تفعيل التعله اخلدمي من خالل الرتبصات امليداىية لطلبة اجلامعة اجلزائرية -دراسة حتليلية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د .ىورة عامر

1

1

تاريخ االستالم 2011/10/20 :تاريخ القبول للنشر 2011/12/12 :تاريخ النشر2011/12/30 :

امللخص:
حععى هزه الىسكت البدثُت الى مىاكشت مىطىع الخعلم الخذمي هشيل خذًث مً ؤشياٌ الخعلم الزي يهذف
الى جفعُل دوس الؼالب كذس لاميان في العمل املجخمعي بدُث ٌعهم بؼشٍلت ما في خل ؤهم املشىالث التي حعتري بُئخه
املدلُت وجلذًم خلىٌ لها.
واهؼالكا مً فىشة ؤ ّن التربصاث املُذاهُت وهي حضء مهم مً الخيىًٍ الىىعي واملُذاوي للؼالب والزي حععى
مً خالله الجامعت الى جلشٍب املعافت بين ما ًخللاه الؼالب مً هم هظشي في مجاٌ جخصصه وبين مفشصاث الىاكع
مً مشىالث وصعىباث ،وبن واهذ فىشة التربصاث املُذاهُت كذًمت حذا مً خُث جبىيها وسغم ول العشاكُل التي
ّ
جىاحه هُاول املاظعت الجامعُت للعهش على ظيرها ودًمىمتها مع بلُت اللؼاعاث الفاعلت مجخمعُا ،بل ؤنها حعذ
هىمىرج فعاٌ لخىفُز مششوع الخعلم الخذمي ،ووعخلذ بإهه مً اًجابُاث مشدود التربصاث املُذاهُت هى العاثذ
الخذمي فُما بعذ لهالء الؼلبت ججاه جلً املاظعاث ؤو املجخمع بشيل عام.
الكلمات املفتاحية :الخعلم الخذمي ،التربصاث املُذاهُت ،ػلبت الجامعت.
Activating Service Learning through Field Training for Students of the Algerian
University-Analytical StudyAbstract:
This paper seeks to discuss service learning as a new strategy of learning that aims at
activating the student’s role as much as possible in the community and social activities. This
learning interestingly helps the students to find out solutions to the main problems that exist
in their entourage and local environment. In fact, field training is an important phase during
the student’s formation, it simply bridges the gap between the theoretical side in the field of
study and the everyday problems, situations, and difficulties. It puts the student in real life
situations and gives them the opportunity to learn in real contexts. In other words, it is an
effective model to implement the project of service learning. So, this paper will show that
among the benefits of field training is the service return that students will give to the
institutions –places of training- and the society in general in the future.
Key words: Service learning – field training- university students
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 -1مقدمة:
حعذ الجامعت مً ؤهم ماظعاث املجخمع التي لها الذوس الاظاس ي في اعذاد لاحُاٌ املعخلبلُت ػبعا بعذ
الخيىًٍ املهم الزي َج ْ
ظ َم ُىه املذسظت بإػىاسها الثالزت ،ومىؼلُا ًيىن رلً الخيىًٍ ًخماش ى والعُاظت العامت لزلً
املجخمع ،وٍشافم مخؼلباجه خذمت ليل ؤػُاف املجخمع ،لزا مً ؤهم ؤظباب هجاح ماظعاث الخعلُم العالي هى
