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استهدفت الدراسة تحديد مدى وجود فروق معنوية بين أعضاء هيئة التدريس  :الملخص
ك الفروق وكذلالنظرية  استخدام والطالب ومشرفي التدريب فى تحديد العوامل المؤثرة على

بينهم فى واقع استخدام النظرية فى الممارسة المهنية لطريقة تنظيم المجتمع بالمجال 
ع تحديد العالقة بين العوامل المؤثرة على استخدام النظرية وواقالمدرسي، باإلضافة ل

 اتبع الباحث نمط الدراسة الوصفية األهدافاستخدامها فى الممارسة المهنية، وتحقيقاً لهذه 
 طالب من ٢٥٤دماً منهج المسح من خالل تطبيق أداة االستبيان على عينة قوامها مستخ

، ف مشر٢٣الب الفرقة الثالثة وعددهم جميع مشرفي التدريب لططالب الفرقة الثالثة و
وجود فروق معنوية بين أعضاء هيئة  عضو هيئة تدريس، وأكدت النتائج ٢٠وكذلك 

وكذلك، النظرية  استخدام ديد العوامل المؤثرة على فى تحوالمشرفينالتدريس والطالب 
 طردية  عالقةوجود فروق بينهم فى واقع استخدام النظرية فى الممارسة، كما أكدت وجود

  . بين العوامل المؤثرة على استخدام النظرية وواقع استخدامها في الممارسة المهنيةقوية
النظرية، النظرية، تعليم النظرية، التدريب العوامل المؤثرة فى استخدام : الكلمات الدليلة

  الميداني، الممارسة المهنية 
Abstract: The study aimed to determine the extent of the significant 
differences between faculty members, students and fieldwork 
instructors in determining the factors affecting the use of theory as well 
as the differences between them in the reality of using theory in 
professional practice of the method of community organization in the 
school field, in addition to determining the relationship between the 
factors affecting the use of theory and the reality of its use in practice, 
To achieve these goals, the researcher followed the descriptive study 
pattern, using the survey method by applying the questionnaire tool to a 
sample of 254 students from the third year and 23 fieldwork instructors 
for the third year students, as well as 20 faculty members. The results 
confirmed that there were significant differences between faculty 
members, students and fieldwork instructors in determining the factors 
affecting the use of theory, as well as significant differences between 
them in the reality of using theory in practice, It also confirmed the 
existence of a strong positive relationship between the factors affecting 
the use of theory and the reality of its use in professional practice. 
Keywords: Factors affecting the use of theory, theory, teaching theory, 
field instruction, professional practice 
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  مشكلة الدراسةمدخل ل: أوالً
تعد النظريات طرق للمعرفة، واألخصائي االجتماعي الذى يعمل من خالل   

 الغموض واقف التي يعتريهاالم فى النظريات العلمية الموجهة له فى الممارسة يظل ثابتاً
 عند مواجهة الضغوط، وبالتالي  من أجل توضيح هذه المواقف وفهمها وواعياًويظل شغوفاً

فإن نظريات الخدمة االجتماعية هي أدوات جيدة يجب امتالكها إذا اردنا لممارستنا المهنية 
 (Howe, 2009, pp.2-3) .أن تتسم بالحساسية والذكاء والتنظيم

مة االجتماعية بصفة أساسية بالناس وتفاعالتهم مع بيئاتهم لذلك فهي وتهتم الخد
تستخدم نظريات متعلقة بالعالم الداخلي مثل المداخل الدينامية النفسية التي تركز على 
األنساق الفردية واألسرية والعالم الخارجي كالنظريات المتعلقة بمظاهر عدم العدالة البنائية، 

 للخدمةلنظريات التي يستخدمها األخصائيون االجتماعيون يظل وبصرف النظر عن طبيعة ا
 استخدام هذه النظريات المتعلقة بالتخصصات المختلفة بالطريقة فىاالجتماعية نظرة خاصة 

 ,Connolly & Harms, 2012) .التي تستجيب الحتياجات الناس الذين تتعامل معهم
p.xi)  

يس ألفضل الممارسات المستنيرة، وتعتبر النظرية الجيدة خط األساس فى التأس
ولها دورها الحيوي فى التحسين والتطوير المستمر للتخصص المهني ومع ذلك فإن عديد 
من األكاديميين فى الخدمة االجتماعية مستمرون فى مناقشة كثير من األمور الجدلية 

 . (94.االمرتبطة بالعالقة بين النظرية والممارسة فى سياق سد الفجوة المتصورة بينهم
(Akang, 2012,p.   

ويتطلب تعليم الخدمة االجتماعية أن يظهر الطالب القدرة على تحقيق التكامل بين 
 النظرية والممارسة فى المؤسسات األكاديمية ومؤسسات تعليم الممارسة بطريقة تأملية نقدية

(Lister,2012,P.1)سة فى ، إال أن هناك قصور فى تحديد العالقة بين النظرية والممار
بعوامل متعددة ترتبط بالتعليم والتدريب والممارسة  ويرتبط هذا القصور الخدمة االجتماعية

وينبغي على االكاديميين والمعلمين الميدانيين والممارسين مراجعة أساليب التعليم والتدريب 
تي والممارسة المهنية والتعرف على أفكارهم واتجاهاتهم وقيمهم التي تؤثر على األفعال ال

  (Bogo&Vayda,2004,p.1). الممارسةهم في وخبراتبتعليمهم والمرتبطة  بهايقومون

فعلى مستوى التعليم ينبغي على الطالب التعرف على األفكار العامة للنظريات،   
ويساعد تعلم مفاهيم ونظريات الممارسة في تعميق قدراتهم الفكرية حيث يدركون المبادئ 

يها خالل عملية تعلم الممارسة ثم يكتسبون الخبرة فى تطوير األساسية للنظريات ويبنون عل
للنظريات إلى ممارساتهم، ولكن يجد عديد من الطالب صعوبات في تحويل األفكار العامة 
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 صعوبة عملية التكامل بين النظرية والممارسة ها ومن بين(Payne,2020,p.1) ،ممارسات
 والضغوط المتزايدة على ،سسة الممارسةواالنفصال الذى يشعر به الطالب بين الفصل ومؤ

 لذلك تشير (Hensley,2016,p.64)، مثل كثرة الحاالت وقلة المواردمشرفي التدريب 
 معظم طالب الخدمة االجتماعية فى الفرقة إلى أن (Carelse & Dykes, 2014)دراسة 

وترتبط بطبيعة   تحقيق التكامل بين النظرية والتطبيقتواجههم صعوبات فىالدراسية الثالثة 
 االكاديمي االستعداد وضعف التعلم، وأساليب وأعباء العمل الكثيرة البرامج مكونات
 يشيرون الى الطالب على أن (Testa & Egan, 2015)، كما أكدت دراسة للطالب

والتأمل النقدي فى حاجتهم لبيئة تعليمية تساعدهم على المشاركة فى مجالس المناقشة 
أن هناك معوقات تؤثر    (Dykes & Green, 2015)، وأظهرت نتائج دراسةممارستهم

إعدادهم ونقص موارد مدارس الخدمة على تعليم طالب الخدمة االجتماعية كضعف مستوى 
  . االجتماعية
أما فيما يتعلق بالتدريب الميداني فإنه يعد مكون غاية فى األهمية فى تعليم الخدمة   
 أساسياً عنصراً فى تطوير النظرية والممارسة المهنية حيث يعتبر دائماً ويسهم ،االجتماعية

 يعكس التدريب أنهني، ومن المفترض  التدخل المعلى كافة مستوياتفى إعداد الممارسين 
الميداني قيم ونظريات ونماذج وأساليب الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية، ويوفر عديد 

 كيفية تطبيق النظريات فى مواقف العالم يتعلمونلطالب حيث لمن الفرص التعليمية 
علمون تطبيق الواقعي ودراسة هذه المواقف من منظور عديد من االطر النظرية، كما يت

 وفقا للتغيرات فى مواقف الممارسة،  وتعديلهاالنماذج فى الواقع الميداني 
(Bogo,2010,pp.1-11) اإلشراف على التدريب له  لذلك أكدت بعض الدراسات على أن

   . المهنية للخدمة االجتماعيةأهميته فى تعليم النظرية وتطبيقها فى مجاالت الممارسة
(Hardy&Schaen,2000 ,Haanwincked et al ,20017, Eltaiba & Abdou, 

2018,) 
حيث يجدون صعوبة فى  ولكن هذه المهمة شاقة بالنسبة لبعض مشرفي التدريب  

الربط بين مضمون المحاضرات ومتطلبات الممارسة المهنية اليومية كما أن عديد من 
طالب على تحديد الاألكاديميين المشاركين فى التدريب غير مؤهلين بشكل مناسب لمساعدة 

واستخدام النظريات مع الحاالت اتى يتعاملون معها، لذلك يري بعضهم أن تحقيق التكامل 
 بين النظرية والممارسة من أكبر التحديات التي تواجه مشرفي التدريب

(Hensley,2016,p.64)لذلك تؤكد دراسة (Skolink et al,1999)   أن الفجوة بين
لخدمة االجتماعية، وأوضحت فى اكبر تحدى يواجه التدريب  تعتبر أالنظرية والتطبيق

mailto::com.gmail@eg.jsswh


 
 
 

 
 

٤٥٤

  ٢٠٢١  يناير ٣المجلد ٥٣ العدد  مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية 
 com.gmail@eg.jsswh:     بريد إليكترونيeg.ekb.journals.jsswh://https: الموقع االليكتروني

 مواقف ال تتناسب مع يواجهون أن الطالب ومشرفي التدريب (Yut-ming, 2003)دراسة 
طرق تدريبهم لذلك فإن التدريب يجب أن يعمل على تنمية قدرة الطالب على االختيار من 

فقا لمتطلبات مواقف التدريب، كما بين استراتيجيات تعليم مناسبة ترتبط بأنشطة متعددة و
 وتقييم على أهمية التنمية المهنية المستمرة لمشرفي التدريب (Kirke , 2007)تؤكد دراسة 

 نهم وبين الجامعات، وأشارت دراسة إسهاماتهم فى التدريب وحتمية وجود تضامن بي
(Andharia,2011) إلى أهمية االختيار الواعي لمؤسسات التدريب من قبل كليات الخدمة 

 ,Gray)االجتماعية إلكساب الطالب الخبرات وتحقيق األهداف التعليمية، أما دراسة 
أن من بين المعوقات بمؤسسات التدريب نقص الموارد وضعف  فقد أوضحت (2017

 فى المشرفين أن إلى  (Asakura et al , 2018)، وأشارت دراسة لمعارف والقدراتا
حاجة الى مجموعة من المعارف والمهارات والنظريات تتالءم مع االحتياجات التدريبية 

 إلى أهمية توفير الدعم والحوافز (Patricia,2019) فى حين أشارت دراسة للطالب،
  . ق جودة التدريب واستمرارية والئهم لبرامج التدريب لتحقيللمشرفينوالتدريب المناسب 

الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية فيجب أن يكون الممارسون ب   أما عن عالقة النظرية 
على وعى بالنظريات التي تساعدهم على فهم سلوك األفراد فى مجال الممارسة، حيث 

ى الخدمات وفهم وظائف الخدمة تساعد هذه النظريات الممارسين فى فهم احتياجات متلق
االجتماعية التي ينبغي القيام بها إلشباع هذه االحتياجات، ومن ثم ينبغي توضيح هذه 
النظريات للممارسين بطريقة مبسطة والتغلب على المعوقات التي تحول بينهم وبين 

 حيث أن بعض األخصائيين (Beacon&Stephen,2017,p.1) استخدامها فى الممارسة،
يعتمدون على افتراضات ومعتقدات مستخلصة من قيمهم ومتفهمين لإلطار النظري غير 

وخبراتهم الشخصية وليست مستخلصة من نظريات تم اختبارها األمر الذى يعرض العمالء 
، كما يجد بعض الممارسين صعوبة عند تطبيق النظرية فى (Teater,2014,p.1)للخطر

 (Thompson&Stepney,2018,p.32) ،سبة وكيفية تطبيقهاالممارسة من حيث اختيار النظرية المنا
 بالمجال على أن الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية) ١٩٩٤لبيب،( دراسةنتائج لذلك تؤكد 
 Osmond & O'Connor) وأوضحت دراسة االجتماعيال تتمشى مع الواقع المدرسي 

على أساس متكامل من  أن األخصائيين بعينة الدراسة لم يظهروا اعتمادهم (2006,
ضرورة االتجاه نحو الممارسة القائمة على المعرفة وتطويرها والنظريات فى ممارساتهم 

الذى يواجه  فقد أكدت على أن التحدي (Collingwood et al,2008)أما دراسة 
 لذلك فهم  وأطر العمل والنماذج فى مؤسسات الممارسةالنظريات الممارسين هو استخدام

 الفجوة بين األساس المعرفي للخدمة االجتماعية والواقع المعقد للممارسة يكافحون لسد
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 أهم األسباب التي تؤدى الى إلى أن) ٢٠٠٩سعيد،( دراسة المهنية، في حين أشارت 
 كيفية توظيف النظرية وصعوبة اختيار النظرية إلىصعوبة استخدام النظرية هو االفتقار 

فجوة كبيرة بين المعطيات النظرية على وجود ) ٢٠١٦البريثن، (دراسةكما أكدت  المالئمة
 إلى أن (Lub,2018) ، وأشارت دراسةالسعوديوممارسة الخدمة االجتماعية فى المجتمع 

 باألسلوب ها نقص النظريات فى الخدمة االجتماعية ولكن فى استخدامالتحدي ال يكمن فى
  . على تطبيق طرق الخدمة االجتماعيةيساعد الذى
  : فى أن العرض السابق لالهتمامات المعرفية والدراسات السابقةاد منويستف    

  .علق بالتعليم والتدريب والممارسة استخدام النظرية فى الممارسة المهنية يرتبط بعوامل تت-
على مستوى التعليم هناك انفصال بين الفصول الدراسية ومؤسسات الممارسة وبرامج -

  . األكاديمي لهم ومستوى إعدادهم والموارد المتاحةوأساليب تعليم الطالب واالستعداد
على مستوى التدريب ترتبط العوامل بنقص كفاءة مشرفي التدريب والتنمية المهنية لهم، -

ومعايير اختيار مؤسسات التدريب، ومدى التعاون بينها وبين كليات الخدمة االجتماعية، 
  .الدعم والحوافز المقدمة للمشرفينوطبيعة 

توى الممارسة اتضح وجود عوامل تتعلق بوعي الممارسين بالنظريات ومدى على مس- 
  .قدرتهم على االختيار من بينها وتطبيقها فى مواقف الممارسة

 تتفق نتائج هذه الدراسات مع االفتراضات التي تقوم عليها الدراسة الحالية فى تعدد -
نه ال توجد دراسة متعمقة العوامل المؤثرة على استخدام النظرية فى الممارسة، إال أ

لتحديد هذه العوامل المتعلقة بالتعليم والتدريب والممارسة من منظور األكاديميين 
  . والطالب ومشرفي التدريب

هناك أهمية للفهم النظري للمنظمين االجتماعيين لممارستهم المهنية، ومن من ثم و  
الممارسة والتفكير التأملي أسباب ذلك أن المعرفة ال تتطور اال من خالل التفاعل بين 

واألخذ والعطاء المستمر بين ما نفعله وتفكيرنا فيما نفعل، والنظرية فى تنظيم المجتمع 
 فى حد ذاتها ولكنها توجه العمل خاصة فى المواقف الجديدة حينما ال يكون لدى ليست هدفاً

لحالية والماضية المنظمين سابق خبرة أو معرفة مسبقة، حيث تساعدهم فى تحليل األحداث ا
تحقيق  واشتقاق أدوار الممارسة والفرضيات القابلة لالختبار وتقنيات والتنبؤ بالمستقبل،

، وعلى الرغم من أهمية تنظيم المجتمع كطريقة للممارسة (Asher,2013,p.8).األهداف
أكدت على أن قليل من ) ١٩٨٧صادق،( نتائج دراسة على مستوى الوحدات الكبرى إال أن

نتائج دراسة وأشارت  تنظيم المجتمع اهتمت بخصوصية الممارسةبحوث 
(Regehr,2012)تناولت بالدراسة الكفاءة ت كثير من األدبيا  الرغم من أنأنه على  الى 
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 سواء على مستوى طالب فى الممارسة الكبرىالفى الممارسة اإلكلينيكية اال أن قدرة 
، كما أظهرت نتائج دراسة هتماما ضعيفا وجدت االمنظمة أو المجتمع المحلى أو السياسة

