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 ملخص الدراسة: 
الطالب أكادمييًّا إىل تطبيقات، وممارسات مهنية تنعكس على جناح، وتكامل العملية  يهدف التدريب امليداين إىل حتويل املعارف النظرية اليت يتعلمها 

ر نتيجة عدد من التعليمية، وابلرغم من التأكيد على تطوير عملية التدريب امليداين يف اخلدمة االجتماعية، جند أن العديد من الصعوابت، والتحدايت تظه
ىل التعرف على الصعوابت اليت تواجه طالبات التدريب امليداين يف املؤسسات التعليمية، استخدمت هذه الدراسة العوامل املتداخلة، لذلك؛ هدفت الدراسة إ

( طالبة، كشفت الدراسة عن أبرز املعوقات املرتبطة مبؤسسة ١٢املنهج الكيفي، من خالل املقابالت شبه املنظمة معتمدة على العينة القصدية املكونة من )
زمة  املكانية(، وهي: صغر مساحة وحجم املؤسسة التدريبية، وعدم االهتمام، والعناية بنظافة املدرسة بصفة عامة، وعدم توافر اإلمكانيات الال التدريب )البيئة

ت من االختالط إلقامة األنشطة، والفعاليات، ومن أبرز املعوقات املتعلقة )إبدارة املدرسة(: عدم استعداد املدرسة الستقبال املتدرابت، ومنع املتدراب
، ومن أبرز ابلطالبات، أو التدخل حلل مشكالهتن، وعدم وجود الوعي الكايف لدى املؤسسة أبمهية التدريب، وامتناع بعض املدراس عن استقبال الطالبات

املرشدة الطالبية، وعدم اجلدية، وعدم من املعوقات املرتبطة ابملرشدة الطالبية: عدم توفر التخصص للمرشدة، وعدم توفر الصفات الفطرية، واملكتسبة لدى 
م القدرة على التعامل االهتمام بعملية التدريب، وأخريًا، كان من أبرز املعوقات املرتبطة ابملتدرابت أنفسهن: صعوبة التطبيق النظري على واقع امليدان، وعد

 املكتسبة املطلوبة ملمارسة املهنة. مع الطالبات، واالفتقار إىل املهارات واملعارف، وعدم توافر الصفات الفطرية، و 
 . اخلدمة االجتماعية-املؤسسات التعليمية-التدريب امليداينالكلمات املفتاحية: 
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Abstract:  

Despite the emphasis on enhancing field training process in social work, there are many difficulties and challenges 

arise because of various complex factors. This Qualitative study used a purposeful sample of 12 students to explore 

the difficulties that are facing social work students during field training at educational institutions. The results revealed 

several difficulties. First, training institution obstacles, such as: the small size of the training institution, lack of care, 

and cleanliness of the school in general, and lack of capabilities to provide activities and trainings. Second, obstacles 

related to school management which are schools unwillingness to receive trainees, preventing trainees from mixing 

with the students or interfering to solve the students’ problems, and lack of institution recognition about the importance 

of training. Third, obstacles associated with the student counselor such as lack of specialized counselors, lack of innate 

and acquired qualities of the counselor, and lack of interest and seriousness in trainees and training. Finally, obstacles 

related to the trainees themselves were difficulties in applying theoretical framework to the field, inability in dealing 

with students, lack of skills and knowledge, and lack of innate and acquired qualities of the profession. 
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 د. مناور بن خلف املطيري 

 املقدمة: 

يعد التدريب امليداين جزًءا ال يتجزأ من خمتلف برامج العلوم التطبيقية املرتبطة بتقدم، وحتسني جودة حياة األفراد داخل  
اجملتمعات، لذلك؛ حترص اجملتمعات املتقدمة على تطوير، وحتسني التعليم اجلامعي يف شىت اجملاالت، ومنها جمال اخلدمة االجتماعية،  

جتماعية، واحلصول على الدرجة العلمية اجلامعية مطلًبا أتهيليًّا ملمارسة اخلدمة االجتماعية بطريقة علمية ومهنية،   ويعد تعليم اخلدمة اال
وقد بذلت اجملتمعات جهوًدا حثيثة لتوصيف، وتصنيف، وتعليم اخلدمة االجتماعية، وتطويرها؛ فعلى سبيل املثال: أنشأت الوالايت  

( يف عام  Council on Social Work Education) (CSWE)اخلدمة االجتماعية  املتحدة األمريكية جملس تعليم
م، ومنذ حينه يعمل اجمللس على مناقشة، وتطوير كل ما له صلة ابلنواحي التعليمية للخدمة االجتماعية اليت تشمل النواحي  1952

(، وعلى صعيد اململكة العربية السعودية جند أن تعليم اخلدمة  CSWE,2015النظرية، والتطبيقية املتمثلة يف التدريب امليداين )
م؛ لتدريب الطلبة يف املؤسسات االجتماعية املختلفة،  ومع تطور التعليم بدأ االعرتاف  1962االجتماعية بدأ مبعهد اثنوي يف عام 

م جبامعة امللك سعود، وانتشر تبين  1971م أبمهية التعليم اجلامعي املتخصص للخدمة االجتماعية حتت قسم الدراسات االجتماعية عا
(،  2016م )الشهراين،  2005جامعات يف عام  5اجلامعات السعودية لفتح أقسام اخلدمة االجتماعية؛ ليصل عددها إىل أكثر من 

خالل اخلطط  وتعمل اجلامعات السعودية على أتكيد ضرورة إعداد إخصائيني اجتماعيني من الناحية األكادميية والعملية، وذلك من 
ى  الدراسية املطورة، وبرامج التدريب امليداين ابلشراكة مع الوزارات املختلفة؛ إلاتحة الفرصة للتطبيق العملِي قبل التخرج، واحلصول عل

 الدرجة العلمية.  

ه الطالب من معارف  يعد التدريب امليداين مكوًًن أساسيًّا لتعليم اخلدمة االجتماعية، واخلطوة األوىل يف تطبيق وترمجة ما تعلم 
علمية نظرية، وابلتايل اكتساب املهارات، واخلربة العملية اليت سيتم استخدامها، واالستفادة منها مستقباًل يف تقدمي اخلدمات يف  

اين  م(، ويهدف التدريب امليد2006جماالت اخلدمة االجتماعية يف اجملتمع أبشكاهلا املختلفة يف املمارسة املهنية )اخلمشي وآخرون، 
إىل تطبيق كفاءات اخلدمة االجتماعية املتمثلة يف تبين السلوك املهين واألخالقي، واالخنراط يف خمتلف املمارسات، واالختصاصات  
رسة  االجتماعية، والنهوض حبقوق اإلنسان، والعدالة االجتماعية، واالقتصادية، والبيئية، واالخنراط يف املمارسة املبنية على البحوث، ومما

اسة اجملتمعية، والتعامل، والتقييم، والتدخل، وتقييم املمارسة مع األفراد، والعائالت، واجملموعات، واملنظمات، واجملتمعات  السي
(CSWE,2015( وقد أشارت ،)CSWE  إىل ضرورة مواكبة التدريب العملي مع التطورات، والتغريات اليت حتدث يف )

نة إنسانية، وعلى ارتباط وثيق ابحلياة الواقعية ألفراد اجملتمع اليت تعمل على مساعدهتم  اجملتمعات، وذلك؛ ألن اخلدمة االجتماعية مه 
 (.   CSWE, 2020على ختطي املشكالت، والعقبات اليت تواجههم )

   مشكلة الدراسة

يب امليداين، ويعّد  إعداد اإلخصائي االجتماعي يف اجملال املدرسي يعتمد على حمورين أساسيني، مها: الدراسة األكادميية، والتدر 
التدريب امليداين األداة الفعالة لصقل شخصية اإلخصائي االجتماعي؛ حيث تكمن أمهية التدريب امليداين يف إعداد خرجيني مؤهلني  

لديهم خربات ومهارات؛ ما جيعلهم على مستوى عاٍل من املمارسة املهنية اليت تتميز ابلكفاءة والفعالية، وهذا ما تسمو له رؤية  
 اليت تسعى إىل املوائمة بني املخرجات التعليمية، ومتطلبات سوق العمل.   2030
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ابلرغم من الرتكيز على تطوير التعليم والتدريب امليداين يف اخلدمة االجتماعية إال أن هنالك صعوابت تواجه التدريب امليداين يف  
وأشارت العديد من الدراسات السابقة )اليت استعرضت  اخلدمة االجتماعية بشكل عام، ويف اجملال املدرسي على وجه اخلصوص.  

بطريقة مفصلة الحقا يف الدراسة( إىل وجود صعوابت متعلقة ابلطالب، أو املؤسسة التعليمية، أو مؤسسة التدريب امليداين يف دول  
صعوابت اليت تواجه طلبة اخلدمة  هناك قلة يف الدراسات اليت حبثت عن ال  – على حد علم الباحثتني -خمتلفة عامليًّا وعربيًّا، لكن 

 االجتماعية يف التدريب امليداين بشكل عام، واجملال املدرسي بشكل خاص يف اململكة العربية السعودية. 

لذلك؛ تكمن أمهية هذه الدراسة يف تسليط الضوء على الصعوابت اليت تواجه طالبات التدريب امليداين يف املؤسسات التعليمية  
ة السعودية من خالل وصف، وتفسري تلك الصعوابت، وحتديدها؛ األمر الذي سيساعد على العمل على حلها،  يف اململكة العربي 

 .2030واالستفادة منها يف تطوير عملية تعليم، وتدريب اإلخصائيني االجتماعيني يف اجملال املدرسي، وحتقيق تطلعات رؤية اململكة 

   اهلدف من الدراسة:

هو التعرف على واقع التدريب امليداين لطالبات اخلدمة االجتماعية يف املؤسسات التعليمية ابململكة   اهلدف الرئيسي من الدراسة 
 العربية السعودية. 

 ومتثلت اهداف الدراسة الفرعية فيما أييت:  

 التعرف على التحدايت اليت تواجه طالبات التدريب املتمثلة يف مؤسسة التدريب.  .1

 تواجه الطالبات املرتبطة ابملشرف امليداين.  التعرف على الصعوابت اليت  .2

 التعرف على طبيعة الصعوابت اليت تواجه طالبات التدريب امليداين اليت تعود للطالبة نفسها.  .3

 تساؤالت الدراسة: 

 ما هي التحدايت اليت تواجه طالبات التدريب العملي فيما يتعلق ابلتعامل مع مؤسسة التدريب )املدرسة(؟  -1

 الصعوابت املرتبطة ابملشرف امليداين يف املؤسسة )املرشدة الطالبية(؟ ماهي  -2

 ما هي الصعوابت اليت تواجه طالبات التدريب العملي فيما يتعلق ابستعدادهم الشخصي لعملية التدريب؟  -3

 مفاهيم الدراسة: 
 Cambridgeالتعامل معها )الصعوابت: تُعرف أهنا: كل ما يواجه الشخص من مشكالت، أو مواقف يصعب 

dictionary, 1995  .) 

