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 تقييم فاعلية مقررات برنامج تعليم الخدمة االجتماعية
Evaluating the Effectiveness of Social Work Curriculum 

 

 قصي عبدهللا ابراهيم
 

 ملخص:

 ماعية،الجتهدفت الدراسة إلى تقييم فاعلية مقررات برنامج تعليم الخدمة ا     

منهج باالعتماد على الحيث تنتمي هذه الدراسة إلى نمط الدراسات الوصفية 

حصر الكمي، باستخدام عينة احتمالية عن طريق المسح االجتماعي بأسلوب ال

علي الشامل على جميع طلبة الماستر للسنة الثانية في جامعة حسيبة بن بو

اسة بالشلف في الجزائر من وجهة نظر الطلبة، وقد بلغ إجمالي مجتمع الدر

لى حث عسانية واالجتماعية. اعتمد البا( من الطلبة في كلية العلوم اإلن55)

 مقياس من إعداده، وبعد التأكد من صدقه وثباته، تّم استخدام الرزمة

مناقشتها، ( الستخراج النتائج وتحليلها وSPSSاإلحصائيـة للعلوم االجتماعية )

عة طبي وذلك باالعتماد على مجموعة من المعالجات اإلحصائية التي تتناسب مع

 .موضوع الدراسة

رات كشفت نتائج الدراسة أن استجابات الطلبة على محاور فاعلية مقر     

 عدادإبرنامج تعليم الخدمة االجتماعية والمرتبطة بمتغيرات )منهج/مقررات 

ييم طلبة الخدمة االجتماعية، الكتاب الجامعي، أساليب التدريس، جودة تق

 الطلبة(، جاءت منخفضة.

 ية.تماععلية، الجودة، التعليم، الخدمة االجالتقييم، الفا الكلمات الدالة:
Abstract:  

     The study aimed to evaluate the effectiveness of social work 

curriculum at the University of Hassiba ben Bouali - Chelif - in 

Algeria from the point of view of the students. This study belongs to 

the pattern of descriptive studies by depending on the quantitative 

methodology by using a probability sample by means of the social 

survey in the comprehensive reckoning style on all the master’s 

students of the second year. The total number of the study population 

was (55) male and female students in the Faculty of Humanities and 

Social Sciences at the University of Hassiba ben Bouali - Chelif - in 

Algeria. The researcher depended on a measure which he prepared. 

After making sure of its validity and reliability, the Statistical 
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Packages for Social Sciences (SPSS) was used to get the results, 

analyze them and discuss them. This was by depending on a group of 

statistical treatments which suit the nature of the topic of the study. 

     The results of the study indicated that the responses of the students 

to the axes of effectiveness which face social work curriculum and 

which are connected with the variables of (social work curriculum, the 

university textbook, methods of teaching, quality of student 

assessment/ evaluation) were low. 

Key Words: Evaluation, Effectiveness, Quality, Education, Social 

Work. 

 

 مشكلة الدراسة واإلطار النظري:

منذ بداية القرن العشرين نما تعليم الخدمةة االجتماعيةة مةن مجةرد عةدد قليةل      

 ,Johnson, 2004برنامج في جميع أنحاء العالم) 1600من البرامج ألكثر من 

p. 8 مدرسةة  46(، وقد نمت عدد المدارس المهنيةة فةي الخدمةة االجتماعيةة مةن

، إلةى أكثةر مةن 1929بلدان عندما بدأت الجهود الدولية األولةى فةي عةام  10في 

 & Mathiesenمدرسة في جميع أنحاء العالم حسب التقديرات الحالية) 2000

Lager, 2007, p. 280). 

قل التعليم يعتبر واحد من المكونات األساسية من البرامج وعلى الرغم أن ح     

 ,Pawar et alالتدريبية في مهنة الخدمة االجتماعية في جميع أنحاء العالم)

2004, p. 224 من المقبول في كثير من األحيان اعتبار تعليم الممارسة ،)

فيها، ولكن جزءاً ال يتجزأ من تعليم الخدمة االجتماعية، ويمثل إيجابية ال جدال 

ً ل  هناك القليل من األدلة بشأن ما يمكن عمله إلحداث النتائج المرجوة، ووفقا

(Rai (2004  التي أشارت أن تعليم الخدمة االجتماعية يعتمد دائماً على أهمية

الخبرة الميدانية في المناهج إلعداد الطالب للممارسة، هذا، وهي تعتقد، وهو 

ن الغرض من تعليم الممارسة هو تأطير التعليم ثابت في جميع أنحاء العالم، أ

(، حيث تحتل قضايا تعليم الخدمة Crabtree et al, 2012, p. 2في المدارس)

ً من بين قضايا تلك المهنة، حيث تبرز الحاجة إلى  ً متقدما االجتماعية موقعا

تطوير برامج التعليم بحيث تسمح بإعداد وتخريج ممارس على مستوى عال من 

يكون قادر على التعامل مع المواقف الجديدة الناجمة عن التغيرات  المهارة

 (.110، ص، 2006الحادثة في المجتمع)حمزة، 

ثالثةة عناصةر رئيسةية للتعلةيم  R. Freeman Buttsوقد حةدد البروفيسةور      

الدولي، العنصر األول هو دراسةة موضةوعية للمجتمعةات األ ةرى فةي المنةاهج 

كليةات المحليةة مةن أجةل نقةل المعرفةة الدقيقةة للطةالب فةي الدراسية للمدارس وال
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جميةةع المسةةتويات، أمةةا العنصةةر الثةةاني هةةو إتاحةةة الفرصةةة للمعلمةةين والطةةالب 

والباحثين للدراسة في مؤسسات تعليميةة  ةارج بلةدانهم، والعنصةر الثالةث يتمثةل 

الصةحة، في تقديم المساعدة التعليمية والتي تقدمها الدول الغنية من أجةل تحسةين 

االقتصةةةاد، الفةةةرص التعليميةةةة والرفةةةاه العةةةام فةةةي الةةةدول الفقيةةةرة، كمةةةا أشةةةارت 

Leestma  أن عناصر التعليم العالمي كاآلتي: الوحدة في التنوع البشةر،، تعلةيم

حقةةةةةةةةو، اإلنسةةةةةةةةان، التةةةةةةةةرابط العةةةةةةةةالمي، مسةةةةةةةةؤولية األجيةةةةةةةةال، التعةةةةةةةةاون 

 (.Sylvester, 2005, p. 125الدولي)

ية دا للشاملة هي المد ل األساس لمواجهة التحديات الوأصبحت الجودة ا     

والخارجية للمؤسسات التعليمية، وكاتجاه تطوير، معاصر في معظم دول 

حتها ي طرالعالم لتقويم األداء وتطويره بشكل مستمر، فالجودة هي الوسيلة الت

 سيةسيات الالتغيراالعولمة للتعامل بفاعلية مع أوضاع المنافسة العالمية في ظل 

اد،، ية)صواالقتصادية الجوهرية في النظام العالمي وتكوين التكتالت االقتصاد

 (.1561، ص، 2005

عدتها ث قاواألساس دائماً في تحديث وتطوير المهن هو البدء بتطوير وتحدي     

 اً إلىتنادالعلمية المعرفية  طوة بخطوة مع ممارساتها ومهاراتها التطبيقية اس

 هذا ث ميدانية للتقييم ومن ثم التقويم والتطوير، ومندراسات علمية وبحو

ذا هضمنه وما يت –المنطلق فإنه يجب إعادة النظر في تعليم الخدمة االجتماعية 

طوير بصفة دورية بهدف التقييم والتقويم والت –التعليم من محاور متعددة 

 ستجديوالتحديث استجابة ومواكبة لما يطرأ على المجتمعات من متغيرات وما 

 عليمفيها من ظروف، وتقع هذه المهمة على عاتق الجامعات التي يتم فيها ت

مة الخدمة االجتماعية، ولذلك كان من الالزم أل، برنامج جامعي في الخد

 (.1، ص، 2008االجتماعية أن تتم مراجعته وتحديثه بشكل دور،)عنان، 

ة فةي ة مهنيةة جديةدتعتبر هةذه الدراسةة محاولةة لاسةهام فةي صةياغة أكاديمية     

ضةةمان تحقيةةق فاعليةةة تعلةةيم الخدمةةة االجتماعيةةة فةةي جامعةةة حسةةيبة بةةن بةةوعلي 

