للطالب الفرصة وإتاحة للجميع معلنة تدريبية خطة

 الفعَّ  وإرشاف توجيه ووجود ،املناسب املجال الختيار

 بني مستمر واصلت ووجود التدريب مرشفات عىل

 واملرشفني التدريبية املؤسسات ومرشيف الطالب

 وإعطاء احلديثة األساليب واستخدام ،األكاديميني

 داخل ندوات وإقامة ،باملؤسسات للمرشفني امتيازات

 املؤسسات بني التواصل لتقوية التدريبية املؤسسات

 .األكاديمية واملؤسسات التدريبية

 آليات وضع من بد الأنَّه  ذلك من جتونستن 

 انتقاء يف التدقيق إضافة إىل ،امليداين التدريب لتحسني

 تدريبية دورات عمل وكذلك ،املؤسسات

 بني التواصل وزيادة التدريب ومرشفني لألخصائيني

 .التدريب ومؤسسات الكلية

 من العديد هناك أنَّ  إيل النتائج أشارت -2

 بطةواملرت امليداين التدريب طالب تواجه التي العقبات

 واملؤسسة ،هبا والعاملني التدريبية واملؤسسة بالطالب

 هذه وتنعكس ،األكاديميني واملرشفني األكاديمية

 ،االجتامعية اخلدمة وممارسة تعليم عىل سلًبا املعوقات

 ،كافة واملجتمعية املهنية اجلهود تضافر يستوجب مما

 .املعوقات هذه من للتخفيف

  حيتاج تدريببال النهوض أنَّ  ذلك من ونستنج 

 التدريس هيئة أعضاء من املهنية اجلهودمجيع  تضافر

 يف املرشفني إضافة إىل ،اجتامعيني خصائينيأو

 معوقات عىل القضاء هبدف وذلك املؤسسات

 .التدريب

 املعوقات أهم أنَّ  أشارت نتائج التحليل إىل -3

 يف األكاديمية باملؤسسات يرتبط فيام امليداين للتدريب

 والتطبيق النظري اجلانب بني تالفالتفاوت واالخ

 لعدم ضافةإ ،التقييم أسلوب مالئمة وعدم العميل

 بني تنسيق وجود وعدم للتقييم واضحة معايري وجود

 برامج وجود وعدم التدريب الكلية ومؤسسات

 الطالب وعدم رغبة مراعاة وعدم حمددة، تدريبية

 وعدم امليداين للتدريب ومعلنة معتمدة خطة وجود

 .أكاديمي توجيه وجود
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  خطة وجود من بدَّ  ال أن ذلك من نستنج 

 التدريس هيئة أعضاء من للجميع ومعلنة معتمدة

 التدريب يف هبا للعمل اخلطة هبذه املؤسسات وخماطبة

 الفجوة وجود جتنب هبدف وذلك ،الطالب مع امليداين

 .التطبيقي واجلانب النظري اجلانب بني

 املرتبطة املعوقات أهم أنَّ  إىلأشارت النتائج  -4

التدريب  بأمهية الطالب اقتناع عدم يف تتمثل بالطالب

 واألسس النظرية باملعارف اإلملام وعدم ،امليداين

 .باحلضور االلتزام وعدم ،املهنية

  دورات عمل من البد أن ذلك من ونستنج 

 وتوضيح امليداين النزول إىل الطالب إلعداد تدريبية

 املهني التدريب خالل من ،عليهم املهني العائد

 .املهنية واملهارات اخلربات الكتساب

جيب عىل  أنَّه إىلأشارت نتائج التحليل  -5

املؤسسات االجتامعية تغيري براجمها وخططها وهياكلها 

بحيث تتمشى مع فلسفة املامرسة ، اإلدارية والتنظيمية

العامة للخدمة االجتامعية. وأن يكون هناك عالقة بني 

االعتامد األكاديمي ألي مؤسسة تطبيق معايري 

اجتامعية وبني مدى تطبيقها ألسلوب املامرسة العامة 

هذا األسلوب يرتبط أكثر  نَّ إ إذللخدمة االجتامعية، 

 بأسلوب اجلودة املهنية الشاملة.

  جيب عىل املؤسسات  أنه أيًضا ونستنج من ذلك

االجتامعية تغيري براجمها وخططها وهياكلها اإلدارية 

مع فلسفة املامرسة العامة  تتزامنبحيث  ،ظيميةوالتن

بد من التغيري الشامل  للخدمة االجتامعية. أي أن ال

لعملية التدريب امليداين من حيت خطة التدريس 

 والتدريب.

تعدد نامذج املامرسة  أشارت نتائج التحليل إىل -6

لكي تتالءم مع طبيعة  ،املهنية يف اخلدمة االجتامعية

ويتطلب ذلك إخضاع  ،ة يف املجتمعاملتغريات احلديث

هذه النامذج للتجريب امليداين من خالل طالب 

كنموذج احلياة   ،التدريب امليداين يف اخلدمة االجتامعية

 وحل املشكلة ونظرية األنساق. 

  املامرسة نامذج تعدد أيًضا ذلك من ونستنج 

 طبيعة مع تتالءم التي االجتامعية اخلدمة يف املهنية

 إخضاع ذلك يتطلب ،املجتمع يف احلديثة املتغريات

 طالب خالل من امليداين للتجريب النامذج هذه

 .االجتامعية اخلدمة يف امليداين التدريب

قلة الدراسات التي استخدمت املامرسة  -7

التي  ،العامة املتقدمة يف اخلدمة االجتامعية والدراسات

بغرض  استخدام املامرسة العامة املتقدمة، أشارت إىل

 .تلك املامرسةضع تصور مقرتح من منظور و

 التدريب تطوير ه جيبنَّ أ أيًضا ذلك من ونستنج 

 ،يف الدراسات العليا االجتامعية اخلدمة لطالب امليداين

 .املتقدمة العامة املامرسة مع يتزامن بام

 التدريب أنَّ  إىل الباحثتان تشري متقدَّ  ما إطار ويف  

 وتعدُّ  التدريب، عملية وتطوير لتحسني حيتاج امليداين

 حيث من دراسات من سبقها ملا ا،امتدادً  الدراسة هذه
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 وحتقيق فعاليته وزيادة التدريب آلية لتطوير حماولة اإَّنَّ 

 تطوير حماولة خالل من منه، القصوى االستفادة

 سرتاتيجياتإ تنطلق بحيث، ومعطياته أساليبه

 ليهوع. املهنية املامرسة تطلبه ما واقع من التدريب

 العامة املامرسة يف منه سيمستفاد ما عىل الرتكيز جيري

 تعلمه ما       بني افرقً  الطالب جيد ال بحيث ،املتقدمة

 ييؤدِّ  االختالف إنَّ  إذ املامرسة، واقع حيتاجه ما وبني

 غري التدريب وفرتة الطالب، وجهد وقت لتضييع

 لصقلها كافية ولكنها ؛جديدة مهارات إلكسابه كافية

 .الطالب عند موجود األساس كان اإذ

ومما سبق يتضح أمهية وضع رؤية مستقبلية يف 

من  ،تطوير التدريب امليداين لطالب اخلدمة االجتامعية

بام يساعدهم عىل  ،خالل املامرسة العامة املتقدمة

اكتساهبم اخلربات واملهارات الفنية  للمامرسة العامة 

 املتقدمة.

 

 النظري اإلطار استقراء من ةاملستمد النتائج :اثانيً  

 :)واستنتاج حتلييل استقراء (واستنتاجاته

 جرى الذي النظري اإلطار وحتليل باستقراء

 من عدد إىل التوصل يمكن ،االطالع عليه

 ،الدراسة تساؤالت عىل جتيب التي االستنتاجات

 :ييل فيام ونعرضها

يف  املتقدمة العامة للمامرسة النظري اإلطار تناولأ( 

 : أمهها ،العنارص من موعةجم

 األخصائي فيه يركز املهنية للمامرسة اجتاه -1

 واألساليب البيئية األنساق استخدام عىل االجتامعي

 طريقة عىل ،الرتكيز دون املشكلة حلل الفنية والطرق

 .االجتامعية اخلدمة طرق من معينة

 لنسق اإلشكايل للموقف شامل تقدير بأَّنا -2

 االجتامعي األخصائي من يطالتخط يتبعه الذي العميل

 ويفرتض املامرسة، مستويات من أي   يف والتدخل

 األفراد بني عالقات وجود العامة املامرسة منظور

 لدى يكون أن يتطلب وهذا االجتامعية، وبيئاهتم

 .األفراد أداء عن املعرفة من واسعة قاعدة األخصائي

 االنتقائية املعرفة من قاعدة استخدام يتضمن -3

 املهارات من كبرية وجمموعة املهنية القيم عىل ويعتمد

 .األنساق مستويات مجيع مع التغيري إلحداث

 من عام أساس عىل يعتمد املامرسة من نمط -4

 االجتامعية اخلدمة مهنة تنتجها التي واملهارات املعارف

 خالل من االجتامعية الرعاية خدمات تقديم يف

 االجتامعي. األخصائي استخدام

د ا رؤية شاملة للمشكلة حتدِّ َّنَّ بأف عرَّ تم  -5

 وتوفر ،فراد واجلامعات واملنظامتألاحتياجات ا

 مستويات يف التغيري ألحداث اانتقائيً  انظريً  اأساًس 

 املخطط التغري وتنمية لتوجيه كافة، العامة املامرسة

 .املشكلة وحل

 يكون أن املامرسني من العامة املامرسة تتطلب -6

 التدخل ومراحل لعملياتا حتديد عىل القدرة لدهيم
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 للمداخل تقنينهم يف باملرونة يتسموا نأو ،املهني

