
 معوقات أداء الدور المهني للممارس العام في المجال المدرسي

 األخصائيين االجتماعيين في حي األندلسدراسة ميدانية مطبقة علي 

 كلية التربية ــ جامعة الزاوية ــ زهرة عبد هللا معتيق بن عبد هللا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :مقدمة

الفنية ومبادئها  هاوهي مهنة متخصصة لها أساليب إنسانيالخدمة االجتماعية عمل     

العلمية وطرقها المختلفة ظهرت الخدمة االجتماعية في المجتمعات المعاصرة ومنذ 

، وكان ظهورها كمهنة نتيجة التجارب  نساناإلالقرن العشرين كاستجابة لحاجات  أوائل

الناتجة عن التغيرات  اإلنسانسنين طويلة وجهود متواصلة في مواجهة مشكالت 

والخدمة االجتماعية تستهدف مساعدة الناس على اكتساب مقدرة متزايدة ، االجتماعية 

ية جتماعاال األنظمةوحل ما يقابلهم من مشكالت اجتماعية وتساعدهم على التعرف على 

 ألنظمةاالتي تمدهم بالموارد والخدمات والفرص التي يحتاجونها مع تقوية وتنعيم تلك 

 . األنظمةبما يمكنهم من التكيف االجتماعي السليم مع تلك 

الخدمة االجتماعية في المجال المدرسي تعتمد في ممارستها على متخصصين  إنحيث 

تم طبيعة عملهم في حوت مارس العامالمطلق عليهم في مجال الخدمة االجتماعية وي

 ذوي إن يكون هؤالء الممارسون المهنيون )األخصائي االجتماعي(المجاالت المختلفة 

لى قادرين ع اخبرة ومهارات عقلية وجسمية ونفسية تسمح لهم بان يكونو يذووالقدرة 

وره وأداء القيام بد ة وحتى يستطيع الممارس العامالمهن إليهاالتي تسعى  األهدافتخفيف 

 مهمته .

 فرادألان الهدف العام من الخدمة االجتماعية وهو االرتقاء المستمر بمستوى حياة إو

والجماعات وتحقيق اكبر قدر ممكن من العالقات المرضية والتوافق مع الظروف 

الخارجية لتحقيق اكبر قدر من التكيف ، ويتم عملية التغيير من خالل طرق الخدمة 

عمل مع الجماعات وطريقة تنمية وتنظيم  القة العمل مع الفرد وطريقة االجتماعية كطري

القدوة  دئ يلتزم بها الممارس العام حيث يعتبرالطرق عدة مبا ههذولالمجتمع 

 (1والنموذج.)

 : مشكلة الدراسة

الذي يفترض أن يتوفر لديه استعداد لممارسة المهنة بصفة  يقوم الممارس العام 

مهنيا  مناسبا   المجال المدرسي بصفة خاصة وكذلك أعد إعداد  عامة والممارسة في ا
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الدور المهني الموكل إليه، إال أن واقع الممارسة المهنية والشواهد  ألداءنظريا وعلميا 

ت الدالة عليها تؤكد وجود قصور في ممارسة هذا الدور مما يدل على وجود صعوبا

 مدرسي .لدوره في المجال ال تحد من أداء الممارس العام

ولقد أوضحت نتائج بعض الدراسات والبحوث التي أجريت في هذا المجال أن  

 سلبي على قيام الممارس العام هناك العديد من الصعوبات والتي قد تؤثر بشكل 

وما يتطلب من  رجع إلى إعداد الممارس العام بمسؤولياته المهنية المطلوبة منها ما ي

خالل تمتعه بصفات وسمات شخصية، مثل  ضرورة توفر االستعداد الشخصي من

ب االتزان االنفعالي الذي يكسو بواجباته،  لقيامهالقدرات الجسمية والصحية  المناسبة 

صاحبه القدرة على ضبط النفس والتمتع بقدر مناسب من الذكاء   وبعض القدرات 

 يالخاصة التي تساعد في الحصول على المعارف من العلوم المهنية، كذلك التحل

بالسمات األخالقية السوية ، يدعم ذلك االستعداد الشخصي، إعداد مهني يتضمن تزويده 

ة الخدمة بقاعدة عملية واسعة من العلوم اإلنسانية المختلفة، ودراسة شاملة لمهن

 (2االجتماعية.)

وهناك معوقات تعوق الممارسة المهنية في المجال المدرسي، منها ما يرتبط     

اإلضافة إلى تحميلهم بأعباء ب،  نين المهنييارس في عمل الممارسمدال مديريبتدخل 

ومسؤوليات غير مهنية بما ال يتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم كإعداد كشوفات الدرجات 

، أو إعداد سجالت هيئة التدريس وغيرها ، وعدم تعاون هيئة التدريس معهم بما قد 

لألداء  اوالذي يعتبر معوق رس العامللمما المهنييعكس صعوبة إدراك وفهم الدور 

باإلضافة إلى اإلمكانيات المعاونة للممارسة المهنية، خاصة في  المهني للممارس العام

غياب ميزانية النشاط االجتماعي المدرسي وعدم وجود مكتب تتوفر فيه الشروط المهنية 

ز التي تعجفي تدليل الصعوبات وتحويل الحاالت  هزة تتعاون مع الممارس العاموأج

إمكانيات المدرسة عن مساعدتها أمرا  يؤثر على الممارسة المهنية بالمدرسة، بشكل 

طالعه على األفكار والمعارف العلمية الجديدة وعلى الخبرات المهنية امتواصل و

رات ملآلخرين لالستفادة منها، وقد يتحقق ذلك من خالل المشاركة في الندوات والمؤت

 (3ماعية.)العلمية للخدمة االجت

على األدبيات والدراسات السابقة المتعلقة بالممارسة المهنية  طالعالاومن خالل  

ام تعترض قي للخدمة االجتماعية في المجال المدرسي يالحظ أن هناك بعض صعوبات

في :  اتتبلور مشكلته دراسةالمهني، مما وجه التفكير إلى إجراء  الممارس العام  لدوره

 جال المدرسي .المهني للممارس العام في الم معوقات أداء الدور
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 تساؤالت الدراسة : 

 ما الدور المهني للممارس العام في المجال المدرسي؟ -1

 ما هي األسباب التي قد تؤدي إلى دور الممارس العام  في المجال المدرسي ؟   -2

 جالماا هي المعوقاات التي قد تحد من كفاءة وفاعلية وأداء الممارس العام في الم -3

 المدرسي ؟

 أهمية الدراسة :

همة التي يجب لمحد مجاالت مهنة الخدمة االجتماعية اأن المجال المدرسي يعتبر إ -1

التغلب على المعوقات التي توضح مدى أهميتها ومن بينها الخدمة االجتماعية 

 المدرسية.

وهي همة في المجال المدرساااي متشاااير إلى حقيقة  تكمن أهمية الدراساااة في كونها -2

دور العوامال االجتماعية والثقافية واالقتصااااااادية في ظهور المشاااااااكل وأهمية النظم 

 والعالقات االجتماعية في الحد منها .

 يمكن إضافتها من خالل هده الدراسة. المكتبة العربية بالمعرفة الممكنة  التي إثراء -3

 أهداف الدراسة:  

 ال المدرسي .معرفة الدور المهني للممارس العام في المج -1

 معرفة األسباب التي قد تؤدي إلى دور الممارس العام  في المجال المدرسي .  -2

المعوقاات التي قاد تحاد من كفااءة وفااعلياة وأداء المماارس العام في  ىالتعرف عل -3

 المجال المدرسي.

