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امللخص
يعترب اجملال املدرسي من أهم جماالت ممارسة اخلدمة االجتماعية ،ويعتمد اإلعداد املهين لألخصائي االجتماعي على دراسة مقررات مهنية
أساسية وبعض املقررات التأسيسية (العلوم البينية) .وقد زاد اعتماد اخلدمة االجتماعية يف السنوات األخرية على معارف العلوم األخرى
لكي تتم عملية االعداد املهين على افضل صورة ممكنة.
وعلى الرغم من دراسة االخصائي االجتماعي لبعض العلوم البينية املهمة إال أنه ال يعرف كيف يستخدمها أو يبين عليها أو ينميها .وهذا
ما دفع فريق البحث إىل إجراء دراسة استطالعية على بعض األخصائيني االجتماعيني العاملني باجملال املدرسي يف والية السيب للتعرف
على الصعوبات اليت تواجه استفادتهم من معطيات العلوم البينية املرتبطة أثناء ممارستهم املهنية.
وقد اعتمدت الدراسة على الدراسة الوصفية حتليلية باستخدام منهج املسح االجتماعي بالعينة من خالل استمارة استبيان الكرتونية
مطبقة على األخصائيني االجتماعيني العاملني باجملال املدرسي بوالية السيب.
وقد توصلت الدراسة إىل جمموعة من الصعوبات اليت تواجه االخصائيني االجتماعيني يف مدى استفادتهم من معطيات العلوم البينية
أثناء ممارستهم املهنية منها صعوبات ترجع إىل اإلعداد املهين لألخصائي االجتماعي ،صعوبات ترجع إىل إدارة املدرسة ،صعوبات ترجع إىل
املدرسة نفسها وإمكانياتها ،وأخرياً صعوبات ترجع إىل األخصائي االجتماعي نفسه.
واقرتحت الدراسة جمموعة من التوصيات من أهمها ضرورة تدريب طالب اخلدمة االجتماعية على إجراء حبوث تتناول العالقات البينية
بني اخلدمة االجتماعية والعلوم البينية املرتبطة ومدى استفادتهم منها.
الكلمات الدالة :األخصائيني االجتماعيني ،اخلدمة االجتماعية ،اجملال املدرسي ،املمارسة املهنية.

Obstacles Faced by Social Workers in Trying to Benefit from Other Sciences
Related to Social Service during their Professional Practice in Schools
Abdel Rahman Sofy Osman, Mohamed Mohamed Elsherbiny and Mohammed Nasser Al-Saqri

Abstract

Although social workers may have studied some important interdisciplinary sciences, they do not know how to
use or apply them. This led the research team to conduct the study on some social workers in schools in El-Seeb,
Muscat, to identify the difficulties they face while trying to benefit from interdisciplinary knowledge. The study
is considered a descriptive; data was collected through an electronic questionnaire.
The results showed that social workers encounter a number of difficulties related to the professional preparation
of social workers, school administrations, available school facilities, and finally social workers themselves.
The study also found that there is need to train social work students to conduct interdisciplinary research on
social work and related sciences.
Keywords: professional practice, school, social workers, social Work.
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مقدمة

باملعلومات واملناهج الدراسية إىل استعانتها بالعديد من التخصصات

ّ
إن بناء األمم احلديثة يتوقف على تنمية مواردها البشرية ،وعلى
ً
ً
الرغم من وجود جمموعة من العوامل اليت تلعب دورا مهما يف

اليت من شأنها اإلسهام يف حتقيق أهدافها اجلديدة ،وكان من بني
هذه التخصصات اخلدمة االجتماعية مبا هلا من عمليات وأدوار من

حتقيق التقدم والتنميةّ ،
فإن مصدر هذا التقدم والتغيري ال يوجد

شأنها متكني املتعلم من االستفادة من اخلدمات التعليمية وإكسابه

يف النظم والقوانني بقدر ما يوجد يف األفراد ،ومن هنا يربز دور

املهارات االجتماعية املختلفة (منصور.)77 :2003 ،

املدرسة وغريها من املؤسسات الرتبوية يف بناء وتنمية القوي

وتعترب اخلدمة االجتماعية مهنة فنية علمية تساعد الناس على
ً
خصوصا األسرية ومشكالت
حل املشكالت الشخصية واجلماعية

ومما ال شك فيه ّ
أن االخصائي االجتماعي مبفرده مل ولن تكون

اجملتمع احمللي ،لتحقيق مستوى من العالقات الشخصية واجلماعية

لديه القدرة يف بناء القوى البشرية ،وغرس السلوكيات اإلجيابية أو

واجملتمعية املرضية عن طريق ممارساتها وينصب تركيزها على

التعامل مع املشكالت املوجودة (يف املدرسة) ،ما دام ال يعتمد على

تقليل املشكالت يف العالقات اإلنسانية وحتسني مستويات احلياة

معطيات العلوم املرتبطة باخلدمة االجتماعية ،بل والعمل من

(.)Skidmore, 2007

خالل فريق عمل متعدد التخصصات ذي صلة بالعمل االجتماعي

كما أنها تسعي لزيادة األداء االجتماعي لألفراد سواء كانوا مبفردهم

وعمليات التنشئة االجتماعية املختلفة.

أو يف مجاعات ،بواسطة أنشطة تركز على عالقاتهم االجتماعية

وبالتالي تتناول هذه الدراسة الصعوبات اليت تواجه استفادة

اليت تشكل التفاعل بني اإلنسان وبيئته ،وتلك األنشطة ميكن

االخصائيني االجتماعيني من معطيات العلوم املرتبطة باخلدمة

جتميعها يف ثالث وظائف أساسية هي :استعادة القدرة اليت ضعفت،

االجتماعية وذلك لزيادة فعالية املماسة املهنية لالخصائي يف

تدبري املوارد الفردية واالجتماعية ،والوقاية من اختالل األداء

اجملال املدرسي.

االجتماعي (.)Compton, 1999

البشرية املنتجة.

ً
أوال  :مشكلة الدراسة

فاخلدمة االجتماعية علم وفن تقدم بواسطتها املساعدة ملن جيد

خالل العصور األوىل من تاريخ البشرية كانت احلياة يف اجملتمع

صعوبة يف التكيف وحيتاج إلي هذه املساعدة ،كما أن املساعدة تقدم
ً
أيضا ملن هم يف حالة تكيف سليم حيت ال تسوء أحواهلم وذلك

بسيطة وخرباتها حمدودة ومشاكلها قليلة ،وكان األفراد يتعلمون

بواسطة أخصائي اجتماعي يف مؤسسة اجتماعية لتنمية القيمة

أساليب احلياة نتيجة االحتكاك املستمر بالبيئة ومصاحبتهم
ً
حبثا عن الطعام أو للرعي أو للزراعة أو ألداء
آلبائهم حيثما تنقلوا

والرفاهية االجتماعية لألفراد واجلماعات يف حدود أهداف وثقافة

الشعائر الدينية ،لذلك كانوا يتعلمون من اخلربة ذاتها دون أن

اجملتمع (السيد.)87 :1995 ،
ً
ً
وميكن اعتبار اخلدمة االجتماعية نظاما اجتماعيا يساعد النظم

يكون هناك تعليم منظم مقصود.

االجتماعية املوجودة يف اجملتمع ،ويعمل على إجياد نظم اجتماعية

وعندما بدأت اجملتمعات تتطور وأخذت احلياة االجتماعية يف

جديدة ،وذلك لتحقيق املزيد من رفاهية الناس (غرايبه:2008 ،

التعقيد ،شرعت األسرة يف إجياد وسائل بديلة لتعليم أبنائها ما

.)20
اختالفا واضحاً
ً
ومما هو جدير بالذكر أن املشكالت الفردية ختتلف
ً
تبعا ملرحلة منوه ،ودرجة وعيه باملشكلة ،وموقفه
من طالب آلخر

وجاءت املدرسة لتقوم بدور كبري فى حتقيق التطور والتحسني

منها ،وتتداخل العوامل الذاتية واالجتماعية فى إحداث املشكالت

املستمر للطالب حيث يتعلمون فيها قيمة حتمل املسئولية وكذلك

التى يعانى منها الطالب.

