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متطمبات جودة التعمم التكيفي كألية الستدامة التدريب الميدانى لطالب الخدمة االجتماعية فى ظل 
 المتغيرات المجتمعية الجديدة

 ممخص البحث:
الناحية الصحية، والتكنولوجيه، يمر المجتمع المصرى فى األونة األخيرة بالعديد من التغيرات من 

سواًء  قطاعاتالوكذلك العديد من األزمات والتى من أبرزها جائحة كورونا، وتأثيرها عمى العديد من  .واالقتصادية
وبإعتبار التعميم أحد أهم قطاعات المجتمع، فقد تعرض إلى  .وكذلك المستوى المحمى .عمى المستوى الدولى

وكذلك التدريب الميدانى لطالب الخدمة االجتماعية، وكذلك غمق  .لجائحة كورونا العديد من المشكالت تباعاً 
لما لها  هسخدام بعض األنظمة التكنولوجيحاجة إل، فكانت هناك الكثير من المؤسسات الخاصة بالتدريب الميدانى

توفير الوقت، وسهولة تكيف المتعمم داخل البيئة التكيفية لمتعميم؛ ولهذا سعى البحث الحالى  فىمن أثار إيجابية 
التحقق من إمكانية تطبيق التعمم التكيفى إلستدامة التدريب الميدانى لطالب الخدمة االجتماعية وذلك من إلى 

اء هيئة التدريس وأخصائى نظم، من أعض خالل العديد من المؤشرات، كما تم الرجوع إلى الخبراء والمتخصصين
 .التكيفىلمتدريب  مقترح والتوصل لنموذجوتوصل البحث إلى قبول كافة الفروض، 

   
Egyptian society has recently gone through many changes in terms of health, technology, 

and economics. As well as many crises, most notably the Corona pandemic, and its impact 

on many sectors, whether at the international level. As well as the local level. As education 

is one of the most important sectors of society, it has been exposed to many problems 

following the Corona pandemic. As well as field training for social service students, as well 

as the closure of many institutions for field training, there was a need to use some 

technology systems because of their positive effects of saving time, and ease of adaptation 

of the learner within the adaptive environment of education; Therefore, the current research 

sought to verify the possibility of applying adaptive learning to the sustainability of field 

training for social work students, through many indicators. Experts and specialists from 

faculty members and systems specialists were also consulted, and the research reached an 

acceptance of all assumptions, and a proposed model for adaptive training. 
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 مشكمة الدراسة.  -أواًل:
ساسية لبناء المجتمع وتطور  وهو حق أساس  لكل فرد من أفراد  دون تمييز، بحيث انه يعد التعميم هو الركيزة األ

لمخروج من دائرة الفقر والجهل وتحقيق  المثمىيؤثر بشكل مباشر ويتأثر بالتنمية االجتماعية و االقتصادية، فهوالوسيمة 
 .تنمية عمى المستوى الفردي والجماع ، حيث أصبح تقدم المجتمعات يقاس بمدى التقدم المحقق ف  مجال التعميم

نجاح خطط التنمية  وبالتالى أصبح االهتمام بالتعميم فى الوقت الحاضر ضرورة تفرضها مساهمته الفعالة فى دعم وا 
أصبح تقدم األمم ورقيها يقاس بمدى التقدم و تماعية التى ترمى إلى تحسين مستويات المعيشة لممواطنين، االقتصادية واالج

التكنولوجى الصناعى فيها والذى يؤدى فيه التعميم بمختمف فروعه دورًا أساسيًا فى تحقيق ذلك، فالتعميم بشكل عام ليس 
نما هى عممية استثمار إذ إن التعميم يساهم فى إعداد  ،طائمةمجرد عممية استهالك وتوفير لخدمات تكمف الدولة مبالغ  وا 

  (.510،  2102جاسم ، القوى البشرية العاممة والمدربة التى تتطمبها عممية التنمية بكل جوانبها ) انتظار 
ظمته ربما كانت هى من أخطر األزمات التى واجهها العالم وأن هائمة بأزمةوقد شهد العالم حدثًا يهدد التعميم 

التدريب يعد و التعميمية، حيث تسببت جائحة فيروس كورونا فى حرمان الماليين من التواجد فى المؤسسات التعميمية، 
نمكون أساسى من مكونات تعميم الخدمة االجتماعية من األنظمة التعميمية التى تأثرت بجائحة كورونا فهو الميدانى   وا 
الواقع العممى البناء المعرفى النظرى مع  يتم ربطجانب مكمل لمعممية التعميمية حيث هو  الطالب وتأهيمهمإعداد 

  .التطبيقى لمهنة الخدمة االجتماعية
التدريب الميدانى فى وقتنا الحاضر ضرورة مهمة والزمة فى جميع المهن أن إلى  (2121ويشير)معمر محمد، 

المعرفة والمعمومات والمهارات واالتجاهات والقدرات لألفراد، إذا ما األساسية التى تعمل عمى تنمية بوصفه أحد الدعائم 
 خطط بأسموب سميم لتحقيق األهداف المبتغا  منه.

( التى سعت إلى استراتيجية مقترحة لمتعمم االلكترونى باالستكشاف مع 2121وأشارت دراسة )رشا عبدالتواب، 
استراتيجية مقترحة تبنى عمى مجموعة من المتطمبات وهى جماعات التدريب الميدانى وتوصمت الدراسة إلى وضع 

 )المعرفية، المهارية، التدريبيه، الفنية(، وكذلك توضيح االهداف والوسائل والمؤشرات التى تبنى عميها هذ  االستراتيجية.
ية عن طريق ويعرف التعمم التكيفى بأنه مدخل جديد لمتعميم يمكنه أن يجعل نظام التعميم اإللكترونى أكثر فعال

( 33، 2121طارق عمى، مرونة عرض المعمومات وهيكل وبنية الروابط لكل متعمم بحيث تتالءم مع معارفه وسموكه) 
وتتمثل فى  داخل بيئة التعمم لديه خصائصه المميزة التى يجب مراعاتها متعممويقوم التعمم التكيفى عمى إفتراض أن كل 

والتفضيالت وأنماط التعمم، وبالتالى يتفق التعمم التكيفى مع  والصفات الشخصية اتوالثقاف المعرفة والخبرات واالهتمامات
مبدأ وجود فروق فردية بين المتعممين، ولذلك من الضرورى االهتمام بالتنوع فى عرض المعمومات لممتعممين مع األخذ 

مية أكثر فعالية وتأثير وكفاءة بقدر فى االعتبار الجوانب المختمفة لممتعممين بشكل فردى وذلك لجعل العممية التعمي
 .( Christoph Froschl et al , 2008 , 1)اإلمكان
إلى أن محتوى  ) Venu Madhav Sunkara et al  , 2017 ) فينومادهاف سونكارا وأشارت دراسة        

وبالتالى من الطبيعى أن يحدث تغييرات كثيرة فى التعميم يتم توفير  استنادًا إلى االستجابات الفردية لكل طالب عمى حد ، 
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التعمم، واذا لم يؤخذ ذلك فى االعتبار فقد يسبب إزعاجًا نتائج التحصيل لألفضل، ردًا عمى المعمومات التى جمعها خالل 
 كبيرًا لممتعمم مما قد يؤدى إلى انقطاعه عن الدراسة.

تكيفى يهدف إلى إيجاد بيئة تعميمية متميزة يتم  تحديدها ( أن التعمم ال 2109أميرة محمود، كما أوضحت دراسة )
لممتعمم بعد الخضوع واإلجابة عمى مجموعة من األسئمة والمهام يحدد من خاللها مستوا  فى كل قسم من أقسام المعرفة، 

 ط التعمم لديه.وتحدد جوانب القوة والضعف لديه، ومن ثم يتم بناء بيئة تعميمية تواكب إحتياجاته وفقًا إلختالف أنما
( 2103حسن،  عز ) وشهدت العديد من الدراسات عمى تحسن عممية التعميم مع التعمم التكيفى، حيث أفادت دراسة

أن برامج التعمم التكيفى توفر لمطالب فرص عادلة ومعقولة لموصول إلى المستويات المطموبة إلنجاز متطمبات التخرج، 
فى دراسته أن المعمم كمما  ( 2016treboR lrRRlStobralittbS eryib,بويس  سوتيالري ومايكل روبرتكما ذكر ) 

فهم أساليب التعمم وقدرات واحتياجات المتعممين والفروق الفردية بينهم ، كمما كان ذلك المعمم أكثر كفاءة وفعالية فى 
 توجيه تجارب التعمم. 

كساب الطالب مختمف إتت أهميتها وفعاليتها فى ويعتبر التعمم التكيفى من المستحدثات التكنولوجية التى أثب
المعارف والمهارات واالتجاهات العممية، وتتمخص أهميته فى زيادة إمكانية االتصال بين الطمبة فيما بينهم، والمساهمة فى 
 تبادل وجهات النظر فى مختمف المواضيع وهو ما يساعد فى تكوين المعارف واألراء القوية والسديدة مع االحساس
بالمساواة بين مختمف المستخدمين مما يتيح فرصة لمطالب االدالء بالرأى دون حرج أو خجل ، هذا بجانب سهولة 
الوصول مع األستاذ والوصول إليه فى أسرع وقت وحتى خارج أوقات العمل الرسمية حيث بإمكان المتعمم أن يرسل 

عمى بناء المقررات الدراسية فى ضوء معايير عممية  استشاراته لألستاذ فى أى وقت وبأى مكان، وكما يساعد أيضاً 
وكما يهتم بالتعمم التعاونى والفردى وهذا ما يخمق أنماط جديدة من التعمم تعمل عمى تشجيع الطالب عمى االقبال محددة 

    (.027،2109عمى العممية التعميمية) قزادرى حياة، 
بأنه أكثر فاعمية عن غير  من النظم فى تحقيق النتائج، وأكثركفاءة فى مساعدة الطالب عمى  التعمم التكيفى يتميزو 

تحقيق نتائج أسرع ، وأكثر قدرة عمى التأقمم بشكل سريع مع البيئات التعميمية المحيطة والمختمفة، والتعامل مع أنواع كثيرة 
تخفيض معدالت  والعمل عمى بطرق تدريس ذكية، لهم وتقديم المحتوى التعميمى من الطالب بإختالف أنماط تعممهم

باإلضافة إلى أنه يوفر الكثير من الوقت سواء فى تحديد هوية نمط المتعمم، أو فى عممية استيعاب التسرب الدراسى، 
   (Venu Madhav Sunkara et al, 2017,79 )(،095، 2106المتعمم لممحتوى ) تامر المغاورى، 

قضايا البنية التحتية ت التعمم التكيفية إلى ثالث أبعاد وهما "البعد التكنولوجى" ويشمل ويمكن إرجاع أصول بيئا
األساسية مثل الوصول إلى اإلنترنت وجودة اإلنترنت، والعوامل التكنولوجية المحددة لألنظمة التكيفية، والقضايا المتعمقة 

حول التعمم التكيف ، وبعد "التعميم والتعمم" ويشمل  باإلنسان الت  تشير إلى مواقف المعممين والمتعممين وتصوراتهم
بما فى ذلك الجوانب التحفيزية والمهارات المطموبة العناصر التعميمية والمناهج الدراسية فضاًل عن المتعممين وخصائصهم 

مؤسسية، والمسائل فى بيئات التكيف، أما البعد األخير هو "البعد التنظيمى" ويشمل القضايا المتعمقة باالستراتيجيات ال
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 Victoria )اإلدارية التى تركز عمى تقديم الدعم لممحاضرين والطالب وضمان الموارد الالزمة لمشاريع التعمم التكيفى
Mirata et al,2020,2) . 

وهناك إتجاهات رئيسية لألنظمة التكيفية تتمثل ف  نظام التكيف مع الماكرو وهو يهدف إلى تكييف األداء التعميمى 
ويتم فيه تصنيف الطالب إلى مجموعات حسب  لمطالب عمى المستوى الكمى ويسمى هذا النظام بنظام التكيف الكمى

وهو ينفذ عمى المستوى الدرجات من خالل االستبيانات واالختبارات المقدمة لهم،والنموذج الثانى نموذج التكيف الجزئى 
ويتم  عممين لتقديم عممية التعمم واألنشطة التى تتالئم معه،أنماط وخصائص وأساليب المتالجزئى حيث يكتشف ويحمل 
 (Christoph Froschl et al, 2008,2-3).مالئمة اإلجراءات التكيفية إلحتياجات المتعممتقييم كفاءة النظام عمى مدى 

عدد من النماذج الخاصة بمتطمبات المستخدم وتفضيالته وتسهل عممية ( 2121) هشام صبحى،  أضافكما 
التعمم بشكل ديناميكى، كما أنها تتفاعل مع بعضها البعض بهدف تصميم نظام تعميمى تكيفى، ومن تمك النماذج: نموذج 

ى التعميمى من خالل المجال وهو مجموعة من المفاهيم والمعارف المراد تقديمها لممتعمم، ويعتبر أساس لهيكمة المحتو 
تجزئته وتنظيمه فى عدد من الموضوعات المرتبطة ببعضها البعض، والتى تشكل البينية المعرفية لموضوع التعمم، نموذج 

الطالب المختمفة وتتضمن الممف الشخصى وهى الطالب : ويشتمل عمى مجموعة من البيانات تعكس بدقة خصائص 
ى وهى بيانات قابمة لمتكيف، وممف المعرفة ويوضح معرفة الطالب حول موضوع بيانات ثابتة، وتفضيالت النمط المعرف

التعمم، ونموذج التدريس ويهدف إلى تكييف المعمومات المقدمة لممتعمم وفقًا ألسموبه المعرفى، من خالل اختيار المحتوى 
باعها أثناء عممية التعمم بهدف التعميمى المناسب ألسموب التعمم المفضل لكل طالب، وكذلك اإلجراءات التى سيتم إت

  (.2161، 2121) هشام صبحى،  تحقيق األهداف التعميمية التى يتم تحديدها مسبقاً 
ويعتمد تصميم التعمم التكيفى عمى عدد من نظريات التعمم وذلك من خالل توظيف مبادئها فى بناء المحتوى 

والتى تؤكد عمى ضرورة مراعاة النظرية المعرفية النظريات فى التعميمى واألنشطة والتغذية الراجعة والتقويم وتتمثل هذ  
وأما ، الفروق الفردية فى أساليب التعمم المعرفية واستثارة دافعية المتعممين لمتعمم، وعرض المعمومات بأشكال مختمفة

تؤكد عمى أن جميع أنواع المعرفة الجديدة يتم بناؤها إنطالقًا من المعرفة السابقة لممتعمم  وأن  هى التىالنظرية البنائية 
المعرفة يتم بنائها بطريقة نشيطة من خالل الفرد الواعى حيث يتحمل المسئولية فى عممية التعمم واكتساب معارفه بما 

 .(328، 2107)إيناس السيد، يتفق مع إمكاناته وخبراته
لزيادة تمكين ر (، أن التعميم عن بعد يقدم فرصة لمتعمم المستم2100ير دراسة )عبداهلل محمود محمد، كما تش

االخصائيين االجتماعيين، وزيادة كفاءتهم ومهاراتهم ومستوى معارفهم فيمكن أن يشمل ذلك النوع من التعميم كاًل من 
نى مراعاة الفروق الفردية وكذلك المرونة فى التعميم عن الدورات، والمحاضرات، وما يمكن نقمه بالتكنولوجيا. وذلك يع

 بعد. 
نظرية  (5105Jana sarmanova, Katerina Kostolanyovaجانا سارمانوفا،كاترينا كوستوالنيوفا، ويذكر)

، ويحتوى وضع التعميم األساسى عمى اختبار من ثالثة االختبار التكيفى فهى تعد امتدادًا طبيعيًا لنظرية التعميم التكيفى
أنواع هما : األسئمة النظرية، ومهام التطبيق، والمهام العممية، ويتم استخدامها كتغذية مرتدة وحيث تستخدم لمطالب إلنها 
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أن يكون لدى  تساعدهم عمى تحديد ما إذا كانوا قد أتقنوا أجزاء معينة من المناهج الدراسية المدروسة أم ال، ويجب
الطالب أداة من شأنها توفر لمطالب إمكانية االختبار الذاتى ومساعدتهم عندما يواجهون مشكمة فى المناهج 

 . (Jana Sarmanova, Katerina Kostolanyova,2015,41-42)ةالدراسي
قادرة عمى التكيف  تعمميئة ولموصول إلى التعمم التكيفى يجب أن نضع بعين االعتبار أساليب التعمم، فمن خاللها تكون ب

بالجودة، فتوفير الجودة فى التعمم وفقًا إلختالف أساليب التعمم بين المتعممين، وأيضًا من أجل توفير برامج ومقررات تتسم 
وال يتحقق ذلك التكيفى مسألة ضرورية بالنسبة لمتدريب الميدانى بإعتبار أن الجودة شرط أساسى لنجاح العممية التعميمية، 

نشطة األ من خالل ما يتبعه المسئولون حول سير العممية التعميمة من أساليب إدارية لتسيير المؤسسة التعميمية و إال
ممارسات فى إطار عمميات التخطيط والتنظيم والتنفيذ والتنسيق والمتابعة ووفقًا لنظم تقود إلى تحسين األداء والمحافظة الو 

أى نظام تعميمى يعتمد بشكل أساسى عمى االلتزام بمعايير الجودة المتفق عميه وعميه فإن ، عمى مستوى الجودة المطموب
هذا ما نهدف إلى و ،، وبالتالى البد من معرفة متطمبات ومعايير الجودة التى يجب اعتمادها فى التعمم التكيفىعالمياً 