املعخىي الىىعي والشاقي ملخشحاتها والتي حعىد بالفاثذة والاظخفادة لعامت املجخمع ،مهما وان الخخصص الزي ًذسظه
الؼالب الجامعي وٍخيىن طمىه ًجب ؤن ٌعىد بالخذمت الفعلُت لجهت معُىت مً مخخلف ػبلاث املجخمع املدلي
والىػجي له.
والجضاثش على غشاس ول دوٌ العالم حععى للشفع مً هفاءة ِخ ّشٍجيها ظىاء واهىا روو معخىي اللِعاوغ ؤو
املاظتر ؤو الذهخىساه لن ًيىهىا ظىذا لبلُت ماظعاث الذولت والعمل ظىٍا للمض ي كذما ،وجدلُم لافظل مً خُث
خل املشىالث وجلبُت اخخُاحاث املجخمع املدلي والىػجي ،خُث جلذم الجامعت بيل ػاكمها الاداسي والبُذاغىجي
والاوادًمي فشصت للؼلبت لهدعاب املعاسف وجىمُت مهاساتهم الاوادًمُت ،هما وحععى الى حعضٍض شعىسهم باملعاولُت
الاحخماعُت هدى واكعهم ،وعادة جيىن هزه الاخيرة مً ؤهثر املعاولُاث التي ًخدملها ػاكم ؤو هُئت الخذسَغ؛ مً خُث
الخىىٍه الى مخخلف املعظالث واملشاول التي ًخخبؽ فيها املىاػً وختى املاظعاث وجىىٍش جفىيره بألُاث فعالت جدذ
مً جلً املشىالث مهما اخخلف الخخصص واللؼاع ،وهىا هىد ومً خالٌ هزا الؼشح البدثي الترهيز على الذوس املهم
للتربصاث املُذاهُت التي جىظمها الجامعت ػبعا بالخعاكذ ششاهت مع بلُت ماظعاث الذولت لدعهُل جيىًٍ مُذاوي
للؼلبت وفي راث الىكذ لخلشٍب الخىاصي بين هفتي ما ًخللاه الؼالب هظشٍا وبين الجاهب املُذاوي وجدذًذ ؤو مالمعت(ان
صح الخعبير) املشيلت ؤو الىاكع املعِش ،وهىد الترهيز ؤًظا على مشدودًت هزا الخفاعل بين الؼالب املتربص مُذاهُا
وواكعه؛ فلشب الؼالب الجامعي مً رلً املُذان هفُل بخعضٍض كُم ومعاولُخه املجخمعُت ،اطافت الى الشفع مً
مهاساجه الخىاصلُت.
لىً سغم ادسان ول العاملين على كؼاع الخعلُم العالي بلُمت ودوس التربصاث املُذاهُت باليعبت للخيىًٍ
الىىعي للؼالب خشٍج الجامعت الا ؤن جلً التربصاث لم جشق الى املعخىي املبرمجت الُه ،وعخلذ وبشيل حذي بفعالُت
هزه التربصاث والخيىٍىاث الخؼبُلُت في جشظُخ كُم مىاػىت رلً الؼالب الزي هى فشد مً ؤفشاد رلً املجخمع ،وهزا
دوسها في الخللُص مً الفجىة العمُلت بين ما ًُللً للؼالب مً حاهب هظشي وبين ما ًجذه وٍؼلع علُه عً هثب
مُذاهُا ،وولما واهذ جلً التربصاث جخصف بالجذًت مً لاػشاف الثالزت(املاظعت الجامعُت ،الؼالب املتربص،
ُ
واملاظعت املعخلبلت له) ولما ؤجذ بثمشها وظاهمذ هثيرا في اعذاد خشٍجين حاهضًٍ للمعاهمت ؤو الخذمت املجخمعُت،
وهزا هى فدىي الخعلم الخذمي الزي لم جىؼلم بعذ مشاسَعه باملىظىمت التربىٍت ول الخعلُمُت في بلذها.
ُ
اهؼالكا مما كذم ًمىً مىاكشت هزا املىطىع باإلحابت على عذة حعائلث واملخمثلت في:
 ما هى الخعلم الخذمي؟ ماهي مىاصفاجه؟ ماهي ػشق وامياهاث جؼبُله؟
 ما دوس التربصاث املُذاهُت في جيىًٍ الؼالب؟
 وهُف ًمىً اظدثماس فىاثذ جلً التربصاث لخعضٍض الخعلم الخذمي والشفع مً املعاولُت املجخمعُت للؼالب
الجامعي؟
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 -2أهداف دراسة املوضوع:
تهذف هزه امللالت املخىاطعت الى جبُان مفهىم الخعلم الخذمي ،وهُف للتربصاث املُذاهُت هىمىرج حعلُمي
