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 الملخص:
تحديد متطلبات ممارسة أخصائي العمل مع الجماعات لتكنيكات منظور القوة في تنمية القدرات القيادية البحث ل يهدف  

أخصائي العمل مع الجماعات لتكنيكات منظور القوة وتحديد الصعوبات التي تواجه ممارسة  ألعضاء الجماعات المدرسية،
 في تنمية القدرات القيادية ألعضاء الجماعات المدرسية،ظور القوة والتوصل لمقترحات لتفعيل متطلبات ممارسة تكنيكات من

وينتمي هذا البحث للدراسات الوصفية باالعتماد على المنهج العلمي باستخدام منهج المسح اإلجتماعي بالعينة ألخصائيي 
بحث في استمارة استبيان ( مفردة، وتمثلت أداة ال209العمل مع الجماعات بالمجال المدرسي بمحافظة بني سويف وعددهم )

ألخصائيي العمل مع الجماعات المدرسية، وتوصل البحث إلي أن مستوى متطلبات ممارسة أخصائي العمل مع الجماعات 
 لتكنيكات منظور القوة في تنمية القدرات القيادية ألعضاء الجماعات المدرسية متوسطًا.

 الكلمات الدالة:  
 الجماعات المدرسية -تنمية القدرات القيادية  -تكنيكات منظور القوة -تأخصائي العمل مع الجماعا -متطلبات

:Abstract 
The research aims to determine the requirements for the practice of a social group worker for 

the techniques of the strength perspective in developing the leadership abilities of the 

members of the school groups, and this research belongs to the descriptive studies based on 

the sample survey of the social workers in the school field in Beni Suef governorate, whose 

number is (209) single, and a questionnaire form was used. The research found the necessity 

of providing knowledge, skill, value and training requirements for the practice of social group 

worker for the techniques of the strength perspective in developing the leadership abilities of 

the members of the school groups. 

Keywords:  
Requirements - social group worker - strength perspective techniques - Leadership abilities 

development - School groups 
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 أواًل: مشكلة البحث:
وتنشئة أبنائها  تعتبر المدرسة إحدى المؤسسات التربوية والتعليمية واالجتماعية التي تقوم بأدوار أساسية في رعاية    

وتنمية قدراتهم، وإكسابهم المعارف والخبرات والسلوكيات واالتجاهات الالزمة التي تؤهلهم لتحمل المسئولية في كافة مناحي 
. وتهدف المدرسة إلى مساعدة أبنائها على النمو السوي من مختلف الجوانب حتى (Essex, 2004, p19)الحياة مستقبال 

ن عن أنفسهم ووطنهم، وتحقيق ذلك يتطلب تنمية قدرات الطالب من خالل التعليم والتنشئة يصبحوا مواطنين مسئولي
االجتماعية وهذا ال يتأتى إال بإتاحة الفرص المتنوعة أمام الطالب لممارسة أنشطة متنوعة داخل المدرسة بما يسمح بتنمية 

 (81، ص2007قدراتهم ليكونوا أكثر عطاء للمجتمع. )السمالوطي، أبورية، 
وإذا كانت المدرسة كمؤسسة تربوية تستهدف تحقيق عمليتين هما التعليم والتنشئة االجتماعية فإن هدف الخدمة     

 االجتماعية هو معاونة المدرسة على تحقيق هذين الهدفين.
فها االجتماعية لذلك مهنة الخدمة االجتماعية من المهن ذات الصلة الوثيقة بالمدرسة التي تساعدها علي تحقيق أهدا    

بإحداث التغييرات االجتماعية المالئمة لنمو الشخصية من خالل الجو االجتماعي السليم، والتي تقوم علي العالقات الطيبة 
بين أفراد المجتمع المدرسي باستخدام الوسائل والتكنيكات ونماذج التدخل المهني مع االفراد والجماعات والمجتمعات لتنمية 

 ( 765، ص2005السيد،قدرات الطالب.) 
وخدمة الجماعة إحدى طرق الخدمة االجتماعية التي لها دور فعال في تنمية قدرات الطالب وثقل شخصياتهم عن    

طريق استخدام الجماعات وديناميتها التي تتميز بها مع التركيز على اكتشاف قدرات الفرد خالل عضويته في الجماعة 
ياجاته والتخلص من مشكالته والتقليل من الصعوبات التي تحد من األداء الجماعي (، ومقابلة احت68، ص2004)محفوظ، 

 ( 4373، ص2011ألعضائها. )سالم،
وتتطلب القيادة بعض القدرات الخاصة التي تختلف تبعًا للمواقف االجتماعية والتي ال تتوافر في جميع األفراد، لذلك    

حتى يتخذ كل فرد مركزه االجتماعي عن رغبة ذاتية، كما يجب على أخصائي يجب أن يدرب األفراد على القيادة والتبعية 
 (54، ص1998العمل مع الجماعات أن يحترم الفروق الفردية بين األعضاء أثناء ممارستهم لألنشطة. )أحمد، 

ون بمستويات كما يختلف األفراد عن بعضهم البعض نجد أنهم يختلفون أيضا في مدى قوتهم وضعفهم، أي أنهم يتمتع     
مختلفة من القوة والضعف، ونجد أيضا هاتين الصفتين قابلتين للتغير والتأثر بالمواقف االجتماعية المختلفة. ولهذا السبب 
نجد أن بعض الناس يحتاجون للمساعدة التي توفرها طريقة العمل مع الجماعات حتى يستطيعوا أن يستخدموا قوتهم 

 (100، ص1998وقدراتهم. )أحمد، 
وترتكز فلسفة طريقة العمل مع الجماعات على قوة عضو الجماعة وحقه في تقرير مصيره، والمتمثلة في خبراته      

ومعارفه وقدراته على تحمل مسؤولية قراراته، وإيمان أخصائي الجماعة بقدرات وإمكانات العضو بالجماعة يحول دون فرض 
و ضعفه فهو يتحمل مسؤولية حياته ولهذا فهو يتيح الفرصة أمام كل سيطرته عليه فهو يؤمن أنه مهما كانت قوة العضو أ

األعضاء لممارسة هذه المسؤولية ومن ثم يتحقق هدف طريقة خدمة الجماعة وهو النمو، كما أن ايمان األخصائي بقوة 
والوصول إلي  العضو يتم بتشجيعه لألعضاء وتوفير المناخ المالئم لمساعدة كل عضو على التفكير العميق في مشكلته

قرارات خاصة بها واتخاذ خطوات فعلية بشأنها، ومساعدة األعضاء ممن يشغلون مناصب قيادية في الجماعة على القيام 
 (58، ص2019بأدوارهم، وتدريب أعضاء الجماعة على القيادة والتبعية. )سالم، صالح، أبوزيد، 

جوانب القوة ولديهم الخبرات والمهارات التي تمكنهم من  فأخصائي العمل مع الجماعات البد أن يعرف أن لألعضاء    
اتخاذ القرار الصائب، وأن دوره كأخصائي جماعة ينبغي أن يركز على تدعيم مصادر القوة لدى العضو ومواجهة جوانب 

ألعضاء، القصور وتعويضها فلو آمن أخصائي الجماعة بذلك، فلن يسيطر أو يتدخل في أعمال الجماعة ألنه مؤمن بقدرات ا
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وبالتالي سيتيح لهم الحرية في اتخاذ القرار، ويتيح لهم ممارسة الديمقراطية المسئولة، كما يجب عليه مساعدة الجماعة على 
( والعمل على تطوير 72، ص2015توظيف اإلمكانات واستثمار القدرات التي تساعدهم في تحقيق األهداف، )حسن،

ولية المتزايدة عن نمو الجماعة، وتمكين أعضاء الجماعة من تغيير البيئة مهارات القيادة بحيث يمكنهم تحمل المسئ
 (71،ص2019االجتماعية، والسيطرة األكبر على األنساق التنظيمية والبيئية التي تؤثر في حياتهم. )حسن، 

القوة  إلى أهمية التركيز على جوانب Ruch; Gander, Wagner, Giuliani (2019)حيث أشارت دراسة كال من     
 لدى عضو الجماعة والتي تسمح بمساعدته على تحمل المسؤولية والقدرة على اتخاذ القرار في المواقف المختلفة.

كما يجب على األخصائي أن يدرك أن أعضاء الجماعة يختلفون في قدراتهم ومواهبهم، وأن بعضهم أقدر من غيره في     
قدرات القيادية في األشخاص الذين يظهرون ما يدل على قدراتهم في تحمل القيادة. وعليه أن يعني عناية خاصة بتنمية ال

مسئوليات القيادة، كما يشجع ويبث روح القيادة في بقية األعضاء في المواقف االجتماعية التي تتعرض لها الجماعة في 
موضوعات المختلفة واخذ حياتها الجماعية، وذلك لكي يعمل على نمو األفراد والجماعة، وتصبح قادرة على مناقشة ال

القرارات فيها، ووضع البرامج وتنفيذها، دون أن يتحمل األخصائي مسئولية أكثر مما يجب في أثناء قيامه بأداء وظيفته مع 
 (210، ص1998الجماعة. )أحمد، 

مالحظة في ويمكن ألخصائي العمل مع الجماعات تنمية القدرات القيادية ألعضاء الجماعات المدرسية من خالل ال    
المواقف المختلفة التي يتفاعل فيها عضو الجماعة، والجوانب الخاصة بإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن الحاجات والمشكالت، 
واتجاهات وميول أعضاء الجماعة التي تظهر بطريقة مباشرة وغير مباشرة من خالل المناقشات والتساؤالت التي تطرح 

جماعات تنمية القدرات القيادية بتطبيق العديد من التكنيكات المستحدثة والنماذج منهم، ويمكن ألخصائي العمل مع ال
العلمية خالل األنشطة التي يمارسها أعضاء الجماعة بهدف مساعدتهم على تنمية قدراتهم في المواقف المختلفة. )منقريوس، 

 (434، ص2014
يادية تتطلب من األخصائيين االجتماعيين توافر المعرفة ( أن تنمية العناصر الق2007حيث بينت دراسة الفرماوي )      

 والمهارة في اكتشاف الموهوبين وتنمية قدراتهم القيادية.
( إلى أهمية إعداد وتنمية كوادر طالبية قادرة على تخطيط وتنفيذ النشاط الطالبي 2007وأشارت دراسة بدر الدين )      

الطالب لممارسة دورهم القيادي من خالل العمل على صقلهم وتنميتهم فنيًا  ومؤهله للقيام بالعمل الجماعي وذلك بتأهيل
 وإداريًا وإكسابهم المهارات الالزمة لالتصال بزمالئهم، ويتطلب ذلك االهتمام من جانب مسؤولي األنشطة.

هم وأدائهم وسلوكهم ( على أهمية إحداث تغييرات في الطالب كقيادات طبيعية في معارف2011وأكدت دراسة إبراهيم )      
 واتجاهاتهم وتحفيزهم وتشجيعهم على العمل الجماعي وصقل قدراتهم على مهارات القيادة. 

( إلي أهمية االستعانة بمتخصصين لتنمية القدرات القيادية لدى الشباب 2014وفي هذا السياق أشارت دراسة اللمكي )     
 للمشاركة الفعالة في بناء المجتمع.

( إلي تقليدية الممارسة المهنية وعدم استخدام تكنيكات مستحدثة في الممارسة مؤكدة 2015دراسة الشهراني )وتوصلت      
 على أهمية استخدام أساليب وتكنيكات متعددة لتنمية الشخصية القيادية ومساعدة القائد على اتخاذ القرارات.

ارسة دون االهتمام بتوضيح االتجاهات الحديثة، ( حيث توصلت إلي نمطية المم2015واتفقت معها دراسة خضير )    
 وأهمية تفعيل األداء المهني ألخصائي العمل مع الجماعات المدرسية.

( على ضعف األداء المهني للعاملين بالمجال المدرسي، وأوصت الدراسة بأهمية 2015وأكدت نتائج دراسة الحسيني )   
لمية الخاصة بتنمية الجدارات القيادية، ونشر ثقافة الجدارات القيادية داخل تحفيز العاملين بالمدرسة على إجراء البحوث الع
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المجتمع المدرسي من خالل النشرات والمطويات والملصقات، وعقد الندوات واللقاءات التي من شأنها ترسيخ األخذ بتطبيق 
 المداخل والنماذج المستحدثة لتنمية الجدارات القيادية.

الجماعة العديد من النماذج والمداخل التي تعتمد على تكنيكات مهنية يمكن استخدامها في إطار وتمتلك طريقة خدمة     
البرامج واألنشطة الجماعية والتي من شأنها تعزيز حقوق أعضاء الجماعات وتنمية قدراتهم وإمكاناتهم وتنمية كفاءاتهم 

 (2602، ص 2014ازي، االجتماعية وإعدادهم للمشاركة في عملية التنمية المجتمعية. )حج
ولذلك يجب علي أخصائي العمل مع الجماعات أن يكون ملما بالنماذج والتكنيكات والمداخل الحديثة التي تثري الطريقة     

 من ناحية، ويستخدمها مع أعضاء الجماعة المدرسية إلكسابهم المهارات وتنمية قدراتهم القيادية.
ة الى توافر متطلبات معرفية، ومهارية، وقيمية، وتدريبية للممارسة المهنية ( الحاج2002حيث أشارت دراسة مصطفى )   

 لطريقة العمل مع الجماعات وأهمية استخدام استراتيجيات جديدة تواكب احتياجات السوق. 
( أهمية استخدام تكنيكات خدمة الجماعة في اتاحة الفرصة ألعضاء جماعات األسر في 2009وبينت دراسة حسنين )   
 تعبير عن الرأي واوصت بأهمية استخدام تكنيكات )اإلقناع، والمحاضرات والندوات، والمناقشات، وأساليب الحوار(.ال
( الحاجة المستمرة لتطوير وتحديث أدلة ليتمكن األخصائي االجتماعي من التعامل 2010وأوضحت دراسة حسن )   

اعيين للعمل باستخدام النماذج العلمية في الممارسة المهنية بفاعلية في المواقف المختلفة، وتدريب األخصائيين االجتم
 بالمجال المدرسي. 

( أن هناك حاجة لتوافر أدلة لألخصائيين االجتماعيين على استخدام التكنيكات والمداخل 2017ويرى الطايفي )   
ار قدرات العميل، ومساعدته على المستحدثة والتي منها استخدام منظور القوة في الخدمة االجتماعية للمساهمة في استثم

 االعتماد على نفسه، وتحديد مشكالته ووضع الحلول المالئمة له.
ويركز منظور القوة على توفير الظروف التي تساعد أعضاء الجماعة على تنمية قوتهم، واكسابهم سلوكًا أكثر مسئولية    

يتكيف مع آخرين ويكون قادرا على الدخول في  إلشباع حاجاتهم، ومساعدة األعضاء على تكوين هوية ناجحة وبذلك
 (  324، ص2005عالقات اجتماعية، ويشعر بقيمة الذات. )منقريوس وعمران، 

ويمكن ألخصائي العمل مع الجماعات االستفادة من تكنيكات منظور القوة في تنمية القدرات والمهارات لدى االعضاء     
صية واستثمار االنشطة والبرامج الجماعية لتنمية القدرات القيادية على مواجهة والعمل على تطويرها وتنميتها لتطوير الشخ

المشكالت مهارات متنوعة تمكنهم من اداء عملهم والتي من أبرزها مهارات االتصال وإدارة االجتماعات، ومهارات اتخاذ 
يط للمهام واالهداف التي تسعى الجماعة القرارات بأسلوب عقالني ورشيد، ومهارات انجاز المهام واالعمال، ومهارات التخط

 (94، ص2012لتحقيقها. )محفوظ،
وتستخدم تكنيكات منظور القوة من قبل أخصائي العمل مع الجماعات لبث روح األمل بين أعضاء الجماعة، واستثارة      

ا لمساعدة األعضاء قدراتهم وطاقاتهم الكامنة على أساس أن كل عضو لدية قدرات وطاقات داخلية يستطيع استثماره
اآلخرين. وعليه أن يتخلى عن فكرة العجز التام، والبعد عن االعتماد المبالغ فيه على األخصائي وأن يتحول من طالب 

 ( 176، ص2018للمساعدة إلى مقدم لها. )خليل، منقريوس، 
من القيم واالخالقيات المهنية  وتتطلب ممارسة تكنيكات منظور القوة أن يتحلى أخصائي العمل مع الجماعات بمجموعة    

إلى ضرورة التأكيد على التحلي بالقيم اإلنسانية والبعد عن االنتهاكات االخالقية  Saleeby (1996)وهذا ما أكدته دراسة 
عن ممارسة منظور القوة مع العمالء، والتي منها عدم التمييز بين األفراد وتمكينهم من الوصول لنقاط القوة لديهم وحثهم 

ى المشاركة والتفاعل واجراء المناقشات والعمل الجماعي وترسيخ وتدعيم مداخل الممارسة المهنية القائمة على القوة عل
 اإليجابية. 
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أن منظور القوة يتم تطبيقه في ممارسة الخدمة االجتماعية مع الشباب و  Jeong  (2008)حيث أظهرت نتائج دراسة    
وأظهرت الدراسة  أن منظور القوة يتجاوز مرحلة العالج لما هو أبعد حيث أدى إلى  في مجال التنمية اإليجابية للشباب

 حدوث نوعًا من التنمية والوقاية لدى الشباب. 
أن المدخل المعتمد على القوة يعتبر فلسفة للعمل مع األفراد، واألسر والجماعات  Natalie  (2011)وأوضحت دراسة    

ة األفراد ويركز على إمكانياتهم وقدراتهم الكامنة واهتماماتهم ومعارفهم أكثر من التركيز وهو منظور أيكولوجي يراعي مرون
 على القيود أو الحدود التي تعوقهم. 

