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  ملخص البحث
تشير الكتابات النظرية والدراسات العلمية أن المرأة المعيلـة تواجـه العديـد مـن             
المشكالت االجتماعية واألسرية والنفسية والصحية واالقتصادية، ممـا يفقـدها عالقاتهـا            

عية بأفراد أسرتها وتختلف تلك المشكالت باختالف البيئة االجتماعية التـي تعـيش             االجتما
فيها، وتسعى الدراسة الحالية إلى اختبار العالقة بين استخدام أسلوب العصف الذهني القـائم       

ت حل المـشكلة لـدى المـرأة        على القبعات الست للتفكير في خدمة الجماعة وتنمية مهارا        
اعتمدت على المـنهج    وقد  ذه الدراسة إلى الدراسات شبه التجريبية،       تنتمي ه المعيلة، حيث   

القياس القبلي والبعدي باستخدام جمـاعتين إحـداهما تجريبيـة       في ذلك   التجريبي مستخدمة   
اعتمدت الدراسة على مقياس مهـارات  وأعضاء، ) ١٠(واألخرى ضابطة، قوام كل جماعة  

، ولقد أثبتت نتائج الدراسـة صـحة الفـرض          كأداة رئيسية  حل المشكلة لدى المرأة المعيلة    
  .الرئيسي للدراسة والفروض الفرعية المرتبطة به

 – مهارات حـل المـشكلة       – القبعات الست للتفكير     –العصف الذهني   :(الكلمات المفتاحية 
  ).المرأة المعيلة

Abstract: 
The theoretical works and scientific studies indicate that house 

hold woman usually faced by a lot of social, family, psychological, 
health, economic and educational problems, which make her lose social 
relations with family members due to her absence for a period from the 
home, these problems vary according to the social environment in 
which she lives. The current study seeks to test the relationship 
between using brainstorming technique based on the six hats to 
thinking in the social group work and the development of solve 
problem skills for female headed of households. 

And this study belongs to a quasi-experimental studies, where it 
relied on the a experimental method using pre and post mea surement 
using two groups, one experimental group (10) members and another 
control (10) members, and the main tool of the study is a scale of solve 
problem skills for female-headed of households, and the results of the 
study have proven the validity of the main Hypothesis of the study, and 
its sub Hypotheses arising from the main Hypothesis.  
Key words: (brainstorming - the six hats of thinking – solve-problem 
skills -  female-headed of households). 
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  :مشكلة الدراسة: أوالً
يشكل العنصر البشري في التنمية الغاية والوسيلة، فهو محور عمليـة التنميـة فـي أي       

المستفيد األساسي منها، األمر الذي يتطلب استثمار كافـة     و لها المحرك األول    وهومجتمع،  
فاألسرة لها أهمية   ،  )٢٢٥٣،  ٢٠٠٨: سميرة الدسوقي  (األسرةشرية بما في ذلك     الطاقات الب 

خاصة في عملية البناء واإلنماء، حيث تقدم للمجتمع أثمن ثروة يعتمد عليهـا فـي بنـاءه                 
يمكن لها أن تحقق ذلك إال إذا قامت على أسس قوية ومقومات رئيسية تساعدها  ونماءه، وال

كس أثره على أداء المجتمع ووظائفه وبما يحقق تقدمـه ورقيـه            على أداء وظائفها، بما ينع    
  ).١١، ٢٠١٣: علي(وتنميته 

وتعد قضايا المرأة من أهم القضايا التي اهتم بها المجتمع العالمي واإلقليمي والمحلي في              
فتقدم أي مجتمع يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى تقـدم المـرأة وقـدرتها علـى          اآلونة األخيرة،   

ي إحداث التنمية االجتماعية واالقتصادية، وذلك نظراً لمـا تمثلـه مـن ثقـل               المشاركة ف 
لتعبئة العامـة   ا(من جملة سكان جمهورية مصر العربية       ) ٤٨،٩(ديموجرافي بلغت نسبته    

  .)٨٧، ٢٠١٩: واإلحصاء
والراصد يالحظ دون جهد أن المرأة الريفية عانت من تدني واضـح فـي أوضـاعها                

، وعدم إشباع الكثير من حاجاتهـا الـضرورية         ة والصحية والثقافية  ة واالجتماعي االقتصادي
الملحة، وقد جاء ذلك نتيجة التساع الفجوة بـين الريـف والحـضر، واالهتمـام الكامـل                 

 بالفئـات   المحلـي  وفي إطار االهتمـام      ،)٦٤ .ص،١٩٩٢ ,رمزي(بالمجتمعات األخرى   
باعتبارهن مـن أشـد الفئـات        ، المعيالت ألسر  السيداتالمهمشة تطفو على السطح قضية      

 ,حـسان ( تعاني أشد أنواع التهميش والفقر والحرمان والبطالة والتجاهل واالهمـال            الالتي
  ).٥١٨٧ .ص،٢٠١٤

وإزاء تزايد أعداد السيدات المعيالت في اآلونة األخيرة وخصوصاً في مـصر، نظـراً              
ين نحو دراسة المشكالت    للتغيرات االقتصادية واالجتماعية، تحولت أنظار العديد من الباحث       

والقضايا والضغوط الحياتية التي تثقل كاهل تلك الفئة، فانشغال المرأة المعيلة بإعالة أسرتها             
يؤثر على انخفاض اإلنجاز التعليمي لألبناء كما أن المرأة المعيلة تفتقر المهارات الالزمـة              

ذ القـرار وسـوء     للدخول إلى سوق العمل، كما أنها تعاني من ضعف القدرة علـى اتخـا             
العالقات االجتماعية مع األبناء وضعف القدرة على تحقيق الذات، باإلضـافة إلـى بعـض      
المشكالت االجتماعية واالقتصادية، هذا باإلضافة إلى المعاناة من بعض الصراعات النفسية           
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 والشعور باإلحباط والقلق والوصمة االجتماعية، األمر الذي يشكل تهديداً للتوازن النفـسي           
  ).١٧٥. ،ص٢٠١٧, نصر(واالجتماعي لهن 

) ٥،٤(مليـون أسـرة، منهـا     ) ١٨(وتشير اإلحصاءات أن إجمالي عدد األسر بلغ        
 كما أن الغالبية العظمى من أرباب األسر مـن فئـة المطلقـات              مليون أسرة تعولها امرأة،   

بة وبمحافظة الشرقية بلغـت نـس     ،    )٨٧ .ص،٢٠١٩ ,لتعبئة العامة واإلحصاء  ا (واألرامل
%) ٨٩(نــسبة األرامــل والمطلقــات وبلغــت ، %)١٩( مــن اإلنــاث أربـاب األســر 

  .)٢٥. ،ص٢٠١٩,القومي(
ومما الشك فيه أن غياب الزوج أو عدم قيامه بمسئولياته سبباً رئيسياً لوجـود فئـة             
السيدات المعيالت، مما جعل المرأة المعيلة مجبرة للبحث عن إشباع حاجات أسرتها والقيام             

 أيضاً في نفس الوقت مما زاد من حدة الضغوط الحياتية والنفسية واالقتـصادية              بدور األب 
، وترتب على ذلك زيادة حدة المشكالت التي تعـاني   )١٤. ،ص٢٠٠٤, عبيد(التي تواجهها   

، )٢٠٩. ،ص٢٠١٦, خليـل، منقريـوس   (منها وأهمها المشكالت األسرية واالجتماعيـة       
ب والوحدة والعزلة االجتماعية، المشكالت االقتصادية      والمشكالت النفسية مثل القلق واالكتئا    

مثل الفقر وعدم إشباع االحتياجات األساسية، باإلضافة إلى بعـض المـشكالت المرتبطـة             
, مـصباح (بالتعليم والتدريب المهني، حيث تفتقر المرأة المعيلة إلـى التـدريب والتثقيـف              

 بالتأخر الدراسـي لألبنـاء،      ، وكذلك بعض المشكالت الدراسية المرتبطة     )١٥. ،ص٢٠٠٧
  ).١٠٥. ،ص٢٠٠٥, الحوات(وزيادة انحرافاتهم السلوكية 

 تعرضت  ،داخل المجتمعات الريفية  المعيلة  وما تجدر اإلشارة إليه أن أوضاع المرأة        
ة واالجتماعية والصحية   لكثير من التغيرات التي أسهمت بشدة في تدني أوضاعها االقتصادي         

لها الفرصة الكافية إلشـباع      ئال تهي  ،الجتماعية واالقتصادية الراهنة   ا فالمتغيرات،  والثقافية
 االجتماعية بأنواعهـا مـن تعلـيم      أو الرعاية   المسكن المالئم    وأحاجاتها من الغذاء الكافي     

، فضالً عن ضعف قدرتها على المشاركة في اتخاذ القرارات المجتمعية التـي مـن           وصحة
  ).٣٦٥ .ص،٢٠٠١ ,سليمان(األساسية  حاجاتهاإشباع حل مشكالتها وشأنها 

 طبيعـة وقد أشارت نتائج الدراسة االستطالعية التي قام بها الباحث للتعرف علـى             
 جمعيـات  ١٠ امرأة معيلة، في  ٨٠والتي طبقت على    (المشكالت التي تواجه المرأة المعيلة      

 أهـم  ، إن)٢٠١٩ أبريـل  ١ مارس إلـى   ١في الفترة من     دلتنمية المجتمع بمركز أبو حما    
تـراكم   والتي تتمثـل فـي   المشكالت االقتصادية:  المرأة المعيلة هي  المشكالت التي تواجه  

انخفاض الدخل لعدم وجود خبرة أو تـدريب علـى    و – عمل   ةعدم وجود فرص  و –الديون  
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 المتمثلة فـي ضـعف العالقـات        بعض المشكالت االجتماعية  ارتفاع األسعار، و  و –حرفة  
عدم المـشاركة   و –التي تقوم بها    تعدد األدوار   وع السلبية لها،    نظرة المجتم و –االجتماعية  

 مثل الشعور بالوحدة والعزلة     باإلضافة لبعض المشكالت النفسية   في المناسبات االجتماعية،    
القلق من المستقبل، والمشكالت التعليميـة المتمثلـة فـي التـأخر       و –الشعور بالدونية   و –

، وبعض  وارتفاع تكاليف الدروس والكتب    المدرسة،   هروب األبناء من  و –الدراسي لألبناء   
عدم وجـود أوراق ومـستندات   و –الحقوق القانونية عدم معرفتها بالمشكالت القانونية مثل  

 أمام المحاكم، لـذلك تتعـدد       طول إجراءات التقاضي  و –للحصول على معاش أو مساعدة      
بحاجة إلى تنمية الوعي بالذات     وتتنوع المشكالت التي تواجه المرأة المعيلة، مما يؤكد أنها          

سواء باألفكار أو االنفعاالت، ومساعدتها للنظر إلى الحياة نظرة إيجابية عقالنية، والتكيـف             
مع ظروف الحياة اليومية، كما أنها بحاجة إلى تنظيم االنفعاالت وإدارتها، من أجل التعامل              

ن األهمية بما كان تنميـة      لذلك فم ،  )٢٠. ،ص٢٠١٠, خليل(بفاعلية مع مشكالتها المتنوعة     
 المـشكالت التـي تواجههـا،     للتخفيف من حـدة   مهارات حل المشكلة لدى المرأة المعيلة،       

تهـا  ومساعدتها على وضع الحلول لها، بما ينعكس إيجابياً على زيادة كفاءتهـا فـي رعاي              
  ).١٩ .ص،٢٠١٦ ,نورالدين (ألسرتها وبما يحقق أهدافها االجتماعية واالقتصادية

، تطرقنا إلى البحوث والدراسات العلمية التي تناولت مشكالت المـرأة المعيلـة     وإذا  
من خالل المحاور األساسية    وعرضها  يمكن طرحها   والتي استطاع الباحث االطالع عليها ف     

  :التالية
  :المرأة المعيلةالتي تواجه مشكالت الالدراسات العربية التي تناولت : المحور األول

أن المرأة المعيلة تعاني من الحرمان وضآلة الـدخل         ) ٢٠٠٣( السيدأشارت دراسة   
 احمـد  األساسية، كما أكدت نتائج دراسة       هاوغالء المعيشة، وعدم القدرة على إشباع حاجات      

ممـا  المرأة المعيلة  لدى  في إدارة المشروعات الصغيرة     وضعف   أن هناك قصور     )٢٠٠٤(
 نتائج هأظهرتهذا ما  ، و واالجتماعية على حل مشكالتها االقتصادية   يؤدي إلى ضعف قدرتها     

النموذج التنموي في طريقة خدمة الجماعـة أدى إلـى          على فعالية   ) ٢٠٠٥( محمددراسة  
 الفرديـة   فاعلية على مواجهة مشكالتها   ة، ومساعدتها ب  لزيادة األداء االجتماعي للمرأة المعي    

  .والجماعية والمجتمعية
، على ضـرورة تمكـين      )٢٠٠٥( ، مع دراسة السيد   )٢٠٠٥( محمداتفقت دراسة   و

 حـل المـشكلة لـديها       تانمية مهار لمواجهة مشكالتها المتنوعة من خالل ت     المرأة المعيلة   
باستخدام أحد المداخل أو النماذج العلمية أو األساليب والتكنيكات المهنية الحديثـة لطريقـة              
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عاليـة العـالج    إلى ف ) ٢٠٠٦( عبدالحكيم دراسة    إليه أشارتوهذا ما    العمل مع الجماعات،  
المتنوعـة  مواجهة المشكالت   أهمية   و ،األسري في تحسين األداء االجتماعي للمرأة المعيلة      

أن مشكالت المرأة المعيلة تزايدت في ) ٢٠٠٧( محمد دراسة   كما أشارت التي تتعرض لها،    
مما ، والتغيرات العالمية المعاصرة،     اآلونة األخيرة نتيجة التغيرات االجتماعية واالقتصادية     

يستوجب ضرورة مساعدتها على معرفة حقوقها وتنمية قـدراتها ومهاراتهـا علـى حـل               
المشكالت، ومواجهة الظروف والضغوط الحياتية لها، ومن ثـم المـشاركة الفاعلـة فـي             

  .األنشطة الحياتية المختلفة تمهيداً للمشاركة في صنع القرارات
بية على جوانب الحيـاة المختلفـة   ومازالت مشكالت المرأة المعيلة تلقي بأثارها السل  

أن حاجات ومشكالت المـرأة المعيلـة حـسب          )٢٠٠٧( محمدأظهرت نتائج دراسة    حيث  
 االقتصادية، والصحية والتعليمية، واالجتماعيـة، والنفـسية،        المشكالتأولوياتها تمثلت في    

الخدمـة   فعالية برامج التدخل المهني فـي  ، إلى)٢٠٠٧( علي دراسة  أشارتوالثقافية، كما   
 العتيبـي  دراسـة    أكدتـه االجتماعية لتمكين المرأة المعيلة اقتصادياً واجتماعياً، وهذا مـا          

أن المرأة المعيلة تعاني من الخوف والقلق مـن المـستقبل، والـشعور بالدونيـة         ) ٢٠٠٨(
التعرف على مشكالت المـرأة المعيلـة       ) ٢٠٠٩( دراسة عبدالستار    كما استهدفت والخجل،  

كمـا  قانونيـة،  النفـسية و التعليمية والجتماعية والقتصادية واالمشكالت االي  والتي تمثلت ف  
اختبار العالقة بين استخدام استراتيجية التمكـين فـي         ) ٢٠٠٩( عبدالجواددراسة  استهدفت  

 وتحـسين أوضـاعها   ،الخدمة االجتماعية ومساعدة المرأة المعيلة على مواجهة مـشكالتها      
تتعرض لها، وتمكين المرأة المعيلة علـى        التي   الحياتيةط   والتخفيف من الضغو   ،االجتماعية

مواجهة مشكالتها المتنوعة من خالل تنمية مهارات حل المشكلة لديها، مما يساعدها علـى            
تنمية قدراتها للوصول إلى حلول لمشكالتها وتحسين مستوى معيشتها، وتحقيق حياة أفضل            