فعلي ومُذاوي ؤن ٌعهم في الشفع مً معاولُت الؼالب الجامعي ججاه مجخمعه والعىدة الى رلً الىاكع لخلا
والاظهام في جدعِىه؛ بمعجى ؤن ًيىن لخلً التربصاث املُذاهُت لازش الشحعي والاظخفادة مً هالء الؼلبت لِغ
فلؽ لحل املشىالث وبهما ؤًظا لخىلي مهام كُادًت لخلً املاظعاث وجدلُم هخاثج ؤفظل.
 -3أهمية دراسة املوضوع:
ًىدس ي املىطىع مدل الذساظت ؤهمُت بالغت مً خُث الخىىٍه الى الذوس املهم الزي جلعبه التربصاث املُذاهُت
َّ
التي ًىجضها ػلبت الجامعت طمً مخخلف كؼاعاث وماظعاث الذولت ،ورلً بخلشٍب املعافت بين ما ًُىظش في
مذسحاث الجامعت وما هى مىحىد على ؤسض الىاكع مً مشىالث مخخلفت ،على اعخباس ؤ ّن التربصاث املُذاهُت هي شيل
مً ؤشياٌ الخعلم الخذمي واملباشش.
 -4التعلم الخدمي:
 ما هو التعلم الخدمي؟
ٌعذ الخعلم الخذمي ؤو الخذماحي ؤو املجخمعي واظتراجُجُت حعلُمُت حعلمُت جهيء الؼالب الجامعي ؤو الشخص
املخعلم لخذمت بُئخه او مجخمعه ،وبن واهذ هثير مً الذوٌ ّ
ظباكت إلدساج مشاسَع الخعلم الخذمي طمً ؤولىٍاث
ظُاظاتها الخعلُمُت بذءا بالػىاس الابخذاثُت ووصىل الى الخعلُم العالي؛ لحل جشظُخ مبادت املىاػىت La citoyenneté
ّ ّ
لذًه والشفع مً ظلف معاولُخه املجخمعُت ختى ٌعخفُذ مىه رلً املجخمع ،الا ؤهىا وفي الجضاثش وهما هى معشوف
خاٌ اللؼاع فة ّن املعاعي الفشدًت لبعع اللاثمين على املاظعاث ؤو ختى مداولث هُئت الخذسَغ لذمج الؼالب
الجامعي في مىاكف خلُلُت كصذ معاٌشت ؤهم مجشٍاث رلً الىاكع والاظهام في خل مشىالجه ،جبلى ول جلً الجهىد
كلُلت حذا ول جشقى لألهذاف الحلت للخعلم الخذمي.
ًشي اللدؼاوي( )2002ؤ ّن الخعلم الخذمي ػشٍلت جذسَغ جشجبؽ بمدخىي املىهج املذسس ي ،تهذف الى خذمت
املجخمع املدلي مً خالٌ جىفُز الؼلبت لبعع املششوعاث التي حعمل على جؼىٍش معاسفهم واججاهاتهم وكذساتهم الزاجُت
ومشاسهتهم الفاعلت في جلبُت اخخُاحاث بِئتهم املدلُت وجدلُم الخعاون والخىاصل بين الؼلبت واملذسظت
واملجخمع(اللدؼاوي ،)2002 ،وهزا هى صلب اهخمام ملالىا الشاهً مً خُث ؤهمُت اششان الؼالب الجامعي مُذاهُا
والشفع مً جلذًشه لزاجه وامياهاجه.
ًمىً حعشٍف الخعلم الخذمي على ؤهه شيل ؤو همىرج حعلُمي ٌععى الى سبؽ ودمج الخعلُم الاوادًمي وخذمت
املجخمع مً خالٌ جىخُذ ؤهذافهما ختى جخإحى الفاثذة واملىفعت املخبادلت بين مً ًخللى الخذمت(ؤفشاد ،ماظعاث
بمخخلف ؤشيالها )...وبين اللاثم بزلً الخعلم الخذمي(ظىاء وان جلمُز مخمذسط ،ػالب حامعي ،متربص في الخيىًٍ
املنهي ،...او ختى املاظعت التي ًيخمي اليها).
ًخخلف الخعلم الخذمي عً العمل الخؼىعي الزي جيىن غاًخه جلذًم املعاعذة وعادة ًماسط مً كبل ؤي
شخص ؤو حماعت لالهخمام بالبِئت ؤو اماػت لاري عً الؼشٍم ،وغالبا ما ًخصف العمل الخؼىعي بالخظامً
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الاحخماعي وٍؼغى علُه الجاهب الخيري وجيىن املىفعت مىحهت للجهت الظعُفت مادًا ؤو ملىماجُا ؤو صحُا جخظافش
الجهىد مً ػشف الافشاد(املدعىين) وهزا الجمعُاث الىاشؼت في مخخلف لاوظاغ الشعبُت.
