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 العربية:الملخص باللغة 
هدفت الدراسة إلى التعرف على استخدام الفصول االفتراضية في اكساب طالب الخدمة االجتماعية مهارات العمل مع       

الفردية لدى عينة من  الحاالت  السعودية،  العربية  المملكة  في  االجتماعية  الخدمة  بأقسام وكليات  التدريس  وقد  ،  أعضاء هيئة 
استخدام    أهمية. وقد أوضحت الدراسة أن  ( عضو هيئة تدريس45)استخدمت الدراسة منهج المسح االجتماعي على عينة من  

)يمكن من خاللها  أنه  تتمثل في:    الفصول االفتراضية في اكساب طالب الخدمة االجتماعية مهارات العمل مع الحاالت الفردية 
  المتطلبات )تتطلبها ضرورة التكيف مع  و)تقلل من األعباء المالية(  و  ،جغرافية بعيدة(الوصول إلى الطالب الذين على مسافات  

المعلومات( عصر  في  للممارسة  و الجديدة  الخدمة  لبالنسبة  ،  طالب  اكساب  في  االفتراضية  الفصول  استخدام  صعوبات 
الفردية   الحاالت  مع  العمل  مهارات  في:  االجتماعية  المتمثلت  أثناء  الطالب  غير  )انشغال  أخرى  بأشياء  المباشرة  حاضرات 

االلكتروني(والمحاضرة(،   التعلم  استخدام  من  يصعب  بالقاعات  الطالب  أعداد  الفصول    لمتطلباتوبالنسبة  ،  )كثرة  استخدام 
)تجهيز المؤسسات التعليمية تمثلت في:    االفتراضية في اكساب طالب الخدمة االجتماعية مهارات العمل مع الحاالت الفردية 

 .)إجادة أعضاء هيئة التدريس للبرامج الالزمة للتدريس بهذه الطريقة(و ،جهزة الالزمة(باأل
 مهارات ال- الخدمة االجتماعية  -الفصول االفتراضية الكلمات االفتتاحية: 

Summary: 
      The study aimed to identify the use of virtual classrooms in providing social work students 

skills of working with individual cases, among a sample of faculty members in social work 

departments and colleges in Saudi Arabia. The study used the social survey method on a sample 

of (45) faculty members.  The study showed that the importance of using virtual classrooms in 

providing social work students with skills to work with individual cases is represented in: 

(through which they can reach students who are at long geographical distances), (reduce 

financial burdens) and (required by the necessity of adapting to the  requirements new practice in 

the information age),  As for the difficulties of using virtual classrooms in providing social 

service students with work skills with individual cases, it was represented in: (students being 

occupied during direct lectures with things other than the lecture), and (the large number of 

students in the Classrooms  makes it difficult to use e-learning), and with regard to the 

requirements of using virtual classrooms to acquire students Social work skills for working with 

individual cases were represented in: (equipping educational institutions with the necessary 

equipment), and (the faculty members' proficiency in the programs necessary to teach in this 

way). 
Kay words :Virtual classroom - social work – skills 
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 : مشكلة الدراسةأوالً 

  إضافة إلى وثقافًيا،    ،واجتماعًيا  ،واقتصادًيا  ،سياسًيا  ،في مختلف جوانب الحياةوتطورات كبيرة    ،تغيراتيشهد العالم اليوم  

العلمية اليوم تطوًرا ملحوًظا في    ، حيث يشهدالمتقدمة والنامية  كل المجتمعاتأثرت على  ، والتي  والتكنولوجية،  الثورات  العالم 

 .والتقنية ،المجاالت العلمية

وقد شهدت نظم التعليم في اآلونة األخيرة تطورات كبيرة، وسريعة، وقد ساعد على ذلك ما يشهده العالم من ثورة كبيرة في  

 لمكانية، والزمانية بين دول العالم.مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، حيث تم كسر الحواجز ا

المتعلمين ودعم  التعليم  لتطوير  التوجهات  المهارات   ،وتزداد  لتطوير  ولكن  المعرفة،  على  الحصول  أجل  من  فقط  ليس 

، مع ما يستلزمه المجتمع من مواكبة الثورة التقنية المعاصرة من خالل ترسيخ مفهوم التعلم والتدريب المستمر  لإلندماجالالزمة  

 ( 2015خاصة وأن الجيل الحالي الذي يتم تعليمه أصبح ممارًسا محترًفا ألدوات التقنية واالتصال. )خليل،  

يتطلب الذي  التعليم،     األمر  نوعية  حتى  و تحسين  التعليمية  العملية  وأساليب  ووسائل  أدوات  هذه  تتطوير  مع  تناسب 

 التطورات واإلمكانات والقدرات.

بلد  و  أي  في  التعليم  )الخطيب،   ال مستوى  الخريجين ومستوى كفاءتهم ومهاراتهم.  بنوعية  الخريجين؛ بل  بعدد  يقاس  أن  يجب 

 ( 452، ص. 2009

االلكتروني التعليم  مجال  في  اليوم  العالم  شهدها  التي  التطورات  المؤسسات   ،ولعل  غالبية  على  جديًدا  واقًعا  فرضت 

ت عن  الجميع  أمام  مسؤولة  المؤسسات  هذه  وأصبحت  األفراد  ،أهيلالتعليمية،  كفاءة  تحمل    ،ورفع  على  قادرين  أفراد  وتخريج 

التكنولوجيا ، ص.  2009والمساهمة في تقدم المجتمع ونموه. )جروان، والحمران،    ،مسؤولية العصر، والتعامل مع مستجدات 

4 ) 

التعلي المؤسسات  إتجاه  الى  أدى  الذي  باألمر  اإللكتروني،  التعليم  إلى  التقليديمية  التعليم  بالمستوى جانب  للنهوض   ،

 التعليميى، وتطوير مهارات المتعلمين، بالقدر الذي يسمح لهم بالمساهمة في تطوير المجتمع، وتقدمة. 

 ( 7، ص.  2015)عزيزي، وشيلي،   :نوعان هما التعليم االلكترونيو 
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المتزامن:   .1 االلكتروني  بين  التعليم  األبحاث  المحاضرات ومواضيع  لتوصيل وتبادل  أسلوب  في نفس المتعلم والم  وهو  علم 

علم على تغذية من خالل المحادثة الفورية أو الفصول االفتراضية، ويتيح ذلك حصول الم    ،الوقت الفعلي لتدريس المقرر

 راجعة فورية وتقليل التكلفة والجهد والوقت.

المتزامن: .2 غير  االلكتروني  در   التعليم  برنامج  وفق  دروس  أو  دروات  على  المتعلم  يحصل  مخططوفيه  فيه   ،اسي  ينتقي 

األوقات واألماكن التي تتناسب مع ظروفه عن طريق توظيف بعض أساليب التعليم اإللكتروني، ومن إيجابيات هذا النوع 

التعليم   المناسب  أ من  الوقت والزمان  المتعلم يختار  التعليمية والرجوع    لدراسة ن  أي وقت، ومن  إليها  إالمادة  لكترونًيا في 

 علم الحصول على التغذية الفورية الراجعة من المحاضرة مباشرة. اعة الم  سلبياته عدم استط

التحوالت التي يشهدها العالم المعاصر،    هها عليتالتحديات التي فرضو ولم يكن التعليم الجامعي بمعزل عن تلك التغيرات  

 ( 2، ص.2015. )الجمال، وأن العامل الرئيس في التوظيف أصبح مدى كفاءة ومالءمة الخريج لسوق العمل ومتطلباته

وأداء أدوارهم بكفاءة   ،وقدرات الطالب  ،وتطوير مهارات  ،ويهدف النظام التعليمي الجامعي إلى توفير فرص نقل المعرفة

 مما يؤدي إلى المساهمة بفاعلية في تنمية المجتمع وتقدمة. ،بعد التخرج من الجامعة

والقدرة  من المهارة الحاجة إلى تطوير برامج التعليم باستمرار، بحيث تسمح بتأهيل الممارس المهني لمستوى عال   لذا كانت

والمهارات المهنية   ،على التعامل مع المواقف الجديدة الناتجة عن التغيرات الحادثة بالمجتمع، مما يعطي الفرصة لتراكم الخبرات

    ( 2941، ص.  2014المتجددة. )أحمد،  

المعلوماتو  تكنولوجيا  قطاع  شهده  الذي  التقني  التطور  فرض  األخيرة  ،لقد  العقود  في  انتشار    ،واالتصال  مع  خاصة 

الواقع  اإل في  فشيًئا  شيًئا  تتحكم  إفرازاته  مازالت  افتراضي  عالم  في  يتالحمون  الناس  جعلت  العالم،  على  جديدة  حقائق  نترنت 

 ( 2015الكرة األرضية. )خليل،  واالجتماعي لسكان  ،والسياسي ،اإلنساني

ستراتيجيات التعليمية الكمبيوترية التي تقدم فرًصا كبيرة لتطوير العمليات  من اإل  ،لكترونيةتعد بيئة المحاكاة التعليمية اإلو 

  نغمس وافتراض لمواقف حياتية ي  ، من صياغة  هبما توفره وتقدم  ،وكفاءة  وتحقيق أهدافها بفاعلية  ،وتحسين مخرجاتها  ،التعليمية