 اختيار يف باملهارة يتصفوا وأن ،املختلفة العالجية

 والتكنيكيات النامذج أو موقف   لكل املالئمة النظريات

 .املوقف هلذا املالئمة

 كفاءهتم لزيادة الناس مساعدة إىل هتدف -7

 من معها التكيف أو ت،املشكال حل عىل وقدرهتم

 ملواجهة ؛البدائل أفضل اختيار عىل مساعدهتم خالل

 عىل احلصول يف الناس مساعدة ..املشكالت تلك

 ،املؤسسات من االستفادة إىل وتوجيههم املتاحة املوارد

 .إليها حيتاجون التي اخلدمات تقدم التي

 هم  ،مستويات العمل يف املامرسة العامة -8

 – ساق الصغرىمستوى األن :مستويات ثالث

 .(الكربى – والوسطى

يقوم املامرس املهني بمجموعة من األدوار  -9

 دور :مثل، املهنية.. من أجل التوصل إىل حل املشكلة

 ،واملعلم ،واملدير ،واملنسق ،والوسيط ،املمكن

 .واملحلل

 االجتامعية اخلدمة يف العامة املامرسة مهارات  -10

 املهني بالتدخل مرتبطة مهارات اكتساب حول تدور

 مواجهة عىل ملساعدهتا كافة، األنساق مع والتعامل

 .املشكالت

 يف العامة املامرسة يف املهني التدخل خطوات  -11

 ،والتنفيذ ،والتخطيط ،التقدير :هي ،االجتامعية اخلدمة

 .واملتابعة ،واإلَّناء ،والتقييم

تتكون املامرسة العامة من إطار مفاهيمي ذو   -12

االنتقاء احلر لنظريات  ريمظهوالذي  ،أبعاد متعددة

الرتكيز عىل والتدخل املهني الرتكيز عىل املشكلة 

متعدد اجلوانب  هو التقدير . البيئة(يفالشخص )الفرد 

يكولوجية ألالذي يعتمد عىل منظور األنساق ا

واختالف أنساق العميل وعدم التقيد بإطار  ،فرديةالو

 نظري حمدد.

 وأ املامرس خيتار بحيث والتخصص العمق -13

 ،معينة اجتامعية مشكلة العامة املامرسة يف املتخصص

 سكانية فئة أو السكان من جمموعة أو فيها يتخصص

 من جمااًل  خيتار أو معها العمل يف صيتخصَّ  معينة

 .لعمله جمااًل  ليكون ،املامرسة جماالت

 من العديد عىل املتقدمة العامة املامرسة تعتمد  -14

 األنساق نظرية عىل الرتكيز جيري وسوف ،النظريات

 األنساق ونظريــة يكولوجيألا واملنظور

 لتفــسري املــشكلة حــل وعملية ،يكولوجيةألا

 املتبادلة العالقة ضوء يف العمالء مشكالت ومواجهــة

 التي البيئة وبني وبينها ،البعض بعــضها األنساق بني

 .العمالء فيها يعيش

 باإلمكان هنَّ أالباحثتان  تشري متقدَّ  ما إطار ويف  

 صفوتم  ممارسة وهي ،املتقدمة العامة املامرسة استنتاج

 ،كربأ بعمق املامرســة إليهــا حتتاج التي املعرفة بدقة

 اتعقيدً  واألكثر ،للمامرسة الفنية بالقضايا عالقة وذات

 احلا ر الوقت يف للمهنة العامة األغراض وتتضمن
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 ملواردبا الناس وربط ،األفراد قدرات تنمية حيث من

 املؤسسية الرعاية وزيادة، الرسمية وغري الرسمية

 العدالة وتعزيز ،االجتامعية السياسة يف والتأثري

 جمااًل  اغالبً  املتقدمة العامة املامرسة وختتار، االجتامعية

 ،اجتامعية ملشكالت مناطق أو، للمامرسة امعينً 

 شــامل متكامل كنموذج مةاملتقدِّ  العامة واملامرسة

 أسلوب هألنَّ  ؛واجلامعات األفراد مع العمل يتضمن

 ،املشكالت ومواجهة وتفسري لوصف وشــامل عــام

 العامة اجلوانب عىل يؤكد اجتاه العامة املامرسة دُّ وتع

 اخلدمات بتقديم تتصل التي ،واملهارات املعارف مــن

 ةالعام ةاملامرس استخدام خــالل مــن االجتامعية

  التعامل ــساقأن مــع املهني للتدخل متعددة أساليب

 املامرسة تفعيل عىل الرتكيز الرضوري من لذلككافة، 

  .امليداين التدريب يف املتقدمة العامة

 لطالب امليداين للتدريب النظري اإلطار تناول( ب

 :أمهها العنارص من جمموعة االجتامعية اخلدمة

 تقوم تعليمية عملية هو امليداين التدريب أنَّ  -1

 لتحقيق وذلك ،وإرشافية وتربوية علمية أسس عىل

 من وذلك ،التدريب لطالب والشخيص املهني النمو

 الفنية واملهارات امليدانية اخلربات إكساهبم خالل

 .الشخصية والسامت

 من لكل خاصة أمهية امليداين للتدريب أنَّ  -2

 هو فالتدريب واملجتمع، والطالب واملرشفني املهنة

 خالل فمن ،االجتامعية دمةاخل لتعلم كملاملم  النصف

ج أن نستطيع التدريب  تأهياًل  مؤهلني اطالبً  نخر 

 ممارسة عىل وقادرين واملهارة اخلربة يملكون ،سلياًم 

 .وفاعلية كفاءة بكل املهنة

 األكاديميني ملرشفنيلدى ا التدريب أمهية -3

 جيدة فرص من العملية هذه توفره فيام فتتمثل

 عىل والتعرف ،(اقعالو) اخلارجي بالعامل لالتصال

 التي واملعوقات املجتمع، يف املوجودة املشكالت طبيعة

 .املامرسة عملية تواجه

 االجتامعية اخلدمة يف امليداين التدريب هيدف -4

 واملهارات واخلربات باملعارف الطالب تزويد إىل

 من وذلك االجتامعية، اخلدمة مهنة ملامرسة الالزمة

 التي النظرية ليباألسا ترمجة عىل مساعدهتم خالل

 أساليب إىل ،الدرس قاعات داخل عليها حصلوا

 .واملجتمع العمالء مشكالت حل يف تسهم تطبيقية

ليصبحوا قادرين عىل ممارسة  ؛إعداد الطالب -5

 -مهنة اخلدمة االجتامعية مع الوحدات )الصغرى

من منظور املامرسة العامة يف  ،الكربى(  -الوسطى

ام يتناسب مع متطلبات وذلك ب ،املجاالت املختلفة

 سوق العمل.