يم بالشةةلف فةةي الجزائةةر، ومةةن هنةةا تتحةةدد مشةةكلة الدراسةةة فةةي تحديةةد فاعليةةة تعلةة

رح الخدمة االجتماعية في الجزائر، إضافة إلى محاولة للتوصل إلةى تصةور مقتة

 دمة االجتماعية في الجزائر.لرفع مستوى فاعلية تعليم وممارسة الخ

 أهداف الدراسة:

عيةة فةةي تهةدف هةذه الدراسةة إلةى تقيةيم فاعليةةة برنةامج تعلةيم الخدمةة االجتما     

 جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف في الجزائر من وجهةة نظةر الطلبةة، وذلةك فةي

ضةةوء المتغيةةةرات اآلتيةةةة: )منةةةاهج إعةةةداد طةةةالب الخدمةةةة االجتماعيةةةة، الكتةةةاب 

أسةةاليب التةةدريس، جةةودة تقيةةيم الطةةالب(. إضةةافة إلةةى التوصةةل الةةى  الجةةامعي،

 ائر.تصور مقترح ومقنن لرفع مستوى فاعلية تعليم الخدمة االجتماعية في الجز
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 تساؤالت الدراسة:

 تهدف هذه الدراسة إلى اإلجابة عن التساؤل الرئيس اآلتي:

ن بةةامعةةة حسةيبة مةا مسةتوى فاعليةةة تعلةيم برنةامج الخدمةةة االجتماعيةة فةي ج     

بوعلي بالشلف في الجزائر من وجهة نظةر الطلبةةو وذلةك فةي ضةوء المتغيةرات 

ب اآلتيةةة: )منةةاهج إعةةداد طةةالب الخدمةةة االجتماعيةةة، الكتةةاب الجةةامعي، أسةةالي

 التدريس، جودة تقييم الطالب(

 مفاهيم الدراسة:

 أوالً: الجـودة:

ج، بمةةةا تشةةةمله مةةةن منةةةاه عّرفةةت الجةةةودة بأنهةةةا تحسةةةين العمليةةةات التعليميةةةة     

ومراجةةع، وتكنولوجيةةا تعلةةيم، وطةةر، تةةدريس، وعمليةةات تقةةويم بمةةا يسةةهم فةةي 

، ص، 2001تحسين مخرجات التعليم)تحقيةق الجةودة الشةاملة فةي التعلةيم العةام، 

ة (. والجةةودة تعنةةي مجموعةةة مةةن المعةةايير والمواصةةفات التعليميةةة والتربويةة36

ملين ج التعليمي بواسطة كل فةرد مةن العةاالالزمة لرفع مستوى جودة وحدة المنت

بالمؤسسةةةةةةة التعليميةةةةةةة وفةةةةةةي جميةةةةةةع جوانةةةةةةب العمةةةةةةل التعليمةةةةةةي والتربةةةةةةو، 

 (.261، ص، 2003بالمؤسسة)أحمد، 

 ثانياً: تعليم الخدمة االجتماعية: 

تعةد  يعّرف تعلةيم الخدمةة االجتماعيةة بأنةه تةدريب منهجةي و بةرات تفاعليةة     

اعيةةة وارهةةم المهنيةةة، ويشةةمل تعلةةيم الخدمةةة االجتماأل صةةائيين االجتمةةاعيين ألد

الدوليةةةةة أنشةةةةطة دراسةةةةةية نظريةةةةة مكثفةةةةةة تنتهةةةةي بحصةةةةةولهم علةةةةى الدرجةةةةةة 

(. كمةةا يعةةّرف تعلةةيم الخدمةةة االجتماعيةةة 117، ص، 2000المطلوبة)السةةكر،، 

بأنةةةةةه عمليةةةةةة تعليميةةةةةة تعمةةةةةل علةةةةةى دعةةةةةم الطةةةةةالب بةةةةةالخبرات أو التجةةةةةارب 

، كمةا يعةّرف بأنةه العمةل (Hunter & Saleebey, 2000, p. 61)التعليميةة

علةةى تزويةةد الطالةةب بالمعةةارف الضةةرورية والمهةةارات والقةةيم الخاصةةة بمهنةةة 

، كمةةةا يعةةةّرف تعلةةةيم الخدمةةةة (Gore, 1995, p. 55)الخدمةةةة االجتماعيةةةة

 لعمليةاتااالجتماعية بأنه تلك األنشطة الدراسية والنظرية والعملية، وكذلك تلةك 

يل، عليهةةا المنةةاهج الدراسةةية فةةي الخدمةةة االجتماعيةةة) ل المعرفيةةة التةةي تحتةةو،

 (.77، ص، 2000

كذلك عّرف تعليم الخدمة االجتماعية بأنه ضمان تعةاون العةاملين فةي مجةال      

الخدمةةةة االجتماعيةةةة معةةةاً والتواصةةةل واالهتمةةةام بمصةةةادر المعلومةةةات و دمةةةة 

ات العمةل و لةةق المنظمةات األهليةةة، والتعةرف علةةى احتياجاتهةا ومةةن ثةم احتياجةة

، كمةا عّرفةت بأنهةا (Zastrow, 2007, p, 36)مناخ يسهل ويدعم إنجاز العمةل

عمليةةات وإجةةراءات وتكنيكةةات تهةةدف إلةةى حمايةةة  ةةدمات الخدمةةة االجتماعيةةة 

المقدمةةة للعمةةالء ورعةةايتهم، ومقابلةةة احتياجةةاتهم مةةن  ةةالل مؤشةةرات الكفةةاءة 
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تماعيةةة بأنةةه التةةدريب المسةةتمر والفاعليةةة واإلتقةةان، ويعةةرف تعلةةيم الخدمةةة االج

والرسةمي والخبةرات المتتاليةة التةي تعمةل علةى إعةداد األ صةائيين االجتمةاعيين 

 .(Barker, 1999, 191)من أجل القيام بأدوارهم المهنية

 ثالثاً: المعوقات:

عّرفت المعوقات على أنها: وضع صعب يكتنفةه شةيء مةن الغمةوض يحةول      

 ؛ عثمان، السةيد،85، ص، 2005وفاعلية)درويش، دون تحقيق األهداف بكفاية 

(. وعّرفةةةةت المعوقةةةةةات علةةةةةى أنهةةةةةا  العوائةةةةةق والصةةةةةعوبات 98، ص، 1995

 ي والتةةيالمرتبطةةة بالمؤسسةةة، وثانيةةاً بةةالمجتمع وثالثةةاً مةةن ناحيةةة اإلعةةداد المهنةة

ول تواجه األ صائي االجتماعي عنةد ممارسةته ألدواره وتحةدّ مةن فاعليتهةا وتحة

(. 6، ص، 2009هةةداف التةةي تسةةعى إليهةةا المؤسسةةة)عز الةةدين، دون تحقيةةق األ

داف كما يمكن تعريف المعوقات على أنها  كل ما يؤثر بالسلب على تحقيق األهة

، ص، 2006أو إنجةةاز األعمةةال وممارسةةة البةةرامج واألنشةةطة المهنيةةة)محفوظ، 

(. وعّرفت أيضاً بأنها الصعوبات التي تحةول 53، ص، 1999؛ دندراو،، 465

، ن اسةةتخدام األ صةةائيين االجتمةةاعيين االتجاهةةات الحديثةةة فةةي  دمةةة الفةةرددو

 وهذه الصعوبات قد ترجةع إلةى شخصةية األ صةائي أو إلةى اإلعةداد المهنةي، أو

؛ عبةةةد 647، ص، 2006للتنظةةةيم اإلدار، أو طبيعةةةة المجةةةال وعمالئه)أحمةةةد، 

 (.514، ص، 2008العال، 

 اإلجراءات المنهجية للدراسة:

 ع الدراسة:أوالً: نو

 لنوعاتنتمي هذه الدراسة إلى نمط الدراسات الوصفية، حيث يتضمن هذا      

موعة و مجمن الدراسات الحقائق الراهنة المتعلقة بطبيعة الظاهرة أو الموقف أ

من الناس أو مجموعة من الوحدات أو مجموعة من األوضاع)حمزاو،، 

ي الوصف الكمي (، كما أن الدراسة الوصفية تساعد عل55، ص، 1993

ج حتيااوالكيفي آلراء مجتمع بحثي معين محدد الحجم إزاء  دمة أو مشكلة أو 

 (.66، ص، 1998معين)عبد العال، 

 ثانياً: منهج الدراسة :

اعتمدت الدراسة الراهنة على المنهج الكمي، عن طريق المسح االجتماعي      

ً لجمع وتحليل بأسلوب الحصر الشامل، حيث يعتبر المسح االجتماعي من هجا

البيانات االجتماعية من  الل مقابالت مقننة أو من  الل استبيانات)الجوهر،، 

(، وذلك بهدف الحصول على مجموعة من 125، ص، 2004الخريجي، 

، 2004البيانات وتأويلها، وتعميمها، وكل ذلك بهدف التطبيق العلمي)رشوان، 

صف أو حصر ما هو قائم (، كما أن المسح االجتماعي ليس مجرد و118ص، 

بالفعل ولكنه يتخطى ذلك إلى عمليات أ رى كالتحليل والتفسير، والمقارنة لما 
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، ص، 2003هو موجود في الوضع الراهن ببعض المستويات األ رى)النمر، 

(. وبهذا فهو يالئم هذه الدراسة سواء من حيث موضوعها أو كفاية البيانات 53

 التي يمكن جمعها.

 ت الدراسة:ثالثاً: أدوا

ه، ثباتواعتمد الباحث على مقياس من إعداده، وذلك بعد التأكد من صدقه      

( محاور تتعلق بفاعلية برنامج تعليم الخدمة 4حيث تضمن المقياس )

ثناء ( عبارة، باست12(، وكل محور يتضمن )1االجتماعية)انظر الجدول رقم )

ة، ( عبار11حتو، على )محور الفاعلية المرتبطة بالكتاب الجامعي الذ، ي

بارات، ( ع8ومحور الفاعلية المرتبطة بجودة تقييم الطلبة الذ، يحتو، على )

بنود  (6( عبارة، كما تضمن المقياس على )43وبالتالي اشتمل المقياس على )

( 49س )عن البيانات الديمغرافية للمبحوثين، وبذلك بلغ مجموع أسئلة المقيا

اسي للتدرج الخم Likert's method قة ليكرت بنداً، واستخدم المقياس طري

 ومنكاآلتي: موافق بشدة، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق بشدة. 
ى الجدير ذكره أن الباحث قام بعكس األوزان المعيارية بهدف الحصول عل

 فاعلية تعليم الخدمة االجتماعية في الجزائر.

 صدق األداة: .1

 ن منمن  الل عرضها على عدد من المحكمي تأكد الباحث من صد، األداة     

 ذو، الخبرة واال تصاص في مجال التخصص، وتبادل الخبراء وأعضاء هيئة

، راسةالتدريس األفكار والتحليالت المتعلقة بإعادة صياغة بعض عبارات الد

ء وقد تّم إجراء بعض التعديالت على أسلوب صياغة العبارات، وبعد إجرا

 كد المحكمون صالحية أداة الدراسة.التعديالت المطلوبة أ

 ثبات األداة: .2

لفا أـاخ تم استخراج معامل ثبات هذه الدراسة باستخدام معادلــة كرونبــ    

(Cronbach Alphaوقد بلغت قيمة معامل الثبات لمجاالت األداة على ،) 

 النحو اآلتي:

 

 (1الجدول رقم )

 ــاخ ألفامعامالت ثبات الدراسة باستخدام معادلــة كرونبـ
 معامل كرونباخ ألفا المحاور الرقم

1 
دمة ة الخفاعلية برنامج تعليم الخدمة االجتماعية المرتبطة بمنهج/ مقررات إعداد طلب

 االجتماعية
0.695 

 0.758 فاعلية برنامج تعليم الخدمة االجتماعية المرتبطة بالكتاب الجامعي 2

 0.813 لمرتبطة بأساليب التدريسفاعلية برنامج تعليم الخدمة االجتماعية ا 3

 0.729 فاعلية برنامج تعليم الخدمة االجتماعية المرتبطة بجودة تقييم الطلبة 4
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ال يفي ع( أن محاور الدراسة تتمتع بمعامل ثبات 1يتضح من الجدول رقم )     

 بأغراض الدراسة الحالية.

 رابعاً: المجال البشري:

معة ي جاسة على طلبة الماستر للسنة الثانية فقام الباحث بتطبيق الدرا     

حسيبة بن بوعلي بالشلف، حيث طلب من المبحوثين تقديم تصوراتهم حول 

م االنسانية بكلية العلو  المعوقات التي تواجه برنامج تعليم الخدمة االجتماعية

 في الجامعة. واالجتماعية

 خامساً: مجتمع الدراسة:

يق ن طرلدراسة وتطبيقها على عينة احتمالية عقام الباحث بإجراء هذه ا     

 المسح االجتماعي بأسلوب الحصر الشامل على جميع طلبة الماستر للسنة

 ( طالباً وطالبة.55الثانية، وقد بلغ إجمالي مجتمع الدراسة )

 سادساً إجراءات الدراسة:

ة سانياإلن تّم تحديد مجتمع الدراسة واالتصال بالمسؤولين في كلية العلوم     

واالجتماعية في الجامعة لمناقشة موضوع البحث والحصول على موافقة 

ن للمشاركة، وبمجرد الحصول على الموافقة تّم تعيين عضو هيئة تدريس م

في  اعيةالمتخصصين في الخدمة االجتماعية في كلية العلوم اإلنسانية واالجتم

ة طلببيانات من الالجامعة كمتطوع من أجل تقديم المساعدة في عملية جمع ال

 سئلةوإدارتها، إضافة إلى توضيح طبيعة الدراسة وأهدافها، واإلجابة عن أ

 المبحوثين إن وجدت.

صول وقد تّم إجراء الدراسة وعملية جمع البيانات من الطلبة في الف     

ملية ق بعالدراسية، ومن ثم قدّم الباحث الرئيس لزميله المتطوع تعليمات تتعل

مج ى برناا علل البيانات، ومن ثم تّم تجميع كافة البيانات وإد الهالترميز وإد ا

 التحليل اإلحصائي.

 سابعاً: المعالجات اإلحصائية:

ت بعد تفريغ إجابات مجتمع الدراسة، جرى ترميزها وإد ال البيانا     

لرزمة مج اباستخدام الحاسوب، ثم تمت معالجة البيانات إحصائياً باستخدام برنا

 . ومن المعالجات اإلحصائيةSPSS)ــة للعلوم االجتماعيــة )اإلحصائي

ت رافاالمستخدمة: التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية، واالنح

 المعيارية ومعادلة كرونباخ ألفا لحساب معامل الثبات.

 :آلتيومن أجل تفسير نتائج الدراسة استخدم الباحث المتوسطات الحسابية كا

 منخفضة جداً  1.80اقل من 

 منخفضة 2.60 – 1.81من 
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 متوسطة 3.40 -2.61من 

 كبيرة  4.20 -3.41من 

 كبيرة جداً. 5.00-4.21من 

 عرض نتائج الدراسة الميدانية وتحليلها

لقةةةد عةةةرض الباحةةةث فةةةي الفصةةةول السةةةابقة الجوانةةةب النظريةةةة والجوانةةةب      

ائج ث اسةةتعراض نتةةالمنهجيةةة الميدانيةةة للدراسةةة، وفةةي هةةذا الفصةةل يتنةةاول الباحةة

 الدراسة الميدانية كما يلي:

 أوالً: وصف الخصائص الديموغرافية لمجتمع الدراسة من الطلبة:

 ة تحليلإن البيانات الشخصية والخصائص األولية تلعب دوراً هاماً في عملي     

 وتفسير نتائج الدراسة الميدانية.  