(Mehrotra,2018)  الكبرىقليل من البرامج الدراسية تهتم بكيفية دمج كفاءات الممارسة أن 
   .للخدمة االجتماعية فى برامج التعليم

ويعمل المنظمون االجتماعيون فى المجال المدرسي فى بيئة عمل معقدة تتطلب   
قيم أخالقية وتوقعات قانونية وإطار سياسي حيث  ومسئوليات تحكمها اًمنهم أدوار

يستثمرون عالقاتهم لخلق الروابط الالزمة لتوفير الخدمات للتالميذ وأسرهم خاصة للتالميذ 
 والمدرسين األكفاء وبالتالي فإن المنظمين للموارد أو مدارس تفتقد فقيرةالذين ينتمون ألسر 

ي تساعدهم على تفسير المشكالت والمطالبة بالمدارس فى حاجة إلى التزود بالنظريات الت
بخدمات مختلفة للتالميذ واسرهم واالستفادة من خدمات المجتمع المحلى فى مواجهة 
الضغوط االسرية التي تؤثر على التحصيل الدراسي للتالميذ وخلق جسور من التفاهم بين 

ن واألكاديميين ومشرفي ، لذا فإن التضامن بين المنظميالميذ وأسرهم والعاملين بالمدارسالت
 يسهم فى تحقيق التكامل بين النظرية والممارسة، المدرسيمجال الالتدريب فى 

(Villarreal et al,2017,p.2)إال أن دراسة  (Rodriguez, 1997) أكدت على أن هناك 
معوقات تواجه األخصائيين عند تطبيق النظرية فى المجال المدرسي تتعلق بعدد الحاالت 

كما ، امل معها األخصائي، وصعوبة دمج األسر، وتنظيم األنشطة على نطاق واسعالتي يتع
على أن من بين هذه المعوقات نقص الوعى بدور  (Cooper,2016)دراسة  تؤكد

لوجود (Phillippo,2018)     قلة الموارد، فى حين أشارت دراسة واألخصائي،  
 للدرجة التي  لهميمية والدعمنقص الفرص التعلتواجه االخصائيين ومؤسسية  معوقات

  . المهنية المعاصرةالممارسةنماذج نظريات و تطبيق تعوقهم عن
ومن ثم فإن استخدام النظرية فى الممارسة المهنية لطريقة تنظيم المجتمع يتأثر   

بعوامل متعددة ترتبط بعالقات التكامل بين التعليم والتدريب والممارسة فى الخدمة 
 والتدريبا مهنة قائمة على الممارسة تتطلب المزج بين التعليم النظري االجتماعية باعتباره

 حتى يصبحوا اخصائيين اجتماعيين مهنيين ومساعدتهم على اكتساب القيم  للطالبالعملي
، (Eleni, 2014,p.1)والمعارف والمهارات التي يحتاجون إليها لتحسين ممارستهم المهنية 

الشراكة بين  تحقيق على أهمية  (Helen& Valerie,2012)لذلك تؤكد نتائج دراسة
تدريب  تعليم والخدمة االجتماعية من أجل التخطيط والتنفيذ لبرامجمؤسسات والجامعات 

فقد أشارت ألهمية النظرية   (Anastas,2014)تتناسب مع التغييرات المستمرة أما دراسة
منهجية مشتركة بين فى علم الخدمة االجتماعية والممارسة، وضرورة  االعتماد على 

االكاديميين والممارسين الستخدام النظريات والتوصل لنظم لتحقيق التعاون بينهما تسمح 
  .بتعلم كل منهما من اآلخر
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ولقد الحظ الباحث من خالل االجتماعات اإلشراقية مع مشرفي التدريب    
لتدريس من واللقاءات العلمية والمحاضرات مع الطالب واالجتماعات مع أعضاء هيئة ا

خالل عمله كمنسق تنفيذي لمجال التدريب الميداني لطالب الفرقة الثالثة بالمعهد العالي 
كعضو فى اللجنة العليا للتدريب بالمعهد وكأحد القائمين على وللخدمة االجتماعية بالقاهرة 

تدريس مقرر نماذج ونظريات العمل مع المجتمعات أن هناك عوامل تؤثر فى استخدام 
 فى الممارسة المهنية لطريقة تنظيم المجتمع سواء ارتبطت هذه العوامل بتعليم يةالنظر

 بالتدريب النظرية فى تنظيم المجتمع كطبيعة المقررات الدراسية أو المحاضرة، أو ارتبطت
كالمقرر الدراسي للتدريب وبرنامج التدريب واالشراف على التدريب واللقاءات الميداني 

الممارسة بالمجال المدرسي كاإلعداد االكاديمي لألخصائيين ودور العلمية أو ارتبطت ب
  .االدارة العامة للتربية االجتماعية

   لذلك تجدر اإلشارة إلى ان نموذج التعليم المتكامل فى الخدمة االجتماعية 
كنموذج موجه للدراسة الراهنة يقوم على االيمان بأن تعليم الخدمة االجتماعية البد وأن 

ى الفصول الدراسية ومجال الممارسة والتدريب الميداني لتمكين الطالب من التفكير يتحقق ف
والممارسة كأخصائيين اجتماعيين وتنمية الذات المهنية والتطلع للوصول إلى إطار تعليمي 
متوازن ومتكامل لتعليم وممارسة الخدمة االجتماعية من خالل عدم الفصل بين المعرفة 

،  (Larrison & Wynne,2014,pp.204-205).حكمة الممارسةوالنظرية والممارسة و
 يسهم فى دراسة وتطوير المتكامل التعليم نموذج نأ على (Kinni ,2020)كدت دراسة ألذا 

تعليم الخدمة االجتماعية من خالل تحقيق التكامل بين المعارف النظرية والمعارف العملية 
 والمعارف الثقافية ، اإلشراف على التدريبلىإ فى حاجة لذا فإننابناء المعارف التأملية و

 الخدمة ممارسةواالجتماعية التدعيمية وتحقيق التكامل بين الجامعات ومؤسسات 
  .االجتماعية

   (Tynjala ,2012,pp.211-212) كموجه للدراسة نموذج التعليم المتكامل :ثانياً 
 للتعليم المختلفةسية  العناصر الرئييضع فى االعتبار نموذج التعليم المتكامل إن  

، ويقوم على عدد من االعتبارات المتعلقة بمكونات الخبرة، والخبرة المهنية وتطوير الخبرة
 theoreticalتتكون من أربعة عناصر أساسية تتكامل مع بعضها، وهى المعرفة النظرية 

knowledge  والمعرفة العمليةpractical knowledge التنظيم، والمعرفة ذاتيةself-
regulative knowledge والثقافية، والمعرفة االجتماعيةsocio-cultural knowledge  

 مختلفة من المعرفة، والمعرفة النظرية وتمثل المعرفة النظرية والمعرفة العملية أنواعاً   
أو التي تتحول لمعرفة إجرائية ( رسمية ومعلنة بالكتب والمحاضرات، أما المعرفة العملية
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األسهم بين المعرفة النظرية والمعرفة العملية بالشكل و تكون ضمنية، ألنل تمي) مهارات
العمل عبر هذه الخطوط ينبغي أن يتضمن وخالل التكامل بينهما،  التفاعل وتوضح أهمية

 للمعرفة والتنظير،  إلى شكل يجعلها متاحة لالستخدامالتعليم المهني تحويل المعرفة النظرية
التفكير التربوي الحديث يركز على وحدة النظرية ، فة العملالضمنية الناتجة عن خبر

  . والممارسة
والمكون الثالث للخبرة هو المعرفة ذاتية التنظيم والتي تشمل المهارات التأملية   

reflective skills، وتتطلب تنمية هذه المعرفة تأمل المتعلم فى أنشطته، وفى هذا النموذج 
ظهر الرابطة بين التنظيم وت ة النظرية والمعرفة العملية،يرتبط التأمل باستخدام المعرف

وفى عملية التكامل هناك حاجة الى ، الذاتي والنظرية والممارسة فى منتصف الشكل
 تشمل األنشطة التي تمكن الطالب من جعل المعرفة الضمنية معرفة  التياألدوات الوسيطة

ويشمل ذلك المناقشات مع المعلمين معلنة أو تحليل المعرفة النظرية والخبرة العملية، 
 أو الجماعات الصغيرة أو كتابة الواجبات مثل المهام التحليلية وملفات االنجاز والمشرفين

portfolios ،فى سياق مزود بالمعرفة ومجال لتنمية المعارف ذاتية التنظيم للطالب 
  .المشكالت المتعلقة بمهنتهم فى المستقبل

تحقيق التكامل بين المعرفة النظرية والمعرفة العملية والمعرفة  العملية الوسيطة فى    إن
 تتحول حل المشكالت، ومن خالل حل المشكلة  عمليات هي واحدة منالمنظمة ذاتياً

 ويمكن النظرالمعرفة الرسمية المكتسبة من التعليم الى معرفة غير رسمية مرنة للخبير، 
حل المشكالت العملية ستطيع الطالب يعملية التكامل كعملية حل مشكلة من خاللها ل

   .النظرية
المكون الرابع للخبرة هو المعرفة االجتماعية والثقافية والمتضمنة فى الممارسات    و

القدرات البشرية المحدودة يمكن المستخدمة فى هذه الممارسات، فاالجتماعية وفى االدوات 
 القدرات أن كمات وغيرها، االنترنخالل استخدام المذكرات والكتيبات و من تتسع أن

 خالله يتبادل المشاركون  من خالل العمل التضامني الذي منتتسعالمعرفية يمكن ان 
للوصول   المناسبة الطريقةهي، وهذا يعنى أن المشاركة فى مجتمعات الممارسة معارفهم

  .لهذا الشكل من المعرفة
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  نموذج التعليم المتكاملشكل يوضح 

وجه للدراسة حيث يسهم فى تحديد العوامل مويعتمد الباحث على هذا النموذج ك  
 توجه الباحث فى تحديد مشكلة وفروض المؤثرة على استخدام النظرية فى الممارسة والتي

 تعليم النظرية كممثل للمعرفة  هذه العناصرتشملو الدراسة وبناء أدواتها وتحليل نتائجها،
النظرية والتدريب كممثل للمعرفة العملية والمعرفة ذاتية التنظيم بما تشتمل عليه من 

والمعرفة االجتماعية مهارات تأملية، والعملية الوسيطة لحل المشكلة وتمثلها الممارسة، 
لممارسة من معلمين والثقافية التي تتطلب التفاعل بين كافة األطراف المشاركة فى مجتمع ا

   .ومشرفين وممارسين وطالب
  الدراسةصياغة وتحديد مشكلة : ثالثاً

 من اهتمامات معرفية ودراسات سابقة وعناصر نموذج تأسيساً على ما سبق  
  العلمية تتعدد العوامل المؤثرة فى استخدام النظريةالتعليم المتكامل كموجه للدراسة يتضح

تنظيم المجتمع بالمجال المدرسي سواء المتعلقة بالتعليم فى الممارسة المهنية لطريقة 
 األمر الذى يتطلب تحديد هذه العوامل ، المهنيةالممارسةاألكاديمي أو التدريب الميداني أو 

للدراسة  الباحث  ذلك دفعولقدمن منظور هيئة التدريس ومشرفي التدريب والطالب، 

التأم التأمل

  التحويل
  

  الشرح
  )التصور(التنظير

  األدوات الوسيطة
  الكتابة، المناقشات، المتابعة

  :العملية الوسيطة
  حل المشكلة

  
                                             التأمل التأمل         

  

/ المعرفة النظرية
  التصورية

  

 /المعرفة التجريبية
  العملية

 

المعرفة ذاتية 
 التنظيم

 المعرفة االجتماعية والثقافية
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ؤثرة فى استخدام النظرية العلمية فى الممارسة ما العوامل الم" لقضية رئيسية مفادها العلمية
  :وينبثق عن هذه القضية قضايا فرعية هى" المهنية لطريقة تنظيم المجتمع بالمجال المدرسي

ما العوامل المؤثرة فى استخدام النظرية العلمية فى الممارسة المهنية لطريقة تنظيم  -
 .ريب أو الممارسةالمجتمع بالمجال المدرسي والمتعلقة بالتعليم أو التد

 .ما واقع استخدام النظرية فى الممارسة المهنية لطريقة تنظيم المجتمع بالمجال المدرسي -
هل هناك فروق معنوية بين متوسطات درجات أعضاء هيئة التدريس والطالب  -

 وكذلك فى  العلميةالنظرية استخدام ومشرفي التدريب فى تحديد العوامل المؤثرة على
 . فى الممارسة المهنية لطريقة تنظيم المجتمع بالمجال المدرسيدامهاتحديد واقع استخ

هل هناك عالقة بين العوامل المؤثرة على استخدام النظرية وواقع استخدامها فى  -
  . ة تنظيم المجتمع بالمجال المدرسيالممارسة المهنية لطريق

  أهمية الدراسة : رابعاً
 السابقة على وجود عديد من العوامل تأكيد أدبيات الخدمة االجتماعية والدراسات .١

المؤثرة على تحقيق التكامل بين النظرية والممارسة فى المجال المدرسي من منظور 
األكاديميين والممارسين والطالب األمر الذى يتطلب تحديد هذه العوامل والتوصل 

 . رسيةنية للخدمة االجتماعية المدآلليات لتفعيل استخدام النظريات فى الممارسة المه
 المشكالت تقديرعلى الرغم من أهمية دور المنظمين االجتماعيين بالمدارس فى  .٢

والمطالبة بخدمات مختلفة للتالميذ واسرهم واالستفادة من خدمات المجتمع المحلى فى 
 إال أن الدراسات ، على التحصيل الدراسي للتالميذالمؤثرةمواجهة الضغوط االسرية 

 للنظريات التي تعوق استخدام االخصائيين االجتماعيين ياتالتحدتشير لوجود عديد من 
 األمر  لتوفير خدمات الرعاية للتالميذ وأسرهمعند العمل على مستوى الوحدات الكبرى

 .الذى يتطلب رصدها واقتراح أساليب التعامل معها
الحاجة لمحاولة التوصل لرؤية مستقبلية لتحقيق التكامل بين النظرية والممارسة  .٣

نية لطريقة تنظيم المجتمع بالمجال المدرسي على مستوى التعليم أو التدريب أو المه
  . ومشرفي التدريبالتدريسهيئة والممارسة تضع في االعتبار آراء الطالب 

  أهداف الدراسة: خامساً
تحديد العوامل المؤثرة فى استخدام النظرية العلمية فى الممارسة المهنية لطريقة تنظيم  - ١

 .جال المدرسيالمجتمع بالم
 .تنظيم المجتمع بالمجال المدرسيلتحديد واقع استخدام النظرية فى الممارسة المهنية  - ٢
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تحديد مدى وجود فروق معنوية بين متوسطات درجات أعضاء هيئة التدريس  - ٣
فى النظرية  استخدام والطالب ومشرفي التدريب فى تحديد العوامل المؤثرة على

 . المجتمع بالمجال المدرسيالممارسة المهنية لطريقة تنظيم
تحديد مدى وجود فروق معنوية بين متوسطات درجات أعضاء هيئة التدريس  - ٤

والطالب ومشرفي التدريب الميداني فى تحديد واقع استخدام النظرية العلمية فى 
 .الممارسة المهنية لطريقة تنظيم المجتمع بالمجال المدرسي

استخدام النظرية وواقع استخدامها فى تحديد العالقة بين العوامل المؤثرة على  - ٥
 .   الممارسة المهنية لطريقة تنظيم المجتمع بالمجال المدرسي

التوصل لرؤية مستقبلية لتحقيق التكامل بين النظرية والممارسة المهنية لطريقة تنظيم  - ٦
  .المجتمع بالمجال المدرسي

  فروض الدراسة: سادساً
مل المؤدية لعدم استخدام النظرية العلمية فى  من المتوقع أن يكون مستوى تأثير العوا - ١

 .الممارسة المهنية لطريقة تنظيم المجتمع بالمجال المدرسي قوياً
النظرية العلمية فى الممارسة المهنية من المتوقع أن يكون مستوى عدم استخدام  - ٢