غير ؤن الخعلم الخذمي همؽ ؤو ؤظلىب مغاًش هثير للعمل الخؼىعي؛ ًزهش لاظخار مدمذ عضٍض مثال ساجعا
ًىضح فُه ميزة الخعلم الخذمي وشذة اخخالفه عً العمل الخؼىعي فُلىٌ:
أ
" برا كااام ػااالب الجامعاات بةصالاات اللماماات جؼىعااا مااً بعااع الشااىاسع فااإنهم خااين برن ًخااذمىن املجخمااع وهااى
ّ
وهبُاال ولااه جلااذًشهّ ،ؤماا برا كااام الؼااالب بجمااع اللماماات زاام بحاشاء عملُاات جدلُاال مليىهاتهااا وعااشض
عماال ل شااً ؤهااه كااُم ِ
هخاااثج هاازه الذساظ اات علااى املعىُااين ب ااالمش فااي املجخمااع (وسبم ااا علااى ظ اايان املىؼلاات التااي ج اام جلااذًم الخذماات له ااا) زاام ك ااام
الؼااالب بعماال ملتاارح لخللُاال الخلااىر ،هىااا ًمىااً اللااىٌ ؤن هااالء الؼااالب فااي كافلاات مااا ٌعاامى بااالخعلم الخااذمي"(عضٍض،
د.ط)
للذ عمذث الذوٌ املخبيُت لفىشة الخعلم الخذمي على بدساج مشاسَع(مششوعاث) خذمُت حعاعذ املجخمع
املدلي على خل مشىالجه وفم ػبُعت الذساظاث الاحخماعُت ،وصٍادة اخعاط الؼلبت باملعاولُت اججاه مجخمعهم
املدلي واللىمي ،ورلً بخذسٍبهم على مهاساث اجخار اللشاساث في املىاكف املجخمعُت املخخلفت(صاسع.)2015 ،
 أهم أهداف التعلم الخدمي:
 .1سبؽ الخعلُم باخخُاحاث املجخمع ومشىالجه.
 .2فهم املخعلمين لدواسهم هإعظاء فاعلين في املجخمع.
 .3الشبؽ بين ؤهذاف املىهج الذساس ي وؤهذاف التربُت مً ؤحل الخىمُت املعخذامت.
 .4جىمُت الاججاهاث لاًجابُت هدى كظاًا املجخمع ومشىالجه.
 .5جىمُت وعي املخعلمين باللظاًا لاخالكُت وكظاًا املىاػىت.
 .6جىمُت املعئىلُت الاحخماعُت ومهاساث اجخار اللشاس لذي املخعلمين.
 .7جىمُت مهاساث املخعلمين الاحخماعُت والثلافُت.
جىمً ؤهمُت جؼبُم ؤو جبجي مششوعاث(مشاسَع) الخعلم الخذمي في :الشفع مً معخىٍاث جدصُل الؼلبت ؤهثر مما
واهىا علُه ظابلا ،وصٍادة جفاعلهم مع بعظهم بعب العمل الجماعي "غالبا هفشٍم" وهزا صٍادة جفاعلهم مع ؤػُاف
املجخمع هدُجت الاخخيان املباشش مع املشيلت.
هزا الخىاغم بين الىم والىظشي وجؼبُم رلً مُذاهُا لخعم الفاثذة على ول الاػشاف ًمىذ الؼلبت الثلت بالىفغ
والاخعاط باملشاسهت في بىاء مجخمعه وجلىٍم ما وحذ فُه مً ؤخؼاء ،وهزا ًصىف هشيل مً املشاسهت املجخمعُت
التي وعخلذها مً املبادت الاظاظُت لىظام الخعلُم العالي على اعخباس ؤن املاظعت الخعلُمُت املعاصشة ل جلخصش على
الاهخماماث الاوادًمُت بمعىاها البدث ،بل عليها ؤ ْن حعخجي مً خالٌ ؤهذافها بخذمت املجخمع(الىهابي.)2007 ،
هما وؤ ّن الخعلم الخذمي ًجعل الؼالب ؤو املخمذسط عمىما ًىدشف كذساجه الزاجُت ومهاساجه الذفُىت ،وجؼىٍش
هىٍخه املهىُت (ػالفدت )2012 ،لهه ًخخبر ما لذًه مً اكتراخاث وخلىٌ مُذاهُت وسبما جخؼىس هزه املهاساث بالظخفادة
مً ملترخاث صمالثه ،وهىا كذ ًبذع رلً الؼالب؛ لزا عادة ما هدعاءٌ ملارا ػالب الجامعاث الغشبُت ًخترعىن
جملة الشامل للعلوو الرتبوية واالجتناعية ،جامعة الشهيد محة خلضر-الوادي ،اجمللد ، 20العدد  ،20ديشنرب  ،0202ص ص ()43-02

