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 ميثاق األخالقي للتدريب الميدانيال                                   

 على أستاذة المادة: المسؤوليات األخالقيةأواًل: 

 الزيارت الدورية للطالبات في مقر التدريب الميداني. .1

 لتحقيق أهداف التدريب الميداني. الطالبةالقيام بمهام العملية التعليمية تجاه  .2

 .الطالبةمراعاة حقوق ومسؤليات  .3

أو  ةالتدريب المعتمدة من مكتب التدريب الميداني وال يحق لعضو الهيئة التعليمية نقل الطالباأللتزام بجهات  .4

 لمقر آخر للتدريب. المجموعات التدريبية

التي يحوي اإليجابيات والسلبيات  تزويد مكتب التدريب الميداني بتقرير عن مؤسسة التدريب كل فصل دراسي .5

 .العملية التدريبيةالتي واجهت استاذة المادة في  الصعوباتضمن تت

 .تمس العملية التدريبية الرجوع لمكتب التدريب الميداني وابالغة في حال حدوث مشكالت مهنية .6
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 على أخصائية مؤسسة التدريب تجاه الطالبة: قيةالمسؤوليات األخالثانيًا: 

 مساعدة الطالبات على تطبيق معايير الميثاق األخالقي لألخصائي االجتماعي. .1

 مساعدة الطالبة في فهم المؤسسات ذات العالقة مع مؤسسة التدريب وخطوط األتصال. .2

 تعريف الطالبة بمهامها وحدود صالحياتها. .3

في ممارسة تخصص الخدمة  العمل اإلداري دون أن يخل ذلك بالعمل المهنيتعليم الطالبة على مبادئ  .4

 .االجتماعية

 مساعدة الطالبة في فهم طبيعة العمالء لمؤسسة التدريب الميداني. .5

مهنية ال تتناسب  مسئولياتالحرص على سالمة الطالبة الجسدية والنفسية وعدم تعريضها لمواقف خطورة أو  .6

 مع مسؤلياتها التدريبية.

وبي من منسعضوا  يأ يات أومع األخصائيات االجتماعأو شخصية أي خالفات مهنية  إقحام الطالبة فيعدم  .7

 التدريب.مؤسسة 
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 ات المهنية في العمل الميداني وهي:إتاحة الفرصة للطالبة لممارسة المهار  .8

 مهارات نوعية متقدمة: مهارات أساسية:

المهارة في تكوين عالقات مهنية ناجحة مع  .1

 العمالء.

 مهارة التشخيص وتحليل المواقف.  .1

 مهارة التخطيط واالدارة. .2 المهارة في تصميم البرامج المختلفة. .2

 .التدخل المهني اتمهار  .3 مهارات االتصال.  .3

 مهارة العمل على مستوى الوحدات الكبرى. .4 مهارات المقابلة. .4

 ة ألكتشاف الحاالت.طالباتاحة الفرصة لل .5 مهارة التسجيل .5

 مهارة القيادة.   .6

 مهارة المالحظة . .7

 مهارة االقناع. .8
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 على طالبة التدريب:  ثالثًا: المسؤوليات األخالقية

 :تجاه ممارسة المهنةعلى الطالبة  ( المسؤوليات األخالقية1

ممارستها المهنية، بما  من خاللاألخالقية  مسئولياتهاالبد وأن تسعى الطالبة وبشكل مستمر، لتحقيق  1.1

 يعكس سمو المهنة بكل أمانة واستقامة ونزاهه.

البد وأن تسعى الطالبة وبشكل مستمر، لتطبيق قيم ومبادئ وأخالقيات ومعارف المهنة، بما يعزز  1.2

 خالل الممارسة، والبحث والدراسة، والنقاش والنقد المهني البّناء. مكانتها ويرفع من شأنها وذلك من

البد أن تسعى الطالبة للمشاركة في األنشطة التي من شأنها تعزيز قيم ومبادئ الخدمة االجتماعية،  1.3

 واألنشطة األيام العالمية كإقامةاألنشطة العملية  

 .بالميثاق األخالقي لألخصائي االجتماعياإللتزام  1.4

 :على الطالبة تجاه استاذة المادة (  المسؤوليات األخالقية2 

 حضور االجتماعات الدورية.  2.1

 وفق اإلطار الزمني المحدد. لألنشطة والبرامج ألستاذة المادةتقديم خطة التدريب شاملة   2.2

 .وفق اإلطار الزمني المحددمتابعة التسجيل المهني وتسليم السجل ألستاذة المادة   2.3

 مع استاذة المادة.العمل على مستوى الوحدات الصغرى والوسطى والكبرى مناقشة   2.4

 .العمل وفق توجيهات استاذة المادةمتابعة   2.5

 إطالع استاذة المادة على المشكالت التي تطرأ دون التصرف بشكل فردي. 2.6
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 تجاه مؤسسة التدريب واألخصائية االجتماعية وعمالئها: على الطالبة  (  المسؤوليات األخالقية3

 إتباع أنظمة وسياسات مؤسسة التدريب وعدم اإلخالل بها. 3.1

 ق األخالقي لألخصائي االجتماعي.إحترام حقوق العميل الواردة في الميثا 3.2

 مراعاة األعراف المجتمعية والعادات والتقاليد عند العمل مع العميل.  3.3

 احترام توجيهات األخصائية االجتماعية المشرفة في مؤسسة التدريب والعمل في ضوئها.  3.4

ن في مؤسسة يميالت الموظفعدم تحويل العالقة المهنية إلى عالقة شخصية مع العميل أو الزمالء والز   3.5

 التدريب.

