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 أواًل : مدخل إىل مشكلة الدراسة:
تهـــتم كافـــة الـــدول فـــي الوقـــت الحاضـــر ببـــذل مختلـــف الجهـــود لتحقيـــق التنميـــة  

المنشــــودة للوصــــول بــــالمجتمع إلــــى أعلــــى مســــتوى مــــن التقــــدم، كــــذلك بهــــدف تحقيــــق 
إلحداث التنمية وهو العصر الفعال  ياً عنصًرا هاًما وأساسالرفاهية لمواطنيها فاإلنسان 

 .(1)والمؤثر فيها وهو صانعها والمستفيد منها
ـــذا مـــن الواجـــب وضـــع المـــوارد البشـــرية فـــي بـــؤرة االهتمـــام لـــدى المخططـــين   ل

طــالق طاقــاتهم علــى  وصــناع السياســات لتنميــة قــدراتهم وتمكيــنهم مــن تحقيــق ذاتهــم وا 
المالئمــــة الســــتثمار هــــذه القــــدرات فــــي صــــورة حيــــاة ســــليمة اإلبــــداع وتــــوفير الفــــرص 

 .(2)وكريمة
ــــات   ــــة تشــــكل رصــــيد شــــعبها مــــن الطاق ولمــــا كانــــت المــــوارد البشــــرية ألي دول

والمهــارات فــمن عمليــة تنميــة المــوارد البشــرية يجــب أن تخضــع لخطــط محكمــة تــرتبط 
السياســـات بوجـــود سياســـات ســـكانية محـــددة المعـــالم قـــد يكـــون مـــن أهـــم مقوماتهـــا رســـم 

 .(3)المتعلقة بالتخطيط لتنمية الموارد البشرية
لذا أصبحت قضية التنمية البشرية في اآلونة األخيرة من القضايا الهامـة علـى  

مســتوى العــالم المعاصــر باعتبارهــا عنصــر هــام مــن عناصــر التنميــة والتــي مــن شــأنها 
وعــــة، وذلــــك مــــن االهتمــــام بالعنصــــر البشــــري ورفاهيتــــه ووصــــفه محــــوًرا للجهــــود المتن

 .(4)منطلق أن القوى البشرية هي الدعامة األساسية لالقتصاد القومي للدول
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وتمثــل المــوارد البشــرية األســاس األول لتحقيــق أهــداف التنميــة مــن أجــل خدمــة  
المجتمعــات وتطورهــا مــن خــالل دعــم انتمــاء األفــراد للمجتمــع، وتعزيــز قيمــة المواطنــة 

لمــال االجتمــاعي الــذي يظهــر فــي أهميــة دعــم الكفــاءة االيجابيـة، واالســتفادة مــن رأس ا
البشرية كعامل ضروري لتحقيـق التنميـة االقتصـادية، وترسـيخ المشـاركة التطوعيـة فـي 

 .(5)المجتمع وتحديد االلتزامات والمسئوليات والتوقعات االجتماعية
ويعــد التحــدي األكبــر الــذي يواجهــه مجتمعنــا المصــري فــي الوقــت الــراهن هــو  

تحويل العنصر البشـري مـن عنصـر يشـكل عبًئـا علـى التنميـة إلـى عنصـر دافـع كيفية 
للتنمية، ولذلك فمن المجتمع المصري كمجتمع نامي يسعى إلـى تنميـة المـوارد البشـرية 
وخلق طاقات واعية بأصول العمل واإلنتاج وتزويدهم بالمعارف والمهارات التـي تسـهم 

 .(6)في تحقيق التنمية المنشودة
تبنـــت وزارة التضـــامن االجتمـــاعي )الشـــئون االجتماعيـــة ســـابًقا( نظـــام مـــن هنـــا  

الرائـــدات االجتماعيـــات إيمانـــُا منهـــا بمعـــداد قيـــادات تعمـــل فـــي المجتمـــع تســـاعد علـــى 
تحقيـــق العديـــد مـــن األهـــداف التنمويـــة التـــي تـــؤدي إلـــى تقـــدم المجتمـــع وتحقيـــق خطـــط 

 التنمية.
لطبيعيــة بــالقرى فهــي مــن القــادة فالرائــدات االجتماعيــات هــي إحــدى القيــادات ا 

المؤثرين على كافة خطط التنمية وعملياتها سواء بصورة إيجابية أو سلبية ويعود ذلـك 
 .(7)إلى أنها تتعامل مباشرة وجًها لوجه مع أفراد المجتمع

وهي تمثل قيادة طبيعيـة تـم اختيارهـا بعنايـة وتـدريبها حتـى تسـتطيع أداء دورهـا  
بعض البرامج القومية التي تتبناها الدولـة كأسـاس لتطـوير الحيـاة في التوعية والتمهيد ل

في المجتمع المحلي وتقوم الرائدة بالتوعية في شـتى المجـاالت المرتبطـة بالمشـروعات 
القومية مثل الصحة اإلنجابية والرعاية الصحية ومحو األمية وكافة المهـام التـي تسـند 

 .(8)إليها وترتبط بالتنمية االجتماعية
مــر الــذي يســتدعى أهميــة تــدريب الرائــدات االجتماعيــات لتحقيــق أداء مهنــي األ

فعــال تســتطيع مــن خاللــه الرائــدات االجتماعيــات تقــديم األدوار المنــوط بهــن القيــام بهــا 
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داخـــل المجتمــــع حيــــث يلقــــي علــــى عــــاتق الرائــــدات القيــــام بالعديــــد مــــن األدوار داخــــل 
لقوميـــة لـــذا كـــان مـــن األهميـــة بمكـــان المجتمـــع والمســـاهمة فـــي العديـــد مـــن المبـــادرات ا

تــدريب الرائــدات االجتماعيــات بهــدف تحــديث معــارفهن وتنميــة المهــارات المهنيــة لــدى 
الرائـــدات لمســـاعدتهن علـــى التغلـــب علـــى المعوقـــات التـــي تحـــد مـــن أداء أدوارهـــن فـــي 

 المجتمع بفاعلية من خالل برنامج تدريبي من منظور الممارسة العامة.
رائدات االجتماعات بعملهن تواجهن بعض الصعوبات والمعوقـات فأثناء قيام ال 

فـــي العمـــل مـــع أنســـاق العمـــالء المختلفـــة المرتبطـــة بمجـــال عملهـــن والتـــي تـــؤثر علـــى 
كفاءتهن في أداء المهام المطلوبة منهن لذا ينبغي العمل على مسـاعدتهن فـي التغلـب 

 ج المرغوبة.على هذه المعوقات حتى يستطعن أداء أعمالهن وتحقيق النتائ
ـــى فـــرص تـــدريب   وكـــذلك نجـــد أن الرائـــدات االجتماعيـــات فـــي أشـــد الحاجـــة إل

وتعلـــيم مهـــارات ومهـــام مختلفـــة تتناســـب مـــع المواقـــف التـــي تتعـــرض لهـــا ومنهـــا اتخـــاذ 
 .(9)القرارات، حل النزاعات وتيسير االجتماعات وبناء المجتمع وتنمية البيئة

القيــادات التنفيذيــة بــالقرى فهــي مــن  وتعتبــر الرائــدات االجتماعيــات أحــدى أهــم 
القــادة المــؤثرين علــى كافــة خطــط التنميــة وعملياتهــا بــل ويمكــن القــول أن بــدونها تنعقــد 
الكثير من الخطط والمشروعات ويرجع ذلـك إلـى أنهـا تعتبـر حجـر الزاويـة فـي إحـداث 

يماًنــا بــدور الرائــدة يــتم اختيارهــا مــن بــين الع ناصــر القياديــة التنميــة الريفيــة المتكاملــة وا 
 .(11)النسائية الفاعلة بالمجتمع المحلي

لــذا أكـــدت العديــد مـــن الدراســات علـــى ضــرورة اســـتخدم الممارســة المهنيـــة مـــع  
الرائــدات الريفيــات لكــي تعمــل علــى زيــادة وعــيهن بــأدوارهن وكيفيــة التعامــل مــع أنســاق 

 .(11)المجتمع الذين يتعاملن معه، ويعيشون فيه
ة مهنة إنسـانية تهـدف إلـى مسـاعدة النـاس وتقـديم الخـدمات والخدمة االجتماعي 

ـــــى أداء أدوارهـــــم ووظـــــائفهم بشـــــكل أفضـــــل،  ـــــة لهـــــم بهـــــدف مســـــاعدتهم عل االجتماعي
واألخصائي االجتماعي يتعاون مع العاملين في التخصصات المهنية األخرى لتحقيـق 
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ـــاجون إليهـــا و  ـــرامج  الرعايـــة االجتماعيـــة التـــي يحت يأخـــذ هـــذا أهـــداف النـــاس وتقـــديم ب
 .(12)التعاون شكل فريق العمل كنوع من التنسيق والتكامل في تحقيق األهداف
 :(13)عالقة األخصائي االجتماعي بالرائدات اإلجتماعيات )الرائدات الريفيات(

ـــراء فـــي مجـــال عمـــل  -1 يشـــارك األخصـــائي االجتمـــاعي مـــع مجموعـــة مـــن الخب
الرائــدات الريفيــات بنــاء الرائـدات الريفيــات فــي وضــع األســس التـي يــتم اختيــار 

 عليها.
يســتهدف التــدريب إمــداد الرائــدة الريفيــة بالمعلومــات والخبــرات والمهــارات التــي  -2

تحتـــاج إليهـــا للقيـــام بمســـئولياتها القياديـــة، ولكـــي يتحقـــق ذلـــك ينبغـــي أن يحـــدد 
األخصائي االجتماعي أوجه الـنقص فـي هـذه الجوانـب، والمسـتهدف الوصـول 

امج التـــدريبي هـــو الوســـيلة التـــي تمكننـــا مـــن االنتقـــال إليهـــا بحيـــث يكـــون البرنـــ
 بالرائدة من وضعها الحالي إلى الوضع المستهدف تحقيقه.

