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 مجلة عجمان للدراسات والبحوث المجلد التاسع عشر،العدد األول

 التعلم القائم على المشكالت في تعليم الخدمة االجتماعية بالمملكة العربية السعودية وتصور مقترح لمعمل
 تفاعلي للتعلم المرتكز على المشكالت  

Problem-based learning in social service education in Saudi Arabia and proposal perspective for an 

interactive laboratory for problem-based learning 

 د. صالح سامي جاد*
 ملخص

يتناول هذا البحث قضية مهمة مرتبطة بتعليم اخلدمة 
االجتماعية واملتمثلة يف التعلم املرتكز على املشكالت يف 
تعليم اخلدمة االجتماعية باململكة العربية السعودية ، حيث 

ة طبق البحث على أعضاء هيئة تدريس خلدمة االجتماعي
(عضوا،  124باجلامعات السعودية والذين بلغ عددهم )

وحاول البحث التعرف على واقع تطبيق التعلم املرتكز على 
املشكالت يف تدريس مساقات اخلدمة االجتماعية، 
واملعوقات اليت حتول دون تطبيق التعلم املرتكز على 
املشكالت يف التدريس واستخدم الباحث أداة االستبيان 

ة التعلم املرتكز على املشكالت يف تدريس لقياس عملي
املساقات، وتعترب الدراسة من الدراسات الوصفية التحليلية ، 
وتوصلت الدراسة إىل تقدمي تصور مقرتح ملعمل تفاعلي 
جمتمعي تعليمي يف تدريس مساقات اخلدمة االجتماعية 
باململكة العربية السعودية يقوم على استخدام املشكالت  

بداًل من املوضوعات التقليدية املستخدمة  كوسط تعليمي
 حاليا يف تدريس املساقات.

 

 

 

 

 

 

 

_____________ 
جلائزة  36البحث الفائز باملركز األول يف جمال الدراسات االجتماعية باملسابقة ال [

  ]راشد بن محيد للثقافة والعلوم
 لعربية املتحدة.أستاذ مشارك يف اخلدمة االجتماعية ، جامعة عجمان ، اإلمارات ا*

 رئيس قسم علم االجتماع بكلية اآلداب والعلوم.
 

 *DR. Salah samy Gad 
Abstract 

 

 

This research deals with an important 

issue related to social work education 

represented by problem-based 

learning in social service education in 

the Kingdom of Saudi Arabia. On the 

problems in teaching social work 

courses, and the obstacles that prevent 

the application of problem-based 

learning on teaching, the researcher 

used a questionnaire tool to measure 

the problem-based learning process on 

teaching courses, and the study is 

considered descriptive studies 

Analytical, the study found to submit 

a proposal for the perception of an 

interactivecommunity-based 

educational laboratory teaching 

courses in social work in the Kingdom 

of Saudi Arabia. The use of the 

problems of education rather than the 

traditional topics currently that used in 

teaching courses. 
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