التكيف مع متطلبات األسرة ،كما أنها الوسيلة لنقل الثقافة ،وتعترب

وال شك فى أن الطالب حيتاجون إىل الفرص إلقامة عالقات

بيئة تعليمية إجيابية ،كما أن هلا أكرب األثر فى شخصية الطالب

اجتماعية إجيابية يف املدرسة ،وعندما ال يتم إشباع احتياجاتهم

(.)Diehl,2003

االجتماعية حيدث ما يسمى بالصراع االجتماعي ،وتتكون

ويتطلب بناء اإلنسان العصري غرس جمموعة من القيم

بداخلهم العديد من املشاعر السلبية وحيدث الشعور بالوحدة

واالجتاهات واملعايري واألخالقيات واآلداب يف نفوس الطلبة على

والعزلة وتؤدي جمتمعة إىل االضطراب العقلي واجلسدي والوقوع

اختالف مستوياتهم التعليمية ،وتزويدهم حبصيلة من املعارف

فى مشكالت متعددة (.)Lauren McNamara and others :2015

واملهارات اليت متكنهم من املساهمة اإلجيابية يف صنع املستقبل،

ويواجه طالب املدرسة الكثري من املشكالت اليت تتدرج من البسيط

ومن الضروري أن تقوم املدرسة بتزويد الطلبة بأحدث املعارف

إىل املعقد وميكن لنا تصنيف املشكالت الفردية التى تواجه الطالب

العلمية وتعريفهم باملنجزات اليت حققتها العلوم البيولوجية

على النحو التاىل:

والطبيعية والرياضية وتزويدهم باملهارات العقلية والعملية اليت

 -1مشكلة النمط اإلشكالي الدائم :وهى متثل التلميذ مضطرب
ً
ً
ً
عقليا) فمشكلته تقع فى ذاته داخل
نفسيا أو
(سلوكيا أو
الشخصية

املشكالت (توفيق.)1996 ،

املدرسة كما هي خارجها قبل وبعد االلتحاق بها بل ستظل تالزمه

«ولقد أدي التغري الوظيفي يف دور املدرسة وحتويلها من مؤسسة

هذه السمة املضطربة مامل يتم عالجها.

تلقينية إىل مؤسسة اجتماعية غري قاصرة على إمداد التالميذ

 -2مشكلة النمط اإلشكالي العارض :وهو إن كان يعانى من بعض

توصل إليه اجملتمع من معرفة وعادات ومهارات وقيم ،وكان هذا
االهتمام بداية لظهور مستوى معني من الرتبية املقصودة.

تساعدهم على التجديد واالبتكار وتنمية أساليب جديدة حلل
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مظاهر السلوك غري السوي مثل العصبية -األنانية -اإلندفاع-

 -3دراسة وتشخيص وعالج احلاالت الفردية ،وتقديم التوجيه

السلبية -الغريه ،إال أنها ال جتعله يصل إىل مستوى اضطراب

واإلرشاد يف املواقف الفردية السريعة.

الشخصية ،وحتى تظهر املشكلة الفردية البد من أن تتفاعل مع

 -4املشاركة يف وضع الربامج اخلاصة بالكشف عن ميول ومواهب

بعض الضغوط البيئية سواء كانت داخل املدرسة أو خارجها.

وقدرات الطالب وتوجيهها وتنميتها واستثمارها.

 -3مشكلة النمط السوي :وهو أي طالب يعانى من مشكلة مدرسية

 -5تنظيم مشروعات اخلدمة العامة داخل املدرسة بالتعاون

بسبب الظروف البيئية بشكل كبري مبعنى أن العوامل الذاتية

والتنسيق مع أجهزة اجملتمع املختلفة مثل إدارة البيئة والبلديات،

والشخصية ال تقوم بدور يذكر فى إحداث املشكلة.
ولنجاح األخصائى االجتماعى فى مساعدة الطالب على مواجهة

اقرتاح وتنظيم برامج رعاية وتكريم الطالب املوهوبني
ً
ً
واجتماعيا) واستخدام احلوافز ولوحات الشرف
(علميا
واملتفوقني

تلك املشكالت فإنه جيب أن يكون على دراية باملعارف واملعلومات

وكافة الوسائل اإلجيابية األخرى.

والنظريات املنتقاه من كافة التخصصات التى تساعد يف إعداده

 -6تدعيم الصلة بني املدرسة واألسرة جبميع الوسائل املمكنة أهمها

املهين (أبو املعاطي.)68 :2002 ،

جمالس اآلباء واملعلمني.

و من هذا املنطلق أكدت العديد من الدراسات أنه من املهم أن حيصل

 -7إجراء حبث ميداني عن إحدى الظواهر االجتماعية والرتبوية

األخصائيني االجتماعيني على التعليم الكايف واخلربات الوافية

املوجودة يف املدرسة ،والوصول إىل النتائج ووضع التوصيات أو

املرتبطة مبجال الصحة النفسية ،وعلم النفس ،وعلم االجتماع،

إعداد مشروع مبتكر.

وعلم االنثروبولوجيا ،وعلم االقتصاد وغريها من العلوم جبانب
ً
ميدانيا على مستوى عالي فى هذا اجملال ،حتى
ضمان تدريبهم

 -8املشاركة يف تنفيذ البحوث والدراسات اليت جتريها الوزارة أو
إدارة اخلدمة االجتماعية.

ميكنهم املساهمة قدر املستطاع فى التخفيف من تلك املشكالت

 -9تنظيم برامج التوجيه واإلرشاد اجلمعي الرتبوي للطالب

(.)Paloma, Robert,2015: 1750

لتعريفهم بدور األخصائي االجتماعي والنظم املدرسية وأهمية

وتكمن خطورة تلك املشكالت فى ما يرتتب عليها من آثار سلبية

النشاط املدرسي واالستذكار اجليد ...اخل.

كثرية ،و هذا ما أكدت عليه دراسة ( )Katholiki, et al., 2013التى

 -10تقديم الرعاية املناسبة لذوي االحتياجات اخلاصة وتوجيههم

استهدفت حتديد املشكالت العاطفية والسلوكية اليت يعانى منها

للمشاركة يف األنشطة املناسبة لقدراتهم مبا حيقق توافقهم يف

طالب املدارس وتأثريها على االنتماء للمدرسة ،حيث طبقت على

اجملتمع.

عينة عشوائية طبقية من الطالب يف الصف السابع حتى الصف

 -11تقديم املشورة الفردية واجلماعية ،ومساعدة الطالب يف األزمات

الثاني عشر يف الواليات املتحدة ،وأكدت نتائجها أن الطالب يعانوا

والتدخل املبكر معه ،وتدريب األسرة على كيفية مساعدة الطالب

من مشكالت سلوكية وعاطفية تؤثر على معدل الصحة العقلية

على اإلستذكار (.)Raines, 2008

لديهم كما أنها تضعف ارتباطهم باملدرسة وتؤثر بالسلب على

واستنادا على ما سبق عرضه من احتياجات متعددة لدى الطالب

درجة انتمائهم للمدرسة (.)Katholiki, et al. 2013
واخلدمة االجتماعية تلعب أدواراً متعددة يف العمل مع هذه املشكالت

وكذلك معاناتهم من العديد من املشكالت املختلفة يؤكد على
ضرورة بل حتمية استفادة األخصائيني االجتماعيني من العلوم

من خالل استخدام األساس املعريف مع األساس املهاري بالطرق اليت

املرتبطة املتنوعة التى من خالهلا سيؤدون أدوارهم على أكمل

تتفق مع األساس القيمي للخدمة االجتماعية ،وتشتمل املمارسة يف

وجه ممكن وسيقدمون أفضل خدمة للطالب واجملتمع املدرسى،

اجملال املدرسي على العالج بالتخلص من املشكالت االجتماعية أو

وكذلك يستطيعون مساعدة الطالب على إشباع احتياجاتهم

النفسية أو الشخصية القائمة وإعادة تأهيل الذين ضعفت قدراتهم

ومواجهة مشكالتهم املتنوعة واملتعددة.

على األداء االجتماعي وتتضح ممارسة اخلدمة االجتماعية إما

فحينما ميارس األخصائي االجتماعي أعماله فإنه يقدم خدمات

على مستوى الوحدات الصغرى أو املتوسطة أو الكربى (Robert,

عديدة إىل احملتاجني لتلك اخلدمات ،ويشارك األخصائي االجتماعي

.)2003: 155

العديد من املهنيني اآلخرين يف اجملهودات املبذولة إلتاحة تلك

وميكن لنا حتديد دور األخصائي االجتماعي يف اجملال املدرسي يف

اخلدمات لألفراد أو اجلماعات (الغرايبة.)137 ،2011 ،

اجملتمع العماني من خالل املمارسة املهنية والواقع العملي وتطور

ومن هذا املنطلق مت وضع قاعدة معرفية تأسيسية يتم تدريسها

الواجبات واملستجدات على اختصاصاته يف املدارس على النحو

لطلبة اخلدمة االجتماعية على مستوى الوطن العربى ،ومن هذه

اآلتي (عثمان:)2014 ،

العلوم املرتبطة علم النفس وعلم االجتماع وكذلك علم اإلدارة

 -1إعداد اخلطة والربنامج الزمين ألعمال اخلدمة االجتماعية
ً
وفقا لإلمكانيات املتاحة مع متيزها باستحداث وابتكار
باملدرسة

واإلحصاء واإلقتصاد واألنثروبولوجيا وعلم صحة اجملتمع والعلوم
الطبية وغريها من العلوم التى الشك سيستفيد منها الطالب بعد

الربامج.