 اكتساب طالب التدريب امليداين الفهم -6

 ،والتبرص بتأثري املشكالت االجتامعية املختلفة

وتفكك  كانحراف األحداث وسوء أحوال املساكن

األرسة واألمراض العقلية وغريها عىل األفراد 

 .املحلية واجلامعات واملجتمعات
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 اخلدمة يف امليداين التدريب أساليب تتنوع -7

 وطبيعة املامرسة، جماالت بتنوع وذلك االجتامعية

 وطبيعة التدريبي، الربنامج وحمتوى األعامل،

 التدريبية، املؤسسات معها تتعامل التي املشكالت

 .اإنجازه املطلوب واملهام األعامل ونوعية

 ومهارات وخربات بمعارف الطالب تزويد -8

 من مغريه أو زمالئهم مع سواء الفريقي العمل

 .األخرى املهن يف املختصني

 اخلدمة يف امليداين التدريب خطة تتضمن -9

 يامرسها أن ينبغي التي األنشطة مجيع االجتامعية

 واخلربات املعارف اكتساب عىل ملساعدهتم الطالب

 وذلك املهنية الشخصية لتكوين ؛الالزمة واملهارات

 .املختلفة املهنية املامرسة ملجاالت اوفقً 

 أسلوب استخدام املفيد من يكون وقد -10

 اتوضيحً  يتضمن أن ينبغي الذي "التدريبي العقد"

 إكساهبا املراد واخلربات املهارات لنوعية ادقيقً 

 يف مشارك فرد كل ومسؤوليات ومهام الطالب،

 املؤسسة ومرشف الكلية مرشف التدريبية العملية

 مضمون عىل االتفاق جيري بحيث التدريب، وطالب

 مجيع من عليه ويوقع التدريب بداية من العقد هذا

 .األعضاء

 كبرية بدرجة االجتامعية اخلدمة مهنة تعتمد -11

 أهدافها، حتقيق يف أساس كمبدأ املهنية العالقة عىل

 كانت فكلام اإلرشافية العملية عىل اأيًض  ينطبق وهذا

 االحرتام عىل مبينة عالقة بالطالب املرشف عالقة

 وإتاحة -الفردية لفروقا ومراعاة -والتقبل -والتقدير

 وإتاحة -واملشاعر والفكر الرأي عن للتعبري الفرصة

 للتعلم الفرصة وإتاحة -القرار الختاذ الفرصة

 الطالب إقبال يف ذلك ساعد كلام والتجديد، واالبتكار

 حد   أقىص إىل منه واالستفادة امليداين التدريب عىل

  .ممكن

 عن وذلك ،امليداين التدريب طالب تقويم -12

 خالل للطالب املهني النمو حركة وتتبع رصد طريق

 الطالب تقدم مدى قياس ومن ثمَّ  ،التدريبي الفصل

 حتقيق يف التدريب برامج فعالية وتقويم التدريب يف

 واخلربات املعارف الطالب إكساب يف ،أهدافه

 اخلدمة مهنة ملامرسة تؤهلهم التي والسامت واملهارات

 .االجتامعية

 باإلمكان أنَّهالباحثتان  تشري متقدَّ  ما إطار ويف  

 االجتامعية اخلدمة يف امليداين التدريب أنَّ  استنتاج

 اميدانيً  االجتامعية اخلدمة طالب إعداد إىل هيدف

 املامرسة واقع من واملهارات اخلربات وإكساهبم

 حتقيق إىل إضافة ،املختلفة املجاالت يف امليدانية

 جرى التي ،النظرية اتاملعلوم من الفعلية االستفادة

 املجال يف تطبيقها هبدف وذلك ،للطالب تدريسها

 أن جيب التي األنشطة التدريب خطة وتتضمن. امليداين

 املعارف اكتساب عىل ملساعدهتم الطالب يامرسها

 الشخصية لتكوين ،الالزمة واملهارات واخلربات
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 ،االجتامعية اخلدمة يف امليداين التدريب لطالب املهنية

 . املتعددة املهنية املامرسة ملجاالت اقً وف

 

 تساؤالت عىل باإلجابة املتعلقة النتائج: اثالثً 

  : أهدافها وحتقيق الدراسة

 من عدد عىل اإلجابةإىل  الدراسة هدفت  

 قامت وقد البحثية قضيتها لتناول ،التساؤالت

عىل  االطالعو السابقة الدراسات الباحثتان بتحليل

 ملجموعة التوصل جرى خالله ومن ،ةالنظري الكتابات

 عىل اإلجابة يف الباحثتان  ساعدت االستنتاجات من

 عرض ويمكن، أهدافها وحتقيق الدراسة تساؤالت

 : ييل فيام ذلك

 اإلجابة عىل تساؤالت الدراسة: -1

 العامة للمامرسة احلاجة مدى ما :األول التساؤل

 تامعيةاالج اخلدمة لطالباخلدمة االجتامعية  يف املتقدمة

 ؟امليداين التدريب يف

 اإلطار من استنتاجها جرى التي النتائج أوضحت  

 امليداين التدريب أنَّ  السابقة والدراسات النظري

 املامرس يتمتع  نأ جيب ،االجتامعية اخلدمة لطالب

 بأدواره القيام من متكنه التي املهارات ببعض العام

. بكفاءة ياملهن التدخل برنامج يتطلبها التي املهنية

 وتأكيدا ،العامة املامرسة تطبيق يتطلب الذي األمر

يه الذي للدور  العامة املامرسة مهارات من خالل يؤدِّ

 .املتعددة املجاالت عن طريق ذلك حتقيق يف

 األنساق خمتلف مع املتقدمة العامة تتعامل املامرسة  

 ،(املجتمعات -اجلامعات -األرسة -األفراد) :مثل

 ما الختيار الفرص هلم يتيح انظريً  رإطا مستخدمني

 مشكالت مع التدخل وإسرتاتيجية ،أساليب من يناسب

 يف العربية فاملجتمعات لذلك  .األنساق ومستويات

 تتعامل التي ،احلديثة االجتاهات هذه مثل إىل ماسة حاجة

 ااجتاهً  تتطلب التي ،املعقدة االجتامعية مشكالتنا مع

 الشمولية من بدرجة تاملشكال هذه مثل مع يتعامل

 ومن. أبعادها املشكالت، وتعدد هذه طبيعة مع تتناسب

 للتعامل االجتاهات أفضل من العامة املامرسة تعد ثمَّ 

 األخصائي ىير بواسطته امنظورً  تقدم األَّنَّ  ؛انظرً  معها

 نظريات ويستخدم،عام بوجه املامرسة موقف االجتامعي

 الشخص بني اعلتف أي،األنساق بني التفاعل عيل تركز

 ،متنوع مهاري وأساس واسعة معرفة ويوفر،والبيئة

 املالئم األسلوب اختيار عىل اقادرً  املامرس يصبح بحيث

 .املستفيدين خلدمة

التوجهات األساس النظري وما  :ينالتساؤل الثا

البحثية يف املامرسة العامة املتقدمة لطالب اخلدمة 

 االجتامعية.؟

يف عملية  مهاَم  احموري   اجزءً يشكل التدريب امليداين 

حيث تتكامل املعارف املهنية  ،تعليم اخلدمة االجتامعية

 واملهارات والقيم مع احلياة الواقعية.

ويسهم التدريب امليداين يف تشكيل اخلربات   

التعليمية للطالب ومساعدهتم عىل حتقيق األغراض 
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وهي ) حتسني وتطوير  ،األساسية للخدمة االجتامعية

ا عىل تشكيل ياة للناس واملجتمع، كام يعمل أيًض احل

واإلعداد للمامرسة   professional identityاهلوية املهنية 

واكتساب مهارات  ،املهنية وتطوير املامرسة املبارشة

 العمل مع املجتمع (.

وحيصل الطالب عىل اخلربة من خالل التدريب   

 ،جتامعيةامليداين والقيام باألدوار املتعددة للخدمة اال

وتوظيف نامذج املامرسة واإلدراك الذايت والنقد الذايت 

 والتفكري النقدي واحرتام التنوع اإلنساين.

كام يكتسب الطالب يف جماالت املامرسة اخلربة 

 األوىل يف العمل مع الناس لتحقيق التغيري.

ويساعد التدريب امليداين الطالب عىل القيام   

 جرىالتي  ،ات واملفاهيمبتحقيق الرتابط بني النظري

والتغريات التي  ،قاعات الدراسيةالتعلمها داخل 

 حتدث يف عامل املامرسة.

