
 
 
 

 
 

٥٦٩

  ٢٠٢١  يناير ٣المجلد ٥٣ العدد  مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية 
 com.gmail@eg.jsswh:     بريد إليكترونيeg.ekb.journals.jsswh://https: الموقع االليكتروني

  
  
  

  



 

A professional program for community organizing 
method to build the capacities of rural women leaders to 

empower rural women 
To achieve social protection  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   تنظيم المجتمع  بقسممساعد أستاذ

  ببورسعيداالجتماعية المعهد العالي للخدمة 
  
  
  

mailto::com.gmail@eg.jsswh


 
 
 

 
 

٥٧٠

  ٢٠٢١  يناير ٣المجلد ٥٣ العدد  مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية 
 com.gmail@eg.jsswh:     بريد إليكترونيeg.ekb.journals.jsswh://https: الموقع االليكتروني

  
  

mailto::com.gmail@eg.jsswh


 
 
 

 
 

٥٧١

  ٢٠٢١  يناير ٣المجلد ٥٣ العدد  مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية 
 com.gmail@eg.jsswh:     بريد إليكترونيeg.ekb.journals.jsswh://https: الموقع االليكتروني

  :ملخص الدراسة
برنامج مهني لطريقة تنظـيم     :  الى تحقيق هدف عام مؤداه      الحالية  الدراسة هدفت

ء القدرات المهارية والمعرفية لتمكين المرأة الريفية لالسـتفادة مـن الحمايـة             المجتمع لبنا 
  :ويتحقق هذا الهدف من خالل مجموعة من األهداف الفرعية هى اإلجتماعية

الريفية  القدرات المعرفية للرائدات الريفيات لتمكين المرأة     وبناء القدرات المهارية    
ي هذه الدراسة الى دراسات قيـاس عائـد التـدخل       تنتم، و ستفادة من الحماية اإلجتماعية   لإل

اعتمدت الدراسة على منهج شبه التجريبى والذي يستخدم القياس القبلـي والقيـاس    والمهني  
وتعتمد الدراسة علـى    البعدي باستخدام مجموعة واحدة كتجريبية وضابطة في نفس الوقت          

 اسـتمارة -للرائدات الريفيات   القياساستمارة-استمارة تقدير الموقف (أدوات جمع البيانات    
 .)الريفية ن مطبقة على عينة من المرأةااستبي

  . الحماية اإلجتماعية– التمكين – بناء القدرات –الرائدات الريفيات : الكلمات اإلفتتاحية
Abstract  

A professional program for community organizing method to 
build the capacities of rural women leaders to empower rural women 
To achieve social protection The present study aimed to achieve a 
general objective: a professional program for the method of community 
organization to build the skills and knowledge capacities to enable rural 
women to benefit from social protection. 

This goal is achieved through a set of sub-goals, which are 
building the skills and cognitive capabilities of rural women leaders to 
empower rural women to benefit from social protection, and this study 
belongs to the studies of measuring the return of professional 
intervention. With the data (a position assessment form - a 
measurement form for a rural pioneer - a questionnaire form applied to 
a sample of rural women. 
Keywords: Rural Women Leaders - Capacity Building - 
Empowerment - Social Protection 

  :مدخل لمشكلة الدراسة: أوالً
تعتبر المرأة من أكثر الفئات التي تحرص الجمعيات األهلية على تدريبها وتنميـة             
مهاراتها بإعتبارها طاقة بشرية ضخمة في المجتمع وأن تعبئة قواها ومساهمتها الفعالة في             

فع عجلـة  مختلف جوانب التنمية عن طريق تدريبها وتنمية مهاراتها يمكن أن يساعد على د        
التقدم خاصة في وقت يتطلب فيه تضافر مختلف الطاقات البشرية بما في ذلك طاقة المـرأة         

البـاز،  (لتكون قائدة داخل مجتمعها قادرة على نقل خبراتها الى األخريات داخل المجتمـع              
  ).١٤، ص١٩٩
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 وبالنظر الى الرائدات الريفيات بمثابة قائدات ريفيات تساعد على تحقيق العديد من           
األهداف التنموية التي تؤدي الى تقدم ورقى المجتمع، وتعتبر الرائدة الريفية إحدى القيادات             
الطبيعية بالقرى فهى من القادة المؤثرين على كافة خطط التنمية وعملياتها سواء بـصورة              

نجـم   (إيجابية أوسلبية ويعود ذلك الى أنها تتعامل مباشرةً وجهاً لوجه مع أفراد المجتمـع               
الى تحديد الـدور    ) ١٩٩٢(وهذا ما أشارت إليه دراسة عرفان       ) ٦٠، ص ١٩٩٨رون،  وأخ

الفعلي للرائدات الريفيات في تنمية المجتمع المحلي وتحديد الـدور المقتـرح لهـن وأهـم                
الخبرات والمهارات التي أكتسبتها من البرامج التدريبية التي حصلن عليها، كمـا أوصـت              

ت الريفيات بالمهارات والمعارف الالزمـة للتعامـل مـع          الدراسة بضرورة تزويد الرائدا   
  .المترددات على الوحدة اإلجتماعية

وأشارت العديد من الدراسات الى ضرورة التعاون بين القيادات الريفية والمهنيـة            
) ١٩٨٥(لبيـب   ألنها تؤدي الى إنجاز برامج ومشروعات التنمية الريفية بالصورة المطلوبه      

تنمية المهارات اإلجتماعية للرائدات الريفيـات      ) ٢٠٠٢(اسة منصور   وهذا ما استهدفته در   
في برامج تنظيم األسرة والصحة األنجابية وأكدت الدراسة على أنه توجد عالقة إيجابية بين             
 استخدام وسائل التعبير في خدمة الجماعة وتنمية المهارات اإلجتماعية للرائدات الريفيـات           

حاجة الى فرص للتدريب وتعلم المهـارات والتعـرف علـى      والرائدات الريفيات في أشد ال    
المهام المختلفة والتي تتناسب مع المواقف التي يتعرضون لها ومنها أتخاذ القرارات وحـل              

وقد أكـدت دراسـة       Williams )٢٠١١( وليـامز النزاعات وتيسير اإلجتماعات وبناء المجتمع      
 علـى مجموعـة مـن المعـارف         على أهمية تدريب الرائدات الريفيـات     ) ٢٠٠٩(قنديل  

والمهارات التي تمكنها من توصيل المعلومات الى المـرأة فـي الريـف وإقناعهـا بهـذه            
كما أن الرائدات الريفيات في حاجة الى التوعية الثقافية واإلجتماعية والدينيـة             , المعلومات

أهـالي  المناسبة كقيادات نسائية حتى يكون لديهن مصدر يساعدهن على أداء دورهن نحو             
  ).١٩٩٤(القرية حماد 

أن أهم المعوقات التـي تواجـه األخـصائى         ) ٢٠٠٦(وأثبتت دراسة عبد الصمد     
اإلجتماعي أثناء العمل مع الرائدات هى عدم حصول الرائدات على دورات تدريبية ونقص             
اإلمكانيات المادية والبشرية باإلضافة الى عدم وضوح دور األخصائي اإلجتمـاعي، كمـا             

الى أن البرنامج التدريبي بالجمعية تـساعد علـى تنميـة           ) ٢٠٠٩(اسة محمد   توصلت در 
مهارات األتصال لدى قائدات الجيرة وذلك من خالل زيادة قدراتهن على األتصال بـسكان              
الجيرة والمسؤلين كذلك يسعى البرنامج التدريبي الى تنمية مهارة العمل الفريقى لدى قائدات            

المسئولية لمواجهة المشكالت كما يساعد البرنامج التـدريبي    الجيرة حيث مكنتهن من تحمل      
  . على تنمية مهارة استثارة المشاركة والقيادة لدى قائدات الجيرة
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وتسعى الدولة لالهتمام بالفئات األولى بالرعاية وخاصة المرأة واألسـر الفقيـرة            
القيادات التـي  عن طريق بناء القدرات المختلفة للمتخصصين أو وذوى اإلحتياجات الخاصة

تتعامل معهم وذلك من خالل المؤسسات التي ينتمون اليها حيث أوضحت دراسـة مرعـي        
أن هناك مجموعة من المتطلبات التدريبية يجب الوفاء بهـا الالزمـة للجمعيـات      ) ٢٠٠٨(

األهلية لبناء قدراتها المؤسسية ومنها القدره التدريبية مثل أنشاء وحدة داخلية مسئوله عـن              
ب والتنمية البشرية والقدرة التمويلية مثل معرفة مصادر التمويل المحلية والخارجيـة            التدري

) ٢٠٠٨(،كذلك يجب تحديد المهارات االزمة لبناء القدرات وهذا ما أكدته دراسـة ذكـي               
لتحسين المهارات الفنية لبناء القدرات وتكوين عالقات قويه مع العالقـات التنفيذيـة فـي               

حسين مهارة التدريب لبناء قدرات االعضاء فكانت محاولـة االسـتفاده   الجمعيات األهلية وت  
من نتائج التقويم لبرامج التدريب بالجمعية في رفع كفاءتها وتحسين ادائها والمشاركة فـي              
وضع األهداف الخاصة بالبرنامج التدريبي وأن يتناسب محتوى البرنـامج التـدريبي مـع              

  .مستوى المتدربين واحتياجاتهم
 هذه الفئات ضعيفة تحتاج الى وجود حماية إجتماعية وتوفير أوجه الـدعم             وتعتبر

الالزم لهم حيث تعمد العديد من المجتمعات الى سن القوانين ووضع البرامج التـي تـوفر                
الـديزي،  (الحماية اإلجتماعية واالقتصادية والصحية لمثل هذه الفئات الضعيفة في المجتمع           

  )١٦٦، ص٢٠١١
جتماعية هى أهم صور االمانه وقد بدأت فكرة الحماية اإلجتماعية          وتعد الحماية اإل  

في مطلع القرن العشرين في الدول الصناعية في شـكل التأمينـات اإلجتماعيـة للعـاملين        
تأمينات ضد الشيخوخة والوفاة وأمراض العمل ثم تطورت في ظل مايسمى بدولة الرعايـة       

لبطالة حتى وصـلت اليـوم الـى مـا          اإلجتماعية لتشمل الضمان الصحى والضمان ضد ا      
اصبحت تسمى بالحماية اإلجتماعية الشاملة تعمل الدولة على االهتمـام بـرامج الحمايـة              
اإلجتماعية المصممة لمساعدة األفراد األكثر ضعفاً واألسر والمجتمعات لتلبية اإلحتياجـات           

ايال وسـاره    ن ، وهذا ما أكدته عليه دراسة     )٣١، ص ٢٠٠٧قاسم،  (وتحسين جودة المعيشة    
)٢٠١٠( Naila & Sarah ضرورة توسيع نظام الحماية اإلجتماعية لتضم المستبعدين من  

من خالل نظم أكثر شموالً تعـالج هـذه الثغـرات           وذلك  نظم الضمان اإلجتماعي الرسمى     
وتساعد على تعبئة جهود القاعدة الشعبية لتلبية اإلحتياجات المحددة بشكل فعال، كما اشارت           

ضرورة أن تقوم الحكومات العربية تدريجيا بتبني       الى) ٢٠١٤(ظمة العمل الدولية    دراسة من 
برامج حماية إجتماعية يتم تحديد مضمونها في ضوء ظروف كل بلد وتنص على ضمانات              
اساسية لألمن اإلجتماعي تهدف الى ضمان أمن الدخل األساسي وحـصول الجميـع علـى      
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خدمات اإلجتماعية كما أوصوا بـضرورة اتاحـة        الرعاية الصحية االساسية وغيرها من ال     
الفرصة والبيئة المواتية لجماعات المجتمع المدني في الشرق األوسط لدعم تصميم وتنفيـذ             

  .سياسات الحماية اإلجتماعية
والحماية اإلجتماعية تزيد من فرص الحصول على الخدمات العامة واالستثمار في         

تاجية ودعم مشاركة الفقراء في اسـواق العمـل         راس المال البشرى ويساعد على رفع األن      
والحماية اإلجتماعية تمنع الفقر وتحسين بشكل مباشـر مـن الحالـة الـصحية وتعزيـز                

 الـى   Mann )٢٠١٤( مان حيث أشارت دراسة  ) p22،  ٢٠٠٩،  OECD(النمواإلقتصادي  
في سياسة  أهمية وجود برامج متعاملة تتعاون من خاللها اجهزة الدولة المختلفة في التوسع             

الحماية اإلجتماعية لتشمل باالضافة الى تدابير الحماية اإلجتماعية ضد الحرمان والـضعف            
 .تدابير اخرى لتوفير الحماية اإلجتماعية ضد االستبعاد اإلجتماعي والتميز

وتسعى الدراسة الى تمكين المرأة الريفية في شتى المجاالت وتحـسين مـستوى             
أن هـذه   ) ٢٠٠٣(دراسة البنك الدولي    اعية وقد اظهرت نتائج     الدخل وتحقيق العدالة اإلجتم   

البرامج ادت الى تحسين أوضاع المرأة الريفية وتحسين دخول النساء الفقيرات في الريـف              
  .كما ادت الى تحسين برامج التوظيف والعمل

 أهمية  الىJoshi& Meenakshi )٢٠٠٤( جوشى ومينكاشى كما اشارت دراسة
ة اإلجتماعية التي تستهدف المرأة في المناطق الريفية والتـي تتـضمن            تحليل برامج الرعاي  

برامج التوعية والتدريب وبرامج توليد الدخل وبرامج بناء القدرات والتي تستهدف تمكـين             
المرأة في المناطق الريفية، واظهرت نتائج الدراسة أن هذه المشروعات والبرامج ادت الى             

