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 الدراسات السابقة ومشكلة الدراسة األول:المبحث 
  البحث:ملخص 

تنهض مشكلة البحث الراهن على كون تكنولوجيا تعليم الخدمة االجتماعية ضرورة معاصرة ومن 
العنصر المادي الملموس في برامج إعداد األخصائي االجتماعي   عناصره التدريب الميداني وهو

وترجمة المعارف النظرية إلى ممارسات مستندة إلى مهارات وهذه الحقائق أكدها تنامي استخدام 
تكنولوجيا ممارسة الخدمة االجتماعية ذاتها، وكذلك كون االتصال التكنولوجي عموما من أهم 

كانت األزمات بمنظمات الممارسة الميدانية يصعب تكرارها  سمات طالب العصر الراهن، ولما
نسانيا وخلقيا وكذلك يصعب التدريب عليها لما يكتنفها من جوانب إلحاحي ومتطلبات  ةمنطقيا وا 

ودرجات جاهزية عالية قد ال تتوافر في طالب التدريب الميداني، ولما كانت إدارة خبراتية 
بة الخدمة االجتماعية للتغيرات المعاصرة؛ فقد بات األزمات واحدة من أهم متطلبات مواك

التخطيط لتطوير التدريب الميداني باستخدام نموذج المحاكاة االفتراضية االلكترونية من خالل 
تحديد كل من معوقات ومتطلبات ذلك، وتنظيم وحدة التدريب الميداني باعتبارها مجتمع منظمة 

وج بتصور مقترح من منظور التخطيط االجتماعي  استنادا إلى هذا النموذج  ومحاولة الخر 
وتنظيم المجتمع  ضرورة معاصرة، وهذا ما ناقشه البحث الراهن بالتطبيق على وحدة التدريب 

 الميداني بقسم الخدمة االجتماعية وتنمية المجتمع كلية التربية جامعة األزهر بالقاهرة 
 –تكنولوجيـــا التـــدريب الميـــداني  –ماعيـــة تكنولوجيـــا تعلـــيم الخدمـــة االجت المفتاحيـــة:الكلمـــات 

 المنظمات. –مهارة إدارة األزمات  –المحاكاة االفتراضية اإللكترونية 
 تمهيد: 

تكتسنننب الجامعنننة أهمينننة بالغنننة فننني الوقنننت النننراهن لمنننا ينننناط بهنننا منننن اإلسنننهام فننني الوفننناء 
صنات األكاديمينة من خنالل مواكبنة التخص استدامتها؛وضمان  المختلفة،بأهداف الخطط التنموية 

حننندا  العمنننل ممننناالمختلفنننة التجاهنننات العلنننوم لحديثنننة بمنننا يسننناهم فننني ربنننط الخنننريجين منننع سنننوق 
بالمجتمعننات المختلفننة وضننع اسننتراتيجيات للتطننوير األكنناديمي بمننا ينننعكس علننى المجتمننع المحننيط 

    بها.
جتماعينة وتكمن أهمية التطنوير األكناديمي فني نطناق العلنوم اإلنسنانية عمومنا والخدمنة اال

ما تسهم به من تخريج كوادر بشرية متخصصة منفتحة على المتغيرات المهنينة   خاص فيبوجه 
 المعاصرة في مجاالت الرعاية االجتماعية وترجمة سياساتها إلى برامج وخدمات واقعية 

، ويعتمد التطوير األكاديمي على جناحي العملية التعليمينة الممثنل فني ) اإلطنار النظنري         
اإلطنننار التننندريبي العملننني( وسنننوف تهنننتم الدراسنننة الحالينننة بتطنننوير التننندريب المينننداني فننني الخدمنننة 
االجتماعية كونه يعد برنامًجا مهنًيا متكاماًل ال يقل في أهميته عن برنامج الدراسة النظرية؛ لكونه 
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اد النظننري، يمثننل التطبيننق العملنني للمعننارف النظريننة التنني تلقاهننا الطالننب مننن خننالل برنننامج اإلعنند
كما ُيعد أداه تقويمية لبرنامج اإلعداد المهني لألخصائي االجتماعي الطالنب، وأحند معنايير الحكنم 
علننى منندى جننودة بننرامج اإلعننداد النظننري التنني يمكننن االسننتناد إلننى نتائجهننا خننالل عمليننة تطننوير 

                               البرامج الدراسية، وهو ما يطلق عليه جودة اإلعداد المهني 
كمننا ُيعنند التنندريب الميننداني مكوًنننا أساسننًيا مننن مكونننات تعلننيم الخدمننة االجتماعيننة؛ حيننث    

يسننهم فنني إكسنناب الطننالب المهننارات العمليننة التنني تمكنننهم مننن التكيننف والتوافننق السننريع مننع بيئننة 
منالء مننن العمنل، وترجمنة المعننارف النظرينة إلنى ممارسننات تطبيقنه تمكننن الممارسنين منن وقايننة الع

الوقوع في المشكالت المحتملة، والتعامنل منع المشنكالت القائمنة، ووضنع الخطنط التطويرينة للنمنو 
بما يتفق مع ثقافاتهم وقيمهم المجتمعية، ومن ثم فهو مكون رئيس فني تعلنيم الخدمنة االجتماعينة، 

دارينننة وتنظيمينننة محكمنننة تمكننننه منننن تحقينننق أهنننداف الخطنننة الت دريبينننة يسنننتند إلنننى عناصنننر فنينننة وا 
 المرسومة.

الميننداني ُيعنند خطننة اسننتراتيجية مهنيننة طويلننة  إن التنندريبوترتيًبننا علننى ذلننك يمكننن القننول    
المدى تشكل مكوًنا رئيسًيا من اإلعداد المهنني للطنالب بهندف التأكند منن مقندرتهم علنى الممارسنة 

 والتعامل مع أنساق العمالء على مختلف توجهاتهم ومشكالتهم.
( ضنننرورة النظنننر إلنننى التننندريب بمنظنننور شنننامل م1666 جنننالل،رأفنننت محمننند اسنننة )لنننذا أكننندت در   

بحيث يتم اإلحاطة بكافة العناصر، وأوجه النشاطات المطلوب تنفيذها؛ لكي يؤتى التدريب ثماره، 
عننزل بعننض العناصننر أو مكونننات النشنناطات وخطننط  وعنندم تجزئننة أوجننه النشنناطات التدريبيننة أو

م في تخطيط وتنفيذ وتقويم النشاط التدريبي ووضع تصور شامل يأخذ واتباع مفهوم النظ التدريب،
فًضنننناًل عننننن ضننننرورة أن يكننننون البرنننننامج ( 1النظننننام. )بعننننين االعتبننننار المكونننننات األساسننننية لهننننذا 

 التدريبي مرًنا ومتطوًرا بحيث يواكب المشكالت األخذة في النمو والتغير والتنوع.
راسنننة النظرينننة بالمنننداخل والنمننناذج النظرينننة الحديثنننة، ومنننن هننننا تتضنننح أهمينننة تضنننمين بنننرامج الد  

المننننداخل والنمنننناذج إلننننى خطننننوات إجرائيننننة بالخطننننة التدريبيننننة، بمننننا يمكننننن الطننننالب  وترجمننننة تلننننك
والممارسننين التعامننل مننع المشننكالت التنني تواجننه العمننالء بطننرق غيننر تقليديننة ومننن أهمهننا وأبرزهننا 

ضننننت علننننى السنننناحة األكاديميننننة قضننننايا بشننننأن تكنولوجيننننا ممارسننننة الخدمننننة االجتماعيننننة والتنننني فر 
 االجتماعية.تكنولوجيا تعليم وتدريب الخدمة 

وقد ظهرت العديد من الدعوات بنهاية عقد الثمانينيات من القرن العشرين إلدخال التكنولوجيا في 
: الممارسة بعنوان“ Canaan سينان،االجتماعية حيث أكدت دراسة "  وممارسة الخدمةتعليم 
ضرورة أن يقوم معلمو الخدمة 1626وتعليم الخدمة االجتماعية في عصر الحاسوب،  المباشرة
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االجتماعية بإعداد طالب الخدمة االجتماعية الستخدام الحاسوب في الممارسة وضرورة تطوير 
 (2) البرامج التطبيقية ذات الصلة بالممارسة.

ضرورة تدعيم   Lucero   John" (6) " كما أكدت دراسة " جون لوسيرو         
االتجاهات الستخدام الحاسبات اآللية في الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية والعمل لدراسة 
ميدانية استقصائية لألدوات والمفاهيم واالتجاهات التي يمكن أن تساعد األخصائيين االجتماعيين 

بيات التي تركز على في ممارساتهم، باإلضافة إلى مراجعة األدبيات ذات الصلة واستعراض األد
القضايا بشأن نظم إدارة المعلومات لممارسة العمل االجتماعي، وتطبيقات الحاسب اآللي في 
مجاالت االختبار النفسي، والعالج النفسي، والعالج األسرى، والطب النفسي للمسنين، وألعاب 

وسيقى، وعالج الكمبيوتر في العالج النفسي للطفل، والتثقيف الصحي للمرضى، والعالج بالم
اإلدمان، والبحوث النفسية، وناقشت الدراسة تطبيقات الحاسوب في مناهج الخدمة االجتماعية، 
دارة المعلومات ويمكن أن تستخدم  وطرق معالجة النصوص وقواعد البيانات وجداول البيانات وا 

بة على استخدام في النظم االجتماعية واألنشطة المقترحة، ويخلص التقرير لمناقشة اآلثار المترت
الكمبيوتر للعاملين االجتماعيين، وتشمل قائمة من برامج الكمبيوتر التي يمكن استخدامها من 

 قبل العاملين االجتماعيين لتعزيز قدرتهم على استخدام مهارات الحاسب اآللي.

يتمتع به من خصائص مثل  اآللي لماويمكن لألخصائي االجتماعي االستفادة من الحاسب 
والدقة والقدرة على التعامل مع أحجام كبيرة من البيانات، كما يمكن االستفادة من  السرعة

المعلومات الوفيرة وتنظيمها وترتيبها وذلك بشكل سهل وسريع، مما يساعد في عمليات الدراسة 
والتشخيص والعالج أو في عمليات الدراسة والتخطيط والتنفيذ والتقويم كعمليات مهنية مشتركة 

وان تأثير الخدمة االجتماعية يجب أن يتضح في  وعمالئهم.خصائيين االجتماعيين بين األ
أدوارها أو في شكل الخدمة المقدمة وفى المجاالت التي تهتم بها الخدمة االجتماعية وتأثير 

ومن المهارات التي يجب أن يزود بها األخصائي  الناس،وفاعلية الخدمات المختلفة على حياة 
القرارات  أن وصنعارات المتعلقة بتجميع المعلومات والتحليل ومعنى ذلك االجتماعي المه

هو أفضل السبل  األلىومهارات االتصال باإلضافة لمهارات التدخل المهني واستخدام الحاسب 
 (7لذلك. )

 االجتماعيننة يتننأثرانوبننم أن العننالم الننذي نعننيش فيننه والسننياق المحننيط بممارسننة الخدمننة  وفنني الواقننع
ما بالتكنولوجينا؛ فإننه يمكنن القنول بنأن ممارسنة الخدمنة االجتماعينة المعاصنرة متضنمنة  إلى درجة

فنني عننالم التكنولوجيننا، ممننا يتطلننب أخصننائي اجتمنناعي لديننه مننن الكفايننات المهنيننة المرتكننزة علننى 
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بما يمكنه من مساعدة العمالء الذين من المحتم اتصالهم باالنترنت بصفة يومية ومن  االتكنولوجي
إن التكنولوجينننا صنننديقة الممارسنننة المهنينننة والمحنننددة علنننى نطننناق واسنننع، يمكنننن أن تكنننون أداة ثنننم فننن

 (7العمليات. )للمساعدة في حل المشكالت وتحسين 

 بعد يوماً  واالتصاالت يتزايد المعلومات تقنية على االجتماعيين األخصائيين ومن ثم فإن اعتماد  
 اآللينة الحواسنب مثنل بالممارسنة، تتصنل التني ةالمهنين والقضنايا الموضنوعات فني وبخاصنة ينوم،

 متابعنة عنن يتخلنف التقنينة هنذه منع التعامنل عنن يعجنز االجتماعي الذي ، فاألخصائيواإلنترنت
   (3)المهنية ويتسم أداءه بالجمود. بالممارسة المتصلة الجديدة القضايا

ئيين االجتماعيين، وأهميته في وبالرغم من األهمية البالغة للتدريب الميداني في إعداد األخصا    
له، إال أنه لم يحظ باهتمام مكافئ ألهميته  والمهاريتشكيل كيان الطالب وبناء الهرم القيمي 

تلك، أو بطريقة أخرى مقارنة بما يحظى به الجانب النظري من اهتمام سواء فيما يتصل بالتنظير 
كانة القائمين عليه بالنسبة لنظرائهم له، أو فيما يتصل ببلورة محتوى مناهجه، أو فيما يتصل بم

من القائمين بتدريس اإلطار النظري، وقد انعكس هذا في ندرة المراجع العلمية التي تقدم 
تصورات وحلول لتفعيل وتطوير التدريب الميداني، واقتصر األمر على ما يقوم به الباحثين من 

 (3)دراسات وبحوث.

مننن خننالل الننتالحم والتفاعننل بننين المعرفننة والفهننم والمبننادئ ولمننا كانننت الممارسننة المهنيننة تتبلننور   
والقننيم واألهننداف أثننناء التنندريب الميننداني فننإن نقلهننا للطننالب؛ يتطلننب عمليننة مسننتمرة مننن القننائمين 
باإلشنننراف علنننى تننندريبهم فننني المؤسسنننات التدريبينننة المختلفنننة وذلنننك إلكسنننابهم القننندرة علنننى تطبينننق 

التنني تننم اسنتيعابها فنني الدراسننة األكاديمينة فنني المواقننف المختلفننة المعنارف والمبننادئ والقننيم المهنينة 
، ويتم التندريب بواسنطة  (2)مع العمالء واكتساب المهارات المهنية بطريقة علمية وعملية منظمة.

مشننرف مهننني منندرب ذي خبننرة يسننتطيع نقننل معننارف ومهننارات الخدمننة االجتماعيننة إلننى الطننالب 
 (6)األفراد والجماعات والمجتمعات.ومساعدتهم على التدخل المهني مع 

ويقننننع علننننى عنننناتق مشننننرفي التنننندريب الميننننداني مسننننؤولية كبيننننرة فنننني متابعننننة الطننننالب وتننننوجيههم   
وتزوينننندهم بننننالخبرات والمهننننارات الالزمننننة، ومننننن مهننننام هننننؤالء المشننننرفين االشننننتراك مننننع المشننننرف 

المؤسسننة وأهنندافها األكنناديمي فنني بلننورة خطننة اإلشننراف علننى تنندريب الطننالب، وتعريننف الطننالب ب
جراءاتها، وتوفير الجو النفسي المالئم الذي يساعدهم على أداء عملهم المهني بصورة  وسياستها وا 

 (11)صحيحة. 
والتنظيم  التخطيط-ويتطلب نجاح العملية التدريبية توافر جملة من العناصر الرئيسة لعل أهمها   

بين القسم العلمي والمؤسسات التدريبينة، وتحنديث الجيد لبرنامج التدريب الميداني، والتعاون البناء 
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األسنننناليب واألدوات المسننننتخدمة فنننني التنننندريب، وكننننل هننننذه األمننننور مجتمعننننة رهننننن بكفنننناءة التنظننننيم 
 االجتماعي.األكاديمي للكلية أو المعهد المناط به إعداد األخصائي 

لمجتمنع ومقنره كلينة م ُأنشئ قسم الخدمة االجتماعية وتنمية ا1662م/ 1661وفي العام الجامعي 
آخر له ومقره كلية التربية جامعة األزهر بتفهنا األشراف كمنا  بالقاهرة، وفرعالتربية جامعة األزهر 

اللغة العربية بجامعة األزهنر فنرع أسنيوط وقند بندأ  التخصص بكليةسبق وأنشئ معهما شعبة لذات 
ة الخدمنننة االجتماعينننة شنننعب إال أن م،1666م /1662العمنننل بهنننم جميعنننا خنننالل العنننام الجنننامعي 

محلهنننا ذات الشنننعبة بكلينننة الدراسننننات  أُغلقنننت، وحننننلوتنمينننة المجتمنننع بكلينننة العربيننننة فنننرع أسنننيوط 
 م.2113م /2117اإلسالمية والعربية للبنات بأسيوط بدءا من العام 

ويعننند التنظنننيم األكننناديمي لقسنننم الخدمنننة االجتماعينننة وتنمينننة المجتمنننع كلينننة التربينننة جامعنننة األزهنننر 
هرة رافنندا هامننا مننن روافنند تعننزز الممارسننة المهنيننة للخدمننة االجتماعيننة وتجويننده وتأكينند الهويننة بالقننا

موضنوع الدراسنة  –بيد إن القسنم (11) .العربية واإلسالمية في معالجة قضايا ها المهنية المختلفة
يب في ضوء مالحظات الباحثين الزال يواجنه العديند منن التحنديات التني تحنول دون وفناء التندر  –

وأهمهنا  األزمنات،الميداني بصقل مهارات طالبه بصرة مستحدثة ومواكبنة للتطنورات فني ظنل إدارة 
وتوفير التموينل النالزم وتحفينز  الدراسة،والحاجة إلى تعديالت سريعة في الئحة  اإلمكانات،نقص 

الفتراضنية الكادر اإلشرافي على تنفيذ مقترحنات تطنوير التندريب المينداني بالقسنم ومنهنا المحاكناة ا
 على إدارة األزمات 

وباستعراض العديد من الدراسات واألبحاث التي أجريت في هذا الشأن يتضح وجود العديد من    
البرنامج التدريبي، والمؤسسات  بناء-المشكالت المتصلة بعناصر ومكونات العملية التدريبية مثل 

خدمة فننني التننندريب، وكنننذلك فيمنننا يتصنننل التننني ينننتم فيهنننا تنفينننذ البرننننامج، والوسنننائل واألدوات المسنننت
 بالقائمين والمنفذين للبرنامج التدريبي من األخصائيين االجتماعيين.

 الدراسات السابقة أواًل:
 تم تقسيم الدراسات السابقة إلى ثالث محاور رئيسة كاآلتي:

 المحور األول الدراسات التي تناولت المعوقات التي تواجه التدريب الميداني:
عنندم مالئمننة أسنناليب التنندريب مننع التطننورات الحديثننة (12)م 1622راسننة نصننر عمننران أكنندت  د

والمتالحقة في مهنة الخدمة االجتماعية باإلضافة إلى عندم وجنود تنسنيق بنين مشنرفي المؤسسنات 
إلنى اتبناع العديند (16)م( 1661التدريبية والمشرفين األكاديميين، وأشارت دراسة )سنمير منصنور 

التنندريب الميننداني لألسنناليب النمطيننة والتقليديننة فنني تنندريب الطننالب، والتنني ال  مننن المشننرفين علننى
تتناسننننننب مننننننع المشننننننكالت القائمننننننة وال مننننننع شخصننننننية الطالننننننب المعاصننننننرة، أمننننننا دراسننننننة جننننننايمر 

Gamer,2001))(17)  فقننند أكننندت أن بيئنننة النننتعلم بمؤسسنننات التننندريب تعتبنننر منننن أهنننم العوامنننل
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منننن العملينننة التدريبينننة، وكنننان منننن بنننين توصنننيات الدراسنننة  المنننؤثرة فننني تمكنننين الطنننالب لالسنننتفادة
ضننرورة قيننام مؤسسننات الخدمننة االجتماعيننة بصننفة مسننتمرة بالبحننث عننن أفضننل الوسننائل التدريبيننة 
لتمكنننين الطنننالب منننن الممارسنننة الميدانينننة بمؤسسنننات التننندريب منننع االهتمنننام بتأهينننل مشنننرفي تلنننك 

 المؤسسات.
والتي أشارت إلى (17)م( 2112بقة دراسة )عبد هللا الرشود ولم تختلف مع نتائج الدراسات السا  

تمسك المشرفين باألسناليب القديمنة فني التندريب وعندم االطنالع علنى الجديند، وعندم مواكبنة التقندم 
العلمننني فيمنننا يتصنننل باألسننناليب التدريبينننة المناسنننبة والمتوافقنننة لحنننل المشنننكلة والتعامنننل منننع انسننناق 

بمؤسسنننات التنندريب عنندم تفهنننم بعننض قينننادات تلننك المؤسسنننات  العمننالء ومننن المعوقنننات المتصننلة
لجننوهر العمليننة التدريبيننة، ومننن ثننم عنندم تننوفير المننناخ التنظيمنني واإلداري المالئننم للتنندريب، فضنناًل 

 مناسبتها لتدريب الطالب. للتدريب، وعدمعن ضيق األماكن في المخصصة 
ضننرورة اسننتخدام المشننرفين  لتؤكنند علننى(13)م( 2116فنني حننين جنناءت دراسننة )وفنناء فضننلي    

 لعدد من األساليب الجديدة في التدريب مثل التطبيق العملي وحلقات المناقشة ودراسة الحالة.
إضافة إلى المعوقات السابقة المتصلة باستخدام األساليب النمطينة فني التندريب المينداني، يوجند   

 مادية والبشرية.معوقات أخرى تتصل بالمؤسسات التدريبية من نقص اإلمكانيات ال
والتي أشارت نتائجها إلى وجود مشكالت متعلقنة (13)م( 2113وأشارت دراسة )زغلول حسنين   

بمؤسسنننات التننندريب المينننداني ومنهنننا عننندم وجنننود تعننناون بنننين تلنننك المؤسسنننات التدريبينننة، ونقنننص 
داني اإلمكانيننات المادينننة والبشننرية داخنننل المؤسسننات، وعننندم تنندريب وتأهينننل مشننرفي التننندريب الميننن

 على المهارات التدريبية الالزمة لتدريب الطالب.
إلنننى أن أهنننم وأكثنننر المعوقنننات المرتبطنننة بمؤسسنننات  (12)م 2116وأكننندت دراسنننة )عمننناد اشنننتيه 

التدريب هي: عندم قندرتها علنى اسنتيعاب الطنالب بسنبب زينادة أعنداد المتندربين بصنورة كبينرة ممنا 
 ك األعداد أو تدريبهم بطريقة مناسبة.جعل المؤسسات التدريبية عاجزة عن استيعاب تل

إلنى أن هنناك عندد منن المعوقنات التكنولوجينة  (16)كما أشارت دراسة سعود بن حبينب الرويلني  
والتي تحد من فاعلية الممارسات اإلشرافية على طالب التدريب الميداني ومنها قلة توفر التقنينات 

 الميداني. الحديثة الالزمة لعملية اإلشراف على طالب التدريب
بضننننرورة تحدينننند االحتياجننننات التدريبيننننة للمشننننرفين (21)م( 2112وأوصننننت دراسننننة سننننامر السننننقا )

والطالب المتدربين وانتقاء الوسائل السمعية والبصرية المستخدمة في التدريب المينداني كني تسنهم 
 بفاعلية في إكساب الطالب المهارات المهنية المتعددة. 

إلننننى قينننناس اتجاهننننات الطننننالب والمشننننرفين نحننننو  (21)(2111ق( )و وهنننندفت دراسننننة )أحمنننند فننننار 
االعتمنناد علننى التنندريب االلكتروننني فنني الخدمننة االجتماعيننة، ورصنند المكونننات المعرفيننة للطننالب 



 جامعة الفيوم  -وث االجتماعية مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبح

 

 

 

 

019 

 العدد الثامن

والمشنننرفين نحنننو االعتمننناد علنننى التننندريب االلكترونننني فننني الخدمنننة االجتماعينننة، وتحديننند المكوننننات 
التدريب االلكترونني فني الخدمنة االجتماعينة، والتعنرف االنفعالية للطالب والمشرفين نحو استخدام 

على المكونات المهارية للطالب والمشرفين نحنو التندريب االلكترونني فني الخدمنة االجتماعينة وقند 
أشارت نتائج الدراسة إلى أن اتجاهات الطالب والمشرفين نحو االعتماد على التدريب اإللكترونني 

 وسطة القوة. بنوعيه المتزامن وغير المتزامن مت
بضننرورة االهتمننام باسننتخدام (Barbara Stan forth, 2012( )22ولقنند أوصننت دراسننة )  

 األساليب الحديثة في اإلشراف على طالب التدريب الميداني كاإلنترنت.
 HLUPIC (:)االفتراضيةالدراسات المتصلة بالمحاكاة  الثاني:المحور  

( Wendy Curie& Vlatka Hlupic , 2000أكنندت  دراسننة تجريبيننة لهليوبيننك وكيننري  )
أن اسننننتخدام أسننننلوب  المحاكنننناة المنمننننذج  يتننننيح االسننننتمرارية والتواصننننل إلدارة التغييننننر فنننني (26)

المؤسسننات التنني تتعنندد وتتنننوع األنشننطة و البننرامج اإلداريننة وتحدينندا بننرامج اإلدارة عاليننة الجننودة، 
 ,Yoshiro) دراسنة يوشنيرو)كمنا أكندت ووقنت اإلنتناج المناسنب، علنى التغيينر واالبتكنار بهنا ، 

للطالب فهم التركيب الداخلي وسلوك الكمبيوتر بصورة أفضل منن خنالل  أنه يمكن (27) 2001
أن توظيفنه لبرننامج محاكناة  (Freund, 2002) (27) بنرامج المحاكناة، كمنا أكندت دراسنة فريونند

جنننات المتننندربين فننني مجنننال ثالثننني األبعننناد فننني التننندريب علنننى الننننظم الصنننناعية بشنننكل يلبننني احتيا
الصناعات المختلفة المحاكاة كان أداة مفيدة في اكتشاف ومعالجنة األخطناء دون التعنرض لخطنر 
األدوات اإللكترونيننة والميكانيكيننة الحقيقيننة، كمننا حقننق البرنننامج  األمننان المطلننق للمتنندربين وحقننق 

  .النجاح في مجموعة كبيرة من التطبيقات الصناعية
التعنرف علننى فاعلينة برنننامج مقتنرح قننائم (23)( 2116ت دراسننة )رفينق البربننري، فني حننين اسنتهدف

علننى اسننتخدام نظننم المحاكنناة اإللكترونيننة متعننددة الوسننائط فنني تنميننة مهننارات تشننخيص األعطننال 
بمقننننرر محركننننات االحتننننراق الننننداخلي لنننندى طننننالب الصننننف الثالننننث الثننننانوي الصننننناعي تخصننننص 

البرنامج في تنمية مهارات تشخيص األعطال لدى الطالب  سيارات، وتوصلت الدراسة إلى فاعلية
عينة البحث، حيث جاءت الفنروق بنين متوسنطي درجنات الطنالب فني بطاقنات المالحظنة لصنالح 

 Paul R. Smokowski & Katieالتطبيق البعدي،  كما أكدت دراسة سمكويسكي وهارتونج )
Hartung ,2003 )(23)، فتراضي  لديها إمكانات كبيرة لتعزينز أن محاكاة الكمبيوتر والواقع اال

ممارسنننة الخدمنننة االجتماعينننة المدرسنننية؛ حينننث إن قننندرتها علنننى تعلنننيم المهنننارات المؤيننندة للمجتمنننع 
التطورات في تطبيق  أن تناولاالجتماعي لألطفال والمراهقين لم تستخدم على النحو المالئم. كما 

يننننة والعننننالج مننننن مشنننناكل الصننننحة العقليننننة المحاكنننناة الحاسننننوبية والواقننننع االفتراضنننني أسنننناس للوقا
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واستعرضت الدراسة عددا من المحاكاة الحاسوبية وبرامج الواقع االفتراضي، ناقشت الحواجز التي 
 المدرسية. الخدمة االجتماعيةتعترض التنفيذ، ووضعت توصيات لتكنولوجيا ممارسة 

باسننننتخدام أسننننلوب فقنننند توصننننلت إلننننى أن التنننندريب (22( )2117أمننننا دراسننننة )صننننفاء محمننننود،   
المحاكاة لألزمة يساعد في اكتساب المهارات والقدرات التي تسناعد العناملين فني مواجهنة األزمنات 
واتخاذ القرارات الصحيحة عند وقوع األزمة لمواجهتها، وأوصت الدراسة بضنرورة اسنتخدام أسنلوب 

 األزمات.المحاكاة في التدريب لما له من أثر كبير في تفعيل التدريب على مواجهة 
إلنننى أن المحاكننناة بنننالكمبيوتر تسننناعد فننني (26( )2117)سنننالمة عبننند العظنننيم، دراسنننة وتوصنننلت 

ترجمة سياسة وأهداف المدرسة بطريقة كمية تؤدي إلى تسهيل عملية صنع القرار من خالل توافر 
فينننة المعلومننات الضننرورية التخنناذ القنننرار، وتننؤدي المحاكنناة إلننى االرتقننناء بكفنناءة المتنندربين فنني كي

 صنع القرار.
إلى أن المحاكاة بالكمبيوتر لها تأثير كبير وواضنح (61( )2117محمد،  )إسالموتوصلت دراسة 

علنى الطننالب الننذين تلقننوا التندريب باسننتخدام أسننلوب المحاكنناة والدراسنة المعمليننة معننًا علننى طننالب 
 المجموعة التدريبية الذين تلقوا تدريبًا بالمحاكاة الكمبيوترية فقط.