خترجهم وممارستهم ملهنة اخلدمة االجتماعية فى املؤسسات

 -2إعداد امللفات املنظمة ألعمال اخلدمة االجتماعية باملدرسة واليت

املتنوعة اليت منها على وجه اخلصوص املدرسة.

منها (ملف اخلطة والربنامج الزمين ،ملف القرارات والتعميمات
الوزارية ،ملف حاالت الغياب ،ملف احلاالت اخلاصة...اخل).
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ويأتى ذلك من منطلق اإلميان بأهمية العالقات القوية التى تربط
األقسام العلمية وأخذ التنوع على حممل اجلد ،مما يسهم فى تكوين

صويف والشربيين وفوده

النظرة الشمولية للقضايا ولكي يكون هناك تعاون ومشاركة كاملة

بعض األخصائيني االجتماعيني العاملني باجملال املدرسي فى

(. )Sarah, etal.,2015: 520

والية السيب أكدت على وجود بعض الصعوبات يف استفادتهم

فالتعامل مع املشكالت الطالبية ليس من السهولة مبكان ،وأكد

من معطيات العلوم املرتبطة أثناء ممارستهم املهنية للخدمة

على ذلك العديد من الدراسات منها دراسة ()Kelly & stone: 2009

االجتماعية منها (صعوبات ترجع إىل اإلعداد املهين لألخصائي

اليت استهدفت حتديد املشكالت املدرسية التى تواجه األخصائيني

االجتماعي ،صعوبات ترجع إىل إدارة املدرسة ،صعوبات ترجع إىل
املدرسة نفسها وإمكانياتها ،وأخرياً صعوبات ترجع إىل األخصائي

الطالب ،وطبقت الدراسة مبدارس والية إلينوي ،وأكدت النتائج

االجتماعي نفسه) األمر الذي شجع الباحثني على القيام بهذه

على وجود العديد من املشكالت فى املدرسة والتى يتعامل معها

الدراسة.
ً
وانطالقا من ذلك مت صياغة مشكلة الدراسة على النحو التالي-:

واألسرة ،وحددت جمموعة من العوامل املؤثرة على عمل

ما الصعوبات اليت تواجه استفادة األخصائيني االجتماعيني من

األخصائيني فى املدرسة منها :حجم القضايا واملشكالت فى اجملتمع

العلوم املرتبطة باخلدمة االجتماعية يف ممارستهم املهنية باجملال

املدرسي (.)Kelly & stone: 2009

املدرسي؟

االجتماعيني وكذلك العوامل التى تؤثر على تدخلهم املهنى مع

األخصائيني ملواجهتها على مستوى الفرد واجلماعة الصغرية

وال شك أن تكامل املعارف وتواصلها يعد مبثابة نظرة مقاربة
أكثر منها نظرة مفارقة ،ويرجع ذلك إىل ترابطات العامل نفسه

ً
ثانيا  :أهمية الدراسة

وتشابكاته وعالقاته الداخلية من ناحية ،وفى تداخل الذات

 -1األهمية التطبيقية

اإلنسانية ونشاطاتها بأبعادها املختلفة من ناحية أخرى ،وقد مت

 -تركيز الدراسة على اجملال املدرسي وما ميثله من كيان له دوره

االقتناع بأن وضع املعلومات فى سياقها وربطها فى نظام مشولي
ً
ضروريا لفهم
يتشابك فيه االقتصادى بالنفسى باالجتماعى يعترب

الكبري فى بناء اجملتمع العمانى ،فاملدرسة هى املنارة التى تشع العلم
واملعرفة والقيم واألخالق داخل نفوس التالميذ.

الواقع وبناء املعانى ضمن اإلطار األمشل واألوسع (مركز البحوث،

 -اآلثار السلبية التى ترتتب على الصعوبات اليت تواجه استفادة

.)7 ،2012

األخصائيني االجتماعيني من معطيات العلوم املرتبطة باخلدمة

وعمل األخصائي االجتماعي يتطلب تعاون مجيع أعضاء فريق

االجتماعية ستؤثر على ممارستهم املهنية باجملال املدرسي ،من

العمل باملدرسة معه لكي ينجح وحيقق أهدافه املهنية ،إال أنه

هذا املنطلق تستمد هذه الدراسة أهميتها.

يواجه بالعديد من املعوقات والتى أكدت عليها العديد من الدراسات

 -املساعدة يف التغلب على الصعوبات اليت تواجه استفادة

منها دراسة ضياء جاسم ( ،)1995حيث استهدفت التعرف على

األخصائيني االجتماعيني من معطيات العلوم املرتبطة باخلدمة

دور األخصائي االجتماعي املدرسي فى العمل الفريقى والتعرف

االجتماعية يف ممارستهم املهنية باجملال املدرسي.

على مدى استفادة الطالب من خدمات الفريق باملدرسة ،وكذلك

 -حتسني منظومة عمل االخصائي االجتماعي ومساعدته على

التعرف على املعوقات التى تعوق األخصائي االجتماعي املدرسي

القيام بدوره على أكمل وجه من خالل االستعانة مبعطيات العلوم
ً
فضال عن العمل من خالل فريق
البينية األخرى املرتبطة بعمله

من :عينة الفريق تضمنت  282فرد ،عينة الطلبة  ،572واجملال

العمل .Team work

من أدائه لدوره فى العمل الفريقي فى املدرسة ،وقد تكونت العينة
املكاني مدارس ثانوية بدولة البحرين ،و اتضح من نتائج الدراسة
أن من أهم املعوقات التى حتد من أداء االخصائي االجتماعي لدوره

 -2األهمية النظرية

فى العمل الفريقي :اخللط فى األدوار وكثرة األعباء املكلف بها،

 -عدم وجود دراسة علمية بسلطنة عمان تناولت استفادة

فهو مرة كمعاجل وأخرى كمرشد صحي وأخرى كإداري (حممد،

األخصائيني االجتماعيني من معطيات العلوم املرتبطة باخلدمة

.)1995

االجتماعية يف ممارستهم املهنية باجملال املدرسي من حيث األبعاد

وكذلك دراسة الشقصي ( :)2010اليت أستهدفت التعرف على

التى ركزت عليها هذه الدراسة.

وجهات نظر األخصائيني االجتماعيني حول املعوقات اليت

 -إثراء اجلانب النظري و العملي اخلاص باستفادة األخصائيني

تواجههم يف اجملال الدراسي ،ومعرفة األدوار الفعلية اليت ميارسها

االجتماعيني من معطيات العلوم املرتبطة باخلدمة االجتماعية

األخصائي االجتماعي يف املدرسة ،وقد مت تطبيق الدراسة على

يف ممارستهم املهنية باجملال املدرسي.

األخصائيني االجتماعيني مبدارس منطقة الداخلية بسلطنة

 -تنوير األخصائيني االجتماعيني بأهمية الكتابات النظرية فيما

عمان ،وقد أظهرت الدراسة أن املعوقات اليت تواجه عمل األخصائي
االجتماعي يف املدارس ،أكثرها تأثرياً املعوقات اخلاصة باألسرة

يتعلق بالعلوم البينية املرتبطة باخلدمة االجتماعية وتشجيعهم

واجملتمع ثم يليها املعوقات املرتبطة باإلمكانات املادية والبشرية،
ثم يليها معوقات مرتبطة بإعداد األخصائي االجتماعي ثم

على الكتابة يف هذا اجملال الذي يعاني من قصور– شديد -يف كتاباته.

ً
ثالثا  :أهداف الدراسة

معوقات خاصة بإدارة املدرسة (الشقصي.)2010 ،

اهلدف الرئيس للدراسة:

ويف هذا اإلطار قام فريق البحث بإجراء دراسة استطالعية على

حتديد الصعوبات اليت تواجه استفادة األخصائيني االجتماعيني
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الصعوبات اليت تواجه استفادة األخصائيني االجتماعيني ...

من العلوم املرتبطة باخلدمة االجتماعية يف ممارستهم املهنية

يف العقل ،فإننا حينما نقول أن “العلم هو مبدأ املعرفة ،وعكسه
َ
ً
ً
جازما“ يشمل هذا
إدراكا
الشيء على ما هو عليه
اجله ْـ ُل“ أو “إدراك
ِ

و ينبثق عنه األهداف الفرعية التالية:

املصطلح يف استعماله العام أو التارخيي جماالت متنوعة للمعرفة

 -1حتديد الصعوبات اليت تواجه استفادة األخصائيني االجتماعيني

ذات مناهج خمتلفة مثل علوم الدين وعلم املوسيقى وعلم الفلك

من العلوم املرتبطة باخلدمة االجتماعية يف ممارستهم املهنية

وعلم النحو“ (حممد.)28 :2015 ،

باجملال املدرسي وترجع إىل اإلعداد املهين لألخصائي االجتماعي.
 -2حتديد الصعوبات اليت تواجه استفادة األخصائيني االجتماعيني

وميكن للباحثني تعريف العلوم املرتبطة باخلدمة االجتماعية
ً
إجرائيا يف هذه الدراسة على أنها-:

من العلوم املرتبطة باخلدمة االجتماعية يف ممارستهم املهنية

جماالت متنوعة للمعرفة ذات مناهج خمتلفة ومرتبطة ارتباطا

باجملال املدرسي.