 .لطريقة تنظيم المجتمع بالمجال المدرسي قوياً
ة إحصائياً بين متوسطات درجات أعضاء من المتوقع عدم وجود فروق معنوية دال - ٣

 استخدام هيئة التدريس والطالب ومشرفي التدريب فى تحديد العوامل المؤثرة على
  . فى الممارسة المهنية لطريقة تنظيم المجتمع بالمجال المدرسيالنظرية

 من المتوقع عدم وجود فروق معنوية دالة إحصائياً بين متوسطات درجات أعضاء  - ٤
يس والطالب ومشرفي التدريب الميداني فى تحديد واقع استخدام النظرية هيئة التدر

 .العلمية فى الممارسة المهنية لطريقة تنظيم المجتمع بالمجال المدرسي
 بين العوامل المؤثرة على استخدام  من المتوقع وجود عالقة طردية دالة إحصائياً - ٥

ظيم المجتمع بالمجال  تنالنظرية وواقع استخدامها فى الممارسة المهنية لطريقة
 . المدرسي
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   للدراسة البناء النظري: سابعاً 
  المفاهيم العلمية للدراسة) ١(

  مفهوم العوامل ) أ (
 the  (Cambridge واحد من األشياء المتعددة التي تؤثر في الموقفهوالعامل     

Academic Content Dictionary) 2020,العناصر التي ، وتعرف العوامل على أنها 
، وهى أيضاً )American Heritage,2016(تسهم فى انجاز أو عملية أو نتيجة معينة 

)erriamM- ,2020(األشياء التي  تساعد على تحقيق أو التأثير فى نتيجة معينة 
Webster  

   وتعرف العوامل إجرائياً فى هذه الدراسة على أنها العناصر التي تؤثر فى استخدام 
النظرية العلمية في الممارسة المهنية لطريقة تنظيم المجتمع بالمجال المدرسي والتي 

  .تتضمن التعليم االكاديمي والتدريب الميداني والممارسة المهنية
  مفهوم النظرية) ب(

عرف النظرية بطرق متعددة تعتمد على مجال الدراسة واألسس التي يقوم عليها العلم ت   
) Abu & Tavallaeiالذى تنتمى له والمرحلة الزمنية التي ظهرت فيها

) 572.p,2010,Talibمجموعة من الحقائق المختبرة بالطريقة التي ، وتعرف على أنها 
للتدخل ذى نتعامل معه وتمدنا بقواعد إرشادية تساعد فى فهم والتنبؤ بجانب ما فى الواقع ال

 التي توجه االفتراضاتمجموعة من االفكار أو وهى  ،)p,2011,Turner.4(الفعال
 عنصر أساسي فى الممارسة توجه الطريقة التي أنها  كما)p,2009,Howe.2(الممارسة 

تستخدم في و، فى رؤية األفراد والجماعات والمجتمعات والتدخل معها يستخدمها األخصائي
 .التنبؤ وشرح وتقدير المواقف، وتوفر األساس المنطقي لكيفية استجابة األخصائي وتدخله

)39.p2014, Genitty(   
 في هذه الدراسة على أنها مجموعة الحقائق واالفتراضات التي    ويمكن تعريف النظرية
ل تقدير المشكالت أو  بالمجال المدرسي خال االجتماعيينللمنظمينتوجه الممارسة المهنية 

   .  التنبؤ بها أو التدخل لمواجهتها عند العمل على مستوى مجتمع المدرسة أو المجتمع المحيط
  مفهوم طريقة تنظيم المجتمع) ج(

عبد الحليم رضا طريقة تنظيم المجتمع على أنها إحدى طرق الخدمة يعرف 
تكون أساساً علمياً تستند إليه فى االجتماعية التي تستفيد من النظريات العلمية التي تصلح ل

ممارستها ألنشطتها مع السكان للتأثير عليهم وتغييرهم خالل الممارسة حتى تزداد 
 ، ص ص ١٩٩٤عبد العال، . ( معلوماتهم وخبراتهم ومهاراتهم للعمل على خدمة مجتمعهم
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ن ، ويبرز هذا المفهوم المكون العلمي لطريقة تنظيم المجتمع المنطلق م)٤٠-٣٩:
النظريات العلمية كموجه للممارسة المهنية، وهو محل اهتمام وتركيز الدراسة الراهنة 
باعتبار الطريقة تمثل التخصص الدقيق للباحث، فضال عن القصور فى استخدام النظرية 
فى الممارسة على مستوى الوحدات الكبرى مقارنة بالممارسة االكلينيكية وفقا لما اسفرت 

   .   ت السابقةعنه نتائج الدراسا
  مفهوم الممارسة المهنية لطريقة تنظيم المجتمع) د(

)professional الممارسة المهنية هي استخدام شخص ما للمعرفة فى إطار مهنة معينة   

 )2020,net.Definitions. practice  وهى عملية للتأثير فى التغيير فى إطار مرجعي ،
 التجارب التي نعايشها وهى تشكل أفكارنا همراضات التي تمكننا من فمعين يشمل االفت

 كما أنها )p,2017,Barnard.79(عملنا تصوراتنا ومعرفتنا وتحدد لنا اتجاه وومشاعرنا 
 التطبيق المهني لقيم ومبادئ وأساليب الخدمة االجتماعية لتحقيق هدف أو أكثر مثل مساعدة

)e National Thالمجتمعات المحلية فى الحصول على الخدمات أو تحسينها

 )2020,Social Workers of Association وهى تشمل أنشطة المالحظة والتحليل ،
والتدخل فى إطار مهنة الخدمة االجتماعية وتتيح الفرص للطالب للفهم والتعلم من خالل 

 .الممارسةتطبيق المعارف والمهارات والتكامل بين الفصل الدراسي ومؤسسة 
  )34.p,2006,Higham(تعريفها فى هذه الدراسة على أنها كافة الجهود المهنية  ويمكن 

للمنظمين االجتماعيين الموجهة  باستخدام النظريات العلمية عند العمل مع مجتمع المدرسة 
  . أو المجتمع المحيط بها

  مفهوم المجال المدرسي) ه(
مهنية يشير مدحت أبو النصر إلى أن المجال المدرسي هو أقدم مجاالت الممارسة ال   

هدف من خالله المهنة مساعدة ست فى محافظات مصر، تللخدمة االجتماعية واألكثر انتشاراً
 تنمية قدراتهم وزيادة فرص الحياة لهم واشباع احتياجاتهم ومواجهة مشكالتهم  علىالطالب

  )١٦.، ص٢٠١٧أبو النصر، (  .على مستوى الوقاية والعالج
 أحد مجاالت الممارسة المهنية لطريقة تنظيم    ويري الباحث أن المجال المدرسي هو

المجتمع يسعى المنظم االجتماعي من خالله إلى مساعدة مجتمع المدرسة على وصف 
وتفسير والتنبؤ بالمشكالت والتدخل لمواجهتها سواء على مستوى الوقاية أو العالج أو 

ستمدة من العلوم التنمية أو المدافعة مستخدما كل ما لديه من معارف ونظريات علمية م
األخرى بصفة عامة أو من الخدمة االجتماعية وطريقة تنظيم المجتمع على وجه 

  .الخصوص
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   ويعتبر هذا المجال محل اهتمام الدراسة الراهنة لما الحظه الباحث من واقع عمله 
كمحاضر ومنسق للتدريب الميداني بالمجال للفجوة بين النظرية والتطبيق سواء على 

  .عليم أو التدريب أو الممارسة وهذا ما أكدته الدراسات السابقة مستوى الت
  العوامل المؤثرة فى استخدام النظرية العلمية فى الممارسة المهنية) ٢(

 التي تمكن المشكالت وتوفير األساليبعلى الرغم من أهمية النظرية في فهم وتقدير    
الخدمة االجتماعية ما  طالبسين وإال أن المعلمين والممار معهااألخصائيين من التدخل 

 بشأن تحديات تحقيق التكامل بين النظرية والممارسة قلقينزالوا 
Collingwood,2005,p.7)( وتتعدد العوامل المؤثرة في تطبيق النظرية في مجال 

  :الممارسة المهنية على النحو التالي
 تعليم نظرية الممارسة المهنية ) أ(

 أحد استخدامهم للنظرية حيث يقع علىمن حيث متصل متدرج إن المعلمين يقعون على    
، وعلى الطرف اآلخر من هتمون بتعليم النظرية أو تقييمها ال يمنطرفي هذا المتصل 

يصرون على أن التالميذ يجب عليهم أن يفهموا ويستخدموا النظريات المرتبطة بممارستهم 
ف قد ال يستطيع الطالب تحقيق  االختالونتيجة لهذا p.80) (Humphrey,2011,المهنية

الترابط بين النظرية والممارسة وقد يرتبط ذلك بفشل المعلمين في تحقيق التكامل بين 
النظرية والممارسة فى المقررات والبرنامج التعليمي فى الفصول الدراسية بالشكل الذي 

، وبالتالي ال لتكامل بمؤسسات الممارسة المهنيةيجعل الطالب على وعى بكيفية تحقيق هذا ا
 Wrenn  and). يدرك الطالب القيمة العملية لتعلم المفاهيم النظرية

Wrenn,2009,p.258)  
  التدريب الميداني) ب(

قد يشكو الطالب فى نهاية البرنامج التدريبي من االنفصال بين النظرية والممارسة حيث    
 مشرفي التدريبولكن يشيرون إلى أن المعلمين األكاديميين يعلمونهم بعض النظريات 

 قد يخفون كراهيتهم أو عدم المشرفينيخبرونهم بتجاهل استخدام النظريات، وبعض هؤالء 
ثقتهم فى النظريات ولكن يظهر ذلك للطالب بطريقة ظاهرة أو ضمنية، وتنشأ هذه الكراهية 

بين عن عدم قدرتهم على التعمق فى فهم النظرية األمر الذى يتطلب وجود عالقات تعاونية 
 كما ينبغي أن تكون هناك مناقشات حول القضايا المتعلقة بالعالقة بين والمشرفينالمعلمين 

  (Humphrey,2011,pp.80-81).المناهج الدراسية ومجاالت الممارسة المهنية
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  الممارسة المهنية) ج(
ماعية إن مراجعة األدبيات التي تناولت التكامل بين النظرية والممارسة فى الخدمة االجت   

 أن الخريجين من برامج تعليم الخدمة االجتماعية قد أوضحتتكشف عن وجود دراسات 
شعروا أن الفصول الدراسية لم تكن كافية إلعدادهم من أجل الممارسة فى العالم الواقعي، 

 أن هناك فجوة بين النظرية والممارسة بمعنى فجوة إلى ٢٠٠٠ عام Thompson لذا أشار
وما يتم ممارسته، فالنظرية أصبحت مقترنة باألكاديمي فى حين أصبحت بين ما يتم تعلمه 

 أن هناك حاجة ٢٠٠٤ عام Clapton and Creeالممارسة مجال الممارس، وقد استنتج 
لنماذج للتعلم تعمل على التكامل بين النظرية والممارسة بطريقة تنقل  الميدان إلى  الفصول 

  (Wrenn  and Wrenn,2009,p.261) . الميداننقل الفصول الدراسية إلىتالدراسية و
  اإلجراءات المنهجية للدراسة : ثامناً

 العالقة بين العوامل لتحديداعتمد الباحث على الدراسة الوصفية : نوع الدراسة )١(
تنظيم المجتمع لالمؤثرة على استخدام النظرية وواقع استخدامها فى الممارسة المهنية 

  بالمجال المدرسي
 اتبع الباحث منهج المسح االجتماعي بالعينة لطالب التدريب بالفرقة :ةمنهج الدراس )٢(

المسح الشامل ألعضاء هيئة التدريس القائمين على تدريس مقرر والثالثة بالمجال المدرسي، 
 باللجنةعضاء هيئة التدريس وأنماذج ونظريات العمل مع المجتمعات لطالب الفرقة الثالثة 

ة التدريس المشرفين على تدريب الفرقة الثالثة، وكذلك منهج العليا للتدريب وأعضاء هيئ
    .المسح الشامل للمشرفين الميدانيين على تدريب طالب الفرقة الثالثة بالمجال المدرسي

اعتمد الباحث فى جمع البيانات على أداة االستبيان، حيث طبقت على  :أدوات الدراسة )٣(
ى الخطوات ف ه خطوات تصميمخصتوتل، هيئة التدريس ومشرفي التدريب والطالب

  :التالية
باستخدام  من خالل مراجعة األدبيات واألدوات المتعلقة ومتغيراتهتم تحديد أبعاد االستبيان - أ

النظرية فى الممارسة، وتم صياغة عبارات كل متغير ومؤشراته ،وعرض االستبيان 
من ) ٥(لمجتمع، محكمين من هيئة التدريس فى تنظيم ا) ٥(على عشرة محكمين بواقع 

مشرفي التدريب بالمجال المدرسي ذوى الخبرة، للتأكد من أن االستبيان يعبر عن 
 . الموضوع محل الدراسة

تم إجراء التعديالت على االستبيان وفقا آلراء المحكمين حيث تم تعديل وحذف وإضافة -ب
رة فى استخدام بعض العبارات، واشتمل االستبيان على بعدين البعد األول العوامل المؤث

متغير تعليم نظرية (النظرية فى الممارسة المهنية واشتمل على ثالثة متغيرات هي
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الممارسة ومؤشراته المتمثلة فى المقرر الدراسي لتنظيم المجتمع والمحاضر 
والمحاضرة، ومتغير التدريب ومؤشراته المتمثلة فى مقرر التدريب وخطة التدريب 

اءات العلمية ،ومتغير الممارسة المهنية ومؤشراته المتمثلة واالشراف على التدريب واللق
، أما البعد )فى األخصائيين االجتماعيين بالمدارس واالدارة العامة للتربية االجتماعية

  .الثاني فيمثل واقع استخدام النظرية فى المجال المدرسي
ي لالستبيان مدى صدق االستبيان من خالل حساب الصدق البنائاختبار ب  قام الباحث-ج

 ١٠ طالب تدريب ميداني بالفرقة الثالثة بالمجال المدرسي، ١٥بتطبيقه على عينة قوامها 
من أعضاء هيئة التدريس ممن لهم خبرة فى االشراف على تدريب الفرقة الثالثة من 

 من مشرفي التدريب من خارج عينة الدراسة الذين لهم نفس ١٠خارج عينة الدراسة، 
على طالب الفرقة الثالثة وحساب معامل ارتباط بيرسون  كما هو خصائص المشرفين 
  :مبين بالجدول التالي 

  يوضح الصدق البنائي لالستبيان باستخدام معامل ارتباط بيرسون) ١(جدول 

  االرتباط  أبعاد االستبيان
  للطالب

  االرتباط
  للمشرفين

  االرتباط
  لهيئة التدريس

  العوامل المؤثرة في استخدام النظرية  ٠٫٨٥٤  ٠٫٩٣٣  ٠٫٨٧٢  معامل ارتباط بيرسون
  **٠٫٠١  **٠٫٠١  **٠٫٠١  داللة المعنوية

  واقع استخدام النظرية بالمجال المدرسي  ٠٫٨٨٧  ٠٫٩٥١  ٠٫٩١١  معامل ارتباط بيرسون
  **٠٫٠١  **٠٫٠١  **٠٫٠١  داللة المعنوية

ن أبعاد االستبيان    ويتضح من نتائج الجدول أن معامالت االرتباط لبيرسون بين كل بعد م
، وذلك بالنسبة للطالب ٠,٠١والمجموع الكلى لالستبيان دالة إحصائياً عند مستوى معنوية 

 و ٠,٨٥٤والمشرفين وهيئة التدريس حيث تراوحت قيم معامل االرتباط للبعد األول بين 
 وعليه فإن كل بعد لالستبيان ٠,٩٥١ و ٠,٨٨٧ وتراوحت قيمه للبعد الثاني بين ٠,٩٣٣

  .تسق داخلياً مع الدرجة الكلية لالستبيان مما يثبت صدق االتساق الداخلي لهم
  تم اختبار ثبات االستبيان من خالل حساب معامل ألفا كرونباخ لالستبيان المطبق على -د

  :نفس المفردات، كما هو مبين بالجدول التالي
  يوضح ثبات االستبيان باستخدام معامل ألفا كرونباخ) ٢(جدول 

