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"دراسة مطبقة  اعي في العمل مع الحاالت الفرديةالمناخ المدرسي وعالقته باالبتكار االجتم

 على االخصائيين االجتماعيين بمدارس التربية الفكرية الخاصة"

 محمد عبد الحكيم عبد الحميد خلف

 بنها -المعهد العالي للخدمة االجتماعية  -مدرس بقسم خدمة الفرد

 ملخص الدراسة: 

Abstract: 

The study aimed to determine the level of dimensions of the school 

climate in educational institutions where social workers work with 

individual cases, as well as determine the level of dimensions of social 

innovation among social workers in working with individual cases in 

educational institutions, and also determine the nature of the 

relationship between the school climate and social innovation in social 

workers at work With individual cases in educational institutions. The 

study was applied to the social workers working in the schools of 

intellectual education for the primary stage, and the number (177), 

including (87) males, (90) females. The results of the study found that 

the level of dimensions of the school climate in educational institutions 

in which social workers work with individual cases as a whole as 

determined by social workers “average” as well as the level of 
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dimensions of social innovation in social workers in working with 

individual cases in educational institutions as a whole as determined by 

social workers ”medium, The results also showed a direct correlation 

between the two variables, and finding indicators of professional 

intervention to improve both the school climate and social innovation 

among social workers in working with individual cases.  

Keywords: school climate - social innovation - individual cases. 

(McCullough, 2001, p 230) 

 (Zerden & other ,2018,p65)   وهذا ما اشارت إليه الدراسات

التالية :
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 األخصائي دور تقويم إلى الدراسة هدفت حيث 

 مع العمل في االجتماعي

Robyn,2001,23) 
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 (Müller& other, 2019, p346) وتشير 

 

(Matthew,2017,p54) ذلك إلى وتشير 

 

 (Henning, 2016, p233)
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(Brouwer,2019,p34)

(Mills, others,2010,p323)  

(Hanrahan & other, 2019, p25) 
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(john, 2016, p218-219)

 (Bosch, & Alex, 2006, p120) 

 

(Geoffrey ,2013)؛(Kroger, 2011)حيث

 

(David, & other ,2012,p324)

. (Nandan & other, 2015, p36-37),  وهذا ما تؤكده

(Svensson & other , 2019 ,p1) :  التالية الدراسات



 1المجلد  84مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية                  العدد 

 jsswh.eg@gmail.comبريد إليكتروني:     https://jsswh.journals.ekb.eg: اإلليكترونيالموقع 
 

- 771 - 
 

(Graham,2011)وكذلك  

 

(Pitt-

Catsouphes, 2015, p 408-409)  :وهذا ما تشير إليه مجموعة الدراسات التالية

، و 
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Blessing,2001, p435)) 

 

(thapa & 

Cohen ,2012 , p321 )  :وهذا ما تشير إليه الدراسات التالية

وكذلك  
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واتفقت دراسة كالً من  

(Anton, 2012, p2) دراسة:  :التالية الدراسات تؤكده ما وهذا

Whitlock, Brugar,(2019)  
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 (Cohen, 2006, p201)
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Hoy and Miskel

( 

 Fred,2011,p14)



 1المجلد  84مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية                  العدد 

 jsswh.eg@gmail.comبريد إليكتروني:     https://jsswh.journals.ekb.eg: اإلليكترونيالموقع 
 

- 710 - 
 

2- 

 (Allan, 

2009, p59)

(laurens ,2010,p59) 

 سادًسا: الموجهات النظرية للدراسة: 

1- 

Marc
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2- 

 سابًعا: اإلجراءات المنهجية للدراسة:
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3- 

 -أ

 -ب

 -ج

 

قاا   -(أ)
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Spearman -  

Brown Split – half

  

قا  -(أ)
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 األخصائيين من مفردات( 01) قوامها لعينة 

االجتماعيين

Spearman

BrownSplit – half

تم معالجة البيانات من خالل الحاسب اآللي باستخدا  برنامج 

(SPSS.V. 25.0) بقت األساليب اإلحصائية التاليةالحز  اإلحصائية للعلو  االجتماعية، وقد ط

One – Way ANOVA.

σ  
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2- 
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3- 

 

 (F=147.727,Sig=0.000)
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(T=15.154, Sig=0.000)
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Whitlock, Brugar, (2019)

وكذلك 

(Graham,2011)
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(F=13.092, 

Sig=0.000)

(T=3.618, Sig=0.000)
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1- 

 

أبعاد المناخ المدرسي بالمؤسسات التعليمية التي يعمل بها األخصائيون االجتماعيون مع 

الحاالت الفردية 

 نأ أيضا الدراسة نتائج أوضحت كما

أبعاد االبتكار االجتماعي لدى األخصائيين االجتماعيين في العمل مع الحاالت الفردية 

بالمؤسسات التعليمية 
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