ات المرأة مما أدى الى زيادة مشاركة المـرأة اقتـصاديا           زيادة الوعى بشأن أدوار ومسئولي    
  .وزيادة مشاركتها في المجال اإلجتماعي

 لمقابلة احتياجاتهـا   الفقيرة وتعمل الخدمة اإلجتماعية من اجل تمكين األسر الريفية       
اإلجتماعية والتعليمية واالقتصادية والثقافية والبيئية من خالل برامج ومشروعات وخدمات           

ثل الدور الرئيسى للمهنة في التاكد من أن هذه البـرامج تعبـر عـن اهتمامـات                 حيث يتم 
  ).١٤٢، ص ٢٠٠٠ اللطيف، عبد) الريقىواحتياجات وخصوصية المجتمع 

وتسهم طريقة تنظيم المجتمع في احداث التغير المطلوب والموجه في االتجاهـات          
، كما أن الطريقة لـديها مـن   يةنحوالتقدم والرفاهوالسياسات والنظم لدفع المجتمع االنسأنى     

النماذج العلمية واالستراتيجيات مثل استراتيجية التمكين تساعدها على تحقيق اهدافها مثـل            
تحسين أوضاع واحوال كافة فئات المجتمع من خالل االستناد الى االستراتيجيات المعاصرة            

ـ عبـد ا  ) المحرومـة والتي يمكن توظيفها لتحسين معيشة الفقراء والفئـات          ، ٢٠١٠,دلواح
  .)٤٦٧ص
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كما أنها اداة فعالة الحداث تغيرات في التنظيمات اإلجتماعية لتصبح أكثر كفـاءة             
وفاعلية وتحقيق العدالة اإلجتماعية بين فئات المجتمع وذلك من خـالل اسـتثارتهم كتغيـر     

) كفـائتهم عاداتهم وسلوكهم وأنماطهم ومساعدتهم على بناء قدراتهم للعمـل علـى زيـادة          
  .)١٤٤، ص٢٠٠٣,قاسم

وتتفق الدراسة الحالية مع ما خلصت اليه الدراسات السابقة من حيـث االهتمـام              
بوضع البرامج التي ترفع من قدرات الرائدات الريفيات للعمل على تمكين المـرأة الريفيـة             

ولقد استفادت الباحثة مـن نتـائج تلـك          , واالستفادة من برامج الحماية اإلجتماعية للدولة     
  .في تحديد ابعاد مشكلة الدراسة واختيار موضوعها وتحديد مشكلة الدراسةالدراسات 

وهناك اختالف بين الدراسات السابقة والحالية من حيث االهتمام بوضع برنـامج            
مهني بطريقة تنظيم المجتمع لبناء قدرات الرائدات الريفيات لتمكين المـرأة الريفيـة مـن               

  .تحقيق الحماية اإلجتماعية
باحثة باجراء دراسة تقدير الموقف وتحدد الهدف مـن اجـراء هـذه             وقد قامت ال  

  :الدراسة في االتى 
تحديد االبعاد التي تحتاج الى تدريب ويتم التركيز عليها عند اعداد برنامج التدخل              )١

 .المهني
لتدعيم العالقة المهنية بين الباحثة والرائدات الريفيات وتحديـد المعوقـات التـي              )٢

 . مع المرأة الريفيةتواجههم عند التعامل
 .تحديد ابعاد برنامج التخل المهني لبناء قدرات الرائدات الريفيات )٣

  :علىوقد اعتمدت الباحثة في اجراء دراسة تقدير الموقف 
 مقابالت غير مقننة مع الرائدات الريفيات. 
 مقابالت مع مقررة المجلس القومى للمرأة فرع بورسعيد. 
 رائدات الريفيات ببورسعيدمقابلة بعض العضوات في جمعية ال. 

  :يليوتحددت نتائج دراسة تقدير الموقف فيما 
 . سنه٤٥ – ٣٠تترأوح اعمار الرائدات الريفيات بين  )١
ونسبة الحاصـلين   % ٥٠نسبة الحاصلين على مؤهل عالى من الرائدات الريفيات          )٢

  %.٥٠على مؤهل متوسط 
مـن  % ٥٠اعة ونسبة   من الرائدات الريفيات يعملن في مديرية الزر       % ٤٠نسبة   )٣

من الرائدات الريفيـات   % ١٠باقى الرائدات الريفيات يعملن في مديرية الصحة و   
 .متطوعات
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اتفقت معظم الرائدات الريفيات على حاجاتهن الى برنامج تدريبى لبناء قـدراتهن             )٤
 المهارية والمعرفية

لعديد من  من الرائدات الريفيات أن التعامل مع المرأة الريفية تحتاج ا         % ٧٠أكدت   )٥
 .الخدمات التي تمكنها على رعاية أسرتها وتلبية احتياجاتها

وبناء على هذه النتائج تم وضع برنامج مهني لبناء قـدرات الرائـدات الريفيـات        
مهاريا ومعرفيا حتى يتمكن من مساعدة المرأة الريفية وفقا السـتراتيجية تمكـين المـرأة               

 تعكس استراتيجية طويلة المدى     ٢٠١٦راير   وهى اجندة وطنية اطلقت فى فب      ٢٠٣٠الريفية  
للدولة لتحقيق مبادىء واهداف التنمية المستدامة فى كل المجاالت وتعكس االبعـاد الثالثـة        

وتركز على االرتقاء بجودة الخدمات للمواطن المـصرى        )  البيئية -االجتماعية-االقتصادية(
خ مبـادىء العدالـة     وتحسين مستوى معيشته فى مختلف نواحى الحياة من خـالل ترسـي           

  .االجتماعية بتصميم مبادرات تهدف الى تحقيق الحماية االجتماعية 
  بأهمية Bangalore  )٢٠٠٠( بنجالور وأنطالقا مما سبق وما أوصت به دراسة

الحاجة الى دعم برامج التأهيل والتدريب الموجة للمراة واتخاذ التدابير المناسـبة لتحقيـق              
 بأهميـة   ) ٢٠٠٣ (ج وكذلك ما أوصت به دراسة البنك الـدولي            االستفادة من هذه البرام   

تأهيل العاملين والمسئولين عن تنفيذ هذه البرامج في المنـاطق الريفيـة ألهميتهـا للمـرأة         
 بضرورة تدعيم وتعزيـز حجـم       Bakshi  )٢٠٠٣( باكشى الريفية، وأيضاً أوصت دراسة   

  .الريفيةالمساعدات المالية المقدمة للبرامج الموجه للمرأة 
في ضوء االطار النظرى للدراسة وما أوصت به الدراسات السابقة اصبح واضحا            
أهمية بناء القدرات المهارية والمعرفية للرائدات الريفيات لتمكن المرأة الريفية لالستفادة من            

 على تمكين المرأة ومشاركتها في تنمية       ٢٠٣٠الخدمات المقدمة لها حيث تنص استراتيجية       
  .المجتمع

ولقد أوضحت نتائج دراسة تقدير الموقف الدور المهم التي تقوم به الرائدة الريفية             
في تنمية وعى المرأة الريفية هذا الدور الذي يترتب عليه بناء القدرات المهارية والمعرفيـة    
للرائدات الريفيات لمساعدة المرأة الريفية للحصول على الحماية اإلجتماعية التـي ترغـب             

  .نحها المرأة الريفيةالدولة في م
  :األتيةوأنطالقا من كل ما سبق يمكن بلورة مشكلة البحث في التساؤالت 

هل يمكن أن تسهم طريقة تنظيم المجتمع في الخدمة اإلجتماعية في وضع برنامج              )١
 الريفية؟مهني لبناء قدرات الرائدة 

 المهني؟ما محاور البرنامج المهني واالسس التي يقوم عليها البرنامج  )٢
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 البرنامج؟ما األهداف التي تسعى الباحثة الى تحقيقها من وراء تنفيذ هذا  )٣
 البرنامج؟ما األسباب المهنية التي تستخدمها الباحثة في هذا  )٤

برنـامج  " وبناء على هذه التساؤالت يمكن للباحثة صياغة مشكلة الدراسـة فـي      
لتمكين المـرأة الريفيـة   مهني لطريقة تنظيم المجتمع لبناء القدرات المهارية والمعرفية         

  "لتحقيق الحماية اإلجتماعية 
  ية الدراسة ثأنيا أهم

اهتمام طريقة تنظيم المجتمع بالمنظمات المختلفة وخاصة األهلية والتي تسعى إلى            .١
هم في زيادة القدرات ومواجهـة متطلبـات الرائـدات          ابناء قدرات أعضائها لتس   

 .الريفيات
اصة بناء القدرات البشرية للرائدات الريفيـات       االهتمام ببناء قدرات المنظمات وخ     .٢

 .بسبب االهتمام بالتنمية البشرية وأنعكاس ذلك على تحقيق األهداف
اهتمام الدولة بالمرأة الريفية وسعيها المستمر على تنمية مواردها وتمكينهـا فـي              .٣

 .شتى مجاالت الرائدات الريفيات
جتماعية يلمـسها الجميـع     يمر المجتمع المصرى بتحوالت سياسية واقتصادية وإ       .٤

األمر الذي يتطلب مشاركة كافة الفئات في تحمل مسئوليات التنمية المستدامة لذلك         
  .تركز الدولة على تلبية احتياجات المرأة الريفية وتنمية قدراتها ومهاراتها المختلفة

  :أهداف الدراسة: ثالثاً
قة تنظيم المجتمـع   برنامج مهني لطري   :مؤداهتسعى الدراسة الى تحقيق هدف عام       
  . الحماية اإلجتماعيةتحقيقالريفية للبناء القدرات المهارية والمعرفية لتمكين المرأة 

  :هىويتحقق هذا الهدف من خالل مجموعة من األهداف الفرعية 
 الحماية  تحقيقبناء القدرات المهارية للرائدات الريفيات لتمكين المرأة الريفية ل         )١

 .اإلجتماعية
 مهارة األتصال. 
 مهارة استثارة السيدات للمشاركة. 
 ن المجتمعامهارة اقامة عالقات إجتماعية مع سك. 
 مهارة التمكين. 
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 الحماية  تحقيقبناء القدرات المعرفية للرائدات الريفيات لتمكين المرأة الريفية ل         )٢
 .اإلجتماعية
 قدرات معرفية مرتبطة بطبيعة مشكالت المرأة الريفية. 
 دور الرائدات الريفيات مع المرأة الريفيةقدرات معرفية مرتبطة ب. 
 القدرات المعرفية المرتبطة بالمؤسسات التي تقدم خدمات للمراة الريفية. 

  فروض الدراسة رابعا 
  :اسة الراهنة على فرض رئيسى مؤداهتقوم الدر

توجد فروق جوهرية ذات داللة احصائية بين متوسط درجات الرائدات الريفيـات           
ج المهني بطريقة تنظيم المجتمع لبناء قدرات الرائدات الريفيـات لتمكـين            قبل وبعد البرنام  

  . الحماية اإلجتماعيةتحقيقالريفية لالمرأة 
  :هىومؤشرات الفرض الرئيسى 

توجد فروق جوهرية ذات داللة احصائية بين متوسط درجات الرائدات الريفيـات            )١
القدرات المهارية للرائدات   قبل وبعد البرنامج المهني بطريقة تنظيم المجتمع لبناء         

 . الحماية اإلجتماعيةتحقيقالريفية لالريفيات لتمكين المرأة 
توجد فروق جوهرية ذات داللة احصائية بين متوسط درجات الرائدات الريفيـات            )٢

قبل وبعد البرنامج المهني بطريقة تنظيم المجتمع لبناء القدرات المعرفية للرائدات           
   الحماية اإلجتماعيةتحقيقريفية لالالريفيات لتمكين المرأة 

  :خامسا مفاهيم الدراسة
  مفهوم بناء القدرات

وبناء القدرات عملية تستهدف اعداد القيادات التطوعية بالمنظمات غير الحكوميـة    
لزيادة كفاءتها وقدراتها وايجاد حلول خالقه لمشاكل المجتمع المحلي كما تهدف هذه العملية             

 نطاق ممكن لالستفادة من الممارسـات الفعالـة واإليجابيـة           الى نشر الخبرات على أوسع    
ويتوجه بصفه اساسية العضاء مجالس ادارة المنظمات غير الحكومية وتـدريب العـاملين             
والمتطوعين على تطوير المنظمة وبناء شبكة عالقات مع المنظمات فـي المجتمـع كمـا               

دارة الماليـة وتـسوق     يتضمن التدريب واكتساب الخبرات علـى التخطـيط المـالى واال          
المشروعات والخدمات واستخدام التكنولوجيا المالئمة وتعبئة وتحفيز المتطـوعين لزيـادة           

 .)٣١، ص١٩٩٧قنديل،(فعالية العمل التطوعي 
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كما تعرف بناء القدرات بأنها تلك العمليات التي من خاللها يتم تجهيـز األفـراد               
لكفاءات والمـوارد والقـدرات وأيـضاً       والمجموعات والمؤسسات بالمهارات والمعارف وا    

االتجاهات والخصائص السلوكية من اجل أن تحدد رسالة ومهام وأنشطة وذلك من اجل أن              
  ).١١٣ ،ص٢٠٠٤أفندي،  (تحقق التنمية المستمرة وتقضى على الفقر

يحددها قاموس الصحة العامة على أنها األنشطة الموجـه الـى رفـع مـستوى               
نشاء أوتعزيز البيئة التحتية فـي قطاعـات الـصحية والتعلـيم          اة و المهارات الفنية والمهني  

نحـة  اوالقطاعات اإلجتماعية والمالية فضال عن التقنية والمهنية تلقى المساعدة من الدول الم 
  ).( Johan,2007,p1245ةوالمنظمات غير الحكومي