03

تفعيل التعله اخلدمي من خالل الرتبصات امليداىية لطلبة اجلامعة اجلزائرية -دراسة حتليلية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د .ىورة عامر

وٍبذعىن بل وٍىدشفىن ،بِىما ػالب الذوٌ العشبُت ًُللىىن الذسوط هما لى واهىا في الصفىف الابخذاثُت ،وجىؼفئ
فيهم ول معاعي الاهخاج ،لزا واهذ الذوٌ الغشبُت ظباكت لخبجي جؼبُم الخعلم الخذمي مىز عهذ حىن دًىي وهُلذا
جابا ،هما وجزهش بعع الذساظاث ؤن مصؼلح الخعلم الخذمي ؤخز خيزا حُذا في ؤواخش اللشن الخاظع عشش ،وكذ ساح
ماظعُه الى سبؽ ؤهذافه باملىهج املذسس ي وحعل الخالمُز ٌشاسوىن بخعلُمهم في خذمت مجخمعهم املدلي؛ لن صلب
غاًاث الخعلم الخذمي هى جؼبُم املهاساث املىدعبت في كاعاث ومذسحاث الذساظت مً ؤحل جلبُت اخخُاحاث املجخمع
وخل مشىالجه(الششبُجي ،)2011 ،وكذ حىىا فىاثذ حمت ظاعذتهم على حشخُص مشىالتهم وابخياس خلىٌ لها ،الص يء
املعاهغ ؤو الىلُع جماما عىذها في الجضاثش وظاثش الذوٌ العشبُت.
 خطوات ثجسيد التعلم الخدمي:
ليااي ًدل اام الخعل ااُم الخ ااذمي الاه ااذاف املشحااىة م ااً جؼبُل ااه ،وَع ااىد بالفاث ااذة علااى و اال الاػ اشاف ،وٍبخع ااذ ع ااً
غاًاث العمل الخؼىعيً ،جب لاخز بدىفُز الخؼىاث الخالُت:
.1