ـــدات الريفيـــات التأكـــد مـــن  -3 يعمـــل األخصـــائي االجتمـــاعي المشـــرف علـــى الرائ
 مدى استفادتهن من الدورات التدريبية التي حصلن عليها.

لمعـارف والمتطـور مـن الخبـرات يحتاج القائـد باسـتمرار الكتسـاب الجديـد مـن ا -4
ـــــات  ـــــدات الريفي ـــــذا يقـــــوم األخصـــــائي بتوجيـــــه الرائ والحـــــديث مـــــن المهـــــارات ل
لالســتفادة مــن الــدورات التنشــيطية حتــى تــتمكن مــن العمــل مــع األهــالي بثــورة 

 أكثر فاعلية.

يعمــــل األخصــــائي االجتمــــاعي علــــى التعــــرف علــــى مــــدى انعكــــاس الخبــــرات  -5
الرائــدات الريفيــات فــي الــدورات التدريبيــة علــى والمهــارات التــي اســتفادت منهــا 

 األهالي من خالل استطالع آرائهم.

يعمل األخصائي االجتماعي علـى إكسـاب الرائـدات الريفيـات فـن التعامـل مـع  -6
 المرأة الريفية.
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يعمــل األخصــائي االجتمــاعي علــى توجيــه الرائــدات الريفيــات إلــى كيفيــة دعــم  -7
ــــرامج  ــــة فــــي الب ــــي الريــــف مشــــاركة المــــرأة الريفي ــــي تقــــدم لهــــا ف والخــــدمات الت

 المصري.

يوجه األخصـائي االجتمـاعي الرائـدات الريفيـات إلـى األسـاليب التـي يمكـن أن  -8
 تستخدمها الرائدات الريفيات.

يوجه األخصائي االجتماعي الرائدات الريفيات إلى كيفية إدارة األساليب التي  -9
 تستخدمها في التعامل مع المستفيدات.

ـــــدها يشـــــارك األخصـــــائ -11 ـــــي تعق ـــــدوات الت ـــــي االجتماعـــــات والن ي االجتمـــــاعي ف
 الرائدات الريفيات مع سيدات القرية.

ويشــــير الواقــــع الفعلـــــي للممارســــة المهنيــــة للخدمـــــة االجتماعيــــة مــــع الرائـــــدات 
اإلجتماعيـــــات إلـــــى أن هنـــــاك العديـــــد مـــــن المعوقـــــات التـــــي تحـــــد مـــــن دور الرائـــــدات 

جتماعيـــات بمـــا يتناســـب مـــع إشـــراك اإلجتماعيـــات وهـــو تحـــديث معـــارف الرائـــدات اال
الرائدات االجتماعيات في العديد من المبادرات القوميـة التـي قـد ال تكـون لـديها معرفـة 
جيـــدة بمكوناتهـــا وعناصـــرها كـــذلك تنميـــة مهـــاراتهن المهنيـــة لتتناســـب مـــع العديـــد مـــن 

مة األدوار التــي تســند إلــيهن مــن خــالل التعامــل مــع أنســاق المجتمــع المختلفــة والمســاه
في مواجهة العديد من المظاهر السلبية في المجتمع باإلضافة إلى احتياج الرائدة إلى 
التوعية بالقيم المهنية التي تحكم تعامل الرائدات االجتماعيات مع أفراد المجتمـع وهـذا 
مــا أكــدت عليــه الدراســة االســتطالعية التــي قامــت بهــا الباحثــة مــع عينــة مــن الرائــدات 

مـن نسـبة  %11الت بمديريـة التضـامن االجتمـاعي بـالفيوم وتمثـل االجتماعيـات العـام
الرائــدات بمراكــز محافظــة الفيــوم الســت وتتناســب النتــائج مــع نتــائج الدراســات الســابقة 
التـي توضــح أهميـة تحــديث المعـارف والمهــارات المهنيـة للرائــدات االجتماعيـات بصــفة 

 مستمرة.
 :(73)م0222ومنها دراسة نهاد محرم صدقي  
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التــي اســتخدمت البرنــامج فــي خدمــة الجماعــة بهــدف تنميــة المهــارات المهنيــة و  
للرائــدات الريفيــات العــامالت فــي القطــاع الصــحي مــن خــالل مســاعدة الرائــدات علــى 
كيفيــة اســتخدام مهــارة المقابلــة والمالحظــة فــي مســاعدة المســتفيدات فــي االســتفادة مــن 

 خدمات المؤسسة.
 :chwnik 2000Cliarran Pra(15)دراسة وقد أشارت 

إلى أن األداء الوظيفي يحتـاج إلـى تطـوير وتحسـين ويـتم ذلـك مـن خـالل الحـد  
مــن المعوقـــات التــي ترجـــع إلــى ضـــعف القــدرات واإلمكانـــات والجوانــب المعرفيـــة لـــدى 
العــاملين فــي المؤسســات المختلفــة، ولــذلك يجــب التركيــز علــى ضــرورة تطــوير األداء 

ي المطلــوب وقيــاس العائــد النهــائي لــذلك علــى النســق الفعلــي وتقــديم الــدعم االجتمــاع
 المستهدف.

   :(16)0220كما أكدت دراسة أمل محمد منصور 
علــى عــدم كفايــة الــدورات التدريبيــة التــي حصــلت عليهــا الرائــدات وعــدم ارتبــاط 
بــرامج التــدريب بطبيعــة عمــل الرائــدات الريفيــات األمــر الــذي يــدعو إلــى أهميــة تنميــة 

اعيـــة لـــدى الرائـــدات لمســـاعدتهن علـــى التغلـــب علـــى تلـــك المعوقـــات المهـــارات االجتم
 والقيام بدورهن على أكمل وجه ممكن.

 :(17)0226كما أشارت دراسة عبير محمد عبد الصمد 
إلــى أن الواقــع الفعلــي للممارســة المهنيــة للخدمــة االجتماعيــة يؤكــد علــى أهميــة  

افية لتحديث معـارفهن نظـرًا لـنقص دور الرائدة الريفية رغم عدم وجود دورات تدريبية ك
 اإلمكانيات والموارد البشرية والمادية.

 :Bark owutz. Denie 2002(18)كما أوصت دراسة 
علــــى أهميــــة  دور القيــــادات المحليــــة فــــي تعــــديل االتجاهــــات الســــلبية وتغييــــر   

السلوكيات المتعلقة بالصحة اإلنجابية ومن ثم صحة اإلنسان بهـا يـنعكس علـى تنميـة 
 تقدم المجتمع.و 

 :(19)0277كما هدفت دراسة أميرة محمد عبد النبي 
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للتوصل إلى المتطلبات المهنية لألخصائيين االجتماعيين الالزمـة لتفعيـل دور  
الرائـــدات الريفيـــات تجـــاه الســـلوك اإلنجـــابي وحـــددت المتطلبـــات المرتبطـــة بنســـق دور 

وصــــلت إلــــى وضــــع األخصــــائي االجتمــــاعي، ونســــق الرائــــدات ونســــق المؤسســــة ثــــم ت
 تصور مقترح إلكساب الرائدات الريفيات المتطلبات المهنية الالزمة لتفعيل دورهن. 

 :(02)0275كما هدفت دراسة محمد محمد سليمان محمود 
إلــى تنميــة الــوعي البيئــي للرائــدات الريفيــات المشــاركات فــي حمايــة البيئــة مــن  

عمـل مـع الجماعـات مـن خـالل التلوث مـن خـالل برنـامج التـدخل المهنـي فـي طريقـة ال
تنمية المعارف البيئية للرائدات، وتنمية المشاركة البيئيـة باإلضـافة إلـى تنميـة الخبـرات 

 البيئية للرائدات الريفيات.
 

 وفي ضوء ما سبق يمكن التوصل إلى بعض القضايا نستعرضها فيما يلي:
يفيـــات أكـــدت العديـــد مـــن الدراســـات إلـــى نقـــص اإلعـــداد المهنـــي للرائـــدات الر  -1

 )االجتماعيات(.
قلــة عـــدد الـــدورات التدريبيــة التـــي يحصـــلن عليهـــا الرائــدات مقارنـــة بمـــا يســـند  -2

 إليهن من مشاركة في العديد من القضايا التي تهم المجتمع المحلي.

هنــــاك العديــــد مــــن الدراســــات التــــي ألقــــت الضــــوء علــــى أهميــــة تنميــــة اآلداء  -3
لتزويــدهن بالمعــارف والمهــارات المهنــي للرائــدات باســتخدام الوســائل المختلفــة 

 الالزمة لتطوير أدائهن المهني.

أكـــدت العديـــد مـــن الدراســـات علـــى أهميـــة دور الرائـــدات فـــي تنميـــة المجتمـــع  -4
 وتعديل االتجاهات السلبية بالمجتمع المحلي.