 ( 2015ويقوي فاعليته.)الشيخ،   ،مما ييسر التعلم ،ويتفاعل معها المتعلم أثناء تعلمه 

والتي من خاللها تتم العملية التعليمية عبر    ،تقديم الخدمات التعليمية من خالل ما يعرف بالفصول االفتراضية  حيث يتم 

 والرسائل.                                    ،والنص ،يديووالف  ،علمون من التواصل بالصوتحيث يتمكن الطالب والم   ،نترنتاإل
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وذلك من خالل الصفوف    ،لكترونًياإواالختبارات    ،واألنشطة  ،والمهام   ،ويتم التعليم االفتراضي من خالل الحصول على المناهج

ويتم التواصل فيما بينهم عن طريق موقع    ،والمتعلمعلم  فتراضًيا بين الم  إلتقاء  حيث يتم اإل  ،لكترونيةوالمكتبات اإل  ،االفتراضية

 (     3، ص.2008نترنت. )سليمان، وعدوي، وسالم، خاص على شبكة اإل

االفتراضية   التعليم  بيئة  المباشرة    Virtual Learning Environmentوتشير  التفاعالت  المباشرة ،  Onlineإلى  وغير 

Off-line،  والمتعلمين. )سليمان، عدوي،    ،علمينثة، وذلك باستخدام أساليب مختلفة بين الم  عن ب عد باستخدام التكنولوجيا الحدي

 (    2008وسالم، 

م التقليدي وبالتالي يالمكان والزمان المرتبطه بالتعل  ةلى المتعلم بدون مشكلإ م  يساس نقل التعلأعلى    يقوم التعليم االفتراضي

 ( 5، ص2008فان له العديد من المميزات منها: )عمر، 

 علم. وتعني توفر األماكن المالئمه لكل من المتعلم والم   ،المالئمه -

 التعلم.  ةالمختلفه المتاحة من خالل بيئ ةعلم الحريه في استخدام الوسائل التعليميوتعطي الم   ،المرونة -

 النتائج المتوقعه.ساليب التكنولوجيه المناسبه ألغراض التعليم وأهدافه للوصول إلى  وتعني استخدام األ ،الفعاليه -

 وتعني استخدام مواد تعليميه سمعيه وبصريه. ،استخدام حواس متعدده من قبل المتعلم -

 عد فرصه كبيره لتفاعل المتعلمين بالطريقة التي تناسبهم أكثر من الفصول التقليديه. التفاعليه حيث يقدم التفاعل عن ب   -

ة من شبكة  دأعضاء هيئة التدريس في الجامعات باالستفا  تشجيع وتوعية  ضرورة(  2004دراسة )المبارك،  وقد أوضحت 

 وذلك لتسهيل وتحسين العملية التعليمية.                      ،نترنت وتقنياتها المختلفةاإل

االجتماعيو  التغير  تعزيز  على  االجتماعية  الخدمة  مهنة  اإلنسانية  ،تعمل  العالقات  مشكالت  الناس   ،وحل  ومساعدة 

وتتدخل الخدمة االجتماعية في النقاط   ،نساق االجتماعيةمن خالل االستفادة من نظريات السلوك اإلنساني واأل  ،لتحسين الحياة

               ( Cree, 2009, P. 3التي يتفاعل فيها الناس مع بيئاتهم. )

المهام المكلف بها، يتطلب هذا  لو  وأيًضا    ، عداده بشكل جديد يتفق مع شكل الممارسةإ كي يؤدي األخصائي االجتماعي 

الجيد  اإل اإلعداد  خالل  من  إال  ذلك  يتم  ولن  االجتماعية،  الخدمة  بممارسة  الخاصة  بالمدركات  التعليميةألمام  العملية   ،ثناء 

التي يستند عليها   ،علميةلمعرفة التطوير المستمر في المعارف ال  ،عداد بعد ذلك أثناء ممارسته المستمرةوأيًضا االستمرار في اإل

 ( 102، ص. 2000في ممارسته المهنية. )عبدالقادر، 
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اإل محاور  أحد  المهاري  األساس  الممارسة ويعتبر  مهارات  موضوع  يحظى  كما  االجتماعي،  لألخصائي  المهني  عداد 

س قادر على التأثير اإليجابي في المهنية باهتمام المشتغلين بالخدمة االجتماعية باعتبارها مهنة تطبيقية، لذا فهي تحتاج لممار 

 ( 800، ص.  2006وليس كشخص نظري. )محمد،  ،نساق التي يتعامل معهااأل

  –( أن محتوي تعليم الخدمة االجتماعية في الوقت الحاضر في جوانبها الثالثة : المعرفي  2000)خليل،    دراسة  وقد أوضحت

 القيمي، يحتاج إلى تطوير، وتغيير ليتناسب مع المتغيرات االجتماعية التي يمر بها المجتمع في الوقت الراهن.  –المهاري 

ال المهنية والبحثيةوالمهارة تعني قدرة األخصائي االجتماعي على توظيف  لتنمية   ،نظريات والمعارف والخبرات والمبادئ 

بسهوله   ،في مجاالت الممارسة لتحقيق أهداف التدخل المهني مع كافة األنساق التي يتعامل معها في المواقف المتعددة  ئهداأ

 ( 324، ص.  2009مع االقتصاد في الوقت والجهد. )علي،  ،ويسر

 ,Shardlowوتدريبهم بشكل كامل ومستمر. ) ،وتزويدهم بمعارف ممتازة ،تماعيين بشكل جيدلذا يجب تأهيل األخصائيين االج 

2005, P.23 ) 

وتحتاج الخدمة االجتماعية إلى تطوير تعليم مهارات الممارسة المهنية، ومن المهارات التي تحتاج إلى تطوير أساليب 

 تعليمها هي مهارات العمل مع الحاالت الفردية.

(: أن العمل مع الحاالت الفردية يتطلب العديد من المهارات لتمكين الممارس المهني في خدمة  2002)أحمد، وأوضحت دراسة 

 ( 2002حمد، أالفرد من إدراك وفهم العوامل المتداخلة التي تؤثر في المواقف على أساس علمي ومهني سليم. )

ر في االعتماد على الحاسب اآللي، واهتمام  (: وجود درجة عالية من القصو 2001وكذلك أوضحت دراسة )عبدالمجيد،  

وأنشطة   الفردية  الحاالت  تسجيل  في  اآللي  الحاسب  استخدام  االستفادة من  في  الفردية  الحاالت  مع  العمل  في  المتخصصين 

 ( 2001التدخل المهني واكساب االخصائيين مهارات الممارسة وغيرها. )عبدالمجيد، 

الخدمة االجتماعية اإلكلينيكية تحتاج إلى مراجعة أوضاعها على مستويات    أن (:2015وكذلك أوضحت دراسة )مبارك،  

 2015البحث والتعليم والممارسة في ظل المجتمعات االفتراضية. )مبارك، 

(: من ضعف أداء األخصائيون االجتماعيون لدورهم في وضع  2004دراسة )عز الرجال،    أوضحته ومما يؤكد ذلك ما  

 ( 2004خطة العالجية مع الحاالت الفردية. )عز الرجال، وتنفيذ وتقويم ومتابعة ال
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)الرشود،  (: ضرورة استخدام أساليب تدريبية مختلفة إلكساب الطالب المهارات المهنية.  2002وقد أوضحت دراسة )الرشود،  

2002 ) 

الكمبيوتر السنوات األخيرة حدثت زيادة كبيرة في استخدام أجهزة  التكنولوجية األخ  ،وفي  وممارسة   رى في تعليموالوسائل 

للتكنولوجيا السريع  االنتشار  من  الرغم  وعلى  االجتماعية،  الخدمة   ،الخدمة  في  التدريس  هيئة  أعضاء  من  العديد  يزال  ال 

كيفية   عواقب  عن  يتساءلون  االجتماعية.إاالجتماعية  الخدمة  تعليم  في  للطالب  التعليمية  التجارب  في  التكنولوجيا   دخال 

(Beaulaurier& Haffey, 2005, P. xiii ) 

أوضح  وجود (Joiner, 2019) وقد  أهمية  يتعلق   :  فيما  االجتماعية  للخدمة  التدريس  هيئة  ألعضاء  المعرفة  مستويات 

 ( Joiner, 2019, P.370) تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في إعدادات الممارسة المباشرة.ب

واإل التقنية  استخدام  أدى  في  وقد  تغيير  إلى  الممارسة نترنت  في  االجتماعيين  األخصائيين  ضرورة    ،أدوار  استدعى  مما 

المهارات    المطالبالتكيف مع   الجديدة للممارسة في عصر المعلومات، وهذا يستوجب من األخصائيين االجتماعيين اكتساب 

 ( 24، ص. 2017الكافية الستخدام التقنية بشكل مناسب. )العبدالكريم، 

مثل   للتطور التكنولوجي،خصائيين االجتماعيين  األمواكبة  أن يشمل هذا التطور  و   ،تطوروحتى تستمر المهنة يجب أن ت

 ( Joiner, 2019, P. 363)المهنية. في الممارسة ة استخدام الوسائل واألساليب التكنولوجي

التلقين على  القائمة  التقليدية  األساليب  على  يعتمد  الزال  العربي  الوطن  في  االجتماعية  الخدمة  القاء    وتعليم  خالل  من 

األساليب   استخدام  على  تعتمد  التي  االجتماعية  الخدمة  أساتذة  لبعض  الفردية  المحاوالت  بعض  عدا  فيما  المحاضرات، 