  المفهوم االجرائى لبناء القدرات 
 .لريفيات والتى تتعامل مع المرأة الريفيةاعداد القيادات النسائية من الرائدات ا - ١
تجهيز الرائدات الريفيات بالمهارات المختلفة التى تزيد من كفائتهن للتعامل مع المرأة             - ٢

 .الريفية
رفع القدرات المعرفية للرائدات الريفيات الكسابهن الخبرات التـى تـساعدهن فـى              - ٣

  .التعامل مع المرأة الريفية
  مفهوم الرائدة الريفية 

ون في  اقيادة طبيعية يتم اختيارها من القرية التي تعيش فيها ويتم تدريبها لتتع           هى  
وزارة ( التمهيد للبرامج القومية التي تتبناها الدولة كاساس لتنمية المجتمع الذي نعيش فيـه              

  .)١٢ ،ص٢٠٠٢الشئون اإلجتماعية، 
اختيارهـا  كما تعرف بأنها قيادة طبيعية من سيدات وفتيات المجتمع المحلي يـتم             

وفق شروط محددة تعمل كحلقة وصل بين الجهات الشعبية والجهات الرسمية في العديد من              
 .)، ص٢٠٠٦,عبدالصمد(المجاالت من بينها تنظيم األسرة والصحة األنجابية وتنمية البيئة 

كما تعرف على أنها شخصية نسائية تعمل في القرية باستخدام اسلوب األتصال الشخـصى              
قناع وابداء النصح والمشورة في مجاالت متعددة تؤدي الـى تنميـة المجتمـع              للدعوة واال 

  .)١١، ص١٩٩٥ن وتنظيم األسرة، ا السكوزارة(
  هوم االجرائى للرائدات الريفيات المف

 .قيادة طبيعية نسائية - ١
 .يتم اعدادهن اعدادا مهنيا وتدريبهن للتعامل مع مشكالت المرأة الريفية - ٢
 وتسعى الى تنمية وعى المرأة الريفية بمشكالتها وكيفيـة      من اهم القيادات المؤثرة    - ٣

  .التصدى لها
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   مفهوم التمكين 
مـساعدة  "  على أنـه  التمكين SOCIAL WORK DICTIONARYيعرف 

األفراد واألسر والجماعات والتنظيمات والمجتمعات على زيادة قدرتها الشخصية والجماعية          
ة         والسياسية واستثم واالقتصادية واإلجتماعية    سين ظروفهم وأوضاعهم اإلجتماعي ي تح ارها ف

ديهم    ة ل ا اإليجابي وى والمزاي واطن الق ة م ين تنمي ستهدف التمك ا ي صادية كم  Social)واالقت
Work Dictionary,1997,p108).  

استراتيجية تهدف الى منح القوة للعمالء والقـدرة        "كما ينظر الى التمكين على أنه       
مساعدتهم للوصول الى الموارد المجتمعية التي يحتاجون       على السيطرة على شئون حياتهم و     

اليها وأيضاً مساعدتهم في الحصول على المعلومات وتنمية مهاراتهم وقـدراتهم المطلوبـة           
  لالعتماد على النفس ولتحقيق التغير المنشود 

تلك العملية التي تصبح المرأة الريفيـة       " اما عن مفهوم تمكين المرأة الريفية يعني      
لها فرديا وجماعيا واعية بالطريقة التي تؤثر من خاللها عالقات القوة فـي حياتهـا           من خال 

فتكتسب الثقة بالنفس والقدرة على التصدى لعدم المسأواة بينها وبين الرجل فـي المجتمـع               
  .)٢٠١٠ ،على ابو (الريفي

كما يعرف مفهوم تمكين المرأة على أنه عملية بناء قدرة المرأة علـى أن تكـون                
مدة على ذاتها وأن تنمى شعورها بالقوة الداخلية واالستقالل الذاتى اقتـصاديا والقـدرة              معت

على اتخاذ القرار واالرادة والقيادة وتغير السلوك واالتجاهات والخروج من دائرة التهمـيش   
  .)١٥٩، ص٢٠٠٣ ،حلمى(اإلجتماعي 

لقـرارات فـي    كما نعنى بمفهوم تمكين المرأة هوحق المرأة في االختيار واتخاذ ا          
حياتها والتاثير في محيطها بما يناسب ظروفها الخاصة وظروف مجتمعها المحلـي حيـث              

  .)١٧٥، ص٢٠٠٥عبدالسالم ،("يهدف نهج التمكين الى تعزيز اعتماد النساء على أنفسهن 
عملية بناء قدرات المرأة وتوسـيع فـرص        " كما يمكن تعريف تمكين المرأة بأنه       

المجاالت السياسية واالقتصادية واإلجتماعية والثقافية والتكنولوجية      خياراتها ومشاركتها في    
والتعليمية والصحية وزيادة وعيها بحقوقها وقدرتها علـى ادارة شـئون حياتهـا العامـة               

  .)١٧٣، ص٢٠٠٧,القطب(والخاصة 
  المفهوم االجرائى للتمكين 

 .خاذ القراراتالتمكين يعمل على تقوية المرأة الريفية من خالل مشاركتها فى ات - ١
 .تمكين المرأة يجعلها قادرة على التغير الفعال - ٢
  .تمكين المرأة الريفية يزيد من وعيها بالخدمات التى تمكنها من مواجهة مشكالتها - ٣
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    مفهوم الحماية اإلجتماعية
مجموعة البرامج اإلجتماعية التي تهدف في اساسـها الـى          " الحماية اإلجتماعية   

نـب اإلجتماعيـة واالقتـصادية والنفـسية        ان من جميـع الجو    االنهوض واالرتقاء باألنس  
مجموعه مـن الـسياسات   "وتعرف الحماية اإلجتماعية على أنها  .)١٢، ص٢٠٠٠,قويدر(

والبرامج العامة والخاصة التي تقوم بها المجتمعات في مواجهة مختلف حاالت الطـوارىء             
ر المساعدات لالسـر ذات     نخفاض كبير في الدخل من العمل وتوفي      اللتعويض عن غياب أو   

  .(United Nations,2001,p4)ن ااالطفال وكذلك تزويد الناس بالرعاية الصحية واالسك
مجموعـة شـاملة مـن    " عرفت منظمة العمل الدولية الحماية اإلجتماعية بأنهـا       

االستراتيجيات القائمة على دوره الحياة والتي ترمى الى حماية العمال في اماكن عملهم في              
صاد المنظم وغير المنظم من ظروف العمل غير العادلة والخطـرة وغيـر الـصحية               االقت

ـ      وز اوترمى أيضاً الى اتاحة الخدمات الصحية وتوفير دخل ادنى لالشـخاص الـذين اليتج
ن دخل العمل النـاتج عـن       ادخلهم خط الفقرودعم األسر التي لديها اطفال فهى تعوض فقد         

مكتـب العمـل     (ن عائل األسرة أوالـشيخوخة    اأوفقدالمرض أوالبطالة أواالمومة أوالعجز     
  .)٢، ص٢٠٠٧,الدولي

" عرف معهد االمم المتحدة لبحوث التنمية اإلجتماعية الحماية اإلجتماعيـة بأنهـا         
تهتم بمنع وادارة والتغلب على الحاالت التي تؤثر سلبا على رفاهيـة الـشعب، وتتكـون                 

امية الى الحد من الفقر والضعف من خـالل         الحماية اإلجتماعية من السياسات والبرامج الر     
تعزيز كفاءة اسواق العمل مما يقلل من تعرض الناس للمخاطر ويعزز قدرتهم علـى ادارة               
المخاطر االقتصادية واإلجتماعية مثل البطالة واالقصاء والمـرض والعجـز والـشيخوخة            

(United Nations Reserch,2010).  
  مفهوم الحماية االجتماعية 

السياسات واالليات التى تنظم عمل الدولة لوصول الخدمات الى الفئـات           مجموعة   - ١
 ).المرأة الريفية(المستهدفة 

-التعليميـة -االقتـصادية -االجتماعية(االرتقاء بالمرأة الريفية من شتى الجوانب        - ٢
  )الثقافية
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  سادسا المنطلقات النظرية
  ساقنظرية األن

دراسة على نظرية النسق حيـث تنظـر        تعتمد الباحثة في تحليلها لمعطيات هذه ال      
كأنساق إجتماعية تتكون من أنساق فرعية وفي نفـس         ) المنظمات(نظرية النسق للجمعيات،    

الوقت تعتبر أنساق فرعية لنسق أكثر شموالً منها كالمجتمع المحلي والمجتمع األكبر، كمـا            
يره من األنساق، كما ن قائم يعتمد على التبادل الوظيفي مع غ      اتنظر نظرية النسق إلى أى كي     

تعتبر أى جماعات ذات وجود نسق بشرط أن تكون ذات عالقة متبادلة ومتداخلة مع غيرها             
ولها أهداف محددة ألداء بعض الوظائف وهذه الوظائف هى كما حددها عبد العال وفوزى               

  ):١٩٨٦(بشرى 
 .تحقيق الهدف أوإشباع احتياجات النسق-١
 .يتصل بتحقيق الهدفالتكيف مع تأثير البيئة فيما -٢
 .التكامل بمعنى ارتباط الوحدات الفرعية مع بعضها البعض-٣
 .)٥٦ ،ص١٩٨٦,بشرى,عبدالعال )البقاءالتعامل مع التوترات والحفاظ على -٤

والت لتصنيف األنساق اإلجتماعية حيث فرقـا       ان من المح  اوكزلة كات واوتعتبر مح 
التغيرات الداخليـة فـي تفـسير الـسلوك         ويهتم ب " بين نوعين من األنساق النسق المغلق       

ويهتم بالتغيرات التي تعكـس العالقـة المتبادلـة         " والنسق المفتوح   " والعمليات التنظيمية   
والتأثير بين التنظيم والبيئة ومن ثم تفسير العمليات التنظيمية والسلوك في ظل المتغيـرات              

  .الخارجية
  :ريفيات كنسق اجتماعى يتضح اآلتىوبتطبيق نموذج كاتزوكأن على جمعية الرائدات ال

 القـيم،  –الـسياسات واللـوائح   " المدخالت تتضمن المدخالت الخاصة بالجمعية كنسق        -  أ
نات الماديـة والبـشرية الموجـودة       انين والتشريعات واإلمك  ا والقو –نى، التكاليف   االمب

 .بالجمعية والمجتمع األكبر
بالجمعية بقصد تحقيق أهداف محـددة      المعالجات التحويلية يتم تحديد المدخالت الخاصة         - ب

 ".إشباع احتياجات المرأة الفقيرة"من خالل البرامج ومن هذه األهداف 
المخرجات تنتج المخرجات كنتيجة للتفاعل الداخلى والممارسـات الخاصـة بالعـاملين              - ت

وتتمثل المخرجات في إشباع احتياجـات المـرأة        )  أخصائى تنمية  –منسقات  (بالجمعية  
خالل مشاركتها في المشروعات المقدمة لها وتطوير الخدمات بما يتناسـب           الفقيرة من   

 .واحتياجاتها الفعلية
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لة في إشـباع احتياجـات     ثالتغذية العكسية يعتبر العائد على الجمعية هوالمخرجات المتم         - ث
المرأة الفقيرة وبالتالى إفادة المجتمع كنسق كلى من جانب وتعمل على استمرارية وبقاء             

 .خل المجتمع من جانب آخرالجمعية دا
 استراتيجية التمكين 

عمليـة لبنـاء    ا التمكين علـي انه    كما اعتمد الباحثة فى دراستها على استراتيجية      
تعليمية تزيد من وعي اإلفراد وتمكن المتطوعين مـن التعامـل مـع العوائـق               ال القدرات

 علي اتخـاذ القـرارات       تزيد من قدرة المجتمع    ويام باألدوار القيادية    والمشكالت وكيفية الق  
ــة       ــع الخاص ــراد المجتم ــاة أف ــة بحي ــرارات المتعلق ــضا الق ــة وأي المجتمعي

(Gamble,1995,p488)   ـ الستراتيجية   وتهتم هذه اإل  بتعزيـز أداء المجتمعـات      ةمحوري
تحديـد  المحلية عن طريق تنمية قدرات أفراد المجتمع وتمكينهم مـن اتخـاذ القـرارات و              

 استراتيجية التمكين على الدراسـة الحاليـة      وبتطبيق   .(David,1995,p560)االختيارات  
  :يتضح اآلتى
 فى كـل  اتخاذ القرارات والمشاركة  واهفسن  االعتماد عليمكين المرأة الريفية من   ت

 .المجاالت
 المتاحة استثمار المعلومات والخدمات مكين المرأة الريفية منت.  
 الرعايةدمات  وفرص التعليم وخالمواردمكين المرأة الريفية من ت.  