إلاعددداد :عاددا اعت ددار أن الددتعلم الخدددمي هددو اس ددلوي /ممنقددة ثدددر

مم

ددة وليسددع اعت اميددة يج د

بعااذاد ؤهااذاف للمشااشوع ،والجااذوٌ الضمجااي املدااذد لااه ،واملىاصااالث ،والاخخُاحاااث الظااشوسٍت ،وػبُعاات املشااشوع
وعالكخااه باااملىهج املااذسوط ،وػبُعاات مشاااسهت الؼلباات فُااه ،وجلااىٍم حعلاام الؼلباات مااً كباال اللاااثمين علااى جيااىًٍ
الؼلبت في املاظعاث الجامعُت.
.2

التعاون :فمً املهم الىظش فاي ماذي كاذساث الؼلبات ومااهالتهم للخعامال ماع بِئات جىفُاز املشاشوع ؤو املجخماع وهازا
الخعاون معه ،وػبُعت املهاساث التي ًدخاحىنهاا وهُفُات اظاخخذامها مثال :مهااساث امللاابالث الشخصاُت ،وجؼبُام
الاخخباساث ظىاء الخدصُلُت ؤو الدشخُصُت...هما هى الحاٌ في مجاٌ علم الىفغ وعلىم التربُت ،وهُفُت اجخار
اللشاس املىاظب وخل املشيلت.

.3

الخدمة :وٍلصذ بها بىاء الاججاهاث والعالكاث والىظاثل املمىىت ،ختى ٌعاخؼُع الؼالاب الاهاذماج فاي املجخماع،
وهىااان هىعااان مااً الخذماات :الخذماات املباشااشة ،التااي جخؼلااب العماال واملشاااسهت مااع مخااشًٍ فااي الجامعاات واملجخمااع
املدلي لخىفُز لاعماٌ التي ًخؼلبها املششوع ،والخذمت غير املباششة ،وٍلصذ بها الذعم املؼلىب لي مششوع.

.4

ربددش معددموعات الددتعلم الخدددمي ددامل

 :وهاازا ًخدلاام باخخُاااس املشااشوعاث راث الصاالت بخخصااص الؼالااب،

بمدخىي جيىٍىه الجامعي ،وعادة جيىن جلً املشاسَع هادفت وجدلم فاثذة لفشاد املجخمع.
.5

التأمل والتفكير :مً ؤهم ؤهذاف الخعلم الخذمي هى اًجااد معااخت للؼالاب للمالخظات العلمُات والخفىيار ظاىاء
في بذاثل ؤو اكتراح خلىٌ ؤهثر هجاعت للمشيلت.

.6

التش د ي  :ؤي جل ااذًم الش ااىش وال ااذعم لي اال م ااً ظ اااهم ف ااي اهج اااص جل ااً املش اااسَع وحش ااجُعهم لخل ااا ملب ااادساث ؤهث اار
اًجابُت ،وَعخمذ هزا العلىن هثيرا عىذ الذوٌ الغشبُات هإظالىب حعضٍاض اًجاابي ٌعاعى ماً خاللاه اللااثمىن علاى

.7

املبادسة الى هعب الؼلبت الثلت في اهفعهم وحعلهم اهثر اهخاحا وفاثذة.
أ
التقونم :ؤي جلىٍم ما حعلمه الؼلبت مً املششوع ،وفم لاهذاف املدذدة معبلا ،وبما ًخفم ماع املاىهج ،وبعمال
بعع الخعذًالث املعخلبلُت للمشاسَع وجؼىٍشها.
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أ
اال فةهااه ل بااذ مااً ؤن ًااذمج بمالهاااج الجامعاات وؤن ًصاابذ حا أ
اضء ل ًخج اضؤ مىااه،
وختااى ًيااىن الااخعلم الخااذمي فعا
وعلااى هُئاات الخااذسَغ ؤن ًدااذدوا لاهااذاف الخعلُمُاات والعملُاات املخىخاااة مااً الااخعلم الخااذمي ،وهاازا ًخؼلااب وطااع خؼاات
مدذدة ،وبعؼاء الؼلبت بعع الىكذ للخإمل فُما ؤهجضوه مً املششوعاث ملعشفت معجى وجإزير هزه الخذمت.
 -5التر صات امليداهية
 ماذا يقصد التر صات امليداهية؟
هى فترة جيىًٍ جؼبُلي جخم في مدُؽ ؤو وظؽ منهي وجخظع لإلششاف البُذاغىجي لخذ لاظاجزة الجامعُين
الاهفاء وفي راث الخخصصً ،تزامً هزا مع جإػير مُذاوي للمتربصين مً كبل ؤخذ املهىُين ،وَعمذ التربص املُذاوي
ّ
باهدعاب املعاسف واملهاساث الظشوسٍت لحل مماسظت مهىخه لخلا ،هما وؤهه خؼىة ؤولُت لهدعاب الؼلبت للخبراث
العملُت الحلُلُت.
 أهداف التر صات امليداهية:
.1