 ( 354، ص. 2014التكنولوجية. )العود، 

واإل التدريس  هيئة  أعضاء  من  عدد  كبيرً ويرى  ضغوًطا  يواجهون  أنهم  االجتماعية  الخدمة  برامج  تعليم  في  في ة  داريين 

 ,Beaulaurier& Haffeyوأنهم ليسوا على دراية بأحدث التقنيات واستخدامها. )   ،استخدام التكنولوجيا في المناهج التعليمية

2005, P. 4 ) 

( أوضح  دعم  Joiner, 2019وقد  على  الجامعي  الحرم  في  التعليمية  التكنولوجيا  موظفي  لدى  القدرة  توفر  ضرورة   :)

 (               Joiner, 2019المستمرة للتدريب على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. ) ييناألخصائيين االجتماعاحتياجات 
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لكتروني يمكن أن يساعد األخصائيين االجتماعيين على زيادة وصولهم إلى  أن التعليم اإل(:  (Phelan, 2015وقد أوضح

معلومات التعليمية، وهناك العديد من التحديات  المعلومات، وسهولة تحديث المحتوى، وتخصيص التعليمات، وتسهيل توزيع ال

اإل التعليم  عملية  تواجه  بين  لالتي  الفردية  والفروق  الثقافية،  واالعتبارات  الفروق  مراعاة  مثل:  االجتماعية  الخدمة  في  كتروني 

تعتمد على التفاعل  الطالب، وطرق تواصل الطالب مع أعضاء هيئة التدريس، وتفضيل بعض الطالب أساليب التعليم التي  

 (Phelan, 2015, P. 259الشخصي، عن طرق التعليم االلكتروني. )

ومن األمور التي تدفع إلى استخدام الفصول االفتراضية في تعليم وإكساب الطالب مهارات العمل مع الحاالت الفردية هو 

عمله بعد التخرج، ولذا فقد تحدد موضوع    دالمباشرة( عنوجود مادة علمية يستفيد منها الطالب )وخاصة في حالة الفصول غير  

 الدراسة في:  

 . استخدام الفصول االفتراضية في تعليم طالب الخدمة االجتماعية مهارات العمل مع الحاالت الفردية

 ثانًيا: أهمية الدراسة

 وترجع أهمية هذه الدراسة إلى:  

 رة في مجال تكنولوجيا المعلومات، واالتصاالت. ضرورة مواكبة تعليم الخدمة االجتماعية الثورة الكبي  .1

، ويمثل األساس المهاري محور أساسي في إعداد الخريجين، والذي يجب العناية به هأن الخدمة االجتماعية مهنة تطبيقي .2

 والعمل على تطوير أساليب تعليمه. 

 توفير فرص تطوير مهارات وقدرات الطالب، وأداء أدوارهم بكفاءة بعد التخرج. .3

وير تعليم مهارات العمل مع الحاالت الفردية في الخدمة االجتماعية من أجل رفع مستوى الخريجين، حتى يستطيعوا  تط .4
 أن يؤدوا أدوارهم في المجتمع بكفاءة عالية. 

 : ثالًثا: أهداف الدراسة

 وتهدف الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية:

 ساب طالب الخدمة االجتماعية مهارات العمل مع الحاالت الفردية. التعرف على أهمية استخدام الفصول االفتراضية في اك -

الحاالت  - العمل مع  االجتماعية مهارات  الخدمة  اكساب طالب  في  االفتراضية  الفصول  استخدام  التعرف على صعوبات 

 الفردية. 
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الحاالت  - مع  العمل  مهارات  االجتماعية  الخدمة  طالب  اكساب  في  االفتراضية  الفصول  استخدام  متطلبات  على  التعرف 

 الفردية. 

 وتهدف الدراسة إلى اإلجابة على التساؤالت اآلتية: : الدراسة رابًعا: تساؤالت

 العمل مع الحاالت الفردية؟  ما أهمية استخدام الفصول االفتراضية في اكساب طالب الخدمة االجتماعية مهارات -

 ما صعوبات استخدام الفصول االفتراضية في اكساب طالب الخدمة االجتماعية مهارات العمل مع الحاالت الفردية؟  -

 ما متطلبات استخدام الفصول االفتراضية في اكساب طالب الخدمة االجتماعية مهارات العمل مع الحاالت الفردية؟  -

 خامًسا: مفاهيم الدراسة:

  هوم الفصول االفتراضية: مف .أ

بالصوووت  ،المباشوور واالتصووال لالتفاعوون موو لمووون والمع البالطوو ننترنووت تمكووعبوور اإل لوومبيئووة تعوالفصووول االفتراضووية هووي 

 (611،ص2020ها. )البقمي،الكاميرا وغير  اللخ نالبعض م همورؤية بعض لوالفيديو والنص ومشاركة التطبيقات والرسائ

بالفصول التقليدية من حيث وجود الم علم والطالب، ولكنها على الشبكة العالمية للمعلومات، حيث ال وهي فصول شبيهة  

التجمع بواسطة الشبكات،  تتقيد بزمان أو مكان، وعن طريقها يتم استحداث بيئات تعليمية افتراضية، بحيث يستطيع الطالب 

ف تعاونية،  تعلم  حاالت  في  وبرمأهي  للمشاركة  وتقنيات  الم  دوات  تمكن  للمعلومات  العالميه  الشبكه  على  نشر جيات  من  علم 

نها تمكن الطالب من أكما    ،من خالل تقنيات متعدده  بالطالب،وضع الواجبات والمهام الدراسيه واالتصال  و هداف  الدروس واأل

طالع على خطوات سيره في  إلرسال المهام والمشاركه في النقاش والحوار واإهداف والدروس التعليميه وحل الواجبات و قراءه األ

 ( 7ص ،2004 )المبارك، .الدرس والدرجه التي تحصل عليها

التعلويم  أنمواطتحوديث لا يضوً أوقد نشا مفهوم التعلم االفتراضوي كنتيجوه لتطوور تكنولوجيوا المعلوموات واالتصواالت ونتيجوه    

 (4، ص2008)عمر، . ي زمانأي مكان و أليه في إتحت ضغط الحاجه 

التعلموهي   التكنولوجيا والموارد الرقمية في عملية  من خالل األنشطة التي تسمح بها.    ،بيئات تعلم قائمة على استخدام 

(Alves, Miranda, and Morais, 2017, P. 519 ) 
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عليم قد يكون لها تأثير كبير على التدريس والتعليم في مؤسسات الت  ،نه تقنية واعدهأالتعليم االفتراضي على  ي نظر إلى  و 

 ( Martin, 2017, P. 198العالي. )

 ( 602-601، ص ص. 2020)البقمي،  أنماط الفصول االفتراضية: •

المباشر:   -1 قائمة على الويبالفصل االفتراضي  للسفر  ،وهو بيئة تعلم  الحاجة  المباشر دون  التعليم  ،  تسمح بالمشاركة في 

باالتصال ببعضهم البعض ورؤية العروض المقدمة ومشاهدة الفيديو فصل دراسي عبر الويب يسمح للمشاركين فيه  وهو  

اآل الم    ،خرينوالتفاعل مع  من  المباشر  التدريس  الستقبال  للطالب  الفرصة  يقدم  بأنه  التغذية  ويتميز  على  والحصول  علم 

 . الراجعة الفورية

المسجل:   -2 االفتراضي  الفصلالفصل  تطبيقات  طريق  عن  تسجيله  يتم  افتراضي  فصل  العرض   وهو  أثناء  االفتراضي 

مما يفيد الطالب في االطالع على المواد التي لم يتاح لهم حضورها    ، وتخزينه السترجاعه في أي وقت الحق  ،المباشر

 كما يستخدم كأداة للمراجعة. ،سواء بالفصل االفتراضي المباشر أو بالمحاضرة التقليدية وجًها لوجه

 ( 11-10، ص ص.  2015 :  )العمودي،مميزات الفصول االفتراضية •

 علم وطالبه وبين الطالب وبعضهم البعض.عد بين الم  تسهل التواصل عن ب   -

 تتيح إمكانية تطبيق التعليم الفردي والتعاوني والتشاركي. -

 إمكانية التوسع دون قيود من حيث عدد الطالب. -

من خالل التعامل المتزامن   ،وسرعة الوصول إليها  ،ومن أي مكان  ،سهولة الحصول على المعلومة في أي وقت -

 نترنت. مع شبكة اإل

 ( 9-8، ص ص. 2015)المنتشري، إضافة إلى:

 سهولة التواصل في أي زمان ومكان. -

 تنمية الكفاءات التدريبية للطالب والمعلمين. -

 تخفف الكثير من األعباء اإلدارية. -

 تشجع الطالب على النقاش والمشاركة دون خوف أو خجل.  -
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 ( 615، ص. 2020)البقمي، الفصول االفتراضية:  عيوب •

 نقص التفاعل وجًها لوجه.  -

 حياًنا بالحديث الجانبي عبر المحادثة النصية. أنشغال الطالب إ -

 نشغال ببعض المواقع االلكترونية أثناء التعلم.اإل -

 عدم مناسبة استراتيجيات التعلم التقليدية لها. -

 :ةمفهوم المهار  .ب

ار والتطبيق لإلطار المعرفي بدقة وإتقان وذلك بقدر اإلمكان في الموقف المهني يالقدرة على االخت  :بأنهاوتعرف المهارة  

 (                                    14، ص. 2013المراد تحقيقه مباشرة في أقل وقت وأقل جهد. )قاسم، 