إلنى التوصنل  (61)(Adobor & Daneshfar, 2006) وهندفت دراسنة أو دوبنور، ودينشنيفر   
لفهم مجموعة العوامل التي تؤدي إلى تعزيز االستخدام الفعال للمحاكناة فني اإلدارة التعليمينة، كمنا 
هنندفت الوقننوف علننى أثننر اسننتخدام المحاكنناة علننى الننتعلم واألداء لنندى األفننراد وكيننف يننتم االرتقنناء 

اء لندى األفننراد منن خنالل االسننتخدام الفعنال للمحاكناة، واسننتخدمت الدراسنة المننهج التجريبنني، بناألد
وتم التطبيق على عينة منن األفنراد النذين اسنتخدموا محاكناة اإلدارة فني أغنراض البحنث، وتوصنلت 

التي  الدراسة إلى أن استخدام المحاكاة له أثر إيجابي على التعليم مما أدى إلى زيادة فهم العوامل
 تحدد فعالية إدارة عمليات المحاكاة.

اختبننار منندى فاعليننة أسنناليب تدريبيننة (Brunhofer, 2009( )62بونوهننوفر ) هنندفت دراسننةكمننا 
تعتمد على استخدام الوسائل الصوتية والمرئية لشرح حاالت واقعينة تتبعهنا مناقشنات جماعينة بنين 

طننننالب علننننى هننننذه األسنننناليب التدريبيننننة الطننننالب والمنننندربين، وأشننننارت نتننننائج الدراسننننة إلننننى رضننننا ال
 لمساعدتهم على الربط بين الجانب النظري والجانب العملي.

 المتصلة بإدارة األزمات بالمنظمات: الثالث: الدراساتالمحور 
 األعمنال بيئنة فني األزمنة بعننوان " إدارة وهني-(66) (Nancy, 2008) وأشنارت   نتنائج دراسنة

 لدى اإلدارية المهارات تنمية في إلى وجود قصور ،-البشرية"  اردللمو  االستراتيجي الدور – اليوم
 .األزمات التنظيمية نحو إدارة المنظمة على التأثير السلبي إلى أدى مما القادة
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وهني بعننوان "  –(67) (Cristina & et al , 2009)وآخترو  كريستنا  "  كما أوصت دراسة  
 األساسية بالمفاهيم العاملين تزويد بضرورة- "األزمات ةإدار  في البشرية للموارد االستراتيجي الدور

كسنابهم مهاراتهم الالزمة لتنمية األزمنات، فضنال عنن  إلدارة الالزمنة اإلدارينة المهنارات وقدراتهم، وا 
 تواجنه التني التنظيمينة إدارة األزمنات منن ليتمكننوا وتهيئنتهم العناملين كفناءة لرفنع أهمينة التندريب

 .المنظمة
 لرفنع العناملين تمكنين ضنرورة إلـى الدراسـة فقد توصلت (11)(2002حسن  ( ليلىأما دراسة  

العلينا، وأوصنت  اإلدارة دعنم خنالل منن ويتم التنظيمية األزمات لمواجهة وتأهيلهم وتنميتها قدراتهم
الفعالنة  المشناركة لضنمان الصنالحيات، بتفنويض يسنمح ممنا منرن تنظيمني هيكنل بحتمينة وجنود

قنادرة  وتكنون المسنئولية تتحمل جديدة إدارية قيادات وتكوين المسئولية تحمل في الموظفين لشباب
 .مستقبالً  األزمات إدارة على

 وهي بعننوان "دور-(63) (Hutchins & Jiawang, 2010)وهيتشنز جوايج  وتوصلت دراسة
 إلنى-“"ةاألزمن منع التعامنل فني البشنرية المنوارد وقندرة التنظيمينة األزمنة إدارة فني البشنرية المنوارد
 اإلدارة بسنبب التنظيمينة األزمنة حندوث فني السنبب بالمنظمنات البشنرية المنوارد اعتبنارإمكانينة 
ومنن ثنم  .األزمنة أثنناء القنرار اتخناذ فني لتسناعد تجمنع التني المعلومنات تفتقند إلنى التني الضنعيفة
 منةبالمنظ الخاصنة المعلومنات جمينع تنوفير علنى تعمنل معلوماتينة بياننات قاعندة إنشناء يجنب

 .التنظيمية األزمات إدارة في القرار لمساعدة متخذ
 إدارة فني التندريب دور "وهني بعننوان – (63) ديلينري  ( John, Delery 2012 ) أما دراسنة 
 إلنى وجنود عالقنة فقند توصنلت  -األمريكينة" الطينران شنركات علنى بنالتطبيق التنظيمينة األزمنات
 التنظيمينة، ووجنود األزمنات إدارة وبنين البشنرية ردالمنوا تنمينة عوامنل كأحند التندريب بنين معنوينة
كمنا أكندت  .التنظيمينة األزمنات إدارة وبنين المحاكناة طرينق عنن العمنل فنرق تندريب بنين ارتبناط

 إدارة فني البشنرية المنوارد إدارة اسنتراتيجية" وهني  بعننوان –Puad, 2013 )  )(62)دراسة بواد 
 على والمشروبات"  ضرورة الوقوف ألقسام األغذية يمفاهيم إطار :الفندقية بالمنظمات األزمات
 البشنرية منع المنوارد إدارة اسنتراتيجية مواءمنة كيفينة بشنأن للممارسنين محنددة توجيهينة مبنادئ

 الفعالنة االسنتراتيجيات أحند القندرات وبنناء والمشنروبات، والتندريب األغذينة إدارة اسنتراتيجيات
 والمشنروبات األغذينة بأقسنام المنوارد هنذه البشنرية وتنمينة المنوارد إدارة اسنتراتيجية بنين للمواءمنة
 تنؤثر حينث ,والمؤسسني الفنردي واألداء التنظيمينة األزمنات بنين معنوينة عالقنة وجنود بالفننادق،
 عامنة بصنفة الفندقينة بالمؤسسنات العناملين أداء مسنتوى علنى سنلبياً  التنظيمينة تنأثيراً  األزمنات
 .اصةخ والمشروبات بصفة األغذية وبأقسام
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على تأثير (15)(  Chan ،Chitat  Holosko, Michael J:6102ميشل وهولوسكو ) وقد أكدت دراسة      

، والتي أخذت  تتطور في مجال 
ً
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على جميع فروع الخدمات البشرية تقريبا

االجتماعي املعززة بتكنولوجيا الخدمة االجتماعية. وتقدم هذه الدراسة مراجعة منهجية لتدخالت العمل 

املعلومات واالتصاالت، مع اإلشارة بوجه خاص إلى صالحيتها في التدخل، ودور تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت في عملية عالقات املساعدة. حيث أظهرت نتيجة مسح عدد من الدراسات في هذا املجال أن 

دخل إيجابية، معظمها كانت جيدة أو عالية الجودة جميع الدراسات التي استوفت معايير محددة نتائج ت

من حيث صحتها، وكلها تقريبا أيدت، ومع ذلك، كان هناك مجال للتحسين في عنصر تصور تطبيق تدخل 

دراسات التدخل املعززة  في إنشاءتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وتمثلت أهم االستنتاجات 

 لتمكين األفكار الفريدة للممارسة من تعزيز املعرفة بممارسة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أساس
ً
ا

الخدمة االجتماعية. وهناك حاجة إلى مزيد من املمارسات والبحوث في هذا املجال من أجل زيادة فهمنا 

 لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستخدامها في التدخالت املهنية للخدمة االجتماعية.

 الدراسة مشكلة :ثانًيا
مما سبق وبتحليل نتائج الدراسات السابقة المتصلة بمحور معوقات التدريب المينداني؛ يتضنح     

اتفاق العديد من الدراسات والبحوث على وجود العديد من المعوقات التي تواجنه التندريب المينداني 
بينننة للخدمنننة االجتماعينننة، منهنننا منننا يتصنننل بالمشنننرفين، ومنهنننا منننا يتصنننل بنمطينننة األسننناليب التدري

المسننتخدمة، ومعوقننات أخننرى تتصننل بننالظروف االقتصننادية المننؤثرة علننى التنندريب، ومننن الشننواهد 
الداعمة والمتوافقة مع نتائج الدراسات السابقة ما رصده الباحثان أثناء عملهما في مجنال اإلشنراف 

دراكهمنننا ل عننندادهما لننندليل التننندريب المينننداني، وا  مشنننكالت العنننام علنننى التننندريب المينننداني بالقسنننم، وا 
التنندريب المتفقننة مننع  نتننائج الدراسننات السننابقة، ولقنند جنناءت نتننائج الدراسننة التنني هنندفت إلننى قينناس 
اتجاه الطالب والمشرفين نحو استخدام التكنولوجيا في التندريب متوسنطة القنوة، ممنا يجعنل البحنث 

مننر مهننم، نحننو التنندريب باسننتخدام التكنولوجيننا بصننفة عامننة أ ماتجنناههعننن المتطلبننات التنني تنندعم 
الجنننندوى  -وممننننا أكدتننننه أيًضننننا نتننننائج الدراسننننات السننننابقة المتصننننلة بمحننننور المحاكنننناة االفتراضننننية 

التدريبينننة منننن اسنننتخدام نمننناذج المحاكننناة االفتراضنننية فننني مجننناالت متنوعنننة مثنننل التعلنننيم واإلدارة، 
ثبات فاعليتها، وكون هذه النماذج لم تستخدم من ن قبنل فني والتجارة، والتدريب، وحل المشكالت، وا 

 مجال الخدمة االجتماعية بصفة عامة، جعل من أهمية البحث عن سبل استخدامها أمر هام.
وقد أكدت أيًضا نتائج الدراسات السنابقة المتصنلة بمحنور إدارة األزمنات بالمنظمنات علنى أهمينة   

رة التننندريب علنننى األزمنننات لتجننننب حننندوثها، والوقاينننة منهنننا ومنننن ثنننم تهنننتم الدراسنننة الحالينننة بضنننرو 
االستفادة منن التقنينات الحديثنة فني التقلينل منن المعوقنات التني تواجنه العملينة التدريبينة، وتحند منن 
فاعلينننة االسنننتفادة منهنننا، فضننناًل عنننن تفعينننل عنصنننر اإلشنننراف علنننى الطنننالب وتزويننندهم بمهنننارات 

نولوجيننا اسننتخدام التكنولوجيننا الحديثننة فنني التنندريب، والمزاوجننة بننين المننداخل النظريننة للتنندريب والتك
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الحديثة، خاصة في ظنل تزايند أعنداد طنالب الخدمنة االجتماعينة بشنكل يجعنل منن الصنعوبة علنى 
مشننرفي الكليننات والمعاهنند الننتمكن مننن تنندريبهم بصننورة فعالننة؛ ممننا يتطلننب تنظننيم بننرامج التنندريب 
ة، المستمر ألعضاء هيئة التدريس والمشرفين على التندريب لتطنوير األسناليب التدريبينة المسنتخدم

كسابهم المهارات التي تمكنهم من استخدام التقنيات الحديثة في التدريب.  وتنمية أدائهم وا 
إن البحث عن حلول إلكترونية قائمة على محاكاة أجهزة الحاسب ومكوناتها يعند مندخال للتغلنب   

ن علننى صننعوبات الطريقننة التقليديننة فنني التنندريب، ومننن ثننم تحقيننق المخرجننات التدريبيننة المتوقعننة منن
المتدرب، فضال عن أهمينة المشنكلة التني تعالجهنا الدراسنة الحالينة منن كونهنا قضنية حتمينة تواجنه 
أي منظمنننة أو مؤسسننننة، حيننننث أن تعننننرض المنظمننننات لألزمنننات أمننننر طبيعنننني، وتنننندريب الطننننالب 
كسابهم مهارات إدارة األزمات مباشنرة أمنرا يعند منن الصنعوبة بمكنان للعديند منن األسنباب  عليها، وا 

بصعوبة معايشة األزمة والتدريب عليهنا، والبنديل التندريبي حندوث أزمنة حقيقينة والتندريب  المتصلة
أثننناء التعامننل معهننا وهننذا أمننر غيننر منطقنني، ولننم يكننن هننناك سننبيل غيننر تمثيننل الواقننع إلننى حالننة 
افتراضنية منن خننالل إعنداد نمناذج محاكنناة افتراضنية تكنون أقننرب منا يكنون للواقننع والتندريب عليهننا، 

ا تسعى الدراسة إلى تحقيقه من خالل التعرف على المتطلبات التي يجب توافرها الستخدام وهذا م
نمنننناذج المحاكنننناة االفتراضننننية فنننني تنننندريب الطننننالب علننننى إدارة األزمننننات التنننني تواجننننه المنظمننننات، 

كسابهم المهارات الالزمة لذلك.  وا 
 الدراسة أهداف :ثالثًا

 :لتاليةا األهداف تحقيق إلى الدراسة الحالية تهدف
السننتخدام المحاكنناة االفتراضننية اإللكترونيننة فنني التنندريب التعننرف علننى المتطلبننات الالزمننة  .1

 الميداني إلكساب الطالب مهارات إدارة األزمات بالمنظمات.
اسننتخدام المحاكننناة االفتراضننية اإللكترونينننة فننني التعننرف علنننى المعوقننات التننني تحننول بنننين  .2

 ات إدارة األزمات بالمنظمات.الميداني إلكساب الطالب مهار التدريب 
محاولننة التوصننل إلننى تصننور مقتننرح منننن منظننور تنظننيم المجتمننع والتخطننيط االجتمننناعي  .6

 لتطوير التدريب الميداني بالقسم في ضوء استخدام المحاكاة االفتراضية اإللكترونية.
 :الدراسة تساؤالت :رابًعا
اإللكترونينننة فننني التننندريب  منننا المعوقنننات التننني تحنننول بنننين اسنننتخدام المحاكننناة االفتراضنننية .1

 الميداني إلكساب الطالب مهارات إدارة األزمات بالمنظمات. 
السننتخدام المحاكنناة االفتراضننية اإللكترونيننة فنني التنندريب الميننداني مننا المتطلبننات الالزمننة  .2

 إلكساب الطالب مهارات إدارة األزمات بالمنظمات.
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ط االجتمنناعي لتطننوير التنندريب التصننور المقتننرح مننن منظننور تنظننيم المجتمننع والتخطننيمننا  .6
 الميداني بالقسم في ضوء استخدام المحاكاة االفتراضية اإللكترونية.

 خامًسا: أهمية الدراسة:
 تتمثل أهمية الدراسة الحالية في اآلتي:

تهننندف إلنننى اسنننتخدام  التننني-حننندود علنننم البننناحثين  فننني-األولنننىأن الدراسنننة تعننند المحاولنننة  .1
فننني التننندريب المينننداني إلكسننناب الطنننالب مهنننارات إدارة  ينننةاإللكترونالمحاكننناة االفتراضنننية 
 األزمات بالمنظمات.

ضنوء مالحظننات البناحثين باعتبارهمنا عضنوي هيئنة تنندريس  فني-التقلينديالواقنع التندريبي  .2
ذلننك مننن أهميننة البحننث عننن  يتطلبننهوالمشننكالت التنني تواجهننه، ومننا  ،-بالقسننم المنندروس 

منع التغينرات التكنولوجينة منن جهنة، وشخصنية  أساليب جديدة للتدريب تكون أكثنر تفناعال
 األكثر ارتباطا بالتكنولوجيا من جهة أخرى. رالطالب المعاص

التطننور التكنولننوجي السننريع ومننا يتطلبننه مننن ضننرورة االسننتفادة مننن هننذا التطننور بمننا يخنندم  .6
 الخدمة االجتماعية. مهنة

سنتخدامه التكنولوجينا، التغير الحاصل في شخصية الطالب المتدرب المتمثنل فني إقبالنه وا .7
 وابتعاده عن الطرق التقليدية.

المشننكالت التنني تواجننه عمليننة التنندريب نتيجننة المعوقننات التنظيميننة واإلداريننة بالمؤسسننات  .7
 وضعف كفاءتها في التدريب.

جامعنننة –حاجنننة وحننندة التننندريب بقسنننم الخدمنننة االجتماعينننة وتنمينننة المجتمنننع بكلينننة التربينننة  .3
فننني ثناينننا منننا يمنننر بنننه منننن أوضننناع إدارينننة وفنينننة  –المدروسنننة الحالنننة  –األزهنننر بالقننناهرة 

 وتنظيمية إلى التخطيط للتطوير األكاديمي.
االستفادة من مخرجات هذه الدراسة في تحديد معوقات  –موضوع الدراسة  –يمكن للقسم  .3

 التدريب الميداني ومتطلبات تطويره وفق استخدام أسلوب المحاكاة االفتراضية.
إذا مننننا أحسننننن  –ة بتكنولوجيننننا تعلننننيم الخدمننننة االجتماعيننننة وانعكاسنننناتها األهميننننة المتعلقنننن .2

 على المخرج النهائي والذي يعبر عن رؤية المهنة ورسالتها. –توظيفها 
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 للدراسة المبحث الثاني: اإلطار النظري
 الدراسة: أواًل: مفاهيم

 Virtual Simulation االفتراضية:مفهوم المحاكاة  –أ
ن القرن الحادي والعشرين تحوال ضخما نحو الطرق الرقمية في العمنل شهد العقد األول م

فضننال عنن كننل حلقنات التعلننيم والممارسنة، ولقنند  دتلنك الطنرق التنني تسنللت إلننى أسنلوب حينناة األفنرا
أصننبحنا جميعننا متننأثرين بتطننور التكنولوجيننا الرقميننة، والحننراك نحننو االتصننال اإللكتروننني واإلمننداد 

نننت، وتبعنا لنذلك فقنند تنأثر تعلننيم الخدمنة االجتماعينة بهننذا التحنول الضننخم، بالمعلومنات عبنر االنتر 
ونحن كأخصائيين اجتمناعيين أصنبحنا مطنالبين أن نصنبح فني أعلنى قندر منن المهنارة، ومنفتحنين 

 .(51)على المعرفة للعمل بكفاءة في مجتمع رقمي
 التطنور إلنى إلنترننت،ا شنبكة سنيما وال التكنولوجينا، لتطبيقنات المتزايد االستخدام أدى وقد

 التنأثير فني هذا بدأ وقد. العالي التعليم توفير أجل من بالتكنولوجيا المدعومة التعلم لبيئات السريع
 فنني التكنولوجيننا اسننتخدام علننى المترتبننة اآلثننار ومننن ةاالجتماعينن الخدمننة مجننال فنني التعلننيم علننى
 والفلسننفية، التربويننة، والمخنناوف م،التعلنني جننودة قضنناياة بننروز االجتماعينن الخدمننة مجننال فنني التعلننيم
 مطالننب لتلبيننة التنندريس هيئننة أعضنناء يكننافح المسننتقبلية حيننث والتحننديات االتجاهننات عننن فضننال

. الموزعة التعلم وبيئات بعد عن التعليم وبرامج اإلنترنت عبر التعليمية الدورات لتطوير مؤسساتهم
 التكنولوجيننا تطبيقننات عننن عامننة لمحننةة" ينناالجتماع " تكنولوجيننا تعلننيم الخدمننة المنندخل هننذا ويقنندم
وبنننالتركيز علنننى التفننناعالت اإلنسنننانية  ،ةاالجتماعيننن الخدمنننة تعلنننيم فننني اسنننتخدامها وكيفينننة الحالينننة

وتشننابك األينندي المعنيننة بتعلننيم مهننارات الممارسننة فننإن تكنولوجيننا تعلننيم الخدمننة االجتماعيننة تنندعم 
كنذلك تعظنيم االهتمامنات بشنأن التغلنب علنى نقنص البيئات التعليمية التي قد تبدو غينر متناسنقة و 

التفاعل والعالقات المتعلقنة بتعلنيم ممارسنة الخدمنة االجتماعينة أو ضنعف اإلمكاننات، كمنا تسناعد 
 (.50)التكنولوجيا البيئات التعليمية نحو تعليم خدمة اجتماعية منفتح على المستقبل

وممارسنننة  االجتماعينننة اإلدارة فننني التكنولوجيننناوعلنننى مسنننتوى الوحننندات الكبنننرى يبنننرز دور 
 لتكنولوجيننا مسنناعدةلويمكننن  االجتماعيننة؛ السياسننة وممارسننة community practiceالمجتمننع 

، االئتالفنات إعالم الجمهور، تنظنيم حول المدافعة، في جمع المعلوماتاألخصائيين االجتماعيين 
 رننننننننننننننت اإلنت مواقنننننننننننننعو اإللكترونننننننننننننني،  ويشنننننننننننننكل البريننننننننننننند ،والضنننننننننننننغط علنننننننننننننى صنننننننننننننناع القنننننننننننننرار

السياسة االجتماعية في الخدمة االجتماعية على مستوى الوحدات  ممارسةل أساًسا وقوائم المناقشة
 (57) الكبرى

نظرا للفجوة القائمة بين الواقع والنظرية اعتبرت النمذجة جسورا تسمح بالعبور على هذه الفجوة و   
المتفاعلننة مننع الواقننع، وتمثيننل أثننناء البحننث اإلجرائنني؛ حيننث تعمننل النمنناذج علننى تصننوير المفنناهيم 



 جامعة الفيوم  -وث االجتماعية مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبح

 

 

 

 

011 

 العدد الثامن

هننذا الواقننع فنني صننورة مبسننطة تسنناعد فنني فهننم وضننبط أفضننل للظننواهر المدروسننة، ويحتنناج بننناء 
بداع وقوة في التجريد ليصبح النموذج بذلك تمثيل للواقع الحقيقي  .(76)النموذج قدرة ذهنية وا 

صرة فني مجناالت شنتى مثنل ولقد أصبح استخدام أسلوب نموذج المحاكاة شائعًا في الحياة المعا  
التجارة والتدريب واإلدارة، ووفقًا لهذا األسلوب يوضع الفرد في موقف يماثل مواقف الحياة الواقعية 
التي يمارسها ليقوم بأداء دوره فيها ويكنون مسنئواًل عمنا يتخنذ منن قنرارات يتطلبهنا ذلنك األداء، وقند 

 (77)تخصصات استخدم أسلوب المحاكاة في التربية في العديد من ال
وتعننرف المحاكنناة بأنهننا: بننناء نمننوذج يتضننمن الخصننائص الرئيسننية لنظننام حقيقنني لمحاكاتننه عننند   

ظنننروف مختلفنننة والتنبنننؤ بمنننا سنننيكون علينننه النظنننام عنننند تغينننر أحننند مكوناتنننه أو متغيراتنننه الداخلينننة 
 (77والخارجية. )

آللنني لتمثيننل قننرار حقيقنني كمننا تعننرف بأنهننا: أسننلوب كمنني يسننتخدم النمنناذج الرياضننية والحاسننب ا  
في ظل ظروف عدم التأكد لتقينيم البندائل القائمنة علنى الحقيقنة واالفتراضنات، فهني تمثينل الحقيقنة 

 (73)من خالل استخدام نموذج في ظل مجموعة افتراضات. 
كمنا تعننرف المحاكنناة بأنهننا محاولنة وضننع شننبيه للواقننع الفعلني دون المسنناس بننه، كننإجراء محاكنناة   

القتراحننات علننى الننورق دون إحننداث أي تغييننر فنني النظننام موضننع الدراسننة أو البحننث، للتجننارب وا
وبننذلك فهنني عبننارة عننن أسننلوب كمنني لوصننف عمليننة وذلننك بتكننوين نمننوذج لتلننك العمليننة، ثننم عمننل 
مجموعننة منتظمننة مننن محنناوالت التجربننة والخطننأ بعنند ذلننك للتنبننؤ بسننلوك تلننك العمليننة عبننر الننزمن 

 (73)ي تمثله هذه العملية. دون المساس بالواقع الذ
ويسننتخدم أسننلوب المحاكنناة فنني حننل المشننكالت الصننعبة والتنني يتعننذر وجننود حلننول صننارمة لهننا   

نظنننرا لتعقنننندها وتننننداخل متغيننننرات عننندة فيهننننا، فضننننال عننننن المشنننكالت التنننني يصننننعب التنننندخل فيهننننا 
ة ومعالجتهننننا مثنننننل األزمنننننات والكنننننوارث، والتننننني تطلنننننب وضنننننع وتصنننننميم نمننننناذج محاكننننناة افتراضننننني

 بسيناريوهات متنوعة والتدريب عليها.
ويننتم التنندريب علننى إدارة أزمننات المنظمننات واكتسنناب المهننارات الالزمننة مننن خننالل بننناء نمنناذج   

المحاكاة إلحالل المجتمع الحقيقي من الوحدات بمجتمع نظري، وبذلك تكنون المحاكناة عبنارة عنن 
محاكننناة للتجنننارب علنننى النننورق دون  محاولنننة وضنننع شنننبيه للواقنننع الفعلننني دون المسننناس بنننه كنننإجراء

إحداث أي تغيير في النظام موضوع الدراسة أو البحث، وبمعننى آخنر إيجناد صنورة طبنق األصنل 
 (72)من نظام أو نشاط دون أن نحاول الحصول على النظام الحقيقي نفسه. 