اظخىشاف الؼلبت لؼبُعت الىظاثف خالٌ فترة الذساظت الاوادًمُت.

.2

اهدعابهم للمهاساث العملُت التي جدىاظب ومخؼلباث ظىق العمل وجمىالهم مً الاهخشاغ مباششة في مجاٌ
العمل.

.3

جؼىٍش معاسفهم الىظشٍت وحغزًتها باملعلىماث املُذاهُت.

.4

حشجُعهم على مهاسة الخىاصل وهُفُت بىاء العالكاث املهىُت(التي جخخلف عً عالكخه في الذساظت؛ وهلصذ
اخترام الادواس ،وعذم الخذخل في مهام الغير ،وحعلم الاهظباغ.)...

.5

جمىُىه مً الخفىير الىاكذ ودكت املالخظت واجخار اللشاساث ،ول هزا في اػاس العمل الجماعي.
وَشيل التربص املُذاوي حضءا مهما مً العملُت التربىٍت الخعلُمُت ،التي تهذف الى سبؽ مخشحاث الجامعت

بمجخمعهم املدلي جدذ بششاف مخخصين في الجامعت ،وٍيىن مجاٌ التربص طمً جخصص الؼالب.
 أين ثط ق التر صات امليداهية؟
حعذ التربصاث املُذاهُت بعلىد ششاهت واجفاق بين املاظعاث الجامعُت وػشف آخش ًُلذم الخذمت مً خُث
جيىًٍ جؼبُلي للؼالب وَعخفُذ ؤًظا مً خُث البذاثل والحلىٌ امللترخت لحل جدعين الاهخاج ؤو صٍادة املشدودًت ،ؤو
جدعين الخىاصل بين العاملين في املاظعت...
وٍلىم الؼالب الجامعي خالٌ معيرجه الذساظُت بخذسٍب عملي في ؤي ماظعت ؤو ششهت عمىمُت واهذ ؤو
خاصت ،حمعُاث ،اداساث ،ماظعاث املجخمع املدلي ،مىظماث غير خيىمُت ،ماظعاث اظدشفاثُت ،خشفُين بششغ
ؤن جيىن وطعُت عملهم كاهىهُت ،ورلً خماًت للؼالب مً ؤي ابتزاص ؤو اكدامهم في وشاػاث مشبىهت وغير رلً(دلُل
التربص املنهي ،مىكع الىترووي).
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 -6دور التر صات امليداهية في ثفعيل التعلم الخدمي ع د مل ة ال امعة:
ٌعذ الخعلم الخذمي ؤظلىبا علمُا لخؼبُم ول ما هى جىظيري على اسض الىاكع ،وػبعا ًخخلف جماما عً
العمل الجماعي الخؼىعي ،وهى ظىب ول الافياس واملعلىماث التي ًخعلمها الؼالب ؤو الخلمُز عمىما في مذسحاث
الجامعت وجىفُزها مُذاهُا ػبعا جدذ اششاف املاػش ؤو لاظخار الجامعي ،هزا العىب ؤو الخىفُز ًمىذ الؼالب
الفشصت للمالخظت والخدلُل ملعؼُاث املىكف ؤو الىاكع مع جلذًم بذاثل هدلىٌ ،ؤو حعذًالث.
واهؼالكا مً الفىشة البُذاغىحُت املعخعملت واملعممت في الجامعاث املدلُت وهي التربصاث املُذاهُت التي
ًىجضها الؼلبت الجامعُين طمً مخخلف املاظعاث العمىمُت ؤو الخاصت ،او الجمعُاث وغيرها...و التي ًىفخذ فيها