، ص.  2014البراعة في استخدام الفرد ليدية أو معارفه أو مواهبه أو قدراته الشخصية أو موارده. )العود،    :وتعرف بأنها     

358 ) 

لتنمية   ،قدرة األخصائي االجتماعي على توظيف النظريات والمعارف والخبرات والمبادئ المهنية والبحثية  :والمهارة تعني

مل المهني مع كافة األنساق التي يتعامل معها في المواقف المتعددة بسهولة  لتحقيق أهداف العو   ،أدائه في مجاالت الممارسة

 ( 324، ص.  2009مع االقتصاد في الوقت والجهد. )علي،  ،ويسر

  ، وتتوقف قدرة األخصائي االجتماعي على ممارسة المهارات المهنية على مدى تلقيه وتدريبه على اكتساب تلك المهارات

التعليم والممأال سيما و  ي  ن  األارسة من خاللهما  االجتماعية.  كسب  الخدمة  قيم ومهارات واتجاهات مهنة  االجتماعي  خصائي 

 ( 187، ص. 2006)العجالن، 

تدريبً  يتطلب  هادف  نشاط  هي  االختوالمهارة  على  القدرة  االجتماعي  األخصائي  يكسب  منظمة  وممارسة  الواعي  يا  ار 

لتحقيق عملية المساعدة   ،لتنمية أدائه في مجاالت الممارسة المهنية  ،والمبادئ المهنيةوتوظيف المعارف والنظريات والخبرات  

 ( 815، ص. 2008مع االقتصاد في الوقت والجهد. )شلبي،  ،لألنساق التي يتعامل معها في المواقف الصعبة بسهولة ويسر
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 سادًسا: النظرية الموجهة للدراسة

 Systems Theory  ألنساق:انظرية 

أو مجموعة صغيرة أو   أن كل شيء سواء كان كائًنا حًيا أو اجتماعًيا وسواء كان فرًدا  نساق على فكرةنظرية األ  وتقوم

ن  أو   ،جزاء المترابطةلف من عدد من األأوهذا النسق يت  ،مأو نظانه نسق  أسره على  أأو حتى العالم ب  أو مجتمعًيا  تنظيًما رسمًيا

أن  ي نسق البد و أن  أو   ،اجوهريً   أو يتغير تغيًرا  ،ن النسق سوف يفنىإ ال فإو   ،الوفاء بهاساسية البد من  ألكل نسق احتياجات  

 ( 200،  2006يتكيف مع البيئة المجيطة.)أحمد، 

األنساق  ل  ووفقاً  المكونة    فإننظرية  األجزاء  أي من  على  يطرأ  تغيير  في   للنسق،أي  تغيير  حدوث  إلى  بالضرورة  يؤدي  فإنه 

 ( 66، ص.  2009ؤدي إلى حدوث تغيير في األجزاء المكونة لنفس النسق. )حبيب، النسق بصفة عامة، كما ي

مجموعه من المكونات المترابطة، والتغير في أحد هذه المكونات يتبعه تغير في المكونات    عنعباره    والنسق   Systemالنسق:

أداء   في  فرعي  نسق  فشل  وإذا  فرعية،  أنساق  عدة  من  يتكون  نسق  وكل  توازن    وظائفه،األخرى،  عدم  إلى  يؤدي  ذلك  فإن 

 ( Turner, 2006, P.383واستقرار النسق ككل. )

إلى   يؤدي  العناصر  هذه  أحد  خصائص  في  تغيير  وأي  بينها،  فيما  متبادل  تأثير  ذات  من عدة عناصر  النسق  ويتكون 

 ( Dekkers, 2017, P.24تغيير في خصائص النسق. )

المنظمة  او  العناصر  إال مجموعة من  الوظيفة  لنسق ما هو  لتحقيق  اآلخر؛  البعض  يترتب بعضها على  التي  والمتداخلة 

متعدد  والكلية،  والفصل،  واألسرة،  فالفرد،الكلية،   عناصر  من  تتكون  كلها  معينة.   ه،والجامعة  وظيفة  لتحقيق  معًا  تعمل  التي 

 ( 65-64، ص ص.  2009)حبيب، 

                                                                                                     (69، ص. 1999)كريب،  ة متطلبات هي:وأي نسق على أي مستوى إذا كان يريد البقاء يجب أن يفي بأربع 

 التكيف: أي أن كل نسق البد أن يتكيف مع بيئته.  -

 أهدافه. ال بد لكل نسق من أدوات يحرك بها مصادره كي يحقق تحقيق الهدف: -

 التكامل: وكل نسق يجب أن يحافظ على التواؤم واالنسجام بين مكوناته. -

 المحافظة على النمط: على كل نسق أن يحافظ بقدر اإلمكان على حالة التوازن فيه.  -
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 ا: اإلجراءات المنهجية سابعً 

على استخدام الفصول االفتراضية في    تستهدف التعرف، حيث  صفية إلى الدراسات الدراسة  ال  تنتمي هذه  نوع الدراسة:   .أ

 طالب الخدمة االجتماعية مهارات العمل مع الحاالت الفردية.   اكساب

المستخدم:   .ب استخدامالمنهج  عينة  منهج    تم  على  الدراسة  تطبيق  خالل  من  العينة،  باستخدام  االجتماعي  من  المسح 

 أعضاء هيئة التدريس بأقسام وكليات الخدمة االجتماعية في المملكة العربية السعودية.  

 مجاالت الدراسة: .ج

وهي    بية السعوديةالمملكة العر   بجامعات  الخدمة االجتماعية  وكليات  أقسامفي  ويتمثل المجال المكاني  المجال المكاني:   -1

جامعة    -جامعة أم القرى   -جامعة حائل  -جامعة القصيم  -جامعة الملك سعود  -)جامعة اإلمام محمد بن سعود االسالمية

الملك عبدالعزيز لعدم وجود أعضاء هيئة تدريس تخصص العمل مع    جامعة الجوف(،وقد تم استبعاد جامعة  -األميرة نوره

 األفراد )أو العالج االجتماعي(.

)تخصص   تخصص العمل مع األفراد  أعضاء هيئة التدريسفي  ويتمثل مجتمع البحث في هذه الدراسة    المجال البشري:  -2

، حيث بلغ عدد من استجاب لإلجابة على  بكليات وأقسام الخدمة االجتماعية بالمملكة العربية السعودية العالج االجتماعي(

 ( عضو هيئة تدريس.45االستبيان )

 2021 ديسمبرحتي   -2021 أغسطسفي الفترة من وتتمثل فترة جمع البيانات المجال الزمني:  -3

 أدوات الدراسة:  .د

استخدام الفصول االفتراضية في اكساب طالب الخدمة االجتماعية مهارات في العمل مع الحاالت    استبيان  :ستبياناال -1

المحاورالفردية   ويتضمن  الباحث  إعداد  األولية  من  )البيانات  اكساب   -اآلتية:  في  االفتراضية  الفصول  استخدام  أهمية 

ستخدام الفصول االفتراضية في اكساب طالب صعوبات ا  -طالب الخدمة االجتماعية مهارات العمل مع الحاالت الفردية

متطلبات استخدام الفصول االفتراضية في اكساب طالب الخدمة    -الخدمة االجتماعية مهارات العمل مع الحاالت الفردية

 .(االجتماعية مهارات العمل مع الحاالت الفردية
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والعشرون السادسالعدد   

 صدق وثبات االستبيان:

  أنواع الصدق اآلتية: العتماد علىتم اوللتأكد من صدق االستبيبان  االستبيان:صدق  -

حيث تم مراجعة بعض ما كتب حول استخدام الفصول االفتراضية وكذلك مهارات في العمل مع الحاالت   المحتوى: صدق   ▪

العلمية  بوذلك    الفردية، والكتب  المراجع  بعض  على  من    التياالطالع  العديد  إلى  التوصل  وتم  الموضوع  هذا  تناولت 

استخدام الفصول االفتراضية في اكساب طالب الخدمة االجتماعية مهارات  التعرف على    يمكن من خاللها   التيالمؤشرات  

 . في العمل مع الحاالت الفردية

المحكمين ▪ عرض    :صدق  تم  مجموعة    االستبيانحيث  أساتذةعلى  بهد  من  االجتماعية  تحكيم  الخدمة  وقد   االستبيانف 

األساتذة  ،عبارة  (55)   الى  االستبيانوصلت عبارات   المالحظات حول    المحكمين  وقد أوضح  عند   االستبيانالعديد من 

إلى    النهائيشكله    في   االستبيان  ونتيجة لذلك وصل    ،العبارات  أو تعديل بعضإضافة    وأحذف  ب  سواءالصياغة النهائية  

     .عبارة( 37)

، حيث تم  لقياس ثبات االستبيان  Cronbach's Alphaاعتمد الباحث على معامل ألفا كرو نباخ   وقداالستبيان: ثبات  -

، ثم تم حساب معامل الفا للتأكد من أعضاء هيئة التدريس  من  (10تطبيق االستبيان على عينة من مجتمع البحث قوامها )

 وجاءت النتائج كما يلي: ثبات االستبيان

 معامل ثبات الفا كرو نباخ لمحاور الدراسة  (1)جدول رقم 
 معامل ثبات الفا  العباراتعدد  المحور

الخدمة   طالب  اكساب  في  االفتراضية  الفصول  استخدام  أهمية 
 االجتماعية مهارات العمل مع الحاالت الفردية.