 (2جدول رقم )

ن = )حسب متغير النوع  في الجامعة يوضح توزيع مجتمع الدراسة من الطلبة

55) 

 الترتيب النسبة المئوية التكرار مستوى المتغير م المتغيرات

 النوع
 2 %25.5 14 ذكر 1

 1 %74.5 41 أنثى 2

  %100 55 المجموع

سة % من الطلبة مجتمع الدرا74.5( أن نسبة 2يتضح من الجدول رقم )     

ن الطلبة مجتمع الدراسة هم من % م25.5هن من اإلناث، في حين كانت 

 الذكور.

 (3جدول رقم )

ن يوضح توزيع مجتمع الدراسة من الطلبة في الجامعة حسب متغير فئة الس

 (55)ن = 
 الترتيب النسبة المئوية التكرار مستوى المتغير م المتغيرات

 فئات السن

 1 %72.7 40 سنة 25أقل من  1

 2 %23.6 13 سنة 30إلى أقل من  25 2

 3 %3.7 2 45الى اقل من  30من  3

  %100 55 المجموع

سة في % من الطلبة مجتمع الدرا72.7( أن نسبة 3يتضح من الجدول رقم )     

% 23.6سنة، في حين كانت نسبة  25الجامعة هي من ذو، فئات السن أقل من 

لى إ 25من الطلبة مجتمع الدراسة في الجامعات هم من ذو، فئات السن من 

من  % من الطلبة في الجامعات من ذو، فئة3.7سنة، وكانت نسبة  30من أقل 

 سنة. 45إلى أقل من  30

 (4جدول رقم )



 8العدد  4لمجلد ا                                             مجلة العلوم االجتماعية                        

 2600-6375.ت.م.ت.إ ر                                                             1112-5411ر.ت.م.ت
 

 
61 

يوضح توزيع مجتمع الدراسة من الطلبة في الجامعة حسب متغير الحالة 

 (55االجتماعية )ن = 
 الترتيب النسبة المئوية التكرار مستوى المتغير م المتغيرات

الحالة 

 االجتماعية

 1 %83.6 46 أعزب 1

 2 %16.4 9 متزوج 2

  %100 55 المجموع

سة هم % من الطلبة مجتمع الدرا83.6( أن نسبة 4يتضح من الجدول رقم )     

% من الطلبة 16.4في حين كانت نسبة  ،من غير المتزوجين )فئة أعزب(

 مجتمع الدراسة هم من فئة المتزوجين.

 (5جدول رقم )

جتمع الدراسة في الجامعة حسب متغير التخصص )ن يوضح توزيع الطلبة م

 =55) 
 الترتيب النسبة المئوية التكرار مستوى المتغير م المتغيرات

 التخصص

 2 %34.5 19  دمة اجتماعية 1

 4 %5.5 3 علم اجتماع 2

 1 %43.6 24 التنظيم والعمل 3

 3 %16.4 9 غير ذلك 4

  %100 55 المجموع

ة هم من ( أن أعلى نسبة من الطلبة مجتمع الدراس5رقم ) يتضح من الجدول     

%، في حين بلغت 43.6المتخصصين في التنظيم والعمل حيث بلغت نسبتهم 

%. في حين بلغت 34.5نسبة الطلبة من ذو، تخصص الخدمة االجتماعية 

ن %. والباقي م5.5نسبة الطلبة في الجامعة من ذو، تخصص علم االجتماع 

 مختلفة. تخصصات اجتماعية

من  رحلةتشير النسب في الجدول إلى طلبة الماستر للسنة الثانية، وهي م     

 دكتوراه(، وتعتبر هذه –ماستر  -)ليسانس LMDمراحل التكوين في نظام 

ية حضيرتالسنة الثانية واأل يرة أو سنة التخرج النهائي من الجامعة ومرحلة 

صلين ة الحاوراه(، حيث يتمكن الطلبالدكت –لما ما بعد التدرج )التكوين العالي 

يف لتوظعلى شهادة الماستر من المشاركة في مسابقات الدكتوراه أو مسابقات ا

 للمناصب النوعية والمناصب السامية.

وقد جاءت النسب على هذا النحو نظرا لعمليات التحديث السنوية التي      

ا، وقد شكل طلبة تتخذها وزارة التعليم العالي ومراجعة البرامج وتحديثه

تخصص التنظيم والعمل النسبة األكبر كونه برنامج التكوين األحدث في 

الجامعة وقد تمكن كثير من الطلبة من االلتحا، بهذا التخصص، في حين جاء 

تخصص الخدمة االجتماعية في المرتبة الثانية، وتجدر اإلشارة هنا أن عدد 
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أن بعضا من الطلبة الذين يتحصلون  الطلبة الملتحقين يكون تقريبا متساويا إال

 على فرص للعمل يفضلون العمل على الدراسة .

أنها تعود إلى طلبة تخصصات سابقة يتابعون  16.4%وتشير نسبة      

متأ رين استكمال بعض الديون لنيل شهادة الماستر، ونذكر منهم طلبة 

 و،.ع الترباأل صائي االجتماعي وطلبة علم اإلجرام وطلبة من علم االجتما

 استريعد تخصص الجامعات الجزائرية مقاعد بيداغوجية للتكوين في الم     

وجي حسب احتياجات الدولة في سو، العمل مع مراعاة قدرة التأطير البيداغ

 واإلشراف العلمي بالجامعة.

 (6جدول رقم )

 يوضح توزيع الطلبة مجتمع الدراسة في الجامعة حسب متغير الحصول على

 (55دريبية في الخدمة االجتماعية )ن = دورات ت

 م المتغيرات
مستوى 

 المتغير
 التكرار

النسبة 

 المئوية
 الترتيب

هل حصلت على دورات تدريبية في الخدمة 
 االجتماعية في الجامعة

 2 %1.8 1 نعم 1

 1 %98.2 54 ال 2

  %100 55 المجموع

سة لم مجتمع الدرا الطلبة% من 98.2( أن نسبة 6يتضح من الجدول رقم )     

 ، في حين كانت نسبةيحصلوا على دورات تدريبية في الخدمة االجتماعية

ة على دورات تدريبي % من الطلبة مجتمع الدراسة قد سبق لهم الحصول1.8

 في الخدمة االجتماعية.

ويفسر الباحث عدم حصول الطلبة على دورات تدريبية في الخدمة     

م ؤكد عدما يمى عدم االهتمام بالتعليم المستمر لهم، االجتماعية إنما قد يعود إل

توى وجود معايير لتطوير البرامج التعليمية للخدمة االجتماعية على المس

في  طلبةالوطني، إضافة إلى ذلك، يالحظ أن عدم إظهار الرغبة الذاتية لدى ال

ني طالو تمكين أنفسهم وتطوير ذاتهم بما يتالءم مع المستجدات على المستويين

امهم ة مهوالدولي ضمن متطلبات اإلعداد األكاديمي قد يؤثر على أدائهم وفاعلي

ابط التروفي العمل مع أنسا، التعامل. كذلك، قد يعود السبب إلى قلة التفاعل 

 على المستويين الوطني والدولي مما يحرم الطلبة من فرصة الحصول على

ر مستمد أشكال التعليم الدورات تدريبية مرتبطة في الخدمة االجتماعية كأح

 لهم.
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 عية فيجتماثانياً: النتائج المرتبطة بفاعلية مقررات برنامج تعليم الخدمة اال

 جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف في الجزائر من وجهة نظر الطلبة:

ة المحور األول: تقييم فاعلية مقررات برنامج تعليم الخدمة االجتماعي

 د طلبة الخدمة االجتماعيةالمرتبطة بمنهج/مقررات إعدا

ة يتضح من الجدول الخاص باستجابات مجتمع الدراسة من الطلبة أن فاعلي

 تعليم الخدمة االجتماعية المرتبطة بمنهج/مقررات إعداد طلبة الخدمة

ت فقرااالجتماعية كانت جميعها منخفضة، فقد تراوحت المتوسطات الحسابية لل

قرة التي حصلت على أعلى متوسط (، وأن الف2.54( إلى )1.91ما بين )