أنه يمكن باستخدام تكنيكات منظور القوة أن تعزز عملية التعليم لدى  Omar, Jordi (2014وبينت دراسة كال من  )   
ي والمهني المستقبلي لديهم، ومع هذا يوجد فقط عدد قليل من األبحاث حول هذا الموضوع الطالب الجامعي واألداء التحصيل

وكانت أشكال القوة األكثر شيوعًا لدى عينة الدراسة العمل الفريقي، الذكاء االجتماعي، المثابرة، العمل الجماعي، والقدرة 
 على االتصال باألخرين. 

إلى أن استخدام تكنيكات منظور القوة أدت مساعدة كبار السن على  Maurice (2014)وتوصلت نتائج دراسة      
 التغيير، وزيادة االندماج االجتماعي، والتفاعل واالتصال، والتعبير عن ذواتهم بالتركيز على نقاط القوة اإليجابية لديهم. 

ريب األخصائيين االجتماعيين إلى أهمية اإلعداد التعليمي وتد Ketner & Bolinskey (2017) وأشارت دراسة كال من   
 على التكنيكات المستحدثة للعمل الميداني بكفاءة والتي منها التدريب على الممارسة القائمة على تكنيكات منظور القوة. 

على أن تكنيكات منظور القوة تحتاج إلي متطلبات مهارية في ممارسين الخدمة   Michael (2018)كما أكدت دراسة    
ها التدريب على مهارة االتصال، والمالحظة، وإجراء المقابلة، واإلنصات الجيد الستكشاف نقاط القوة لدى االجتماعية من

 العمالء بدال من التركيز على المشاكل.
إلي مجموعة من العوامل التي تدعم تطبيق منظور القوة مع العمالء أهمها التدريب  Michael (2018)وتوصلت دراسة    

القوة، تقوية العالقة بين األخصائيين االجتماعيين والعمالء، االلمام بمعلومات عن مبادئ استخدام  على ممارسة منظور
 منظور القوة في العمل مع العمالء. 

فعالية منظور القوة في ممارسة العمل االجتماعي في التحول من التركيز على مشاكل  Lee (2019)وأوضحت دراسة    
ات العميل وإمكانياته في النمو واحداث التغير، وأكدت الدراسة على ضرورة جذب اهتمام العميل إلى التركيز على قدر 

 الممارسين والباحثين على دراسة منظور القوة.
أهمية التركيز على الصفات  Ann, Charles, Patrick and Walter (2019)في حين أكدت دراسة كال من    

لهم بتحديد الموارد المتاحة في داخلهم وفي حياتهم. وأكدت الدراسة على والسمات اإليجابية لدى األشخاص بحيث يسمح 
أن تكنيكات منظور القوة إحدى التكنيكات المهمة لمساعدة األشخاص على استعادة قدر من القوة الشخصية في حياتهم في 

 جميع مجاالت الممارسة. 
لقوة في التركيز على نقاط القوة والموارد الفردية، تطبيق أساليب منظور ا إلي أهمية Alex (2019)وأشارت دراسة     

واالعتراف باستقاللية األفراد وتمكينهم من اتخاذ القرارات ووضع أولويات الحتياجاتهم وتصميم الحلول المناسبة، ومن 
  تدعيم(أساليب منظور القوة التي أثبتت فعاليتها )التدخالت القائمة على األصول والحلول المركزة، والتشجيع، وال

ولذلك من الضروري البحث عن وسائل مبتكرة لتدعيم مصادر القوة لدى أعضاء الجماعة )منقريوس،    
(، خاصا وأن التركيز على قدرات عضو الجماعة وحق العضو في تقرير المصير يمثل مبدأً 150،ص:2005والحصافي،

العمل مع الجماعات أن يساعد الجماعات على هامًا من مبادئ طريقة العمل مع الجماعات، ولذلك يجب على أخصائي 
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تنمية قدراتهم وإمكانياتهم وعندئذ يكون قد تمكن من تحويل القوى المبعثرة إلى قوة موحدة، تعمل دائما للتقدم إلى األمام، 
 ( 83،ص1993ويساعد الجماعة ألن تقرر الهدف الذي تريد أن تصل إليه في حدود إمكانيات المدرسة.)الصادي وآخرون، 

 وتأسيسًا على ما تقدم وما أسفرت عنه نتائج البحوث والدراسات السابقة يتضح :
 نمطية الممارسة المهنية وعدم استخدام تكنيكات مستحدثة في الممارسة. -

عدم توفر معايير علمية لممارسة تكنيكات منظور القوة في تنمية القدرات القيادية ألعضاء الجماعات المدرسية على الرغم  -
 فلسفة طريقة العمل مع الجماعات ترتكز على قوة عضو الجماعة وحقه في تقرير مصيره.ن من أ

كما أكدت الدراسات السابقة على أهمية تكنيكات منظور القوة لمساعدة األشخاص على استعادة قدر من القوة الشخصية   
تماعيين على استخدام التكنيكات والمداخل في حياتهم في جميع مجاالت الممارسة، والحاجة لتوافر أدلة لألخصائيين االج

 المستحدثة والتي منها استخدام منظور القوة.
ومن المعروف أن نجاح العمل المهني للخدمة االجتماعية وطريقة العمل مع الجماعات يتوقف بشكل عام على كفايات     

مهنية لطريقة العمل مع الجماعات تصبح أخصائيي العمل مع الجماعات، فهم يمثلون العنصر األساسي له، والممارسة ال
عديمة الجدوى مالم تكن في أيدي أخصائيين أكفاء مؤمنين بعملهم متحمسين ألداء مهامهم بفاعلية، للرقي بمستوى الممارسة 

 لتصبح قادرة على بناء قدرات تلبي احتياجات عصر المعلوماتية وثورة االتصاالت، بإعداد كوادر بشرية مؤهلة لذلك.
ومن خالل اطالع الباحثة على الدراسات السابقة التي تناولت ممارسة تكنيكات منظور القوة تبين أن هناك حاجة ملحة     

لتطوير األساليب والتكنيكات التي يمارسها أخصائيي العمل مع الجماعات، ونظرًا لعدم وجود أية دراسات سابقة في حدود 
عمل مع الجماعات لتكنيكات منظور القوة في تنمية القدرات القيادية حول متطلبات ممارسة أخصائي ال -علم الباحثة

يمكن صياغة مشكلة البحث الراهن في "ما متطلبات ممارسة أخصائي العمل مع ألعضاء الجماعات المدرسية، لذلك 
 الجماعات لتكنيكات منظور القوة في تنمية القدرات القيادية ألعضاء الجماعات المدرسية؟"

 
 تتحدد أهمية البحث الراهن فيما يلي:ية البحث: ثانيا: أهم

يعتبر المجال المدرسي من أهم المجاالت التربوية واالجتماعية الذي يضم داخله عدد كبير من  (1-2)
( طالبًا وطالبة على مستوى محافظة بني سويف في حاجة إلى الرعاية 784.002الطالب يبلغ عددهم )

في شخصياتهم. )اإلدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار،  واالهتمام لمساعدتهم على النمو المتكامل
2019 ) 

بأهمية تنمية  2030االهتمام المتزايد في مختلف الدراسات اإلنسانية واالجتماعية ورؤية مصر  (2-2)
القدرات القيادية لتكون قادرة على البناء والتنمية يتطلب ضرورة إعداد أخصائيي العمل مع الجماعات على 

 يات متطورة حتى تتمكن الممارسة المهنية من تحقيق أهدافها.آل

يأتي هذا البحث استجابة للعديد من البحوث والدراسات السابقة بضرورة استحداث المداخل  (3-2)
 والتكنيكات الخاصة بالممارسة المهنية للعمل مع الجماعات المدرسية.
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القوة مع الجماعات المدرسية مما يتطلب ندرة الدراسات العربية التي تناولت ممارسة تكنكيات منظور  (4-2)
 دراسة متطلبات ممارسة أخصائي العمل مع الجماعات لتكنيكات منظور القوة مع الجماعات المدرسية.

 

 تمشيًا مع مشكلة البحث وأهميته فإن هذا البحث يسعى لتحقيق األهداف األتية: ثالثًا: أهداف البحث: 
ع الجماعات لتكنيكات منظور القوة في تنمية القدرات تحديد متطلبات ممارسة أخصائي العمل م (1-3)

 القيادية ألعضاء الجماعات المدرسية

تحديد الصعوبات التي تواجه أخصائي العمل مع الجماعات في ممارسة تكنيكات منظور القوة في  (2-3)
 تنمية القدرات القيادية ألعضاء الجماعات المدرسية

ارسة أخصائي العمل مع الجماعات لتكنيكات منظور تحديد المقترحات الالزمة لتفعيل متطلبات مم (3-3)
 القوة في تنمية القدرات القيادية ألعضاء الجماعات المدرسية.

متطلبات ممارسة أخصائي العمل مع الجماعات لتكنيكات التوصل لمؤشرات لبرنامج تدريبي لتفعيل   (4-3)
 منظور القوة في تنمية القدرات القيادية ألعضاء الجماعات المدرسية.

 تمشيًا مع مشكلة البحث وأهميته وأهدافه تتحدد فروض البحث في:بعا: فروض البحث: را
متطلبات ممارســــــــــــة أخصــــــــــــائي العمل مع الجماعات : " من المتوقع أن يكون مســــــــــــتوى الفرض األول للبحث (1-4)

 متوسطًا": لتكنيكات منظور القوة في تنمية القدرات القيادية ألعضاء الجماعات المدرسية

 هذا الفرض من خالل األبعاد التالية: ويمكن اختبار

 المتطلبات المعرفية.   -أ

 .المهاريةالمتطلبات  -ب

 المتطلبات التدريبية. -ج

 المتطلبات القيمية. -د

" توجد عالقة دالة إحصـــــــائيًا بين بعض المتغيرات الديموجرافية ألخصـــــــائيي العمل مع الفرض الثاني للبحث:  (2-4)
لممارســــــــــــــة تكنيكات منظور القوة في تنمية القدرات القيادية  الجماعات وتحديدهم للمتطلبات الواجب توافرها

 ألعضاء الجماعات المدرسية".
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" توجد عالقة دالة إحصـــــــائيًا بين بعض المتغيرات الديموجرافية ألخصـــــــائيي وتحديدهم الفرض الثالث للبحث:  (3-4)
 ء الجماعات المدرسية".للصعوبات التي تواجه ممارسة تكنيكات منظور القوة في تنمية القدرات القيادية ألعضا

" توجد عالقة دالة إحصــــــــائيًا بين بعض المتغيرات الديموجرافية ألخصــــــــائيي العمل مع الفرض الرابع للبحث:  (4-4)
الجمـاعـات وتحـديـدهم لمقترحـات تفعيـل متطلبـات ممـارســــــــــــــة تكنيكـات منظور القوة في تنميـة القـدرات القيـادية 

 ألعضاء الجماعات المدرسية".

 
 

 تمشيًا مع موضوع البحث فقد تحددت أهم مفاهيم البحث في:لبحث: خامسا: مفاهيم ا
 مفهوم المتطلبات: (1-5)

( المتطلبات بأنها الدعائم الواجب توافرها في أخصائي العمل مع الجماعات لقيامه بأدواره 2014يعرف منقريوس )   
 (313، ص2014المختلفة وتتمثل في المتطلبات المعرفية، والمهارية، والتدريبية. )منقريوس، 

( أنها األنماط التي يجب أن ينتهجها تجاه اآلخرين الذين يتفاعل معهم واضعًا في 2014كما يشير لها منقريوس )   
 ( 113، ص2014االعتبار الحقوق وااللتزامات التي يفرضها عليه مركزه. )منقريوس، 

لمناسبة بهدف زيادة الفاعلية وصوال لما ( المتطلبات بأنها مجموعة من التغيرات المقصودة وا2015وتعرف خضير )   
 ( 81، ص2015هو أفضل. )خصير،

 ويمكن للباحثة تحديد مفهوم المتطلبات وفقًا لهذا البحث بأنها:     
الشروط الواجب توافرها في أخصائي العمل مع الجماعات لممارسة تكنيكات منظور القوة لتنمية القدرات القيادية لدى أعضاء  -

 ية.الجماعة المدرس

 تتحدد متطلبات أخصائي العمل مع الجماعات في: -

 .المتطلبات المعرفية لممارسة تكنكيات منظور القوة لتنمية القدرات القيادية ألعضاء الجماعة المدرسية 

 .المتطلبات المهارية لممارسة تكنكيات منظور القوة لتنمية القدرات القيادية ألعضاء الجماعة المدرسية 

 لممارسة تكنكيات منظور القوة لتنمية القدرات القيادية ألعضاء الجماعة المدرسية المتطلبات القيمية 

 .المتطلبات التدريبية لممارسة تكنكيات منظور القوة لتنمية القدرات القيادية ألعضاء الجماعة المدرسية 

 مفهوم تكنيكات منظور القوة: (2-5)

عة المختارة من قبل األعضاء على نوعية السلوكيات الخارجة الجما ( منظور القوة بأنه تأثير قيادة2011يعرف حامد )    
 ( 152،ص 2011، عن معايير الجماعة. )حامد
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( أن منظور القوة ليس نظرية علمية، فالنظريات العلمية تفسر الظواهر أو تصف الظواهر بشكل 2014ويوضح البريثن )   
شكل منطقي وتصويري بعض جوانب العالم المحيط بنا، بينما تحليلي، كما أن منظور القوة ليس نموذجًا، فالنماذج توضح ب

 (238،ص2014يعطى المنظور لمحة أو وجهة نظر لفهم جوانب محددة من خبرة ما. )البريثن،
( أن منظور القوة ليس نموذجًا للممارسة فقط، بل إنه فلسفة لها منطلقاتها ومبادئها التي توجه 2014ويرى الدخيل )   

منظور القوة على يركز على عضو الجماعة ذاته بداًل من المشكلة، وعلى القوة بداًل من الضعف، وعلى  الممارسة، ويركز
العوامل الميسرة بداًل من العوامل المعيقة، وعلى النمو والتغير اإليجابي بداًل من الثبات والسلبية، وعلى موارد القوة بداًل من 

 (144،ص2014 من االعتمادية.)الدخيل،موارد الضعف والعجز، وعلى االستقاللية بدالً 
( أن القوة تتطلب محاولة التجديد والتغيير فى قيادات الجماعة للتغلب على مشكلة بناء القوة المسيطر 2015ويرى حسن )

 (151،ص2015على الجماعة.)حسن،
لسيطرة عليهم )خليل، ( أنها تعنى القدرة على ضبط سلوك اآلخرين وا2018كما يعرف القوة كال من خليل، ومنقريوس )

 (89،ص2018منقريوس، 
( منح القوة بأنها حق عضو الجماعة في التصرف الحر في شؤون حياته الخاصة داخل نطاق 2019وتعرف سالم )

الجماعة والمؤسسة وخارجها في حدود القوانين واللوائح المحددة، ولذلك فإن هذا الحق مشروط ومقيد في بعض المواقف 
خصائي التدخل وذلك إليقاف اتجاه معين أو تصرف خاطئ يضر بصالح العضو وصالح الجماعة أو التي تفرض على األ

 (59، ص2019يخالف سياسة المؤسسة أو حينما تتخذ الجماعة قرار يعرضها لألخطار. )سالم، صالح، أبوزيد، 
 ويمكن للباحثة تحديد مفهوم تكنيكات منظور القوة وفقًا لهذا البحث بأنها :       

 أساليب فنية يطبقها أخصائي العمل مع الجماعات مع أعضاء الجماعات المدرسية.  -

 منح القوة ألعضاء الجماعة المدرسية.تسهم في  -

تهدف لتنمية القدرات القيادية ألعضـــــــاء الجماعة المدرســـــــية، ومســـــــاعدتهم على اتخاذ القرارات بأنفســـــــهم واالســـــــتقالل الذاتي،  -
 صعوبات التي تواجههم. والتغيير الفعال والتغلب على ال

 مفهوم تنمية القدرات القيادية: (3-5)

التنمية عملية تراكمية تستهدف إحداث تغييرات في شخصية الفرد، وغرس القيم واالتجاهات والميول، وتهيئة الفرد لتحمل  
 ( 161، ص2014مسئوليات مواجهة مشكالته كفرد، ومعاونته على الحياة في جماعة والتكيف معها والنمو بها.)منقريوس، 

( القدرات القيادية بأنها السمات الخاصة بالتأثير الفعال في اآلخرين إلنجاز األعمال المحددة. 2009ويعرف منقريوس )  
 (283، ص2009)منقريوس،

ماعي ( انها قوة التأثير في أعضاء الجماعة كأفراد والجماعة ككيان، وهذا التأثير يأخذ البعد االجت2012ويعرفها محفوظ )     
 (92، ص2012والعقالني الذي يجعل هؤالء المشاركين يوافقون على قيادته لهم وعلى ما يتخذ من قرارات.)محفوظ،

( القدرات القيادية بأنها مجموعة من السمات والخصائص يمكن اكتسابها عن طريق العلم والتجربة، 2018ويعرف إبراهيم )    
نجاز والتجديد واالبتكار، والرغبة في مساعدة اآلخرين، والقدرة على تحليل المواقف والتي من أهمها القدرة على التحليل، واإل

 (160، ص2018الصعبة. )إبراهيم، 
 (63، ص1988)عشوي،  :والقدرات القيادية هي مهارات فنية يمكن تنميتها بالتدريب وأهمها
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 إلمام كامل بالعالقات اإلنسانية وعالقات العمل. 