تصادي، واالعتماد على ذاتها ورفع معدالت      للخروج من دائرة الفقر، وتحقيق االستقالل االق      
  . الوعي لديها، لزيادة ثقتها بنفسها وبصفة خاصة فيما يتعلق بأداء جميع األدوار المنوطة بها

أن المرأة المعيلة تعـيش ظـروف     )٢٠٠٩(ناهيك عما تقدم تؤكد دراسة عبدالواحد       
للتغلـب علـى   ظروفهـا الخاصـة   تفرضها ضرورة  وتمكينها  صعبة، وأصبحت مساندتها    

من خالل تنميـة وعيهـا باالسـتثمار األمثـل        المشكالت والضغوط الحياتية التي تواجهها      
) ٢٠١٠( وهذا ما أشارت إليه دراسة النبـوي      ،  ا، وتنمية مهارات حل المشكلة لديه     القدراته

أن المرأة المعيلة تواجه ضغوط اقتصادية ومهنية واجتماعية تؤثر بشكل سلبي علـى إدارة              
، اختبار فعالية برنـامج التـدخل       )٢٠١١(استهدفت دراسة عبدالغني     لذلك   رتها،  شئون أس 
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 محمد دراسة   وكذلكالمهني في خدمة الفرد لتنمية مهارات حل المشكلة لدى المرأة المعيلة،            
 فعالية نموذج المساعدة المتبادلة في خدمة الجماعة للتخفيف         التي استهدفت اختبار  ) ٢٠١٢(

، وعلى الرغم من تزايد الدراسات السابقة       جتماعية لدى المرأة المعيلة   من حدة المشكالت اال   
 ظعبد الحـاف  راسة  التي أشارت إلى تعدد وتنوع المشكالت التي تواجه المرأة المعيلة مثل د           

والتي استهدفت التعرف على المشكالت التي تواجه المرأة المعيلة ووضع تصور           ) ٢٠١٣(
 يف من حدة المشكالت االجتماعية لدى المرأة المعيلة،       برنامج إرشادي جماعي مقترح للتخف    ل

 ه أكدت وهذا ما  إال أن حدة المشكالت المتنوعة التي تواجه المرأة المعيلة مازالت في الزيادة،           
 أن أبرز المشكالت التـي تواجـه المـرأة المعيلـة المـشكالت              )٢٠١٥(دراسة الكفادين   

 من   )٢٠١٧( عمران دراسة   ك نالحظ أن  وعلى ضوء ذل  ،  االقتصادية والنفسية واالجتماعية  
تنميـة اتجاهـات المـرأة      لأهمية البرامج الجماعية    أبرز الدراسات السابقة التي تؤكد على       

وأن للتخفيف من حدة المشكالت التي تواجههـا،        المعيلة نحو إقامة المشروعات الصغيرة،      
ة واستخدام األسـاليب    تصميم البرامج الجماعي   تمثلت في    ةاألدوار المهنية ألخصائي الجماع   

العـصف الـذهني وورش العمـل     المهنية الحديثة في طريقة خدمة الجماعة مثل أسـلوب        
 لدورها المهم والفعال في خفض المشكالت التـي         المناقشات الجماعية والندوات التثقيفية،   و

 معرفة الخصائص االقتـصادية     )٢٠١٧( الشايعاستهدفت دراسة   كما   تواجه المرأة المعيلة،  
 نتائج الدراسة أن غالبية النـساء  حيث أظهرتافية للنساء المعيالت،  جرالديمووجتماعية  واال

مـنهن أميـات،   %) ٣٢،٦(، وأن نسبة ) سنة ٤٤- ٣٥(بين   المعيالت تتراوح أعمارهن ما   
  . كبيرةكما أن معظمهن يعانين من مشكالت اقتصادية واجتماعية ونفسية

التي سعت إلـى     )٢٠١٧( عبداهللادراسة  عة  ومن أبرز الدراسات في طريقة خدمة الجما      
فعالية نموذج المساعدة المتبادلة مع جماعات المرأة المعيلـة للتخفيـف مـن حـدة               اختبار  

 كمـا ، ) االنحرافات الـسلوكية لألبنـاء  –اإلهمال األسري (المشكالت األسرية المتمثلة في    
 لالسـتراتيجيات   إلى أهمية استخدام األخـصائي االجتمـاعي  )٢٠١٧( ذكيأشارت دراسة   

بنـاء  و –التنـسيق   و –استراتيجية االتصال   (للحد من مشكالت المرأة المعيلة مثل       الحديثة  
 وكذلك استخدام التكنيكات المهنية مثل أسـلوب العـصف الـذهني والمناقـشة              ،)القدرات

ية تصميم البرامج الجماعيـة   أهمإلى )٢٠١٨(دراسة صابر الجماعية، وهذا ما أشارت إليه  
  . المرأة المعيلةتواجهالمشكالت التي تسهم في التخفيف من حدة التي 

وفي إطار الطرح السابق يتبين لنا أهمية الدور الذي يمكن أن تسهم به طريقـة خدمـة                 
الجماعة في تنمية مهارات حل المشكلة لدى المرأة المعيلة من خـالل اسـتخدام أسـلوب                
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فـي   حيث أكدت معظم الدراسات السابقة       العصف الذهني القائم على القبعات الست للتفكير،      
والتي تحتـاج    Powerlessness توصياتها أن المرأة المعيلة من الفئات فاقدة القوى          مجمل

، األمر الذي يسهم في االستفادة منهـا     كلة المش وبصفة خاصة مهارة حل    اإلى تنمية مهاراته  
فة الفئات في المجتمع    كعنصر بشري في إحداث التنمية المجتمعية والتي تقتضي مشاركة كا         

  .السيدات المعيالتخاصة وبصفة الريفي 
أن هناك العديد من المـشكالت االجتماعيـة        ) ٢٠٢٠(وأخيراً أشارت دراسة ألكريديس     

التي تواجه المرأة المعيلة في المجتمع السعودي والتي تتمثل في األعراف والتقاليد الـسلبية              
 المشكالت النفسية واالقتـصادية التـي تـؤثر    وعدم تقبل المجتمع لها، باإلضافة إلى بعض    
  .بالسلب على الحياة االجتماعية للمرأة المعيلة

  :الدراسات األجنبية التي تناولت مشكالت المرأة المعيلة: المحور الثاني
 تواجـه العديـد مـن    المعيلـة  أن المرأة   Hillarv )٢٠٠٥(أشارت دراسة هيالرف 

، )لشعور بالعزلة االجتماعية والدونية، وعدم تقدير الذات      ا( تتمثل في     النفسية التي  المشكالت
 أن هناك العديـد مـن المـشكالت      Burgas )٢٠٠٦( بورجاس  دراسةأضافت نتائج كما

االقتصادية والمهنية والتعليمة والصحية والنفسية، والقانونية التي تواجه المرأة المعيلة، وهذا       
  أن المرأة المعيلة تعـاني       Mccfennen )٢٠٠٦(ماكفينين  دراسة  وأكدته   أشارت إليه ما  

 المـشكالت   وبعـض ،  ) والشعور بالدونية  – وتقدير الذات    –األداء االجتماعي   (من ضعف   
  .التي تعجز عن مواجهتها

 أن المرأة المعيلة تعاني الكثير مـن المـشكالت           Daine )٢٠٠٦ (دراسةكما أشارت   
النقص وعدم الثقـة بـالنفس واإلحـساس      مثل، االكتئاب والقلق، والتوتر والشعور بالملل و      

، أن النساء المعيالت تواجـه       Simika) ٢٠٠٦( سيميكا    دراسة مما أضافت نتائج  بالدونية،  
العديد من المشكالت االقتصادية والمهنية واالجتماعية والنفسية، األمر الذي يتطلب تدريبهن           

ثة وأكثر فاعلية وبصفة  ، من خالل محاولة استخدام أساليب حدي      على مهارات حل المشكالت   
  .خاصة في البرامج الجماعية

  أن األسر ذات العائل الوحيد تعاني مـن مـشكالت    Chen) ٢٠٠٦ ( دراسة وأوضحت
، وتعاني من الخوف والنظـرة التـشاؤمية للمـستقبل          نفسية وصحية واجتماعية واقتصادية   

 )٢٠٠٧( Carolاسـة   دروهذا ما أشارت إليه والشعور بالدونية والعجز عن القيام بدورها،     
أن المرأة المعيلة تعاني من العزلة االجتماعية، والعديد من المشكالت االجتماعية والنفـسية             

أن األسرة التي تعولها امـرأة        Nilson )٢٠٠٧(  دراسة وأضافتوالصحية واالقتصادية،   
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عكس ، وتـن  تعاني من مشكالت اقتصادية وتعليمية واجتماعية، وتفتقد الظروف األمنة للعمل         
تك الضغوط والمشكالت على األداء االجتماعي للمرأة المعيلة حيث تنفرد بمسؤولية رعاية            
األسرة وعلى األداء النفسي حيث تشعر بالقلق واليأس وسوء التكيف مع ظروفهـا وأيـضاً           

  .على األداء االقتصادي والتعليمي والصحي
 النساء المعـيالت، وأن  إلى تنامي أعداد  ) ٢٠٠٨ (Shin  شين كذلك أشارت نتائج دراسة   

كمـا  أهم المشكالت التي تواجههن المشكالت االقتصادية والمهنية واالجتماعية والنفـسية،           
  . تدريبهن على مهارات حل المشكلةأكدت الدراسة على ضرورة

 أن غياب الرجل أثر بالـسلب علـى     )٢٠١١ (Khamova  خاموف وتشير نتائج دراسة  
 الشعور باألمن   وأدى إلى زيادة عدم   األسرية للمرأة المعيلة،    الحياة االجتماعية واالقتصادية و   

 أن المرأة المعيلة تعـاني مـن   )٢٠١٢ ( Rochelle  روشيلاالجتماعي، كما أكدت دراسة
سـوء   إلـى    باإلضافةالعزلة االجتماعية والتهميش والحرمان والشعور بالدونية واإلهمال،        

، مما يؤكد علـى ضـرورة مـساندتها         ئة االجتماعية واالقتصادية والصحية السي    أوضاعها
وتنمية مهاراتها الحياتية للمشاركة في تنمية المجتمع ومساعدتها على مواجهـة مـشكالتها             
بنفسها عن طريق تدريبها وتعليمها لتحسين مستواها المعيشي لتصبح قادرة على اكتـشاف             

  .ذاتها وما بداخلها من قدرات ومهارات
التعرف على خـصائص    Mudiyanselage )٢٠١٤(  موديانسالجواستهدفت دراسة

األسر التي ترأسها نساء، وأظهرت نتائج الدراسة أن هذه األسر تواجه العديد من المشكالت           
اء يفتقدن إلى مهـارات حـل       االقتصادية واالجتماعية والنفسية والصحية، وأن هؤالء النس      

 ترأسها نـساء ذات       أن األسر التي    Bunon) ٢٠١٦( بونون   ، كما أظهرت دراسة   المشكلة
دخل منخفض تمثل شريحة كبيرة في جنوب أفريقيا، وأن هذه األسـر تعـاني مـن نفـس            

) ٢٠١٧(الدراسات السابقة، وأخيراً اسـتهدفت دراسـة حبيـب         المشاكل التي أشارت إليها     
Habib     التعرف على التحديات االجتماعية والثقافية التي تواجه النـساء المعـيالت فـي  

  . أكدت على ضرورة تنمية مهارات حل المشكلة لديهنبنجالديش حيث
  :التعليق على الدراسات السابقة

وفي ضوء العرض السابق لمجموعة الدراسات العربية واألجنبية التـي تناولـت مـشكالت               -
أن في مجملها واحتياجات المرأة المعيلة يتضح أهمية موضوع الدراسة، وذلك وفقاً لما أبرزته 

التدريب والدخل  ضعف   المعيلة تتمثل في انخفاض مستوى التعليم و       سمات وخصائص المرأة  
  .ظروف السكنية المتدنية والعادات والتقاليد التي تقيد من حريتهاالالمهني و
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كما أجمعت معظم الدراسات السابقة أن المرأة المعيلة تواجه العديد من المشكالت االقتصادية             -
، ودراسة )٢٠٠٧( وهذا ما أشارت إليه دراسة محمد والصحية واالجتماعية والنفسية والثقافية،

، كما أكدت بعـض     )٢٠١٨(، ودراسة صابر    )٢٠١٠(، ودراسة النبوي    )٢٠٠٩(عبدالستار  
الدراسات السابقة في مجمل توصياتها على أهمية تنمية مهارات حل المشكلة لـدى المـرأة               

 ،  Rochelle) ٢٠١٢( ، ودراسة روشـيل      Burgas) ٢٠٠٦(المعيلة مثل دراسة بورجاس     
، وضرورة تبني أحد المداخل أو األساليب المهنية الحديثة لتنميـة           )٢٠١٧ (Habibودراسة  

  .مهارات حل المشكلة لدى المرأة المعيلة لتمكينها من مواجهة وإدارة مشكالتها
وباستقراء الدراسات السابقة في مجال المرأة المعيلة ومشكالتها تبين عدم وجود دراسات قـد      -

ت استخدام أسلوب العصف الذهني القائم على القبعات الست للتفكير وعالقاتهـا بتنميـة       تناول
مهارات حل المشكلة لدى المرأة المعيلة وذلك في حدود اطالع الباحث، وهو ما كان باعثـاً                

  .إلجراء هذه الدراسة
 يتضح لنا أهمية تنمية مهارات حل المشكلة لدى المرأة المعيلـة،       موفي ضوء ما تقد   

يفـرض عليهـا    التي أشارت إليها الدراسات السابقة      لمشكالت  لهذه ا تعرض المرأة المعيلة    ف
طرقاً من التفكير لحلها من خالل تدريبهن على التفكير واالستقصاء والتدريب على حل             تعلم  

تسعى الدراسـة الحاليـة السـتخدام أسـلوب     حيث ، )Angela, 2010, p.92(المشكالت 
مهارات التفكير، وتوليـد األفكـار، وإطـالق      مرأة المعيلة على     ال لتدريب(العصف الذهني   

، القائم على القبعات    )حرية التفكير، وإنتاج أكبر عدد من األفكار والبناء على أفكار اآلخرين          
الست للتفكير وهو أسلوب يعتمد على تنمية ست أنواع من التفكير وهذا األسـلوب يعتمـد                

التعقيد والخلط الذي ينتج عن محاولة عمل كل شـيء          األولى تقليل    :على فكرتين أساسيتين  
، والثانية التدريب على ممارسة األساليب المختلفة من         ما مرة واحدة عند التفكير في مشكلة     

  ).١٦ .ص،٢٠١٦ ,عبداهللا(التفكير
مهارات أهمية تنمية وتهدف طريقة خدمة الجماعة إلى زيادة وعي أعضاء الجماعة ب       

مـن  لـديها  مهارات التفكير الفعال وتنمية االتجاهات اإليجابية   ة  من خالل تنمي  حل المشكلة   
، حيث تعد الجماعة وسـيلة  )Coulshed,1998, p.101(خالل المشاركة الجماعية الفعالة 

للتنشئة االجتماعية ألعضائها، وحل مشكالتهم، وتعديل السلوكيات الخارجة عن قيم ومعايير          
، من  )٩ .ص،٢٠١١ ,حامد(ة مهاراتهم االجتماعية    المجتمع، ووقايتهم من االنحراف، وتنمي    

 النماذج والمهارات واألدوار واألساليب المهنية لتحقيق األهـداف اإلنمائيـة           خالل استخدام 
والوقائية والعالجية لطريقة خدمة الجماعة، وبما يتالئم مع نسق المؤسسة والمجـال الـذي          

تمام بالمرأة المعيلة ومشكالتها    ، ومن هنا أصبح االه    )١٤٠. ،ص٢٠١٣ ٠,خليل(تعمل فيه   
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ضرورة تفرضها طبيعة التغيرات العالمية والمحلية المعاصرة، وخاصة في كيفية االستفادة           
وتأسيساً على ما تقدم يمكن تحديـد  من إمكاناتها وقدراتها لتنمية مهارات حل المشكلة لديها،  

