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  الملخص
هدفت هذه الدراسة الى تحديد فعالية مقرر التدريب على المهـارات فـى تنميـة                

 فـى إدارة  ة  القيـاد تنميةلجماعات طالب الخدمة االجتماعية بجامعة حلوان وتمثلت     ة  القياد
لى إتخاذ القرار، والقـدرة علـى       العمل الجماعى، والقدرة على تكوين العالقات ،والقدرة ع       

رينـو  ( نموذج   باستخدامالتفاوض فى المواقف المختلفة وهى من الدراسات التقويمية وذلك          
 منهج المسح األجتماعى بنوعية الشامل ألعـضاء هيئـة          واستخدمتلقياس األهداف   )باتى  

ستبيان على   أستمارة إ  دراسة  التدريس القائمين بتدريس المقرر وعينة من الطالب وطبقت ال        
على أعضاء هيئة التدريس وعـددهم       طالب ودليل مقابلة شبة مقننة    ) ١٠٩(الطالب عددهم 

 من المتوقع أن يكـون  وتوصلت نتائج الدراسة الى قبول الفرض األول للدراسـة   ) ١٤(
،وقبول الفرض الثانى للدراسة    مستوى فعالية مقرر التدريب على المهارات مرتفع        

 لدى جماعات الطالب بكلية الخدمـة      ة   مستوى القياد   من المتوقع أن يكون    وهو
 توجد عالقة   ،وقبول الفرض الثالث للدراسة وهو     جامعة حلوان مرتفع   -االجتماعية  

 دة طردية دالة إحصائياً بين  فعالية مقرر التدريب على المهارات وتنمية القيـا            
ـ     -لدى جماعات الطالب بكلية الخدمة االجتماعية        ال  جامعة حلوان ورفض ك

 مجموعة من المقترحات    توصلت الدراسة الى    ومن الفرض الرابع والخامس للدراسة      
  .بناء على نتائج الدراسة لزيادة فعالية مقرر التدريب على المهارات فى تنمية القيادة 

  ة القياد- التدريب على المهارات –الفعالية :  الكلمات المفتاحية 
ABSTRACT: 

This study aimed to determine the effectiveness of the skills 
training course in developing leadership for groups of social work 
students at Helwan University. Leadership development was 
represented in managing teamwork, ability to form relationships, ability 
to make decisions, and the ability to negotiate in different situations 
which are evaluation studies using a model (Rino.J Patti) to measure 
the objectives and used the comprehensive quality social survey 
method for the faculty members who teach the course and a sample of 
students. The researcher applied a questionnaire form on the (109) 
students and a semi-standardized interview guide on the (14) faculty 
members. The results of the study reached the acceptance of the 
hypothesis.  The first of the study is expected to be a high level of 
effectiveness of the skills training course, and acceptance of the second 
hypothesis of the study, which is expected that the level of leadership 
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of student groups at the Faculty of Social Work - Helwan University is 
high, and acceptance of the third hypothesis of the study, and there is a 
positive statistically significant relationship between the effectiveness 
of the training course  On the skills and leadership development of 
student groups at the Faculty of Social Work - Helwan University, and 
both the fourth and fifth hypotheses were rejected  The study reached a 
set of proposals based on the results of the study to increase the 
effectiveness of the skills training course in leadership development. 
Key words: effectiveness - skills training  - leadership 

  مشكلة الدراسة: أوالً 
تهتم مهنة الخدمة اإلجتماعية بزيادة األداء اإلجتماعى لألفراد والجماعات ويتجسد          

: إستعادة الفرد لقدرته على األداء اإلجتمـاعى وثانيهمـا          : ذلك فى مستويات ثالثة أولهما      
ه على تنمية قدراتـه     وقايته من معوقات األداء اإلجتماعى اما المستوى الثالث فهو مساعدت         

  . )٧٩ .، ص١٩٨٩ ،أحمد( والعمل على رفع مستوى أدائه اإلجتماعى
وتعتبر مهنة الخدمة اإلجتماعية من المهن اإلنسانية التى تعتمـد علـى المهـارة              
كركيزه أساسية فى تحقيق أهدافها وممارسة برامجها وأنشطتها وتمشياًمع ذلك فإن عمليـة             

ل على اإلعداد النظرى والعملى لتمكينهم من إكتساب المهارات        اإلعداد المهنى للطالب تشتم   
التطبيقية التى تحسن من أدائهم  المهنى وتطور اإلتجاهات التطبيقية المرتبطة بالعمل مـع               

 ،، محفـوظ  على( والجماعات والمنظمات والمجتمعات   أنساق من التعامل مع األفراد واألسر     
الخدمة اإلجتماعية على تكـوين خـصائص   ويعمل اإلعداد المهنى لطالب    .)١٢.،ص٢٠١١

الشخصية المهنية له كأخصائى إجتماعى مستقبالً وتـرتبط هـذه الخـصائص بإسـتعداده              
وإكتـساب  ؛لممارسة العمل المهنى والمبادىء والمهارات والقيم التى يتعلمها خالل دراسته           
بط بـسرعة   المهارات يوضح الفروق الفردية فى أداء األخصائيين اإلجتماعيين حيث تـرت          

األداء والدقه والجودة واإلتقان فى أداء العمل والتى ال تحدث إال نتيجة التـدريب وتكـرار                
والتدريب المستمر . )٩ . ، ص٢٠٠٢ ،وآخرونعبد اللطيف   ( الممارسة وتقويم العمل الدائم   

سـتطبيق  على كيفية تطبيق المهارات يجعل األخصائيين اإلجتماعيين أكثـر مهـارة فـى              
الدراسة والتـشخيص والعـالج      المهنية للخدمة األجتماعية المتمثلة فى       عملياتلوممارسة ا 

وتكوين والمقابلة وإدارة األجتماعات وقيادة فرق العمل الجماعى        وأكثر قدرة على المالحظة     
  بوجه عام على األرتقاء بمستوى الممارسة و       العالقات وتقوم فلسفة التدريب على المهارات     

 على ضرورة الحد من جوانب الفشل فى الممارسة المهنيـة            خاصة   ةفى الخدمة اإلجتماعي  
ويتوقـف التـدريب علـى      ،مستقبالً واإلرتقاء بالكوادر البشرية التى سوف تمارس المهنة         
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المهارات على عدة عوامل هامة تتمثل فى شخصية المدرب بصفاتة وخصائـصة المهنيـة             
، االدوات  مـن التـدريب   قة ،الهدف   وخبراتة الساب  المتدرب ومهارته فى التدريب ،شخصية   

وبناء علـى   ؛  )٣٧- ٣٥ ص   .ص ،٢٠٢١ ،منقريوس(ة التدريبية   والوسائل الالزمة للعملي  
ذلك ونظراً ألهمية التدريب المستمر لطالب الخدمة اإلجتماعية ثم إستحداث مقرر التدريب            

ة التى يدرسها  على المهارات كأحد أركان التدريب الميدانى وضمن المواد والمقررات المهني         
قوم على التدريب العملى داخل القاعات الدراسية من خـالل جماعـات الفـصل              يالطالب و 
  .تى يتم تكوينها داخل قاعات الدرسال الدراسى

وتركز أهم أهداف المقرر على إعطاء الطالب فكرة عامـة وشـاملة للمهـارات              
بيق الفعلـى العملـى لتلـك       المهنية فى الخدمة اإلجتماعية وأساليب التدريب عليها مع التط        

  أو الهيئة المعاونة    المهارات داخل بيئة تدريبية أمنة وبتوجيه من أحد أعضاء هيئة التدريس          
بالكلية وذلك حتى يستفيد من هذه المهارات فى تحسين وتحقيق التنمية الذاتية والمهنية فـى               

 ٥ ص .، ص ٢٠١١ ،على، محفـوظ (مهنى للخدمة اإلجتماعية مستقبالً  شخصيته كممارس   
ولذلك يعتبر هذا المقرر من أهم المقررات الدراسية لطالب الخدمة اإلجتماعية لمـا             ؛   )٦-

للمهارات من أهمية قصوى فى تكوين الشخصية المهنية لألخصائيين وإبراز دور المهنة فى        
المجتمع ، هذا باإلضافة إلى أن إكتساب المهارات وتقويمها لدى األخصائى يتيح الفرصـة              

برامج تدريبية إلكتساب المزيد من المهارات التى تساعد على أداءالعمل المهنى بدقة            لوضع  
وتتعدد المهارات التى يتم تدريب الطالب عليها أثناء دراستهم لمقرر التدريب علـى             ،عالية  

المهارات مثل التدريب على مهارة المالحظة وإدارة المناقـشة الجماعيـة وإدارة المقابلـة              
عات واإلتصال والقيادة والمهارة فى مواجهة المشكالت وحلها وتبادل األراء          وإدارة اإلجتما 

من المهارات العامة والتـى تمثـل      ة  وتعتبرالقياد،واتخاذ القرارات ومهارات العمل الفريقى      
القاسم المشترك فى كل المهارات التى يـتم التـدريب عليهـا وقـد أكـدت علـى ذلـك                    

لمهارات التى يجب تنميتها لـدى طـالب الخدمـة          من أهم ا  ة  على أن القياد  )٢٠٠٣(فضلى
  . اإلجتماعية وإيجاد الرغبة لديهم للتدريب عليها بإستخدام األساليب التدريبية المتنوعة 

 المهارات التى إذا إكتسبها الطالب وتدرب عليها أصبح أكثر معرفـة            منة  القيادو  
 مجتمع وقدأكدت على ذلك دراسـة وخبرة بها كلما كان أداؤه لدوره المهنى أكثر تأثيراً فى ال 

حيث أشار إلى أن  القيادة من المهارات الهامة لممارسة العمل التنمـوى             ) ٢٠٠٠(محفوظ  
  . لذا لزم التدريب عليها  من خالل الجماعات داخل المجتمع 

وخدمة الجماعة كطريقة فى الخدمة األجتماعية تـرتبط أرتباطـا وثيقـا بالقيـادة      
ثل حجر الزاوية فى العمل مع الجماعات وهو من يـتم تدريبـة             فاألخصائى األجتماعى يم  
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وإعداده مهنيا ليتولى أمر ريادة الجماعات فى الممارسة المهنية وكلما تم تدريبة على القيادة              
أثناء اعداده يمتلك القدرة على التحكم فـى عمليتـى التغييـر والنمـو وتحقيـق أهـداف                  

  يتم التدريب على المهارات إال من خـالل   ال؛ وبالتالى   )١٢.،ص٢٠٠٠منقريوس ، (الطريقة
 والتى تعتبر إحـدى  جماعات الفصل التى يتم توزيع الطالب عليها داخل القاعات الدراسية           

تعمل على إيجاد منـاخ مناسـب لنمـو قـدرات     تى الأنواع الجماعات فى خدمة الجماعة و  
عليمية أمنه وذلك بتوزيع    الطالب وتمثل الوسط المالئم لتنمية مهاراته من خالل توفير بيئة ت          

المهام واألنشطة لتحقيق هدف الجماعة ، فتراكم الخبرات الجماعية لدى األعـضاء أثنـاء              
وجودهم فى هذه الجماعات يساعد على نمو الشخصية وإكتساب وتعديل وتنمية الـسلوكيات   

أنه التى أوضحت   )١٩٨٠(وهذا ما أكدت عليه دراسة  ناشد          وتنمية القيادة    وحل المشكالت 
ويـتعلم األعـضاء   ،من خالل جماعات الفصل الدراسى التى يتم تكوينها  ة  يمكن تنمية القياد  
فجماعـات   أيضاً قبول األفكار الجديدة وإكتساب المهارات الجديدة أيـضاً           داخل الجماعات   

هنا أداة ووسيلة فعالة إلحداث التغيير المطلوب فى شخصية الطالب وتأهيلهم مهنياً            الفصل  
 واإلسـتعداد   ة  فمن خالل العمل الجماعى داخل هذه الجماعات تظهـر القيـاد          ،يم  بشكل سل 

الشخصى لتنمية هذه المهارة وتعلم أساليب القيادة والتبعية وتوزيع األدوار وتحمل المسؤلية            
والمشاركة والتفاوض واتخاذالقرارات والذى يظهر من خالل أسـتخدام أسـاليب تدريبيـة             

مجموعـه مـن    ،لقائـد ( -:ة عناصر أساسـية تتمثـل فـى       وتتضمن القيادة عد  متنوعة  
توزيع مـسؤليات   ،إتخاذ إجراءات فعاله لتحقيـق الهـدف       ، موقف يتم فيه التفاعل   ،األعضاء

فالقائد هو الشخص الذى ينخرط فى السلوك       .)٢٠٠٧فرماوى (واضحه محدده على األعضاء   
 فالمهـارات التـى     القيادى وهو عضو الجماعة الذى يمارس تأثيرا ايجابيا على األعـضاء          

يمتلكها تؤثرفى قدرتة على قيادة الجماعة فالقائد الخجول مثال اليتمكن من أستخدام أسـلوب        
المواجهة مع أعضائة وبالتالى تدريبة بطريقة فعالة تخلصة من الصفات الشخصية التى قـد          

فتعلم قيادة الجماعات تحتـاج     )١٤٢.،ص٢٠١٥سليمان ،حسين وأخرون    (تؤثر علية مستقبال  
الى دراسة وتدريب ومتابعة والتى تبدأ داخل الفصل الدراسى من خالل جماعـات الفـصل       
وهنا يتابع الطالب بعضهم البعض وهم يمارسون القيادة ومهارتهـا الفرعيـة ويـستمعون            
للتوجيهات التى تساعد فى تنمية قدراتهم القيادية ويتم التعلم هنـا بالمالحظـة والممارسـة               

بيئة تعليمية أمنة وتعليم مناسب  وهذا مـا أكـدت عليـة دراسـة               الفعلية لألعضاء داخل    
)Boulmetis,2010,p.252.(          والقيادة كمهاره  تتضمن العديد من المهارات الفرعية التـى

يجب أن يتقن إستخدامها الطالب كأخصائى إجتماعى مستقبلى منها المهارة فى التعامل مـع              
لى التفاوض ، تحمل المسؤلية ، إدارة الوقت        التعامل مع مواقف النزاع والقدرة ع     ‘ اآلخرين
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 ه فرمـاوى  ، إدارة العمل الجماعى والفريقى ، القدرة على إتخاذ القرارات وهذا ما أكد علي             
 هـذا وقـد أشـارت        ،فى دراسـته لتنميـة المهـارات اإلجتماعيـة للـشباب            ) ٢٠٠٧(

وتحمل المـسؤلية   الى  إن المهارة فى اإلتصال وإتخاذ القرار والتفاوض           )٢٠١٤(إسماعيل
وبناء على أهمية القيـادة      ؛من أهم المهارات القيادية التى يمكن تنميتها من خالل الجماعات         
يجب التأكد من فاعلية إعداد     فى العمل مع الجماعات بالنسبة لألخصائى األجتماعى مستقبال         

م التـى يـت   جماعات الفـصل  من خالل  يها وذلك   الطالب ومن تدريبه بالشكل المطلوب عل     
  -:صياغة مشكلة البحث فى التساؤل التالى تم لذلك تكوينها و

هل يحقق  مقرر التدريب على المهارات لجماعات طالب الفرقه الثانية أهدافه فى تنميـة          
   لديهم ؟ة القياد
  -:أهمية الدراسة : ثانياً 

حساسية مهنة الخدمة اإلجتماعية حيث أن وحدة التعامل فيها األساسية هـو اإلنـسان               )١(
  .بالتالى البد من إتقان كافة أدوات ممارسة المهنة و

والتى تـساعده للعمـل مـع       خدمة الجماعة    أحد مكونات شخصية أخصائى      المهارات )٢(
  .داء األخصائى اإلجتماعى مستقبالًالجماعات الصغيرة فهى قاسم مشترك فى كل أ