   ائح والقوانين المنظمة للعملاإللمام الكامل باللو.  

  القدرة على اتخاذ القرارات السريعة في المواقف العاجلة دون تردد. 

  الثقة في النفس عن طريق الكفاءة العالية في تخصصه واكتساب ثقة الغير. 

  الحزم وسرعة البت وتجنب االندفاع والتهور. 

  سلطةالديمقراطية في القيادة وتجنب االستئثار بالرأي أو ال. 

 القدرة على خلق الجو الطيب والمالئم لحسن سير العمل. 

 المواظبة واالنتظام حتى يكون قدوة حسنة والقدرة على مواجهة المواقف الصعبة. 

  تجنب األنانية وحب الذات وإعطاء الفرصة لمرؤوسيه إلبراز مواهبهم وقدراتهم.   

 ادية وفقًا لهذا البحث بأنها : ويمكن للباحثة تحديد مفهوم تنمية القدرات القي       
 العملية التي يتم من خاللها تنمية القدرات القيادية لدى أعضاء الجماعة المدرسية. -

عملية شــمولية تســتلزم مجموعة من المتطلبات المعرفية والمهارية والتدريبية والقيمية المتكاملة التي يجب توفيرها في أخصــائي  -
 ه في ممارسة تكنيكات القوة.العمل مع الجماعات في قيامه بدور 

عملية توجيه قادة الجماعات لنقاط القوة في شخصيتهم وزيادة قدراتهم على مواجهة الصعوبات أثناء قيادة الجماعات المدرسية  -
ومســـــــاعدتهم على احداث المواءمة بين أعضـــــــاء الجماعات المدرســـــــية والبيئة المحيطة بحيث يجعل من هذه البيئة قوة دافعة 

 هداف الجماعة.لتحقيق أ 

 مفهوم الجماعات المدرسية: (4-5)

( الجماعات المدرسية بأنها: نسق خاص من الجماعات التي تجمع 1996يعرف منهاج ودليل عمل التربية االجتماعية )    
بين الجبرية واالختيار تخضع بالضرورة لمعايير تربوية وقيم أخالقية تستهدف   تدعيمها. )منهاج ودليل عمل التربية 

 (59، ص1996تماعية، االج
( الجماعة أنها وحدة تتألف من مجموعة من األعضاء يدركون وحدتهم الجماعية ولديهم القدرة 2006ويعرف أحمد )     

 (31،ص2006على العمل ويعملون بطريقة محددة إزاء البيئة التي تجمعهم. )أحمد،
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جموعة من األعضاء يتقابلون سويًا بغرض ممارسة ( فيعرف الجماعات المدرسية بأنها عبارة عن م2015أما حسن )     
نشاط يرغبون فى ممارسته فى وجود أخصائي الجماعة الذى يساعدهم على المشاركة الهادفة فى النشاط هذا فضاًل عن 

 (126،ص2015تحقيق أهداف اجتماعية أخرى مصاحبة لذلك.)حسن،
سويا بغرض ممارسة نشاط يرغبون في ممارسته في  ( بأنها مجموعة من األعضاء يتقابلون 2015وتعرفها خضير )   

وجود أخصائي الجماعة الذي يساعدهم على المشاركة الهادفة في النشاط، هذا فضال عن تحقيق أهداف اجتماعية أخرى 
 (88،ص2015مصاحبة لذلك. )خضير،

شتركة بوجود أخصائي ( بأنها الجماعات التي تضم أعضاء يرغبون في ممارسة أنشطة م2019كما تعرفها سالم )   
الجماعة الذي يسهم بدوره في تحقيق هدف الجماعة الموحد وتتحقق للجماعة أهداف أخرى بالتبعية على هامش الهدف 

 (104، ص2019األساسي الذي تكونت من أجله الجماعة. )سالم، صالح، أبوزيد، 
 ها: ويمكن للباحثة تحديد مفهوم الجماعات المدرسية وفقًا لهذا البحث بأن  

 جماعات النشاط االجتماعي مثل ) الرحالت، الخدمة العامة، الهالل األحمر، الجمعية التعاونية(. -

 ال يقل عدد أعضائها عن عشرين عضو وال يزيد عن أربعين. -

 يتولى االشراف على الجماعة أخصائي العمل مع الجماعات بالمدرسة. -

 كل أسبوعين واللجان تجتمع مرة كل شهر.تجتمع الجماعة مرة كل شهر ومجلس االدارة يجتمع مرة  -

لها أهداف يســــعى األعضــــاء إلى تحقيقها، ويقوم أعضــــائها بوضــــع الخطة والبرنامج الزمنى وفقًا لرغباتهم وفى حدود الميزانية  -
 المتاحة تحت إشراف أخصائي العمل مع الجماعات رائد الجماعة

 بوزارة التربية والتعليم. ينظم أعمالها دليل من مكتب مستشار التربية االجتماعية -

 سادسًا: اإلطار النظري للبحث:
 نشأة منظور القوة:  (1-6)

تم تقديم فكرة البناء على نقاط قوة العميل إلى مهنة الخدمة االجتماعية باسم منظور القوة في أواخر الثمانينيات حيث     
شاكل إلى التركيز على االحتماالت. حيث شجع منظور القوة األخصائيين االجتماعيين على للتحول من التركيز على الم

 ثبت فاعليته كمنظور عالجي ووقائي وتنموي على فئات الشباب ورعاية األطفال والعمل مع كبار السن، قضايا المرأة.
(Lee, 2019, p26)  

أكثر ( بتبني منظور حديث يحقق أهدافاً إيجابية و  (Saleebey , Rapp ,Cowgerونادى عدد من المتخصصين مثل    
( Weick , Rapp , Sullivan , &Kisthardtتأثيرًا  وأطلقوا عليه منظور القوة، و بدأت تلك الدعوى عبر مقال أطلقه ) 

( وقد عبر المؤلفون De Jong & Miller 1995" واستخدموا فيه مصطلح " منظور القوة" كعنوان للمقالة )  1989في عام 
لخدمة االجتماعية على منظور المشكلة والعجز والقصور وقدموا منظور القوة عن اإلشكاليات الناجمة عن تركيز مهنة ا

 كبديل له.
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 Strength( وزمالئه في  كتاب "منظور القوة في الخدمة االجتماعية "  Saleebey،1996 (ثم جاءت دعوة "ساليبي"     
Perspective In Social Work   مه وتكنيكات ومهارات وعمليات لتوضيح وعرض لمنظور القوة وأسسه ومبادئه وقي

 .المساعدة المهنية للتدخل من خالل هذا المنظور
ولقد ظهر منظور القوة في الخدمة االجتماعية ليضع األخصائيين االجتماعيين في زاوية مختلفة عن تلك التي مارسوها     

ة وبراهين بحثية، جعلت المتخصصين لفترات طويلة في حقل الممارسة المهنية حيث ظهر منظور القوة بعد أن دعمته أدل
األكاديميين يسعون لتحليله وتجريبه واختباره. ويمكن القول أن منظور القوة إسهام جديد ولد في حقل الخدمة االجتماعية 

، 2014بواسطة الممارسة المهنية وتم تجريبه واختباره علمًيا وإمبيريقًيا في العديد من مجاالت الممارسة. ) البريثن، 
 (236ص
ويعتبر منظور القوة أحد الموجهات المعاصرة لممارسة الخدمة االجتماعية والذي يركز على أن موارد االفراد وقدراتهم     

اإليجابية وأنساق المساعدة تساعد في التغلب على الصعوبات التي يعانون منها في حياتهم وتحقيق النمو اإليجابي.) 
دأ في الظهور خالل العقدين الماضيين في أمريكا وأوروبا، كبديل التجاهات ( حيث ب88، ص2005سليمان وعبدالمجيد، 

الممارسة التقليدية القائمة على منظور المشكلة أو القصور أو العجز، وفي تحقيقها ألهداف التدخل في الخدمة االجتماعية، 
 ( 142،ص2014وبالتالي في تحقيق أهداف مهنة الخدمة االجتماعية. )الدخيل،

 ,Bowmanللعمل مع الجماعات بأن: ةفي دراستها التي جاءت بعنوان المداخل القائمة على القو  Lisa Pattonترى 
2013, p245) ) 

  المداخل القائمة على منظور القوة تقدر كاًل من: القدرات والمهارات والمعارف والروابط واالتصاالت واإلمكانيات
 عات. والطاقات الكامنة لدى كاًل من األفراد والجما

  .التركيز على نقاط القوة ال يعني إهمال الصعوبات أو التحديات 
  أخصائيي العمل مع الجماعات الذين يعملون بمدخل القوة ينبغي عليهم أن يعملوا بشكل تعاوني لمساعدة أعضاء

ء الجماعة لديهم الجماعة على أن يساعدوا أنفسهم، وأن يفعلوا هم األشياء التي يحتاجونها وبهذه الطريقة يصبح أعضا
 القوة في إيجاد الدعم أو المساعدة وليس مستهلكين للدعم. 

  مدخل القوة لديه العديد من مجاالت التطبيق الواسعة أثناء الممارسة للتعامل مع نوعيات عديدة من المشكالت وفئات
 كثيرة من البشر.

  .منظور القوة يصلح استخدامه كمدخل عالجي، ووقائي، وتنموي 
 ضات العلمية التى يستند إليها منظور القوة:االفترا (2-6)

، 2007)السنهوري،  على النحو التالى:ــيستند منظور القوة على مجموعة من اإلفتراضات العلمية يمكن تحديدها 
 (46ص

منح القوة هي عملية تضامنية بين أخصائي العمل مع الجماعات وأعضاء الجماعة المدرسية، يعمالن معا  -
 ة البيئة.كمشاركين في تنمي

أن عملية منح القوة ترى أعضاء الجماعة المدرسية على أنهم لديهم الكفاءة والقدرة القيادية، إذا تم تزويدهم  -
 بالموارد والفرص.

أن عملية منح القوة تؤكد على أن الكفاءة مكتسبة أو يتم صقلها من خالل خبرات الحياة الجماعية أثناء ممارسة  -
 ي تثبت قوة التأثير.األنشطة وخاصا الخبرات الت
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أن الشبكات االجتماعية الطبيعية للمساعدة غير الرسمية هي مصدر هام للدعم بالتوسط لتسوية الضغوط  -
 والتوترات، وزيادة كفاءة عضو الجماعة وإحساسه بالضبط.

 يجب مشاركة جميع أعضاء الجماعة المدرسية في عملية منحهم القوة. -
 في عملية منح القوة.مستوى اإلدراك يعد ضرورة أساسية  -
 عملية منح القوة تدور حول الوصول إلي الموارد، والقدرة على استخدامها بأسلوب فعال.  -

وبالنظر لهذه االفتراضات نجد أن منظور القوة يستند في ممارسته على مجموعة من االفتراضات العلمية المستمدة من     
سة المهنية لطريقة العمل مع الجماعات والتي تركز على قدرات عضو األسس والمبادئ والفلسفة التي تقوم عليها الممار 

الجماعة حيث كل عضو بالجماعة لديه قدرات ومهارات قابلة للتنمية والتطوير، ويرتكز دور أخصائي العمل مع الجماعات 
لعدالة في التعامل مع على نقاط القوة لدى عضو الجماعة بدال من التركيز على نواحي الضعف، والتأكيد على المساواة وا

 جميع أعضاء الجماعات المدرسية في إطار لوائح المدرسة وقيم وعادات المجتمع.
 -المبادئ واألسس الجوهرية في استخدام منظور القوة:  (3-6)

يقدم منظور القوة أسس جوهرية يمكن اإلستفادة منها في التعامل مع أعضاء الجماعة لتدريبهم على القيادة وهذه األسس 
 (153، ص2014الدخيل،هي: )

 أن جميع أعضاء الجماعة لديهم قوة وقدرات للقيادة مهما كانت حاالتهم وأوضاعهم. .1
أن أعضاء الجماعة قادرون على التغير، فمتى ما توفرت الموارد واإلمكانيات المناسبة، فإن قدرة عضو الجماعة على  .2

 التعلم يمكن تنميتها.
 الل ما يمتلكونه من قوة وقدرات.أن أعضاء الجماعة يتغيرون وينمون من خ .3
 أن أعضاء الجماعة هم الخبراء فيما يخص أوضاعهم. .4
 أن المشكلة هي المشكلة وليس الشخص. .5
 أن المشكالت قد ُتعمى أعضاء الجماعة عن تقدير ما يمتلكونه من قوة وقدرات إليجاد حلول ذات معنى. .6
 أن القدرة على التغيير هي داخلنا. .7

 ستة مبادئ الستخدام منظور القوة وهى: Saleebey (1996 (وأوضح 
  أن لكل جماعة نقاط قوة، وعلى االخصائيين االجتماعيين تحمل المسؤولية في توجيه أعضاء الجماعة

نحو نقاط القوة لديهم باستخدام تكنيكات التشجيع والتدعيم والعصف الذهني التي تسمح لهم بالتعبير عن 
 أرائهم.

 الجماعة قد تكون ضارة، لكنها قد تكون أيضًا مصادر التحدي والفرص. أن الصدمات التي تتعرض لها 
  أن الجماعة لديها القدرة على النمو والتغيير، وعلى االخصائيين االجتماعيين النظر إلي تطلعات أعضاء

 الجماعة على محمل الجد.
 .أن أعضاء الجماعة قادرون على التفكير والمناقشة وطرح األسئلة 
 ئة بالموارد، فعندما ينظر للبيئات على أنها تفتقر الموارد، ينظر إليها على أنها أقل قوة.أن كل بيئة ملي 
 .أن أعضاء الجماعة لديهم من القوة والقدرات التي تجعلهم قادرون على التغيير 
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 مجموعة من المبادئ األساسية التي يرتكز عليها منظور القوة وهى: أن هناك Alex (2019)ويرى  
 أعضاء الجماعة فريد عن غيره ولديه القدرة على التغيير.كل عضو من  -
 كل عضو من أعضاء الجماعة لديه من الخبرات التي يجب االعتراف بها وتشجيعها. -
 التعاون بين أعضاء الجماعة يخلق فرص أقوى للنجاح وتحقيق األهداف.  -
راتهم وإمدادهم بالمعلومات التي وتنمية قديتمثل دور أخصائي العمل مع الجماعات في تمكين أعضاء الجماعة  -

 تساعدهم في اتخاذ القرارات.
 أهم المفاهيم التي يرتكز عليها منظور القوة:  (4-6)

يستخدم منظور القوة مصطلحات أساسية خاصة به كالتقوية، والقدرات، والقوة، والمرونة...وغيرها وتشير القدرة          
يرتكز منظور القوة على أربعة ( و 153، ص2014باألمل والتفاؤل )الدخيل، والقوة في الفرد إلي النظرة اإليجابية المملؤه

أنواع من القوة تؤثر على الفرد داخل الجماعة وهى قوة الجماعة ككل، وقوة أعضاء الجماعة، وقوة القيادة ونسمى هذه القوة 
خلية للفرد التى ال تتواجد إال حين يكون فى بالقوة الخارجية التى تحيط بالفرد وتؤثر عليه، أما القوة الرابعة فهى القوة الدا

حضرة الجماعة، ونالحظ أن قوة الجماعة، وأعضائها، والقيادة داخلها قوة يمكن مالحظتها جيدًا، بحكم مالحظة األدوات 
ط واألساليب التى تستخدمها، أما القوة الداخلية للفرد فهى قوة غير ملحوظة أو غير مرئية، من الصعب مالحظتها وترتب

 (60-54ص، ص 2011ببعض المواقف التأثيرية، وال ترتبط بغيرها، ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي: )حامد، 
وجود الفرد داخل الجماعة واستمراريته فى هذا الوجود يضعه فى ثورة وانقالبات داخلية ال  القوة الداخلية للفرد: .أ

، ولكنه مفروضة عليه بحكم وجوده فى الجماعة، بعض يراها، ولكن هذه االنقالبات ال يقوم بها بمحض إرادته
االنقالبات تكون ذات قوة هائلة تغير فى الفرد أشياء كثيرة، وبعضها يتسم بالبطء وعدم السرعة وتعدل فى الفرد 

 بعض األمور وال تعدل غيرها.
عد التى تضعها لنفسها تتمثل قوة الجماعة التى تؤثر على الفرد فى نوعية المعايير والقوا قوة الجماعة ككل:  .ب

والتى تترجم عمليًا فى أساليب الثواب والعقاب، فقبول سلوك الفرد أو رفضه يمثل بالنسبة له شئ هام لوجوده 
داخل الجماعة، فعبارات التشجيع والمدح والثناء واالستحسان ورفع مكانة الفرد، وإسناد مسئوليات هامة إليه، 

يب تساعد الفرد على تكرار سلوكه المستحسن من قبل الجماعة، كما أن ووضع الثقة فيه والمكافأة كلها أسال
عبارات االستهجان والشعور بالكراهية والنبذ وعدم التقبل والسخرية والنقد المستمر والتوبيخ والذم أو حرمانه من 

السلوكيات  بعض األدوار والمسئوليات أو التشكك فيه وفى قدراته كلها أساليب تساعد على إيقاف أو منع بعض
 التى يقوم بها الفرد وترفضها الجماعة.