وتُعرف إجرائيا أبهنا: جمموعة من العقبات، أو املشكالت اليت تواجه العملية التدريبية لطلبة ختصص البكالوريوس يف مسار  
ابملشرف امليداين املباشر، وابلطالبات  اخلدمة االجتماعية جبامعة امللك عبد العزيز من واقع جتربة طالبات التدريب العملي فيما يتعلق  

 أنفسهن. 
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 د. مناور بن خلف املطيري 

التحدايت: تُعرف أبهنا: كل املواقف اليت تواجه الشخص، وتتطلب جمهودات عقلية، أو جسدية بصورة كبرية؛ حىت يستطيع أن  
من  (، ويف هذه الدراسة يقصد هبا: كل ما يواجه طالبات التدريب العملي Cambridge dictionary, 1995يكون ًنجحا )

 تعقيد روتيين بريوقراطي ذات صلة بقواعد وقوانني املؤسسة التدريبية.  

التدريب امليداين: يُعرف أبنه: تطبيق مجيع املعارف النظرية حتت إجراء منظم يتعلم من خالله األفراد املهارات، واملمارسات  
 ,Beachب من خالل موقع العمل، أو املنظمات )املهنية. فاهلدف األساسي لعملية التدريب، هو السعي لتطوير قدرات أداء الطال 

1958  .) 

ويقصد به يف هذه الدراسة: تواجد طالبات التدريب العملي يف املدرسة بصفة مرشدة طالبية متدربة؛ إلكساهبن اخلربة العملية  
 خلدمة االجتماعية.    على أرض الواقع، كما تعد مادة التدريب امليداين متطلبا أساسيا لنيل درجة البكالوريوس يف مسار ا

 اإلطار النظري للدراسة 

تتمركز عملية التدريب حول عناصر رئيسة متمثلة يف املتدربة )الطالبة اجلامعية(، واملدربة )املرشدة الطالبية(، ومكان التدريب  
العناصر، ولفهم تلك   )املؤسسة التعليمية(، وبناء على ذلك؛ تظهر عدد من املسؤوليات، والواجبات املرتبطة بكل عنصر من تلك

الواجبات، واملسؤوليات، والسلوكيات املرتبطة أبدائها؛ اُستعني بنظرية الدور كإطار مفسر لتلك العالقة، واملؤثرات املرتبطة بظهور  
 الصعوابت، واإلشكاليات عند أداء كل منهن لدورها يف عملية التدريب امليداين. 

 نظرية الدور: 
ت املستخدمة لتفسري السلوكيات اإلنسانية يف بيئة اجتماعية؛ حيث ترى أن األفراد يستمدون قيامهم  تعّد نظرية الدور من النظراي

( إىل أن  1986)  (Biddle)أبدوارهم من السلوكيات النمطية، واملتوقعة كما يروهنا من خالل ذاهتم، أو كما يصفها اآلخرون، وأشار 
ات، والرتكيبة االجتماعية، والتوقعات، وابلتايل اعتماًدا على موقف اجتماعي  نظرية الدور مرتبطة بثالثة جوانب: خصائص السلوكي

( مخسة اجتاهات تصف نظرية الدور، وهي:  1986) ( (Biddleمعني، والتوقعات اليت تصف الدور يف ذلك املوقف، وقد ًنقش
 الوظيفي، والتفاعلي، والرمزي، والبنائي، واملعريف، والتنظيمي.  

نظيمي لنظرية الدور على دراسة كيفية أتثري األدوار التنظيمية يف املؤسسات على أفراد املؤسسة، ومستوى أدائهم  يعتمد االجتاه الت
(؛ فالفرد يف داخل املؤسسة يشغل منصًبا معيًنا، وابلتايل؛ يقوم أبدوار معينة تتوافق مع  Biddle,1986ملسؤولياهتم، وواجباهتم )

توقعات الدور هي جمموعة املهام الرمسية املعينة بناء على املنصب، وما يضعه اآلخرون من متطلبات  التوقعات املعيارية لذلك املنصب، ف 
.. إن تعدد مصادر حتديد ما هو متوقع من  ( (De_Cremer, Murnighan, & Van_Dick, 2011لذلك املنصب 

)فعلى سبيل املثال: قد تفسر التوقعات بشكل    الفرد القيام به، واختالفها قد يؤدي إىل عدم التكيف مع تلك التوقعات بشكل فعال
خمتلف عّما هو موجود يف قوانني املؤسسة، أو من وجهة نظر اآلخرين(، أيضا قد تظهر لدى الفرد تعددية األدوار اليت تكون نتيجة  

 قيام الفرد أبكثر من دور داخل املؤسسة، وينتج عن ذلك صراع األدوار.  
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األفراد القيام ابملهام وفقا ألدوارهم احملددة هلم، أيضا تعتقد النظرية أن عدم االتساق، والتضارب  تفرتض نظرية الدور أن يتوقع من 
قد يسبب اإلجهاد، وعدم القيام ابلدور املطلوب بكفاءة وفعالية، قد  -يف متطلبات املهام، وعدم وضوح، أو عدم معرفة املسؤوليات 

وارهم داخل املؤسسة نتيجة لوجود ثالثة ظروف متمثلة يف ثالثة مفاهيم لنظرية الدور،  تنتج املشكالت، والصعوابت عن أداء األفراد ألد 
 .  ( (De_Cremer, Murnighan, & Van_Dick, 2011وهي: عبء الدور، وغموض الدور، وصراع األدوار 

عبء الدور: يُعرف عبء األدوار أبنه: عدم قدرة الفرد على التعامل مع مجيع املهام املوكلة إليه، وحيدث ذلك عندما تكون  
تكليف الفرد مبهام   - أيضا-توقعات الدور عالية، والفرد غري قادر على تلبية مجيع املتطلبات املرتبطة بدوره الوظيفي، وقد يكون سببها 

 ته األساسي.   إضافية تستهلك من وق

غموض الدور: يصف غموض الدور عدم الوضوح يف متطلبات الدور الذي يرجع إمَّا للفرد نفسه لعدم معرفته الكافية ابملهام  
 واملسؤوليات املرتبطة بدور، أو أن خمرجات الدور الذي يقوم به غري واضحة يف توصيف املؤسسة لذلك الدور.  

 تناقض األدوار؛ فمسؤوليات، ومهام الدور غري متسقة، وغري متوافقة، وحيدث ذلك عندما  صراع األدوار: يشري هذا املصطلح إىل
تكون هنالك مسؤوليات ال تتطابق مهامها مع الدور األساسي، أو قيام الفرد أبكثر من دور يف املؤسسة، وابلتايل عدم قدرته على  

 (.  De_Cremer, Murnighan, & Van_Dick,2011اإليفاء جبميعها )

يتضح ممن خالل استعراض نظرية الدور أن لكل من املتدرب، والقائم على التدريب أدواراً خاصه هبم حتتاج ألن تكون واضحة،  
ومنظمة، وعلى درجة كبرية من التحديد لضمان جناح العملية التدريبية، إال أنه بناء على نظرية الدور قد تكون هنالك مشاكل،  

حيث إن توقعات كل من املتدربة، والقائمة على التدريب قد تكون خمتلفة، وغري مرتابطة؛ فيكون  وصعوابت تواجه عملية التدريب؛  
لدى الطالبة تصور مسبق عما تتوقعه من التدريب، ولكنها تكتشف عكس ذلك، وينطبق ذلك على املدربة؛ فمن املمكن أن تبين  

 عّما طلبته من اجلهة الطالبة للتدريب.   توقعاهتا على خربهتا، ومنظورها الشخصي، إال أهنا جتدها خمتلفة

أما فيما يتعلق بعبء الدور، فنجد أن املدربة قد يكون لديها مهام، ومسؤوليات أساسية مرتبطة بدورها األساسي، وعملية  
املدرسة، وابلتايل   فاملرشدة الطالبية لديها العبء املرتبط بتقدمي اخلدمات االجتماعية، والنفسية لطالبات –التدريب أتيت كدور اثنوي  

 القيام بتدريب طالبات اخلدمة االجتماعية قد يزيد من املسؤوليات املرتتبة عليها. 

غموض الدور ابلنسبة للعملية التدريبية قد يشكل عائقا، حيث؛ جند أن وجود حتديد شامل ومتكامل للمهام، واملسؤوليات أمر  
يكون هنالك قصور يف معرفة كل من املتدرب، والقائم على التدريب ابملهام،  ضروري لكل من املتدرب، والقائم ابلتدريب، أيضا قد  

 واملسؤوليات، حىت وإن وجد دلياًل موجها للعملية التدريبية.  

أما صراع األدوار، فنجد أن القائم على التدريب، هي املرشدة الطالبية اليت تشغل دورًا أساسيًّا كوهنا مرشدة يف املؤسسة  
قد تكلف    -أيضا-بة لطالبات اخلدمة االجتماعية، وأمًّا، وزوجة، أو ابنة خارج املؤسسة التدريبية، ويف بض األحيان  التعليمية، ومدر 

أبعمال إدارية أخرى، كل ذلك كفيل أبن خيلق صراعا لدى املرشدة؛ ما يؤثر على كيفية أدائها لدورها يف العملية التدريبية، كما تشغل  
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ور يف املدة الزمنية املرتبطة ابلعملية التدريبية، فنجد أهنا يف األساس طالبة جامعية لديها عبء دراسي كمواد  الطالبة املتدربة أكثر من د
 إضافة للتدريب. كما قد تكون زوجة، أو أًما، أو ابنة، أو مجيعها؛ ما يشكل ضغوطات على جناح العلمية التدريبية.  