  :مشكلة الدراسة في التساؤل التاليوصياغة 
سلوب العصف الذهني القائم على القبعات الست للتفكيـر فـي           هل يؤدي استخدام أ   "

  ".خدمة الجماعة لتنمية مهارات حل المشكلة لدى المرأة المعيلة؟
  :أهمية الدراسة: ثانياً
تعولها )  مليون أسرة٥،٤(تنامي ظاهرة المرأة المعيلة وزيادة حجمها في المجتمع المصري  -

 .متعددة تؤثر سلباً على تقدم المجتمعامرأة، وما تعاني هي وأسرتها من مشكالت 

ما تمثله المرأة من قوة بشرية هائلة، حيث تمثل نصف المجتمع، ومن ثم البد من مساعدتها          -
في كافة النواحي للتغلب على المشكالت التي تعترضها، حتى يمكن أن تشارك بفاعلية فـي   

 .برامج التنمية االجتماعية واالقتصادية

ة بمؤسسات المجتمع التي تعمل في مجال تنمية المرأة المعيلة على ربط طريقة خدمة الجماع -
ضوء المتغيرات العالمية واإلقليمية والمحلية التي طرأت على السياق العربي وما لها مـن          
تأثيرات سلبية على المرأة المعيلة، حيث أن طريقة العمل مع الجماعات أحد طرق الخدمة              

 .الت المرأة المعيلةاالجتماعية الفاعلة للتعامل مع مشك

قد تسهم هذه الدراسة في إثراء الجانب النظري لطريقة خدمة الجماعة من خالل اسـتخدام                -
أسلوب العصف الذهني القائم على القبعات الست للتفكير لتنمية مهارات حل المشكلة لـدى           

  .المرأة المعيلة
  :أهداف الدراسة: ثالثاً

اختبار العالقـة بـين      وهو   لرئيسي التالي تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق الهدف ا      
استخدام أسلوب العصف الذهني القائم على القبعات الست للتفكير في خدمة الجماعة وتنمية             

  .مهارات حل المشكلة لدى المرأة المعيلة
  :فروض الدراسة: رابعاً

  : يتحدد الفرض الرئيسي للدراسة في الفرض التالي
حصائية بين استخدام أسلوب العصف الذهني القائم       توجد عالقة إيجابية ذات داللة إ     "

على القبعات الست للتفكير في خدمة الجماعة وتنمية مهارات حل المـشكلة لـدى المـرأة                
  ".المعيلة
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  :ويتفرع من الفرض الرئيسي مجموعة الفروض الفرعية التالية
 القـائم   توجد عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين استخدام أسلوب العصف الذهني           - ١

على القبعات الست للتفكير في خدمة الجماعة وتنمية مهارة تحديـد المـشكلة لـدى         
 .المرأة المعيلة

توجد عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين استخدام أسلوب العصف الذهني القـائم              - ٢
على القبعات الست للتفكير في خدمة الجماعة وتنمية مهارة تحليـل المـشكلة لـدى        

 .ةالمرأة المعيل

توجد عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين استخدام أسلوب العصف الذهني القـائم              - ٣
على القبعات الست للتفكير في خدمة الجماعة وتنمية مهارة اقتـراح الحلـول لـدى         

 .المرأة المعيلة

توجد عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين استخدام أسلوب العصف الذهني القـائم              - ٤
ت للتفكير في خدمة الجماعة وتنمية مهارة اختيار الحل والتخطـيط           على القبعات الس  

 .لتنفيذه لدى المرأة المعيلة

توجد عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين استخدام أسلوب العصف الذهني القـائم              - ٥
على القبعات الست للتفكير في خدمة الجماعة وتنمية مهارة تنفيذ الحل لدى المـرأة              

 .المعيلة

قة إيجابية ذات داللة إحصائية بين استخدام أسلوب العصف الذهني القـائم            توجد عال  - ٦
على القبعات الست للتفكير في خدمة الجماعة وتنمية مهارة تقويم الحل لدى المـرأة              

 .المعيلة

  :مفاهيم الدراسة: خامساً
  :Brain Storm Conceptمفهوم العصف الذهني  -١

كار التي يمكن استخدامها لحل مـشكلة  يعرف العصف الذهني بأنه أسلوب لتوليد األف  
ما، أو تطوير أداء معين، وذلك من خالل اجتماع أعضاء الجماعة سـوياً فـي جـو مـن            
االسترخاء بهدف أن تتداعى أفكارهم بدون رقابة ذاتية، ومهما كانت األفكار غير عملية أو              

: الفـولي  (خيالية ألول وهلة فهي ليست محل نقد أو فحص عقالني حتى نهاية الممارسـة             
٤٧، ٢٠٠١(.  
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ويعرف بأنه أسلوب يستخدم لتنمية التفكير وتوليد األفكار من خالل جلسات منظمة،            
وإطالق حرية التفكير وإنتاج أكبر عدد ممكن من األفكار، والبناء علـى أفكـار اآلخـرين               

  ).٧٦، ٢٠٠٨: الجالد(ودمجها وتطويرها
فكار الجديدة حول موضـوع     كما يعرف بأنه طريقة للحصول على أكبر عدد من األ         

معين من الموضوعات أو مشكلة معينة، وتعتمد هذه الطريقة على حرية األفكـار، مهمـا               
كانت قيمة هذه األفكار يمكن قبولها بال تحد أو مناهضة، إال إذا تعارضت مـع أي قواعـد        

  .)٢٢٦، ٢٠١٠: محفوظ(أساسية سبق وضعها 
  :ويقصد بأسلوب العصف الذهني في هذه الدراسة

طريقة يستخدمها أخصائي الجماعة مع أعضاء الجماعة للحصول علـى أكبـر          - أ 
 .عدد من األفكار الجديدة المرتبطة بمشكلة ما ألعضاء الجماعة

 .يتم تقسيم المشكلة إلى عناصرها األولية، ثم ترتيب تلك العناصر  -ب 
 .يتم كتابة كل األفكار الواردة مهما كانت قيمتها  -ج 
 .تجنب نقد هذه األفكار  -د 
ف هذا األسلوب إلى تنمية مهارات حل المشكلة لدى المرأة المعيلة في إطار           يهد  -ه 

 .أسلوب القبعات الست للتفكير
 Parnes هو مبتكر أسلوب العصف الذهني لحل المشكالت وقـام           Osbornويعتبر  

 :Pinkeston( بوضع خطواتـه األساسـية  Pinkestonبصياغة األساس النظري له، وقام 
1981,2.(  

  :)٢٤، ١٩٩٩: حسن( الذهني خطوات العصف
 .تقسيم الموضوع إلى عناصره األولية، ثم ترتيب تلك العناصر - ١

 .عرض األفكار وإتاحة الفرصة للمشاركين لتقديم أفكار أو حلول للمشكلة - ٢

التقويم واالختيار لألفكار والحلول من خالل التلخيص والربط واالنتقال من موضـوع             - ٣
 .آلخر

  :)١٣٧، ٢٠١٤: على( أسلوب العصف الذهني دور أخصائي الجماعة في تطبيق
 ومساعدة األعضاء على عرض     -شرح الموضوع أو المشكلة موضحاً عناصرها        -

اسـتثارة األعـضاء    و-أفكارهم بحرية وإعطاء الفرصة لكل عضو ليعد نفسه       
وعدم السماح ألي عـضو بمهاجمـة أفكـر          -وحثهم على إنتاج أفكار جديدة      
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يقبـل أي أفكـار   ) خالي من السخرية(إيجاد مناخ و - )إيجاباً أو سلباً (اآلخرين  
 .التأكيد على كثرة عرض األفكار الجديدة والقوية و-جديدة أو غريبة 

التسجيل ألفكار اآلخرين على السبورة أو عرضها على خريطة، حتى يتم تجميـع             -
 .أجزاء الموضوع أو المشكلة

  : Six Hats to Thinking Conceptمفهوم القبعات الست للتفكير -٢
تعرف القبعات الست للتفكير بأنها أسلوب يقسم التفكير إلى ست أنماط، واعتبار كل             

يسمح للفرد بأن يفكر في شيء واحـد، وفـي   ونمط قبعة يلبسها عضو الجماعة أو يخلعها،     
  ).١٨، ٢٠٠٣: قطامي(وقت محدد فاليحدث االرتباك في التفكير 

كون واعياً عند استخدامها فـي مواقـف   أي أن الفرد يويعرف بأنه طريقة مقصودة     
ويقصد بأسلوب القبعات الست للتفكير في هذه    ،  )٤٥،  ٢٠١٢: رضوان(معينة لتعليم التفكير    

هو أسلوب يستخدمه أخصائي الجماعة لتنمية مهارات حل المشكلة للمرأة المعيلة،            :الدراسة
  بها باسـتخدام القبعـات      واإلحساس حيث، يتم تنمية مهارة فهم المشكلة وتحديدها وتحليلها       

، ويتم تنمية مهارة اقتراح الحلول واختيار الحل المناسـب للمـشكلة            )البيضاءو –الحمراء  (
، كذلك يتم تنمية مهارة تنفيـذ الحـل للمـشكلة           )الخضراءو –الصفراء   (اتباستخدام القبع 

القبعـة  يتم تنمية مهارة تقـويم الحـل للمـشكلة باسـتخدام             ، و )السوداء(باستخدام القبعة   
  ).الزرقاء(

، )إدوارد دي بونـو   (وأسلوب القبعات الست للتفكير من إبداع الطبيب البريطـاني          
خيالية، فكما أن لكل قبعة لون مختلف، فلها أيضاً أسلوب          أي  نفسية،  ووهذه القبعات معنوية    

  :مختلف للتفكير ويمكن توضيحها كالتالي
تم بالبحث عن الحقـائق والمعلومـات   حيث ترمز للتفكير المحايد، وته: القبعة البيضاء  )١(

المدعمة باإلحصائيات دون تفسير أو تحليل وإبداء رأي ماذا أعرف؟ مـاذا أريـد أن               
 ).٢٢، ٢٠١٦: عبداهللا(أعرف؟ 

حيث ترمز للتفكير العاطفي، أي وصف المشاعر حول المشكلة، مثل          : القبعة الحمراء  )٢(
هتمام بالمشاعر فقـط دون  أي اال...)  الخوف – الحب   – الغضب   – الثقة   –السرور  (

: قطـامي (عرض أي حقائق أو معلومات، أو استيضاح أو تعليل ألسـباب مـشاعرنا            
٤٤٥، ٢٠١٠(. 

حيث ترمز للسلبية أو التشاؤم وتستخدم عند التفكير بالجوانب الـسلبية       : القبعة السوداء  )٣(
، واإلشـارة   )فهو من جهة تفكير منطقي، ومن جهة أخرى سـلبي ناقـد           (للموضوع  

 والتركيـز علـى المعوقـات    –ن الضعف واألخطاء، وترفع عالمات التحـذير   ألماك
 ).٥٠، ٢٠١٢: رضوان( والصعوبات

mailto::com.gmail@eg.jsswh


 
 
 

 

 
 

٨٦٠

  ٢٠٢٠  يوليو ٣المجلد ٥١ العدد  مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية 
 com.gmail@eg.jsswh:     بريد إليكترونيeg.ekb.journals.jsswh://https: الموقع االليكتروني

 والبحـث   ،حيث ترمز لألمل والتفاؤل، وترمز إلى كل ما هو إيجابي         : القبعة الصفراء  )٤(
، )عكس القبعة الـسوداء   (عن الجوانب اإليجابية للموضوع، وعوامل النجاح واآلمال        

مرجـع  : عبـداهللا (ييم اإليجابي فقط دون السلبيات وإيضاح نقاط القوة   وتعتمد على التق  
 ).٢٥سبق ذكره، 

حيث ترمز للتفكير االبتكاري واإلبداعي، وطرح البـدائل واألفكـار      : القبعة الخضراء  )٥(
 :قطـامي (عند ارتداء هذه القبعة نتبعها بالسوداء ثم الـصفراء          و ،)ملحوظة(الجديدة  

 ).١٨١، مرجع سبق ذكره
أي التحكم والسيطرة على التفكير ذاتـه، وتنظـيم         ترمز للتفكير   حيث  : ة الزرقاء القبع )٦(

 والتوصل إلى النتائج ووضع خطة للعمل واتخاذ القرار الموجه الـذي     ،التفكير وربطه 
 ).٢٥ ، مرجع سبق ذكره:عبداهللا(يتحكم في توجيه أنواع التفكير الخمسة السابقة 

 : Solve-Problem Skills  Concept حل المشكلة ات مفهوم مهار-٣
تعرف مهارة حل المشكلة بأنها قدرة األخصائي على إكـساب األفـراد األسـلوب              
والطرق التي يمكن أن يتبعوها في مواجهة المشكالت التي تقابلهم، وهي تخضع لعمليـات              

، ١٩٩٨ :عبـدالمنعم (وإجراءات تتصل بالمعرفة المتخصصة، والقدرة على التحليل المنظم         
المهارة في -(:أن مهارة حل المشكلة تتضمن) H.Streen: 1978,143(قد أشار و، )١٤١

المهارة فـي اسـتخدام األسـاليب        و -المهارة في التعرف على أبعادها       و - تحديد المشكلة 
  .)المهارة في التقويمو - المهارة في استخدام التوقيت و- المتنوعة لمواجهتها

  .)Northen, 1988,45: (رات حل المشكلة اآلتياكما تتضمن مه
 . المهارة في وضع خطة العمل-هـ    .المهارة في تحديد المشكلة  -  أ

 . المهارة في تنفيذ خطة العمل-و  .المهارة في التزود بالمعلومات  - ب

 . المهارة في تقويم تنفيذ خطة العمل-ي  .المهارة في تحديد الحلول البديلة  - ج

  .المهارة في تقويم الحلول البديلة  - د
المشكلة في هذه الدراسة بأنها قدرة المرأة المعيلة على تطبيـق           ويقصد بمهارة حل    

باستخدام أسلوب  ،  هاخطوات ومهارات حل المشكلة بسهولة ودقة مع المشكالت التي تواجه         
وذلك من خالل   العصف الذهني القائم على القبعات الست للتفكير من منظور خدمة الجماعة            

  :الخطوات التالية
   .ليل المشكلةتح -ب      .تحديد المشكلة  -  أ

  . اختيار الحل والتخطيط لتنفيذه-د      . اقتراح الحلول-ج
  . تقويم الحل-و            . تنفيذ الحل-هـ
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  : Female-Headed of Households Concept مفهوم المرأة المعيلة -٤
: قاتهم وأنفق عليهم، وتعني اإلعالة اصطالحياً     : عاَل عيالة : يقصد باإلعالة في اللغة     

، )٢٥٣،  ١٩٩٣: بـدوي (زام الرجل بإعالة زوجته وأوالده وتوفير معيشتهم وحاجـاتهم          الت
 Headed of Householdsوفي اللغة اإلنجليزية ورد معنى عائل أو معيـل بمـصطلح   

وتعرف المرأة المعيلة بأنها تلك المرأة التـي  ، )Connell: 1994,67(بمعنى األنثى المعيلة 
 واتخـاذ القـرارات وتحمـل كـل     ،فاق على األسرة وحمايتها   تقوم بالدور الرئيسي في اإلن    
ما تعرف بأنها المرأة التي تتحمـل  ، ك)Veena: 2003, 315(المسئوليات الخاصة بأسرتها 

عبء توفير الموارد المالية الالزمة لمقابلة مختلف احتياجات األسـرة، أو تتحمـل الجـزء       
 على أنها تحتل منـصب الرئاسـة فـي     مع اتفاق باقي أفراد األسرة،األكبر من هذا العبء  

وتعرف بأنها السيدة التي تتولى مهمة اإلنفاق الكلـي علـى           ،  )٢٢،  ٢٠١١: فوزي(المنزل  
األرامـل، والمطلقـات،   (أسرتها، ويندرج تحت هذا المسمى العديد من الفئات التي تتضمن     

ن الـذين   والالتي هجرهن أزواجهن، وزوجات المعاقين، والمسجونين، والمرضى، والمسني       
التي لم تتزوج لكنها تتحمل مـسئولية رعايـة الوالـدين           المرأة  ، كذلك   )يعانون من البطالة  

  ).٦٤، ٢٠٠٥ :حليم(واإلخوة 
  : وتعرف المرأة المعيلة نظرياً في هذه الدراسة بأنها

األرملة أو المطلقة المسئولة بمفردها عن رعاية أفراد أسرتها اجتماعياً واقتـصادياً،            
  .ي من مشكالت مختلفة مما يستلزم تنمية قدرتها على مواجهة تلك المشكالتوالتي تعان

  :ويتحدد المفهوم اإلجرائي للمرأة المعيلة في هذه الدراسة كالتالي
 .األرملة أو المطلقة التي تتولى مسئولية اإلنفاق بصفة أساسية على األسرة  - أ 
 .تعول عدد من األبناء في مراحل التعليم المختلفة  -ب 

 .الة األسرة بسبب الترمل أو الطالقتقوم بإع  -ج 

  .تتردد على جمعية تنمية المجتمع ببحطيط لالستفادة من خدماتها المتنوعة  -د 
  :المشكالت التي تواجه المرأة المعيلة

 تتمثل في ضعف العالقات االجتماعية مع المحيطين والعزلة         :المشكالت االجتماعية  -
  .االجتماعية

صراع األدوار، وراف األبناء، وتخلفهم الدراسي،     وتتمثل في انح  : المشكالت األسرية  -
 .)١٤، ٢٠٠٣: زايد، حجازي(وسوء العالقات األسرية 
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ارتفاع معدالت األمية، والمصاريف الدراسية والـدروس       مثل   :المشكالت التعليمية  -
 .الخصوصية، والتسرب من التعليم

 والغذائيـة  تدني الظروف الـصحية ومثل ارتفاع نفقات العالج، : المشكالت الصحية  -
 .)٦٠، ٢٠٠٢: عبدالجواد(

، ٢٠٠٩: الحداد( والتمييز في األجر     –والتي تتمثل في الفقر     : المشكالت االقتصادية  -
١١٢(. 