باخلدمة

االجتماعية،

حيث

يستطيع

األخصائيني

باجملال املدرسي وترجع إىل فريق العمل.

وثيقا

 -3حتديد الصعوبات اليت تواجه استفادة األخصائيني االجتماعيني

االجتماعيني أن يستفيدوا منها فى ممارستهم املهنية للخدمة

من العلوم املرتبطة باخلدمة االجتماعية يف ممارستهم املهنية

االجتماعية باجملال املدرسى ،وتتمثل جماالت املعرفة احملددة فى

باجملال املدرسي وترجع إىل املدرسة نفسها وإمكانياتها.

هذا البحث على النحو التاىل:

 -4حتديد الصعوبات اليت تواجه استفادة األخصائيني االجتماعيني

• علم النفس

من العلوم املرتبطة باخلدمة االجتماعية يف ممارستهم املهنية

• العلوم الصحية و الطبية

باجملال املدرسي وترجع إىل األخصائي االجتماعي.

• علم االجتماع

 -5التوصل إىل جمموعة من املقرتحات التى ميكن من خالهلا التغلب

• إدارة املؤسسات التعليمية

على الصعوبات اليت تواجه استفادة األخصائيني االجتماعيني من

• العلوم السياسية

العلوم املرتبطة باخلدمة االجتماعية يف ممارستهم املهنية باجملال

• االقتصاد

املدرسي.

• األنثروبولوجيا
• اإلحصاء

ً
رابعا  :تساؤالت الدراسة

( )2مفهوم اخلدمة االجتماعية فى اجملال املدرسي:

تنطلق الدراسة من التساؤل الرئيس اآلتي:

“تسعى مهنة اخلدمة االجتماعية كمهنة إنسانية إىل حتقيق هدف

ما الصعوبات اليت تواجه استفادة األخصائيني االجتماعيني من

عام هو مساعدة اجملتمعات وأفرادها ونظمها ومؤسساتها على

العلوم املرتبطة باخلدمة االجتماعية يف ممارستهم املهنية باجملال

حتسني أحواهلم سواء تعلق ذلك باشباع االحتياجات املتنوعة

املدرسي؟

أو مواجهة املشكالت املتعددة أو تنمية القدرات أو األداء اإلجيابي

و ينبثق عنه التساؤالت الفرعية التالية-:

لألدوار والوظائف االجتماعية“ (حسن.)1408 :2006 ،

 -1ما الصعوبات اليت تواجه استفادة األخصائيني االجتماعيني من

وتعد اخلدمة االجتماعية املدرسية إحدى العمليات الرتبوية

العلوم املرتبطة باخلدمة االجتماعية يف ممارستهم املهنية باجملال

التى تدخل فى صميم وواجبات اإلدارة املدرسية احلديثة ،فهي

املدرسي وترجع إىل اإلعداد املهين لألخصائي االجتماعي؟

تتجه حنو التلميذ ملساعدته من خالل رسم اخلطط الرتبوية

 -2ما الصعوبات اليت تواجه استفادة األخصائيني االجتماعيني من

واالجتماعية التى تتالءم مع قدراته وميوله وأهدافه (الشرجبى،

العلوم املرتبطة باخلدمة االجتماعية يف ممارستهم املهنية باجملال

.)2001

املدرسي وترجع إىل فريق العمل؟

ويقصد باخلدمة االجتماعية املدرسية “جمموع اجملهودات

 -3ما الصعوبات اليت تواجه استفادة األخصائيني االجتماعيني من

واخلدمات والربامج التى يهيؤها أخصائيون اجتماعيون ألطفال

العلوم املرتبطة باخلدمة االجتماعية يف ممارستهم املهنية باجملال

وطلبة املدارس ومعاهد التعليم على اختالف مستوياتها بقصد

املدرسي وترجع إىل املدرسة نفسها وإمكانياتها؟

حتقيق أهداف الرتبية احلديثة أي تنمية الفرص واخلربات

 -4ما الصعوبات اليت تواجه استفادة األخصائيني االجتماعيني من

املدرسية إىل أقصى حد تسمح به قدراتهم واستعداداتهم املختلفة“

العلوم املرتبطة باخلدمة االجتماعية يف ممارستهم املهنية باجملال

(سليمان.)156 :2010 ،

املدرسي وترجع إىل األخصائي االجتماعي؟

وتعرف بأنها“ :تطبيق مبادئ طرق اخلدمة االجتماعية ،من

 -5ما املقرتحات التى ميكن من خالهلا التغلب على الصعوبات اليت

أجل حتقيق أهداف املؤسسة التعليمية ،تلك األهداف اليت تتمثل

تواجه استفادة األخصائيني االجتماعيني من العلوم املرتبطة

يف إتاحة الفرص أمام التالميذ للتعلم وإعداد أنفسهم للحياة اليت

باخلدمة االجتماعية يف ممارستهم املهنية باجملال املدرسي؟

يعيشونها يف احلاضر ،وكذا حياتهم اليت سيواجهونها يف املستقبل“
(توفيق.)22 :199 ،

ً
خامسا  :مفاهيم الدراسة

واخلدمة االجتماعية املدرسية “خدمة مهنية تقدم للطالب

( )1مفهوم العلوم املرتبطة باخلدمة االجتماعية:

وأسرهم بغرض مساعدتهم كأفراد وكجماعات على الوصول إىل

العلم هو ذلك االعتقاد اجلازم املطابق للواقع وحصول صورة الشيء

عالقات يرتاحون إليها تساعدهم على التوافق األكادميي وتساعد
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صويف والشربيين وفوده

األسرة على الوصول إىل مستويات من املعيشة تتفق مع رغباتهم

اخلطوة الثالثة :عرض االستمارة فى الصورة املبدئية على ( )3من

وقدراتهم وتنسجم مع تلك اليت يف اجملتمع“ (Social Work Year

اخلرباء فى اخلدمة االجتماعية واملهتمني باجملال املدرسي ،وبناء

).Book, 2006

على مالحظاتهم مت تعديل االستمارة و وضعها فى شكلها النهائي.

وتعمل اخلدمة االجتماعية املدرسية على الربط بني املدرسة
واألسرة واجملتمع ويكون األخصائي االجتماعي جزءاً من العملية

اخلطوة الرابعة :التأكد من ثبات االستمارة باستخدام طريقة
االختبار وإعادة االختبار.

التعليمية وليس مبنأى عنها يعمل مع خمتلف األطراف من إدارة

وقد مت اختبار صدق حمتواها بعرضها على عدد من احملكمني من

ومدرسني ،وتعمل اخلدمة االجتماعية املدرسية على الدعم

أعضاء اهليئة األكادميية بقسم العمل االجتماعي جبامعة السلطان

االجتماعى والتعليمي للطالب (.)Waller, 2012
ويعرف الباحثني اخلدمة االجتماعية فى اجملال املدرسي إجرائياً

قابوس ،وقد مت تعديل صياغتها وإضافة بعض العبارات وحذف
البعض اآلخر حتى وصلت نسبة اتفاق احملكمني إىل .%80

على أنها :

كما مت حساب معامل الثبات ،حيث مت جتريب االستمارة باستخدام

 -1أحد جماالت املمارسة املهنية للخدمة االجتماعية يف اجملتمع

إعادة االختبار  Test retestعلى عينة قوامها ( )10مفردة من

العماني .

االخصائيني االجتماعيني بفاصل زمين ( )14يوم بني التطبيق

 -2تهدف إىل بناء الطالب ومساعدتهم على إشباع احتياجاتهم

األول والثاني ،ولقد أثبت التطبيق صدق االستمارة ( )0.87وهو

ومواجهة مشكالتهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم.

يعترب ذا داللة احصائية بدرجة ثقة . %95

 -3تعترب خدمة مهنية تقدم للتالميذ من خالل األنشطة والربامج

ب -دليل مقابلة شبه مقننة مع بعض اخلرباء فى اخلدمة

املدرسية سواء كانت فردية أو مجاعية أو جمتمعية.

االجتماعية واجملال املدرسي:

 -4يعمل األخصائي االجتماعي يف هذا اجملال ضمن فريق العمل.

و احتوى الدليل على التساؤالت التالية:

 -5ميارس األخصائي االجتماعي العمل املهين يف املدرسة بتطبيق

 -1ما صعوبات استفادة األخصائيني من العلوم املرتبطة باخلدمة

كافة الطرق املهنية للخدمة االجتماعية.