  الدراسات السابقة:

موضوع الصعوابت اليت تواجه عملية التدريب املهين بشكل عام، واملتعلقة بتخصص اخلدمة  تنوعت الدراسات اليت تناولت 
االجتماعية على وجه اخلصوص، إال أن الدراسات املتعلقة بتخصص اخلدمة االجتماعية تعّد قليلة إىل حد ما، وغالبية تلك الدراسات  

ها، فبعضها كان يف الدول العربية، وأخرى أجريت يف السويد،  اعتمد على املنهج الكمي أكثر من الكيفي، وتنوعت أماكن تطبيق
على حد علم   – والدول األفريقية، واألسيوية. وكما أُشري سابقا مل تكن هنالك دراسات حديثة أجريت يف اململكة العربية السعودية 

ستعرض الدراسات بناء على كوهنا  . واختلف الرتكيز يف تلك الدراسات على مصدر الصعوابت، واملعوقات.  وسوف تُ -الباحثتني
 وسرُتتب اترخييا من األحدث فاألقدم.   - أيضا-دراسات عاملية، ودراسات حملية عربية 

 الدراسات احمللية، والعربية: 

سنوات يف فلسطني، وقاموا إبجراء دراسة بعنوان:   3( تتبع عملية التدريب امليداين يف مدة  2020حاول عكة وآخرون )
-2016ين لطلبة برًنمج اخلدمة االجتماعية يف اجلامعات الفلسطينية مبدينة بيت حلم: معوقات وحلول منذ عام "التدريب امليدا

“. هدفت الدراسة إىل معرفة أهم املعوقات اليت حتد من جودة التدريب امليداين، والتعرف على أهم احللول، واالسرتاتيجيات   2020
ة برًنمج اخلدمة االجتماعية يف اجلامعات الفلسطينية مبدينة بيت حلم، واستعان الباحثون  للحد من معوقات التدريب امليداين لدى طلب

( من اإلخصائيني االجتماعني العاملني  20ابملنهج الوصفي، واستخدمت أداة املقابلة املتعمقة، وطبقت الدراسة على عينة مقدارها )
أن أهم الصعوابت، هي قلة االلتزام يف التدريب، وبوقت التدريب، ورغبة    يف املؤسسات اليت يتدرب فيها الطلبة، ومن نتائج الدراسة:

الطلبة يف االستفادة من التدريب ضعيفة ذاتيًّا، وشعورهم مع الوقت ابإلرهاق، وكثرة احملاضرات النظرية، وعدم وجود رؤية واضحة  
ج املؤسسة مع متطلبات حتقيق أهداف اخلدمة، وكذلك  لتطبيقات التدريب امليداين لدى املؤسسة ألسباب عدة، منها: عدم توافق برام

لقدرة  وجود ضعف لدى طلبة التدريب يف كيفية كتابة التقارير املطلوبة منهم منهجيًّا، وعلميًّا، يُراعى فيها فّن الكتابة، والتعبري، وعدم ا 
إلمكانيات الالزمة لتلبية احتياجات الطلبة  على عمل األنشطة الالمنهجية، وإدارة األنشطة داخل املؤسسة أو خارجها، وعدم توفر ا

 للتدريب، وذلك ؛ألعدادهم الكبرية.  

( دراسة بعنوان" صعوابت التدريب امليداين لتخصص علم االجتماع واخلدمة  2019كما أجرت الرواشدة، والعرب، ويوسف )
لصعوابت اليت تواجه الطالب يف التدريب  االجتماعية من وجهة نظر الطالب يف جامعة عجمان،" هدفت الدراسة للتعرف على أهم ا

امليداين، واملتمثلة يف الصعوابت األكادميية، والصعوابت التنظيمية، والصعوابت اإلرشادية، والصعوابت املرتبطة مبؤسسة التدريب  
ىل أن غالبية أفراد العينة  ( طالبا، وخلصت الدراسة إ30امليداين، واستخدمت االستمارة جلمع البياًنت من عينة الدراسة البالغ عددها )

يشعرون ابلرضا بدرجة متوسطة عن مستوى أداء عضو هيئة التدريس املسؤول عن التدريب، كما أن مجيع أفراد عينة الدراسة يرون أن  
نقص كفاءة اإلخصائيني يؤثر سلًبا على خمرجات التخصص، وأوصت الدراسة ابختيار مؤسسات التدريب ذات اإلمكاًنت املناسبة؛  
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جناح العملية التدريبية من حيث السعة املناسبة، واالستعدادات الكافية الستقبال الطلبة، وإجراء املزيد من الدراسات اليت تتناول  إل
 تقييم برامج تدريبية أخرى، ومقارنتها مع برًنمج التدريب امليداين يف التخصصات ذات اجلانب العملي. 

( بعنوان: "معوقات استفادة طلبة اخلدمة االجتماعية من التدريب امليداين يف املؤسسات  2018وجاءت دراسة الرنتسي )
االجتماعية من وجهة نظر الطلبة"، وهدفت الدراسة إىل حتديد معوقات استفادة طلبة اخلدمة االجتماعية من التدريب امليداين يف  

لطلبة. وتعّد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية؛ حيث استخدم الباحث منهج املسح  املؤسسات االجتماعية من وجهة نظر ا 
االجتماعي بطريقة احلصر الشامل، وطُبقت الدراسة على مجيع طلبة اخلدمة االجتماعية يف السنة الثالثة املسجلني ملسار التدريب  

يف قسم اخلدمة االجتماعية يف اجلامعة اإلسالمية بغزة، وعددهم    امليداين، وطلبة السنة الرابعة الذين أهنوا مسار التدريب امليداين
( طالًبا وطالبة، واستعان الباحث إبعداد أداة استبانة للكشف عن نتائج الدراسة، وتوصلت نتائج الدراسة إىل أن أكثر  108)

الجتماعية تتمثل يف املعوقات املرتبطة  املعوقات اليت تعيق استفادة طلبة اخلدمة االجتماعية من التدريب امليداين يف املؤسسات ا
ة  ابملؤسسة، تليها املعوقات املرتبطة ابملشرف على املؤسسة، تليها املعوقات املرتبطة بقسم اخلدمة االجتماعية، تليها املعوقات املرتبط 

 ابملشرف األكادميي، وأخريا املعوقات املرتبطة ابلطلبة.  

ى معوقات جودة التدريب امليداين لتخصص اخلدمة االجتماعية من وجهة نظر  ( التعرف عل2016حاول العرب، والرواشدة )
( من الطالبات املسجالت يف التدريب امليداين، وخلصت  100الطالبات يف جامعة البلقاء ابألردن، وطُبقت استبانة الدراسة على )

خاصة املتعلقة مبهارة التفكري، والقدرة على اختاذ القرار، مث   الدراسة إىل أن أهم الصعوابت متمثلة يف احملاور اآلتية: حمور تطوير املهارات
ملطلوب،  احملور األكادميي متمثاًل يف كثرة عدد املواد النظرية املتزامنة مع التدريب العملي، وعدم مناسبة الربًنمج النظري لإلعداد املهين ا

املرشد األكادميي، وعدم وجود إرشادات، وقوائم واضحة تبني   مث حمور اإلرشاد التدرييب؛ فقد أبدى الطلبة عدم رضاهم عن جودة عمل
عم  توزيع الربًنمج التدرييب، مث حمور االتصال، والعالقات اإلنسانية  متمثاًل يف عدم القدرة على التفاعل مع الطلبة يف األنشطة، وعدم د

ياب، وعدم حرص القائمني على الربًنمج التدرييب لتحسني  األنشطة التطوعية، بينما جاء حمور التنظيم ابملرتبة األخرية، كالتأخر، والغ 
 جودة العمل. 

فكانت بعنوان: " مشكالت التدريب امليداين اليت تواجه طلبة املستوى الرابع من كليت الرتبية  -( 2013أما دراسة عقيالن )
لرتبية والبنات جبامعة حضرموت خالل  والبنات جامعة حضرموت"، تكون جمتمع الدراسة من مجيع طلبة املستوى الرابع يف كلييت ا

( طالًبا وطالبة، نتائج الدراسة: أظهرت النتائج أن أبرز  323م البالغ عددهم )2014/ 2013الفصل الدراسي الثاين للعام الدراسي 
ء التدريب امليداين، هي  املشكالت التنظيمية، واإلشرافية اليت تواجه طلبة املستوى الرابع يف كلية الرتبية والبنات جبامعة حضرموت أثنا

شعورهم أبن جلسة مناقشة املتدربني مع املشرفني تعقد على عجلة، ويف املرتبة الثانية: شعورهم ابحلرج عند التكليف بتدريس مقرر ال  
ملدرسية، وأتيت  عالقة له بتخصصهم العلمي، ويف املرتبة الثالثة: أتيت مشكلة عدم قيام مدير املدرسة بتقدمي فكرة عن النظم، واللوائح ا

مسة  يف املرتبة الرابعة: مشكلة اعتقادهم أبن املعلم املتعاون ال يعطي اهتماًما لدفرت حتضري الدروس اليومية، بينما أتت يف املرتبة اخلا
اليت تواجه طلبة  مشكلة معاًنهتم مع الدروس التوجيهات، والنصائح اليت يقدمها املعلم املتعاون، أما أهم املشكالت األكادميية، واملهنية 

املستوى الرابع يف كلية الرتبية للبنات جامعة حضرموت أثناء تدريبهم، فشعورهم بوجود صعوبة يف حتضري الوسائل التعليمية املناسبة  
بة الثالثة:  ألهداف الدرس، وأتيت يف املرتبة الثانية: مشكلة شعورهم بضعف يف امتالك املعرفة الكافية يف فلسفة التعليم اليمين، ويف املرت



       
 

 9 (4( العدد )13املجلد ) 

5 

 د. مناور بن خلف املطيري 

أتيت مشكلة شعورهم أبن بعض موضوعات الكتاب املدرسي مل تُدرس يف اجلامعة، وأييت يف املرتبة الرابعة: شعورهم ابلصعوبة عند  
استخدام طرائق التدريس احلديثة يف شرح دروسها، بينما أتت يف املرتبة اخلامسة مشكلة شعورهم ابلصعوبة يف التطبيق العملي لكثري  

 نب العلمية. من اجلوا

( دراسة عن معوقات استفادة طالب اخلدمة االجتماعية من التدريب امليداين ابجملال املدرسي  2012وأجرى رضوان، وأمحد )
( مشرفًا  35( مشرفًا أكادمييًّا، و)14( طالب، و)104دراسة مطبقة بكلية اخلدمة االجتماعية حبلوان. على عينة متمثلة يف ) 

سة إىل وجود معوقات متعلقة ابلطالب، ومشرف الكلية، وإدارة الكلية، ومؤسسة التدريب. ومن أهم املعوقات  مؤسسيًّا، وتوصلت الدار 
املرتبطة ابلطالب، كانت عدم القدرة على تطبيق املعارف النظرية، وعدم التقبل لعملية التوجيه األكادميي واملؤسسي، أما املرتبطة  

 زايرة الطالب ابملدرسة، وعدم عقد اجتماعات إشرافية مجاعية، وأما املعوقات املرتبطة  مبشرف الكلية، فتمثلت يف عدم االنتظام يف
إبدارة الكلية، فكانت عدم التخطيط املسبق للتدريب امليداين، وااللتزام بتنفيذها، أما فيما يتعلق مبؤسسة التدريب، فكانت قلة  

أعداد الطالب، والرتكيز على حصص االحتياطي، والعمل اإلداري    اإلمكاًنت املادية داخل املدرسة، وعدم تناسب حجم العمل مع
 أكثر من العمل املهين.   