 .توضيحه فى هذا البحث
ى الستدامة التدريب الميدانى فى ضوء المتطمبات المتاحة ولهذا ينطمق البحث الى تحديد متطمبات جودة التعميم التكيف

 :فى االتىوالتى يمكن اتاحتها 
 .المدخالت)محتوى التعميم(  -0
 .)التدريب / التوجيه االلكترونى لمطالب(  -2
 .المؤسسة) مجال التدريب الميدانى(  -3
 (.المشرف األكاديمى) عضو هيئة التدريس -4

 الدراسة. اغة مشكمةصي  -ثانيًا:
تتحدد مشكمة الدراسة فى استقصاء متطمبات جودة التعمم التكيفى كألية الستدامة التدريب الميدانى لطالب الخدمة 

)التدريب/ ، المدخالت)محتوى التعميم(] األتية:المؤشرات االجتماعية فى ظل المتغيرات المجتمعية الجديدة من خالل 
 [ المشرف األكاديمى) عضو هيئة التدريس(، التدريب الميدانى(المؤسسة) مجال ، التوجيه االلكترونى لمطالب(

 -أىميو الدراسة: -ثالثًا:
التدريب الميدانى هو المكمل لتعميم  الخدمة االجتماعية وبدونه تفقد المهنة أهميتها ويستحيل تحقيق النمو  -0

 المهنى لطالب الخدمة االجتماعية.
 المؤسسات بعد ظهور جائحة كورونا.زيادة أعداد طالب التدريب الميدانى وغمق  -2
 المساهمة فى توظيف بيئات التعمم الرقمى القائمة عمى التعمم التكيفى الستدامة التدريب الميدانى. -3
، وتبنى جامعة حموان من بيئات التعمم الرقمىيتماشى مع االتجاهات الحديثة التى تنادى بضرورة االستفادة  -4

 .القومية لمدولةمبادرة طالب رقمى وفقا لالستراتجية 
 -أىداف الدراسة : -رابعًا :



 

202 
 

تحديد عناصر جودة التعمم التكيفى الستدامة التدريب الميدانى لطالب الخدمة االجتماعية ويتم من خالل  -1
المؤسسة) مجال التدريب ، ) التدريب / التوجيه االلكترونى لمطالب(، المدخالت) محتوى التعميم( :]المؤشرات التالية

 [ المشرف األكاديمى) عضو هيئة التدريس(، الميدانى(
تحديد متطمبات جودة أنظمة التعمم التكيفى الستدامة التدريب الميدانى لطالب الخدمة االجتماعية وذلك من  -2

 .(نظام التكيف الجزئى ،نظام التكيف الكمى :)خالل
( s.w.o.tتحميل بيئة التعمم التكيفى الستدامة التدريب الميدانى لطالب الخدمة االجتماعية فى ضوء نموذج)  -3

 ويتم من خالل المؤشرات التالية:
 وعالقتها بالتدريب الميدانى. التعمم التكيفىنقاط القوة لبيئة  - أ

 وعالقتها بالتدريب الميدانى. التعمم التكيفىنقاط الضعف لبيئة -ب
 وعالقتها بالتدريب الميدانى. التعمم التكيفىالفرص المرتبطة ببيئة  - ج
 .وعالقتها بالتدريب الميدانى التعمم التكيفىالتحديات المرتبطة ببيئة  - د
التوصل إلى نموذج قابل لمتعميم لجودة التعمم التكيفى الستدامة التدريب الميدانى لطالب الخدمة االجتماعية  -4

 ة الجديدة.فى ظل المتغيرات المجتمعي
 تتحدد مفاىيم الدراسة فى األتى :  مفاىيم الدراسة: -: خامساً 

 وفيما يمى عرض ليذه المفاىيم :   .(التعمم التكيفىمفيوم -2               ، الجودةمفيوم  -1)
والجودة فى التعميم عبارة عن نظام شامل متكامل يتناول جوانب النظام التعميمى المختمفة من : الجودةمفيوم  -1

 (.032، 2109المدخالت والعمميات والمخرجات بقصد تحسين منتجاتها ) قزادرى حياة،  
عمى التغيير عند الضرورة من أجل التعامل مع  القدرةبأنه  يعرف مصطمح التكيف: التعمم التكيفىمفيوم  -2

تناسب ير محتوى التعمم بطريقة حاالت مختمفة فى سياق التعميم، وأن نظام التعمم التكيفى لديه القدرة عمى تغيير عممه لتوف
  ( Christoph Froschl et al , 2008 ,2).والهدف والخبرة كل طالب وفقًا لخصائصه الفردية مثل المعرفة 

نظام إلكترونى ذكى يمكنه تخصيص وتكيف التعمم المقدم لممتعممين وفقًا لحاجاتهم وخصائصهم  :بأنومكن تعريفو ي
 )وفاء وأساليب تعممهم، بهدف تقديم التعمم المناسب لكل متعمم فى ضوء مدخالتهم والمعمومات التى يحصل عميها

 (.52، 2109محمود، 
ويشار لمتعمم التكيفى باسم "التدريس التكيفى" وهو عممية توفر تجربة تعمم فردية مع عمم المغة التقنية المصمم 

       .(Subir Gupta, 2020, 990)لتحديد نقاط القوة والضعف لدى المتعمم       
 -فروض الدراسة: -سادسًا :

تعمم التكيفى الستدامة التدريب الميدانى لطالب الخدمة من المتوقع أن يكون مستوى تحقيق جودة الالفرض األول : 
) التدريب/ التوجيه ، المدخالت) محتوى التعميم( :] -االجتماعية متوسطًا ويتم ذلك من خالل المؤشرات األتية :

 [المشرف األكاديمى) عضو هيئة التدريس(، المؤسسة) مجال التدريب الميدانى(، االلكترونى لمطالب(
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 :  الثانىالفرض 
من المتوقع أن يكون مستوى تحقيق متطمبات جودة أنظمة التعمم التكيفى الستدامة التدريب الميدانى لطالب الخدمة 

 .(نظام التكيف الجزئى ،نظام التكيف الكمى ) االجتماعية مرتفعًا ويتم ذلك من خالل :
 الفرض الثالث : 

 التعمم التكيفى الستدامة التدريب الميدانى لطالب الخدمة االجتماعية.وجود عالقة طردية بين الفرص المتاحة لبيئة ت
 الفرض الرابع : 

 عالقة طردية بين نقاط القوة لبيئة التعمم التكيفى واستدامة التدريب الميدانى لطالب الخدمة االجتماعية. توجد
 الفرض الخامس : 

 واستدامة التدريب الميدانى لطالب الخدمة االجتماعية.وجود عالقة عكسية بين نقاط الضعف لبيئة التعمم التكيفى ت
 :سابعًا اإلجراءات المنيجية لمدراسة الميدانية

تعد هذ  الدراسة من الدراسات الوصفية التى تستهدف تحديد عناصر جودة التعمم التكيفى  نوع الدراسة: (1)
ريب الميدانى الجانب التطبيقى لمهنة الستدامة التدريب الميدانى لطالب الخدمة االجتماعية، حيث يعد التد

الخدمة االجتماعية وما له من أهمية بالغة إلعداد طالب الخدمة االجتماعية، ولهذا يتطمب استخدام أحد 
المناهج التكنولوجية الحديثة لمواكبة التغيرات واألزمات المجتمعية فى ظل جائحة كورونا ومنها أنظمة التعمم 

التدريب الميدانى لطالب الخدمة االجتماعية وفى هذا االطار تسعى الدراسة الحالية التكيفى حتى يتم استدامة 
إلى تحديد جودة التعمم التكيفى إلستدامة التدريب الميدانى لطالب الخدمة االجتماعية فى ظل المتغيرات 

 المجتمعية الجديدة.
أهداف فإن الدراسة الحالية تعتمد عمى  : إتساقًا مع نوع هذ  الدراسة وما ترمى إليه من المنيج المستخدم(2)

حيث اعتمدت الدراسة عمى منهج المسح االجتماعى  -المنهج العممى الستخدام منهج المسح االجتماعى :
 الشامل كما يمى: 

المسح االجتماعى الشامل لمطالب واألخصائيين المستفيدين من التعمم التكيفى بإدارة شمال  -0
 الجيزة التعميمية.

االجتماعى بالعينة لممسئولين من الخبراء من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة المسح  -2
 والمتخصصين حول التعمم التكيفى الستدامة التدريب الميدانى بجامعة حموان.

 -مجاالت الدراسة : (3)
دارة شمال الجيزة التعميمية، المجال المكانى - أ : يتمثل المجال المكانى لهذ  الدراسة بجامعة حموان وا 

 وترجع مبررات اختيار جامعة حموان مجتمعًا لمدراسة لألسياب األتية: 
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تضم جامعة حموان أكبر عدد من الكميات النظرية أكبر عدد من الكميات النظرية والعممية والتطبيقية والتى  -
سبات والذكاء االصطناعى وغيرها من الكميات الرائدة فى تطبيق نظام التعمم التكيفى واألنظمة منها كمية الحا

 التكنولوجية الحديثة.
 تضم جامعة حموان العديد من الكميات العممية التى بدأت أولى خطوات مبادرة الطالب الرقمى. -
  .مية الخدمة االجتماعية، كمية التربية(وتم اختيار الكميات األتية: ) كمية الحاسبات والذكاء االصطناعى، ك -
تضم هذ  الكميات أكبر نسبة من الخبراء والمتخصصين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.     -
الخبراء من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والمتخصصين بجامعة  -ويشمل:  المجال البشرى:-ب

  األتية :حموان ممن تتوفر فييم الشروط 
 أن يكون لديهم القدرة عمى استخدام أنظمة التعمم التكيفى. -0
 توقف التدريب الميدانى بأحد مجاالت الخدمة االجتماعية بالمؤسسات التابعة لممشرف األكاديمى. -2
      أن يكون لديه دراية فنية بأنظمة التعمم التكيفى. -3

 -يعهم كالتالى:( مفردة وتوز 88وبتطبيق شروط العينة بمغ حجم العينة ) 
( يوضح توزيع الخبراء من أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة والمتخصصين بجامعة 1جدول رقم )

 حموان
 عدد الخبراء الوظيفة م

 41 أخصائى نظم 0

 4 معيد 2

 6 مدرس مساعد 3

 09 مدرس 4

 9 أستاذ مساعد 5

 01 أستاذ 6

 88 المجموع

نظام التعمم التكيفى فى التدريب الميدانى من الطالب واألخصائيين الحصر الشامل لممستفدين من  -
 -( مفردة وتوزيعهم كالتالى:42االجتماعى بإدارة شمال الجيزة التعميمية وعددهم )

 ( يوضح توزيع المستفيدين من نظام التعمم التكيفى فى التدريب الميدانى2جدول رقم )
 عدد المستفدين البيــــــان م

 طالب 34 المستفدين من الطالب بإدارة شمال الجيزة التعميمية 1
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 أخصائيين اجتماعيين 8 المستفدين من األخصائيين االجتماعيين بإدارة شمال الجيزة التعميمية 2

 42 المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 2/8/2120إلى  02/6/2120الميدان من فترة جمع البيانات من المجال الزمنى: -ج 
 -أدوات الدراسة : تمثمت أدوات جمع البيانات فى : -

  استمارة استبيان لممسئوليين من الخبراء من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والمتخصصين لجودة
المتغيرات المجتمعية التعمم التكيفى الستدامة التدريب الميدانى لطالب الخدمة االجتماعية فى ظل 

الجديدة. حيث تم تصميم اداة االستبيان من خالل الرجوع الى التراث النظرى واالطار التصورى الموجه 
لمدراسة والرجوع إلى الدراسات المرتبطة بقضية الدراسة وترجمتها إلى أبعاد ومؤشرات وعبارات تتيح 

ين النظم وذلك لتحديد العبارات التى ترتبط بكل القياس وكذلك عمى نتائج المقابالت التى تمت مع اخصائي
( من أعضاء 4، وتم إجراء الصدق الظاهرى لألدا  بعد عرضها عمى عدد )متغير من متغيرات الدراسة

بكمية الخدمة االجتماعية جامعة حموان وقد تم االعتماد عمى نسبة اتفاق ال تقل عن  هيئة التدريس
عادة صياغة البعض. وبناءًا عمى ذلك تم صياغة االستمارة فى %(، وقد تم حذف بعض العبارات وا  75)

من المسئولين باستخدام معامل ( مفرادات 01صورتها النهائية. كما تم إجراء ثبات إحصائى لعينة قوامها )
 .( وهو مستوى مناسب لمثبات االحصائى1.89ألفا كرونباخ، وبمغ معامل الثبات )

 جودة التعمم س ين االجتماعيين المستفيدين من التعمم التكيفى لقيالمطالب واالخصائي استمارة استبيان
التكيفى الستدامة التدريب الميدانى لطالب الخدمة االجتماعية فى ظل المتغيرات المجتمعية الجديدة. 
حيث تم تصميم اداة االستبيان من خالل الرجوع الى التراث النظرى واالطار التصورى الموجه لمدراسة 

وذلك  إلى الدراسات المرتبطة بقضية الدراسة وترجمتها إلى أبعاد ومؤشرات وعبارات تتيح القياسوالرجوع 
لتحديد العبارات التى ترتبط بكل متغير من متغيرات الدراسة، وتم إجراء الصدق الظاهرى لألدا  بعد 

وقد تم االعتماد ( من أعضاء هيئة التدريس بكمية الخدمة االجتماعية جامعة حموان 4عرضها عمى عدد )
عادة صياغة البعض. وبناءًا عمى 75عمى نسبة اتفاق ال تقل عن ) %(، وقد تم حذف بعض العبارات وا 

( مفرادات 01ذلك تم صياغة االستمارة فى صورتها النهائية. كما تم إجراء ثبات إحصائى لعينة قوامها )
( وهو مستوى مناسب لمثبات 1.84)تمن المسئولين باستخدام معامل ألفا كرونباخ، وبمغ معامل الثبا

 االحصائى. 
 تم معالجة البيانات من خالل الحسب األلى بإستخدام برنامج  األساليب االحصائية المستخدمة: -

(SPSS.V.25.0)   الحزم االحصائية لمعموم االجتماعية، وتم تطبيق األساليب االحصائية التالية: التكررات، والنسب
 سابى، واالنحراف المعيارى، ومعامل ثبات )ألفا. كرونباخ(.المئوية، والمتوسط الح
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 األول: وصف مجتمع الدراسة:ر نتائج الدراسة الميدانية: المحو 
 .المعاونة والمتخصصين حول التعمم التكيفىلمخبراءمن أعضاء ىيئة التدريس والييئة )أ(وصف 

 (88)ن= .لمخبراءمن أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة والمتخصصين حول التعمم التكيفى( وصف 3جدول رقم)
 % ك النوع م

 22.7 22 ذكر 1

 77.3 68 أنثى 2

 % ك المؤىل التعميمى م

 52.2 44 بكالوريوس 1

 6.8 6 ماجستير 2

 21.6 19 دكتوراه 3

 21.6 19 أستاذ مساعد/ أستاذ 4

 % ك الوظيفة م

 45.5 42 أخصائى نظم 1

 4.5 4 معيد 2

 6.8 6 مدرس مساعد 3

 21.6 19 مدرس 4

 12.2 9 أستاذ مساعد 5

 11.4 12 أستاذ 6

 % ك الكمية م

 31.8 28 الخدمة االجتماعية 1

 48.9 43 الحاسبات والذكاء االصطناعى 2

 19.3 17 التربية 3

 122 88 المجموع 

أكبر نسبة من الخبراء من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة استجابة حول التعمم التكيفى حسب  -يوضح الجدول السابق أن
مما يدل %( 22.7%(، ويميهيا الذكور من الخبراء من أعضاء هيئة التدريس والخبراء بنسبة )77.3النوع من اإلناث وذلك بنسبة )

 ارتفاع نسبة االناث عن الذكور من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة. عمى
والمتخصصين استجابة حول التعمم التكيفى  أكبر نسبة من الخبراء من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة أن -

ما الحاصمين عمى %( بين51.1ة تقديرية)بنسب بمرحمة البكالوريوس وبخاصة المتخصيين فى تكنولجيا المعمومات
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 مما يدل عمى%( 20.6الدكتور  وكذلك االساتذة واالساتذة المساعيدن جاء فى الترتيب الثانى وذلك بنسبة تقديرية )
استجابة ذوات التخصص من الخبراء والمتخصصين ممن لديهم الدراية الكافية بنمط التعمم التكيفى وامكانية تطبيقه، 

تمثيل العينة لكافة  ويدل ذلك عمى%( 6.8ير فى الترتيب االخير بنسبة تقديرية )بينما جاء الحاصمين عمى الماجست
المؤهالت الدراسية بكالوريوس ، ماجستير، دكتورا ، أستاذ مساعد، أستاذ، وارتفاع نسبة الحاصمين عمى البكالوريوس 

 فى العديد من التخصصات اتفاقا مع امكانية تفعيل التعمم التكيفى.
ن الخبراء من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والمتخصصين اخصائى نظم وذلك بنسة أكبر نسبة م أن -

%( ويميها درجة استاذ جامعى بنسبة 20.6%( وجاء فى الترتيب الثانى وظيفة مدرس وذلك بنسبة تقديرية )45.5)
االخير درجة معيد ينسبة  %( وجاء الترتيب01.2%( بينما جاءت درجة استاذ مساعد نسبة تقديرية 00.4تقديرية )
إرتفاع نسبة الخبراء والمتخصصين فى مجال تكنولوجيا المعمومات وهم  مما يدل ذلك عمى%( 4.5تقديرية )

اخصائى نظم ، وكذلك ارتفاع نسبة المدرسين من اعضاء هيئة التدريس والمسئولين عن العممية التعميمية والتدريب 
 .فى مجال التعميم االجتماعى والتكنولوجىالميدنى، وكذلك الخبراء من االساتذة 

أن أكبر نسبة من الخبراء من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والمتخصصين استجابة حول التعمم التكيفى  -
%(، ويميها الخبراء من أعضاء هيئة التدريس 48.9ينتمون إلى كمية الحاسبات والذكاء االصطناعى وذلك بنسبة) 

%(، بينما جاء الترتيب االخير كمية التربية 30.8يرية )والهيئة المعاونة بكمية الخدمة االجتماعية وذلك بنسبة تقد
ارتفاع نسبة كمية الحاسبات والذكاء االصطناعى باعتبارها البيئة مما يدل ذلك عمى %( 09.3بنسبة تقديرية )

حور التكنولجية لمتعمم التكيفى وارتباطها بالجانب التطبيقى والميدانى لكمية الخدمة االجتماعية باعتبارها القضية م
الدراسة الستدامة التدريب الميدانى لطمبها، مع تضامن كمية التربية لما تسديعيها جوانب العممية التعميمية لمتدريب 

 الميدانى فى بيئة التعمم التكيفى.