  مفاهيم ومصطلحات الدراسة:

 درسي :معوقات الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية في المجال الم

يقصد بها في هذه الدراسة ما يعوق الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية في المجال 

من حيث استعداده الشخصي وإعداده  العام المدرسي، سواء ما قد يرجع منها للممارس

وكذلك ما  المجال المدرسي،العلمي أما ما قد يرجع إلى مقومات الخدمة االجتماعية في 

 . مارسة المهنية للممارس العاموالتي تواجه الم ةالمحيطة بالمدرس قد يرجع إلى البيئة

 الدور:

تي الالمكانة االجتماعية  أوبالمركز  يتأثرسلوك الذي لالنموذج ل أو"هو الخط المنظم 

واجب وتحمل  بأداءوهو االلتزام  أكثر أو أخربها الفرد بالعالقات بشخص يقوم 

 (4المسؤولية".)
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 الدور المهني:

دور ال بإعدادعمل فني تخصصي يعتمد على عملية النظرية وخبرة علمية تقوم  " هو

 (5ي المدرسي: معاهد وكليات متخصصة".)المهن

 الخدمة االجتماعية : 

هي مهنة علمية ذات أبعاد إنسانية تعمل على مساعدة األفراد والجماعات المجتمعات 

 ىجتماعية قياما  حسنا  وتهدف إلاإلنسانية على تحمل مسؤوليتهم والقيام بأدوارهم اال

 تحسين أحوال األفراد ماديا  ومعنويا  وتنمية قدراتهم واالعتماد على أنفسهم   وكذلك

 (6بالنسبة لألفراد والمجتمعات.)

 :)الممارس العام(األخصائي االجتماعي 

هو ذلك الشخص المتخصص في الخدمة االجتماعية بحيث تكون لديه المهارة والقدرة 

لعمل في مختلف المواقف مع مجموعات متنوعة من العمالء، ويسهم في حل أو على ا

مواجهة مجموعة من المشكالت الفردية واالجتماعية باستخدام مهاراته للتدخل المهني 

 (7ختلفة للتعامل مع الفرد والمجتمع.)وعلى مستويات م

 : المدرسي  المجال 

ويمارس من خالله األخصائي  هو أحد المجاالت األساسية للخدمة االجتماعية 

دوره المهني سواء كان هذا الدور يمثل التدخل العالجي أو الوقائي أو  االجتماعي

 (8نمائي)اإل

 الدراسات السابقة :

 :الدراسات المحلية

  الدراسة األولى  :

(، وموضوعها 1998قام بها الباحث صباح أبو القاسم العصادي، بمدينة طرابلس سنة )

ث ستخدم الباحادمة االجتماعية في المدرسة في إطار   فريق العمل ( حيث ) ممارسة الخ

المسح االجتماعي الشامل لألخصائيين االجتماعيين  ومديري المدارس  والمدرسين 

 ومشرفي النشاط ، واإلداريين بالمدارس الثانوية بمنطقة جنـزور. 

 حيث تبلورت قضية الدراسة الرئيسية في التساؤل  التالي :

ل يدرك أعضاء فريق العمل بالمدرسة ومنهم األخصائي  االجتماعي أهمية فريق ه

 العمل لتحقيق األهداف المنشودة للمدرسة ؟ 

هذا التساؤل وضع الباحث عدة فروض حاول التحقق منها بتصميم  ىولإلجابة عل

 عدة وتوصل الباحث إلى ، استبيان لألخصائي االجتماعي وفق العمل بالمدرسة استمارة

جابية بين اإلعداد النظري والعملي إنتائج تمثل أهمها في أن هناك عالقة طردية 
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لألخصائيين االجتماعيين والعاملين بالمدرسة ، وإدراك فريق العمل كذلك أوضحت أن 

العاملين بالمدرسة يرون أهمية دور األخصائي االجتماعي في فريق العمل  وأن 

خصائي االجتماعي ال يهتم إال بالجهود الفردية اآلخرين يسعون للتعاون معه ولكن األ

 لكن ظروف اهمم ابينما يرى األخصائيون أن للعاملين بالمدرسة أعضاء الفريق دور

عملهم أو قلة اإلمكانيات وضيق الوقت المتاح لالجتماعيين والعاملين في المدرسة من 

ة واعتبار فاءة المهنيالعناصر السلبية التي تؤثر سلبا  على فريق العمل هي تقارير الك

المسؤولية الفردية هي العامل الحاسم في تقييم اإلفراد وأن اللوائح والنظم تحول دون 

في  ةلدى العاملين للمشارك الكافيتعاون العاملين بالمدرسة وكذلك عدم وجود الوقت 

 (9فريق العمل.)

لدراسات العربية:ا  

 الدراسة الثانية :

( بكلية 1996من صوفي عثمان بمدينة القاهرة ، سنة )الرح وقد قام بها الباحث عبد

الخدمة االجتماعية . دراسة بعنوان " المعوقات التي تواجه ممارسة األخصائي 

 ي الممارسة و التخطيط لمواجهتها.االجتماعي لدوره ف

كان الهدف من الدراسة مقارنة بين المعوقات التي تواجه ممارسة األخصائي  

المجال المدرسي في مصر و دولة قطر  و محاولة الخروج بإطار االجتماعي لدوره في 

تخطيطي في مواجهة المعوقات ، مستخدما  منهج المسح االجتماعي ، و معتمدا  على 

االستبيان كأداة لجمع البيانات و التحقق من صحة الفروض التي وضعها عن كل مجتمع 

لمدارس اإلعدادية و الثانوية من مجتمعي الدراسة ، و هم األخصائيون االجتماعيون با

 بكل من الفيوم بمصر ، و منطقة الدوحة بقطر ، و المقارنة بينهم . 

و كانت أهم نتائج الدراسة تتمثل في وجود معوقات تواجه األخصائي االجتماعي  

في المجال المدرسي في كل مجتمعي البحث ، منها معوقات تتعلق باألخصائي 

داده الشخصي و إعداده النظري ، و منها ما يتعلق االجتماعي نفسه من حيث استع

باإلدارة المدرسية و عالقته بالزمالء من هيئة التدريس بالمدرسة ، و منها ما يتعلق 

بميزانية النشاط االجتماعي ، و كذلك أوضحت نتائج الدراسة أن للعادات و التقاليد في 

أكدت أن عدم وضوح دور في إعاقة الخدمة االجتماعية المدرسية و  االمجتمع دور

األخصائي االجتماعي ألولياء األمور يعتبر أحد معوقات الخدمة االجتماعية المدرسية 

، و  ، و لقد أكدت الدراسة أن المعوقات في كال المجتمعين تختلف من حيث الدرجة

 (11تتشابه من حيث النوع.)
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 : سيمعوقات الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية في المجال المدر

 في المجال للممارس العاممعوقات ترجع الى قلة اهتمام الجهات ذات العالقات المساعدة 

 المدرسي :

من الظواهر الدالة على تحطيم الحواجز التي كانت تحيط بالمدرسة تجعلها في عزلة 

عن المجتمع اندماج المدرسة في الحياة العامة وتنسق خدماتها مع الهيئات الصحيحة 

 االجتماعية التدريبية 

تستفيد من الخدمات المتوفرة في  نأكما تقدم المدرسة خدمات مختلفة للبيئة يمكنها 

ية التربو االجتماعية ، فالعمليات تقل مسؤوليتها في التربية والتنشئة، وال  كافة المجتمع