من خالل التدريب امليداين يرتجم املفهوم  -

املجرد للمامرسة العامة للخدمة االجتامعية إىل أعامل 

ومهام منظمة وخمططة ومتوافقة، مع االهتامم بتشجيع 

يعتمد عىل تقوية  الطالب عىل تبني املدخل الذي

لتحديد جوانب  ؛تنشئتهم املهنية وإمدادهم بالفرص

القوة لدهيم ولدى عمالئهم من األفراد واألرس 

ومع أولئك الذين يعملون معهم عىل  ،واملجتمعات

، الوسطى  Microمجيع املستويات )الصغرى 

Mezzo الكربى،Macro)،  إضافة إىل الفهم والقدرة عىل

وتقوية  ،رسة يف املجاالت املتنوعةالعمل من خالل املام

مهارات الطالب يف التقدير والتدخل عىل مجيع 

وتكوين صورة أعمق حول تأثري  ،املستويات

املشكالت االجتامعية واستجابة السياسة االجتامعية 

وعىل أولئك الذين  ،عىل منظامت اخلدمة االجتامعية

 التدريب امليداين يف اخلدمة يقومون  بخدمتهم. إنَّ 

لتحقيق أهداف  ا؛جيدً  اخمططً  االجتامعية يقدم مدخاًل 

 املجتمع املعارص. املهنة يف

 للمامرسة النظري األساس هو ما: لثالثا التساؤل

 التدريب يفاخلدمة االجتامعية  يف املتقدمة العامة

 ؟امليداين

خالل  من استنتاجها جرى التي النتائج أشارت

 العامة ملامرسةا عليها اعتمدت الذي ،النظري اإلطار

 اخلدمة يف املهنية املامرسة نامذج تعدد املتقدمة

 يف احلديثة املتغريات طبيعة مع تتالءم لكي ،االجتامعية

 للتجريب النامذج هذه إخضاع ذلك ويتطلب ،املجتمع

 اخلدمة يف امليداين التدريب طالب خالل من امليداين

 ونظرية املشكلة وحل احلياة كنموذج االجتامعية

 .نساقاأل

 املتقدمة العامة للمامرسة العميل التطبيق نَّ أو  

 ،املتعددة املجاالت يف اعمقً  أكثر شكاًل  يمثل

 من العامة املامرسة وتتطلب الفردية واملشكالت

 حتديد عىل القدرة لدهيم يكون أن املامرسني

 يتسموا نأو املهني التدخل ومراحل ،العمليات
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 وأن املختلفة عالجيةال للمداخل تقنينهم يف باملرونة

 لكل املالئمة النظريات اختيار يف باملهارة يتصفوا

. املوقف هلذا املالئمة والتكنيكيات النامذج أو موقف

 يمكنهم حتى النموذج هذا تطوير عىل يقوموا وأن

 حل عىل وتعمل املجتمعية التغريات مسايرة من

 .العمالء منها يعاين التي املشكالت

خالل  من استنتاجها جرى تيال النتائج أشارت  

ا تعتمد أَّنَّ  ،املتقدمة العامة للمامرسة النظري اإلطار

النظرية العامة  :عىل مفاهيم العديد من النظريات منها

فيام يتعلق  ال سيام   ،يكولوجيأللألنساق، واملنظور ا

بتفسري مشكالت العمالء يف ضوء العالقة التبادلية 

 ،لبيئة التي تعيش فيهاوالتكاملية بني األنساق وبني ا

وتوجه املامرسة العامة للخدمة االجتامعية يف العمل مع 

الذي يركز  ،العمالء من خالل منظور القوة والتمكني

عىل أمهية حتديد قوة العميل واستخدامها يف تعديل 

ضافة إىل إ ،وحتقيق التوافق بني الفرد وبيئته ،البيئة

لقوة الشخصية مفهوم التميكن الذي يعتمد عىل زيادة ا

 للمامرسة أنَّ  كام لألفراد لتحسني مواقف حياهتم.

 ومن ،والتأثري املهني للتدخل ومداخل نظريات العامة

 يف التدخل مدخلو السلوكية، النظرية :النظريات هذه

 األرسي، العالجو املشكلة، حل نموذجو األزمات،

، املعريف العالج مدخلو املهام، عىل الرتكيز نموذجو

 .احلياة نموذجو

 

 يف املتقدمة العامة املامرسة آليات ما: الرابع التساؤل

 يف االجتامعية اخلدمة لطالباخلدمة االجتامعية 

 يف ظل الرؤية املستقبلية؟  امليداين التدريب

 اإلطار من استنتاجها جرى التي النتائج أشارت

   اآليت:إىل امليداين والتدريب املتقدمة العامة املامرسة ،النظري

املامرس العام يعمل مع  مستويات متعددة  -1

، الكربى Mezzo، الوسطى  Micro)الوحدات الصغرى 

Macro  )،  ويتحرك بني األنساق ومستويات املامرسة التي

تعتمد عىل احتياجات العميل / نسق العميل / واملوارد 

 .(لتحسني الوظائف املجتمعية وتسهيل التغري االجتامعي 

متنوعة ) املدافع /  اام أدوارً ي املامرس العيؤدِّ  -2

  networkerالوسيط / مشبك العمل )شبكة العمل( 

 ،واملسهل واملخطط ،واملرشد واملعلم ومدير احلالة

اإلداري. ويتحرك بني ووالباحث املتوسط )الوسيط ( 

ا األدوار ويالءم بينهم أو حيقق االنسجام بينهم طبقً 

 .واملوارد ،نسق العميل ،الحتياجات العميل

يستخدم املامرس العام منظورات وأطر عمل  -3

ومفاهيم متنوعة لتوجيه املامرسة واملتضمنة )منظور 

  يكولوجي، واملنظور املتنوع (.ألاملنظور ا القوة،

هة يستخدم املامرس العام نظريات موجَّ  -4

ومتنوعة لرتشد وتوجه املامرسة متضمنة نظرية 

ونظرية  ،نيةنظرية التنمية اإلنسا ، واألنساق االجتامعية

وتنمية املجتمع، ونظرية ، النظرية التنظيميةواجلامعة، 

 التنمية املجتمعية.
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يستخدم املامرس العام نظريات ونامذج  -5

ممارسة متنوعة لتوجيه املامرسة واملتضمنة  الرتكيز عىل 

والرتكيز عىل العميل ، والتدخل يف األزمة ،املهام

 ،كيونموذج التمكني، والنموذج املعريف السلو

نموذج و ،والنموذج البنائي ،نموذج املساعدة املتبادلةو

نموذج و ، نموذج تنمية املجتمعوالتنمية التنظيمي، 

 التغري االجتامعي.

يشرتك املامرس العام مع أنساق العميل يف  -6

استخدام عمليات التغيري املخطط للتقدير والتخطيط 

 والتدخل واإلَّناء والتقويم.
 

 حتقيق أهداف الدراسة

تناوله حتققت أهداف الدراسة  جرىا عىل ما بناءً 

 :عىل النحو اآليتالراهنة 

احلاجة للمامرسة العامة التعرف عىل مدى  -

املتقدمة يف اخلدمة االجتامعية لطالب اخلدمة 

 .االجتامعية يف التدريب امليداين

التوجهات البحثية األساس النظري والتعرف عىل  -

 طالب اخلدمة االجتامعية.التي اهتمت بالتدريب امليداين ل

التوجهات األساس النظري و التعرف عىل -

التي اهتمت باملامرسة العامة املتقدمة يف  ،البحثية

 اخلدمة االجتامعية.

آليات املامرسة العامة املتقدمة يف التعرف عىل  -

اخلدمة االجتامعية لطالب اخلدمة االجتامعية يف 

 .التدريب امليداين

 ة ا: توصيات الدراسرابعً  -

وما  ،يف اإلطار النظري هعرض جرىا عىل ما بناءً 

 اترتا  عدد نياستنتاجه من نتائج يمكن للباحثت جرى

 من التوصيات تعرضها فيام ييل:

وضع خطة شاملة لعملية التدريب تم أن  -1

امليداين، وإعداد ورش عمل ولقاءات مع مرشيف 

والتعاون مع ممثيل مؤسسات املجتمع املحيل  ،التدريب

 .عىل توقعاهتم من طلبة التدريب امليداين للتعرف

عمل دورات تدريبية لألخصائيني  -2

 املهنية كفاءهتم لزيادة ،االجتامعيني باملؤسسات

 .املتقدمة العامة للمامرسة

 مع للتقييم وحمددة واضحة معايري وضع -3

 التدريب مكتب قبل من ومعلنة معتمدة خطة وجود

 امة املتقدمة.مع املامرسة الع متزامنة تكون امليداين

 اخلدمة تعليم ملحتوى وتطوير تغيري إحداث -4

متطلبات سوق العمل  مع يتناسب لكي ؛االجتامعية

 واجلودة.

العمل عىل زيادة وتطوير املهارات املهنية  -5

املهارات املتقدمة يف  ال سيام ،لطالب الدراسات العليا

التعامل مع احلاالت الفردية من خالل التدريب 

 امليداين. 

 

 املامرسة آليات لتطوير مستقبلية ةرؤي

يشكل التدريب امليداين لطالب اخلدمة االجتامعية   

 ،أمهية كربى يف اإلعداد العميل واملهني للمامرس العام
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الذي يساعد يف إكسابه املهارات املختلفة لتكوين 

الشخصية املهنية وهيدف برنامج تعليم اخلدمة 

 ،م والتدريباالجتامعية إيل تزويد الطالب بالتعلي

وذلك من  ،الذي يمكنهم من العمل كمامرس عام

خالل االلتزام بتحقيق العدالة االجتامعية يف ضوء 

جه مهنة اخلدمة ااملبادئ والقيم واألخالقيات التي تو

 االجتامعية.

لذلك احتل تعليم وإعداد األخصائي االجتامعي   

ا مكان الصدارة من اهتاممات املشتغلني ا وعمليً نظريً 

مع  رورة الربط بني  ،بتعليم اخلدمة االجتامعية

اجلانب النظري وأنامط التطبيق يف جماالت املامرسة 

 امليدانية املختلفة.