  سابعا االجراءات المنهجية للدراسية
 نوع الدراسة-١

تنتمي هذه الدراسة الى دراسات قياس عائد التدخل المهني والتي تحدد مدى كفاءة             
مهنة الخدمة اإلجتماعية في تحقيق اهدافها وذلك باستخدام إحدى التصميمات شبه تجريبيـة             

 علـى   )المجتمـع التدخل المهني بطريق تنظيم      برنامج(وهو  التي تختبر اثر متغير مستقل      
 وقد استخدم منهج شبه التجريبـى مـن خـالل    )الريفيات الرائدات تمكين(وهو متغير تابع   

  القياس القبلي والبعدي لمجموعة واحدة من الرائدات الريفيات
  المستخدمالمنهج-٢

والقيـاس  اعتمدت الدراسة على منهج شبه التجريبى والذي يستخدم القياس القبلي           
 كتجريبية وضابطة في نفس الوقـت حيـث تتـوفر فـي             مجموعة واحدة البعدي باستخدام   

المجموعة الواحدة العديد من المميزات حيث ال يلزم الباحثة باختيار مجموعة متكافئة مـن              
األفراد حيث أن كل فرد يمثل نفسه فقط سواء قبل أوبعد التجربة ومن ثم الحكم على مـدى            

  .لمهني في تحقيق اهداف الدراسةنجاح البرنامج ا
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  الدراسة أدوات-٣
  : اشتملت الدراسة على األدوات األتية

 .استمارة تقدير الموقف  -  أ
 تنظيم المجتمـع    المهني بطريقة استمارة القياس الذي تم اعداد لتحديد اثر البرنامج           - ب

لبناء قدرات الرائدات الريفيات لتمكـين المـرأة الريفيـة فـي تحقيـق الحمايـة         
 .ماعيةاإلجت

 استمارة استبيأن مطبقة على عينة من المرأة الريفية التي تتعامل مـع الرائـدات                - ت
  .الريفيات للتعرف على الدور التي تقوم به الرائدة الريفية

  : وتم اعداد استمارة القياس المطبقة على الرائدات الريفيات وفقا للمراحل األتية 
ارة القياس وقد اعتمدت الباحثة علـى  تحديد ابعاد وعبارات استم: المرحلة األولى   

االطار النظرى للدراسة والذي سلط الضوء على كيفية بناء القدرات المهاريـة والمعرفيـة              
  .للرائدات الريفيات والدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة

وقد استفادت الباحثة من هذه المرحلة كيفية صياغة ابعـاد االسـتماره وصـياغة         
  :وهم كالتالي ) ٢(تحدد ابعاد االستمارة في بعدين عباراتها وت

  بناء القدرات المهارية للرائدات الريفيات: البعد األول.  
  بناء القدرات المعرفية للرائدات الريفيات: البعد الثاني.  
  أوزأن عبارات استمارة القياس: المرحلة الثأنية.  

  :كل عبارة كالتاليقامت الباحثة بوضع تدرج ثالثى بحيث تكون االستجابة ل
  .على التوالى للعبارات الموجبة ) ١ – ٢ – ٣( بأوزأن )  ال – الى حد ما –نعم ( 
  .بالنسبة للعبارات السالبة )٣ – ٢ – ١( بأوزأن )  ال – الى حد ما –نعم ( 
   الدراسة مجاالت-٤
 المكاني المجال-أ

ب اختيار المجـال    جمعية الرائدات الريفيات والمجلس القومى للمرأة وترجع اسبا       
  :لالتىالمكاني 

ولة الحصول  اتقوم الجمعية بدور هام جدا مع المرأة الريفية وتقديم كل العون ومح           
 .على العديد من الخدمات التي يحتاج اليها المرأة الريفية

ى المجلس القومى للمرأة وتعمل مع الرائدات الريفيات العضوات         فالباحثة عضوة   
 .بنفس المجلس
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 البشرى  المجال-ب
 مفردة من الرائدات الريفيات وهـى عينـة         )٣٠(تم تطبيق البرنامج المهني على      

  .لعضوات الجمعية التي امكن التواصل معهن
  الزمنى المجال-ج

  ٢٠/٨/٢٠١٩ حتى يوم ٤/٢/٢٠١٩ اعتبارا من يوم )شهور ٧(استغرقت فترة التخل المهني 
  :كالتاليمقسمه 

  ٢٧/٢/٢٠١٩ وحتى ٤/٢/٢٠١٩فترة الزمنية من  واستغرقت ال:التمهيديةالمرحلة 
  ٢٠/٨/٢٠١٩ وحتى ٥/٣/٢٠١٩ واستغرقت الفترة الزمنية من :التنفيذيةالمرحلة 

  : مراحل البرنامج المهني اآلتىتتضمن: المهنيمراحل البرنامج 
   التمهيديةالمراحل-١

 وأنتهـت يـوم االربعـاء الموافـق         ٤/٢/٢٠١٩وبدأت من يوم االثنين الموافق      
٢٧/٢/٢٠١٩.  

  :وقد نفذت الباحثة في هذه المرحلة ما يلى
األتفاق مع رئيس مجلس إدارة الرائدات الريفيات على إجراء الدراسـة وشـرح               -  أ

طبيعة الدور الذي سوف تقوم به الباحثة مع الرائدات الريفيات وعـرض فكـرة              
البرنامج المهني وذلك من خالل مجموعة اجتماعات عقدتها الباحثة مـع رئـيس             

 .دارة الجمعية والرائدات الريفياتاس مجل
 .إجراء دراسة تقدير الموقف قبل البدء في البرنامج المهني  - ب
عقد مجموعة من االجتماعات مع الرائدات الريفيات في مجتمع الدراسة لالتفـاق              - ت

  .على األنشطة واألساليب المالئمة للبرنامج المهني
  : المرحلة التخطيطية-٢

 .وترجمتها إلى توقيتات زمنيةوضع خطة البرنامج المهني   -  أ
 .عقد اجتماعات تحضيرية مع الرائدات الريفيات لعرض خطة البرنامج المهني  - ب
 .التعرف على اقتراحات الرائدات الريفيات لضمان تحقيق أهداف البرنامج المهني  - ت
 .التطبيق القبلي ألدوات الدراسة  - ث

  المرحلة التنفيذية-٣
ولت توثيق العالقة المهنيـة مـع       امات وح عملت الباحثة على االستفادة من المعلو     

الرائدات الريفيات وقد بدأت المرحلة التنفيذية وحققت الهدف المرجومنها وذلك من خـالل             
تنفيذ االجتماعات والمقابالت والمحاضرات والندوات وورش العمل وذلك لتأهيل الرائـدات           

  .الريفيات لتمكين المرأة الريفية من تحقيق الحماية اإلجتماعية
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  .وقد سعت الباحثة لتسجيل المرحلة التنفيذية ومتابعة سيرها
   التقويميةالمرحلة-٤

  :وقد استهدفت هذه المرحلة اآلتى
 .أنهاء برنامج التدخل المهني  -  أ

  .إجراء القياس البعدي  - ب
وقد تم تقويم الجهود المهنية التي قامت بها الباحثة مع الرائدات الريفيات وذلك من          

  .ية وفي ضوء هذه المرحلة تم التقويم في ضوء األهداف الموضوعةخالل المرحلة التنفيذ
وقد تم إجراء المعالجات اإلحصائية واستخراج النتائج ثم القيـام بمقارنـة نتـائج              

  .القياس القبلي بنتائج القياس البعدي
يوضح البرنامج التخطيطى لبناء قدرات الرائدات الريفيات لتمكين المرأة  )١(جدول رقم 

  الريفية
  المضمون  متغيرات الممارسة  م

  الهدف  ١

ة     ق الحماي ن تحقي ة م رأة الريفي ين الم ات لتمك دات الريفي درات الرائ اء ق بن
  :اإلجتماعية، ويتحقق هذا الهدف من خالل األهداف الفرعية األتية

 .بناء القدرات المهارية للرائدات الريفيات -
  .بناء القدرات المعرفية للرائدات الريفيات -

  .الرائدات الريفيات  لهدفنسق ا  ٢

  التغير المستهدف  ٣

صال             - ارة األت ل مه ارات مث ن المه ات مجموعة م دات الريفي إكساب الرائ
 .ومهارة استثارة السيدات للمشاركة ومهارة إقامة عالقات إجتماعية

ة       - رتبط بطبيع ي ت ات والت دات الريفي دى الرائ ة ل درات المعرفي اء الق بن
ي      المشكالت التي تعاني منها ال    ة األدوار الت ة وتوصيف طبيع رأة الريفي م

 .تقوم بها الرائدة الريفية عند التعامل مع المرأة الريفية
ن     - ة م دم مجموع ن أن تق ي يمك سات الت م المؤس ى أه رف عل ذلك التع  وك

  .الخدمات التي تحتاج إليها المرأة الريفية
  . نظرية األنساق-  الموجهات النظرية  ٤

.    الرائدات الريفيات-.        س إدارة جمعية الرائدات الريفيات رئيس مجل-  المشاركون  ٥
  . المتخصصين-.                          الخبراء-.              الباحثة-   

المبادئ التي يرتكز عليها   ٦
  البرنامج

  .التخطيط-.    االستثارة-.  االستعانة بالخبراء-.  إقامة عالقة مهنية -

  . التغير-.         الشرح– التدريب  -.      التعلم–.               اإلقناع-  اتاالستراتيجي  ٧

يح -  التكتيكات  ٨ شرح والتوض وار–.     ال شة      -.    الح ات  –المناق ع المعلوم  جم
  . تبادل اآلراء–.     التفسير.   والبيأنات

رين  -  المهارات  ٩ ي اآلخ أثير ف صال –.             الت يح - .     األت شرح والتوض .               ال
  . الحوار الهادف–

 - .       المستثير–.                  المعلم-.     الخبير–.              اإلدارى-  األدوار  ١٠
  .المدرب

  .  االجتماعات-.    المقابالت الشخصية–.     األتصاالت التليفونية-  األدوات  ١١
  . الندوات–  .         ش العمل ور-     .         المحاضرات–

  ٢٠/٨/٢٠١٩ حتى ٤/٢/٢٠١٩سبع شهور من   الفترة الزمنية  ١٢
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وفيما يلى وصف لبعض نماذج أنشطة الجهود التنفيذية التـي اسـتخدمت فـي     
  :المهنيالبرنامج 

  : بين الباحثة والرائدات الريفياتاجتماع: أوال
مج المهنـي بمـا يتوافـق مـع        تم خالل هذا االجتماع مناقشة خطة العمل بالبرنا       

  .الريفية ات الريفيات وبما يفيد المرأةياحتياجات الرا
وقد تم عرض أهم األنشطة المستخدمة في البرنامج التخطيطى وفقا لما تحتاجـه              
الرائدات الريفيات وبما يتوافق مع مواعيدهم ومواعيد السادة المتخصصين المشاركين فـي            

  .البرنامج المهني
جتماع تم تحديد أولى األنشطة التي ستقوم بها الباحثة وتحديد اليـوم            وفي نهاية اال  

  .ناوالمك
  :المهنيتحليل االجتماع في ضوء البرنامج 

  االقناع:المستخدمةاالستراتيجيات . 
 الشرح والتوضيح: التكتيكات. 
 المعلم: األدوار المهنية. 
 االستثاره–المشاركة : المبأدىء . 
 ينالتأثير في االخر: المهارات. 
 االجتماع: األدوات. 

  .تمكين المرأة الريفية: نيا نموذج لتسجيل محاضرة بعنواناث
بدأت المحاضرة يتحديد مفهوم التمكين بصفة عامة ثم تحديد تمكين المـرأة فـي              

والسياسية والتعليمية والقدرة على احـداث تغيـر           العديد من مجاالت الحياة االقتصادية      
  .ملحوظ في المحيطين

التعرف على دور المؤسسات التنموية في تمكين المرأة ومعرفـة درجـة            وكذلك  
  .توافر معايير تمكين المرأة ومؤشراتها

وتسعى هذه المؤسسات الى تحقيق التمكين السياسى والتمكين اإلقتصادي والتمكين          
التعليمى ولذلك وجب العمل على االهتمام بالتدريب والتعليم ليزيـد مـن قـدرات المـرأة                

هم في تحسين فـرص التوظيـف   اة والمعرفية ورفع مستوى توقعاتها في الحياة ويس المهاري
  .للمرأة

ندة المرأة من خالل تمويل     اكما تم التأكيد على دور مؤسسات المجتمع المدني لمس        
وتنفيذ بعض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتي تحرص الرائدات الريفيات على           

نيـاتهن واحتياجـات   اعات التي تتناسب مع مهارتهن وامك   توضيحها واختيار افضل المشرو   
  .  المجتمع 
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  :تحليل المحاضرة في ضوء البرنامج المهني
 التعليم والشرح: االستراتيجيات المستخدمة. 
 الشرح والتوضيح  والمناقشة الجماعية: التكتيكات. 
 المعلم واالدارى : األدوار المهنية. 
 االستثاره–المشاركة : دىءاالمب . 
 التأثير في االخرين: لمهاراتا. 
 المحاضرة: األدوات.  