 نأواالضطرابات النفسية وقد ال تستطيع المدرسة  يمكن إن يعوقها الضعف الجسماني

لقصور في  األزمةالخدمات االجتماعية المدرسة  أنواعجميع  بأداءدها تقوم وح

ارجها خ أوتعاون الهيئات المختصة التي تقع في دائرتها   إلىفهي تحتاج  اإلمكانيات

مثل مراقبات الشؤون االجتماعية والوحدات الصحية والمستشفيات والعيادات النفسية 

 ومكاتب الخدمات االجتماعية 

التي تحد من  ذه الجهات مع الممارس العام يعتبر زيادة في المعوقاتهوقلة تعاون 

 الممارسة المهنية 

 : األمور أولياء إلىمعوقات ترجع 

 نأيرى  أولياء األمور بدور الممارس العام فإن الممارس العامنظرا لعدم اقتناع بعض 

حسب وجهة  أسباب، وهناك عدة  األمورهناك صعوبة في عملية التعامل مع أولياء 

 موراأل أولياءيعتقد  وب بعض أولياء األمور مع الممارس العاملى عدم تجاإنظري تؤدي 

 عنها وليس الممارس العام. شخصية وهم المسئولون أمورهذه  أبنائهمحاالت  نأ

 :قات تتعلق بالبيئة التي يعمل بها الممارس العاممعو

 عمل لاألساسية مدرسي تعد الركيزة في المجال ال التي يعمل بها الممارس العامالبيئة 

في المجال المدرسي حيث يتعامل مع الذين من حوله سواء داخل الممارس العام 

لبيئة ا المدينة وفي حالة عدم تفهم أوخارج المؤسسة  في القرية  أوالمؤسسة التعليمية 

 .والمحيطين به  ن الممارس العامويقل التعاون بي لدور الممارس العام 

 :للدور المهني للممارس العام   هيئة التدريس أعضاءتتعلق بتجاهل  معوقات

مقومات للممارسة المهنية ، حيث يسهم في تدعيم الخدمة يعتبر الممارس العام مقومنا من 

 لمدرسي كما قد يعتبر بعض المعوقاتفي المجال ا ةاالجتماعي الخدمة االجتماعي

دراسة الدروس و بإعدادها في المدرسة فيقوم لها عندما يكون غير مقتنع بأهميت األساسية

134



 إلباءاولياته في مجلس ؤالطالب وضع وتصحيح االمتحانات وله مس عمالأالنهج وتقديم 

 (11دوره.) أداءعلى  دراسة البيئة ومقوماتها المساعدةوالمعلمين ويقوم ب

لفصل ويعتبر رائدا مدرسيا لدوره المهني المهم في زيادة جماعات النشاط وجماعة ا

مالحظة لهم لطبيعة عمله المباشر معهم فهو  وأكثراتصال بالطالب  أكثر ألنه؛ وذلك 

قدرة على اكتشاف ميولهم ومواهبهم وكذلك يكتشف مشكالتهم الفردية والجماعية  أكثر

كبيرة وخاصة في حالة اهتمامه  أهميةالتي غالبا ما يالحظها في الفصل وهو يشكل 

 (12.)رسةبالعمل االجتماعي في المد

 معوقات تتعلق بصعوبة تكوين عالقات مع التالميذ بسبب ضيق الوقت المدرسي :

يعد الطالب أهم عنصر في العملية التعليمية التربوية االجتماعية وهي طاقة إنسانية لها 

 مستوىالم بخدمات على ااحتياجات ومشاكل قد يصعب عليهم تكوين عالقات التز

فق من التوا الطالب يتمكنو الممارس العام بتأديتهيقوم الفردي والجماعة والمجتمع و

 .مع دراستهم وبيئتهم حسب تلك االحتياجات في كل مرحة من مراحل الدراسة

 معوقات الممارسة المهنية للممارس العام في المجال المدرسي :

في المجال المدرسي الممارس العام  لمعوقات التي تحد من دورهناك عدد كبير من ا

 عامال للممارسإلى عوامل شخصية تعود ، وتعود هذه المعوقات  إنتاجيتهمن  وتضعف

وهناك  اتاألوقفي بعض  التي يرتكبها الممارس العام المهنية األخطاءنفسه ويتمثل في 

تي لبل تتمثل في الصعوبات المحيطة به وا معوقات اجتماعية ال تعود للممارس العام

 -:يع حيالها القيام بدوره المهني ومن هده المعوقاتفال يستطيتعرض لها الممارس العام 

(13) 

 :نفسه  معوقات ترجع للممارس العام

 ، فيجد الممارس العام ريةادإلا عمالألافي  ن خالل العمل المكلف به الممارس العامم

التي يكلف بها من قبل مدير المدرسة مما يجعل  عمالألانفسه دائما مشغوال وخاصة 

 وقاتهأغلب أن أل ؛ والجلوس معه لوقت كافالممارس العام عون مقابلة يستطي الطلبة ال

 (14.)المكلف بها عمالألاغير متواجد بالمدرسة نتيجة 

نه محتاج للجلوس معه الوقت الراهن أمن الطالب حينما بخبرة  اعتذار الممارس العام -

 .قد ينتهي بالتأجيل  أخروإعطائه موعدا 

طلبة األمر الذي يجعل األخصائي الوبعض  العام وجود مشكالت بين الممارس -

 .ن يقوم يدروه على أكمل وجه أمتقاعس في عمله وال يستطيع 
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 في التعريف بدوره المهني :  تقصير الممارس العام

بالتالي يقع على عاتق  امهني ام إعداده إعدادتشخص المهني الذي الهو  الممارس العام

وماله من أهمية  ، في المجال المدرسي تحسين الطلبةالتعريف بدوره و الممارس العام

في معالجة مشكالت الطالب داخل المدرسة ومدى التزامه بمبادئ خدمة المهنة 

 الوضع بين الممارس العام نأكعنصر إداري فقط فنجد  هاالجتماعية ، وفي حالة وجود

 .د سوءا ويجد الطالب نفسه بعيد عن الممارس العاموالطلبة قد يزدا

 :المدرسي  بالدور المهني للممارس العامعف االعتراف ض

مجرد موظف يمكن تكليفه بأي مهنة  ن الممارس العامأالمدارس  ييريرى بعض مد

ة ل بوظيفود الفصارين ورويواضح لدى هؤالء المد إدراكيراها المدير ، ولم يكن هناك 

المدرسة  مدير نأ اأيض، ويالحظ تماعية والدور الواقعي للممارس العامالخدمة االج

 األمرإذا تطلب  اإلداريةنصراف واألعمال البعملية الحضور وا العاميكلف الممارس 

نه هو الشخص المهني ويسهم في أ في الممارس العام ونلمدارس يروبعض مديري ا

 .حل المشكالت االجتماعية 

أرى من خالل وليس له أي دور داخل المدرسة ولذا  امهني وبالتالي يكون الممارس العام

المرئية  اإلذاعةعن طريق  يب بين المدير والممارس العاميتم التقر نأ هذه الدراسة

مثل نقابة المختلفة والنقابات الخاصة بذلك  اإلعالموالقنوات المسموعة ووسائل 

والتي يقع على عاتقها القيام بندوات ومحاضرات للمختصين  األخصائيين االجتماعيين

جتماعية والقيادات المحلية داخل مناطقهم ومدراء المدارس ومكاتب في مجال الخدمة اال

التعليم المختلفة حيث يتم التعريف باألخصائي االجتماعي  ودوره المهني وطرق الخدمة 

 (15مارسها في مجال عمله.)يالتي  االجتماعية واألساليب

 : في المجال المدرسي الصعوبات المهنية التي تواجه الممارس العام

 عداد المهني للممارس العام:صعوبات تتعلق باإل -أ

عند مهنة الخدمة االجتماعية مهنة حساسة ودقيقة تتعرض لحياة الناس ولشخصياتهم    

المالئم  باألسلونتاج إبجوانبها القوية والضعيفة ولمشاكلهم وأسرارهم بغية أعانتهم على 

عداد إلر درجة عالية من اتي أهمية توفيأوالذي يصحح وضعهم في الحياة ومن هنا ي

تعليم وذلك ب خصية المهنية و الممارس العامعداد المهني يستهدف تكوين الشإلوا المهني،

من و الطالب أساسيات المهنة وإكسابهم االتجاهات السليمة في مجال التفاعل الوظيفي.