جتماعية ( والتي نصها )قصور برامج تعليم الخدمة اال2حسابي هي الفقرة رقم )

ة لخدماعلى تنمية المعارف فقط دون المهارات يؤثر سلباً على مخرجات تعليم 

( ونسبة مئوية 2.54االجتماعية(، حيث حصلت على متوسط حسابي )

م على أدنى متوسط حسابي هي الفقرة رق %(، وأن الفقرة التي حصلت50.8)

ور، د( والتي نصها )قلة مراجعة مناهج تعليم الخدمة االجتماعية بشكل 11)

وسط يؤثر سلباً على مخرجات تعليم الخدمة االجتماعية(، حيث حصلت على مت

د (، وتشير هذه النتيجة إلى أن توكي%38.2( ونسبة مئوية )1.91حسابي )

بة د طللخدمة االجتماعية المرتبطة بمنهج/مقررات إعداجودة تعليم وممارسة ا

لغ الخدمة االجتماعية كانت منخفضة، وذلك بداللة الدرجة الكلية التي ب

 (.%42.6(  نسبتها المئوية )2.13متوسطها الحسابي )

امج أشارت النتائج أن السبب في ذلك يعود في الترتيب األول إلى قصور بر

يز ترك لى تنمية المعارف فقط دون المهارات، قلةتعليم الخدمة االجتماعية ع

ة لخدمالمقررات على الجانب الوقائي والتنمو،، تدني مناسبة مناهج تعليم ا

ا االجتماعية في تأهيل أ صائي اجتماعي، ضعف المقررات من حيث احتوائه

ة ماعيعلى البناء المهار، التطبيقي، قلة تعديل مناهج تعليم الخدمة االجت

 تعليم ناهجبما يتوافق مع نتائج البحوث العلمية، التقصير في تقويم م باستمرار

طار الخدمة االجتماعية باستمرار بما يتناسب مع سو، العمل، واعتماد اإل

ة لخدمالنظر، على عدد  محدود من النظريات يؤثر سلباً على مخرجات تعليم ا

 االجتماعية.

( التي أشارت إلى ضرورة 2006وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة حمزة )

إعادة النظر بمناهج ومقررات الخدمة االجتماعية والمراجعة المستمرة لها كي 

تتالءم مع المتغيرات المعاصرة، وأن تشتمل المقررات الدراسية على جانب 

عملي/ تدريبي لكل المعارف واألسس النظرية واألساليب الفنية لتدريب الطالب 

المهارات التطبيقية حولها، كما أكدت أهمية األ ذ  على تلك المعارف وإكسابه

بمبدأ التعليم المستمر لأل صائيين االجتماعيين في كافة مجاالت الممارسة 
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(، كما أنها تتفق مع دراسة كواكو هويد، 11، ص، 2006المهنية)حمزة، 

(، والتي أكدت أن أهم 2006)  Kwaku Osei-Hwedie, et alوأ رون

ه ممارسة الخدمة االجتماعية في الدول النامية، هي المشكالت التي تواج

االفتراضات النظرية ونماذج الممارسة الغربية التى ال تتالءم وظروف 

 .(Osei-Hwedie et al., 2006, p. 113)ومشكالت تلك الدول

جة ( والتي أشارت إلى حا2013وتتفق كذلك مع دراسة العضايلة والحديد، )

ن اعية إلى زيادة في الساعات المعتمدة، وأمساقات تخصص الخدمة االجتم

 مفردات مساقات تخصص الخدمة االجتماعية متدا لة )مكررة(، إضافة إلى

 (.787، ص، 2013عدم التوصيف الدقيق للمساقات)العضايلة، الحديد،، 

في  خدمةوتتفق النتيجة مع دراسة حلمي التي أظهرت عدم مناسبة المناهج المست

يجة (، كما أنها تتفق مع نت33، ص، 1998اعية)حلمي، تعليم الخدمة االجتم

 الدراسة منصور التي بينت أن برامج الدراسات العليا تخصص  دمة الفرد 

ب يشبع حاجات الطالب المعرفية مما له انعكاسات سلبية على قدرات الطال

 (.1471، ص، 1998المعرفية وكفاءتهم األكاديمية)منصور، 

عليم وى تراسة  ليل التي انتهت نتائجها إلى أن محتكما أنها تتفق مع نتيجة د

ت طلباالخدمة االجتماعية يحتاج إلى إحداث تغيير وتطوير لكي يتناسب مع مت

، 2000ومستقبل الممارسة في مجاالت الرعاية االجتماعية والتنمية) ليل، 

ليم (، كما أنها تتفق مع نتيجة دراسة ناجي التي أكدت أن برامج تع77ص، 

ي ة االجتماعية بوضعها الحالي ال تساهم في إعداد أ صائي اجتماعالخدم

 (.12، ص، 2000كفء)ناجي، 

كما تتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة الفرماو، التي كشفت أهمية إعداد 

توصيف للمقررات الدراسية يتمشى مع متطلبات سو، العمل والتغيرات 

، ص، 2005ماتية)الفرماو،، المعاصرة في المجتمع والثورة المعرفية والمعلو

(، كما تتفق مع نتيجة دراسة  الد عبد هللا التي بينت ضعف في اإلعداد 3515

المهني لطالب الخدمة االجتماعية والمتصل بمحددات األ القيات والمسؤوليات 

(، وتتفق مع نتيجة دراسة حمزة التي كشفت 780، ص، 2006المهنية)عبد هللا، 

الدراسية على جانب عملي/تدريبي لكل المعارف ضرورة اشتمال المقررات 

واألسس النظرية واألساليب الفنية لتدريب الطالب على تلك المعارف وإكسابه 

(، كما أنها تتفق مع دراسة 11، ص، 2006المهارات التطبيقية حولها )حمزة، 

أبو غمجة التي أشارت إلى وجود بعض جوانب القصور في برامج اإلعداد 

ائي االجتماعي والتي تحول دون تحقيقها ألهدافها سواء ما تعلق المهني لأل ص

منها باإلعداد النظر، دا ل الكليات التطبيقية والمؤسسات التعليمية األ رى 
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ذات العالقة، أو اإلعداد التطبيقي دا ل المؤسسات التدريبية)أبو غمجة، 

 (.72، ص، 2008

ية يم الخدمة االجتماعالمحور الثاني: تقييم فاعلية مقررات برنامج تعل

 المرتبطة بالكتاب الجامعي 

ة يتضح من الجدول الخاص باستجابات مجتمع الدراسة من الطلبة أن فاعلي

ا ميعهجتعليم الخدمة االجتماعية المرتبطة المرتبطة بالكتاب الجامعي كانت 

 ( إلى1.96منخفضة، فقد تراوحت المتوسطات الحسابية للفقرات ما بين )

 ن الفقرة التي حصلت على أعلى متوسط حسابي هي الفقرة رقم(، وأ2.49)

 سلباً  ( والتي نصها )ارتفاع اسعار كتب مقررات الخدمة االجتماعية يؤثر11)

على مخرجات تعليم الخدمة االجتماعية(، حيث حصلت على متوسط حسابي 

 (، وان الفقرة التي حصلت على أدنى متوسط%49.8( ونسبة مئوية )2.49)

( والتي نصها )ا تيار عضو هيئة التدريس 1هي الفقرة رقم )حسابي 

 لموضوعات المقرر التي يدرسها دون  طة واضحة يؤثر سلباً على مخرجات

 ( ونسبة1.96تعليم الخدمة االجتماعية(، حيث حصلت على متوسط حسابي )

ة (، وتشير هذه النتيجة إلى أن توكيد جودة تعليم وممارس%39.2مئوية )

 اللةجتماعية المرتبطة بالكتاب الجامعي كانت منخفضة، وذلك بدالخدمة اال

 %(.44.2(  نسبتها المئوية )2.21الدرجة الكلية التي بلغ متوسطها الحسابي )

دمة الخ أشارت النتائج  أن السبب في ذلك يعود إلى ارتفاع أسعار كتب مقررات

ية، ماعدمة االجتاالجتماعية، انخفاض االهتمام بمراجعة األدب العلمي في الخ

وء سية، تراجع ارتباط مناهج تعليم الخدمة االجتماعية بواقع الممارسة المهن

لمية الع طباعة مقررات تعليم الخدمة االجتماعية، التكرار والحشو في المراجع

، قلة اعيةللخدمة االجتماعية، قلة وجود مناهج معتمدة في تعليم الخدمة االجتم

ندرة وجود  ي للمراجع العلمية في الخدمة االجتماعية،االهتمام بالتأليف الجماع

 اعيةتوصيف مقرر مقنن لكل منهج و ضعف فاعلية مناهج تعليم الخدمة االجتم

 عليمتفي إعداد  ريجين على مستوى عال من الكفاءة يؤثر سلباً على مخرجات 

 الخدمة االجتماعية.