االجتماعية يف ممارستهم املهنية باجملال املدرسي وترجع إىل
اإلعداد املهين لألخصائي االجتماعي؟

ً
سادسا  :اإلجراءات املنهجية للدراسة

 -2ما صعوبات استفادة األخصائيني من العلوم املرتبطة باخلدمة

 -نوع الدراسة:

االجتماعية يف ممارستهم املهنية باجملال املدرسي وترجع إىل فريق

تنتمي هذه الدراسة إىل الدراسات الوصفية وذلك لوصف وحتديد

العمل؟

الصعوبات اليت تواجه استفادة األخصائيني االجتماعيني من

 -3ما صعوبات استفادة األخصائيني من العلوم املرتبطة باخلدمة

معطيات العلوم املرتبطة باخلدمة االجتماعية يف ممارستهم

االجتماعية يف ممارستهم املهنية باجملال املدرسي وترجع إىل

املهنية باجملال املدرسي.

املدرسة نفسها وإمكانياتها؟
 -4ما صعوبات استفادة األخصائيني من العلوم املرتبطة باخلدمة

 -املنهج املستخدم:

االجتماعية يف ممارستهم املهنية باجملال املدرسي وترجع إىل

اعتمدت هذه الدراسة على منهج املسح االجتماعي بالعينة

األخصائي االجتماعي نفسه؟

لألخصائيني االجتماعيني العاملني مبدارس والية السيب حمافظة

 -5ما مقرتحات التغلب على الصعوبات اليت تواجه استفادة

مسقط وكذا اخلرباء فى جمال اخلدمة االجتماعية و اجملال املدرسي.

األخصائيني من العلوم املرتبطة باخلدمة االجتماعية يف

 -أدوات الدراسة:

ممارستهم املهنية باجملال املدرسي؟

أ -استبيان مطبق على األخصائيني االجتماعيني العاملني باجملال
 -جماالت الدراسة:

املدرسي:
ً
ولقد مت إعدادها و تصميمها وفقا للخطوات التالية:

 -1اجملال املكاني :يتمثل يف مدارس والية السيب -حمافظة مسقط–

اخلطوة األوىل :حتديد الفئة املستهدفة.

سلطنة عمان.

اخلطوة الثانية :حتديد أبعاد االستمارة كاآلتي:

 -2اجملال البشري :يتمثل يف:
عينة عمدية عددها ( )40مفردة من األخصائيني االجتماعني

ً
أوال  :البيانات األولية.
ً
ثانيا  :بيانات مرتبطة بالصعوبات اليت تواجه استفادة األخصائيني

تنطبق عليهم الشروط التالية:

االجتماعيني من العلوم املرتبطة باخلدمة االجتماعية يف

أ -العمل يف وظيفة أخصائي اجتماعي.

ممارستهم املهنية باجملال املدرسي.
ً
ثالثا :بيانات مرتبطة مبقرتحات التغلب على الصعوبات اليت

ب -العمل مبدارس والية السيب حمافظة مسقط.
ت -ختصص العمل االجتماعى أو علم االجتماع.

تواجه استفادة األخصائيني االجتماعيني من العلوم املرتبطة

ث -خربة فى العمل باجملال املدرسي ال تقل عن عام واحد.

باخلدمة االجتماعية يف ممارستهم املهنية باجملال املدرسي.

 -3اجملال الزمين( :الفصل الدراسي ربيع )2015

العاملني باجملال املدرسي يف والية السيب مبحافظة مسقط الذين
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الصعوبات اليت تواجه استفادة األخصائيني االجتماعيني ...

ً
سابعا  :نتائج الدراسة

جدول ( )1خصائص عينة الدراسة ن= 40
ك

%

ذكر

13

%32.5

النوع
أنثى

27

%67.5

السن

ك

%

27-22

4

%10

31-27

10

%25

36-31

18

%45

 36فأكثر

8

%20

ً
ُ
ُ
وفقا
حيث النوع :أوضحت النتائج
وصف َع ّينة الدراسة من
-1
ملتغري النوع ّ
أن اإلناث فى املرتبة األوىل من املبحوثني وذلك بنسبة

 %67.5وقد يرجع ذلك إلقبال اإلناث على العمل بوظيفة األخصائى
االجتماعى أكثر من الذكور ،ويليها فى الرتتيب املبحوثني من
الذكور بنسبة .%32.5
ُ
وصف عينة الدراسة من حيث السن :أشارت النتائج اخلاصة
-2
ً
بتوزيع املبحوثني وفقا للسن أن املرتبة األوىل من املبحوثني فى

اخلربة فى العمل باجملال الدراسى

ك

%

سنة –  5سنوات

8

%20

 10 – 5سنوات

22

%55

 15 – 10سنه

6

%15

15سنه فأكثر

4

%10

الفئة العمرية 27-22عام بنسبة  ،%10ويشري ذلك إىل تركز املبحوثني

احلالة االجتماعية

ك

%

أعزب

10

%25

متزوج

19

%47.5

يف املرحلة العمرية املتوسطة من عمر االنسان.
ُ
وصف عينة الدراسة من حيث اخلربة فى العمل باجملال الدراسي:
-3

مطلق

الفئة العمرية 36-31عام وذلك بنسبة  ،%45ويليها فى الرتتيب الفئة
العمرية 31-27عام بنسبة  %25وفى املرتبة األخرية املبحوثني من

6

%15

أرمل

5

%12.5

املؤهل الدراسي

ك

%

بكالوريوس العمل االجتماعى

23

%57.5

بكالوريوس علم االجتماع

17

%42.5

اجلملة

40

100.0

ً
وفقا ملتغري اخلربة فى العمل باجملال الدراسي أن
أوضحت النتائج
املرتبة األوىل من املبحوثني خربتهم فى العمل باجملال املدرسي
ترتاوح من( )10 – 5سنوات بنسبة  ،%55ويليها املبحوثني الذين
ترتاوح خربتهم فى العمل باجملال املدرسي من (سنة–  5سنوات)
بنسبة  ،%20وفى املرتبة األخرية املبحوثني الذين تبلغ خربتهم فى

ً
ارتباطا باملمارسة املهنية للخدمة االجتماعية
جدول ( )2يوضح أكثر العلوم
فى اجملال املدرس .ن = 40
التكرار

النسبة

1

علم النفس

24

60

العلوم

م
2

العلوم الصحية و الطبية

3

7.5

3

علم االجتماع

6

15

4

إدارة املؤسسات التعليمية

7

17.5

5

العلوم السياسية

-

-

6

االقتصاد

-

-

7

األنثروبولوجيا

-

-

اإلحصاء

-

-

40

%100

8
اجملموع

م

املتغريات

التكرار

1

كبرية

7

17.5

2

متوسطة

29

72.5

3

قليلة

4

10

40

%100

اجملموع

من فئة أرمل ،ويتمشى ذلك مع الوضع الطبيعي حيث أن غالبية
املبحوثني من الشباب املتزوجني.
ُ
ُ
ُ
حيث املؤهل الدراسي :أوضحت النتائج
-5وصف عينة الدراسة من

ً
وفقا ملتغري املؤهل الدراسي أن نسبة  %57.5من املبحوثني مؤهلهم

التخصصني كما أنه ميثل الرغبة األساسية للخرجيني.

م

1

املتغريات
ً
أصال العلوم املرتبطة
مل أدرس
التى ميكننى االستفادة منها

جمموع
األوزان

1.5

3

2.1

2

نعم
7

9

24

63

18

8

14

84

الرتتيب

اإلعداد النظرى مل يغطى
2

كيفية االستفادة من العلوم
املرتبطة

3

ً
ميدانيا على تطبيق
مل أتدرب
االستفادة من العلوم املرتبطة

24

23

10

7

96

2.4

من املبحوثني مؤهلهم الدراسى بكالوريوس علم اجتماع ،ويوضح
يف اجملال املدرسي ،كما أن هذا اجملال يستوعب اخلرجيني من

الوزن

إىل حد ما

الدراسي بكالوريوس العمل االجتماعى ،ويليه فى الرتتيب %42.5
ذلك أن غالبية خرجيي ختصص العمل االجتماعي يتجهون للعمل

املرجح

ال

األخصائى االجتماعى فى اجملتمع العمانى.
ُ
ُ
حيث احلالة االجتماعية :أشارت النتائج
-4وصف عينة الدراسة من
من املبحوثني من فئة املتزوجني ،ويليها فى الرتتيب  %25من
املبحوثني من فئة أعزب ،وأخرياً نسبة قليلة تقدر بنسبة %12.5

جدول ( )4يوضح الصعوبات التى حتد من استفادة املبحوثني من العلوم
املرتبطة باخلدمة االجتماعية يف ممارستهم املهنية باجملال املدرسي
وترجع لإلعداد املهنى .ن = 40
االستجابات