يتأثر الفرد أثناء وجوده فى الجماعة ببقية األفراد فأحيانًا يقلد بعضهم، ويعتبر بعضهم قوة شخصيات األفراد:  .ج
نماذج نقتدى بهم، وهو يكتسب فهم المعلومات، وهو فى محاولة تكوين عالقات اجتماعية معهم يتنازل عن 

الشخصية، وبعض اآلراء ليتم التوافق معهم، كما أن الفرد يتأثر بمقدار تسامح زمالئه وقوة بعض الملكات 
شخصيتهم، وبمقدار شجاعتهم وتحملهم للعمل، وبمقدار إيثارهم لآلخرين، وتعاونهم وتنافسهم، ويتأثر بآرائهم 

 واقتراحاتهم وتفكيرهم وقيمهم وعاداتهم.
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قائد أو أكثر يتم اختياره أو انتخابه أو يفرض نفسه على الجماعة،  لكل جماعةقوة القيادة داخل الجماعة:  .د
بعض القيادات تؤثر على أفراد إذا كانت قيادة شرعية يتم انتخابها باألغلبية، وإذا كانت الجماعة تملك الئحة 

أثير على أو تعليمات أو قواعد منظمة، فإن مثل هذه القيادة تستخدم ما تنص عليه القواعد من تعليمات في الت
األفراد، وبعض القيادات تستخدم القوة الجسمية لها في قهر بقية األفراد أو فرصة األمر الواقع عليهم، وبعض 
القيادات تستخدم نظام الحوافز في إكساب األفراد المنافع والمزايا كنوع من التأثير عليهم، وبعض القيادات 

ارات وخبرات في التأثير على األفراد، وبعض القيادات تستخدم اإلقناع العقلي بما تملكه من معلومات ومه
تستخدم عالقاتها ببعض األشخاص المرموقين في المجتمع أو عالقتها ببعض السلطات في التأثير على 

 األعضاء.
وارتبطت القيادة بالقوة التي يمتلكها قائد الجماعة، والقدرة الحقيقية للقائد تعتمد على سبع أنواع من القوة:    
 (291،ص2009منقريوس،)

 قوة االرتباط: وهى التي تحدد طبيعة العالقة بين القائد وأعضاء الجماعة في المواقف الجماعية. -
 قوة المعلومات: وتتحدد في قوة القائد في تحديد احتياجات أعضاء الجماعة وتوصيلها لألخرين.  -
 لقدرة على العمل مع الجماعة.قوة الخبرة: وتركز على إكساب قادة الجماعات المدرسية المعرفة وا -
قوة الشرعية: وتركز على اكساب قائد الجماعات المدرسية المكانة وابصاره بالحقوق والواجبات الكتساب مكانة  -

في تنظيم الجماعة والتأثير في سلوك اآلخرين وتتمثل واجبات القائد في اشباع احتياجات أعضاء الجماعات 
 جماعات المدرسية بطريقة فعالة، تحقيق األهداف المنشودة للجماعة. المدرسية، وبناء وتطوير وتنمية ال

قوة المرجعية: وتستخدم في السمات الشخصية مثل التماثل واإلعجاب والتي تنتج من العالقات داخل الجماعات  -
 المدرسية والتي تساعد القائد على جذب أعضاء الجماعات له واالستجابة لرأيه في المواقف الجماعية. 

ة المكافأة: تعني االستخدام الجماعي للمكافآت للتأثير على سلوك اآلخرين والقدرة على اإلقناع وتحقيق قو  -
 مستويات متقدمة من المشاركة.

 قوة الجبر: استخدام العقاب بسبب الفشل والذي يؤدي إلي تأثير سلبي للجماعة. -
 إستراتيجيات منظور القوة:  (5-6)

العمل مع الجماعات على مجموعة من اإلستراتيجيات األساسية والتي تشكل  يعتمد استخدام منظور القوة في طريقة
 (89، ص2005اإلطار العام للعمل في تنمية القدرات القيادية داخل الجماعات المدرسية وهى: )سليمان، عبدالمجيد، 

 عضو من أعضاء  احترام الفروق الفردية بين أعضاء الجماعة: يجب أن يتعامل أخصائي العمل مع الجماعات مع كل
 الجماعة على أساس ما يتمتع به من قدرات.

  إستراتيجية التدعيم: ويقصد بتلك اإلستراتيجية تدعيم األخصائي ألعضاء الجماعة ذوي القدرات القيادية والنظر الى
ه الصعوبات التي تواجههم على انها تحديات وليست مشكالت وهذا المصطلح يزيد من قدراتهم على التعامل مع هذ

 الصعوبات وحشد كل امكانياتهم وقواهم الذاتية لمواجهتها.
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 قد تظهر بعض السلوكيات السلبية من قبل أعضاء الجماعة والتي تحد : إستراتيجية وضع الحدود لسلوكيات األعضاء
 من قدرة الجماعة في تحقيق أهدافها فيكون على أخصائي العمل مع الجماعات أن يضع الحدود لسلوكيات األعضاء،
وأن يمدهم بالمعايير الخاصة بالجماعات المدرسية. كما يتعين علية تحديد االتفاق معهم على قواعد الضبط االجتماعي 

 لسلوكيات االعضاء.

  إستراتيجية منح القوة: وتستخدم تلك اإلستراتيجية من قبل أخصائي العمل مع الجماعات لبث روح األمل والتفاؤل بين
قدراتهم وطاقاتهم الكامنة. على أساس أن كل عضو لدية قدرات وطاقات داخلية يستطيع أعضاء الجماعة. واستثارة 

 استثمارها لمساعدة األعضاء اآلخرين.  

 التكنيكات التي يمكن استخدامها عند تطبيق منظور القوة:   (6-6)
يلي: )الطايفي،        هناك بعض التكنيكات التي يمكن اســتخدامها عند تطبيق منظور القوة ومن هذه التكنيكات ما      

 (40، ص2017
 :وهى نشاط جماعى يأخذ طابع الحوار الكالمى المنظم الذى يدور حول موضوع أو مشكلة معينة  المناقشة الجماعية

وينبغى أن تكون المناقشات متصلة بالواقع المحيط بأعضاء الجماعات المدرسية وتركز على أهمية تنمية قدراتهم 
ل تبادل اآلراء واألفكار حول المشكالت والصعوبات التي قد تعوق تنمية قدراتهم القيادية القيادية، وذلك من خال

 (5154،ص2013والعمل على إيجاد أنسب الحلول للتغلب عليها. )عبدالعزيز،

 ويمكن من خالل هذا التكنيك تقديم أحد النماذج البشرية لعرض الدروس المستفادة من تجارب اآلخرين لنمذجةا :
أعضاء الجماعة نحو التفكير العلمي المنظم، وتنمية قدراتهم على قيادة الجماعة من خالل التركيز على لتحفيز 

جوانب القوة في شخصيتهم وله خطواته وهى: لفت االنتباه من جانب العضو للنموذج وفهمه وتذكر إيجابياته ثم تقليده 
 (318، ص2015ع االقتداء بالنموذج.)حسن، فيما يعد ثم يتم بعد ذلك التدعيم اإليجابى للعضو إذا استطا

 وهو أسلوب يعبر األعضاء بواسطته عن مواقف من واقع الحياة حيث يؤدونه بشكل تلقائي، ويستخدم لعب الدور :
كأسلوب تعليمي الستكشاف عمليات التفاعل بين األشخاص فى مجتمع ما ومساعدة أعضاء الجماعة على فهم وإدراك 

اعر اآلخرين ودوافعهم فى المواقف االجتماعية المختلفة، ولزيادة قدرتهم على أداء السلوك دوافع سلوكهم، وكذا مش
، 1989المتوقع والتصرف فى شئون حياتهم بشكل أفضل خاصة إذا اعترضتهم صعوبات في المستقبل.) الجندى، 

 (305ص:

 الجماعة على السلوك اإليجابي : يستخدم هذا التكنيك لمساعدة أعضاء التخفيف من مقاومة التحدث عن مشكالتهم
الذي يحقق أهداف الجماعة. حيث يشجعهم أخصائي الجماعة على كيفية تقديم المساعدة لبعضهم البعض، وكيف 

 يستثمرون طاقاتهم الداخلية فى تحليل مشكالتهم الخاصة والتخطيط لمواجهتها. 
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 تخدام أخصائي العمل مع الجماعات أسلوب : ويستخدم أسلوب التدعيم في إطار منظور القوة من خالل اسالتدعيم
التشجيع مثل كلمة برافو "عظيم" عند حدوث سلوك مرغوب فيه وأسلوب التنفير من سلوك أخر لمقارنته بالسلوك 

 (317، ص2015المرغوب وتثبيته.)حسن، 

 عن طريق إتاحة الفرصة لألعضاء للتعبير الحر عن أفكارهم دون خوف.اإلفراغ الوجداني : 

 -لتدخل المهني فى إطار منظور القوة:مراحل ا (7-6)
يمر العمل مع الجماعات المدرسية من قبل أخصائي العمل مع الجماعات بمجموعة من المراحل  والتي تختلف فيما 
بينها تبعًا لكل من الهدف منها، وأدوار األعضاء واألخصائي داخلها، وطبيعة العالقات والتفاعالت السائدة ويمكن إيجازها 

  ( Patton, 2006) ط اآلتية:في النقا
           .إقامة العالقة المهنية 
 .تقدير نقاط القوة لدى أعضاء الجماعات 
  .التخطيط ألهداف أعضاء الجماعة 
 .الحصول على الموارد البيئية 
  .االستمرار في التعاون مع أعضاء الجماعة 

 (243، ص0142) البريثن، عناصر الممارسة المهنية المبنية على منظور القوة:  (8-6)
 .تصديق أعضاء الجماعة والثقة فيهم 

 .إظهار االهتمام بتطلعات أعضاء الجماعة 

 .التركيز على األحالم والطموحات واآلمال 

 .إعطاء اعتبار إلمكانات أعضاء الجماعة الداخلية والخارجية 

  .اإليمان بالقوى الطبيعية ألعضاء الجماعة 

  -ر منظور القوة:أدوار أخصائي الجماعات المدرسية في إطا  (9-6)
وتأسيساً على ما سبق يمكن أن نحدد أهم األدوار التي يمكن أن يلعبها أخصائي العمل مع الجماعات من منظور        

  (Alex, 2019)القوة مع الجماعات المدرسية، وذلك على النحو التالى: 

ة قادة الجماعات المدرسية : ويمارس أخصائي العمل مع الجماعات هذا الدور من خالل مساعددوره كمساعد -
على اإلنجاز في العمل، وحثهم على تحمل المسؤولية، ومساعدة أعضاء الجماعات المدرسية على التعبير عن 

 أرائهم، ومساعدة أعضاء الجماعات المدرسية على اتخاذ القرارات الجماعية.
ريب قادة الجماعات المدرسية : ويعمل اخصائي العمل مع الجماعات من خالل هذا الدور على تددوره كمدرب -

على إدارة اجتماعات الجماعة، وتدريب قادة الجماعات المدرسية على إدارة الوقت، وكيفية التصرف في 
االزمات، وتوظيف القدرات القيادية في أنشطة الجماعات المدرسية، وتدريب أعضاء الجماعات المدرسية على 

 القيادة والتبعية
العمل مع الجماعات من خالل أدائه لهذا الدور ألعضاء الجماعة الذين يصدرون  : ينظر أخصائيدوره كمعالج -

سلوكيات معرقلة نتيجة صعوبة التكيف مع باقي أعضاء الجماعة ليس كضحايا عاجزين أو أنهم مصابون 
في  بأضرار بل ينظر الى نقاط القوة لديهم ويعمل على تنميتها ويوظف المهارات التي يمتلكها هؤالء األعضاء

 مواقف مختلفة تلقي استحسان الجماعة وتحفزهم على إصدار سلوكيات إيجابية.
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: على أخصائي العمل مع الجماعات النظر إلي عضو الجماعة على أنه عنصر مركب يمتلك دوره كمستثمر -
ها ويعمل من المهارات والقدرات ونقاط القوة التي ربما ال تظهر في بداية العمل معهم، وعليه ان يكتشفها وينمي

على بث الثقة في قادة الجماعات المدرسية على قدرتهم على إدارة االجتماعات، واستثمار القدرات القيادية في 
 تحقيق أهداف الجماعات المدرسية.

: يركز هذا الدور على القيام بدور الوسيط في حل المشكالت التي تنتج بين القادة وأعضاء دوره كوسيط -
لتأكيد على أهمية العدالة والمساواة كأحد المبادئ األساسية التي يرتكز عليها منظور الجماعات المدرسية مع ا

 القوة عند التعامل مع كافة أعضاء الجماعة.
: ال يعنى هذا الدور ان أخصائي العمل مع الجماعات ينظر إلي عضو الجماعة كشخص ضعيف دوره كخبير -

ة وإمكانات عضو الجماعة، ولهذا يؤكد منظور القوة على وليس لديه إمكانيات بل يضع في اعتباره نقاط القو 
مبدأ التعاون بين أخصائي العمل مع الجماعات وأعضاء الجماعة كمبدأ جوهري خالل عملية المساعدة المبنية 
على منظور القوة، كما يجب النظر الى عضو الجماعة كخبير ولديه من المعلومات التي تجعله قادر على 

 لمناسبة.اتخاذ القرارات ا
: يركز هذا الدور على االستفادة من القدرات القيادية ألعضاء الجماعات المدرسية في تنمية البيئة دوره كمنمي -

 المحيطة بالمدرسة، واكتشاف القدرات الكامنة لدى أعضاء الجماعات المدرسية.
مدرسية للتعامل مع الضغوط : يركز هذا الدور على تدعيم القوة اإليجابية لدى أعضاء الجماعات الدوره كمدعم -

 المتنوعة، كما يعمل أخصائي الجماعة على زيادة تقديرهم في تحمل مسؤوليات أنفسهم.
: في الغالب يكون لدى أعضاء الجماعة طموحات ورغبات وآمال وتطلعات، ولكن يعمل البعض دوره كمحفز -

عوى أنها غير واقعية، ولذلك يجب من أخصائيي العمل مع الجماعات على كبح مثل هذه اآلمال والطموحات بد
على أخصائي العمل مع الجماعات من خالل عمله مع الجماعات المدرسية تحفيز أعضاء الجماعة على 

 التفكير اإليجابي والتعبير عن أفكارهم ورغباتهم بقوة وعدم كبتها ووضع خطة للتعامل معها بنجاح.
 (289، ص1988)عشوي،القيادية:  كيفّية بناء القدرات (10-6)

  اكتشــــــــاف الذات: كل شــــــــخص لُه ميىزة تحتاج فقط الى االكتشــــــــاف وتطويرها، في رحلة البحث عن الذات هي رحلة
 قصيرة يجب كل شخص أن يكتشفها .

  .استثمار القدرات: بعد أن يكتشف الشخص قدراتُه يجب عليِه أن يطىورها ويستثمرها بما هو خير 

   والقدرة على تطويرها من خالل التعلىم والخبرات والتجارب التي يمر تنمية القدرات: وهنا بالذات تحصــــــــــــــل بالمعرفة
 اإلنسان بها.
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 سابعًا: اإلجراءات المنهجية للبحث:
 يعد هذا البحث من البحوث الوصـــــــــــــفية التي تســـــــــــــتهدف تحديد متطلبات ممارســــــــــــة :نوع البحث  (1-7)

 ية ألعضاء الجماعات المدرسية.أخصائي العمل مع الجماعات لتكنيكات منظور القوة في تنمية القدرات القياد

اعتمد البحث على المنهج العلمي باســـتخدام منهج المســـح االجتماعي بالعينة : المنهج المســتخدم  (2-7)
 ألخصائيي العمل مع الجماعات بمدارس المرحلة الثانوية بمحافظة بني سويف.