 :ويمكن تعريف المحاكاة االفتراضية اإللكترونية
بنننة فيهنننا األدوار المختلفنننة ويحللنننون منننن خاللهنننا المشنننكالت بأنهنننا "نمننناذج لعنننالم واقعننني ينننؤدي الطل

أسنناليب الننتعلم التنني تعتمنند علننى نشنناط الطالننب وتقننوم علننى الننربط  أحنندويتخننذون القننرارات، وتعتبننر 
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بين النظرية والتطبيق في مواقف أكثنر واقعينة تسناعد علنى تبسنيط المنادة التعليمينة وتوصنيلها إلنى 
 (76مشوقة. )الطلبة بطريقة 

ف أيضنننا بأنهنننا بنننرامج كمبينننوتر تحننناكي مواقنننف أو أحنننداث أو ظننناهرات أو أشنننياء أو تجنننارب وتعنننر 
حقيقية تتيح الفرصة للمتعلم أو المتدرب لكي يطبق منا تعلمنه ويتصنرف كمنا يتصنرف فني مواقنف 

 (71واقتصادية. )الحياة الحقيقية ولكن في بيئة أمنة وسهلة 
لمحتننوى األزمننات التنني يمكننن أن تواجننه  محاكيننهترونينة ويمكنن تعريفهننا إجرائيننا بأنهننا "بننناء بيئننة إلك

المنظمات، والسيناريوهات المتوقعة واألساليب المناسبة لمواجهتهنا بهندف تقرينب المفناهيم المجنردة 
 ."غير المباشرة للطالب المتدربين 

 Practicumالميداني: ب: مفهوم التدريب 
ظرينة بنالتطبيق منن خنالل ممارسنة ميدانينة فهنو يعبنر عنن العملينة التني ينتم عنن طريقهنا ربنط الن  

تستخدم فيها أسس تربوية وتعليمية وتوجيهية وعالجية واستشنارية لتحقينق النمنو المهنني المرغنوب 
 (71)الميدانية.لطالب الخدمة االجتماعية بإشراف أكاديمي بالتعاون مع المؤسسات 

النمننو المهننني بشننكل منننظم للخبننرات كمننا تننم تعريفننه أيًضننا بأنننه تلننك العمليننة التنني يننتم مننن خاللهننا  
والمعننارف والمهننارات ونمنناذج السننلوك المقنننن الننذي يكتسننبه المتنندرب أثننناء الممارسننة الميدانيننة ممننا 

 (72)يسهم في رفع معدالت األداء في المواقف المهنية المختلفة. 
رض ويعرف التدريب الميداني بأننه نشناط مخطنط ومقصنود لتحقينق أهنداف معيننة منن خنالل تعن  

 (76) األهداف.الطالب لخبرات تعليمية مصممة لتحقيق تلك 
كما يعرف بأنه عملية تستهدف تكوين الشخصية المهنينة لطالنب الخدمنة االجتماعينة بمسناعدته   

كسنننابه المهنننارات المهنينننة والقنننيم المهنينننة  علنننى اسنننتيعاب المعنننارف وتزوينننده بنننالخبرات الميدانينننة وا 
علمية مخططة عن طرينق ربنط النظرينة بنالتطبيق منن خنالل وتعديل سماته الشخصية وفق أسس 

االلتزام بمنهج تدريبي يطبق فني مؤسسنات متخصصنة، وبإشنراف مهنني )أكناديمي ومؤسسني( بمنا 
 (77التخرج. )يمكنه من ممارسة عمله كأخصائي اجتماعي بفاعلية بعد 

لمعننارف والحقننائق النظريننة وأخيننًرا فننإن التنندريب الميننداني يقصنند بننه التطبيننق والترجمننة الواقعيننة ل  
حتى يمكن التقريب بنين المعنارف النظرينة منن جاننب ومتطلبنات الواقنع منن جاننب أخنر، ويتطلنب 
ذلننك تعريننف المتنندرب بمجنناالت الممارسننة مننن حيننث العمننالء، والمسننئوليات واللننوائح والمشننكالت 

 (77) والمؤسسات.
 راسة كاآلتي:ويمكن تحديد مفهوم التدريب الميداني إجرائيا في هذا الد

كسنننابه  .1 العملينننة التننني تسنننتهدف تكنننوين الشخصنننية المهنينننة لطالنننب الخدمنننة االجتماعينننة وا 
  األزمات بمنظمات العمل الالزمة إلدارةالمهارات 
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يتطلب تطويره إكساب الطالب مهارات إدارة األزمات البحث عنن متطلبنات نمناذج جديندة  .2
االفتراضنننني وفقًننننا لخطننننة تدريبيننننة محننننددة  نمننننوذج المحاكنننناةمواكبننننة للثننننورة التكنولوجيننننة ومنهننننا 

 األهداف وبرنامج زمني واضح ومحدد ومقنن.

 أزمات المنظمات إدارة ج: مفهوم مهارة
 ويمكن تعريف مفهوم المهارة وفًقا للرؤى المختلفة كاآلتي:

المهننارة بأنهننا القنندرة علننى القيننام باألعمننال المعقنندة بسننهولة ودقننة مننع القنندرة علننى تكييننف  تعننرف  
داء للظروف المتغيرة وهناك درجات مختلفة للمهارة، ويمكن التعرف عليها عن طريق اختبارات األ

( ، أو 73)المهننارة التنني تمكننن مننن معرفننة منندى اكتسنناب المهننارات الالزمننة لممارسننة مهنيننة معينننة.
القدرة على تبادل الفكر والعمنل منع اآلخنرين لتحقينق أهنداف اجتماعينة معيننة كالتحندث إلنى هي " 

( 73).الناس بأسلوب مفهوم، والكتابة إليهم بتعبير صادق، والقدرة على االتصال بهم والتنأثير فينه
قنندرة متميننزة ألداء نشنناط خنناص، أو قنندرة خاصننة تسننهم فنني تشننكيلها كننل مننن ، وتتضننمن المهننارة " 

 (72)االستعدادات الفطرية، والتعليم والمعرفة، والتدريب والممارسة.
النشناط الهنادف النذي يتطلنب تندريبًا وممارسنة منظمنة توضنح القندرة بانها ًا كما يمكن تعريفها أيض

علننى التوظيننف المناسننب للمعننارف والنظريننات والمبننادئ والخبننرات االقتصننادية فنني الوقننت والجهنند 
 (76محدودة. )بغية الوصول ألهداف 

رة والقننراءة بأسنناليب متعننددة مثننل المحاضنن التعلننيم-أويمكننن اكتسنناب وتنميننة المهننارات مننن خننالل: 
 (31األدوار. )واألفالم والمناقشات ولعب 

 كما يشير مفهوم إدارة األزمات بالمنظمات إلى اآلتي:
بالرغم من عدم وجود اتفاق بين علماء المهنة وباحثيها وممارسيها على وضنع اإلدارة فني الخدمنة 

أم طريقنة  بمعننى هنل تعتبنر طريقنة رئيسنة  Administration in Social Workاالجتماعينة 
للمهنة كونهنا " األسنلوب المننظم النذي  ةمساعدة من طرق المهنة إال أنها في غاية األهمية بالنسب

تتحقق بموجبه األهداف المتعددة للمهنة " ولهذا فقد تعددت تعاريف اإلدارة في المهنة ومن أبرزها 
تلننك الجهننود التنني تعريننف الكتنناب السنننوي للخدمننة االجتماعيننة والننذي نننص علننى أن اإلدارة هنني" 

يجننب أن تبننذل لكنني تحقننق المنظمنننة االجتماعيننة األهننداف التنني أنشنننئت مننن أجلهننا ، وتبننذل تلنننك 
الجهود بطرق علمية منظمة تسير جنبا إلى جنب مع وظيفة المنظمة في تقنديم خندماتها للعمنالء"  

(31) 
 لمنـع والتنظـيمالتخطـيط  منهـا عديـدة ومفـاهيم معـاني إلـى األزمـات إدارة مفهـوم يشـيربينمـا  

أثارهنا،  وتقلينل حندوثها عنند الالزمنة لالسنتجابة وضـع الخطـط أو األزمـات بالمنظمـات، حـدوث



 جامعة الفيوم  -وث االجتماعية مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبح

 

 

 

 

019 

 العدد الثامن

وتعنننددت وجهنننات النظنننر فننني تعرينننف المفهنننوم نظنننرا السنننتخدامه فننني مجننناالت متنوعنننة، وسنننتعرض 
 الدراسة لوجهات النظر المتفقة مع توجهاتها وأهدافها كاآلتي:

 األدوات باستخدام على األزمة التغلب بها يتم التي بأنها الكيفية(32الشافعي( ) محمد (ويعرفها  
 تعمنل بشنكل المنظمنة تجعنل بطريقنة الحقيقينة األزمنات منع التعامنل فني المنطقي والمنهج العلمية
 .ايجابياتها من واالستفادة األزمات سلبيات وتجنب العادية غير الظروف كل في منتظم

ينتم  التني الوقائينة والبنرامج اإلجنراءات منن مجموعنة بأنهنا(36)السنعيد(  محمند )هناني ويعرفهنا  
 .األزمات حدوث إلى أدت التي والعوامل األسباب على للقضاء تنفيذها

 الضنرر المحتمنل تقلينل علنى تعمنل التني المهمنة هني(37النرب( ) جناد محمند سنيد (كما يعرفها  
 تقلينل علنى أيضاً  األزمات إدارة تعمل كما ،الموقف في التحكم على وتساعد ،العمل على لالزمة

  .األزمة من عليها الحصول يمكن منافع أي من وتستفيد المنظمة سمعة الضرر على
وبذلك يمكن تحديد المقصود بمفهـوم مهـارة إدارة األزمـات بالمنظمـات إجرائيـًا فـي هـذه الدراسـة 

 :كاآلتي
النمنناذج العلميننة بننإدارة األزمننات الطالننب المتنندرب علننى تطبيننق المعننارف النظريننة المتعلقننة ب ةقنندر  (

بالمنظمات بشيء من الدقة واإلتقان وفي إطار وقت ومحدد وبنسبة أخطاء مناسبة بما يمكنه من 
وضنننع الخطنننط للوقاينننة منننن حننندوث األزمنننات أو مواجهتهنننا بطريقنننة علمينننة حنننال وقنننوع األزمنننة فننني 

 المنظمات الحقيقية التي يمارس فيها عمله(.
كساب الطالبتراضية اإللكترونية ثانًيا: المحاكاة االف  مهارات إدارة األزمات بالمنظمات وا 

يوجد جملة من الشروط التي ينبغـي توافرهـا لـتعلم واكتسـاب المهـارات العمليـة إلدارة األزمـات   
بالمنظمــات لطــالب الخدمــة االجتماعيــة مــن خــالل برنــامج التــدرب الميــداني باســتخدام نمــاذج 

 :(11()11)مدة على الحاسوب كاآلتي المحاكاة االفتراضية المعت
 النضج: 

يعتبننر نضننج المننتعلم أو المتنندرب شننرطا أساسننيا للننتعلم بشننكل عننام والننتعلم المهننارى بشننكل خنناص، 
حيننث أن لكننل مهننارة مرحلننة عمريننة محننددة يمكننن للمننتعلم فيهننا أن يننتعلم هننذه المهننارة حتننى يننتقن 

يرة على التآزر النفس حركي ممنا يتطلنب منن أدائها، فالكثير من المهارات العملية تعتمد بدرجة كب
المنتعلم أو المتندرب أن يصننل إلنى مرحلننة منن النضننج تسنمح لنه بننأداء هنذه المهننارات، وهنذا يتننوافر 

 .في طالب الخدمة االجتماعية المستهدفين بالتدريب
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 االقتران: 

إلشنارة إلنى حركنة ويقصد به التوقيت والتآزر والترتيب الصحيح، فعملية ترجمة المثير الحسي أو ا
عضننلية تسننتغرق بعننض الوقننت وهننذا الوقننت يختلننف عننن الوقننت الننذي يسننتغرقه أداء الحركننة ذاتهننا 
وهننو مننا يسننمى بننزمن الرجننع، األمننر الننذي يعننني أن المهننارة تحتنناج قنندرا مننن التتننابع الزمننني دون 

 .إبطاء
 التغذية الراجعة: 

إال بمعرفننة النتننائج أو مننا يسننمى التغذيننة حيننث أن المهننارات العمليننة ال يمكننن تعلمهننا أو اكتسننابها، 
الراجعنننة، حينننث يتطلنننب تعلمهنننا دعمنننا وتعزينننزا فورينننا فهننني تنننزود المتننندرب بدرجنننة قربنننه منننن األداء 

 .المستهدف، وهذا ما يجب مراعاته في برامج المحاكاة االفتراضية القائمة على الكمبيوتر
 جيدالتوجيه واإلرشاد أثناء عملية التدريب لتحقيق األداء ال 

يلعنب التوجينه واإلرشناد أثنناء عملينة التندريب دورا هامنا فني عملينة تعلنم واكتسناب المهنارات بشنرط 
أن تتنننوافر للمننندرب معرفنننة كافينننة بطبيعنننة األداء الجيننند وهنننذا يتطلنننب تحلنننيال للمهنننارة، وهنننناك عننندة 

رة حينث يقنوم وسائل لتحقيق التوجينه واإلرشناد إلنى طبيعنة األداء الجيند منهنا التوجينه اللفظني للمهنا
رشادات لفظيه ترتبط باألداء الجيد للمهارة وتساعد المتندرب  المعلم أو البرنامج بتوجيه معلومات وا 
على إنجازها في أقنل وقنت، وأيضنا نمذجنة المهنارة حينث تسنتخدم نمناذج بصنرية فني توجينه النتعلم 

النمنننوذج  الحركنني علنننى سننرعة اكتسننناب المهنننارة حيننث ينننتم الننتعلم عنننن طرينننق المالحظننة لخطنننوات
 .ومحاكاتها

 التمرين المركز والتمرين الموزع: 

التمرين المركز هو الذي يهتم بالتدريب على المهارة ككل دون تجزئتها حتى إتقانها، بينما التمرين 
الموزع هو الذي يركز على كل مكون منن مكوننات المهنارة علنى حنده حتنى ينتم إتقاننه ثنم االنتقنال 

المهننارة ككننل، وقنند أشننارت نتننائج الدراسننات إلننى أن  تهنني مننن تعلننمإلننى المكننون الننذي يليننه حتننى ين
 .التمرين الموزع يظهر نتائج أفضل من التمرين المركز

 الدافعية: 

فالدافعينة مننن الشننروط األساسننية لننتعلم واكتسنناب المهنارات، فهنني التنني تحنندد منندى اهتمننام المتنندرب 
 .ورغبته في األداء الماهر
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 الممارسة: 

رطا هامننا مننن شننروط تعلننم واكتسنناب المهننارة، حيننث يتضننح أثننر الممارسننة فنني فالممارسننة تعتبننر شنن
 .تعلم السلوك الحركي على نحو أكثر وضوحا مما يظهر في تعلم أنماط السلوك األخرى

فننتعلم المهننارة كغيرهننا مننن أنننواع السننلوك يحتنناج إلننى ممارسننة نننوع المهننارة المننراد تعلمهننا، حيننث تعنند 
ة مع المواقف الحقيقية التي يكنون فيهنا منن السنهل علنى المتندرب أن المهارة وسيلة للتفاعل بسهول

يتميننز ويظهننر كفنناءة، وغالبننا ال يننتم الوصننول إلننى مسننتوى األداء الجينند إال ببننذل الجهنند الخنناص 
 .والمنظم

دارة بين ثالثًا: العالقة  أزمات المنظمات التدريب باستخدام المحاكاة االفتراضية اإللكترونية وا 
بين التدريب باستخدام نمناذج المحاكناة االفتراضنية المعتمندة علنى الحاسنوب،  وثيقة ةعالق هناك  

دارة بنرامج تندريب مناسنبة تتنناول األزمنات التني  تنوافر نأ حينث التي تواجه المنظمنات، األزمات وا 
تواجه المنظمات والتدريب على كيفية مواجهتها يمكن المنظمنة منن الوقاينة منن التعنرض لألزمنات 

 يف من حدة األزمة عند التعرض لها.والتخف
 :اآلتية النقاط خالل استعراض من ذلك توضيح ويمكن  
ومعرفنة الفنرق  األزمنة علنى كيفينة تحديندتصنميم نمناذج محاكناة افتراضنية للتندريب تسناعد  . إن1

وكننذلك تحدينند نوعيننة األزمننات التنني يمكننن أن تواجننه المنظمننات، يسنناعد علننى  الكارثننة،بينهننا وبننين 
 ة األزمة ووضع الخطط والسيناريوهات البديلة لمواجهة كل نوع من هذه األزمات.مواجه

األزمة وتفكيكها والتعنرف  تصميم برمج تدريب افتراضية للتدريب تمكن المتدرب من تحليل . إن2
على المسببات التي تؤدي إلى نشوء األزمة سنواء أكاننت تلنك األسنباب داخلينة أو خارجينة يسناعد 

 ألزمة وحلها، بل ومن الممكن تجنب حدوث كثير منن األزمات.على مواجهة ا
 والتعرف.عن األزمة  المعلومات جمع على مهارة التدريب-6
 القرار أثناء األزمة. اتخاذ . التدريب على مهارة7
 معها. التعامل سيناريو األزمة إلعداد بظهور التنبؤ على مهارة التدريب-7
اء وتنمينة القندرات المهنينة للطنالب النذين ينتم تنأهيلهم كني يكوننوا ويعد التدريب مندخال رئيًسنا لبنن  

منظمننين اجتمنناعين، أو مخططننين يعملننون بالمنظمننات؛ لننذا ينبغنني علننى البنناحثين والعنناملين فنني 
مجال التدريب، البحث عن أساليب واستراتيجيات تدريب بديلنة، تعمنل علنى  تطنوير وتنمينة طنرق 

الالزمة إلدارة األزمات التي تواجه المنظمات سواء أكاننت أزمنات اكتساب وأداء المهارات اإلدارية 
تنظيمينة أو أزمننات خارجيننة، إن تطننوير العمليننة التدريبينة يتطلننب تصننميم مواقننف تدريبيننة لألزمننات 

 تحاكي افتراضًيا المواقف الحقيقية التي تمر بها المنظمات أثناء األزمات.
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نهنا تعند تقلينند منتقن لظناهرة أو نظننام، يتنيح للمتنندرب والسنبيل لتحقينق ذلننك هنو نمناذج المحاكنناة لكو 
 Virtual Simulationفرصننة لمتابعننة تدريبننه خطننوة بخطننوة؛ فعننن طريننق المحاكنناة االفتراضننية 

يستطيع المتدرب على مهارات إدارة األزمة بالمنظمات التدريب على تحديد األزمة وأسبابها وجمع 
رار، وبننناء سننيناريوهات التنندخل لمواجهننة األزمننة حننال المعلومننات المطلوبننة والقنندرة علننى اتخنناذ القنن

وقوعهننا، والمحاكنناة فنني الواقننع نمننوذج لحالننة أو مشننكلة موجننودة علننى أرض الواقننع يننتم تصننميمها 
بصنننورة برمجيننننة متكاملنننة تقننننرب فهنننم الواقننننع للمتننندربين، وتتننننيح لهنننم إمكانيننننة التجرينننب والممارسننننة 

 وتصحيح األخطاء.
لكترونية من أهنم اسنتخداماتها التندخل فني األزمنات ألنهنا تحناكي الواقنع والمحاكاة االفتراضية اإل  

الفعلنني أمننام المتنندربين، وتسننمح لهننم بالتجريننب اآلمننن واختبننار النتننائج مننن خننالل القيننام باألنشننطة 
المختلفنننة الشنننبيهة لألزمنننة الفعلينننة وذلنننك باسنننتخدام نمنننوذج المحاكننناة االفتراضننني منننن خنننالل جهننناز 

 الحاسوب.
كلمة تعني التقليد، وهي تجريد أو تبسيط لبعض المواقف المستمدة من الحيناة الحقيقينة،  والمحاكاة

حيننث يوضننع المتنندرب فنني نظننام أو بيئننة مشننابهة للبيئننة التنني يننراد منننه التعامننل معهننا فنني الواقننع. 
ويعطى أدوات مشابهة لألدوات التي عليه أن يستخدمها ويعنيش الموقنف النذي شنارك المشنرف أو 

 (33تكليف. )في تصميمه ليكتسب الخبرة المطلوبة دون مخاطرة أو المتخصص 
رابًعا: مميزات استخدام نماذج المحاكـاة االفتراضـية اإللكترونيـة فـي إكسـاب الطـالب مهـارة إدارة 

 المنظمات في الخدمة االجتماعية:
طنننالب فننني تننندريب  اإللكترونينننة يمكنننن سنننرد أهنننم ممينننزات اسنننتخدام نمنننوذج المحاكننناة االفتراضنننية  

كسابهم مهارات إدارة أزمات المنظمات االجتماعية كاآلتي  (32) الخدمة االجتماعية وا 
  يتننيح أسننلوب المحاكنناة االفتراضننية إمكانيننة دراسننة التجننارب علننى األنظمننة المعقنندة علننى أي

 مستوى.

  يتيح إمكانية دراسة تأثير بعض المتغيرات الخارجية المحيطة بالمؤسسة محنل الدراسنة عليهنا
 لتالي إجراء ما يلزم من تغيير في النظام لمواجهة تأثير تلك المتغيرات.وبا

  يعطني أسنلوب المحاكناة االفتراضننية صنورة واضنحة وتفصنيلية عننن النظنام محنل الدراسنة ممننا
يؤدي إلنى فهنم متعمنق لنه ومعرفنة المتغينرات األساسنية التني لهنا تنأثير علنى النظنام ودرجنات 

 الحلول المالئمة لتحسين عمل النظام.تأثيرها فيه مما يساعد على وضع 

 .يتصف أسلوب المحاكاة االفتراضية بالمرونة عند التطبيق واختيار النماذج 
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  ال يتننندخل أسنننلوب المحاكننناة االفتراضنننية فننني الحيننناة الواقعينننة للنظنننام ممنننا ال يتنننرك أثنننر علنننى
 مكونات وعمليات النظام األساسية.

 ى المشاكل والصعوبات التي تواجه النظام محل تساعد المحاكاة االفتراضية على الوصول إل
 الدراسة والتي ال تستطيع بعض األساليب اإلدارية األخرى الوصول إليها.

  توفر المحاكاة االفتراضية لمتخذي القرار الوقت الكافي حتى يقوم بتقييم تأثير المحاكاة علنى
 البدائل المختلفة ومالحظة سلوك النظام تحت ظروف مختلفة.

 سلوب المحاكاة االفتراضية صورة واضحة وتفصيلية للنظام تؤدي إلى فهم متعمق له يعطي أ
كمعرفننة المتغيننرات األساسننية التنني لهننا تننأثير أكبننر علننى النظننام كمننا يمكننن وضننع االقتراحننات 

 لتحسين النظام الذي ال يمكن تحديده إال بأسلوب المحاكاة.

 ؤسسننننة مننننن إجننننراء التجننننارب باسننننتخدام يتننننيح أسننننلوب المحاكنننناة االفتراضننننية تمكننننين إدارة الم
  الحاسب اآللي مما يترتب عليه وضع أكثر من بديل أمام اإلدارة.

كونهنا تقندم مواقنف تعليمينة غينر تقليدينة اإللكترونينة ومن أهم ميزات برامج المحاكاة االفتراضنية   
وظينف واسنتخدام بالنسبة للمتدرب بطريقنة تثينر تفكينره وتحفنزه، والمحاكناة االفتراضنية تعمنل علنى ت

إمكانات الكمبيوتر المتطورة التي ال تتوافر بالوسائط األخنرى، كمنا أنهنا تتنيح دراسنة تحلينل النظنام 
جنننراءات يصننننعب التعننننرف عليهنننا ودراسننننتها بننننالطرق  محنننل الدراسننننة ومننننا يتضنننمنه مننننن عمليننننات وا 

 والوسائط التقليدية. 
تعلم والممارسننة الفعليننة لننبعض المهننارات تتننيح الفرصننة للنناإللكترونيننة كمننا أن المحاكنناة االفتراضننية 

التي تم تعلمها في مواقنف والتني ربمنا ال تتنوافر للمتندرب الفرصنة لممارسنتها وتطبيقهنا فني مواقنف 
وبيئة حقيقينة، ومنن ثنم فإننه فني معظنم الحناالت يكنون التندريب علنى المهنارات باسنتخدام المحاكناة 

 ير العالم الحقيقي.االفتراضية المعتمدة على الحاسب يشبه إلى حد كب
تتطلنننب قننندرا كبينننرا منننن  اإللكترونينننةوبنننالرغم منننن تلنننك الممينننزات فنننإن بنننرامج المحاكننناة االفتراضنننية  

المهارة في التنظيم والتخطيط والبرمجة لتصبح فعالة ومنؤثرة وشنبيهة بنالظروف الطبيعينة التني ينتم 
ظننم حاسننوب ذات مواصننفات تمثيلهننا فنني نمنناذج المحاكنناة االفتراضننية، كمننا أنهننا تتطلننب أجهننزة ون

خاصنننة وذلنننك لتمثينننل الظنننواهر المعقننندة بشنننكل واضنننح، كمنننا تحتننناج إلنننى فرينننق عمنننل متكامنننل منننن 
 المتخصص في المحتوى العلمي والبرمجة. 
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وفي السنوات األخيرة من القرن الماضي ومنذ ظهور التطبيقات التعليمة المتقدمنة للحاسنوب بندأ   
اسننتيعاب الطلبننة للمفنناهيم العلميننة، وذلننك لسننهولة تحويننل  اسننتعمال برمجيننات المحاكنناة فنني تحسننين

عنندد كبيننر مننن المواقننف العمليننة إلننى خوارزميننات حاسننوبية، بحيننث أصننبح باإلمكننان عمننل محاكنناة 
قريبة للمواقف الحقيقية باستخدام النماذج الرياضية وتقنيات الصور الثابتة والمتحركة، والبرمجيات 

ن خاللهننا إجننراء تجننارب علميننة يصننعب إجراؤهننا عمليننا. وبهننذا التعليميننة المحوسننبة التنني يمكننن منن
 .(36)يشعر المتعلم باإلثارة ويزيد دافعيته ورضاه نحو التعلم الذي يصبح أكثر واقعية

ولعل ما يميز محتوى النمذجنة اإللكترونينة القائمنة علنى المحاكناة االفتراضنية القندرة علنى الندمج   
، Demonstrationsوالعنروض المباشنرة  Simulationكناة بين العديد من الوسائط لتشمل المحا

بحيننث يننتم ترتيننب محتننوى هننذه الحلننول فنني تسلسننل يفينند فنني تعلننم المحتننوى والننتمكن مننن األهننداف 
 التدريبية والتعليمية.