السبب فى ذلك إىل حداثة ختصص العمل االجتماعي ومن ثم مهنة

ً
وفقا للحالة االجتماعية أن نسبة %47.5
اخلاصة بتوزيع املبحوثني

جدول ( )3يوضح مدى استفادة املبحوثني من العلوم املرتبطة أثناء
ممارستهم املهنية فى اجملال املدرسى
النسبة

العمل باجملال املدرسي 15سنه فأكثر و ذلك بنسبة  %10وقد يرجع

1

يبني اجلدول ( )2أن نسبة  %60من املبحوثني يرون أن علم النفس
ً
ارتباطا باملمارسة املهنية للخدمة االجتماعية فى
هو أكثر العلوم
اجملال املدرسي حيث أن علم النفس بقاعدته املعرفيه ونظرياته
املختلفة يفيد األخصائيني االجتماعيني فى عملهم مع احلاالت
الفردية واجلماعات الطالبية وعلى ذلك رأى غالبية املبحوثني
ً
ارتباطا باملمارسة املهنية للخدمة االجتماعية يف اجملال
أنه األكثر
املدرسي ،يليه فى الرتتيب إدارة املؤسسات التعليمية بنسبة %17.5
من املبحوثني ،ثم علم االجتماع بنسبة  ،% 15بينما يف املرتبة األخرية
أشار املبحوثون إىل أن العلوم السياسية و االقتصاد واألنثروبولوجيا
ً
ارتباطا باملمارسة املهنية للخدمة
واإلحصاء يأتون يف مرحلة تالية
االجتماعية فى اجملال املدرسي.
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جدول ( )5يوضح الصعوبات التى حتد من استفادة املبحوثني من العلوم املرتبطة باخلدمة االجتماعية يف ممارستهم املهنية باجملال املدرسي وترجع
لألخصائى االجتماعى .ن = 40
االستجابات
املتغريات

م

نعم

إىل حد ما

ال

جمموع األوزان

الوزن املرجح

الرتتيب

1

قلة عدد األخصائيني االجتماعيني

15

15

10

85

2.1

5

2

كثري من األخصائيني االجتماعيني غري مقتنعني بعملهم

6

9

25

61

1.52

11

3

حداثة العهد لعمل بعض األخصائيني اجلدد

10

12

18

72

1.8

7

4

وجود أخصائيني قدامى غري متخصصني

27

6

7

100

2.5

2

5

مشاكل شخصية لدى بعض األخصائيني

8

10

22

66

1.65

10

6

ضعف الرغبة فى العمل لدى بعض األخصائيني

12

16

12

80

2

6

7

األخصائي ال يعرف اآلخرين بأدواره

20

12

8

92

2.3

3

8

بعض األخصائيني غري مقتنعني بأهمية العلوم املرتبطة فى عملهم باملدرسة

10

11

19

71

1.77

8

9

ضعف القاعدة املعرفية عند بعض األخصائيني فيما يرتبط بالعلوم املرتبطة

31

8

1

110

2.75

1

10

ضعف قدرة األخصائيني على تطبيق اجلانب النظري خبصوص االستفادة من
العلوم املرتبطة

19

13

11

بعض األخصائيني ال يسعون لالستفادة من التخصصات األخرى فى ممارستهم
املهنية

9

9

8
22

91

2.27

4

67

1.67

9

ويوضح جدول (  ) 3مدى استفادة املبحوثني من العلوم املرتبطة

واإلحصاء وغريها.

أثناء ممارستهم املهنية فى اجملال املدرسى

ويتضح من حتليل بيانات اجلدول ( )5أنه قد جاء فى الرتتيب

يتضح من اجلدول أن نسبة  %72.5من املبحوثني يستفيدون

األول بالنسبة للصعوبات التى حتد من استفادة املبحوثني من

بدرجة متوسطة من العلوم املرتبطة أثناء ممارستهم املهنية

العلوم املرتبطة باخلدمة االجتماعية يف ممارستهم املهنية باجملال

للخدمة االجتماعية فى اجملال املدرسي والسبب فى ذلك قد يرجع

املدرسي وترجع لألخصائى االجتماعى (ضعف القاعدة املعرفية

لقلة معرفة األخصائيني االجتماعيني بالكيفية التى ميكنهم

عند بعض األخصائيني فيما يرتبط بالعلوم املرتبطة) وذلك

من خالهلا االستفادة من معطيات العلوم املرتبطة باخلدمة

بوزن مرجح  2.75وقد يرجع ذلك إلهمال بعض األخصائيني

االجتماعية أثناء عملية املمارسة ،بينما ترى نسبة  %17.5من

التواصل مع كل ما هو جديد فيما يتعلق بالعلوم املرتبطة اليت

املبحوثني أنهم يستفيدون بشكل كبري من معارف ونظريات

ميكنهم االستفادة منها فى ممارستهم املهنية فى اجملال املدرسي،

العلوم االجتماعية واإلنسانية األخرى ،بينما فى املرتبة األخرية

ويليها فى الرتتيب (وجود أخصائيني قدامى غري متخصصني)

االستفادة قليلة بنسبة  ،%10ويشري ذلك إىل ضرورة الرتكيز على

وذلك بوزن مرجح  ،2.5أما فى الرتتيب األخري فقد جاء (كثري

رفع وعي األخصائيني االجتماعيني بأهمية زيادة معارفهم

من األخصائيني االجتماعيني غري مقتنعني بعملهم) وذلك بوزن

ومعلوماتهم املستقاه من العلوم األخرى ،األمر الذي ينعكس على

مرجح  1.52وجمئ هذه العبارة فى الرتتيب األخري يعود إىل إقتناع

مستوى املمارسة املهنية للخدمة االجتماعية بوجه عام ويف اجملال

غالبية األخصائيني االجتماعيني بعملهم ورسالتهم التى يؤدونها

املدرسي بوجه خاص.

يف املدرسة.

ويتضح من اجلدول ( )4أن الصعوبة األوىل تتمثل يف اإلعداد املهنى
ً
ميدانيا على تطبيق االستفادة من العلوم املرتبطة)
(مل أتدرب

ويتضح من اجلدول ( )6أنه قد جاء فى الرتتيب األول بالنسبة
للصعوبات التى حتد من استفادة املبحوثني من العلوم املرتبطة

وذلك بوزن مرجح  2.4وال شك أن منظومة التدريب امليدانى

باخلدمة االجتماعية يف ممارستهم املهنية باجملال املدرسي

لطالب ختصصي العمل االجتماعي وعلم االجتماع حتتاج

وترجع للمدرسة واملوارد والتسهيالت( ،إدارة املدرسة تكلفنى

جملهودات كثرية لتطويرها والتغلب على الكثري من الصعوبات

بأعباء إدارية كثرية) وذلك بوزن مرجح  2.75وهذه الصعوبة
ً
سلبا على عمل وأداء األخصائيني
متثل كربى املشكالت التى تؤثر

التى تواجهها منها زيادة أعداد الطالب وقلة أعداد األخصائيني
ً
سلبا على استفادة األخصائيني
االجتماعيني وغريها مما ينعكس

االجتماعيني فى املدرسة حيث يتم تكليفهم بأعباء ليست من

من العلوم املرتبطة ،يليها فى الرتتيب (اإلعداد النظرى مل يغطي

اختصاصهم مما يشتت تفكريهم وجيعلهم ال ميارسون عملهم

كيفية االستفادة من العلوم املرتبطة) وذلك بوزن مرجح  ،2.1أما
ً
أصال العلوم املرتبطة اليت
فى الرتتيب األخري فقد جاء (مل أدرس

املهين وبالتالي التقصري فى أداء املهام الفنية املطلوبة على الوجه
املطلوب ،ويليها فى الرتتيب (ضعف االعتمادات املالية املخصصة

ميكننى االستفادة منها) و ذلك بوزن مرجح  1.5ويرجع السبب يف

ألنشطة األخصائيني االجتماعيني) وذلك بوزن مرجح  ،2.5أما يف

ذلك إىل أنه ضمن برامج تعليم ختصص العمل االجتماعي يدرس

الرتتيب األخري جاءت (إدارة املدرسة غري مقتنعة بعمل األخصائي

الطالب العديد من املواد املرتبطة منها علم النفس وعلم االجتماع

االجتماعي) وذلك بوزن مرجح  ،1.45ومن الضرورى االهتمام
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الصعوبات اليت تواجه استفادة األخصائيني االجتماعيني ...