 خطة المعاينة: (3-7)

ماعات المدرســـــــــــــية بمدارس المرحلة الثانوية تمثلت وحدة المعاينة في أخصـــــــــــــائيي العمل مع الج وحدة المعاينة: -أ
  بمحافظة بني سويف في سبعة إدارات تعليمية وهم:

 إدارة الواسطى التعليمية 
 إدارة ناصر التعليمية 
 إدارة بني سويف التعليمية 
 إدارة اهناسيا التعليمية 
 إدارة ببا التعليمية 
 إدارة سمسطا التعليمية 
 .إدارة الفشن التعليمية 

تم حصـــــــــر أخصـــــــــائيي العمل مع الجماعات بالمجال المدرســـــــــي بالمرحلة الثانوية بمحافظة بني ة: إطار المعاين -ب
 ( مفردة، وتوزيعهم كالتالي: 457سويف بلغ عددهم )

 ( يوضح توزيع أخصائيي العمل مع الجماعات مجتمع البحث1جدول رقم )
 عدد األخصائيين  البيان م

 193 ريف 1

 264 حضر 2

 457 اإلجمالي

، 2002عينة طبقية منتظمة، وبتطبيق قانون الحجم األمثل للعينة )الضـــــــــحيان و حســـــــــن، العينة وحجمها:  نوع -ج
(  بلغ حجم العينة ألخصـــــــائيي العمل مع الجماعات بالمجال المدرســـــــي بالمرحلة الثانوية بمحافظة بني 247ص

 سويف 

 وتوزيعهم كالتالي:ناسب، ( وتم استخدام طريقة التوزيع المت2:  1( مفردة، وذلك بنسبة )209) -د

 باستخدام قانون الحجم األمثل للعينة ( توزيع أخصائيي العمل مع الجماعات2جدول رقم )
 الحجم األمثل للعينة  عدد األخصائيين  البيان م

 88 193 ريف 1

 121 264 حضر 2

 209 457 اإلجمالي
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 : أدوات البحث (4-7)

ول متطلبات ممارســـــة تكنيكات منظور القوة في تنمية القدرات اســـــتمارة اســـــتبيان الخصـــــائيي العمل مع الجماعات ح
 القيادية ألعضاء الجماعات المدرسية: وتم تصميم األداة وفقًا للخطوات التالية:

في صـــــــورتها األولية اعتمادًا على اإلطار النظري للبحث، والدراســـــــات الســـــــابقة المرتبطة  بموضـــــــوع  بناء األداة (1
ترتبط بكل بعد من أبعاد البحث حيث تم تحديد األبعاد التي تشــــــتمل عليها اســــــتمارة البحث لتحديد العبارات التي 

االســـتبيان والتي تمثلت في ثالثة أبعاد وهى: متطلبات ممارســـة أخصـــائي العمل مع الجماعات لتكنيكات منظور 
خصـــائي العمل مع القوة في تنمية القدرات القيادية ألعضـــاء الجماعات المدرســـية، وبعد الصـــعوبات التي تواجه أ

الجماعات في ممارســـــــــة تكنيكات منظور القوة في تنمية القدرات القيادية ألعضـــــــــاء الجماعات المدرســـــــــية، وبعد 
المقترحات الالزمة لتفعيل ممارســــــــــــــة أخصــــــــــــــائي العمل مع الجماعات لتكنيكات منظور القوة في تنمية القدرات 

 القيادية ألعضاء الجماعات المدرسية.

 صدق األداة: (2

( من أعضاء هيئة التدريس تخصص 6حيث تم عرض األداة على عدد ) دق الظاهري لألداة:الص (أ)
 80خدمة الجماعة، وبناًء على ذلك تم تعديل وإضـــــــــــافة وحذف بعض العبارات وفقا لدرجة اتفاق ال تقل عن )

 لي:( عبارة، وتوزيعها كالتا48%(، وتم صياغة االستمارة في صورتها النهائية، والذي بلغ عددها )

 ( يوضح توزيع عبارات استمارة استبيان أخصائيي العمل مع الجماعات3جدول رقم )

 األبعاد م
عدد 

 العبارات
 أرقام العبارات

1 
متطلبات ممارسةةةةةةةة أخصةةةةةةةائي العمل مع الجماعات لتكنيكات منظور بعد 

 القوة في تنمية القدرات القيادية ألعضاء الجماعات المدرسية
29 1 - 29 

2 
بات التي تواجه أخصةةةةةائي العمل مع الجماعات في ممارسةةةةةة الصةةةةةعوبعد 

تكنيكةات منظور القوة في تنميةة القةدرات القيةاديةة ألعضةةةةةةةةاء الجمةاعات 
 المدرسية

8 30- 37 

3 
بعد المقترحات الالزمة لتفعيل ممارسةةةةةةةة أخصةةةةةةةائي العمل مع الجماعات 
يادية ألعضةةةةةةةةاء الجماعات قدرات الق كات منظور القوة في تنمية ال  لتكني

 المدرسية.
11 38- 48 

حيث اعتمدت الباحثة في صــــدق االتســــاق الداخلي على معامل ارتباط صـــدق االتســـاق الداخلي:  (ب)
( مفردات من أخصـــــــــائيي العمل مع الجماعات 10كل بعد في االســـــــــتمارة بالدرجة الكلية، وذلك لعينة قوامها )

الداللة المتعارف عليها، وأن معامل  المدرســــــــــــــية )خارج إطار عينة البحث( وتبين أنها معنوية عند مســــــــــــــتوى 
 الصدق مقبول كما يتضح من الجدول التالي:
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 (10( يوضح االتساق الداخلي بين أبعاد االستبيان ودرجة االستبيان ككل )ن=4جدول رقم )
معامل  األبعاد م

 االرتباط
 الداللة

1 
يادية  قدرات الق كات منظور القوة لتنمية ال بات ممارسةةةةةةةةة تكني عد متطل ألعضةةةةةةةةاء ب

 الجماعات المدرسية
0.921 

** 

2 
بعد الصةةةةةةعوبات التي تواجه أخصةةةةةةائي العمل مع الجماعات في ممارسةةةةةةة تكنيكات 

 منظور القوة في تنمية القدرات القيادية ألعضاء الجماعات المدرسية
0.886 

** 

3 
بعد المقترحات الالزمة لتفعيل متطلبات ممارسةةةةةةةةة أخصةةةةةةةةائي العمل مع الجماعات 

 منظور القوة في تنمية القدرات القيادية ألعضاء الجماعات المدرسية لتكنيكات
0.871 

** 

 (    0.01معنوي عند ) **
( لكل بعد، ومن يمكن القول أن درجات 0.0.1( أن معظم أبعاد األداة دالة عند مســـــــتوى معنوية )4يوضـــــــح الجدول رقم )

 حقق مستوى الثقة في األداة واالعتماد على نتائجها.العبارات تحقق الحد الذي يمكن معه قبول الدرجات ومن ثم ت
( مفردات من أخصـــــــائيي العمل مع الجماعات المدرســـــــية 10تم حســـــــاب ثبات إحصـــــــائي لعينة قوامها )ثبات األداة:  (3

كرونباخ، وتبين أن معظم أبعاد االســـــــتمارة تتمتع بدرجة عالية من  -)خارج عينة البحث( باســـــــتخدام معامل ألفا 
 جاءت النتائج كما هي موضحة في الجدول التالي: الثبات، وقد

 
 ( يوضح نتائج ثبات استمارة االستبيان باستخدام معامل )ألفا ـ كرونباخ( 5جدول رقم )

 (10)ن=

معامل            األبعاد م
)ألفا ـ 
 كرونباخ(

 0.91 ت المدرسيةبعد متطلبات ممارسة تكنيكات منظور القوة لتنمية القدرات القيادية ألعضاء الجماعا 1

بعد الصــعوبات التي تواجه أخصــائي العمل مع الجماعات في ممارســة تكنيكات منظور القوة في  2
 تنمية القدرات القيادية ألعضاء الجماعات المدرسية

0.88 

3 
بعد المقترحات الالزمة لتفعيل متطلبات ممارســة أخصــائي العمل مع الجماعات لتكنيكات منظور 

 0.93 القدرات القيادية ألعضاء الجماعات المدرسيةالقوة في تنمية 

 0.90 ثبات استمارة استبيان أخصائيي العمل مع الجماعات ككل

 (    0.01معنوي عند ) **
( أن معظم أبعاد األداة تتمتع بدرجة عالية من الثبات، وبذلك يمكن االعتماد على نتائجها وبذلك 5يوضـــــــــــــح الجدول رقم )
 تها النهائية.أصبحت األداة في صور 

تحديد مســــتوط متطلبات ممارســــة أخصــــائي العمل مع الجماعات لتكنيكات منظور القوة في تنمية القدرات القيادية  (4
 ألعضاء الجماعات المدرسية: 
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للحكم على مســــتوى متطلبات ممارســــة أخصــــائي العمل مع الجماعات لتكنيكات منظور القوة اعتمدت اســــتمارة االســــتبيان 
الثي، بحيث تكون االســــتجابة لكل عبارة )نعم، إلى حدما، ال( وأعطيت لكل اســــتجابة من هذه االســــتجابات على التدرج الث

 وزنًا: نعم )ثالثة درجات(، إلى حد ما )درجتين(، ال )درجة واحدة(.
 ( مستويات المتوسطات الحسابية متطلبات ممارسة أخصائي العمل مع الجماعات لتكنيكات منظور القوة6جدول رقم )

 في تنمية القدرات القيادية ألعضاء الجماعات المدرسية

 مستوى منخفض 1.67إلى  1إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد من 
 مستوى متوسط 2.34إلى  1.68إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد من 
 عمستوى مرتف 3إلى  2.35إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد من 

 أساليب التحليل اإلحصائي: (5-7)

، ثم تم معالجة البيانات من خالل الحاســــــــــــــب اآللي 1/8/2019إلى  1/6/2019تم جمع البيانات في الفترة من 
( الحزم اإلحصـــــــائية للعلوم االجتماعية، وقد طبقت األســـــــاليب اإلحصـــــــائية التالية: SPSS.V. 24.0باســـــــتخدام برنامج )

توســــــــط الحســــــــابي، واالنحراف المعياري، والمدى، ومعامل ثبات )ألفا. كرونباخ(، واختبار التكرارات والنســــــــب المئوية، والم
 )ت( لعينتين مستقلتين.
توضــــــــح الباحثة في هذا الجزء النتائج اإلحصــــــــائية التي ترتبط باإلجابة على تســــــــاؤالت البحث على ثامنًا: نتائج البحث: 

 النحو التالي: 
 ع الجماعات المدرسية مجتمع البحث:المحور األول: وصف أخصائيي العمل م

 يوضح وصف أخصائيي العمل مع الجماعات المدرسية مجتمع البحث ( 7جدول رقم )
 (  209)ن=

المتوسط  المتغيرات الكمية م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 6 42 السن 1

 4 13 عدد سنوات الخبرة في مجال العمل 2

 % ك النوع م

 52.2 109 ذكر 1

 47.8 100 أنثى 2

 100 209 المجمـــوع

 % ك المؤهل العلمي م

 12.9 27 ليسانس آداب قسم علم اجتماع 1

 60.8 127 بكالوريوس في الخدمة االجتماعية 2

 15.3 32 دبلوم دراسات عليا في الخدمة االجتماعية 3

 7.2 15 ماجستير في الخدمة االجتماعية 4

 3.8 8 دكتوراه في الخدمة االجتماعية 5

 100 209 المجمـــوع

 % ك محل اإلقامة م

 42.1 88 ريف 1

 57.9 121 حضر 2

 100 209 المجمـــوع
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 يوضح الجدول السابق أن:

( ســـنة، وبانحراف معياري 42متوســـط ســـن أخصـــائيي العمل مع الجماعات بالمجال المدرســـي بالمرحلة الثانوية ) -
 ( سنوات تقريبًا. 6)

يي العمل مع الجماعات بالمجال المدرســــي بالمرحلة الثانوية في مجال العمل متوســــط عدد ســــنوات خبرة أخصــــائ -
 ( سنوات تقريبًا. 4( سنة، وبانحراف معياري )13)

(، بينما %52.2أكبر نسبة من أخصائيي العمل مع الجماعات بالمجال المدرسي بالمرحلة الثانوية ذكور بنسبة ) -
 (.%47.8اإلناث بنسبة )

العمل مع الجماعات بالمجال المدرســي بالمرحلة الثانوية حاصــلين على بكالوريوس في  أكبر نســبة من أخصــائيي -
(، ثم %15.3(، يليه دبلوم دراســــــــات عليا في الخدمة االجتماعية بنســــــــبة )%60.8الخدمة االجتماعية بنســــــــبة )

(، وأخيرًا %7.2(، يليه ماجستير في الخدمة االجتماعية بنسبة )%12.9ليسانس آداب قسم علم اجتماع بنسبة )
 (.%3.8دكتوراه في الخدمة االجتماعية بنسبة )

أكبر نســـــــبة من أخصـــــــائيي العمل مع الجماعات بالمجال المدرســـــــي بالمرحلة الثانوية مقيمين بالحضـــــــر بنســـــــبة  -
 (.%42.1(، بينما الريف بنسبة )57.9%)

 القيادية ألعضاء الجماعات المدرسية:المحور الثاني: بعد متطلبات ممارسة تكنيكات منظور القوة لتنمية القدرات 
 المتطلبات المعرفية: (1)

( يوضح المتطلبات المعرفية لممارسة تكنيكات منظور القوة لتنمية القدرات القيادية   ألعضاء الجماعات 8جدول رقم )
 (209المدرسية                            )ن=

 العبارات م

المتو االستجابات
سط 
الحس
 ابي

االنحر
اف 

عيارالم
 ي

إلى حد  نعم الترتيب
 ما

 ال

 % ك % ك % ك

معارف حول أسةةةاليو مواجهة الضةةةتوط التي تواجه لادة الجماعات  1
 المدرسية

1
2
0 

5
7 

8
7 

4
1 

2 1 2.56 0.51 3 

معارف حول كيفية اكتشاف القدرات القيادية لدى أعضاء الجماعات  2
 المدرسية

1
4
4 

6
8 

5
9 

2
8 

6 2.
9 

2.66 0.53 1 
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 العبارات م

المتو االستجابات
سط 
الحس
 ابي

االنحر
اف 

عيارالم
 ي

 نعم الترتيب
إلى حد 

 ال ما

 % ك % ك % ك

 رسيةاإللمام بأساليو تدعيم القدرات القيادية ألعضاء الجماعات المد 3
1
2
8 

6
1 

7
2 

3
4 

9 
4.
3 

2.57 0.57 2 

معلومات عن أساليو العقاو لقادة الجماعات المدرسية أمام أعضاء  4
 الجماعة

7
4 

3
5 

8
1 

3
8 

5
4 

2
5 

2.10 0.77 6 

في  معلومات عن أنواع تكنيكات منظور القوة التي يمكن اسةةتخدامها 5
 تنمية القدرات القيادية ألعضاء الجماعة المدرسية.  

9
4 

4
5 

8
8 

4
2 

2
7 

1
2 

2.32 0.69 5 

معارف حول كيفية استخدام العنف مع أعضاء الجماعات المعرللين  6
 ألنشطة الجماعات المدرسية.

5
2 

2
4 

9
2 

4
4 

6
5 

3
1 1.94 0.74 7 

جال معارف حول مبادئ الممارسةةةةةةةةة المهنية لمنظور القوة في الم 7
 المدرسي

1
0
4 

4
9 

8
3 

3
9 

2
2 

1
0 2.39 0.67 4 

 متوسط 0.51 2.36 

يوضح الجدول السابق أن المتطلبات المعرفية لممارسة تكنيكات منظور القوة لتنمية القدرات القيادية   ألعضاء الجماعات 
(، ومؤشرات 2.36ي )المدرسية كما يحددها أخصائيي العمل مع الجماعات المدرسية متوسط حيث بلغ المتوسط الحساب

ذلك وفقًا لترتيب المتوسط الحسابي: الترتيب األول معارف حول كيفية اكتشاف القدرات القيادية لدى أعضاء الجماعات 
( أن تنمية العناصر 2007(، وتتفق هذه النتيجة مع ما أشارت إليه دراسة الفرماوي )2.66المدرسية بمتوسط حسابي )

اكتشاف هؤالء الموهوبين وتنمية قدراتهم القيادية، يليه الترتيب الثاني اإللمام بأساليب  القيادية تتطلب من معارف حول
(، ثم الترتيب الثالث معارف حول أساليب 2.57تدعيم القدرات القيادية ألعضاء الجماعات المدرسية بمتوسط حسابي )
، يليه الترتيب الرابع معارف حول مبادئ (2.56مواجهة الضغوط التي تواجه قادة الجماعات المدرسية بمتوسط حسابي )
(، وجاء في الترتيب األخير معارف حول 2.39الممارسة المهنية لمنظور القوة في المجال المدرسي بمتوسط حسابي )

(، ويتفق ذلك مع أشارت إليه 1.94مبادئ الممارسة المهنية لمنظور القوة في المجال المدرسي بوسط وزني مرجح قدره )
إلى أهمية اإلعداد التعليمي لألخصائيين االجتماعيين على التكنيكات  Ketner & Bolinskey (2017) مندراسة كال 

المستحدثة والتى منها التدريب على الممارسة القائمة على تكنيكات منظور القوة، ولذلك يجب علي أخصائي العمل مع 
خل الحديثة التي تثري الطريقة ويستخدمها مع أعضاء الجماعات أن يكون ملما بالنماذج واالساليب والتكنيكات والمدا

 الجماعة المدرسية لتنمية قدراتهم القيادية.
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 المتطلبات المهارية: (2)

( يوضح المتطلبات المهارية لممارسة تكنيكات منظور القوة لتنمية القدرات القيادية   ألعضاء الجماعات 9جدول رقم )
 (209المدرسية                        )ن=