 رالمهني تتحقق بفعالية وتؤدي دورها بكفاءة لو توف اإلعدادالمسلم به أن أهداف 

االستعداد الشخصي المناسب للممارسة المهنية فاالستعداد يقصد به توفير صفات 

مما يؤهله كي يصبح ممارسا  للمهنة ويشمل االستعداد  صية معينة لدى الممارس العامشخ
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 الشخصي توفير قدرات خاصة في الممارسة المهنية ويدونها ال يستطيع تطبيق ما

القدرات منها الجسمية ومنها الصحيحة المناسبة  وهذه علمهما بلغات هذه  المعرفة ت

بالقدر الذي يؤهله للقيام بواجباته كذلك تحلية باالتزان االنفصالي يكسب صاحبه القدرة 

الواقع وقدرته على تحمل المسؤولية كما أن الذكاء االجتماعي  وإدراكعلى ضبط النفس 

صويرية والحسية والتاللفضية لخاصة كالقدرة التعبيرية المناسب وبعضها من القدرات ا

سع يكون وا أخالقيةيتمتع بسمات  نأكما ينبغي  نجاح عمل الممارس العامإفي  لها دور

هنة الخدمة االجتماعية تجعل كممارسة الم فاالستعداد الشخصي .لآلخرين محباالصدر 

 انهمإيظهر ذلك في يمحبا  لمهنته متمكنا  منها فيقبل على ممارستهما و الممارس العام

التعليمية وفي التزامه باألخالقيات المهنية ومبادئها وتحمله  األهدافبدورها في تحقيق 

ة تتولد من المعرف د أهميتها في المدرسة وتلك القدرةالمسؤوليات األعباء المهنة لتأك

هارة بالعمل فإن الم واالهتماموالمهارات وبما المعرفة تتأثر بالتعليم وخبرة التدريب 

مهني والتي تحلى بها اليثر بمدى االستعداد الشخصي والصفات الشخصية التي تتأ أيضا

 المهني والعملي.  اإلعداديتم صقلها وتنميتها عن طريق برامج 

 صعوبات تتعلق باإلشراف والمتابعة المهنية : -ب

حقل دائم  إلىوهو مزود بمعارف ومعلومات نظرية مع خبرة ميدانية وهي تحتاج 

لق بالمجال الذي يعمل فيه لمعرفة التغيرات التي تحدث ومواكبتها ولهذا وخاصة فيما يتع

كتسب عن طريق المهني يستهدف المساعدة في النمو المهني لي اإلشرافنجد أن 

ة تقانا  وكفاءة في القيام بعمله على أسس عمليإالمميزات التي تحصله أكثر  الممارس العام

ية تحقيقه  للنجاح فيه وتذليل الصعوبات المهن سليمة وتتبع نشاط مهني والحكم على مدى

رف عالقة المششراف فعالة وجديدة يجب أن تكون إلالتي قد تواجهه ولكي تكون عملية ا

ة وأن تأكد الثقة المتبادلة وهناك شروط رئيسية ينبغي توافرها في و الممارس العام حسن

هذه  ية وكفاءة وفي مقدمةالمشرف أو الموجه المهني حتى يستطيع أن يؤدي وظيفة بفعال

الشروط المؤهل العلمي المناسب والخبرة الكافية ولها جانب ذلك ينبغي توفير عدة 

صفات شخصية في مقدمتها القدرة على الكسب االحترام وثقة اآلخرين والتعاطف حتى 

كون ديمقراطيا  ويتميز بالقدرة على تكوين عالقات بناءة سليمة يال يرهبه اآلخرون وأن 

 (16.)اآلخرين مع

  للدور المهني للممارس العام: المدرسية اإلدارةصعوبات تتعلق بتجاهل  -ج

من المعلومات التعليمية حيث تعتبر القيادة التربوية  اهممالمدرسية جزء  اإلدارةتمثل 

مباني على ال وإشرافهابالقوانين واللوائح المنظمة لشؤون المدرسة  التزامافي المدرسة 

عرف جانب الت إلىزانية المدرسة وتحديد عدد الطلبة في كل فرقه وفصل فمي واألثاث
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 إلدارةاوعلى األخصائي أن يترك أن  نطاقهاعلى البيئة االجتماعية التي تقع المدرسة في 

حقا األشراف على نظام العمل المهني وللخدمة االجتماعية بالمدرسة حتى تتفهم مشكالته 

 في حلها والمساهمة في ارسة كالبحث مع الممارس العامإثناء الممويدفعها لمساندته في 

 العديد من الصعوبات  إزالةوضع الخطط العالجية مما يساعد في 

 : ة التدريس للدور المهني للممارس العامصعوبات تتعلق بتجاهل أعضاء هيئ -د

جال ميعتبر المعلم مقوما  للمدرسة المهنية حيث يسهم في تعميم الخدمة االجتماعية في ال

لها عندما يكون غير مقتنع بأهميتها في  األساسيةالصعوبات  ىحدإالمدرسي كما يعتبر 

الطالب ووضع وتصحيح  إعمالالمدرسة فنقوم بإعداد الدروس ودراسة المنهج وتقويم 

االمتحانات وله مسؤولياته في مجلس اآلباء والمعلمين ويقوم بدراسة البيئة ومقوماتها 

وره.  ويساعد في متابعة الطالب ورعايتهم بتقييم سلوك بعض د أداءلمساعدته على 

المعلومات التي يعرفها عنهم مما  إعطاءويسهم في  ت التي يدرسها الممارس العامالحاال

 يسهل في دراستها.

وللعلم دوره في تحقيق أهداف المجتمع المدرسي بتنظيماته المختلفة وفضال  عند دوره 

 بتنظيم العالقات بين امة حيث يساعد الممارس العامالع في البرامج ومشروعات الخدمة

الهيئات الموجودة في البيئة المحيطة بالمدرسة لإلفادة منها خدمة الطالب وله دور من 

في  رها وهو يعاون الممارس العامخالل اشتراكه في التخطيط والتنفيذ للنتائج التي تظه

فردية منها في دراسة الحاالت ال استفادتتبع البطاقات المدرسية واستكمال بيناتها حتى 

(.17) 

ني لدور المهالتالميذ ل األموربعض أولياء  إدراكصعوبات تتعلق بعدم  -هـ 

 للممارس العام:

 ؛ تقيم المجتمعات المدرسية من أجل تحقيق أغراض معينة فالمدارس ال تعمل من فراغ

بلدان الديمقراطية بأداء ألنها جزء من المجتمع الذي يقيمها درعا لها وتقوم في ال

ولة فالتواصل المفتوح بين البيت والمدرسة ؤالوظائف الحيوية ألعداد المواطن المس

تكون  نأالعالقات المدرسة بالمجتمع وتمع المختلفة يصبح ضروريا  إذا  وقطاعات المج

مؤثرة باإلضافة إلى ضرورة تبادل المعلومات بس المدارس قطاعات المجتمع كلها 

 .حاجة العالقات خاصة بين المدرسة واآلباء )) أولياء األمور ((وهناك 

يقدم نفسه ألولياء األمور في المناسبات  نأالبداية  مندومن واجبات الممارس العام 

والمعلمين من خالل الحفالت أو اللقاءات التي تتم  باءآلاالمختلفة كاجتماعات المجالس 

لدراسة  باءآلابعقد اجتماعات مع  العامدورية في المدرسة  ويقوم الممارس بصفة 
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الظواهر العامة غير المرغوب فيها والتي تؤثر على الطالب واالتفاق على اتخاذ 

ما يمكن لألخصائي ك القرارات المعينة بغية وقاية الطالب من التعرض للمشكالت.