البد لطالبها  لضمان جودة تعليم الخدمة اإلجتماعية بصفة دائمة وجودة اإلعداد المهنى            )٣(
  أهدافها وخاصة مقرر التدريب على المهارات   مدى فعالية مقرراتها فى تحقيقمن التأكد

 فهى تـؤثر    القيادة إحدى المهارات األساسية لعمل األخصائى اإلجتماعى مع الجماعات         )٤(
 لما تشتمل عليه من مهارات متعددة وسمات شخصية تؤثر  على ديناميكية الجماعة ككل   

  .مهنى فى األداء ال
مهارات القيادة تسمح بمشاركة كل عضو فى الجماعه وإدراك كل منهم لآلخر كـأفراد        )٥(

  .وإستيعاب المعرفة كى تصل إلى وجود مخرجات على مستوى عالى من الجودة 
 -:أهداف الدراسة : ثالثاً

طـالب  جماعات  لة  تحديد مستوى فعالية مقرر التدريب على المهارات فى تنمية القياد          )١(
  .جتماعيةالاالخدمة 

 .جتماعيةاالالخدمة ة لجماعات طالب القياد تحديد مستوى )٢(
تحديد الصعوبات التى تواجه مقرر التدريب على المهارات فى تنميـة القيـادة لـدى                )٣(

 جماعات طالب الخدمة األجتماعية 
 ةتحديد مقترحات تفعيل إسهامات مقرر التدريب على المهـارات فـى تنميـة القيـاد               )٤(

 .االجتماعيةة طالب الخدمجماعات ل
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  -:الدراسةفروض : رابعاً
من المتوقع أن يكون مستوى فعالية مقرر التدريب علـى المهـارات             ":األولالفرض  -أ

  -:التالية ويمكن إختبار هذا الفرض من خالل المؤشرات "مرتفع 
  .الطالب تنمية معارفمدى قدرة المقرر على -١
  .يدة  مدى قدرة المقرر على إكساب الطالب خبرات  جد-٢
  . مدى قدرة المقرر على تعديل إتجاهات الطالب-٣
  .  مدى قدرة المقرر على إحداث التغيير فى أنماط سلوك الطالب-٤
  . مدى قدرة المقررعلى إشباع حاجات الطالب-٥

 " " مرتفـع    جماعات الطـالب     ل ةمن المتوقع أن يكون مستوى القياد      "الثاني الفرض-ب
  -:ل المؤشرات التالية ويمكن إختبار هذا الفرض من خال

  قدرة الطالب على إدارة العمل الجماعى-١
   قدرة الطالب على إتخاذ القررات-٢
   قدرة الطالب على تكوين العالقات-٣
   قدرة الطالب على التفاوض فى المواقف المختلفة-٤

توجد عالقة طردية دالة إحصائياً بين فعالية مقـرر التـدريب علـى             " الفرض الثالث   -ج
  .طالب لجماعات الة رات وتنمية القيادالمها

توجد فروق دالة إحصائياً بين إستجابات الطالب الذكور واإلناث فيمـا           " الفرض الرابع   -د
  .يتعلق بتحديدهم لفعالية مقرر التدريب على المهارات 

توجد فروق جوهرية دالة إحصائياً بين إستجابات الطـالب الـذكور     "  الفرض الخامس    -ه
   " . الطالب لجماعاتة  يتعلق بتحديدهم ألبعاد تنمية القيادواإلناث فيما

  -:مفاهيم الدراسة : خامسا  
   القيادة– مقرر التدريب على المهارات –مفهوم الفعالية 

  Effectiveness الفعاليةمفهوم -١
، ١٩٨٤ البعلبكـي، ( األمر الفعال أو نافذ المفعول والتأثير         الفعالية إلى  تشير كلمة 

عنى القدرة على تحقيق النتيجة المقصودة وفقاً لمعايير محددة مسبقاً وتـزداد            وت.  )٣٠٤ص
 بـدوي، (الفعالية كلما أمكن تحقيق النتيجة بشكل كامل وتشير إلى الجهود المهنية المبذولـة   

  .)١٢٨ .، ص١٩٨٦
وتستخدم لوصف فعل معين يعكس إستخدام الكفاية ألكثر الوسـائل نـدرة علـى              

تحدد عن طريق العالقة بين الوسائل المتعددة واألهداف وفقاً لترتيب          تحقيق أهداف محددة ت   
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 من يرى الفعالية بأنها الدرجة التى يتم بهـا          وهناك). ١٣٥ .، ص ١٩٩٧ غيث،( األولويات
بأن تقويم الفعالية   ) كلينبرج(ويتفق  ).١٦٩.، ص ٢٠٠٠السكرى ، (إنجاز األهداف المنشودة    

لمشروع يحقق أهدافا ام ال ؟ويتفق الخبراء فى أنه يجـب           يهتم بمعرفة اذا كان البرنامج أو ا      
تحديد األساليب أو السبل التـى يمكـن بهـا تحـسين البرنـامج او العمـل الـذى يـتم                     

  ) .2000p.p4-5 Boulmetis,(تقويمة
  -: الفعاليةمؤشرات قياس 

مؤشرات استعانت الدراسة ب   تحديد مؤشرات قياس الفعالية وقد       فيتتعدد وجهات النظر    
 تتفق مع طبيعة البحث وهدفـه وتتمثـل أبعـاد    والتي Pattiرينوباتىلوذج قياس الفعالية نم

  -: تياآل فينموذج رينوباتى 
  مدى قدرة الخدمة على إحداث تغيير فى أنماط سلوك المستفيدين - ١
  مدى قدرة الخدمة على تعديل أو تغيير إتجاهات المستفيدين - ٢
  لمستفيدينمدى قدرة الخدمة على تنمية وإثراء معارف ا - ٣
  مدى قدرة الخدمة على إكساب المستفيدين خبرات وإتقان مهارات جديدة - ٤
  مدى قدرة الخدمة على إحداث تغيير فى المكانة اإلجتماعية للمستفيدين - ٥
مدى قدرة الخدمة على تعديل أو تغيير فى الظروف البيئية المعوقة والتى تحـول دون                - ٦

  .ألهدافهاتحقيق الخدمة 
  .للمستفيدين إشباع حاجة من الحاجات األساسية مدى قدرة الخدمة على - ٧
  مدى قدرة الخدمة على مواجهة وحل مشكلة محددة يواجهها أفراد المجتمع - ٨
  مدى توافق الخدمة مع توقعات المستفيدين - ٩
  مدى إتاحة الخدمة للمستفيدين الحقيقية ووضع ضوابط ومحددات تكفل تحقيق ذلك -١٠
  .لمستحقيهايم الخدمة مدى مراعاة اإلعتبارات اإلنسانية عن تقد -١١
مدى مراعاة األخالقيات والمبادىء المهنية والمجتمعية عن تقديم الخدمـة لمـستحقيها             -١٢

(patti,2000,p.142). 
 لقياس فعالية )رينوباتى( من أبعاد نموذج خمسة أبعاد) ٥ (بعدددراسة ال التزمتوقد 

  .ةالقيادمقرر التدريب على المهارات فى تنمية 
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  :لفعالية إجرائيا فى هذه الدراسة بأنهاوعلى ذلك تعرف ا
التدريب على المهارات فى تنمية القيادة لدى جماعات طالب    تحديد مستوى نجاح مقرر   -أ

  :من خالل المؤشرات التالية الخدمة األجتماعية
 قدرة المقرر علـى إكـساب   الطالب، مدىمدى قدرة المقرر على تنمية معارف      (

 قدرة المقرر على تغييـر وتعـديل إتجاهـات        يدة، مدى جدالطالب خبرات وإتقان مهارات     
مدى قدرة المقرر    ،فى أنماط سلوك الطالب     مدى قدرة المقرر على إحداث التغيير      ،الطالب

  )على إشباع حاجات الطالب
من خالل نمـو قـدرة       تحديد مستوى القيادة لدى جماعات طالب الخدمة األجتماعية          -ب

التفـاوض فـي    ،  تكـوين العالقـات   ،  تتخاذ القرارا ،ا إدارة العمل الجماعي  (الطالب على   
 ).المواقف المختلفة

  :التدريب على المهارات مفهوم -٢
  مفهوم مقرر التدريب على المهارات -أ

أحد المقررات الدراسية التى تدرس لطالب كلية الخدمة اإلجتماعية جامعة حلوان           
علـى مـدار العـام      راسي  من خالل الفصول الدراسية وجماعات الفصل الد      بالفرقة الثانية   

على أن يتولى عملية التدريس والتدريب أحد أعـضاء         الدراسى لمدة أربع ساعات أسبوعياً      
  :وذلك لتحقيق األهداف التالية هيئة التدريس بالكلية وقد يعاونه أحد أعضاء الهيئة المعاونة 

  تعريف الطالب بالمهارات العامة للعمل المهنى بالخدمة األجتماعية-أ
  يد الطالب بالمعارف العلمية ذات الصلة بمهارات الخدمة األجتماعية تزو-ب
وحـدة ضـمان    (تدريب الطالب على أستخدام المهارات العامة ل الخدمة االجتماعيـة           -ج

  ).٢٠١٩الجودة،
  مفهوم التدريب على المهارات -ب

لفجوة بين  بأنه طريقة أو منهج لزيادة وتعزيز األداء األنسانى ووسيلة لسد ايعرف التـدريب  
 أيضا بأنه تنميـة مهـارات       ف ويعر أداء الشخص لوظيفة محددة ونقص المعرفة لديه عنها       

الطالب بما يكفـل أداء أعمـالهم بطريقـة أكثـر فعاليـة وزيـادة قـدراتهم التنافـسية                   
)Silberman,2015,p.1.(  

والتدريب عملية مستمرة لتطوير وتنمية سلوك الفرد بوسيلة أو أكثر من وسـائل               
دريب ونقل الخبرة فى مجال المعرفة أو المهارة أو األتجاهات بغرض تحقيق معيار أداء              الت

  ).٢١. ص,٢٠٠٩,أبو النصر ( مرغوب فية 
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 نشاط معقد يتطلب فترة من التدريب المقصود والممارسة          تعرف بأنها  أما المهارة 
ورة أفضل  المنظمة والخبرة المضبوطة بحيث تؤدى بطريقة مالئمة بما يحقق األهداف بص          

 القدرة على العمل مع جماعة لتحقيق هدف واضح محدد          وهى). ٥٨.ص،  ٢٠١١محفوظ،(
وتعرف بأنها هى القدرة على دفع وتسيير عمليتى النمو         ..(Phillips,1980,p.183)( معين

ستغالل طاقاتهم الى أقصى حـد ممكـن     والتغير والسيطرة عليها فى حدود قدرة الجماعة وإ   
  ).٢١٦.ص ،١٩٨٢شمس،( 

 فهو نشاط علمي مخطط يهدف الى تنميـة القـدرات وتغييـر             أما التدريب على المهارات   
 لألفراد وتزويدهم بالمعلومات الضرورية لتمكينهم من أداء فعال ومثمر يـؤدى            تالسلوكيا

  ).Silberman,2015,p.23(الهدف  لبلوغ
  :ويعرف التدريب على المهارات إجرائيا بهذه الدراسة بأنه 

مية قدرات جماعات طالب الخدمة االجتماعية بالفرقة الثانية من خالل جماعـات         خطة لتن -١
 :تسعى هذه الخطة الى إكساب جماعات الطالب والفصل الدراسى

 .المعلومات والمفاهيم المرتبطة بمهارة القيادة   -  أ
 .تنمية مهارات الطالب الذهنية في القيادة   - ب
  .تنمية مهارات الطالب المهنية في القيادة-ج

تنفذ الخطة داخل الفصول الدراسية من خالل جماعات الفصل وبتوجيه أحد أعضاء هيئة          -٢
  . أو الهيئة المعاونةالتدريس

-لعـب األدوار    -أستخدام أساليب ووسائل التدريب المتنوعة مثل المناقشة الجماعيـة          -٣
األفـالم  -شجرة المشكلة - المسابقات –جماعات الطنين  - العصف الذهني    –المحاضرة  

  .وغيرها لتحقيق هدف الخطةتحليل الصور -التفاعلية 
  ).رينوباتى(تحديد مستوى نجاح الخطة باستخدام مؤشرات نموذج -٤
 :ةمفهوم القياد-ج

القيادة هى القدرة التى يمتلكها أحدهم فى التأثير على أفكار اآلخرين وإتجاهـاتهم              
 أيضا بأنهـا عمليـة      فروتع. )٢٠٠٣ سيد،(وسلوكهم وعلى ذلك يستطيع أن يقوم بمهمته        

التأثير فى الناس فى موقف معين بغرض الوصول الى هدف مشترك ترضى عنه الجماعـة   
 هى مزج المعارف والخبرات بـأداء أكثـر جـودة           ةالقياد؛ و )١٥٢.، ص ٢٠١١دسوقي ، (

 السروجي(. وسرعه فى اإلنجاز فى مجال ما يعكس تفرد وخصوصية وتميز القائم باألداء             
باألوضاع في بنيـة    واحدة من أكثر األدوار ارتباطاوالقيادة). ٥٠ .ص ،٢٠٠٨ :وآخرون

من خالل القائد حيث يرى بأنه الشخص الذي يكـون محـورا   ) كارتر(الجماعة وقد عرفها    
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لضروب سلوك الجماعة أو أنه هو القادر على قيادة الجماعة نحو أهدفها أو هو الـشخص                
 وتحتـوي ). ٣٠٥-٣٠٤ ص .، ص ١٩٩٦شـو، (الذي يملك الدعم من األعضاء وجماعته       

على العديد من المهارات الفرعية والتى تكونها وترتبط بممارسـتها واتقانهـا وقـد              ة  القياد
المهارة فى تكوين العالقـات وإتخـاذ القـرار وإدارة العمـل الجمـاعى             الدراسة  أختارت  

 ارتبـاطهم  والتفاوض فى المواقف المختلفة طبقا لنتائج الدراسات السابقة التى أكدت علـى           
 .بالقيادة

   تكوين العالقات-أ
 الـدينامي  ،التفاعـل   االنفعـالي  بأنها التبادل    االجتماعية الخدمة   فيتعرف العالقة   

 والعميـل   االجتمـاعي  األخصائي القائم بين    السلوكي واالرتباط المعرفيوالتأثير واإلدراك   
قـات نـاتج مـن    وتكوين العال،)٤٤٢. ص ،٢٠٠٠،السكرى  (للعمل والمساعدة   لخلق مناخ   

 أثناء عملية التدريب على المهارات والذى يساعد        لجماعة   الذى يحدث با   االجتماعيالتفاعل  
 ةقيادلل العملية التدريبية    في القاسم المشترك    فهي وتنمية كافة المهارات االخرى      اكتساب في

،ويـرى   بشكل سـليم     منمو شخصياته ويترتب على بنائها بشكل سليم بين أعضاء الجماعة         
أن العالقات تتكون من التفاعل االجتماعي السليم والذى يؤدى الى      Newcombنيوكومب  

  :وجودها ويفسر ذلك من خالل
  .التفاعل ينشأ من التشابه الذي يؤدى الى عالقات إجتماعية متوازنة-١
األشخاص المتشابهون يزود كل منهم االخر باألثابة أو المكافأة التى تعزز التفاعل بينهم             -٢

  . ثم تؤدى للتجاذبومن
التشابه يؤدى الى توقع التجاذب الذي ييسر عملية التفاعل والتواصل يؤدى الى عالقـات   -٣

  ).١٢٩.، ص١٩٩١عطية،(اجتماعية إيجابية 
جماعات الطالب   بناء مؤشرات تكوين العالقات على قدرة أعضاء         فىدراسة  الوقد ركزت   