 العبارات م

المتو االستجابات
سط 
الحس
 ابي

االنحر
اف 
المعيار
 ي

إلى حد  نعم الترتيب
 ما

 ال

 % ك % ك % ك

1 
القةدرة على تةدريةو القةادة على إدارة الولةت داخةل اجتمةاعةات 

 الجماعات المدرسية.
1
6
0 

7
6 

4
4 

2
1 

5 2 2.74 0.49 2 

2 
ة الجماعات القدرة على بناء عاللات شةةةةةةخصةةةةةةية ناجحة مع لاد

 المدرسية.
1
6
3 

7
8 

3
3 

1
5 

1
3 

6 2.72 0.57 3 

3 
القدرة على اكتشاف أعضاء الجماعات المدرسية ذوي القدرات 

 القيادية.
1
0
0 

4
7 

9
2 

4
4 

1
7 

8 2.40 0.63 7 

4 
القةدرة على تطبيق التكنيكةات المسةةةةةةةتحةدثةة في تنميةة القةدرات 

 القيادية ألعضاء الجماعات المدرسية.
1
6
4 

7
8 

3
7 

1
7 

8 
3.
8 

2.75 0.51 1 

5 
القةةدرة على مواجهةةة األزمةةات التي تتعرا لهةةا الجمةةاعةةات 

 المدرسية
1
2
1 

5
7 

8
3 

3
9 

5 
2.
4 

2.56 0.54 5 

6 
القدرة على السةةةةةةةيطرة على السةةةةةةةلوكيات المعرللة ألنشةةةةةةةطة 

 الجماعات المدرسية.
1
1
7 

5
6 

8
6 

4
1 6 

2.
9 2.53 0.55 6 

7 
الجماعات القدرة على اسةةةةةةةتثمار القدرات القيادية ألعضةةةةةةةةاء 

 المدرسية في خدمة البيئة
1
2
3 

5
8 

8
2 

3
9 4 

1.
9 2.57 0.53 4 

 متوسط 0.59 2.48 

يوضح الجدول السابق أن المتطلبات المهارية لممارسة تكنيكات منظور القوة لتنمية القدرات القيادية ألعضاء الجماعات 
(، ومؤشرات 2.48بلغ المتوسط الحسابي ) المدرسية كما يحددها أخصائيي العمل مع الجماعات المدرسية متوسط حيث

ذلك وفقًا لترتيب المتوسط الحسابي: الترتيب األول القدرة على تطبيق التكنيكات المستحدثة في تنمية القدرات القيادية 
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خل (. يليه الترتيب الثاني القدرة على تدريب القادة على إدارة الوقت دا2.75ألعضاء الجماعات المدرسية بمتوسط حسابي )
(، ثم الترتيب الثالث القدرة على بناء عالقات شخصية ناجحة مع 2.47اجتماعات الجماعات المدرسية بمتوسط حسابي )

(، يليه الترتيب الرابع القدرة على استثمار القدرات القيادية ألعضاء 2.72قادة الجماعات المدرسية بمتوسط حسابي )
(، وجاء في الترتيب األخير القدرة على اكتشاف أعضاء 2.57ابي )الجماعات المدرسية في خدمة البيئة بمتوسط حس

(، ويتفق ذلك مع ما أشارت له دراسة الفرماوي 2.40الجماعات المدرسية ذوي القدرات القيادية بوسط وزني مرجح قدره )
في اكتشاف هؤالء ( أن تنمية العناصر القيادية تتطلب من المتخصصين واألخصائيين االجتماعيين توافر المهارة 2007)

( إلي أهمية االستعانة بمتخصصين لتنمية 2014الموهوبين وتنمية قدراتهم القيادية، وفي هذا السياق أشارت دراسة اللمكي )
القدرات القيادية لدى الشباب للمشاركة الفعالة في بناء المجتمع ولعل هذه النتائج في مجملها تتفق مع ما أشارت إليه 

إلي أن ممارسة تكنيكات منظور القوة تحتاج إلي متطلبات مهارية في ممارسين الخدمة   Michael (2018)دراسة
 االجتماعية.

 

 المتطلبات التدريبية: (3)

( يوضح المتطلبات التدريبية لممارسة تكنيكات منظور القوة لتنمية القدرات القيادية   ألعضاء 10جدول رقم )
 (209الجماعات المدرسية                      )ن=

 العبارات م

المتو االستجابات
سط 
الحس
 ابي

االنحر
اف 
المعيار
 ي

 نعم الترتيب
إلى حد 

 ما
 ال

 % ك % ك % ك

1 
تحديد االحتياجات التدريبية ألخصةةةةةةةائي العمل مع الجماعات  

الالزمةةةةة لتطبيق تكنيكةةةةات منظور القوة مع الجمةةةةاعةةةةات 

 .المدرسية

1
2
7 

6
0 

6
8 

3
2 

1
4 

6 2.54 0.62 2 

وضةةةةةةةع خطة لتدريو أخصةةةةةةةةائي العمل مع الجماعات على  2
 ممارسة تكنيكات منظور القوة لتنمية القدرات القيادية

1
3
5 

6
4 

6
5 

3
1 

9 4 2.60 0.57 1 

توفير اإلمكانيات الالزمة لتدريو االخصةةةةةةائيين على تكنيكات  3
 منظور القوة في العمل مع الجماعات المدرسية

1
1
7 

5
6 

7
6 

3
6 

1
6 7 2.48 0.63 3 

4 
التدريو على اسةةةتخدام القوة مع القادة السةةةلبين في اجتماعات  

 .الجماعات المدرسية
8
9 

4
2 

9
7 

4
6 

2
3 

1
1 

2.32 0.66 4 

االسةةتعانة باألكاديميين لتدريو اخصةةائيي العمل مع الجماعات  5
 على استخدام التكنيكات المستحدثة مع الجماعات المدرسية.

1
3
7 

6
5 

6
1 

2
9 

1
1 

5 2.60 0.58 1 
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 العبارات م

المتو االستجابات
سط 
الحس
 ابي

االنحر
اف 
المعيار
 ي

إلى حد  نعم الترتيب
 ما

 ال

 % ك % ك % ك

خصةةيو ولت للتدريو على ممارسةةة تكنيكات منظور القوة ت  6
 مع الجماعات المدرسية بعد انتهاء اليوم الدراسي

1
0
6 

5
0 

6
9 

3
3 

3
4 

1
6 2.34 0.74 3 

 مرتفع 0.6 2.61 

يوضح الجدول السابق أن المتطلبات التدريبية لممارسة تكنيكات منظور القوة لتنمية القدرات القيادية ألعضاء الجماعات 
(، ومؤشرات ذلك 2.61درسية كما يحددها أخصائيي العمل مع الجماعات المدرسية مرتفع حيث بلغ المتوسط الحسابي )الم

وفقًا لترتيب المتوسط الحسابي: الترتيب األول وضع خطة لتدريب أخصائي العمل مع الجماعات على ممارسة تكنيكات 
كاديميين لتدريب اخصائيي العمل مع الجماعات على استخدام التكنيكات منظور القوة لتنمية القدرات القيادية، واالستعانة باأل

(. يليه الترتيب الثاني تحديد االحتياجات التدريبية ألخصائي 2.60المستحدثة مع الجماعات المدرسية بمتوسط حسابي )
(، ثم الترتيب 2.37بي )العمل مع الجماعات الالزمة لتطبيق تكنيكات منظور القوة مع الجماعات المدرسية بمتوسط حسا

الثالث توفير اإلمكانيات الالزمة لتدريب االخصائيين على تكنيكات منظور القوة في العمل مع الجماعات المدرسية، 
وتخصيص وقت للتدريب على ممارسة تكنيكات منظور القوة مع الجماعات المدرسية بعد انتهاء اليوم الدراسي بمتوسط 

تيب األخير التدريب على استخدام القوة مع القادة السلبين في اجتماعات الجماعات المدرسية (، وجاء في التر 2.34حسابي )
إلي مجموعة من العوامل  Michael (2018)( وتتفق هذه النتائج في مجملها مع دراسة 2.32بوسط وزني مرجح قدره )

 Ketner القوة، واتفقت معها دراسة كال منالتي تدعم تطبيق منظور القوة مع العمالء أهمها التدريب على ممارسة منظور 
& Bolinskey (2017)  التي أكدت على أهمية اإلعداد التعليمي وتدريب األخصائيين االجتماعيين على التكنيكات

 المستحدثة للعمل الميداني بكفاءة والتى منها التدريب على الممارسة القائمة على تكنيكات منظور القوة. 
 المتطلبات القيمية: (4)

( يوضح المتطلبات القيمية لممارسة تكنيكات منظور القوة لتنمية القدرات القيادية              11جدول رقم )
 (209ألعضاء الجماعات المدرسية                      )ن=

 العبارات م

المتو االستجابات
سط 
الحس
 ابي

االنحرا
ف 

المعيار
 ي

 نعم الترتيب
إلى حد 

 ما
 ال

 % ك % ك % ك

1 
تجنو أي صةةةةورة من صةةةةور الضةةةةتط على لادة الجماعات  

 .المدرسية

1
2
9 

6
1 

7
5 

3
5 

5 2 2.59 0.53 4 

2 
تقبل الهدايا العينية من لادة الجماعات حتى ال تتوتر العاللة 

 بين أخصائي العمل مع الجماعات والقادة.
2
5 

1
2 

5
0 

2
3 

1
3
4 

6
4 

1.48 0.70 8 
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 العبارات م

المتو االستجابات
سط 
الحس
 ابي

االنحرا
ف 

المعيار
 ي

 نعم الترتيب
إلى حد 

 ما
 ال

 % ك % ك % ك

3 
المنالشةةةةةةةةة في اجتماعات  منح القوة لجميع األعضةةةةةةةةاء أثناء

الجماعات المدرسةةةةةةةية على اعتبار ان جميعهم لديهم لدرات 
 ليادية.

2
0
1 

9
6 

7 3 1 5 2.96 0.22 1 

4 
التعاطف في اتخاذ القرارات يجعل لادة الجماعات المدرسةةةةةية 

 يثقون في أخصائي العمل مع الجماعات
5
2 

2
4 

8
8 

4
2 

6
9 

3
3 

1.92 0.75 7 

5 
ة لديهم من القدرات التي تجعلهم التأكيد على أعضةةةةةاء الجماع

 لادرون على التتيير.

1
2
2 

5
8 

8
1 

3
8 

6 2 2.56 0.55 5 

6 
موافقةةة أخصةةةةةةةةةائي العمةةل مع الجمةةاعةةات لرأي القةةادة في 
االجتماعات مما يجعل أعضةةةةةاء الجماعة المدرسةةةةةية يوافقون 

 على ما يقوله القائد.

1
0
7 

5
1 

8
4 

4
0 

1
8 

8 2.43 0.64 6 

7 
لجماعات المدرسةةةةية الختيار القائد اتاحة الفرصةةةةة ألعضةةةةاء ا

 المناسو.

1
8
0 

8
6 

2
7 

1
2 

2 1 2.85 0.38 3 

8 
التركيز على نواحي الضةةةةةةةعف في أعضةةةةةةةةةةاء الجمةةةاعةةةات 

 المدرسية.

1
3
2 

6
3 

6
1 

2
9 

1
6 

7 2.56 0.63 5 

9 
التةأكيةد على أن أعضةةةةةةةةاء الجمةاعةة لةديهم من القةدرات التي 

 .تؤهلهم للتتلو على الصعوبات

1
7
9 

8
5 

3
0 

1
4 

0 0 2.86 0.35 2 

 متوسط 0.53 2.47 

يوضح الجدول السابق أن المتطلبات القيمية لممارسة تكنيكات منظور القوة لتنمية القدرات القيادية ألعضاء الجماعات 
(، ومؤشرات 2.47المدرسية كما يحددها أخصائيي العمل مع الجماعات المدرسية متوسط حيث بلغ المتوسط الحسابي )

لمتوسط الحسابي: الترتيب األول منح القوة لجميع األعضاء أثناء المناقشة في اجتماعات الجماعات ذلك وفقًا لترتيب ا
( ويتفق هذا المؤشر مع دراسة كال من  2.96المدرسية على اعتبار ان جميعهم لديهم قدرات قيادية بمتوسط حسابي )

(Omar, Jordi (2014  ز عملية التعليم لدى الطالب الجامعي واألداء أنه يمكن باستخدام تكنيكات منظور القوة أن تعز
التحصيلي والمهني المستقبلي لديهم، يليه الترتيب الثاني التأكيد على أن أعضاء الجماعة لديهم من القدرات التي تؤهلهم 

يار (، ثم الترتيب الثالث اتاحة الفرصة ألعضاء الجماعات المدرسية الخت2.86للتغلب على الصعوبات بمتوسط حسابي )
(، وجاء في الترتيب األخير تقبل الهدايا العينية من قادة الجماعات حتى ال تتوتر 2.85القائد المناسب بمتوسط حسابي )

(. وتتفق هذه النتائج مع ما أشارت اليه 1.48العالقة بين أخصائي العمل مع الجماعات والقادة بوسط وزني مرجح قدره )
والتي أكدت على أهمية التركيز على جوانب القوة لدى  Ruch; Gander, Wagner, Giuliani (2019)دراسة كال من 

عضو الجماعة والتي تسمح بمساعدته على تحمل المسؤولية والقدرة على اتخاذ القرار في المواقف المختلفة فأخصائي 
لتي تمكنهم من اتخاذ القرار العمل مع الجماعات البد أن يعرف أن لألعضاء جوانب القوة لديهم ولديهم الخبرات والمهارات ا

الصائب، وأن دوره كأخصائي جماعة ينبغي أن يركز على تدعيم مصادر القوة لدى العضو ومواجهة جوانب الضعف، 
التركيز على نواحي الضعف في أعضاء وبالرغم من رؤية أخصائيي العمل مع الجماعات ان من المتطلبات القيمية 

ؤشر يختلف مع ما يرتكز عليه منظور القوة والذي يؤكد على أهمية التركيز على النواحي الجماعات المدرسية اال ان هذا الم
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على أهمية  Ann, Charles, Patrick and Walter (2019)القوة لدى أعضاء الجماعة حيث أكدت دراسة كال من 
ص على استعادة قدر من القوة التركيز على الصفات والسمات اإليجابية باستخدام تكنيكات منظور القوة لمساعدة األشخا

مؤكدة على أهمية تطبيق أساليب  Alex (2019)الشخصية في حياتهم في جميع مجاالت الممارسة ، واتفقت معها دراسة 
منظور القوة في التركيز على نقاط القوة، واالعتراف باستقاللية األفراد وتمكينهم من اتخاذ القرارات ووضع أولويات 

فعالية منظور القوة في ممارسة العمل االجتماعي  Lee (2019)الحلول المناسبة، وأوضحت دراسة  الحتياجاتهم وتصميم
 في التحول من التركيز على مشاكل العميل إلى التركيز على قدرات العميل وإمكانياته في النمو واحداث التغير.

ممارسة تكنيكات منظور القوة في تنمية المحور الثالث: بعد الصعوبات التي تواجه أخصائي العمل مع الجماعات في 
 القدرات القيادية ألعضاء الجماعات المدرسية:

( يوضح الصعوبات التي تواجه أخصائي العمل مع الجماعات في ممارسة تكنيكات منظور القوة لتنمية 12جدول رقم )
 (209القدرات القيادية ألعضاء الجماعات المدرسية                      )ن=

 باراتالع م

المتو االستجابات
سط 
الحس
 ابي

االنحر
اف 
المعيار
 ي

 نعم الترتيب
إلى حد 

 ما
 ال

 % ك % ك % ك

 .عدم دراسة تكنيكات منظور القوة في مرحلة البكالوريوس 1
1
1
5 

5
5 

6
5 

3
1 

2
9 

1
3 

2.41 0.72 4 

عةةدم التةةدريةةو على تطبيق تكنيكةةات منظور القوة في تنميةةة  2
 ألعضاء الجماعات المدرسية القدرات القيادية

1
1
7 

5
6 

6
8 

3
2 

2
4 

1
1 2.44 0.69 3 

نقو الخبرة لةةدى بعا الموجهين فيمةةا يتعلق بةةالتكنيكةةات  3
 المستحدثة في العمل مع الجماعات المدرسية.

1
1
4 

5
4 

7
7 

3
6 

1
8 8 2.46 0.65 2 

4 
عدم اطالع أخصةةةةةةةةائيي العمل مع الجماعات على الكتابات 

لمسةةةةةةةتحةةدثةةة للعمةةل مع الجمةةاعةةات التي تتعلق بةةالتكنيكةةات ا
 المدرسية.

1
1
0 

5
2 

8
0 

3
8 

1
9 9 2.44 0.65 3 

صعوبة توظيف تكنيكات منظور القوة مع أعضاء الجماعات  5
 المدرسية.

8
2 

3
9 

1
1
3 

5
4 

1
4 6 2.33 0.59 5 

ضةةةةةةةعف الدافعية لدى أخصةةةةةةةةائيي العمل مع الجماعات في  6
 ممارسة تكنيكات مستحدثة.

9
1 

4
3 

8
6 

4
1 

3
2 

1
5 2.28 0.71 6 
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 باراتالع م

المتو االستجابات
سط 
الحس
 ابي

االنحر
اف 
المعيار
 ي

إلى حد  نعم الترتيب
 ما

 ال

 % ك % ك % ك

تركيز الةدورات التةدريبيةة على موضةةةةةةةوعةات تقليةديةة دون  7
 التطرق للتكنيكات المستحدثة.

1
3
5 

6
4 

5
8 

2
7 

1
6 7 2.57 0.63 1 

ضةةعف العاللة بين أخصةةائي العمل مع الجماعات وأعضةةاء  8
 الجماعات المدرسية.