مثل العزلة واالكتئاب وانخفاض تقدير الذات والقلـق والخـوف     : المشكالت النفسية  -
 .والتوتر

المـساعدات  إجراءات الحصول على المعـاش و     مثل صعوبة    :المشكالت القانونية  -
 .)٥، ٢٠٠٥: ، محمددعبد السي(استخراج البطاقة الشخصية  وأوالحقوق، 

  :المنطلقات النظرية للدراسة: سادساً
  :نظرية الدور  ) أ(

  ):١٦٥، ٢٠٠٥: الحسن (تقوم نظرية الدور على مجموعة من األسس
يتكون الدور من نسق من التوقعات التي توجد في البيئة االجتماعية، هذه التوقعـات          

، "الـدور المتوقـع   "تعلق بسلوك الشخص تجاه آخرين يشغلون مراكز أخرى، وهذا يسمى           ت
يتكون الدور من توقعات معينة يدركها الشخص على أنها مالئمة للسلوك الـذي ينتهجـه               و

 ".الدور الذاتي"عندما يتفاعل مع شاغل مراكز أخرى وهو ما يسمى بـ

 ،لشخص شاغل مراكـز أخـرى     يتكون الدور من أنماط سلوكية صريحة يسلكها ا       و
قد يمارس اإلنسان دور معيناً يتعـارض مـع التزامـات            و ،"الدور الفعلي "وهذا ما يسمى    

 ".صراع الدور "ىوتوقعات دور آخر أو عدة أدوار أخرى له، ولذلك يبرز ما يسم

 ):٢٠٧، ٢٠٠٧: منقريوس: (المبادئ العامة لنظرية الدور
لواجبات التي يؤديها الفـرد بنـاء علـى          ينطوي الدور الواحد على مجموعة من ا      

 وثقة المجتمع به وكفاءته وشخصيته، ويشغل الفرد في المجتمع          ،مؤهالته وخبراته وتجاربه  
عدة أدوار اجتماعية وظيفية في آن واحد، والدور الذي يشغله الفرد هو الذي يحدد سـلوكه             

التنبؤ بـه مـن خـالل       اليومي، وهو الذي يحدد عالقاته مع اآلخرين، وسلوك الفرد يمكن           
البد من التدريب على أداء الدور االجتماعي من خالل التنـشئة           ومعرفة دوره االجتماعي،    

  .االجتماعية
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  :Problem Solving Model: نموذج حل المشكلة) ب(
يشير نموذج حل المشكلة إلى التعليم عن طريق الممارسة من خالل استثمار طاقات             

ن يتحمل عضو الجماعة في المقام األول مـسئولية مواجهـة       أعضاء الجماعة وقدراتهم، وأ   
الموقف، فإحساس عضو الجماعة بالكفاءة والتقدير يزداد من خالل الشعور بأن الذات تتسم             
بالفعالية في األداء، كما أن صياغة هوية اإلنسان هـي نتـاج إنجـاز المهـام الـصحيحة                 

)Eweiner: 1990,65( ،عب في عالقاتها االجتماعية كلها فالمرأة المعيلة تواجه موقف ص
تمتلك من القدرات الذاتية أو البيئية أو  أو بعضها، أو في أدائهن ألدوارهن االجتماعية، وال

 من مواجهة هذا الموقف، مما يؤدي إلى وقوعهن في مـشكالت            امن االثنين معاً، ما يمكنه    
  ).١٠٥، ٢٠٠٥: انسليم(تعجز عن حلها بمفردها، فتتقدم لطلب المساعدة من المؤسسة 

  ): ٢٠٦، ٢٠٠٨: زيدان(خصائص نموذج حل المشكلة 
نموذج حل المشكلة نموذج مفتوح يضم أساليب عالجية متعددة، فيمكن االنتقاء بمـا              -

 .يتالئم مع طبيعة المشكالت
 .عملية المساعدة تتوسط عمليتي العالج والتعليم -

، وكيفيـة حـل   دية للمشكلة  المؤ عضو الجماعة يتعلم كيفية تحليل األسباب والعوامل       -
 .وهو في حاجة إلى استثارة داخلية توجه السلوك نحو الهدف. المشكلة

النموذج يقوم على فكرة التجزئة للمشكالت، فالمشكلة متعـددة الحلقـات، وعـضو              -
الجماعة أيضاً متشابك العالقات، مما يتطلب التجزئة للمشكلة، وتناولها جزء جـزء            

 .للتعامل معها

 نقص  –نقص الدافعية لحل المشكلة     : المعيلة عن حل المشكلة يرجع إلى     عجز المرأة    -
القدرة على حل المشكلة، عدم إتاحة الفرصة لحل المشكلة، ونموذج حـل المـشكلة              

  :)١٣٧، ٢٠٠٥: أحمد(يتضمن عدد من المراحل 
 – التحدث عـن المـشكلة   –تفهم مرحلة البداية (  مرحلة االتصال وتشمل  :المرحلة األولى 

  ).عاقد مع عضو الجماعةالت
 تحديـد  – تحديـد األهـداف     –تقـدير المـشكلة     ( مرحلة التقدير وتشمل     :المرحلة الثانية 

  ).االستراتيجيات والخطوات الالزمة للتدخل
  ). التقييم– اإلنهاء –تنفيذ الخطة (وتشمل :  مرحلة التنفيذ:المرحلة الثالثة
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  :برنامج التدخل المهني: سابعاً
  :مج التدخل المهني أهداف برنا-١

تمثلت أهداف البرنامج في تنمية مهارات حل المشكلة لدى المرأة المعيلة باسـتخدام             
أسلوب العصف الذهني القائم على القبعات الست للتفكير في خدمة الجماعة، ويتحقق هـذا              

 – تحليـل المـشكلة      –تحديد المشكلة   : (الهدف من خالل تنمية مهارات حل المشكلة التالية       
لـدى المـرأة    )  تقويم الحل  – تنفيذ الحل    – اختيار الحل والتخطيط لتنفيذه      –راح الحلول   اقت

  .المعيلة
  : مرحلة ما قبل التدخل المهني-٢

ثم اختيار عينـة الدراسـة،       ،إعداد مقياس مهارات حل المشكلة لدى المرأة المعيلة       
خالل تطبيق المقيـاس   تحديد خط األساس للجماعة التجريبية والضابطة بالقياس القبلي من          و

  ).التجريبية والضابطة(على الجماعتين 
  : مرحلة وضع وتصميم برنامج التدخل المهني-٣

اعتمد الباحث في تصميم البرنامج على أسلوب العصف الذهني القائم على القبعـات             
  :الست للتفكير في خدمة الجماعة لتنمية مهارات حل المشكلة لدى المرأة المعيلة من خالل

ة مهارة فهم المشكلة واإلحساس بها وتحديدها باستخدام أسلوب العصف الذهني القائم على تنمي -
 ).والحمراء -البيضاء  (اتالقبع

 .)البيضاء(تنمية مهارة تحليل المشكلة باستخدام أسلوب العصف الذهني القائم على القبعة  -
 -الصفراء   (اتلى القبع تنمية مهارة اقتراح الحلول باستخدام أسلوب العصف الذهني القائم ع          -

 .)والخضراء
 اتتنمية مهارة اختيار الحل والتخطيط لتنفيذه باستخدام أسلوب العصف الذهني القائم على القبع -

 .) والخضراء-الصفراء (
 .)السوداء(تنمية مهارة تنفيذ الحل باستخدام أسلوب العصف الذهني القائم على القبعة  -
 ).السوداء(هني القائم على القبعة سلوب العصف الذتنمية مهارة تقويم الحل باستخدام أ -
 على فهم   تم تحقيق المشاركة الفعالة في المناقشة والفهم السليم وتنمية القدرة         يفمن خالل ذلك     -

المشكلة واإلحساس بها وتحديدها، ومساعدة أعضاء الجماعة على جمـع المعلومـات عـن              
ا، وتحليل المـشكلة، واقتـراح الحلـول        المشكلة وفهم وتحليل العوامل واألسباب المؤدية له      
  .واختيار الحل والتخطيط لتنفيذه، وتنفيذ الحل وتقويمه

  : تحكيم البرنامج-٤
مـن  ) ٥(بعد تصميم محتوى البرنامج في صورته المبدئية، ثم عرضه على عـدد             

أساتذة خدمة الجماعة الستطالع أراءهم في مدى ترابط وتناسب محتـوى البرنـامج مـع               
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عامة واإلجرائية له، وكذلك تناسبه مع عينة الدراسة، وقد حظي البرنامج برضاء            األهداف ال 
جميع المحكمين، مع إعطاء بعض المالحظات القيمة التي استفاد منها الباحث عند التنفيـذ،              

اجتماعـات  ) ٣(اجتمـاع، بواقـع     ) ٤٨(وهكذا أصبح البرنامج جاهزاً للتطبيق متـضمناً        
  .أسبوعياً

  : للبرنامج التخطيط العام-٥
  .يوضح التخطيط العام للبرنامج) ١(جدول 

عدد االجتماعات   الوحدات
األساليب المهنية   أهداف الوحدة  والزمن

  النتائج المتوقعة  المستخدمة

  األولى
اق  ارف واتف  تع

  وقياس

دة   ان م اجتماع
اع   ) ٦٠(االجتم

  )دقيقة

ث    - ين الباح ارف ب  التع
 .وأعضاء الجماعة

ارة    - اس مه ق مقي  تطبي
 .المشكلةحل 

ن    - رض م يح الغ توض
ن    د م امج والتأك البرن
التزام أعضاء الجماعة    

  .بالحضور والتكليفات

ع   - ة م  المقابل
اعتين  الجم
ة  التجريبي

  والضابطة

ضاء  زام أع الت
ة   ة التجريبي الجماع
دريبات    ذ الت بتنفي
ضور  ة وح المنزلي
ات  االجتماع

  بانتظام

  الثانية
التعريف بمشكالت 

المرأة المعيلة 
التدريب وأهمية 

على مهارة حل 
  المشكلة

 اجتماعات مدة ٤
اع   ) ٦٠(االجتم

  دقيقة

ضاء   - ساب أع اك
ات    ة المعلوم الجماع
شكالت    ن الم ة ع الكافي

 .والضغوط الحياتية
ساؤالت     - ة عن الت اإلجاب

ان   ي أذه دور ف ي ت الت
ة  ضاء الجماع أع

 .التجريبية
  .بناء العالقة المهنية -

 .الحوار المفتوح -
 المناقشة الجماعية -
 حاضرةالم -
صص   - ض الق بع

اع    ضاحية إقن اإلي
ة    ضاء الجماع أع
ة  التجريبي
اد   باإلرش
الجماعي لمواجهة 
شكالت  الم

  .بأسلوب علمي

ضاء   - ول أع قب
ة   الجماع

 .التجريبية
شعور  - ض ال خف

وف   القلق والخ ب
 .والغضب

ساس   - ل اإلح تقلي
ضغوط  بال

  .الحياتية

  الثالثة
ى  رف عل التع

  القبعات الست

 اجتماعات مدة ٤
اع   ) ٦٠(االجتم

  دقيقة

ات    - ى القبع رف عل التع
 .الست للتفكير

ة    - ى القبع رف عل التع
 )البيضاء والحمراء(
ة   - ى القبع رف عل التع

 )الصفراء والسوداء(
ة   - ى القبع رف عل التع

اء( ضراء والزرق ) الخ
  للتفكير

  المناقشة والحوار -
 التخيل -
ز  - التعزي

  واإليضاح

ة إدراك  - تنمي
ضاء الجماعة    أع

 .التجريبية
إلى تقسيم التفكير   -

 ست أنماط
سار   - د م تحدي

 خطي التفكير
ارات  - ة مه تنمي

دى  ر ل التفكي
  .أعضاء الجماعة

  الرابعة
التعرف على 

المشكالت المتنوعة 
التي تواجه المرأة 

  :المعيلة
 االقتصادية -
 الصحية -
 التعليمية -

 اجتماعات مدة ٦
) ٩٠(االجتماع 
  دقيقة

تدريب أعضاء الجماعة  -
ى ات  عل اط القبع  أنم

صفة   ر وب ست للتفكي ال
ة  ضاء (خاص البي
 ).والحمراء

ل   - ارة ح ة مه تنمي
ضاء   دى أع شكلة ل الم

  .الجماعة

شة  - المناق
 .الجماعية

ضاء أو     - القبعة البي
 .الحمراء للتفكير

  .العصف الذهني -

ارات    - اكتساب مه
 .التفكير الفعال

ى  - رف عل التع
شاعر   ة الم حقيق

  .تجاه المشكالت
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عدد االجتماعات   الوحدات
األساليب المهنية   أهداف الوحدة  والزمن

  النتائج المتوقعة  المستخدمة

 االجتماعية -
 النفسية -
  القانونية -

  الخامسة
د  - دقيق التحدي ال

 .للمشكلة
ات  - ع المعلوم جم

ن   ات ع والبيان
شكلة   الم

  .وأسبابها

 اجتماعات مدة ٤
) ٩٠(االجتماع 
  دقيقة

تدريب أعضاء الجماعة  -
ات    تخدام القبع ى اس عل

راء  ( ضاء والحم ) البي
 .للتفكير

ل   - ارة ح ة مه تنمي
ضاء   دى أع شكلة ل الم

  .الجماعة التجريبية

 . العصف الذهني -
 .التخيل -
ست  - ات ال القبع

 .كيرللتف
  .الحوار والمناقشة -

ضاء  - إدراك أع
ة  ة لماهي الجماع
شكلة  الم
دها  وتحدي
والعوامل المؤدية 

  .للمشكالت

  السادسة
تحديد البدائل 
الممكنة لحل 

  المشكلة

 اجتماع مدة ٢
) ٩٠(االجتماع 
  دقيقة

تدريب أعضاء الجماعة  -
ل    ارة ح ى مه عل

  .المشكلة

ات  - تخدام القبع اس
صفراء  ال

  .والخضراء

ار   - ة مه ة حل  تنمي
دى    شكلة ل الم
ضاء الجماعة    أع

  .التجريبية
  السابعة
مناقشة بعض 

البدائل للحلول 
الممكنة للمشكالت 

  .االقتصادية

 اجتماعات مدة ٦
) ٩٠(االجتماع 
  دقيقة

ة  - شة أهمي مناق
ة   صناعات الزراعي ال
ا من صورتها     وتحويله
تج  ى من ة إل األولي