دوره عن طريق برامج  األمور وتوضيحالعالقات مع أولياء  توطيد االجتماعي أيضا

 اللقاء معأبنائهم وكذلك ونماذج من عمل  باءآلا إلى إرسال مذكراتمكثفة تشمل على 

والمكالمات الهاتفية وزيارات المدرسة والمعارض والروض المدرسية الموسيقية  اإلباء

 باءآلا إلىوتسجيل أنشطة المدرسة بالصوت والصورة وكتيبات عند المدرسة ترسل 

 ارإخبتشمل على المطبوعات المتنوعة والتقارير السنوية والنشرات عن  نأويمكن 

 (18)والشرائط واالتصال والصحف. واألفالمالمدارس 

 صعوبات تتعلق بصعوبة تكوين عالقات مع التالميذ بسبب ضيق الوقت المدرسي : -و

 نسانيةإعنصر في العملية التعليمية والتربوية واالجتماعية وهي طاقة  أهميعد الطالب 

لها احتياجات ومشاكل قد يصعب عليهم االستفادة من العملية التعليمية وتسبب لهم 

مشكالت مختلفة ولهذا تلزمهم خدمات على المستوى الفردي والجماعي والمجتمعي 

ليتمكنوا من التوافق مع دراساتهم وبيئتهم  مختصون هم الممارسون المهنيونويؤديها لهم 

 كل مرحلة الدراسة . حسب تلك االحتياجات في

في مساعدة الطالب على معرفة هؤالء الطالب بالدور ويتوافق نجاح الممارس العام 

ويتوقف نجاحه على قدرته في تغيير وتوضح دوره  يقوم به الممارس العام الذي

 تماعية وتأكيد الممارس العامباالستمرار للطالب من خالل النشاط المتنوع للخدمة االج

 الب بحيث يصبحهنية من خالل التزامه بمبادئ المهنة عند تعامله مع الطللممارسة الم

را السرية وكثي مبدأمصدر ثقة في تعامله معهم وخاصة بمحافظته على  الممارس العام

رة تكون كثياعية في المجال المدرسي نتيجة ما تكون صعوبات ممارسة الخدمة االجتم

الدراسي ال العام أو أن اليوم  نين المهنييهم مع عدد الممارسعدد الطالب وعدم تناسب

 يتيح للطالب فترة كافية لممارسة النشاط المدرسي.

 اإلمكانيات المدرسية :قلة  إلىصعوبات ترجع  -ز

المبنى المدرسي يعتبر المكان الذي أنشأه المجتمع لتحقيقي الوظيفة التعليمية وزوده 

الهوايات والمالعب وقاعات  بإمكانيات مثل الورش والمعامل والمكتبات وقاعات

فر عدم تو أو األنشطةالدراسة وعزف االجتماعات والمكاتب مما يتيح الفرصة لممارسة 

صيانته بشكل مستمر لتجعله مناسبا  لالستعمال المدرسي  عدم توافرأو لتطويره  إمكانية

 (19.)ط الذي يمارسه الممارس العاميكون معقول للنشا تيحتى ال

في المدرسة عدم توافر مكتب  ات التي تواجه الممارس العامالصعوبويسهم في زيادة 

تتوفر فيه الشروط المهنية لمناقشة للحاالت الفردية وفقا  لمبادئ المهنية فنقص األثاث 
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الالزم لحفظ الملفات وسجالت الخدمة االجتماعية تجعل هناك صعوبة في االلتزام بمبدأ 

 صعوبة تحد من فاعلية الممارسة المهنية وجود  إلىالسرية للمعلومات مما يؤدي 

ويعتبر مبنى المدرسة من العوامل الرئيسية الهامة التي تساعدهم بصورة مباشرة على 

ه البيئة أو الوسط الذي تدور في تمثلوالمدرسة في تكاملها  األهدافالنجاح في تحقيق 

 العملية التربوية .

 : ة بمساعدة الممارس العامعالققلة اهتمام الجهات ذات ال إلىصعوبات ترجع  -س

من الظواهر الدالة على تحطيم الحواجز التي كانت تحيط بالمدرسة وتجعلها في عزلة 

عن المجتمع اندماج المدرسة في الحياة العامة وتنسيق خدماتها مع للهيئات الصحيحة 

فيد من  تتس نأوالترويجية االجتماعية وكما تقدم المدرسة خدمات مختلفة للبيئة يمكنها 

ة وال تقل مسؤوليتها في التربية والتنشئة االجتماعي كافة  الخدمات المتوفرة في المجتمع

 يعوقها الضعف الجسماني واالضطرابات النفسية. نأفالعمليات التربوية يمكن 

الخدمات االجتماعية فهي  أنواعتقوم وحدها بأداء جميع  نأستطيع المدرسة توقد ال  

ؤون خارجها مثل مراقبات الش أوجهات المختلفة التي تقع في دائرتها تعاون ال إلىتحتاج 

االجتماعية والوحدات الصحيحة والمستشفيات والعيادات النفسية ومكاتب الخدمات 

يعتبر  قلة تعاون هذه الجهات مع الممارس العامبرامجها . و أداءاالجتماعية لمساعدة 

 مهنية للخدمة االجتماعية في المدرسة .زيادة في الصعوبات التي تحد من الممارسة ال

والمدرسين لتقديم خدمات  باءآلاويمكن تكوين تنظيمات داخل المدرسة بمشاركة 

التنظيمات  إقامة نأالمدرسة والبيئة المحيطة بإشراف األخصائي االجتماعية كما 

المختلفة لتنظيف الحي ونشر الرعاية الالزمة للمشروعات الهامة وتنظيمات خاصة 

 الطالب بإسهامدينية أو قومية  أكانتإقامة بعض المناسبات واالحتفال بها سواء ب

 (21الحي.) وأهاليوالمدرسين 

 اإلجراءات المنهجية للدراسة

 نوع الدراسة:

عنى بدراسة وفحص العوامل وجمع ت تيتعتبر الدراسة من الدراسات الوصفية وال     

صول إلى تعميمات على الواقع المادي الحقائق والبيانات التي تؤثر فيه بهدف الو

 الملموس.

 المنهج المستخدم: المسح االجتماعي بطريقة العينة العمدية. • 
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 مجاالت الدراسة:

 المجال الموضوعي:  

دراسة ميدانية مطبقة  معوقات أداء الدور المهني للممارس العام في المجال المدرسي  

بمدينة طرابلس. ي األندلساألخصائيين االجتماعيين في منطقة ح ىعل  

ين في المتواجد ختصاصيين االجتماعينألالمجال البشري: يتكون المجال البشري من ا 

 .بعض مدارس حي األندلس بمدينة طرابلس

 المجال المكاني:

تم إجراء الدراسة فيه، وقد اعتمدت الدراسة الحالية  ذيويقصد به مجتمع الدراسة ال 

 .بمدينة طرابلسبعض مدارس حي األندلس على 

 :المجال الزمني

 نية التي تم إجراء الدراسة فيها.يقصد به المدة الزم  

 عينة الدراسة :    

 . ااجتماعي اأخصائي( 18تكونت عينة الدراسة في صورتها النهائية من )      

 أدوات الدراسة:

 استمارة استبانة.• 

 عرض وتحليل وتفسير البيانات:

 خصائص عينة الدراسة:

 يبين التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة حسب الجنس( 1)ول رقم جد

 النسبة المئوية% التكرار الجنس

 51.1 9 ذكر

 51.1 9 أنثى

 111 18 المجموع

، وهذا يدل على  % 51.1يتضح من الجدول أن معدل اإلناث  والذكور على التوالي  

 ناث والذكور .تجانس أفراد العينة في حجم عينة البحث من حيث اإل

 يبين التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة حسب العمر( 2)جدول رقم 
 

 

 

 

 النسبة المئوية% التكرار العمر

 11.1 2 سنة 31أقل من 

 33.3 6 سنة 41أقل من  –سنة  31من 

 44.4 8 سنة 51أقل من  –سنة  41من 

 11.1 2 سنة فأكثر 51من 

 111 18 المجموع
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أن النسبة األعلى من أفراد عينة الدراسة للذين تتراوح أعمارهم  (2ول )الجديتضح من 

سنة إلى أقل من  31، يليها من  %44.4سنة أعلى نسبة  51سنة إلى أقل من  41من 

 . %33.3سنة بنسبة  41

 التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة حسب الحالة االجتماعية يبين ( 3)جدول رقم 
 النسبة المئوية% التكرار الحالة االجتماعية