 فـى خدمـة   عالقات داخـل الجماعـات  على التعامل بأحترام وثقة وحرية كأسس لبناء ال 
  -: فى العديد من العبارات منها وتمثلتالجماعة 

  .أحترام األعضاء لشخصيات بعضهم البعض-١
  .أحترام االراء حتى لو أختلفو مع بعضهم البعض-٢
  . ترك الحرية لكل عضو يعبر عن رأية بصراحة-٣
  .الحرص على معاملة بعضهم البعض بطريقة الئقة-٤
  . بين األعضاء وتقديم المساعدة تدعيمل للثقة بينهمالتعاون -٥
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   :إتخاذ القرار-ب
 يعرف إتخاذ القرار بإنه جـودة القـدرة علـى صـنع االختيـارات أو األحكـام         

(Longman,1991,p.157)..         وهو عمليا يمثل أختيار أحد البـدائل المتاحـة والتـى يـتم
عن طريق    اتخاذ القرار  ي األمثل ف  ديلالتوصل اليها بعد دراسة وتحليل كل بديل وأختيار الب        

الجماعة أفضل من القرارات التى تتخذ بشكل فردى ويلتزم بها االعضاء بدرجة أكبرويتأثر             
اتخاذ القرار بكمية المعلومات وكيفيتها،ونوع المهمة الكلفة بها الجماعة، وعملية ألتـصال            

التوقعات المنتظرة مـن    بين األعضاء ووضوح األهداف ومدى أهتمام األعضاء بالقرار، و        
( المشاركة فى إتخاذ القرار ،ومدى توافر الوقت واألمكانات الالزمة لتنفيذ القرارات المتخذة           

؛فخدمة الجماعة تنظر لعملية إتخاذ القرار انهـا        )١٢٦- ١٢٥ ص   .ص ،٢٠٢٠ ،منقريوس
ائهـم  جوهر الطريقةفإذا كانت خدمة الجماعة تهتم بمساعدة أعضاء الجماعة على زيـادة أد       

ألدوارهم األجتماعية فإن عملية اتخاذ القرار هى العملية التى تالزم أي دور إجتماعى يقوم              
به الفرد ومن خاللها يتم مساعدة أعضاء الجماعة على حل مشكالتهم الفرديـة والجماعيـة       

وفق عدة خطوات تتمثـل     )Gordon(والمجتمعية ،ويتم اتخاذ القرار الجماعى  كما وصفه         
ــصويت  ــى الت ــاذ   ف ــلطة اتخ ــويض س ــرار ،وتف ــاذ الق ــل اتخ ،واألجماع،وتأجي

وتعتبر مهارة إتخاذ القـرار مهـارة أساسـية         ) .١٦٢-١٦٠ص.،ص٢٠١١دسوقى،(القرار
للقيادة والتوجية وتعتبر القرارات الصحيحة أحد معايير نجاح القائد فى عمله حتـى يـساعد     

على مراحل اتخاذ القرار اسة درهذا وقد ركزت ال  تنمو بالشكل السليم ،      أنأعضاء الجماعة   
  :والتى تمثلت فى العديد من العبارات ومنها 

  .المتعددةمساعدة قائد الجماعة لألعضاء فى طرح البدائل -١
  . مساعدة القائد لألعضاء فى دراسة وتحليل كل بديل -٢
  . الحرص على أختيار البديل األمثل القابل للتنفيذ-٣
  .ختيارلالتوفير كافة المعلومات الالزمة -٤
  .دقةالتأكد من تنفيذ القرار بكل -٥

  :التفاوض فى المواقف المختلفة-ج 
نشاط يشترك فيه فردان أو أكثر بهدف الوصول الى قـرار            بأنه التفاوض   يعرف

مشترك بالنسبة لبعض المشاكل أو المسائل أو القضايا التى تهم مختلف األفراد المـشاركين              
  ).١١٣.ص، ٢٠١١دسوقى،(فى عملية التفاوض 

والتفاوض عملية أتصال مستمر بين طرفين أو أكثر بهدف الوصول لقرار معـين          
و عطيـة   (. وطموحاتهامحدد النتائج وقابل للتنفيذ ويحقق مصلحة الطرفين ويوافق أهدافها          
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 التفاوض فى خدمة الجماعة بثالث مراحل أساسية تتمثل         ويمر). ١٣٣. ص ،٢٠٠٣مهدلى ، 
مرحلــة التفــاوض مرحلــة نهايــة    فــي مرحلــة مــا قبــل التفــاوض     

  ).١١٣.،ص٢٠١١دسوقى(التفاوض
يلجاء قائد الجماعة الى التفاوض بشأن تحقيق مصلحة الجماعة واألعضاء ويحقق           
أهدافها وذلك يظهر فى حالة وجود خالفات بين بعض األعضاء داخل الجماعـة  أو بـين                 

عليها وتتمثل مهارة القائد    الجماعة وجماعات  أخرى  فى تنفيذ األنشطة والتى يتم التدريب            
فى محاولة تقليل فرص النزاع والتى قد تصل الـى حدالـصراع داخـل الجماعـة وبـين         
الجماعات األخرى ، وكلما كان القائد متفهم لسبب الخالف ومدرك لطبيعتـة تمكـن مـن                

ه حيث أن التفاوض الفعـال       أكبر فائدة ممكنة لجماعت    السيطرة عليه والتفاوض بشأنه محققا    
م الروابط اإلنسانية والعالقات بين أعضاء الجماعة ويزيد من رضـا الجماعـة عـن                يدع

  .قائدها
 مـن   على العديـد   المواقف المختلفة    في يتعلق بالتفاوض    فيمالدراسة  اهذا وقد ركزت     

  :العبارات ومنها 
  التأثير فى رأى االعضاء لتفهم مواقف النزاع-١
  عة لحل مواقف النزاع األستفادة من خبرات بعض االعضاء بالجما-٢
  دراسة مواطن القوة التى يتم التفاوض بشأنها-٣
  إبراز القائد لمواطن القوة التى يتم التفاوض عليها-٤
  حرص القائد على عدم خسارة أحد أعضاء الجماعة أثناء التفاوض-٥
   بين وجهات النظر للمتنازعين والوصول لنقطة أتفاق مشتركالتقريب-٦
  اعىإدارة العمل الجم-د

توجيه الناس نحو تحقيق هدف معـين     لتعرف األدارة فى ابسط صورها بأنها فعل        
ومن وظائف األدارة التخطيط والتنظيم والتوجيه     متفق علية وتتوفر له األمكانات المطلوبة ،        

ويرى البعض أن العمل الجماعى يعبر عنـه بأنـه جماعـة نوعيـه              ،  والمتابعة والتقويم   
أو المشروع فـى أطـار نوعيـات    لعمل أو المهنة المحددة     متخصصة فى فرع من فروع ا     

أو .)١٤١.ص،٢٠٢٠منقريوس،( تحقيقهتتمشى مع الهدف الذى تسعى الجماعة الى          محددة
الـصفات  ومـن   ).Al-misbah,2020,p.6(أنه مجموعة من الناس تعمل معا بشكل وثيق       

 األدوار  الهدف المشترك التـرابط بـين األعـضاء ،وضـوح          (األساسية للعمل الجماعي  
والمساهمة فى أدائه،الرضا بين األعضاء نتيجة تبادل العمـل بيـنهم المـساءلة المتبادلـة               
والفردية ،التآزر واالنسجام والتألف بين األعضاء ،تمكين القائد أعضاء الجماعة  من تحقيق             

  ).sheard,2004,p.13)( االهداف 
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  القائد فى إدارتـة     عبر عن قدرة   العمل الجماعى  التى ت     تمثلت مؤشرات إدارة  و
   :فى هذه الدراسة مايلى 

  .وضوح الهدف لكل أعضاء الجماعة -١
  .الثقة التى يدعمها القائد فى أعضاء الجماعة-٢
  . األنضباط التام لكل أعضاء الجماعة-٣
  . التعاون بين أعضاء الجماعة لتحقيق الهدف المشترك بينهم -٤
  .ؤليات الجماعية  العدالة فى توزيع االدوار والمهام والمس-٥
  .التنظيم والتنسيق الناجح من القائد لمهام أعضاء الجماعة -٦
  .جماعة لل لتحقيق الهدف المشترك  األعضاء  تدعيم روح المنافسة بين-٧
  .إدارة الوقت أثناء تنفيذ المهمة المطلوبة بكفاءة -٨
  .حسن التصرف فى المواقف الطارئة -٩

  : إجرائيا فى هذه الدراسة بأنها تعرف القيادةقوبناء على ما سب
  :وتظهر دالئل هذه القدرة من خالل ) نمو قدرة الطالب على التأثير فى األخرين(
  . العالقات الناجحة مع األعضاءتكوين-١
  .إدارتة للعمل الجماعي فى الجماعة-٢
 .التفاوض فى المواقف المختلفة - ٣
  .اتخاذ القرارات السليمة-٤
  . والقيادة) رينوباتى(ل أبعاد نموذج قياس مستوى نموه من خال-٥

  :سادسا اإلطار النظرى للدراسة
 ميمثل التدريب على المهارات عملية مخططـة تـت  :التدريب على المهـارات    -أ

باستخدام أساليب وأدوات بهدف خلق وتحسين وصقل قدرات المتـدرب وتوسـيع نطـاق              
 ومن أهم مصادر التعلم   ).١٤.،ص٢٠١٨على ، (معرفتة لألداء المهنى الكفأ من خالل التعلم      

التعلم الرسمي من خالل البرامج التعليميـة المخصـصة لـذلك            (والتدريب على المهارات  
بالمؤسسات التعليمية مثل مقرر التدريب على المهارات بالكلية ،التعلم الذاتي عـن طريـق              

مـن  المحاولة والخطأ ،العمليات األجتماعية عن طريق التفاعل واألرتباط مـع األخـرين             
؛وبنـاء علـى ذلـك يعتبـر        )١٧-١٦ص. ،ص٢٠١٤الدخيل اهللا، )(االقران وزمالء العمل  

التدريب من خالل الفصول الدراسية وجماعات الفصل والبيئـة الـصفية مـن المـصادر               
ويتميز التدريب من خالل جماعات الفـصل       الرئيسية للتدريب على المهارات بطريقة فعالة       

عزز مستويات عالية من التعلم النشط لـدى أعـضاء          ي(الدراسى  بعدة مميزات تتمثل فى       
الجماعة،يوفر الدعم االجتماعي ألعضاء الجماعة ،يسمح بعرض وجهـات النظـر بـشكل          
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أفضل وبتوجية فعال،يقوم على لغة مشتركة بين األعضاء ،يقلل التكاليف المادية للتدريب إذ             
من الخوف لدى المتدربين من     أنه يتم ضمن الكورس الدراسي ،يوفر بيئة تدريبية أمنة تقلل           

فالتدريب على المهارات النشط هو الذى يقوم على        )  silberman,2015,p.11) (الطالب
ولعملية التدريب علـى  المشاركة الفعالة بين المتدربين من الطالب والعمل الجماعي الناجح   

 المهنـي  التدريب عملية مستمرة ونشاط رئيسى للنمو      ( المهارات مبادئ أساسية تتمثل فى    
،نظام متكامل له مدخالت ومخرجات ،نشاط متغير ومتجدد وفقا للتغيرات التى يمر المجتمع      

؛ وبناء على ذلـك حتـى يـتم      )١٥.،ص٢٠١٥السحت وصبحى، )(،عملية إدارية وفنية معا   
متطلبـات العمليـة    التدريب على المهارات بطريقة فعالة ويحقق أهدافة البد مـن تـوافر             

التطبيق العملى ،التركيز واألنتباه ،الدقة فـي اسـتقبال المعلومـة            ( فى والمتمثلة التدريبية
الحافز التدريبي ،مراعة الفروق الفردية بين الطالب المتدربين ،التدرج فى نقـل المعرفـة              

القائم بالتـدريب ،تـوافر   /،القياس الفعلى لألثر التدريبي ،إختيار العناصر المناسبة للتدريب         
 وسائل وأساليب ،تقسيم الجهد التدريبي لجماعات وحلقـات صـغيرة           المعينات التدريبية من  

حتى يتم   التدريب علـى  ؛)٥٥-٥٣ص.،ص٢٠٠٩أبو النصر،)(ليساهم فى األستيعاب أكثر  
تقييم  (بما يلى ) kolp (المهارات بطريقة علمية البد أن  يتم بخطوات أساسية عبر عنها          

كار المهارية لتحديد معلومات المتـدرب عـن        الذات مبدئيا لتحديد االحتياجات التدريبية األف     
المهارة التي سيتدرب عليها تحديد قائمة سلوكية توضح السلوكيات التـى تـرتبط بأتقـان               
المهارة ،التدريب العملى على المهارة ،إعداد قائمة سلوكية أخرى بالمعوقات التى واجهـت             

عة مـدى الفهـم للمهـارة    المتدرب فى التدريب ،إعداد أسئلة تطبيقية تتضمن مواقف لمراج 
،إعداد تدريبات عملية تطبيقية لتكرار ممارسة المهارة وتعزيز الـسلوكيات الـسلبية،قياس            

 ).Stephen,1996,p.p8:10) (األثر التدريبي للمهارة ، تقويم النتائج لألداء المهارى 
 القيادة ظاهرة اجتماعية عرفها األنسان منـذ القـدم          ر تعتب :القيادة-ب

ألية جماعة أو مجتمع حيث تمثل أهميتها للمجتمع وجماعاته في          فهى ضرورة   
تنمية دافعية االنجاز ألداء المهام المطلوبة والتى تعمل على تحقيق األهـداف            

  .الجماعية، فالقيادة هى القدرة على التأثير في األخرين وتوجيه سلوكهم
) ٢،ق الهدف  جهود أعضاء الجماعة نحو تحقي     دتوحي) ١وتتركز أهمية القيادة في     

 أعضاء الجماعة وتدريبهم ةتنمي) ٣ على مشكالت العمل ورسم الخطط الالزمة لها        ةالسيطر
 على تنمية عضو الجماعة ذاته وزيادة مهاراتـه اإلنـسانية والعمليـة             ةالقدر) ٤وتحفيزهم  

  ).٣٥.، ص٢٠١٦خليل ومنقريوس(
 وهـو  األوتـوقراطى  أو القائد الديكتاتور)١أنماط القيادة تنقسم الى ثالث أنماط     

الذى يسيطر على الجماعة فى كافة جوانب الحياة الجماعية ويسعى لتحقيق أهدافه الخاصـة         
وقد يتحيز نحو أعضاء معينين ممايؤدى ألنتشار المشاعر السلبية بين األعـضاء وخفـض              
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 وهو القائد المشارك ألعضائة المحفز لهـم والـداعم   القائد الديموقراطى)٢الروح المعنوية، 
عمل على إشباع حاجات أعضاء الجماعة ويدعم العالقـات األجتماعيـة بينـه وبيـنهم                وي
 وهوالقائد الحر مطلـق العنـان يتـرك         القائد الفوضوى )٣).١١٦.،ص٢٠٠٤منقريوس،(

األعضاء بدون توجيه وال يشترك فى تنظيم حياة الجماعة مما يؤدى إلهدار الوقت والجهـد    
الروتينى الذى يؤدى العمل وفقا لخطوات محددة مـسبقا           وهو القائد     القائد البيروقراطي )٤

أبـو النـصر    (دون تجديد أو إبتكار منه واليسعى لتنمية أعضاء الجماعة بالشكل المطلوب          
وتعتبر القيادة الديموقراطية أفضل أنواع القيادة فـى تحقيـق أهـدف            ). ١١٣.،ص٢٠٠٩،