5
7 

2
7 

9
0 

4
3 

6
2 

2
9 

1.98 0.75 7 

 متوسط 0.44 2.38 

الصعوبات التي تواجه أخصائي العمل مع الجماعات في ممارسة تكنيكات منظور القوة لتنمية  يوضح الجدول السابق أن
القدرات القيادية ألعضاء الجماعات المدرسية كما يحددها أخصائيي العمل مع الجماعات المدرسية متوسط حيث بلغ 

يب األول تركيز الدورات التدريبية على (، ومؤشرات ذلك وفقًا لترتيب المتوسط الحسابي: الترت2.38المتوسط الحسابي )
(، يليه الترتيب الثاني نقص الخبرة لدى بعض 2.57موضوعات تقليدية دون التطرق للتكنيكات المستحدثة بمتوسط حسابي )

(، ثم الترتيب الثالث 2.46الموجهين فيما يتعلق بالتكنيكات المستحدثة في العمل مع الجماعات المدرسية بمتوسط حسابي )
م اطالع أخصائيي العمل مع الجماعات على الكتابات التي تتعلق بالتكنيكات المستحدثة للعمل مع الجماعات المدرسية عد

(، ثم الترتيب الرابع عدم دراسة تكنيكات منظور القوة في مرحلة البكالوريوس بمتوسط حسابي 2.44بمتوسط حسابي )
أخصائيي العمل مع الجماعات في ممارسة تكنيكات مستحدثة  (، وجاء في الترتيب األخير ضعف الدافعية لدى2.41)

(، وبالرغم من تأكيد العديد من الدراسات على أهمية استخدام تكنيكات متعددة لتنمية القدرات 2.28بوسط وزني مرجح قدره )
ة لتنمية الشخصية ( التي اكدت على اهمية استخدام أساليب وتكنيكات متعدد2015القيادية والتي منها دراسة الشهراني )

القيادية ومساعدة القائد على اتخاذ القرارات اال اننا نجد أخصائيي العمل مع الجماعات يأكدون على تقليدية الدورات 
أوضحت أن استخدام تكنيكات منظور القوة أدت مساعدة  Maurice (2014)التدريبية التي تقدم لهم، وكذلك  دراسة  

ة االندماج االجتماعي، والتفاعل واالتصال، والتعبير عن ذواتهم بالتركيز على نقاط القوة كبار السن على التغيير، وزياد
 اإليجابية لديهم. 
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المحور الرابع: بعد المقترحات الالزمة لتفعيل ممارسة أخصائي العمل مع الجماعات لتكنيكات منظور القوة في تنمية 
 القدرات القيادية ألعضاء الجماعات المدرسية:

( يوضح المقترحات الالزمة لتفعيل ممارسة أخصائي العمل مع الجماعات لتكنيكات منظور القوة لتنمية 13رقم )جدول 
 (209القدرات القيادية ألعضاء الجماعات المدرسية                      )ن=

 العبارات م

المتو االستجابات
سط 
الحس
 ابي

االنحرا
ف 

المعيار
 ي

 نعم الترتيب
إلى حد 

 ما
 ال

 % ك % ك % ك

 دراسة االحتياجات التدريبية ألخصائي العمل مع الجماعات المدرسية.  1
1
8
8 

9
0 

1
8 

8 3 1 2.89 0.36 1 

2 
عقد ورش عمل عن كيفية تطبيق تكنيكات منظور القوة مع أعضةةةةةةةةاء 

 الجماعات المدرسية.

1
7
2 

8
2 

3
1 

1
4 

6 2 2.79 0.47 6 

3 
قوة مع الجماعات المدرسةةةةةةية تضةةةةةةمين طرق تطبيق تكنيكات منظور ال

 ضمن خطة التربية االجتماعية

1
6
0 

7
6 

4
6 

2
2 

3 1 2.75 0.46 7 

4 
حث اخصةةةةةةةةائيي العمل مع الجماعات على حضةةةةةةةور اللقاءات العلمية 

 لإلطالع على التكنيكات المستحدثة في العمل مع الجماعات المدرسية

1
7
6 

8
4 

3
1 

1
4 

2 1 2.83 0.39 2 

5 
للتعرف على التكنيكات المسةةةةةةتحدثة للممارسةةةةةة التعاون مع األكاديميين 

 المهنية مع أعضاء الجماعات المدرسية

1
7
6 

8
4 

2
8 

1
3 

5 2 2.82 0.44 3 

6 
إعداد برنامج تدريبي حول تكنيكات منظور القوة مع أعضةةةةةةاء الجماعة 

 المدرسية.

1
7
3 

8
2 

3
1 

1
4 

5 2 2.80 0.45 5 

7 
لدورات  المرتبطة الزام أخصةةةةةةةةائيي العمل مع الجماعات بحضةةةةةةةور ا

 بالتكنيكات المستحدثة في العمل مع الجماعات المدرسية كشرط للترلي

1
3
5 

6
4 

4
4 

2
1 

3
0 

1
4 

2.50 0.73 9 

8 
االطالع على المراجع العلميةة المرتبطةة بتطبيق تكنيكةات منظور القوة 

 في في المجال المدرسي. 

1
5
0 

7
1 

5
2 

2
4 

7 3 2.68 0.53 8 

9 
قديم عدد من البحوث العلمية المتعلقة الزام االخصةةةةةةائيين االجتماعيين بت

 باستخدام التكنيكات الحديثة مع الجماعات المدرسية كشرط للترلي.
9
5 

4
5 

6
9 

3
3 

4
5 

2
1 

2.24 0.78 10 

1
0 

تحديث النشةةةةرات التوجيهية الموجهة لئخصةةةةائيين لتتضةةةةمن التكنيكات 
 المستحدثة في العمل مع الجماعات المدرسية

1
7
1 

8
1 

3
6 

1
7 

2 1 2.81 0.41 4 

1
1 

الحرو على التقويم الةةذاتي للعمةةل المهني مع أعضةةةةةةةةةاء الجمةةاعةةات 
 المدرسية 

1
6
7 

7
9 

4
0 

1
9 

2 1 2.79 0.43 6 

 مرتفع 0.30 2.71 

يوضح الجدول السابق أن المقترحات الالزمة لتفعيل ممارسة أخصائي العمل مع الجماعات لتكنيكات منظور القوة لتنمية 
جماعات المدرسية كما يحددها أخصائيي العمل مع الجماعات المدرسية مرتفع حيث بلغ المتوسط القدرات القيادية ألعضاء ال

(، ومؤشرات ذلك وفقًا لترتيب المتوسط الحسابي: الترتيب األول دراسة االحتياجات التدريبية ألخصائي 2.71الحسابي )
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ني حث اخصائيي العمل مع الجماعات على (، يليه الترتيب الثا2.89العمل مع الجماعات المدرسية بمتوسط حسابي )
(، 2.83حضور اللقاءات العلمية لالطالع على التكنيكات المستحدثة في العمل مع الجماعات المدرسية بمتوسط حسابي )

ثم الترتيب الثالث التعاون مع األكاديميين للتعرف على التكنيكات المستحدثة للممارسة المهنية مع أعضاء الجماعات 
(، ثم الترتيب الرابع تحديث النشرات التوجيهية الموجهة لألخصائيين لتتضمن التكنيكات 2.82بمتوسط حسابي ) المدرسية

( ويتفق هذا مع مقترح كال من وأوضحت دراسة حسن 2.81المستحدثة في العمل مع الجماعات المدرسية بمتوسط حسابي )
وير وتحديث أدلة للتعامل بفاعلية في المواقف المختلفة، ( في حاجة أخصائيي العمل مع الجماعات المستمرة لتط2010)

( أن هناك حاجة لتوافر أدلة لألخصائيين االجتماعيين على استخدام التكنيكات والمداخل المستحدثة 2017ودراسة الطايفي )
ي الترتيب األخير والتي منها استخدام منظور القوة في الخدمة االجتماعية للمساهمة في استثمار قدرات العميل، وجاء ف

الزام أخصائيي العمل مع الجماعات المدرسية بتقديم عدد من البحوث العلمية المتعلقة باستخدام التكنيكات الحديثة مع 
( وعلى الرغم من أهمية مقترح تحفيز أخصائيي العمل 2.24الجماعات المدرسية كشرط للترقي بوسط وزني مرجح قدره )

( بأهمية 2015تتعلق باستخدام تكنيكات مستحدثة وهذا ما أوصت به دراسة الحسيني )مع الجماعات على اجراء بحوث 
تحفيز العاملين بالمدرسة على إجراء البحوث العلمية الخاصة بتنمية الجدارات القيادية اال ان أخصائيي العمل مع الجماعات 

 يرون انها اخر مقترح يمكن التفكير فيه.
 

 بار فروض البحث:المحور الخامس: اخت
متطلبات ممارســـــــة أخصـــــــائي العمل مع الجماعات اختبار الفرض األول للبحث: " من المتوقع أن يكون مســـــــتوط  (1)

 متوسطًا": لتكنيكات منظور القوة في تنمية القدرات القيادية ألعضاء الجماعات المدرسية

العمل مع الجماعات لتكنيكات منظور ممارسة أخصائي لالمتطلبات الواجب توافرها ( يوضح مستوط 14جدول رقم )
 ككل القوة في تنمية القدرات القيادية ألعضاء الجماعات المدرسية

 (209)ن=

المتوسط  المتطلبات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الترتيب المستوط 

 4 متوسط 0.51 2.36 المتطلبات المعرفية 1
 2 متوسط 0.59 2.48 المتطلبات المهارية 2
 1 مرتفع 0.6 2.61 التدريبية المتطلبات 3
 3 متوسط 0.53 2.47 المتطلبات القيمية 4

 مستوط متوسط  0.55 2.48 متطلبات ممارسة تكنيكات منظور القوة ككل

 يوضح الجدول السابق أن:
لممارســــة تكنيكات منظور القوة في تنمية القدرات القيادية ألعضــــاء الجماعات المتطلبات الواجب توافرها مســــتوى 

(، 2.48ككل كما يحددها أخصــــائيي العمل مع الجماعات المدرســــية متوســــط حيث بلغ المتوســــط الحســــابي ) لمدرســــية".ا
(. يليه الترتيب 2.61ومؤشــرات ذلك وفقًا لترتيب المتوســط الحســابي: الترتيب األول المتطلبات التدريبية بمتوســط حســابي )

(، يليه 2.47م الترتيب الثالث المتطلبات القيمية بمتوســط حســابي )(، ث2.48الثاني المتطلبات المهارية بمتوســط حســابي )
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( إلي أهمية 2002دراســــة مصــــطفى )( بالرغم مما أشــــارت له 2.36الترتيب الرابع المتطلبات المعرفية بمتوســــط حســــابي )
ماعات وأهمية اســتخدام الحاجة لتوافر متطلبات معرفية، ومهارية، وقيمية، وتدرييية للممارســة المهنية لطريقة العمل مع الج

" من المتوقع مما يجعلنا نقبل الفرض األول للدراســـة والذي مؤداه اســـتراتيجيات ومهارات جديدة تواكب احتياجات الســـوق، 
متطلبات ممارســــة أخصــــائي العمل مع الجماعات لتكنيكات منظور القوة في تنمية القدرات القيادية أن يكون مســــتوط 

 .متوسطًا" ألعضاء الجماعات المدرسية
اختبار الفرض الثاني للبحث: " توجد عالقة دالة إحصـــــائيًا بين بعت المت يرات الديموجرافية ألخصـــــائيي العمل مع  (2)

الجماعات وتحديدهم للمتطلبات الواجب توافرها لممارســــة تكنيكات منظور القوة في تنمية القدرات القيادية ألعضــــاء 
 الجماعات المدرسية".

بعت المت يرات الديموجرافية لألخصائيي العمل مع الجماعات وتحديدهم العالقة بين ( يوضح 15جدول رقم )
 للمتطلبات الواجب توافرها لممارسة تكنيكات منظور القوة في تنمية القدرات القيادية ألعضاء   الجماعات المدرسية".

 (209)ن=                               
 ممارسة تكنيكات منظور القوةمتطلبات  المتغيرات الديموجرافية م

 المعامل
 المستخدم

 قيمته
 المعامل

 الداللة

 غير دال 18.721 2كا النوع 1

 ** 0.502 جاما السن 2

 غير دال 16.884 2كا محل اإلقامة 3

 ** 0.572 جاما المؤهل العلمي 4

 ** 0.849 جاما عدد سنوات الخبرة في مجال العمل 5

 (0.05* معنوي عند )                                (    0.01** معنوي عند )
 يوضح الجدول السابق أن:

( بين سن أخصائيي العمل مع الجماعات وتحديدهم 0.01توجد عالقة طردية دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية ) -
الجمـاعات  للمتطلبـات الواجب توافرها لممـارســــــــــــــة تكنيكـات منظور القوة في تنميـة القـدرات القيـادية ألعضــــــــــــــاء

المدرسـية، بمعنى أنه كلما ارتفع سـن أخصـائيي العمل مع الجماعات المدرسـية ارتفع تحديدهم للمتطلبات الواجب 
 توافرها لممارسة تكنيكات منظور القوة في تنمية القدرات القيادية ألعضاء الجماعات المدرسية".

ن المؤهل العلمي ألخصـــــــــــــائيي العمل مع ( بي0.01توجد عالقة طردية دالة إحصـــــــــــــائيًا عند مســـــــــــــتوى معنوية ) -
الجمــاعــات وتحــديــدهم للمتطلبــات الواجــب توافرهــا لممــارســـــــــــــــة تكنيكــات منظور القوة في تنميــة القــدرات القيــاديـة 
ألعضــــاء الجماعات المدرســــية، بمعنى أنه كلما ارتفع المســــتوى التعليمي ألخصــــائيي العمل مع الجماعات ارتفع 

فرها لممارسـة تكنيكات منظور القوة في تنمية القدرات القيادية ألعضـاء الجماعات تحديدهم للمتطلبات الواجب توا
 المدرسية.

( بين عدد ســـــــنوات خبرة ألخصـــــــائيي العمل مع 0.01توجد عالقة طردية دالة إحصـــــــائيًا عند مســـــــتوى معنوية ) -
القوة في تنمية القدرات الجماعات في مجال العمل وتحديدهم للمتطلبات الواجب توافرها لممارسة تكنيكات منظور 

القيادية ألعضــاء الجماعات المدرســية، بمعنى أنه كلما زادت عدد ســنوات خبرة ألخصــائيي العمل مع الجماعات 
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في مجال العمل ارتفع تحديدهم للمتطلبات الواجب توافرها لممارســــــــــــــة تكنيكات منظور القوة في تنمية القدرات 
 القيادية ألعضاء الجماعات المدرسية.

توجد عالقة دالة إحصــــــــــــــائيًا بين بعض المتغيرات الديموجرافية ألخصــــــــــــــائيي العمل مع الجماعات وتحديدهم ال  -
للمتطلبـات الواجب توافرها لممـارســــــــــــــة تكنيكـات منظور القوة في تنميـة القـدرات القيـادية ألعضــــــــــــــاء الجمـاعات 

منظور القوة في تنمية القدرات  المدرســــــــــــــية، وهذا يعني أن تحديد المتطلبات الواجب توافرها لممارســــــــــــــة تكنيكات
القيادية ألعضـــــاء الجماعات المدرســـــية ال يختلف باختالف بعض المتغيرات الديموجرافية ألخصـــــائيي العمل مع 

 الجماعات )النوع، ومحل اإلقامة(.

ات " توجد عالقة دالة إحصــــائيًا بين بعت المت ير مما يجعلنا نقبل الفرض الثاني للدراســــة جزئيًا والذي م داه  -
الديموجرافية ألخصـــــائيي العمل مع الجماعات وتحديدهم للمتطلبات الواجب توافرها لممارســـــة تكنيكات منظور 

 القوة في تنمية القدرات القيادية ألعضاء الجماعات المدرسية".

 
ديدهم اختبار الفرض الثالث للبحث: " توجد عالقة دالة إحصـــــائيًا بين بعت المت يرات الديموجرافية ألخصـــــائيي وتح (3)

 للصعوبات التي تواجه ممارسة تكنيكات منظور القوة في تنمية القدرات القيادية ألعضاء الجماعات المدرسية".

( يوضح العالقة بين بعت المت يرات الديموجرافية ألخصائيي العمل مع الجماعات وتحديدهم 16جدول رقم )
القدرات القيادية ألعضاء الجماعات المدرسية       للصعوبات التي تواجه ممارسة تكنيكات منظور القوة في تنمية 

 (  209)ن=

 ككلالصعوبات  المت يرات الديموجرافية م

 المعامل
 المستخدم

 قيمته
 المعامل

 الداللة

 غير دال 49.993 2كا النوع 1
 ** 0.611 جاما السن 2
 غير دال 41.404 2كا محل اإلقامة 3
 ** 0.597 جاما الم هل العلمي 4
 ** 0.718 جاما عدد سنوات الخبرة في مجال العمل 5

 (0.05(                                    * معنوي عند )0.01** معنوي عند )
 

 يوضح الجدول السابق أن:
( بين سن أخصائيي العمل مع الجماعات وتحديدهم 0.01توجد عاللة طردية دالة إحصائياً عند مستوى معنوية ) -

واجه ممارسة تكنيكات منظور القوة في تنمية القدرات القيادية ألعضاء الجماعات المدرسية، للصعوبات التي ت
بمعنى أنه كلما ارتفع سن أخصائيي العمل مع الجماعات ارتفع تحديدهم للصعوبات التي تواجه ممارسة تكنيكات 

        منظور القوة في تنمية القدرات القيادية ألعضاء الجماعات المدرسية.
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( بين المؤهل العلمي ألخصائيي العمل مع الجماعات 0.01جد عاللة طردية دالة إحصائياً عند مستوى معنوية )تو -
وتحديدهم للصعوبات التي تواجه ممارسة تكنيكات منظور القوة في تنمية القدرات القيادية ألعضاء الجماعات 

مل مع الجماعات ارتفع تحديدهم للصعوبات المدرسية، بمعنى أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي ألخصائيي الع
 التي تواجه ممارسة تكنيكات منظور القوة في تنمية القدرات القيادية ألعضاء الجماعات المدرسية.