اإلعداد املهني عملية تعليمية تستهدف تكوين  يعدُّ 

الشخصية املهنية للطالب عن طريق تزويدهم 

التي تكسبهم املعارف  ،باملتطلبات النظرية والعملية

واملهنية  ،ت واملهارات والسامت الشخصيةواخلربا

ا ألحدث وفقً  ،الالزمة كأخصائيني اجتامعيني

التطورات العلمية واحتياجات سوق العمل ومتطلباته 

 وإكساهبم االجتاهات السليمة.

وينقسم اإلعداد املهني لطالب اخلدمة االجتامعية   

اإلعداد النظري والتدريب  :مها ،إىل حمورين أساسيني

اين مع  رورة التأكيد عىل وجود استعداد شخيص امليد

 لدى املامرسني للمهنة.

 

ويركز اإلعداد النظري عىل إكساب طالب   

اخلدمة االجتامعية للمعارف النظرية من نظريات 

 ونامذج ومفاهيم ومبادئ.

فاألساس املعريف للخدمة االجتامعية يرشدنا إىل   

ربط املعرفة مهمة  أنَّ  من رغمعىل ال ،ما الذي نفعله

ا بني نا جيب أن نبني جسورً نَّ فإباملامرسة قد تكون صعبة 

 ما نعرفه وما نحن قادرون عىل عمله.

االهتامم بتعليم اخلدمة االجتامعية يستوجب  إنَّ 

االعتامد عىل التدريب امليداين كأحد الركائز األساسية 

التدريب امليداين أساس  حيث إنَّ  ،لتعليم املهنة

اخلدمة االجتامعية ال  وأنَّ  ،هنة ملقوماهتاالستكامل امل

إال إذا اهتمت بتوفري  ،يمكن منحها مكانتها الكاملة

 من التدريب لدارسيها. مدى كاف  

تتمثل أمهية التدريب امليداين يف ربط النظرية يف   

إضافة للنمو املهني  ،املواد األساسية واملهنية بالتطبيق

عىل أنشطة للطالب ومساعدهتم عىل أن يتعرفوا 

باملؤسسات واكتساب القيم  كافة، اخلدمة االجتامعية

 املهنية وأخالقيات املهنة عن طريق املامرسة امليدانية.

ا من اهتامم كليات اخلدمة االجتامعية وانطالقً   

كان التغيري والتطوير  ،باجلودة واالعتامد األكاديمي

التدريب  بوصف ،اا أساسيً للمقررات الدراسية هدفً 

يداين كجزء من متطلبات اإلعداد العلمي لطالب امل

  اخلدمة االجتامعية.

 اقرتاح عىل الباحثتان تركز سوف املوضوع وألمهية
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آليات املامرسة العامة املتقدمة يف  لتطوير مستقبلية رؤية

لتفعيل التدريب امليداين لطالب  ،اخلدمة االجتامعية

  اخلدمة االجتامعية.

آليات املامرسة  لتطوير املستقبلية الرؤية مقرت 

لتفعيل التدريب  ؛العامة املتقدمة يف اخلدمة االجتامعية

 امليداين لطالب اخلدمة االجتامعية

 :visionالرؤية  -

 قسم اخلدمة االجتامعية إىل كلية اآلدابتسعى   

يتوافق مع  ،تقديم برنامج تعليمي  يف الدراسات العليا

املامرسني القادرين عىل إلعداد  ؛املعايري العاملية واجلودة

التعامل مع املشكالت وحتديات املجتمع. لتخريج 

نجاز املهني إلمستويات عالية من ابممارسني يظهرون 

يف حياهتم العملية يف املجاالت املختلفة وخدمة 

 املجتمع.

 :missionالرسالة  -

التدريب أحد عنارص العملية التعليمية التي  يعدُّ   

 لذا فإنَّ  ؛رحلة الدراسات العليايتلقاها الطالب يف م

 ،رسالة التدريب تتمثل يف مساعدة الطالب عىل السري

نحو خطوات االحرتاف املهني من خالل التجريب 

اكتساهبا خالل  جرىالتي  ،والتطبيق للحصيلة املعرفية

مرحلة التعليم، مع توفر توجيه أكاديمي ومهني 

إعداد متميز، والتعاون بني املؤسسات والكلية نحو 

 ا.ا وعمليً ممارسني مهنيني  متمكنني نظريً 

 

 األهداف والغايات: 

 اهلدف الرئيس:

مة يف اخلدمة تطوير آليات املامرسة العامة املتقدِّ "

لتفعيل التدريب امليداين لطالب اخلدمة  ؛االجتامعية

 ."االجتامعية 

 األهداف اإلجرائية:

 –) الكلية  هتيئة البيئة الداخلية واخلارجية -

ا ألسس علمية تستند عىل آليات وفقً  ،املؤسسات (

 املامرسة العامة املتقدمة.

إعداد طالب اخلدمة االجتامعية يف التدريب  -

عىل  ةقادر ة،ومهاري ةعلمي ةمتميز بدرجةامليداين 

 ليات املامرسة العامة املتقدمة.آتطبيق 

توظيف اإلطار النظري للمامرسة العامة املتقدمة   -

  .التدريب امليداين لطالب اخلدمة االجتامعيةيف برنامج 

إجراء العديد من البحوث العلمية لتطوير آليات  -

 املامرسة العامة املتقدمة.

 عرض الرؤية املستقبلية من خالل  سيجري

 :اآلتيةالعنارص 

: االعتبارات التي جيب األخذ هبا لتطبيق أواًل 

ة العامة وتفعيل الرؤية املستقبلية لتطوير آليات املامرس

لتفعيل التدريب امليداين  ؛املتقدمة يف اخلدمة االجتامعية

 :لطالب اخلدمة االجتامعية

هناك جمموعة من االعتبارات التي جيب األخذ هبا 

عند تطبيق آليات املامرسة العامة املتقدمة يف اخلدمة 
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لتفعيل التدريب امليداين لطالب اخلدمة  ؛االجتامعية

 االجتامعية:

مامرسة لل إجرائية وأهداف ورسالة يةرؤ صياغة -

مة يف التدريب امليداين لطالب اخلدمة العامة املتقدَّ 

 االجتامعية.

جودة اإلعداد النظري والعميل لتطبيق آليات  -

مة يف التدريب امليداين لطالب املامرسة العامة املتقدَّ 

 اخلدمة االجتامعية.

رسة االستفادة من البحوث العلمية يف تطبيق املام -

 العامة املتقدمة يف التدريب امليداين.

 ،االجتامعيني لألخصائيني اجليد املهني اإلعداد -

 النظري املهارات واإلطار استخدام من يمكنهم الذي

يف تطبيق آليات املامرسة العامة املتقدمة يف التدريب 

 امليداين لطالب اخلدمة االجتامعية.

 ،والعاملية بيةوالعر املحلية التجارب من االستفادة -

 .يف تطبيق املامرسة العامة املتقدمة يف التدريب امليداين

تطبيق املامرسة املبنية عىل الرباهني يف التدريب  -

 امليداين لطالب اخلدمة االجتامعية.

واملتغريات املجتمعية عند  األوضاعمراعاة  -

تطبيق آليات املامرسة العامة املتقدمة يف التدريب 

 ب اخلدمة االجتامعية.امليداين لطال

تقييم قدرة املامرسني يف تطبيق آليات املامرسة  -

العامة املتقدمة يف التدريب امليداين لطالب اخلدمة 

 االجتامعية.

األسس واملوجهات النظرية التي ترتكز عليها  ا:ثانيً 

آليات املامرسة العامة املتقدمة  لتطوير املستقبلية الرؤية

لتفعيل التدريب امليداين لطالب  ؛يف اخلدمة االجتامعية

 اخلدمة االجتامعية

تعتمد الرؤية املستقبلية عىل جمموعة من األسس 

 واملوجهات النظرية تتمثل فيام ييل:

حتليل واستنتاج من الدراسات السابقة املرتبطة  -

 باملامرسة العامة املتقدمة.

نتائج التحليل الكمي والكيفي للدراسات  -

 موضوع الدراسة.السابقة املرتبطة ب

حتليل واستنتاج النتائج من اإلطار النظري   -

 املتعلق باملامرسة العامة.

 األدبيات النظرية املرتبطة بالتدريب امليداين. -

 نامذج املامرسة املهنية يف املامرسة العامة املتقدمة. -

 ا: الفلسفة النظرية التي ترتكز عليها الرؤيةثالثً 

املامرسة العامة املتقدمة يف  آليات لتطوير املستقبلية

لتفعيل التدريب امليداين لطالب  ؛اخلدمة االجتامعية

 اخلدمة االجتامعية.