قائد من صـفات ويمكـن أن       الجماعة وتنمية مهارات األعضاء وذلك من خالل مايمتلكة ال        
 بيئـة  متنفيذ، ينظ%٢٠يخطط و%٨٠العدل التخطيط الجيد   (تتحدد صفات القائد الناجح في      

العمل الجماعية، اتخاذ القرارات المدروسة، التفويض بما يحقق أهداف الجماعـة، التحفيـز      
ح بكل أعـضاء  ألعضاء الجماعة إلنجاز المهام، الثقافة، الرؤية الثاقبة، الثقة، االتصال الناج       

ويتميز القائد الناجح   ).١٧-١٥ ص .، ص ٢٠١٤فايد،() الجماعة، الذكاء االجتماعي والعقلي   
االنصات الجيد لألعضاء، القدرة على االقناع، أستخدام       (بمهارات أساسية لعملة تتمثل في      

لغة الجسد كاتصال غير لفظي، القدرة على إدارة العمل الجماعين إدارة الصراع الجمـاعى              
تفاوض،التفكير واألبداع ،العالقات الودية األجتماعية الناجحة ،المشاركة الفعالة وتحمـل          وال

وعلى هذا األساس البد من حسن إعداد القـادة     ).١٦٣.،ص٢٠٠٩أبو النصر ،  )(المسؤلية ،   
حتى تتحقق أهداف  العمل المهنى في قيادة الجماعات ونمو االفراد والجماعـات وتغييـر               

تعتبر عملية أكتشاف القادة عملية ليست باليسيرة وتتطلـب العديـد مـن        المجتمع  وبالتالى    
االجراءات والخطوات إن قيادة الجماعات تتطلب قائد متفرد فى شخصيتة وقدراتة ومهاراته           
مما ينعكس على أعضاء جماعته فالقائد يتأثر بعملية التنشئة األجتماعية والقيم التى تغـرس              

يمة وتدريبة والنماذج التي يحتذى بها وتمثل قدوة له  وكل فى شخصيتة وأقرانه وأسلوب تعل   
ذلك ينعكس على أداءه ألدواره القيادية التى يجب أن تتميز باألصالة مـن خـالل أمـتالك            

وبناء على ذلك تمـر عمليـة    (Berson,2018,p.53 (خبرات شخصية  خاصة به كفرد
 مرحلة البحث والتنقيب  )١ فىأكتشاف العناصر القيادة بالجماعات بمراحل أساسية تتمثل        

 بأختيار العضو وهو تحت المالحظـة       لتجريبا)٢من خالل دراسة األعضاء بشكل واقعى،     
) ٤ الذى يتم  بناء على معايير محددة لتحديد مستوى القيادة لدى العضو ،             التقييم)٣اليومية ، 

التكليف )٥لتقييم ،  للعضو من خالل تحديد األحتياجات التدريبية وفقا لنتائج ا         التأهيل القيادى 
من خالل أختيار مجموعة من األعضاء عن طريق الجماعة وبرغبتهم الشخصية وتكلـيفهم            
ببعض المهام القيادية المختلفة فى مواقف متعددة ببيئة تعليمية أمنة مـن خـالل التـدريب                
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  وهنا تكـون   نالتمكي) ٦. الممنهج العلمى  لفترة معينة لتنضج شخصيتهم ومهاراتهم القيادية        
الشخصية القيادية أصبحت واضحة تماما بقدراتها ومميزاتها الفردية وتفوض له الجماعـة            
قيادتها وتساعده في أداء المهام وتحقيق األهداف مما ينعكس على الحياة الجماعيـة ككـل               

وقد فسرت العديد من النظريات ظاهرة القيادة       ). ٧٧-٧٦.ص. ، ص ٢٠١١عبد الهادي ،  (
سـمات   وهى تفسر القيادة من خالل ان القائد له           السمات ة نظري )١ ومهارات القائد ومنها  

 كالنضج واالتـزان االنفعـالي وعقليـة     ونفسية والطول وجمال المظهر،     ة كالصح جسمية
كاالتـصال  وإجتماعيـة    كالذكاء والتحليل والتفسير والثقافة وأستشراف المـستقبل         معرفية

كالت وإدارة األزمـات وإدارة العمـل   الناجح اللفظى وغير اللفظى مع األعضاء وحل المش       
الجماعى وتكوين العالقات حل مواقف الـصراع والتفـاوض لـصالح الجماعـة واتخـاذ               

 ويرى أصحابها أن القيادة ترتبط هنا بسلوكيات القائد التـى           النظرية السلوكية )٢. القرارات
ت قواعـد   ترتبط بمثيرات وأستجابات تختلف بإختالف المواقف الجماعية وبناء علية وضع         

-٢٠.ص. ،ص٢٠٠٩هاالن ، (تدريبية عديدة لتغيير شكل النمط السلوكى للقائد مع جماعتة          
 وهي تفسر القيادة من خالل أداء المهام ووظائف القيادة وتهـتم   الوظيفية ةالنظري) ٣). ٢٢

) ٤. بتوزيع المسؤليات والمهام القيادية والتوجيه واتخاذ القـرارات والتخطـيط والتنـسيق           
 وتفسر القيادة من خالل أرتباطها بالمواقف والظروف التى يمر بها القائد             الموقفية ةالنظري

والمحيطة به فمن يصلح لموقف كقائد قد ال يصلح لموقف أخر وتـرى هـذه النظريـة أن             
الموقف وطبيعة الحياة الجماعيـة  -سمات التابعين له  -عناصر القيادة تتمثل فى سمات القائد       

 وتوضح القيادة بأنها عملية تفاعل أجتماعى تتم من خـالل           التفاعلية ةالنظري) ٥. وحاالتها
سمات ومهارات القائد وعناصر الموقف وخصائص الجماعة المراد قيادتها وتؤكد أن القائد            
هو القادر على التفاعل مع عناصر الموقف والمهام المحددة وأعـضاء الجماعـة وتحقيـق       

 وهى ترى أن القيادة عملية تبادليـة بـين القائـد            النظرية التبادلية ) ٦. األهداف المنشودة 
واألتباع حيث يوضح القائد لهم المطلوب منهم ويتعاطف معهم ويتبع القائد أسلوب القيـادة              

  ). ٧١-٦٩ص. ، ص٢٠١١عبد الهادي ،(باألستثناء أي التدخل عند الضرورة 
برزون  وأصحاب هذه النظرية يؤكدون أن بعض القادة  ي          الرجل العظيم  ةنظري) ٧

فى المجال لما يتسمون به من قدرات ومواهب عظيمة وخصائص وعبقرية غيـر عاديـة               
وخدمة ). ٤٦.،ص٢٠١٦خليل،و منقريوس، ( منهم قادة إجتماعيين وسياسيين ورؤساء دول       

الجماعة كطريقة مهنية تعتمد على القيادة فى الجماعات لتحقيق أهدافها المهنية وتساعد فـى      
ات ومن ثم تغيير المجتمع فالقيادة الفعالة هنا هـى التـى تحقـق              نمو الشخصيات والجماع  

أهداف الجماعات  فهى تمثل عنصر محورى فى ديناميكية الجماعات وتتأثر بها الديناميكية             
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فى انماط األتصال التى تتبعها الجماعة وفى طرق اتخاذ القـرارات وتوزيـع المـسؤليات               
اعة مما ينعكس علـى درجـات الـوالء         وطرق تطبيق الضبط األجتماعى لألعضاء والجم     

واألنتماء للجماعة  وفى كافة أنشطة  الحياة الجماعية ؛ومن ثم نجـد أن خدمـة الجماعـة                  
أستفادت من نظريات القيادة في تفسير السلوك القيادي وفهم األنماط المختلفـة مـن القـادة        

 فإذا كانت القـوة   قيادة  والتى أرتكزت على مفهوم القوة كأحد المفاهيم الرئيسية المرتبطة بال         
 تسعى الختيار األدوات التى تمـارس       فإن القيادة هى قدرة القائد  على التاثير فى األخرين         

) ٦٧.،ص٢٠٠٩درويـش ،  (بها القوة ؛فالقيادة هى النقطة الفاصلة التى تنشط فيهـا القـوة           
تـى قـد    وخدمة الجماعة أستفادت من تلك العالقة بين المفهومين فى توضيح أنواع القوة ال            

يستخدمها القادة بالجماعات حيث أن القائد الذى لدية قوة يبحث عن مواقف القيادة فى الحياة               
وتتعـدد  الجماعية وأنشطة الجماعة لتظهر قيادته وهنا تظهر القيادة الطبيعية فى الجماعات ؛     

ويستمد قائـد  القوة الشرعية   )١: فى) fred2012(أنماط القوة بالجماعات كما أوضحها      
ماعة قوتة من الوظيفة التى يتولهـا بالجماعـة أو المكانـة التـي يـصل اليهـا بـين              الج

وتظهر عندما يستخدم القائد نظام المكافأة ألعضاء الجماعة المادية       قوة المكافأة   )٢،األعضاء
القـوة  )٣والمعنوية منها  والتى تمثل أحد مصادر الضبط لـسلوك األعـضاء بالجماعـة،             

 القائد أحد أنواع  العقاب على أعضاء الجماعة أستنادا لمعايير            وتظهر عندما يطبق   القسرية
الضبط األجتماعى بالجماعة والتى تتمثل فى اللوم ،التوبيخ، االستنكار ،الـرفض للـسلوك             
السلبى للعضو أو الحرمان من ممارسة أحد األنشطة أو تكليف العضو ببعض المهام غيـر               

سبب هذه القوة  فى مشاعر الكراهية للقائد إذا لم          المرغوبة لدية إال أنه فى بعض األحيان تت       
 ويستمدها القائد مـن خـالل معارفـه ومهارتـه        قوة الخبير )٤يتفهم العضو سبب العقاب،   

 قوة المرجـع )٥وخبراته الشخصية التى تميزة عن غيرة والتي يستمدها من قدراته العقلية ،      
التى تمثـل مـصر لجـذب       وهنا ترتبط بنمط شخصية القائد وسماتة الجسمية والشخصية         

وهنا يمكن القـول أن     ).Lunenburg,2012,p.p.3-4(األعضاء وإعجابهم بقائد الجماعة     
 ومهاراتهـا المختلفـة    ةقائد الجماعة الحقيقى الذى يتم تدريبة وإعداده جيدا وتنميـة القيـاد          

لمرجعية الالزمة  له ألداء دوره القيادى فى الجماعات هنا تنطلق قوتة من القوة الشرعية وا              
والخبير والتي تسهم فى تعديل السلوك الفردي والجماعى ونموالجماعات بطريقة صـحيحة            

   . سواء كان قائدا أو رائدا يتولى العمل الجماعى
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   للدراسةالمنهجي اإلطار: ابعاس
 هذه الدراسة الى الدراسات التقويمية والتى تركز على تحديد فعالية تنتمي: الدراسةنوع -أ

 كلية الخدمة األجتماعيةلجماعات طالب  ةدريب على المهارات فى تنمية القيادمقرر الت
(Rino.j.patti2000)  رينو باتى(وذلك بأستخدام نموذج قياس االهداف ل( 

 المسح األجتماعى الشامل لكل أعضاء هيئة الدراسة منهج استخدمت :المنهج المستخدم- ب
  بالعينةاالجتماعيوالمسح  المهارات،التدريس القائمين بتدريس مقرر التدريب على 

  .بالكليةلطال ب لجماعات ا
  مجاالت الدراسة -ج
  :عة حلوان وذلك بجاماالجتماعية الخدمة كلية: المكانيالمجال  -١
الكلية األولى لتدريس الخدمة االجتماعية بمصر ومعتمدة من هيئـة ضـمان الجـودة               -

  واألعتماد
   المهارات وجود توصيف محدد واضح لمقرر التدريب على -
  وجود عدد من أعضاء هيئة التدريس ممن يدربون على المهارات يسمح بجمع البيانات -
  توافر عدد كبير من طالب الخدمة األجتماعية يسمح بجمع البيانات -
  موافقة ادارة الكلية على جمع البيانات  -
   البشرى   المجال-٢
 )١٤( رر وبلغ عددهمحصر شامل ألعضاء هيئة التدريس القائمين على تدريس المق-أ

ـ ) ٢١٧٦(من إجمالي عدد الطالب   )١٠٩( من الطالب بلغ عددها    عينة-ب جماعـات   نم
 :والتي انطبقت عليهم الشروط التالية الفرقة الثانية بقاعاتالمقسمة طالب الكلية 

 . بالحضور على مدار العام الدراسينمنتظمي) ٣. الثانية بالفرقة ن مستجدي)٢. م انتظا)١
 .الطالب مهام وأدوار قيادية أثناء التدريب على المهارات طوال العام الدراسي ىتول) ٤
يمثل فترة جمع البيانات والتى كانت فى نهاية الفـصل الدراسـى            وهو  : الزمنىالمجال  -٣

 من تدريس مقـرر التـدريب علـى    االنتهاءعقب )م ١٥/٥/٢٠١٩-١ (من  الثانى و بدأت    
  المهارات
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  : جمع البيانات أدوات-د
استمارة استبيان للطالب حول فعالية مقرر التدريب على المهـارات فـي تنميـة           )١(

  : حلوانجامعة-لدى جماعات الطالب بكلية الخدمة االجتماعية ة القياد
 وتم تصميم األداة وفقاً للخطوات التالية:  
تصميم استمارة استبيان للطالب حول فعالية مقرر التدريب على المهارات فـي            تم   .١

 حلوان، وذلـك    جامعة- لدى جماعات الطالب بكلية الخدمة االجتماعية        ةدتنمية القيا 
بالرجوع إلى التراث النظري، واإلطار التصوري الموجه للدراسة، والرجوع إلـى           
الدراسات المتصلة، إلى جانب االستفادة من بعض المقاييس واستمارات االسـتبيان           

بط بكل متغير من المتغيـرات      المرتبطة بموضوع الدراسة لتحديد العبارات التي ترت      
 .الخاصة بالدراسة

  :صدق األداة .٢
مـن  ) ٥( تم عرض األداة علـى عـدد   ث حي):صدق المحكمين (الصدق الظاهري     )أ (

أعضاء هيئة التدريس بكلية الخدمة االجتماعية جامعة حلوان إلبـداء الـرأي فـي              
تغيـرات  صالحية األداة من حيث السالمة اللغوية للعبارات من ناحية وارتباطها بم          

، وقد %)٨٠(الدراسة من ناحية أخرى، وقد تم االعتماد على نسبة اتفاق ال تقل عن              
تم حذف بعض العبارات وإعادة صياغة البعض، وبناء علـى ذلـك تـم صـياغة                

  .االستمارة في صورتها النهائية
 ":الصدق المنطقي " صدق المحتوي   )ب (

  :وللتحقق من هذا النوع من الصدق قامت الباحثة بما يلي
 األدبيات والكتب، واألطر النظرية، والدراسات والبحوث السابقة التي         علىاإلطالع   -

  .تناولت متغير الدراسة بصفة عامة
تحليل هذه األدبيات والبحوث والدراسات وذلك للوصـول إلـي األبعـاد المختلفـة            -

ليـة  والعبارات المرتبطة بهذه األبعاد ذات االرتباط بمشكلة الدراسة لتحديد أبعاد فعا          
لدى جماعات الطالب بكليـة الخدمـة     ةمقرر التدريب على المهارات في تنمية القياد      

 . حلوانجامعة-االجتماعية 
يمكـن  ) ٣(و) ٢( إلى نتائج جـدول      ة باإلشار ):الصدق الذاتي (الصدق اإلحصائي     )ج (

، ويعرف معامـل   الستمارة استبيان الطالب  تحديد قيمة معامالت الصدق اإلحصائي      
  :وذلك كما يليي بأنه الجذر التربيعى لمعامل الثبات، الصدق اإلحصائ
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  )١٥=ن( معامالت الصدق اإلحصائي الستمارة استبيان الطالب) ١(جدول 
 معامل           الصدق الذاتي معامل الثبات المعتمد عليه المتغيرات م