أشارت إلى أن جهود ( التي 2005وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة عويس )

تطوير مناهج الخدمة االجتماعية اقتصرت على حذف أو إضافة لمقررات 

مجتمعة، كذلك تحتاج محتويات المقررات إلى مراجعة لتنقيتها من التكرار 

(، كما وتتفق مع دراسة كواكو 61، ص، 2005والمد والتدا ل)عويس، 

تي أكدت أن (، وال2006)، Kwaku Osei-Hwedie, et alهويد، وآ رون

أهم المشكالت التي تواجه ممارسة الخدمة االجتماعية في الدول النامية، هي 
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االفتراضات النظرية ونماذج الممارسة الغربية التى ال تتالءم وظروف 

 .(Osei-Hwedie et al., 2006, p. 569)ومشكالت تلك الدول

 إمداد حد قف عندوتتفق مع نتيجة دراسة  ليل التي كشفت أن العملية التعليمية ت

قق ي تحالطالب بالمعلومات فقط دون تزويدهم بالمهارات والطر، والوسائل الت

نها (، كما أ417، ص، 2003لهم إشباع تلك االحتياجات من المهارات) ليل، 

ية لعملتتفق مع دراسة صاد، التي كشفت أن محتوى المناهج ينقصه التطبيقات ا

جيا كنولوالمقررات إلى استخدام وسائل التوتركيزه على نقل المعارف، وافتقار 

 ، ص،2005الحديثة، ثم التدا ل والتكرار في كثير من المقررات)صاد،، 

(، كذلك تتفق مع نتيجة دراسة الفرماو، التي كشفت ضرورة تقييم 1561

، ص، 2005الكتب الدراسية في مدى مطابقتها لتوصيف المقررات)الفرماو،، 

3515.) 

ية ييم فاعلية مقررات برنامج تعليم الخدمة االجتماعالمحور الثالث: تق

 المرتبطة بأساليب التدريس 

ة باستجابات مجتمع الدراسة من الطلبة أن فاعلي يتضح من الجدول الخاص

ضة منخفتعليم الخدمة االجتماعية المرتبطة بأساليب التدريس كانت ما بين ال

( 1.73للفقرات ما بين )والمنخفضة جداً، فقد تراوحت المتوسطات الحسابية 

رقم  (، وأن الفقرة التي حصلت على أعلى متوسط حسابي هي الفقرة2.20إلى )

ية جتماعمة اال( والتي نصها )قلة توافر األبنية والمنشآت المستقلة لتعليم الخد4)

وسط يؤثر سلباً على مخرجات تعليم الخدمة االجتماعية(، حيث حصلت على مت

(، وأن الفقرة التي حصلت على أدنى %44ية )( ونسبة مئو2.20حسابي )

امل ( والتي نصها )نقص المهارات في التع11متوسط حسابي هي الفقرة رقم )

ً على مخرجات تعليم الخدمة  مع وسائل التكنولوجيا الحديثة يؤثر سلبا

( ونسبة مئوية 1.73االجتماعية(، حيث حصلت على متوسط حسابي )

مة لى أن توكيد جودة تعليم وممارسة الخد%(، وتشير هذه النتيجة إ34.6)

 درجةاالجتماعية المرتبطة بأساليب التدريس كانت منخفضة، وذلك بداللة ال

 (.%40.4(  نسبتها المئوية )2.02الكلية التي بلغ متوسطها الحسابي )

ولقد أشارت النتائج أن السبب في ذلك يعود إلى قلة توافر األبنية والمنشآت 

الخدمة االجتماعية، صعوبة توافر معامل الحاسوب لطلبة  المستقلة لتعليم

الخدمة االجتماعية، وجود سلبيات في تدريس مناهج البحث وتطبيقاتها، صعوبة 

توافر معامل لغات في تعليم الخدمة االجتماعية، استخدام أساليب تقليدية في 

لمحاضرات، تعليم الخدمة االجتماعية، قلة استخدام الوسائل الحديثة في تقديم ا

قلة مرونة االدارة واستجابتها مع طلبة الخدمة االجتماعية، تراجع تأهيل قاعات 

المحاضرات، غياب التنوع في أساليب التدريس واعتمادها على المحاضرات، 



 8العدد  4لمجلد ا                                             مجلة العلوم االجتماعية                        

 2600-6375.ت.م.ت.إ ر                                                             1112-5411ر.ت.م.ت
 

 
67 

وندرة إتاحة المناخ االبتكار، للطلبة من  الل المناقشة والحوار يؤثر سلباً على 

 .مخرجات تعليم الخدمة االجتماعية

ي (، التي أشارت إلى ضرورة سع2006وتتفق هذه النتيجة مع دراسة حمزة )

ة لخدمالمؤسسات التعليمية في مجتمعاتنا العربية بصفة عامة، وفي المجال ا

مية االجتماعية  اصة للحصول على االعتمادية األكاديمية للبرامج التعلي

 ا، كما كشفتالمختلفة سواء على مستوى البكالوريوس أو الدراسات العلي

ة ضرورة التقويم المستمر لعملية اإلعداد األكاديمي بعناصرها المختلف

ت )المقررات، الطالب، األساتذة، المراجع والمصادر العلمية، التكنيكا

 (.11، ص، 2006واألساليب المهنية()حمزة، 

 ,Auslander, Gail, K. & Cohenوتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة 

Miriam. E ي كشفت ضرورة تحويل نظام المعلومات في أقسام الخدمة الت

االجتماعية للعمل بالكمبيوتر والذ، يسهل عمليات التقدير والتمويل 

 .Auslander & Cohen, 1992, p)والمخرجات بصورة مرتفعة الجودة

71). 

مة ستخدكما أنها تتفق مع دراسة حلمي التي أظهرت عدم مناسبة األساليب الم 

سة (. كذلك تتفق مع درا33، ص، 1998لخدمة االجتماعية)حلمي، في تعليم ا

عكس الفرماو، التي بينت انخفاض مستوى األداء للمنظم االجتماعي والذ، ي

نها مستوى جودة متدني للمنظم االجتماعي يرجع لمجموعة من العوامل من ضم

سة (. كما أنها تتفق مع درا940، ص، 2001اإلعداد األكاديمي)الفرماو،، 

 على صاد، التي بينت أن محتوى المناهج ينقصه التطبيقات العملية وتركيزه

، كما ديثةنقل المعارف، وإفتقار المقررات إلى استخدام وسائل التكنولوجيا الح

، ص، 2005أوضحت النتائج استخدام المحاضرة بشكلها التقليد،)صاد،، 

1561.) 