وعننند تصننميم برمجيننات المحاكنناة االفتراضننية يجننب أن يننتم ذلننك وفننق الطننرق المنهجيننة والنظاميننة 
ذج التصننننميم التعليمنننني مثننننل نمننننوذج الخطننننوات الخمننننس المعروفننننة التنننني توظننننف مننننا يعننننرف بنمننننا

ADDID( ونمنننننوذج دينننننك وكينننننري ،Dick   Carey, 1985 ونمنننننوذج )Kemp  ونمنننننوذج
ASSURE وغيرهنننا منننن النمننناذج منتشنننرة االسنننتخدام والتطبينننق فننني تصنننميم المنننواد والبرمجينننات ،

 . ومن أشهر نماذج تصميم المحاكاة (31)التعليمية
كاة االفتراضية على استخدام أحد النماذج الذي يعكس خواص ومميزات أي سنلوك وتعتمد المحا  

مهنننم فننني النظنننام النننواقعي، ويعننند دراسنننة سنننلوك النمنننوذج تحنننت الظنننروف المختلفنننة أداة جيننندة فننني 
الوصول إلى العديد من األفكار الهامة والتي تطبق في مجاالت متعددة وتساعد صانعي القنرارات 

 (31)رارات للتوصل إلى القرار المناسب على اختيار بدائل الق
 االفتراضية:خامًسا: معوقات تطبيق أسلوب المحاكاة 

بالرغم منن االنتشنار الواسنع السنتخدام أسنلوب المحاكناة االفتراضنية إال أننه يوجند بعنض المعوقنات 
  (32)التي تعوق العمل عند تطبيق خطوات المحاكاة االفتراضية وتحد من فاعليتها وهي كاآلتي:

تقنندم المحاكنناة االفتراضننية حنناًل مثالينننًا للمشننكلة ولكنهننا تقنندم حننناًل تقريبننًا علننى أسنناس بعنننض  ال-أ
المعطيات ويرجع ذلك إلى سببين هما: اعتماد المحاكاة االفتراضية على النماذج وهي ليست جزء 
ت منننن الطبيعنننة، واآلخننننر هنننو فنننني تصنننميم المحاكننناة االفتراضننننية توجننند األرقننننام االفتراضنننية وليسنننن

 الحقيقية فنتائج المحاكاة احتمالية تقريبية.
وضننع أسننلوب المحاكنناة االفتراضننية الجينند وقتننًا طننوياًل ومجهننودًا كبيننرًا لتنفيننذ المحاكنناة  يسننتهلك-ب

 خصوصًا في الحاالت التي تتطلب عددًا كبيرًا من التجارب.
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منننوذج المسنننتخدم فننني العديننند منننن نمننناذج المحاكننناة االفتراضنننية نقصنننًا فننني منننواد تنفينننذ الن تعننناني-ج
 المحاكاة.

يواجننه أسننلوب المحاكنناة االفتراضننية بعنندم كفايننة البيانننات عننن النمننوذج محننل الدراسننة، وقنند  قنند-د
 تكون النتيجة التعريف غير الدقيق للنظام محل الدراسة.

 المحاكاة االفتراضية تعطي طرقًا إليجاد الحلول للمشكلة وال تعطي الحل نفسه. نماذج-هن
من تلك المعوقات السابقة إال أنها ال تقلنل منن أهمينة اسنتخدام المحاكناة االفتراضنية فني وبالرغم   

التدريب وتصميم نماذجهنا، وأننه ال يمكنن االسنتغناء عنن ممارسنة التندريب منن خاللهنا خاصنة فني 
بعنننض الحننناالت والمواقنننف الصنننعبة مثنننل التننندريب علنننى التعامنننل منننع األزمنننات، والمواقنننف التننني ال 

ب عليهنننا مباشنننرة العتبنننارات أخالقينننة، ولكنننن تلنننك الصنننعوبات والمعوقنننات تننندعو إلنننى يمكنننن التننندري
 البحث عن سبل ووسائل التغلب عليها والحد من آثارها على مخرجات التدريب.

 سادًسا: أنواع المحاكاة االفتراضية
 حسب طريقة تصميمها: األول:التصنيف 

ج المحاكناة االفتراضنية بأربعنة أننواع ( بتصنيف طرق تصميم نماذAldrich, 2009قسم ألدريش )
 (36كاآلتي )
 :Branching Storyالقصة ذات المسارات المتفرعة  .1

وفقنننا لطريقنننة تصنننميم القصنننة ذات المسنننارات المتفرعنننة والنننذي يسنننمى غالبنننا "لعنننب األدوار"؛ يقنننوم 
بننه  المتنندرب والمننتعلم باتخنناذ قننرار مننن عنندة اختيننارات تعننرض لننه، ولكننل قننرار نتيجننة مختلفننة تننؤدي

الختيار قرار آخر وهكذا، مثل أن يتم سؤاله: ماذا تقول لشخص معنين فني موقنف معنين؟ وعنندما 
 يختار المتدرب والمتعلم إحدى الخيارات المتاحة له يؤثر قراره هذا على مسار بقية القصة.

 :Interactive Spreadsheetsجداول البيانات التفاعلية  .7

قسم الموارد المتاحة له إلى تصنيفات مختلفنة فني عندة مراحنل وفيها يتعلم المتدرب والمتعلم كيف ي
أو دورات. يؤثر هذا التقسيم للموارد على النتيجنة النهائينة والتني تظهنر فني شنكل رسنم بيناني يبنين 
تنأثير توزيننع المننوارد بهننذا الشننكل علننى الننناتج النهننائي؛ فعلننى سننبيل المثننال إذا كانننت المحاكنناة عننن 

دارتننه فعلننى المتنندرب والمننتعلم أن يقننرر كيننف سننيوزع المننال الموجننود فنني فننتح محننل لبيننع البيتننزا وا  
رصيده على الدعاية وتوفير المواد الالزمة لصنع البيتزا وأجور العمال وأجرة المحنل بحينث ينتمكن 

 شهرا على األقل. 12من زيادة عدد الزبائن ونسبة األرباح على مدى 
لزينادة فني ربحنه الينومي والزينادة فني عندد الزبنائن وبعد أن يقرر ذلك ستعرض له المحاكاة نسبة ا 

ومقنندار النننقص فنني رصننيده علننى شننكل رسننم بينناني؛ يسننتخدم هننذا النننوع مننن المحاكنناة فنني التنندريب 
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على إدارة المنوارد والمعندات ودورة حيناة المنتجنات والمحاسنبة، وتقندم بنرامج المحاكناة عبنر جنداول 
لمننتعلم أن يفهننم كيننف يمكننن لفعننل مننا أن يننؤثر علننى البيانننات التفاعليننة نظننام عمننل معقنند وتسننمح ل

المنظمة أو المشروع؛ كما تسمح جداول البياننات التفاعلينة للمتندربين والمتعلمنين أن يجربنوا توزينع 
مواردهم بطرق قد ال يجربوها في الحياة الحقيقية ليروا كيف تكون نتائج هذا التوزيع في بيئة تقلنل 

 .(37)من نسبة المخاطرة
 :Simulation Gamesلمحاكاة التعليمية ألعاب ا .1

وهي تصميم المحاكاة بشكل لعبة حيث ينخرط المتدرب والمتعلم خالل التعلم بلعب لعبة يألفها.   
تتضمن هذه اللعبة المحتوى التدريبي بداخلها، كنأن ينتم اختبنار المتندرب بطريقنة مسنابقة تلفزيونينة 

اعدة وأسنننئلة باختينننارات متعنننددة ل جابنننة معروفنننة وتوضنننع لنننه صنننورة منصنننة مشنننابهة وأدوات مسننن
عليها؛ أو يكون االختبار مشنابه للعبنة لوحينة معروفنة، كنأن يقنوم المتندرب منثال بنإدارة العجلنة كنل 
مننرة والحصننول علننى نتيجننة مسنناوية للقيمننة التنني تظهرهننا العجلننة إذا أجنناب علننى السننؤال بطريقننة 

مثل ألعناب العنروض التلفزيونينة، ألعناب  صحيحة؛ ويندرج تحت هذا النوع من التصميم عدة أنواع
 الكلمات، وألعاب الكروت.

 :Virtual Labs  &Virtual Productsالمعامل والمنتجات االفتراضية  .5

تركننز المنتجننات االفتراضننية علننى التعامننل مننع األشننياء والمعنندات بشننكل مباشننر، ففيهننا يتفاعننل   
ون التقيند بنالقيود الموجنودة فني العنالم المتدرب مع عرض مرئني يمكنن النتحكم فينه بمننتج حقيقني د

الحقيقنني. ويجننب أن يننوفر البرنننامج جميننع الوظننائف التنني يقننوم بهننا هننذا المنننتج ويقربهننا مننن الواقننع 
 فمثال بالضغط على مفتاح التشغيل يجب أن تفتح األضواء.

علنننى وتختلنننف المحاكننناة االفتراضنننية عنننن المعامنننل االفتراضنننية، فالمعامنننل االفتراضنننية تركنننز أكثنننر 
المكننان الننذي تسننتخدم فيننه هننذه المعنندات، وهنني بيئننة تفاعليننة لعمننل تجننارب افتراضننية عننن طريننق 

 (Penner,2001( )37المحاكاة )
 التصنيف الثاني: المحاكاة طبقًا للهدف والغاية من استخدامها ويشمل األنواع اآلتية:

 :المحاكاة للممارسة 

المهنارات الفنينة واإلدراكينة والعالقنات الشخصنية انتشر استخدام ذلك النوع لتشنجيع التطنوير فني   
داخل العمل، ويعتمد ذلك النوع على نوع المهارة المراد إكسابها، حيث يسنتخدم لعنب األدوار دومنًا 

 .(33)لتحسين مهارات العالقات الشخصية بالعمل
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 :المحاكاة لتشجيع التفكير والتطبيق 

عني بأسناليب العمنل وخطواتنه التني منن خاللهنا يستخدم ذلك النوع عنندما يكنون الفنرد علنى علنم وو 
ينتم إنجناز األعمنال علنى أكمنل وجنه، ومنن هنننا فالبند منن تكامنل التفكينر منع الممارسنة وذلننك ألن 
الممارسة وحدها ال تكفي إلنجاز األعمال كما أن التفكير وحده ال يكفي فالتفكير بغير ممارسة قد 

مننن التكامننل بننين كننل مننن الممارسننة والتفكيننر فنني  يننؤدي إلننى التضننليل وعنندم الواقعيننة وبننذلك فالبنند
 .(33)تطبيق خطوات العمل، وذلك بهدف إنجاز العمل

 (29)كاآلتيكما يوجد تصنيف هخر للمحاكاة حسب الغاية من استخدامه 
وتسننتخدم لتعزينننز الحقننائق والمبننادئ األساسنننية التنني ينننتم تعليمهننا بنننالطرق  :للوصـــف المحاكــاة-0

ا عننننادة بنقننننل أو إيصننننال المعلومننننات المعروفننننة فنننني سننننياق محنننندد وتمكننننين التقليديننننة وتهننننتم أهنننندافه
المتعلمين أو المتدربين )الفئة المستهدفة( منن وصنف وتطبينق هنذه المعرفنة فني الحناالت المناسنبة 
لها ومن أمثلتها )المحاكاة النموذجينة، المحاكناة المبرمجنة بصنيغ مكتوبنة، االختبنارات التشخيصنية 

 .الحاسوب البسيطة المعتمدة على
يمكننن اسننتخدام المحاكنناة إلظهننار منندى إمكانيننة الفئننة المسننتهدفة مننن  :. المحاكــاة للبرهنــة7

المتعلمين أو المتدربين في تطبينق المهنارات التني أدركنوا جوانبهنا المعرفينة والقصند منهنا تنوفر 
هم نمننناذج يمكنننن أن يقنننارن المتعلمنننون أو المتننندربون فعاليننناتهم أو سنننلوكهم بهنننا ويكنننون إمنننداد

بالمعلومننات مباشننرة ويعتمنند نجنناح هننذه المحاكنناة علننى منندى التوقننع النندقيق ألهننداف ومعننايير 
 .األداء

انتشننر اسننتخدام هننذه المحاكنناة لتشننجيع التطننوير فنني المهننارات الفنيننة  :. المحاكــاة للممارســة1
واإلدراكينننة والعالقنننات الشخصنننية وتعتمننند طبيعنننة هنننذه المحاكننناة بوضنننوح علنننى ننننوع المهنننارات 

تهدفة ففي سبيل المثال يستخدم تمثينل األدوار دومنا لتحسنين مهنارات العالقنات اإلنسنانية المس
كما يجب توفير التغذية الراجعة لألداء وتقديمها بانتظام للمتندربين منع فنرص تكنرار الممارسنة 

 .والتغذية الراجعة لحين وصول المتدرب إلى مستوى المهاري المطلوب
ينننرتبط اسنننتخدام هنننذه المحاكننناة بالمسنننتوى السنننابق  :والتطبيـــق التفكيـــر . المحاكـــاة لتشـــجيع5

ويعتمنند التمييننز بينهمننا علننى أسنناس نيننة المعلننم والمنندرب والمننتعلم والمتنندرب فننالتفكير ال يكفنني 
وحننده وال الممارسننة تكفنني وحنندها وال مجننال لنجنناح أي منهمننا دون اآلخننر فننالتفكير أو التأمننل 

م الواقعيننة كننذلك الممارسننة بنندون تأمننل ال يحتمننل فقننط بغيننر ممارسننة يقننود إلننى التضننليل وعنند
 .نجاحها في التطبيق

يمثننننل تطننننور المهننننارات فنننني تشننننجيع االبتكننننار والتغييننننر فنننني  :. المحاكــــاة لتحســــين اإلدراك1
المنظمنننات موضنننوعا مرغوبنننا ومعاصنننرا فننني برننننامج التطنننوير ولكنننن القينننام بنننه بنجننناح وبنننوعي 



 جامعة الفيوم  -وث االجتماعية مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبح

 

 

 

 

011 

 العدد الثامن

التطنوير منع جمينع جواننب التغيينر المؤسسني  وفاعليته وبعناصر مهارية يفرض تكامل عملية
 .المعقد ومن ثم تحقق محاكاة إسهاما قويا بما يمكنها من السيطرة على هذه العوامل كلها

 سابًعا: معايير تصميم برامج المحاكاة االفتراضية اإللكترونية:
ير ( إلنى جملنة منن المعنايNetworking Laboratory,2004يشنير معمنل الشنبكات الفنلنندي ) 

 ( 36)كاآلتي: اإللكترونيةالخاصة بتصميم برامج المحاكاة 
يجننب أن يكننون النمننوذج صننحيحًا قنندر اإلمكننان، أي تكننون االسننتنتاجات المسننتخرجة مننن  .1

 نموذج المحاكاة مماثلة لالستنتاجات المستخرجة من المقاييس في النظام الحقيقي.

 اتخاذ القرار. يجب أن يكون النموذج موثقًا بشكل صحيح بحيث يساعد على .2

مننا النمنناذج  -قياسننها؟ أن يعننرف المتخصننص منناذا ينندرس بالضننبط: )مننا الكميننات المننراد  .6
 ما الظروف البديلة التي سيجهزها؟( -المستخدمة؟ 

 اختيار مستوى مالئم من التفاصيل وغير معقد أو متساهل، ويشمل ذلك: .7

 يرا فنننني قينننام متخصننننص المحاكنننناة بسننننؤال الخبننننراء عننننن أكثننننر جوانننننب النظننننام تننننأث
 النتائج.

  التنننندرج فنننني التفاصننننيل، حيننننث يبنننندأ بمسننننتوى مناسننننب، ويضننننيف المزينننند حسننننب
 الضرورة.

 .أال يتضمن النموذج مراحل أو تفاصيل غير مهمة وغير مؤثره في النتائج 

 .أن يقابل مستوى التفاصيل بمستوى معين من البيانات المدخلة 

إللكترونيــة فــي التــدريب الميــداني لطــالب ثامًنـا: خطــوات تطبيــق أســلوب المحاكــاة االفتراضـية ا 
 الخدمة االجتماعية:

بعد العرض السنابق ألهنم أننواع المحاكناة وأهندافها وأهنم الخصنائص التني تميزهنا، سنوف نعنرض   
بشنننيء منننن التوضنننيح ألهنننم خطنننوات تطبينننق المحاكننناة االفتراضنننية اإللكترونينننة فننني التننندريب علنننى 

 وهي كاآلتي: اكتساب مهارات إدارة األزمات بالمنظمات
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 المشكلة ووضع األهداف: تحديد-أ
إن أول خطنوة منن خطنوات تطبينق أسنلوب المحاكناة هنو تحديند المشنكلة التني ينتم اسنتخدام ذلنك   

األسننلوب لمواجهتهننا، ويتطلننب ذلننك تحدينند كننل مننا ترينند المنظمننة تحقيقننه، والوسننيلة التنني ستسننتخدم 
كلة تحديننندًا واضننننحًا منننن أجنننل اسننننتخدام لقيننناس درجنننة تحقينننق هننننذه األهنننداف بهننندف تحدينننند المشننن

األسننننلوب أفضننننل اسننننتخدام، ويكننننون الغننننرض مننننن الدراسننننة واضننننح ليسنننناعد علننننى توجيننننه وتطننننوير 
 (21)األسلوب، وفي النهاية البد من تحديد هدف ومستوى كل تفاصيل عملية المحاكاة 

 المحاكاة االفتراضي اإللكتروني الخاص بالنظام محل الدراسة: بناء-ب
الخطوة يتم تحديد متغيرات المدخالت والتميينز بنين المتغينرات الخاضنعة للنتحكم والغينر  في تلك  

خاضنننعة داخنننل المنظمنننة التننني تنننؤثر فننني نظنننام العمنننل ومراحلنننه، والبننند أن يوضنننح شنننكل النمنننوذج 
عناصر المشكلة التي توجند فني المنظمنة، وعالقنات تلنك العناصنر ببعضنها، وكمنا هنو الحنال فني 

فنننإن الوصنننول إلنننى تحديننند تلنننك العالقنننات خطنننوة مهمنننة فننني تصنننميم نمنننوذج  خطنننوة جمنننع البياننننات
المحاكاة اإللكتروني، ألنه إذا لنم تكنن تلنك العالقنات تناسنب الواقنع فالنتنائج ال تعكنس الواقنع، كمنا 
أن بناء النموذج يعني ضمنًا ضرورة فهم كيفية تحويل المدخالت إلى المخرجات، وكيفية التعامنل 

 (21)تمالية. مع المتغيرات االح
 نموذج المحاكاة االفتراضي اإللكتروني وتصحيحه: اختبار-جـ
فنني تلننك الخطننوة والتننني تمثننل أهننم خطنننوات أسننلوب المحاكنناة االفتراضننني اإللكتروننني وفيهننا ينننتم   

اإلجابننة علننى السننؤال اآلتنني: هننل النمننوذج الننذي تننم بننناؤه يمثننل فعنناًل المشننكلة محننل الدراسننة؟ كمننا 
ج غيننر معقنند ويتصننف بالمرونننة، وأن تعطننى التطبيقننات المتماثلننة لننه نفننس يجننب أن يكننون النمننوذ

النتائج في كل مرة، ويكون النموذج صحيح إذا كانت نتائج المحاكاة االفتراضي اإللكتروني يمكن 
مقارنتهننا بالنظننام الحقيقنني، ويقنناس نجنناح نمننوذج المحاكنناة إذا كننان يننوفر لمتخننذ القننرار معلومننات 

قننرار الصننحيح، وتمثننل تلننك الخطننوة مرحلننة مهمننة فنني بننناء النمننوذج ومنندى تسنناعده علننى اتخنناذ ال
 (22عليه. )مته لظروف ومتطلبات النظام الحقيقي الذي يتم تطبيق النموذج ءمال
 التجارب على النموذج الذي تم تصميمه: إجراء-د

سناعد علنى وذلنك ألنهنا ت اإللكترونينة،ويعد إجراء التجارب جنوهر أسنلوب المحاكناة االفتراضنية    
وضننع اإلجابننات لكننل األسننئلة التنني تنننتج أثننناء عمليننات المحاكنناة، وبمجننرد دخننول المتنندرب داخننل 
عملية المحاكاة يعرف سلوك كل فرد داخل المنظمة ودور كل منهم في العمنل، وفني تلنك الخطنوة 

يم ألزمنننة يننتم القيننام بالتجربننة وفقننًا للتصننميم المقننرر مننن خننالل النمننوذج السننابق، ويننتم القيننام السننل
المننندخالت والعملينننات والمخرجنننات، وتننندوين المالحظنننات المطلوبنننة وتسنننجيل البياننننات التننني تسنننفر 

 (26الصحيح. )عنها العمليات، وبذلك يمكن اتخاذ القرار 



 جامعة الفيوم  -وث االجتماعية مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبح

 

 

 

 

011 

 العدد الثامن

 النتائج: تقييم-ه
بعننند تنفينننذ عملينننة المحاكننناة االفتراضنننية علنننى الحاسنننب اآللننني، وبمجنننرد الحصنننول علنننى النتنننائج   

من تقرير ما إذا كانت هناك حاجة للقيام بمزيد من التجارب أم ال، وهل تشير النتائج األولية البد 
للحاجة إلى إعادة بناء أو تحسين نموذج المحاكناة األصنلي، ومنن الضنروري تحلينل نتنائج أسنلوب 
المحاكنناة مننن منظننور الدقننة الشنناملة، حيننث يننتم إخضنناع النتننائج للتحلننيالت اإلحصننائية، ومننن ثننم 

درب مننننن اتخنننناذ القننننرارات الرشننننيدة وبننننناء االسننننتراتيجيات الضننننرورية لتنفيننننذها، وهننننذه تمكننننين المتنننن
 (27العملية. )الخطوات قد تتداخل مع بعضها في الممارسة 

 المبحث الثالث: اإلجراءات المنهجية للدراسة ونتائجها
  الدراسة:أواًل: نوع 

ي بوصننننف وتقريننننر معوقننننات تنتمنننني الدراسننننة الراهنننننة إلننننى نمننننط الدراسننننات الوصننننفية، حيننننث تعننننن  
اسنننننتخدام المحاكننننناة االفتراضنننننية فننننني التننننندريب المينننننداني إلكسننننناب الطنننننالب مهنننننارة إدارة األزمنننننات 
بالمنظمننات، ومتطلبننات التنندريب الميننداني باسننتخدام المحاكنناة االفتراضننية إلكسنناب الطننالب مهننارة 

 .نواألكاديمييإدارة األزمات بالمنظمات من وجهة نظر المشرفين الميدانين 
  :المستخدمثانًيا: المنهج 

الحالننة، ودراسننة الحالننة هننو: بحننث متعمننق فنني العوامننل المنننهج الوصننفي باسننتخدام أسننلوب دراسننة 
المعقنندة والمتعننددة التنني تسننهم /أسننهمت فنني تشننكيل وحنندة اجتماعيننة مننا وذلننك باالسننتعانة بننأدوات 

أنهننا تتعمننق فنني دراسننة الحالننة عننن المسننح فنني  ةالبحننث الضننرورية لجمننع البيانننات، وتتميننز دراسنن
الحالة المدروسة وتركز عليها بعد عزلها نسبيا ومؤقتا عنن الحناالت األخنرى المحيطنة بهنا، وعلينه 
فإن دراسة الحالة من أهم صفاته التعمق في حث الحالة المدروسة سواء كان فردا أسرة، قبيلنة، أم 

 (.27تنظيما اجتماعيا.)
 –بقسننم الخدمننة االجتماعيننة وتنميننة المجتمننع  –ميننداني والحالننة المدروسننة هنني " وحنندة التنندريب ال

كلية التربية جامعة األزهر بالقاهرة، وهي وحدة معنية بتنظيم عملية التدريب الميداني وسير العمل 
الميننداني  باإلشننرافي علننى التنندريب وتصننميم الخريطننة التدريبيننة وتوزيعهننا وتننوفير معلومننات التنندري

تاحتها أمام مختلف المعنيين  بالعملية التدريبية. وا 
 
 
 
 

 ثالثًا: مجاالت الدراسة 
 المكاني: المجال-أ

تم تطبيق الجانب الميداني بقسم الخدمة االجتماعينة وتنمينة المجتمنع بكلينة التربينة جامعنة األزهنر 
بالقننناهرة، ومنننن خنننالل حصنننر عننندد المؤسسنننات النننواردة بخريطنننة التننندريب المينننداني بالقسنننم للعنننام 

( مؤسسننة، وعلننى الننرغم مننن وجننود فننرعين آخننرين مننن 37م  وعننددهم )2113م/2113الجننامعي 
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ذات القسننم بكليننات األقنناليم إال أن الدراسننة اقتصننرت علننى القسننم الننرئيس فنني التطبيننق لكننون هننذا 
القسم يضم طالبا من مختلف أنحاء الجمهورية ومنن ثنم فهنو يتمتنع  بتمثينل ثقنافي لمختلنف أقناليم 

ينننة المختلفنننة كمنننا أن الئحنننة التننندريب واحننندة، وكنننذلك كنننون قسنننم المجتمنننع المصنننري وثقافاتنننه الفرع
الخدمننة االجتماعينننة وتنمينننة المجتمنننع بكلينننة الدراسننات العربينننة واإلسنننالمية للبننننات بأسنننيوط حنننديث 
النشنننأة وبنننه فنننرقتين دراسنننيتين فقنننط، كمنننا أن ذات القسنننم بكلينننة التربينننة جامعنننة األزهنننر فنننرع تفهننننا 

بما يجعله معبرا عنن سنياق مجتمعني واحند قند ال يتضنمن مختلنف اإلشراف يخدم إقليم شرق الدلتا 
  .الثقافات الفرعية لمجتمع المصري خاصة وأن المحاكاة االفتراضية متغير ثقافي في المقام األول

 البشري: المجال-ب
يتمثننل المجننال البشننري فنني جميننع المشننرفين المينندانيين ومشننرفي الكليننة بقسننم الخدمننة االجتماعيننة 

( مفردة. تم استبعاد 122جتمع بكلية التربية جامعة األزهر بالقاهرة، وعددهم اإلجمالي )وتنمية الم
مفننردة تننم تطبيننق االسننتبيان علننيهم أثننناء إجننراءات الثبننات، واعتننذر ثالثننة أفننراد عننن التطبيننق  21

العتبنارات متعلقننة بمؤسسنناتهم ليصننبح صننافي عنندد مفنردات عينننة الدراسننة التنني تننم التطبيننق عليهننا 
 ( مفردة.117)
 الزمني: المجال-ج
م 2113فبرايننر/  /21 تقريبننا منننوهنني فتننرة جمننع البيانننات مننن المينندان والتنني اسننتغرقت شننهرين  

 م. 2113/أبريل/ 21 حتى
 رابعا: أدوات جمع البيانات ومراحل تصميمها وتحليلها وتحليل البيانات، واستخراج النتائج:

ين الميدانين ومشرفي الكلية بقسنم الخندم االجتماعينة اعتمدت الدراسة على استمارة استبيان للمشرف
باإلضافة إلى مقابالت الكترونينة مفتوحنة منع  بالقاهرة،وتنمية المجتمع كلية التربية جامعة األزهر 

الخبنننراء والمتخصصنننين فننني إدارة بعنننض وحننندات التننندريب المينننداني فننني كلينننات ومعاهننند الخدمنننة 
 في بناء التصور المقترح. مسترشاد بتوجيهاته، وذلك لال1( 3االجتماعية بمصر وعددهم )

                                                 
لبيب عم رة :  قللمعهد الع لي للخدمة االجنم عية ب لق هرة لشئو  الندريب الميدااي ، أ. د. ط ر عبد الفن ح الوكيل الس بق دد. خ ل*

ريب والنعليم المسنمر ، د. ط رق سن ذ ناظيم المجنمع عميد المعهد للخدمة االجنم عية بكفر الشيخ والوكيل األسبق للمعهد لشئو  الندأ

سن ذ النخطيط االجنم عي المس عد ب لمعهد الع لي للخدمة االجنم عية بباه  ، أ.د .علي علي النم مي وكيل المعهد م عيل الفحل أإس

سن ذ النخطيط االجنم عي المس عد بكلية الخدمة االجنم عية ج معة عبد اللطيف محمد أ دالع لي للخدمة االجنم عية بباه  ، د. محم

 اظيم المجنمع المس عد ورئيس قسم الخدمة االجنم عية ونامية المجنمع ب لكلية .نسن ذ عبد الرازق : ألوا  د.ع دل رضوا  ح
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 وقد مر االستبيان بمجموعة من المراحل في تصميمه كاآلتي: 
 المرحلة األولي: مرحلة اإلعداد المبدئي لالستبيان:

تنننم عمنننل مقنننابالت إلكترونينننة عبنننر شنننبكة التواصنننل االجتمننناعي فنننيس بنننوك منننع عننندد منننن  .1
وجمعينننات تنمينننة  األهلينننة، الجمعينننات-المننندنيمشنننرفي التننندريب المينننداني بمنظمنننات المجتمنننع 

دارات التضامن االجتماعي المجتمع، ( وذلنك لالسترشناد بنآرائهم 2) والمجال الطبي وعددهم وا 
 حول أبعاد االستمارة واقتراح العبارات المناسبة.