  قيمة ألفا  عدد العبارات  اد االستبيانأبع
  للطالب

  قيمة ألفا
  للمشرفين

  قيمة ألفا
  لهيئة التدريس

  ٠٫٨٣٣  ٠٫٩٠٥  ٠٫٨٦١  ٤٣  العوامل المؤثرة فى استخدام النظرية
  ٠٫٨٦٢  ٠٫٨٥٥ ٠٫٩٢٥ ٧ واقع استخدام النظرية بالمجال المدرسي

  ٠٫٨٤٥  ٠٫٨٦٧  ٠٫٨٧٣  ٥٠  الثبات العام لالستبيان
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للطالب   الجدول السابق أن معامل الثبات العام لالستبيان مرتفع بالنسبة  يتضح من
 إلجمالي ٠,٨٧٣ و ٠,٨٤٥ومشرفي التدريب وأعضاء هيئة التدريس حيث تراوح بين 
 وتراوح ٠,٩٠٥ و ٠,٨٣٣فقرات االستبيان، بينما تراوح معامل ثبات البعد األول بين 

، وهذا يؤكد على أن االستبيان يتمتع ٠,٩٢٥  و ٠,٨٥٥معامل ثبات البعد الثاني بين 
  .بدرجة عالية من الثبات 

  :مجاالت الدراسة ) ٤( 
نتيجـة     طبقت الدراسة بالمعهد العالي للخدمة االجتماعيـة بالقـاهرة،     : المجال المكاني  -أ

عوامل تـؤثر فـى اسـتخدام       مالحظة الباحث كمحاضر ومنسق للتدريب الميداني لوجود        
 المهنية لطريقة تنظيم المجتمع سواء ارتبطت هذه العوامـل بتعلـيم             فى الممارسة  النظرية
لسهولة تطبيق االستبيان على      أو التدريب أو الممارسة بالمجال المدرسي، باإلضافة       النظرية

  .  الطالب وهيئة التدريس والمشرفين داخل المعهد
بالمجال طالب التدريب الميداني طبقت الدراسة على عينة من  : المجال البشرى- ب

المدرسي بالمعهد، وجميع المشرفين الميدانيين على هؤالء الطالب بقطاعات التدريب 
القائمين على تدريس مقرر نماذج ونظريات العمل  المختلفة، وجميع أعضاء هيئة التدريس

 العليا للتدريب وأعضاء باللجنةعضاء هيئة التدريس وأمع المجتمعات لطالب الفرقة الثالثة 
 بالمجال المدرسي وذلك على ريس المشرفين العموم على تدريب الفرقة الثالثةهيئة التد

  :النجو التالي
 تم تطبيق : المدرسيبالمجالي التدريب وعينة طالب التدريب فالحصر الشامل لمشر-

 موزعين مشرف ٢٣الدراسة على جميع مشرفي التدريب لطالب الفرقة الثالثة وعددهم 
ا هو موضح بالجدول،  ولتحديد حجم عينة الطالب تم الحصر على القطاعات المختلفة كم

تم تحديد الحجم و طالب، ٧٤٠حيث بلغ المختلفة طالب بقطاعات التدريب عدد الالشامل ل
-Steven K, 2012,pp59)األمثل للعينة الواجب تطبيق الدراسة عليها من خالل المعادلة

60) :   n=Np (1-p) /((N-1)(d2/z2)+p(1-p)) طالب، ٢٥٤لغ حجم العينة حيث ب 
القطاعات باستخدام طريقة التوزيع المتناسب على النحو المبين من  عينة طبقية أخذثم تم 

  :بالجدول
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 يوضح الحصر الشامل لمشرفي التدريب الميداني وحجم عينة طالب التدريب ) ٣(جدول 
  عينة الطالب  عدد الطالب  عدد المشرفين  القطاع  م
  ٣٣  ٩٦  ٢  المرج  ١
  ٤  ١٣  ١  الفيوم  ٢
  ٣  ١٠  ١  المنوفية  ٣
  ١٠  ٢٨  ١  الشرقية  ٤
  ٣٢  ٩٤  ٤  شمال الجيزة  ٥
  ٤  ١٢  ١  وسط الجيزة  ٦
  ٧  ٢٠  ١  شمال القاهرة  ٧
  ١٥  ٤٤  ١  جنوب القاهرة  ٨
  ١٤  ٤٠  ١  الزاوية  ٩

  ١٥  ٤٣  ١  بوالق الدكرور  ١٠
  ٤٦  ١٣٥  ٤  شبرا الخيمة  ١١
  ١٢  ٣٦  ١  عين شمس  ١٢
  ٢٢  ٦٣  ١  العمرانية  ١٣
  ٢  ٧  ١  مدينة نصر  ١٤
  ٢٠  ٥٦  ١  المطرية  ١٥
  ١٥  ٤٣  ١  حلوان  ١٦

  ٢٥٤  ٧٤٠  ٢٣  المجموع

عضاء هيئة التدريس القائمين على تدريس مقرر نماذج ونظريات العمل ألالحصر الشامل -
 وأعضاء عضو، ١٢مع المجتمعات لطالب الفرقة الثالثة بقسم تنظيم المجتمع وبلغ عددهم 

 أعضاء وأعضاء هيئة التدريس المشرفين ٩العليا للتدريب وعددهم  باللجنةهيئة التدريس 
 العدد بلغ، حيث  أعضاء٧ بالمجال المدرسي وعددهم العموم على تدريب الفرقة الثالثة

 ٢٠ - العام للقسم أو اللجنة أو االشرافأعضاء بدون تكرار -هيئة التدريسلاإلجمالي 
  .عضو

، ٧/٢٠٢٠ /٧ حتى ٥/٧/٢٠٢٠ الفترة من فىتم جمع البيانات  : المجال الزمني-ج
  .بتطبيق االستبيان على الطالب خالل امتحان التدريب العملي لهم بالمعهد

 spss للدراسة باستخدام برنامج المعالجة اإلحصائية للبيانات الميدانيةأساليب ) ٥(
   الختبار صدق االستبيان Pearson correlationمعامل ارتباط بيرسون  -
  . الختبار ثبات االستبيان Cronbach,s Alphaرونباخ معامل ألفا ك -
 على أبعاد هيئة التدريس والطالب ومشرفي التدريبالمتوسط الحسابي لدرجات  -

 .االستبيان
  الختبار جودة التوفيق لمتغيرات وعبارات االستبيان Chi Squareمعامل كاي تربيع  -
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د الفروق فى لتحدي  One- way ANOVA Analysisتحليل التباين األحادي -
متوسطات العوامل المؤثرة على استخدام النظرية بين مجموعات الطالب وهيئة 

ومشرفي التدريب وكذلك الفروق بينهم فى واقع استخدام النظرية فى الممارسة التدريس 
 . المهنية

لتحديد العالقة بين العوامل المؤثرة فى استخدام النظرية Spearman معامل ارتباط -
 .دامها بالمجال المدرسي من منظور الطالب وهيئة التدريس ومشرفي التدريبوواقع استخ

  عرض وتحليل نتائج الدراسة الميدانية: تاسعاً
 النتائج المتعلقة بوصف عينة الدراسة )١(
 يوضح وصف عينة الدراسة من الطالب وهيئة التدريس ومشرفي التدريب) ٤(جدول 

  مشرفي التدريب  أعضاء هيئة التدريس  الطالب
  %  ك  المؤهل  %  ك  الدرجة  %  ك  النوع
  ٨٧  ٢٠  بكالوريوس خدمة اجتماعية  ٣٥  ٧  مدرس  ٣١٫٥  ٨٠  ذكر
  ٤٫٤  ١  دبلوم دراسات عليا  ٤٠  ٨  استاذ مساعد  ٦٨٫٥  ١٧٤  أنثى

  ٨٫٦  ٢  ماجستير خدمة اجتماعية  ٢٥  ٥  استاذ  %  ك  المجموعة
  %  ك  مدة العمل بالمجال  %  ك  سنوات التدريس  ١٦٫٩  ٤٣  ١مجموعة

  ٨٫٧  ٢  ٥أقل من   ٥  ١  ٥أقل من   ١٥  ٣٨  ٢وعةمجم
  ١٧٫٤  ٤  -٥  ٢٥  ٥  -٥  ١٧٫٧  ٤٥  ٣مجموعة
  ١٣  ٣  -١٠  ١٥  ٣  -١٠  ١٥٫٨  ٤٠  ٤مجموعة
  ٦٠٫٩  ١٤   فأكثر١٥  ٥٥  ١١   فأكثر١٥  ١٤٫٦  ٣٧  ٥مجموعة
              ١٦٫٥  ٤٢  ٦مجموعة
              ٣٫٥  ٩  ٧مجموعة

% ٦٨,٥ حيث بلغت نسبتهن يتبين من نتائج الجدول أن معظم عينة الطالب من اإلناث  
، ويرجع ذلك ألن معظم طالب الفرقة الثالثة بالمعهد % ٣١,٥فى حين بلغت نسبة الذكور 

من االناث، كما يتبين أن هناك تقارب فى أعداد طالب المجموعات الدراسية الستة األولى 
شير ، وهذا ي٣,١بانحراف معياري  ٤٠,٨بعينة الدراسة حيث بلغ المتوسط الحسابي لها 

للتمثيل الجيد لعينة الدراسة للطالب بالمجموعات الدراسية مما يساعد على تحقيق مصداقية 
 طالب نظراً ألنها ٩النتائج، أما فى المجموعة السابعة فقد بلغ عدد الطالب بالعينة 

مجموعة الطالب الباقون لإلعادة الذين سبق لهم النجاح فى التدريب فى العام السابق، كما 
من أعضاء هيئة التدريس بعينة الدراسة من االساتذة واالساتذة % ٦٥ النتائج أن يتضح من

 سنوات فأكثر مما يؤكد ١٠منهم لديهم خبرة فى التدريس من % ٧٠المساعدين، وأن 
من مشرفي  % ٨٧خبرتهم الكافية ووعيهم بقضية الدراسة، وتشير النتائج أيضا إلى أن 

% ٧٣,٩ن على بكالوريوس الخدمة االجتماعية، كما أن التدريب بعينة الدراسة من الحاصلي
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 سنوات فأكثر مما يؤكد معرفتهم الكافية ١٠منهم لهم خبرة فى العمل بالمجال المدرسي من 
بواقع التدريب والممارسة المهنية بالمجال المدرسي، األمر الذى يسهم فى تحقيق مصداقية 

  .نتائج الدراسة
من المتوقع أن يكون مستوى تأثير العوامل المؤدية : ألولالنتائج المتعلقة بالفرض ا) ٢(

لعدم استخدام النظرية فى الممارسة المهنية لطريقة تنظيم المجتمع بالمجال المدرسي 
  قوياً
  النتائج المتعلقة بتحديد العوامل المتعلقة بتعليم نظرية الممارسة) أ(  

  المتعلقة بمقرر تنظيم المجتمعيوضح العوامل المؤثرة فى استخدام النظرية و) ٥(جدول 

   يتضح من نتائج الجدول أن المتوسط الحسابي للعوامل المتعلقة بمقرر تنظيم المجتمع بلغ 
ريس ومشرفي التدريب على الترتيب، بالنسبة للطالب وهيئة التد) ١٠,٣ ،١١، ١١,٧٣(

وهى متوسطات مرتفعة وفقا للمستويات التي تعكس قوة الموافقة، وجاءت قيم كاى تربيع 
 بالنسبة ٠,٠٥ بالنسبة للطالب وهيئة التدريس، وعند ٠,٠١دالة عند مستوى معنوية 

ستجابات لمشرفي التدريب وكانت الفروق لصالح الموافقة، كما أن المتوسطات الحسابية ال
) ٢(وهى متوسطات مرتفعة عدا العبارة ) ٢,٥٧-١,٤(الطالب على العبارات تراوحت بين 

التي جاءت ضعيفة لهيئة ) ٥(التي جاءت متوسطة للطالب وضعيفة للمشرفين، والعبارة 
التدريس، وفى مقدمة هذه العبارات بالنسبة للطالب أن موعد تدريس مقرر نماذج ونظريات 

 ويفسر ذلك بأن تدريس هذا المقرر فى ؛معات غير مناسب لبرنامج التدريبالعمل مع المجت
الفصل الدراسي الثاني وبالتالي يبدأ الطالب برنامج التدريب وهم ليسوا على دراية بهذه 
النظريات، وفى مقدمة هذه العبارات بالنسبة لهيئة التدريس أن النظريات تعرض بالمقرر 

  العبارات  مشرفي التدريب  هيئة التدريس  الطالب
  ٢كا  المتوسط  ٢كا  المتوسط  ٢كا  المتوسط

ال تحتوى مقررات تنظيم المجتمع -١
  **١٥٫٧  ٢٫٠٩  **١٣٫٣  ٢٫٢  **٥٥٫٩  ٢٫٣٨  على نظريات كافية للممارسة

ال تتضمن المقررات تطبيقات -٢
  ٠٫٠٤٣  ١٫٤٨  **٢٤٫١  ٢٫٨  **١٠  ١٫٩٧  مارسة الستخدام النظرية فى الم

تعرض النظريات بالمقرر بلغة -٣
  **٩٫٨  ٢٫١٧  **٩٫١  ٢٫٥٥  **١١٩٫٦  ٢٫٣١  وأسلوب يصعب فهمه

تعرض النظريات بالمقرر بطريقة -٤
موجزة ال تساعد الطالب على فهم 

  مكوناتها
٠٫٣٩  ٢٫٥٧  **٢٤٫١  ٢٫٠٥  **١٢٤٫٣  ٢٫٥١  

ريات  موعد تدريس مقرر نماذج ونظ-٥
العمل مع المجتمعات غير مناسب 

  لبرنامج التدريب 
١٧٫٣  ٢٫٠٩  **١٢٫٤  ١٫٤  **١٢٣٫٤  ٢٫٥٦**  

  

  *١٢  ١٠٫٣  **٢٦  ١١  **١٨٨٫١  ١١٫٧٣  المجموع
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سبة للمشرفين أن النظريات تعرض بالمقرر بطريقة بلغة وأسلوب يصعب فهمه، وبالن
 وهذا يشير إلى ضرورة إعادة النظر فى موجزة ال تساعد الطالب على فهم مكوناتها،

 وكانت قيم كاى تربيع للعبارات دالة عند مستوى أسلوب عرض النظريات بالمقررات،
تجابات لصالح  وكانت الفروق فى االسن للمشرفي)٤، ٢(  عدا العبارتين٠,٠١معنوية 

نتائج تعدد العوامل المؤثرة فى ال للمشرفين، وبالتالي تعكس )٢(الموافقة عدا العبارة 
 مع نتائج دراسة  ذلكيتفقواستخدام النظرية والمتعلقة بالمقرر الدراسي لتنظيم المجتمع 

(Dykes & Green, 2015) أن هناك معوقات تؤثر على تعليم طالب   التي أشارت إلى
  .االجتماعية كضعف مستوى إعدادهمالخدمة 

  يوضح العوامل المؤثرة في استخدام النظرية والمتعلقة بالمحاضر والمحاضرة) ٦(جدول 
  العبارات  مشرفي التدريب  هيئة التدريس  الطالب

  ٢كا  المتوسط  ٢كا  المتوسط  ٢كا  المتوسط
ينقص المحاضر الوعى الكافي -١

بالنظرية واستخداماتها فى الممارسة 
  هنية لطريقة تنظيم المجتمعالم

٢٠٫٩  ١٫٩٦  **١٦٫٢  ٢٫٠٥  **٢٥٧٫١  ٢٫٧٨**  

يعرض المحاضر النظرية دون -٢
  **١٥٫٧  ٢٫٠٩  **٢٤٫١  ٢٫٨  **١١٨٫٢  ٢٫٤٨  توضيح تطبيقاتها فى الممارسة 

تفتقد المحاضرة لعرض تطبيقات -٣
مشاهدة فيديو، (النظرية فى الممارسة

  ..) لعب أدوار، تحليل مواقف مهنية
٨٫٩  ٢٫٤٨  *٥  ٢٫٧٥  **٢٨٥٫٩  ٢٫٧*  

ال تستخدم مهارات التفكير النقدي فى -٤
توضيح استخدام النظريات فى 

  الممارسة
٠٫٠٤٣  ٢٫٥٢  **١٢٫٨  ٢٫٩  **١٢٣٫٨  ٢٫٥٤  

تشتمل المحاضرة على معايير تقييم -٥
  *٨٫٩  ٢٫٤٨  **١٢٫٨  ٢٫٩  **١٥٨٫٨  ٢٫٦٥  استخدام النظريات فى الممارسة 

