
التطبيق الميداني

إعداد المدربة : حصة الهطالني
مشرفة تربوية ومدربة معتمدة .

تصميم: يسرى الباجي



٢

 يمكن تعريف التطبيق الميداينّ بأّنه :

 

 ُمستوى المعرفة المحدود من حيث:  من 
 إلى المهارات، واالّتجاهات، والَفْهم، 

ُمماَرسة  من  نهم  ُيمكِّ أفضل  ُمستوًى 
األنشطة بشكل ُمستِقّل يف المستقبل . 

 المعارف
 المختلفة،

والسلوكّيات
 الشخصّية لديها،

باإلضافة إلى 
مات، تعديل السِّ

 والمهارات
 الفنّية،

والخربات
 الميدانّية،

ْبط بين  بحيث ُيساهم ذلك بشكل كبير يف النمّو المهنّي للطالب، من خالل الرَّ

سي،    مجموعة من المهارات، والخربات، التي يتّم تقديمها ضمن إطار ُمؤسَّ
واٍع  بشكل  المعرفة  اكساب  يتّم  بحيث  الُمماَرسة،  مجاالت  أحد  ضمن  أو 

بات: ومقصود؛ هبدف َنْقل الطّالب الُمتدرِّ

كما أّن التطبيق الميداينّ ُيمثِّل:

العملّيات التي تتّم من خاللها ُمماَرسة األعمال الميدانّية باستخدام 
مجموعة من األُُسس؛ وذلك هبدف مساعدة الدارسة على اكتساب:

 المعرفة النظرّية،

والتطبيق الَعَملّي،

تدريبّي  بمنهج  التاّم  االلتزام  إلى  باإلضافة   
ضرورة  مع  ُمعيَّنة،  سات  ُمؤسَّ يف  تطبيقه  يتمُّ 

وجود إشراف مهنّي. 

التعريف

بينات إلعداد الداعيات عن بعد التطبيق الميداني



بينات إلعداد الداعيات عن بعد التطبيق الميداني ٣

أهميته 

يعتَبر التدريب الميداينّ ذا أهّمية كبيرة لربنامج إعداد الداعية، ونذكر فيما يلي أهّمية، وفوائد التدريب الميداينّ:

ُيمثِّل التدريب الميداينّ مجال الخربة األُولى للداعية، من خالل تطبيق ما َتعلَّمه يف البيئة الحقيقّية، 
ض لها عند  والواقع. بحيث ُيعطيها فرصة التعاُمل مع مختلف الضغوط التي قد تواجهها أو تتعرَّ

االنخراط يف مجال الدعوة إلى اهللا تعالى. 

يساعد الداعية على تطوير مدى َفْهمها إلجراءات العملّية التعليمّية والدعوية.  

ز لدى الداعية مهارات التعليم الفردّي.  ُيعزِّ

المجال  يف  الخربة  ذوي  والمدربات  بين  والُمدرِّ الداعيات،  مع  والتعاُون  للتفاُعل،  الفرصة  ُيتيُح 
الدعوي. 

َيمنُح الداعية مستوًى عاٍل من الشعور اإليجابّي، والرضى نحو ممارسة الدعوة. 

األدوات،  ومعرفة  معها،  تتعامل  التي  الفئة  وخصائص  احتياجات،  َفْهم  على  الداعية  يساعد 
والوسائل التعليمّية والدعوية الُمستخَدمة مع هذه الِفئة. 

اكتساب قدرات ومهارات جديدة لم  الداعية على  فّعالة؛ لمساعدة  الميداينّ وسيلة  التطبيق  ُيعتَبر 
وترسيخ  اّتجاهاهتا،  وتعديل  مفاهيمها،  توسيع  الداعية من  المهارات  ن هذه  وُتمكِّ يمتلكها،  يكن 

قدرهتا على االبتكار، واإلبداع، والتجديد والتنويع. 

يساعُد الداعية على التخلُّص من العادات السلبّية، واالّتجاهات الخاطئة التي قد ُتعيُقها عن التالؤم 
م السريع والكبير يف حجم المعرفة، وَكمِّ المعلومات الهائل، وتحقيق أفضل الطُُّرق الفنّية؛  مع التقدُّ

للحصول على المعرفة. 

خالل  من  الُمنَتج)،  (العمل  الَعَملّي  والجانب  الُمكتَسبة)،  (المعرفة  النظرّي  الجانب  بين  َيربُط 
مساعدة الداعية على المرور بالخربات المتاحة والموجودة يف مجال الدعوة إلى اهللا تعالى ، سواء 

كانت تربوّية، أو اجتماعّية، أو ثقافّية. 