أكـــدت الدراســـات علـــى أهميـــة الـــدعم المهنـــي الـــذي يمكـــن أن تقدمـــه الخدمـــة  -5
 أدائهن المهني.االجتماعية للرائدات في تطوير 

أكــــدت العديــــد مــــن الدراســــات علــــى أهميــــة مســــاعدة األخصــــائي االجتمــــاعي  -6
للرائـــدات فـــي تبنـــي األســـاليب واالســـتراتيجيات المهنيـــة الحديثـــة لتطـــوير أداء 
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الرائــدات فـــي التعامـــل مـــع القضـــايا االجتماعيـــة المختلفـــة والتـــي طـــرأت علـــى 
 لمستحدثات العصرية.المجتمع المصري وكيفية التعامل مع المستجدادت وا

ومــن أهــم النمــاذج الحديثــة التــي يمكــن أن تســاعد األخصــائي االجتمــاعي فــي 
مســـاندته للرائـــدات فـــي تطـــوير أدائهـــن المهنـــي نمـــوذج الممارســـة العامـــة فـــى الخدمـــة 

 األجتماعية.
لهـــــذا نجـــــد أن أســـــلوب الممارســـــة العامـــــة يـــــدرس تفاعـــــل القضـــــايا الشخصـــــية 

إنســانية متنوعــة إلحــداث تغيــرات تــؤدي لزيــادة األداء  والمجتمعيــة ويتعامــل مــع أنســاق
 .(21)االجتماعي إلى أقصى حد ممكن

ولقد أصبح ينظر للممارسة العامة على أنها اتجاه تطبيقي للخدمة االجتماعيـة 
يتعامل مع كافة األنساق التي تواجهها استراتيجيات محددة من خالل برنـامج أو أكثـر 

به وأهدافـــه إمـــا مـــع الفـــرد أو الجماعـــة أو مـــع مجتمـــع للتـــدخل المهنـــي الـــذي لـــه أســـالي
 .(22)محلي أو قومي

ـــة لهـــذه الدراســـة فـــي اختبـــار فاعليـــة برنـــامج  ـــالي تتبلـــور القضـــية المحوري وبالت
تدريبي من منظور الممارسة العامة من أجل تحديث معارف وتنمية المهـارات المهنيـة 

يــات العــامالت بمديريــة التضــامن الالزمــة لتحقيــق أداء مهنــي ســليم للرائــدات االجتماع
االجتمــــاعي وغيــــر المــــؤهالت علمًيــــا باإلضــــافة إلــــى تــــوعيتهن بأهميــــة االلتــــزام بــــالقيم 
المهنية التـي تسـاعد الرائـدات علـى اكتسـاب دعـم ومسـاندة المجتمـع وأدائهـن ألدوارهـن 
من خالل برنامج التدخل المهنى الذي يسهم بشكل آخر في إكسـابهن بعـض الخبـرات 

 ية في التعامل مع مختلف القضايا المجتمعية.المهن
ا: أهمية الدراسة:

ً
 ثاني
زيـــــادة عـــــدد العـــــامالت مـــــن الرائـــــدات االجتماعيـــــات فـــــي مديريـــــة التضـــــامن  -1

سـنة فـي  61رائدة بعد اسـتبعاد مـن تعـدت سـن  131االجتماعي حتى وصل 
 محافظة الفيوم.

 يكل وظيفي. عمل الرائدات بنظام المكافأة الشهرية وعدم أدراجهن ضمن ه -2
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اختيار الرائـدات لـيس علـى أسـاس المؤهـل العلمـي فالغالبيـة العظمـى مـنهم لـم  -3
 يحصلن سوى على مؤهل متوسط.

إســناد العديــد مــن المهــام المتعلقــة بالمبــادرات القوميــة للرائــدات االجتماعيــات  -4
 دون إعداد مهني لهن.

ائـدات ممـا أكدت العديد من الدراسات أن هناك قصور في اإلعداد المهني للر  -5
 ينعكس سلًبا على أدائها ألعمالها.

أهميـــة دور الخدمـــة االجتماعيـــة باســـتخدام الممارســـة العامـــة فـــي العمـــل مــــع  -6
الرائــــدات االجتماعيــــات بشــــكل يكســــبهن المعــــارف والمهــــارات المهنيــــة والقــــيم 
والخبــــرات التــــي تــــؤهلهن للعمــــل بنجــــاح مــــع المجتمــــع وبشــــكل يراعــــي طبيعــــة 

 تمع محلي.وخصائص ومشكالت كل مج

ا: أهداف الدراسة:
ً
 ثالث
تهــدف الدراســة الحاليــة إلــى تحقيــق هــدف رئيســي مــؤداه إختبــار فاعليــة برنــامج  

تـــدريبي مــــن منظــــور الممارســــة العامــــة لرفــــع الكفــــاءة المهنيــــة للرائــــدات االجتماعيــــات 
 بوحدات التضامن االجتماعي.

 -:وينبثق من الهدف الرئيسي عدة أهداف توعية تتمثل فيما يلي
ــــــدات  -1 ــــــة للرائ ــــــاءة المعرفي ــــــع الكف ــــــي رف ــــــدريبي ف ــــــامج الت ــــــة البرن ــــــار فاعلي إختب

 االجتماعيات بوحدات التضامن االجتماعي.
ــــــة للرائــــــدات  -2 ــــــاءة المهاري ــــــي رفــــــع الكف ــــــدريبي ف ــــــة البرنــــــامج الت ــــــار فاعلي إختب

 االجتماعيات بوحدات التضامن االجتماعي.

القيميـة واألخالقيـة للرائــدات إختبـار فاعليـة البرنـامج التـدريبي فـي رفـع الكفـاءة  -3
 االجتماعيات بوحدات التضامن االجتماعي.

 رابعًا: فروض الدراسة:
 تنطلق الدراسة من فرضها الرئيسي وهو: 
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" توجد فروق ذات داللة احصائية معنوية بين متوسط درجات مجتمـع الدراسـة 
ام البرنــامج علــى مقيــاس معــدل األداء المهنــى للرائــدات االجتماعيــات قبــل وبعــد اســتخد

ــــدات االجتماعيــــات العــــامالت بالوحــــدات  ــــي للرائ ــــادة كفــــاءة األداء المهن ــــدريبي وزي الت
 اإلجتماعية".

 وينبثق من الفرض الرئيسي عدة فروض فرعية وهي: 
" توجـــــد فـــــروق ذات داللـــــة احصـــــائية معنويـــــة بـــــين الفـــــرض الفرعـــــي األول :  -1

مج التــدريبي وزيــادة متوســط درجــات مجتمــع الدراســة قبــل وبعــد اســتخدام البرنــا
   .المعارف النظرية لدى الرائدات اإلجتماعيات "

الفــــرض الفرعــــى الثــــاني: " توجــــد فــــروق ذات داللــــة احصــــائية معنويــــة بــــين   -2
متوســط درجــات مجتمــع الدراســة قبــل وبعــد إســتخدام البرنــامج التــدريبي وزيــادة 

 .مهارات الرائدات اإلجتماعيات"

ق ذات داللــة احصــائية معنويــة بــين متوســط الفــرض الفرعــي الثالــث: " توجــد فــرو -4
درجات مجتمع الدراسة قبل وبعـد إسـتخدام البرنـامج التـدريبي وزيـادة معـدل االلتـزام 

 ."األخالقى والقيمى لدى الرائدات اإلجتماعيات

ا: مفاهيم الدراسة وإطارها النظري:
ً
 خامس

 -مفهوم التدريب والمفاهيم المرتبطة به: -7
نشــــاط مخطــــط يهــــدف إلــــى إحــــداث تغيــــرات فــــي الفــــرد يعــــرف التــــدريب بأنــــه  

والجماعـة تتنـاول معلومـاتهم وسـلوكهم بمـا يجعلهــم قـادرين علـى شـغل وظـائفهم بكفــاءة 
نتاجية عالية  .(23)وا 

مجموعـة مـن العمليـات التعليميـة التـي يـتم فيهـا إعـداد وتأهيـل  كما يعرف التدريب بأنـه
ألفضـــل وبمعـــدل أداء أكبـــر ومســـتوى الفـــرد للقيـــام بمســـئوليات عمـــل معـــين بالطريقـــة ا

إنتاجيــة عـــن طريـــق إكســـابه كميـــة مـــن المعـــارف النظريـــة وبعـــض االتجاهـــات النفســـية 
 .(24)واالجتماعية المرغوبة
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ويعــــد التــــدريب أحــــد المحــــاور الرئيســــية لتحســــين أداء العنصــــر البشــــري حتــــى  
شــكل الالئــق يصــبح أكثــر معرفــة واســتعداًدا وقــدرة علــى أداء المهــام المطلوبــة منــه بال

 .(25)والمطلوب والمناسب وبابتكار
كما يوفر التدريب المهارات األساسية للعمل المهني من خالل التزود بالمعرفـة  

العامة والكفاءات المهنية والصناعية التي تسـهل االنتقـال مـن التعلـيم إلـى عـالم العمـل 
 .(26)المهني

 مفهوم البرنامج التدريبي: -0
اصـــر مخططـــة متكاملـــة متفاعلـــة مـــع بعضـــها، توجـــه يعـــرف بأنـــه مجموعـــة عن 

ـــه تلـــك  ـــة محـــددة، أي أن ـــة خـــالل فتـــرة زمني لعـــدد مـــن األعضـــاء لتحقيـــق أهـــداف معين
العمليـــة المنظمـــة التـــي تكســـب العضـــو معـــارف ومهـــارات، أو قـــدرات أو أفكـــار وآراء 
ضــرورية ألداء عمــل معــين، ومحتــوى تلــك العمليــة هــو شــكل مــن أشــكا التعلــيم قصــير 

 .(27)، يصمم لتطوير المعارف والمهارات واألداءالمدى
كمــا يعــرف بأنــه مجموعــة مــن اإلجــراءات التــي تصــمم لمســاعدة األفــراد علــى  

اكتســاب المعرفــة والمهــارات واالتجاهــات الضــرورية لتطــوير أدائهــم، وكــذلك الخبــرات 
 .(28)والتجارب التي تساعد في تعديل سلوكهم وتنمية إمكاناتهم لصالح المؤسسة