 22.2 4 أعزب

 51.1 9 متزوج

 11.1 2 مطلق

 16.7 3 أرمل

 111 18 المجموع

 %51.1العينة أعلى نسبة وهي  فرادأن نسبة المتزوجين من أ( ب3يبين جدول رقم )

 .%16.3 األراملأما نسبة  %22.2بنسبة  األعزببينما 

 اد عينة الدراسة حسب التخصصيبين التوزيع التكراري ألفر (4جدول رقم )
 النسبة المئوية% التكرار التخصص

 38.9 7 خدمة اجتماعية

 61.1 11 علوم اجتماعية

 111 18 المجموع

بأن نسبة تخصص علوم اجتماعية أعلى من تخصص خدمة ( 4رقم )يبين الجدول    

 .%61.1اجتماعية بنسبة 

 ة الدراسة حسب المؤهل العلمييبين التوزيع التكراري ألفراد عين( 5)جدول رقم 
 النسبة المئوية% التكرار المؤهل العلمي

 11.1 2 دبلوم متوسط

 38.9 7 دبلوم عال

 38.9 7 بكالوريوس

 5,6 1 ليسانس

 5,6 1 ماجستير

 111 18 المجموع

أن النسبة األكبر من أفراد عينة الدراسة كانت للحاصلين على  (5يتضح من الجدول )

 . % 38.9كالوريوس على التوالي  بنسبة دبلوم عال وب

 التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة( 6)جدول رقم
 النسبة المئوية% التكرار سنوات الخبرة

 11.1 2 سنوات 5أقل من 

سنوات الى  أقل  5من 

 سنوات 11
3 16.7 
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سنوات الى  11من 

 سنة 15
9 51.1 

 22.2 4 سنة فأكثر 15من 

 111 18 المجموع

الدراسة للذين تتراوح  خبرتهم  أن النسبة األعلى من أفراد عينة(6يتضح من الجدول )

سنة  15. %،  يليها في الخبرة  العملية من 51.1سنوات بنسبة  15 إلىسنوات  11من 

 .%22.2فأكثر   بنسبة 

 مل بهاة التي تعيبين التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة حسب المؤسس( 7جدول رقم )
 النسبة المئوية% التكرار المؤسسة

 11.1 2 ابتدائي

 51.1 9 عداديإ

 38.9 7 ثانوي

 111 18 المجموع

بنسبة  في المرحلة اإلعدادية نين المهنيي( أن نسبة الممارس7)يوضح جدول رقم 

 .%38.9يليها ثانوية بنسبة  51.1%

 عينة الدراسة حسب السكنيبين التوزيع التكراري ألفراد  (8) جدول رقم
 النسبة المئوية% التكرار السكن

 94.4 17 داخل طرابلس

 5.6 1 خارج طرابلس

 111 18 المجموع

من مدينة  نين المهنييمرتفعة من الممارسأن النسبة ال( 8نلحظ من خالل الجدول رقم )

 .% 94.4طرابلس بنسبة 

 الدراسة حسب الدخل الشهرييبين التوزيع التكراري ألفراد عينة ( 9)جدول رقم 
 النسبة المئوية% التكرار الدخل الشهري

351-411 5 27.8 

511-611 - - 

611 -1111 13 72.2 

 111 18 المجموع

ن أ إلى لمجتمع الدراسة حيث أشارت النتائج مستوى الدخلإلى  (9رقم )يشاير الجدول 

  .%72.2ة بنسبة مرتفع 1111-611أعلى نسبة من معدل الحالة االقتصادية من 
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؟ما دور الممارس العام في المجال المدرسيالتساؤل األول:   

( يبين التوزيع التكراري والنسبة المئوية والمعالجات اإلحصائية 11) جدول رقم 

 إلجابات أفراد مجتمع الدراسة حول دور الممارس العام في المجال المدرسي .

 العبارات ر.م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الرأي  النسب المئوية

 3 2 1 السائد

 أوافق - 27.8 72.2 .46189 1.2778 مساعدة المدرسة ألداء وظيفتها 1

2 
مساعدة التالميذ على العالج 

 شاكلالم
1.4444 51131. 55.6 44.4 - 

أوافق 

إلى 

 حد ما

3 
إقحام التالميذ لخدمة البيئة المحيطة 

 بالمدرسة
1.8333 38348. 16.7 83.3 - 

أوافق 

إلى 

 حد ما

4 
تعويد التالميذ على التعاون من 

 خالل األنشطة المختلفة
1.9444 53931. 16.7 72.2 11.1 

أوافق 

إلى 

 حد ما

5 
جتمع الخارجي ربط المدرسة بالم

 ومؤسساته
1.7222 46189. 27.8 72.2 - 

أوافق 

إلى 

 حد ما

6 

العمل على استغالل واالستفادة من 

اإلمكانيات المادية والبشرية 

 للمدرسة لخدمة التالميذ

1.5111 51451. 51.1 51.1  

أوافق 

إلى 

 حد ما

7 

أجراء بحث اجتماعي داخل 

المدارس لتعرف على المشاكل التي 

 ا التالميذيتعرض له

 

1.7222 

 

82644. 51.1 27.8 22.2 

أوافق 

إلى 

 حد ما

8 

متابعة التالميذ داخل المدارس 

لمعرفة عالقاتهم بزمالئهم 

والمدرسين والمشاكل التي 

 يتعرضون لها

1.5556 51131. 44.4 55.6  

أوافق 

إلى 

 حد ما

9 
متابعة التالميذ داخل المدارس 

 لمعرفة مستوى تحصيلهم العلمي
1.7778 64676. 33.3 55.6 11.1 

أوافق 

إلى 

 حد ما

11 

مساعدة التالميذ على مواجهة 

مشاكلهم االجتماعية التي يتعرضون 

 لها

1.8889 91125. 44.4 22.2 33.3 

أوافق 

إلى 

 حد ما

11 
مساعدة التالميذ على االنسجام مع 

 المحيط العام للمدرسة
1.8333 78591. 38.9 38.9 22.2 

أوافق 

إلى 

 حد ما

12 

مساعدة التالميذ على  اختيار نوع 

النشاط التي تناسب قدراتهم العقلية 

 والجسدية المناسبة لهم

1.6667 68599. 44.4 44.4 11.1 

أوافق 

إلى 

 حد ما
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 إعطاء تم لهذه الدراسة دقيقة علمية بنتائج خروجن الإ( 11يتضح من خالل جدول رقم )

ات العبار هذه نع لإلجابة األبعاد الثالثي ليكرث مقياس باستخدام(  3 – 1من )  األوزان

  إلي الوصفية التقديرات هذه ( [ وتترجم 3أوافق )  ( ،ال2ما )  حد إلى ( أوافق1: ]أوافق )

 التوالي . على منها ( لكل  3، 2،  1األرقام )  تخصيص أساس على رقمية تقديرات

دور الممارس العام في المجال ) تساؤل لحو الدراسة مجتمع مفردات إجابات يبين

 1.6821,كانت بنسبة مرتفعة في أوافق إلى حد ما بمتوسط حسابي المدرسي( 

 .17856وبانحراف معياري 

لفة( المخت األنشطة خالل من التعاون على التالميذ عبارة )تعويد أن الجدول من ونالحظ

ما(  أوافق إلى حد فئةعة في مرتف اإلجابة نسبة وكانت ، حسابي متوسط كأعلى  جاءت

 ( بانحراف1.9444يساوي ) الدراسة عينة إجابات متوسط ( ،وأن%72.2وتساوي )

 االجتماعية مشاكلهم مواجهة على التالميذ مساعدة عبارة .( وجاءت53931معياري )

 ابعةبمت يكلف لدى الممارس العام  دور تعي ال المدرسية  واإلدارة لها، يتعرضون التي

 أوافق فئة في مرتفعة اإلجابة نسبة ،،وكانت1.8889لتالميذ، بمتوسط حسابي ا غياب

)أوافق ( بنسبة  فئة في مرتفعة اإلجابة نسبة (.وكانت%61.1ما( وتساوي ) حد إلى

  .وظيفتها ألداء المدرسة ( مساعدة72.2%)