ة عليم مهارات الخدمكما أنها تتفق مع دراسة الدماطي التي أظهرت أن ت

م تعلياالجتماعية الحالي تعتمد على التلقين فقط في شرح المهارات، وأن ال

الحالي لمهارات الخدمة االجتماعية ال يحقق جودة تعليم الخدمة 

لزبير ا(، كما أنها تتفق مع نتيجة دراسة 42، ص، 2008االجتماعية)الدماطي، 

ا هو مية ليس بالمستوى الجيد، والتي كشفت أن جودة تعليم الخدمة االجتماع

، 2009يتوجب معه المزيد من االهتمام باإلعداد المناسب للطالب)الزبير، 

 (.1414ص، 

ية المحور الرابع: تقييم فاعلية مقررات برنامج تعليم الخدمة االجتماع

 المرتبطة بجودة تقييم الطلبة 
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 أن فاعلية يتضح من الجدول الخاص باستجابات مجتمع الدراسة من الطلبة

فضة، منخ تعليم الخدمة االجتماعية المرتبطة بجودة تقييم الطلبة كانت جميعها

وأن  (،2.36( إلى )1.89فقد تراوحت المتوسطات الحسابية للفقرات ما بين )

صها ( والتي ن8الفقرة التي حصلت على أعلى متوسط حسابي هي الفقرة رقم )

بارات شفوية لطلبة الخدمة )تراجع االهتمام بتشكيل لجان الجراء ا ت

ً على مخرجات تعليم الخدمة االجتماعية(، حيث  صلت حاالجتماعية يؤثر سلبا

ت (، وأن الفقرة التي حصل%47.2( ونسبة مئوية )2.36على متوسط حسابي )

ام ( والتي نصها )ندرة وجود نظ2على أدنى متوسط حسابي هي الفقرة رقم )

ً على مخرجات تعليم الخدمة امتحانات يقيس قدرات الطلبة يؤثر  سلبا

( ونسبة مئوية 1.89االجتماعية(، حيث حصلت على متوسط حسابي )

مة %(، وتشير هذه النتيجة إلى أن توكيد جودة تعليم وممارسة الخد37.8)

رجة الد االجتماعية المرتبطة بجودة تقييم الطلبة كانت منخفضة، وذلك بداللة

 (.%41(  نسبتها المئوية )2.05)الكلية التي بلغ متوسطها الحسابي 

جراء ان إلأشارت النتائج أن السبب في ذلك يعود إلى تراجع االهتمام بتشكيل لج

ة لخدماا تبارات شفوية لطلبة الخدمة االجتماعية، نظام أعمال السنة لطلبة 

جود واالجتماعية، ضعف تطوير االمتحانات بما يسمح بالتفكير العلمي، قلة 

ة قبول طلبة الخدمة االجتماعية، قلة التنوع في أنظم معايير واضحة في

ة لطلبااالمتحانات، انخفاض االهتمام بإجراء ا تبارات دورية قصيرة لتقييم 

 ة. الل الفصل الدراسي يؤثر سلباً على مخرجات تعليم الخدمة االجتماعي

 ,Moore, Linda, S. & Urwinوتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة 

Charlene, A.  التي كشفت أهمية الدقة في ا تيار طالب الخدمة االجتماعية

(، Moore & Urwin, 1990, p. 113)من  الل ممارسة حارس البوابة

كذلك تتفق مع نتيجة دراسة محمد التي كشفت أن األساليب التقويمية التي 

(، 797، ص، 2006يستخدمها أستاذ المقرر في تقويم الطالب منخفضة)محمد، 

التي بينت الحاجة إلى تطوير  Robert, Green, et alضاً مع دراسة وتتفق أي

 .Green et al., 2006, p)نظم لتقييم  ريجي كليات الخدمة االجتماعية.

135) 

ي فعية التصور المقترح لتحقيق فاعلية مقررات برنامج تعليم الخدمة االجتما

 جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف في الجزائر:

ً م      نه من رت عن الدراسة الميدانية التي قام بها الباحث، وما أسفانطالقا

 نتائج، يمكن وضع مجموعة من االستنتاجات كاآلتي:

 عدادإالمحور األول: فاعلية برنامج تعليم الخدمة المرتبطة بمنهج/مقررات 

 طلبة الخدمة االجتماعية:
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 ما بية التحسين المستمر للخطط الدراسية ومناهج تعليم الخدمة االجتماع

ب ترتييتوافق مع المقارنات المرجعية لبرنامج الخدمة االجتماعية ذات ال

 المتقدم بالجامعات العالمية  .

 جات حتياالتقويم الدور، لمناهج تعليم الخدمة االجتماعية بما يتناسب مع ا

 سو، العمل.

  ضرورة إعادة النظر بمناهج ومقررات الخدمة االجتماعية والمراجعة

رات ا كي تتالءم مع المتغيرات المعاصرة، وأن تشتمل المقرالمستمرة له

الدراسية على جانب عملي/ تدريبي لكل المعارف واألسس النظرية 

ات واألساليب الفنية لتدريب الطالب على تلك المعارف وإكسابه المهار

مر التطبيقية حولها، والتأكيد على أهمية األ ذ بمبدأ التعليم المست

 ماعيين في كافة مجاالت الممارسة المهنية.لأل صائيين االجت

اب الكتالمحور الثاني: فاعلية برنامج تعليم الخدمة االجتماعية المرتبطة ب

 الجامعي:

 .ربط مناهج تعليم الخدمة االجتماعية بواقع الممارسة المهنية 

  إلزام عضو هيئة التدريس بوضع  طة دراسية لمقررات الخدمة

 االجتماعية. 

 ستوىتمر لمناهج الخدمة االجتماعية  إلعداد  ريجين على مالتطوير المس 

ؤثر مع مراعاة عدم التكرار والحشو في المراجع مما ي، عال من الكفاءة

 ايجابياً على برنامج الخدمة االجتماعية.

يب أسالالمحور الثالث: فاعلية برنامج تعليم الخدمة االجتماعية المرتبطة ب

 التدريس

 في  ديثةدريس واعتماده األساليب واالستراتيجيات الحالتنوع في أساليب الت

 التدريس باإلضافة إلى المحاضرات.

   توفير مختبرات  الحاسوب لطلبة الخدمة االجتماعية والتركيز على

 استخدام الوسائل الحديثة في تقديم المحاضرات.

 .مرونة اإلدارة واستجاباتها الحتياجات طلبة الخدمة االجتماعية 

 تدريس مناهج البحث وتطبيقاتها . التركيز في 

 . توفير األبنية والمنشآت المستقلة لتعليم الخدمة االجتماعية 

  ،دورهبإتاحة المناخ االبتكار، للطلبة من  الل المناقشة والحوار والذ 

 يؤثر إيجابياً على مخرجات تعليم الخدمة االجتماعية.

 تقييم جودةاعية المرتبطة بالمحور الرابع: فاعلية برنامج تعليم الخدمة االجتم

 الطلبة:
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 ية تشكيل لجان إلجراء ا تبارات موضوعية لقبول طلبة الخدمة االجتماع

 للتأكد من مدى استعدادهم الشخصي والمهني لممارسة المهنة .

 االهتمام بإجراء ا تبارات دورية قصيرة لتقييم الطلبة  الل الفصل 

 الدراسي .

 ما يسمح بالتفكير العلمي ووضع تطوير وتنوع أنظمة االمتحانات ب

 ا تبارات موضوعية.

 تصميم/ صياغة معايير واضحة ومعلنة لقبول طلبة الخدمة االجتماعية. 

 المصادر والمراجع:

ين، اإلعداد المهني لأل صائيين االجتماعي(. 2008أبو غمجة، نصر الدين ) -
الة رس، دراسة تقويمية لكليات ومعاهد الخدمة االجتماعية بمدينة طرابلس

يا، ح، ليبلفاتماجستير، غير منشورة. كلية العلوم االجتماعية التطبيقية، جامعة ا

72. 

، اإلدارة المدرسية في مطلع القرن الحاد(. 2003أحمد، أحمد ابراهيم ) -
 .261، القاهرة، دار الفكر العربي، والعشرين

ي ف(. معوقات استخدام األ صائيين لالتجاهات الحديثة 2006أحمد، حنان ) -

 مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية دمة الفرد في المجال المدرسي، 

-647 (، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة حلوان،2)20والعلوم اإلنسانية، 

690. 