  يوضح خصائص المبحوثات من المرأة الريفية)  ٢(جدول رقم 
  %النسبة   التكرار  االستجابة  المتغير  م

  %٤٠  ١٢  . سنة٣٠أقل من -أ
  %٣٣٫٣  ١٠  . سنة٤٥ سنة إلى أقل من ٣٠من -ب
  %٢٣٫٣  ٧  . سنة٦٠ سنة إلى أقل من ٤٥من -ج

  السن  ١

  %٣٫٣  ١  . سنة فأكثر٦٠-د
  %٣٠  ٩  .ال يقرأ وال يكتب-أ

  %٣٣٫٣  ١٠  .تعليم ابتدائى-ب
  %٢٦٫٧  ٨  .تعليم متوسط-ج

  الحالة التعليمية  ٢

  %١٠  ٣  .تعليم عالى-د
  %٨٦٫٧  ٢٦  .متزوجة-أ

  الحالة اإلجتماعية  ٣  %١٠  ٣  .أرملة-ب
  %٣٫٣  ١  .مطلقة-ج
  %٣٫٣  ١  .ء ابنا٣ : ١من -أ

  %٢٠  ٦  . أبناء٦ : ٤من -ب
  %٦٦٫٧  ٢  . أبناء٦أكثر من -ج

  عدد األبناء  ٤

  %١٠  ٣  .ال يوجد-د
  %٨٠  ٢٤  .نعم-أ

  التحاق األبناء بالتعليم  ٥  %١٦٫٧  ٥  .ال-ب
  %٣٫٣  ١  .دون السن-ج

باستقراء الجدول السابق نجد أن خصائص عينة البحث من المرأة الريفية التي تـم      
  :لتوزيع اإلحصائى التالىتنأولها وفقاً ل

من المبحوثات في المرحلة العمرية أقل من       %) ٤٠(يتضح من الجدول السابق أن نسبة       -١
 سنة إلـى  ٣٠من المبحوثات في المرحلة العمرية من    %) ٣٣,٣( سنة، وأن نسبة     ٣٠

 ٦٠ سنة إلى أقل من  ٤٥في الفئة العمرية من     %) ٢٣,٣( سنة، وأن نسبة     ٤٥أقل من   
 . سنة فأكثر٦٠في الفئة العمرية %) ٣,٣(بة سنة، وأن نس
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من المبحوثات تتمثل حالتهم التعليمية في      %) ٣٣,٣(يتضح من الجدول السابق أن نسبة       -٢
من المبحوثات تتمثل حالتهم التعليمية فـي  %) ٣٠(التعليم االبتدائى، في حين أن نسبة      

 .ال يقرأ وال يكتب
 من المبحوثات تتمثل حالتهم اإلجتماعيـة  %)٨٦,٧(يتضح من الجدول السابق أن نسبة     -٣

من %) ٣,٣(من المبحوثات أرملة، وأن نسبة      %) ١٠(في كونهم متزوجة، وأن نسبة      
 .المبحوثات مطلقة

%) ٢٠(لديهم طفل واحـد، وأن نـسبة        %) ٦٦,٧(يتضح من الجدول السابق أن نسبة       -٤
 .من المبحوثات ليس لديهم أطفال%) ١٠(لديهم طفألن، وأن نسبة 

من المبحوثات يلتحق أبنائهم بالتعليم، وأن      %) ٨٠( يتضح من الجدول السابق أن نسبة        -٥
مـن  %) ٣,٣(من المبحوثات لم يلتحق أبنائهم بالتعليم، وأن نـسبة          %) ١٦,٧(نسبة  

  .المبحوثات
  يوضح خصائص الرائدات الريفيات)٣(        جدول رقم 

  %النسبة   التكرار  االستجابة  المتغير  م
  %٢٦٫٧  ٨  . سنة٣٥ أقل من -أ

  %٤٠  ١٢  . سنة٤٥ سنة إلى أقل من ٣٥ من -ب
  %٣٠  ٩  . سنة٥٥ سنة إلى أقل من ٤٥ من -ج

  السن  ١

  %٣٫٣  ١  . سنة فأكثر٥٥ من -د
  %٤٦٫٧  ١٤  . مؤهل متوسط-أ

  المؤهل الدراسى  ٢  %٤٠  ١٢  . مؤهل عالى-ب
  %١٣٫٣  ٤  . دراسات عليا-ج
  %٢٠  ٦  .بمديرية الزراعية موظفة -أ

  %١٦٫٧  ٥  . مهندسة زراعية-ب
  %٣٦٫٧  ١١  . رائدة ريفية-ج

  طبيعة العمل  ٣

  %٣٠  ٨  . متطوعة-د
  %١٦٫٦  ٥  . سنوات٣ أقل من -أ

  %٣٠  ٩  . سنوات٦ سنوات إلى أقل من ٣ من -ب
  %١٦٫٦  ٥  . سنوات٩ سنوات إلى اقل من ٦ من -ج

  عدد سنوات الخبرة  ٤

  %٣٦٫٧  ١١  . سنوات فأكثر٦ -د

باستقراء الجدول السابق نجد أن خصائص عينة البحث من الرائـدات الريفيـات             
  :الذي تم تناولها للتوزيع األخصائى التالى

 ٣٥من المبحوثات في المرحلة العمرية من       %) ٤٠(يتضح من الجدول السابق أن نسبة        .١
العمريـة مـن   من المبحوثين في المرحلة %) ٣٠( سنة، وأن نسبة ٤٥سنة إلى أقل من   

من المبحـوثين فـي المرحلـة       %) ٢٦,٧( سنة، وأن نسبة     ٥٥ سنة إلى أقل من      ٤٥٥
 . سنة٣٥العمرية أقل من 
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من المبحوثات يتمثل مؤهلهم الدراسى في      %) ٤٦,٧(يتضح من الجدول السابق أن نسبة        .٢
من المبحوثات يتمثل مؤهلهم الدراسى فـي المؤهـل   %) ٤٠(مؤهل متوسط، وأن نسبة   

من المبحوثـات يتمثـل مـؤهلهم الدراسـى فـي      %) ١٣,٣(في حين أن نسبة   العالي،  
 .الدراسات العليا

تتمثل طبيعة عملهم فـي أنهـم رائـدات     %) ٣٦,٧(يتضح من الجدول السابق أن نسبة        .٣
تتمثل طبيعة عملهم كموظفات في مديريـة الزراعـة، وأن          %) ٢٠(ريفيات، وأن نسبة    

 .سات زراعياتتتمثل طبيعة عملهم كمهند%) ١٦,٧(نسبة 
 ٩سنوات خبراتهم في العمل بهذا المجال       %) ٣٦,٧(يتضح من الجدول السابق أن نسبة        .٤

 سنوات، ٦ سنوات إلى أقل من   ٣سنوات خبراتهم من    %) ٣٠(سنوات فأكثر، وأن نسبة     
 سنوات إلى   ٦ سنوات وكذلك من     ٣سنوات خبرة لكل من أقل من       %) ١٦,٦(وأن نسبة   

  . سنوات٩أقل من 
  يوضح حصول الرائدات الريفيات على دورات تدريبية )  ٤ (جدول رقم

  %النسبة   التكرار  االستجابة  م
  %٨٠  ٢٤  نعم  ١
  %٢٠  ٦  ال  ٢

  %١٠٠  ٣٠  المجموع

من الرائدات الريفيات حاصلة على     %) ٨٠(باستقراء الجدول السابق نجد أن نسبة       
  .دورات تدريبية

ت الريفيات على البعد الخاص بمهارة داللة الفروق بين درجات الرائدا) ٥(جدول رقم 
مستوى ٣٠ =ن  األتصال من محور بناء   القدرات المهارية قبل التدخل المهني وبعده

  ٠,٠١المعنوية  
المتوسط   

  الحسابى
األنحراف 
  المعيارى

" ت"قيمة 
داللة   درجة الحرية  المحسوبة

  الفروق
  ٤٫٧٥١  ١١٫٩  قبل التدخل المهني

  ١٫٦٦  ٦٫٣  ل المهنيبعد التدخ
  دال  ٢٩  ٤٫٩٥١

أنه توجد فروق جوهرية ذات داللـة إحـصائية   ) ٥(يتضح من نتائج الجدول رقم   
بين متوسط درجات المجموعة التجريبية في القياسيين القبلي والبعدي للبعد الخاص بمهـارة       

  .األتصال من محور بناء القدرات المهارية
المحـسوبة  " ت"ة وجد أن قيمـة  الجدولي" ت"المحسوبة وقيمة   " ت"وبالمقارنة بين   

ومستوى معنويـة   ٢٩الجدولية عند درجة حرية     " ت" درجة وهى أكبر من      ٤,٩٥١تسأوى  
وبالمقارنة بين القياس القبلي والقياس البعدي وجد أن المتوسـط الحـسابى لـدرجات             ٠,٠١
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 ٢٤,٧٥١ درجة وبأنحراف معيارى قـدره       ١١,٩المجموعة التجريبية في القياس القبلي بلغ       
 درجة وبـأنحراف ميـاعرى قـدره        ١٦,٣أما القياس البعدي فأن درجة المتوسط الحسابى        

١,٦٦  
وترجع الفروق الجوهرية بين القياسين القبلي والبعدي إلى البرنامج المهني لطريقة           
تنظيم المجتمع للرائدات الريفيات والذي ساهم بدرجة كبيرة وواضحة في تنميـة القـدرات              

األتصال التي تمكن الرائدات الريفية من التواصل اإليجابى والجيـد  المهارية وخاصة مهارة   
  .مع المرأة الريفية لنقل رسائل تحفيزية للمرأة تعينها على مواجهة مشكالت وتلبية حاجاتها

وقد تضمنت المرحلة التنفيذية في البرنامج المهني العديد من األنـشطة واألدوات            
ات المهارية والمرتبطة بمهارة األتصال مما يؤكـد        واألساليب التي ساهمت في تنمية القدر     

  .صحة الفرض الفرعى األول
 الفروق بين درجات الرائدات الريفيات على البعد الخاص بمهارة ةدالل) ٦(جدول رقم 

   مستوى ٣٠=  ن استثارة من محور بناء القدرات المهارية قبل التدخل المهني وبعده
                                  ٠,٠١المعنوية 

المتوسط   
  الحسابى

األنحراف 
  المعيارى

" ت"قيمة 
داللة   درجة الحرية  المحسوبة

  الفروق
  ٤٫٢٩٤  ١١٫٢  قبل التدخل المهني
  ٢٫١٢٢  ١٥٫٦٦٦  بعد التدخل المهني

  دال  ٢٩  ٥٫٣٣٧

أنه توجد فروق جوهرية ذات داللـة إحـصائية   ) ٦(يتضح من نتائج الجدول رقم   
لمجموعة التجريبية في القياسيين القبلي والبعدي للبعد الخـاص بنـاء           بين متوسط درجات ا   

" ت"وبالمقارنـة بـين     هارة استثارة الريفيـات للمـشاركة       القدرات المهارية والمرتبطة بم   
 درجة وهى أكبر ٥,٣٣٧المحسوبة تسأوى " ت"الجدولية وجد أن قيمة " ت"المحسوبة وقيمة  

 وبالمقارنة بين القياس القبلي     ٠,٠١ستوى معنوية    وم ٢٩الجدولية عند درجة حرية     " ت"من  
والقياس البعدي وجد أن المتوسط الحسابى لدرجات المجموعة التجريبية في القياس القبلـي             

 أما القياس البعدي فأن درجة المتوسـط        ٤,٢٩٤ درجة وبأنحراف معيارى قدره      ١١,٢بلغ  
لفروق الجوهريـة بـين    وترجع ا ٢,١٢٢ درجة وبأنحراف معيارى قدره      ١٥,٦٦٦الحسابى  

القياسيين القبلي والبعدي إلى البرنامج المهني لطريقة تنظيم المجتمـع للرائـدات الريفيـات       
والذي ساهم بدرجة كبيرة وواضحة في تنمية القدرات المهارية المرتبطة باسـتثارة المـرأة    

وقـد  السياسية والريفية للمشاركة في جوأنب الحياة المختلفة سواء اإلجتماعية أواالقتصادية أ       
تضمنت المرحلة التنفيذية في البرنامج المهني العديد من األنشطة واألدوات واألساليب التي            
ساهمت في تنمية القدرات المهارية والمرتبطة باستثارة الريفيات للمشاركة مما يؤكد صحة            

  .الفرض الفرعى األول
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ى البعد الخاص بمهارة داللة الفروق بين درجات الرائدات الريفيات عل)٧(جدول رقم 
إقامة وتدعيم العالقات مع سكان المجتمع من محور بناء القدرات المهارية قبل التدخل 

  ٠,٠١                                   مستوى المعنوية ٣٠= ن          المهني وبعده
المتوسط   

  الحسابى
األنحراف 
  المعيارى

" ت"قيمة 
داللة   درجة الحرية  المحسوبة

  روقالف
  ٤٫٣٢٨  ١٠٫٧٦٦  قبل التدخل المهني
  ٢٫٢٥٥  ١٤٫٥  بعد التدخل المهني

  دال  ٢٩  ٤٫١٨٦

أنه توجد فروق جوهرية ذات داللـة إحـصائية   ) ٧(يتضح من نتائج الجدول رقم   
بين متوسط درجات المجموعة التجريبية في القياسيين القبلي والبعدي للبعد الخـاص بنـاء              

وبالمقارنة بين   المجتمع   ة بمهارة إقامة تدعيم العالقات مع سكأن      القدرات المهارية والمرتبط  
 درجة وهى  ٤,١٨٦المحسوبة تسأوى   " ت"الجدولية وجد أن قيمة     " ت"المحسوبة وقيمة   " ت"

وبالمقارنة بين القيـاس    ٠,٠١ ومستوى معنوية    ٢٩الجدولية عند درجة حرية     " ت"أكبر من   
حسابى لدرجات المجموعة التجريبية في القيـاس       القبلي والقياس البعدي وجد أن المتوسط ال      

 أما القياس البعدي فأن درجة      ٢٤,٣٢٨ درجة وبأنحراف معيارى قدره      ١٠,٧٦٦القبلي بلغ   
  ٢,٢٥٥ درجة وبأنحراف معيارى قدره ١٤,٥المتوسط الحسابى 

وترجع الفروق الجوهرية بين القياسيين القبلي والبعدي إلـى البرنـامج المهنـي             
 المجتمع للرائدات الريفيات والذي ساهم بدرجة كبيرة وواضحة فـي تنميـة             لطريقة تنظيم 

القدرات المهارية المرتبطة بإقامة عالقات مع سكان المجتمع والذي يتضمن فـي مرحلتـه              
التنفيذية بالبرنامج المهني العديد من األنشطة واألدوات واألساليب التي سأهمت في تنميـة             

  .ى صحة الفرض الفرعى األولالقدرات المهارية مما يؤكد عل
داللة الفروق بين درجات الرائدات الريفيات على البعد الخاص بمهارة )٨(جدول رقم 

  مستوى ٣٠=  ن التمكين من محور بناء القدرات المهارية قبل التدخل المهني وبعده
   ٠,٠١المعنوية 