                                                                                                          (88)ن= توزيع الخبراء من أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعونة والمتخصصين حسب استخدام احد أنظمة التعمم التكيفى. (4جدول رقم)

 
 م

 % ك استخدام احد االنظمة االلكترونية

 70.5 62 نعم أ

 29.5 26 ال ب

 122 88 المجموع    

اكبر نسبة من الخبراء والمتخصصين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  يوضح الجدول السابق أن -
%( من اعضاء 29.5%(، بينما جاء بنسبة تقديرية )71.5يستخدمون االنظمة االلكترونية وذلك بنسبة تقديرية )
انظمة التعمم التكيفى ارتفاع نسبة استخدام  مما يدل ذلك عمىهيئة التدريس ال يستخدمون أحد االنظمة االلكترونية. 
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من أعضاء هيئة التدريس والخبراء والمتخصصين والهيئة المعاونة فى العممية التعميمية مما يعطى مؤشر الستدامة 
 التدريب الميدانى.

 (62ن=)                والمتخصصين حسب البرنامج الذى تم استخدامو. توزيع الخبراء من أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعونة( 5جدول رقم)

 % ك أسم البرنامج م

 75.8 47 مايكروسوفت تيميز أ

 11.3 7 زووم ب

 4.8 3 البرمجة الخطية ج

 4.8 3 بالك بورد د

 1.6 1 تطبيقات المنصات المعرفية لمتعمم عن بعد ه

 1.6 1 التميجرام و

 122 62 المجموع    

أكبر نسبة لمبرنامج المستخدم من قبل الخبراء من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة يوضح الجدول السابق أن  -
%(، بينما جاء برنامج زووم من حيث 75.8والمتخصصين و برنامج مايكروسوفت تيميز وذلك بنسبة تقديرية )

ينما جاء استخدام برنامج %(، ب00.3استخدام الخبراء من أعضاء هيئئة التدريس والهيئة المعاونة بنسبة تقديرية )
%(، كما جاءت النسبة االخيرة فى لكالص من برنامج 4.8البرمجة الخطية وكذلك برنامج بالك بورد بنسبة تقديرية )

 مما يدل ذلك عمى%(. 0.6تطبيقات المنصات المعرفية لمتعمم عن بعد، وكذلك برنامج التميجرام بنسبة تقديرية )
تعمم التكيفى وتفاوت درجات ونسب استخدامها من جانب الخبراء والمتخصصين من تعدد البرامج المستخدمة فى ال

اعضاء هيئة التدريس وذلك ألسباب مختمفة حيث؛ نرى ارتفاع نسبة استخدام برنامج مايكروسوفت تيميز باعتبار  
يث جاءت فى احد المنصات التعميمية غير المكمفة بالنبة لممستخدمين، وكذلك سهولة استخدام منصات زووم ح

النسبة التالية مباشرة من البرامج المستخدمة من قبل الخبراء والمتخصصين من اعضاء هيئة التدريس والهيئة 
 المعاونة. 

توزيع الخبراء من أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعونة والمتخصصين حسب الحصول عمى دورات تدريبة فى ( 6جدول رقم)
 (88)ن=                                                                                                     التعمم التكيفى

 % ك الحصول عمى دورات تدريبية م

 29.5 26 نعم أ

 72.5 62 ال ب

 122 88 المجموع    
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أكبر نسبة من من الخبراء من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والمتخصصين لم  يوضح الجدول السابق أن -
يحصموا عمى دورات تدريبية ولكن تم معرفة البرنامج المستخدم من خالل التعمم الذاتى عبر منصات االنترنت 

بالبرنامج المستخدم كأحد %(.بينما جاء الحاصمين عمى دورات تدريبية مرتبطة 71.5المختمفة وذلك بنسبة تقديرية )
أنظمة التعمم التكيفى من الخبراء من اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والمتخصصين بنسبة تقديرية 

سهولة التعامل من خالل االنظمة التكنولوجية المختمفة وكذلك الحصول عمى  مما يدل ذلك عمى%(. 29.5)
 م.البيانات والمعمومات الكافية لطريقة االستخدا

                                         (26)ن=.        ( توزيع الخبراء من أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعونة حسب نوعية الدورات التدريبية المرتبطة بالتعمم التكيفى7جدول رقم)

 % ك نوعية الدورات التدريبية م

 57.7 15 التحول الرقمى أ

 23.1 6 مايكروسوفت تيميز ب

 7.7 2 بالك بورد ج

 3.8 1 البرمجة الخطية ج

 7.7 2 برامج التدريس وتطبيقات جوجل د

 122 26 المجموع    

من اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والمتخصصين  أكبر نسبة من حصول الخبراءيوضح الجدول السابق أن  -
%(، ويميها دورات مايكروسوفت تيميز بإعتبارها أحد 57.7تمثمت فى دورات التحول الرقمى وذلك بنسبة تقديرية )
قمة تكاليف بعض هذ  البرامج  ويدل ذلك عمى%(، 23.0انظمة التعمم التكيفى المستخدمة وذلك بنسبة تقديرية )

مجانية بعضها االخر مما أدى إلى قابمية استخدمها وسهولة انتشهارها. أما عن الدورات التدريبية المرتبطة وكذلك 
رغم  ويدل ذلك عمى%( 7.7ببرنامج )بالك بورد، وكذلك برامج التدريس وتطبيقات جوجل( جاءت بنسبة تقديرية )

امج االخرى السابق االشارة اليها مما يؤدى إلى عدم كفاءة وفاعمية هذ  البرامج إال انه يتميز بتكمفة أعمى من البر 
قدرة غالبية المؤسسات التعميمية من اقتنائة. وجاءت النسبة االخيرة متمثمة فى دورات البرمجة الخطية وذلك بنسبة 

م انخفاض نسبة استخدام ذلك النوع من البرامج فى العممية التعميمية ولكن يت مما يدل ذلك عمى%(. 3.8تقديرية )
استخدامه فى الكميات التطبيقية بما يتمشى مع االجراءات الفنية فى التعامل مع البرامج المختمفة النظمة التعمم 

 .التكيف 
 وصف الطالب واالخصائيين االجتماعيين المستفيديين من التعمم التكيفى.       )ب( 

 (42التعمم التكيفى        )ن=( وصف الطالب واالخصائيين االجتماعيين المستفيديين من 8جدول رقم )
 % ك النوع م

 23.8 12 ذكر 1
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 76.2 32 أنثى 2

 % ك الكمية م

 122 42 الخدمة االجتماعية 1

 - - التربية 2

 - - الحاسبات والذكاء االصطناعى 3

 % ك المؤىل التعميمى م

 122 42 بكالوريوس 1

 - - ماجستير 2

 - - دكتوراه 3

 % ك الوظيفة م

 19.2 8 اخصائى اجتماعى 1

 81.2 34 طالب 2

 122 42 المجموع 

حسب  المستفيدين من التعمم التكيفى من الطالب واالخصائيين االجتماعيين أكبر نسبة من –يوضح الجدول السابق أن 
%( مما يدل عمى 32.8%(، ويميها المستفيدين من الذكور بنبة تقديرية )76.2النوع من اإلناث وذلك بنسبة تقديرية )

 ارتفاع نسبة االناث عن الذكور فى االستفادة من التعمم التكيفى فى التدريب الميدانى.
ية الخدمة االجتماعية وذلك بنسبة تقديرية المستفيدين من التعمم التكيفى فى التدريب الميدانى ينتمون إلى كمأن  -

 .%( بإعتبار أنهم طالب بمؤسسات التدريب الميدانى وطبق عمبهم التعمم التكيفى فعمياً 011)
 %(.011أن المستفيدين من التعمم التكيفى فى التدريب الميدانى بمرحمة البكالوريوس وذلك بنسبة تقديرية ) -
%(، بينما تمثل نسبة 80.1التكيفى هم الطالب ولك بنسبة تقديرية )أن أكبر نسبة لممستفيدين من التعمم  -

 %( مما يدل عمى ارتفاع نسبة الطالب المستفيديين من التعمم التكيفى. 09.1االخصائيين االجتماعيين )
 (42)ن=    توزيع الطالب واالخصائيين االجتماعيين حسب استخدام احد أنظمة التعمم التكيفى( 9جدول رقم )

 % ك الحصول عمى دورات تدريبية م

 88.1 37 نعم أ

 11.9 5 ال ب

 122 42 المجموع    
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%(، 88.0نسبة إلستخدام أحد أنظمة التعمم التكيفى كانت نعم وذلك بنسبة تقديرية ) أكبر -يوضح الجدول السابق أن
%( لم يستخدموا أنظمة التعمم 00.9مما يدل ذلك عمى إرتفاع نسبة المستخدمين ألنظمة التعمم التكيفى، بينما نسبة )
 استخدام التعمم التكيفى.التكيفى وهم االخصائيين ينتمون إلى مؤسسات التدريب الميدانى ولم يشاركوا فى 

            (.37)ن= ( توزيع الطالب واالخصائيين االجتماعيين المسفيديين من التعمم التكيفى حسب البرنامج الذى تم استخدامو10جدول رقم )
 % ن أسى انجشَبيظ و

 322 53 يبٚكشٔسٕفذ رًٛٛض أ

 - - صٔٔو ة

 - - انزهٛغشاو ط

 - - ثالن ثٕسد د

 322 53 انًغًٕع    

الطالب واالخصائيين االجتماعيين المسفيديين من التعلم التكيفى هو البرنامج المستخدم من جانب يوضح الجدول السابق أن 

  %(.011مايكروسوفت تيميز بنسبة تقديرية )
                                                                                                     (42)ن= بالبرنامج المستخدم فى التعمم التكيفى. توزيع الطالب واالخصائيين االجتماعيين حسب الحصول عمى دورات تدريبة مرتبطة( 11جدول رقم )

 % ك الحصول عمى دورات تدريبية م

 38.1 16 نعم أ

 61.9 26 ال ب

 122 42 المجموع    

تم حصولهم عمى دورات تدريبية %( من الطالب واالخصائيين االجتماعيين 38.0نسبة ): يوضح الجدول السابق أن
%( لم يحصموا عمى دورات تدريبية وتم التديب عمى البرنامج 60.9مرتبطة بالبرنامج المستخدم فى التعمم التكيفى، بينما )

 ة تعمم واستخدام برامج التعمم التكيفى.من خالل التعمم االتى عبر وسائل االنترنت المختمفة، مما يدل ذلك عمى سهول
                                                                                                   توزيع الطالب واالخصائيين االجتماعيين حسب الحصول نوعية الدورات التدريبية المرتبطة بالبرنامج المستخدم فى التعمم التكيفى.( 12جدول رقم )

                                                                  (          16)ن=
 % ك نوعية الدورات التدريبية م

 87.5 14 مايكروسوفت تيميز أ

 12.5 2 التحول الرقمى ب

 122 16 المجموع    

واالخصائيين االجتماعيين حاصمين عمى دورات تدريبية مرتبطة من الطالب  أكبر نسبة يوضح الجدول السابق أن
%(، بينما تمثل نسبة حصول طالب التدريب الميدانى 87.5ببرنامج مايكروسوفت تيميز وذلك بنسبة تقديرية )
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%(، مما يدل عمى أستخدام أحد منصات التعمم التكيفى من جانب طالب 02.5واالخصائيين االجتماعيين نسبة تقديرية) 
 التدريب الميدانى واالخاصئيين االجتماعيين عبر برنامج مايكروسوفت تيميز. 

جدول  مة االجتماعية ويتم من خالل المؤشرات التالية:أ( تحديد عناصر جودة التعمم التكيفي الستدامة التدريب الميداني لطالب الخد-2ثانيًا:)
 (88)ن=              .الخبراء من أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة والمتخصصين المدخالت )محتوى التعميم( كما يحددىا( 13رقم )

  االسزغبثبد انؼجبساد          و

انًزٕسؾ 

  انحسبثٗ

 

االَحشاف 

 انًؼٛبسٖ

 

انُسجخ 

 انزمذٚشٚخ%

 

 

 غٛش يٕافك إنٗ حذ يب  يٕافك انزشرٛت

 % ن % ن % ن

رحذٚذ دلٛك نهًٕػٕػبد  0

انشئٛسٛخ ٔانفشػٛخ انخبطخ 

ثبنزذسٚت انًٛذاَٙ انزٙ 

 ٚزؼًُٓب انًحزٕٖ اإلنكزشَٔٙ.

36 6.13 22 2.12 6 613  

4.82 

 

753. 

 

2..5 

 

33 

ٔػغ خطخ ػبيخ يُظًخ  5

نًغبالد انزذسٚت انًٛذاَٙ 

 ثبإلعشاءاد انزؼهًٛٛخ انًحذدح. 

6. 2.12 .2 .613 . .1. 4.26 5.2. .6.8 6 

أٌ ٚشًم انًمشس أسبنٛت  3

اسزضبسح دافؼٛخ ؽالة انزذسٚت 

 انًٛذاَٙ نهزؼهى ٔانزذسٚت. 

66 2612 .3 ..11 . .1. 4.24 638. .6 3 

ػهٗ أٌ ٚسبػذ يحزٕٖ انًمشس  4

عزة اَزجبِ ؽالة انزذسٚت 

 انًٛذاَٙ.

22 1211 6 212 . .1. 4..2 562. 96.6 3 

اٌ ٚشًم انًحزٕٖ اإلنكزشَٔٙ  5

ػهٗ رؼشٚف انطالة ثأْذاف 

 انزذسٚت انًٛذاَٙ. 

 و3 96.6 .562 2..4 .1. . 212 6 1211 22

أٌ رزى انًشاعؼخ انًسزًشح  6

ػهٗ انًؼهٕيبد انسبثمخ داخم 

 انزكٛفٙ.ثٛئخ انزؼهى 

 و6 94.6 .5.2 4.26 .1. . 613. 2. 2.12 .6

رحذٚذ انًظبدس ٔانًٕالغ  7

االنكزشَٔٛخ انزٙ يٍ انًًكٍ 

انشعٕع إنٛٓب نغًغ انًبدح 

 انؼهًٛخ ٔانحبالد انزطجٛمٛخ.

63 2313 1 .212 6 613 4.25 682. 94.3 8 

رٕافش انًحزٕٖ اإلنكزشَٔٙ  8

نهزذسٚت انًٛذاَٙ ثظٕسح َض 

 يكزٕة.

33 6.12 .2 221. 3 31. 4.32 772. 90 . 

رٕافش انًحزٕٖ اإلنكزشَٔٙ  9

نهزذسٚت انًٛذاَٙ ثظٕسح 

 رسغٛالد طٕرٛخ.

32 3212 26 231. . .16 4.85 7.5. 87.6 34 

رٕافش انًحزٕٖ اإلنكزشَٔٙ  01

نهزذسٚت انًٛذاَٙ ثظٕسح 

سسٕيبد رٕػٛحٛخ نؼشع 

 انحبالد انًٛذاَٛخ.

33 6216 2. 2611 6 613 4.8. 755. 89.6 32 

اٌ ٚزؼًٍ يحزٕٖ انزذسٚت  00

انًٛذاَٙ اَشطخ ٔرذسٚجبد 

 ػًهٛخ.

66 261. .2 ..13 . .1. 4.28 533. 95.3 5 

أٌ ٚزؼًٍ انًحزٕٖ رأْٛم ؽالة انزذسٚت  34

 انًٛذاَٙ إنٗ انًًبسسخ انًُٓٛخ نسٕق انؼًم.