ل  ناعي مث ناعة (ص ص
 األعالف  –المخبوزات  

ة الخ  –  –ضروات  تعبئ
الت  زين –المخل  تخ

ة  يل البقولي  –المحاص
صائر    –المربات    – الع
  ).الصلصة

 .المحاضرة -
 .العصف الذهني -
صفراء   - ة ال القبع

 .للتفكير
ضراء  - ة الخ القبع

 .للتفكير
شة  - المناق

 .الجماعية
  .ورش العمل -

ادة إدراك  - زي
ضاء الجماعة    أع
ل   ة بح التجريبي
شكالت  الم

  .االقتصادية

  الثامنة
 مناقشة بعض

البدائل للحلول 
الممكنة للمشكالت 
  والضغوط الحياتية

 اجتماعات مدة ٤
) ٩٠(االجتماع 
  دقيقة

ض   - شة بع  مناق
ة  صناعات الحيواني ال

ي     (مثل   اج المواش  –إنت
دواجن  اج ال اج –إنت  إنت

بن     –البيض    – إنتاج الل
ل  سل النح اج ع  –إنت
ة   ور الزين اج طي  –إنت
ماك    اج األس  –إنت

  ).األرانب

  المحاضرة  -
  العصف الذهني -
صفراء   - ة ال القبع

 للتفكير
ضراء  - ة الخ القبع

 للتفكير
 المناقشة الجماعية -
  ورش العمل -

ادة إدراك  -  زي
ضاء الجماعة    أع
ة   ة بكيفي التجريبي
ة  مواجه
شكالت  الم
ضغوط  وال

  .الحياتية

  التاسعة
استكمال مناقشة 
الحلول والبدائل 

الممكنة للمشكالت 
  والضغوط الحياتية

 اجتماعات مدة ٦
) ٩٠(الجتماع ا

  دقيقة

ض   - شة بع  مناق
ة   صناعات الحرفي ال

د  ( ناعة الجري ص
ي    ى كراس ه إل وتحويل

 .ومقاعد
ار  - ناعة الفخ  –ص

ذف  ال  –الخ  – الحب
ور  صابون –العط  – ال

 تربية دودة   –المنظفات  
ر    اج الحري ز إلنت الق

ي  ش –الطبيع  ع
  ).الغراب

 المحاضرة  -
 العصف الذهني -
صفراء   - ة ال القبع

 للتفكير
ة ا - ضراء القبع لخ

 للتفكير
 المناقشة الجماعية -
 ورش العمل -
  التخيل -

ارة   - ة مه تنمي
دائل   ول والب الحل
ة   الممكن

  للمشكالت

ار    - اجتماعات مدة ٣  العاشرة ى اختي دريب عل ى   - الت دريب عل ارة    - الت ة المه  تنمي

mailto::com.gmail@eg.jsswh


 
 
 

 

 
 

٨٦٧

  ٢٠٢٠  يوليو ٣المجلد ٥١ العدد  مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية 
 com.gmail@eg.jsswh:     بريد إليكترونيeg.ekb.journals.jsswh://https: الموقع االليكتروني

عدد االجتماعات   الوحدات
األساليب المهنية   أهداف الوحدة  والزمن

  النتائج المتوقعة  المستخدمة

) ٩٠(االجتماع   اختيار الحل المالئم
  دقيقة

صفراء    الحل المالئم وتنفيذه ة ال القبع
  والخضراء

اختيار الحل على 
  .بالتخطيط لتنفيذه

  الحادية عشر
التدريب على 

  مهارة تنفيذ الحل

 اجتماع مدة ٣
) ٩٠(االجتماع 
  دقيقة

ضاء   - دريب أع  ت
ارة    ى مه ة عل الجماع
الحل المناسب للمشكلة     

  وتنفيذه

 . القبعة السوداء  -
 . العصف الذهني -
 .القبعة الزرقاء -
  ورش العمل -

ضاء   - ساب أع  اك
ارة    الجماعة المه

ي   ل  ف ذ الح تنفي
  .وتقويمه

  الثانية عشر
تدريب أعضاء 
الجماعة على 

إحداث تغييرات 
معرفية وسلوكية 
إيجابية في مهارة 

  حل المشكالت

 اجتماع مدة ٢
) ٩٠(االجتماع 
  دقيقة

 إحداث تغيرات معرفية  -
ل    لوكية وح وس

 .المشكالت الحياتية
دور  - ب ال رار لع  تك

شكالت   ف والم للمواق
 .الحياتية

 ف واقعية إنجاز أهدا -
 زيادة تقدير الذات -
ى  - دريب عل الت

  .المشكالت

ن   - دريب م  الت
ة   الل القبع خ

 .الخضراء
التدريب من خالل  -

  .القبعة الزرقاء

ضاء   - دريب أع  ت
ى   ة عل الجماع
ل   ارة ح مه
شكالت  الم

  .الواقعية

  الثالثة عشر
تهيئة أعضاء 

الجماعة إلنهاء 
الحياة الجماعية  

وتقييم فاعلية 
برنامج التدخل 

  نيالمه

 اجتماع مدة ٢
) ٩٠(االجتماع 
  دقيقة

 تهيئة أعضاء الجماعة     -
ة    اة الجماعي اء الحي إلنه
امج    ة برن ويم فاعلي وتق

  التدخل المهني

شة   -  المناق
 الجماعية

 الحوار -
  السمر -

د   - يم عائ  تقي
  .التدخل المهني

  : تقييم البرنامج-٦
مقياس مهارات حل   بعد االنتهاء من تنفيذ برنامج التدخل المهني، قام الباحث بتطبيق           

المشكلة لدى المرأة المعيلة لتحديد مستوى النمو مرة أخرى، وذللك للتعـرف علـى أثـر                
  .البرنامج المستخدم

  :اإلجراءات المنهجية للدراسة: ثامناً
تنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات شبه التجريبية، التـي تـسعى           : نوع الدراسة ) ١(

خدام أسلوب العصف الذهني القائم علـى القبعـات         است(الختبار أثر متغير تجريبي مستقل      
تنمية مهارات حل المـشكلة لـدى   (على متغير تابع وهو    ) الست للتفكير في خدمة الجماعة    

  ).المرأة المعيلة
 اعتمدت الدراسة على المنهج التجريبي مـستخدمة القيـاس         :المنهج المستخدم  )٢(

 واألخرى ضابطة، وذلـك مـن خـالل    القبلي والبعدي باستخدام جماعتين إحداهما تجريبية   
استخدام أسلوب العصف الذهني القائم     (القياس القبلي للجماعتين، ثم إدخال المتغير التجريبي        

على الجماعة التجريبية فقط دون الـضابطة،  ) على القبعات الست للتفكير في خدمة الجماعة 
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ريبية والضابطة، ثـم يـتم   ثم بعد إجراء التجربة يتم القياس البعدي ألعضاء الجماعتين التج      
  .إجراء المقارنات وحساب الفروق

  :أدوات الدراسة) ٣(
  :اعتمد الباحث في إجراء هذه الدراسة على أداة رئيسية هي

   : مقياس مهارات حل المشكلة لدى المرأة المعيلة-
قام الباحث باالطالع على بعض المقاييس المرتبطة بالموضوع ومنها دراسة دعـاء           

بناءاً على  و،  )٢٠٠٨(، ودراسة هبة أحمد     )٢٠٠٦(، ودراسة مصطفى محمد   )٢٠١١(فؤاد  
) ٧٠(ذلك حدد الباحث أبعاد المقياس، وقد بلغت عبارات المقياس فـي صـورته المبدئيـة         

، ) درجة ٢(، إلى حد ما     ) درجات ٣( االستجابة نعم    :عبارة، ووضع تدرج ثالثي لكل عبارة     
  .لبة، والعكس للعبارات السا)درجة واحدة(ال 
  : التحقق من صدق المقياس-١
  : الصدق الظاهري-أ

 مجاالت –خدمة الجماعة (محكمين من أساتذة    ) ٥(قام الباحث بعرض المقياس على      
وذلك للتعرف على آرائهم في عبارات المقياس من حيـث  )  علم النفس  –الخدمة االجتماعية   

قياسه، وقـام الباحـث بحـذف       الصياغة والسالمة اللغوية وارتباط كل عبارة بالبعد المراد         
وإجراء التعـديالت فـي ضـوء     %) ٨٠(العبارات التي جاءت نسبة االتفاق عليها أقل من         

  .اقتراحات المحكمين
  : صدق االتساق الداخلي-ب

تم التحقق من صدق المقياس عن طريق حساب االتساق الداخلي لعبارات المقيـاس             
  ).لدراسةغير عينة ا(امرأة معيلة ) ٤٠(على عينة قوامها 

  .االتساق الداخلي لعبـــارات مقياس مهارات حل المشكلة لدى المرأة المعيلة )٢(جدول
  اقتراح الحلول: البعد الثالث  تحليل المشكلة: البعد الثاني  تحديد المشكلة: البعد االول

معامل   المفردات  معامل االرتباط  المفردات  معامل االرتباط  المفردات
  االرتباط

٠٫٧٦٦  ١  **٠٫٦٥٨  ١  **٠٫٦٥٨  ١**  

٠٫٦٨١  ٢  **٠٫٧٨٣  ٢  **٠٫٧٨٤  ٢**  
٠٫٧٧٣  ٣  **٠٫٧٨٤  ٣  **٠٫٦٦٥  ٣**  
٠٫٦٩٩  ٤  **٠٫٦٦٥  ٤  **٠٫٧٨٩  ٤**  
٠٫٦٠٨  ٥  **٠٫٦٥٩  ٥  **٠٫٨٧٨  ٥**  
٠٫٦٦٥  ٦  **٠٫٧٥٨  ٦  **٠٫٨٧٥  ٦**  
٠٫٧٨٩  ٧  **٠٫٦٦٥  ٧  **٠٫٦٥٨  ٧**  
٠٫٨٧٨  ٨  **٠٫٧٨٩  ٨  **٠٫٦٦٥  ٨**  
٠٫٨٧٥  ٩  **٠٫٨٧٨  ٩  **٠٫٧٨٩  ٩**  
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  تقويم الحل: البعد السادس  تنفيذ الحل: البعد الخامس  اختيار الحل والتخطيط لتنفيذه: البعد الرابع

معامل   المفردات  معامل االرتباط  المفردات  معامل االرتباط  المفردات
  االرتباط

٠٫٧٨٤  ١  **٠٫٦٥٤  ١  **٠٫٧٨٤  ١**  
٠٫٦٦٥  ٢  **٠٫٧٨٤  ٢  **٠٫٦٦٥  ٢**  
٠٫٧٨٩  ٣  **٠٫٦٦٥  ٣  **٠٫٧٨٩  ٣**  
٠٫٨٧٨  ٤  **٠٫٧٨٩  ٤  **٠٫٨٧٨  ٤**  
٠٫٨٧٥  ٥  **٠٫٨٧٨  ٥  **٠٫٨٧٥  ٥**  
٠٫٨٧٤  ٦  **٠٫٨٧٥  ٦  **٠٫٨٧٩  ٦**  
٠٫٩٢١  ٧  **٠٫٦٨٩  ٧  **٠٫٦٨٩  ٧**  
٠٫٧٨٤  ٨  **٠٫٧١١  ٨  **٠٫٧٨٩  ٨**  
٠٫٦٥٩  ٩  **٠٫٨١٢  ٩  **٠٫٧٥٨  ٩**  

اس مهارات حل المشكلة لدى ويوضح مصفوفة االرتباط بين األبعاد الفرعية لمقي )٣(جدول
       .المرأة المعيلة

تحديد   
  المشكلة

تحليل 
  المشكلة

اقتراح 
  الحلول

اختيار الحل 
تقويم   تنفيذ الحل  والتخطيط لتنفيذه

  الحل
  -  -  -  -  -  -  تحديد المشكلة
  -  -  -  -  -  **٠٫٩٩١  تحليل المشكلة
  -  -  -  -  **٠٫٩٨٠  **٠٫٩٧٧  اقتراح الحلول
اختيار الحل 

  -  -  -  **٠٫٩٩٥  **٠٫٩٦٩  **٠٫٩٦٥  يط لتنفيذهوالتخط

  -  -  **٠٫٩٤٢  **٠٫٩٥٥  **٠٫٩٠٧  **٠٫٩٢٠  تنفيذ الحل
  -  **٠٫٩٤٣  **٠٫٩٣٢  **٠٫٩٤٠  **٠٫٩٣٢  **٠٫٩٦٦  تقويم الحل

 -):الصدق التمايزي( صدق المقارنة الطرفية -ج
 تم المقارنة بين افراد العينة  ذوي الدرجات المنخفضة في مقيـاس مهـارات حـل               

وعلى افراد العينة  ذوي الدرجات المرتفعة  في مقياس مهارات            المشكلة لدى المرأة المعيلة   
حيث طبـق   , هذه الخطوة تعطينا مؤشراً لصدق المقياس     ، و حل المشكلة لدى المرأة المعيلة    

و , فـرد ) ١٢(األرباعي األعلـى (تم مقارنة و, امرأة معيلة) ٤٠(المقياس على عينة قوامها   
لداللـة الفـروق بـين متوسـطات        ) ت(إحصائياً باستخدام اختبار    )) ١٢(دنىاألرباعي األ 

   .المجموعات المستقلة
يوضح قيمة ت لدالله الفروق بين متوسطي درجات األرباعي األعلى واألدنى ) ٤(جدول 

  .في مقياس مهارات حل المشكلة لدى المرأة المعيلة
  األرباعي األدنى  األرباعي األعلى

االنحراف   المتوسط  ١ن  البيان
االنحراف   المتوسط  ٢ن  المعياري

  المعياري
  ةالدالل ت

  ٢٢ح.د

تحديد : البعد األول
  ٠٫٠٠١  ١٠٫١٧٩  ٣٫٤٩٠  ١١  ١٢  ٣٫٣٢٦  ٢٥٫٢  ١٢  المشكلة

تحليل : البعد الثاني
  ٠٫٠٠١  ١٠٫١٦١  ٣٫٥٠٣  ١٠٫٥  ١٢  ٣٫٥٢٨  ٢٥٫١  ١٢  المشكلة

  ٠٫٠٠١  ١٤٫٤٧٨  ٣٫٤٧٣  ١٠٫٧  ١٢  ١٫٣٥٧  ٢٦٫٣  ١٢اقتراح : البعد الثالث
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  األرباعي األدنى  األرباعي األعلى
االنحراف   المتوسط  ١ن  البيان

االنحراف   المتوسط  ٢ن  المعياري
  المعياري

  ةالدالل ت
  ٢٢ح.د

  الحلول
اختيار : البعد الرابع

  ٠٫٠٠١  ١٥٫٢٩٧  ٣٫٥٠٣  ١٠٫٥  ١٢  ٠٫٩٩٦  ٢٦٫٦  ١٢  الحل والتخطيط لتنفيذه

تنفيذ : البعد الخامس
  ٠٫٠٠١  ١٠٫٤١٤  ٤٫٩٧٩  ١١٫٧  ١٢  ٠٫٦٢٢  ٢٦٫٨  ١٢  الحل

تقويم : البعد السادس
  ٠٫٠٠١  ٨٫٨٠٥  ٤٫٦٨٧  ١٢٫٢  ١٢  ٢٫٤٩٨  ٢٥٫٧  ١٢  الحل

  ٠٫٠٠١  ١٢٫٧١٦  ٢١٫١٨٥  ٦٦٫٥  ١٢  ١١٫٧٨٩  ١٥٥٫٥  ١٢  الدرجة الكلية

يتضح من الجدول السابق انه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين األرباعى األعلـى              
واألرباعى األدنى أي بين مرتفعي ومنخفضي مقياس مهارات حل المـشكلة لـدى المـرأة           