 مفهوم التدريب المهني: -4
يشـــــير التعلـــــيم والتـــــدريب المهنـــــي إلـــــى اكتســـــاب وتعزيـــــز المعرفـــــة والمهـــــارات  

 .(29)الضرورية ألداء وظائف الفرد في إطار التعليم المدرسي العادي
وهـــو مصـــطلح شـــامل يشـــير إلـــى جوانـــب العمليـــة التعليميـــة فـــي التعلـــيم العـــام،  

مهـارات العمليـة والمعرفـة المتعلقـة بالوظـائف فـي ودراسة التقنيات والعلـوم، واكتسـاب ال
مختلــــف قطاعــــات الحيــــاة االقتصــــادية واالجتماعيــــة فهــــو وســــيلة للتحضــــير للميــــادين 

 .(31)المهنية وللمشاركة الفعالة في عالم العمل
 مفهوم تنمية الموارد البشرية: -3
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 مجموعـــة مـــن األنشـــطة والبـــرامج تســـعى إلـــى تطـــوير وتأهيـــل األفـــراد لتحســـين 
 .(31)أدائهم في أعمالهم

 مفهوم التنمية المهنية: -5
مجموعـــة مـــن البـــرامج واألســـاليب التـــي تكســـب الموظـــف المعـــارف والمهـــارات  

 .(32)والتقنيات لرفع مستوى أدائه لعمله بصورة جيدة
 مفهوم األداء المهني: - 6
عنــاه يعــرف األداء فــي اللغــة بأنــه القيــام بالشــيء وتأديــة عمــل، كمــا أن األداء م 

 (33)عمل أو إنجاز أو تنفيذ هذا العمل
ــــه الفعــــل الممــــارس أو الفعــــل المبــــذول أو   ــــا بأن كمــــا يعــــرف أيًضــــا األداء لغوًي

 (34)النشاط المنجز
ويعــرف األداء المهنــي بأنــه قيــام الموظــف بواجباتــه علــى الوجــه المقبــول وبأنــه  

 .(35)عدل المفروضأيًضا القيام بأعباء الوظيفة من مسئوليات وواجبات وفًقا للم
وبــــذلك يمكــــن تعريــــف األداء المهنــــي لألخصــــائي االجتمــــاعي علــــى أنــــه قيــــام  

األخصائي االجتماعي بدوره المهني ومسئولياته المهنية والوظيفية في إطـار المؤسسـة 
التــــي يعمــــل بهــــا معتمــــًدا علــــى معــــارف الخدمــــة االجتماعيــــة والمهــــارات واالتجاهــــات 

ل إعـداده المهنـي أو مـن خـالل عمليـات التنميـة المهنيـة المهنية التي اكتسـبها مـن خـال
. وهـــذا (36)وذلـــك لتحقيـــق أهـــداف الخدمـــة االجتماعيـــة فـــي المؤسســـة التـــي يعمـــل بهـــا

 التعريف ما تتبناه الباحثة كتعريف إجرائى للدراسة.
 :Generalist Practiceمفهوم الممارسة العامة:  - 1
ة تطبيق عملي لمجموعة متراكمـة مـن تمثل الممارسة العامة للخدمة االجتماعي 

المعـــــارف والخبـــــرات والتجـــــارب والمهـــــارات المهنيـــــة التـــــي توصـــــف بكونهـــــا مدروســـــة 
 .(37)ومقصودة ومتعمدة ومختبر فاعليتها مسبًقا

كمـــا تعـــرف الممارســـة العامـــة علـــى أنهـــا ذلـــك التوجـــه فـــي الخدمـــة االجتماعيـــة  
هــارات المرتبطـــة بتقــديم الخـــدمات والــذي يؤكــد علـــى المعلومــات األساســـية العامــة والم



 جامعة الفيوم   -لخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية مجلة كلية ا

 

 57 

 العدد التاسع عشر

االجتماعية، كما تعطي هذه المعلومات والمهارات طرًقا متعددة، فليس مـن الضـروري 
أن يكـــــون األخصـــــائي االجتمـــــاعي متخصًصـــــا فـــــي ميـــــدان واحـــــد مـــــن الممارســـــة أو 
دارة  متخصًصا في أسلوب فني مهني ولكن يمكن أن يكون قادًرا ومؤهاًل على تقـديم وا 

لخــدمات التـــي يحتاجهـــا العمــالء ويســـتطيع التـــدخل فــي أنســـاق أو أنظمـــة العديــد مـــن ا
 .(38)أكبر تنوعاً 

ويشير مفهوم الممارسة العامة إلى مقدرة األخصائي االجتمـاعي علـى التعامـل  
مــع األنســاق المختلفــة لألفــراد واألســر والجماعــات والمنظمــات والمجتمعــات، باســتخدام 

التــــدخل المناســــبة لمشـــكالت األنســــاق التــــي إطـــار نظــــري متســـع ينتقــــى منــــه أســـاليب 
 .(39)يتعامل معها

كمــا أن هنــاك مــن يعرفهــا علــى أنهــا: أتجــاه الممارســة المهنيــة الــذي يركــز فيــه  
األخصـائي االجتمــاعي علــى اسـتخدام األنســاق البيئيــة واألسـاليب الفنيــة لحــل المشــكلة 

يــــة لمســــاعدة دون تفضـــيل التركيــــز علــــى تطبيـــق طريقــــة مــــن طـــرق الخدمــــة االجتماع
المســــتفيدين مــــن خــــدمات المؤسســــات االجتماعيــــة فــــي إشــــباع احتياجــــاتهم ومواجهــــة 
مشــــكالتهم واضــــًعا فــــي اعتبــــاره كافــــة انســــاق التعامــــل )فــــرد، أســــرة، جماعــــة صــــغيرة، 
منظمـة، مجتمـع( مسـتنًدا علـى أسـس معرفيــة ومهاريـة وقيميـة تعكـس الطبيعـة المنفــردة 

ملهــا مــع التخصصــات األخــرى لتحقيــق األهــداف لممارســة الخدمــة االجتماعيــة فــي تعا
  (41)وفًقا لمجال الممارسة

أحـــد اتجاهـــات الممارســـة المهنيـــة الـــذي  أيضـــًا تعـــرف الممارســـة العامـــة بأنهـــا: 
يركـــز فيـــه األخصـــائي االجتمـــاعي علـــى المشـــكالت والحاجـــات اإلنســـانية مـــن خـــالل 

ـــى جميـــع مجموعـــة منظمـــة مـــن خطـــوات التـــدخل المهنـــي لحـــل المشـــكلة بـــالترك يز عل
األنســاق ســواء أكــان نســق التعامــل فــرًدا أم أســرة أم جماعــة أم مجتمــع، ويمثــل اتجاًهــا 
ــا لممارســة يبتعــد عــن الــنمط التقليــدي لتفضــيل المؤسســة تطبيــق طريقــة محــددة  تفاعلًي

 .(41)للخدمة االجتماعية
 -سة:جرائى للبرنامج التدريبى من منظور الممارسة العامة لهذه الدراالمفهوم اإل
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ــًا وتنتهــى إلــى تحقيــق هــدف  -1 سلســله مــن الخطــوات واإلجــراءات المرتبــة منطقي
 محقق وهو رفع الكفاءه المهنية للرائدات،

مجموعـــــة مـــــن المجهـــــودات واألنشـــــطه المهنيـــــة والمنظمـــــه والتـــــى تتمثـــــل فـــــى  -2
المحاضـــــــرات . المناقشـــــــات الجماعيـــــــة ، النـــــــدوات ، ورش العمـــــــل ، تمثيـــــــل 

 األدوار........إلخ.

على قاعدة علمية منطقاه من التراث النظـرى للممارسـة المهنيـة للخدمـة  يعتمد -3
 اإلجتماعية.

 تعتمد على األساس القيمى للممارسة المهنية للخدمة األجتماعية. -4

شـــــارك فـــــى البرنـــــامج مجموعـــــة مـــــن المتخصصـــــين بمـــــا يـــــتالئم مـــــع محتـــــوى  -5
 البرنامج.

ــــامج مــــن خــــالل نســــق رســــمى وهــــو مديريــــة التضــــامن اإل -6 ــــذ البرن جتمــــاعى نف
 بمحافظة الفيوم.  

 الالئحة المنظمة
 لعمل الرائدة االجتماعية

 (42)التعريف بالرائدة االجتماعية وشروط اختيارها
 المادة األولى:

 -التعريف بالرائدة االجتماعية:
الرائدة االجتماعية هي سيدة تهتم بقضايا تنمية مجتمعهـا المحلـي بصـفة عامـة  

ها وتأهيلهــا للقيــام بــدور فعــال فــي النهــوض بمجتمعهــا والمــرأة بصــفة خاصــة ويــتم تــدريب
 من أجل تنفيذ البرامج القومية لتطوير الحياة في المجتمع الذي تعيش فيه.

ويعتمــد مشـــروع الرائـــدة االجتماعيـــة علـــى اكتشـــاف القيـــادات المحليـــة الطبيعيـــة  
محليـة من اإلنـاث وتنميـة قـدراتهن علـى القيـام بـدور فعـال فـي النهـوض بمجتمعـاتهن ال

شراكهن إشراًكا حقيقًيا في جهود التنمية.  وا 
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وتعتبر عمل الرائدة االجتماعية هو عمل تطوعي، ال تحصل على أجـر نظيـر  
 أدائه، ولكنها تمنح مكافأة رمزية شهرية )بدل ملبس(.
 ويهدف مشروع الرائدة االجتماعية بصفة خاصة إلي:

 حلي.تشجيع العمل التطوعي من أجل النهوض بالمجتمع الم -
التوعيـــة فـــي المجـــاالت المختلفـــة والتعريـــف بالمشـــروعات القوميـــة التـــي تتبناهـــا  -

 الدولة إسهاًما في إنجاحها.