والمفيد  النافع  تقديم  على  اهللا  بإذن  والقدرة  العمل  حّب  على  الداعية  الميداينّ  التطبيق  ُينِشُئ 
من  وذلك  فيه،  توَجد  الذي  المجتمع  مع  الُمشرتَك  واالرتباط  التفاُعل،  قيمة  وتقدير  للمجتمع، 
ف المباشر على الطبائع المختلفة، والعادات المرتسخة ، التي ال يجد الفرد تفسيرًا لها  خالل التعرُّ

يف المناهج التعليمّية، أو بين دفات الكتب.  
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٤بينات إلعداد الداعيات عن بعد التطبيق الميداني

معايير التقييم

يتّم تقويم المتدربة يف التدريب المهنّي بناًء على معايير أساسّية، منها:

السلوك المهني والشخصي

التمتُّع بالشعور اإليجابّي والتفاعل عند التعاُمل مع اآلخرين.

حيث يتمّثل التقويم يف هذا المعيار بناء على ما يلي: 

ض للظروف والمواقف المختلفة. َضْبط النفس، والشعور باالّتزان، عند التعرُّ

ل كاّفة المسؤولّيات المهنّية بدافع ذايتّ، ودون ضغط من أّي جهة. تحمُّ

مدى االهتمام بالمظهر الشخصّي.

٢

١

ويمكن التقويم يف هذا المعيار على النحو اآليت: المهارات المهنية العامة

إلى  والوصول  األعمال،  أداء  لكيفّية  الفّعال  التخطيط  على  بة  الُمتدرِّ مقدرة  مدى 
اإلجراءات المناسبة؛ إلتمام المسؤولّيات بكفاءة تاّمة.

الذايتّ،  التعلُّم  مسؤولّية  ل  تحمُّ على  ومقدرهتا  التاّمة،  باالستقاللّية  المتدربة  تمتُّع 
واكتساب المهارات، وتنميتها.

سة،  الُمؤسَّ وظروف  أهداف،  حدود  ضمن  باجتهاد،  العمل  على  الداعية  مقدرة 
واللوائح الخاّصة هبا.

مع  المتدربات  وتعاُون  الواحد،  الفريق  وأعضاء  زميالهتا،  مع  القائم  التعاُون  مدى 
سة. أعضاء وعضوات يف الُمؤسَّ

بة، وإدراكها لهوّيتها المهنّية الدعوية. َوْعي الُمتدرِّ

مدى االستفادة من عملّية اإلشراف.
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بينات إلعداد الداعيات عن بعد التطبيق الميداني ٥

ويتّم التقويم يف هذا المعيار على النحو اآليت:المهارات المهنية المتخصصة

بة على إنشاء عالقات مهنّية مناسبة مع مختلف أنواع المدعوات. مقدرة الُمتدرِّ

ْعي للعمل ضمن  مدى مقدرة الداعية على بناء مبادئ، وقَِيم، وأخالقّيات المهنة، والسَّ
إطارها.

بة على الوصول إلى دراسة ِعلمّية مناسبة؛ لَفْهم موقف المدعوات.  مقدرة الُمتدرِّ ٣
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بة.  توفُّر مهارات الُمقاَبلة عند الُمتدرِّ

توفُّر مهارات العمل مع الجماعات الصغيرة.  

المقدرة على ُمماَرسة جوانب العمل مع األفراد، واألَُسر بشكل فّعال وناجح.  

صة بالمجال المهنّي الدعوي.    المقدرة على إجراء البحوث الُمتخصِّ

بة.    مدى تقديم الخدمات إلى المجتمع الُمحيط الُمتدرِّ

قد  التي  االجتماعّية  المشكالت  تحليل  هبدف  الكافية؛  للمهارات  بة  الُمتدرِّ امتالك 
ض لها.   تتعرَّ
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٦بينات إلعداد الداعيات عن بعد التطبيق الميداني

أهداف البرنامج الميداني

تقويم أنشطة الداعية.

األخذ بيد الداعية من خالل متابعتها لمدة سنة بعد التخرج.

ايجاد بيئة محفزة لالنطالق في الدعوة إلى الله تعالى.

تحديد ميول واتجاه الداعية ونقاط القوة والضعف لديها.

خلق العديد من الفرص والمبادرات الدعوية لتختار مايناسبها 
او يساعدها على االلتحاق في برنامج دعوي .

الخروج بدراسة ميدانية عن أحوال المدعوات في مجال الميادين 
الدعوية .