 و3 6. .638 4.24 .1. . 11.. 3. 2612 66

يسزٕٖ  5.26.  انجؼذ ككم

 يشرفغ
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يوضح الجدول السابق أن مدخالت )محتوى التعميم( كما يحددىا الخبراء من أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة 
جاء فى الترتيب األول كاًل من: أن يساعد محتوى المقرر عمى جذب انتبا  طالب  والمتخصصين تمثمت فيما يمى:

لكترون  عمى تعريف الطالب بأهداف التدريب الميدان  وذلك بنسبة التدريب الميدان  وكذلك ان يشمل المحتوى اإل
%( ان يتضمن محتوى التدريب الميدان  انشطة 95.3%(. بينما جاء الترتيب التالى بنسبة تقديرية )96.6تقديرية )

اإلجراءات وتدريبات عممية. وجاء فى الترتيب الرابع كاًل من: وضع خطة عامة منظمة لمجاالت التدريب الميدان  ب
التعميمية المحددة، وكذلك أن تتم المراجعة المستمرة عمى المعمومات السابقة داخل بيئة التعمم التكيف  وذلك بنسبة تقديرية 

%(.بينما جاء الترتيب السادس تحديد المصادر والمواقع االلكترونية الت  من الممكن الرجوع إليها لجمع المادة 94.6)
%(. وجاء الترتيب االخير الثانى عشر توافر المحتوى اإللكترون  94.3يقية وذلك بنسبة تقديرية )العممية والحاالت التطب

تشير إلى أن  وبالنظر لمجدول نجد أن نتائجو %(.87.6لمتدريب الميدان  بصورة تسجيالت صوتية بنسبة تقديرية ) 
 ء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والمتخصصينالخبراء من أعضا المدخالت )محتوى التعميم( كما يحددهاالمتوسط العام 

 وهو معدل مرتفع. ولهذا أكد البحث الحالى أهمية اعداد محتوى التدريب بأن يكون محتوى جذاب لمطالب.%( 91.4) نسببتهبمغ 
 (42التكيفى. )ن= ( المدخالت) محتوى التعميم( كما يحددىا الطالب واالخصائيين االجتماعيين المستفيديين من التعمم14جدول رقم)

  االسزغبثبد انؼجبساد          و

انًزٕسؾ 

  انحسبثٗ

 

االَحشاف 

 انًؼٛبسٖ

 

انُسجخ 

 انزمذٚشٚخ

 

 

 انزشرٛت
إنٗ حذ  يٕافك

 يب 

غٛش 

 يٕافك

 % ك % ك % ك

رحذٚذ دلٛك نهًٕػٕػبد  0

انشئٛسٛخ ٔانفشػٛخ انخبطخ 

ثبنزذسٚت انًٛذاَٙ انزٙ 

 اإلنكزشَٔٙ.ٚزؼًُٓب انًحزٕٖ 

28 66.7 12 28.6 2 4.8 2.62 .582 87.4 33 

ٔػغ خطخ ػبيخ يُظًخ  5

نًغبالد انزذسٚت انًٛذاَٙ 

 ثبإلعشاءاد انزؼهًٛٛخ انًحذدح. 

37 88.1 5 11.9 0 0.0 2.88 .328 96 4 

أٌ ٚشًم انًمشس أسبنٛت  3

اسزضبسح دافؼٛخ ؽالة انزذسٚت 

 انًٛذاَٙ نهزؼهى ٔانزذسٚت. 

31 73.8 11 26.2 0 0.0 2.74 .445 91.4 2 

أٌ ٚسبػذ يحزٕٖ انًمشس ػهٗ  4

عزة اَزجبِ ؽالة انزذسٚت 

 انًٛذاَٙ.

36 85.7 6 14.3 0 0.0 2.86 .354 95.4 5 

اٌ ٚشًم انًحزٕٖ اإلنكزشَٔٙ  5

ػهٗ رؼشٚف انطالة ثأْذاف 

 انزذسٚت انًٛذاَٙ. 

38 90.5 4 9.5 0 0.0 2.90 .279 96.7 3 

انًشاعؼخ انًسزًشح أٌ رزى  6

ػهٗ انًؼهٕيبد انسبثمخ داخم 

 ثٛئخ انزؼهى انزكٛفٙ.

 و5 95.4 354. 2.86 0.0 0 14.3 6 85.7 36

رحذٚذ انًظبدس ٔانًٕالغ  7

االنكزشَٔٛخ انزٙ يٍ انًًكٍ 

انشعٕع إنٛٓب نغًغ انًبدح 

 انؼهًٛخ ٔانحبالد انزطجٛمٛخ.

35 83.3 6 14.3 1 2.4 2.81 .455 93.7 7 

رٕافش انًحزٕٖ اإلنكزشَٔٙ  8

نهزذسٚت انًٛذاَٙ ثظٕسح َض 

29 69.0 11 26.2 2 4.8 2.64 .577 88 32 
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 يكزٕة.

رٕافش انًحزٕٖ اإلنكزشَٔٙ  9

نهزذسٚت انًٛذاَٙ ثظٕسح 

 رسغٛالد طٕرٛخ.

27 64.3 13 31.0 2 4.8 2.60 .587 86.7 34 

رٕافش انًحزٕٖ اإلنكزشَٔٙ  01

نهزذسٚت انًٛذاَٙ ثظٕسح 

سسٕيبد رٕػٛحٛخ نؼشع 

 انحبالد انًٛذاَٛخ.

31 73.8 9 21.4 2 4.8 2.69 .563 89.7 . 

اٌ ٚزؼًٍ يحزٕٖ انزذسٚت  00

انًٛذاَٙ اَشطخ ٔرذسٚجبد 

 ػًهٛخ.

 و7 93.7 397. 2.81 0.0 0 19.0 8 81.0 34

أٌ ٚزؼًٍ انًحزٕٖ رأْٛم ؽالة  05

انزذسٚت انًٛذاَٙ إنٗ انًًبسسخ 

 انًُٓٛخ نسٕق انؼًم.

33 78.6 9 21.4 0 0.0 2.79 .415 93 3 

 يسزٕٖ يشرفغ 93.3  انجؼذ ككم

ابق أن المدخالت) محتوى التعميم( كما يحددىا الطالب واالخصائيين االجتماعيين المستفيديين من يوضح الجدول الس
تعريف الطالب بأهداف ان يشمل المحتوى اإللكترون  عمى جاء فى الترتيب األول التعمم التكيفى تمثمت فيما يمى: 

وضع خطة عامة منظمة لمجاالت التدريب الميدان  وجاء الترتيب الثانى %(، 96.7بنسبة تقديرية ) التدريب الميدان 
أن يساعد محتوى المقرر عمى جذب %(، بينما جاء الترتيب الثالث 96بنسبة تقديرية )  باإلجراءات التعميمية المحددة

أن تتم المراجعة المستمرة عمى %(، وجاء فى نقس الترتيب 95.4بنسبة تقديرية ) الميدان انتبا  طالب التدريب 
تحديد المصادر والمواقع االلكترونية الت  من الممكن ، وجاء الترتيب الخامس المعمومات السابقة داخل بيئة التعمم التكيف 

توافر المحتوى %(، بينما جاء الترتيب األخير 93.7يرية )بنسبة تقد الرجوع إليها لجمع المادة العممية والحاالت التطبيقية
تشير  وبالنظر لمجدول نجد أن نتائجو%(، 86.7بنسبة تقديرية ) اإللكترون  لمتدريب الميدان  بصورة تسجيالت صوتية

 كما يحددىا الطالب واالخصائيين االجتماعيين المدخالت )محتوى التعميم( كما يحددهاإلى أن المتوسط العام 
 %( وهو مستوى مرتفع.93.3نسبته ) بمغ المستفيديين من التعمم التكيفى

     .الخبراء من أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة والمتخصصين )التدريب/ التوجيو اإللكتروني لمطالب( كما يحددىا (15جدول رقم )
 (88)ن=

 و
  االسزغبثبد انؼجبساد         

انًزٕسؾ 

  انحسبثٗ

 

 االَحشاف

 انًؼٛبسٖ

 

انُسجخ 

 انزمذٚشٚخ

 

 

 غٛش يٕافك إنٗ حذ يب  يٕافك انزشرٛت

 % ن % ن % ن

رٕفٛش ثشٚذ إنكزشَٔٙ صبثذ  0

خبص ثبنزذسٚت انًٛذاَٙ نكم 

 ؽبنت.

36 631. .. .612 3 312 4.8. .7.6 2..8 2 

رحذٚذ انمذساد انؼمهٛخ نكم  5

ؽبنت فٙ ثذاٚخ انزذسٚت 

 رمذيّ.انًٛذاَٙ ٔيذٖ 

 و2 8..2 776. .4.8 .31 3 2.13 1. 6611 .3

رحذٚذ يٕٛل ؽالة انزذسٚت  3

 انًٛذاَٙ ٔارغبْبرٓى.

31 6213 .6 .116 2 216 4.38 .63. .4 8 

 و8 4. 747. 4.38 .31 3 312. 6. 2216 .6يشاػبح انفشٔق انفشدٚخ ثٍٛ  4
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ؽالة انزذسٚت انًٛذاَٙ داخم 

 ثٛئخ انزؼهى انزكٛفٙ

لبئًخ ثذسعبد انطالة رٕفٛش  5

رٕػح يذٖ رمذيٓى فٙ 

انزذسٚت انًٛذاَٙ ٔانزؼبيم يغ 

 انحبالد.

63 2313 .. .21. . .1. 4.27 .522 .7 5 

يسبػذح انطالة ػهٗ  6

انًشبسكخ فٙ إثذاء أساءْى 

حٕل ؽجٛؼخ انزؼهى انزكٛفٙ 

انًسزخذو فٙ انزذسٚت 

 انًٛذاَٙ.

6. 2.12 .. .21. 2 216 4.25 .657 3..5 32 

رٕفش اسزًبسح رؼبسف  7

يٕػٕػٛخ دلٛمخ ػهٗ انًٕلغ 

رٕػح َٕع انطبنت/ ٔأسى 

 انًؤسسخ/ انفشلخ.

66 261. 2 11. 6 613 4.26 .674 .6.8 6 

ٚزى ػًم اخزجبساد رمًٛٛٛخ  8

online  ٗفٙ ٔلذ يحذد ػه

 انًٕلغ انضبثذ.

3. 6611 .2 221. . .16 4.82 .732 .2.5 3 

رًكٍٛ انطبنت يٍ انزؼهى انزارٙ  9

ٔرحذٚذ انطشٚمخ انًُبسجخ نّ 

 ٔفمبً نمذسارّ. 

6. 2.12 .2 ..13 6 613 4.24 .682 .6 7 

يزبثؼخ أساء ؽالة انزذسٚت  01

انًٛذاَٙ ٔاسزفسبسارٓى ٔانشد 

 ػهٗ اسئهزٓى ٔرمًٕٚٓى.

23 1.1. 6 613 . .1. 4..6 .432 .2 4 

يسزٕٖ  25.6  انجؼذ ككم

 يزٕسؾ

الخبراء من أعضاء ىيئة التدريس  )التدريب/ التوجيو اإللكتروني لمطالب( كما يحددىا يوضح الجدول السابق أن
ف  وقت  onlineيتم عمل اختبارات تقييمية جاء فى الترتيب األول تمثل فيما يمى:  نوالييئة المعاونة والمتخصصي
متابعة أراء طالب التدريب الميدان  ترتيب الثانى %(، وجاء ال98.3بنسبة تقديرية ) محدد عمى الموقع الثابت

توفير قائمة بدرجات الطالب %(، بينما جاء الترتيب الثالث 98بنسبة تقديرية ) واستفساراتهم والرد عمى اسئمتهم وتقويمهم
توفر استمارة %(، وجاء الترتيب الرابع 95بنسبة تقديرية) توضح مدى تقدمهم ف  التدريب الميدان  والتعامل مع الحاالت

%(، وجاء الترتيب 94.6بنسبة تقديرية ) تعارف موضوعية دقيقة عمى الموقع توضح نوع الطالب/ وأسم المؤسسة/ الفرقة
ى بنسبة مساعدة الطالب عمى المشاركة ف  إبداء أراءهم حول طبيعة التعمم التكيف  المستخدم ف  التدريب الميداناألخير 
دريب/ التوجيه االلكترونى كما تتشير إلى أن المتوسط العام لتوفير ال دول نجد أن نتائجووبالنظر لمج%(. 79.3تقديرية )

حيث؛ %( وهو معدل متوسط. 83.4يحددها الخبراء من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والمتخصصين بمغ نسبته)
تابعة الطالب الكترونيا وتقويمهم لتوفير إمكانية مساعدة التعمم التكيفى المشرف االكاديمى عمى م تشير نتائج الجدول

أن نظام التعمم  (Christoph Frosch et al ,2008,2)ويتفق ذلك مع محتوى التعمم بطريقة تناسب كل طالب، 
التكيفى لديه القدرة عمى تغييير عممه؛ لتوفير محتوى بطريقه تناسب كل طالب وفقأ لمخصائص الفردية مثل المعرفة، 

متابعة أراء طالب التدريب الميدان  و  ،اختبارات تقييميةولهذا أكد البحث الحالى عمى ضرورة توافر  والهدف، والخبرة.
حيتى يتم اتمام العممية التعميمية بما يتناسب مع كل طالب وفقا لمفروق الفردية  واستفساراتهم والرد عمى اسئمتهم وتقويمهم

 بين الطالب.



 

223 
 

                                                                                                      (42)ن= الطالب واالخصائيين االجتماعيين المستفيديين من التعمم التكيفى. كتروني لمطالب( كما يحددىا)التدريب/ التوجيو اإلل (16جدول رقم )
  االسزغبثبد انؼجبساد          و

انًزٕسؾ 

  انحسبثٗ

 

االَحشاف 

 انًؼٛبسٖ

 

انُسجخ 

 انزمذٚشٚخ

 

 

 انزشرٛت
إنٗ حذ  يٕافك

 يب 

غٛش 

 يٕافك

 % ك % ك % ك

رٕفٛش ثشٚذ إنكزشَٔٙ صبثذ  0

خبص ثبنزذسٚت انًٛذاَٙ نكم 

 ؽبنت.

33 78.6 6 14.3 3 7.1 
2.71 .596 90.4 3 

رحذٚذ انمذساد انؼمهٛخ نكم  5

ؽبنت فٙ ثذاٚخ انزذسٚت 

 رمذيّ.انًٛذاَٙ ٔيذٖ 

30 71.4 12 28.6 0 0.0 
 و3 90.4 457. 2.71

رحذٚذ يٕٛل ؽالة انزذسٚت  3

 انًٛذاَٙ ٔارغبْبرٓى.

33 78.6 9 21.4 0 0.0 
2.79 .415 93 8 

يشاػبح انفشٔق انفشدٚخ ثٍٛ  4

ؽالة انزذسٚت انًٛذاَٙ داخم 

 ثٛئخ انزؼهى انزكٛفٙ

32 76.2 7 16.7 3 7.1 
2.69 .604 89.7 . 

لبئًخ ثذسعبد انطالة رٕفٛش  5

رٕػح يذٖ رمذيٓى فٙ 

انزذسٚت انًٛذاَٙ ٔانزؼبيم يغ 

 انحبالد.

38 90.5 4 9.5 0 0.0 
2.90 .297 96.7 4 

يسبػذح انطالة ػهٗ  6

انًشبسكخ فٙ إثذاء أساءْى 

حٕل ؽجٛؼخ انزؼهى انزكٛفٙ 

انًسزخذو فٙ انزذسٚت 

 انًٛذاَٙ.

37 88.1 4 9.5 1 2.4 
2.86 .417 95.4 6 

رٕفش اسزًبسح رؼبسف  7

يٕػٕػٛخ دلٛمخ ػهٗ انًٕلغ 

رٕػح َٕع انطبنت/ ٔأسى 

 انًؤسسخ/ انفشلخ.

38 90.5 4 9.5 0 0.0 
 و4 96.7 297. 2.90

ٚزى ػًم اخزجبساد رمًٛٛٛخ  8

online  ٗفٙ ٔلذ يحذد ػه

 انًٕلغ انضبثذ.

30 71.4 9 21.4 3 7.1 
2.64 .618 88 32 

رًكٍٛ انطبنت يٍ انزؼهى انزارٙ  9

ٔرحذٚذ انطشٚمخ انًُبسجخ نّ 

 ٔفمبً نمذسارّ. 

36 85.7 5 11.9 1 2.4 
2.83 .437 94.4 7 

يزبثؼخ أساء ؽالة انزذسٚت  01

انًٛذاَٙ ٔاسزفسبسارٓى ٔانشد 

 ػهٗ اسئهزٓى ٔرمًٕٚٓى.

40 95.2 2 4.8 0 0.0 
2.95 .216 98.3 3 

يسزٕٖ  93.3  انجؼذ ككم

 يشرفغ

الطالب واالخصائيين االجتماعيين  التدريب/ التوجيو اإللكتروني لمطالب( كما يحددىايوضح الجدول السابق أن )
متابعة أراء طالب التدريب الميدان  واستفساراتهم جاء فى الترتيب األول المستفيديين من التعمم التكيفى تمثل فيما يمى: 

توفير قائمة بدرجات الطالب توضح مدى %(، وجاء الترتيب الثانى 98.3)بنسبة تقديرية  والرد عمى اسئمتهم وتقويمهم
توفر استمارة تعارف %(، وجاء فى نفس الترتيب 96.7بنسبة تقديرية ) تقدمهم ف  التدريب الميدان  والتعامل مع الحاالت

مساعدة الطالب عمى لرابع ، بينما جاء الترتيب اموضوعية دقيقة عمى الموقع توضح نوع الطالب/ وأسم المؤسسة/ الفرقة
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وجاء %(، 95.4بنسبة تقديرية ) المشاركة ف  إبداء أراءهم حول طبيعة التعمم التكيف  المستخدم ف  التدريب الميدان 
%(، بينما 94.4بنسبة تقديرية ) تمكين الطالب من التعمم الذات  وتحديد الطريقة المناسبة له وفقًا لقدراتهالترتيب الخامس 

بنسبة تقديرية  مراعاة الفروق الفردية بين طالب التدريب الميدان  داخل بيئة التعمم التكيف ب األخير جاء الترتي
دريب/ التوجيه االلكترونى كما تتشير إلى أن المتوسط العام لتوفير ال وبالنظر لمجدول نجد أن نتائجو ،%(89.7)

 ( وهو مستوى مرتفع.93.3بمغ نسبته ) التكيفى التعممالطالب واالخصائيين االجتماعيين المستفيديين من  يحددها
 (88)ن= .الخبراء من أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة والمتخصصين المؤسسة )مجال التدريب الميداني( كما يحددىا (17جدول رقم )

  االسزغبثبد انؼجبساد          و

انًزٕسؾ 

  انحسبثٗ

 

االَحشاف 

 انًؼٛبسٖ

 

انُسجخ 

 انزمذٚشٚخ

 

 

 غٛش يٕافك إنٗ حذ يب  يٕافك انزشرٛت

 % ن % ن % ن

رٕافش يؤسسبد افزشاػٛخ  0

السزٛؼبة ؽالة انزذسٚت 

 انًٛذاَٙ فٙ يخزهف انًغبالد.