15 0.79 

طالب  اكساب  في  االفتراضية  الفصول  استخدام  صعوبات 
 االجتماعية مهارات العمل مع الحاالت الفردية. الخدمة  

12 0.88 

متطلبات استخدام الفصول االفتراضية في اكساب طالب الخدمة  
 مع الحاالت الفردية. مهارات العملاالجتماعية 

10 0.90 

مما يوضح  (0.90) إلى (0.79) يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات مرتفع لمحاور االستبانة حيث يتراوح بين

 عتماد عليها.تمتع بدرجة ثبات يمكن اإلي يانأن االستب
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والعشرون السادسالعدد   

اإلحصائية: -2 البيانات،  المعالجات  وتحليل  الدراسة  أهداف  اإلحصائية    لتحقيق  األساليب  استخدام  اآلوتية: تم 

ا Frequencies)التكرارات المئوية،  ا Percentلنسب  المرجح  ،  ألفا  م  ،Weighted  Meanلمتوسط  عامل 

للعلوم االجتماعية    من خالل استخداموذلك  (،   Cronbach's Alphaكرونباخ  Statistical  برنامج الحزم اإلحصائية 

Package for Social Science  (SPSS .) 

 نتائج الدراسة 
 : البيانات األولية أوالً 

 النوع لعينة الدراسة ( يوضح2جدول )                       
 % ك النوع 
 %  66.44 29 ذكر
 % 35.56 16 أنثى

 % 100 45 المجموع
الذكور بتكرار ) التدريس من  الغالبية من أعضاء هيئة  الدراسة، حيث جاءت  لعينة  بالنسبة  النوع  الجدول السابق  (  29يوضح 

 %( 35.56( ونسبة مئوية )16%(، في حين كان أعضاء هيئة التدريس من النساء تكرارهن)66.44ونسبة مئوية )

 لعينة الدراسة  ( يوضح العمر3)جدول 
 % ك العمر

 % 17.78 8   40إلى أقل من   30من 
 % 44.44 20 50إلى أقل من   40من
 % 37.78 17 60إلى أقل من   50من 

 % 100 45 المجموع
(  20بتكرار )(  50إلى أقل من    40بالنسبة لعينة الدراسة، حيث جاءت أعلى فئة من أعمارهم )منالعمر  يوضح الجدول السابق  

(، في حين جاءت  %37.78( ونسبة مئوية )17( بتكرار)60إلى أقل من    50%(، ثم من عمرهم )من  44.44ونسبة مئوية )

 (. %17.78( ونسبة مئوية )8( بتكرار )40إلى أقل من   30من الفئة األقل من عمرهم )
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والعشرون السادسالعدد   

 الدرجة العلمية لعينة الدراسة  ( يوضح4جدول )
 % ك الدرجة العلمية 

 % 8.90 4 محاضر
 % 22.22 10 أستاذ مساعد  
 % 44.44 20 أستاذ مشارك 

 % 24.44 11 أستاذ
 % 100 45 المجموع

ونسبة مئوية (  20بالنسبة لعينة الدراسة، حيث جاءت أعلى فئة )أستاذ مشارك( بتكرار )الدرجة العلمية  يوضح الجدول السابق  

الفئة األقل  )% 24.44( ونسبة مئوية )11( ثم  )أستاذ( بتكرار )44.44%) ( ونسبة  4( بتكرار )محاضر( في حين كانت 

 (، )وقد تم إدراج فئة محاضر في عينة الدراسة حيث يقوموا بتدريس المقررات الدراسية للطالب داخل القاعات(%8.90مئوية )

 لعينة الدراسة  سنوات الخبرة في التدريس الجامعي ( يوضح5جدول )
 % ك في التدريس الجامعي سنوات الخبرة

 % 4.44 2 . 10إلى أقل من   5من 
 % 24.44 11 . 15من  قلإلى أ  10من 
 % 26.68 12 . 20من  قلإلى أ  15من 
 % 22.22 10 . 25من  قلإلى أ  20من 

 % 22.22 10 عام فأكثر.  25
 % 100 45 المجموع

السابق   الجدول  الجامعي  يوضح  التدريس  في  الخبرة  خبرتهم  سنوات  من  فئة  أعلى  جاءت  حيث  الدراسة،  لعينة  في  بالنسبة 

( بتكرار .15إلى أقل من    10من  (، ثم )%26.68( ونسبة مئوية )12( بتكرار ).20إلى أقل من    15من  )  التدريس الجامعي

( بتكرار .10إلى أقل من    5من  )من خبرتهم في التدريس الجامعي  ة  (، في حين كانت أقل فئ%24.44( ونسبة مئوية )11)

 (. % 4.44( ونسبة مئوية )2)

 ( يوضح مدى استخدام عينة الدراسة للفصول االفتراضية من قبل 6جدول )     
هل استخدمت الفصول االفتراضية في العملية التعليمية من  

 قبل؟ 
 % ك

 %100 45 نعم 
 %0 0 ال

 % 100 45 المجموع
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والعشرون السادسالعدد   

، حيث توضح النتائج أن جميع أعضاء هيئة مدى استخدام عينة الدراسة للفصول االفتراضية من قبليوضح الجدول السابق  

إلى  ، ويرجع ذلك إلى لجوء الجامعات السعودية  الفصول االفتراضية في العملية التعليمية  وااستخدمالتدريس من عينة الدراسة قد 

 (. 19إستخدام التعليم عن ب عد في العملية التعليمية بالجامعات والمدارس أثناء جائحة كورونا )كوفيد

في أقسام  يتم استخدام الفصول االفتراضية في تعليم طالب الخدمة االجتماعية ( يوضح هل 7جدول )
 عينة الدراسة 

استخدام الفصول االفتراضية في تعليم طالب الخدمة  هل يتم 
 االجتماعية في القسم الذي تدرس به؟ 

 % ك

 %100 45 نعم 
 %0 0 ال

 % 100 45 المجموع
عينة الدراسة، حيث   استخدام الفصول االفتراضية في تعليم طالب الخدمة االجتماعية في أقساممدى  يوضح الجدول السابق  

، وهو أسلوب تم  ستخدام الفصول االفتراضية في تعليم طالب الخدمة االجتماعية في أقسام عينة الدراسةيتم ا  أنه  توضح النتائج

الجامعة، كذلك   بعيدة عن  الذين يسكنون في مناطق  الطالب  للتيسير على  األقسام والتخصصات  تعليم بعض  في  استخدامة 

ختلفة فترات النهار وال يستطيعون الحضور إلى الجامعة، كذلك  الطالب الذين يريدون استكمال تعليمهم ويعملون في وظائف م

 (. 19لجأت الجامعات إلى هذة الطريقة في التعليم بعد انتشار فيروس كورونا )كوفيد

استخدام الفصول االفتراضية في اكساب طالب الخدمة االجتماعية مهارات العمل   ( يوضح أهمية8جدول )
 مع الحاالت الفردية 

 الفقرة  م
أوافق   ك

 بشدة 
 محايد  أوافق 

غير 
 موافق 

غير 
موافق  

 بشدة 

مجموع  
 األوزان

المتوسط  
 المرجح 

القوة  
 النسبية 

 الترتيب 

 % 

1.  

ضرورة التكيف  تتطلبها  
مع المتطلبات الجديدة  
للممارسة في عصر  

 .المعلومات 

 4 89.33 4.47 201 0 0 3 18 24 ك
 % 53.33 40.00 6.67 .00 .00 

2.  

تسهم في تطوير المهارات  
ندماج مع ما  الالزمة لإل

يستلزمه المجتمع من  
 التكنولوجيةمواكبة الثورة 

 .المعاصرة

 4 89.33 4.47 201 0 0 3 18 24 ك
 % 53.33 40.00 6.67 .00 .00 
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والعشرون السادسالعدد   

 الفقرة  م
أوافق   ك

 بشدة 
 محايد  أوافق 

غير 
 موافق 

غير 
موافق  

 بشدة 

مجموع  
 األوزان

المتوسط  
 المرجح 

القوة  
 النسبية 

 الترتيب 

 % 

3.  
حتياجات سوق  إ تتطلبها 

العمل ومؤسسات  
 التوظيف.

 7 84.00 4.20 189 0 0 6 24 15 ك
 % 33.33 53.33 13.33 .00 .00 

4.  

تساعد في تأهيل  
األخصائي االجتماعي  
بشكل جيد للعمل مع  

 الحاالت الفردية.

 14 73.33 3.67 165 0 3 15 21 6 ك
 % 13.33 46.67 33.33 6.67 .00 

5.  
تساعد في تعليم مهارات  

العمل مع الحاالت  
 الفردية بصورة أفضل.

 15 70.67 3.53 159 0 9 9 21 6 ك
 % 13.33 46.67 20.00 20.00 .00 

6.  

تساعد في تطوير أداء  
أعضاء هيئة التدريس  

في تعليم مهارات العمل  
 مع الحاالت الفردية.

 12 76.00 3.80 171 0 3 12 21 9 ك
 % 20.00 46.67 26.67 6.67 .00 

7.  
تطور مهارات وقدرات  
الطالب في العمل مع  

 .الفرديةالحاالت 

 14 73.33 3.67 165 0 9 9 15 12 ك
 % 26.67 33.33 20.00 20.00 .00 

8.  
تسهم في تطوير  

التدريب على العمل مع  
 الحاالت الفردية.