جدول ( )6يوضح الصعوبات التى حتد من استفادة املبحوثني من العلوم املرتبطة باخلدمة االجتماعية يف ممارستهم املهنية باجملال املدرسي وترجع
للمدرسة وإمكانياتها .ن = 40
االستجابات
املتغريات

م

الرتتيب

نعم

إىل حد ما

ال

جمموع األوزان

الوزن املرجح

1

عدم توفر اإلمكانيات املطلوبة ملمارسة عملي

11

9

20

71

1.7

7

2

ضعف االعتمادات املالية املخصصة ألنشطة األخصائيني االجتماعيني

29

2

9

100

2.5

2

3

إدارة املدرسة تكلفنى بأعباء إدارية كثرية

32

6

2

110

2.75

1

4

إدارة املدرسة غري مقتنعة بعمل األخصائي االجتماعي

5

8

27

58

1.45

8

5

جو العمل باملدرسة سليب ال يشجع على التعاون

19

5

16

83

2.07

5

6

زيادة عدد التالميذ

25

9

6

99

2.47

3

7

عدم تقبل التالميذ لألخصائي االجتماعي

14

8

18

76

1.9

6

8

عدم تعاون أولياء األمور مع األخصائيني االجتماعيني

21

9

10

91

2.27

4

جدول ( )7يوضح الصعوبات التى حتد من استفادة املبحوثني من العلوم املرتبطة باخلدمة االجتماعية يف ممارستهم املهنية باجملال املدرسي وترجع لفريق
العمل .ن = 40
االستجابات
م

جمموع األوزان

املتغريات
نعم

إىل حد ما

ال

الوزن املرجح

الرتتيب

1

بعض املدرسني جيهلون دور األخصائي

8

7

25

63

1.57

4

2

بعض املدرسني غري متعاونني مع األخصائي

28

5

7

101

2.52

1

3

األخصائي النفسي يعمل مبفرده

20

9

11

89

2.22

2

4

الطبيب ال يهتم بعمل األخصائي االجتماعي

12

6

22

70

1.75

3

بتوفري املوارد املادية وتوجيه االخصائيني االجتماعيني للرتكيز

ويتضح من اجلدول ( )8أنه قد جاء فى الرتتيب األول بالنسبة

على اجلانب الفين يف عملهم والذي يتمشى مع التوصيف املهين

ملقرتحات املبحوثني للتغلب على الصعوبات التى حتد من استفادة

لعمل االخصائي االجتماعي يف اجملال املدرسي.

األخصائيني االجتماعيني من معطيات العلوم املرتبطة باخلدمة

ويتبني من اجلدول ( )7أنه قد جاء فى الرتتيب األول بالنسبة

االجتماعية يف ممارستهم املهنية باجملال املدرسي (زيادة أعداد

للصعوبات التى حتد من استفادة املبحوثني من معطيات العلوم

األخصائيني االجتماعيني باملدرسة) وذلك بوزن مرجح  2.65وال

املرتبطة باخلدمة االجتماعية يف ممارستهم املهنية باجملال

شك أن أعداد األخصائيني االجتماعيني الذين يعملون يف املدرسة

املدرسي وترجع لفريق العمل (بعض املدرسني غري متعاونني مع

الواحدة من القضايا املهمة واملؤثرة فى العملية التعليمية ،فتولي

األخصائي) وذلك بوزن مرجح  2.52فاألعباء التدريسية التى تقع

أخصائي اجتماعي واحد أو اثنني على أقصى تقدير مسئولية

على عاتق كثري من املدرسني قد تكون السبب فى عدم تعاونهم مع

العمل املهين والفين للخدمة االجتماعية فى مدرسة يتخطى عدد

األخصائيني االجتماعيني ،ولكن لذلك انعكاساته وآثاره السلبية

تالميذها (ألف تلميذ) هو أمر غاية فى الصعوبة ،فكيف يستطيع
هذا العدد القليل جداً من األخصائيني االجتماعيني التعامل مع

حيث أن عالج احلاالت الفردية والعمل مع اجلماعات يتطلب بشكل
أساسي مساعدة املدرسني وتعاونهم مع األخصائيني االجتماعيني،

عدد كبري جداً من التالميذ باحتياجاتهم ومشكالتهم املختلفة

يليه فى الرتتيب (األخصائي النفسي يعمل مبفرده) وذلك بوزن

واملتعددة ،لذلك فمن الضروري من أجل سالمة اجملتمع املدرسي

مرجح  ،2.22أما فى الرتتيب األخري جاءت (بعض املدرسني جيهلون

اليت تنعكس على سالمة اجملتمع العماني ككل زيادة أعداد

دور األخصائي) وذلك بوزن مرجح  ،1.57ومن الضروري العمل

األخصائيني االجتماعيني فى املدرسة الواحدة ،ويليها يف الرتتيب

على زيادة وعي املدرسني بدور األخصائي االجتماعي يف املدرسة،

(توفري أماكن جيدة ملمارسة األخصائي االجتماعي لعمله) وذلك

األمر الذي سيؤدي إىل زيادة مساحة التعاون بينهم وبني األخصائي
ً
إجيابيا على مستوى التحصيل الدراسي
االجتماعي مما ينعكس

بوزن مرجح  ،2.5أما فى الرتتيب األخري جاءت (توعية فريق

للطلبة وبالتالي أداء املدرسة لدورها احملدد املنتظر منها.

26

العمل بأهمية دور األخصائي االجتماعي) وذلك بوزن مرجح . 1.7

صويف والشربيين وفوده

جدول ( )8يوضح مقرتحات املبحوثني للتغلب على الصعوبات التى حتد من استفادة األخصائيني االجتماعيني من معطيات العلوم املرتبطة باخلدمة
االجتماعية يف ممارستهم املهنية باجملال املدرسي .ن = 40
االستجابات
املتغريات

م

نعم

جمموع األوزان

الوزن املرجح

الرتتيب

2.2

5

2.4

3
5

إىل حد ما

ال

1

عقد دورات تدريبية لألخصائيني اجلدد

15

18

7

88

2

إلزام األخصائيني القدامى باجتياز دبلومة فى العمل االجتماعي

25

7

8

97

3

توفري االعتمادات املالية لعمل األخصائي االجتماعي

17

14

9

88

2.2

4

توفري أماكن جيدة ملمارسة األخصائي االجتماعي لعمله

23

14

3

100

2.5

2

5

توعية فريق العمل بأهمية دور األخصائي االجتماعي

10

8

22

68

1.7

9

6

إلزام إدارة املدرسة بعدم زيادة األعباء اإلدارية على األخصائيني

19

13

8

91

2.27

4

7

زيادة أعداد األخصائيني االجتماعيني باملدرسة

30

6

4

106

2.65

1

8

وضع دليل عمل لألخصائيني االجتماعيني لكيفية االستفادة من العلوم البينية فى ممارستهم املهنية

17

14

9

88

2.2

5

9

توعية التالميذ بدور األخصائي االجتماعي

14

15

11

83

2.07

8

ً
ثامنا  :االستنتاجات

مع املواقف االجتماعية املختلفة يف جمال املمارسة املهنية للعمل

 -1أثبتت نتائج الدراسة زيادة نسبة األخصائيات االجتماعيات

االجتماعي يف اجملال املدرسي.

العامالت يف اجملال املدرسي  %67.5مقارنة بالذكور حيث بلغت

 -8أثبتت نتائج الدراسة أن من أهم الصعوبات التى حتد من

نسبتهم .%32.5

استفادة املبحوثني من معطيات العلوم املرتبطة باخلدمة

 -2أوضحت نتائج الدراسة أن غالبية املبحوثني يف عينة البحث من

االجتماعية يف ممارستهم املهنية باجملال املدرسي وتتعلق باإلعداد

األخصائيني االجتماعيني واألخصائيات االجتماعيات يرتكزون
يف املرحلة العمرية املتوسطة نظراً حلداثة عهد اجملتمع العماني

املهنى (عدم التدريب على تطبيق اإلستفادة من العلوم املرتبطة،
قصور اإلعداد النظرى خاصة يف إمداد الطالب بطرق اإلستفادة

بتخصص العمل االجتماعي.

من العلوم االجتماعية).

 -3بينت نتائج الدراسة أن غالبية املبحوثني ترتاوح سنوات

 -9أثبتت نتائج الدراسة أن من أهم الصعوبات التى حتد من استفادة

خربتهم يف العمل باجملال املدرسي ما بني ( )10-5سنوات وهي

املبحوثني من معطيات العلوم املرتبطة باخلدمة االجتماعية يف

نتيجة منطقية بسبب حداثة العمل مبهنة العمل االجتماعي يف

ممارستهم املهنية باجملال املدرسي وترجع لألخصائي االجتماعي

اجملتمع العماني.

(ضعف القاعدة املعرفية عند بعض األخصائيني االجتماعيني

 -4أثبتت نتائج الدراسة أن نسبة  %47.5من األخصائيني

فيما يرتبط بالعلوم االجتماعية املرتبطة ،وجود أخصائيني

االجتماعيني من املتزوجني ،ثم نسبة  %25منهم من فئة أعزب

قدامى غري متخصصني مع عدم اقتناع قلة من األخصائيني

وينعكس االستقرار األسري لغالبية مفردات البحث على فاعلية

االجتماعيني بعملهم).