المتوسط   
  الحسابى

األنحراف 
  المعيارى

" ت"قيمة 
داللة   ةدرجة الحري  المحسوبة

  الفروق
  ٤٫١٠٩  ١١٫٠٦٦  قبل التدخل المهني
  ١٫٩٤١  ١٦٫٤٣٣  بعد التدخل المهني

  دال  ٢٩  ٦٫٤٦٨

أنه توجد فروق جوهرية ذات داللـة إحـصائية   ) ٨(يتضح من نتائج الجدول رقم   
بين متوسط درجات المجموعة التجريبية في القياسيين القبلي والبعدي للبعد الخـاص بنـاء              

الجدوليـة  " ت"المحسوبة وقيمـة    " ت"وبالمقارنة بين   ارية والمرتبطة بالتمكين    ات المه القدر
الجدولية عند درجة   " ت" درجة وهى أكبر من      ٦,٤٦٨المحسوبة تسأوى   " ت"وجد أن قيمة    
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وبالمقارنة بين القياس القبلي والقياس البعـدي وجـد أن    ,٠,٠١ ومستوى معنوية  ٢٩حرية  
 درجـة   ١١,٠٦٦ة التجريبية في القياس القبلـي بلـغ         المتوسط الحسابى لدرجات المجموع   

 ١٦,٤٣٣ أما القياس البعدي فأن درجة المتوسط الحسابى         ٤,١٠٩وبأنحراف معيارى قدره    
وترجع الفروق الجوهرية بـين القياسـيين القبلـي          ١,٩٤١حراف معيارى قدره    درجة وبأن 

لريفيات والذي ساهم بدرجـة  والبعدي إلى البرنامج المهني لطريقة تنظيم المجتمع للرائدات ا 
كبيرة وواضحة في تنمية القدرات المهارية المرتبطة بالتمكين في مختلف مجـاالت الحيـاة       

وقد تضمنت المرحلة التنفيذية في البرنامج المهني العديد من األنشطة          , بالنسبة للمرأة الريفية  
بطـة بتمكـين المـرأة    والندوات واألساليب التي ساهمت في تنمية القدرات المهارية والمرت  

الريفية من مجاالت الحياة المتعددة سواء التمكين السياسى أوالتعليمى أوالمهنـي أوالتمكـين     
  اإلقتصادي 
داللة الفروق بين درجات الرائدات الريفيات على محور بناء القدرات ) ٩(جدول رقم 

  ٠,٠١ مستوى المعنوية       ٣٠= ن  المهارية قبل التدخل المهني وبعده
المتوسط   

  الحسابى
األنحراف 
  المعيارى

" ت"قيمة 
داللة   درجة الحرية  المحسوبة

  الفروق
  ١٤٫٤٥٣  ٤٤٫٩٣٣  قبل التدخل المهني
  ٦٫١٤٩  ٦٢٫٩  بعد التدخل المهني

  دال  ٢٩  ٦٫٦٧٩

أنه توجد فروق جوهرية ذات داللـة إحـصائية   ) ٩(يتضح من نتائج الجدول رقم   
رات ي والبعدي للبعد األول لالستمارة والخـاص بالقـد        بين متوسط درجات في القياس القبل     

الجدولية وجد أن قيمة    " ت"المحسوبة وقيمة   " ت"وبالمقارنة بين   المهارية للرائدات الريفيات    
 ٢٩الجدولية عند درجـة حريـة       " ت" درجة وهى أكبر من      ٦,٦٧٩المحسوبة تسأوى   " ت"

قياس البعـدي وجـد أن المتوسـط        وبالمقارنة بين القياس القبلي وال    ٠,٠١ومستوى معنوية   
 درجـة وبـأنحراف     ٤٤,٩٣٣الحسابى لدرجات المجموعة التجريبية في القياس القبلي بلغ         

 درجـة   ٦٢,٩ أما القياس البعدي فأن درجة المتوسـط الحـسابى           ١٤,٤٥٣معيارى قدره   
  ٦,١٤٩وبأنحراف معيارى قدره 

 البرنـامج المهنـي     وترجع الفروق الجوهرية بين القياسيين القبلي والبعدي إلـى        
للرائدات الريفيات والذي ساهم في تنمية قدراتهن المهارية حيث تضمنت المرحلة التنفيذيـة            
للبرنامج المهني العديد من األنشطة واألدوات واألساليب التي ساهمت في تحقيـق الهـدف              

رائـدات  األول للدراسة ويدل ذلك على تأثير البرنامج المهني في تنمية القدرات المهارية لل            
  الريفيات مما يؤكد صحة الفرض الفرض األول 
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 الفروق بين درجات الرائدات الريفيات على البعد الخاص بالقدرات ةدالل) ١٠(جدول رقم 
المعرفية المرتبطة بطبيعة مشكالت الريفيات من محور بناء القدرات المعرفية قبل التدخل 

  ٠,٠١     مستوى المعنوية          ٣٠= ن  وبعدهالمهني
المتوسط   

  الحسابى
األنحراف 
  المعيارى

" ت"قيمة 
داللة   درجة الحرية  المحسوبة

  الفروق
  ٦٫٤١١  ١٦٫٨٣٣  قبل التدخل المهني
  ٣٫٢٧٩  ٢٣٫٢٦٦  بعد التدخل المهني

  دال  ٢٩  ٥٫٨١٩

أنه توجد فروق جوهرية ذات داللة إحـصائية     ) ١٠(يتضح من نتائج الجدول رقم      
 القبلي والبعدي للبعد الثاني الخـاص بالقـدرات المعرفيـة           بين متوسط درجات في القياس    

الجدولية وجد  " ت"المحسوبة وقيمة   " ت"وبالمقارنة بين   مرتبطة بطبيعة مشكالت الريفيات     ال
الجدولية عند درجة حرية    " ت" درجة وهى أكبر من      ٥,٨١٩المحسوبة تسأوى   " ت"أن قيمة   

القبلي والقياس البعدي وجد أن المتوسـط       وبالمقارنة بين القياس    ٠,٠١ ومستوى معنوية    ٢٩
 درجـة وبـأنحراف     ١٦,٨٣٣الحسابى لدرجات المجموعة التجريبية في القياس القبلي بلغ         

 درجـة  ٢٣,٢٦٦ أما القياس البعدي فأن درجة المتوسـط الحـسابى       ٦,٤١١معيارى قدره   
 والبعـدي   وترجع الفروق الجوهرية بين القياسيين القبلي     . ٣,٢٧٩حراف معيارى قدره    وبأن

إلى البرنامج المهني للرائدات الريفيات والذي ساهم في تنمية قـدراتهن المعرفيـة حيـث               
تضمنت المرحلة التنفيذية للبرنامج المهني العديد من األنشطة واألسـاليب واألدوات التـي             
ساهمت في تحقيق الهدف الثاني للدراسة ويدل ذلك على تأثير البرنامج المهني فـي تنميـة            

  .ات المعرفية للرائدات الريفيات مما يؤكد صحة الفرض الثانيالمهار
 الفروق بين درجات الرائدات الريفيات على البعد الخاص بالقدرات ةدالل) ١١(جدول رقم 

المعرفية المرتبطة بالمؤسسات التي تقدم الخدمات من محور بناء القدرات المعرفية قبل 
  ٠,٠١ مستوى المعنوية                                    ٣٠= ن   وبعدهالتدخل المهني
المتوسط   

  الحسابى
األنحراف 
  المعيارى

" ت"قيمة 
داللة   درجة الحرية  المحسوبة

  الفروق
  ٥٫٤٢٩  ١٣٫٨  قبل التدخل المهني
  ٣٫٥٨٥  ٢٠٫٢  بعد التدخل المهني

  دال  ٢٩  ٥٫٦٨٩

لة إحـصائية  أنه توجد فروق جوهرية ذات دال   ) ١١(يتضح من نتائج الجدول رقم      
بين متوسط درجات في القياس القبلي والبعدي للبعد الثاني لالستمارة والمـرتبط بالقـدرات           

وبالمقارنـة بـين    من محور بناء القدرات المعرفية المعرفية بالمؤسسات التي تقدم الخدمات 
 درجة وهى  ٥,٦٨٩المحسوبة تسأوى   " ت"الجدولية وجد أن قيمة     " ت"المحسوبة وقيمة   " ت"

وبالمقارنة بين القيـاس    ٠,٠١ ومستوى معنوية    ٢٩الجدولية عند درجة حرية     " ت"ر من   أكب

mailto::com.gmail@eg.jsswh


 
 
 

 
 

٥٩٥

  ٢٠٢١  يناير ٣المجلد ٥٣ العدد  مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية 
 com.gmail@eg.jsswh:     بريد إليكترونيeg.ekb.journals.jsswh://https: الموقع االليكتروني

القبلي والقياس البعدي وجد أن المتوسط الحسابى لدرجات المجموعة التجريبية في القيـاس             
 أما القياس البعـدي فـأن درجـة         ٥,٤٢٩ درجة وبأنحراف معيارى قدره      ١٣,٨القبلي بلغ   

  ٣,٥٨٥ وبأنحراف معيارى قدره  درجة٢٠,٢المتوسط الحسابى 
وترجع الفروق الجوهرية بين القياسيين القبلي والبعدي إلـى البرنـامج المهنـي             

هم بدرجة كبيرة وواضحة فـي تنميـة        الطريقة تنظيم المجتمع للرائدات الريفيات والذي س      
يـث  القدرات المعرفية المرتبطة بالمؤسسات التي تقدم الخدمات المختلفة للمرأة الريفيـة ح           

تضمنت المرحلة التنفيذية للبرنامج المهني العديد من األنشطة واألدوات واألسـاليب التـي             
  .همت في تنمية القدرات المعرفية مما يؤكد على صحة الفرض الفرعى الثانياس

داللة الفروق بين درجات الرائدات الريفيات على البعد الخاص بالقـدرات           )١٢(جدول رقم   
 الرائدات الريفيات من محور بناء القدرات المعرفية قبـل التـدخل            المعرفية المرتبطة بدور  

  ٠,٠١مستوى المعنوية              ٣٠= ن   المهني وبعده
المتوسط   

  الحسابى
األنحراف 
  المعيارى

" ت"قيمة 
داللة   درجة الحرية  المحسوبة

  الفروق
  ٤٫٨٣٣  ١٣٫١٣٣  قبل التدخل المهني
  ٢٫٤٥١  ١٨٫٥٦٦  بعد التدخل المهني

  دال  ٢٩  ٥٫٧٨٥

أنه توجد فروق ذات داللـة إحـصائية بـين          ) ١٢(يتضح من نتائج الجدول رقم      
متوسط درجات في القياس القبلي والبعدي للبعد الثـاني لالسـتمارة والمـرتبط بالقـدرات               

" ت"المحـسوبة وقيمـة   " ت"وبالمقارنـة بـين   لمرتبطة بدور الرائدات الريفيات     المعرفية ا 
الجدوليـة  " ت" درجة وهى أكبر من      ٥,٧٨٥المحسوبة تساوى   " ت"الجدولية وجد أن قيمة     

وبالمقارنة بين القياس القبلي والقياس البعـدي   ٠,٠١ ومستوى معنوية ٢٩عند درجة حرية 
 ١٣,١٣٣وجد أن المتوسط الحسابى لدرجات المجموعة التجريبية في القياس القبلـي بلـغ              

لبعدي فأن درجة المتوسـط الحـسابى        أما القياس ا   ٤,٨٣٣درجة وبأنحراف معيارى قدره     
وترجع الفـروق بـين القياسـيين القبلـي          ٢,٥٤١   نحراف معيارى   ا درجة وب  ١٨,٥٦٦

والبعدي إلى البرنامج المهني لطريقة تنظيم المجتمع للرائدات الريفيات والذي ساهم بدرجـة   
يذية للبرنـامج  تضمنت المرحلة التنفولرائدات الريفيات لقدرات المعرفية  تنمية ال  واضحة في 

المهني العديد من األنشطة والدوات واألساليب التي ساهمت في تنمية القدرات المعرفية مما             
  .يؤكد على صحة الفرض الفرعى الثاني
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 الفروق بين درجات الرائدات الريفيات على مقياس بناء قدرات ةدالل) ١٣(جدول رقم 
يق الحماية اإلجتماعية قبل التدخل الرائدات الريفيات لمساعدة المرأة الريفية في تحق

  ٠,٠١  مستوى المعنوية          ٣٠= ن             المهني وبعده
المتوسط   

  الحسابى
األنحراف 
  المعيارى

" ت"قيمة 
داللة   درجة الحرية  المحسوبة

  الفروق
  ٢٨٫٦٥٨  ٨٨٫٧  قبل التدخل المهني
  ١٢٫٢٣٨  ١٢٤٫٩٣٣  بعد التدخل المهني

  دال  ٢٩  ٦٫٩٤٢

أنه توجد فروق جوهرية ذات داللة إحـصائية     ) ١٣(من نتائج الجدول رقم     يتضح  
وبالمقارنة بـين    للبعد   بين متوسط درجات المجموعة التجريبية في القياسيين القبلي والبعدي        

 درجة وهى  ٦,٩٤٢المحسوبة تسأوى   " ت"الجدولية وجد أن قيمة     " ت"المحسوبة وقيمة   " ت"
وبالمقارنة بين القيـاس    ٠,٠١ ومستوى معنوية    ٢٩حرية  الجدولية عند درجة    " ت"أكبر من   

القبلي والقياس البعدي وجد أن المتوسط الحسابى لدرجات المجموعة التجريبية في القيـاس             
 أما القياس البعدي فـأن درجـة        ٢٨,٦٥٨ درجة وبأنحراف معيارى قدره      ٨٨,٧القبلي بلغ   

وترجـع الفـروق   ١٢,٢٣٨ درجة وبأنحراف معيارى قـدره      ١٢٤,٩٣٣المتوسط الحسابى   
الجوهرية بين القياسيين القبلي والبعدي إلى البرنامج المهني لطريقة تنظيم المجتمع للرائدات            
الريفيات والذي ساهم في بدرجة كبيرة وواضحة في تنميـة قـدرات الرائـدات الريفيـات        