 عىل تقوم تعليمية التدريب امليداين عملية أنَّ   -

 وإرشافية. وتربوية علمية أسس

 املهني النمو حتقيق التدريب امليداين من اهلدف أنَّ  -

خالل  من وذلك ،التدريب لطالب والشخيص

 والسامت الفنية واملهارات امليدانية اخلربات إكساهبم

 .الشخصية
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 تدريبي منهج خالل من جيري التدريب امليداين -

 دوره كل فرد يعرف فيها، املشاركني لكل واضح

 .العمل هذا جتاه ومسؤوليته

 مستمر إرشاف وجود امليداين التدريب يستلزم -

 يضمن من خالله حتقيق أهداف التدريب.  

 التي واألساليب املهارات العمل عىل تنمية  -

اخلدمة  طرق خمتلف إطار يف املامرسة يف تستخدم

 .وجماالهتا االجتامعية

 وترمجة الكتساب للطالب الفرصة إتاحة -

 واختبار املفاهيم ،تطبيقية عملية ممارسات إىل املعارف

 .الواقعية املواقف ضوء يف النظرية

 املهنة وأخالقيات هنيةامل القيم الطالب إكساب -

 .الذات املهنية ونمو امليدانية املامرسة طريق عن

 ومهارات وخربات بمعارف الطالب تزويد -

 غريهم من أو زمالئهم مع سواء الفريقي العمل

 .األخرى املهن يف املختصني

االلتزام باملامرسات املهنية املبنية عىل الرباهني  -

نظرية األنساق  العلمية والنظريات واالرتكاز إىل

والعمل يف نطاق خصائص البيئة التي  ة،األيكولوجي

تطبق فيها باستخدام منظور الفرد يف البيئة وطبيعة 

 .العالقة التبادلية بينهام

 املرتبطة امليدانية باخلربات الطالب تزويد -

املهنية املرتبطة باملامرسة العامة  املامرسة بعمليات

 التقويم(. –اإلَّناء  – التدخل -التخطيط  –)التقدير 

 يف فتتمثل ،األكاديميني للمرشفني التدريب أمهية -

 بالعامل لالتصال جيدة فرص من العملية توفره هذه ما

 طبيعة املشكالت عىل والتعرف  ،الواقع اخلارجي

 عملية تواجه التي واملعوقات املجتمع، يف املوجودة

  .املامرسة

مرشيف تواصل  يف يسهم امليداين التدريب -

 أو املؤسسات بكليات اخلدمة االجتامعية واستفادهتم

 التخصص. جمال يف جديد هو ما لكل اكتساهبم

 خالل من املجتمع خدمة يف التدريب يسهم -

 وتقديم علمية دراسة يواجهها التي دراسة املشكالت

  .هلا املناسبة احللول

 ا: اإلسرتاتيجية التي تعتمد عليها الرؤيةرابعً 

آليات املامرسة العامة املتقدمة يف  لتطوير ةاملستقبلي

لتفعيل التدريب امليداين لطالب  ؛اخلدمة االجتامعية

 :اخلدمة االجتامعية

آليات  لتطوير املستقبلية هيدف تطبيق هذه الرؤية

لتفعيل  ؛املامرسة العامة املتقدمة يف اخلدمة االجتامعية

 ما ييل: التدريب امليداين لطالب اخلدمة االجتامعية إىل

رفع كفاءة ومهارة طالب اخلدمة االجتامعية يف  -

 .الدراسات العليا من خالل التدريب امليداين

حتقيق فعالية للتدريب امليداين من خالل آليات  -

 .املامرسة العامة املتقدمة يف اخلدمة االجتامعية

التدريب امليداين هو يف احلقيقة احلقل الذي  دُّ يع -

التي  ،النظرية لب فيه املعارفيفرتض أن يوظف الطا
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قدمت له يف قاعات املحا رات من خالل املقررات 

تفاعلها مع خربات الطالب  الدراسية النظرية ثم

حه يويف إطار ما تت ه،احلياتية يف أرسته وجمتمع

 التدريب من خربات للعمل مع العمالء. مؤسسات

االستعانة بالتفكري النقدي واملهارات التقييمية  -

رات القيادة للوفاء باحتياجات العمالء يف عامل ومها

 .يتصف بالتعقيد والتغري الرسيع

 األكاديمية للخدمةفتح قنوات اتصال بني اجلهات  -

ومؤسسات التدريب امليداين يف املجتمع  ،االجتامعية

 لتقليل الفجوة بني اجلانب النظري واجلانب التطبيقي.

ة من اخلربات التدريب امليداين بأنه جمموعدُّ يع  -

حد املؤسسات أو جماالت أطار إالتي تقدم يف 

التي هتدف إىل  ،ةومقصود يةواع بصورة ،املامرسة

من الكفاءة  نقل الطالب إىل مستويات متقدمة

أثناء ممارسة عمليات وأنشطة ومهام  ،والفاعلية

 .اخلدمة االجتامعية

 

آليات املامرسة  ا: هتيئة البيئة املناسبة لتطويرخامًس 

لتفعيل التدريب  ؛العامة املتقدمة يف اخلدمة االجتامعية

 :امليداين لطالب اخلدمة االجتامعية

تطوير املامرسة العامة املتقدمة يتطلب بيئة  إنَّ 

مناسبة إلحداث هذا التطوير واألخذ به يف التدريب 

امليداين، وهذه التهيئة أو املتطلبات تكون عىل 

 مستويات خمتلفة منها: 

ى تعليم املامرسة العامة املتقدمة عىل مستو -1

 والبحث العلمي:

أن تشتمل مقررات املامرسة العامة عىل  -

معارف حديثة ومهارات وقيم أخالقية واقعية مرتبطة 

التي متارس فيه لتدعم ممارسة  ،بطبيعة املجتمع

 الطالب يف التدريب امليداين.

تدريب طالب اخلدمة االجتامعية يف مرحلة  -

ويف مرحلة  ،املامرسة العامة البكالوريوس عىل

الدراسات العليا عىل تطبيق املامرسة العامة املتقدمة يف 

 العمل مع مشكالت وفئات خمتلفة.

أن تتضمن خطة التدريب امليداين املتعلقة  -

بالدراسات العليا سواء بقسم اخلدمة االجتامعية أو 

بتطبيق آليات املامرسة العامة املتقدمة  ،األقسام األخرى

 مادة التدريب امليداين.يف 

عقد حلقات نقاشية وسيمنارات علمية  -

تناقش آليات املامرسة العامة املتقدمة وكيفية تطبيقها يف 

 التعامل مع املشكالت يف التدريب امليداين.

أن تتضمن اخلطة البحثية لقسم اخلدمة  -

االجتامعية االهتامم بالبحوث العلمية عن آليات 

وكيفية تطبيقها يف التعامل مع  ،املامرسة العامة املتقدمة

 املشكالت والفئات املختلفة.

 عىل مستوى ممارسة اخلدمة االجتامعية:-2

عقد دورات تدريبية لألخصائيني  -

االجتامعيني يف املؤسسات حول آليات املامرسة العامة 
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 واملهارات املعارف إلكساهبم ؛يف التدريب امليداين

 واخلربات الالزمة.

بني  ةمستمر بصورةامعات عقد لقاءات واجت -

األخصائيني االجتامعيني يف املؤسسات وبني الكلية 

يف الواقع امليداين  ،للنقاش حول تطبيق املامرسة العامة

 والتعرف عىل التحديات والعمل عىل مواجهتها.

االستفادة من نتائج البحوث والدراسات  -

العلمية ذات االهتامم باملامرسة العامة واملامرسة العامة 

املامرسة املبنية عىل ، واملتقدمة يف التدريب امليداين

 الرباهني.

عقد دورات تدريبية لطالب الدراسات العليا  -

عىل آليات املامرسة العامة املتقدمة وكيفية تطبيقها يف 

 التدريب امليداين.

نرش ثقافة اإلعداد املهني لألخصائيني  -

االجتامعيني املرشفني عىل التدريب لالطالع 

واملامرسة العامة  ،فادة من املامرسة العامةواالست

 املتقدمة يف املامرسة املهنية يف املجاالت املختلفة.

لتطبيق  ؛جياد مؤسسات نموذجيةإالعمل عىل  -

املامرسة املهنية من خالل آليات املامرسة العامة 

 املتقدمة.

عمل مذكرات تفاهم بني اجلامعة  -

ن خدمات واملؤسسات يف املجتمع لضامن االستفادة م

خصائيني االجتامعني العاملني ألاملؤسسات وتعاون ا

 هبا.