ينم عن تمتع االختبـار  المعيلة مما يدل على قدرة االختبار على التمييز بين األفراد وهو ما             
  . بالصدق

  :ثبات مقياس مهارات حل المشكلة لدى المرأة المعيلة - ٢
مقياس مهارات حل المشكلة    لحساب ثبات    طريقة التجزئة النصفية   قام الباحث باستخدام  

وكذلك ,  للمقياس )العبارات الفردية  ( حيث احتسبت درجة النصف األول     ،لدى المرأة المعيلة  
وذلك بحساب معامل االرتباط بين النـصفين ثـم   ، ) الزوجيةالعبارات( نيدرجة النصف الثا 

         .ام معادلة سبيرمان براونجرى تعديل الطول باستخد
مقياس مهارات حل المشكلة لدى المرأة يوضح معامالت االرتباط بين نصفي   )٥(جدول 
  .المعيلة

معامل 
  ١ألفا جزء  ٢ألفا جزء  جتمان

معامل 
  االرتباط
 يلبعد التعد

معامل 
  االرتباط

 قبل التعديل

فقرات 
جزء 
  زوجي

فقرات 
جزء 
 فردي

 األبعاد

  تحديد المشكلة: البعد األول  ٥  ٤  ٠٫٦٣٣  ٠٫٧٧٦  ٠٫٣٤٥  ٠٫٦٦١  ٠٫٧٦٤

تحليل : البعد الثاني  ٤  ٥  ٠٫٧٨٩  ٠٫٨٨٢  ٠٫٦٠٢  ٠٫٧٦٩  ٠٫٨٧٦
  المشكلة

اقتراح : البعد الثالث  ٥  ٤  ٠٫٦٥٤  ٠٫٧٢٤  ٠٫٥٢٦  ٠٫٦٨٧  ٠٫٧٨٧
  الحلول

اختيار الحل : البعد الرابع  ٤  ٥  ٠٫٧٧٨  ٠٫٨٢٥  ٠٫٦٢٥  ٠٫٦٣٥  ٠٫٧٥٦
  والتخطيط لتنفيذه

  تنفيذ الحل: البعد الخامس  ٥  ٤  ٠٫٦٩٩  ٠٫٦٨٩  ٠٫٧٨٤  ٠٫٧٨٤  ٠٫٨١٢
  تقويم الحل: البعد السادس  ٤  ٥  ٠٫٦٩٨  ٠٫٧٢٤  ٠٫٦٩٨  ٠٫٦٨٧  ٠٫٧٣٢
  الدرجة الكلية   ٢٧  ٢٧  ٠٫٦٤٧  ٠٫٧٨٦  ٠٫٥٤٣  ٠٫٦٥٤  ٠٫٧١٤

 أن معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية بعد السابقمن الجدول يتضح 
كما , تمتع بدرجة عالية من الثباتي المقياسوهذا يدل على أن ) ٠,٧(التعديل فوق 
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 يدل على ثبات  مماوهو معامل مرتفع) ٠,٧( معامل ثبات جتمان كانت فوق أن 
  .المقياس

رته النهائيـة وأصـبحت     عبارة في صـو   ) ٥٤(تضمن المقياس   وفي ضوء ماسبق    
، والدرجة العظمى للبعد    ) درجة ٥٤(والدرجة الدنيا   )  درجة ١٦٢(الدرجة العظمى للمقياس    

  ). درجات٩(، والدرجة الدنيا للبعد ) درجة٢٧(
 :مجاالت الدراسة) ٤(

 طبقت الدراسة على جمعية تنمية المجتمع بقرية بحطيط مركز          : المجال المكاني  -أ
  : التاليةأبوحماد وذلك لألسباب

 .ألنها إحدى الجمعيات التي تتعامل مع قضايا المرأة المعيلة -

 .توافر عينة الدراسة بتصنيفاتها المختلفة -

 . بالجمعية الموافقة على إجراء الدراسة والتعاون مع الباحثنإبداء المسؤولي -

مفردة يمثلن جماعتي الدراسة    ) ٢٠( تحددت عينة الدراسة في      : المجال البشري  -ب
  .مفردات أخرى يمثلن الجماعة الضابطة) ١٠(مفردات يمثلن الجماعة التجريبية، ) ١٠(
 

   :شروط اختيار العينة
 .أن تكون أرملة أو مطلقة -

 .أن تكون العائل األساسي لألسرة وتتولى مهمة اإلنفاق عليها -

 .أن تعول عدد من األبناء -

 .أن تكون لديها الرغبة واالستعداد للتعاون مع الباحث -

 .ل على درجات منخفضة على مقياس مهارات حل المشكلةأن تحص -

  :خطوات اختيار العينة
 قام الباحث بتحديد إطار المعاينة والذي يتمثل في السيدات المعيالت الالتـي يـتم تقـديم        -

  ).١١٢(المساعدات االجتماعية لهن من خالل الجمعية، والالتي بلغ عددهن 
  .امرأة معيلة) ٧٢(ها شروط العينة وكان عددها  تم استبعاد الحاالت التي التنطبق علي-
  . قام الباحث بتطبيق مهارات حل المشكلة لتحديد عينة الدراسة-
مفردة ممن حصلن على درجات منخفـضة علـى   ) ٢٠( أسفرت هذه الخطوة عن اختيار    -

  .المقياس
ة قـوام   وتم تقسيم العينة بطريقة عشوائية إلى جماعتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابط       -

  :أعضاء، مع إجراء عملية التجانس بين الجماعتين في المتغيرات التالية) ١٠(كل منهما 
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  . التجريبية والضابطةيوضح التجانس بين متغيرات الدراسة للجماعتين) ٦(جدول رقم 
الجماعة   الجماعة التجريبية

    المتغيرات  م  الضابطة
نسبة   ك

نسبة   ك  مئوية
  ةمئوي

مستوى   ٢كا
  الداللة

  

  السن

   سنة٣٠أقل من  -
- ٤٠ – ٣٠  
- ٥٠ – ٤٠  
   فأكثر٥٠ -

١  
٤  
٥  
-  

١٠%  
٤٠%  
٥٠%  
-  

١  
٥  
٤  
-  

١٠%  
٥٠%  
٤٠%  
-  

١،١  
  

غير 
  دالة

٢  
الحالة 
  التعليمية

  أمية -
  تقرأ وتكتب -
  تعليم متوسط -
  تعليم جامعي -

-  
٢  
٨  
-  

-  
٢٠%  
٨٠%  
-  

-  
٣  
٧  
-  

-  
٣٠%  
٧٠%  
-  

غير   ٠،٤
  دالة

الحالة   ٣
  االجتماعية

  مطلقة -
  أرملة -

٣  
٧  

٣٠%  
٧٠%  

٢  
٨  

٢٠%  
غير   ٠،٤  %٨٠

  دالة
٤  

  الحالة المهنية
  ربة منزل -
  قطاع خاص -
  أعمال حرة -

-  
٢  
٨  

-  
٢٠%  
٨٠%  

-  
٣  
٧  

-  
٣٠%  
٧٠%  

غير   ٠،٤
  دالة

٥  
  عدد األبناء

  ٣أقل من  -
- ٥ -  ٣  
  ٥أكثر من  -

٤  
٥  
١  

٤٠%  
٥٠%  
١٠%  

٣  
٦  
١  

٣٠%  
٦٠%  
١٠%  

غير   ١،٠٤
  دالة

٦  
الدخل 
  الشهري

   جنيه٥٠٠أقل من  -
- ١٠٠٠ -٥٠٠  
- ١٥٠٠ -١٠٠٠  
   فأكثر١٥٠٠ -

٣  
٥  
١  
١  

٣٠%  
٥٠%  
١٠%  
١٠%  

٢  
٦  
١  
١  

٢٠%  
٦٠%  
١٠%  
١٠%  

غير   ٠،٢٨
  دالة

 ملك -  السكن  ٧
  إيجار -

٨  
٢  

٨٠%  
٢٠%  

٧  
٣  

٧٠%  
غير   ٠،٢٦  %٣٠

  دالة

 الجدولية نجـد أن  ٢ المحسوبة مع كا٢بمقارنة نتائج كا من خالل النظر إلى الجدول السابق و      
 الحالـة   –الـسن   (في جميع متغيرات الدراسة مـن حيـث          المحسوبة   ٢ كا ≥ الجدولية   ٢كا

)  الـسكن  – الدخل الشهري    – عدد األبناء    – الحالة المهنية    – الحالة االجتماعية    –التعليمية  
 التجريبية والضابطة، كما يتضح من الجدول ضعف المستوى         مما يوضح تجانس الجماعتين   

نخفاض المستوى االقتصادي ألسر المرأة     التعليمي لعينة الدراسة وزيادة األعباء األسرية، وا      
 Chenالمعيلة وعدم كفاية الدخل الشهر لتلبية احتياجات األسرة وهذا مـا أكدتـه دراسـة                

ــد )٢٠٠٦( ــة عبدالواح ــة ) ٢٠٠٩(، ودراس ــة )٢٠١١ (Khamova، ودراس ، ودراس
  ).٢٠١٨(، ودراسة صابر )٢٠١٣(عبدالحافظ 

  ٩،٢١) = ٢ ، ٠،٠١( الجدولية عند ٢ كا*  ١١،٣٥) = ٣ ، ٠،٠١( الجدولية عند ٢كا* 
  ٦،٦٤) = ١ ، ٠،٠١( الجدولية عند ٢كا* 
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شهر، مقـسمة   ) ١١( استغرقت فترة اإلعداد النظري والتدخل المهني        :المجال الزمني ) ج(
شهور للتدخل المهني   ) ٦(و  ) ٣٠/٧/٢٠١٩ حتى   ١/٣(شهور للجزء النظري من     ) ٥(إلى  

  ).١/٢/٢٠٢٠ حتى ٢٠١٩/ ١/٨( من واستخالص النتائج وذلك في الفترة
  :نتائج الدراسةعرض : تاسعاً

  :سيتم عرض نتائج الدراسة في ضوء مقياس مهارات حل المشكلة كالتالي
يوضح الداللة اإلحصائية للفروق بين الجماعتين التجريبية والضابطة في ) ٧(جدول رقم 

  .يلةالقياس القبلي على مقياس مهارات حل المشكلة لدى المرأة المع
  ع  م  ع  م  أبعاد المقياس  الجماعة الضابطة  الجماعة التجريبية

 Tقيمة 
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

  غير دالة  ١،٣٤٦  ٠،٦٦٣  ١٠،٤  ٠،٦٠٠  ١٠،٨  تحديد المشكلة
  غير دالة  ٠،٦١٧  ٠،٨٣٠  ١١،١  ١،٢٠٠  ١١،٤  تحليل المشكلة
  غير دالة  ١،٣٨٨  ٠،٦٤٠  ٩،٧  ٠،٨٧١  ١٠،٢  اقتراح الحلول

  غير دالة  ٠،٤٨١  ٠،٧٧٤  ١٠،٠  ٠،٦٧٠  ١٠،١  ر الحل والتخطيط لتنفيذهاختيا
  غير دالة  ١،٠٩٨  ٠،٧٤٨  ١٠،٢  ٠،٨٠٠  ١٠،٦  تنفيذ الحل
  غير دالة  ١،٦٤٨  ٠،٦٦٣  ١٠،٤  ٠،٨٧١  ٩،٨  تقويم الحل

  غير دالة  ١،٦٩١  ١،٤٨٨  ٦٢،١  ٠،٧٢٧  ٦٢،٩  المقياس ككل

ية دالة إحصائياً بين القيـاس      يتبين من نتائج الجدول السابق عدم وجود فروق معنو        
القبلي للجماعتين التجريبية والضابطة على مقياس مهارات حل المشكلة لدى المرأة المعيلة،            

 ٠،٤٨١ ، ١،٣٨٨ ، ٠،٦١٧ ، ١،٣٤٦(حيث بلغت قيمة ت المحسوبة لألبعاد على التوالي        
عند ) ٢،٨٧(الجدولية التي بلغت    ) ت(وهي أقل من قيمة     ) ١،٦٩١ ،   ١،٦٤٨ ،   ١،٠٩٨،  

، ويشير هذا إلى تجانس الجماعتين قبل التدخل        )٠،٠١(ومستوى معنوية   ) ١٨(درجة حرية   
المهني، وهذا يعد خط األساس للتدخل المهني من خالل برنامج التدخل المهني، وبناء عليه              

  .تجرى المقارنات بين القياسات القبلية والبعدية للجماعتين
ائية للفروق بين القياسين القبلي والبعدي للجماعة يوضح الداللة اإلحص)  ٨(جدول رقم 

  .التجريبية على مقياس مهارات حل المشكلة لدى المرأة المعيلة
الجماعة التجريبية 

  )ق(
الجماعة التجريبية 

أبعاد   )ب(
  ع  م  ع  م  المقياس

متوسط 
  الفروق

االنحراف 
المعياري 

  للفروق

 Tقيمة 
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

تحديد 
دالة   ٣٢،٨٨  ١،١٧٣  ١٣،٦  ٠،٩٠٥  ٢٤،٤  ٠،٦٠٠  ١٠،٨  شكلةالم

  ٠،٠١عند
تحليل 

دالة   ٢٧،٧  ١،٣٣٧  ١١،٧  ٠،٥٣٧  ٢٣،١  ١،٢٠٠  ١١،٤  المشكلة
  ٠،٠١عند

اقتراح 
دالة   ٢٧،٨  ١،٥٨١  ١٣،٩  ٠،٧  ٢٤،١  ٠،٧٥٨  ١٠،١  الحلول

  ٠،٠١عند
اختيار الحل 

والتخطيط 
  لتنفيذه

الة د  ٣٠،٢٩  ١،٤٩٤  ١٤،٣  ٠،٩٠  ٢٤،٣  ٠،٦٧٠  ١٠،١
  ٠،٠١عند

mailto::com.gmail@eg.jsswh


 
 
 

 

 
 

٨٧٤

  ٢٠٢٠  يوليو ٣المجلد ٥١ العدد  مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية 
 com.gmail@eg.jsswh:     بريد إليكترونيeg.ekb.journals.jsswh://https: الموقع االليكتروني

الجماعة التجريبية 
  )ق(

الجماعة التجريبية 
أبعاد   )ب(

  ع  م  ع  م  المقياس

متوسط 
  الفروق

االنحراف 
المعياري 

  للفروق

 Tقيمة 
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

دالة   ٣٦،٢٠  ١،٢٥١  ١٤،٣  ٠،٧٠٠  ٢٤،٩  ٠،٨٠٠  ١٠،٦  تنفيذ الحل
  ٠،٠١عند

دالة   ٣٦،٥  ١،٢٦٤  ١٤،٦  ٠،٨٠٦  ٢٤،٥  ٠،٧٥٨  ٩،٨  تقويم الحل
  ٠،٠١عند

المقياس 
دالة   ١٢٣،٣٨  ٤،٤٥٥  ٨٢،٣  ٢،٠٣٩  ١٤٥،٢  ٠،٧٢٧  ٦٢،٩  ككل

  ٠،٠١عند

حصائية بـين القياسـين     يتضح من الجدول السابق وجود فروق معنوية ذات داللة إ         
القبلي والبعدي للجماعة التجريبية على مقياس مهارات حل المشكلة لـدى المـرأة المعيلـة         