اقشة الطالب فى تفتقد المحاضرة لمن-٦
  *٩٫٨  ٢٫٨٣  *٩٫٨  ٢٫٨٥  **٨٩٫٣  ٢٫٤٥  النظريات التي استخدموها فى التدريب 

تتاح الفرصة للطالب للتفكير التأملي -٧
عند تطبيق النظريات فى المواقف 

  المهنية بالمحاضرة
٠٫٠٤٣  ٢٫٤٨  *٩٫٨  ٢٫٨٥  **١٤٩  ٢٫٥٧  

  *١٧٫٧  ١٦٫٨٧  *٢٥  ١٩٫١  **٣١٠٫٧  ١٨٫١٦  المجموع

ن النتائج أن المتوسط الحسابي للعوامل المتعلقة بالمحاضرة والمحاضر بلغ    يتبين م
بالنسبة للطالب وهيئة التدريس ومشرفي التدريب على الترتيب، )١٦,٨٧، ١٩,١، ١٨,١٦(

 بالنسبة ٠,٠١وهى متوسطات مرتفعة، وجاءت كاى تربيع دالة عند مستوى معنوية 
شرفين وكانت الفروق لصالح الموافقة للعبارات لهيئة التدريس والم  بالنسبة٠,٠٥للطالب، 

االيجابية وعدم الموافقة للعبارة السلبية، كما أن المتوسطات الحسابية الستجابات الطالب 
وهى مرتفعة عدا ) ٢,٩- ١,٩٦(وهيئة التدريس والمشرفين على العبارات تراوحت بين 
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اءت متوسطة وكانت جميع قيم بالنسبة لهيئة التدريس والمشرفين والتي ج) ١(العبارة رقم 
 للمشرفين، وفى مقدمة العبارات بالنسبة ٤،٧كاى تربيع للعبارات دالة عدا العبارتين 

 للطالب أن المحاضر ينقصه الوعى الكافي بالنظرية واستخداماتها، وبالنسبة لهيئة التدريس
وبالنسبة أن المحاضرة ال تشتمل على معايير تقييم استخدام النظريات فى الممارسة، 

أن المحاضرة تفتقد لمناقشة الطالب فى النظريات التي استخدموها فى التدريب  للمشرفين
ويشير ذلك إلى أهمية اهتمام المحاضرين بعرض استخدامات النظريات فى مجال 
الممارسة، وبالتالي تعكس النتائج تعدد العوامل المؤثرة فى استخدام النظرية والمتعلقة 

 أن التي اكدت (Carelse & Dykes, 2014) ويتفق ذلك مع  دراسة ضربالمحاضرة والمحا
يرتبط و  تحقيق التكامل بين النظرية والتطبيقتواجههم صعوبات فىطالب الفرقة الثالثة 

  . االكاديمي  واستعدادهم،تعليم الطالب أساليبذلك ب
 النتائج المتعلقة بتحديد العوامل المتعلقة بالتدريب الميداني  ) ب(
   يوضح العوامل المؤثرة فى استخدام النظرية والمتعلقة بمقرر التدريب الميداني)٧(جدول 

   يتضح من نتائج الجدول أن المتوسط الحسابي للعوامل المتعلقة بمقرر التدريب بلغ 
بالنسبة للطالب وهيئة التدريس ومشرفي التدريب على الترتيب، وهى )٩,١٧، ٩,٨، ٩,٧٩(

 وكانت الفروق ٠,٠١وسطات مرتفعة، وجاءت قيم كاى تربيع دالة عند مستوى معنوية مت
لصالح الموافقة،  كما أن المتوسطات الحسابية الستجابات الطالب وهيئة التدريس 

وهى متوسطات مرتفعة عدا العبارة ) ٢,٨-١,٦١(والمشرفين على العبارات تراوحت بين 
اءت متوسطة القوة وكانت جميع قيم كاى تربيع بالنسبة للمشرفين والتي ج) ٤(رقم 

 للعبارات دالة عدا عبارات المشرفين، وكان فى مقدمة العبارات بالنسبة للطالب أن

  العبارات  مشرفي التدريب  هيئة التدريس  الطالب
  ٢كا  المتوسط  ٢كا  المتوسط  ٢كا  المتوسط

 ال يحتوى مقرر التدريب على -١
نظريات كافية للممارسة المهنية 

  لطريقة تنظيم المجتمع 
٠٫٣٩  ٢٫٥٧  **١٠٫٩  ٢٫٢٥  **١٠١  ٢٫٤٨  

 ال يتضمن مقرر التدريب -٢
تطبيقيات كافية الستخدام النظرية فى 

  الممارسة 
٠٫٠٤٣  ٢٫٤٨  **٢٤٫١  ٢٫٨  **٤٨٫٤  ٢٫٣٥  

 تعرض النظريات بمقرر التدريب -٣
  ٠٫٠٤٣  ٢٫٥٢  **١٠٫٩  ٢٫٦  **٦٥٫٧  ٢٫٤١  بأسلوب يصعب فهمه

 تعرض النظريات بمقرر التدريب -٤
على فهمها بطريقة موجزة ال تساعد 

  أو تطبيقها
١٫٠٩  ١٫٦١  **١٦٫٣  ٢٫١٥  **١٢٠  ٢٫٥٤  

  **١٥٫٤  ٩٫١٧  **٣٢  ٩٫٨  **١٤٠٫٤  ٩٫٧٩  المجموع
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النظريات تعرض بمقرر التدريب بطريقة موجزة ال تساعد على فهمها أو تطبيقها، وبالنسبة 
خدام النظرية فى الممارسة أن مقرر التدريب ال يتضمن مواقف تطبيقية الست لهيئة التدريس

أن مقرر التدريب ال يحتوى على نظريات كافية لممارسة تنظيم  وبالنسبة للمشرفين
المجتمع، ولعل ذلك يؤكد نتائج الجدولين السابقين من حيث ضرورة إعادة النظر فى أسلوب 

دد عرض النظريات واالهتمام بتطبيقاتها فى مجال الممارسة، وبالتالي تعكس النتائج تع
العوامل المؤثرة فى استخدام النظرية والمتعلقة بمقرر التدريب ويتفق ذلك مع 

أن الفجوة بين النظرية والتطبيق تعتبر التي أكدت على   (Skolink et al,1999)دراسة
  . االجتماعيةفى الخدمة التدريبأكبر تحدى يواجه 

  ة بخطة أو برنامج التدريب يوضح العوامل المؤثرة فى استخدام النظرية والمتعلق) ٨(جدول 
  العبارات  مشرفي التدريب  هيئة التدريس  الطالب

  ٢كا  المتوسط  ٢كا  المتوسط  ٢كا  المتوسط
 تتضمن خطة التدريب استخدام -١

النظريات فى الممارسة المهنية لطريقة 
  تنظيم المجتمع

قيمة   ٢  **١٦٫٢  ١٫٠٥  **٤٣٫٨  ٢٫٢٥
  ثابتة

 توقيت استخدام الطالب للنظريات-٢
  *٧٫٩  ٢٫٢٦  ٠٫٢  ٢٫٥٥  **٨٥٫٢  ٢٫١٤  بخطة التدريب مناسب

تتناسب النظريات الواردة بخطة -٣
التدريب الميداني مع متطلبات الممارسة 

  بالمدارس
٦٫٩  ١٫٧  ١٫٨  ٢٫٦٥  **٨٠٫٩  ٢٫٢٣*  

 تتضمن خطة التدريب الميداني -٤
نظريات كافية لتدريب الطالب على 

  استخدام النظرية
١٫٠٩  ٢٫٣٩  **١٢٫٨  ٢٫١  **١٨١٫١  ٢٫٢٩  

  ١٫٠٨  ٨٫٣٩  *٦٫٧  ٨٫٣٥  **٢٢٨٫٦  ٨٫٩١  المجموع

  يتضح من نتائج الجدول أن المتوسط الحسابي للعوامل المتعلقة بخطة أو برنامج التدريب 
بالنسبة للطالب وهيئة التدريس ومشرفي التدريب على ) ٨,٣٩، ٨,٣٥، ٨,٩١(بلغ 

 ٠,٠١بيع دالة عند مستوى معنوية الترتيب، وهى متوسطات مرتفعة، وجاءت قيم كاى تر
 بالنسبة لهيئة التدريس وغير دالة للمشرفين وكانت الفروق لصالح ٠,٠٥بالنسبة للطالب، 

عدم الموافقة، كما أن المتوسطات الحسابية الستجابات الطالب وهيئة التدريس والمشرفين 
ات الطالب وهى متوسطة القوة لجميع عبار) ٢,٦٥- ١,٠٥(على العبارات تراوحت بين 

جاءت ) ٤(جاءت ضعيفة والعبارة رقم ) ١(وقوية بالنسبة لهيئة التدريس عدا العبارة رقم 
جاءت قوية، وكانت ) ٤(متوسطة، ومتوسطة لجميع عبارات المشرفين عدا العبارة رقم 

) ٤(لهيئة التدريس والعبارة )  ٣، ٢(جميع قيم كاى تربيع للعبارات دالة عدا العبارتين 
خطة التدريب ال تتضمن نظريات  ،  وفى مقدمة العبارات بالنسبة للطالب أنللمشرفين

أن  كافية لتدريب الطالب على استخدام النظرية، وبالنسبة لهيئة التدريس والمشرفين
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النظريات بخطة التدريب ال تتناسب مع متطلبات الممارسة بالمدارس وهذا يشير ألهمية 
 التى تشتمل عليها الخطة، وبالتالي تعكس نتائج إعادة النظر فى كم وطبيعة النظريات

الجدول تعدد العوامل المؤثرة فى استخدام النظرية والمتعلقة ببرنامج التدريب، ويتفق ذلك 
التدريب ومشرفي  أن الطالب التي أشارت الى (Yut-ming, 2003) نتائج دراسة مع

يعمل يجب أن  التدريب ن يواجهوا مواقف ال تتناسب مع طرق تدريبهم لذلك فإنأيمكن 
على تنمية قدرة الطالب على االختيار من بين استراتيجيات تعليم مناسبة ترتبط بأنشطة 

   . التدريب التي تواجههم فىمواقفالمتعددة وفقا لمتطلبات 
  يوضح العوامل المؤثرة فى استخدام النظرية والمتعلقة باإلشراف على التدريب ) ٩(جدول 

  العبارات  مشرفي التدريب  ة التدريسهيئ  الطالب
  ٢كا  المتوسط  ٢كا  المتوسط  ٢كا  المتوسط

يؤمن المشرفون على التدريب -١
  **٢١٫٥  ٢٫٧٤  **١٢٫٨  ٢٫٩  **٦٦٫٧  ٢٫٤٢  بأهمية استخدام النظرية فى الممارسة 

يحتاج مشرفو التدريب لمعرفة -٢
قيمة   ٣  **٢٠٧٫٩  ٢٫٦٤  نظريات الممارسة فى تنظيم المجتمع

  **٢٠٫٩  ٢٫٧  ثابتة

تنقص مشرفي التدريب المعرفة -٣
بمكونات النظريات واستخداماتها فى 

  .الممارسة المهنية لتنظيم المجتمع
١٧٫٠٤  ٢٫٦١  **٧٫٢  ٢٫٨  **٦٥٫٤  ٢٫٤١**  

ينظم المعهد برامج تدريب كافية -٤
لتنمية قدرات المشرفين على استخدام 

  .النظريات فى الممارسة
١٫٠٩  ٢٫٦١  ٣٫٢  ٢٫٧  **١٣٥٫٧  ٢٫٥٦  

يتيح المشرفون الفرصة للطالب -٥
للتفكير التأملي عند تطبيق النظريات 

  فى المواقف المهنية بالمدرسة
٢٩٫٨  ٢٫٨٣  ٣٫٢  ٢٫٧  **٢٥٠٫٧  ٢٫٦٣**  

تتضمن االجتماعات اإلشرافية -٦
تطبيقات للنظرية فى 

مشاهدة فيديو، لعب (الممارسة
  )األدوار، تحليل مواقف

٦٫٣  ٢٫٣٩  **١٢٫٨  ٢٫٩  **١٢٥٫٩  ٢٫٥٤**  

  ٠٫٠٤٣  ١٧٫٠٤  *١٩٫٢  ١٧  **١٧٢٫٨  ١٥٫١٩  المجموع

   يتضح من نتائج الجدول أن المتوسط الحسابي للعوامل المتعلقة باإلشراف على التدريب 
بالنسبة للطالب وهيئة التدريس والمشرفين على الترتيب، ) ١٧,٠٤، ١٧، ١٥,١٩(بلغ 

 بالنسبة ٠,٠١ستوى معنوية وهى متوسطات مرتفعة، وجاءت قيم كاى تربيع دالة عند م
 بالنسبة لهيئة التدريس وغير دالة للمشرفين وكانت الفروق لصالح الموافقة ٠,٠٥للطالب، 

للعبارات االيجابية وعدم الموافقة للعبارات السلبية،  كما أن المتوسطات الحسابية 
) ٣-٢,٣٩(الستجابات الطالب وهيئة التدريس والمشرفين على العبارات تراوحت بين 

وهى قوية لجميع عبارات الطالب وهيئة التدريس واالشراف، وفى مقدمة العبارات بالنسبة 
المشرفين فى حاجة لمعرفة نظريات الممارسة فى تنظيم  للطالب وهيئة التدريس أن
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المجتمع ويشير ذلك لحاجة المشرفين لبرامج تدريبية لتنمية قدراتهم على استخدام 
أن المشرفين ال يتيحون الفرصة للطالب للتفكير التأملي عند  ينالنظريات، وبالنسبة للمشرف

تطبيق النظريات، وبالتالي تعكس النتائج تعدد العوامل المؤثرة فى استخدام النظرية 
 حاجةالتي أشارت ل  (Asakura et al , 2018)ويتفق ذلك مع دراسة والمتعلقة باإلشراف 

للطالب بالمؤسسات ع االحتياجات التدريبية مهارات ونظريات تتالءم ملمعارف و المشرفين
ليمية تساعدهم على  لبيئة تعحاجة الطالب  التي أكدت(Testa & Egan, 2015) ودراسة

  . فى ممارستهمالمشاركة في مجالس المناقشة والتأمل النقدي
  يوضح العوامل المؤثرة في استخدام النظرية والمتعلقة بالسيمنارات العلمية ) ١٠(جدول 

  العبارات  مشرفي التدريب  هيئة التدريس  الطالب
  ٢كا  المتوسط  ٢كا  المتوسط  ٢كا  المتوسط

 بالمعهد هامة السيمنارات العلمية-١
فى تعليم الطالب كيفية استخدام 

  النظريات فى الممارسة
٢٠٫٩  ١٫٣  ١٫٨  ١٫٦٥  **١٣٦  ١٫٦**  

يكفى عدد السيمنارات لتعليم -٢
الطالب استخدام النظريات فى 

  الممارسة 
٢٠٫٩  ١٫٣  **١٣٫٣  ٢٫٤٥  **٨٥٫٢  ٢٫٢٢**  

المحاضر بالسيمنارات على وعى -٣
مارسة بالنظرية واستخداماتها فى الم

  المهنية لتنظيم المجتمع
٤٫٣  ١٫٧  **١٦٫٢  ١٫٩٥  **٤٫٣  ٢٫٠٢  

تفتقد السيمنارات لمناقشة الطالب -٤
فى النظريات التي استخدموها فى 

  التدريب 
١٧٫٠٤  ٢٫٦١  **٢٤٫١  ٢٫٨  **٤٠٫٦  ٢٫٢٢**  

تفتقد السيمنارات لعرض تطبيقات -٥
مشاهدة (عملية للنظرية فى الممارسة 

  )حليل مواقف فيديو، لعب أدوار، ت
٢٠٫٩  ٢٫٧  **٢٤٫١  ٢٫٨  **١٦٨٫٩  ١٫٦٩**  

  ٠٫٠٤٣  ٩٫٥٢  **١٩٫٢  ١١٫٦٥  **١٠٥  ٩٫٧٤  المجموع

   يتضح من نتائج الجدول أن المتوسط الحسابي للعوامل المتعلقة بالسيمنارات العلمية بلغ 
بالنسبة للطالب وهيئة التدريس ومشرفي التدريب على الترتيب  )٩,٥٢،  ١١,٦٥،  ٩,٧٤(
هو متوسط القوة بالنسبة للطالب وهيئة التدريس وقوي بالنسبة للمشرفين، وجاءت قيم و