تنم االطننالع علننى البحننوث والدارسننات السنابقة فنني مجنناالت التنندريب الميننداني والمشننكالت  .2
 عملية التدريب. التي تواجه

تننم االطننالع علننى البحننوث والدارسننات السننابقة فنني المجنناالت المتنوعننة والتنني اسننتخدمت   .6
 نماذج المحاكاة االفتراضية، ومعوقات استخدامه.

تنننم االطنننالع علنننى البحنننوث والدارسنننات السنننابقة ذات الصنننلة بنننإدارة األزمنننات التننني تواجنننه  .7
 المنظمات.

ثان خالل عملهما في اإلشراف العام على التدريب تم حصر المالحظات التي دونها الباح .7
 الميداني.

 الداخلي:المرحلة الثانية: معامالت صدق وثبات االستبيان واالتساق 
 (:)الصدق الظاهري لألداة المحكمين صدق-أ

( منننن أعضننناء هيئنننة التننندريس بأقسنننام الخدمنننة االجتماعينننة 11حينننث تنننم عنننرض األداة علنننى عننندد )
(، وقنند تننم %21األزهننر، وقنند تننم االعتمنناد علننى نسننبة اتفنناق ال تقننل عننن )وتنمينة المجتمننع جامعننة 

عادة صياغة البعض، وبنناء علنى ذلنك تنم صنياغة االسنتبيان فني صنورته  حذف بعض العبارات وا 
 النهائية. وفيما يلي توضيح ذلك 
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ضية متطلبات استخدام المحاكاة االفترايوضح محاور وأبعاد وعبارات استبيان حول  (1جدول رقم )
 قبل التحكيم وبعده  اإللكترونية في التدريب الميداني إلكساب الطالب مهارات إدارة األزمات بالمنظمات
المحننننننننننننننور األول
 

معوقـــــــــــات 
اســــــــــــــــتخدام المحاكــــــــــــــــاة 
االفتراضــــــية فــــــي التــــــدريب 
الميــــداني إلكســــاب الطــــالب 
مهــــــــــــــارة إدارة األزمــــــــــــــات 

بالمنظمات
 

  

 ننننننننننننننننننارات عدد العبنننننننننننننننننننن األبعاد  
 بعد التحكيم قبل التحكيم 

 3 3 البعد األول: المعوقات المالية
 6 6 البعد الثاني: المعوقات اإلدارية

 2 11 الفنية البعد الثالث: المعوقات 
 26 23 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننوعالمجمننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 

المحنننور الثننناني 
متطلبـــات التـــدريب 
الميـــــــداني باســـــــتخدام المحاكـــــــاة 
االفتراضـية إلكسـاب الطـالب مهــارة 

إدارة األزمات بالمنظمات،
 

البعــــــد األول: متطلبــــــات التــــــدريب الميــــــداني 
 بالمناخ التدريبيالخاصة 

13 13 

المتصـــلة بالطالـــب ني: المتطلبـــات البعـــد الثـــا 
 المتدرب

2 2 

البعـــــد الثالـــــث: متطلبـــــات التـــــدريب الميـــــداني 
 المتصلة بالمشرف )المدرب(

17 17 

 62 66 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع  
 31 37 نننننننننننننننننننننننننننننننوع عبارات االستبيان المجمننننننننن 

 ( عبارة 31ومن ثم فقد بلغ عدد عبارات االستبيان في صورته النهائية )

 األداة:ثبات  حساب-ب
 - Test-Retestتم استخدام طريقة إعادة االختبار : Reliability لثبات االستبيانبالنسبة  -

( من المشرفين 21تم تطبيق االستبانة على عينة قوامها )ون حيث باستخدام معامل ارتباط بيرس
يوما  17األكاديميين والمشرفين الميدانيين حيث تم تطبيق األداة على العينة  ثم بعدها بحوالي 

بين وقد تراوحت  قيم معامل ثبات محوري وأبعاد االستبيان  أعيد تطبيقها على ذات العينة  ؛ 
يمكن التعويل عليها في إجراء الدراسة  مرتفع تتصف بثبات  فهي ، ومن ثم  1.261 -1.221

 الميدانية .
وبننذلك فقنند أصننبح االسننتبيان صننالحا لجمننع البيانننات مننن المينندان، وذلننك باسننتخدام معامننل ارتبنناط 

 .(23بيرسون والذي يحدده القانون التالي)
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 ر =

 مجـ س مجـ ص –ن مجـ س ص 

 

 [2مجـ ص ()-2جـ صم ]ن [2 س( )مجـ – 2مجـ س  ]ن

 
 ، األداةلحساب ثبات  وذلك Test-Retestعن طريق إعادة االختبار   
( مشنرف 21طبق الباحث معامنل بيرسنون علنى عيننة اسنتطالعية قوامهنا )الداخلي:  االتساق-جـ

تدريب ميداني؛ وذلك للتعرف معامالت ارتباط كل من محور المتطلبات، ومحور المعوقنات، عنند 
(، والتننني أشنننارت إلنننى أن األداة تقنننيس منننا أعننندت ألجلنننه؛ نظنننرا ألنهنننا تتمتنننع 1.11)مسنننتوى داللنننة 

، 1.613بنننين بنتيجنننة مرتفعنننة منننن االتسننناق النننداخلي لمحاورهنننا التننني تنننراوح اتسننناق محاورهنننا منننا 
 .الداخلي مقبول، وأن معامل االتساق 1.11مستوى الداللة:  عند 1.676و

 واالستجابة )إلى : درجات(،6( على ))نعمستجابة وقد تم تحديد وزن لالستجابة حيث حصلت اال
سنواء فني محنور المعوقنات أو  درجنة( واحندة: 1)علنى واالسنتجابة )ال(  (،: درجة2حد ما( على )

 المتطلبات.محور 
 المرحلة الثالثة: تحليل البيانات واستخراج النتائج

  011يين ن= يوضح وصف عينة الدراسة من المشرفين الميدانيين واألكاديم (7جدول )
 النسبة التكرار البيانات األساسية

 

 النوع

 11.11 10 ذكــــر

 10.11 11 أنثــــى

 011 011 اإلجمــالي

 11.11 19 عــــال المؤهل العالي

 09.11 11 دراسات عليا)ماجستير(

 1.10 1 دراسات عليا)دكتوراه(

 011 011 اإلجمــالي

 

 الحالة االجتماعية

 01.1 01 أعـــزب

 11.1 11 متــزوج

 011 011 اإلجمــالي

سنننننوات الخبننننرة  نننني 

اإلشننننننننننرا  علنننننننننن  

 التدريب الميداني

 11.11 11 سنوات 1أقل من 

سننوات إلننى أقنل مننن  1منن 

01 

11 10.11 

 09.11 11 سنة 01إلى أقل من 01من 

 01.01 01 سنة فأكثر 01

 011 011 اإلجمــالي

درجننة إجننادة الحاسننب 

 اآللي

 11.11 19  يييدال

 11.11 11 يييد إلى حد ما

يييننننند االسنننننتخدا  بدرجنننننة 

 متوسطة

19 11.01 

يييننننند االسنننننتخدا  بدرجنننننة 

 كبيرة

1 0.19 
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 011 011 اإلجمـــالي

عننننندد الننننندورات  ننننني 

 تكنولوجيا المعلومات

 11.11 11 1أقل من 

 11.11 11 1أقل من  إلى-1

 1.10 1 دورات فأكثر 1

 011 011 اإلجمالي

اإلشنننننننرا  سننننننننوات 

 بالقسم

 1,11 11 سنوات 1أقل من 

سننننننننـوات ألقنننننننل منننننننن  1

 سنوات 01

1 1,1 

 1,11 10 سنوات فأكثر 01

 011 011 اإلجمـــالي

 ما يلي:يتبين من الجدول السابق      
وهو ما يتسنق وخريطنة توزينع مجموعنات التندريب  نسبة الذكورأن نسبة اإلناث أعلى من  -

 بحسب النوع بالقسم موضوع الدراسة. على المشرفين

أن هناك تباينا واضحا بين توزيع مفردات العينة الدراسة بالنسبة آلخر مؤهل دراسي، وأن  -
يعكنس ارتفاعنا  الدراسنة ممناالفئة مؤهنل عنال هني الفئنة الغالبنة علنى توزينع مفنردات عيننة 

لننى مشننرفين علننى مؤهننل عننال كمننا يعكننس اعتمنناد القسننم ع المشننرفين الحاصننلينفنني عنندد 
( وأقنننل نسنننبة كاننننت لفئنننة %16.17حنننديثي التخنننرج تليهنننا فئنننة دراسنننات علينننا ماجسنننتير )

 (.%7.31دراسات عليا دكتوراه )

وقنند يرجننع ذلننك إلننى  (،% 26.2أن الحالننة االجتماعيننة " متننزوج " جنناءت بنسننبة عاليننة ) -
التندريب آخنر إلى تحسين دخولهم اعتمادا علنى مكافئنة  اإلشرافيةرغبة الملتحقين بالعملية 

ن كانت دون مستوى رضاهم ماديا.  العام وا 

أن هننناك تباينننا طفيفننا بننين توزيننع مفننردات العينننة الدراسننة بالنسننبة لمتغيننر سنننوات الخبننرة،  -
( علننى توزيننع مفننردات عينننة الدراسننة %62.62سنننوات هنني األعلننى نسننبيا ) 7وأن الفئننة  

سننوات إلنى  7)منن  ج تليهنا فئنةمما يعكس ارتفاعا طفيفا في عدد المشرفين حديثي التخنر 
سننننة  17سننننوات إلنننى أقنننل منننن  11( تليهنننا الفئنننة منننن %61.76( بنسنننبة  )11أقنننل منننن 

( .، وهنو منا يتسنق نسنبيا %13.17سننة فنأكثر ) 17( وأقل نسبة كاننت لفئنة 16.17%)
سننوات(  بنسنبة  7ومخرجات متغير سننوات اإلشنراف بالقسنم  فقند جناءت الفئنة )أقنل منن 

سنننننوات  7فئنننة منننن ل( أمنننا ا%2,76( بنسنننبة )فنننأكثرسننننوات 11) هنننا الفئنننة( تلت 3,72%)
 .( %3.3سنوات فقد جاءت في الترتيب األخير بنسبة )11ألقل من 
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أن هنننناك تبايننننا طفيفنننا بنننين توزينننع مفنننردات العيننننة الدراسنننة بالنسنننبة لمتغينننر درجنننة إجنننادة  -
توسننطة  هنني األعلننى اسننتخدام الحاسننب اآللنني فقنند جنناءت الفئننة يجينند االسننتخدام بدرجننة م

( ممنننا %66.66( تليهنننا فئنننة يجيننند اسنننتخدام الحاسنننب اآللننني  بنسنننبة )%63.17بنسنننبة )
يعكننس ارتفاعننا طفيفننا فنني عنندد المشننرفين مسننتخدمي الحاسننب اآللنني تليهمننا الفئننة ال يجينند 

( ومنننن % 1.16( تليهنننا فئنننة )يجيننند االسنننتخدام بدرجنننة كبينننرة( بنسنننبة )%23.32بنسنننبة )
دراسنننننة منننننن مشنننننرفي التننننندريب يعنننننول علنننننيهم  فننننني الحصنننننول علنننننى المالحنننننظ أن عيننننننة ال

اسننتجابات أكثننر تحسننينا فيمننا يتعلننق بمتطلبننات اسننتخدام نمننوذج المحاكنناة االفتراضننية فنني 
تطننوير التنندريب الميننداني بحكننم تقننارب إجننادة اسننتخدام اآللنني وتوافرهننا فنني معظننم مشننرفي 

)من  المعلومات فقد كانت الفئةعدد الدورات في تكنولوجيا  التدريب وهو ما يتسق ومتغير
 .(%33.33( هي الغالبة بنسبة  )7إلى أقل من  -6

 خامسًا: عرض وتفسير نتائج الدراسة الميدانية:
حول مجموع الستجابات عينة الدراسة  والمتوسطات والنسب المئويةمجموع األوزان  يوضح( 1جدول )

 محاور وأبعاد االستبانة  

 البعــــــد م المحور
لدرجة ا    

المعيارية 
 اإلجمالية

مجموع     
   األوزان

المتوسط    
 ةبالنسب

 ل ن      

المتوسط 
الوزني 
 1من 

 الترتيب الترجيحيةالنسبة 

 األول

 0 %51,25 7,27 01,11 0201 0951 المعوقات المالية  0
 1 %97,19 7,51 77,01 7172 7911 المعوقات اإلدارية  7
 7 %91,11 7,12 71,11 7011 7171 المعوقات الفنية  1

 (7) %91,11 7,12 15,17 1059 2751 7501 مج 

 الثاني

 7 %99,10 7,11 57,59 5510 1151 المناخ التدريبي  0
 1 %95,27 7,15 71,11 7011 7171 الطالب المتدرب  7
 0 %51,11 7,91 51,11 5711 5501 المشرف المدرب  1
 (0) %51,71 7,20 017,92 01910 00521 1551 مج

 ةهنناك معوقننات عدينندة الزالننت تواجنه اسننتخدام المحاكنناة االفتراضننييتضنح مننن الجنندول السننابق أن 
فنني التنندريب، وكننذلك الزالننت هننناك المزينند مننن المتطلبننات التنني يجننب توافرهننا السننتخدام المحاكنناة 

(، أو %22،73االفتراضننية، األمننر الننذي بنندى واضننحًا سننواء فنني النسننبة المئويننة لالسننتبانة ككننل )
المحننننورين الفننننرعيين بأبعادهمننننا الننننذي أتننننى علننننى رأسننننهما محننننور المتطلبننننات بنسننننبة مئويننننة بلغننننت 

( حيث جاءت المتطلبات المتعلقة بالمشنرف المندرب فني المقنام األول بنسنبة ترجيحينة 61،26%)
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دراكهنم صنوبة 67.67%) (، وقد يرجع ذلك إلى ضآلة العائد المادي من وجهة نظنر المشنرفين، وا 
طوير التدريب باعتباره في قسم تستضيفه وتربطه بلوائحها كلية غير متخصصة وهي تربوية في ت

المقننام األول، ثننم جنناءت المتطلبننات المتعلقننة بالمننناخ التنندريبي فنني الترتيننب الثنناني بنسننبة ترجيحيننة 
ب ( وقد يرجع ذلك إلنى تبعينة القسنم إلنى كلينة التربينة جامعنة األزهنر ممنا يجعنل التندري22.71%)

رهنا بقدرة اإلدارة  األكاديمية لكلية التربية ورغبتهم في مساعدة وحدة التدريب على التطوير فضال 
عن ضعف الفرص المتعلقة بتعديل الئحة القسم على المستويين النظري والميداني، وأخيرا جاءت 

د يرجننع ( وقنن%27.32المتطلبننات المتعلقننة بالطالننب المتنندرب فنني المقننام ألخيننر بنسننبة ترجيحيننة )
ذلك إلى عدم استقرار معظنم الطنالب منن حينث اإلقامنة، ونمطينة التندريب واعتمناده علنى الننواحي 
الشكلية وهو ما يظهر جليا في امتحانات االختبار الشفوي في التدريب المينداني،  ثنم جناء محنور 

ات  ( حينننث أتنننت المعوقننن%27،77المعوقننات فننني الترتينننب الثنناني بالنسنننبة لالسنننتبانة ككنننل بنسننبة )
( وهنو منا يتعلنق باعتمناد الكلينة علنى الئحنة %61،37المالية في الترتيب األول بنسبة ترجيحينة )

مالية قديمة هني ملزمنة لكنل منن قسنم المنناهج وطنرق التندريس فيمنا يتعلنق بمنادة التربينة العملينة ، 
ة التدريبيننة ولقسنم الخدمنة االجتماعيننة فيمنا يتعلننق بمنادة التندريب الميننداني بحينث ال تتجنناوز السناع

قرشننا، وتؤكنند تلننك النتننائج تحننديث الالئحننة الماليننة وتخصننيص مننوارد التنندريب التكنولوجيننة   1.37
دراجها ضمن الئحة التدريب بخطة الدراسة  تلتها المعوقات الفنينة بنسنبة ترجيحينة ) ( %27.73وا 

وكذلك عدم توافر  وقد يرجع ذلك إلى عدم توافر اإلمكانات التكنولوجية في وحدة التدريب الميداني
المتخصصننين فنني تكنولوجيننا معلومننات التنندريب ومننن ثننم تعننذر التخطننيط للتنندريب  المرتكننز علننى 
تكنولوجينننا المعلومنننات ، فننني حنننين جننناءت المعوقنننات اإلدارينننة فننني الترتينننب األخينننر إال أننننه تحقنننق 

لنتنائج ويمكن تناول ا(، %22.12( وهي درجة تحقق قوية بنسبة ترجيحية )2.73بدرجة مرتفعة )
 الجداول التالية المجملة الواردة في الجدول السابق بصورة تفصيلية من خالل 

استجابات عينة الدراسة نحو المعوقات المالية الستخدام المحاكاة االفتراضية  ( يبين5جدول )
 (92)011= بالمنظمات نفي التدريب الميداني إلكساب الطالب مهارة إدارة األزمات 

 العبارات  

 ال لى حد ماإ نعم

ة 
نو
نننن
نننن
نننن
قننن
ال

ية
ر
يا
مع
ال

ط  
نننن
نننن
سنن
تو
م

ن 
زا
ألو
ا

حة
ج
ر
لم
ا

 

 1ك 

  
تو
نننن
نننن
سن
م

لة
ال
لد
ا

 الترتيب 
 % ك % ك % ك

0 
ميزانينننننة للتننننندريب  صنننننعوبة رصننننند

 الميداني لتحديث أساليبه التقليدية.
10 1,11 11 1,11 1 1,1 111 1,1 11,10 * 1 

1 
ذاتينننة صنننعوبة تنننو ير منننوارد مالينننة 

لمحاكنننناة السننننتخدام ا لنننندعم التنننندريب

 اال تراضية.

91 1,91 01 1,9 - - 111 9,1 11,011 

* 
0 

1 
ارتفنننننناع ريمننننننة شننننننراء البرمجيننننننات 

 الالزمة لتنفيذ المحاكاة اال تراضية.
19 1,11 01 1,01 1 9,0 191 1,1 11,011 

* 
1 

1 
ارتفننننننناع تكلفنننننننة شنننننننراء األج نننننننزة 

باسنننننننتخدام  اإللكترونينننننننة للتننننننندريب

 المحاكاة اال تراضية.

10 1,11 11 9,11 1 9,0 119 1,1 11,91 

* 
1 
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1 
شننبكة إنترنننش لت نن يل  صنعوبة تننو ير

 األج زة والبرمجيات.
10 1,11 11 1,11 1 1,1 111 1,1 11,11 

* 
1 

المننوارد الماليننة  صننعوبة تننو يرتورنن   1

األج ننزة  تخصيصنن ا لصننيانةالواجننب 

 المستخدمة  ي التدريب

11 9,10 09 0,01 - - 191 1,1 11,001 

* 
1 

 0  ---- 1.1 0101 1.11 01 11.11 019 11.11 111 المجموع

 
، والرتنب 2كنا المرجحنة،يوضنح القنوة المعيارينة، ومتوسنطات األوزان  السنابق النذيبتحليل الجدول 

تواجنه اسنتخدام المحاكناة االفتراضنية  التنيالستجابات عينة الدراسة علنى محنور المعوقنات المالينة 
 مهارة إدارة األزمات بالمنظمات يتضح اآلتي:في التدريب الميداني إلكساب الطالب 

(( بنين اسنتجابات عيننة الدراسنة علنى 11,1وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوينة)
ونصها " صنعوبة تنوفير منوارد مالينة ذاتينة لندعم  (2)جميع عبارات البعد حيث جاءت العبارة رقم 

( من %61.7ت في الترتيب األول حيث أكد )التدريب الستخدام المحاكاة االفتراضية " حيث جاء
اسننننتجابات عيننننننة الدراسنننننة أنهنننننا أهنننننم المعوقنننننات المالينننننة التننننني تواجنننننه اسنننننتخدام نمنننننوذج المحاكننننناة 

(، %7,6االفتراضننية، فنني حننين جنناءت اسننتجابات عينننة الدراسننة علننى ذات العبننارة  إلننى حنند مننا )
ضاء هيئة التدريس باإلضافة إلى ( وقد يرجع ذلك إلى قلة دخول أع2.6وذلك بدرجة تحقق قوية )

تبنناين درجننات أولويننات متطلبننات التطننوير بننين أعضنناء القسننم ككننل، وكننذلك قلننة مكافننآت التنندريب 
بالنسبة للمشرفين مما تحنول دون اسنتثارتهم للمشناركة فني دعنم تطنوير التندريب مالًينا، فضنال عنن 

وتطنويره، كمنا وجندت فنروق عدم وجود مصادر دخل ذاتية للقسنم يمكنن منن خاللهنا دعنم التندريب 
( بننين اسننتجابات عينننة الدراسنة علننى العبننارة رقننم 11,1ذات داللنة إحصننائية عننند مسننتوى معنوينة )

( ونصها " ارتفاع قيمة شراء البرمجيات الالزمة لتنفيذ المحاكناة االفتراضنية." حينث جناءت فني 6)
( )ال(، وبدرجنننة %1.6)(  منننن عيننننة الدراسنننة بننننعم مقابنننل %2,27الترتينننب الثننناني باسنننتجابات )

(  مما يعكس وعيهم بالبرامج وارتفاع قيمتها، وتنأثير ذلنك علنى شنراء البرمجينات 2.2تحقق قوية )
واسننتخدامها فنني مجننال التنندريب علننى المحاكنناة االفتراضننية خاصننة فنني ظننل الظننروف االقتصننادية 

قننع صننعوبة  تننوفير ( ونصننها " تو 3الصنعبة التنني تمننر بهننا الننبالد، وهننو مننا يتسننق مننع العبننارة رقننم )
الموارد المالية الواجب تخصيصها  لصيانة األجهزة المستخدمة فني التندريب" حينث جناءت العبنارة 

( منننننن عيننننننة الدراسنننننة يتوقعنننننون صنننننعوبة ذلنننننك، %6,21فننننني الترتينننننب الثالنننننث بدرجنننننة اسنننننتجابة )
هنزة (، وقند يرجنع ذلنك إلنى أن األج2.2( يتوقعون ذلك إلى حد ما، وبدرجة تحقق قوية )12,1%)

المطلنننوب توفيرهنننا للتننندريب باسنننتخدام المحاكننناة االفتراضنننية تعبنننر عنننن قاسنننم مشنننرك بنننين  اعتمننناد 
التنندريب علننى الممارسننة المهنيننة التقليديننة وصننعوبة تننوفير آليننات تنندريب علننى الممارسننة الحديثننة 

والتني  أكندت علنى عندم 2م 1622نصنر عمنران للخدمة االجتماعينة وهنو منا يتسنق ونتنائج دراسنة 
                                                 

 ( 0.0.العب رة دالة إحص ئي ً عاد مسنوى معاوية ) =)*(  –2 
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مة أساليب التدريب مع التطورات الحديثنة والمتالحقنة فني مهننة الخدمنة االجتماعينة باإلضنافة مالئ
إلنى عندم وجنود تنسنيق بنين مشنرفي المؤسسننات التدريبينة والمشنرفين األكناديميين، واتفقنت منع تلننك 

والتنني أشننارت إلننى أن عنندم فاعليننة البرنننامج (22)م( 1661النتننائج أيًضننا دراسننة )سننمير منصننور 
يبي يرتبط ارتباطا وثيًقا بإتباع العديد من المشرفين على التدريب األساليب النمطية والتقليدينة التدر 

 في تدريب الطالب، والتني ال تتناسنب منع المشنكالت القائمنة وال منع شخصنية الطالنب المعاصنرة، 
( ونصنها" 7)وقد يكون ذلك سبًبا الرتفاع قيمة األجهزة اإللكترونية وهو ما أكدت عليه العبارة رقم 

 ارتفاع تكلفة شراء األجهزة اإللكترونية  للتدريب باستخدام المحاكاة االفتراضية ".
(  ونصنننها " صنننعوبة رصننند ميزانينننة للتننندريب المينننداني لتحنننديث أسننناليبه 1وبالنسنننبة للعبنننارة رقنننم )

 2(، و كننا(، 7,2التقليديننة" فقنند جنناءت فنني الترتيننب السننادس واألخيننر، وبمتوسننط أوزان متوسننطة )
( منننن عيننننة الدراسنننة منننوافقتهم علنننى العبنننارة فننني حنننين جننناءت % 3,72(، حينننث أبننندى )72,61)

( من عينة الدراسة بوجود صنعوبة إلنى حند منا، وهنو منا يعكنس أن ثمنة تفناؤال فني 2,76استجابة )
إمكانية توفير رصد ميزانية مالئمة لتطوير أساليب التدريب الميداني التقليدية في ضوء منا تشنهده 

ضننننافة الجام عننننة مننننن اهتمننننام باسننننتخدام الوسننننائل التكنولوجيننننة فنننني مختلننننف المناشننننط التعليميننننة، وا 
المقنننننررات التكنولوجينننننة فننننني العديننننند منننننن البنننننرامج التعليمينننننة للطنننننالب علنننننى مسنننننتوى البكنننننالوريوس 
والماجسنننننتير والننننندكتوراه، بيننننند أن ثمنننننة ضنننننرورة لتطنننننوير الالئحنننننة المتعلقنننننة بتطنننننوير قسنننننم الخدمنننننة 

دراسنننة إبنننراهيم الحمننناد والتننندريب المينننداني بوجنننه خننناص، ويتفنننق ذلنننك ونتنننائج  االجتماعينننة عمومنننا
والتنني أشننارت إلننى  أن أكثننر المعوقننات االقتصننادية تننأثيرا فنني فاعليننة الممارسننات  (26)هننن 1721

 التدريبية هي قلة المخصصات المالية الالزمة لتنفيذ بعض األساليب التدريبية.
 (1جدول )

راسـة مـن مشـرفي التـدريب الميـداني بالقسـم نحـو المعوقـات اإلداريـة يبين اسـتجابات عينـة الد 
  011التي تواجه تحديث أساليب التدريب الميداني في إدارة األزمات ن = 

 العبـــــــــــــــــــــــــــارات  
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 الترتيب
 % ك % ك % ك

0 

التننننندريب  ننننني  رغبنننننة إدارةنقنننننص 

التحنننننوا منننننن األسننننناليب التقليدينننننة 

واستخدام األساليب التكنولوجينة  ني 

 التدريب.