 الدراسات األجنبية: 

 Social work students’ reflections on challenges duringأجريت دراسة يف )السويد( بعنوان: "
field education  للباحثني "(Rehan & Kalman)  (2018وهدفت الدراسة إ ،)  ىل حتليل وجهات نظر طالب اخلدمة

االجتماعية، وخرباهتم خالل فرتة تدريبهم للتعرف على التحدايت اليت واجهتهم يف تلك الفرتة، واعتمدت الدراسة على الكتابة  
ق مبادئ،  ( طالًبا، وتوصلت الدراسة إىل وجود عدد من التحدايت املتعلقة بطبيعة العمالء، ومؤسسة التدريب، وتطبي23القصصية لـ )

وأخالقيات املهنة، وضغوط مرتبطة بتعدد األدوار، واملهام املطلوبة من املتدربني، أيًضا أشار املبحوثني إىل صعوبة مواجهة مشاعرهم،  
 وعدم القدرة على التحكم يف الوقت، وصعوبة التعامل مع العمالء. 

 Challenges in Social"( دراسة عنواهنا: 2013)  (Liu  ،Sun  (Andersonويف )الصني( أجرى&  
Work Field Education in China: :Lesson From the Western Experience  اليت هدفت إىل ”

( برًنجًما للخدمة االجتماعية  15عمل حتليل عملية التدريب امليداين يف )الصني( من خالل حتليل املضمون، وأداة استبيان موزعة على )
هم النتائج املتعلقة بصعوابت التدريب امليداين عدم وجود دليل موحد لتوصيف التدريب امليداين يف  يف خمتلف مناطق )الصني(، ومن أ 

 اخلدمة االجتماعية، وعدم وجود دعم مادي لعملية التدريب، وعدم جاهزية املؤسسات االجتماعية، والتعليمية لتقدمي التدريب امليداين.  

 Field instructor perspective on challenging"  وأجري يف اجملتمع )األمريكي( دراسة بعنوان:
behavior in Social Work Practicum  للباحثة "(Lisa Street)  (2019  واليت هدفت للتعرف على وجهات ،)

يفية،  نظر املدربني، وخرباهتم يف تدريب طالب اخلدمة االجتماعية، وعالقته ابملستوى األكادميي هلؤالء الطالب، تعترب هذه الدراسة ك 
( مشرَف تدريب ميداين يف مدينة صغرية يف الوسط الغريب من الوالايت املتحدة االمريكية، ومن أهم نتائج هذه  13وطبقت على )
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الدراسة ما يلي: عدم تقبل الطالب للتوجيهات، والتغذية الراجعة، وعدم قدرة الطالب على االلتزام أبخالقيات املهنة، وأخريًا عدم  
 ق املادة العلمية، واألكادميية يف املمارسة املهنية للخدمة االجتماعية يف امليدان. القدرة على تطبي

 Australtian Social Work students balancing study, work, and fieldأجريت دراسة بعنوان: "
placement: seeing it like it is  يف )اسرتاليا( للباحثني "(Susan Gair & Len Baglow)  (2017 ،)   مشل

( جامعة اسرتالية، ومت استخدام استبانة الكرتونية كأداة  29( طالًبا من طالب اخلدمة االجتماعية يف )2320جمتمع الدراسة على )
جلمع البينات اليت هتدف اىل التعرف على أتثري املستوى االقتصادي على دراسة الطالب، وتدريبهم، من أهم النتائج اليت توصلت إليها  

إحساس الطالب ابلعبء الناتج عن التدريب االجباري، والذي يؤدي إىل زايدة األعباء االقتصادية، واخنفاض الرغبة يف   هذه الدراسة 
 استمرارية التدريب، ابإلضافة إىل إحساس الطالب ابلضغوط اليت متارس من قبل املدربني، واليت بدورها تؤثر على سالمتهم النفسية.  

 الدراسات السابقة: التعقيب على  
 من العرض السابق للدراسات العلمية اليت تناولت موضوع التحدايت، والصعوابت يف التدريب العملي يتضح ما يلي:  

أغلب الدراسات السابقة استخدمت املنهج الكمي يف مجع، وحتليل النتائج اليت تعطي بياًنت عامة، بينما الدراسة احلالية   -
 في للحصول على معلومات أكثر دقة، وتفصياًل.  اعتمدت على املنهج الكي

( كانت موجهة لإلخصائيني االجتماعيني، ودراسة  2020ابلرغم من وجود دراستني كيفية إال أن دراسة عكة وآخرون ) -
(Rehan & Kalman)  (2018  استخدمت الكتابة القصصية يف مجع املعلومات يف حني أن الدراسة احلالية كانت موجهة )

 اخلدمة االجتماعية، واستخدمت املقابلة شبه املنظمة يف مجع املعلومات.   لطالبات 

نتائج الدراسة احلالية تعطي صورة متكاملة عن حجم الصعوابت، والتحدايت اليت واجهتهم يف عملية التدريب العملي من   -
 خالل التعبري احلر عن جتارهبم الواقعية للتدريب امليداين.  

 منهجية الدراسة 
 لدراسة: منهج ا

استخدمت هذه الدراسة املنهج الكيفي للحصول على فهم تفصيلي، وأكثر عمًقا للتعرف على العقبات اليت تواجه طالبات  
( يف مرحلة البكالوريوس جبامعة امللك عبد العزيز جبدة؛ حيث يسمح استخدام املنهج النوعي بفهم متكامل  ١التدريب امليداين )

(، وركزت هده الدراسة على ثالثة حماور أساسية، وهي: )أ( معوقات مرتبطة مبؤسسة  Patton, 1990للظاهرة من مجيع اجلوانب )
التدريب. )ب( معوقات مرتبطة ابملرشدة الطالبية. )جـ( معوقات ذات الصلة ابملتدرابت أنفسهن، واستخدمت هده الدراسة املنهج  

 (. Kumar,2005ًقا ) االستقرائي الذي يسمح للمشاركات إبجاابت أكثر تفصياًل، وعم
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 عينة الدراسة: 

اشتملت الدراسة على العينة القصدية، من طالبات جامعة امللك عبد العزيز، املستوى الثامن، الاليت اجتزن مادة التدريب العملي  
االجتماعية، للمشاركة يف املقابالت  (، ومت التواصل معهم من خالل إرسال بريد إلكرتوين لطالبات املستوى الثامن من مسار اخلدمة ١)

عن بُعد )أون الين( تطوعيًّا؛ وذلك لألسباب اآلتية: للحصول على معلومات تفصيلية، وشاملة ومتعمقة، ابإلضافة إىل إمكانية  
لثالثني عاًما،  طالبة ترتاوح أعمارهن ما بني العقد العشرين وا  ١٢الوصول جملتمع الدراسة بسهولة وأكثر سرعة، وقد أجريت مقابلة لـ

ومدة املقابلة ما بني مخس وأربعني دقيقة إىل ستني دقيقة، وكانت املقابلة عن بُعد )أون الين( عرب برًنمج زوم، وذلك بسبب جائحة  
 كوروًن اليت فرضت ذلك. 

 : أداة الدارسة 

حث فرصة الرتكيز على جوانب حمددة  متنح البا -لقد استخدمت هذه الدراسة املقابلة املتعمقة للعديد من األسباب، ومنها: أواًل 
من خالل املقابالت املتعمقة تُعطى الفرصة   - مرتبطة مبوضوع الدراسة؛ حبيث تقود الباحث للتحقق والتعمق يف املوضوع ذا الصلة، اثنًيا

تتميز املقابالت شبه    -اللمشاركات للتعبري حبرية، ودون تقييد عن جتارهبن، وخرباهتن، ووجهات نظرهن ابستخدام كلماهتن نفسها. اثلثً 
املنظمة ابملرونة؛ حيث يتمكن الباحث من إيضاح، أو توجيه أي أسئلة غري واضحة، أو مبهمة للمشاركات، ابإلضافة إىل االستزادة،  

 (. David & Sutton, 2004; Punch, 2009أو إزالة أي سؤال حسب احتياج الدراسة )

ة من ثالثة حماور رئيسة تبًعا لألهداف، والتساؤالت اخلاصة ابلدارسة، وبعد االطالع  ويتكون دليل املقابالت املتعمقة هلذه الدراس
على األدب النظري من الدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع الدراسة، أعدَّ الدليل من خالل الرتكيز على احملاور اآلتية: وهي: )أ(  

 املرتبطة ابملرشدة الطالبية. )ج( معوقات مرتبطة ابملتدرابت أنفسهن.   املعوقات املرتبطة مبؤسسة التدريب امليداين. )ب( واملعوقات

 : حدود الدراسة
 اجملال املكاين: جامعة امللك عبد العزيز؛ ألهنا متثل أعرق، وأكرب اجلامعات يف اململكة العربية السعودية.   -

 م ١٢/٢٠٢٠/  ٢٥م إىل ٢٠٢٠/ ٨/١٠اجملال الزماين: مشلت الفرتة الزمنية من  -

 (.  ١اجملال البشري: طالبات جامعة امللك عبد العزيز، اجتيزت مادة التدريب العملي )  -

 : دقة وصدق البياانت

لضمان دقة البياًنت هلدة الدراسة، أواًل: اُستئذن من املشاركات ابلسماح ابلتسجيل آلًيا، وذلك من خالل وضع خاصية  
على الباحث العودة مرة أخرى للتسجيالت الصوتية للتأكد من املعلومات، وصحتها  التسجيل آلًيا إلعدادات برًنمج الزوم؛ ليسهل 

 بشكل عام. 
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ُروجعت مجيع اإلجاابت مع املشاركات قبل هناية    - للتحقق، والتأكد من صحة، وصدق البياًنت- وعالوة على ذلك 
كل كبري من خالل تصحيح سوء الفهم، واستدراك  املقابالت؛ لضمان ثبات وصحة البياًنت املعطاة، وقد اُستفيد من هذه املرحلة بش
 بعض األخطاء، والتحقق من املعلومات اليت أشارت إليها املشاركات ابلدراسة.  