 بالنسبة للطالب وهيئة التدريس وغير دالة ٠,٠١كاى تربيع دالة عند مستوى معنوية 
للمشرفين وكانت الفروق لصالح الموافقة للعبارات االيجابية وعدم الموافقة للعبارة السلبية، 

 الحسابية الستجابات الطالب وهيئة التدريس والمشرفين على العبارات كما أن المتوسطات
وقوية ) ١(وهى متوسطة القوة لعبارات الطالب عدا العبارة ) ٢,٨- ١,٣(تراوحت بين 

التي جاءت ) ٣(التي جاءت ضعيفة والعبارة ) ١(لعبارات هيئة التدريس عدا العبارة 
التي جاءت ضعيفة ) ٢، ١(ا العبارتين متوسطة، وقوية بالنسبة لعبارات المشرفين عد
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التي جاءت متوسطة، وفى مقدمة العبارات بالنسبة للطالب وهيئة التدريس أن ) ٣(والعبارة 
السيمنارات تفتقد لمناقشة الطالب فى النظريات التي استخدموها فى التدريب، وبالنسبة 

سة وقد يكون السبب فى تفتقد لعرض تطبيقات للنظرية فى الممار أن السيمنارات للمشرفين
ذلك تركيز المحاضرين بالسيمنارات على الجوانب االدارية للتدريب أكثر من الجوانب 

الطالب مازالوا  التي أشارت إلى أن  (Scaggs,2018 )الفنية، ويتفق ذلك مع دراسة
وبالتالي تعكس النتائج تعدد يفتقدون للقدرة على ريط النظرية بالممارسة فى التدريب 

  .امل المؤثرة فى استخدام النظرية والمتعلقة بالسيمناراتالعو
 النتائج المتعلقة بتحديد العوامل المتعلقة بالممارسة المهنية)ج(

  يوضح العوامل المؤثرة فى استخدام النظرية والمتعلقة باألخصائيين بالمدارس ) ١١(جدول 
  مشرفي التدريب  هيئة التدريس  الطالب

  العبارات
  ٢كا  المتوسط  ٢كا  لمتوسطا  ٢كا  المتوسط

ال يؤمن األخصائيون بالمدارس -١
بأهمية استخدام النظرية فى الممارسة 

  المهنية
  قيمة ثابتة  ٣  **١٠٫٩  ٢٫٦  **١٨٫٩  ٢٫١٩

يحتاج األخصائيون لمعرفة -٢
نظريات الممارسة المهنية فى تنظيم 

  المجتمع
٢٠٫٩  ٢٫٧  **١٢٫٨  ٢٫٩  **١١٦٫٣  ٢٫٥٥**  

بالمدارس فى يعتمد األخصائيون -٣
ممارساتهم على معارفهم أكثر من 

  النظريات الرسمية
١٢٫٦  ٢٫٨٧  **١٦٫٢  ٢٫٩٥  **٢٤٧٫١  ٢٫٧٧**  

يحتاج األخصائيون لبرامج تدريبية -٤
لتنمية قدراتهم على استخدام 

  النظريات فى الممارسة 
قيمة   ٣  *٤٩٫٩  ٢٫٣٥

  **١٧٫٠١  ٢٫٦١  ثابتة

يفتقد األخصائيون للحوار مع -٥
ين حول استخدام النظريات األكاديمي

  فى الممارسة 
٢٥٫٤  ٢٫٧٨  **١٦٫٢  ٢٫٩٥  **٤٦٫١  ٢٫٣٢**  

كثرة أعباء األخصائيين تعوقهم -٦
  **٢٠٫٩  ٢٫٧  **١٢٫٨  ٢٫٩  **١١٨٫٦  ٢٫٥٣  عن استخدام النظريات فى الممارسة 

يحرص األخصائيون على -٧
الممارسة التأملية عند تطبيق 

  النظريات 
٢٥٫٤  ٢٫٧٨  *٩٫١  ٢٫٥  **٣٢٫٥  ٢٫٢٩**  

  **١٩٫١٨  ٢٠٫٩٦  **٢٧  ١٩٫٨  **٧٤٫٤  ١٧  المجموع

،  ١٧(   يتضح من الجدول أن المتوسط الحسابي للعوامل المتعلقة باألخصائيين بلغ 
بالنسبة للطالب وهيئة التدريس والمشرفين على الترتيب، وهى متوسطات ) ٢٠,٩٦، ١٩,٨

 بالنسبة للطالب وهيئة ٠,٠١ة مرتفعة، وجاءت قيم كاى تربيع دالة عند مستوى معنوي
التدريس والمشرفين، كما أن متوسطات استجابات الطالب وهيئة التدريس والمشرفين على 
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وهى قوية لعبارات الطالب وهيئة التدريس واالشراف ) ٣-٢,١٩(العبارات تراوحت بين 
 دريس أنللطالب، وفى مقدمة العبارات بالنسبة للطالب وهيئة الت) ٧، ٥، ١(عدا العبارات 

األخصائيين بالمدارس يعتمدون فى ممارساتهم على معارفهم أكثر من النظريات الرسمية، 
 ويؤكد  بأهمية استخدام النظرية فى الممارسةأن األخصائيين ال يؤمنون وبالنسبة للمشرفين

ذلك أهمية الحوار بين هيئة التدريس والممارسين حول أهمية النظرية فى الممارسة 
امل بين المعرفة النظرية والعملية، وبالتالي تؤكد النتائج تعدد العوامل المؤثرة وضرورة التك

 Collingwood et)دراسة فى استخدام النظرية والمتعلقة باألخصائيين ويتفق ذلك مع 
al,2008)  فى النظرياتهو استخدام  الممارسين أكدت على أن التحدي الذى يواجه التي 

  .مؤسسات الممارسة
   االجتماعية التربية بإدارةيوضح العوامل المؤثرة فى استخدام النظرية والمتعلقة ) ١٢(جدول 

  العبارات  مشرفي التدريب  هيئة التدريس  الطالب
  ٢كا  المتوسط  ٢كا  المتوسط  ٢كا  المتوسط

تؤكد خطة إدارة التربية االجتماعية -١
على استخدام األخصائيين للنظريات فى 

  رسيةالتعامل مع المشكالت المد
٢٠٫٩  ١٫٩٦  ١٫٨  ٢٫٦٥  **٤٠٫٩  ٢٫٢٤**  

يهتم موجهو التربية االجتماعية -٢
بمتابعة استخدام األخصائيين للنظريات 

  فى ممارساتهم المهنية 
٦٫٣  ٢٫٣٥  ١٫٨  ٢٫٦٥  **٥٥٫٨  ٢٫٣٨*  

تنظم إدارة التربية االجتماعية برامج -٣
تدريبية لتنمية قدرات األخصائيين على 

  لممارسة استخدام النظريات فى ا
١٧٫٣  ٢٫٥٧  ٣٫٢  ٢٫٧  **٣٣٫٥  ٢٫٣**  

هناك نشرات وزارية توضح -٤
لألخصائيين كيفية استخدام النظريات 

  فى الممارسة 
١٠٫٥  ٢٫٤٨  *٥  ٢٫٧٥  **٣٣٫٩  ٢٫٢٩**  

يسهل على األخصائيين طلب -٥
المشورة الفنية من مكاتب الخدمة 
االجتماعية المدرسية بشأن استخدام 

مع المشكالت النظريات فى التعامل 
  المدرسية

٢٠٫٥  ٢٫٧  ٣٫٢  ٢٫٧  **٦١٫٢  ٢٫٣٩**  

  ٠٫٠٤٣  ١٣٫٥٢  **١٩٫٢  ١٣٫٤٥  **١٨٠٫٨  ١١٫٦  المجموع

   يتضح من نتائج الجدول أن المتوسط الحسابي للعوامل المتعلقة بإدارة التربية االجتماعية 
لى بالنسبة للطالب وهيئة التدريس ومشرفي التدريب ع) ١٣,٥٢، ١٣,٤٥، ١١,٦(بلغ 

 ٠,٠١الترتيب، وهى متوسطات مرتفعة، وجاءت كاى تربيع دالة عند مستوى معنوية 
بالنسبة للطالب وهيئة التدريس وغير دالة للمشرفين وكانت الفروق لصالح عدم الموافقة 
للعبارات، كما أن المتوسطات الحسابية الستجابات الطالب وهيئة التدريس والمشرفين على 

وهى قوية لعبارات الطالب وهيئة التدريس ) ٢,٧٥-١,٩٦(العبارات تراوحت بين 

mailto::com.gmail@eg.jsswh


 
 
 

 
 

٤٧٨

  ٢٠٢١  يناير ٣المجلد ٥٣ العدد  مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية 
 com.gmail@eg.jsswh:     بريد إليكترونيeg.ekb.journals.jsswh://https: الموقع االليكتروني

للمشرفين جاءت متوسطة، وفى ) ١(للطالب والعبارة ) ٤، ٣، ١(والمشرفين عدا العبارات 
 طلب المشورة عليهم  يصعباألخصائيين مقدمة العبارات بالنسبة للطالب والمشرفين أن

تخدام النظريات، وبالنسبة لهيئة  المدرسية بشأن اسالفنية من مكاتب الخدمة االجتماعية
ية استخدام النظريات فى الممارسة كيف هناك نشرات توضح لألخصائيينالتدريس أنه ليس 

ولعل ذلك يؤكد حاجة االخصائيين بالمدارس للمشورة الفنية والبرامج التدريبية لتنمية 
مؤثرة فى قدرتهم على استخدام النظرية العلمية، وبصفة عامة يتضح تعدد العوامل ال

 (Lub,2018)دراسة ويتفق ذلك مع  استخدام النظرية والمتعلقة بإدارة التربية االجتماعية
 أنه ال يوجد نقص فى النظريات فى مجال الخدمة االجتماعية ولكن التحدي التي أكدت على
  .م هذه النظريات فى مجال الممارسةيكمن فى استخدا

   عدم استخدام النظرية العلميةيوضح مستوى العوامل المؤثرة فى) ١٣(جدول
  العوامل  مشرفي التدريب  هيئة التدريس  الطالب

  ٢كا  المتوسط  ٢كا  المتوسط  ٢كا  المتوسط
تعليم 
  *٦٫٤٨  ٢٧٫٢  **٢١٫٦  ٣٠٫١  **٢٠٢  ٢٩٫٨٨  النظرية

  **١٥٫٣٥  ٤٤٫١  **٢٢  ٤٦٫٨  **١٠٨٫٨  ٤٣٫٦٣  التدريب

  *٨٫٩٦  ٣٤٫٥  **١٨  ٣٣٫٢  **١١٠٫٣  ٢٨٫٥٨  الممارسة

  *٤٫٣٩  ١٠٥٫٨  **١٦  ١١٠٫١  **١٦٩٫٨  ١٠٢٫٠٩  وعالمجم

عدم استخدام النظرية يتبين من نتائج الجدول أن المتوسط الحسابي للعوامل المؤثرة فى    
 على والمشرفينبالنسبة للطالب وهيئة التدريس ) ١٠٥,٨  ،١١٠,١  ،١٠٢,٠٩(بلغ 

 ٠,٠١ستوى معنوية الترتيب، وهى متوسطات مرتفعة، وجاءت قيم كاى تربيع دالة عند م
 للمشرفين وكانت الفروق لصالح عدم الموافقة ٠,٠٥بالنسبة للطالب وهيئة التدريس وعند 

للعبارات االيجابية والموافقة للعبارات السلبية، ومن ثم تؤكد النتائج صحة الفرض األول 
ارسة للدراسة بأن مستوى تأثير العوامل المؤدية لعدم استخدام النظرية العلمية فى المم

   .ظيم المجتمع بالمجال المدرسي قويالمهنية لطريقة تن
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من المتوقع أن يكون مستوى عدم استخدام النظرية :  المتعلقة بالفرض الثانيجالنتائ) ٣(
  فى الممارسة المهنية لطريقة تنظيم المجتمع بالمجال المدرسي قوياً

  ة بالمجال المدرسي يوضح واقع استخدام النظرية فى الممارسة المهني) ١٤(ول دج
  مشرفي التدريب  هيئة التدريس  الطالب

  العبارات
  ٢كا  المتوسط  ٢كا  المتوسط  ٢كا  المتوسط

يطبق الطالب النظريات فى التدريب -١
  **٢٥٫١  ٢٫٧٤  **٩٫٨  ٢٫٨٥  **١١٢٫٤  ٢٫٥٤  الميداني بالمدارس 

يوضح األخصائيون للطالب كيفية -٢
استخدام النظريات فى التعامل مع 

  شكالت المدرسيةالم
٢٠٫٩  ٢٫٦٩  ١٫٨  ٢٫٦٥  **٢٣٥٫٩  ٢٫٧٣**  

يستخدم األخصائيون بالمدارس -٣
النظريات فى التدخل المهني مع 

  المشكالت المدرسية
١٧  ٢٫٦١  **١٢٫٨  ٢٫٩  **٩١٫٨  ٢٫٤٩**  

يفضل األخصائيون االعتماد على -٤
خبراتهم الشخصية فى التدخل مع 

  المشكالت المدرسية
٢٠٫٩  ٢٫٦٩  **١٢٫٨  ٢٫٩  **١٣٢٫٣  ٢٫٥٨**  

يعانى األخصائيون من غياب نموذج -٥
  **٢٩٫٨  ٢٫٨٣  **١٦٫٢  ٢٫٩٥  **١٥٢٫٥  ٢٫٦٢  متكامل للممارسة

يستخدم األخصائيون بالمدارس -٦
األدلة التي تؤكد فعالية النظريات التي 

  يستخدمونها 
١٥٫٧  ٢٫٩١  **١٦٫٢  ٢٫٩٥  **٤٣٫٨  ٢٫٢٩**  

 يستخدم األخصائيون أساليب التفكير-٧
النقدي عند استخدام النظريات فى 

  التدخل مع المشكالت المدرسية
١٢٫٦  ٢٫٨٧  **١٦٫٢  ٢٫٩٥  **٩٤٫٨  ٢٫٣٩**  

  **١٩٫٢  ٢٠٫٩٦  **١٨  ٢٠٫١٥  **١٠٧٫٢  ١٧٫٦٥  المجموع

 يتضح من نتائج الجدول أن المتوسط الحسابي لواقع استخدام النظرية فى الممارسة     
بالنسبة للطالب وهيئة ) ٢٠,٩٦  ،٢٠,١٥  ،١٧,٦٥(المهنية بالمجال المدرسي بلغ 

 على الترتيب، وهى متوسطات مرتفعة، وجاءت قيم كاى تربيع دالة والمشرفينالتدريس 
 بالنسبة للطالب وهيئة التدريس والمشرفين وكانت الفروق ٠,٠١عند مستوى معنوية 

ما أن متوسطات الموافقة للعبارة السلبية، كوعدم الموافقة للعبارات االيجابية  لصالح
) ٢,٩٥- ٢,٢٩(استجابات الطالب وهيئة التدريس والمشرفين على العبارات تراوحت بين 

للطالب جاءت ) ٦(وهى قوية لعبارات الطالب وهيئة التدريس والمشرفين عدا العبارة 
فى مقدمة العبارات بالنسبة للطالب أن األخصائيين ال  يوضحون للطالب كيفية ومتوسطة، 
نظريات فى التعامل مع المشكالت، وبالنسبة لهيئة التدريس والمشرفين أن استخدام ال

األخصائيين ال يستخدمون أساليب التفكير النقدي عند استخدام النظريات فى التدخل مع 
 ويتفق ذلك مع ، ويفسر ذلك بعدم اقتناع االخصائيين بأهمية النظرية فى الممارسةالمشكالت
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 لألخصائيين بالمدارسنقص الفرص التعليمية  أكدت على التي(Phillippo,2018) دراسة 
نظريات الممارسة، وبصفة عامة يتضح صحة للدرجة التي ال يستطيعون معها تطبيق 

الفرض الثاني للدراسة بأن مستوى عدم استخدام النظرية العلمية فى الممارسة المهنية 
  .يم المجتمع بالمجال المدرسي قويلطريقة تنظ

من المتوقع عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين : الفرض الثالثبالمتعلقة النتائج ) ٤ (
متوسطات درجات هيئة التدريس والطالب ومشرفي التدريب فى تحديد العوامل المؤثرة 