 12 76.00 3.80 171 0 6 12 12 15 ك
 % 33.33 26.67 26.67 13.33 .00 

9.  
تحسين  تساعد على 

المهنة وتحقيق  مخرجات 
 بكفاءة.أهدافها 

 10 77.33 3.87 174 0 6 6 21 12 ك
 % 26.67 46.67 13.33 13.33 .00 

10.  
تسهم في عملية النمو  

المهني المستمر  
 لألخصائي االجتماعي.

 9 78.67 3.93 177 0 3 9 21 12 ك
 % 26.67 46.67 20.00 6.67 .00 

11.  

تسهم في تحقيق التنمية  
المهنية لعضو هيئة  
التدريس في مجال  

 .لكتروني التعليم اإل 

 6 86.67  195 0 0 3 24 18 ك
 % 40.00 53.33 6.67 .00 .00 

12.  

تسمح للطالب بالرجوع  
إلى المادة العلمية عند  

عند العمل   الحاجة إليها 
 .مع الحاالت الفردية

 5 88.00 4.40 198 0 0 3 21 21 ك

 
 
 
 

 

 % 46.67 46.67 6.67 .00 .00 
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والعشرون السادسالعدد   

 الفقرة  م
أوافق   ك

 بشدة 
 محايد  أوافق 

غير 
 موافق 

غير 
موافق  

 بشدة 

مجموع  
 األوزان

المتوسط  
 المرجح 

القوة  
 النسبية 

 الترتيب 

 % 

13.  
تحسن التواصل بين  

أعضاء هيئة التدريس  
 والطالب.

 8 80.00 4.00 180 0 0 12 21 12 ك
 % 26.67 46.67 26.67 .00 .00 

14.  

يمكن من خاللها  
الوصول إلى الطالب  
الذين على مسافات  

 جغرافية بعيدة.

 1 94.67 4.73 213 0 0 0 12 33 ك
 % 73.33 26.67 .00 .00 .00 

15.  
تقلل من األعباء  

 المالية.
 2 92.00 4.60 207 0 0 3 12 30 ك
 % 66.67 26.67 6.67 .00 .00 

السابق  يوضح مهارات  الجدول  االجتماعية  الخدمة  طالب  اكساب  في  االفتراضية  الفصول  استخدام  العمل مع    أهمية 

يمكن من خاللها الوصول إلى الطالب الذين على  من وجهة نظر عينة الدراسة، حيث جاء في الترتيب األول )  الحاالت الفردية

بعيدة جغرافية  ) مسافات  مرجح  بمتوسط   ).4.73( نسبية  وقوة  يل94.67(   ،)( الماليةيها  األعباء  من  مرجح تقلل  بمتوسط   ).

.(و  تتطلبها ضرورة التكيف مع المتطلبات الجديدة للممارسة في عصر المعلومات(، ثم كل من )92.00( وقوة نسبية )4.60)

وسط مرجح ( بمتندماج مع ما يستلزمه المجتمع من مواكبة الثورة التكنولوجية المعاصرةتسهم في تطوير المهارات الالزمة لإل)

 (. 89.33( وقوة نسبية )4.47)

الحاجة إلى تطوير برامج التعليم باستمرار، بحيث    والذي يوضح  (2941، ص.  2014)أحمد،  وتتفق تلك النتائج مع  

من المهارة، والقدرة على التعامل مع المواقف الجديدة الناتجة عن التغيرات الحادثة    تسمح بتأهيل الممارس المهني لمستوى عال  

 . لمجتمعبا

( والتي أوضحت أن محتوي تعليم الخدمة االجتماعية في الوقت الحاضر  2000وتتفق تلك النتائج مع  دراسة )خليل،  

القيمي، تحتاج إلى تطوير وتغيير لتتناسب مع المتغيرات االجتماعية التي يمر بها    –المهاري    –في جوانبها الثالثة : المعرفي  

 المجتمع في الوقت الراهن. 

( والتي أوضحت أن الخدمة االجتماعية اإلكلينيكية تحتاج إلى مراجعة أوضاعها  2015ع دراسة )مبارك، وكذلك تتفق م

 على مستويات البحث والتعليم والممارسة في ظل المجتمعات االفتراضية.
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والعشرون السادسالعدد   

( األخير  الترتيب  في  جاء  أفضل.بينما  بصورة  الفردية  الحاالت  مع  العمل  مهارات  تعليم  في  مرجتساعد  بمتوسط  ح  ( 

(و  تساعد في تأهيل األخصائي االجتماعي بشكل جيد للعمل مع الحاالت الفردية.( ثم كل من )70.67( وقوة نسبية )3.53)

(، ثم كل من  73.33( وقوة نسبية )3.67.( بمتوسط مرجح )تطور مهارات وقدرات الطالب في العمل مع الحاالت الفردية )

تسهم في تطوير التدريب على  )  (تعليم مهارات العمل مع الحاالت الفردية.  تساعد في تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس في)

 ( 76.00( وقوة نسبية ) 3.80بمتوسط مرجح )( العمل مع الحاالت الفردية.

التعليم الجامعي والعالي لم يكن بمعزل عن تلك التغيرات والتي أوضحت أن   ( 2015)الجمال، وتختلف تلك النتائج مع 

العمل التحوالت  و  لسوق  الخريج  التوظيف أصبح مدى كفاءة ومالءمة  في  الرئيس  العامل  المعاصر، وأن  العالم  التي يشهدها 

 ( 2، ص.2015ومتطلباته. )الجمال،  

)الرشود،   مع  ذلك  المهارات 2002ويتفق  الطالب  إلكساب  مختلفة  تدريبية  أساليب  استخدام  ضرورة  أوضح  والذي   )

خصائيين  األمواكبة  أن يشمل هذا التطور  و   المهنة،  تطور  والذي أوضح أهمية  ( Joiner, 2019)المهنية، ويتفق ذلك أيضًا مع  

 ( Joiner, 2019, P. 363) .مثل استخدام التكنولوجيا في الممارسة العملية للتطور التكنولوجي،االجتماعيين 

دمة االجتماعية فيما يتعلق مستويات المعرفة ألعضاء هيئة التدريس للخ  : أهمية وجود(Joiner, 2019) وقد أوضح

 ( Joiner, 2019, P.370) تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في إعدادات الممارسة المباشرة.ب

 استخدام الفصول االفتراضية في اكساب طالب الخدمة االجتماعية مهارات العمل مع الحاالت الفردية  صعوبات ( يوضح9جدول )

 الفقرة  م
أوافق   ك

 بشدة
 محايد أوافق 

غير 
 موافق

غير 
موافق  

 بشدة

مجموع  
 األوزان

المتوسط 
 المرجح

القوة  
 النسبية

 الترتيب 

% 

ال تصلح لكل    .1
مهارات العمل مع  

 . الحاالت الفردية

 11 69.33 3.47 156 3 3 18 12 9 ك
% 20.00 26.67 40.00 6.67 6.67 

صعوبة تطبيق    .2
الفصول االفتراضية  
 مع بعض المهارات. 

 5 84.00 4.20 189 0 3 6 15 21 ك
% 46.67 33.33 13.33 6.67 .00 

صعوبة استخدامها   .3
في التدريب  

 7 82.67 4.13 186 0 3 3 24 15 ك
% 33.33 53.33 6.67 6.67 .00 
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والعشرون السادسالعدد   

 الفقرة  م
أوافق   ك

 بشدة
 محايد أوافق 

غير 
 موافق

غير 
موافق  

 بشدة

مجموع  
 األوزان

المتوسط 
 المرجح

القوة  
 النسبية

 الترتيب 

% 

 الميداني.
جادة بعض إعدم   .4

الطالب استخدام  
الوسائل التكنولوجية 

 الحديثة. 

 8 81.33 4.07 183 0 0 3 36 6 ك
% 13.33 80.00 6.67 .00 .00 

عدم توفر أجهزة   .5
حاسب آلي لدى  
 بعض الطالب.

 9 78.67 3.93 177 0 6 3 24 12 ك
% 26.67 53.33 6.67 13.33 .00 

اإلمكانات الحالية    .6
غير   للجامعة

                  مالئمة الستخ
دام الفصول  

االفتراضية في تعليم 
مهارات العمل مع  

 . الحاالت الفردية

 12 62.67 3.13 141 0 18 6 18 3 ك

% 6.67 40.00 13.33 40.00 .00 

بعض أعضاء هيئة   .7
التدريس ال 

يستطيعون استخدام 
الوسائل التكنولوجية 

 الحديثة. 

 10 77.33 3.87 174 0 6 6 21 12 ك
% 26.67 46.67 13.33 13.33 .00 

يفضل أعضاء هيئة    .8
التدريس استخدام  
النظم التقليدية في  

تعليم طالب الخدمة 
 االجتماعية. 

 7 82.67 4.13 186 0 0 3 33 9 ك
% 20.00 73.33 6.67 .00 .00 

وجود صعوبات   .9
 تقنية أثناء التعلم.

 3 85.33 4.27 192 0 0 0 33 12 ك
% 26.67 73.33 .00 .00 .00 

نقص التفاعل بين    .10
الطالب وأعضاء  

 5 84.00 4.20 189 0 3 6 15 21 ك
% 46.67 33.33 13.33 6.67 .00 
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 الفقرة  م
أوافق   ك

 بشدة
 محايد أوافق 

غير 
 موافق

غير 
موافق  

 بشدة

مجموع  
 األوزان

المتوسط 
 المرجح

القوة  
 النسبية

 الترتيب 

% 

هيئة التدريس وجًها 
 لوجه. 