الؼالب على واكع العمل ومخؼلباجه وظشوفه وفي هفغ الىكذ ًخذسب خاللها على مىاحهت املىاكف الحلُلُت ،وهُف
ًخعلم الؼالب العمل الجماعي والاظدشاسة وهزا ًداوٌ جلذًم ول ما هى اًجابي هدل ؤو بذًل للمشيلت مدل الذساظت
وبشيل عام ؤعخلذ ؤ ّن للتربصاث املُذاهُت بالغ لازش في حشىُل الاظخعذاد املنهي للؼلبت ،وؤن لها مشدودًت سحعُت مً
خُث الخؼبُم الفعلي للخبراث هإهما جلً التربصاث بمثابت بىابت للىلىج الى عالم الشغل وي حعمم الفاثذة على
الؼالب مً خُث جؼبُم ما ًخعلمه مُذاهُا وعلى املجخمع املدلي لالظخفادة مً مخشحاث الجامعت.
 -7خاثمة:
سغم كذم فىشة الخعلم الخذمي والزي واهذ اهؼالكخه مع حىن دًىي وهُلذا جابا؛ فلذ اهخبهذ معظم الذوٌ
الى حذوي هزا الىىع مً الخعلم وجبيخه في ماظعاتها الخعلُمُت والتربىٍت وؤسظذ كىاعذه همالهاج حعلُمي في املذاسط
الابخذاثُت والاظاظُت واعخمذجه هإخذ ؤظغ وؤهىاع الخعلم في الجامعت دساًت مالها باللُمت والفاثذة التي حعىد على
املجخمع وهزا مً جيشئت حُل معؼاء وكادس على العمل ورو طمير ؤخالقي ساقي.
وفي الحلُلت فةن املخمع حُذا في بىاء الفشد الغشبي ًجذ الاحابت عً مذي جفاهُه واهخمامه باملصلحت العامت
كبل الحاصت ولعل فىشة جىػين مبذا الظمير الجمعي ؤجذ مً جفعُل بعع العُاظاث التربىٍت ومالها الخعلم الخذمي،
خُث الفشد ٌعُذ مىدعباجه في شيل ؤفياس حذًذة وخلىٌ اًجابُت حعهل ؤمىس خُاة غيره وجىلص عالهم مخاعبهم
الُىمُت،والجضاثش على غشاس غيرها مً الذوٌ العشبُت فهي مؼالبت باهتهاج وجفعُل الخعلم الخذمي طمً مىظىمتها
التربىٍت بإػىاسها الاسبعت؛ الابخذاثُت ،املخىظؼت ،الثاهىٍت ووصىل الى الؼىس الجامعي ،وهىزا جترسخ لذي الؼالب
امللبل على الخخشج والىلىج الى الحُاة املهىُت مبادت زابخت لخلذًم خذماث هىعُت ملجخمعه ،ل ؤن ًبلى ًؼالب
بمىاصب الشغل وجىفير العىً وغير رلً...
سغم ان بالدها حشيى خظُع معخىٍاث الخعلُم الا ؤ ّن لامل ًبلى ًدزوها لغذ ؤفظل وجيىًٍ ػاكاث بششٍت
معؼاءة وفعالت ،مً خالٌ بذاًت الخفىير وبجذًت في جىفُز مشاسَع الخعلُم الخذمي الزي ظدبذو زماسه ومالمده
الاًجابُت في الاحُاٌ اللادمت فالهذف هى ؤن جيىن مخشحاث الجامعت بىاءة للمجخمع ومعاولت عً هىعُت الخذماث
والحُاة ،وؤن جيىن ماهدت ل اظتهالهُت ومىلادة.
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