   فى الممارسة المهنية لطريقة تنظيم المجتمع بالمجال المدرسيالنظرية استخدام على
لفروق فى متوسطات العوامل المؤثرة على استخدام النظرية بين يوضح تحليل التباين لتحديد ا) ١٥(جدول 

  مجموعات الطالب وهيئة التدريس ومشرفي التدريب
العوامل المؤثرة 
على استخدام 

  النظرية
مجموع   مصدر التباين

  المربعات
درجة 
  الحرية

متوسط 
مستوى  Fقيمة   المربعات

  المعنوية

تعليم نظرية   ٧٩٫٢  ٢  ١٥٨٫٣  بين المجموعات
  ٨٫١  ٢٩٤  ٢٣٨١٫٦  داخل المجموعات  الممارسة 

٠٫٠٠  ٩٫٧٧  

  التدريب الميداني  ٩٤٫٢  ٢  ١٨٨٫٤  بين المجموعات
  ٢٤٫٥  ٢٩٤  ٧١٩٧٫٣  داخل المجموعات

٠٫٠٢٢  ٣٫٨٣  

الممارسة المهنية   ٥٢٥٫٤  ٢  ١٠٥٠٫٩  بين المجموعات
  ١٢٫٨  ٢٩٤  ٣٧٦٦٫٧  داخل المجموعات  بالمجال المدرسي

٠٫٠٠  ٤١٫٠١  

وامل المؤثرة الع  ٦٩٧٫١  ٢  ١٣٩٤٫٣  بين المجموعات
  ٩٤٫١  ٢٩٤  ٢٧٨٦٢٫٦  داخل المجموعات  ككل

٠٫٠٠١  ٧٫٣٦  

يتضح من نتائج الجدول وجود فروق معنوية دالة بين الطالب وهيئة التدريس  
 ٧,٣٦ Fوالمشرفين من حيث العوامل المؤثرة على استخدام النظرية ككل حيث بلغت قيمة 

، كما تبين وجود فروق معنوية دالة بينهم من حيث العوامل ٠,٠١أقل من ومستوى داللتها 
 وكذلك من حيث ٠,٠١عند مستوى معنوية ٩,٧٧ Fحيث بلغت قيمة  المتعلقة بتعليم النظرية

 وكانت ٠,٠٥  عند مستوى معنوية٣,٨٣ Fالعوامل المتعلقة بالتدريب حيث بلغت قيمة 
ن على المتوسط األعلى، كما تبين وجود فروق الفروق لصالح هيئة التدريس وهم الحاصلو

 عند مستوى ٤١,٠١ Fدالة بينهم من حيث العوامل المتعلقة بالممارسة حيث بلغت قيمة 
 وكانت الفروق لصالح المشرفين وهم الحاصلون على المتوسط األعلى، وتم ٠,٠١داللة 

 باستخدام اختبار ٠,٠٥التحقق من داللة هذه الفروق بين المجموعات عند مستوى معنوية 
Tukey HSD.  

 فروق معنوية توجد صحة الفرض األول للدراسة أي أنه  عدمومما سبق يتضح 
دالة إحصائياً بين متوسطات درجات أعضاء هيئة التدريس والطالب ومشرفي التدريب في 

 فى الممارسة المهنية لطريقة تنظيم المجتمع ة استخدام النظريتحديد العوامل المؤثرة على
 .المجال المدرسيب
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من المتوقع عدم وجود فروق معنوية دالة بين : الفرض الرابعبالنتائج المتعلقة ) ٥(
متوسطات درجات أعضاء هيئة التدريس والطالب ومشرفي التدريب الميداني فى تحديد 

   فى الممارسة المهنية لطريقة تنظيم المجتمع بالمجال المدرسيالنظرية استخدام واقع
وضح تحليل التباين لتحديد الفروق فى متوسطات واقع استخدام النظرية بالمجال المدرسي ي) ١٦(جدول 

  بين مجموعات الطالب وهيئة التدريس ومشرفي التدريب

مجموع   مصدر التباين  البعد
  المربعات

درجة 
  الحرية

متوسط 
مستوى  Fقيمة   المربعات

  المعنوية
واقع استخدام   ١٦١٫٥  ٢  ٣٢٣٫٠٥  بين المجموعات

  ٤٫٤  ٢٩٤  ١٣٠٥٫٣  داخل المجموعات  النظرية
٠٫٠٠٠  ٣٦٫٣٨  

يتضح من نتائج الجدول وجود فروق معنوية دالة بين الطالب وهيئة التدريس 
 Fوالمشرفين من حيث واقع استخدام النظرية فى المجال المدرسي، حيث بلغت قيمة 

دريب وهم وكانت الفروق لصالح مشرفي الت ،٠,٠١ ومستوى داللتها أقل من ٣٦,٣٨
الحاصلون على المتوسط األعلى، وتم التحقق من داللة هذه الفروق بين المجموعات الثالثة 

 الختبار المقارنات البعدية بين Tukey HSD باستخدام اختبار ٠,٠٥عند مستوى معنوية 
  . المجموعات

 فروق معنوية ومما سبق يتضح عدم صحة الفرض الثاني للدراسة  أي أنه توجد
صائياً بين متوسطات درجات أعضاء هيئة التدريس والطالب ومشرفي التدريب دالة إح

الميداني في تحديد واقع استخدام النظرية العلمية في الممارسة المهنية لطريقة تنظيم 
 .المجتمع بالمجال المدرسي 

من المتوقع وجود عالقة إيجابية طردية دالة : الفرض الخامسبالنتائج المتعلقة ) ٦(
ا بين العوامل المؤثرة على استخدام النظرية وواقع استخدامها فى الممارسة إحصائي

  .   المهنية لطريقة تنظيم المجتمع بالمجال المدرسي 
عالقة بين العوامل المؤثرة فى استخدام النظرية وواقع للSpearman يوضح معامل ارتباط ) ١٧(جدول 

  استخدامها بالمجال المدرسي من منظور الطالب
  واقع استخدام النظرية  العوامل المؤثرة ككل  الممارسة  التدريب  تعليم النظرية  غيراتالمت

  **٠٫٦٧٨  **٠٫٧٦١  **٠٫٦٨٥  **٠٫٦٥١  ١  تعليم النظرية

  **٠٫٦٩١  **٠٫٨٠١  **٠٫٧١٢  ١  **٠٫٦٥١  التدريب

  **٠٫٧٥٢  **٠٫٨٤٥  ١  **٠٫٧١٢  **٠٫٦٨٥  الممارسة

  **٠٫٧٠٩  ١  **٠٫٨٤٥  **٠٫٨٠١  **٠٫٧٦١  العوامل المؤثرة ككل

  ١  **٠٫٧٠٩  **٠٫٧٥٢  **٠٫٦٩١  **٠٫٦٧٨  واقع استخدام النظرية

 من الجدول وجود عالقة طردية قوية بين العوامل المؤثرة على استخدام النظرية    يتبين
 حيث بلغت  من منظور الطالب،وواقع استخدامها فى الممارسة المهنية بالمجال المدرسي
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، كما اتضح وجود عالقة ٠,٠١ عند مستوى داللة Spearman٠,٧٠٩ قيمة معامل ارتباط 
رية وتراوحت قيم وواقع استخدام النظ) تعليم النظرية، التدريب، الممارسة(طردية قوية بين 

  ٠,٠١ وجميعها دالة عند مستوى )٠,٧٥٢ - ٠,٦٧٨( بين Spearman معامل ارتباط
مل المؤثرة فى استخدام النظرية وواقع لعالقة بين العوالSpearman يوضح معامل ارتباط ) ١٨(جدول 

  استخدامها بالمجال المدرسي من منظور هيئة التدريس

واقع استخدام   العوامل المؤثرة ككل  الممارسة  التدريب  تعليم النظرية  المتغيرات
  النظرية

  *٠٫٧٢٨  *٠٫٦٣٥  *٠٫٥١٣  ٠٫٥٥٢  ١  تعليم النظرية

  **٠٫٩٢٦  **٠٫٨٧٤  **٠٫٨٩٩  ١  ٠٫٥٥٢  التدريب

  **٠٫٩٥٧  **٠٫٨٣٤  ١  **٠٫٨٩٩  *٠٫٥١٣  ارسةالمم

  **٠٫٨٦٠  ١  **٠٫٨٣٤  **٠٫٨٧٤  *٠٫٦٣٥  العوامل المؤثرة ككل

  ١  **٠٫٨٦٠  **٠٫٩٥٧  **٠٫٩٢٦  *٠٫٧٢٨  واقع استخدام النظرية

 من الجدول وجود عالقة ايجابية طردية قوية بين العوامل المؤثرة على استخدام    يتضح
 حيث  من منظور هيئة التدريس،لممارسة بالمجال المدرسيالنظرية وواقع استخدامها فى ا

 ، كما اتضح ٠,٠١ عند مستوى داللة Spearman٠,٨٦٠ بلغت قيمة معامل ارتباط 
) تعليم النظرية، التدريب الميداني، الممارسة المهنية(وجود عالقة ايجابية طردية قوية بين 

 -٠,٧٢٨( بين Spearman  وواقع استخدام النظرية حيث تراوحت قيم معامل ارتباط
 للتدريب ٠,٠١لتعليم النظرية، وعند ٠,٠٥ وهى دالة عند مستوى معنوية )٠,٩٥٧

  . والممارسة المهنية
لعالقة بين العوامل المؤثرة فى استخدام النظرية وواقع لSpearman يوضح معامل ارتباط ) ١٩(جدول 

  استخدامها بالمجال المدرسي من منظور مشرفي التدريب

العوامل المؤثرة   الممارسة  التدريب  تعليم النظرية  تغيراتالم
  ككل

واقع استخدام 
  النظرية

  *٠٫٧٢  **٠٫٨٣  *٠٫٦١١  **٠٫٦٤  ١  تعليم النظرية

  **٠٫٩٥  **٠٫٩٢  **٠٫٨٧  ١  **٠٫٦٤  التدريب

  *٠٫٧٦  **٠٫٨٢  ١  **٠٫٨٧  *٠٫٦١١  الممارسة

العوامل المؤثرة 
  **٠٫٨٩  ١  **٠٫٨٢  **٠٫٩٢  **٠٫٨٣  ككل

ع استخدام واق
  ١  ٠٫٨٩  *٠٫٧٦  **٠٫٩٥  ٠٫٧٢  النظرية

وجود عالقة طردية قوية بين العوامل المؤثرة على استخدام النظرية ل الجدول    تشير نتائج
 حيث بلغت قيمة معامل  من منظور المشرفين،وواقع استخدامها فى المجال المدرسي

د عالقة طردية قوية  ، كما اتضح وجو٠,٠١عند مستوى داللة Spearman٠,٨٩ ارتباط 
وواقع استخدام النظرية حيث تراوحت قيم معامل ) تعليم النظرية، التدريب، الممارسة(بين 

لتعليم ٠,٠٥ وهى دالة عند مستوى معنوية )٠,٩٥ -٠,٧٢( بينSpearmanارتباط  
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 للتدريب، ومن ثم يتضح صحة الفرض الثالث ٠,٠١النظرية والممارسة المهنية، وعند 
 بين العوامل المؤثرة على  عالقة إيجابية طردية دالة إحصائياًتوجد  أنه للدراسة أي

استخدام النظرية وواقع استخدامها فى الممارسة المهنية لطريقة تنظيم المجتمع بالمجال 
  . المدرسي

  مناقشة نتائج الدراسة فى ضوء نموذج التعليم المتكامل كموجه للدراسة: عاشراً
 األول للدراسة أي أن مستوى تأثير العوامل المؤدية أكدت النتائج صحة الفرض 

لعدم استخدام النظرية العلمية فى الممارسة المهنية لطريقة تنظيم المجتمع بالمجال 
 بالنسبة للطالب وهيئة قوي) ليم أو التدريب أو الممارسةسواء المتعلقة بالتع(المدرسي

 فعلى مستوى  السابقة الدراساتبعضالتدريس ومشرفي التدريب، وقد اتفق ذلك مع نتائج 
المقررات تعليم النظرية ارتبط ذلك بعوامل تعلقت ببعض جوانب القصور فى  

 وافتقاد المحاضرة لمناقشة الطالب يصعب فهمه، كعرض النظريات بأسلوب والمحاضرات
 ,Carelse & Dykes)فى النظريات التي استخدموها فى التدريب، واتفق ذلك مع دراسة

 تحقيق التكامل بين تواجههم صعوبات فى معظم طالب الفرقة الثالثة كدت أنأي  الت(2014
ارتبط ذلك بعوامل عليم الطالب، وعلى مستوى التدريب ت  بأساليبترتبط النظرية والتطبيق

بمقرر التدريب وبرنامج التدريب واالشراف واللقاءات العلمية،  تتعلق ببعض المعوقات
تنظيم المجتمع كما أن النظريات لممارسة لى نظريات كافية كعدم احتواء مقرر للتدريب ع

 لمعرفة المشرفينبخطة التدريب ال تتناسب مع متطلبات الممارسة بالمدارس، وحاجة 
نظريات الممارسة فى تنظيم المجتمع وافتقاد اللقاءات العلمية لمناقشة الطالب فى النظريات 

شارت إلى أن أالتي   (Scaggs,2018)راسةالتي يستخدمونها فى التدريب، واتفق ذلك مع د
مستوى الممارسة وعلى الطالب يفتقدون للقدرة على ريط النظرية بالممارسة فى التدريب، 

 واالدارة العامة للتربية بالمدارسارتبطت العوامل بصعوبات تتعلق باألخصائيين 
لنظريات وصعوبة االجتماعية، كاعتماد األخصائيين فى ممارساتهم على معارفهم أكثر من ا

عبد (طلب المشورة من مكاتب الخدمة االجتماعية المدرسية واتفق ذلك مع دراسة 
 فى استفادة الممارسين من نتائج الدراسات والبحوث العلميةعدم  التي أكدت) ١٩٩٥الحميد،

 التي أكدت على أن التحدي الذى يواجه (Collingwood et al,2008) الممارسة ودراسة 
، ووفقا لنموذج التعليم المتكامل يالحظ مؤسساتال فى هو استخدام  النظرياتالممارسين 

االنفصال بين عناصر التعليم المتكامل للنظرية والمتمثلة فى المعرفة النظرية والمعرفة 
العملية والمعرفة ذاتية التنظيم والمعرفة االجتماعية والثقافية، فعلى مستوى المعرفة النظرية 

لق بعدم كفاية النظريات بالمقررات وأسلوب عرضها بالمحاضرات هناك معوقات تتع
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ونقص وعى المشرفين بهذه النظريات وعلى مستوى المعرفة العملية هناك اعتماد 
لألخصائيين على المعارف الشخصية فى الممارسة وتجاهل النظريات، وعلى مستوى 

ت النظرية فى الممارسة من المعرفة ذاتية التنظيم يالحظ حاجة الطالب للتعرف على تطبيقا
خالل األدوات الوسيطة كمشاهدة الفيديو ولعب األدوار وتحليل المواقف خالل االجتماعات 
اإلشرافية واللقاءات العلمية واتاحة الفرصة لهم للتفكير التأملي عند تطيق هذه النظريات، 

تبادل المعرفة بين وفيما يتعلق بالمعرفة االجتماعية والثقافية يالحظ االفتقاد للحوار و
الطالب وهيئة التدريس والمشرفين واالخصائيين وموجهي التربية االجتماعية األمر الذى 

  . يعوق التكامل بين النظرية والممارسة
 مستوى عدم استخدام النظرية فى أي أن صحة الفرض الثاني كما أكدت النتائج 

ب وهيئة بالنسبة للطالسي قوي م المجتمع بالمجال المدرالممارسة المهنية لطريقة تنظي
 توضيح التدريس ومشرفي التدريب واتضح ذلك فى مظاهر متعددة فى مقدمتها عدم

وعدم  لطالب كيفية استخدام النظريات فى التعامل مع المشكالت المدرسيةل االخصائيين 
ساليب التفكير النقدي عند استخدام النظريات في التدخل مع ألألخصائيين استخدام ا

العملية الوسيطة فى تحقيق ، وفى ضوء نموذج التعليم المتكامل يالحظ غياب شكالتالم
عملية تدريب هى و التكامل بين المعرفة النظرية والمعرفة العملية والمعرفة المنظمة ذاتياً