 : حتليل البياانت 

( أنه توجد العديد من املراحل املتبعة يف التحليل الكيفي للوصول إىل تفسري ثري، ومتعمق  Marshal & Rossmanذكر )
ة البياًنت، وترتيبها، واالندماج معها، وابلتايل ظهور عناصر، ومواضيع تُرمز، وتُفسر، وحُتلل، ومن خالل ذلك  للمحتوى، ومنها: كتاب

 (. Marshal & Rossman,2006يتم الوصول إىل النتائج بصورة متكاملة )

لزوم، مث نسخها يف ملف )الورود(.  وهلذه الدراسة اتُبع اآليت: أواًل: كتابة مجيع املقابالت الصوتية اليت ُسجلت من خالل برًنمج ا
اثنًيا: نُقلت مجيع اإلجاابت يف جداول اإلكسيل حسب أسئلة الدراسة، ومن مث القراءة لعدة مرات، وابلتايل وضع اخلطوط العريضة؛  

بها؛ ما ساعد يف كتابة  لتحديد اجلمل، والعبارات األكثر تكرارًا بني املشاركات، وأخريًا مجيع ما سبق، قاد إىل تنظيم املعلومات، وترتي
 البياًنت ابلشكل املطلوب.  

 : نتائج الدراسة، ومناقشتها
(، مت طرح جمموعة من  ١للوصول إىل ردود أكثر تفصياًل، وعمًقا عن املعوقات اليت تواجه الطالبات يف مادة التدريب العملي )

خريًا:  األسئلة، وهي كـاآليت: أواًل: ما هي املعوقات املرتبطة مبؤسسة التدريب. اثنًيا: التحدث عن املعوقات املرتبطة ابملرشدة الطالبية. أ
 عوقات اليت ترتبط ابملتدرابت أنفسهن.  مناقشة امل

   امللف اخلاص ابملشاركني
 المستوى الدراس   التخصص  العمر  المشاركة 

 تم اجتياز المستوى السابع  خدمة اجتماعية ٢٥-٢٠ سمية 

 تم اجتياز المستوى السابع  خدمة اجتماعية ٣٠-٢٥ آمال 

  
 السابع تم اجتياز المستوى  خدمة اجتماعية ٢٥-٢٠ أمان 

 تم اجتياز المستوى السابع  خدمة اجتماعية ٢٥-٢٠ نور 

 تم اجتياز المستوى السابع  خدمة اجتماعية ٣٠-٢٥ رهام 

 تم اجتياز المستوى السابع  خدمة اجتماعية ٣٠-٢٥ خلود 

 تم اجتياز المستوى السابع  خدمة اجتماعية ٢٥-٢٠ فاتن 

 المستوى السابع تم اجتياز  خدمة اجتماعية ٢٥-٢٠ شهد 

 تم اجتياز المستوى السابع  خدمة اجتماعية ٢٥-٢٠ غدير 

 تم اجتياز المستوى السابع  خدمة اجتماعية ٢٥-٢٠ بثينة 

 تم اجتياز المستوى السابع  خدمة اجتماعية ٣٠-٢٥ ابتهال 

 تم اجتياز المستوى السابع  خدمة اجتماعية ٣٠-٢٥ وجد 
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بناًء على اجلدول السابق؛ نالحظ أن مجيع املشاركات من طالبات مرحلة البكالوريوس جبامعة امللك عبد العزيز، ترتاوح أعمارهن  
(،  ١عاما، وقد اجتزن مجيعهن املستوى السابع، ومن املالحظ هنا أن مجيع املشاركات اجتزن مادة التدريب العملي ) ٣٠-٢٠ما بني 

توى هلده الدراسة ابملعلومات اهلائلة من أرض الواقع امليداين، ومن اخلربات، والتجارب السابقة يف املوضوع  وذلك ساعد يف إثراء احمل
 ذات الصلة ابلدراسة.  

املعوقات املرتبطة مبؤسسة التدريب،   -ومن خالل إجاابت املشاركات عن أسئلة الدراسة ظهرت ثالثة حماور رئيسة، وهي: األول 
البيئة املكانية من خالل تسليط الضوء على صغر حجم املؤسسة التدريبة، وعدم االهتمام ابلنظافة،   - واًل ومشلت عنصرين، ومها: أ

اإلدارة املدرسية، وُسلط الضوء على جاهزية   -وعدم توفر اإلمكانيات الالزمة، واملساحات الواسعة لعمل األنشطة والفعاليات. اثنًيا
اليت تفرضها املؤسسة، وغياب الوعي أبمهية التدريب من قبل املؤسسة، وكذلك رفض بعض  املدراس يف استقبال املتدرابت، والقيود 

املدراس استقبال املتدرابت. الثاين: املعوقات املرتبطة ابملرشدة الطالبية وسلط الضوء على املواضيع اآلتية: عدم توفر التخصص  
والتوجيه املستمر من قبل املرشدة الطالبية. وأخريًا: املعوقات   املطلوب، واالفتقار للمهارات، والصفات الشخصية، وعدم االهتمام 

املرتبطة ابملتدرابت أنفسهن، واتضحت املواضيع اآلتية، عدم املقدرة على تطبيق الدروس النظرية على الواقع العملي، واالفتقار  
 واء الفطرية، أو املكتسبة للمتدرابت. للمهارات األساسية، والالزمة للتعامل مع الطالبات، وعدم توفر القدرات الشخصية، س

: املعوقات ذات الصلة مبؤسسة التدريب امليداين:   أوالا

من خالل النقاش مع املشاركات عن املعوقات املتعلقة مبؤسسة التدريب تبني أن هناك جانبان مرتبطان هبا، ومها: البيئة املكانية،  
 واإلدارة املدرسية.  

   البيئة املكانية:  ( أ )

يتعلق ابلبيئية املكانية برزت العديد من املعوقات، وهي كـاآليت: صغر حجم املدرسة، وضيق الفصول الدراسية، عدم  وفيما  
 . االهتمام بنظافة املبىن بشكل عام، وعدم توفر املساحات الواسعة إلقامة الفعاليات، واألنشطة املرتبطة جبزء من مهام املرشدة الطالبية

أن الغالبية العظمي من املشاركني علق على مساحة املباين، واالهتمام ابلنظافة بشكل عام، والفصول  ومن خالل املقابالت ُوجد 
الدراسية بصفة خاصة، تروى لنا )بثينة( استياءها من املبىن اخلاص مبؤسسة التدريب )املدرسة( الذي التحقت به؛ فتقول: "املبىن جًدا  

 احلجم، وأعداد الطالبات كثري جًدا".   صغري وقدمي، وأيًضا، الفصول الدراسية صغرية

( يف قلة إمكانيات املدرسة، وعدم استيعاهبا  2018( والرنتسي )2012وجاءت هذه النتيجة متفقة مع دراسة رضوان وأمحد )
وفر املساحات  ألعداد الطلبة، كما ترى الباحثتان هنا أن البيئة املكانية املتمثلة يف صغر حجم املؤسسة التدريبية )املدرسة(، وعدم ت

الواسعة يساعد يف خلق بيئة غري فاعلة، أو نشيطة على حد سواء للمتدرابت، وطالبات املدرسة بصفة عامة، وبناًء على طبيعة  
التدريب جند أنه يقع على عاتق املتدرابت العديد من املهام؛ لتفعيل دورهن يف جمال اإلرشاد الطاليب، وذلك من خالل خلق التفاعل  

يما بينهن وبني طالبات املدرسة، وذلك من خالل ممارسة األنشطة الرايضية، أو الرتفيهية اليت تتطلب توفري أماكن، وساحات  اإلجيايب ف 
كبرية لالستمتاع، وقضاء األوقات مبا يعود ابلنفع على طالبات املدرسة، وهذا ال ميكن توفره يف املباين الصغرية، ومن حيث مشكلة  

 الفصول الدراسية الصغرية؛ فإنه مما ال شك فيه، أن ذلك يؤثر سلًبا على العملية التعليمية بصفة عامة،  تكدس األعداد للطالبات يف 
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ويعّد مبثابة العائق للمتدرابت بصفة خاصة؛ حيث ال تُعطى الفرصة للمتدربة للتعرف على طالبات املدرسة وأمناط الشخصيات  
 ان السيطرة على الطالبات، وضبطهن.  املختلفة، واجتاهاهتن وأفكارهن، ما يقود إىل فقد

ومن جانب آخر فيما يتعلق ابملباين التدريبية ختربًن )وجد( أبنه: "ال يوجد عناية كافية، واهتمام بنظافة املدرسة، والفصول  
 لتدريب".  الدراسية؛ ما جيعلين متوترة طوال اليوم، وعدم الشعور ابالرتياح، أو االستمتاع للقيام أبعمايل، ومهامي اخلاصة اب 

كما ترى الباحثتان هنا، أن عدم النظافة، واالهتمام مبظهر املؤسسة التدريبة يعيق املتدرابت، ويؤثر على أدائهن من حيث  
اإلجناز، وجودة العمل. ومما ال شك فيه، البد من توافر البيئة املناسبة اليت تتوفر فيها مجيع املقومات األساسية؛ حبيث تكون داعمة،  

 لعمل، واإلجناز للمتدرابت. وحمفزة ل

كما أكد العديد من املشاركني يف هذه الدراسة على عدم توفر اإلمكانيات الالزمة للقيام ابألنشطة والفعاليات الالصفية فتذكر  
رشدة  لنا )غدير( أبنه: "ال توجد أماكن خمصصة إلقامة األنشطة يف املدرسة، فنقيم األنشطة يف الفصول الدراسية، أو يف غرفة امل

 الطالبية؛ ما يشعرًن ابإلحباط، وعدم حتقيق األهداف املرجوة من ذلك".  

وتؤكد الباحثتان على أن توافر األماكن املخصصة إلقامة الفعاليات، واألنشطة من صاالت، ومسارح كبرية خاصة مبؤسسة  
ام ابملهام املنوطة هبن من ختطيط، وتنسيق  التدريب )املدرسة( يعود ابلنفع على الطالبات بصفة عامة، كما يسمح للمتدرابت القي

للفعاليات، كـالتوعية، والتثقيف ببعض املواضيع املهمة كـالتدخني، واملخدرات، واالنتحار، والتنمر...اخل. مجيع ما سبق جزء ال يتجزأ  
ماعية بصفة عامة، وإن عدم توافر  من دور املتدربة يف جمال اإلرشاد الطاليب املرتبط بتفعيل الدور التنموي، والوقائي للخدمة االجت

 الصاالت الواسعة، والساحات الشاسعة، واملسارح الكبرية يف املدراس حيد من قيام املتدرابت أبدوارهن املطلوبة كمرشدة طالبية.   

   إدارة املدرسة: (ب )

يث عدم جاهزية املدرسة  هناك العديد من املعوقات املرتبطة إبدارة املدرسة، وقد أكد على ذلك العديد من املشاركني من ح 
الستقبال املتدرابت، وعدم السماح للمتدرابت ابالحتكاك مع الطالبات، وغياب الوعي لدى املؤسسة أبمهية التدريب، ورفض بعض  

 املدراس للمتدرابت.  