 .استمارة استبيان الطالب ككل ١ ٠٫٩٠٠ )ألفا ـ كرونباخ(معامل 
 ٠٫٩٢٢ مان براونمعادلة سبير

ويتضح من الجدول السابق أن قيم معامل الصدق اإلحصائي السـتمارة اسـتبيان             
  .الطالب مرتفعة ومقبولة وتفي بأغراض الدراسة

لقيم الثبات ) ألفا ـ كرونباخ (تم حساب ثبات األداة باستخدام معامل ثبات :ثبات األداة .٣
مفردة مـن الطـالب     ) ١٥(وامها  وذلك لعينة ق  التقديرية الستمارة استبيان الطالب،     

  :وقد جاءت النتائج كما هي موضحة في الجدول التالي. مجتمع الدراسة
 )ألفـا ـ كرونبـاخ   (نتائج ثبات استمارة استبيان الطالب باستخدام معامـل  ) ٢(جدول 

  )١٥=ن(
 )ألفا ـ كرونباخ(معامل  المتغيرات م
 ٠٫٨١ .ثبات استمارة استبيان الطالب ككل ١

هذه المستويات مقبولة ويمكن االعتماد على النتائج التـي تتوصـل إليهـا        وتعتبر  
األداة، وللوصول إلى نتائج أكثر صدقاً وموضوعية الستمارة استبيان الطـالب، فقـد تـم               

-استخدام طريقة ثانية لحـساب ثبـات المقيـاس وذلـك باسـتخدام معادلـة سـبيرمان                  
، حيث تم تقسيم عبـارات  Split – half للتجزئة النصفية  Spearman -  Brownبراون

كل متغير إلى نصفين، يضم القسم األول القيم التي تم الحصول عليها من االستجابة للعبارة               
وجاءت نتـائج االختبـار     الفردية، ويضم القسم الثاني القيم المعبرة عن العبارات الزوجية،          

  :كالتالي
م معادلة سبيرمان براون للتجزئة نتائج ثبات استمارة استبيان الطالب باستخدا   ) ٣(جدول  

  )١٥=ن( النصفية
 معادلة سبيرمان براون المتغيرات م
 ٠٫٨٥ .ثبات استمارة استبيان الطالب ككل ١

ويتضح من الجدول السابق أن معظم معامالت الثبات للمتغيرات تتمتـع بدرجـة             
  .ورتها النهائيةعالية من الثبات، وبذلك يمكن االعتماد على نتائجها وأصبحت األداة في ص
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دليل مقابلة شبة مقننة ألعضاء هيئة التدريس القائمين على تدريس المقرر حول             )٢(
 لدى جماعات الطالب بكليـة  ةفعالية مقرر التدريب على المهارات في تنمية القياد     

 : حلوانجامعة-الخدمة االجتماعية 
 وتم تصميم األداة وفقاً للخطوات التالية: 
شبة مقننة ألعضاء هيئة التدريس حول فعالية مقرر التدريب على          تصميم دليل مقابلة    تم   .١

 حلوان جامعة- لدى جماعات الطالب بكلية الخدمة االجتماعية      ةالمهارات في تنمية القياد   
في صورته األولية اعتماداً على اإلطار النظري للدراسة والدراسات السابقة المرتبطـة            

ستبيان المرتبطة بموضوع الدراسة لتحديـد      إلى جانب االستفادة من بعض استمارات اال      
 .األسئلة التي ترتبط بكل متغير من المتغيرات الخاصة بالدراسة

، حيث تـم    ألعضاء هيئة التدريس  تم حساب الصدق الظاهري لدليل المقابلة شبة المقننة          .٢
من أعضاء هيئة التدريس بكلية الخدمة االجتماعية جامعة حلوان،       ) ٥(عدد  عرضه على   

بداء الرأي في صالحية األداة من حيث السالمة اللغوية للعبارات مـن ناحيـة              وذلك إل 
وارتباطها بمتغيرات الدراسة من ناحية أخرى، وقد تم االعتماد على نسبة اتفاق ال تقـل          

، وقد تم حذف بعض العبارات وإعادة صياغة البعض، وبناء على ذلك تـم           %)٨٠(عن  
 .صياغة المقياس في صورته النهائية

ألعضاء هيئة   لدليل المقابلة شبة المقننة      "الصدق المنطقي " التحقق من صدق المحتوي      تم .٣
 :التدريس كما يلي

 األدبيات والكتب، واألطر النظرية، والدراسات والبحوث السابقة التي         علىاإلطالع   -
  .تناولت متغير الدراسة بصفة عامة وأبعاد المقياس بصفة خاصة

الدراسات وذلك للوصـول إلـي األبعـاد المختلفـة       تحليل هذه األدبيات والبحوث و     -
والعبارات المرتبطة بهذه األبعاد ذات االرتباط بمشكلة الدراسة لتحديد أبعاد فعاليـة            

 لدى جماعات الطالب بكلية الخدمـة       ةمقرر التدريب على المهارات في تنمية القياد      
 . حلوانجامعة-االجتماعية 

قابلة شبة المقننة ألعضاء هيئـة التـدريس، وذلـك          تم تحديد األسئلة المطلوبة لدليل الم      .٤
 لـدى   ةلتحديد مستوى فعالية مقرر التدريب على المهارات، وتحديـد مـستوى القيـاد            

 حلوان، وتحديـد الـصعوبات التـي    جامعة-جماعات الطالب بكلية الخدمة االجتماعية   
بكلية الخدمة   لدى جماعات الطالب     ةتواجه مقرر التدريب على المهارات في تنمية القياد       

 حلوان، وتحديد مقترحات تفعيل إسهامات مقـرر التـدريب علـى            جامعة-االجتماعية  
 جامعـة  - لدى جماعات الطالب بكلية الخدمـة االجتماعيـة      ةالمهارات في تنمية القياد   

 .حلوان
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   تم معالجة البيانات من خالل الحاسب اآللي باستخدام برنامج        : أساليب التحليل اإلحصائي )
SPSS.V.17.0  (            للعلوم االجتماعية، وقـد طبقـت األسـاليب اإلحـصائية التاليـة  :

المتوسـط  )٢. وذلك لوصف خصائص مجتمـع الدراسـة       :التكرارات والنسب المئوية  )١
 لـدى  ةللحكم على مستوى فعالية مقرر التدريب على المهارات في تنمية القيـاد   : الحسابي

 حلوان، بحيث تكون بداية ونهاية فئات        جامعة -جماعات الطالب بكلية الخدمة االجتماعية      
، تم ترميـز  )درجة واحدة(، ال )درجتين(، إلى حد ما    )ثالثة درجات (نعم  : المقياس الثالثي 

الحـدود الـدنيا    (وإدخال البيانات إلى الحاسب اآللي، ولتحديد طول خاليا المقياس الثالثي           
، تم تقسيمه علـى عـدد   )٢  =١ – ٣( أقل قيمة –أكبر قيمة = ، تم حساب المدى  )والعليا

وبعد ذلك تم إضـافة     ) ٠,٦٧ = ٢/٣(خاليا المقياس للحصول على طول الخلية المصحح        
هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس أو بداية المقياس وهى الواحد الصحيح وذلك لتحديـد                

 الحد األعلى لهذه الخلية
 :وهكذا أصبح طول الخاليا كما يلي

  وسطات الحسابيةمستويات المت) ٣(جدول 
 مستوى منخفض ١٫٦٧ إلى أقل من ١إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد من 
 مستوى متوسط ٢٫٣٥ إلى أقل من ١٫٦٧إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد من 
 مستوى مرتفع ٣ إلى ٢٫٣٥إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد من 

كما ,  ويفيد في معرفة مدى تشتت أو عدم تشتت استجابات المبحوثين          :االنحراف المعياري )٣
حيث أنه في حالة تساوى العبـارات       , يساعد في ترتيب العبارات مع المتوسط الحسابي      

في المتوسط الحسابي فإن العبارة التـي انحرافهـا المعيـاري أقـل تأخـذ الترتيـب                 
الـصدق  )٥. قيمة وأقـل قيمـة      ويتم حسابه من خالل الفرق بين أكبر       :المدى)٤.األعلى

. ألفـا ( معامل ثبات )٦.ويتم حسابه من خالل الجذر التربيعى لمعامل الثبات   : اإلحصائي
 بـراون   -معادلـة سـبيرمان     )٧.لقيم الثبات التقديرية ألدوات الدراسـة     ): كرونباخ  

Spearman -  Brown   للتجزئة النصفية Split – half :    وذلـك لثبـات أدوات
 Goodness – of لعينة واحدة، اختبار حسن أو جودة التطابق ٢تبار كااخ)٨.الدراسة

– Fit Tests : وذلك للتحقق من أن الفروق في النسب الخاصة بالعينة حول االستجابات
هي نفسها الخاصة بالمجتمع، مما يفيد في تعميم نتائج الدراسـة،           " ال  , إلي حد ما  , نعم" 

 :تحليل االنحدار البسيط    )٩. يمكن أن تكون يقينية    وتفسير النتائج في ضوء هذا االختبار     
اختبـار فـروض   (لدراسة تأثير متغير مـستقل واحـد علـى متغيـر تـابع واحـد،             

وذلك الختبار العالقة بين متغيـرين كميـين،         :Rمعامل ارتباط بيرسون    )١٠).الدراسة
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اختبــار فــروض ( المــستقل بــالمتغير التــابع، وكــذلك دراســة عالقــة المتغيــر
وذلك لتفسير التغيرات التي تحدث في المتغير التـابع          :R2معامل التحديد   )١١).ةالدراس

 لعينتـين ) ت(اختبـار   )١٢).اختبار فـروض الدراسـة    (نتيجة تأثير المتغير المستقل،     
وذلك لمعرفة الفروق وداللتهـا  : Independent – Samples T-Testمـستقلتين   

اختبـار فـروض    (،  لي مجمـوعتين فقـط    وذلك في المتغيرات التي تقسم إ     , اإلحصائية
للتعـرف علـي    : One Way ANOVA التباين أحادي االتجاه تحليل)١٣).الدراسة

وبشرط أن  , )يسمى متغير التجزئة  (وذلك وفقاً لمتغير معين   , الفروق وداللتها اإلحصائية  
 ).اختبار فروض الدراسة( يكون عدد المجموعات أكثر من مجموعتين،

 :ة  نتائج الدراس:ثامنا
  :وصف مجتمع الدراسة: أوالً

  :وصف الطالب مجتمع الدراسة  )أ (
  )١٠٩=ن( وصف الطالب مجتمع الدراسة) ٤(جدول 

 النسبة التكرارت المتغيرات الكمية م
 % ك النوع م
 ٢٦٫٦ ٢٩ ذكر ١
 ٧٣٫٤ ٨٠ أنثى ٢

 ١٠٠ ١٠٩ المجمـــوع

  %)٧٣,٤(أكبر نسبة من الطالب إناث بنسبة :يوضح الجدول السابق أن
  :وصف أعضاء هيئة التدريس مجتمع الدراسة  )ب (

  )١٤=ن( وصف أعضاء هيئة التدريس مجتمع الدراسة) ٥(جدول 
 النسبة التكرارات  المتغيرات الكمية م
 % ك السن  
  ٢١٫٤  ٣   سنة٣٠ إلى أقل من ٢٠من   ١
  ٦٤٫٣  ٩   سنة٤٠ إلى أقل من ٣٠من   ٢
  ١٤٫٣  ٢   سنة٥٠ إلى أقل من ٤٠من   ٣

  ١٠٠  ١٤  المجمـــوع
 % ك النوع م
 ٤٢٫٩ ٦ ذكر ١
 ٥٧٫١ ٨ أنثى ٢

 ١٠٠ ١٤ المجمـــوع
 % ك القسم العلمي م
 ١٤٫٣ ٢ قسم خدمة الفرد ١
 ١٤٫٣ ٢ قسم خدمة الجماعة ٢
 ٣٥٫٧ ٥ قسم تنظيم المجتمع ٣
 ٢١٫٤ ٣ قسم التخطيط االجتماعي ٤
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 ١٤٫٣ ٢ قسم مجاالت الخدمة االجتماعية ٥
 ١٠٠ ١٤ المجمـــوع

 % ك الوظيفة م
 ٩٢٫٩ ١٣ مدرس ١
 ٧٫١ ١ أستاذ مساعد ٢

 ١٠٠ ١٤ المجمـــوع

 :يوضح الجدول السابق أن
) ٤٠ الى أقل من   ٣٠من  (أكبرنسبة  لسن أعضاء هيئة التدريس فى المرحلة العمرية           -

أكبر و ،%)٥٧,١(أكبر نسبة من أعضاء هيئة التدريس إناث بنسبة         و% ٦٤,٣تمثل  
أكبر نـسبة  ،و%) ٣٥,٧(يئة التدريس بقسم تنظيم المجتمع بنسبة    نسبة من أعضاء ه   

 ,%)٩٢,٩(من أعضاء هيئة التدريس وظيفتهم مدرس بنسبة 
  :أبعاد فعالية مقرر التدريب على المهارات كما يحددها الخبراء: ثانيا

  )١٤=ن(مقرر التدريب على المهارات كما يحددها الخبراء  ةليافع أبعاد )٦(جدول 
  الترتيب  %  ك  تالعبارا  م
  ١ ٥٠  ٧  تنمية معارف الطالب المرتبطة بكل مهارة  ١
  ٣ ٣٥٫٧  ٥  تطبيق الطالب لبعض المهارات المهنية   ٢
  ٦ ١٤٫٣  ٢  تدريب الطالب على حل المشكلة  ٣
  ٤ ٢٨٫٦  ٤  تعريف الطالب بالمفاهيم األساسية لألعداد المهني  ٤
  ٥ ٢١٫٤  ٣  تدريب الطالب على عقد االجتماعات المختلفة   ٥
  ٢ ٤٢٫٩  ٦  تدريب الطالب على عقد المناقشات الجماعية بأساليب مختلفة  ٦
  ٧ ٧٫١  ١  تمكن الطالب من تطبيق  أركان المهارة بدقة   ٧
  ٦ ١٤٫٣  ٢  استخدام أساليب تدريبية مختلفة تتفق وكل مهارة   ٨

, ها الخبراء يحددمقرر التدريب على المهارات كما ةليافع دأبعا: أنيوضح الجدول السابق 
, %)٥٠( بنسبة  تنمية معارف الطالب المرتبطة بكل مهارةالترتيب األول: تمثلت فيما يلي

 بنسبة تدريب الطالب على عقد المناقشات الجماعية بأساليب مختلفةيليها الترتيب الثاني 
،وهذا يتفق %)٧,١( بنسبة  أركان المهارة بدقةتطبيق تمكن الطالب من ، وأخيراً%)٤٢,٩(
ألبعاد الفعالية التى تحدد قدرة المقررعلى تنمية معارف الطالب ) رينو باتى(ع تحديد م

والتى تبنتها الدراسة من ضمن مؤشرات الفعالية لمقرر التدريب على المهارات،ويتفق 
على الترتيب السابع واألخير  )أركان المهارة بدقةتطبيق تمكن الطالب من ( حصول  عبارة

ة للتدريب على المهارات مع  األطار النظرى الذى أكد على أن عملية بين الخطوات العملي
تدريب المهارات  تمربمراحل عديدة وتتطلب وقتا كبيرا ألتقان الطالب المهارة وتكرار 