 ،  ٣٢،٨٨(المحسوبة لألبعاد علـى التـوالي       ) ت(لصالح القياس البعدي، حيث بلغت قيمة       
) ت(وهي أكبـر مـن قيمـة        ) ١٢٣،٣٨ ،   ٣٦،٥ ،   ٣٦،٢٠ ،   ٣٠،٢٩ ،   ٢٧،٨ ،   ٢٧،٧

، وهـذا   )٠،٠١(ومستوى معنوية   ) ٩(وذلك عند درجة حرية     ) ٣،٢٥( بلغت   الجدولية التي 
يعني أن برنامج التدخل المهني باستخدام أسلوب العصف الذهني القائم على القبعات الـست            

  .للتفكير في خدمة الجماعة قد أدى إلى تنمية مهارات حل المشكلة لدى المرأة المعيلة
ية للفروق بين الجماعتين التجريبية والضابطة في يوضح الداللة اإلحصائ) ٩(جدول رقم 

  .القياس البعدي على مقياس مهارات حل المشكلة لدى المرأة المعيلة
  ع  م  ع  م  أبعاد المقياس  الجماعة الضابطة  الجماعة التجريبية

 Tقيمة 
  مستوى الداللة  المحسوبة

 ٠،٠١دالة عند  ٣٢،١٧  ٠،٦٦٣  ١٠،٤  ٠،٩٠٥  ٢٤،٤  تحديد المشكلة
 ٠،٠١دالة عند  ٣٢،٠٦  ٠،٧٤٨  ١١،٣  ٠،٥٣٧  ٢٣،١  حليل المشكلةت

 ٠،٠١دالة عند  ٤٤،٥٨  ٠،٦٣٢  ١٠،٠٠  ٠،٧٠٠  ٢٤،١  اقتراح الحلول
اختيار الحل 

 ٠،٠١دالة عند  ٣٩،٦٧  ٠،٦٤٠  ٩،٧  ٠،٩٠٠  ٢٤،٣  والتخطيط لتنفيذه

 ٠،٠١دالة عند  ٤٦،٢٢  ٠،٣٥١  ١٠،٢  ٠،٧٠٠  ٢٤،٩  تنفيذ الحل
 ٠،٠١دالة عند  ٤٧،٨  ٠،٤٠٠  ١٠،٢  ٠،٨٠٦  ٢٤،٥  تقويم الحل

 ٠،٠١دالة عند  ١١١،٠٩  ٠،٩٤٣  ٦٢،١  ٢،٠٣٩  ١٤٥،٢  المقياس ككل

يتضح من الجدول السابق وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين الجمـاعتين             
) ت(التجريبية والضابطة في القياس البعدي لصالح الجماعة التجريبية، حيث بلغـت قيمـة              

 ٤٧،٨ ،  ٤٦،٢٢ ،   ٣٩،٦٧ ،   ٤٤،٥٨ ،   ٣٢،٠٦ ،   ٣٢،١٧(ى التوالي   المحسوبة لألبعاد عل  
عنـد مـستوى    ) ٢،٨٧(الجدولية التي بلغت    ) ت(وكل منهما أكبر من  قيمة       ) ١١١،٠٩،  

وتؤكد هذه الفروق على فعالية برنامج التدخل المهني        ) ١٨(، ودرجة حرية    )٠،٠١(معنوية  
للتفكير في خدمة الجماعة لتنمية مهارات   باستخدام العصف الذهني القائم على القبعات الست        

  .حل المشكلة لدى المرأة المعيلة
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يوضح الداللة اإلحصائية للفروق بين القياسين القبلي والبعدي للجماعة ) ١٠(جدول رقم 
  .الضابطة على مقياس مهارات حل المشكلة لدى المرأة المعيلة

الجماعة 
  )ق(الضابطة 

الجماعة 
  أبعاد المقياس  )ب(الضابطة 

  ع  م  ع  م

متوسط 
  الفروق

االنحراف 
المعياري 

  للفروق

 Tقيمة 
المحسو

  بة
  مستوى الداللة

غير دالة   ١،٧١٠  ٠،٦٩٩  ٠،٦٠٠  ٠،٦٦٣  ١٠،٤ ٠،٦٦٣ ١٠،٤  تحديد المشكلة
  ٠،٠١عند

غير دالة   ١،٩٧٣  ٠،٥١٦  ٠،٤٠٠  ٠،٧٤٨  ١١،٣ ٠،٨٣٠ ١١،١  تحليل المشكلة
 ٠،٠١عند

غير دالة   ٠،٣٦١  ٠،٨٨١  ٠،١٠  ٠،٦٣٢  ١٠،٠ ٠،٦٤٠ ٩،٧  اقتراح الحلول
 ٠،٠١عند

اختيار الحل 
والتخطيط 

  لتنفيذه
غير دالة   ١،٩٤٠  ٠،٥٦٧  ١،١  ٠،٤٠٩  ٩،٧ ٠،٧٧٤ ١٠،٠

 ٠،٠١عند

غير دالة   ١،٩٩٩  ٠،٦٣٢  ٠،٤٠  ٠،٥٩٣  ١٠،٨ ٠،٧٤٨ ١٠،٢  تنفيذ الحل
 ٠،٠١عند

غير دالة   ١،٨٨٨  ٠،٥١٦  ٠،٤٠٠  ٠،٤٠٠  ١٠،٢ ٠،٦٦٣ ١٠،٤  تقويم الحل
 ٠،٠١عند

غير دالة   ٢،٠١١  ١،٠٥٤  ٠،٧٠٠  ٠،٩٤٣  ٦٢،١ ١،٢٢٠ ٦٢،١  المقياس ككل
 ٠،٠١عند

يتبين من الجدول السابق عدم وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين القيـاس              
القبلي والبعدي للجماعة الضابطة على مقياس مهارات حل المشكلة لدى المـرأة المعيلـة،              

 ، ٠،٣٦١ ، ١،٩٧٣ ،   ١،٧١(ة لألبعـاد علـى التـوالي        المحـسوب ) ت(حيث بلغت قيمة    
الجدوليـة التـي بلغـت      ) ت(وهي أقل من قيمة     ) ٢،٠١١ ،   ١،٨٨٨،  ١،٩٩٩ ،   ١،٩٤٠

ويشير ذلك إلى عدم حـدوث أي   ) ٩(، ودرجة حرية    )٠،٠١(عند مستوى معنوية    ) ٣،٢٥(
وذلك لعدم التدخل   تغيير إيجابي فيما يتصل بتنمية مهارات حل المشكلة لدى المرأة المعيلة،            

  .المهني معها
  :تفسير ومناقشة نتائج الدراسة: عاشراً

توجد عالقـة إيجابيـة ذات   "تؤكد نتائج الدراسة صحة الفرض الرئيسي للدراسة ومؤداه   - ١
داللة إحصائية بين استخدام أسلوب العصف الذهني القائم على القبعات الست للتفكير في             

، ويؤكد ذلك وجود فروق "شكلة لدى المرأة المعيلة  خدمة الجماعة وتنمية مهارات حل الم     
إحصائية بين القياسين القبلي والبعدي للجماعة التجريبية، لصالح القياس البعـدي حيـث           

الجدولية التي بلغـت    ) ت(، وهي أكبر من قيمة      )١٢٣،٣٨(المحسوبة  ) ت(بلغت قيمة   
لوب العصف الذهني   ، مما يؤكد فعالية استخدام أس     )٠،٠١(عند مستوى معنوية    ) ٣،٢٥(

القائم على القبعات الست للتفكير في خمة الجماعة لتنمية مهـارة حـل المـشكلة لـدى          
أعضاء الجماعة التجريبية، ومن مؤشرات ذلك تنمية مهارة أعضاء الجماعة التجريبيـة            
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في تحديد المشكلة من خالل تنظيم األفكار، ووصف المشكلة، وجمع المعلومات، وتحديد            
لة، ودراسة المشكلة من جميع جوانبها، وفهم األسباب المؤدية لها، وترتيب           ماهية المشك 

العوامل المؤدية لها، واقتراح الحلول للمشكلة، وتنميـة القـدرة علـى اختيـار الحـل                
والتخطيط لتنفيذه، وتنفيذ الحل، وتقويم الحل، ويتفق التحليل الكمي للدراسة مع التحليـل             

، )٢٠١٧( دراسة عبداهللا ، و )٢٠١٣( راسة عبدالحافظ د، و )٢٠٠٥( محمدالكيفي لدراسة   
 ).٢٠١٨( دراسة صابرو

توجد عالقة إيجابية ذات داللة     "تؤكد نتائج الدراسة صحة الفرض الفرعي األول ومؤداه          - ٢
إحصائية بين استخدام أسلوب العصف الذهني القائم على القبعات الست للتفكير في خدمة           

، حيث أثبتت نتـائج القياسـين       "لة لدى المرأة المعيلة   الجماعة وتنمية مهارة تحديد المشك    
المحسوبة بالنسبة للبعـد األول  ) ت(القبلي والبعدي ألعضاء الجماعة التجريبية، أن قيمة  

عنـد مـستوى    ) ٣،٢٥(الجدولية التي بلغت    ) ت(وهي أكبر من قيمة     ) ٣٢،٨٨(بلغت  
ـ        ) ٠،٠١(معنوية   امج التـدخل المهنـي     لصالح القياس البعدي، وهذا يؤكد فعاليـة برن

باستخدام أسلوب العصف الذهني القائم على القبعات الست للتفكير في خدمة الجماعة في             
تنمية مهارة تحديد المشكلة لدى المرأة المعيلة، وتمثل في قيام المرأة المعيلـة بوصـف               
وتحديد المشكلة، وجمع وتنظيم المعلومات، ودراسة المشكلة، وفهمها وتحديـدها بدقـة            

تخدام الوقت الكافي في التفكير، ويتفق هذا التحليل الكمي للدراسة مع التحليل الكيفي             واس
 ).٢٠١١( ودراسة عبدالغني، )٢٠٠٧( Carolودراسة ، )٢٠٠٦( Daineلدراسة 

توجد عالقـة إيجابيـة ذات      : "تؤكد نتائج الدراسة صحة الفرض الفرعي الثاني ومؤداه        - ٣
عصف الذهني القائم على القبعات الست للتفكير في        داللة إحصائية بين استخدام أسلوب ال     

، حيـث أثبتـت نتـائج       "خدمة الجماعة وتنمية مهارة تحليل المشكلة لدى المرأة المعيلة        
المحسوبة بالنسبة للبعد   ) ت(القياسين القبلي والبعدي ألعضاء الجماعة التجريبية أن قيمة         

الجدولية التـي   ) ت( من قيمة    وهي أكبر ) ٢٧،٧(الثاني الخاص بتحليل المشكلة، بلغت      
لصالح القياس البعدي، ويشير ذلـك إلـى        ) ٠،٠١(عند مستوى معنوية    ) ٣،٢٥(بلغت  

التأثير اإليجابي لبرنامج التدخل المهني وقد اتضح ذلك في قيام المرأة المعيلـة بدراسـة         
 المشكلة من جميع جوانبها، وتحليل وفهم األسباب المؤدية للمشكلة، وترتيـب العوامـل            

 .المؤدية للمشكلة، وتفسير الدوافع المؤدية لها، والتعرف على نقاط القوة والضعف فيها
توجـد عالقـة   : "تؤكد نتائج الدراسة على صحة الفرض الفرعي الثالث للدراسة ومؤداه         - ٤

إيجابية ذات داللة إحصائية بين استخدام أسلوب العصف الذهني القائم علـى القبعـات               
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، حيث  "جماعة وتنمية مهارة اقتراح الحلول لدى المرأة المعيلة       الست للتفكير في خدمة ال    
المحسوبة ) ت(أثبتت نتائج القياسين القبلي والبعدي ألعضاء الجماعة التجريبية أن قيمة           

) ت(وهي أكبر مـن قيمـة    ) ٢٧،٨(بالنسبة للبعد الثالث الخاص باقتراح الحلول، بلغت        
لصالح القياس البعدي، ومـن     ) ٠،٠١(ية  عند مستوى معنو  ) ٣،٢٥(الجدولية التي بلغت    

مؤشرات ذلك قدرتها على اقتراح حلول للمشكلة بوسائل ابتكارية جديدة، والتدريب على            
حل المشكلة بعدة طرق، واقتراح الحلول للمشكلة بما يتناسب مع قـدرتها وإمكاناتهـا،              

راسـة  ، ود )٢٠١١( عبـدالغني ، ودراسة   )٢٠٠٣( Jamesوهذا ما تؤكده نتائج دراسة      
Habib) ٢٠١٧(. 

توجـد عالقـة   : "تؤكد نتائج الدراسة على صحة الفرض الفرعي الرابع للدراسة ومؤداه         - ٥
إيجابية ذات داللة إحصائية بين استخدام أسلوب العصف الذهني القائم علـى القبعـات               
الست للتفكير في خدمة الجماعة وتنمية مهارة اختيار الحل والتخطيط لتنفيذه لدى المرأة             

، حيث أشارت نتائج القياسين القبلي والبعدي ألعضاء الجماعة التجريبية أن قيمة            "يلةالمع
، بلغت  بمهارة اختيار الحل والتخطيط لتنفيذه    المحسوبة بالنسبة للبعد الرابع الخاص      ) ت(
عند مستوى معنويـة    ) ٣،٢٥(الجدولية التي بلغت    ) ت(وهي أكبر من قيمة     ) ٣٠،٢٩(
عدي، وتشير هذه الفروق إلى التأثير اإليجابي لبرنامج التدخل         لصالح القياس الب  ) ٠،٠١(

المهني في تنمية مهارة اختيار الحل والتخطيط لتنفيذه لدى المرأة المعيلة حيـث اتـضح          
ذلك في قدرة المرأة المعيلة على اختيار الحل المناسب للمشكلة، واألكثر احتماالً للنجاح،             

لحل، ووضع الخطة على عدة مراحـل، وهـذا         والقدرة على وضع خطة منظمة لتنفيذ ا      
 شـيمكا ، ودراسـة    )٢٠١٧( عبـداهللا ، ودراسـة    )٢٠٠٦(داين  يتفق مع نتائج دراسة     

 .)٢٠١٦ (Bunon، دراسة )٢٠٠٦(

توجد عالقـة   : "تؤكد نتائج الدراسة على صحة الفرض الفرعي الخامس للدراسة ومؤداه          - ٦
ف الذهني القائم علـى القبعـات       إيجابية ذات داللة إحصائية بين استخدام أسلوب العص       

، حيـث   "الست للتفكير في خدمة الجماعة وتنمية مهارة تنفيذ الحل لدى المرأة المعيلـة            
المحـسوبة  ) ت(أكدت نتائج القياس القبلي والبعدي ألعضاء الجماعة التجريبية أن قيمة           

) ت(وهي أكبر مـن قيمـة       ) ٣٦،٢٠(بالنسبة للبعد الخامس الخاص بتنفيذ الحل، بلغت        
لصالح القياس البعدي، ويشير    ) ٠،٠١(عند مستوى معنوية    ) ٣،٢٥(الجدولية التي بلغت    

ذلك إلى التأثير اإليجابي لبرنامج التدخل المهني في تنمية قدرات المرأة المعيلـة علـى               
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تنفيذ الحل المقترح على عدة مراحل، وتحديد وقت زمني لتنفيذ الحل، ودراسة معوقـات   
 . أي تعديالت في خطة حل المشكلةتنفيذ الحل، وإجراء

توجد عالقـة   : "تؤكد نتائج الدراسة على صحة الفرض الفرعي السادس للدراسة ومؤداه          - ٧
إيجابية ذات داللة إحصائية بين استخدام أسلوب العصف الذهني القائم علـى القبعـات               

حيـث  ،  "الست للتفكير في خدمة الجماعة وتنمية مهارة تقويم الحل لدى المرأة المعيلـة            
المحـسوبة  ) ت(أكدت نتائج القياس القبلي والبعدي ألعضاء الجماعة التجريبية أن قيمة           