لنا )شهد(   الغالبية العظمي من املشاركات حتدثن عن عدم جاهزية املؤسسة الستقبال املتدرابت يف أمكان خمصصة هبن، تروى 
عن معانتها مع زميالهتا اليت واجهتهن يف املدرسة كمتدرابت، فتقول: "لألسف مل يٌكن هناك أماكن خمصصة الستقبالنا؛ ما جيعلنا  
نضطر للجلوس يف كراسي املمرات، أو فصول الطالبات، أو ساحة املصلى، أو معامل احلاسب فلم تبادر املدرسة بتجهيز مكان  

ابلفوضى، والعشوائية يف أداء املهام املطلوبة منا"، وتقول األخرى: "ال يوجد مكان خمصص لطالبات التدريب،  خاص بنا؛ ما تسبب 
وقد جرى استقبالنا طوال الفصل الدراسي يف أرشيف املدرسة الذي كان يف األصل يُستخدم كمستودع لتخزين مقتنيات املدرسة اليت  

ا، ومل تكن مرتبة، أو جمهزة من قبل"، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة العرب، والرواشدة  ليسوا حباجة إليها، وكانت املساحة ضيقة جدً 
(، كما ترى الباحثتان أن عدم اإلميان الكايف، والتقدير الوايف من قبل مؤسسة التدريب )املدرسة(  2013(، ودراسة عقيالن )2016)

مة، وهذا النوع من التعامل من قبل إدارة املدرسة مع املتدرابت خيلق نوع  أبمهية املتدرابت، وجدية التدريب يعرقل عملية التدريب السلي



       
 

 15 (4( العدد )13املجلد ) 

5 

 د. مناور بن خلف املطيري 

من التهميش؛ ما يعود سلًبا على نفسياهتن، وشعورهن بعدم أمهيتهن، وأمهية الدور املتعلق ابملرشدة الطالبية، كما يتسبب يف النظرة  
سهن للتدريب، ومما ال شك فيه، أن األخذ بعني االهتمام  الدونية من قبل طالبات املدرسة للمتدرابت؛ ما يؤثر على أدائهن، ومحا

 جدية التدريب يلعب دورًا أساسيًّا يف صقل اجليل اجلديد من املتدرابت يف ميدان املدرسة. 

وعالوة على ذلك، اشارت العديد من املشاركات عن القيود اليت تفرضها املؤسسة التدريبية وبعض القواعد اليت تكون مبثابة  
لمتدرابت للممارسة املهنية يف داخل املؤسسة، وختربًن )رهام( فتقول: "ال يسمح لنا حبضور املقابالت اخلاصة ابحلاالت، أو  العقبة ل 

االطالع على امللفات اخلاصة ببعض مشكالت الطالبات حبجة العمل السري"، ويف نفس السياق، تقول )نور(، وهي مستائه: أبن  
اك بطالبات املدرسة“، وهذا ما أكدت عليه املشاركة )بثينة(، فتقول: "وعند وجود حاالت طارئة  "إدارة املدرسة متنعنا من االحتك

 كمشاجرة بني الطالبات نُستبعد من املكان حبجة مبدأ السرية".  

املمارسة املهنية  كما ترى الباحثتان هنا أن بعض القوانني اليت تضعها املدرسة للمتدرابت تكون مبثابة العائق، واحلاجز عن عملية 
اليت هي لب وصلب موضوع التدريب، والقصد منه، وبتطبيق تلك القوانني تفقد املتدرابت تطبيق ما اكتسبنه طوال ثالث سنوات  
وأكثر من دروس، وحماضرات علمية، وذلك يعيق فهم، وإدراك التخصص، وحيد من اإلجناز، واإلبداع لدى املتدرابت، وابملقابل فإن  

البات املدرسة مينح املتدرابت الفرصة لتكوين العالقة املهنية اجليدة اليت تعتمد على العديد من املهارات، وترتكز على  االحتكاك بط
املبادئ األساسية ملهنة اخلدمة االجتماعية، ومن خالل ذلك يسمح للمتدرابت التطبيق النظري على أرض الواقع امليداين، عالوة على  

د، والقيود اليت تفرضها املؤسسة ابجتهادات منها دون وجود أي موجهة، أو دليل معتمد لعملية التدريب  ذلك، وجود مثل هذه القواع
تودي إىل هضم احلقوق، وعدم حتقيق االستفادة املرجوة لكل من الطرفني، وهذا ما أكدت عليه املشاركة )فاتن( اليت قالت: إنه "ال  

طالبات توضح املهام، واإلطار العام؛ حبيث حتفظ حقوق الطرفني، وما تشمل عليه من  يوجد وثيقة بني اجلهة املستضيفة للتدريب، وال
 احلقوق، والواجبات". 

وابإلضافة إىل ذلك، ًنقش العديد من املشاركات غياب الوعي لدى املؤسسة أبمهية التدريب للمتدرابت، واملمارسة على أرض  
( قائلة: "نُكلف أبعمال ليس هلا الصلة مبادة التدريب امليداين كـاالهتمام  امليدان لصقل شخصيتهن كمرشدات طالبيات، تُعقب )أماين 

بتزيني، ونظافة املدرسة بشكل عام؛ فنقوم جبميع األعمال املطلوب منا خوفًا من أن خنسر درجات"، ويف نفس السياق ختربًن )ابتهال(  
املرشدة الطالبية كـحضور حصص االحتياط، وعمل اجلداول  قائلة: "لقد ُكلفنا أبعمال ال ختص التدريب، وليس هلا عالقة مبهام 

اخلاصة ابملناوابت، والعديد من األعمال اإلدارية، والقيام أبنشطة غري حمددة اهلدف"، عالوة على ذلك، تسرد لنا )رهام( بعض املهام  
حلفل التخرج لطالبات الصف الثالث اثنوي،   اليت ُكلفت هبا يف مؤسسة التدريب "... تغليف كتب الرايدة، ودفع كافة التكاليف املادية

والضيافة، والديكورات اخلاصة مبالبس التخرج". وهذا ما أكدت عليه إحدى املشاركات ابلدارسة )بثينة(؛ فتقول: "ال توجد رؤية  
ء اعماهلا، وليس  واضحة ملؤسسة املدرسة أبمهية التدريب، فاملقصود من التدريب لديهم فقط هو مساعدة املرشدة الطالبية يف أدا

 إكسابنا املهارات الالزمة".  

وجند هنا ان الباحثتني ترى أن غياب الوعي لدى املؤسسة أبمهية التدريب، وحمتواها مبجتمعنا السعودي؛ دفعهم إىل تكليف  
ممارستها للجانب   املتدرابت أبعمال، وأنشطة مرهقة، ومكلفة ال مُتت بصلة ملادة التدريب، وبذلك ينتهي األمر ابملتدربة بفقدان 
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األساسي من التدريب، وهو اجلانب املهين، والعملي من خالل املمارسة العامة اليت تعمل على صقل املتدرابت الذي يعدهم ملواجهة  
 سوق العمل، واالخنراط به.   

ن يرفض استقبال  ابإلضافة إىل غياب وعي املؤسسة التدريبية أبمهية فرتة التدريب ومضموهنا للمتدرابت، وجند أن هناك م
املتدرابت، واجهت جمموعة من املشاركات رفض مؤسسة التدريب هلن؛ فتخربًن )آمال( ابلرغم من عددًن الذي ال يتجاوز السبع  
متدرابت إال أنه رُفضنا من إدارة املدرسة حبجة العدد الكبري؛ ما اضطرًن للبحث عن مؤسسة أخرى؛ ما تسبب لنا بضياع الوقت،  

 غط النفسي".  ووضعنا حتت الض

( يف أن املشكالت  Anderson( )2013و Sun)  ،Liu( ودراسة 2013وهذا أيضا ما توصلت إليه دراسة عقيالن )
ا  التنظيمية من أبرز املشكالت اليت تواجه الطلبة يف العملية التدريبية، كما ترى الباحثتان هنا، أن بعض املؤسسات التعليمية يف جمتمعن

املناط هبا من قبل وزارة التعليم، وهو استقبال، وتدريب املتدرابت، ومما ال شك فيه أن ذلك يعود ابلسلب   السعودي ال تقوم ابلدور
على املتدرابت يف حال عدم استقباهلم؛ ما يشعرهن ابلتوتر والقلق املستمر إىل أن جتد مؤسسة تدريبة أخرى، وذلك يؤثر بطريقة  

ن املدة الزمنية حمددة وعلى املتدرابت استغالل، واستثمار كامل الوقت مبا يعود عليهن  مباشرة على الفرتة الزمنية للتدريب؛  حيث إ 
 ابلفائدة املرجوة من نزول امليدان.  

 اثنياا: املعوقات املتعلقة ابملرشدة الطالبية: 

من خالل املقابالت ظهرت العديد من املعوقات املرتبطة ابملرشدة الطالبية، وهي كـالتايل: االفتقار لتخصص اخلدمة االجتماعية،  
أو التخصص ذا العالقة، وعدم توفر الصفات الفطرية، أو املكتسبة املطلوب توافرها يف املرشدة الطالبية، وعدم االهتمام، والتواصل،  

 ابت، والتهاون بعملية تقييم املتدرابت من قبل املرشدة الطالبية.  واملتابعة للمتدر 

وعندما طرح على املشاركات السؤال اآليت: "ماهي املعوقات املرتبطة ابملرشة الطالبية؟" معظم املشاركات يف الدراسة أمجعن على  
الالزمة، واألساسية ملمارسة املهنة على أكمل وجه،  عدم توفر التخصص للمرشدة الطالبية؛ ما أدى إىل االفتقار إىل املهارات املهنية 

وتتحدث )رهام( عن جتربتها، قائلة: "املدرسة اليت تدربت هبا تفتقر إىل وجود متخصصات مهنيات يف نفس اجملال، وأن ختصص  
 امعية".  املرشد الطالبية تربية إسالمية، فهي تفتقر للعديد من املهارات واألساسيات اليت تعلمتها يف مرحليت اجل

وكما تؤكد الباحثتان أن املرشدة الطالبية تعمل على حتقيق االنسجام النفسي، واالجتماعي، والرتبوي للطالب من خالل القيام  
سعى  ابملهام املنوطة هبا من توجيه، وإرشاد للطالب يف خمتلف اجلوانب االجتماعية، والنفسية، واألخالقية، والرتبوية، واملرشدة الطالبية ت