ً عند مستوى معنوية ) - ( بين عدد سنوات خبرة أخصائيي العمل مع 0.01توجد عاللة طردية دالة إحصائيا
ة تكنيكات منظور القوة في تنمية القدرات القيادية ألعضاء الجماعات الجماعات وتحديدهم للصعوبات التي ممارس

المدرسية، بمعنى أنه كلما زادت عدد سنوات خبرة أخصائيي العمل مع الجماعات ارتفع تحديدهم للصعوبات 
 التي تواجه ممارسة تكنيكات منظور القوة في تنمية القدرات القيادية ألعضاء الجماعات المدرسية.

ً بين بعا المتتيرات الديموجرافية ألخصائيي العمل مع الجماعات وتحديدهم ال توجد  - عاللة دالة إحصائيا
للصعوبات التي تواجه ممارسة تكنيكات منظور القوة في تنمية القدرات القيادية ألعضاء الجماعات المدرسية، 

نمية القدرات القيادية ألعضاء وهذا يعني أن تحديد الصعوبات التي تواجه ممارسة تكنيكات منظور القوة في ت
الجماعات المدرسية ال يختلف باختالف بعا المتتيرات الديموجرافية ألخصائيي العمل مع الجماعات )النوع، 

 ومحل اإللامة(.

ً بين بعا المتتيرات  - ً والذي مؤداه " توجد عاللة دالة إحصائيا مما يجعلنا نقبل الفرا الثالث للدراسة جزئيا
خصائيي وتحديدهم للصعوبات التي تواجه ممارسة تكنيكات منظور القوة في تنمية القدرات الديموجرافية أل

 القيادية ألعضاء الجماعات المدرسية".

اختبار الفرض الرابع للبحث: " توجد عالقة دالة إحصــــــائيًا بين بعت المت يرات الديموجرافية ألخصــــــائيي العمل مع  (4)
متطلبات ممارســـــة تكنيكات منظور القوة في تنمية القدرات القيادية ألعضـــــاء الجماعات وتحديدهم لمقترحات تفعيل 

 الجماعات المدرسية".

( يوضح العالقة بين بعت المت يرات الديموجرافية ألخصائيي العمل مع الجماعات وتحديدهم لمقترحات 17جدول رقم )
الجماعات المدرسية"                   تفعيل ممارسة تكنيكات منظور القوة في تنمية القدرات القيادية ألعضاء

 (  209)ن=

 ككلالمقترحات  المت يرات الديموجرافية م

 المعامل
 المستخدم

 قيمته
 المعامل

 الداللة

 غير دال 3.530 2كا النوع 1
 غير دال 0.119 جاما السن 2
 غير دال 4.228 2كا محل اإلقامة 3
 غير دال 0.045 جاما الم هل العلمي 4
 غير دال 0.155 جاما د سنوات الخبرة في مجال العملعد 5

 (0.05(                                       * معنوي عند )0.01** معنوي عند )
 يوضح الجدول السابق أن:

ال توجد عالقة دالة إحصـــــــــائيًا بين بعض المتغيرات الديموجرافية ألخصـــــــــائيي العمل مع الجماعات وتحديدهم 
يل ممارســــــة تكنيكات منظور القوة في تنمية القدرات القيادية ألعضــــــاء الجماعات المدرســــــية، وهذا يعني أن لمقترحات تفع

تحديد مقترحات تفعيل ممارســـــة تكنيكات منظور القوة في تنمية القدرات القيادية ألعضـــــاء الجماعات المدرســـــية ال يختلف 
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لجماعات )النوع، والســــن، ومحل اإلقامة، والمؤهل العلمي، باختالف بعض المتغيرات الديموجرافية ألخصــــائيي العمل مع ا
" توجد عالقة دالة إحصائيًا مما يجعلنا نرفت الفرض الرابع للدراسة والذي م داه وعدد سنوات الخبرة في مجال العمل(. 

كات منظور بين بعت المت يرات الديموجرافية ألخصــائيي العمل مع الجماعات وتحديدهم لمقترحات تفعيل ممارســة تكني
 القوة في تنمية القدرات القيادية ألعضاء الجماعات المدرسية"

 
تاسعًا: م شرات لبرنامج تدريبي لتفعيل متطلبات ممارسة أخصائي العمل مع الجماعات لتكنيكات منظور القوة في تنمية 

 القدرات القيادية ألعضاء الجماعات المدرسية:
الباحثة وتم تطبيقه على أخصائيي العمل مع الجماعات بمدارس المرحلة الثانوية  رتهبناًء على البحث الميداني التي أج     

للوصول لمؤشرات لبرنامج  بني سويف، تم التوصل للعديد من النتائج حاولت الباحثة رصدها واالستناد إليها بمحافظة
في تنمية القدرات القيادية ألعضاء  لتكنيكات منظور القوة تدريبي لتفعيل متطلبات ممارسة أخصائي العمل مع الجماعات

     يلي مجموعة من المحكات التى تم وضع البرنامج التدريبي في ضوئها: الجماعات المدرسية وفيما
 التدريبي: أسس بناء البرنامج (1-9)

دريبي وهى من األسس والركائز التي يمكن اإلستفادة منها في تطبيق البرنامج الت يعتمد بناء البرنامج التدريبي على مجموعة
 يلي: ما

 البحوث والدراسات السابقة الدراسات السابقة التي أجريت على منظور  اإلستفادة من النتائج التي أجمعت عليها
في بناء البرنامج  القدرات القيادية والتي يمكن في إطارها تحديد التكنيكات التي يمكن أن يستفاد منها القوة، وعلى

 الجماعات المدرسية. لتنمية القدرات القيادية ألعضاءالتدريبي لممارسة منظور القوة 

 والقيادات واألكاديميين في طريقة العمل مع الجماعات. الخبراء اإلستفادة من آراء 

 وطريقة العمل مع الجماعات فيما يتعلق بمنظور القوة. اإلطار النظري للخدمة االجتماعية عامة 

 ن نتائج أوضحت متطلبات ممارسة أخصائي العمل مع الجماعات عنه م النتائج الحالية لهذا البحث وما أسفرت
 في تنمية القدرات القيادية ألعضاء الجماعات المدرسية. لتكنيكات منظور القوة

 بني عليها البرنامج التدريبي: المسلمات التي (2-9)

 بير من الطالب المجاالت التربوية واالجتماعية الذي يضم داخله عدد ك أهمية المجال المدرسي حيث أنه من أهم
  قدراتهم ليصبحوا قوة قادرة على دفع حركة التنمية في المجتمع. في حاجة لتنمية

 بأهمية تنمية القدرات القيادية  2030اإلنسانية واالجتماعية ورؤية مصر  االهتمام المتزايد في مختلف الدراسات
متطورة حتى  مع الجماعات على آلياتعلى البناء والتنمية يتطلب ضرورة إعداد أخصائيي العمل  لتكون قادرة

 تتمكن الممارسة المهنية من تحقيق أهدافها.
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 قوة عضو الجماعة وحقه في تقرير مصيره. فلسفة طريقة العمل مع الجماعات ترتكز على  

 العضو بالجماعة يحول دون فرض سيطرته عليه فهو يؤمن أنه  إيمان أخصائي العمل مع الجماعات وإمكانات
أو ضعفه فهو يتحمل مسؤولية حياته ولهذا فهو يتيح الفرصة أمام كل األعضاء  وة عضو الجماعةمهما كانت ق

 هذه المسؤولية. لممارسة

 التدريبي: أهداف البرنامج (3-9)

تفعيل متطلبات ممارسة تكنيكات منظور القوة في تنمية القدرات القيادية  ينطلق البرنامج التدريبي من هدف رئيس مؤداه 
 البد أن يتحقق مجموعة من األهداف الفرعية: ولكى يتحقق الهدف العام للبرنامج  المدرسية تألعضاء الجماعا

 .إعتماد فلسفة تنظيمية قائمة على تفعيل ممارسة تكنيكات منظور القوة مع أعضاء الجماعات المدرسية 

 ة العمل مع الجماعات تنظيم برامج تدريبية متنوعة في المجال المدرسي عن كيفية اإلستفادة من تكنكيات طريق
 المستحدثة عند العمل مع أعضاء الجماعات المدرسية.

 .إعداد أخصائيي العمل مع الجماعات المدرسية وفقا للمتطلبات المعرفية والتدريبية والمهارية والقيمية 

لتفعيل متطلبات ممارسة أخصائي العمل مع الجماعات لتكنيكات منظور القوة في  اإلجراءات المقترحة (4-9)
 القدرات القيادية ألعضاء الجماعات المدرسية: ميةتن

االستعانة بخبراء ومتخصصين من أساتذة الخدمة االجتماعية وطريقة العمل مع الجماعات لتدريب أخصائيي  -
 العمل مع الجماعات المدرسية على ممارسة تكنيكات منظور القوة مع الجماعات المدرسية.

الجماعات عن كيفية تطبيق تكنيكات منظور القوة مع أعضاء  ضرورة عقد ورش عمل ألخصائيي العمل مع -
 الجماعات المدرسية.

 ضرورة تضمين طرق تطبيق تكنيكات منظور القوة مع الجماعات المدرسية ضمن خطة التربية االجتماعية. -

عمل حث اخصائيي العمل مع الجماعات على حضور اللقاءات العلمية لالطالع على التكنيكات المستحدثة في ال -
 مع الجماعات المدرسية

إلزام اخصائيي العمل مع الجماعات بحضور الدورات التدريبية المرتبطة بالتكنيكات المستحدثة في العمل مع  -
 الجماعات المدرسية كشرط للترقي

حث أخصائيي العمل مع الجماعات على االطالع على المراجع العلمية المرتبطة بتطبيق تكنيكات منظور القوة  -
 المجال المدرسي. في في 
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إلزام االخصائيين االجتماعيين بتقديم عدد من البحوث العلمية المتعلقة باستخدام التكنيكات الحديثة مع الجماعات  -
 المدرسية كشرط للترقي.

 تحديث النشرات التوجيهية الموجهة لألخصائيين لتتضمن التكنيكات المستحدثة في العمل مع الجماعات المدرسية -

 العمل مع الجماعات على التقويم الذاتي للعمل المهني مع أعضاء الجماعات المدرسية.حث أخصائيي  -

ضرورة تحديث مقررات العمل مع الجماعات بحيث تتضمن تكنيكات ومداخل مستحدثة للممارسة المهنية للعمل  -
 مع الجماعات.

كنيكات منظور القوة توفيرها لتفعيل متطلبات ممارسة أخصائي العمل مع الجماعات لت الشروط الواجب (5-9)
 تنمية القدرات القيادية ألعضاء الجماعات المدرسية: في

 .إتاحة الوقت المناسب لتدريب أخصائيي العمل مع الجماعات على تكنيكات منظور القوة 

  توفير قاعات مناسبة للتدريب بإدارة بني سويف التعليمية كإدارة مركزية تسمح بتواجد جميع أخصائيي العمل مع
 ات بمحافظة بني سويف.الجماع

 .اإلعالن عن مواعيد تنفيذ البرنامج التدريبي على صفحات توجيه التربية االجتماعية 

 .إعداد دليل موجة ألخصائيي العمل مع الجماعات يتضمن تكنيكات منظور القوة 

 دريب على حث أخصائيي العمل مع الجماعات على حضور الندوات وورش العمل والدورات التدريبية الخاصة بالت
 تكنيكات منظور القوة. 

 البرنامج التدريبي: متطلبات تحقيق (6-9)

مجموعة من المتطلبات التي تتفق ومقومات  لكي يتم تحقيق البرنامج التدريبي في الواقع الميداني يتحتم التركيز على    
 ومنها ما يلي: الممارسة المهنية لطريقة العمل مع الجماعات

 بها تزويد أخصائيي العمل مع الجماعات بمعارف حول ماهية تكنيكات منظور القوة،  المتطلبات المعرفية: ويقصد
 والمبادئ الواجب االلتزام بها عند تطبيق تكنيكات منظور القوة، وفنيات تطبيقها مع أعضاء الجماعات المدرسية.

 يي العمل مع الجماعات في المتطلبات التدريبية: ويقصد بها استخدام أساليب تدريبية متنوعة لتنمية قدرة أخصائ
 كيفية تطبيق تكنيكات منظور القوة مع أعضاء الجماعات المدرسية.
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  المتطلبات المهارية: ويقصد بها تزويد أخصائيي العمل مع الجماعات بالعديد من المهارات المهنية المستحدثة
 والتي تؤهلهم لتطبيق تكنيكات منظور القوة مع أعضاء الجماعات المدرسية.

 طلبات القيمية: ويقصـــد بها إلمام أخصـــائيي العمل مع الجماعات المدرســـية بالعديد من الجوانب القيمية التي المت
 يجب االلتزام بها عند ممارسة تكنيكات منظور القوة مع أعضاء الجماعات المدرسية.

ات منظور القوة في ممارسة تكنيك (: يوضح م شرات لبرنامج تدريبي تنفيذي مقترح لتفعيل متطلبات18جدول رقم )
 تنمية القدرات القيادية ألعضاء الجماعات المدرسية:

 م
 النشاط

 الهدف
 القائمين على التنفيذ المستفيدين

الفترة 
 الزمنية

تمويل 
البرنامج 
 التدريبي

ندوة حول مفهوم   (1
تكنيكات منظور 
القوة، ومتطلبات 

 ممارستها.

استقبال أخصائيي العمل  -

 مع الجماعات.

نبكات التعريف بتك -

 منظور القوة.

أخصائيى 
العمل مع 

الجماعات 
المدرسية 
بالمرحلة 
الثانوية 

بمحافظة بني 
 سويف. 

  أساتذة

متخصصون في 

الخدمة 

االجتماعية 

وطريقة العمل مع 

 الجماعات.

  

خبراء من التربية 

االجتماعية 

مدربين ومؤهلين 

لتدريو أخصائيي 

العمل مع 

الجماعات 

 المدرسية.

يقترح أن 
يكون 

اك هن
برنامج 
تدريبي 

ينفذ خالل 
أسبوع 

 7بوالع 
أيام بوالع 

ساعات  5
في اليوم 

بإجمالي 
 ساعة  35

توجيه التربية 
االجتماعية 
 ببني سويف

 

ورشة عمل على   (2
تطبيق تكنكيات 
منظور القوة مع 
أعضاء الجماعات 

 المدرسية.

تدريو أخصائيي العمل مع 
الجماعات على تطبيق 

 تكنكيات منظور القوة

محاضرات حول   (3
مهارات التفاعل 
الجماعي بين 
أخصائيي العمل مع 
الجماعات ولادة 

 الجماعات المدرسية

تدريو أخصائيي العمل مع 
الجماعات على مهارات 
التفاعل الجماعي بينهم 

 وبين القادة

لقاءات علمية تجمع   (4
بين الخبراء 

واألكاديميين 
وأخصائيي العمل مع 
الجماعات حول كيفية 

لتعامل مع الضتوط، ا
والتركيز على 
استثمار القدرات 
القيادية في موالف 

 األزمات.

تدريو أخصائيي العمل مع 
الجماعات على كيفية إدارة 
الضتوط واستثمار 
القدرات القيادية في التعامل 

 مع االزمات.

المنالشة الجماعية   (5
 حول 

أساليو الثقة في النفس 
في نفوس أعضاء 

 سية.الجماعة المدر
 

تعريف اخصائيي العمل مع 
الجماعات بساليو التدعيم 
وبث الثقة في النفس في 
أعضاء الجماعات 

 المدرسية



   الفيوم جامعة - االجتماعية والبحوث للدراسات االجتماعية الخدمة كلية مجلة
 
 
 

717 
 

عشر السابعالعدد   

محاضرة على أساليو   (6
اكتشاف القدرات 
القيادية لدى أعضاء 
الجماعات المدرسية 

 وتنميتها. 

تدريو اخصائيي العمل مع 
الجماعات على طرق 
اكتشاف القدرات القيادية 

 هاوتنميت

منالشات جماعية   (7
حول كيفية تبصير 
أعضاء الجماعة كل 
على حده بنقاط القوة 

التخطيط لكيفية  -لديه
انجاز األهداف 
المرسومة، واالهتمام 
بآرائهم وطموحاتهم 
وآمالهم، و التركيز 
على تدعيم نقاط القوة 
لدى أعضاء الجماعة 

 المدرسية

تدريو اخصائيي العمل مع 
ة على الجماعات المدرسي

أهمية اتاحة الفرصة 
العضاء الجماعة المدرسية 
للتعبير عن نقاط القوة 

 لديهم.
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