وفق  االجتماعي االلتزام بالمسؤوليات اإلدارية التي تكلف بها الطالبة وتقع ضمن نطاق عمل االخصائي 3.6

 اخصائية التدريب. توجيهات

وتسليم جميع الحاالت ألخصائية  أو تحويلها قبل أنتهاء فترة التدريب الحرص على متابعة الحالت وانهائها 3.7

 .المؤسسة ليتسنى لها متابعة عملها دون إخالل للعمل
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 مراحل عملية التدريب:

 مرحلة اإلعداد والتوجيه: المرحلة األولى:

للعمل في المؤسسات من خالل مساعدته للتعرف على مجال التدريب بصفة  الطالبةوتهدف إلى إعداد 

  فيها: عامة ومؤسسة التدريب التي يتدرب فيها بصفة خاصة، ودور الخدمة االجتماعية

 أدوار مكتب التدريب الميداني في مرحلة اإلعداد:

 من مكتب التدريب الميداني بالكلية:ا( متطلبات اإلعداد األولي 

 جهات التدريب المتاحة والمتميزة في التعاون في عملية التدريب.حصر  -1

 جهات التدريب والحصول على الموافقات.مخاطبة  -2

 خطابات قبول الطالبات لكل مؤسسة تدريبية.استالم  -3

 أرقام مرجعية لكل مؤسسة تدريبية.وضع  -4

حصاء العدد الكلي.و  المسجالت الطالباتاإلطالع  -5  ا 

 على استاذات التدريب. وتوزيعها لمقرر التدريب الميداني والمجموعات التدريبية الشعب فرز  -6

 يهدف  لجميع طالبات التدريبفي ملتقى مفتوح  عام  تمهيدياالجتماع مع طالبات التدريب وهو اجتماع  -7

، سياسة الزي دوار لطالبة التدريبسياسة األحقيبة الطالب التدريبية) الميثاق األخالقي، ما ورد في  شرحل

 قبل التوجه لمؤسسات التدريب.  لطالبة التدريب(والمظهر 
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لمهارات ا للعمل على مستوى الوحدات الصغرى والوسطى والكبرى وممارسة طالبةالتأكيد على ممارسة ال -8

ل السابقة للمواد ماتم دراستة في الفصو  النموا المهني في ضوءلتحقيق األساسية والمهارات المتقدمة 

 النظرية.

والعمل  الخالقيات الممارسة المهنية وتطبيق الميثاق األخالقي للمهنة طالبةالتأكد من استيعاب ال -9

 .ونزاهةهنية مبموضوعية و 

 متطلبات اإلعداد من مؤسسة التدريب:( ب 

قس مؤسسة  التأكيد على استقبال الطالبات وتزويدهم بمهام االخصائي االجتماعي وأدوارهم المتوقعة -1

 .التدريب

تعريف المتدربة على مؤسسة التدريب: ويتضمن ذلك مجال عمل المؤسسة، الفئات التي تخدمها المؤسسة،   -2

الجهاز اإلداري، عالقة المؤسسة بالمؤسسات األخرى في المجتمع واإلطالع على النماذج التي تستخدمها 

 المؤسسة.
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 المرحلة الثانية: مرحلة الممارسة المهنية:

 الصغرى والوسطى والكبرى على مستوى الوحدات 

 سيتم تقسيم هذه المرحلة إلى مستويين:

:على مستوى الوحدات الصغرى أو الحاالت الفردية، بناًء على المعرفة المتراكمة لدى المتدرب من أوالً 

 يجب أن يبدأ التعامل مع الحاالت الفردية منذ بداية التدريب، من خالل اكتشاف الحاالت وتطبيق عمليات 1تدريب 

 ، وتطبيق كافة المهارات المهنية المرتبطة بذلك.خدمة الفرد 

: على مستوى الوحدات الوسطى وهي الجماعة، بناًء على المعرفة المتراكمة لدى المتدرب من المواد النظرية ثانياً 

لتحسين األداء االجتماعي  يعمل المتدرب من بداية األيام على تكوين جماعات ذات أهداف محددة وواضحة تسعى

 ألعضاء الجماعة، تركز فيها على مهارات تكوين الجماعة بمراحلها المختلفة. 

: على مستوى الوحدات الكبرى أو تنظيم المجتمع، بناًء على المعرفة المتراكمة لدى المتدرب بالتخطيط لتقديم ثالثاً 

فصل الدراسي الواحد، ويمكن االستفادة من المناسبات برنامج على مستوى المؤسسة بحيث يكتفى ببرنامجين خالل ال

العالمية مثل: )اليوم العالمي لإلعاقة، اليوم العالمي للخدمة االجتماعية....إلخ(. كما يتضمن تنظيم المجتمع 

 )الندوات، والنشرات والمطويات(.

 

 

 