تكون الطالبة عضوا فاعاًل وًنجًحا، ليس فقط يف حميط أسرته، ومدرسته، بل يف اجملتمع ككل، فاملرشدة الطالبية تسعى جاهدة   ألن
إىل اكتشاف املشكالت اليت تعيق الطالبة عن أدائها الدراسي، سواء كانت بيئية، أو شخصية والعمل على إجياد احللول اليت تضمن  

املدرسة، ومن هذا املنطلق جند أن اإلرشاد الطاليب ليس ابملسئولية السهلة، ولكنه حيتاج إىل أساس علمي قائم  للطالبة األداء اجليد يف 
على مبادئ، وأخالقيات، ومهارات، وفنيات املمارسة املهنية اليت ال جييدها إال املتخصص يف نفس اجملال، وعلى النقيض، عدم توفر  

جمتمعنا السعودي يعطل قيامها بعملها ابلشكل الكامل، واملطلوب؛ ما يعود ابلسلب على  التخصص املطلوب للمرشدة الطالبية يف  
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االستفادة املرجوة للمتدرابت، وأيًضا، خيلق أجواء فيها فوضى، وتشويش على التفكري للمتدرابت، وًنهيك عن تضارب املعلومات بني  
 ب ككل. املرشدة الطالبية، واملتدربة؛ ما يؤثر سلبا على عملية التدري

وعالوة على عدم توفر املتخصصات واملهنيات يف جمال اخلدمة االجتماعية، جند أن البعض ال تتوفر فيها الصفات الشخصية،  
سواء فطرية أو مكتسبة، وهي اليت تساعدها للقيام بدور املرشدة الطالبية، تتحدث )خلود( عن ذلك قائلة: "تدربت مع مرشدة  

السمات املطلوبة، لدرجة أنين كنت دائما يف توثر وقلق"، حيث تتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة   طالبية عصبية، ال تتوفر فيها
أبن عدم كفائه املرشدة الطالبية يؤثر ابلسلب على خمرجات   ( 2019(، ودراسة الرواشدة، والعرب ويوسف )2018الرنتسي )

ري( مطلب أويل، وأساسي ملهنة اإلرشاد الطاليب الذي يتثمل يف  التخصص، وبذلك تنوه الباحثتان هنا، إن االستعداد الشخصي )الفط
رحابة الصدر، والتسامح، والعطاء، وفهم اآلخرين، والتعاطف، والذكاء االجتماعي، واالتزان االنفعايل ... اخل. وتكمن أمهية توفر هذه  

هن حلل املشاكالت املختلفة ذات الطابع املعقد  الصفات يف طبيعة املهنة اليت تعمل على مساعدة العمالء )الطالبات(، واألخذ بيد
والشخصي، ولكن ما شارت إليه بعض املشاركات يف هذه الدراسة يعكس واقع بعض املرشدات الطالبية يف جمتمعنا السعودي اليت ال  

 جتيد التعامل، وال يتوفر فيها مقومات، وكفائه املهنة مما يؤثر ابلسلب على طالبات التدريب.  

ى ذلك، جند جمموعة من املشاركات أبدين تضجرهن من املرشدة الطالبية، من حيث قلة االهتمام، والتواصل، ومتابعة  وعالوة عل
املتدرابت، وتذكر لنا )غدير( أبهنن "مل جيدن التقبل من املرشدة الطالبية، لكوهنا منشغلة أبعداد كبرية من طالبات املدرسة، والعديد  

مهمة وعبئا جديدا ابلنسبة هلا"، ويف نفس السياق    -أيًضا  -ها؛ ما جعلنا يف وضع حرج معها، وحنن نعدّ من املهام اليت تقع على عاتق
ختربًن )رهام( “كل ما فعلته املرشدة الطالبية االلتقاء بنا يف مكتبها ملرة واحدة، وتقدمي رسالة ترحيب، حيث كان خطاهبا يفتقر  

 أو اسرتاتيجية واضحة للتدريب على العمل االجتماعي املدرسي".   لألسلوب املهين املتخصص، ومل يكن لديها خطة،

يتضح مما سبق، ظهور عائق آخر يرتبط ابملرشدة الطالبية، وهو عدم تفرغها، واالفتقار للمتابعة، واالهتمام ابملتدرابت، وهذا  
 يشري إىل صراع األدوار كما أكدت عليه نظرية الدور هلذه الدراسة.  

، إن اإلشراف، واملتابعة من قبل املرشدة الطالبية على املتدرابت عبارة عن عملية فنية مهارية تعاونية هتدف  كما ترى الباحثتان
إىل تزويد املتدرابت ابملعارف، واخلربات اليت تساعدهن على ممارسة املهنة، وتسعى املرشدة الطالبية إىل توظيف اإلطار النظري  

التطبيقية املهنية يف امليدان، من خالل املساعدة، والتدريب على اكتشاف، وحّل مشكالت  للمتدرابت بناء على استخدام األساليب 
العمالء )الطالبات(، ولنجاح فرتة التدريب ينبغي على املرشدة الطالبية بناء عالقة جيدة قائمة على االحرتام، واملتابعة، والتوجيه  

اقشة احلاالت، واالستفادة من وجهات النظر األخرى، وتكوين اخلربات  املستمر للمتدرابت، وأيًضا عقد االجتماعات اليومية ملن 
 واملهارات، ومن خالل ذلك حتقق الفائدة املرجوة من التدريب.   

ابلرغم من أمهية دور املرشدة الطالبية الفعال يف التوجيه، والتقييم املستمر للمتدربة، وهو جزء ال يتجزأ من عملية التدريب، إال  
ًن يف عملية تقييم املتدرابت، وقد ترجع للعديد من األسباب، ومنها: عدم التفرغ، وتدىن املستوى املهين للمرشدة  أن هناك هتاو 

الطالبية، وتشاركنا )أماين(؛ فتقول: "ال يوجد أي مصداقية يف التقييم، حيث مجيع الطالبات لديهن نفس الدرجات ابلرغم من تفاوت  
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"، وهذا ما أكدت علية إحدى املشاركات يف الدراسة )رهام(؛ فقالت: "كان تقييميي بدرجة عالية  القدرات، واملهارات بني املتدرابت 
 من دون تطبيق أساسيات، ومهارات مادة التدريب العملي يف حني أنين واجهت صعوبة أثناء عرض عملي على املشرفة األكادميية".  

لية التقييم للمتدرابت ال يتيح الفرصة ملعرفة القدرات املختلفة بني  كما تشري الباحثتان هنا أن هتاون املرشدة الطالبية يف عم
املتدرابت سواء قدرات عقلية، ونفسية، واجتماعية، وبذلك ال يتحدد مستوى املتدربة، وال يتاح التعرف على املهارات اليت ينبغي أن  

 تقف عليها وتطورها، وبذلك ال حتقق عملية التدريب اهلدف املنشود. 

 املعوقات املرتبطة بطالبات التدريب أنفسهم:  اثلتاا: 

وعندما طرح السؤال عن املعوقات اليت ترتبط ابملتدرابت أنفسهن، ظهرت جمموعة من املعوقات، وهي: عدم القدرة على تطبيق  
من االخنراط مع  الدروس النظرية على واقع امليدان، وصعوبة يف التعامل مع الطالبات، ونقص يف اخلربات، واملعارف اليت متكنهن  
 الطالبات، وشعورهن بوقت الفراغ، واالفتقار إىل السمات الفطرية، واملكتسبة اليت تتميز هبا املرشدة الطالبية.  

من خالل النقاش عن املعوقات ذات الصلة ابملتدرابت أنفسهن؛ جند أن العديد من املشاركات ابلدراسة أمجعن على صعوبة  
الواقع، أو امليدان، تقول )مسية(: "وجدًن صعوبة يف تطبيق املعارف النظرية على أرض الواقع؛ ألنه  تطبيق اجلانب النظري على أرض 

 (.  ٢٠١٣؛ عقيالن ٢٠١٢خيتلف متاًما عما موجود يف الكتب"، وتتفق نتائج هذه الدراسة مع الدراسات السابقة )رضوان وامحد،  

اسة صعوبة التعامل مع الطالبات، وضبطهن، تذكر لنا )شهد( أهنا  من خالل املقابالت ذكرت جمموعة من املشاركات يف الدر  
"تعرضت لعدة مواقف سيئة مع طالبات املدرسة، منها: عدم احرتام الطالبة يل مما أوقعنا يف مشادات كالمية أبلفاظ غري الئقة"، ويف  

حك عند مشاهدتنا، وفوضى مستمرة، وعدم  نفس السياق، تؤيد )ابتهال( ذلك، وتقول: "الطالبات يقمن بتصرفات غري الئقة كـالض 
انضباط من الطالبات أثناء تواجدًن معهن يف الفصول الدراسية، والبعض أيتني ألماكن جلوسنا يطرقن الباب، ويهربن، وأخرايت  

( اليت تشري اىل وجود صعوابت، ومشاكل  Rehan & Kalman( )2018علينا". تتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة )  يتنمرن
واجه املتدرابت يف التحكم يف بعض املواقف، وصعوبة التعامل مع العمالء، كما أن بعض املتدرابت يفتقدن إىل العديد من املقومات،  ت

أن    واملهارات املهنية اليت متكنهن من االخنراط مع طالبات املدرسة بطريقة إجيابية وفعالة، وأيًضا، هذا ما أشارت إليه )نظرية( الدور من
ر، وعدم املعرفة الواضحة للمهام، واملسؤوليات، ومقومات أدائها يؤدي إىل غموض الدور، وابلتايل ترى الباحثتان هنا أبنه على  االفتقا

املتدرابت احملاولة، والسعي لتنمية قدراهتن من خالل االندماج مع الطالبات عن طريق تقدمي أنفسهن بطريقة مهنية تتقبلها الطالبات،  
نمية وتطوير املهارات التفاعلية، والرتكيز على بناء العالقة املهنية اجليدة اليت تقوم على االحرتام والثقة املتبادلة،  وأيًضا من خالل ت 

ولكسب الطالبات والتعرف عليهن، ينبغي على املتدرابت إلقاء السالم، واالبتسامة الدائمة، والسؤال املستمر، وهذا ما تتميز به  
 املرشدات الطالبيات.  