وأن المكون المهارى أحد مكونات المهارة التى ) ٢٠١٥السحت و صبحى، (الممارسة  
  .)٢٠١٨على ،أسامة ،(يجب تنميتها 
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حلوان كما   جامعة-بعاد القيادة  لدى جماعات الطالب بكلية الخدمة االجتماعية أ: ثالثا
  يحددها الخبراء

 -جامعة حلوان- أبعاد القيادة لدى جماعات الطالب بكلية الخدمة االجتماعية )٧ (ل جدو
  )١٤=ن(كما يحددها الخبراء 

  الترتيب  %  ك  العبارات  م
  ٤ ٣٥٫٧  ٥  موقراطيقدرة الطالب على ممارسة األسلوب الدي  ١
  ٢ ٥٠  ٧  مع زمالئه قدرة الطالب على تكوين عالقات إيجابية  ٢
  ١ ٥٧٫١  ٨  قدرة الطالب على تحمل المسئولية  ٣
  ٦ ٢١٫٤  ٣  قدرة الطالب على التعامل مع مواقف الخالف بين زمالئه  ٤
  ٥ ٢٨٫٦  ٤  قدرة الطالب على إدارة ورش العمل الجماعية  التي تعقد لتعلم المهارة  ٥
  ٧ ١٤٫٣  ٢  قدرة الطالب على أقناع زمالئه برأيه لتنفيذ المهام المطلوبة في التدريب  ٦
  ٣ ٤٢٫٩  ٦  قدرة الطالب على اتخاذ قرار جماعي مع جماعته التدريبية  ٧
  ٦ ٢١٫٤  ٣  قدرة الطالب على التقويم الذاتي ألعمال زمالئه وجماعته التدريبية  ٨
  ٤ ٣٥٫٧  ٥  فريقيقدرة الطالب على قيادة العمل ال  ٩

 - أبعاد  القيادة لدى جماعات الطالب بكلية الخدمة االجتماعية:يوضح الجدول السابق أن
 الطالب على تحملةقدرالترتيب األول : تمثلت فيما يلي, جامعة حلوان كما يحددها الخبراء

 جابية قدرة الطالب على تكوين عالقات إييليها الترتيب الثاني, %)٥٧,١( بنسبة ليةئوالمس
 مع جماعي قرار اتخاذقدرة الطالب على ، ثم الترتيب الثالث %)٥٠(ه بنسبة مع زمالئ

 لتنفيذ ه قدرة الطالب على أقناع زمالئه برأي، وأخيراً%)٤٢,٩( بنسبة  التدريبيةهجماعت
ويتفق ذلك مع نتائج الدراسات ) ١٤,٣( على المهارات بنسبة  التدريبفيالمهام المطلوبة 

تى أوضحت أن تكوين العالقات أحد المهارات األساسية التى يجب ان تكون لدى السابقة ال
قادة الجماعات وترتبط بأداء قائد الجماعة خالل التفاعل الجماعى والتى تنبع من تحملة 

إسماعيل (للمسؤلية فى تحقيق أهداف الجماعة كأحد مؤشرات القيادة الفعالة 
،casey,sheard( ر النظرى للدراسة والذى أشار أن من ضمن أيضا باألطاويرتبط ذلك

قدرات الطالب التى يتم تنميتها وترتبط بالقيادة هى القدرة على تكوين العالقات مع أعضاء 
الجماعة وتحمل المسؤلية والقدرة على األقناع وإتخاذ القرار الجماعى وإدارة العمل 

  ). ١٩٩١عطية ،(الجماعى 
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ر التدريب على المهارات في تنمية المهارات  القيادية الصعوبات التي تواجه مقر : رابعاً
 : جامعة حلوان-لدى جماعات الطالب بكلية الخدمة االجتماعية 

 الصعوبات التي تواجه مقرر التدريب على المهارات في تنمية القيادة لدى )٨(جدول 
  )١٤=ن( جامعة حلوان كما يحددها الخبراء -جماعات الطالب بكلية الخدمة االجتماعية 

  الترتيب  %  ك  العبارات  م
  ٥ ٢٨٫٦  ٤  عدم مالئمة محتوى المقرر لتوصيفه  ١
  ٦ ٢١٫٤  ٣  عدم توضيح المهارة بصورة منفصلة داخل الكتاب عن باقي المهارات  ٢
  ٦ ٢١٫٤  ٣  عدم كتابة تدريبات إجرائية التنفيذ ترتبط بتنمية السمات القيادية   ٣
  ١ ٦٤٫٣  ٩  طريقة الجلسةصعوبة التدريب داخل السكاشن بسبب   ٤
  ٣ ٤٢٫٩  ٦  حدوث مشاكل بين الطالب لعدم فهم دور القائد في بداية التدريب   ٥
ضعف االستعداد لدى بعض الطالب لتولى مهام القيادة على الرغم من   ٦

  توافر سمات القيادة لديهم
٣  

٢١٫٤ 
٦  

  ٥ ٢٨٫٦  ٤  اختالف مستوى التدريب وفقا لخبرات القائم بالتدريس  ٧
أتباع القائم بالتدريس لبعض أساليب التدريب ال تتفق مع طبيعة تنمية   ٨

  السمات القيادية
٥  

٣٥٫٧ 
٤  

  ٢ ٥٧٫١  ٨  كثرة عدد الطالب بالسكاشن يزيد من صعوبة التدريبات العملية   ٩

الصعوبات التي تواجه مقرر التدريب على المهارات :يوضح الجدول السابق أن
 جامعة حلوان كما - الطالب بكلية الخدمة االجتماعية في تنميةاالقيادة لدى جماعات

صعوبة التدريب داخل الترتيب جاء الترتيب األول : تمثلت فيما يلي, يحددها الخبراء
كثرة عدد الطالب يليها الترتيب الثاني , %)٦٤,٣( بنسبة السكاشن بسبب طريقة الجلسة

 حدوث ، ثم الترتيب الثالث%)٥٧,١(بنسبة  يزيد من صعوبة التدريبات العملية نشابالسك
 عدم ، وأخيراً%)٤٢,٩( بنسبة  بداية التدريبفيمشاكل بين الطالب لعدم فهم دور القائد 

عدم كتابة تدريبات و , المهاراتباقيتوضيح المهارة بصورة مفصلة داخل الكتاب عن 
لى مهام  لدى بعض الطالب لتواالستعدادضعف و ,ة إجرائية التنفيذ ترتبط بتنمية القياد

ومن خالل تلك النتائج %) ٢١,٤( بنسبة القيادة على الرغم من توافر سمات القيادة لديهم
نجد  أنها تتركز فى عدم توافر البيئة التدريبية المناسبة لعملية التدريب على المهارات كما 

والذى أشار الى  )٢٠١٤الدخيل اهللا، ()٢٠٠٩أبو النصر ،(جاء باألطار النظرى للدراسة  
أن من الصعوبات التى تواجة العملية التدريبية القصور الناجم من البيئة التعليمية غير 
المالئمة وعدم توافر المعينات التدريبية المناسبة والذى يتم تفسيرة وفقا للنموذج األشتراطى 

  .الذى يشترط توافرأسس محددة لتعليم وتدريب المهارات 
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 التدريب على المهارات في تنمية القيـادة لـدى          مقترحات تفعيل إسهامات مقرر    :خامساً
  : جامعة حلوان-جماعات الطالب بكلية الخدمة االجتماعية 

 مقترحات تفعيل إسهامات مقرر التدريب على المهارات في تنمية القيادة لدى )٩(جدول 
  )١٤=ن( جامعة حلوان كما يحددها الخبراء -جماعات الطالب بكلية الخدمة االجتماعية 

  الترتيب  %  ك  عباراتال  م
  ٤ ٦٤٫٣  ٩  عدد الطالب بجماعات الفصل بالكلية تقليل  ١
  ٢ ٨٥٫٧  ١٢  نقل تدريس التدريب على المهارات إلى معامل الكلية  ٢
  ٣ ٧١٫٤  ١٠  تحديد خطوات إجرائية لتنمية  القيادة  ٣
  ٤ ٦٤٫٣  ٩  االهتمام بمحتوى الكتاب بما يتفق مع التوصيف  ٤
العرض المختلفة التي تساعد في التدريب وتنمية ضرورة توافر وسائل   ٥

  القيادة
٦  

٤٢٫٩ 
٧  

  ٥ ٥٧٫١  ٨  إجراء قياس قبلي وبعدى لتحديد مستوى تنمية القيادة للطالب   ٦
التدريب على تنمية القيادة بغض النظر عن التخصص الدقيق للقائم   ٧

  بالتدريس
٥  

٣٥٫٧ 
٨  

  ٦ ٥٠  ٧  يادة في الكتابضرورة توافر حاالت عملية وتطبيقات ترتبط الق  ٨
ضرورة االهتمام بتدريس مقرر التدريب على المهارات ألهميته في   ٩

  األعداد المهني للطالب
١٣  

٩٢٫٩ 
١  

 مقترحات تفعيل إسهامات مقرر التدريب على :يوضح الجدول السابق أن
 جامعة -المهارات في تنمية القيادة  لدى جماعات الطالب بكلية الخدمة االجتماعية 

 بتدريس االهتمام ضرورة الترتيب األول: تمثلت فيما يلي, حلوان كما يحددها الخبراء
يليها , %)٩٢,٩(للطالب بنسبة  المهني األعداد فيمقرر التدريب على المهارات ألهميته 

، ثم %)٨٥,٧( بنسبة  معامل الكليةإلى نقل تدريس التدريب على المهارات الترتيب الثاني
 التدريب على ، وأخيراً%)٧١,٤(ة نسبة ديد خطوات إجرائية لتنمية القيادتحالترتيب الثالث 

وتتفق نتائج %)٣٥,٧( بنسبة  بغض النظرعن التخصص الدقيق للقائم بالتدريسةالقياد تنمية
هذا الجدول مع الشروط األساسية التى يجب توافرها للتدريب على المهارات من خالل 

الذى أكد أن  )sail,2010(ونتائج دراسة  )٢٠١٤اهللا،الدخيل عبد(جماعات الفصل الدراسى 
تدريب المهارات وتنمية القيادة يصبح أكثر فعالية من خالل تقنيات التعليم المالئمة للبيئة 
التعليمة داخل الفصل الدراسى وانها تعمل على تعزيز سلوكيات الطالب وضرورة دمج تعلم 

 مع متطلبات الوظيفة مستقبال التى سوف المهارات داخل المقرارات الدراسية التى تتفق
   .يشغلها الطالب
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  :اختبار فروض الدراسة: تاسعا 
من المتوقع أن يكون مـستوى فعاليـة مقـرر    " : اختبار الفرض األول للدراسة )١-٦(

 ":التدريب على المهارات مرتفع 
  )١٠٩=ن( مستوى فعالية مقرر التدريب على المهارات) ١٠(جدول 

ط   يةأبعاد الفعال م المتوس
 الحسابي

راف  االنح
 الترتيب المستوى المعياري

 ٢ مرتفع ٠٫٢٧ ٢٫٦ مدى قدرة المقرر على تنمية وإثراء معارف الطالب ١

ان      ٢ رات وإتق مدى قدرة المقرر على إكساب الطالب خب
 ٥ مرتفع ٠٫٢٦ ٢٫٤٥ مهارات جديدة

 ١ مرتفع ٠٫٢٧ ٢٫٦٢ مدى قدرة المقرر على تغيير وتعديل اتجاهات الطالب ٣

لوك        ٤ اط س ي أنم ر ف مدى قدرة المقرر على إحداث تغيي
 ٣ مرتفع ٠٫٣١ ٢٫٥٣ الطالب

 ٤ مرتفع ٠٫٣٣ ٢٫٥١ مدى قدرة المقرر على إشباع حاجات الطالب ٥
 مستوى مرتفع ٠٫٢٢ ٢٫٥٤ أبعاد الفعالية ككل

 مستوى أبعاد فعالية مقرر التدريب على المهـارات،        يوضح الجدول السابق أن   
مدى قدرة المقرر على تغيير وتعـديل اتجاهـات الطـالب          الترتيب األول :تمثلت فيما يلي  

الترتيب الثاني مدى قدرة المقرر على تنميـة وإثـراء معـارف            ،)٢,٦٢(بمتوسط حسابي   
الترتيب الثالث مدى قدرة المقرر على إحداث تغييـر فـي           ،)٢,٦(الطالب بمتوسط حسابي    

الترتيب الرابع مدى قدرة المقرر على إشباع       ،)٢,٥٣(بي  أنماط سلوك الطالب بمتوسط حسا    
الترتيب الخامس مدى قدرة المقرر على إكـساب        ،)٢,٥١(حاجات الطالب بمتوسط حسابي     

وبالنظر للجـدول نجـد أن   ،)٢,٤٥(الطالب خبرات وإتقان مهارات جديدة بمتوسط حسابي       
ـ           ى المهـارات كمـا يحـددها      نتائجه تشير إلي أن المتوسط العام لفعالية مقرر التدريب عل

مما يجعلنا نقبل الفرض األول للدراسة والذي مؤداه . وهو معدل مرتفع) ٢,٥٤(الطالب بلغ   
 تفق مع  وذلك ي " من المتوقع أن يكون مستوى فعالية مقرر التدريب على المهارات مرتفع            " 

ـ  طالبفـى إعـداد   التدريب علـى  المهـارات       همية  من أ دراسة  ما أكدت عليه ال    ة  الخدم
فـى إعـداد     الجانب النظـرى     األجتماعية كأحد محتويات الجانب العملى التى تتكامل مع         

ــن        ــال م ــات ك ــائج دراس ــع نت ــك م ــق ذل ــم ويتف ــة له ــصية المهني الشخ
)mackay,2019()casey,2012)(sail,2010(   الذين أكدو أن التدريب على المهـارات

ـ             صل وأيـضا نتـائج     يصبح فعاال داخل الفـصول الدراسـية وبإسـتخدام جماعـات الف
الذين أوضحو أهمية جماعات الفصل فى تنمية المهارات بما         )١٩٨٠ناشد،)(١٩٧٩الجندى،(

الذى حدد فيه الخبراء أبعاد الفعالية لمقرر التدريب على         )٦(يتفق ذلك أيضا مع نتائج جدول       
  .المهارات المرتبطة بالواقع الفعلى من عملية التدريس والتدريب على المهارات 
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 لدى ة  القيادمستوى من المتوقع أن يكون مس" : اختبار الفرض الثاني للدراسة)٢-٦(
 ": جامعة حلوان مرتفع -جماعات الطالب بكلية الخدمة االجتماعية 

 جامعـة   -لدى جماعات الطالب بكلية الخدمـة االجتماعيـة         ة  القيادمستوى  ) ١١(جدول
  )١٠٩=ن( حلوان

ط  أبعاد القيادة م المتوس
 الحسابي

نحراف اال
 الترتيب المستوى المعياري

 ٤ مرتفع ٠٫٢٨ ٢٫٥٧ قدرة الطالب على إدارة العمل الجماعي ١
 ٣ مرتفع ٠٫٢٦ ٢٫٦١ قدرة الطالب على اتخاذ القرارات ٢
 ١ مرتفع ٠٫٢٥ ٢٫٧ قدرة الطالب على تكوين العالقات ٣
 ٢ مرتفع ٠٫٢٧ ٢٫٦٣ قدرة الطالب على التفاوض في المواقف المختلفة ٤

 مستوى مرتفع ٠٫٢١ ٢٫٦٣ أبعادالقيادة ككل

  :يوضح الجدول السابق أن
 جامعـة   -لدى جماعات الطالب بكلية الخدمة االجتماعيـة        ة  القيادأبعاد مستوى

قدرة الطالب على تكوين العالقات بمتوسط حسابي        الترتيب األول :، تمثلت فيما يلي   حلوان
ض في المواقف المختلفة بمتوسـط حـسابي        الثاني قدرة الطالب على التفاو     الترتيب،)٢,٧(
الترتيب ،)٢,٦١(الترتيب الثالث قدرة الطالب على اتخاذ القرارات بمتوسط حسابي          ،)٢,٦٣(