31 6213 .3 ..11 . .16 4.35 .784 .3 3 

إَشبء حغشح افزشاػٛخ داخم  5

كم يؤسسخ يٍ يؤسسبد 

 انزذسٚت انًٛذاَٙ.  

.2 3.11 23 211. 3 31. 4.83 .738 23 32 

رٕفٛش يجبَٙ يسزمهخ نهزذسٚت  3

انًٛذاَٙ فٙ إؽبس انجٛئخ 

انزكٛفٛخ داخم انًؤسسبد 

 انًخزهفخ.

.3 3.13 26 231. .. .21. 4.6. .333 .2 3 

رٕفٛش ثشايظ يجبششح رسزٓذف  4

كالً يٍ ؽالة انزذسٚت انًٛذاَٙ 

ٔاالخظبئٍٛٛ إلداسح انجٛئخ 

 انزكٛفٛخ.

32 3..7 36 37.. 6 6.7 4.37 .753 .3.8 8 

رغطٛخ يؤسسبد انزذسٚت  5

انًٛذاَٙ ثشجكبد اَزشَذ كبفٛخ 

السزذايخ انؼًهٛخ انزذسٚجخ 

 ٔرحمٛك أْذافٓب.

32 6616 .. .612 . .16 4.34 .788 .2.8 2 

ارخبر انًؤسسخ انزذسٚجٛخ كبفخ  6

االعشاءاد األيُٛخ انًُبسجخ 

)كهًخ سش( نحفع يؼهٕيبد 

انحبالد انزٙ ٚزؼبيم يؼٓب 

 انطالة.  

62 2213 6 212 6 613 4.27 .665 .7 4 

اػزًبد يؤسسبد انزذسٚت  7

انًٛذاَٙ أَظًخ ركُٕنٕعٛخ 

 سٓهخ االسزخذاو.

6. 2.12 2 11. . .16 4.22 .74. .5.5 6 

رٕفٛش انًؤسسخ انذػى  8

انًُبست نطالة انزذسٚت 

 انزؼهى انزكٛفٙانًٛذاَٙ ػٍ 

66 2612 .. .21. 3 31. 4.32 .735 .4.8 7 

اػزًبد انًؤسسخ انٛخ نًزبثؼخ  9

ؽالة انزذسٚت انًٛذاَٙ ػجش 

 انجٛئخ انزكٛفٛخ ثشكم فشدٖ.

36 6.13 .1 2.13 3 312 4.87 .823 22.5 . 

رٕفٛش انزًٕٚم انالصو  01

نهًؤسسبد انزذسٚجٛخ ثًخزهف 

انًغبالد نسٕٓنخ رطجٛك انزؼهى 

انزكٛفٙ ٔانؼًهٛخ انزذسٚجٛخ 

 ثشكم سهٛى.

6. .212 .2 ..13 6 613 4.24 .682 .6 5 
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يسزٕٖ  25.8  انجؼذ ككم

 يزٕسؾ

الخبراء من أعضاء ىيئة التدريس والييئة  المؤسسة )مجال التدريب الميداني( كما يحددىا يوضح الجدول السابق أن
توفير مبان  مستقمة لمتدريب الميدان  ف  إطار البيئة جاء الترتيب األول تتمثل فيما يمى:  المعاونة والمتخصصين

توفير برامج مباشرة تستهدف كاًل من %(، وجاء الترتيب الثانى 98بنسبة تقديرية ) التكيفية داخل المؤسسات المختمفة
توفير التمويل %(، بينما جاء الترتيب الثالث 95بنسبة تقديرية) التدريب الميدان  واالخصائيين إلدارة البيئة التكيفيةطالب 

بنسبة تقديرية  الالزم لممؤسسات التدريبية بمختمف المجاالت لسهولة تطبيق التعمم التكيف  والعممية التدريبية بشكل سميم
ى بنسبة تقديرية إنشاء حجرة افتراضية داخل كل مؤسسة من مؤسسات التدريب الميدان%(، بينما جاء الترتيب األخير 94)
 مؤسسة )مجال التدريب الميدان ( كما يحددهالمتشير إلى أن المتوسط العام  وبالنظر لمجدول نجد أن نتائجو%(، 87)

حيث؛ تشير %( وهو معدل متوسط. 83.6بمغ نسبته ) الخبراء من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والمتخصصين
، توفير مبان  مستقمة لمتدريب الميدان  ف  إطار البيئة التكيفية داخل المؤسسات المختمفةإلى ضرورة  نتائج الجدول
التى أوضحت أن التعمم التكيفى يستهدف توافر بيئة تعممية متميزة يتم  (2109)أميرة محمود، دراسة  ويتفق ذلك مع

أن بيئات التعمم التكيفى تتضمن ثالث بيئات والتى منها  (Victoria mirata et al, 2020,2)تحديدها لممتعمم، وأكد 
قضايا البنية التحتية األساسية مثل الوصول إلى االنترنت، وجودة االنترنت، والعوامل التكنولوجية المحددة لألنظمة 

ية توافر بيئة تكنولوجية أمنة لمحاالت التى يتعامل معها الطالب، وكذلك التكيفية(. ولهذا توصل البحث الحالى إلى أهم
 التمويل الالزم لممؤسسة لسهولة تطبيق التعمم التكيفى فى التدريب الميدانى بشكل سميم.

 (42)ن= التكيفىالطالب واالخصائيين االجتماعيين المستفيديين من التعمم  المؤسسة )مجال التدريب الميداني( كما يحددىا( 18جدول رقم )

  االسزغبثبد انؼجبساد          و

انًزٕسؾ 

  انحسبثٗ

 

االَحشاف 

 انًؼٛبسٖ

 

انُسجخ 

 انزمذٚشٚخ

 

 

إنٗ حذ  يٕافك انزشرٛت

 يب 

غٛش 

 يٕافك

 % ك % ك % ك

رٕافش يؤسسبد افزشاػٛخ  0

انزذسٚت السزٛؼبة ؽالة 

 انًٛذاَٙ فٙ يخزهف انًغبالد.

36 85.7 6 14.3 0 0.0 
2.86 .354 95.4 5 

إَشبء حغشح افزشاػٛخ داخم  5

كم يؤسسخ يٍ يؤسسبد 

 انزذسٚت انًٛذاَٙ.  

29 69.0 12 28.6 1 2.4 
2.67 .526 89 2 

رٕفٛش يجبَٙ يسزمهخ نهزذسٚت  3

انًٛذاَٙ فٙ إؽبس انجٛئخ 

انزكٛفٛخ داخم انًؤسسبد 

 انًخزهفخ.

27 64.3 11 26.2 4 9.5 
2.55 .670 85 32 

رٕفٛش ثشايظ يجبششح رسزٓذف  4

كالً يٍ ؽالة انزذسٚت انًٛذاَٙ 

ٔاالخظبئٍٛٛ إلداسح انجٛئخ 

 انزكٛفٛخ.

37 88.1 3 7.1 2 4.8 
2.83 .490 94.4 6 

رغطٛخ يؤسسبد انزذسٚت  5

انًٛذاَٙ ثشجكبد اَزشَذ كبفٛخ 

السزذايخ انؼًهٛخ انزذسٚجخ 

33 78.6 7 16.7 2 4.8 
2.74 .544 91.4 3 
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 ٔرحمٛك أْذافٓب.

ارخبر انًؤسسخ انزذسٚجٛخ كبفخ  6

االعشاءاد األيُٛخ انًُبسجخ 

)كهًخ سش( نحفع يؼهٕيبد 

انحبالد انزٙ ٚزؼبيم يؼٓب 

 انطالة.  

38 90.5 3 7.1 1 2.4 
2.88 .359 96 3 

اػزًبد يؤسسبد انزذسٚت  7

انًٛذاَٙ أَظًخ ركُٕنٕعٛخ 

 سٓهخ االسزخذاو.

37 88.1 3 7.1 2 4.8 
 و6 94.4 490. 2.83

رٕفٛش انًؤسسخ انذػى  8

انًُبست نطالة انزذسٚت 

 انزؼهى انزكٛفٙانًٛذاَٙ ػٍ 

36 85.7 5 11.9 1 2.4 
 و6 94.4 437. 2.83

انًؤسسخ انٛخ نًزبثؼخ اػزًبد  9

ؽالة انزذسٚت انًٛذاَٙ ػجش 

 انجٛئخ انزكٛفٛخ ثشكم فشدٖ.

29 69.0 11 26.2 2 4.8 
2.64 .577 88 . 

رٕفٛش انزًٕٚم انالصو  01

نهًؤسسبد انزذسٚجٛخ ثًخزهف 

انًغبالد نسٕٓنخ رطجٛك انزؼهى 

انزكٛفٙ ٔانؼًهٛخ انزذسٚجٛخ 

 ثشكم سهٛى.

38 90.5 3 7.1 1 2.4 
 و3 96 359. 2.88

يسزٕٖ  92.4  انجؼذ ككم

 يشرفغ

الطالب واالخصائيين االجتماعيين  كما يحددىاالمؤسسة )مجال التدريب الميداني(  يوضح الجدول السابق أن
اتخاذ المؤسسة التدريبية كافة االجراءات األمنية الترتيب األول  جاء فىتتمثل فيما يمى:  المستفيديين من التعمم التكيفى

%(، وجاء فى نفس الترتيب 96بنسبة تقديرية)  لحفظ معمومات الحاالت الت  يتعامل معها الطالب )كممة سر(المناسبة 
، بشكل سميمتوفير التمويل الالزم لممؤسسات التدريبية بمختمف المجاالت لسهولة تطبيق التعمم التكيف  والعممية التدريبية 

بنسبة تقديرية  توافر مؤسسات افتراضية الستيعاب طالب التدريب الميدان  ف  مختمف المجاالت بينما جاء الترتيب الثالث
 توفير مبان  مستقمة لمتدريب الميدان  ف  إطار البيئة التكيفية داخل المؤسسات المختمفة%(، وجاء الترتيب الرابع 95.4)

اعتماد مؤسسات التدريب الميدان  أنظمة تكنولوجية سهمة وجاء فى نفس الترتيب كاًل من %(، 94.4بنسبة تقديرية )
توفير ، بينما جاء الترتيب األخير توفير المؤسسة الدعم المناسب لطالب التدريب الميدان  عن التعمم التكيف ، االستخدام

وبالنظر %(، 85بنسبة تقديرية ) سات المختمفةمبان  مستقمة لمتدريب الميدان  ف  إطار البيئة التكيفية داخل المؤس
الطالب  مؤسسة )مجال التدريب الميدان ( كما يحددهالمتشير إلى أن المتوسط العام  لمجدول نجد أن نتائجو

 %( وهو مستوى مرتفع.92.4بمغ نسبته ) واالخصائيين االجتماعيين المستفيديين من التعمم التكيفى
                                                                                                                 الخبراء من أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة والمتخصصين المشرف األكاديمي )عضو ىيئة التدريس( كما يحددىا (19جدول رقم )

 (88)ن= 
 

 و

 

 

 انؼجبساد         

  االسزغبثبد

انًزٕسؾ 

 انحسبثٗ 

 

االَحشاف 

 انًؼٛبسٖ

 

انُسجخ 

 انزمذٚشٚخ

 

 انزشرٛت

 غٛش يٕافك إنٗ حذ يب  يٕافك

 % ن % ن % ن

رذسٚت االسزبر انغبيؼٗ/  0

يششف انزذسٚت انًٛذاَٗ ٔفمبً 

79 89.8 6 6.8 3 3.4 2.86 .434 95.3 . 
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 الحزٛبعبرّ.

 رذسٚت االسزبر انغبيؼٗ/ 5

يششف انزذسٚت انًٛذاَٗ ػهٗ 

اسزشارٛغٛبد انزذسٚت 

 انًُبسجخ.

82 93.2 4 4.5 2 2.3 2.91 .360 97 6 

رًُٛخ ارغبْبد االسزبر  3

انغبيؼٗ/ يششف انزذسٚت 

انًٛذاَٗ ػهٗ انؼًم فٗ ثٛئخ 

 انزذسٚت انزكٛفٛخ.

97 89.8 7 8.0 2 2.3 2.88  

396 

96 2 

رذسٚت انًششف االكبدًٚٗ  4

انًغًٕػبد ػهٗ إداسح 

انزذسٚجٛخ افزشاػٛبً ٔرمٛٛى أداء 

 انطالة.

 و6 97 360. 2.91 2.3 2 4.5 4 93.2 82

أٌ ٚمٕو انًششف األكبدًٚٗ  5

ثبنزشكٛض ػهٗ انؼًهٛبد انؼمهٛخ 

فٗ انزذسٚت انًٛذاَٗ ٔرشًم 

ػهٗ )اإلدسان، انزخٛم، 

 انزحهٛم، انزفسٛش، انزُجؤ(.

81 92.0 7 8.0 0 0.0 2.92 .272 97.3 5 

إربحخ انًششف األكبدًٚٗ  6

انفشطخ نطالة انزذسٚت 

انًٛذاَٗ نهزحذس ػٍ انحبالد 

انزٗ ٚمٕيٌٕ ثبنزؼبيم يؼٓب 

 ٔفمبً نٕالغ انزذسٚت انًٛذاَٗ.

78 88.6 7 8.0 3 3.4 2.85 .443 95 34 

يسبػذح انًششف األكبدًٚٗ  7

ؽالة انزذسٚت انًٛذاَٗ فٗ 

إػذاد ًَبرط رظٕسٚخ نُٕػٛخ 

ٚزى انزؼبيم يؼٓب  انحبالد انزٗ

 نٕػغ خطخ نهزذخم .

 و34 95 416. 2.85 2.3 2 10.2 9 87.5 77

رحذٚذ انفزشح انضيُٛخ انًُبسجخ  8

نًًبسسخ انزذسٚت االنكزشَٔٗ 

 نهًششف االكبدًٚٗ.

 و34 95 443. 2.85 3.4 3 8.0 7 88.6 78

كسش حبعض انخٕف  9

انزكُٕنٕعٗ نهًششف 

األكبدًٚٗ ػٍ انزذسٚت فٗ ثٛئخ 

 ركٛفٛخ. 

 و. 95.3 377. 2.86 1.1 1 11.4 10 87.5 77

إػزًبد ثشايظ رؼهًٛٛخ كبفٛخ  01

نزغطٛخ ثشايظ انزذسٚت 

 انًٛذاَٗ.

 و. 95.3 434. 2.86 3.4 3 6.8 6 89.8 79

رمٛٛى انًششف األكبدًٚٗ  00

يٕػٕػٛخ نهطالة ٔفمبً ألسس 

 داخم انجٛئخ انزكٛفٛخ.

 و34 95 388. 2.85 1.1 1 12.5 11 86.4 76

أٌ ٚحذد انًششف األكبدًٚٗ  05

يشكهخ ٔٚششن انطالة فٗ 

حهٓب داخم ثٛئخ انزذسٚت 

 انزكٛفٛخ.

79 89.8 8 9.1 1 1.1 2.89 .353 96.3 3 

أٌ ٚزظشف انًششف االكبدًٚٗ  35

يغ انطالة ثشكم الئك فٗ حبل 

 انخطأ.

81 92.0 5 5.7 2 2.3 2.90 .373 96.6 8 

ٚمٕو انًششف األكبدًٚٗ  36

ثًسبػذح انطالة نهزؼبيم 

ٔانزفبػم فًٛب ثُٛٓى داخم 

 انجٛئخ انزكٛفٛخ.

83 94.3 4 4.5 1 1.1 2.93 .295 97.6 4 

أٌ ُٚزمم انًششف يٍ فكشح  37

إنٗ أخشٖ ثشكم يُطمٗ 

 ٔيشرت.  

85 96.6 2 2.3 1 1.1 2.95 .259 98.3 3 
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يسزٕٖ  96.13  انجؼذ ككم

 يشرفغ

الخبراء من أعضاء ىيئة التدريس  المشرف األكاديمي )عضو ىيئة التدريس( كما يحددىا يوضح الجدول السابق أن
أن ينتقل المشرف من فكرة إلى أخرى بشكل منطقى تمثل فيما يمى: جاء الترتيب األول  والييئة المعاونة والمتخصصين

تدريب المشرف االكاديمى عمى إدارة المجموعات التدريبية %(، وجاء الترتيب الثانى 98.3بنسبة تقديرية ) ومرتب
أن يقوم المشرف األكاديمى بالتركيز %(، بينما جاء الترتيب الثالث 97.6بنسبة تقديرية ) افتراضيًا وتقييم أداء الطالب

بنسبة تقديرية  مى )اإلدراك، التخيل، التحميل، التفسير، التنبؤ(عمى العمميات العقمية فى التدريب الميدانى وتشمل ع
بنسبة  تقييم المشرف األكاديمى لمطالب وفقًا ألسس موضوعية داخل البيئة التكيفية%(، بينما جاء الترتيب األخير 97.3)

األكاديمي )عضو ىيئة ممشرف لتشير إلى أن المتوسط العام  وبالنظر لمجدول نجد أن نتائجو%(، 95تقديرية )
وهو  %(96.03بمغ نسبته ) الخبراء من أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة والمتخصصين التدريس( كما يحددىا

وفقًا لنظرية التعمم االجتماعى إلى ضرورة توافر خصائص ادراكية  (2222ويتفق ذلك مع)ىشام صبحى،مرتفع. 
 الجتماعى مع المتعممين، والتطور المعرفى فى إنجاز المهام التعميمية.لممشرف االكاديمى، مما يؤثر فى التفاعل ا

     لطالب واالخصائيين االجتماعيين المستفيديين من التعمم التكيفىا المشرف األكاديمي )عضو ىيئة التدريس( كما يحددىا( 20جدول رقم )
                                                                                                        (42)ن= 

  و

 

 انؼجبساد         

  االسزغبثبد

انًزٕسؾ 

  انحسبثٗ

 

االَحشاف 

 انًؼٛبسٖ

 

انُسجخ 

 انزمذٚشٚخ

 

 

 انزشرٛت
إنٗ حذ  يٕافك

 يب 

غٛش 

 يٕافك

 % ك % ك % ك

االسزبر انغبيؼٗ/ رذسٚت  0

يششف انزذسٚت انًٛذاَٗ ٔفمبً 

 الحزٛبعبرّ.