انشغال الطالب   .11
أثناء المحاضرات 
المباشرة بأشياء  

أخرى غير  
 المحاضرة.

 1 90.67 4.53 204 0 0 0 21 24 ك
% 53.33 46.67 .00 .00 .00 

كثرة أعداد الطالب   .12
بالقاعات يصعب 
من استخدام التعلم  

 لكتروني. اإل

 2 89.33 4.47 201 0 3 0 15 27 ك
% 60.00 33.33 .00 6.67 .00 

الجدول الدراسة على ب عد صعوبات  السابق  يوضح  الفصول االفتراضية في اكساب طالب   اسستجابات عينة  استخدام 

الفردية الحاالت  مع  العمل  مهارات  االجتماعية  المحاضرات  ،  الخدمة  أثناء  الطالب  )انشغال  األول  الترتيب  في  جاء  حيث 

المحاضرة.(   )المباشرة بأشياء أخرى غير  بالقاعات 90.67( وقوة نسبية )4.53بمتوسط مرجح  الطالب  يليها )كثرة أعداد   ،)

اإل التعلم  استخدام  من  )يصعب  مرجح  بمتوسط  )4.47لكتروني.(  نسبية  وقوة  أثناء   (89.33(  تقنية  صعوبات  )وجود  يليها 

( االفتراضية مع بعض المهارات  صعوبة تطبيق الفصولا كل من )( يليه85.33( وقوة نسبية )4.27التعلم.( بمتوسط مرجح )

 . (84.00( وقوة نسبية )4.20)نقص التفاعل بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس وجًها لوجه.( بمتوسط مرجح ) و

غير مالئمة الستخدام الفصول االفتراضية في تعليم مهارات   بينما جاء في الترتيب األخير )اإلمكانات الحالية للجامعة

الف الحاالت  مع  )العمل  مرجح  بمتوسط  )3.13ردية(  نسبية  وقوة  ثم(62.67(  الحاالت    ،  مع  العمل  مهارات  لكل  تصلح  )ال 

( مرجح  بمتوسط  )3.47الفردية(  نسبية  وقوة  ثم(69.33(  الوسائل   ،  استخدام  يستطيعون  ال  التدريس  هيئة  أعضاء  )بعض 

توفر أجهزة حاسب آلي لدى بعض الطالب.(    )عدم  ، ثم (77.33( وقوة نسبية )3.87التكنولوجية الحديثة.( بمتوسط مرجح )

)عدم اجادة بعض الطالب استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.( بمتوسط    ، ثم( 78.67( وقوة نسبية )3.93بمتوسط مرجح )

 ( 81.33( وقوة نسبية )4.07مرجح )
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والعشرون السادسالعدد   

ذلك مع   التعلم، مثل  : والذي يرى  (2020)البقمي،  ويتفق  أثناء  تقنية  اإلوجود صعوبات  تنظيم قطع  تصال وصعوبة 

 نشغال الطالب أحياًنا بالحديث الجانبي عبر المحادثة النصية. ، إضافة إلى إالجلسات

 استخدام الفصول االفتراضية في اكساب طالب الخدمة االجتماعية مهارات العمل مع الحاالت الفردية  ( يوضح متطلبات10جدول )

 الفقرة م
 ك

أوافق  
غير  محايد أوافق  بشدة 

 موافق 

غير 
موافق  

 بشدة 

مجموع  
 األوزان

المتوسط  
 المرجح

القوة  
 النسبية

 الترتيب

% 

تحتاج إلى أعضاء هيئة    .1
تدريس مؤهلين للتعامل  

بكفاءة مع وسائل  
تكنولوجيا المعلومات  

 . واالتصال

 9 84.00 4.20 189 0 3 3 21 18 ك

% 40.00 46.67 6.67 6.67 .00 

أعضاء هيئة  إجادة   .2
التدريس للبرامج الالزمة  

 للتدريس بهذه الطريقة. 

 3 92.00 4.60 207 0 0 0 18 27 ك

% 60.00 40.00 .00 .00 .00 

تنظيم دورات تدريبية    .3
وورش عمل ألعضاء هيئة  

التدريس للتدريب على 
استخدام الوسائل الحديثة 

 في التدريس.

 6 89.33 4.47 201 0 0 3 18 24 ك

% 53.33 40.00 6.67 .00 .00 

التزام أعضاء هيئة التدريس   .4
بقيم وأخالقيات الخدمة  

االجتماعية عند استخدام 
 الفصول االفتراضية. 

 3 92.00 4.60 207 0 0 0 18 27 ك

% 60.00 40.00 .00 .00 .00 

لوائح و وجود تشريعات   .5
تنظم استخدام الفصول  

 االفتراضية.

 5 90.67 4.53 204 0 3 0 12 30 ك

% 66.67 26.67 .00 6.67 .00 

ر مستويات المعرفة  يتوف  .6
في ألعضاء هيئة التدريس 

لخدمة االجتماعية فيما  ا
يتعلق باألخالقيات الرقمية  

واستخدام تكنولوجيا 
 المعلومات واالتصاالت. 

 7 86.67 4.33 195 0 0 6 18 21 ك

% 46.67 40.00 13.33 .00 .00 

وجود بنية أساسية مؤسسية   .7
لدعم زيادة استخدام  

الطالب للتكنولوجيا في  
 . الحرم الجامعي

 10 82.67 4.13 186 3 0 3 21 18 ك

% 40.00 46.67 6.67 .00 6.67 

تنمية قدرات موظفي   .8
التكنولوجيا التعليمية في الحرم 

الجامعي على تقديم الدعم 
 .الفني ألعضاء هيئة التدريس

 7 86.67 4.33 195 0 3 0 21 21 ك

% 46.67 46.67 .00 6.67 .00 
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والعشرون السادسالعدد   

 الفقرة م
 ك

أوافق  
غير  محايد أوافق  بشدة 

 موافق 

غير 
موافق  

 بشدة 

مجموع  
 األوزان

المتوسط  
 المرجح

القوة  
 النسبية

 الترتيب

% 

تطوير وتحديث محتوى    .9
مقررات الحاسب اآللي  

الخدمة  وأقسام بكليات 
 االجتماعية.

 1 93.33 4.67 210 0 0 0 15 30 ك

% 66.67 33.33 .00 .00 .00 

تجهيز المؤسسات التعليمية    .10
 باألجهزة الالزمة. 

 1 93.33 4.67 210 0 0 0 15 30 ك

% 66.67 33.33 .00 .00 .00 

العمل مع    السابق  الجدول  يوضح مهارات  االجتماعية  الخدمة  طالب  اكساب  في  االفتراضية  الفصول  استخدام  أهمية 

الفردية )  الحاالت  من  كل  األول  الترتيب  في  جاء  حيث  الدراسة،  عينة  نظر  وجهة  باألجهزة  من  التعليمية  المؤسسات  تجهيز 

( وقوة  4.67( بمتوسط مرجح )اآللي بكليات ومعاهد الخدمة االجتماعية.تطوير وتحديث محتوى مقررات الحاسب  (و )الالزمة.

يليها كل من )93.33نسبية ) للتدريس بهذه الطريقة.(،  الالزمة  للبرامج  التدريس  التزام أعضاء هيئة  ( و ) إجادة أعضاء هيئة 

االفتراضية. الفصول  استخدام  عند  االجتماعية  الخدمة  وأخالقيات  بقيم  بمتوسطالتدريس   )  ( نسبية 4.60مرجح  وقوة   )

 ( 90.67( وقوة نسبية )4.60( بمتوسط مرجح )لوائح تنظم استخدام الفصول االفتراضية.و وجود تشريعات (، يليها )92.00)

( وجود بنية أساسية مؤسسية لدعم زيادة استخدام الطالب للتكنولوجيا في الحرم الجامعيبينما جاء في الترتيب األخير )

تحتاج إلى أعضاء هيئة تدريس مؤهلين للتعامل بكفاءة مع وسائل تكنولوجيا  (، ثم )82.67( وقوة نسبية )4.13بمتوسط مرجح )

واإل )تصال.المعلومات  مرجح  بمتوسط   )4.20( نسبية  وقوة   )84.00( من  كل  ثم  هيئة  (،  ألعضاء  المعرفة  مستويات  توفر 

يتعلق   فيما  االجتماعية  للخدمة  و   باألخالقياتالتدريس  واإلالرقمية  المعلومات  تكنولوجيا  )تصاالت.استخدام  و  قدرات (  تنمية 

( وقوة  4.33( بمتوسط مرجح )موظفي التكنولوجيا التعليمية في الحرم الجامعي على تقديم الدعم الفني ألعضاء هيئة التدريس

( ثم )86.67نسبية  استخدام  (،  على  للتدريب  التدريس  هيئة  عمل ألعضاء  وورش  تدريبية  دورات  في  تنظيم  الحديثة  الوسائل 

 (. 89.33( وقوة نسبية )4.47( بمتوسط مرجح )التدريس.