األداء الوظيفي اجليد يف جمال العمل.

 -10أثبتت نتائج الدراسة أن من أهم الصعوبات التى حتد من

 -5أشارت نتائج الدراسة إىل أن غالبية املبحوثني من االخصائيني

استفادة املبحوثني من معطيات العلوم املرتبطة باخلدمة

االجتماعيني من خرجيي ختصص العمل االجتماعي مقارنة

االجتماعية يف ممارستهم املهنية باجملال املدرسي وترجع للمدرسة

خبرجيي ختصص علم االجتماع حيث يتجه الكثري من خرجيي

وإمكانياتها (تكليف األخصائيني االجتماعيني بأعباء إدارية كثرية

وخرجيات ختصص العمل االجتماعي للعمل باجملال املدرسي وهو
ً
استقباال ملخرجات هذا التخصص يف اجملتمع العماني.
اجملال االكثر

تبعدهم عن العمل الفين املتخصص ،ضعف االعتمادات املالية
املخصصة ألنشطة األخصائيني االجتماعيني ،عدم اقتناع إدارات

 -6أثبتت نتائج الدراسة أن نسبة  %60من املبحوثني يرون أن
ً
ارتباطا باملمارسة املهنية للخدمة
علم النفس هو أكثر العلوم

 -11أثبتت نتائج الدراسة أن من أهم الصعوبات التى حتد من استفادة

االجتماعية فى اجملال املدرسي ،ويليه فى الرتتيب إدارة املؤسسات

املبحوثني من معطيات العلوم املرتبطة باخلدمة االجتماعية يف

التعليمية بنسبة  %17.5من املبحوثني ثم علم االجتماع بنسبة 15

ممارستهم املهنية باجملال املدرسي وترجع لفريق العمل (ضغف

 ، %ويدل ذلك على أهمية احتواء اخلطط الدراسية لطلبة ختصص

التعاون من بعض املدرسني مع األخصائى االجتماعي ،عمل

العمل االجتماعي على تدريس جمموعة من املقررات االجتماعية

األخصائى النفسي مبفرده مبعزل عن األخصائي االجتماعي ،عدم

واإلنسانية األخرى ملا هلا من تأثري إجيابي على الشخصية املهنية

معرفة بعض املدرسني بدور األخصائي االجتماعي).

لألخصائيني االجتماعيني.

 -12أشارت نتائج الدراسة إىل بعض املقرتحات اليت تفيد يف مواجهة

 -7ضرورة الرتكيز على انتقاء املعارف واملعلومات والنظريات

الصعوبات التى حتد من استفادة األخصائيني االجتماعيني من

اليت تساهم يف تكوين الشخصية املهنية اليت تستطيع التعامل

معطيات العلوم املرتبطة باخلدمة االجتماعية يف ممارستهم املهنية

بعض املدارس بعمل األخصائي االجتماعي).
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الصعوبات اليت تواجه استفادة األخصائيني االجتماعيني ...

باجملال املدرسي مثل (زيادة أعداد األخصائيني االجتماعيني

الشقصي ،كاذية بنت راشد بن سيف ( .)2010معوقات املمارسة

باملدرسة مقارنة بأعداد الطالب ،ختصيص أماكن مالئمة

املهنية لألخصائي االجتماعي يف اجملال املدرسي دراسة وصفية

ملمارسة األخصائي االجتماعي لعمله يف املدرسة ،وضع دليل عمل

مطبقة على مدارس منطقة الداخلية بسلطنة عمان ،رسالة

لألخصائيني االجتماعيني لكيفية االستفادة من العلوم البينية

ماجستري غري منشورة ،كلية اآلداب و العلوم االجتماعية ،جامعة

فى ممارستهم املهنية ،توعية أعضاء فريق العمل باملدرسة بأهمية

السلطان قابوس.

دور األخصائي االجتماعي).

ً
تاسعا  :توصيات الدراسة

توفيق ،حممد جنيب ( .)1997اخلدمة االجتماعية املدرسية،
القاهرة ،مكتبة األجنلو املصرية.

 -1تدريب طالب اخلدمة االجتماعية على إجراء حبوث تتناول
العالقات البينية بني اخلدمة االجتماعية والعلوم املرتبطة

حسن ،حممد حممود ( .)2006تقييم عملية التشخيص فى خدمة

وسبل االستفادة منها فى دعم وتطوير املمارسة املهنية للخدمة

الفرد فى مكاتب اخلدمة االجتماعية املدرسية ،مصر ،جامعة

االجتماعية.
ً
 -2االهتمام بتدريب طالب اخلدمة االجتماعية ميدانيا على

حلوان ،جملة دراسات فى اخلدمة االجتماعية و العلوم اإلنسانية،
العدد  ،21اجلزء الثالث.

االستفادة من املعارف واملعلومات والنظريات اليت ميكن استعارتها
من العلوم األخرى املرتبطة فى ممارستهم املهنية يف خمتلف

سليمان ،سامية الباقر حممد ( .)2010اخلدمة االجتماعية

جماالت العمل.

املدرسية ،حبث منشور مبجلة الدراسات اإلنسانية ،السودان ،جامعة

 -3تطوير اإلطار النظري لربنامج تعليم اخلدمة االجتماعية

دنقال ،كلية اآلداب والدراسات اإلنسانية.

حبيث يتضمن كافة املعارف واملعلومات والنظريات املالئمة اليت
ً
ميكن االستفادة منها من العلوم األخرى املرتبطة ً
وكيفا.
كما

عثمان ،عبد الرمحن صويف ( .)2014املدخل اىل اخلدمة االجتماعية:

 -4ضرورة زيادة عدد األخصائيني االجتماعيني العاملني باملدرسة
ً
إجيابيا على أداء األخصائي االجتماعي
الواحدة ،األمر الذي ينعكس

األسس النظرية وجماالت املمارسة ،اإلمارات العربية املتحدة ،ط،1
دار الكتاب اجلامعي.

وقدرته على العمل بفاعلية أكثر.
 -5فتح اجملال أمام األخصائيني االجتماعيني العاملني يف اجملال

علي ،ماهر أبو املعاطي ( .)2002مقدمة يف اخلدمة االجتماعية

املدرسي لإللتحاق بربنامج املاجستري لتطوير معارفهم ومعلوماتهم

مع مناذج تعليم وممارسة املهنة يف الدول العربية ،ط  ،1القاهرة،

وتوسيع جمال استفادتهم من العلوم األخرى املرتبطة مما ينعكس

مكتبة النهضة املصرية.

على أدائهم ألعماهلم بالكفاءة املطلوبة.
 -6عقد جمموعة من الفعاليات اليت تربط بني وزارة الرتبية

علي ،ماهر أبو املعاطي ( .)2002اخلدمة االجتماعية يف اجملال

والتعليم وقسم علم االجتماع والعمل االجتماعي جبامعة السلطان

التعليمى ،ط ،2القاهرة ،مكتبة زهراء الشرق.

قابوس من أجل إقامة العديد من الدورات التدريبية لألخصائيني
االجتماعيني ضمن برامج التعليم املستمر ليتم إمدادهم بكل

غرايبه ،فيصل حممود ( .)2008اخلدمة اإلجتماعية يف اجملتمع

ما هو جديد وحديث فى جمال االستفادة من العلوم املرتبطة يف

العربي املعاصر ،األردن ،دار وائل للنشر والتوزيع.

املمارسة املهنية للخدمة االجتماعية باجملال املدرسي.
 -7ربط الرتقي يف جمال العمل بتطبيق املعارف اجلديدة يف العلوم

غرايبه ،فيصل حممود ( .2011املمارسة املهنية للخدمة اإلجتماعية،

البينية لالستفادة منها يف املمارسة املهنية للخدمة االجتماعية يف

عمان ،دار يافا للنشر والتوزيع.

اجملال املدرسي من خالل حضور عدة دورات تدريبية واملشاركة يف
مؤمترات حملية أو إقليمية أو دولية.

حممد ،ضياء جاسم حممد ( .)1995تقويم دور األخصائي االجتماعي
يف العمل الفريقي لتنمية اجلوانب لشخصية الطالب ،رسالة

املراجع

ماجستري غري منشورة ،جامعة الفيوم ،كلية اخلدمة االجتماعية.

املراجع العربية:
السيد ،علي الدين ( .)1995اخلدمة االجتماعية  :األصالة واملعاصرة،

حممد ،طارق ( .)2015مقال بعنوان تعريف العلم ،أغسطس . 2015

ط  ،2القاهرة ،مكتبة عني مشس.

/http://mawdoo3.com

الشرجبى  ،وهيب قاسم فارع ( .)2001اخلدمة االجتماعية
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