وبالنظر للجـدول   ).٢,٥٧(الرابع قدرة الطالب على إدارة العمل الجماعي بمتوسط حسابي          
طـالب بكليـة الخدمـة       لدى جماعات ال   ة  نجد أن نتائجه تشير إلي أن المتوسط العام القياد        

مما يجعلنا  . وهو معدل مرتفع  ) ٢,٦٣( جامعة حلوان كما يحددها الطالب بلغ        -االجتماعية  
 لـدى   ة  من المتوقع أن يكون مـستوى القيـاد       " نقبل الفرض الثاني للدراسة والذي مؤداه       

  أن وذلك يؤكد علـى   ".  جامعة حلوان مرتفع     -جماعات الطالب بكلية الخدمة االجتماعية      
 لدى الطالب بكلية خدمة إجتماعية جامعة حلوان والمتمثلة فى تكوين العالقات             ةنمية  القياد  ت

وذلك يتفق مـع    تتم بطريقة فعالة    إدارة العمل الجماعى والقدرة على التفاوض وإتخاذ القرار       
حيث أشارا الى  إن المهاراة فـى     ) ٢٠١٤،وإسماعيل) (٢٠١٠،عبد الحكيم   (نتائج كال من    

وإتخاذ القرار والتفاوض وتحمل المسؤلية  والمشاركة والعمل الفريقى مـن أهـم             اإلتصال  
ويمكـن    فى الخدمة األجتماعيـة       المهارات القيادية التى يمكن تنميتها من خالل الجماعات       

ــار      ــا أش ــصل كم ــات الف ــالل جماع ــن خ ــا م ــد (تنميته ــدى ،ناش ) الجن
ج تلك الدراسات فعاليـة    حيث أثبتت نتائ   )٢٠١١قاسم ، () Krug2020()Berson,2018(و

تنمية القيادة من خالل جماعات الفصل الدراسى والتدريب عليها حيث تظهر العالقـة بـين         
القائد والجماعة من خالل تعلم الحقائق عن الحياة الجماعية داخل الفصل الدراسى ويتم خلق              

ـ                 ة حوار مشترك بينهم يزيد من جاذبية األعضاء لقائدهم وذلك فـى إطـار أمـن وبتوجي
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للخبـراء  ) ٧(ومالحظة مستمرة مما يصقل الخبرة لدى األعضاء ويرتبط ذلك بنتائج جدول      
الذين حددوأبعاد تنمية القيادة التى تتم بالواقع الفعلى داخل جماعات الفصل الدراسى لطالب             

  .  كلية الخدمة األجتماعية 
ياً بين  فعاليـة    توجد عالقة طردية دالة إحصائ    : " اختبار الفرض الثالث للدراسة   )٣-٦(

 لـدى جماعـات الطـالب بكليـة الخدمـة         ةمقرر التدريب على المهارات وتنميةالقياد    
 ": جامعة حلوان -االجتماعية 

لدى جماعات  ة  فعالية مقرر التدريب على المهارات وتنمية القياد      العالقة بين   ) ١٢(جدول  
  )١٠٩=ن(  جامعة حلوان-الطالب بكلية الخدمة االجتماعية 

        األبعاد      م

درة   ق
الب  الط
ى إدارة  عل
ل   العم

 الجماعي

درة   ق
الب  الط
اذ   ى اتخ عل

 القرارات

درة   ق
الب  الط
على تكوين 

 العالقات

درة  ق
الب   الط
ى  عل
 التفاوض

اد  أبع
ارات  المه
ة  القيادي

 ككل

راء       ١ ة وإث ى تنمي مدى قدرة المقرر عل
 **٠٫٣٤١ ٠٫١٧١ *٠٫٢٠٢ ٠٫٢٧٧ **٠٫٣٩١ معارف الطالب

دى  ٢ ساب   م ى إك رر عل درة المق ق
 **٠٫٤٢٥ *٠٫١٩٥ ٠٫١٥٣ **٠٫٤٢٩ **٠٫٥٢٨ الطالب خبرات ومهارات جديدة

ديل    ٣ مدى قدرة المقرر على تغيير وتع
 **٠٫٣٧٣ ٠٫١٧٥ *٠٫٢٤٤ **٠٫٣٠٠ **٠٫٤٢٢ اتجاهات الطالب

ر      ٤ مدى قدرة المقرر على إحداث تغيي
 **٠٫٤٩٧ *٠٫١٩٨ **٠٫٣٧٠ **٠٫٤٢٦ **٠٫٥٤٦ في أنماط سلوك الطالب

مدى قدرة المقرر على إشباع حاجات  ٥
 **٠٫٤٠٣ ٠٫٠٨٧ ٠٫١٧١ **٠٫٤٨٤ **٠٫٤٩٢ الطالب

 **٠٫٥٣٨ *٠٫٢٠٧ **٠٫٣٠٢ **٠٫٥١٠ **٠٫٦٢٧ أبعاد الفعالية ككل

  )٠,٠٥(معنوي عند )                          * ٠,٠١(معنوي عند ** 
) ٠,٠١(لة إحصائياً عند مستوى معنويـة       توجد عالقة طردية دا   :يوضح الجدول السابق أن   

 لدى جماعات الطالب بكلية الخدمة      ةبين فعالية مقرر التدريب على المهارات وتنمية  القياد        
 جامعة حلوان كما يحددها الطالب، وأن أكثر أبعاد فعالية مقرر التدريب على             -االجتماعية  

 جامعـة   -بكلية الخدمة االجتماعية     لدى جماعات الطالب     ة  المهارات ارتباطاً بتنمية  القياد    
مدى قدرة المقرر على إحداث تغيير في أنماط سلوك الطـالب، ثـم             : حلوان هى بالترتيب  

مدى قدرة المقرر على إكساب الطالب خبرات وإتقان مهارات جديدة، يليهـا مـدى قـدرة        
اهـات  المقرر على إشباع حاجات الطالب، يليها مدى قدرة المقرر على تغيير وتعـديل اتج       

وقد يرجع ذلك إلـي  . الطالب، وأخيراً مدى قدرة المقرر على تنمية وإثراء معارف الطالب 
. وجود ارتباط طردي بين هذه المتغيرات وأنها جاءت معبرة عما تهدف الدراسة إلى تحقيقه       

توجد عالقة طردية دالة إحصائياً بين       " مما يجعلنا نقبل الفرض الثالث للدراسة والذي مؤداه         
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 لدى جماعات الطـالب بكليـة الخدمـة         ةلية مقرر التدريب على المهارات وتنمية القياد      فعا
 جامعة حلوان حيث كلما تم تفعيل دراسة مقرر التدريب على المهارات لـدى             -االجتماعية  

 لـدى  ة طالب كلية الخدمة اإلجتماعية جامعة حلوان أدى ذلك إلى تنميـة وتفعيـل القيـاد       
 فى تنمية الخبـرات     ةوذلك يوضح دور القياد   ". مهارات القيادية   الطالب ومن ثم إكتساب ال    

والمهارات المختلفةوالذى ينعكس على أداء الطالب باألعوام الدراسية القادمة فى التطبيـق            
العملى من خالل التدريب الميدانى فى مؤسسات الممارسة المختلفة بالفرقة الثالثة والرابعـة         

  دراسـة  نتـائج ية للطالب قبل تخرجهم وذلك  يتفق مع         مما يساهم فى نمو الشخصية المهن     
من أهم المهارات التى يجب تنميتها لدى طـالب الخدمـة           ةعلى أن القياد  ) ٢٠٠٣ (فضلى  

اإلجتماعية وإيجاد الرغبة لديهم للتدريب عليها بإستخدام األساليب التدريبية المتنوعـة فـى             
حيث أـتـضح مـنهم أرتفـاع       )١١،١٢(ويتفق مع نتائج جدولى     تعليم الخدمة األجتماعية    

مستوى فعالية مقررالتدريب على المهارات وتنمية القيادة لدى جماعات طالب الكليـة بمـا      
 الـذين   ) yammarino,2020(و) ٢٠٠٥سليمان ، (يأتى متفقا مع األطار النظرى للدراسة       

التدريب على أتـفقو على أن تنمية القيادة تتم أيضا من خالل الفصول الدراسية التى يتم بها            
المهارات  ومن خاللها تظهر عالقات القائد بأعضاء الجماعة من الطالب وان القيادة عملية              

وتتفق مع نتائج الدراسـات     تفاعلية تحدث فى مواقف تعليمية مختلفة بشكل تعاونى وهادف          
   . السابقة التى أكدت على ذلك 

قرر التـدريب علـى المهـارات       فعالية م  بين   للعالقةتحليل االنحدار البسيط    ) ١٣(جدول  
  جامعـة حلـوان    -لدى جماعات الطالب بكليـة الخدمـة االجتماعيـة          ة  وتنمية  القياد  

  )١٠٩=ن(
  )ت(اختبار 

T-Test 
  )ف(اختبار 

F-Test 
  معامل االرتباط

R  المتغير
 المستقل

  معامل االنحدار
B  

و القيمة المعن
و القيمة ية المعن

والمع القيمة ية ن
 ية

معامل 
  التحديد

R2 

اد  أبع
ة  الفعالي

 ككل
٠٫٢٩٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٥٣٨ ٠٫٠٠٠ ٤٣٫٦٦١ ٠٫٠٠٠ ٦٫٦٠٨ ٠٫٤٩٩ 

أبعـاد فعاليـة   " بلغت قيمة معامل االرتباط بين المتغير المستقل :يوضح الجدول السابق أن 
 لدى جماعات   ة ككل أبعاد تنمية القياد  " والمتغير التابع   " مقرر التدريب على المهارات ككل      

، وهـى ذات داللـة      )٠,٥٣٨" ( جامعة حلـوان ككـل     -الخدمة االجتماعية   الطالب بكلية   
، وتـدل علـى وجـود ارتبـاط طـردي بـين       )٠,٠١(إحصائية عند مـستوى معنويـة      

 إلى معنوية نمـوذج  (F=43.661 , Sig=0.000)) ف(وتشير نتيجة اختبار ،المتغيرين
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ية مقرر التـدريب علـى      ، أي أن أبعاد فعال    )٠,٢٩٠(االنحدار، وبلغت قيمة معامل التحديد      
 لدى جماعات الطـالب بكليـة       ةمن التغيرات في تنمية القياد    )% ٢٩(المهارات ككل يفسر    

، وهى  ) ٠,٤٩٩(وقد بلغت قيمة معامل االنحدار      ، جامعة حلوان ككل   -الخدمة االجتماعية   
ر ت  تشير إلى وجود عالقة طردية بين المتغير المستقل والمتغير التابع، وتشير نتيجة اختبا            

(T=6.608 , Sig=0.000)   إلى أن تأثير المتغير المستقل على المتغير التـابع يعتبـر 
  .)٠,٠١(تأثيراً معنوياً إيجابيا  وذا داللة إحصائية عند مستوى معنوية 

توجد فروق جوهرية دالة إحـصائياً بـين        : " اختبار الفرض الرابع للدراسة    )١- ٦(
بتحديدهم لفعالية مقرر التدريب    استجابات الطالب الذكور واإلناث فيما يتعلق       

 ":على المهارات 
استجابات الطالب الذكور واإلناث فيما يتعلق بتحديدهم       الفروق المعنوية بين    ) ١٤(جدول  

  )١٠٩=ن(  باستخدام اختبار التدريب على المهارات T-Testلفعالية مقرر 
مجتمع    أبعاد الفعالية م

 البحث
المتوسط  )ن(العدد

 الحسابي
ف االنحرا

 المعياري
درجات   

 الحرية 
 الداللة tقيمة 

ة     ١ ٠٫٢١ ٢٫٦٢ ٢٩ ذكر ى تنمي رر عل درة المق دى ق م
 ٠٫٣ ٢٫٥٩ ٨٠ أنثى وإثراء معارف الطالب

  غير ٠٫٣٥٥ ١٠٧
 دال

ى إكساب        ٢ ٠٫٢٢ ٢٫٤٩ ٢٩ ذكر رر عل مدى قدرة المق
 ٠٫٢٧ ٢٫٤٤ ٨٠ أنثى الطالب خبرات ومهارات جديدة

  غير ٠٫٩٤٥ ١٠٧
 دال

ر    ٣ ٠٫٢٦ ٢٫٦٣ ٢٩ ذكر ى تغيي رر عل درة المق دى ق م
 ٠٫٢٨ ٢٫٦٢ ٨٠ أنثى وتعديل اتجاهات الطالب

  غير ٠٫٢٦١ ١٠٧
 دال

ى إحداث        ٤ ٠٫٢٥ ٢٫٥٩ ٢٩ ذكر رر عل درة المق مدى ق
 ٠٫٣٣ ٢٫٥١ ٨٠ أنثى تغيير في أنماط سلوك الطالب

  غير ١٫٢٤٦ ١٠٧
 دال

ى   ٥ ٠٫٣٢ ٢٫٥٢ ٢٩ ذكر رر عل درة المق دى ق باع م إش
 ٠٫٣٤ ٢٫٥ ٨٠ أنثى حاجات الطالب

  غير ٠٫١٧٤ ١٠٧
 دال

 أبعاد الفعالية ككل ٠٫١٨ ٢٫٥٧ ٢٩ ذكر
 ٠٫٢٣ ٢٫٥٣ ٨٠ أنثى

  غير ٠٫٧٨٠ ١٠٧
 دال

  )٠,٠٥(معنوي عند *         )                ٠,٠١(معنوي عند ** 
هرية دالة إحصائياً بين اسـتجابات الطـالب   ال توجد فروق جو ه  يوضح الجدول السابق أن   

ممـا يجعلنـا    . الذكور واإلناث فيما يتعلق بتحديدهم لفعالية مقرر التدريب على المهـارات          
توجد فروق جوهرية دالـة إحـصائياً بـين         " نرفض الفرض الرابع للدراسة والذي مؤداه       

ـ       رر التـدريب علـى   استجابات الطالب الذكور واإلناث فيما يتعلق بتحديـدهم لفعاليـة مق
وذلك يوضح فعالية مقرر التدريب على المهارات فى تنمية المهارات الفرعيـة            " المهارات  

للقيادة لدى طالب الخدمة اإلجتماعية من الذكور واإلناث وذلك يتفق مـع نتـائج دراسـة                 
  فى دراسته لتنمية المهارات اإلجتماعية للشباب بـأن القيـادة كمهـاره         )٢٠٠٧(فرماوى  
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ضمن العديد من المهارات الفرعية التى يجب أن يتقن إستخدامها الطالب سـواء ذكـر أو       تت
التعامـل مـع    ‘ أنثى  كأخصائى إجتماعى مستقبلى منها المهارة فى التعامل مع اآلخـرين           

مواقف النزاع والقدرة على التفاوض ، تحمـل المـسؤلية ، إدارة الوقـت ، إدارة العمـل                  
  .اذ القراراتالجماعى  ، القدرة على إتخ

توجد فروق جوهرية دالة إحـصائياً بـين        : " اختبار الفرض الخامس للدراسة    )٢- ٦(
 لدى  ةاستجابات الطالب الذكور واإلناث فيما يتعلق بتحديدهم ألبعاد تنمية القياد         

 ": جامعة حلوان -جماعات الطالب بكلية الخدمة االجتماعية 
الذكور واإلناث فيما يتعلق بتحديدهم     استجابات الطالب   الفروق المعنوية بين    ) ١٥(جدول  

 جامعـة   -ألبعاد تنمية المهارات القيادية لدى جماعات الطالب بكلية الخدمة االجتماعية           
 )١٠٩=ن (T-Test  باستخدام اختبارحلوان 