ام العما هي المعوقات التي قد تحد من كفاءة وفاعلية وأداء الممارس  التساؤل الثالث:

 في المجال المدرسي ؟

13 
المشاركة في إعداد الحفالت وفى 

 المناسبات داخل المدرسة
1.6111 51163. 39.9 61.1  

أوافق 

إلى 

 حد ما

14 
الحفالت وفى المشاركة في إعداد 

 المناسبات الوطنية داخل المدرسة
1.4444 51131. 55.6 44.4  

أوافق 

إلى 

 حد ما

15 
المشاركة في إعداد الحفالت خارج 

 المدرسة
1.5111 61835. 55.6 38.9 5.6  

16 
المشاركة في إعداد رحالت ترفيهية 

 لتالميذ داخل المدرسة
1.8333 61835. 27.8 61.1 11.1 

أوافق 

إلى 

 احد م

17 
مساعدة التالميذ في التعرف على 

 البيئة المحيطة بهم
1.8333 71711. 33.3 51.1 16.7 

أوافق 

إلى 

 حد ما

18 

اإلدارة المدرسية ال تعي  دور 

الممارس العام لدى يكلف بمتابعة 

 غياب التالميذ

1.8889 67641. 27.8 55.6 16.7 

أوافق 

إلى 

 حد ما

 ق إلى حد ماأواف .17856 1.6821 المجموع الكلي
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( يبين التوزيع التكراري والنساااااابة المئوية والمعالجات اإلحصااااااائية 12جدول رقم )

إلجاابات أفراد مجتمع الدراسااااااة حول المعوقات التي قد تحد من كفاءة وفاعلية وأداء 

 الممارس العام في المجال المدرسي.

 التساؤل الثالث ر.م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 ياريالمع

الرأي  النسب المئوية %

 3 2 1 السائد

1 

المادية من  اإلمكانياتعدم توفر 

 كل التي تواجه الممارس العامالمشا

 بالمدرسة

 أوافق  5.6 94.4 .23571 1.1556

2 
مرتبط بساعات  عمل الممارس العام

 معينة من الدوام
1.6667 48517. 33.3 66.7  

أوافق 

 ىلإ

 حد ما

3 

ن بالمدرسة مع المعلميعدم تعاون 

في انجاز عمله  الممارس العام

 المهني

1.8889 58298. 22.2 66.7 11.1 

أوافق 

ى لإ

 حد ما

4 
ئحة توضح دور الممارس ال توجد ال

 في المدرسة العام 
 أوافق  27.8 72.2 .46189 1.2778

5 
بمبادئ  عدم التزام الممارس العام

 الخدمة االجتماعية
 أوافق 11.1 55.6 33.3 .64676 1.2778

6 

  عدم اكتساب الممارس العام

المعارف الذي تساعده لتأدية دوره 

 المعني

1.6667 59419. 38.9 55.6 5.6 

أوافق 

 ىلإ

 حد ما

7 

الخدمة االجتماعية المدرسية تقدم 

أفضل الخدمات لو توفرت 

 اإلمكانيات

1.6111 77754. 55.6 27.8 16.7 

أوافق 

ى لإ

 حد ما

8 
بالدور المهني  االعترافعدم 

 داخل المؤسسة للممارس العام 
1.7222 75191. 44.4 38.9 16.7 

أوافق 

 ىلإ

 حد ما

9 

البرامج  عدم ممارسة الممارس العام

بموافقة  إالاالجتماعية  واألنشطة

 المدرسية اإلدارة

2.1111 84117. 33.3 33.3 33.3 

أوافق 

 ىلإ

 حد ما

11 
 لتوجيهات ومقترحات اإلدارةرفض 

 في المجال المدرسي ارس العامالمم
1.8333 78591. 38.9 38.9 22.2 

أوافق 

 ىلإ

 حد ما

11 
في مكان ال  وضع الممارس العام

 يتناسب مع تخصصه
1.7778 73218. 38.9 44.4 16.7 

أوافق 

 ىلإ

 حد ما

12 
الكافي من عدم توفير العدد 

 داخل المدرسة الممارسين المهنيين 
1.6111 69781. 51.1 38.9 11.1 

أوافق 

 ىلإ

 حد ما

13 
خاص بالممارس  عدم  توفير مكاتب

 العام داخل المدرسة
1.7778 64676. 33.3 55.6 11.1 

أوافق 

 ىلإ

 حد ما
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14 
عدم توفير الدورات التدريبية 

 ة بالممارس المهنيالخاص
1.7778 73218. 38.9 44.4 16.7 

أوافق 

 ىلإ

 حد ما

15 

ال تساعد  تصميمات المباني

 األنشطة تنفيذعلى  عامالممارس ال

 المعدة

1.7222 66911. 38.9 51.1 11.1 

أوافق 

 ىلإ

 حد ما

 حد ما ىإلأوافق  .23459 1.6778 المجموع الكلي

تساؤل )ما هي  حول الدراسة مجتمع مفردات إجابات( إن 11ول رقم )\جد يبين

،  ؟ المدرسيالمعوقات التي قد تحد من كفاءة وفاعلية وأداء الممارس العام في المجال 

 واألنشطة البرامج الممارس العام  ممارسة عبارة )عدم أن الجدول من نالحظ

 (،وكانت2.11حسابي) متوسط كأعلى المدرسية( جاءت اإلدارة بموافقة إال االجتماعية

 اسةالدر عينة إجابات متوسط فئة )أوافق  إلى حدا ما ( ،وأن في مرتفعة اإلجابة نسبة

مؤشر على أن هناك  يعطي .(  وهذا23459معياري ) اف( بانحر1.6778يساوي )

 المعلمين تعاون عبارة )عدم في المدرسة.  وجاءتالممارس المهني  بدور ااهتمام

أوافق إلى حد  ما(  فئة في المهني بنسبة عمله انجاز في الممارس العام  مع بالمدرسة

كانت بنسبة أوافق المؤسسة   داخل الممارس المهني بدور االعتراف ( ،وعدم66.7%)

بة المدرسة بنس داخل الممارسين المهنيين  من الكافي العدد توفير عدم ، وكذلك44.4%

 .%38.9بنسبة بالممارس العام الخاصة التدريبية اتالدور توفير وعدم %51.1أوافق 

 النتائج :

، وهذا يدل على تجانس  % 51.1أن معدل اإلناث  والذكور على التوالي  يتضح  -1

 اد العينة في حجم عينة البحث من حيث اإلناث والذكور .أفر

سنة  41أن النسبة األعلى من أفراد عينة الدراسة للذين تتراوح أعمارهم من يتضح   -2

سنة بنسبة  41سنة إلى أقل من  31، يليها من  %44.4سنة أعلى نسبة  51إلى أقل من 

33.3% . 

بينما األعزب  %51.1ة أعلى نسبة وهي بان نسبة المتزوجين من إفراد العينيبين  -3

 .%16.3أما نسبة األرامل %22.2بنسبة 

بأن نسبة تخصص علوم اجتماعية أعلى من تخصص خدمة اجتماعية بنسبة يبين  -4

61.1%. 

أن النسبة األكبر من أفراد عينة الدراسة كانت للحاصلين على دبلوم عال يتضح  -5

 . % 38.9وبكالوريوس على التوالي  بنسبة 
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 11أن النسبة األعلى من أفراد عينة الدراسة للذين تتراوح  خبرتهم من يتضح  -6

سنة فأكثر    15. %،  يليها في الخبرة  العملية من 51.1سنوات بنسبة  15سنوات إلى 

 .%22.2بنسبة 

يليها  %51.1أن نسبة الممارسون المهنيون في المرحلة اإلعدادية بنسبة يوضح  -7

 .%38.9ثانوية بنسبة 

 94.4أن النسبة المرتفعة من الممارسون المهنيون من مدينة طرابلس بنسبة نلحظ  -8

%. 