إعــداد الرائــدة لتصــبح  مــن القيــادات الطبيعيــة التــي تعمــل علــى التواصــل بــين  -
 األهالي والمؤسسات الخدمية في القرية أو الحي الذي تعيش فيه.

 المادة الثانية:
 -الرائدة االجتماعية: لجنة أختيار

تشــــكل لجنــــة ألختيــــار الرائــــدات اإلجتماعيــــات والتقيــــيم الــــدوري برئاســــة مــــدير  
 مديرية الشئون اإلجتماعية )أو من ينوب عنه(، وعضوية كل من:

 عضو من اإلدارة العامة لشئون المرأة بالوزارة. -
 مدير إدارة شئون المرأة بالمديرية أو رئيس القسم. -

 يب بالمديرية.مدير إدارة التدر  -

 مدير مركز تدريب الرائدات اإلجتماعيات )في المديريات التي يوجد بها(. -

 شهادة صحية تقيد خلوها من األمراض المعدية والمتواطنة. -

 شهادة حسن سير وسلوك. -

 بحث اجتماعي ويتولى إعداده مركز الخدمات االجتماعية. -

 صحيفة الحالة الجنائية. -

 المادة الخامسة:
 الرائدات اإلجتماعيات:مجاالت عمل 

 تمارس الرائدة االجتماعية المهام المسنة إليها في المجاالت األربعة اآلتية:
 التواصل بين األهالي والمؤسسات الخدمية المتوفرة بالمجتمع المحلي: -7
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تعمل الرائدة تحت إشراف رئيس مركز الخدمات االجتماعية وهي مسئولة عـن  
الخــدمات المختلفــة التــي تقــدمها أو توفرهــا المؤسســات توعيــة نســاء مجتمعهــا المحلــي ب

المحلية والجمعيات األهلية لألسرة ومساعدتهن فـي الحصـول علـى الخـدمات واسـتيفاء 
 المستندات المطلوبة.

 التوعية: -0
تشــمل مســئولية الرائــدة االجتماعيــة فــي أثنــاء قيامهــا بالزيــارات المنزليــة توعيــة  

لمنــــزل وتجميلــــه ورعايــــة الرضــــع واألطفــــال، وكيفيــــة األســــرة بأهميــــة وكيفيــــة تنظيــــف ا
 تخطيط الميزانية المنزلية وضرورة الحفاظ على نظافة البيئة.

وعلـــــى الرائـــــدة االجتماعيـــــة العمـــــل علـــــى توعيـــــة الريفيـــــات األميـــــات بضـــــرورة  
االلتحـــــاق بفصـــــول محـــــو األميـــــة ســـــواء كانـــــت تابعـــــة للمشـــــروعات التنمويـــــة المنفـــــذة 

هيئة القومية لمحو األمية وتعليم الكبار وتحفيزهن على التوعيـة بالمجتمع المحلي أو لل
ختـــان  -أنفلـــونزا الطيـــور والخنـــازير -فـــي مجـــاالت )تنظـــيم األســـرة والصـــحة اإلنجابيـــة

عمالة األطفال(، وغير ذلـك مـن  -التسرب من التعليم -الهجرة غير الشرعية -اإلناث
 القضايا القومية والمجتمعية المستجدة.

 جموعات نسائية منظمة:تشكيل م -4
نظــًرا ألن العمــل المســند إلــى الرائــدة االجتماعيــة متشــعب المجــاالت، فيصــعب  

أن تؤديــه بمفردهــا عــن طريــق الزيــارات المنزليــة الفرديــة، لــذلك هــدفت فلســفة المشــروع 
منذ البداية إلى تحفيـز الرائـدة االجتماعيـة علـى اكتشـاف النسـاء الالئـي يتميـزن بالقـدرة 

ير والمهتمات بشئون المجتمع المحلي من خالل تلك الزيارات للتعـاون معهـا على التأث
 في نشر الوعي بين نساء المجتمع المحلي في مختلف المجاالت.

 المساهمة في تفعيل دور المرأة في التنمية: -3
تقوم الرائدة االجتماعية بالتوعية الالزمة للنساء باألسر محدودة الدخل بالتوجه  

خدمات االجتماعية للحصول على المشـروعات اإلنتاجيـة التـي ترفـع مـن على مركز ال
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مستوى دخل أسرهن، وضرورة االلتحاق بمراكـز تنميـة المـرأة للحصـول علـى الخـدمات 
 المتاحة بها وتدريبهن على مهارات الحياة األساسية المدرة للدخل.

رائــدة لل -باإلضــافة إلــى مــا ســبق -ويجــوز للجهــة المختصــة إســناد مهــام أخــرى 
 االجتماعية في ضوء االحتياجات الفعلية للمجتمع المحلي.
 سادسًا: املعاجلة اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة:

لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التي تم جمعها باستخدام أدوات        
 الدراسة تم معالجة تلك البيانات باستخدام األساليب األحصائيه التالية:

الوصفي والمتمثل في التكرار والنسب المئوية وحساب المتوسط  اإلحصاء -أ
 الحسابي واالنحراف المعياري للمتغيرات الكميه.

معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل عبارة من عبارات المقياس والدرجة   -ب
الكلية للمحور الذي تنتمي إليه، وذلك لتقدير االتساق الداخلي للمقياس ، 

 لقياس ثبات المقياس. ومعامل )ألفاكروبناح(
المتوسط الحسابي الموزون )المرجح( وذلك لتحديد مدى ارتفاع أو انخفاض   -ج

استجابات أفراد عينة الدراسة على كل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة 
 وفقا لحساب المدى الموضح فيما بعد.

كل القوه النسبية لكل عبارة من عبارات من المقياس وأيضا القوه النسبية ل  -د
 محور من محاور المقياس ثم المقياس ككل.

حساب المدى للحكم على فعالية كل محور من محاور المقياس ) ضعيف   -ه
قوى( وذلك من خالل طرح الحد األدنى للدرجة من الحد األعلى –متوسط  –

( ثم تقسيم هذا المدى على عدد خاليا االستجابات الثالث 2=1-3للدرجة )
إضافة الحد األدنى للدرجة لتحديد فعالية العبارة ( بعد ذلك يتم 1866=3÷2)

 أو المحاور أو المقياس، كما يلي:
 ( فعالية ضعيفة.1866إلى  1المتوسط الحسابي )من 
 ( فعالية متوسطه .2833إلى  1867المتوسط الحسابي )من 
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 ( فعالية عالية.381إلى  2834المتوسط الحسابي )من 
 :ج الدراسةاإلجراءات املنهجية ونتائسابعًا: 

 أواًل: نوع الدراسة: 
تنتمــي هــذه الدراســـة إلــى نمــط الدراســـات التجريبيــة التــى تقـــيس عائــد اســـتخدام 
البرنــــــامج التــــــدريبي ودورة  فــــــى رفــــــع كفــــــاءة األداء المهنــــــي للرائــــــدات اإلجتماعيــــــات 

 العامالت بالوحدات اإلجتماعية.
 ثانيًا: المنهج المستخدم:

جريبيــــة بــــأن يمكــــن اســــتخدام المــــنهج التجريبــــي فأنــــه وفقــــًا لطبيعــــة الدراســــات ت
باســتخدام المجموعــة الواحــدة حيــث يــتم القيــاس القبلــي والبعــدى علــى نفــس المجموعــة 
وتكــون المجموعــة هــي ضــابطة وتجريبيــة وتعــرض للبرنــامج التــدريبي مــع تثبيــت كافــة 

 المتغيرات.
 

 ثالثًا: أدوات الدراسة:
 للرائدات األجتماعيات.تم استخدام مقياس كفاءة األداء المهني 

 خطوات تصميم المقياس: 
لقــد اســتندت الباحثــة فــي تصــميم المقيــاس الخــاص بكفــاءة األداء المهنــي إلــى 

 الخطوات العلمية المتعارف عليها في إعداد المقاييس العلمية  ومنها: 
 اإلطالع على العديد من الكتابات النظرية المتخصصة. -1
والبحـــــوث العلميـــــة العربيـــــة واألجنبيـــــة  اإلطـــــالع علـــــى العديـــــد مـــــن الدراســـــات -2

 المرتبطة بالموضوع.

اإلطـــــالع علــــــى العديـــــد مــــــن المقـــــاييس واالختبــــــارات ذات الصـــــلة بموضــــــوع  -3
 الدراسة.

 تحديد أبعاد المقياس وفقًا ألهداف الدراسة وفروضها العلمية. -4
 وقد حددت الباحثة هذه األبعاد في اآلتي:
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الالزمـــة لرفـــع كفـــاءة األداء المهنـــي  : المؤشـــر المـــرتبط بالمعـــارفالبعدددد األول -أ
والــذي تهــدف إلــى تطــوير آدائهــن المهنــى ولقــد بلــل عــدد عباراتــه قبــل الــتحكم 

 ( عبارة.25)

: المتعلـــق بالمهـــارات المهنيـــة التــى تـــؤدي إلـــى رفـــع كفـــاءة األداء البعدددد الثددداني -ب
المهنــي للرائــدات األجتماعيــات ولقــد بلــل عــدد عبــارات هــذا البعــد قبــل التحكــيم 

 ( عبارة.25)

: المتعلــق بــالقيم المهنيــة واألخالقيــة والدينيــة التــى تســهم فــي رفــع البعددد الثالددث -ج
( 23كفــــاءة األداء المهنــــي ولقــــد بلــــل عــــدد عبــــارات هــــذا البعــــد قبــــل التحكــــيم )

 عبارة.
 