36 85.7 4 5.9 2 4.8 
2.81 .505 93.7 35 

رذسٚت االسزبر انغبيؼٗ/  5

يششف انزذسٚت انًٛذاَٗ ػهٗ 

اسزشارٛغٛبد انزذسٚت 

 انًُبسجخ.

39 92.9 3 7.1 0 0.0 
2.93 .261 97.7 7 

رًُٛخ ارغبْبد االسزبر  3

انزذسٚت انغبيؼٗ/ يششف 

انًٛذاَٗ ػهٗ انؼًم فٗ ثٛئخ 

 انزذسٚت انزكٛفٛخ.

40 95.2 2 4.8 0 0.0 
2.95 216 98.4 3 

رذسٚت انًششف االكبدًٚٗ  4

ػهٗ إداسح انًغًٕػبد 

انزذسٚجٛخ افزشاػٛبً ٔرمٛٛى أداء 

 انطالة.

40 95.2 1 2.4 1 2.4 
 و7 97.7 342. 2.93

أٌ ٚمٕو انًششف األكبدًٚٗ  5

انؼًهٛبد انؼمهٛخ ثبنزشكٛض ػهٗ 

فٗ انزذسٚت انًٛذاَٗ ٔرشًم 

ػهٗ )اإلدسان، انزخٛم، 

 انزحهٛم، انزفسٛش، انزُجؤ(.

38 90.5 4 9.5 0 0.0 
2.90 .297 96.7 2 

إربحخ انًششف األكبدًٚٗ  6

انفشطخ نطالة انزذسٚت 

انًٛذاَٗ نهزحذس ػٍ انحبالد 

37 88.1 3 7.1 2 4.8 
2.83 .490 94.4 33 
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انزٗ ٚمٕيٌٕ ثبنزؼبيم يؼٓب 

 انًٛذاَٗ.ٔفمبً نٕالغ انزذسٚت 

يسبػذح انًششف األكبدًٚٗ ؽالة  7

انزذسٚت انًٛذاَٗ فٗ إػذاد ًَبرط 

رظٕسٚخ نُٕػٛخ انحبالد انزٗ ٚزى 

 انزؼبيم يؼٓب نٕػغ خطخ نهزذخم .

 و33 94.4 437. 2.83 2.4 1 11.9 5 85.7 36

رحذٚذ انفزشح انضيُٛخ انًُبسجخ  8

انزذسٚت االنكزشَٔٗ نًًبسسخ 

 نهًششف االكبدًٚٗ.

 و35 93.7 505. 2.81 4.8 2 9.5 4 85.7 36

كسش حبعض انخٕف انزكُٕنٕعٗ  9

نهًششف األكبدًٚٗ ػٍ انزذسٚت فٗ 

 ثٛئخ ركٛفٛخ. 

 و3 98.4 216. 2.95 0.0 0 4.8 2 95.2 40

إػزًبد ثشايظ رؼهًٛٛخ كبفٛخ نزغطٛخ  01

 ثشايظ انزذسٚت انًٛذاَٗ.

38 90.5 2 4.8 2 4.8 2.86 .472 95.4 32 

رمٛٛى انًششف األكبدًٚٗ نهطالة  00

ٔفمبً ألسس يٕػٕػٛخ داخم انجٛئخ 

 انزكٛفٛخ.

 و35 93.7 397. 2.81 0.0 0 19.0 8 81.0 34

أٌ ٚحذد انًششف األكبدًٚٗ يشكهخ  05

ٔٚششن انطالة فٗ حهٓب داخم ثٛئخ 

 انزذسٚت انزكٛفٛخ.

 و7 97.7 261. 2.93 0.0 0 7.1 3 92.9 39

أٌ ٚزظشف انًششف االكبدًٚٗ يغ  35

 انطالة ثشكم الئك فٗ حبل انخطأ.

 و2 96.7 297. 2.90 0.0 0 9.5 4 90.5 38

ٚمٕو انًششف األكبدًٚٗ ثًسبػذح  36

انطالة نهزؼبيم ٔانزفبػم فًٛب ثُٛٓى 

 داخم انجٛئخ انزكٛفٛخ.

 و3 98.4 216. 2.95 0.0 0 4.8 2 95.0 40

أٌ ُٚزمم انًششف يٍ فكشح إنٗ  37

 أخشٖ ثشكم يُطمٗ ٔيشرت.  

 و3 98.4 216. 2.95 0.0 0 4.8 2 95.2 40

يسزٕٖ  96.4  انجؼذ ككم

 يشرفغ

لطالب واالخصائيين االجتماعيين ا المشرف األكاديمي )عضو ىيئة التدريس( كما يحددىا يوضح الجدول السابق أن
تنمية اتجاهات االستاذ الجامعى/ مشرف جاء فى الترتيب األول المستفيديين من التعمم التكيفى تتمثل فيما يمى: 

كسر %(، وجاء فى نفس الترتيب كال من 98.4بنسبة تقديرية ) التدريب الميدانى عمى العمل فى بيئة التدريب التكيفية
يقوم المشرف األكاديمى بمساعدة الطالب ، أن لوجى لممشرف األكاديمى عن التدريب فى بيئة تكيفيةحاجز الخوف التكنو 

، بينما جاء أن ينتقل المشرف من فكرة إلى أخرى بشكل منطقى ومرتب، لمتعامل والتفاعل فيما بينهم داخل البيئة التكيفية
بنسبة تقديرية  انى عمى استراتيجيات التدريب المناسبةتدريب االستاذ الجامعى/ مشرف التدريب الميدالترتيب الخامس 

تدريب المشرف االكاديمى عمى إدارة المجموعات التدريبية افتراضيًا وتقييم أداء %(، وجاء فى نفس الترتيب 97.7)
األخير ، وجاء الترتيب أن يحدد المشرف األكاديمى مشكمة ويشرك الطالب فى حمها داخل بيئة التدريب التكيفية، الطالب

وبالنظر لمجدول نجد أن %(، 93.7بنسبة تقديرية ) تدريب االستاذ الجامعى/ مشرف التدريب الميدانى وفقًا الحتياجاته
لطالب واالخصائيين ا ممشرف األكاديم  )عضو هيئة التدريس( كما يحددهالأن المتوسط العام تشير إلى  نتائجو

 %( وهو مستوى مرتفع.96.4بمغ نسبته )  االجتماعيين المستفيديين من التعمم التكيفى
أ( تحديد متطمبات جودة أنظمة التعمم التكيفي الستدامة التدريب الميداني لطالب الخدمة االجتماعية وذلك من خالل -3ثالثًا:)

 المؤشرات التالية:
 (88)ن=  .ونة والمتخصصينالخبراء من أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعا نظام التكيف الكمى كما يحددىا( 21جدول رقم )
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  االسزغبثبد انؼجبساد          و

انًزٕسؾ 

  انحسبثٗ

 

االَحشاف 

 انًؼٛبسٖ

 

انُسجخ 

 انزمذٚشٚخ

 

 

 غٛش يٕافك إنٗ حذ يب  يٕافك انزشرٛت

 % ن % ن % ن

ٚزى ػمذ اخزجبس نطالة انزذسٚت  0

 انًٛذاَٗ نزحذٚذ لذسارٓى.

82 33.5 37 33.2 7 7.3 4.34 .566 90.7 8 

رظُٛف انطالة إنٗ يغًٕػبد  5

 حست دسعبد اإلخزجبس.

85 33.8 35 36.2 34 35.8 4.72 .732 86 3 

إعشاء يحزٕٚبد رؼهًٛٛخ  3

يُبسجخ نكم يغًٕػخ ؽالثٛخ 

 ػهٗ حذِ.

33 22.3 36 37.. 5 5.6 4.33 .497 92.3 7 

رٕفٛش انزكٛف فٗ َظبو انزؼهٛى  4

ٔفمبً نطالة انزذسٚت انًٛذاَٗ 

 نطجٛؼخ انًغبالد انًخزبسح.

38 28.6 32 33.6 4 4.5 4.26 .426 94.7 3 

رٕفٛش أَظًخ سلبثٛخ ٔأَظًخ  5

رؼبَٔٛخ رؤدٖ ٔظبئفٓب ثأكضش 

 كفبءح. 

35 25.2 35 36.2 4 4.5 4.23 .451 93.7 6 

انًشبسكخ انفؼبنخ نغًٛغ  6

انًسئٕنٍٛ فٗ انؼًهٛخ 

انزؼهًٛٛخ نذيظ انزكٛف فٗ 

 انًٛذاَٗ.انزذسٚت 

 و3 94.7 426. 4.26 4.5 4 33.6 32 28.6 38

يشاػبح انزٕاطم ٔانزفبػم  7

االعزًبػٗ ثٍٛ انًشبسكٍٛ فٗ 

ػًهٛخ انزذسٚت االنكزشَٔٗ 

ْٔٗ انًُزذٚبد/ يؤرًشاد 

 انفٛذٕٚ.

38 28.6 . 32.4 5 5.6 4.25 .460 94.3 5 

يسزٕٖ  92.4  انجؼذ ككم

 يشرفغ

الخبراء من أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة  التكيف الكمى كما يحددىانظام يوضح الجدول السابق أن 
جاء فى الترتيب األول توفير التكيف فى نظام التعميم لطالب التدريب الميدانى وفقًا  تتمثل فيما يمى:  والمتخصصين

الفعالة لجميع المسئولين فى %(، وجاء فى نفس الترتيب المشاركة 94.7لطبيعة المجاالت المختارة بنسبة تقديرية ) 
العممية التعميمية لدمج التكيف فى التدريب الميدانى، بينما جاء الترتيب الثالث المشاركة الفعالة لجميع المسئولين فى 

%(، وجاء الترتيب الرابع توفير أنظمة رقابية 94.3العممية التعميمية لدمج التكيف فى التدريب الميدانى بنسبة تقديرية )
%(، وجاء الترتيب الخامس إجراء محتويات تعميمية 93.7ة تعاونية تؤدى وظائفها بأكثر كفاءة بنسبة تقديرية)وأنظم

%(، بينما جاء الترتيب السادس يتم عقد اختبار لطالب 92.3مناسبة لكل مجموعة طالبية عمى حد  بنسبة تقديرية ) 
%(، وجاء الترتيب األخير تصنيف الطالب إلى مجموعات حسب 91.7التدريب الميدانى لتحديد قدراتهم بنسبة تقديرية )

لنظام التكيف تشير إلى أن المتوسط العام  وبالنظر لمجدول نجد أن نتائجو%(، 86ات اإلختبار بنسبة تقديرية ) درج
%( وهذا معدل 92.4بمغ نسبته )الخبراء من أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة والمتخصصين  الكمى كما يحددىا

فى نظام التعميم لطالب التدريب الميدانى وفقًا لطبيعة  مرتفع، حيث تشير نتائج الجدول إلى أهمية توفير التكيف
 Christoph)ويتفق ذلك مع  المجاالت المختارة، وأهمية عقد اختبارات لطالب التدريب الميدانى لتحديد قدراتهم.
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Frosch et al ,2008,3)  أن نظام التعمم التكيفى يتم فيه تصنيف الطالب إلى مجموعات حسب الدرجات من خالل
لطالب واالخصائيين االجتماعيين ا نظام التكيف الكمى كما يحددىا( 22جدول رقم ) ستبيانات واالختبارات المقدمة لهم.اال

    (42)ن= .المستفيديين من التعمم التكيفى
  االسزغبثبد انؼجبساد          و

انًزٕسؾ 

  انحسبثٗ

 

االَحشاف 

 انًؼٛبسٖ

 

انُسجخ 

 انزمذٚشٚخ

 

 

 انزشرٛت
إنٗ حذ  يٕافك

 يب 

غٛش 

 يٕافك

 % ك % ك % ك

ٚزى ػمذ اخزجبس نطالة انزذسٚت  0

 انًٛذاَٗ نزحذٚذ لذسارٓى.

33 78.6 7 16.7 2 4.8 2.74 .544 91.3 8 

رظُٛف انطالة إنٗ يغًٕػبد  5

 حست دسعبد اإلخزجبس.

28 66.7 4 16.7 7 16.7 2.50 .773 83.3 3 

إعشاء يحزٕٚبد رؼهًٛٛخ  3

يُبسجخ نكم يغًٕػخ ؽالثٛخ 

 ػهٗ حذِ.

34 81.0 7 16.7 1 2.4 2.79 .470 93 7 

رٕفٛش انزكٛف فٗ َظبو انزؼهٛى  4

نطالة انزذسٚت انًٛذاَٗ ٔفمبً 

 نطجٛؼخ انًغبالد انًخزبسح.

40 95.2 2 4.8 0 0.0 2.95 .216 98.3 4 

رٕفٛش أَظًخ سلبثٛخ ٔأَظًخ  5

رؼبَٔٛخ رؤدٖ ٔظبئفٓب ثأكضش 

 كفبءح. 

36 85.7 6 14.3 0 0.0 2.86 .354 95.3 5 

انًشبسكخ انفؼبنخ نغًٛغ  6

انًسئٕنٍٛ فٗ انؼًهٛخ 

انزؼهًٛٛخ نذيظ انزكٛف فٗ 

 انزذسٚت انًٛذاَٗ.

41 97.6 1 2.4 0 0.0 2.98 .154 99.3 3 

يشاػبح انزٕاطم ٔانزفبػم  7

االعزًبػٗ ثٍٛ انًشبسكٍٛ فٗ 

ػًهٛخ انزذسٚت االنكزشَٔٗ 

ْٔٗ انًُزذٚبد/ يؤرًشاد 

 انفٛذٕٚ.

36 85.7 5 11.9 1 2.4 2.83 .437 94.3 6 

يسزٕٖ  93.6  انجؼذ ككم

 يشرفغ

لطالب واالخصائيين االجتماعيين المستفيديين من التعمم ا نظام التكيف الكمى كما يحددىايوضح الجدول السابق أن  
جاء فى الترتيب األول المشاركة الفعالة لجميع المسئولين فى العممية التعميمية لدمج التكيف فى التكيفى تتمثل فيما يمى: 

لطالب التدريب الميدانى %(، وجاء الترتيب الثانى توفير التكيف فى نظام التعميم 99.3التدريب الميدانى بنسبة تقديرية ) 
توفير أنظمة رقابية وأنظمة تعاونية ، بينما جاء الترتيب الثالث %(98.3وفقًا لطبيعة المجاالت المختارة بنسبة تقديرية )

مراعاة التواصل والتفاعل االجتماعى بين المشاركين فى عممية التدريب ، وجاء الترتيب الرابع تؤدى وظائفها بأكثر كفاءة
إجراء محتويات تعميمية %(، وجاء الترتيب الخامس 94.3بنسبة تقديرية )  ى وهى المنتديات/ مؤتمرات الفيديوااللكترون

يتم عقد اختبار لطالب التدريب %(، وجاء الترتيب السادس 95.3بنسبة تقديرية ) مناسبة لكل مجموعة طالبية عمى حد 
تصنيف الطالب إلى مجموعات حسب جاء الترتيب األخير  %(، بينما90.3بنسبة تقديرية ) الميدانى لتحديد قدراتهم

لنظام التكيف تشير إلى أن المتوسط العام  وبالنظر لمجدول نجد أن نتائجو%(، 83.3بنسبة تقديرية ) درجات اإلختبار
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%( وهو مستوى 93.6بمغ نسبته ) لطالب واالخصائيين االجتماعيين المستفيديين من التعمم التكيفىا الكمى كما يحددىا
 مرتفع.   
 (88)ن= الخبراء من أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة والمتخصصين نظام التكيف الجزئى كما يحددىا( 23جدول رقم )

  االسزغبثبد انؼجبساد          و

انًزٕسؾ 

  انحسبثٗ

 

االَحشاف 

 انًؼٛبسٖ

 

انُسجخ 

 انزمذٚشٚخ

 

 

 غٛش يٕافك إنٗ حذ يب  يٕافك انزشرٛت

 % ن % ن % ن

أٌ ٚزى رٕعّٛ انطبنت ٔرضٔٚذِ  0

 ثبنًؼهٕيبد انًُبسجّ نّ.

33 23.7 2 ..3 5 5.6 2.84 .452 94.7 5 

رظًٛى أسبنٛت رؼهًٛٛخ  5

ٔطٛبغخ حبالد ٔسًبد 

 رذسٚجٛخ نهطالة.

 و5 94.7 398. 2.84 3.3 3 35.8 34 27.4 37

لبدساً ػهٗ أٌ ٚكٌٕ انُظبو  3

إػبدح انزكٛف فٗ حبل ٔطٕل 

 انطبنت إنٗ أْذافّ.