ا: تطوير آليات املامرسة العامة املتقدمة يف سادًس 

 التدريب امليداين لطالب اخلدمة االجتامعية:

باملامرسة  املرتبط النظري اإلطار توطني  -

تعليمه  عىل العامة واملامرسة العامة املتقدمة واحلرص

 جتامعية.لطالب اخلدمة اال

عن املامرسة العامة  العلمية البحوث إجراء  -

يف التدريب  تطبيقه واملامرسة العامة املتقدمة ومعوقات

 تصور مهني لتفعيله. امليداين للتوصل إىل

تاصيل نامذج للتدخل املهني مع مشكالت  -

 نابعة من املجتمع.

عقد دورات تدريبية لألخصائيني   -

ة تطبيق املامرسة االجتامعيني يف املؤسسات عن كيفي

 العامة واملامرسة العامة املتقدمة.

ا عمل خطة للتدريب امليداين معلنة مسبقً   -

لطالب التدريب امليداين بالدراسات العليا بقسم 

 خدمة الفرد عن آليات املامرسة العامة املتقدمة.

خطة املقررات الدراسية بالدراسات العليا   -

 املتقدمة.  جيب أن تتضمن مقررات للمامرسة العامة

يتوىل عضو هيئة تدريس بدرجة أستاذ أو   -

أستاذ مساعد التوجيه واإلرشاف عىل طالب التدريب 

 امليداين يف الدراسات العليا.

مسارات  إىلتقسيم التدريب امليداين  جيري  -

 (.تعليمي – تأهييل –)طبي 
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إعداد دليل إرشادي ملرشفني الكلية، يكون   -

التدريب وحيتوى عىل مجيع ودليل لعملية  ةبمثابة موج

 املعلومات التي تساعد عىل القيام بالعملية التدريبية.

القدرة عىل تقييم وتقدير معارف الطالب   -

واملهارات املهنية يف جمال املامرسة وحتديد اخللل 

وجماالت النمو وتطوير وتنمية خطة  ،والفجوات

 واالستعداد للتعليم ،التقدير والتقييم الذايت والتغيري

 عىل مدى احلياة املهنية.

تعليم وتدريب طالب اخلدمة االجتامعية يف   -

ويف مرحلة  ،مرحلة البكالوريوس عىل املامرسة العامة

الدراسات العليا عىل تطبيق املامرسة العامة املتقدمة يف 

 العمل مع مشكالت وفئات خمتلفة.

تشجيع التفكري النقدي واإلدراك الذايت   -

لطالب املهنية واألحكام العميق لتنمية هوية ا

 األخالقية واملهارات العلمية.

تطبيق جمموعة من املقاييس اخلاصة   -

باملهارات العامة ومهارات عملية املساعدة يف اخلدمة 

للتأكد من  ؛(التقويم – التدخل –االجتامعية )التقدير 

إكساب طالب التدريب امليداين هلذه املهارات خالل 

  .فرتة التدريب

الب التدريب امليداين عىل عمل تشجيع ط  -

لكرتونية إللكرتونية تتضمن مجيع األنشطة اإحقيبة 

التي قام هبا طالب التدريب بالدراسات العليا من 

 ؛نرتنتإللكرتونية أو استخدام اإدخول مواقع 

للحصول عىل املعلومات املرتبطة بالتدريب 

 امليداين.

استخدام طالب التدريب امليداين لألبحاث   -

 ال.ييس التقييم لضامن تدخل مهني فعَّ ومقا

 –جتهيز قاعات دراسية مثل: السبورة الذكية   -

 .ومناقشتها الدراسية احلاالت لعرض الربوجوكرت

النقد الذايت للمهارات وللقاعدة املعرفية   -

والقدرة عىل حتديد وحتليل السياسات  والدور املهني.

د يف املؤثرة عىل اخلدمات واالستفادة من منظور الفر

 البيئة واملعارف النظرية يف العمل مع العمالء.

حث طالب الدراسات العليا عىل عمل   -

 املامرسة العامة املتقدمة. عنخطط بحثية 

ا يتطلب نجاح العملية التدريبية اهتاممً   -

فيها  ومشاركة فاعلة من مجيع األعضاء املشاركني

)القسم املختص، ومرشف الكلية، ومرشف املؤسسة، 

ملناهج التدريب،  فالتخطيط اجليد ،التدريب(وطالب 

والتنفيذ السليم، والتعاون البناء بني القسم 

القسم املختص لعملية التدريب  واملؤسسات، ومتابعة

 من أهم العوامل املؤثرة يف تشكيل وبناء دُّ تع ،امليداين

طالب اخلدمة االجتامعية، وينبغي أن ترتكز جهود 

دمة الفرد  يف عمليات مثل قسم خ ،األقسام املختصة

املؤسسات املناسبة، واملرشفني املؤهلني، وتنظيم  اختيار

طالب الدراسات  اللقاءات التمهيدية التي تعرف

 .العليا بالتدريب امليداين وأمهيته
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ي رصد أ ،تقويم طالب التدريب امليداين  -

للطالب خالل الفصل  وتتبع حركة النمو املهني

ى تقدم الطالب يف قياس مد ومن ثمَّ  ،التدريبي

فعالية برامج التدريب يف حتقيق  التدريب وتقويم

يف إكساب الطالب املعارف واخلربات  ،أهدافه

والسامت التي تؤهلهم ملامرسة مهنة اخلدمة  واملهارات

 االجتامعية.

داء املهني للطالب قبل التدريب ألتقويم ا  -

و أ ةدوري بصورة جيريعىل أن  ،وبعد التدريب

 قديم نتائج التقويم للكلية والقسم.وت ة،مرحلي

 طالب كل مع فردية إرشافية اجتامعات عقد  -

 عىل التغلب يف ومساعدته ،احلاجة حسب وتوجيهه

 التعليمية، اخلربات من استفادته تعيق التي الصعوبات

 .املهني ونموه أدائه ومتابعة سجالته، ومراجعة

 االعتامد معايري تطبيق بني عالقةإجياد  جيب  -

 تطبيقها مدى وبني اجتامعية مؤسسة ألي كاديمياأل

 هذا كون االجتامعية، للخدمة العامة املامرسة ألسلوب

 .الشاملة املهنية اجلودة بأسلوب أكثر يرتبط األسلوب

 النقدي التفكري مهارات عىل الرتكيز جيب  -

 اإلملام عىل قدرته حيث ،امليداين التدريب لطالب

 بالقيم والتزامه ة،االنتقائي املعارف من بمجموعة

 املهنية املهارات من عريضة ملجموعة وتطبيقه املهنية

 ،املختلفة األحجام ذات العميل أنساق من عدد مع

 ويتضمن األدوار، من عريضة جمموعة تبني يف وكفاءته

 استخدام عىل األخصائي قدرة النقدي التفكري

 واملناقشات العبارات لتقييم الفكرية العمليات

 .والتجارب

 خالقياتأو املهنية القيم الطالب كسابإ  -

 .املهنية الذات ونمو امليدانية املامرسة طريق عن املهنة

 ذات النظرية حاثألبا بعض الطالب جراءإ  -

 .امليداين التدريب بمجال العالقة

 ةوترمج الكتساب للطالب الفرصة تاحةإ -

 واختبار ،تطبيقية عملية ممارسات وحتويلها إىل املعارف

 .الواقعية املواقف ضوء يف النظرية اهيماملف

التعامل مع احلاالت من خالل تصميامت   -

تصميامت احلالة الواحدة  :مثل ،برامج التدخل املهني

 –حتقيق اهلدف  ةاناستب – املهام حتقيق مقياس –

 –قياس رضا العميل  ةاناستب – املضمون حتليل نموذج

 .الزمالء مراجعة أسلوب

اييس التقويم األخرى استخدام البحث ومق  -

الة وتقدير األساس املهاري لضامن تدخالت فعَّ 

 واملعريف للطالب والدور املهني هلم.

االختيار بني طرق املشاهدة املبنية عىل   -

    ،الرباهني للتدخل يف التميز واإلثبات والتقدير

لألسلوب الثقايف مع أنساق العمالء وتوضيح        

الطريقة  مة والكافية يفوالرباهني املالئ الدالئل

 املختارة.
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استخدام طرق متعددة لتقويم املامرسة   -

اخلاصة للطالب مع أنساق العمالء. )اختبارات. 

 مقاييس. مقاالت نقدية(.