 

 * الصدق والثبات:
 )أ( صدق المحكمين:

ى مـن لقد قامت الباحثة باختبار صدق المقياس والذي يسـمى بالصـدق الظـاهر 
خـــالل عرضـــه علـــى عـــدد مناســـب مـــن المحكمـــين مـــن الســـادة أعضـــاء هيئـــة التـــدريس 

( ولقـد تـم  اختيـار العبـارات التـى تـم 21بكليات الخدمـة االجتماعيـة والتربيـة وعـددهم )
وتـــم اســـتبعاد العبـــارات التـــى لـــم يـــتم االتفـــاق  %81االتفـــاق عليهـــا بنســـبة ال تقـــل عـــن 
 عليها وتم تصحيح بعد العبارات.

( عبـارة وأصـبح 73ان عدد عبـارات المقيـاس قبـل عرضـه علـى المحكمـين )وك
 ( عبارة.49بعد التحكيم حوالي )
 )ب( ثبات المقياس:

لقد قامت الباحثة باختبار ثبات المقياس باستخدام طريقة إعادة االختبار حيـث 
خمسـة عشـر  15تم التطبيق على عينة من الرائدات وتم إعادته بعد فارق زمنـي قـدره 
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( مــــن الرائـــدات وتــــم حســــاب معامـــل االرتبــــاط بيرســــون 11ومـــًا علــــى عينـــة قوامهــــا )ي
 لالستجابات في التطبيق األول والتطبيق الثاني حيث بلغت نسبة االرتباط كالتالي: 

 ( 81البعد األول المتعلق بالمعارف المتعلقة برفع كفاءة األداء المهني%.) 
  (.%86برفع كفاءة األداء المهني )البعد الثاني المتعلق بالمهارات المتعلقة 

 ( 84البعد الثالث المتعلق بالقيم المتعلقة برفع كفاءة األداء المهني%.) 

 تصحيح المقياس:
نظـــــرًا لتصـــــميم المقيـــــاس باســـــتخدام طريقـــــة ليكـــــرت الثالثيـــــة حيـــــث تضـــــمنت 

( ثـــالث 3ال( ولقـــد أعطيـــت االســـتجابة موافـــق ) –إلـــى حـــد مـــا  -االســـتجابات )موافـــق
ــــى حــــد مــــا )درجــــات، إ ــــان، وغيــــر موافــــق )2ل ( درجــــة واحــــدة والعكــــس فــــي 1( درجت

 العبارات السلبية.
 

 
 ثامنًا: جماالت الدراسة:

 المجال البشري: -7
( مفــــــــرده مــــــــن الرائــــــــدات 21تتضــــــــمن المجــــــــال البشــــــــرى لمجتمــــــــع البحــــــــث )

األجتماعيــات العــامالت بالوحــدات األجتماعيــة التابعــة لمديريــة التضــامن األجتمــاعى 
ـــدات مـــن كـــل مركـــز مـــن مراكـــز بمحافظـــة  الفيـــوم وهـــى عينـــة عمديـــة بواقـــع أربـــع رائ

 محافظة الفيوم. على أن تتمثل فيهن الشروط التالية:
ســـنة بالتـــالى لـــديها القـــدرة علـــى  45إلـــى  25أن تكـــون فـــى المرحلـــة العمريـــة مـــن أ ( 

 .العطاء
 ب( حاصلة على مؤهل دراسى .

 المجال المكاني: - 0
 عى بمحافظة الفيوم. مديرية التضامن األجتما

 المجال الزمني: 4
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 العدد التاسع عشر

عـــداد  6اســـتغرقت الدراســـة مـــدة  ـــع أجـــزاء الدراســـة النظريـــة وا  أشـــهر بـــين تجمي
 6/2119أدوات الدراســة وجمــع البيانــات واســتخالص النتــائج وقــد بــدأت الدراســة مــن 

 .12/2119إلى نهاية  
 

 

 

 

 

 

 البرنامج التدريبي زمنياً 
اليوم 
 والتاريخ

 مشاركونال االستراتيجيات ألهدافا النشاط التدريبي

3/
11/

21
19

 
حد
األ

 

مقابلة مع وكيل وزارة 
 التضامن األجتماعى

 التعريف بالبرنامج التدريبى 

  التعريــــــــف بالفئــــــــة المســــــــتهدفة مــــــــن
 البرنامج التدريبى

  الحصــول علــى الموافقــة علــى تنفيـــذ
 البرنامج

 األقناع 

 األتصال 

 

 الباحثة
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 العدد التاسع عشر

اليوم 
 والتاريخ

 مشاركونال االستراتيجيات ألهدافا النشاط التدريبي

5/
11/

21
19

 
ثاء
ثال
ال

 

ير أدارة مقابلة مع مد
شئون المرآة بمديرية 
 التضامن األجتماعى

 التعريف بالبرنامج التدريبى 

  وضـــع شـــروط إلختيـــار المشـــاركات
فى البرنامج مـن الرائـدات بمـا يـتالئم 

 مع أهداف البرنامج

  تحديد موعد بدء البرنامج 

 األقناع 

 المشاركة 

 األتصال 

 بناء العالقات 

 الباحثة

11/
11/

21
19

 
حد
األ

 

 التعرف على األعضاء   مهيدياالجتماع الت

 توطيد العالقة بين األعضاء 

  برنامج التدخل المدنىشرح أهداف  
  ـــــى أهميـــــة دور الرائـــــدات التأكيـــــد عل

 جتماعياتاأل

 توجيه التفاعل 
  بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

 االتصاالت 
 ـــــــــاء ـــــــــة  بن العالق

 المهنية 

 ةالباحث

12/
11/

21
19

 
ا

ثاء
ثال
ل

 

 تشكيل وتكوين الجماعة
 التجريبية

 جريبيةالت تنظيم الجماعة 
 تحديد األدوار والمسئوليات 

 خل المهنىدتتحديد مرحلة ال 

 بناء القدرات 

 األقناع 

 األتصال 
  بنـــــــــاء وتوجيـــــــــه

 التفاعل

 ةالباحث

14/
11/

21
19

 
ا

يس
خم
ال

 

وضـــــع وتقيـــــيم البرنـــــامج 
 التدريبي

  إحتياجات الرائدات التعرف على 
  ـــــــى ميـــــــول وأهتمامـــــــات التعـــــــرف عل

 الرائدات

 تحديد مرحلة البداية 

  كة المشار 
  تقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدير

 االحتياجات

  الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوار
 والمناقشة

 ة الباحث
ومدير أدارة شئون 
المرآة بمديرية 
التضامن 
 األجتماعى
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 العدد التاسع عشر

اليوم 
 والتاريخ

 مشاركونال االستراتيجيات ألهدافا النشاط التدريبي

19/
11/

21
19

 
ا

ثاء
ثال
ال

 

محاضـــــــــــــرة عـــــــــــــن  - 1
الالئحـــة المنظمـــة لعمـــل 

 الرائدات األجتماعيات
ــــدة  – 2 ــــة دور الرائ أهمي

 فى التنمية

  كيفية أختيار الرائداتالتعرف على  

  ط أختيار الرائدةالتعرف على شرو  

 معرفة مهام الرائدة داخل المجتمع 

  معرفة الالئحة المنظمة لعمل الرائدة 

 معرفة أهمية دور الرائدة فى التنمية 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر تغيي
 االتجاهات

  التفاعل جيهتو 

  المشــــــــــــــــــــــــــــــاركة
 الجماعية

  أ . ألهام لطيف
مدير أدارة شئون 
المرآة بمديرية 
التضامن 
 األجتماعى
 أ.د/ وفاء يسرى

قسم التنمية أستاذ ب
كلية  –والتخطيط 

 الخدمة األجتماعية

21/
11/

21
19

 
ا

يس
خم
ال

 

محاضـــــــــــــرة عـــــــــــــن  - 1
التعرف علـى المشـكالت 
األســـــــــــــرية المســـــــــــــتحدثة 

 وكيفية مواجهتها 
ورشـــــــة عمـــــــل عـــــــن  –2

مشـــــــكلة التنمـــــــر داخـــــــل 
 وخارج األسرة 

  التعــرف ع ــل مشــكالت االجتماعيــة
 التى تواجه السرة والنفسية والتعليمية 

 بالحقـــائق والمعـــارف رائـــدات لإمـــداد ا
 هذه المشكالتعن 

 كييفية التعامل مع هذه المشكالت 

  كيفيــــة التعامــــل مــــع مشــــكلة العنــــف
 األسرى

  ــــة التعامــــل مــــع مشــــكلة التنمــــر كيفي
 داخل وخارج األسرة

  اإلرشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد
 والتوجيه 

 التعلم 

 التفاعل 

 تغيير السلوك 

  المشــــــــــــــــــــــــــــــاركة
 الجماعية

 

 الباحثة
 
 

 شامية جمالد/ 
قسم بس در م

الخدمة مجاالت 
 االجتماعية
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 العدد التاسع عشر

اليوم 
 والتاريخ

 مشاركونال االستراتيجيات ألهدافا النشاط التدريبي

26/
11/

21
19

 
ثاء
ثال
ال

 

محاضـــــــــــــرة عـــــــــــــن  - 1
 المشورة المهنية

 مناقشـــــــة جماعيـــــــة - 2
عـــــــــــن تــــــــــــأثير وســــــــــــائل 
التواصـــــــــل األجتمـــــــــاعى 

 على األسرة

 التعريف بماهية المشورة المهنية 

 كيفية آداء المشورة المهنية 

 علــــــى المناقشــــــة رائــــــدات مســــــاعدة ال
ل حول آثار وسائل التواص اإليجابية

 األجتماعى على األسرة

   للتعبيـــــر عـــــن الحـــــر تـــــوفير المنـــــا
حـــــــــــــول وســــــــــــــائل اآلراء واألفكـــــــــــــار 