 المعرفة الرسمية المكتسبة الطالب على حل المشكالت باستخدام النظريات العلمية لتحويل
   . بمؤسسات التدريب الميدانيلى معرفة غير رسمية مرنةإ ديمي االكامن التعليم
 فروق معنوية دالة توجد وأوضحت النتائج عدم صحة الفرض الثالث أي أنه 

إحصائياً بين متوسطات درجات أعضاء هيئة التدريس والطالب ومشرفي التدريب فى 
 لطريقة تنظيم المجتمع  الممارسة المهنيةفي النظرية استخدام تحديد العوامل المؤثرة على

، حيث تبين وجود فروق دالة بينهم من حيث العوامل المتعلقة بتعليم بالمجال المدرسي
وكذلك من حيث العوامل المتعلقة بالتدريب وكانت الفروق لصالح هيئة التدريس  النظرية

على اعتبار أنهم أكثر دراية بواقع تعليم النظرية وكذلك واقع تدريب الطالب على 
تخدامها بالمؤسسات، كما تبين وجود فروق دالة بينهم من حيث العوامل المتعلقة اس

بالممارسة وكانت الفروق لصالح المشرفين ويفسر ذلك بأنهم أكثر وعياً بواقع الممارسة 
بالمؤسسات على اعتبار أنهم جميعاً من الممارسين بالمدارس، وفى إطار نموذج التعليم 

بين الطالب وهيئة التدريس  المعرفة االجتماعية والثقافيةالمتكامل يتضح غياب عنصر 
لهم من القدرات المعرفية والمشرفين كأحد عناصر التعليم المتكامل والتي تساعد على تنمية 

يساعد على  تبادل معارفهم بشأن العوامل المؤثرة فى استخدام  العمل التضامني الذى خالل
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 على (Kinni ,2020)كدت دراسة ألذا  .الممارسةالنظرية لتحقيق التكامل بين النظرية و
 يسهم فى دراسة وتطوير تعليم الخدمة االجتماعية من خالل المتكامل التعليم نموذج نأ

 الثقافية حاجة للمعارف لذا هناكتحقيق التكامل بين المعارف النظرية والمعارف العملية 
  . الخدمة االجتماعيةسةممارواالجتماعية وتحقيق التكامل بين الجامعات ومؤسسات 

 فروق معنوية دالة بين توجد    أكدت النتائج أيضاً عدم صحة الفرض الرابع أي أنه
 متوسطات درجات أعضاء هيئة التدريس والطالب ومشرفي التدريب فى تحديد واقع

وكانت   فى الممارسة المهنية لطريقة تنظيم المجتمع بالمجال المدرسيالنظريةاستخدام 
الح المشرفين، باعتبارهم أكثر وعياً بواقع الممارسة بالمدارس وهذا يؤكد الفروق لص

الحاجة للحوار بين مجتمع الممارسة من هيئة تدريس ومشرفين وممارسين لتبادل المعارف 
  . لنموذج التعليم المتكامل اوفق

 عالقة إيجابية طردية توجد أي أنه كما أوضحت النتائج صحة الفرض الخامس
سواء على مستوى التعليم أو  ( بين العوامل المؤثرة على استخدام النظريةياًدالة إحصائ

نظيم المجتمع  وواقع استخدامها في الممارسة المهنية لطريقة ت)التدريب أو الممارسة
بالمجال المدرسي من منظور الطالب وهيئة التدريس والمشرفين، ويؤكد ذلك االتفاق على 

تخدام النظرية بما يتفق مع االفتراضات التي يقوم عليها تكامل العناصر المؤثرة على اس
نموذج التعليم المتكامل من وجود عناصر مختلفة للتعليم وتطوير الخبرات كالمعرفة 

  .   النظرية والمعرفة العملية
رؤية مستقبلية لتحقيق التكامل بين النظرية العلمية والممارسة المهنية : حادي عشر

  .بالمجال المدرسيلطريقة تنظيم المجتمع 
  : التي تقوم عليها الرؤية المستقبليةس األس)١(
 نتائج الدراسة الراهنة المتعلقة بالعوامل المؤثرة فى استخدام النظرية وواقع استخدامها -

  .بالمجال المدرسي ونتائج الدراسات السابقة التي تتفق معها
مل والتي تؤكد على ضرورة التكامل  المبادئ العامة التي يقوم عليها نموذج التعليم المتكا-

  . عناصر تعليم النظرية، كالمعرفة النظرية والعملية واالجتماعية والثقافية والذاتية بين
 معايشة الباحث لقضية التكامل بين النظرية والممارسة كمحاضر لمقرر نماذج ونظريات -

   .   للتدريب بالمعهدالعمل مع المجتمعات وكمنسق للتدريب الميداني وعضو اللجنة العليا
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  :الموجه النظري للرؤية المستقبلية) ٢(
 أربعة الذى يقوم على قبلية من نموذج التعليم المتكاملتنطلق الرؤية المست   

 ويمثلها تعليم النظرية ويتضمن  المعرفة النظرية:؛ العنصر األولعناصر تتكامل مع بعضها
 ويمثلها التدريب الميداني المعرفة العملية :العنصر الثاني والمقررات والمحاضرات العلمية

: العنصر الثالث وويتضمن مقرر التدريب وبرنامجه والسيمنارات العلمية واالشراف،
 ويمثلها تعليم الطالب التفكير التأملي والنقدي من خالل المناقشات مع التنظيمالمعرفة ذاتية 

ويمثلها التفاعل بين  والثقافيةية المعرفة االجتماع: العنصر الرابعوالمعلمين والمشرفين 
األطراف المشاركة فى مجتمع الممارسة من معلمين ومشرفين وممارسين وطالب وموجهي 

   .التربية االجتماعية
  : الرؤية المستقبليةفأهدا) ٣( 
  :الهدف العام) أ(

  .تحقيق التكامل بين النظرية والممارسة المهنية لطريقة تنظيم المجتمع بالمجال المدرسي
 :األهداف الفرعية) ب(
  .تحسين مستوى تعليم نظرية الممارسة المهنية لطريقة تنظيم المجتمع بالمجال المدرسي- ١
  .تحسين مستوى التدريب الميداني للطالب على استخدام النظرية بالمجال المدرسي- ٢
  .تحسين مستوى استخدام االخصائيين للنظريات فى الممارسة المهنية بالمجال المدرسي- ٣
  : تحقيق أهداف الرؤية المستقبليةتآليا) ٤(
   :تحسين مستوى تعليم نظرية الممارسة المهنية: آليات تحقيق الهدف األول) أ(
   :بالمقرر الدراسي لطريقة تنظيم المجتمعآليات تتعلق -١
متضمنة وتنظيم المجتمع بنظريات كافية ومناسبة  تزويد المقررات الدراسية لطريقة -

  . بالمجال المدرسي للطريقةية للممارسة المهنيةمواقف تطبيق
على الطالب فهم مكوناتها ومفاهيمها وافتراضاتها  عرض النظريات بأسلوب ولغة تيسر -

  .  واستخدامها فى تقدير المشكالت المدرسية والتدخل المهني معها
ع  تحديد موعد مناسب لتدريس مقرر نماذج ونظريات العمل مع المجتمعات يتالءم م-

  .برنامج التدريب الميداني للطالب بالمجال المدرسي
  : آليات تتعلق بالمحاضرات الدراسية-٢
 بعرض تطبيقات للنظريات فى الممارسة بالمجال المدرسي مع استخدام قيام المحاضرين -

األساليب التوضيحية كمشاهدة الفيديو والمناقشة الجماعية ولعب األدوار وتحليل 
  . المواقف
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وتدريب المحاضر للطالب على استخدام مهارات التفكير النقدي والتأملي عند  تشجيع -
  .تطبيق النظريات فى المواقف المهنية

  . مناقشة المحاضر للطالب فى النظريات التي يستخدمونها فى التدريب وتقييمهم لفعاليتها-
  : نظريةتحسين مستوى تدريب الطالب على استخدام ال: آليات تحقيق الهدف الثاني) ب(
   :بالمقرر الدراسي للتدريب الميداني آليات تتعلق -١
متضمنة مواقف و بنظريات كافية ومناسبة للتدريب الميداني  تزويد المقرر الدراسي-

  . بالمجال المدرسي لطريقة تنظيم المجتمعتطبيقية للممارسة المهنية
م مكوناتها  بأسلوب ولغة تيسر على الطالب فه بمقرر التدريبعرض النظريات -

ومفاهيمها وافتراضاتها واستخدامها فى تقدير المشكالت المدرسية والتدخل المهني 
  .معها

   :ببرنامج التدريب الميداني  تتعلق آليات-٢
  . برنامج التدريب الميدانيضمن  بالمجال المدرسي العلميةالطالب للنظرياتإدراج تطبيق -
نظريات ببرنامج التدريب واطالع الطالب على المواءمة بين التوقيت الزمنى الستخدام ال-

   .هذه النظريات بالمقررات الدراسية والمحاضرات العلمية
   :باإلشراف على التدريب الميداني  تتعلقآليات-٣
  .تنمية وعى مشرفي التدريب الميداني بأهمية استخدام النظرية العلمية فى الممارسة المهنية-
  .ات المشرفين على استخدام النظريات العلمية فى الممارسةتنظيم برامج تدريبة لتنمية قدر-
 اإلشراقية قيام المشرفين بعرض تطبيقات عملية للنظريات فى الممارسة خالل اجتماعاتهم -

وتحليل المواقف والحاالت مع الطالب باستخدام الوسائل التوضيحية كمشاهدة الفيديو 
 .وغيرها

  : العلمية للتدريب الميداني) تاللقاءا( آليات تتعلق بالسيمنارات -٤
  ومناقشتهم فىعقد اللقاءات العلمية للتدريب الميداني بصفة منتظمة لتعليم الطالب-

  .استخدامات النظريات العلمية في الممارسة المهنية بالمجال المدرسي
 تزويد اللقاءات العلمية بعرض تطبيقات للنظريات فى الممارسة بالمجال المدرسي ودعوة -

  .في التدريب الميداني للحضور لتبادل المعارف مع هيئة التدريس والطالبمشر
تحسين مستوى استخدام االخصائيين االجتماعيين : آليات تحقيق الهدف الثالث) ج(

  :للنظريات العلمية فى الممارسة المهنية
   :باألخصائيين االجتماعيين بالمدارسآليات تتعلق -١ 

  .بأهمية استخدام النظرية فى الممارسة المهنيةارس االخصائيين بالمدتنمية وعى  -
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 على استخدام النظريات العلمية فى االخصائيين قدرةة لتنمية يتنظيم برامج تدريب -
  .الممارسة

 فتح قنوات اتصال مستمرة بين هيئة التدريس واالخصائيين بالمدارس لتبادل المعارف -
  .التدخل المهني مع المشكالت المدرسيةوالمشورة الفنية لتفعيل استخدام النظريات فى 

   :باإلدارة العامة للتربية االجتماعيةآليات تتعلق -٢
ادراج استخدام النظريات العلمية فى التعامل مع المشكالت المدرسية ضمن خطة االدارة -

  . االجتماعي بالمدارسالعامة للتربية االجتماعية ومنهاج عمل األخصائي
الجتماعية لبرامج تدريبية لتنمية قدرة االخصائيين على استخدام  تنظيم إدارة التربية ا-

النظريات فى ممارساتهم واستخدام مهارات التفكير النقدي والتأملي في تطوير 
  . استخدامها

من الخبراء على مستوى االدارات لتقديم المشورة الفنية   توفير االدارة للجان فنية دائمة-
خدام النظريات العلمية فى التعامل مع المشكالت لألخصائيين بالمدارس بشأن است

  .المدرسية
  :آليات الرؤية المستقبلية الوسائل المستخدمة فى تنفيذ )٥(
  . بالمدارس برامج تدريب متطورة تؤكد على استخدام النظريات العلمية فى الممارسة-
الممارسة  خطة متطورة للتربية االجتماعية تدرج استخدام االخصائيين للنظريات فى -

  .المهنية
  . مقررات دراسية متطورة فى عرض نظريات الممارسة وتطبيقاتها بالمجال المدرسي-
  . محاضرات دراسية تقوم على استخدام مهارات التفكير التأملي والتقييم النقدي للنظريات-
  .تكليفات يقوم بها الطالب كتحليل المواقف والحاالت ولعب األدوار وعرض فيديوهات-
  .لقاءات العلمية لتوضيح استخدام وتطبيق النظريات العلمية بالمجال المدرسي ال-
  . االجتماعات اإلشراقية الدورية لمتابعة تدريب الطالب على تطبيق النظريات-
  . برامج تدريبية لتنمية قدرة المشرفين واالخصائيين على استخدام النظريات فى الممارسة-
  .ألخصائيين بشان استخدام النظريات بالمدارس لجان متخصصة لتوفير المشورة ل-
  :آليات الرؤية المستقبلية المشاركون فى تنفيذ )٦(
   بالمعهد اللجنة العليا للتدريب أعضاء- هيئة التدريس بقسم تنظيم المجتمع   -
   االخصائيون االجتماعيون بالمدارس-مشرفي التدريب الميداني  طالب الفرقة الثالثة و -
 موجهي التربية االجتماعية                                           - العموم على تدريب الفرقة الثالثة       المشرفون -
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  موضوعات مستقبلية مقترحة فى ضوء نتائج الدراسة : ثاني عشر
التدخل المهني باستخدام نموذج التعليم المتكامل لتنمية قدرة الطالب على استخدام  -

  .ية فى الممارسة المهنية لطريقة تنظيم المجتمع بالمجال المدرسيالنظرية العلم
 برنامج مقترح للتدريب الميداني لتفعيل استخدام الطالب للنظريات العلمية فى الممارسة -

  .المهنية بالمجال المدرسي
 برنامج مقترح لتنمية قدرة االخصائيين االجتماعيين على استخدام النظرية العلمية فى -

  . سة المهنية لطريقة تنظيم المجتمع بالمجال المدرسيالممار
  الصعوبات التي واجهت الدراسة: ثالث عشر

صعوبة عملية جمع البيانات لتعدد قطاعات التدريب الميداني للمجال المدرسي وكبر  -
عضاء هيئة أحجم عينة الطالب وقد تغلب الباحث على ذلك باالستعانة بالزمالء من 

االستبيان على الطالب الستيفائه خالل امتحانات التدريب الميداني التدريس فى توزيع 
  . بالمعهد

- فى حدود معرفة الباحث واطالعه– قلة األدبيات وندرة الدراسات السابقة العربية -
لى المزيد من األدبيات إالمرتبطة بقضية الدراسة األمر الذى دفع الباحث للرجوع 

  .   والدراسات االجنبية
  :راسةمراجع الد

المجموعة العربية للتدريب  ، الخدمة االجتماعية فى المجال المدرسي، القاهرة،)٢٠١٧(أبو النصر، مدحت محمد
  .والنشر

االجتماعية، مجلة     ، الفجوة بين النظرية والممارسة في الخدمة    )٢٠١٦(البريثن، عبد العزيز بن عبد اهللا
سعيد، حنان عبد الرحمن   .جامعة الملك سعود، السعودية، كلية اآلداب، ٢٧العلوم االنسانية، العدد 

، الصعوبات التي تواجه الباحثين فى استخدام النظرية فى بحوث خدمة الفرد وإطار تصوري )٢٠٠٩(
، الجزء الثالث، كلية الخدمة ٢٧لمواجهتها، مجلة دراسات فى الخدمة االجتماعية والعلوم االنسانية، العدد

  .واناالجتماعية، جامعة حل
، بحوث تنظيم المجتمع إلى أين؟، المؤتمر األول لكلية الخدمة   االجتماعية، جامعة )١٩٨٧(صادق، نبيل محمد 

  .حلوان
، تقويم إسهامات البحوث والدراسات العلمية في تدعيم الممارسة ) ١٩٩٥(عبد الحميد، خليل عبد المقصود

  .ة الخدمة االجتماعية ، جامعة الفيومالمهنية فى مجال تنمية المجتمع، رسالة دكتوراه ، كلي
  ، أساسيات تنظيم المجتمع، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة حلوان)١٩٩٤(عبد العال، عبد الحليم رضا

 دكتوراه غير   المدرسة المصرية، رسالة، تقويم تجربة الخدمة االجتماعية فى) ١٩٩٤( لبيب، ثريا محمد
 .امعة الفيوممنشورة ، كلية الخدمة االجتماعية، ج
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