22 .2.. 3 2.2 3 3.3 2.90 .340 96.7 3 

إػزًبد ثشايظ سٓهخ االسزخذاو  4

رزًشٗ يغ لذساد كم ؽبنت 

 حذِ. 

35 25.2 35 36.2 4 4.5 2.81 .451 93.7 8 

إحزٕاء انُظبو ػهٗ اَشطخ  5

يزُٕػخ نًخزهف يغبالد 

 انزذسٚت انًٛذاَٗ.

33 23.7 32 33.6 3 3.3 2.86 .377 95.3 4 

رٕفٛش َظبو انزذسٚت انزكٗ  6

نهزؼبيم يغ انغٕاَت انًؼُٕٚخ 

انًشرجطخ ثطالة انزذسٚت 

 انًٛذاَٗ. 

35 25.2 36 37.. 3 3.3 2.82 .416 94 7 

يسزٕٖ  94.9  انجؼذ ككم

 يشرفغ

الخبراء من أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة  نظام التكيف الجزئى كما يحددىايوضح الجدول السابق أن 
جاء فى الترتيب األول أن يكون النظام قادرًا عمى إعادة التكيف فى حال وصول الطالب والمتخصصين تتمثل فيما يمى: 

دريب %(، وجاء الترتيب الثانى إحتواء النظام عمى انشطة متنوعة لمختمف مجاالت الت96.7إلى أهدافه بنسبة تقديرية )
%(، بينما جاء الترتيب الثالث أن يتم توجيه الطالب وتزويد  بالمعمومات المناسبه له بنسبة 95.3الميدانى بنسبة تقديرية )

%(، وجاء فى نفس الترتيب تصميم أساليب تعميمية وصياغة حاالت وسمات تدريبية لمطالب، وجاء فى 94.7تقديرية ) 
لذكى لمتعامل مع الجوانب المعنوية المرتبطة بطالب التدريب الميدانى بنسبة الترتيب الخامس توفير نظام التدريب ا

%(، بينما جاء الترتيب السادس واألخير إعتماد برامج سهمة االستخدام تتمشى مع قدرات كل طالب حد  94تقديرية ) 
التكيف الجزئى كما  ظاملنتشير إلى أن المتوسط العام  وبالنظر لمجدول نجد أن نتائجو%(، 93.7بنسبة تقديرية ) 

%( وهذا معدل مرتفع، 94.9بمغ نسبته ) الخبراء من أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة والمتخصصين  يحددىا
أن هذا النوع من التكيف ينفذ عمى المستوى الجزئى حيث؛  (Christoph Frosch et al ,2008,3)ويتفق ذلك مع 
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المتعممين لتقديم عممية التعمم واألنشطة التى تتالئم معهم، ويتم تقييم كفاءة يكتشف ويحمل أنماط وخصائص وأساليب 
 .النظام عمى مدى مالئمة االجراءات التكيفية الحتياجات المتعمم

 (42)ن= .لطالب واالخصائيين االجتماعيين المستفيديين من التعمم التكيفىا نظام التكيف الجزئى كما يحددىا( 24جدول رقم )
  االسزغبثبد انؼجبساد          و

انًزٕسؾ 

  انحسبثٗ

 

االَحشاف 

 انًؼٛبسٖ

 

انُسجخ 

 انزمذٚشٚخ

 

 

 انزشرٛت
إنٗ حذ  يٕافك

 يب 

غٛش 

 يٕافك

 % ك % ك % ك

أٌ ٚزى رٕعّٛ انطبنت ٔرضٔٚذِ  0

 ثبنًؼهٕيبد انًُبسجّ نّ.

38 90.5 4 9.5 0 0.0 2.90 .297 96.7 3 

رؼهًٛٛخ رظًٛى أسبنٛت  5

ٔطٛبغخ حبالد ٔسًبد 

 رذسٚجٛخ نهطالة.

36 85.7 6 14.3 0 0.0 2.86 .354 95.4 5 

أٌ ٚكٌٕ انُظبو لبدساً ػهٗ  3

إػبدح انزكٛف فٗ حبل ٔطٕل 

 انطبنت إنٗ أْذافّ.

 و3 96.7 297. 2.90 0.0 0 9.5 4 90.5 38

إػزًبد ثشايظ سٓهخ االسزخذاو  4

رزًشٗ يغ لذساد كم ؽبنت 

 حذِ. 

32 76.2 9 21.4 1 2.4 2.74 .497 91.4 8 

إحزٕاء انُظبو ػهٗ اَشطخ  5

يزُٕػخ نًخزهف يغبالد 

 انزذسٚت انًٛذاَٗ.

34 81.0 8 19.0 0 0.0 2.81 .397 93.7 6 

رٕفٛش َظبو انزذسٚت انزكٗ  6

نهزؼبيم يغ انغٕاَت انًؼُٕٚخ 

انًشرجطخ ثطالة انزذسٚت 

 انًٛذاَٗ. 

 و6 93.7 397. 2.81 0.0 0 19.0 8 81.0 34

يسزٕٖ  94.6  انجؼذ ككم

 يشرفغ

لطالب واالخصائيين االجتماعيين المستفيديين من التعمم ا نظام التكيف الجزئى كما يحددىايوضح الجدول السابق أن 
بنسبه تقديرية  أن يتم توجيه الطالب وتزويد  بالمعمومات المناسبه له جاء فى الترتيب األول: تتمثل فيما يمى التكيفى

، بينما أن يكون النظام قادرًا عمى إعادة التكيف فى حال وصول الطالب إلى أهدافه%(، وجاء فى نفس الترتيب 96.7)
%(، وجاء فى 95.4بنسبة تقديرية ) تصميم أساليب تعميمية وصياغة حاالت وسمات تدريبية لمطالبجاء الترتيب الثالث 

%(، وجاء فى 93.7بنسبة تقديرية ) ى انشطة متنوعة لمختمف مجاالت التدريب الميدانىإحتواء النظام عمالترتيب الرابع 
ى، وجاء الترتيب توفير نظام التدريب الذكى لمتعامل مع الجوانب المعنوية المرتبطة بطالب التدريب الميداننفس الترتيب 

وبالنظر لمجدول نجد  %(،90.4بنسبه )  إعتماد برامج سهمة االستخدام تتمشى مع قدرات كل طالب حدالسادس واألخير 
لطالب واالخصائيين االجتماعيين المستفيديين ا التكيف الجزئى كما يحددها لنظامتشير إلى أن المتوسط العام  أن نتائجو

 %( وهو مستوى مرتفع.94.6بمغ نسبته ) من التعمم التكيفى
     (s.w.o.t).نموذجأ( تحميل بيئة التعمم التكيفى إلستدامة التدريب الميدانى لطالب الخدمة االجتماعية فى ضوء -4رابعًا:)
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الخبراء من أعضاء ىيئة التدريس  وعالقتيا بالتدريب الميداني كما يحددىاالتعمم التكيفي نقاط القوة لبيئة   (25جدول رقم)
 (88)ن=        .                                                                            والييئة المعاونة والمتخصصين

  االسزغبثبد انؼجبساد          و

انًزٕسؾ 

  انحسبثٗ

 

االَحشاف 

 انًؼٛبسٖ

 

انُسجخ 

 انزمذٚشٚخ

 

 

 غٛش يٕافك إنٗ حذ يب  يٕافك انزشرٛت

 % ن % ن % ن

انحظٕل ػهٗ انزذسٚت فٗ  0

انٕلذ انًُبست ٔانًكبٌ 

 انًُبست.

24 .5.4 7 7.3 3 3.3 2.92 .312 97.3 1 

ٚظجح انًششف االكبدًٚٗ  5

يذٚشاً نهؼًهٛخ انزذسٚجٛخ ثذالً 

 يٍ أٌ ٚكٌٕ يهمُبً.

8. 32.6 38 32.4 5 5.6 2.75 .509 91.7 6 

ًُٚح ؽبنت انزذسٚت انًٛذاَٗ  3

انفشطخ فٗ اخزٛبس انحبالد 

 انزٗ ٚشٚذ انؼًم ثٓب.

 و6 91.7 531. 2.75 6.7 6 ..37 36 7..3 32

اسزٛؼبة أكجش ػذد يًكٍ يٍ  4

 انطالة ٔانزؼبيم يؼٓى.

87 35.. 3. 43.8 6 6.7 2.69 .554 89.6 . 

سٕٓنخ رمٛٛى انطالة ٔػمذ  5

 االخزجبساد نٓى.

22 .2.. 7 7.3 5 5.6 2.88 .424 96 3 

انًشَٔخ فٗ انؼًهٛخ انزذسٚجٛخ  6

 ٔانحظٕل ػهٗ انًؼهٕيخ.  

38 28.6 . 32.4 5 5.6 2.83 .460 94.3 5 

لذسح انطبنت ػهٗ انشعٕع إنٗ  7

انًؼهٕيبد يشح أخشٖ فٗ ٔلذ 

 انحبعخ.

22 .2.. 8 8.2 4 4.5 2.89 .385 96.3 2 

انزُجؤ ثبنسهٕن انزمًٛٗ ٔرؼذٚم  8

 يسبساد انزمٛى.

 و8 91.7 509. 2.75 5.6 5 32.4 38 32.6 .8

لذسح انطالة نهحظٕل ػهٗ  9

انًسبػذح فٗ انٕلذ انًُبست 

 نٓى.

37 27.4 34 35.8 3 3.3 2.84 .398 94.7 4 

يسزٕٖ  93.7  انجؼذ ككم

 يشرفغ

الخبراء من أعضاء  الميداني كما يحددىاوعالقتيا بالتدريب التعمم التكيفي نقاط القوة لبيئة يوضح الجدول السابق أن 
الحصول عمى التدريب فى الوقت جاء فى الترتيب األول  تتمثل فيما يمى: ىيئة التدريس والييئة المعاونة والمتخصصين

%(، و جاء الترتيب الثانى قدرة الطالب عمى الرجوع إلى المعمومات مرة 97.3المناسب والمكان المناسب بنسبة تقديرية )
%(، بينما جاء الترتيب الثالث سهولة تقييم الطالب وعقد االختبارات لهم 96.3فى وقت الحاجة بنسبة تقديرية )  أخرى

%(، وجاء الترتيب الرابع قدرة الطالب لمحصول عمى المساعدة فى الوقت المناسب لهم بنسبة تقديرىة 96بنسبة تقديرية ) 
ى العممية التدريبية والحصول عمى المعمومة بنسبة تقديرية ) %(، بينما جاء الترتيب الخامس المرونة ف94.7) 

%(، 89.6%(، وجاء الترتيب األخير استيعاب أكبر عدد ممكن من الطالب والتعامل معهم بنسبة تقديرية )94.3
بالتدريب وعالقتيا التعمم التكيفي القوة لبيئة  نقاطل تشير إلى أن المتوسط العام وبالنظر لمجدول نجد أن نتائجو

وهذا %( 93.7)بمغت نسبته الخبراء من أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة والمتخصصين الميداني كما يحددىا
 معدل مرتفع.
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لطالب واالخصائيين االجتماعيين المستفيديين من ا وعالقتيا بالتدريب الميداني كما يحددىاالتعمم التكيفي نقاط القوة لبيئة   (26جدول رقم)
  (42)ن=                                            .                                                                     التعمم التكيفى

  االسزغبثبد انؼجبساد          و

انًزٕسؾ 

  انحسبثٗ

 

االَحشاف 

 انًؼٛبسٖ

 

انُسجخ 

 انزمذٚشٚخ

 

 

 انزشرٛت
إنٗ حذ  يٕافك

 يب 

غٛش 

 يٕافك

 % ك % ك % ك

انحظٕل ػهٗ انزذسٚت فٗ  0

انٕلذ انًُبست ٔانًكبٌ 

 انًُبست.

39 29.9 3 7.1 0 0.0 2.93 .261 97.7 3 

ٚظجح انًششف االكبدًٚٗ  5

يذٚشاً نهؼًهٛخ انزذسٚجٛخ ثذالً 

 يٍ أٌ ٚكٌٕ يهمُبً.

33 78.6 8 19.0 1 2.4 2.76 .484 92 2 

انًٛذاَٗ ًُٚح ؽبنت انزذسٚت  3

انفشطخ فٗ اخزٛبس انحبالد 

 انزٗ ٚشٚذ انؼًم ثٓب.

35 83.3 6 14.3 1 2.4 2.81 .455 93.7 3 

اسزٛؼبة أكجش ػذد يًكٍ يٍ  4

 انطالة ٔانزؼبيم يؼٓى.

33 78.6 7 16.7 2 4.8 2.74 .544 91.4 . 

سٕٓنخ رمٛٛى انطالة ٔػمذ  5

 االخزجبساد نٓى.

 و3 97.7 342. 2.93 2.4 1 2.4 1 95.2 40

انًشَٔخ فٗ انؼًهٛخ انزذسٚجٛخ  6

 ٔانحظٕل ػهٗ انًؼهٕيخ.  

36 85.7 5 11.9 1 2.4 2.83 .437 94.4 8 

لذسح انطبنت ػهٗ انشعٕع إنٗ  7

انًؼهٕيبد يشح أخشٖ فٗ ٔلذ 

 انحبعخ.

 و3 97.7 261. 2.93 0.0 0 7.1 3 92.9 39

انزُجؤ ثبنسهٕن انزمًٛٗ ٔرؼذٚم  8

 يسبساد انزمٛى.

38 90.5 3 7.1 1 2.4 2.88 .395 96 7 

لذسح انطالة نهحظٕل ػهٗ  9

انًسبػذح فٗ انٕلذ انًُبست 

 نٓى.

38 90.5 4 9.5 0 0.0 2.90 .297 96.7 6 

يسزٕٖ  95.3  انجؼذ ككم

 يشرفغ

واالخصائيين لطالب ا وعالقتيا بالتدريب الميداني كما يحددىاالتعمم التكيفي نقاط القوة لبيئة يوضح الجدول السابق أن 
الحصول عمى التدريب فى جاء فى الترتيب األول كاًل من تتمثل فيما يمى:  االجتماعيين المستفيديين من التعمم التكيفى

قدرة الطالب عمى الرجوع إلى المعمومات ، سهولة تقييم الطالب وعقد االختبارات لهم، الوقت المناسب والمكان المناسب
قدرة الطالب لمحصول عمى المساعدة فى %(، وجاء فى الترتيب الرابع 97.7ة تقديرية )بنسب مرة أخرى فى وقت الحاجة

بنسبة  التنبؤ بالسموك التقيمى وتعديل مسارات التقيم%(، وجاء الترتيب الخامس 96.7بنسبة تقديرية ) الوقت المناسب لهم
بنسبة تقديرية  الب والتعامل معهماستيعاب أكبر عدد ممكن من الط%(، بينما جاء الترتيب األخير 96تقديرية )

وعالقتيا بالتدريب التعمم التكيفي نقاط القوة لبيئة ل تشير إلى أن المتوسط العام وبالنظر لمجدول نجد أن نتائجو%(، 90.4)
 مرتفع. %( وهذا مستوى95.3بمغ نسبته ) لطالب واالخصائيين االجتماعيين المستفيديين من التعمم التكيفىا الميداني كما يحددىا
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الخبراء من أعضاء ىيئة التدريس والييئة  وعالقتيا بالتدريب الميداني كما يحددىاالتعمم التكيفي نقاط الضعف لبيئة ( 27جدول رقم )
 (88)ن=                                      .                                                              المعاونة والمتخصصين

  االسزغبثبد انؼجبساد          و

انًزٕسؾ 

  انحسبثٗ

 

االَحشاف 

 انًؼٛبسٖ

 

انُسجخ 

 انزمذٚشٚخ

 

 

 غٛش يٕافك إنٗ حذ يب  يٕافك انزشرٛت

 % ن % ن % ن

لهخ انًالحظخ انذلٛمخ أصُبء  0

 انؼًم يغ انحبالد انفشدٚخ.

53 60.2 22 25.0 13 14.8 2.45 .741 81.7 7 

رحذٚذ ًَؾ كم ؽبنت طؼٕثخ  5

 ْٔٙ ػًهٛخ شبلخ عذاً.

53 60.2 25 28.4 10 11.4 2.49 .659 83 5 

اسرفبع ركهفخ ثشيغٛبد انزؼهى  3

 انزكٛفٗ.

57 64.8 22 25.0 9 10.2 2.55 .677 85 4 

ػؼف شجكبد االَزشَذ فٗ  4

انًؤسسبد انزذسٚجٛخ ثظٕسح 

 كبفٛخ.

59 67.0 19 21.6 10 11.4 2.56 .692 85.4 3 

َذسح انًٕاسد انًُبسجخ نؼًهٛخ  5

 انزذسٚت انًٛذاَٗ انزكٛفٗ.

53 60.2 23 26.1 12 13.6 2.47 .726 82.4 6 

لهخ انكٕادس انفُٛخ انًزخظظخ  6

 فٗ انزؼهى انزكٛفٗ.