مجتمع    أبعاد القيادة م
المتوسط  )ن(العدد البحث

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجات   
الحرية 

(df) 
 داللةال tقيمة 

ى إدارة   ١ ٠٫٢٧ ٢٫٦ ٢٩ ذكر الب عل درة الط ق
 ٠٫٢٩ ٢٫٥٦ ٨٠ أنثى العمل الجماعي

  غير ٠٫٦٧٩ ١٠٧
 دال

اذ    ٢ ٠٫٢٥ ٢٫٦٢ ٢٩ ذكر ى اتخ الب عل درة الط ق
 ٠٫٢٦ ٢٫٦ ٨٠ أنثى القرارات

  غير ٠٫٤٥٣ ١٠٧
 دال

وين    ٣ ٠٫١٩ ٢٫٧٢ ٢٩ ذكر ى تك الب عل درة الط ق
 ٠٫٢٧ ٢٫٦٨ ٨٠ أنثى العالقات

  غير ٠٫٧٢١ ١٠٧
 دال

اوض    ٤ ٠٫٢٨ ٢٫٦٦ ٢٩ ذكر قدرة الطالب على التف
 ٠٫٢٧ ٢٫٦٢ ٨٠ أنثى في المواقف المختلفة

  غير ٠٫٧١٦ ١٠٧
 دال

 أبعاد المهارات  القيادية ككل ٠٫١٧ ٢٫٦٥ ٢٩ ذكر
 ٠٫٢٢ ٢٫٦٢ ٨٠ أنثى

  غير ٠٫٨٣٧ ١٠٧
 دال

  )٠,٠٥(معنوي عند *                          ) ٠,٠١(معنوي عند ** 
ال توجد فروق جوهرية دالة إحصائياً بين استجابات الطالب الـذكور       هيوضح الجدول السابق أن   

 لدى جماعـات الطـالب بكليـة الخدمـة          ةواإلناث فيما يتعلق بتحديدهم ألبعاد تنمية القياد      
" راسة والـذي مـؤداه      مما يجعلنا نرفض الفرض الخامس للد     .  جامعة حلوان  -االجتماعية  

توجد فروق جوهرية دالة إحصائياً بين استجابات الطالب الذكور واإلنـاث فيمـا يتعلـق               
 جامعـة   - لدى جماعات الطالب بكلية الخدمـة االجتماعيـة          ةبتحديدهم ألبعاد تنمية القياد   

ويؤكد أيضا  على ضـرورة  ممارسـة          معا) ١٠،١١(وبذلك تتفق نتائج جدولى     "  حلوان  
دراسة  ناشـد      وذلك ما أكدت عليه    دة من خالل جماعات لتوضيح دوره فى تنمية القيا        المقرر

  . من خالل جماعات الفصل الدراسى التى يتم تكوينها ة القيادةالتى أوضحت أنه يمكن تنمي) ١٩٨٠(
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مقترحات لزيادة فعالية تدريس  مقرر التدريب على المهارات لطـالب الخدمـة               :عاشرا  
  : على نتائج الدراسة بناءاألجتماعية 

 ومايتم إضافتة وتغييرة فى محتـوى        كل عام    تغيير توصيف المقرر بناء على نتائج التدريس       -١
  .الكتاب

 لما تتميز به كـل     منفردة   تغيير أساليب التدريس بما يتفق مع التدريب على كل مهارة          - ٢
  . ص معرفية وذهنية وسلوكية عن غيرها من المهاراتئمهارة بخصا

تفق القائمين على تدريس المقرر على طبيعة األساليب التى سوف تستخدم         ضرورة أن ي   - ٣
  .فى التدريب على المهارات 

البد أن يتمتع القائم بالتدريب على المهارات بالسمات والمهارات التدريبية القوية وذلك             - ٤
 TOT.خالل حصولة على دورات تدريبية تؤهله لذلك مثل دورة  من 

سـنوات  ٣ريبية التى يتم تدريسها كل عام على اقصى تقدير          الثبات على المهارات التد    - ٥
  .مدة استمرار الكتاب وفقا لمتطلبات الجودة 

) أ(تغيير مكان محاضرات التدريب على المهارات مـن الـسكاشن وقاعـات مبنـى                - ٦
  . لصعوبة التدريب بها الى قاعات أكثر مناسبة لعملية التدريب

ختلفة التى تحقـق هـدف التـدريب علـى          الحرص على إدخال األلعاب التدريبية الم      - ٧
  .المهارات داخل التدريس والتى تختلف بإختالف قدرة القائم بالتدريس للمقرر

  . الحرص على تشجيع جميع الطالب على المشاركة فى العملية التدريبية - ٨
أن يدمج باألمتحان الشفوى للمقرر أمتحان عملى للطالب ومشاهدتهم لتطبيـق واحـدة        - ٩

  .  أستمرار فعالية عملية التدريب على المهارات من للتأكد مهارات القياديةعلى األقل من ال
دمج األنشطة األلكترونية فى عملية التدريب على المهارات لطالب الخدمة األجتماعية            -١٠

مع األنشطة المباشرة  مواكبة مع التقدم التكنولوجى الحادث وأستخدم التعليم الهجـين             
  .لك بالقيادة الفعالة بين الطالب  الكترونيا وربط ذ)التقليدى والتكنولوجى(

حتـى  ات القيادية مهارالضرورة توضيح خطوات إجرائية داخل الكتاب لكيفية إكتساب         -١١
  .يسهل التدريب عليها

التى تدعم تدريب الطالـب  ضرورة أن يتضمن الكتاب طرق تصميم األنشطة التدريبية          -١٢
حتـى نتجنـب    ها بالخدمة األجتماعية    على المهارات القيادية والمالئمة لطبيعة أستخدم     

   .الفردية واألختالف فى التدريب على المهارات  وفقا للقائم بالتدريس 
ضرورة تفعيل نسب الغياب كما بالتدريب الميدانى وربطها بحـصول الطالـب علـى            -١٣

  .أكبرتقديره بالمقرر للحد من نسب الغياب ودفع الطالب لألهتمام بالمقرر بدرجة 
دريب الطالب على المهارات القيادية حتى وان لم تذكر صراحة بالكتـاب  التأكيد على ت  -١٤

يجب أن يتقنها طـالب الخدمـة        الجامعى وذلك النها من أهم المهارات التدريبية التى       
  .األجتماعية

 يجـد   وال يفرض علية تدريسة؛ حتى    التدريس  ترك تدريس المقرر لرغبة عضو هيئة        -١٥
 .منهارات وتحقيق األهداف المرجوة لديه دافعية عالية للتدريب على المه
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  المراجع المستخدمة
  المراجع العربية: أوالً

ى جماعة           ).١٩٨٠(إبراهيم، عايدة ناشد     ة عل ة اإلجتماعي ى محيط الخدم ات ف ع الجماع تأثير طريقة العمل م
ة  كلية , الفصل المدرسى والخدمة العامة فى تنمية السمات القيادية ، رسالة ماجستير غير منشورة     الخدم

  .اإلجتماعية ، جامعة حلوان
  .،القاهرة ،المجموعة العربية للتدريب واألستشارات١مهارات المدرب المتميز،ط).٢٠٠٩(أبو النصر،مدحت
  .،القاهرة ،المجموعة العربية للتدريب واألستشارات١قادة المستقبل، ط).٢٠٠٩(أبو النصر،مدحت

يم   د الحك دخل ال).٢٠١٠(أحمد ،عب ول الت ة ح ة    دراس ارات اإلجتماعي ة المه ة وتنمي ة اإلجتماعي ى للخدم مهن
ى     ؤتمر العلم ى الم شور ف ث من شباب، بح د    ٢٣لل وان ،المجل ة حل ة، جامع ة األجتماعي ة الخدم  كلي

 ١٥٨٤-١٥٣٠ص.الثالث،ص
  . خدمة الجماعة فى مجال التنمية،كلية الخدمة االجتماعية، جامعة حلوان .)١٩٨٩ (أحمد، نبيل إبراهيم

ماعيل،ف د اهللاإس ة   ).٢٠١٤(اطمة عب ى مجل شور ف شباب،بحث من ة لل ارات القيادي ة المه ة وتنمي ة الجماع خدم
ة          ة ،جامع ة األجتماعي ة الخدم سانية ،كلي وم األن ة والعل ة األجتماعي ى الخدم ات ف دراس

  .٣٥٩٥-٣٦٥٢ص.،ص٣٦حلوان،العدد
  .لماليين المورد قاموس إنجليزى عربى، بيروت، دار العلم ل).١٩٨٤(البعلبكى، منير 

،الرياض،العبيكان للنشر ١المهارات األجتماعية تدريب وتمارين وتقييم،ط).٢٠١٤(الدخيل اهللا،دخيل بن عبداهللا
  .والتوزيع

د  سين أحم بحى،أميرة ح ا وص صطفى زكري ة  ).٢٠١٥( السحت،م ين النظري رف ب درب المحت ناعة الم ص
  .،القاهرة ،دار الفيروز للطباعة والنشر١والتطبيق،ط

 .قاموس الخدمة األجتماعية والخدمات األجتماعية،القاهرة،دار المعرفة الجامعية).٢٠٠٠(حمدشفيقالسكرى،أ
 التدريب على مهارات ممارسة مهنة الخدمة اإلجتماعية ، كلية ).٢٠٠٨(السروجى، طلعت مصطفى وآخرون 

 .الخدمة اإلجتماعية ، جامعة حلوان
  .إلجتماعية، بيروت، مكتبة لبنان معجم مصطلحات العلوم ا).١٩٨٦(بدوى، أحمد ذكى 
  .قضايا فى العمل مع الجماعات،القاهرة ،دار إشراق للنشر والتوزيع).٢٠١١(حامد،محمددسوقى

نماذج ونظريات فى ممارسة خدمة الجماعة،القاهرة،نور  ).٢٠١٦(خليل،هيام شاكر ومنقريوس،نصيف فهمى  
  .اإليمان للنشر والتوزيع

وة،ط     نظريات ا ).٢٠٠٩(درويش،محمدأحمد ى الق ادة وأستراتجيات األستحواذ عل ب   ١لقي الم الكت ،القاهرة،دارع
 .للطباعة والنشر

رون سن وأخ سين ح ليمان ،ح سة   ).٢٠٠٥(س ة والمؤس ع الجماع ة م ة األجتماعي ى الخدم ة ف ة العام الممارس
 .والمجتمع،بيروت،مجدالمؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع

وض  ابر ع يد، ج ر).٢٠٠٣(س ب   المتغي كندرية ، المكت ة ، اإلس ة اإلجتماعي ات الرعاي ى منظم ة ف ات اإلداري
  .الجامعى الحديث

د مس الدين،محم وم    ).١٩٨٢(ش سة ي ة ،القاهرة،مؤس ة األجتماعي يط الخدم ى مح ات ف ع الجماع ل م العم
  .المستشفيات

و،مارفن ة ).١٩٩٦(ش د    .ترجم دين أحم سين،محى ال صرى وح لوك    .حنورة،م ة  س ة دراس ات الجماع  دينامي
 .الجماعات الصغيرة،القاهرة،دار المعارف

  .مركز نور اإليمانالقاهرة،اإلجتماعى،  التدريب على مهارات العمل)٢٠٠٢(عبد اللطيف، رشاد أحمد وآخرون
  .،القاهرة ،دار العلوم للنشر والتوزيع١القيادة الذكية،ط).٢٠١١(عبدالهادى،محمدحسين
د  سيدعبد الحمي يــة والعمليــة فــى ممارســة خدمــة الجماعة،األســكندرية ،دار  األتجاهــات النظر).١٩٩١(عطية،ال
  .المعرفة الجامعية

د سيدعبد الحمي ود عطية،ال د محم األتــصال األجتمــاعى وممارســة الخدمــة األجتماعيــة  ).٢٠٠٣(ومهدلى،محم
  .،األسكندرية،المكتب الجامعى الحديث

 .ان للنشر والتوزيعإعداد المدرب المبدع،مصر،دارالعلم واإليم).٢٠١٨(على،أسامة محمدسيد
 مهارات الممارسة المهنية وتطبيقاتها فى الخدمة ).٢٠١١(على، ماهر أبو المعاطى ومحفوظ، ماجدى عاطف 
 .اإلجتماعية ، القاهرة ، مكتبة زهراء الشرق

  .قاموس علم اإلجتماع ، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتب).١٩٩٧(غيث، محمد عاطف 
 .،السعودية ،العبيكان١القيادة واألبداع الفكرى ،ط).٢٠١٤(مصطفى فايد،موسى جاب اهللا 

ة          ).٢٠٠٧(فرماوى، مصطفى عبد العظيم      ة ، مجـل ادة اإلجتماعـي ال القـي ى مـج وقين ـف وهبين والمتـف شاف الـم  إكـت
 .١٧٥١-١٧٥٦ص. ،ص٤ ،  الجزء ٢٣دراسات فى الخدمة اإلجتماعية والعلوم اإلنسانية ، العدد 
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ة       ).٢٠٠٣(فضلى، وفاء محمد     ى مجـل شور ـف ث مـن ة ، بـح ة اإلجتماعـي  تطوير التدريب الميدانى لطالبات الخدـم
كليــــــة الخدمــــــة اإلجتماعيــــــة ، جامعــــــة   -دراســــــات فــــــى الخدمــــــة اإلجتماعيــــــة والعلــــــوم اإلنــــــسانية    

  .١١٢٨-١٠٩٩ص.أكتوبر  ، الجزء الثانى ، ص)١٥(حلوان،العدد
امج       ).٢٠١١(قاسم،محمد مصطفى  ة برـن وان ممارـس ة بعـن ل       دراـس ارات العـم ة مـه ة لتنمـي ة األجتماعـي ى الخدـم ـف

سانية               وم اإلـن ة والعـل ة اإلجتماعـي ى الخدـم ات ـف ة دراـس ة  -الجماعى لدى الطالب ،بحث منشور فى مجـل كلـي
  .١١٧٦-١١٠٤ص .،الجزءالثالث،ص٣١الخدمة اإلجتماعية،جامعة حلوان،العدد

اع  ).١٩٧٩(الجندى،كرم محمد حمد   صائى األجتـم صل      العالقة بين قيام األـخ ات الـف ع جماـع ادة ـم ال الرـي ى بأعـم
 .الدراسى ونموها األجتماعى ،رسالة دكتوراة غير منشورة ،كلية الخدمة األجتماعية ،جامعة حلوان

شور     ).٢٠٠٠(محفوظ، ماجدى عاطف    ث مـن ة ، بـح داف التنموـي فعالية جماعات الشباب الريفى فى تحقيق األـه
إلنسانية ، كلية الخدمة اإلجتماعية ، جامعة حلوان ، العدد بمجلة دراسات فى الخدمة اإلجتماعية والعلوم ا

  .٤٧٣-٤٣٧ص. ،ص٨
ى  صيف فهم ممارســة العمليــات المهنيــة فــى العمــل مــع الجماعات،األســكندرية،المكتب    ).٢٠٠٠(منقريوس،ن

 .العلمى للنشر والتوزيع
  .شرقديناميات العمل مع الجماعات،القاهرة ،مكتبة زهراء ال).٢٠٠٤(منقريوس،نصيف فهمى

  . مهارات الخدمة األجتماعية فى المجتمع المعاصر).٢٠٢١(منقريوس، نصيف فهمى 
 .،القاهرة،سفير الدولية للنشر١القيادة الناجحة،ط.فاروق ،أحمد.ترجمة)٢٠٠٩(هاالن ،واى سى 

  . الخدمة األجتماعية ،جامعة حلوان توصيف مقرر التدريب على المهارات، كلية).٢٠١٩(وحدة ضمان الجودة
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