1 9,0 11 9,11 10 1,11 010 1224 11,91 

* 

9 

1 
تنندريب  البننناء التنميمنني  ننينمطيننة 

الطنال  علن  م نارات إدارة األزمننات 

 بالمنممات.

19 1,11 01 1,01 1 9,0 191 8,2 11,011 

* 
1 

                                                                                                                                            
 (0.0.العب رة غير دالة إحص ئي ً عاد مسنوى معاوية ) )**(       
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1 
عننندم تنننوا ر البنينننة التحتينننة ل نننبكة 

 اإلنترنش الداخلية.
11 1,11 01 0,01 11 1,11 091 8,1 11,01 

* 
1 

1 
تبعينة ال يكنل اإلدارل للتندريب لكلينة 

 التربية
91 1,91 01 1,9 - - 111 9,2 11,011 

* 
0 

1 
 إدارينة أمنام االعتمنادوجود تعقيندات 

 .عل  التكنولوجيا  ي التدريب
91 1,11 01 1,00 - - 111 8,2 11,011 

* 
1 

1 

عنندم وجنننود اإللننار النمنننرل النننداعم 

إلكسننننننا  الطننننننال  م ننننننارات إدارة 

األزمنننننننات بالمنممنننننننات باسنننننننتخدام 

 المحاكاة

19 1,11 11 1,11 01 1,9 119 4,2 19,11 

* 

1 

1 

أخصننننننائي  صننننننعوبة وجننننننودتورنننننن  

برمجيننات لتصننميم البننرامج الالزمننة 

ات إدارة لتنندريب الطننال  علنن  م ننار

األزمنننننننات بالمنممنننننننات باسنننننننتخدام 

 المحاكاة اال تراضية

11 9,11 11 1,10 1 1,1 119 3,2 01,11 

* 

1 

1 
عنننن رصنننور رننندرات إدارة التننندريب 

التكنولوجيننننننة  تقنننننندير االحتياجننننننات

 الالزمة للمدربين

10 1,11 11 9,11 1 9,0 119 7,2 11,91 

* 
1 

9 
ضننننعر رنننندرات القسننننم  نننني تحقينننن  

 بالكليةالتمكن اإلدارل 
19 1,11 01 1,01 1 9,0 191 8,2 11,011 

* 
1 

 1  ------ 1.11 1111 01.11 011 10.11 111 11.11 191 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 
، والرتنب 2كنايوضنح القنوة المعيارينة، ومتوسنطات األوزان المرجحنة،  السنابق النذيبتحليل الجدول 
تواجنه اسنتخدام المحاكناة االفتراضنية  يينة الدراسة على محور المعوقات اإلدارية التالستجابات ع

 في التدريب الميداني إلكساب الطالب مهارة إدارة األزمات بالمنظمات يتضح اآلتي:
( بنين اسنتجابات عيننة الدراسنة علنى 1،11وجود فروق ذات داللنة إحصنائية عنند مسنتوى معنوينة)

[ ونصننها " تبعيننة الهيكننل 7تحليننل عبننارات البعنند يتضننح أن العبننارة رقننم  جميننع عبننارات البعنند، وب
( مننن اسننتجابات %61،7اإلداري للتنندريب لكليننة التربيننة " جنناءت فنني الترتيننب األول " حيننث أكنند )

عيننة الدراسننة أنهنا  أهننم المعوقننات اإلدارينة  التنني تواجنه اسننتخدام نمننوذج المحاكناة االفتراضننية فنني 
(، وذلنك %7,6ءت استجابات عينة الدراسة على ذات العبنارة  إلنى حند منا )التدريب، في حين جا
" وقنند يرجننع ذلننك إلننى وعنني مشننرفي التنندريب بننأن 617(، وبقننوة معياريننة "2.6بدرجننة تحقننق قويننة )

الالئحننة العامننة للكليننة ككننل تحنندد لبنناقي األقسننام ومنهننا قسننم الخدمننة االجتماعيننة وتنميننة المجتمننع 
والتدريب الميداني وارتباطهما باإلدارة العامنة للجامعنة، ومنا للتندريب المينداني  قواعد التربية العملية

مننن خصوصننية تتطلننب الئحننة إداريننة خاصننة تتننيح جانننب كبيننر مننن المرونننة التنني تتضننمن بنودهننا 
تطننوير التنندريب الميننداني، والمننوارد الماديننة والبشننرية الالزمننة للتطننوير، فنني حننين جنناءت اسننتجابة 

( ونصها "وجود تعقيدات إدارية  أمام  االعتماد على التكنولوجينا 7و العبارة رقم )عينة الدراسة نح
كمنننا جننناءت العبنننارة فننني الترتينننب الثننناني،  ( إلنننى حننند منننا، 11،7( بننننعم ، )22،3فننني التننندريب" )

، وذلننننننك يعكننننننس وعنننننني مشننننننرفو التنننننندريب 616، وبقننننننوة معياريننننننة  2،2متوسننننننط أوزان مرجحننننننة وب
الالئحة التنفيذية للتدريب المينداني، وضنرورة اهتمنام إدارة الكلينة ولجننة  بالتعقيدات اإلدارية وجمود
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دراسنة )عبند هللا الرشنود المناهج بتطوير التدريب الميداني والتربية العملية،  وهو ما يتسنق ونتنائج 
والتنني أشننارت إلننى أن مننن معوقننات اسننتخدام التكنولوجيننا فنني التنندريب عنندم تننوفير (61)م( 2112

يمنني واإلداري المالئننم للتنندريب، فضنناًل عننن ضننيق األمنناكن فنني المخصصننة للتنندريب،  المننناخ التنظ
كمننا يعكننس ذلننك ضننعف قنندرات القسننم ووحنندة التنندريب الميننداني وعنندم مناسننبتها لتنندريب الطننالب، 

نتيجنننة التبعينننة إلدارة الكلينننة وحاجتهنننا إلنننى التطنننوير، وقننند جننناءت اسنننتجابا ت عيننننة الدراسنننة علنننى 
نصننننها " نمطيننننة البننننناء  التنظيمنننني  فنننني تنننندريب الطننننالب علننننى مهننننارات إدارة (  و 2العبننننارة رقننننم )

( %2,27لهما حينث أجناب ) طبيعيةاألزمات بالمنظمات " متسقة مع العبارتان السابقتان ونتيجة 
( أجابوا بوجود ذلك المعنوق )إلنى حند منا ال( بمنا يعكنس وعنيهم بالتعقيندات %16،6بنعم  مقابل )

التنفيذية للتدريب الميداني، وقد جاءت تلك العبارة في الترتيب الثالنث بنين  اإلدارية وجمود الالئحة
( وهذا يعكس وعني 123،2(، وبدرجة معيارية )2،2عبارات البعد، وبمتوسط أوزان مرجحة قوي )

المشرفين بأن األساليب التدريبية المستخدمة تقليدية ونمطية وتتطلب تطوير وتحديث. كما جاءت 
( ونصنها" ضنعف قندرات القسنم فني تحقينق النتمكن اإلداري 6دراسنة علنى العبنارة )استجابة عيننة ال

( كما جاءت في الترتيب الرابع 2.2تحقق قوية ) ( بدرجة%1.6( بنعم مقابل )%27.2بالكلية " )
(، وقنند يرجننع ذلننك إلننى تركننز مواقننع القيننادة فنني األقسننام 263بننين عبننارات البعنند، وبقننوة معياريننة )

م لحقنوق القسنم مقارننة بغينره منن األقسنام، فضنال عنن ضنعف القندرات التفاوضنية التربوية وتجاهله
 لدى بعض ممثلي القسم بعضوية لجان الكلية.

( ونصنننننها" قصنننننور قننننندرات إدارة التننننندريب عنننننن  تقننننندير االحتياجنننننات 2وهنننننو منننننا أكدتنننننه العبنننننارة )
ة بنننعم وبوجننود ( مننن عينننة الدراسنن%33.2التكنولوجيننة الالزمننة للمنندربين" حيننث جنناءت اسننتجابة )

( بوجننود ذلننك المعننوق إلننى حنند مننا، وذلننك بدرجننة %1.6ذلننك المعننوق فنني حننين جنناءت اسننتجابة )
(،  وقنند يرجننع 226( وفنني الترتيننب الخننامس بننين عبننارات البعنند، وبقننوة معياريننة )2.3تحقننق قويننة )

لك عنندم ذلننك إلننى قلننة اإلمكانيننات الالزمننة لدراسننة وتقنندير االحتياجننات التدريبيننة التكنولوجيننة وكننذ
وجننود وحنندة للتنندريب والتطننوير وضننمان الجننودة يسننتفاد منهننا فنني وضننع وصننياغة خطننط لتطننوير 
 التدريب وعقد دورات تدريب للراغبين من مشرفي التدريب الميداني، وقلة الموارد البشرية الالزمة.

وبة ( ونصنها " توقنع صنع3واتساًقا مع ما سبق فقد جناءت اسنتجابات عيننة الدراسنة علنى العبنارة )
وجننود أخصننائي برمجيننات لتصننميم البننرامج الالزمننة لتنندريب الطننالب علننى مهننارات إدارة األزمننات 

( بنننعم والموافقننة علننى ذلننك المعننوق مقابننل % 6,72بالمنظمننات باسننتخدام المحاكنناة االفتراضننية" )
( بالموافقة على تلنك الصنعوبة إلنى حند منا، والتني جناءت فني الترتينب السنابع بنين عبنارات 2,71)
(، وهننو مننا يعكننس أن ثمننة تفنناؤال فنني 276(، وبقننوة معياريننة )2،6لبعنند، وبدرجننة تحقننق متوسننطة )ا

إمكانينننة قننندرات إدارة التنننندريب علنننى تطنننوير التنننندريب المينننداني إذا منننا تننننم تعنننديل الئحنننة التنننندريب 
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( ونصنها "عندم تنوافر البنينة 6وتطويرها وهو منا أكدتنه اسنتجابات عيننة الدراسنة علنى العبنارة رقنم )
لتحتية لشبكة اإلنترننت الداخلينة" والتني جناءت فني الترتينب الثنامن بنين عبنارات البعند حينث أبندى ا
( يننننرون عكنننس ذلنننك بدرجنننة تحقنننق متوسننننطة %73.3( منننوافقتهم علنننى العبنننارة مقابنننل )2,67%)
( مما يعكس تفاؤال في إمكانية التطوير ووجود مقومات البنية التحتية 163(، وبقوة معيارية )1.2)

( 1متوسننطة وهننو مننا يتننيح فرصننة للتطننوير مننن وجهننة نظننر عينننة الدراسننة، وكننذلك العبننارة ) بدرجننة
والتنني جنناءت فنني الترتيننب التاسننع واألخيننر ونصننها " ضننعف رغبننة  إدارة التنندريب فنني التحننول مننن 

( منوافقتهم % 6,72األساليب التقليدية واستخدام األساليب التكنولوجينة فني التندريب" حينث أبندى )
( تلك الصعوبة إلى حد ما، وهو ما يعكس أيًضا أن ثمة تفاؤال 2,71رة في حين يتوقع )على العبا

فنني إمكانيننة قنندرات إدارة التنندريب علننى تطننوير التنندريب الميننداني إذا مننا تننم تعننديل الئحننة التنندريب 
والتي أشارت إلنى أن منن أهنم (61)م( 2112دراسة عبد هللا الرشود وتطويرها، ويتفق ذلك ونتائج 

ات التنندريب تمسننك المشننرفين باألسنناليب القديمننة فنني التنندريب وعنندم االطننالع علننى الجدينند، معوقنن
وعننندم مواكبنننة التقننندم العلمننني فيمنننا يتصنننل باألسننناليب التدريبينننة المناسنننبة والمتوافقنننة لحنننل المشنننكلة 

 والتعامل مع انساق العمالء.
اجه تحديث أساليب تو  الفنية التييبين استجابات عينة الدراسة نحو المعوقات  (1جدول)

التدريب الميداني واستخدام المحاكاة االفتراضية في إكساب الطالب مهارة إدارة األزمات 
 011=    بالمنظمات ن
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التنننرتي

 % ك % ك % ك  

1 
كيفينة تندريب  نقص تأهيل الم نر ين علن 

 الطال  باستخدام المحاكاة اال تراضية
11 1,10 11 1,11 1 1,1 110 1,1 11,11 * 1 

2 

التحنوا  الكلينة  نيغيا  الرغبة لد  إدارة 

نحننو اسننتخدام األسنناليب التكنولوجيننة  نني 

 التدريب الميداني.

011 0,91 1 9,0 - - 101 9,1 10,091 

* 
0 

3 
 ني التعامنل نمطية البنينة التنميمينة للكلينة 

 م  التربية العملية والتدريب
010 1,91 1 1,1 - - 100 9,1 11,011 

* 
1 

4 
صنننعوبة تحوينننل معنننار  وم نننارات إدارة 

 األزمات بالمنممات إل  محتو  إلكتروني
11 1,11 11 1,10 11 

9,

11 
111 1,1 11,1 

** 
1 

5 
وحنننندة التنننندريب المينننننداني  ضننننعر إدراك

 ال تراضيةأهمية استخدام نماذج المحاكاة ا
11 1,11 11 10 01 

1,

01 
111 1,1 11,01 

* 
1 

6 
المناخ األكاديمي غير داعم لتدريب ميداني 

 إلكتروني
19 1,11 19 1,11 11 

1,

11 
101 10,1 11,1  

** 
1 

7 

مننننن المتورنننن  يننننؤار التنننندريب باسننننتخدام 

المحاكننناة اال تراضنننية سنننلبتا علننن  التفاعنننل 

 بين الطال  والمدربين.

19 1,11 01 1,01 1 9,0 191 1,1 11,011 

* 
1 

8 

مننن المتورنن  أن يننؤار التنندريب باسننتخدام 

المحاكننناة اال تراضنننية سنننلبتا علننن  التفاعنننل 

 بين الطال  وبعض م

11 10 11 1,10 1 1,1 111 1,1 91,11 

* 
1 

 2 ـــــــ ـــــــ 226 2156 925 81 2423 214 6622 556 المجموع
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، والرتنب 2كنا المرجحنة،قنوة المعيارينة، ومتوسنطات األوزان يوضنح ال السنابق النذيبتحليل الجدول 
السنننتجابات عيننننة الدراسنننة علنننى محنننور المعوقنننات الفنينننة التننني تواجنننه تحنننديث التننندريب المينننداني 
واسننننتخدام المحاكنننناة االفتراضننننية فنننني التنننندريب الميننننداني إلكسنننناب الطننننالب مهننننارة إدارة األزمننننات 

بنننين  1،11لنننة إحصنننائية عنننند مسنننتوى معنوينننة فنننروق ذات دالبالمنظمنننات يتضنننح اآلتننني: وجنننود 
 استجابات عينة الدراسة حول معظم عبارات البعد، وفيما يلي توضيح لذلك: 

( ونصننها " غينناب الرغبننة لنندى إدارة الكليننة فنني التحننول نحننو اسننتخدام 2فقنند جنناءت العبننارة رقننم )
رات البعننند حينننث أكننند األسننناليب التكنولوجينننة فننني التننندريب المينننداني" فننني الترتينننب األول بنننين عبنننا

( مننن اسننتجابات عينننة الدراسننة أنهننا أهننم المعوقننات الفنيننة التنني تواجننه اسننتخدام نمننوذج 62،1%)
( مننن االسننتجابات ذلننك )إلننى حنند مننا(، وذلننك بدرجننة %1.6المحاكنناة االفتراضننية، فنني حننين يننرى )

الكلينة للقسنم (، وقد يرجع ذلنك إلنى اقتصنار نظنرة إدارة 616(، وبدرجة معيارية )2.6تحقق قوية )
باعتبننناره مجنننرد ضنننيف علنننى الكلينننة كقسنننم غينننر تربنننوي فننني كلينننة للتربينننة وال يتمتنننع بحقنننوق تنننوفير 
إمكانننات لدراسننة الحاجننات والتخطننيط إلشننباعها ولعننل صننعوبات عقنند اجتماعننات دوريننة لمشننرفي 

كاديمينا التدريب الميداني شاهًدا على ذلك، كما أكدت المقابالت مع فريق عمل التدريب الميداني أ
منننن هيئنننة التننندريس والهيئنننة المعاوننننة عنننزوف إدارة الكلينننة عنننن تيسنننير أمننناكن ومواعيننند اجتماعنننات 
التدريب بالكلية، وكذلك عزوفها عن المشاركة في هذه االجتماعات كغطاء إداري فوقي داعم لها، 

نمطينة ( متسنقة منع  ذلنك والتني نصنها " 6وقد جناءت اسنتجابات عيننة الدراسنة علنى العبنارة رقنم )
( %6،2( ذلنننك مقابنننل )%63.2البنينننة التنظيمينننة للكلينننة فننني التعامنننل منننع التننندريب" حينننث أكننند )

يعتقدون في ذلك المعوق ) إلى حد ما( بما يعكس وعي المشنرفين بالتعقيندات التنظيمينة والنمطينة 
هم فننني البنننناء التنظيمننني وأثرهمنننا علنننى الئحنننة التنفيذينننة للتننندريب المينننداني، وذلنننك نننناتج عنننن خبنننرات

المتراكمة في التدريب الميداني في كليات ومعاهد الخدمة االجتماعية وعقندهم للمقارننات فني دعنم 
( 3اإلدارة للتدريب الميداني، وما يلقى من أهمية بالغة فني تلنك الجهنات، وقند جناءت العبنارة رقنم )

لدراسنة ( منن اسنتجابات عيننة ا%27.7( حينث أبندى )2،2في الترتيب الثالث بدرجة تحقق قوية )
أن مننن المتوقننع أن يننؤثر التنندريب باسننتخدام المحاكنناة االفتراضننية سننلًبا علننى التفاعننل بننين الطننالب 
والمدربين، وأن ذلك يعد من المعوقات الفنية التي تواجه استخدام نمنوذج المحاكناة االفتراضنية فني 

بالرغم منن  ( من االستجابات عكس ذلك، وقد يرجع ذلك إلى: أنه%1.6التدريب، في حين يرى )
إدراك عينننة الدراسننة بضننرورة تطننوير أسنناليب التنندريب وأن األسنناليب المسننتخدمة نمطيننة إال أنهننم 
ينقصننهم النننوعي بمزاينننا وسنننلبيات التننندريب المينننداني باسنننتخدام نمنننوذج المحاكننناة االفتراضنننية نتيجنننة 

ألسننناليب بعننندهم عنننن الجاننننب التكنولنننوجي نظنننرا لعننندم تنننوافر دورات تدريبينننة علنننى اسنننتخدام تلنننك ا
يضنناح مميزاتهننا وسننلبياتها، وقنند جنناءت اسننتجابات عينننة الدراسننة علننى العبننارة رقننم ) ( فنني نفننس 3وا 
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( حيث 272( وبدرجة معيارية )2،7االتجاه حيث جاءت في الترتيب الخامس بدرجة تحقق قوية )
فتراضنية ( من عينة الدراسة أنه " من المتوقع أن يؤثر التدريب باسنتخدام المحاكناة اال% 31أكد )

( يتوقعنننون ذلنننك إلنننى حننند منننا، كمنننا %61.7سنننلًبا علنننى التفاعنننل بنننين الطنننالب وبعضنننهم " مقابنننل )
(  وبدرجننة معياريننة 2.6(  فنني الترتيننب السننادس  بدرجننة تحقننق متوسننطة  )7جنناءت العبننارة رقننم )

( إلى موافقتهم على أن" ضعف إدراك وحدة التدريب الميداني أهمية %77.2( حيث أشار )212)
(  وافقنوا علنى ذلنك إلنى حند %71ام نمناذج المحاكناة االفتراضنية " يعند معوقًنا فنًينا، مقابنل )اسنتخد

مننا، وقنند يرجننع ذلننك إلننى تركيننز العنناملين بوحنندة التنندريب الميننداني علننى تنفيننذ الالئحننة الحاليننة بمننا 
تتضمنه من إجراءات نمطية للتدريب وفق ساعات تندريب محندودة وفني إطنار إمكاننات مؤسسنات 

 ريب، والمناخ اإلداري القائم واإلمكانات المادية والبشرية المناحة للتدريب، وهو ما يتفق ونتائج التد
والتنني أشننارت إلننى أن بيئننة الننتعلم بمؤسسننات التنندريب تعتبننر مننن   Gamer,2001))(62)دراسننة 

يات أهم العوامنل المنؤثرة فني تمكنين الطنالب لالسنتفادة منن العملينة التدريبينة، وكنان منن بنين توصن
الدراسننة ضننرورة قيننام مؤسسننات الخدمننة االجتماعيننة بصننفة مسننتمرة بالبحننث عننن أفضننل الوسننائل 

 التدريبية لتمكين الطالب من الممارسة الميدانية بمؤسسات التدريب.
( وبدرجننة معياريننة 2،2( فنني الترتيننب السنابع بدرجننة تحقننق متوسنطة )7كمنا جنناءت العبننارة  رقنم ) 
لنننى منننوافقتهم علنننى " صنننعوبة تحوينننل معنننارف ومهنننارات إدارة (  إ% 3,77( حينننث أشنننار )276)

( عكنننس ذلنننك ، وبالنسنننبة %6,22األزمنننات بالمنظمنننات إلنننى محتنننوى إلكترونننني " فننني حنننين ينننرى )
لحسننن المطابقننة  ( فإنننه ال توجنند فننروق ذات داللننة إحصننائية عننند مسننتوى معنويننة   2الختبننار )كننا

 23.3ي الترتينب الثنامن واألخينر حينث أفناد )( فن3(، كذلك األمر كما جاءت العبنارة رقنم )1.11)
( مننننن عينننننة الدراسننننة إلننننى مننننوافقتهم علننننى أن "المننننناخ األكنننناديمي غيننننر داعننننم للتنننندريب ميننننداني %

( ، 2.1(  ينننرون عكنننس ذلنننك بدرجنننة تحقنننق متوسنننطة )%3,27إلكترونننني"  فننني حنننين ينننرى أن  )
داللنة إحصنائية عنند مسنتوى  لحسن المطابقنة  ( فإننه ال توجند فنروق ذات  2وبالنسبة الختبار )كا

 (.1.11معنوية )
وهو ما يتفنق  بالقسم،ويعكس ما سبق أن ثمة معوقات فنية عديدة الزالت تواجه التدريب الميداني 

مشننكالت متعلقننة بمؤسسننات التنندريب  حيننث وجننودمننن  (،م2113)زغلننول حسنننين  ونتننائج دراسننة
يبينننة، ونقنننص اإلمكانينننات المادينننة المينننداني ومنهنننا عننندم وجنننود تعننناون بنننين تلنننك المؤسسنننات التدر 

المهننننارات والبشننننرية داخننننل المؤسسننننات، وعنننندم تنننندريب وتأهيننننل مشننننرفي التنننندريب الميننننداني علننننى 
 والتدريبية الالزمة لتدريب الطالب. التكنولوجية
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ــاني: متطلبــات التــدريب الميــداني باســتخدام المحاكــاة االفتراضــية إلكســاب الطــالب  المحــور الث
 إدارة األزمـات الميـداني فـيات بالمنظمات التي تواجه تحديث أساليب التـدريب مهارة إدارة األزم

  011ن=
بالمناخ يبين استجابات عينة الدراسة نحو متطلبات التدريب الميداني الخاصة  (2جدول )

الالزمة الستخدام المحاكاة االفتراضية إلكساب الطالب مهارة إدارة األزمات  التدريبي
 بالمنظمات.
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 الترتيب
 % ك % ك % ك

1 
تحليننل سننياق وحنندة التنندريب الميننداني باسننتخدام 

 .SOWTأسلو  
011 0,91 1 9,0 - - 101 9,1 10,091 

* 
0 

2 
الحاجننة إلنن  ن ننر اقا ننة التنندريب عبننر الموارنن  

 ة.اإللكتروني
010 1,91 1 1,1 - - 100 9,1 11,011 

* 
1 

3 
توا ر راعات مج زة للتدريب باستخدام المحاكناة 

 اال تراضية.
91 1,11 01 1,00 - - 111 1,1 11,011 

* 
1 

4 
تننننوا ر األج ننننزة الالزمنننننة للتنننندريب باسنننننتخدام 

 المحاكاة اال تراضية.
11 1,11 01 0,01 11 1,11 091 1,0 11,01 

* 
01 

5 
برمجينننات الالزمنننة للتننندريب باسنننتخدام تنننوا ر ال

 المحاكاة اال تراضية.
11 1,11 11 1,10 1 1,1 111 1,1 11,11 

* 
01 

6 

الحاجننننة إلنننن  اختصاصننننني برمجيننننات لتصنننننميم 

البنننرامج الالزمنننة للتننندريب باسنننتخدام المحاكننناة 

 اال تراضية.