51 58.0 25 28.4 12 13.6 2.44 .725 81.4 8 

يسزٕٖ  83.15  انجؼذ ككم 

 يزٕسؾ

الخبراء من  وعالقتيا بالتدريب الميداني كما يحددىاالتعمم التكيفي نقاط الضعف لبيئة يوضح الجدول السابق أن 
جاء فى الترتيب األول ندرة الموارد المناسبة أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة والمتخصصين تتمثل فيما يمى: 

لثانى ارتفاع تكمفة برمجيات التعمم التكيفى %(، وجاء الترتيب ا85.4لعممية التدريب الميدانى التكيفى بنسبة تقديرية )
%(، بينما جاء الترتيب الثالث صعوبة تحديد نمط كل طالب وه  عممية شاقة جدًا بنسبة تقديرية 85بنسبة تقديرية )

جاء %(، بينما 82.4%(، وجاء الترتيب الرابع ندرة الموارد المناسبة لعممية التدريب الميدانى التكيفى بنسبة تقديرية )83)
%(، بينما جاء الترتيب 80.7الترتيب الخامس قمة المالحظة الدقيقة أثناء العمل مع الحاالت الفردية بنسبة تقديربة )

وبالنظر لمجدول نجد أن %(، 80.4السادس واألخير قمة الكوادر الفنية المتخصصة فى التعمم التكيفى بنسبة تقديرية )
الخبراء  وعالقتيا بالتدريب الميداني كما يحددىاالتعمم التكيفي الضعف لبيئة  نقاطلتشير إلى أن المتوسط العام  نتائجو

 %( وهو معدل متوسط .83.05بمغت نسبته )  من أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة والمتخصصين
واالخصائيين االجتماعيين المستفيديين من لطالب ا وعالقتيا بالتدريب الميداني كما يحددىاالتعمم التكيفي نقاط الضعف لبيئة ( 28جدول رقم )
                                                                                                                 (42)ن=                                                                                                             .  التعمم التكيفى

  االسزغبثبد انؼجبساد          و

  انًزٕسؾ انحسبثٗ

 

 االَحشاف انًؼٛبسٖ

 

 انُسجخ انزمذٚشٚخ

 

 

 انزشرٛت

 غٛش يٕافك إنٗ حذ يب  يٕافك

 % ك % ك % ك

لهخ انًالحظخ انذلٛمخ أصُبء  0

 انؼًم يغ انحبالد انفشدٚخ.

25 59.5 8 19.0 9 21.4 2.38 .825 79.4 6 
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طؼٕثخ رحذٚذ ًَؾ كم ؽبنت  5

 ْٔٙ ػًهٛخ شبلخ عذاً.

25 59.5 10 23.8 7 16.7 2.43 .770 81 5 

اسرفبع ركهفخ ثشيغٛبد انزؼهى  3

 انزكٛفٗ.

27 64.3 9 21.4 6 14.3 2.50 .741 84.4 3 

ػؼف شجكبد االَزشَذ فٗ  4

انًؤسسبد انزذسٚجٛخ ثظٕسح 

 كبفٛخ.

28 66.7 7 16.7 7 16.7 2.50 .773 83.4 4 

َذسح انًٕاسد انًُبسجخ نؼًهٛخ  5

 انزذسٚت انًٛذاَٗ انزكٛفٗ.

24 57.1 9 21.4 9 21.4 2.36 .821 78.7 7 

لهخ انكٕادس انفُٛخ انًزخظظخ  6

 فٗ انزؼهى انزكٛفٗ.

23 54.8 9 21.4 10 23.8 2.31 .841 77 8 

يسزٕٖ  80.7  انجؼذ ككم

 يزٕسؾ

لطالب وعالقتيا بالتدريب الميداني كما يحددىا االتعمم التكيفي نقاط الضعف لبيئة يوضح الجدول السابق أن 
ارتفاع تكمفة برمجيات جاء فى الترتيب األول تتمثل فيما يمى:  واالخصائيين االجتماعيين المستفيديين من التعمم التكيفى

ضعف شبكات االنترنت فى المؤسسات التدريبية بصورة %(، وجاء الترتيب الثانى 84.4بنسبة تقديرية ) التعمم التكيفى
بنسبة  صعوبة تحديد نمط كل طالب وه  عممية شاقة جداً %(، بينما جاء الترتيب الثالث 83.4بنسبة تقديرية ) كافية

%(، 79.4بنسبة تقديرية ) العمل مع الحاالت الفردية قمة المالحظة الدقيقة أثناء%(، وجاء الترتيب الرابع 80تقديرية )
وبالنظر لمجدول نجد  %(77بنسبة تقديرية ) قمة الكوادر الفنية المتخصصة فى التعمم التكيفىبينما جاء الترتيب األخير 

 ما يحددىاوعالقتيا بالتدريب الميداني كالتعمم التكيفي نقاط الضعف لبيئة لتشير إلى أن المتوسط العام  أن نتائجو
  %( وهو مستوى متوسط .81.7بمغت نسبته ) لطالب واالخصائيين االجتماعيين المستفيديين من التعمم التكيفىا

الخبراء من أعضاء ىيئة التدريس والييئة  وعالقتيا بالتدريب الميداني كما يحددىاالتعمم التكيفي الفرص المرتبطة ببيئة ( 29جدول رقم )
                                                                            (88)ن=                                                                                                         .المعاونة والمتخصصين

  االسزغبثبد انؼجبساد          و

انًزٕسؾ 

  انحسبثٗ

 

االَحشاف 

 انًؼٛبسٖ

 

انُسجخ 

 انزمذٚشٚخ

 

 

 غٛش يٕافك إنٗ حذ يب  يٕافك انزشرٛت

 % ن % ن % ن

ظٕٓس انؼذٚذ يٍ انزطجٛمبد  0

انزكٛخ فٗ يغبل انزذسٚت 

 ٔانزؼهٛى.

70 79.5 17 19.3 1 1.1 2.78 .441 92.7 3 

رٕافش أَظًخ انزؼهى انًزُمم  5

ٔػذو انزمٛذ ثًكبٌ أٔ صيبٌ 

 نهزذسٚت.

68 77.3 17 19.3 3 3.4 2.74 .514 91.4 5 

ٔعٕد انؼذٚذ يٍ انًُظبد  3

 انزؼهًٛٛخ االنكزشَٔٛخ.

71 8.07 14 15.9 3 3.4 2.77 .497 92.4 4 

سٕٓنخ إسزخذاو انطالة نكبفخ  4

 ٔسبئم انزكُٕنٕعٛب انحذٚضخ.

64 72.7 22 25.0 2 2.3 2.70 .506 90 7 

رؼٕٚغ خهم اسزٛؼبة  5

يؤسسبد انزذسٚت انًٛذاَٗ 

نألػذاد انخبطخ ثبنطالة َظشاً 

 نغبئحخ كٕسَٔب.

 و5 91.4 557. 2.74 5.7 5 14.8 13 79.5 70
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يسزٕٖ  91.6  انجؼذ ككم

 يشرفغ

الخبراء من  وعالقتيا بالتدريب الميداني كما يحددىاالتعمم التكيفي الفرص المرتبطة ببيئة يوضح الجدول السابق أن 
جاء فى الترتيب األول ظهور العديد من  أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة والمتخصصين تتمثل فيما يمى:

%(، وجاء الترتيب الثانى وجود العديد من المنصات 92.7التطبيقات الذكية فى مجال التدريب والتعميم بنسبة تقديرية )
%(، بينما جاء الترتيب الثالث توافر أنظمة التعمم المتنقل وعدم التقيد بمكان أو 92.4التعميمية االلكترونية بنسبة تقديرية )

%(، وجاء فى نفس الترتيب تعويض خمل استيعاب مؤسسات التدريب الميدانى 90.4زمان لمتدريب بنسبة تقديرية )
تخدام الطالب لكافة وسائل لألعداد الخاصة بالطالب نظرًا لجائحة كورونا، بينما جاء الترتيب األخير سهولة إس

مفرص ل تشير إلى أن المتوسط العام وبالنظر لمجدول نجد أن نتائجو%(، 91التكنولوجيا الحديثة بنسبة تقديرية )
الخبراء من أعضاء ىيئة التدريس والييئة  وعالقتيا بالتدريب الميداني كما يحددىاالتعمم التكيفي المرتبطة ببيئة 

وعالقتيا التعمم التكيفي الفرص المرتبطة ببيئة ( 30جدول رقم ) وهو معدل مرتفع.%( 90.6ت نسبتة)بمغ المعاونة والمتخصصين
 (                                                                   42.                             )ن=لطالب واالخصائيين االجتماعيين المستفيديين من التعمم التكيفىبالتدريب الميداني كما يحددىا ا

  االسزغبثبد انؼجبساد          و

انًزٕسؾ 

  انحسبثٗ

 

االَحشاف 

 انًؼٛبسٖ

 

انُسجخ 

 انزمذٚشٚخ

 

 

 انزشرٛت
إنٗ حذ  يٕافك

 يب 

غٛش 

 يٕافك

 % ك % ك % ك

ظٕٓس انؼذٚذ يٍ انزطجٛمبد  0

انزكٛخ فٗ يغبل انزذسٚت 

 ٔانزؼهٛى.

35 83.3 7 16.7 0 0.0 2.83 .377 94.4 4 

رٕافش أَظًخ انزؼهى انًزُمم  5

ٔػذو انزمٛذ ثًكبٌ أٔ صيبٌ 

 نهزذسٚت.

34 81.0 7 16.7 1 2.4 2.79 .470 93 6 

ٔعٕد انؼذٚذ يٍ انًُظبد  3

 انزؼهًٛٛخ االنكزشَٔٛخ.

38 90.5 3 7.1 1 2.4 2.88 .395 96 3 

سٕٓنخ إسزخذاو انطالة نكبفخ  4

 ٔسبئم انزكُٕنٕعٛب انحذٚضخ.

34 81.0 8 19.0 0 0.0 2.81 .397 93.7 5 

رؼٕٚغ خهم اسزٛؼبة  5

يؤسسبد انزذسٚت انًٛذاَٗ 

نألػذاد انخبطخ ثبنطالة َظشاً 

 نغبئحخ كٕسَٔب.

 و6 93 520. 2.79 4.8 2 11.9 5 83.3 35

يسزٕٖ  6.2.  انجؼذ ككم

 يشرفغ

لطالب اىا وعالقتيا بالتدريب الميداني كما يحددالتعمم التكيفي الفرص المرتبطة ببيئة يوضح الجدول السابق أن 
وجود العديد من جاء فى الترتيب األول تتمثل فيما يمى:  واالخصائيين االجتماعيين المستفيديين من التعمم التكيفى

ظهور العديد من التطبيقات الذكية فى مجال %(، وجاء الترتيب الثانى 96بنسبة تقديرية ) االلكترونيةالمنصات التعميمية 
سهولة إستخدام الطالب لكافة وسائل التكنولوجيا %(، بينما جاء الترتيب الثالث 94.4، بنسبة تقديرية )التدريب والتعميم
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توافر أنظمة التعمم المتنقل وعدم التقيد بمكان أو زمان اًل من %(، وجاء الترتيب األخير ك93.7بنسبة تقديرية ) الحديثة
بنسبة تقديرية  تعويض خمل استيعاب مؤسسات التدريب الميدانى لألعداد الخاصة بالطالب نظرًا لجائحة كورونا، لمتدريب

وعالقتيا م التكيفي التعممفرص المرتبطة ببيئة ل تشير إلى أن المتوسط العام وبالنظر لمجدول نجد أن نتائجو%(، 93)
%( 94.1بمغ نسبته ) لطالب واالخصائيين االجتماعيين المستفيديين من التعمم التكيفىا بالتدريب الميداني كما يحددىا

 وهو مستوى مرتفع.
الخبراء من أعضاء ىيئة التدريس والييئة  التحديات المرتبطة ببيئة التعمم التكيفى وعالقتيا بالتدريب الميدانى كما يحددىا( 31جدول رقم )

                                                                                                            (88)ن=                                                                                                        .المعاونة والمتخصصين
  االسزغبثبد انؼجبساد          و

انًزٕسؾ 

  انحسبثٗ

 

االَحشاف 

 انًؼٛبسٖ

 

انُسجخ 

 انزمذٚشٚخ

 

 

 غٛش يٕافك إنٗ حذ يب  يٕافك انزشرٛت

 % ن % ن % ن

َٕع انزٕعّٛ انز٘ ٚزًشٗ يغ  0

كم ؽبنت يٍ ؽالة انزذسٚت 

 انًٛذاَٗ ػهٗ حذِ.

70 79.5 15 17.0 3 3.4 2.76 .503 92 5 

انزغزٚخ انؼكسٛخ نهًششف  5

االكبدًٚٗ َبرظ سد فؼم انطبنت 

ٔإػبدح انشسبنخ ثًب ٚزًشٗ يغ 

 انمذساد انؼمهٛخ نهطالة.

62 70.5 22 25.0 4 4.5 2.66 .565 88.7 6 

رؼمذ انًشكالد انًغزًؼٛخ ثًب  3

ٚززطهت ٔػغ خطخ نهزذخم 

انًالحظخ انًُٓٗ رمٕو ػهٗ 

 انذلٛمخ نهحبنخ انًذسٔسخ.

74 84.1 12 13.6 2 2.3 2.82 .443 94 4 

اخزٛبس األسبنٛت انزؼهًٛٛخ  4

انًُبسجخ نهغبَت انًٛذاَٗ 

 انٕالؼٗ. 

78 88.6 9 10.2 1 1.1 2.88 .366 96 3 

يسزٕٖ  92.7  انجؼذ ككم

 يشرفغ

الخبراء من  التكيفى وعالقتيا بالتدريب الميدانى كما يحددىاالتحديات المرتبطة ببيئة التعمم يوضح الجدول السابق أن 
جاء فى الترتيب األول اختيار األساليب أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة والمتخصصين تتمثل فيما يمى: 

لمجتمعية بما %(، وجاء الترتيب الثانى تعقد المشكالت ا96التعميمية المناسبة لمجانب الميدانى الواقعى بنسبة تقديرية )
وبالنظر لمجدول  %(94يتتطمب وضع خطة لمتدخل المهنى تقوم عمى المالحظة الدقيقة لمحالة المدروسة بنسبة تقديرية )

                                                     .%( وهو معدل مرتفع92.7حديات بمغت نسبته )تلمنجد أن نتائجو تشير إلى أن المتوسط العام 
لطالب واالخصائيين االجتماعيين التحديات المرتبطة ببيئة التعمم التكيفى وعالقتيا بالتدريب الميدانى كما يحددىا ا( 32جدول رقم )

                                                                                                            (88)ن=                                                                                                  المستفيديين من التعمم التكيفى
  االسزغبثبد انؼجبساد          و

انًزٕسؾ 

  انحسبثٗ

 

االَحشاف 

 انًؼٛبسٖ

 

انُسجخ 

 انزمذٚشٚخ

 

 

 انزشرٛت
إنٗ حذ  يٕافك

 يب 

غٛش 

 يٕافك

 % ك % ك % ك
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َٕع انزٕعّٛ انز٘ ٚزًشٗ يغ  0

كم ؽبنت يٍ ؽالة انزذسٚت 

 انًٛذاَٗ ػهٗ حذِ.

34 81.0 6 14.3 2 4.8 2.76 .532 92 5 

انزغزٚخ انؼكسٛخ نهًششف  5

االكبدًٚٗ َبرظ سد فؼم انطبنت 

ٔإػبدح انشسبنخ ثًب ٚزًشٗ يغ 

 انمذساد انؼمهٛخ نهطالة.

33 78.6 7 16.7 2 4.8 2.74 .544 91.4 6 

رؼمذ انًشكالد انًغزًؼٛخ ثًب  3

ٚززطهت ٔػغ خطخ نهزذخم 

انًُٓٗ رمٕو ػهٗ انًالحظخ 

 انذلٛمخ نهحبنخ انًذسٔسخ.

39 92.9 2 4.8 1 2.4 2.90 .370 96.7 4 

اخزٛبس األسبنٛت انزؼهًٛٛخ  4

انًُبسجخ نهغبَت انًٛذاَٗ 

 انٕالؼٗ. 

39 92.9 3 7.1 0 0.0 2.93 .261 97.7 3 

يسزٕٖ  94.5  انجؼذ ككم

 يشرفغ

لطالب التحديات المرتبطة ببيئة التعمم التكيفى وعالقتيا بالتدريب الميدانى كما يحددىا ايوضح الجدول السابق أن 
جاء فى الترتيب األول اختيار األساليب واالخصائيين االجتماعيين المستفيديين من التعمم التكيفى تتمثل فيما يمى: 

%(، وجاء الترتيب الثانى تعقد المشكالت المجتمعية بما 97.7دانى الواقعى بنسبة تقديرية )التعميمية المناسبة لمجانب المي
%(، بينما جاء 96.7يتتطمب وضع خطة لمتدخل المهنى تقوم عمى المالحظة الدقيقة لمحالة المدروسة بنسبة تقديرية )

%(، 92يدانى عمى حد  بنسبة تقديرية )الترتيب الثالث نوع التوجيه الذي يتمشى مع كل طالب من طالب التدريب الم
عادة الرسالة بما يتمشى مع القدرات  وجاء الترتيب األخير التغذية العكسية لممشرف االكاديمى ناتج رد فعل الطالب وا 

بمغت وبالنظر لمجدول نجد أن نتائجو تشير إلى أن المتوسط العام لمتحديات %(، 90.4العقمية لمطالب بنسبة تقديرية )
   .%( وهو مستوى مرتفع94.5) نسبته

 "تصور لنموذج مقترح لبيئة التعمم التكيفى إلستدامة التدريب الميدانى لطالب الخدمة االجتماعية

 
 

 ( يوضح نموذج التعمم التكيفى إلستدامة التدريب الميدانى )إعداد الباحثين(1شكل رقم )

 أواًل : المراجع العربية

يزبثؼخ 

انًششف 

االكبدًٚٗ 

نهطالة 

 انكزشَٔٛب

يٍ خالل 

سغالد 

 انًزبثؼخ

 تسجيل الدرجة

اػالٌ 

انذسعخ 

نهطبنت يغ 

رمٕٚى 

انخطأ، 

ٔرذػٛى 

 انظٕاة
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