ي للتعليم المجلس القوم(. 2001-2000تحقيق الجودة الشاملة في التعليم العام ) -
 .36، القاهرة، لعشرونوالبحث العلمي والتكنولوجيا، الدورة الثامنة وا

، 5، ط طر، البحث االجتماعي(. 2004الجوهر،، محمد، الخريجي، عبد هللا ) -

 .125مطبعة العمرانية لألوفست، القاهرة، 

لخدمة ا(. تعليم  دمة الفرد في المجتمعات النامية، مجلة 1998ناهد ) حلمي، -

 .33االجتماعية، الجمعية المصرية لأل صائيين االجتماعيين، 

 ، دارالبحث في الخدمة االجتماعية كفكر وتطبيق(. 1993او،، رياض )حمز -

 .55الحكيم للطباعة والنشر، القاهرة، 

درسي (. المتطلبات المعرفية لأل صائي االجتماعي الم2006حمزة، إبراهيم ) -

عية جتماكمؤشر لجودة تعليم الخدمة االجتماعية، مجلة دراسات في الخدمة اال

 .42-11(، 1)21والعلوم اإلنسانية، 

جتماعية تعليم الخدمة االجتماعية ومستقبل الرعاية اال(. 2000 ليل، عرفات ) -
عة ، المؤتمر السنو، الحاد، عشر، كلية الخدمة االجتماعية، جامفي مصر

 .77القاهرة، فرع الفيوم، مايو، 
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دراسة  واقع التدريب الميداني لطالب الدراسات العليا:(. 2003 ليل، هيام ) -
مي ، جامعة حلوان، المؤتمر العلمطبقة بكلية الخدمة االجتماعيةوصفية 

 .417الخامس عشر، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة حلوان، مارس، 

لى تطبيقات الحكومة اإللكترونية: دراسة ميدانية ع(. 2005درويش، علي ) -
ايف ن، رسالة ماجستير، غير منشورة، جامعة إدارة الجنسية واإلقامة بدبي

 .85بية للعلوم األمنية، الرياض، المملكة العربية السعودية، العر

 برنامج تدريب مقترح لتحسين صورة(. 2008الدماطي، محمد عبد القادر ) -
لخدمة الية ، المؤتمر العلمي األول، كتعليم مهارات الخدمة االجتماعية للطالب

 .42االجتماعية، جامعة أسيوط، فبراير، 

ى المعوقات التي تواجه جمعية المحافظة عل. (1999دندراو،، علي عباس ) -
مر لمؤتا، المجلد الثالث، نظافة البيئة بأسوان في تحقيق األهداف التنموية

 .53 العلمي الدولي الثاني عشر، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة حلوان،

، 7، طالعلم والبحث العلمي )دراسة في مناهج العلوم((. 2004رشوان، حسين ) -

 .118جامعي الحديث، اإلسكندرية، جمهورية مصر العربية، المكتب ال

عليم ت(. تصور مقترح لتحقيق مزيد من الجودة في 2009الزبير، فوزية سبيت ) -

خدمة مجلة دراسات في الالخدمة االجتماعية على مستوى الدراسات العليا، 

معة جا (، كلية الخدمة االجتماعية،3)26االجتماعية والعلوم اإلنسانية، 

 .1489-1414لوان، ح

، ةقاموس الخدمة االجتماعية والخدمات االجتماعي(. 2000السكر،، أحمد ) -
 .117دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، 

ات نحو تصور لجودة تعليم الدراسات العليا بمؤسس(. 2005صاد،، تومادر ) -
ية كلاه بتعليم الخدمة االجتماعية بالتطبيق على مرحلتي الماجستير والدكتور

ية ، المؤتمر العلمي الثامن عشر، كلجامعة حلوان –الخدمة االجتماعية 

 .1561-1517الخدمة االجتماعية، جامعة حلوان، 

عاية رمعوقات العمل مع الحاالت الفردية بأجهزة (. 2008عبد العال، أيمن ) -
 ، المؤتمر العلمي الدولي الحاد، والعشرون للخدمةالشباب بالجامعات

لمجلد ر، الخدمة االجتماعية والرعاية اإلنسانية في مجتمع متغياالجتماعية، ا

 .514الثاني، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة حلوان، 

ثقافة ، دار الالبحث في الخدمة االجتماعية(. 1998عبد العال، عبد الحليم ) -

 .66للطباعة والنشر، القاهرة، 

ل لتحقيق سة المهنية كمد االلتزام بأ القيات الممار(. 2006عبد هللا،  الد ) -
ة ، المؤتمر العلمي التاسع عشر، كلية الخدمتعليم الخدمة االجتماعية

 .780االجتماعية، جامعة حلوان، مارس، 
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رد المد ل إلى  دمة الف(. 1995عثمان، عبد الفتاح، السيد، علي الدين ) -
 .98، مكتبة عين شمس، القاهرة، المعاصرة

 وقات أداء المنظم االجتماعي لدوره فيمع(. 2009عز الدين، إبراهيم ) -
ن، عشرو، المؤتمر العلمي السنو، المؤسسات رعاية األطفال المعاقين ذهنياً 

ة محليالخدمة االجتماعية ومشكالت الشباب في ضوء المتغيرات العالمية وال

 .6الحديثة، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة الفيوم، 

ماعية في (. اتجاهات طلبة الخدمة االجت2013العضايلة، لبنى، الحديد،، هناء ) -

نية إلنسادراسات، العلوم اجامعة البلقاء التطبيقية نحو تخصصهم األكاديمي، 

 .806-787(، 3)40واالجتماعية، 

يق على رؤية تقويمية لتعليم الخدمة االجتماعية بالتطب(. 2008عنان، محمد ) -
 سنو،مؤتمر العلمي ال، المحور المقررات الدراسية بجامعة السلطان قابوس

طار التاسع عشر، الخدمة االجتماعية ورعاية الفئات المعرضة للخطر في إ

 . 1 يوم،المتغيرات المحلية والعالمية، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة الف

مؤشرات تطوير مناهج الخدمة االجتماعية في مصر (. 2005عويس، محمد ) -
اهد مؤتمر العلمي للجنة قطاع مع، بحث منشور، العند مستوى البكالوريوس

ي لعالاالخدمة االجتماعية،  الخدمة االجتماعية وقضايا اإلصالح ، المعهد 

 .61للخدمة االجتماعية ببور سعيد، إبريل، 

جودة المنظم االجتماعي: دراسة مطبقة على (. 2001الفرماو،، مصطفى ) -
ظيم ممارسة تنعينة من األ صائيين االجتماعيين العاملين في بعض مجاالت 

ة ، المؤتمر العلمي الرابع عشر، كلية الخدمالمجتمع بمحافظة القاهرة

 .940االجتماعية، جامعة حلوان، مارس، 

إصالح تعليم الخدمة االجتماعية: الواقع (. 2005الفرماو،، مصطفى ) -
 امعة، المؤتمر العلمي الثامن عشر، كلية الخدمة االجتماعية، جوالمأمول

 .3515حلوان، 

معوقات ممارسة اإلرشاد الجماعي بالمجال (. 2006حفوظ، ماجد، )م -
 علمي، المجلد األول، المؤتمر الالمدرسي وإطار تصوير، مقترح لمواجهتها

 .465الدولي الخامس عشر، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة حلوان، 

ت (. جودة تدريب طالب الخدمة االجتماعية على مهارا2006محمد، إيمان ) -

مجلة  وان،رسة المهنية: دراسة مطبقة بكلية الخدمة االجتماعية جامعة حلالمما

دمة (، كلية الخ2)20دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية، 

 .797جامعة حلوان،  االجتماعية،
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الحاجات المعرفية والتدريبية لطالب الدراسات (. 1998منصور، حمد، ) -
 ر السنو، الحاد، عشر، كلية الخدمة، المؤتمالعليا تخصص  دمة الفرد

 .1471االجتماعية، جامعة حلوان، إبريل، 

من  دراسة -الخدمة االجتماعية: المستقبل والتحديات (. 2000ناجي، أحمد ) -
، ةوجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ببعض كليات ومعاهد الخدمة االجتماعي

رع فة، امعة القاهرالمؤتمر السنو، الحاد، عشر، كلية الخدمة االجتماعية، ج

 .12الفيوم، مايو، 

مة التفكير العلمي والتفكير النقد، في بحوث الخد(. 2003النمر، محمد ) -
 .53، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، االجتماعية
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