11 1,11 11 0,11 01 1,9 111 1,1 91,19 

* 
01 

7 

ير البنيننننة التحتيننننة اسننننتثارة إدارة الكليننننة لتننننو 

بسنرعة عالينة ومراعناة نصنيب  لوجود اإلنترننش

 القسم من ا

11 1,11 11 1,11 - - 111 1,1 11.11 

* 
00 

8 
النمنننرل النننداعم لنمننناذج التننندريب  بنننناء اإللنننار

 باستخدام المحاكاة اال تراضية.
11 1,11 11 1,11 09 0,01 111 1,1 11,11 

* 
01 

9 
اسنننتخدام  التننندريل علننن تأهينننل أعضننناء هيئنننة 

 نماذج المحاكاة اال تراضية  ي التدريب
19 1,11 11 1,11 01 1,9 119 1,1 19,11 

* 
01 

11 
تأهينننل الم نننر ين علننن  كيفينننة تننندريب الطنننال  

 باستخدام المحاكاة اال تراضية.
11 11.1 01 1,01 1 9,0 191 1,1 11,011 

* 
1 

11 
كفناءات عالينة  ذولتأكيد انتقاء م ر ين تدريب 

 الميداني.طة التدريب داخل خري
19 1,11 11 1,11 - - 119 1,1 11,91 

* 
1 

12 

االسنننتعانة بالمتخصصنننين لوضننن  خطننن  تننندريب 

 Technologyميداني مرتكزة إل  التكنولوجيا.

Based plans 

91 1,11 01 1,00 - - 111 1,1 11,011 
* 

1 

13 
ن نننر اقا نننة تكنولوجينننا التننندريب المينننداني بنننين 

 التدريبية. الم اركين  ي العملية
10 0,11 11 9,10 - - 110 1,1 11,11 

* 
01 

14 

 المينننداني للتخطننني اسنننتثارة مؤسسنننة التننندريب 

التدريبينننة التننني الت ننناركي لطن نننطة والبنننرامج 

 توجه للطال 

10 1,11 11 1,11 - - 110 1,1 11,11 

* 
1 

15 

تحقينن  اقا ننة التنندريب  نني خدمننة المجتمنن  مننن 

ال  بننننين خننننالا ن ننننر الج ننننود المؤسسننننية للطنننن

 أعضاء المجتم  المحلي

11 1,11 11 1,11 - - 111 1,1 11,11 

* 
9 

16 

التنسنننني  اإلعالمنننني بمننننا يضننننمن ن ننننر نمنننناذج 

الطنننال  المتننندربين باسنننتخدام أسنننلو  المحاكننناة 

 اال تراضية

91 1,91 01 1,9 - - 111 9,1 11,011 

* 
1 

 2 ـــــــ ـــــــ 2266 4461 5265 95 23215 389 71221 1196 المجموع
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، والرتنب 2كنايوضنح القنوة المعيارينة، ومتوسنطات األوزان المرجحنة،  السنابق النذيبتحليل الجدول 
الالزمنة  بالمنناخ التندريبيالستجابات عينة الدراسنة علنى بعند متطلبنات التندريب المينداني الخاصنة 

 يتضح اآلتي:الستخدام المحاكاة االفتراضية إلكساب الطالب مهارة إدارة األزمات بالمنظمات 
بننين اسننتجابات عينننة الدراسننة حننول  1،11فننروق ذات داللننة إحصننائية عننند مسننتوى معنويننة وجننود 

 جميع عبارات البعد، وفيما يلي توضيح لذلك: 
(، حيث 2،6( جاءت في الترتيب األول بين عبارات البعد، وبدرجة تحقق قوية )1أن العبارة رقم )

سننة بالموافقننة علننى أن " تحليننل سننياق وحنندة التنندريب ( مننن عينننة الدرا%62،1جنناءت اسننتجابات )
" يعد أهم المتطلبات المتعلقة بالمنناخ التندريبي فني حنين ينرى  SOWTالميداني باستخدام أسلوب 

( من عينة الدراسة ذلك )إلنى حند منا(، وقند يرجنع ذلنك إلنى وعني مشنرفي التندريب بأهمينة 1.6%)
ات قوينة ومحكمنة لدراسنة تقينيم ذاتني باسنتخدام وضرورة توافر رؤية ورسالة للقسم في ضوء مخرجن

لقسننم الخدمننة االجتماعيننة وتنميننة المجتمننع ممننا يننؤثر SOWT تحليننل السننياق المؤسسنني الربنناعي
( فنني الترتيننب الثنناني 2بالتبعيننة علننى التنندريب الميننداني ومكوناتننه، فنني حيننين جنناءت العبننارة رقننم )

مننن عينننة الدراسننة يننرون أن" الحاجننة ( %2,63( حيننث جنناءت اسننتجابة )2.6بدرجننة تحقننق قويننة )
إلى نشر ثقافة التدريب عبر المواقع اإللكترونينة " يعند مطلًبنا هاًمنا السنتخدام المحاكناة االفتراضنية 

( يعتقدون ضرورة توفير ذلك المتطلب ) إلنى حند منا(، ويعكنس %6.2في التدريب، في حين أن )
ي للتنندريب الميننداني فنني عالقتننه بثقافننة ذلننك وعنني القننائمين علننى التنندريب بضننعف المننناخ األكنناديم

( فنني الترتيننب الثالننث بدرجننة تحقننق قويننة 13التنندريب عبننر اإللكتروننني، كمننا جنناءت العبننارة رقننم )
( مننن عينننة الدراسننة مؤكنندة علننى أن" التنسننيق اإلعالمنني %61.7( حيننث جنناءت اسننتجابات)2،2)

ة االفتراضنية" يعند مطلًبنا هاًمنا بما يضمن نشر نماذج الطالب المتدربين باستخدام أسلوب المحاكا
( يرون ذلك إلى حند منا، %6.7الستخدام أسلوب المحاكاة االفتراضية في التدريب، في حين أن )

وقد يرجع ذلك إلى صعوبة عقد اجتماعات دورينة منع مشنرفي التندريب إلطالعهنم علنى كنل جديند 
التنسننيقية ووحنندة التنندريب  فنني الخطننة التدريبيننة أو تعننديلها،  كمننا يعكننس ذلننك قصننور قنندرات القسننم

 الميداني أمام التبعية إلدارة الكلية. 
( متسنقة منع العبنارة السنابقة ومؤكندة علنى 6وقد جاءت استجابات عينة الدراسة علنى العبنارة رقنم )

( علنى أهمينة مطلنب" تنوافر قاعنات مجهنزة للتندريب باسنتخدام المحاكناة %22.3ذلك حيث أشنار )
( يرونننه هاًمننا إلننى حنند مننا، كمننا جنناءت العبننارة فنني الترتينننب %11.7االفتراضننية " فنني حننين أن )

(، وقند يرجنع ذلنك إلنى تركنز مواقنع القينادة فني 2.2الرابع بين عبارات البعد، وبدرجنة تحقنق قوينة )
األقسننام التربويننة وتجنناهلهم لحقننوق القسننم مننن قاعننات اجتماعننات مناسننبة وحجننرة خاصننة بالتنندريب 
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قسننام ، فضننال عننن ضننعف القنندرات التفاوضننية لنندى  بعننض ممثلنني الميننداني مقارنننة بغيننره مننن األ
 القسم بعضوية لجان الكلية.

( حينث أشنار حينث 2.2( في الترتيب الخامس، وبدرجنة تحقنق قوينة )12وقد جاءت العبارة رقم ) 
( منن عيننة الدراسنة إلنى أهميننة مطلنب " االسنتعانة بالمتخصصنين لوضنع خطننط %22.3أوضنح )

فنني حننين أن   Technology Based Trainin "إلننى التكنولوجيننا تنندريب ميننداني مرتكننزة 
( منننن عيننننة الدراسنننة ينننرون ذلنننك إلنننى حننند منننا، وقننند يرجنننع ذلنننك إلنننى قصنننور قننندرات إدارة 11.7%)

التنندريب عننن تقنندير االحتياجننات التكنولوجيننة الالزمننة للمنندربين ممننا يعننني الحاجننة إلننى االسننتعانة 
رًرا آخنننر أال وهنننو قلنننة اإلمكانينننات الالزمنننة لدراسنننة بالمتخصصننين فننني هنننذا المجنننال منننع مراعننناة مبننن

وتقنندير االحتياجننات التدريبيننة التكنولوجينننة، وكننذلك عنندم وجننود وحننندة للتنندريب والتطننوير وضنننمان 
الجودة يسنتفاد منهنا فني وضنع وصنياغة خطنط لتطنوير التندريب وعقند دورات تندريب للنراغبين منن 

 مشرفي التدريب الميداني.
 26.2( حينث أشنار )2،2( فني الترتينب السنادس بدرجنة تحقنق قوينة )11) كما جاءت العبنارة رقنم

( مننننن عينننننة الدراسننننة بالموافقننننة علننننى مطلننننب " تأهيننننل المشننننرفين علننننى كيفيننننة تنننندريب الطننننالب %
( من عينة الدراسة ذلنك إلنى حند منا، وهنو %17.6(باستخدام المحاكاة االفتراضية، في حين يرى 

حتياجننات المشننرفين مننن مهننارات التنندريب المرتكننز علننى مننا يعكننس أن ثمننة ضننرورة  إلننى دراسننة ا
التكنولوجيننا ومراعنناة منندى إمكانيننة قنندرات مؤسسننات التنندريب علننى المشنناركة فنني تطننوير التنندريب 
المينننداني إذا منننا تنننم تعنننديل الئحنننة التننندريب وتطويرهنننا، وذلنننك بعننند انتقننناء ألفضنننل المنننوارد البشنننرية 

 تدريب الميداني وخاصة أسلوب المحاكاة االفتراضية. المؤهلة الستيعاب األنماط التكنولوجية لل
( مؤكندة علنى اسنتجابات عيننة الدراسنة 11وقد جاءت استجابات عينة الدراسة علنى العبنارة رقنم ) 

علننى العبننارة السننابقة، حيننث جنناءت فنني الترتيننب السننابع بننين عبننارات البعنند  بدرجننة تحقننق قويننة ) 
موافقتهم على أهمية مطلب" تأكيند انتقناء  مشنرفي ( من عينة الدراسة %2,37( حيث أبدى )2،3

( مننن عينننة %27.2تنندريب ذوى كفنناءات عاليننة داخننل خريطننة التنندريب الميننداني " فنني حننين أن )
الدراسة يرون عكس ذلك، وقد يرجع ذلك إلى أهمية فهم آليات التخطيط اإلداري بالنسنبة لكنل منن 

شرفين وحسن توظيف قدراتهم بعد اكتشافها جيدا، المسئولين بوحدة التدريب الميداني في انتقاء الم
 وكذلك المؤسسات ودورها في ترشيح مشرفي التدريب الميداني.

(، حينث أبندى 2.3( في الترتيب الثامن، وبدرجة تحقنق قوينة أيًضنا )17في حين جاءت العبارة ) 
الميننداني  ( مننن عينننة الدراسننة مننوافقتهم علننى أهميننة مطلننب " اسننتثارة مؤسسننة التنندريب % 33.3)

( مننن 7,62للتخطننيط التشنناركي لألنشننطة والبننرامج التدريبيننة التنني توجننه للطننالب" فنني حننين يننرى )
عينننة الدراسننة الحاجننة إلننى ذلننك المتطلننب إلننى حنند مننا  وهننو مننا يعكننس أن ثمننة تفنناؤال فنني إمكانيننة 
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ريب قدرات مؤسسنات التندريب علنى التخطنيط التشناركي جنًبنا إلنى جننب منع المعنينين بتطنوير التند
الميداني وتضمينه برامج واستراتيجيات تدريب أكثر مواكبة لمتطلبنات الممارسنة المهنينة المعاصنرة 

 للخدمة االجتماعية.
( 2,37( حينث أبندى ) 2.3( في الترتيب العاشر، وبدرجة تحقنق قوينة )7كما جاءت العبارة رقم )

زمننننة للتنننندريب باسننننتخدام مننننن عينننننة الدراسننننة مننننوافقتهم علننننى أهميننننة مطلننننب "تننننوافر البرمجيننننات الال
( مننن عينننة الدراسننة الحاجننة إلننى ذلننك المتطلننب إلننى 7,61المحاكنناة االفتراضننية " فنني حننين أبنندى )

حننند منننا، وقننند يرجنننع ذلنننك إلنننى وعننني المبحنننوثين بمبننندأ مهنننني هنننام وهنننو مبننندأ االسنننتعانة بنننالخبراء 
( بدرجننة 3م )والمتخصصننين كوسننطاء للتغييننر، وقنند جنناءت فنني  الترتيننب الحننادي عشننر العبننارة رقنن

( منن عيننة الدراسنة منوافقتهم علنى أهمينة مطلنب " اسنتثارة 3,33( حينث أبندى ) 2.3تحقق قوينة )
إدارة الكلية لتوفير البنية التحتية لوجنود  اإلنترننت بسنرعة عالينة ومراعناة نصنيب القسنم منهنا " فني 

يرجنع ذلنك إلنى  ( من عينة الدراسة الحاجة إلنى ذلنك المتطلنب إلنى حند منا، وقند6,66حين أبدى )
وعي المبحوثين بضعف البنية التحتية بالكلية وخاصة فيما يتعلق بنصيب القسم منها مادينا كعندم 

 تخصيص حجرة لوحدة التدريب الميداني  وال قاعة لعقد االجتماعات.
حينننث أبننندى  (2.7( فننني الترتينننب الثالنننث عشنننر بدرجنننة تحقنننق قوينننة )6كمنننا جننناءت العبنننارة رقنننم )

لدراسنننة منننوافقتهم علنننى أهمينننة مطلنننب " تأهينننل أعضننناء هيئنننة التننندريس علنننى ( منننن عيننننة ا2,73)
( منننن عيننننة الدراسنننة 6,67اسنننتخدام نمننناذج المحاكننناة االفتراضنننية فننني التننندريب " فننني حنننين أبننندى )

الحاجة إلى ذلك المتطلب إلى حد ما، ويعد المناخ األكاديمي مواتيا لتلك الفرصة حيث يوجد قسم 
بعنند مراعنناة تكثننف االتصنناالت وتبننادل النندعم الفننني والمننادي بننين األقسننام لتكنولوجيننا التعلننيم وذلننك 

 لبناء القدرات التكنولوجية ألعضاء هيئة التدريس بالقسم.
" الحاجنة ( ونصنها2.7قوينة ) وبدرجة تحقنقالترتيب الرابع عشر،  ( في3) العبارة رقموقد جاءت  

باسنتخدام المحاكناة االفتراضنية " كمنا إلى اختصاصني برمجينات لتصنميم البنرامج الالزمنة للتندريب 
، ونصنها" بنناء (2.6( فني الترتينب الخنامس عشنر وبدرجنة تحقنق متوسنطة )2جاءت العبنارة رقنم )

رقم  جاءت العبارةاإلطار النظري الداعم لنماذج التدريب باستخدام المحاكاة االفتراضية " في حين 
" تننوافر األجهننزة (، ونصننها1.2طة )متوسنن( فنني الترتيننب السننادس عشننر واألخيننر بدرجننة تحقننق 7)

 الالزمة للتدريب باستخدام المحاكاة االفتراضية ".
  (% 22.71وفيمننا يتصننل بالبعنند ككننل فإنننه قنند جنناء فنني المسننتوى القننوي بنسننبة مئويننة إجمالينننة )

بمتوسنط حسنابي (، و 7171( من أصل درجة معيارينة متوقعنة أو مثالينة )7731ودرجة معيارية )
ا يعكننننس متطلبننننات تطننننوير أكثننننر إلحاًحننننا فيمننننا يتعلننننق باسننننتخدام المحاكنننناة ممنننن (72.72مننننرجح )

 (66)(2111دراسنة )أحمند فنارق( ) وهو ما يتفنق ونتنائج  االفتراضية للتدريب على إدارة األزمات
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والتي أشارت إلى أن اتجاهات الطالب والمشرفين نحو االعتماد على التدريب اإللكترونني بنوعينه 
والتني   (67)(Barbara Stan forth, 2012من متوسنطة القنوة، ودراسنة )المتنزامن وغينر المتنزا

أوصت بضرورة االهتمام باستخدام األساليب الحديثة فني اإلشنراف علنى طنالب التندريب المينداني 
 كاإلنترنت.
ستخدام المتصلة بالطالب المتدرب اليبين استجابات عينة الدراسة نحو المتطلبات  (9جدول )

 ضية في التدريب الميداني إلكساب الطالب مهارة إدارة األزمات بالمنظمات.المحاكاة االفترا
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 الترتيب
 % ك % ك % ك

1 
الطنال  علن  التندريب  عمل لتأهيلورش  عقد

 عل  نموذج المحاكاة اال تراضية
91 1,91 01 1,9 - - 111 9,1 11,011 * 0 

2 
تحويننل   نني عمليننةتحفيننز الطننال  الم نناركين 

 محتو  العملية التدريبية إلكترونيتا
91 1,11 01 1,00 - - 111 1,1 11,011 * 1 

3 

تنمية وعي الطال  بأهمية التندريب باسنتخدام 

نمننوذج المحاكنناة اال تراضنني  نني إدارة أزمننات 

 المنممات

11 1,11 11 9,11 1 9,0 111 1,1 11,19 * 1 

4 
م ننارات الطننال   نني  عمننل لتنميننةعقنند ورش 

 التعامل م  اإلنترنش
11 1,11 11 10 11 1,11 111 9,0 11,1 ** 1 

5 
لتقييم الطال  تتناسب من  نمنام تصميم نماذج 

 .التدريب باستخدام المحاكاة اال تراضية
19 1,19 11 1,11 01 1,01 110 1,0 11,11 * 1 

6 

ميم نمنناذج ا تراضننية تجريبيننة باسننتخدام تصنن

المحاكنننناة اال تراضننننية وإدارة التفاعننننل بننننين 

 الطال  والمدربين.

11 1,11 11 1,11 - - 111 1,1 11.11 * 1 

7 
إعنننداد نمننناذج ا تراضنننية تجريبينننة باسنننتخدام 

 الطال بين المحاكاة اال تراضية 
91 1,11 01 1,00 - - 111 1,1 11,011 * 1 

8 

كننننننناة اال تراضننننننننية بننننننننالمقررات إدراج المحا

النمرية لتقديم المعنار  الالزمنة للطنال  عنن 

 المحاكاة اال تراضية

11 9,11 11 1,10 1 1,1 119 1,1 01,11 * 1 

 3 ـــــــــــــ ــــــ 2254 2135 629 58 32213 269 61217 513 المجموع 

 
، والرتنب 2كناألوزان المرجحنة، بتحليل الجدول السنابق النذي يوضنح القنوة المعيارينة، ومتوسنطات ا

سنننتخدام المحاكننناة المتصنننلة بالطالنننب المتننندرب الالسنننتجابات عيننننة الدراسنننة علنننى بعننند المتطلبنننات 
 االفتراضية في التدريب الميداني إلكساب الطالب مهارة إدارة األزمات بالمنظمات يتضح اآلتي:

عبارات البعد الثناني منن  حول معظم 1،11فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية وجود 
متطلبنننننات تطنننننوير التننننندريب المينننننداني المتصنننننلة بالطالنننننب المتننننندرب السنننننتخدام أسنننننلوب المحاكننننناة 

 وفيما يلي توضيح لذلك:  ،بالمنظماتإلكساب الطالب مهارة إدارة األزمات  االفتراضية
(، حيننث 2،6( فنني الترتيننب األول بننين عبننارات البعنند، وبدرجننة تحقننق قويننة )1مجننيء العبننارة رقننم )
( مننننن عينننننة الدراسننننة بالموافقننننة علننننى أن "عقنننند ورش عمننننل  لتأهيننننل %61،7جنننناءت اسننننتجابات )

الطنننالب علنننى التننندريب علنننى نمنننوذج المحاكننناة االفتراضنننية " يعننند أهنننم المتطلبنننات أهنننم المتطلبنننات 
( من عينة الدراسة ذلك )إلى حد ما(، وقند يرجنع %6.7المتعلقة بالطالب المتدرب في حين يرى )

ك إلى وعي مشرفي التدريب بأهمية وضرورة ورش العمل كأساس النخنراط الطنالب فني أنشنطة ذل
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( فنني 2التنندريب وبرامجننه المسننتهدفة خاصننة البننرامج التطويريننة الجدينندة، كمننا جنناءت العبننارة رقننم )
( منننن عيننننة الدراسنننة بأهمينننة %3,22( حينننث أشنننار )2.2الترتينننب الثننناني، ( بدرجنننة تحقنننق قوينننة )

في حين  الطالب المشاركين في  عملية تحويل محتوى العملية التدريبية إلكترونًيا" تحفيزمطلب " 
( من عينة الدراسنة يعتقندون ضنرورة تنوفير ذلنك المتطلنب ) إلنى حند منا( بمنا يعكنس %11.7أن )

 تدريب اإللكترونية.الوعيهم بضرورة التحفيز لحث الطالب على االنضمام ألنشطة 
( %77.2(، حيننث أفنناد )2.7الترتيننب الخننامس بدرجننة تحقننق قويننة ) ( فنني6وجنناءت العبننارة رقننم ) 

تنمينة وعني الطنالب بأهمينة التندريب باسنتخدام نمنوذج المحاكناة من عيننة الدراسنة بأهمينة مطلنب" 
( منن عيننة الدراسنة ينرون بأهميننة %72.6" فني حننين أن ) االفتراضني فني إدارة أزمنات المنظمنات

ذلننك إلننى ضننعف وعنني المشننرفين بكيفيننة اسننتخدام نمنناذج ذلننك المطلننب )إلننى حنند مننا(، وقنند يرجننع 
المحاكنناة فنني التنندريب وأهميتهننا خاصننة فنني إكسنناب الطننالب مهننارة إدارة األزمننات، ومننا تننوفره مننن 
وقننت وجهنند، ومننا تتضننمنه مننن جوانننب أخالقيننة فنني الممارسننة، فضننال عننن الجوانننب المهنيننة التنني 

 لى نماذج واقعية فعلية في المنظمات.يتعذر معها إكساب بالطالب مهارة إدارة األزمات ع
( حينث 1.6( فقد جاءت في الترتيب السنابع، بدرجنة تحقنق متوسنطة )7وفيما يتصل بالعبارة رقم) 

عقد ورش عمل لتنمية مهارات الطالب “( من عينة الدراسة موافقتهم على متطلب %22.3أبدى )
ذلننك )إلننى حند مننا(، كمننا أنننه ال ( منوافقتهم علننى %71فني التعامننل مننع اإلنترننت" فنني جننين أبنندى )

(، وقننند يرجنننع ذلنننك إلنننى ضنننبابية 1.11توجننند فنننروق ذات داللنننة إحصنننائية عنننند مسنننتوى معنوينننة )
اسننتراتيجيات التنندريب علننى المهننارات التكنولوجيننة وتبنناين إدراك المبحننوثين نحننو أهمهننا فنني تحقيننق 

( والتننني جننناءت فننني 7) أهنننداف التننندريب باسنننتخدام المحاكننناة االفتراضنننية، وهنننو منننا أكدتنننه العبنننارة
( منن عينننة الدراسننة %26.3( حيننث وافننق )1.2الترتينب الثننامن واألخينر، وبدرجننة تحقننق ضنعيفة )

علننننى متطلننننب" تصننننميم نمنننناذج لتقيننننيم الطننننالب تتناسننننب مننننع نظننننام التنننندريب باسننننتخدام المحاكنننناة 
( بالموافقننننة علننننى ذلننننك المتطلننننب)إلى حنننند مننننا( كمننننا أفنننناد %77.2االفتراضننننية" فنننني حننننين أفنننناد )

( من عينة الدراسة بعدم أهمية ذلك المتطلب، وقد يرجع ذلنك إلنى تبناين اتجاهنات عيننة 13.2%)
الدراسننة نحننو نمنناذج تقيننيم التنندريب األكثننر مالئمننة للمهننارات التكنولوجيننة وانعكاسننها علننى مهننارات 

 التدريب المستهدفة.
(،  % 27.32ماليننة )وفيمننا يتصننل بالبعنند ككننل فإنننه قنند جنناء فنني المسننتوى القننوي بنسننبة مئويننة إج

متوسنط حسنابي (، وب2721( من أصل درجة معيارية متوقعة أو مثالية )2167وبدرجة معيارية )
( ممنا يعكنس متطلبنات أكثنر إلحاحنا فيمنا يتعلنق باسنتخدام 2.32بدرجة تحقق)(، و 21.66مرجح )

 Barbara Stanدراسنة )المحاكاة االفتراضية للتدريب على إدارة األزمنات وهنو منا يتفنق ونتنائج 
forth, 2012 والتي أوصنت بضنرورة االهتمنام باسنتخدام األسناليب الحديثنة فني اإلشنراف علنى  )
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( إلنننى أن 2117طنننالب التننندريب المينننداني كاإلنترننننت، كمنننا أكننندت دراسنننة )سنننالمة عبننند العظنننيم، 
المحاكنناة بننالكمبيوتر تسنناعد فنني ترجمننة سياسننة وأهننداف المدرسننة بطريقننة كميننة تننؤدي إلننى تسننهيل 

ليننة صنننع القننرار مننن خننالل تننوافر المعلومننات الضننرورية التخنناذ القننرار، وتننؤدي المحاكنناة إلننى عم
 االرتقاء بكفاءة المتدربين في كيفية صنع القرار.