ذلك مع أن   (2009)جروان، والحمران،    ويتفق  التي    واللذين أوضحا  التعليم يالتطورات  اليوم في مجال  العالم  شهدها 

المؤسسات مسؤ اإل التعليمية، وأصبحت هذه  المؤسسات  واقًعا جديًدا على غالبية  تأهيل  لكتروني فرضت  الجميع عن  أمام  ولة 
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والعشرون السادسالعدد   

التكنولوجيا والمساهمة في تقدم   ورفع كفاءة األفراد وتخريج أفراد قادرين على تحمل مسؤولية العصر، والتعامل مع مستجدات 

 المجتمع ونموه.  

)خليل،   ذلك مع  فقط من    والذي أوضح بضرورة زيادة   ( 2015ويتفق  ليس  المتعلمين  التعليم ودعم  لتطوير  التوجهات 

لإل الالزمة  المهارات  لتطوير  ولكن  المعرفة،  على  الحصول  التقنية  أجل  الثورة  مواكبة  من  المجتمع  يستلزمه  ما  مع  ندماج 

 .المعاصرة من خالل ترسيخ مفهوم التعلم والتدريب المستمر

تأهيل األخصائيين االجتماعيين بشكل جيد وتزويدهم  ى ضرورة  والذي أكد عل  ( Shardlow, 2005)ويتفق ذلك مع  

 بمعارف ممتازة وتدريبهم بشكل كامل ومستمر.  

( والتي اشارت إلى تشجيع وتوعية أعضاء هيئة التدريس في الجامعات 2004وكذلك تتفق مع نتائج دراسة )المبارك،

 وتحسين العملية التعليمية. باإلستفادة من شبكة اإلنترنت وتقنياتها المختلفة وذلك لتسهيل

أن محتوي تعليم الخدمة االجتماعية في الوقت الحاضر في جوانبها الثالثة  والذي يرى    :(2000،  خليل)ويتفق ذلك مع  

حتاج إلى تطوير وتغيير لتتناسب مع المتغيرات االجتماعية التي يمر بها المجتمع في الوقت  يالقيمي،    –المهاري    –: المعرفي  

 الراهن.

من القصور في االعتماد على الحاسب  وجود درجة عالية  والذي أوضح  (:  2001)عبدالمجيد،  ويتفق ذلك أيضًا مع  

الحاالت   تسجيل  في  اآللي  الحاسب  استخدام  من  االستفادة  في  الفردية  الحاالت  مع  العمل  في  المتخصصين  واهتمام  اآللي، 

 الفردية وأنشطة التدخل المهني واكساب االخصائيين مهارات الممارسة وغيرها. 

أوضحت أن الخدمة االجتماعية تحتاج إلى مراجعة أوضاعها على   (: والتي2015ويتفق ذلك أيضًا مع دراسة )مبارك،  

أن    : في ضرورة(Joiner, 2019)مستويات البحث والتعليم والممارسة في ظل المجتمعات االفتراضية، ويتفق ذلك أيضًا مع  

التطور  المهنة، و   تتطور التكنولوجي،خصائيين االجتماعيين  األمواكبة  أن يشمل هذا  دام الوسائل واألساليب مثل استخ  للتطور 

 . في الممارسة العمليةة التكنولوجي

 

 



   جامعة الفيوم -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 
 

673 

 

والعشرون السادسالعدد   

 النتائج العامة للدراسة  

%( في  66.44( ونسبة مئوية )29، كانت الغالبية من أعضاء هيئة التدريس الذكور بتكرار )بالنسبة للنوع لعينة الدراسة •

 %(. 35.56)( ونسبة مئوية 16حين كان أعضاء هيئة التدريس من النساء تكرارهن)

ل  • الدراسةلعمر  بالنسبة  )منلعينة  أعمارهم  من  فئة  أعلى  جاءت  من    40،  أقل  )50إلى  بتكرار  مئوية 20(  ونسبة   )

الفئة  %37.78( ونسبة مئوية )17( بتكرار)60إلى أقل من    50%(، ثم من عمرهم )من  44.44) (، في حين جاءت 

 (. %17.78ونسبة مئوية )( 8( بتكرار )40إلى أقل من   30من  األقل من عمرهم )

ل  • العلمية  بالنسبة  الدراسةلدرجة  )لعينة  بتكرار  مشارك(  )أستاذ  فئة  أعلى  جاءت   ،20( مئوية  ونسبة  ثم  44.44%(   ،)

( بتكرار  )11)أستاذ(  مئوية  ونسبة   )24.44%( األقل   الفئة  كانت  حين  في  )محاضر(،  بتكرار  مئوية  4(  ونسبة   )

(8.90 % .) 

  في التدريس الجامعي، جاءت أعلى فئة من خبرتهم  بالنسبة لعينة الدراسةالتدريس الجامعي    سنوات الخبرة فيبالنسبة ل •

( ونسبة 11( بتكرار ).15إلى أقل من    10من  (، ثم )%26.68( ونسبة مئوية )12( بتكرار ).20إلى أقل من    15من  )

( فئة  %24.44مئوية  أقل  الجامعي  (، في حين كانت  التدريس  في  أقل من  إ  5من  )من خبرتهم  بتكرار ).10لى   )2  )

        (.%4.44ونسبة مئوية )

، أوضحت النتائج أن جميع أعضاء هيئة التدريس من  مدى استخدام عينة الدراسة للفصول االفتراضية من قبلبالنسبة ل •

قد   الدراسة  التعليمية  وااستخدمعينة  العملية  في  االفتراضية  السعودالفصول  الجامعات  لجوء  إلى  ذلك  ويرجع  إلى  ية  ، 

 (. 19إستخدام التعليم عن ب عد في العملية التعليمية بالجامعات والمدارس أثناء جائحة كورونا )كوفيد

لمدى   • أقسامبالنسبة  في  االجتماعية  الخدمة  طالب  تعليم  في  االفتراضية  الفصول  الدراسة   استخدام  أوضحت  ،  عينة 

، وهو أسلوب تم  طالب الخدمة االجتماعية في أقسام عينة الدراسةستخدام الفصول االفتراضية في تعليم  يتم ا  أنه  النتائج

استخدامة في تعليم بعض األقسام والتخصصات للتيسير على الطالب الذين يسكنون في مناطق بعيدة عن الجامعة، كذلك  

إلى الجامعة،    الطالب الذين يريدون استكمال تعليمهم ويعملون في وظائف مختلفة فترات النهار، وال يستطيعون الحضور

 (.19كذلك لجأت الجامعات إلى هذة الطريقة في التعليم بعد انتشار فيروس كورونا )كوفيد
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  : استخدام الفصول االفتراضية في اكساب طالب الخدمة االجتماعية مهارات العمل مع الحاالت الفردية  بالنسبة ألهمية  •

 ( األول  الترتيب  في  الطالب  جاء  إلى  الوصول  خاللها  من  بعيدةيمكن  جغرافية  مسافات  على  مرجح الذين  بمتوسط   )

(، ثم كل 92.00( وقوة نسبية )4.60( بمتوسط مرجح )تقلل من األعباء المالية(، يليها ) 94.67( وقوة نسبية )4.73)

تسهم في تطوير المهارات الالزمة (و )تتطلبها ضرورة التكيف مع المتطلبات الجديدة للممارسة في عصر المعلوماتمن )

 (. 89.33( وقوة نسبية )4.47( بمتوسط مرجح )ندماج مع ما يستلزمه المجتمع من مواكبة الثورة التكنولوجية المعاصرةلال

الحاالت   لصعوباتبالنسبة   • مع  العمل  مهارات  االجتماعية  الخدمة  طالب  اكساب  في  االفتراضية  الفصول  استخدام 

المحاضرات المباشرة بأشياء أخرى غير المحاضرة.( بمتوسط مرجح جاء في الترتيب األول )انشغال الطالب أثناء : الفردية

(4.53( نسبية  وقوة  بمتوسط  90.67(  االلكتروني.(  التعلم  استخدام  من  يصعب  بالقاعات  الطالب  أعداد  )كثرة  يليها   ،)

( ) 4.47مرجح  نسبية  وقوة   )89.33 )   ( مرجح  بمتوسط  التعلم.(  أثناء  تقنية  صعوبات  )وجود  وقوة4.27يليها  نسبية    ( 

)نقص التفاعل بين الطالب وأعضاء    (وصعوبة تطبيق الفصول االفتراضية مع بعض المهاراتا كل من )( يليه85.33)

 . (84.00( وقوة نسبية ) 4.20هيئة التدريس وجًها لوجه.( بمتوسط مرجح )

: عمل مع الحاالت الفرديةاستخدام الفصول االفتراضية في اكساب طالب الخدمة االجتماعية مهارات ال بالنسبة لمتطلبات •

( من  كل  األول  الترتيب  في  الالزمة.جاء  باألجهزة  التعليمية  المؤسسات  و)تجهيز  مقررات (،  محتوى  وتحديث  تطوير 

إجادة (، يليها كل من )93.33( وقوة نسبية )4.67( بمتوسط مرجح )الحاسب اآللي بكليات ومعاهد الخدمة االجتماعية.

التدريس   هيئة  الطريقة.أعضاء  بهذه  للتدريس  الالزمة  و)للبرامج  الخدمة  (،  وأخالقيات  بقيم  التدريس  هيئة  أعضاء  التزام 

االفتراضية. الفصول  استخدام  عند  )االجتماعية  مرجح  بمتوسط   )4.60 ( نسبية  وقوة   )92.00( يليها  تشريعات (،  وجود 

 ( 90.67سبية )( وقوة ن4.60( بمتوسط مرجح )لوائح تنظم استخدام الفصول االفتراضية.
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