مسااتوى الدخل لمجتمع الدراسااة حيث أشااارت النتائج أن أعلى نساابة من يتضااح ان  -9

  .%72.2مرتفعة بنسبة  1111-611معدل الحالة االقتصادية من 

 – 1الدراسة تم إعطاء األوزان من )  ان الخروج بنتائج علمية دقيقة لهذهيتضح  -11

( 1هذه العبارات : ]أوافق ) ن( باستخدام مقياس ليكرث الثالثي األبعاد لإلجابة ع 3

( [ وتترجم هذه التقديرات الوصفية إلي  تقديرات  3( ،ال أوافق ) 2أوافق إلى حد  ما )

 ي .( لكل منها على التوال  3، 2،  1رقمية على أساس تخصيص األرقام ) 

ن إجابات مفردات مجتمع الدراسااة حول تساااؤل )ما هي المعوقات التي قد أ تبين -11

تحد من كفاءة وفاعلية وأداء الممارس العام في المجال المدرسي،  نالحظ من الجدول 

أن عبارة )عدم ممارساااااة الممارس العام  البرامج واألنشاااااطة االجتماعية إال بموافقة 

(،وكانت نسبة اإلجابة مرتفعة 2.11على متوسط حسابي)اإلدارة المدرساية( جاءت كأ

( 1.6778في فئة )أوافق  إلى حدا ما ( ،وأن متوسااط إجابات عينة الدراسااة يساااوي )

باادور  ا.(  وهااذا يعطي مؤشاااااار على أن هناااك اهتماااماا23459بااانحراف معياااري )

مع الممارس المهني في المدرساااااة.  وجاءت عبارة )عدم تعاون المعلمين بالمدرساااااة 

( %66.7الممارس العام  في انجاز عمله المهني بنساااااابة في فئة أوافق إلى حد  ما( )

، %44.4،وعدم االعتراف بدور الممارس المهني داخل المؤسسة  كانت بنسبة أوافق 

وكذلك عدم توفير العدد الكافي من الممارسااين المهنيين  داخل المدرسااة بنساابة أوافق 

 .%38.9دريبية الخاصة بالممارس العام بنسبةوعدم توفير الدورات الت 51.1%

 :التوصيات والمقترحات

 التوصيات : ــ أوال

  .العمل على توفير المكاتب للخدمة االجتماعية المدرسية بالمؤسسات التعليمية -1

هم في التي تسا كافة اإلمكانياتفي المجال المدرسي وتوفير  تشجيع الممارس العام -2

 .سية المدر األنشطةنجاح  
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باألعمال التي ليس لها عالقة بها وان يقتصر عمله على  عدم تكليف الممارس العام -3

 .دوره المهني داخل المؤسسة التعليمية 

ة جتماعيالعمل على عقد ندوات ومحاضرات تثقيفية كتعريف بمهنة الخدمة اال -4

  لفةالمخت اإلعالمفي جماعات النشاط المدرسي عبر وسائل  ودور الممارس العام

 المقترحات : ــ ثانيا

  .حول تطوير العمل االجتماعي العمل على عقد ملتقيات دورية للممارسين المهنيين -1

 للخدمةاإلعالم حول الممارس المهني عبر وسائل  أسبوعيبرنامج  إعدادالعمل على  -2

 .االجتماعية في المجال التعليمي 

ي ف جتماعية على عمل الممارس العام القيام بإجراء دراسة حول تأثير البيئة اال -3

  .المجال المدرسي

تخصصين والذين إجراء دورة مهنية متخصصة في الخدمة االجتماعية للغير الم -4

 ي.في المجال المدرس يقومون حاليا بدور الممارس المهني

 :الهوامش
ية لقومي للبحوث التربوالمركز ااالجتماعية المدرسة التنموية ، مصر، ، الخدمة عصام توفيق قمر -1

 . 224، ص  2114، 

إبراهيم محمد بيومي مرعي ، االستعداد الشخصي في إعداد األخصائي االجتماعي ، دراسة تتبعية  -2

 1993جامعة الملك سعود ، المجلد العاشر،  ربة المصرية ، مجلة كلية اآلداب، الرياض،تاريخية للتج

 .  219 -177، ص 

معوقات الممارسة المهنية لألخصائي االجتماعي في المدرسة ، رسالة  سعـد مسفر القعيب ، -3

 . 215،ص 1986ماجستير ، منشورة كلية اآلداب ، جامعة الملك سعود، السعودية ، 

، 1998و وظائفها ، اإلدارةتنظيم  األول، الجزء اإلداريالقانون  أصولمحمد عبد هللا الحراري،  -4

  .159ص 

ور األخصائي االجتماعي في تفعيل االتفاقية الدولية لحقوق الطفل لالنجاز سماح حسن الدالي، د -5

 22م ، ص 2117، قسم الخدمة االجتماعية ،  اآلدابالمدرسي )غير منشورة( جامعة طرابلس، كلية 

.  

لمباين ، نظريات الخدمة االجتماعية المعاصرة ، ترجمة حمدي محمد ، وسعيد عبدا لعزيز  مالكو -6

 . 18، ص  1998 ، القاهرة

، القاهرة، مكتبة زهراء 2ماهر أبو المعاطي، الخدمة االجتماعية في مجال رعاية الشباب، ط -7

  .233م، ص2113الشرق، 

  ص .231م،2114، 1، ط سحر فتحي  مبروك ، الخدمة االجتماعية المدرسية -8

لمجال المدرسي ، رسالة القاسم العصا دي ، معوقات ممارسة الخدمة االجتماعية في ا صباح أبو -9

     84 – 82، ص  1998ماجستير غير منشورة ، كلية العلوم االجتماعية التطبيقية  جامعة طرابلس ، 

عثمان ، " المعوقات التي تواجه األخصائي االجتماعي لدوره في المدرسة  عبد الرحمن ضوفي -11

تماعية ، كلية الخدمة االجتماعية ، جامعة و التخطيط لمواجهتها " ، المؤتمر العلمي السابع للخدمة االج

 .   88م ، ص 1996القاهرة ،  –حلوان 
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لألخصائي االجتماعي في المدرسة،رسالة ماجستير ات الممارسة المهنية قوعسعد العقيب ، م  -11

 .15م. ص 1986منشورة، كلية اآلداب، جامعة الملك سعود، السعودية،

 215ص 25م، ص1981اعية المدرسية، القاهرة،االجتميحي حسن درويش وآخرون ، الخدمة  -12

 . 

حبارة عطية حبارة ، المشكالت االجتماعية التربوية ، عالج ووقاية ، المعرفة الجامعية ،  -13

 . 113م، ص 1992 اإلسكندرية

عبد الرحمن ضو بن عثمان ، المعوقات التي تواجه األخصائي االجتماعي الدورة في الممارسة  -14

لمواجهتهما،  المؤتمر العلمي السابع  مرحلة مناهج ،  الكلية  الخدمية   االجتماعية ،  جامعة  والتخطيط

 .16، ص 1996حلوان ،  سنة 

فاطمة الحاروني وآخرون ، خدمة الفرد في محيط الخدمات االجتماعية ، مطبعة السعادة ، القاهرة  -15

  44.1، ص  1975

 .21م، ص 1975درسية الحديثة ، القاهرة  عالم الكتيب الم اإلدارةوهب سمعان وآخرون .  -16

 .227-221م، ص ص 1999المدرسية، دار النهضة ،  اإلدارةرياض منقروس،  -17 1

  .26، الخدمة االجتماعية المدرسية ، مرجع سابق، ص  آخرونو يحي حسن درويش  -18

  .17ص  م،1989ة، االجتماعية المدرسية،القاهر ، الخدمة وآخروناحمد كمال احمد  -19

ماعية ،االسكندرية، دار المكتب الجامع ، المشكالت االجتالتكيف و  محمد مصطفي احمد ، -21

 . 36م ، ص1999
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