يبين استجابات عينة الدراسة نحو متطلبات التدريب الميداني المتصلة بالمشرف  (5جدول )
 لطالب مهارة إدارة األزمات بالمنظمات:)المدرب( الستخدام المحاكاة االفتراضية إلكساب ا
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 الترتيب
 % ك % ك % ك

1 
الحاسنننب  مننن  ج ننناز إجنننادة التعامنننل

 اآللي
011 0,91 1 9,0 - - 101 9,1 10,091 * 0 

2 
الخاصنة نمم الت ن يل  إجادة استخدام

 بالحاسب
010 1,91 1 1,1 - - 100 9,1 11,011 * 1 

3 
 علن محركنات البحنث  إجادة استخدام

 االنترنش
11 1,11 01 1,01 1 9,0 191 1,1 11,011 * 00 

4 
التسننجيل  نني المنتننديات  الننتمكن مننن

 عل  االنترنش
19 1,11 11 1,11 - - 119 1,1 11,91 * 01 

5 
 مننن  ج ننناز م نننارات التعامننلاكسننابه 

 الحاسب اآللي
91 1,11 01 1,00 - - 111 1,1 11,011 * 01 

6 

التخطي  للتمكين التكنولوجي للطالب   

وسنننننائل  علننننن  اسنننننتخدامبالتننننندريب 

تنننندريب التواصننننل االلكتروننننني  نننني 

 .الطال 

91 1,91 01 1,9 - - 111 9,1 11,011 * 1 

7 

   التكنولوجينننة لتحقيننن بنننناء القننندرات 

لتندريب استخدام وسائ  متعنددة  ني ا

 اإللكتروني.

011 0,91 1 9,0 - - 101 9,1 10,091 * 1 

8 

نمنننننم  إلكسنننننا  م ننننناراتالتخطننننني  

الم نينننة المعلومنننات  ننني الممارسنننة 

واسنننننننتخراج الفائننننننندة  اال تراضنننننننية

 المرجوة من ا

010 1,91 1 1,1 - - 100 9,1 11,011 * 1 

9 

إكسا  الم ر  م ارة إدارة الحنوار 

يننة مننن أاننناء عننرم المننادة اإللكترون

 خالا المحاكاة 

91 1,91 01 1,9 - - 111 9,1 11,011 * 1 

11 

وتحليننل  علنن  شننر رنندرة الم ننر  

م نننارات إدارة األزمنننات بالمنممنننات 

 للطال  من خالا عرم المحاكاة 

91 1,11 01 1,00 - - 111 1,1 11,011 * 9 

11 

اسننننننتخدام المحاكنننننناة  الننننننتمكن مننننننن

اال تراضننية  نني تنندريب الطننال  علنن  

 األزمة  تحديد

91 1,91 01 1,9 - - 111 9,1 11,011 * 1 

12 

استخدام المحاكناة  الم ر  منتمكن 

 علنن اال تراضننية  نني تنندريب الطننال  

 م ارة جم  المعلومات عن األزمة 

91 1,91 01 1,9 - - 111 9,1 11,011 * 1 

13 

اسننننننتخدام المحاكنننننناة  الننننننتمكن مننننننن

علن  م نارة  م اال تراضية  ني تندريب

 ار اتخاذ القر

11 1,11 11 1,11 - - 111 1,1 11 * 01 

14 

تمكن الم ر  من استخدام المحاكناة 

علن  م نارة  م اال تراضية  ني تندريب

 التنبؤ بم ور األزمة 

11 1,11 11 9,11 1 9,0 111 1,1 11,19 * 01 

 1.11 1 01.11 091 11.11 0119 المجموع  
1111 1.11 

 0 ــــــ ـــــــ
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، والرتنب 2كنايوضنح القنوة المعيارينة، ومتوسنطات األوزان المرجحنة،  ق النذيالسناببتحليل الجدول 
السننننتجابات عينننننة الدراسننننة علننننى بعنننند متطلبننننات تطننننوير التنننندريب الميننننداني باسننننتخدام المحاكنننناة 

  االفتراضية إلكساب الطالب مهارة إدارة األزمات بالمنظمات يتضح اآلتي:
( بنين 1،11داللة إحصنائية عنند مسنتوى معنوينة ) باستقراء الجدول السابق تبين وجود فروق ذات

استجابات عينة الدراسة حول جميع عبارات البعند األول منن متطلبنات التندريب المينداني المتصنلة 
 ( الستخدام أسلوب المحاكاة االفتراضية، وفيما يلي توضيح لذلك: )المدرببالمشرف 

( %62،1)أفناد ( حينث 2.6حقنق قوينة )( فني الترتينب األول، وبدرجنة ت1فقد جناءت العبنارة رقنم )
مع جهاز الحاسب اآللي " للمشرف في حنين ينرى  إجادة التعاملمن عينة الدراسة بأهمية مطلب" 

( من عينة الدراسة بأهمية ذلك المطلنب بالمشنرف المندرب )إلنى حند منا(، وقند يرجنع ذلنك 1.6%)
واسننتيعاب اسننتخدامها عمومننا،  إلنى وعنني مشننرفي التنندريب بضننرورة مننواكبتهم للتغيننرات التكنولوجيننة

 وفي نطاق الخدمة االجتماعية واستخدمها في مجال التدريب بوجه خاص.
(، حيننننث جنننناءت 2.6( فنننني الترتيننننب الثنننناني، وبدرجننننة تحقننننق قويننننة )3العبننننارة رقننننم ) كمننننا جنننناءت 

( مننن عينننة الدراسننة بالموافقننة علننى أهميننة مطلننب " بننناء القنندرات التكنولوجيننة %62،1)اسننتجابات 
حنننين جننناءت  المننندرب فنننيقينننق اسنننتخدام وسنننائط متعنننددة فننني التننندريب اإللكترونننني." للمشنننرف لتح

( مننن عينننة الدراسننة بالموافقننة علننى أهميننة ذلننك المطلننب لمشننرفي التنندريب )إلننى %1.6اسننتجابات )
حنند مننا(، وقنند يرجننع ذلننك إلننى وعنني المبحننوثين بأهميننة بننناء القنندرات التكنولوجيننة ونظننم المعلومننات 

 مل معها.وآليات التعا
(، حينننننث أفننننناد 2.6( فننننني الترتينننننب الثالنننننث، وبدرجنننننة تحقنننننق قوينننننة )2وقننننند جننننناءت العبنننننارة رقنننننم ) 
نظنم التشنغيل الخاصنة  إجنادة اسنتخدام( من عينة الدراسنة بالموافقنة علنى أهمينة مطلنب" 2,63%)

 )إلنى( من عينة الدراسنة بأهمينة ذلنك المتطلنب %6.2بالحاسب" لمشرفي التدريب، في حين أفاد )
ما(، بما يعكس وعي المشرفين بأهمينة التندريب علنى أنظمنة تشنغيل الحاسنب اآللني وتوظيفهنا  حد

 الميداني. في للتدريب
(، حيننث أكنند 2.6( فقنند جنناءت فنني الترتيننب الرابننع، وبدرجننة تحقننق قويننة )2وفيمننا يتصننل بالعبننارة )

مشنرفين مهنارات ( من عينة الدراسة بالموافقة على أهمية متطلب " التخطيط إلكساب  ال63.2%)
نظننم المعلومننات فنني الممارسننة المهنيننة االفتراضننية واسننتخراج الفائنندة المرجننوة منهننا " فنني حننين أكنند 

( من عينة الدراسة بأهمية ذلك المتطلب )إلى حد منا(، وقند يرجنع ذلنك إلنى حتمينة وضنع 6.2%)
ة وضننبط خطننط لتنندريب المشننرفين المنندربين علننى نظننم المعلومننات باعتبارهننا مننن أساسننيات حوكمنن

 معايير األداء المهني وسرعة تداول البيانات الكمية والكيفية المتعلقة باألخصائي االجتماعي.
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( مؤكندة لنتنائج العبنارة السنابقة ومتسنقة معهنا، 6وقد جاءت استجابات عينة الدراسنة علنى العبنارة )
كينننند وتأ(، 2.6حيننننث جنننناءت فنننني الترتيننننب الخننننامس بننننين عبننننارات البعنننند، وبدرجننننة تحقننننق قويننننة )

( من عينة الدراسة على أهمية متطلب" إكساب المشرف مهارة إدارة الحوار أثناء عرض 61.7%)
( يننرون ذلننك المتطلننب %6.7المننادة اإللكترونيننة مننن خننالل المحاكنناة االفتراضننية " فنني حننين أن )

 هاًما )إلى حد ما(.
(، حيننث أكنند 2.6)( " فقنند جنناءت فنني الترتيننب السننادس، وبدرجننة تحقننق قويننة11أمننا العبننارة رقننم )

اسنتخدام المحاكناة االفتراضنية فني  النتمكن منن( من عينة الدراسنة علنى أهمينة متطلنب " 61.7%)
( مننن عينننة الدراسننة %6.7تنندريب الطننالب علننى مهننارة تحدينند األزمننة بالمنظمننات" فنني حننين أن )

ة كأسناس يرونه هاما )إلى حد م(، وقد يرجع ذلك إلى وعني المبحنوثين بأهمينة مهنارة تحديند األزمن
 في مرحلة التدخل المهني في األزمات خاصة باستخدام المحاكاة االفتراضية.

( %61.7( حينث أكند )2.6( في الترتيب السابع، وبدرجة تحقنق قوينة)12وقد جاءت العبارة رقم )
مننن عينننة الدراسننة بأهميننة متطلننب " تمكننن المشننرف مننن اسننتخدام المحاكنناة االفتراضننية فنني تنندريب 

( يرونه هاًما )إلى %6.7ارة جمع المعلومات عن األزمة بالمنظمات، مقابل أن )مه علىالطالب 
دراسنة احتياجنات المشنرفين منن مهنارات التندريب علنى  ضرورة إلىحد ما، وهو ما يعكس أن ثمة 

 األزمات.استخدام المحاكاة االفتراضية في مجال التدخل المهني في 
( موافقتهم على %3,22( حيث أبدى )11لعبارة رقم)وهو ما أكدته استجابات عينة الدراسة على ا

متطلننب" قنندرة المشننرف علننى شننرح وتحليننل مهننارات إدارة األزمننات بالمنظمننات للطننالب مننن خننالل 
وقد جاءت فني الترتينب التاسنع  ذلك،( يرون عكس %11.7عرض المحاكاة االفتراضية " مقابل )

ذلننك إلننى أهميننة فهننم مشننرفي التنندريب  (، وقنند يرجننع2.2قويننة ) وبدرجننة تحقننقبننين عبننارات البعنند، 
المهني آليات إكساب الطالب مهارة استخدام المحاكاة االفتراضنية فني نطناق تقندير موقنف األزمنة 

 والتخطيط للتدخل المهني في ضوء صور أو فيديوهات تبرز موقف األزمة.
تحقننق قويننة  ( فنني الترتيننب الثالننث عشننر بننين عبننارات البعنند، وبدرجننة16ولقنند جنناءت العبننارة رقننم )

(  مننن عينننة الدراسننة مننوافقتهم علننى متطلننب " تمكننن المشننرف مننن %33.3( حيننث أشننار ) 2.3)
استخدام المحاكاة االفتراضنية فني تندريب الطنالب علنى مهنارة اتخناذ القنرار بالمنظمنات " فني حنين 

( مننن عينننة الدراسننة يننرون بأهميننة ذلننك المتطلننب )إلننى حنند مننا(، ولقنند جنناءت العبننارة %66.6أن )
( حيننث أفنناد) 2.3( فنني الترتيننب الرابننع عشننر واألخيننر فنني بعنندها، وبدرجننة تحقننق قويننة )17رقننم)
( من عيننة الدراسنة بأهمينة متطلنب " تمكنن المشنرف منن اسنتخدام المحاكناة االفتراضنية فني 2,77

( مننن عينننة 6,72تنندريب الطننالب علننى مهننارة التنبننؤ بظهننور األزمننة بالمنظمننات " فنني حننين أفنناد )
 همية ذلك المتطلب ) إلى حد ما(.الدراسة بأ
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،  (% 61.37وفيمننا يتصننل بالبعنند ككننل فإنننه قنند جنناء فنني المسننتوى القننوي بنسننبة مئويننة إجماليننة )
بمتوسنط حسنابي ( و 1261(  من أصل درجة معيارينة متوقعنة أو مثالينة )1317ودرجة معيارية )

فيمنا يتعلنق باسنتخدام (، مما يعكس متطلبات أكثر إلحاحنا 2.32بدرجة تحقق ) (،13.66مرجح )
 Cristina ) المحاكاة االفتراضية للتدريب على إدارة األزمات، وتتفنق منع نتنائج هنذا البعند دراسنة

& Other, 2009) (63)الالزمة اإلدارية المهارات إكساب العاملين  والتي  أشارت إلى ضرورة 
 إدارة األزمات ليتمكنوا من  هموتهيئت العاملين كفاءة لرفع األزمات فضال عن أهمية التدريب إلدارة

والتني (67) ( Hutchins & Jiawang, 2010 ) ، ودراسنة المنظمنة تواجنه التني التنظيمينة
 الخاصنة المعلومنات جمينع تنوفير علنى تعمنل معلوماتينة بياننات قاعندة أشارت إلى ضرورة إنشناء

والتني  ( John, 2012 ) ، دراسنةةالتنظيمين األزمنات إدارة فني القنرار لمسناعدة متخنذ بالمنظمنة
 إدارة وبنين البشنرية المنوارد تنمينة عوامنل كأحند التندريب بنين معنوينة إلنى وجنود عالقنة توصنلت
 األزمات إدارة وبين المحاكاة طريق عن العمل فرق تدريب بين ارتباط التنظيمية، ووجود األزمات
 .التنظيمية
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 (51التصور المقترح )خامًسا: 
ر لتطوي يةوالتنظيم يةمتطلبات التخطيطال( يوضح هراء الخبراء نحو أهم 01جدول رقم)

 (1بالقسم باستخدام ن= ) باستخدام المحاكاة االفتراضية اإللكترونية التدريب الميداني
 اإلجراءات التنظيمية لتطوير التدريب اإلجراءات التخطيطية لتطوير التدريب المتطلبات

 
أهم متطلبات المناخ 

 التدريبي
 
 

تحليــل ســياق  ىالحاجــة إلــ
وحــــدة التــــدريب الميــــداني 

 SOWTباستخدام أسلوب 
 
 

نشـــر ثقافـــة التـــدريب عبـــر 
 المواقع بالحاسوب.

 
 

التنســـــيق اإلعالمـــــي بمـــــا 
يضمن نشر نماذج الطـالب 
المتدربين باستخدام أسلوب 

 .المحاكاة االفتراضية
 
 
 

  كأساس لتطوير المناخ  1االستراتيجي التخطيط
بنـــاء  لتـــدريب الميـــداني مــن خـــاللاألكــاديمي ل

 .رؤية ورسالة وأهداف استراتيجية

  تحليل سياق وحدة التدريب الميداني باسـتخدام
نقـاط  –تحديـد نقـاط القـوة  SOWT   أسلوب 
الفـرص والتهديـدات خارجيـا  داخليـا، –الضعف 

ومحاولة إشراك مؤسسـات المجتمـع فـي دراسـة 
 التقييم الذاتي.

  المتمثلـة  االجتمـاعيممارسة عمليات التخطيط
 :  في اآلتي

  ــدريب الميــداني فــي ضــوء تقــدير احتياجــات الت
 العمل.متطلبات سوق 

  تقدير امكانات التـدريب الميـداني أوال بـأول مـع
 رفع تقارير دورية لرئيس القسم ومجلس القسم 

  تقــدير احتياجــات لجنــة خدمــة المجتمــع والبيئــة
ي( من الموارد البشرية )طـالب التـدريب الميـدان

 في مشروعات خدمة المجتمع 

  تقـدير احتياجــات المجتمــع المحلـي مــن أنشــطة
 القسم بمعاونة وحدة التدريب الميداني

  التنسيق مع المؤسسات المختلفة بشأن تدريب
ـــــــداني تشـــــــاركي )مـــــــدخالت  ـــــــدريب  –مي  –ت

  اســتخدام نمــوذج العمــل مــع مجتمــع المنظمــة
لتــــدريب أعضــــاء القســــم علــــى اســــتراتيجيات 
تنظــــيم المجتمــــع للمدافعــــة عــــن احتياجــــات 

 التطوير األكاديمي من الكلية المستضيفة.

 ركة فــــي اســـتثارة مؤسســــات المجتمـــع للمشــــا
 التدريب.  الذاتي لوحدةدراسة التقييم 

  ـــى صـــانعي اســـتخدام اســـتراتيجية الضـــغط عل
القــرار بالجامعــة لتفعيــل قــرار مجلــس الجامعــة 

م والقـــرارات 1/1/7117( بتـــاري  577رقـــم )
وأمـين  لألزهـر،التالية له من المجلس األعلى 

عــام مجلــس الــوزراء، ووزارة التخطــيط بشــأن 
ــــالزم نحــــو مت ــــة اتخــــاذ ال ــــات انشــــاء كلي طلب

للخدمــة االجتماعيــة وتنميــة المجتمــع بجامعــة 
 األزهر.

  المتعلقـــة عقـــد اجتماعـــات لتحـــديث الالئحـــة
األخصــــائي االجتمــــاعي بمــــا يواكــــب  بإعــــداد

 المتغيرات التكنولوجية المعاصرة.

  عقــد اجتماعـــات الدوريــة مـــع أعضــاء وحـــدة
التـــــدريب الميـــــداني بشـــــأن تنويـــــع وتحـــــديث 

 لميداني. أساليب التدريب ا

                                                 
 لخبراء في مقنرح نهم بشأاه  .نم نرنيب أهم المنطلب ت وما قشة الس دة ا -
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 .تغذية عكسية –مخرجات 

  التخطــــيط التشــــاركي فــــي مشــــروعات وبــــرامج
بــــــين مختلــــــف وأنشــــــطة التــــــدريب الميــــــداني 

ــــق المســــئولية  ــــة بمــــا يحق المؤسســــات المعني
 االجتماعية للتدريب الميداني بالقسم 
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أهم المتطلبات المتصلة 
 .بالطالب المتدرب

ـــــــد  عمـــــــل لتأهيـــــــلورش  عق
الطـــالب علـــى التـــدريب علـــى 

 .نموذج المحاكاة االفتراضية
 
 

فـي تحفيز الطـالب المشـاركين 
تحويـل محتـوى العمليـة  عملية

 .التدريبية إلكترونًيا
 
 

إعــــــــداد نمــــــــاذج افتراضــــــــية 
تجريبيـــة باســـتخدام المحاكـــاة 

 .ين الطالباالفتراضية ب
 
 
 
 

  اســـــــتراتيجية التطـــــــوير األكـــــــاديمي للتـــــــدريب
 الميداني 

  وضع نظام تحفيزي للطالـب علـى الحضـور فـي
 المواعيد المحددة للبرنامج التدريبي.

  تقدير احتياجات الطالب مـن التـدريب الميـداني
 وتوزيعهم وفق المجاالت المربوبة 

  تأكيــد االســتعداد الشخصــي والمهنــي الكتســاب
 المهنيةالمهارة 

  ضــمان وجــود ممثلــين عــن الطــالب فــي إعــداد
 خطة التدريب الميداني. 

  وأهدافـــه كـــاَل التـــدريب  الطـــالب بخطـــةتزويـــد 
ــــد  ــــك اإلســــراع بعق ــــب ذل ــــه ويتطل حســــب مجال
جلسات استماع للجماعات البؤرية " المشرفين 
الميــدانيين " أو مشــرفي المؤسســات مــن أجــل 

ات تطوير دليل تـدريب ميـداني يراعـي المسـتجد
التكنولوجيــــــة ومنهــــــا المحاكــــــاة االفتراضــــــية 
االلكترونيــة بحيــث تخــتص كــل جلســة اســتماع 
بتعديل دليل التدريب لمجال محـدد حتـى تتـوافر 

 أدلة تدريب تغطي مختلف المجاالت.

   التخطــــيط التشــــاركي الســــتخدام اســــتراتيجيات
ــــــدريب  ــــــد والت ــــــدريب عــــــن بع مســــــتحدثة )الت

  (.االلكتروني

 الل حصـر أراء المتـدربين تقييم التـدريب مـن خـ
فــي نوعيــة بــرامج البرنــامج ومخرجاتــه بالنســبة 

 لهم.

  التنسيق بين الجهات القائمة علـى التـدريب أو
تلــك التــي يمكــن التعويــل علــى دورهــا كالنقابــة، 

 واألكاديمية المهنية

  ـــرامج ـــي وضـــع ب تشـــكيل لجـــان متخصصـــة ف
ـــين عـــن  ـــي عضـــويتها ممثل ـــدريب تضـــم ف الت

مكـــن اســـتخدام ورش المؤسســـات المعنيـــة وي
 التدريبي.العمل في التمهيد لتطوير المحتوى 

  عقـــد اجتماعـــات لتوعيـــة الطـــالب والمشـــرفين
مــن  المتــدرب وواجباتــهبشــأن حقــوق الطالــب 

مرحلـــة تقــــدير االحتياجـــات وانتهــــاءا بتقــــويم 
 التدريب.

  ــــاذج ــــوذج  )تطــــويرممارســــة نم ــــرامج ونم الب
الجيــــرة والتنظــــيم المجتمعــــي، نمــــوذج تنميــــة 

جتمـــع المحلـــي( الســـتثارة المعنيـــين نحـــو الم
 المشاركة في تطوير برنامج التدريب الميداني 

  عقــد اجتماعــات مــع أعضــاء وحــدة التــدريب
الميـــــداني بشـــــأن تنويـــــع وتحـــــديث أســـــاليب 

 التدريب الميداني.  

 .تحفيز المستهدفين نحو البرامج المقدمة 
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ـــــل ـــــع جهـــــاز إجـــــادة التعام  م
 .الحاسب اآللي

 
التكنولوجيــــــة بنــــــاء القــــــدرات 

اســــتخدام وســـــائط    لتحقيــــق
ـــــــــــدريب  متعـــــــــــددة فـــــــــــي الت

 .اإللكتروني
 

إجــادة اســتخدام نظــم التشــغيل 
 .الخاصة بالحاسب

 

  الميــــــداني ضــــــرورة تبنــــــي أهــــــداف التــــــدريب
المهنيـــــة المعاصـــــرة ومـــــن أهمهـــــا  للمتغيـــــرات

 تكنولوجيا تعليم وتدريب الخدمة االجتماعية. 

 للبــرامج ن تــوفير الــدعم المــادي والفنــي الالزمــي
 المقدمة.  التدريبية

  ــــــرات المعاصــــــرة ــــــأهم المتغي وضــــــع قائمــــــة ب
وتحــــدياتها بالنســـــبة للمهنـــــة، وقيـــــام اللجنـــــة 

 المختصة بوحدة التدريب لمناقشتها.

  مراجعــة مســتمرة ودوريــة للتجــارب الدوليــة فــي
 التدريب الميداني واستخدام التكنولوجيا.

 التنسيق المستمر بـين وحـدة التـدريب والخبـراء 
ـــــة  ـــــي التخصصـــــات التكنولوجي ـــــاديميين ف األك

 والخدمة االجتماعية. 

  ضـــرورة تحـــديث الالئحـــة والعمـــل علـــى إدخـــال
مقررات الحاسب اآللي كمـادة تأسيسـية لطـالب 

 الخدمة االجتماعية.

  التخطـــــيط لتـــــدريب أعضـــــاء هيئـــــة التـــــدريس
والمشــرفين علــى اســتخدام الحاســب اآللــي فــي 

 لطالب. التدريس والتدريب والتواصل مع ا

  ـــاذج جديـــدة للممارســـة االفتراضـــية تصـــميم نم
 المعتمدة عل الحاسب اآللي. 

 

  التـدريب علـى  رسمي( لوحدة) 5إعادة تشكيل
أساس مهارات المدرب الفعال، ودورات مدربي 

(، واالسـتفادة مـن (TOTالمتدربين المتواصـلة
مـــن  التـــدريب وذلــكالتطــور التكنولـــوجي فــي 

ــــرامج  ــــوذج تطــــوير الب ــــخــــالل نم ي تنظــــيم ف
 المجتمع.

  يمكــن اســتخدام اســتراتيجية اللــوبي لتكــوين
بنــــاء قـــــوة لديـــــه القــــدرة علـــــى المطالبـــــة 
بالمســـتلزمات اللوجســـتية لـــدعم تكنولوجيـــا 

 التدريب الميداني بالقسم.

  لتـوفير يمكن استخدام استراتيجية الضـغط
ــــــدعم ــــــدربين  ال ــــــوي للمت ــــــادي والمعن الم
 األكفاء.

  ،وما ينتج عن اعتماًدا على عائد الدورات
اســــتثارة الجهــــات المعنيــــة، ومؤسســــات 
ـــــة  ـــــات المهني المجتمـــــع المـــــدني، والنقاب
بالمشـــــاركة الماديـــــة والفنيـــــة فـــــي دعـــــم 

 البرامج التدريبية.

  عقـــد المـــؤتمرات العلميـــة بشـــأن متطلبـــات
تطوير برنامج التدريب الميداني ارتكاًزا إلى 

 تكنولوجيا التدريب.  

 وأهميـة  عقد مـؤتمر لنشـر الـوعي بضـرورة
 وطبيعة دور المتدرب وحقوقه وواجباته. 

  ــــــدريبي لتشــــــجيع وضــــــع نظــــــام عمــــــل ت

                                                 
نعد وحدة الندريب الميدااي حنى ن ريخ هذا البحث كي ًا  غير رسميً  حيث إاه  لم ناشأ بالئحة وإام  ارنبطت اشأنه  عرفي  ب النف ق 4 

سة الوحدة بي  أعض ء القسم على وجود وحدة للندريب ونحديد ونخصيص المسئولي ت ع  الندريب بموجبه  وحنى اآل  نداول رئ 

 الميدااي ".  برئيس وحدة الندري –المشرف األك ديمي “أربعة م  أعض ء هيئة الندريس ب لقسم وصفنه 
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االبتكــار فــي ضــوء معــايير  علــىالمتــدربين 
 الجودة، ومواجهة تحديات العولمة.

   المدافعــة األكاديميــة للضــغط مــن أجــل تحقيــق
امتيــــازات لوجســــتية للقســــم )وحــــدة تكنولوجيــــا 

ـــــدريب  ـــــات الت ـــــدانيمعلوم ت وأدوا مـــــوارد-المي
تدريب مناسبة( أسـوة  قاعات-حديثةتكنولوجية 

ـــــة، وكـــــذلك تماشـــــيا مـــــع  ـــــاقي أقســـــام الكلي بب
التطــورات التــي واكبتهــا كليــات ومعاهــد الخدمــة 

 االجتماعية المناظرة.

   االســـــــتفادة مـــــــن تجـــــــارب الـــــــدول المنتجـــــــة
ــــــاة االفتراضــــــية  ــــــرامج المحاك والمســــــتخدمة لب

 اإللكترونية بشكل يتالءم مع البيئة المحلية.
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