والـسعى  لمساعدة المرأة الريفية لتحقيق الحماية اإلجتماعية وتطبيق البرامج الخاصة بهـا            
  النفع واالستفادة للمرأة الريفية مما يؤكد على صحة الفرض الفرعى لتحقيق 

 الفروق بين درجات الرائدات الريفيات على محور بناء القدرات ةدالل) ١٤(جدول رقم 
    ٠,٠١مستوى المعنوية        ٣٠=  ن المعرفية قبل التدخل المهني وبعده

المتوسط   
  الحسابى

األنحراف 
  المعيارى

" ت"يمة ق
داللة   درجة الحرية  المحسوبة

  الفروق
  ١٤٫٩٠١  ٤٣٫٧٦٦  قبل التدخل المهني
  ٧٫٤٢  ٦٢٫٠٣٣  بعد التدخل المهني

  دال  ٢٩  ٦٫٧٥٢

أنه توجد فروق جوهرية ذات داللة إحـصائية     ) ١٤(يتضح من نتائج الجدول رقم      
مارة عد الثاني لالستث  بين متوسط درجات المجموعة التجريبية في القتياس القبلي والبعدي للب         

الجدولية وجد أن قيمة " ت"المحسوبة وقيمة  " ت"وبالمقارنة بين   والمرتبط بالقدرات المعرفية    
 ٢٩الجدولية عند درجـة حريـة       " ت" درجة وهى أكبر من      ٦,٧٥٢المحسوبة تسأوى   " ت"

وبالمقارنة بين القياس القبلي والقياس البعـدي وجـد أن المتوسـط            ٠,٠١ومستوى معنوية   
 درجـة وبـأنحراف     ٤٣,٧٦٦الحسابى لدرجات المجموعة التجريبية في القياس القبلي بلغ         

 درجـة   ٦٢,٠٣٣ أما القياس البعدي فأن درجة المتوسط الحـسابى          ١٤,٩٠١معيارى قدره   
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وترجع الفروق الجوهرية بين القياسيين القبلي والبعدي إلـى         ٧,٤٢وبأنحراف معيارى قدره    
يم المجتمع للرائدات الريفيات والـذي سـاهم بدرجـة كبيـرة            البرنامج المهني لطريقة تنظ   

  وواضحة في تنمية القدرات المعرفية بكل ما يتعلق بالمرأة الريفية 
داللة الفروق بين درجات الرائدات الريفيات على البعد الخاص باستفادة )١٥(جدول رقم 

  ل المهني وبعدهالمرأة الريفية من القدرات المعرفية للرائدات الريفيات قبل التدخ
  ٠,٠١ مستوى المعنوية           ٣٠= ن 

المتوسط   
  الحسابى

األنحراف 
  المعيارى

" ت"قيمة 
داللة   درجة الحرية  المحسوبة

  الفروق
  ٢٫٣٦  ١٧٫٦  قبل التدخل المهني
  ٠٫٥٦  ٢٦٫٦  بعد التدخل المهني

  دال  ٢٩  ٢٠٫٠١

 داللة إحـصائية  أنه توجد فروق جوهرية ذات   ) ١٥(يتضح من نتائج الجدول رقم      
بين متوسط درجات المجموعة التجريبية في القياسيين القبلـي والبعـدي للبعـد الخـاص               

" ت"المحـسوبة وقيمـة     " ت"وبالمقارنة بين   الريفية منه   بالقدرات المعرفية واستفادة المرأة     
الجدوليـة  " ت" درجة وهى أكبر من      ٢٠,٠١المحسوبة تسأوى   " ت"الجدولية وجد أن قيمة     

وبالمقارنة بين القياس القبلي والقياس البعـدي       ٠,٠١ ومستوى معنوية    ٢٩جة حرية   عند در 
 درجـة  ١٧,٦وجد أن المتوسط الحسابى لدرجات المجموعة التجريبية في القياس القبلي بلغ   

 ٢٦,٦ أما القياس البعدي فأن درجـة المتوسـط الحـسابى            ٢,٣٦وبأنحراف معيارى قدره    
  ٠,٥٦درجة وبأنحراف معيارى قدره 

وترجع الفروق الجوهرية بين القياسيين القبلي والبعدي إلـى البرنـامج المهنـي             
هم بدرجة كبيرة وواضحة فـي تنميـة        الطريقة تنظيم المجتمع للرائدات الريفيات والذي س      

  .ية من االستفادة من هذه المهارةالقدرات المعرفية ومكنت المرأة الريف
لرائدات الريفيات على البعد الخاص باستفادة داللة الفروق بين درجات ا) ١٦(جدول رقم 

مستوى ٣٠= ن  المرأة الريفية من مهارات الرائدات الريفيات قبل التدخل المهني وبعده
                ٠,٠١المعنوية 

المتوسط   
  الحسابى

األنحراف 
  المعيارى

" ت"قيمة 
داللة   درجة الحرية  المحسوبة

  الفروق
  ٢٫٧٢٣  ٢١٫٩٦٧  قبل التدخل المهني
  ٠٫٨٦  ٣٢٫٥٣  بعد التدخل المهني

  دال  ٢٩  ٢٠٫٨٥٤

أنه توجد فروق جوهرية ذات داللة إحـصائية     ) ١٦(يتضح من نتائج الجدول رقم      
بين متوسط درجات المجموعة التجريبية في القياسيين القبلـي والبعـدي للبعـد الخـاص               

المحـسوبة  " ت"لمقارنة بين   بالقدرات المهارية واستفادة المرأة الريفية من هذه المهارات وبا        
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" ت" درجة وهى أكبر من ٢٠,٨٥٤المحسوبة تساوى " ت"الجدولية وجد أن قيمة " ت"وقيمة  
وبالمقارنة بين القياس القبلي والقياس     ٠,٠١ ومستوى معنوية    ٢٩الجدولية عند درجة حرية     

 بلـغ   البعدي وجد أن المتوسط الحسابى لدرجات المجموعة التجريبية في القيـاس القبلـي            
 أما القياس البعدي فأن درجـة المتوسـط     ٢,٧٢٣ درجة وبأنحراف معيارى قدره      ٢١,٩٦٧
وترجع الفـروق الجوهريـة بـين       ٠,٨٦ درجة وبأنحراف معيارى قدره      ٣٢,٥٣الحسابى  

القياسيين القبلي والبعدي إلى البرنامج المهني لطريقة تنظيم المجتمـع للرائـدات الريفيـات       
  .وواضحة في تنمية القدرات المهارية للمرأة الريفية أيضاًوالذي سأهم بدرجة كبيرة 

 الفروق بين درجات الرائدات الريفيات على المقياس الخاص بدور ةدالل) ١٧(جدول رقم 
    مستوى ٣٠=  ن الرائدات الريفيات في تمكين المرأة الريفية قبل التدخل المهني وبعده

   ٠,٠١المعنوية 
المتوسط   

  الحسابى
األنحراف 
  المعيارى

" ت"قيمة 
داللة   درجة الحرية  المحسوبة

  الفروق
  ٣٫٦٧٣  ٣٩٫٥٦٧  قبل التدخل المهني
  ١٫٠٧٤  ٥٩٫١٣٣  بعد التدخل المهني

  دال  ٢٩  ٢٧٫٤٠٩

أنه توجد فروق جوهرية ذات داللة إحـصائية     ) ١٧(يتضح من نتائج الجدول رقم      
ي والبعدي للبعد الخاص بـدور      بين متوسط درجات المجموعة التجريبية في القياسيين القبل       

" ت"المحـسوبة وقيمـة   " ت"وبالمقارنـة بـين     الريفية  الرائدات الريفيات في تمكين المرأة      
الجدوليـة  " ت" درجة وهى أكبر من ٢٧,٤٠٩المحسوبة تسأوى " ت"الجدولية وجد أن قيمة    

البعـدي  وبالمقارنة بين القياس القبلي والقياس      ٠,٠١ ومستوى معنوية    ٢٩عند درجة حرية    
 ٣٩,٥٦٧وجد أن المتوسط الحسابى لدرجات المجموعة التجريبية في القياس القبلـي بلـغ              

 أما القياس البعدي فأن درجة المتوسـط الحـسابى          ٣,٦٧٣درجة وبأنحراف معيارى قدره     
وترجع الفـروق الجوهريـة بـين       ١,٠٧٤ درجة وبأنحراف معيارى قدره      ٥٩,١٣٣بلغت  

 البرنامج المهني لطريقة تنظيم المجتمـع للرائـدات الريفيـات    القياسيين القبلي والبعدي إلى   
وقـد  الريفية  هم بدرجة كبيرة وواضحة في توضيح أساليب وآليات تمكين المرأة           اوالذي س 

تضمنت المرحلة التنفيذية في البرنامج المهني العديد من األنشطة والدوات واألساليب التـي          
ب التي تعتمد عليها الرائدة الريفية لتساعد المرأة        ساهمت في تحديد الطرق واآلليات واألسالي     

  ٢٠٣٠الريفية على التمكين وفقاً إلستراتيجية الدولة 
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  :ثـاني عشر النتائج العامة للدراسة
النتائج الخاصة بالهدف الفرعى األول للدراسة وهوبناء القدرات المهارية للرائدات          

ـ   الريفيات لتمكين المرأة الريفية لالستفادة من ب       ن للبرنـامج  ارامج الحماية اإلجتماعية وقد ك
 ٦٢,٩المهني تاثيرللتاكد من صحة الفرض الفرعى األول حيث تحقـق بمتوسـط حـسابى        

 ويتحقق الهدف الفرعى األول من خالل مجموعه مـن المؤشـرات    ٦,١وأنحراف معيارى   
 وأنحـراف  ٦,٣ بمتوسـط حـسابى  المؤشر الخاص بمهارة األتصال حيث تحقق     تتمثل في 
المؤشر الخاص بمهارة استثارة السيدات للمشاركة حيـث تحقـق بمتوسـط            .١,٧معيارى  
 .٢,١ وأنحراف معيارى ١٥,٦حسابى 

        ن المجتمع حيث تحقـق بمتوسـط       االمؤشر الخاص بمهارة اقامة وتدعيم العالقات مع سك
 .٢,٣ وأنحراف معيارى ١٤,٥حسابى 

  ١,٩ وأنحراف معيارى ١٦,٤المؤشر الخاص بالتمكين حيث تحقق بمتوسط حسابى. 
               النتائج الخاصة بالهدف الفرعى الثاني للدراسة وهوبنـاء القـدرات المعرفيـة للرائـدات

ن للبرنـامج   ا المرأة الريفية لالستفادة من برامج الحماية اإلجتماعية وقد ك         الريفيات لتمكين 
 ٦٢,٠المهني تاثيرللتاكد من صحة الفرض الفرعى الثاني  حيث تحقق بمتوسـط حـسابى       

 ويتحقق الهدف الفرعى الثاني من خالل مجموعه من المؤشـرات           ٧,٤وأنحراف معيارى   
  :تتمثل في

             المؤشر الخاص بالقدرات المعرفية المرتبطة بطبيعة المشكالت للمرأة الريفية حيث تحقـق
 .٣,٣ وأنحراف معيارى ٢٣,٣عند متوسط حسابى 

      التي تقدم الخدمات حيث تحقـق       المؤشر الخاص بالقدرات المعرفية المرتبطة بالمؤسسات 
 .٣,٦ وأنحراف معيارى ٢٠,٢عند متوسط حسابى 

              المؤشر الخاص بالقدرات المعرفية المرتبطة أدوار الرائدات الريفيات حيث تحقـق عنـد
 .٢,٤ وأنحراف معيارى ١٨,٦متوسط حسابى 

            بل التدخل  داللة الفروق بين درجات الرائدات الريفيات على محور بناء القدرات المهارية ق
المهني وبعدهاتضح أنه  توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات في              
القياس القبلي والبعدي للبعد األول لالستمارة والخـاص بالقـدرات المهاريـة للرائـدات              

  .الريفيات
            وبالمقارنة بين القياس القبلي والقياس البعدي وجد أن المتوسط الحسابى لدرجات المجموعة 

 أمـا   ١٤,٤٥٣ درجة وبأنحراف معيارى قـدره       ٤٤,٩٣٣التجريبية في القياس القبلي بلغ      
 درجـة وبـأنحراف معيـارى قـدره         ٦٢,٩القياس البعدي فأن درجة المتوسط الحسابى       

٦,١٤٩. 
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            داللة الفروق بين درجات الرائدات الريفيات على مقياس بناء قدرات الرائـدات الريفيـات
  .في تحقيق الحماية اإلجتماعية قبل التدخل المهني وبعدهلمساعدة المرأة الريفية 

               توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبيـة فـي
القياسيين القبلي والبعدي للبعد وبالمقارنة بين القياس القبلـي والقيـاس البعـدي وجـد أن           

 درجـة   ٨٨,٧يـاس القبلـي بلـغ       المتوسط الحسابى لدرجات المجموعة التجريبية في الق      
 أما القياس البعدي فـأن درجـة المتوسـط الحـسابى            ٢٨,٦٥٨وبأنحراف معيارى قدره    

  .١٢,٢٣٨ درجة وبأنحراف معيارى قدره ١٢٤,٩٣٣
              داللة الفروق بين درجات الرائدات الريفيات على محور بناء القدرات المعرفية قبل التدخل

ات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة       المهني وبعده أنه توجد فروق جوهرية ذ      
  .التجريبية في القتياس القبلي والبعدي للبعد الثاني لالستثمارة والمرتبط بالقدرات المعرفية

             وبالمقارنة بين القياس القبلي والقياس البعدي وجد أن المتوسط الحسابى لدرجات المجموعة
 أمـا   ١٤,٩٠١وبأنحراف معيارى قـدره      درجة   ٤٣,٧٦٦التجريبية في القياس القبلي بلغ      

 درجة وبـأنحراف معيـارى قـدره      ٦٢,٠٣٣القياس البعدي فأن درجة المتوسط الحسابى       
٧,٤٢. 