الجدوليـة التـي بلغـت    ) ت(وهي أكبر من قيمة ) ٣٦،٥(بالنسبة للبعد السادس وبلغت    
لصالح القياس البعدي، ويؤكد ذلك إلـى التـأثير         ) ٠،٠١(عند مستوى معنوية    ) ٣،٢٥(

لمهني في تنمية مهارة تقويم حل المشكلة لدى المرأة المعيلـة،       اإليجابي لبرنامج التدخل ا   
ومن مؤشرات ذلك قدرة المرأة المعيلة على معرفة صواب الحل، وتقييم كل مرحلة من              
مراحل حل المشكلة، والقدرة على التنبؤ بالنتائج  وتحديد سـلبيات وإيجابيـات الحـل                

 .المقترح للمشكلة
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 المراجع
تقييم مكون المرأة في أنشطة وزارة التأمينات والشئون ). ٢٠٠٥(أمينات والشئون، وزارة التاالجتماعية

 .االجتماعية، إدارة شئون المرأة، القاهرة
التعداد العام للسكان والمنشآت، الكتاب اإلحصائي السنوي، ). ٢٠١٩(، الجهاز المركزي للتعبئة العامةاإلحصاء

 .القاهرة
قويمية للعائد االقتصادي واالجتماعي للمشروع المتكامل لتنمية المرأة دراسة ت). ٢٠٠٤(، تومادر مصطفىأحمد

 .المعيلة وأسرتها، المؤتمر العلمي السنوي السابع عشر، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة حلوان
دراسة العالقة بين نموذج حل المشكلة في خدمة الفرد ودوافع سلوك عقوق الوالدين، ). ٢٠٠٥(، فاطمة أمينأحمد

  .مؤتمر العلمي الثامن عشر، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة حلوانال
اإلطار الفكري المكون في الخطة الخمسية الرابعة للتنمية االقتصادية ). ١٩٩٦(، المجلس القومي للطفولةاألمومة

 . ، اللجنة القومية للمرأة، القاهرة٢٠٠٢/ ٢٠٠١ – ٩٧/١٩٩٨واالجتماعية 
أثر استخدام العصف الذهني في تدريس مادة التربية اإلسالمية وتنمية مهارات ). ٢٠٠٨(، ماجد ذكيالجالد

 .التفكير اإلبداعي، الفجيرة ، اإلمارات العربية المتحدة
ضعف مشاركة المرأة في سوق العمل الرسمي والتمييز ضدها في األجر، مركز البحوث ). ٢٠٠٩(، أميرةالحداد

 .رةاالجتماعية بالجامعة األمريكية، القاه
 .النظريات االجتماعية المتقدمة ، دار وائل للنشر، األردن). ٢٠٠٥(، إحسان محمدالحسن
 .الحماية الدولية لحقوق الطفل، دار النهضة العربية، القاهرة). ٢٠١٥(، ماهر جميلالحوات

 لتمكينها من تقويم جهود المنظمات غير الحكومية في محو أمية المرأة المعيلة). ٢٠٠٨(، سميرة إبراهيمالدسوقي
المشاركة في تنمية المجتمع المحلى، بحث منشور في المؤتمر السنوي الدولي، كلية الخدمة االجتماعية، 

 .جامعة حلوان
األوضاع االجتماعية واالقتصادية لألسرة التي ترأسها نساء في القرية المصرية، ). ٢٠٠٣(، سيد جاب اهللالسيد

ع ، مركز البحوث والدراسات االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة الندوة السنوية التاسعة لعلم االجتما
 .القاهرة

إسهامات طريقة تنظيم المجتمع في الحد من المشكالت التي تحول دون استفادة ). ٢٠٠٥(، هناء محمدالسيد
المرأة المعيلة من برامج ومشروعات التنمية الريفية، مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية، كلية الخدمة 

 .االجتماعية، جامعة حلوان
المشكالت التي تواجه المرأة المعيلة، مجلة األخصائيين االجتماعيين،  الجمعية ). ٢٠١٧(، أمل ناصر الشايع

 .، القاهرة٢، ج٥٨المصرية لألخصائيين االجتماعيين، ع
مة االجتماعية، نموذج تصوري لمواجهة مشكالت المرأة المعيلة من منظور الخد). ٢٠٠٨(، نواف محمد العتيبي

 .مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة حلوان
موسوعة البحث التربوي، القاهرة، دار الخبرة للبحوث والتدريب، المجلد األول، ). ٢٠٠١(، عبدالفتاحالفولي

 .القاهرة
اجه النساء الالتي يترأسن أسرًا فقيرة، دراسة ميدانية على المشكالت التي تو). ٢٠١٥(، محمود محمد الكفادين

 .عينة من منتفعات صندوق المعونة الوطنية، مجلة العلوم االجتماعية واإلنسانية، جامعة األردن
أثر الضغوط التي تواجه المرأة المعيلة على إدارة شؤن أسرتها، رسالة ماجستير ). ٢٠١٠(، شيماء أحمد النبوي

 .كلية التربية، جامعة عين شمسغير منشورة، 
 .معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، مكتبة لبنان، بيروت). ١٩٩٣(أحمد ذكي, بدوي
 .قضايا في العمل مع الجماعات ، دار الشرق للنشر، القاهرة). ٢٠١١(، محمد دسوقيحامد

ي المرأة الريفية بأهمية الممارسة المهنية لطريقة العمل مع الجماعات وتنمية وع). ٢٠١٤(، محمد محمدحسان
الصناعات الريفية، مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية، كلية الخدمة االجتماعية، 

 .جامعة حلوان
  .مهارات التفكير االبتكاري، مركز تطوير األداء والتنمية، القاهرة). ١٩٩٩(، محمد عبدالغنيحسن
معيالت لألسرة في العشوائيات، المركز القومي للبحوث االجتماعية النساء ال). ٢٠٠٥(نادية وآخرون , حليم

 .، القاهرة٤٠والجنائية، المجلة االجتماعية القومية، مجلد 
نموذج التركيز على المهام في خدمة الفرد والتخفيف من أحداث الحياة الضاغطة ). ٢٠٠٣(، عرفات زيدانخليل

 .الخدمة االجتماعية ، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة حلوانلدى األمهات األرامل، المؤتمر العلمي لكلية 
 .نماذج ونظريات في ممارسة خدمة الجماعة، دار نور اإليمان للنشر، القاهرة). ٢٠١٣(، هيام شاكر خليل
عمليات الممارسة المهنية لطريقة العمل مع الجماعات في ). ٢٠١٦(، هيام شاكر ، منقريوس، نصيف فهميخليل

 . الجودة ، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندريةإطار نظام
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التفكير االبتكاري واإلبداعي في ظل القبعات الست للتفكير، المجموعة ). ٢٠١٢(، محمود عبدالفتاح رضوان
  .العربية للتدريب والنشر، القاهرة

رأة، مكتبة وزارة دراسة عن أوضاع المرأة واحتياجاتها، بحص منشور باللجنة القومية للم). ١٩٩٢(، ناهدرمزي
 .الشئون االجتماعية، القاهرة

األسرة المصرية وتحديات العولمة، بحث منشور ضمن فعاليات ). ٢٠٠٣(أحمد، حجازي، أحمد مجدي , زايد
الندوة السنوية التاسعة لقسم االجتماع، مركز البحوث والدراسات االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة 

 .القاهرة
دور تكنولوجيا المعلومات في دعم الجمعيات األهلية للحد من مشكالت المرأة ). ٢٠١٧(، شادية ربيع زكي

، كلية الخدمة ٣، الجزء ٤٣المعيلة، مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية، العدد 
 .االجتماعية، جامعة حلوان

دمة الفرد ، دار المهندس نظريات ونماذج الممارسة المهنية في خ). ٢٠٠٨(، علي حسين وآخرونزيدان
 .للطباعة، القاهرة

الممارسة العامة للخدمة االجتماعية مع الفرد واألسرة ، المؤسسة ). ٢٠٠٥(، حسين حسن وآخرونسليمان
  .الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت

خالل القروض دور الجمعيات األهلية في النهوض بالمرأة المعيلة من ). ٢٠٠١(، هدى توفيق محمدسليمان
 .الصغيرة، بحث منشور في المؤتمر العلمي الرابع عشر، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة حلوان

دور الجمعيات األهلية في دعم المرأة المعيلة، رسالة دكتوراه، قسم االجتماع، ). ٢٠١٨(، مرمر اسكندر صابر
 .كلية اآلداب، جامعة المنصورة

 استخدام استراتيجية التمكين لمساعدة المرأة المعيلة على مواجهة مشكالتها، ).٢٠٠٩(، سلوى عبداهللاعبدالجواد
 .مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة حلوان

ام دور الجمعيات األهلية في الحد من الفقر ومواجهة البطالة ، االتحاد الع). ٢٠٠٢(، مصطفى خلفعبدالجواد
 .للجمعيات والمؤسسات األهلية، القاهرة

برنامج إرشادي جماعي مقترح للتخفيف من حدة المشكالت االجتماعية لدى ). ٢٠١٣(، أميرة عرفة عبدالحافظ
 . المرأة المعيلة، رسالة ماجستير، القاهرة، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة حلوان

مارسة العالج األسري للمرأة المعيلة ومستوى األداء االجتماعي العالقة بين م). ٢٠٠٦(، نيفين صابر عبدالحكيم
 .لها، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة حلوان

مشكالت المرأة الريفية المعيلة بقرية نواج بمحافظة الغربية، مجلة بحوث االقتصاد ). ٢٠٠٩(، عبيرعبدالستار
 .ي، جامعة المنوفيةالمنزلي، كلية االقتصاد المنزل

مشكالت المرأة المعيلة، مركز خدمات المنظمات ). ٢٠٠٥(، عادل ذكي ، محمد، أبوالحسن عبدالوهابعبدالسيد
 .غير الحكومية، اإلسكندرية

فعالية برنامج التدخل المهني في خدمة الفرد لتنمية مهارات حل المشكلة لدى ). ٢٠١١(، دعاء فؤاد عبدالغني
مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة المرأة المعيلة، 

 .حلوان
 .المرأة المصرية والعمالة في ظل اإلصالح االقتصادي، المجلس القومي للمرأة، القاهرة). ٢٠٠١(، مهاعبدالقادر

اعات المرأة المعيلة للتخفيف من حدة ممارسة نموذج المساعدة المتبادلة مع جم). ٢٠١٧(، أماني كمال عبداهللا
 .المشكالت األسرية، رسالة دكتوراه، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة حلوان

فاعلية برنامج قائم على نظريات القبعات الست في تنمية بعض قدرات ). ٢٠١٦(، شهيناز محمد وآخرونعبداهللا
ت في التعليم العالي، مركز تطوير التعليم التفكير االبتكاري وحل المشكالت لطفل الروضة، مجلة دراسا

  .الجامعي، جامعة أسيوط
دور األخصائية االجتماعية في تعليم أعضاء الجماعة الكفيفات مهارات حل ). ١٩٩٨(، عفاف محمد عبدالمنعم

 .المشكلة، المؤتمر الحادي عشر، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة حلوان
هامات طريقة تنظيم المجتمع في تحقيق المساندة المجتمعية للمرأة المعيلة اس). ٢٠٠٩(، محمد عرفات عبدالواحد

بالريف، بحث منشور بالمؤتمر العلمي الدولي الثاني والعشرون للخدمة االجتماعية، كلية الخدمة 
 .االجتماعية، جامعة حلوان

، مجلة المعهد "حلولالمشكالت وال"دراسة عن النساء المعيالت ألسر ). ٢٠٠٤(، خالد محمد وآخرونعبيدو
 .، القاهرة٢، ج١٥العالي للخدمة االجتماعية، العدد 

برنامج تدريبي باستخدام العصف الذهني لتنمية المهارات المهنية ألخصائي الجماعة ). ٢٠١٤( محمد سعيدعلي،
 .بالمجال المدرسي، رسالة دكتوراه، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة حلوان

التدخل المهني للممارسة العامة في الخدمة االجتماعية لتمكين المرأة المعيلة، ). ٢٠٠٧(، نجالء يوسف علي
 .رسالة دكتوراة، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة حلوان
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تقويم دور األندية النسائية في تنمية اتجاهات المرأة المعيلة نحو المشروعات ). ٢٠١٧(، نجوى الحصافي عمران
اعة مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية، كلية الصغيرة من منظور خدمة الجم
  .الخدمة االجتماعية، جامعة الفيوم

دور الجمعيات في تمكين المرأة المعيلة في الحصول على الخدمات االجتماعية في ). ٢٠١١(، هناء محمدفوزي
 .لعالي للخدمة االجتماعية بالقاهرةالمجتمعات العشوائية، مجلة القاهرة للخدمة االجتماعية، المعهد ا

 .تعليم التفكير لألطفال، دار الفكر للطباعة والنشر، األردن). ٢٠٠٣(، نايفة قطامي
  .مدرب تعليم تفكير القبعات الست للتفكير، دار السيرة للنشر والتوزيع، األردن). ٢٠١٠(، يوسف قطامي
 .، القاهرة، تقرير التنمية البشرية)٢٠١٨(، معهد التخطيط القومي
 .المرأة والرجل في مصر، صورة إحصائية، القاهرة). ٢٠١٩(، معهد التخطيطالقومي
نهضة عصر المرأة، المواطنة والتنمية، المؤتمر األول للمجلس القومي للمرأة ). ٢٠٠٠(، المجلس القوميللمرأة

 .، القاهرة
 .، القاهرة١طتطور أوضاع المرأة في عهد مبارك، ). ٢٠٠٥(، المجلس القوميللمرأة

 .العمل مع الجماعات في محيط الخدمة االجتماعية ، دار الزهراء، الرياض). ٢٠١٠(، ماجدي عاطفمحفوظ
استخدام النموذج التنموي في طريقة خدمة الجماعة وتنمية األداء االجتماعي ). ٢٠٠٥(، سحر فرغلي محمد

اه، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة للمرأة المعيلة للمشاركة في المشروعات الصغيرة، رسالة دكتور
 .حلوان

تقدير حاجات المرأة المعيلة بمحافظة القاهرة، رسالة ماجستير غير منشورة، ). ٢٠٠٧(، شيرين صالح محمد
 .كلية الخدمة االجتماعية، جامعة حلوان

اسة ميدانية دور المنظمات االجتماعية في مواجهة مشكالت المرأة المعيلة، در). ٢٠٠٧(، شيماء علي محمد
مقارنة بين المنظمات الحكومية والمنظمات األهلية بمحافظة الغربية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية 

 .اآلداب، جامعة طنطا
ممارسة نموذج المساعدة المتبادلة في خدمة الجماعة والتخفيف من حدة ). ٢٠١٢(، صباح إسماعيل محمد

 .، رسالة دكتوراه، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة حلوانالمشكالت االجتماعية لدى المرأة المعيلة
تقييم خدمات الرعاية االجتماعية المقدمة للمرأة المعيلة في المناطق المستحدثة، ). ٢٠٠٥(، هدى توفيق محمد

 .بحث منشور في المؤتمر العلمي الثامن عشر، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة حلوان
  . ، دار األمين للنشر، القاهرة٢لمرأة مشكالت الحاضر وتحديات المستقبل، طا). ٢٠٠٤(، رقية سليممحمود
تقدير حاجات المرأة المعيلة بمحافظة القاهرة، رسالة ماجستير غير منشورة، ). ٢٠٠٧(، شيرين صالحمصباح

 .كلية الخدمة االجتماعية، جامعة حلوان
خدمة الجماعة ، مركز نشر وتوزيع الكتاب النماذج والنظريات في ممارسة ). ٢٠٠٧(، نصيف فهميمنقريوس

 .الجامعي، القاهرة
 – ٢٠١٠(أوضاع وحقوق المرأة المصرية في التشريعات والقوانين في الفترة من ). ٢٠١٦(، عايدةنورالدين

، تقرير مقدم للجنة حقوق اإلنسان باألمم المتحدة، مركز االستشارات والتدريب، جمعية المرأة )٢٠١٤
 .والتنمية
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