 ،استخدام بعض املقاييس يف التدريب امليداين  -

داة   التقدير أ مقياس –مقياس التخطيط للتعلم  :مثل

 املامرسة عمليات مهارات مقياس –الذايت للطالب 

  .والتعلم النقدي التفكري مقياس – املهنية

ال للقيادة وبناء الفريق االستخدام الفعَّ   -

 ؛نظريات التغيري التنظيمي وإضافة ،ومهارات اإلدارة

لتحسني وتطوير وتغيري الربامج والتفاوض والتوسط 

وااللتزام بالسلوك املهني  ،والدفاع عن العمالء

حتاد الا للميثاق األخالقي لطبقً األخالقي املناسب 

وتطبيق ،  IFSWالدويل لألخصائيني االجتامعيني 

القوانني والسياسات واإلجراءات التنظيمية لتغيري 

 وتطوير وحتسني الربامج.

 اخلدمة يف امليداين التدريب أساليب تنوع  -

 املامرسة وطبيعة جماالت بتنوع وذلك ،االجتامعية

 املشكالت وطبيعة التدريبي، الربنامج وحمتوى األعامل،

 األعامل ونوعية املؤسسات التدريبية، معها تتعامل التي

 فإنَّ  ذلك كل عن النظر وبغض .إنجازها املطلوب واملهام

 يف واملمكنة املتاحة األساليب كل استخدام من الرضوري

 املرشفني عىل كام ينبغي العملية، هذه أهداف حتقيق سبيل

 قدرات وبني التدريبي سلوباأل بني املالئمة مراعاة

 .منها واالستفادة عىل استيعاهبا املتدربني

 االجتامعية اخلدمة يف التدريب أساليب أهم: 

 عرض عىل يعتمد الذي :املحا رة أسلوب -1

 جانب من معني موضوع عن ومعلومات احلقائق

 األسئلة. وتوجيه املتدربني قبل من واالستامع ،املرشف

 عىل يعتمد يالذ :النقاش حلقات أسلوب -2

 وتوجيه قيادة حتت واآلراء األفكار وتبادل املناقشة

 املرشف.

 أكثر اشرتاك عىل يعتمد الندوة: الذي أسلوب -3

وحتليله  وعرضه موضوع تناول يف امعً  مرشف من

 .املتدربني مع ومناقشته

 إتاحة خالل من احلالة: وذلك دراسة أسلوب -4

 دةحمدَّ  مشكالت أو حاالت لعرض للمتدربني الفرصة

 .هلا مناسب حل إىل التوصل ومناقشتها وحماولة

 قيام عىل يعتمد الذي :األدوار متثيل أسلوب -5

 ودراستها،  معينة مواقف بتمثيل واملتدربني املرشف

 بشأن اقرتاحات أو توصيات إىل وحتليلها والوصول

 .معها التعامل

 يف يتلخص الذي :التدريبية املؤمترات أسلوب -6

 مشكلة أو موقف بمناقشة نيواملتدرب املرشف قيام

 .واآلراء املعلومات خالل تبادل من والتعلم

 بتنفيذ املرشف يقوم :العميل التطبيق أسلوب  -7

العمليات  اموضحً  ،مهنية بطريقة حمددة وأنشطة أعامل

 لتنفيذ ؛الالزمة األساسية واألساليب واإلجراءات

 .صحيحة مهنية بطريقة العمل
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 املستقبلية الرؤية تطبيق وخطوات ا: مراحلسابعً 

 ؛آليات املامرسة العامة املتقدمة يف اخلدمة االجتامعية لتطوير

 لتفعيل التدريب امليداين لطالب اخلدمة االجتامعية.

o  املرحلة األوىل: التقدير 

تقدير الوضع احلايل الستخدام  يكونوفيه 

 ،املامرسني للمامرسة العامة املتقدمة يف التدريب امليداين

حتياجات النظرية واملعرفية واملهارية وحتديد اال

وحتديد املعوقات التي تواجه املامرسني يف تطبيق 

 املامرسة العامة املتقدمة.

o  املرحلة الثانية: التخطيط 

وضع خطة شاملة متكاملة لتطوير آليات تم وفيه 

املامرسة العامة املتقدمة يف التدريب امليداين لطالب 

سرتاتيجيات لذلك إلا وحتديد أهم ،اخلدمة االجتامعية

 مع توضيح آليات التنفيذ. 

o  التنفيذ  الثالثة:املرحلة 

 لتطوير اسابقً  املوضوعة اخلطة تنفيذ يكون وفيها

 آليات املامرسة العامة املتقدمة.

o واإلهناء التقويم :الرابعة املرحة 

 خالل من اآلليات تطوير تقويم عملية جتريوفيها 

 ،الدراسات العليا هلاطالب التدريب امليداين ب تطبيق

 إضافة ،جيايب هلا يف التدريبإلومعرفة مناطق القوة والتأثري ا

ذلك  ويكون ،مواجهتها ةمعرفة نقاط الضعف وحماولإىل 

اعتامد املامرسة  وجيري ،من خالل جتريب هذه اآلليات

 العامة املتقدمة يف التدريب امليداين للدراسات العليا. 

 الرؤية: عليها عتمدت   تيال سرتاتيجياتإلا: اثامنً 

حد املتغريات األساسية التي أسرتاتيجيات هي إلا

لتحقيق أهداف املامرسة املهنية  وآلية؛ستخدم كأداة تم 

ومنها  ،والتدخل املهني باملامرسة العامة املتقدمة

 الدفاع. -املشاركة   –اإلقناع  –التفاوض  –التنسيق 

 لتطوير تقبليةاملس الرؤية تطبيق يف املشاركون :اتاسعً 

آليات املامرسة العامة املتقدمة يف التدريب امليداين 

 لطالب اخلدمة االجتامعية.

آليات املامرسة  لتطوير املستقبلية الرؤية حتقيق إن

العامة املتقدمة يف التدريب امليداين لطالب اخلدمة 

 من: االجتامعية يتطلب مشاركة كال  

ذ اخلطة جيب أن يكون املشاركون يف وضع وتنفي

كاديمية  للخدمة ألصني يف اجلهات امن املتخصِّ 

القسم املختص، و ،صوناألساتذة املتخصِّ  ،االجتامعية

املؤسسات، وطالب  وومرشف الكلية، ومرشف

ملناهج  فالتخطيط اجليد  ، لدراسات العليالالتدريب 

التدريب، والتنفيذ السليم، والتعاون البناء بني القسم 

القسم املختص لعملية التدريب  ةواملؤسسات، ومتابع

 من أهم العوامل املؤثرة يف تشكيل وبناء دُّ تع ،امليداين

طالب اخلدمة االجتامعية، وينبغي أن ترتكز جهود 

قسم خدمة الفرد  يف عمليات  :مثل ،األقسام املختصة

ن، ون املؤهلواملؤسسات املناسبة، واملرشف اختيار

ف طالب عرِّ وتنظيم اللقاءات التمهيدية التي تم 

 الدراسات العليا بالتدريب امليداين وأمهيته.
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 ا: األدوات التي تعتمد عليها الرؤية:عاًش 

تعتمد عملية إعداد وتطبيق الرؤية املستقبلية   

لتدريب التطوير آليات املامرسة العامة املتقدمة يف 

امليداين لطالب اخلدمة االجتامعية عىل جمموعة من 

 –املقابالت  –العمل ورش  " :األدوات منها

 –التطبيق العميل  –الندوات  –الدورات التدريبية 

 االجتامعات –صياغة العقد التدريبي  –متثيل األدوار 

  ."رشافية اجلامعيةإلا  االجتامعات –رشافية الفردية إلا

 احلادي عرش: املوضوعات البحثية املقرتحة:

يمكن اقرتاح بعض القضايا واملوضوعات البحثية   

املامرسة العامة  التي يمكن أن تسهم يف تطوير آليات

 املتقدمة لتفعيل التدريب امليداين: 

دليل إرشادي لألخصائيني االجتامعيني  -1

بمؤسسات التأهيل الشامل من منظور املامرسة العامة 

 املتقدمة.

االحتياجات التدريبية لألخصائيني االجتامعيني  -2

دمة االجتامعية يف لتطبيق املامرسة العامة املتقدمة للخ

 املجال املدريس.

االحتياجات التدريبية لألخصائيني االجتامعيني  -3

لتطبيق املامرسة العامة املتقدمة للخدمة االجتامعية يف 

 املجال الطبي.

االحتياجات التدريبية لألخصائيني االجتامعيني  -4

لتطبيق املامرسة العامة املتقدمة للخدمة االجتامعية يف 

 .املجال التأهييل

 

 :شكر وتقدير

كر والتقدير ملركز ـتان بالشـــدم الباحثـــتتق 

 .بحثهامالبحوث بجامعة امللك سعود لدعم 
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اخلدمة االجتامعية يف املدارس اخلاصة يف مرص 
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 التي املعوقات التنظيمية إزالة يف املجتمع تنظيم

 التسوية بمكاتب االجتامعيني األخصائيني تواجه
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 .جامعة حلوان
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 الدويل السادس والعرشون للخدمة االجتامعية
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