     داللة الفروق بين درجات الرائدات الريفيات على البعد الخاص باستفادة المرأة الريفية مـن
 توجد فـروق جوهريـة      القدرات المعرفية للرائدات الريفيات قبل التدخل المهني وبعده أنه        

ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية في القياسيين القبلي والبعـدي     
  .للبعد الخاص بالقدرات المعرفية واستفادة المرأة الريفية منه

             وبالمقارنة بين القياس القبلي والقياس البعدي وجد أن المتوسط الحسابى لدرجات المجموعة
 أمـا القيـاس     ٢,٣٦ درجة وبأنحراف معيارى قدره      ١٧,٦قياس القبلي بلغ    التجريبية في ال  

  .٠,٥٦ درجة وبأنحراف معيارى قدره ٢٦,٦البعدي فأن درجة المتوسط الحسابى 
     داللة الفروق بين درجات الرائدات الريفيات على البعد الخاص باستفادة المرأة الريفية مـن

ني وبعده أنه توجد فروق جوهرية ذات داللـة         مهارات الرائدات الريفيات قبل التدخل المه     
إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية في القياسيين القبلـي والبعـدي للبعـد              

وبالمقارنة بين القياس   .الخاص بالقدرات المهارية واستفادة المرأة الريفية من هذه المهارات        
لمجموعة التجريبية في القيـاس  القبلي والقياس البعدي وجد أن المتوسط الحسابى لدرجات ا    

 أما القياس البعدي فأن درجـة   ٢,٧٢٣ درجة وبأنحراف معيارى قدره      ٢١,٩٦٧القبلي بلغ   
  .٠,٨٦ درجة وبأنحراف معيارى قدره ٣٢,٥٣المتوسط الحسابى 
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             داللة الفروق بين درجات الرائدات الريفيات على المقياس الخاص بدور الرائدات الريفيات
 الريفية قبل التدخل المهني وبعده أنه توجد فروق جوهريـة ذات داللـة              في تمكين المرأة  

إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية في القياسيين القبلـي والبعـدي للبعـد              
  .الخاص بدور الرائدات الريفيات في تمكين المرأة الريفية

          حسابى لدرجات المجموعة   وبالمقارنة بين القياس القبلي والقياس البعدي وجد أن المتوسط ال
 أمـا   ٣,٦٧٣ درجة وبأنحراف معيـارى قـدره        ٣٩,٥٦٧التجريبية في القياس القبلي بلغ      

 درجة وبأنحراف معيارى قدره    ٥٩,١٣٣القياس البعدي فأن درجة المتوسط الحسابى بلغت        
١,٠٧٤.  

 المقترح لبرنامج مهني بطريقة تنظيم المجتمع لبناء قدرات رالتصو) ١٨(جدول رقم 
  لرائدات الريفيات لتمكين المرأة الريفية من تتحقيق الحماية اإلجتماعيةا

  المضمون  متغيرات الممارسة  م
درات        الهدف  ١ اء ق ع لبن يم المجتم ة تنظ ي بطريق امج مهن د تاثيربرن تحدي

  :الرائدات الريفيات لتمكين المرأة الريفية من تتحقيق الحماية اإلجتماعية
  :مجموعة من األهداف الفرعية هى  ويتحقق هذا الهدف من خالل 

ة        )٣ رأة الريفي ين الم ات لتمك دات الريفي ة للرائ درات المهاري اء الق بن
 .لالستفادة من الحماية اإلجتماعية

 مهارة األتصال. 
 مهارة استثارة السيدات للمشاركة. 
 مهارة اقامة عالقات إجتماعية مع سكأن المجتمع. 
 مهارة التمكين. 

ة ل   )٤ درات المعرفي اء الق ة     بن رأة الريفي ين الم ات لتمك دات الريفي لرائ
 .لالستفادة من الحماية اإلجتماعية

 قدرات معرفية مرتبطة بطبيعة مشكالت المرأة الريفية. 
 قدرات معرفية مرتبطة بدور الرائدات الريفيات مع المرأة الريفية. 
 القدرات المعرفية المرتبطة بالمؤسسات التي تقدم خدمات للمراة الريفية.  

  الرائدات الريفيات  سق الهدفن  ٢
 تنمية القدرات المهارية والمعرقية للرائدات الريفيات  التغير المستهدف  ٣
  نظرية األنساق  الموجهات النظرية  ٤
   المتخصصون– المرأة الريفية –الرائدات الريفيات   المشاركون  ٥

المبأدىء التي يرتكز   ٦
   المسئولية اإلجتماعية مبدأ– مبدأ التخطيط –مبدأ االستثاره   عليها

   التعليم والتعلم–االقناع   االستراتيجيات  ٧

 الحوار – تبادل االراء – االستعأنه بالخبراءوالمتخصصين –الشرح والتوضيح   التكتيكات  ٨
   جمع المعلومات وتحليلها وتفسيرها–

حوار  ال– األتصال المفتوح – تكوين عالقات مهنية –التاثير في االخرين   المهارات  ٩
  الهادف

   المخطط– المعلم – المستثير – الخبير –االدارى   أدوار المنظم اإلجتماعي  ١٠

 – االجتماعات – المناقشات الجماعية – األتصاالت التليفونية –المقابالت   األدوات  ١١
   التسجيل– المحاضرات –الندوات 
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 قائمة المراجع
  المراجع العربية

 Available    صنعاء،ل حول تمكين المرأة الريفية واشراكها في المجتمع،ورشة عم). ٢٠١٠(أبوعلي، غمدان 
on Line at :WWW. Sanaanews. Net l news – htm l22l1l2013.  

انترناشونال , القاهرة , المنظمات االهلية العربية على مشارف القرن الحادى والعشرون  ). ١٩٩٧(شهيدة , الباز 
  .بيرس 

, دراسة مقارنه , " حقوق االنسان " االلتزامات الناشئة عن المواثيق العالمية  ) . ٢٠١١(عبد العال , الديزى 
  .المركز القومى لالصدارات القانونية  , القاهرة 

استراتيجية " تمكين المرأة المصرية لتفعيل مشاركتها التنموية فى سياق االلفية االنمائية  ) . ٢٠٠٧(سمير, القطب 
    .٦٥العدد  , ٢الجزء , جامعة المنصورة , لة كلية التربية مج, " تربوية مقترحة 

  .نيودلهى  , التمكين وتنمية المرأة الريفية  ) . ٢٠٠٣(البنك الدولى
مؤتمر , نحو منظومة متكاملة لتطوير اداء المنظمات غير الحكومية العربية  ) . ٢٠٠٤(عطيه حسن افندى,افندى 

المنظمة العربية , جامعة الدول العربية , القاهرة ,  المجتمع المدنى االتجاهات المعاصرة فى ادارة مؤسسات
  .مارس , للتنمية االدارية 

الندوة العلمية لمركز الدراسات والبحوث والخدمات , العولمة وقضايا المرأة والعمل  )  . ٢٠٠٣(اجالل, حلمى 
كلية ,  البحوث والدراسات االجتماعية مطبوعات مركز, القاهرة , جامعة عين شمس , المتكاملة بكلية البنات 

  . جامعة القاهرة  , االداب 
كلية , غير منشورة , رسالة ماجستير, تقويم مشروع تنمية الجهود الذاتية  ) . ١٩٩٤(رقية محمد حسن ,حماد 

 .جامعة القاهرة , الخدمة االجتماعية 
الجمعيات االهلية فى ادارة الجهود التطوعية طريقة تنظيم المجتمع وبناء قدرات  ) . ٢٠٠٨(شادية ربيع , ذكى 

  .جامعة حلوان  , كلية الخدمة االجتماعية , غير منشورة , رسالة ماجستير , للمرأة 
  .دار العين للنشر , القاهرة , المنظمات االهلية الصغيرة العاملة فى مجال المرأة  ). ٢٠٠٥(عبد السالم سها 

مقترح لدور الممارسة العامة فى الخدمة االجتماعية فى تفعيل ادوار تصور  ) . ٢٠٠٦(عبد الصمدعبير محمد 
كلية الخدمة االجتماعية , غير منشورة , رسالة ماجستير , الرائدات الريفيات لتحقيق اهداف الصحة االنجابية 

  .جامعة حلوان  , 
دار , القاهرة , قضايا تنظيم المجتمع نظريات و ). ١٩٨٦(فوزى أحمد , عبد الحليم رضا ,بشرى , عبدالعال 

  .الثقافة للطباعة والنشر  
مكتب نشر , القاهرة , اجهزة طريقة تنظيم المجتمع فى الخدمة االجتماعية  ) . ٢٠٠٠(رشاد احمد , عبداللطيف 

  . جامعة حلوان, وتوزيع الكتاب الجامعى 
ين نوعية الحياة لدى المرأة الفقيرة استراتيجية التمكين فى تنظيم المجتمع وتحس ) .٢٠١٠(محمد عرفات,عبدالواحد 

, بحث منشور فى المؤتمر العلمى الدولى الثالث والعشرين للخدمة االجتماعية , فى المجتمعات العشوائية 
 . كلية الخدمة االجتماعية  , جامعة حلوان 

ماعية للرائدات استخدام وسائل التعبير فى خدمة الجماعة وتنمية المهارات االجت ). ٢٠٠٢(امل منصور,عرابى 
 .جامعة الفيوم  , كلية الخدمة االجتماعية , غير منشورة , رسالة دكتوراه , الريفيات 

, غير منشورة , رسالة ماجستير , دور الرائدات الريفيات فى التنمية المحلية  ) . ١٩٩٢(محمود محمود, عرفان
  .جامعة الفيوم , كلية الخدمة االجتماعية 

بدون دار , بدون بلد نشر ,نماذج ونظريات الممارسة المهنية فى تنظيم المجتمع  ) . ٢٠٠٣(محمد رفعت , قاسم
 . نشر

دراسة معدة لندوة انعكاسات , اثر العولمة على سياسات التامينات االجتماعية  ) . ٢٠٠٧(منصور امين ,قاسم 
  . نوفمبر  ٨, العولمة على الضمان والتامينات االجتماعية 

دراسة لواقع , تنمية الموارد البشرية والقدرات التنظيمية للمنظمات االهلية العربية  ) . ١٩٩٧(امانى ,قنديل 
  .ومستقبل تدريب المنظمات فى العالم العربى

المعوقات التى تواجه الرائدات الريفيات فى التوعية بمخاطر الممارسات الضاره  ) . ٢٠٠٩(نجالء يوسف , قنديل
بحث منشور فى , تها من منظور الممارسة العامة فى الخدمة االجتماعية ضد االناث وتصور مقترح لمواجه

الفترة من , جامعة حلوان , كلية الخدمة االجتماعية , المؤتمر الدولى الثانى والعشرون للخدمة االجتماعية  
  .المجلد الخامس  , ٣ / ١١ – ١٠

  .القاهرة  , رؤية شمولية " م الماهية والمفهو"الحماية االجتماعية  ) . ٢٠٠٠(ابراهيم , قويدر
العالقة بين القيادات التطوعية والقيادات المهنية وتاثيرها على ممارسة الخدمة  ) . ١٩٨٥(ثريا محمد ,لبيب 

  .جامعة حلوان  , كلية الخدمة االجتماعية , غير منشوره , رسالة ماجستير , االجتماعية 

mailto::com.gmail@eg.jsswh


 
 
 

 
 

٦٠٣

  ٢٠٢١  يناير ٣المجلد ٥٣ العدد  مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية 
 com.gmail@eg.jsswh:     بريد إليكترونيeg.ekb.journals.jsswh://https: الموقع االليكتروني

بحث , تدريبية وتنمية مهارات قائدات الجيرة بالمناطق العشوائية البرامج ال ) . ٢٠٠٩(نيفين عبد المنعم , محمد 
جامعة , كلية الخدمة االجتماعية , منشور بالمؤتمر العلمى الدولى الثانى والعشرون للخدمة االجتماعية 

  .المجلد الثانى , حلوان 
ية بالمجاالت السياسية المتعلقة قائمة مرجع: لتنفيذ البرامج النظرية للعمل الالئق  ) . ٢٠٠٧(مكتب العمل الدولى

  .جنيف , بالحماية االجتماعية 
, ندوة اقليمية , الدول العربية تضع تدابير لتعزيز ارضيات الحماية االجتماعية  ) . ٢٠١٤(منظمة العمل الدولية

    .٥  /١٥, منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة العما والمؤسسة العامة للضمان االجتماعى , االردن 
الحزب الوطنى , دور الرائدة الريفية كحلقة اتصال فى التنمية المحلية  ) . ١٩٩٨(لبنى محمد ,نجم واخرون 

  .المنوفية , الديمقراطى امانه المرأة 
دراسة من منظور , متطلبات بناء القدرات المؤسسية للمنظمات غير الحكومية  ) . ٢٠٠٨(احمد مرعى ,هاشم 

  .جامعة حلوان , كلية الخدمة االجتماعية , غير منشورة , تير ماجس, تنظيم المجتمع 
    . دليل العمل مع الرائدات الريفيات والمثقفات السكانيات.)١٩٩٥(وزارة السكان وتنظيم االسرة 

االدارة العامة لشئون المرأة بوزارة الشئون ,  مشروع الرائدات الريفيات .)٢٠٠٢(وزارة الشئون االجتماعية 
  .القاهرة  , ية االجتماع
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