 التواصل األجتماعى

 التعلم 

 األقناع 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر تغيي
 األتجاهات

  المناقشـــــــــــــــــــــــــــــــــة
 الجماعية

  التوضيح 

 التفسير 

  الباحثة
 
 
 
 
 

28/
11/

21
19

 
يس

خم
ال

 

محاضـــــــــــــــرة عـــــــــــــــن - 1
 المهارات والقيم المهنية

 
 
مناقشــــــــة جماعيــــــــة  – 2

ــــــى عــــــن ا لصــــــعوبات الت
تواجــــــه الرائــــــدات داخــــــل 

 المجتمع

 المهـــــــارات المهنيـــــــة  لـــــــىالتعـــــــرف ع
ــــــالزم أكتســــــابها للرائــــــدات )مهــــــارة  ال

ــــــــة  ــــــــة  –المالحظــــــــة  –المقابل العالق
 التسجيل( -المهنية  

 عــــرف علــــى القــــيم المهنيــــة الــــالزم الت
 –الســرية –أكتســابها للرائــدات)التقبل 

 حق تقرير المصير.........(

 لصـــــــعوبات التــــــــى التعـــــــرف علــــــــى ا
ــــاء تعاملهــــا داخــــل  ــــدة أثن تواجــــه الرائ

 المجتمع

 التعلم 

 األقناع 

  الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوار
 والمناقشة

 التوضــــــــــــــــــــــــــــــيح 
 والتفسير

 علياء عفاند/ 
بقسم طرق مدرس 

 الخدمة األجتماعية
الباحثة ود. سامية 
رمصان بمديرية 

التضامن 
 األجتماعى
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 العدد التاسع عشر

اليوم 
 والتاريخ

 مشاركونال االستراتيجيات ألهدافا النشاط التدريبي

3/
12/

21
19

 
ثاء
ثال
ال

 

محاضـــــــــــــرة عـــــــــــــن  – 1
جـــــودة خـــــدمات الرعايـــــة 

 تماعيةاألج
ورشـــــة عمـــــل عـــــن  - 2

 مواجهة الشائعاتكيفية 

  رعايــة الخــدمات أنــواع علــى التعــرف
 األجتماعية

 ماهية جودة خدمات الرعاية 

  ماهيـــــــة الجـــــــودة الشـــــــاملة لخـــــــدمات
 الرعاية األجتماعية

  تقديم الخدمة ذات جودةكيفية 

 

  العصـــــــــــــــــــــــــــــــــف
 الذهني 

 بناء المعارف 
  التعليم 

  التــــــــــــــــــــــــــــــــــــدريب
 التعاوني

  المناقشـــــــــــــــــــــــــــــــــة
 اعيةاألجتم

 

أسامه كمال د/ 
بمديرية التضامن 

 األجتماعى
الباحثة و 

د/مسعود على 
مدرس بقسم 

مجاالت الخدمة 
 األجتماعية

5/
12/

21
19

 
يس

خم
ال

 

محاضـــــــــــــرة عـــــــــــــن  – 1
 التلوث البيئى

 
مناقشــــــــة جماعيــــــــة  – 2

عـــــــــن نظـــــــــرة المجتمـــــــــع 
 للرائدات األجتماعيات

 عرف على ماهية التلوث البيئى الت 

 تلوث البيئىالتعرف على أنواع ال 

 التعرف على كيفية مواجهة التلوث 

  مناقشـــــة إتجاهــــــات المجتمـــــع حــــــول
 عمل الرائدات األجتماعيات

 التعلم 

 التوضيح 

  المناقشـــــــــــــــــــــــــــــــــة
 الجماعية

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر تغيي
 األتجاهات

د و محمفيصل د/ أ.
 مطر

أستاذ الزينة 
والنباتات الطبية 
 بكلية الزراعة
 الباحثة
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اليوم 
 والتاريخ

 مشاركونال االستراتيجيات ألهدافا النشاط التدريبي

11/
12/

21
19

 
ثاء
ثال
ال

 

ورشـــة عمـــل عـــن العمـــل 
 لفريقي ا

 ـــــــــق العمـــــــــل بال وحـــــــــدات أهميـــــــــة فري
 األجتماعية

 كيفية توزيع األدوار والمسئوليات 

  تفهـــم كـــل عضـــو فـــي الفريـــق لعمـــل
 اآلخر

 احترام كل عضو لآلخر 

 تحديد المسئوليات والمهام 

  تقــــديم الخــــدمات التعــــاون مــــن أجــــل
 األجتماعية للمجتمع المحلى

  المناقشـــــــــــــــــــــــــــــــــة
 األجتماعية

 العمل الفريقي 
  التوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

 اونيالتع

  التفاعلبناء 

  المشــــــــــــــــــــــــــــــاركة
 الجماعية

 

 ةالباحث

12/
12/

21
19

 
يس

خم
ال

 

تقــــــــــــــــــــويم البرنــــــــــــــــــــامج -
 التدريبى 

حفــــــل الختــــــام وتوزيــــــع -
 شهادات التقدير

 ات فــــــــــى الشــــــــــكر للمشــــــــــاركم تقــــــــــدي
 البرنامج التدريبى

  واألكثـــر انضـــباطًا  اتتكـــريم المتميـــز
 والتزامًا 

 توطيد العالقات والتفاعالت 

 إنهاء البرنامج 

 د توطيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالقـــــــــــــــــــــــــــــــــات 

 وتقويتها
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعيم الت

 والتعزيز

  التشــــــــــــــــــــــــــــــــــجيع
والتوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
ـــــــزام القـــــــيم  وااللت

 واألخالقي

 الباحثة

 تاسعًا: نتائج الدراسة:
 الدراسة :وصف مجتمع  أ(

 (7جدول رقم )
 تبعا لمتغير السنرائدات يوضح توزيع ال -أ 



 جامعة الفيوم   -لخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية مجلة كلية ا

 

 71 

 العدد التاسع عشر

 02ن =
 ةحصائيالمعامالت اإل           م

 فئات السن

الوسط  % ك

 الحسابى

ألنحراف ا

 المعيارى

 -ا

 -ب

 -ج

 -د

 سنه 03أقل من 

 سنة 03 -03

 سنة03 -03

 سنة فأكثر 03

0 

6 

8 

0 

53 

03 

03 

53 

 

 

0353 

 

 

056 

 533 33 المجمـــــــــــــــــــــــــوع

من حيث  الرائدات األجتماعياتيوضح وصف ( 1يتضح من الجدول رقم )
يعرضها الجدول  التيأو الخصية  الصفةبمعنى أن  كميكمتغير  فئات السنمتغير 

حيث توضح البيانات أن أكبر  متفاوتةتتواجد عند جميع المفردات ولكن بدرجات 
 8سنه( بواقع ) 41وحتى أقل من  35) العمرية الفئةعدد من المفردات تقع في 

 الفئةأكثر من الثلث ، وتلي ذلك  أي ات( من المبحوث%41مفرده( تمثل نسبه )
 اتالمبحوث ثلثمفرده( تمثل 6سنه( بواقع ) 35وحتى أقل من  31من ) ةالعمري

سنة  31أقل من  ةالعمري الفئةمن  بحوثاتوكانت أقل نسبة الم (%31بنسبه )
 اتللمبحوث الحسابيوبحساب الوسط  (%15سنة بنسبة ) 41وكذلك الفئة أكثر من 

قوف يتمركزن حول هذا السن. وللو  اتسنه( بمعنى أن أغلب المبحوث3582كان )
كمقياس للتشتت  المعياري االنحرافعلى تجانس المفردات من حيث السن ثم حساب 

بين المفردات من حيث  متقارب إلى أن هناك تجانس يرسنه( مما يش486فكان )
                            السن.

 (0جدول رقم )
 االجتماعية الحالةمن حيث متغير رائدات يوضح توزيع ال

   02ن =                                                         
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 ةحصائيالمعامالت اإل          م
 البيان

 % ك

 -ا
 -ب
 -ج
 -د

 آنسه
 متزوجة
 مطلقة
 أرملة

- 
78 
- 
0 

- 
12 
- 
72 

 722 02 المجمددددددددوع    
( والخاص بالحالة األجتماعية للرائدات 2يتضح من الجدول رقم )        

و متغير كيفي بمعنى أن الصفة التي يتسم بها عدد من وهاألجتماعيات 
تبعا لذلك  اتالمفردات ال تتسم بها المفردات األخرى فكان توزيع المبحوث

وهي النسبة األكبر منهم  %91الفئة )متزوجة( نسبة  المتغير حيث مثلت
 مبحوحثات غابت السمات األخرى عن المنهم كانت ارملة و  %11بينما 

 .(مطلقآنسة و )
 

 (4جدول رقم )
 ليميةعتلاالحالة  من حيثرائدات يوضح وصف ال

                                          02ن=                                                                
 ةحصائيالمعامالت اإل                      م

 الفئات

 % ك

 -ا

 -ب

 -ج

 -د 

 األساسية حاصل على شهادة التعليم

 مؤهل متوسط

 فوق المتوسط

 مؤهل عال

- 

58 

5 

5 

- 

03 

3 

3 
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 533 33 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــوع             

وفقًا لمتغير للرائدات األجتماعيات  التعليمية الحالةتظهر بيانات الجدول 
( %91به )( مفرده بنس18) اتحيث تبين أن اكبر عدد من المبحوث التعليمية الحالة

( مفرده 1ذلك ) يلي، الرائدات األجتماعيات الحاصالت على مؤهل متوسط هم من 
الرائدات األجتماعيات الحاصالت على مؤهل فوق المتوسط أو ( من %5بنسبه )
 التي المركزية النزعةوعليه يمكن القول أن منوال هذه البيانات كأحد مقياس العالى 