ضافة إىل افتقار املتدرابت لبعض املهارات اليت متكنهن من االندماج مع العمالء )الطالبات(. وهنا جند صعوبة أخرى تتمثل  ابإل
يف نقص اخلربات واملعارف لديهن. تشاركنا احلديث )نور(؛ فتقول: "... ال تتوفر لدى املتدرابت املعلومات الكافية حول خمتلف أمناط  

عمرية اليت تتطلب أسلواب مميزا للتعامل معها"، من خالل السرد السابق، تؤكد الباحثتان أن املتدرابت لديهن  الشخصية، واملراحل ال 
قصور علمي، ومعريف ابملراحل املختلفة لنمو الفرد؛ لذلك جيب عليهن القراءة، والثقيف الذايت عن خمتلف أمناط الشخصيات، وخمتلف  
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تعّد حساسة، وحمطة مهمة يف حياة األفراد، وهي فرتة املراهقة، وهي اليت تتميز يف أغلب األوقات  املراحل العمرية، ابإلضافة إىل مرحلة 
حبب الظهور واهليمنة، إن توافر املعلومات لدى املتدرابت يكسبهن الثقة أبنفسهن، وأيًضا تسمح هلن بتفسري السلوكيات املقلقة غري  

التصال مع هؤالء الطلبة للنقاش، واحلوار البناء، وهو متطلب أساسي للممارسة  املرغوب هبا، والبحث عن طرق خمتلفة للتواصل، وا
 املهنية.  

وجموعة أخرى من املشاركات ختربًن بشعورهن ابمللل وخيبة األمل من التدريب، فتقول )شهد(: "ميضي الوقت فارًغا بدون أي  
مما سبق، أن عدم استثمار، وتطبيق املتدرابت لبعض   فائدة عملية ومهنية تصقل مهاريت كمرشدة طالبية"، وتالحظ الباحثتان

د  املعلومات، واملهارات اليت متت دراستها نظراي؛ ما يعود عليها ابلنفع واخلربة اجليدة، وجيب أن تدرك املتدربة أهنا يف مرحلة ال تعتم
تدربة؛ فعلى املتدرابت استخدام كل ما  على التلقني، ولكن البد من اجلد، واالجتهاد الذايت الذي له دور فعال يف صقل شخصية امل

حييط هبم لالستفادة من فرتة التدريب، فعليها توظيف مهارة املالحظة والدقة كأداة هتتم بصفات العمالء )الطالبات( الشخصية،  
 وعالقتها ابملشكلة، وال ميكن التعرف على ذلك إال من خالل وجودهن يف امليدان من خالل املالحظة املباشرة.  

ن املعوقات اليت ظهرت يف هذه الدراسة املرتبطة ابملتدرابت أنفسهن؛ إذ ال تتوفر لدى البعض القدرات الشخصية األساسية  وم
ملمارسة املهنة، تقول )فاتن(: "مل يٌكن لدي الرغبة يف اختيار هذا التخصص منذ البداية، حيث الحظت يف فرتة التدريب أنه ليس  

  ;٢٠١٢ة للمهنة ..."، وتتفق نتائج هذه الدراسة مع الدراسات السابقة )رضوان وامحد، لدي االستعداد وامليول الشخصي
( اليت تشري إىل وجود معوقات ترتبط بطالب التدريب؛ حيث ترى الباحثتان هنا، أن املشكلة تكمن من البداية؛  ٢٠١٨الرنتسى،

جزافًا، إن اختيار التخصص له دور مهم يف حياه الفرد،   حيث إن املتدرابت خيرتن التخصص بدون رغبة منهن، وإمنا خُيتار التخصص
وهي عملية حتدد مستقبل وحاضر الطالب، وأيًضا توضح معامل الفشل، أو النجاح هلم، ويعّد قرار اختيار التخصص من أهم القرارات  

أن يراعي الطالب العديد من   اليت يتخذها الشخص يف حياته؛ حيث إن قرار التخصص الدراسي ال يتخذ بطريقة عشوائية، بل، البد 
األمور املتعلقة بسماته الشخصية، ومفهومه عن ذاته، وقيمه، وقدراته، وميوله، فإذا أحّس الطالب اختيار التخصص استطاع أن  

 ق ذاته.  ينسجم يف بيئته الدراسية، وقدرته على العطاء، ومتكنه من اإلجناز، واإلبداع والتميز، ما يساعده على الشعور ابلرضا، وحتقي

كما تؤكد الباحثتان أبن ختصص اخلدمة االجتماعية من أهم األقسام اليت حتتاج إىل مقومات أساسية مهمة تكمن بدايًة يف  
االستعداد اخلاص للشخص الذي حيمل الصفات الفطرية، واملكتسبة، وتتمثل يف القدرة على ضبط النفس، والذكاء االجتماعي،  

، واحلسية، والتصورية، والعديد من القيم االجتماعية اليت تسمح ابلتحلي بسمات أخالقية محيدة، مثل: سعة  والقدرة اللفظية، والتعبريية 
 الصدر، وحّب اآلخرين، واالبتعاد عن األسلوب الالذع االنتقادي يف العالقة مع اآلخرين...اخل. 
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 اخلامتة: 
خالل التعرف على املعوقات املرتبطة مبؤسسة التدريب امليداين  سعت هذه الدراسة للتعرف على واقع التدريب امليداين من 

)املدرسة(، واملعوقات املرتبطة ابملرشدة الطالبية، واملعوقات املرتبطة ابملتدرابت أنفسهن، وكشفت هذه الدراسة العديد من العناصر،  
املتدرابت أنفسهن. ومن أبرز املعوقات املرتبطة مبؤسسة  واملواضيع املتعلقة ابملعوقات املرتبطة مبؤسسة التدريب، واملرشدة الطالبية، و 

التدريب )البيئة املكانية(: صغر مساحة، وحجم املؤسسة التدريبية، وعدم االهتمام والعناية بنظافة املدرسة بصفة عامة، وعدم توافر  
عوقات املرتبطة )إبدارة املدرسة( عدم استعداد  اإلمكانيات الالزمة، وتوفر املساحات إلقامة األنشطة والفعاليات الالصفية، ومن أبرز امل

املدرسة الستقبال املتدرابت، ومنع املتدرابت من االختالط ابلطالبات، واالطالع، أو التدخل حلل مشكالت الطالبات، وعدم وجود  
ل الطالبات. كما أكدت نتائج  الوعي الكايف عند املؤسسة أبمهية التدريب يف صقل املتدربة، وأخريًا، امتناع بعض املدراس عن استقبا 

هده الدراسة على جمموعة من املعوقات املرتبطة ابملرشدة الطالبية، ومن أبرزها: عدم توفر التخصص للمرشدة للقيام بدورها ابلشكل  
مام ابملتدرابت،  املطلوب، وعدم توفر الصفات الفطرية، واملكتسبة املرجوة من املرشدة الطالبية ملمارسة املهنة بكل سالسة، وعدم االهت

وعدم اجلدية يف تقييم املتدرابت، وأخريًا، أظهرت هذه الدراسة جمموعة من املعوقات املرتبطة ابملتدرابت أنفسهن، ومن أبرزها: صعوبة  
 متكنهن  التطبيق النظري على واقع امليدان، وعدم القدرة على التعامل مع الطالبات، واالفتقار إىل العديد من املهارات، واملعارف اليت

من االندماج مع جمتمع املدرسة، والشعور بوقت الفراغ، وعدم االستفادة، وعدم توافر الصفات الفطرية، واملكتسبة اليت تتفرد هبا  
 شخصية املرشدة الطالبية. 

 توصيات، ومقرتحات الدراسة: 
 دراس املدربة. ( حبيث يتم توزيعه على امل١عمل توصيف لربًنمج معتمد ملادة التدريب امليداين ) -1

 عقد اتفاق مكتوب بني الطرفني جهة التدريب واملتدربة حتدد فيها املسئوليات وحُتفظ هبا احلقوق لكل من الطرفني.    -2

 حصر املدراس اليت هلا جاهزية، وإمكانية، واستعداد للتدريب.  -3

 فة خاصة.  القيام حبمالت تثقيفية للمدارس أبمهية التدريب بصفة عامة، وللمتدرابت بص -4

 تدريب الطالبات يف مدراس تضم عدًدا من املتخصصني املهنني يف التخصص املطلوب.   -5

 عمل ورش عمل بصفة دورية للمرشدات الطالبية؛ لرفع الكفاءة، ولتطوير مهارهتن.    -6
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 املراجع العربية: 
( دليل التدريب امليداين 2006اخلمشي، صارة صاحل. الرواف، مها حممد. غز، هناء حممد. الشلهوب، هيفاء عبد الرمحن. الربيع، نوال عبد العزيز )-

 لطالب اخلدمة االجتماعية. الطبعة األوىل. مكتبة الرشد: الرايض.  
اعية من التدريب امليداين يف املؤسسات االجتماعية من وجهة نظر الطلبة. جملة  ( معوقات استفادة طلبة اخلدمة االجتم2018الرنتسي، أمحد حممد، )-

 . 1ج 46جامعة القدس املفتوحة للبحوث اإلنسانية واالجتماعية: ع
جهة  (. صعوابت التدريب امليداين لتخصص علم االجتماع واخلدمة االجتماعية من و 2019الرواشدة، عالء زهري، العرب، أمساء، يوسف، انعام. )-

 نظر من الطالب يف جامعة عجمان )أطروحة علمية(، حوليات جامعة قاملة للعلوم االجتماعية واإلنسانية، اجلزائر. 
( معوقات استفادة طالب اخلدمة االجتماعية من التدريب امليداين ابجملال املدرسي: دراسة مطبقة بكلية 2012رضوان حممود علي، وأمحد، وعبري )-

 مصر. -جامعة حلوان كلية الرتبية  808-743. 2ج  33حبلوان. جملة دراسات يف اخلدمة االجتماعية. ع اخلدمة االجتماعية 
 ( اخلدمة االجتماعية: مشولية التطبيق ومهنية املمارسة. الطبعة اخلامسة. خوارزم العلمية للنشر والتوزيع: جدة.  2016الشهراين، عائض سعد )-
معوقات جودة التدريب امليداين لتخصص اخلدمة االجتماعية يف جامعة البلقاء التطبيقية األردنية من وجهة   (2016العرب أمساء، الرواشدة، عالء)-

 33-58من صفحة  25عدد  9نظر الطالبات. اجمللة العربية لضمان جودة التعليم اجلامعي. ممج 
التدريب امليداين اليت تواجه طلبة املستوى الرابع يف كلييت الرتبية والبنات جبامعة حضرموت. جملة األندلس   مشكالت(  2013عقيالن، عمر سعيد. )-

 .11، ع 13للعلوم اإلنسانية واالجتماعية: مج 
لسطينية مبدينة بيت حلم.  ( التدريب امليداين لطلبة برًنمج اخلدمة االجتماعية يف اجلامعات الف2020عكة، حممد. والشويكي، روىل. وهريش، خالد. )-

 . 5جملة دراسات والعلوم اإلنسانية واالجتماعية. ع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