ئدات األجتماعيات الحاصالت على مؤهل الراتستخدمها لوصف البيانات هم 
ومن هذا تتكرر أكثر من غيرها من الفئات األخرى.  التي الفئةبمعنى أنها متوسط 

يتضح فائدة البرنامج التدريبى للرائدات األجتماعيات حيث أن المستوى التعليمى 
 .لهن متوسط
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 (3جدول رقم )
 جال العمللمرائدات يوضح توزيع ال

 02=ن                           
 ةحصائيالمعامالت اإل                 م

  فئاتال

 % ك

 -ا

 -ب

 قطاع ريفى

 قطاع حضرى

56 

0 

83 

33 

 533 33 المجمــــــــــــــــــــــــــــوع             

لرائدات اتوزيع مفردات مجتمع البحث من ( 4)تبين بيانات الجدول 
 أكثر مناألكبر  النسبةيث جاءت ح األصليوفقًا للموطن  األجتماعيات

( طاع الريفى)الق األصلي( موطنهم %81وبنسبه ) اتع المبحوثاثالثِ أرب
وتتسق القطاع الحضرى  األصلي( موطنهم %21المبحوثين ) خمس وحوالي

حيث تم أختيار عينة عمدية ممثلة لمراكز محاقظة الفيوم بيانات الجدول 
     بقطاعتها الريفية والحضرية.
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 (5جدول رقم )
  سنوات الخبرةوفقا لرائدات يوضح توزيع ال              

 02=ن                                                                  
 ةحصائيالمعامالت اإل                 م

  فئاتال

 % ك

 -ا

 -ب

 –ج 

 -د 

 سنوات 3أقل من 

3 – 53 

53 – 53 

 سنة فأكثر  53

3 

0 

6 

8 

53 

33 

03 

03 

 533 33 المجمــــــــــــــــــــــــــــوع             

والنسبة  أغلب الرائدات األجتماعيات أنيتضح ( 5)بيانات الجدول  باستقراء
( 8)وبواقع األولى  المرتبةتحتل سنة  15( سنوات العمل أكثر من %41األكبر )
كانت ( %31( مفرده بنسبه )6وبأقل من ذلك بقليل ) الثانية بةالمرتوفي  ،مفرده 

لرائدات األجتماعيات كانت ذلك ا يليثم سنة  15ألى  11خبرتهم فى العمل من 
وبعدد قليل جدًا  األخيرة المرتبة. ثم في سنوات 11إلى  5خبرتهم فى العمل من 

 سنوات. 5كانت خبرتهم فى العمل أقل من )مفردتان( 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جامعة الفيوم   -لخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية مجلة كلية ا

 

 76 

 العدد التاسع عشر

 (6دول رقم )ج
 متوسط الدخل الشهرىوفقا لرائدات يوضح توزيع ال

 02=   ن                                                
 ةحصائيمعامالت اإلال                     م

 فئات الدخل
 ك

% 

 

 -ا

 -ب

 -ج

 -د

 جنيه 333أقل من 

333 – 833 

833 – 5333 

 جنيه فأكثر 5333

51 

0 

- 

- 

83 

53 

- 

- 

   المجمــــــــــــــــــــــــوع

للرائدات األجتماعيات  الشهريةإلى مستوى الدخول ( 6)تشير بيانات الجدول 
بواقع  اتالمبحوثأكثر نيه ( ج 511أقل من ) دخلها  لرائدات التيا أحتلتحيث 

يتراوح دخولها  التي الرائدات األجتماعياتذلك  يلي( %85( وبنسبه )مفرده 17)
بينما لم (، %15وبنسبه ) مفردة( 3)يمثلها جنيه(  811حتى أقل من  511من )

تمثل أى من الرائدات األجتماعيات الموجودة فى عينة الدراسة فى فئات الدخل 
جنيه مما يعنى تدنى الدخول الشهرية للرائدات األجتماعيات مما  811األكثر من 

 عية األنجاز المهنى.يؤثر على مستوى آدائهن المهنى باألضافة إلى ضعف الداف
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 (1جدول رقم )
 هل عمل الرائدة مقبول فى المجتمع 

 02ن=                                                             
 ةحصائيالمعامالت اإل            م

 األستجابة
 ك

% 

 

 -ا

 -ب

 -ج

 نعم 

 إلى حد ما

 ال

53 

0 

3 

13 

53 

53 

 533 33 وعالمجمــــــــــــــــــــــــ

أن عمل الرائدات مقبول فى المجتمعات ( 7تشير بيانات الجدول )        
وبواقع (  %75) اتأعلى نسبه من المبحوثالمختلفة حيث أخذ قبول عملهن 

وأخيرًا كانوا موافقين إلى حد ما ( %15ذلك وبنسبه ) يلي، ( مفردة15)
ملهن كرائدات من المبحوحثات لم يقبلوا ع( %11بلغت ) قليلةوبنسبه 

 أجتماعيات.
 (8جدول رقم )

 هل تجيدين مهارات العمل كرائدة إجتماعية
 02ن =                                                                  

 ةحصائيالمعامالت اإل            م

 األستجابة
 ك

% 

 

 -ا

 -ب

 -ج

 نعم 

 إلى حد ما

 ال

50 

1 

- 

63 

03 

- 

 533 33 ـــــــــــــوعالمجمـــــــــــ
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( والخاص هل تجيدين مهارات العمل كرائدة إجتماعية 8يتضح من الجدول )
تجيد مهارات العمل  %65يتضح أن أغلب الرائدات األجتماعيات والنسبة األكبر 

 تجيد مهارات العمل إلى حد ما. %35( مفردة وبنسبة 7كرائدة أجتماعية وأقل من )
 (1جدول رقم )

 المعرفة بالمبادرات القومية حول متغير
 02ن =                                                              

 ةحصائيالمعامالت اإل            م

  األستجابة
 ك

% 

 

 -ا

 -ب

 نعم 

 ال

50 

5 

03 

3 

 533 33 المجمــــــــــــــــــــــــوع

 %95أن النسبة األكبر  ت القوميةحول متغير المعرفة بالمبادرا(9يتضح من الجدول )
من الرائدات بيحصلوا على المعلومات الخاصة بالمبادرات القومية أواًل بأول بينما 

                              النسبة األقل لم يحصلوا على هذه المعلومات قد يكون نتيجة لبعد مكان عملهم.
 (72جدول رقم )

 المشاركة فى هذه المبادرات
 02ن=                                                                  

 ةحصائيالمعامالت اإل            م

 األستجابة
 ك

% 

 

 -ا

 -ب

 نعم 

 ال

55 

0 

33 

03 

 533 33 المجمــــــــــــــــــــــــوع

( والخاص بالمشاركة فى هذه المبادرات أن النسبة 11يتضح من الجدول )          
منهن لم  %45من مجتمع الدراسة شاركت فى هذه المبادرات بينما حوالى  55%

 يشاركوا فى هذه المبادرات.
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 (77جدول رقم )
 يوضح الحصول على دورات تدريبية قبل العمل

 02ن =                                                                  
 ةحصائيالمعامالت اإل            م

  ابةاألستج
 ك

% 

 

 -ا

 -ب

 نعم 

 ال

33 

- 

533 

- 

 533 33 المجمــــــــــــــــــــــــوع

( والخاص الحصول على دورات قبل العمل أن 11يتضح من الجدول )          
كلهم يحصلون على دورات تدريبية قبل العمل كرائدات أجتماعيات وذلك بنسبة 

111%. 
 (70جدول رقم )

 دوراتحول مدى األستفادة من ال
 02ن =                                                               

 ةحصائيالمعامالت اإل            م

 ستجابةاأل
 ك

% 

 

 -ا

 -ب

 -ج 

 نعم 

 إلى حد ما

 ال

51 

0 

- 

83 

53 

- 

 533 33 المجمــــــــــــــــــــــــوع

ورات أن النسبة ( والخاص بمدى األستفادة من الد12يتضح من الجدول )
( كانت %15( منهم أستفادوا من هذه الدورات ونسبة أقل منهم )%85األكبر )

 أستفادتهم إلى حد ما.
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 بالمقياس: )النتائج الخاصة بفروض الدراسة(: النتائج الخاصة  -ب
 النتائج الخاصة بالفرض الفرعي األول للدراسة )المتعلق بالمعارف النظرية(:  -أ
قبل وبعد استخدام جتماعيات رائدات األداللة معنوية بين متوسط درجات مجتمع الدراسة على مقياس معدل األداء المهني لل )توجد فروق ذات 

 (.اتاالجتماعيرائدات النظرية لدى ال يةالمعرفالجوانب البرنامج التدريبي وزيادة 
 أكتسابها لتطوير اآلداء المهنى للرائدات االجتماعياتالالزم ية معرفجوانب الالعلى متغير المبحوثين  استجاباتيوضح ( 74جدول )

 (02)ن =                                

 العبارة م
 التغير القياس البعدى القياس القبلي

مجموع 
 األوزان

الوزن 
 المرجح

القوة 
 النسبية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيارى

مجموع  الترتيب
 األوزان

الوزن 
 المرجح

القوة 
 لنسبيةا

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيارى

 الترتيب

المعرفةةةة بةةةاللوائو نال ةةةوانين  7

المنظمةةةةةةة لعمةةةةةةل الرائةةةةةةدات 

 االجتماعيات.

31 7551 1854 0545 0500 6 53 7852 1252 0512 7552 6 2545 

المعرفةةةةةة بأسةةةةةالي  نأنةةةةةواع  0

 التسجيل.

38 7652 82 0532 0537 5 55 7854 1751 0515 7536 5 2545 

المعرفةةةةة بالمصةةةةادر الماليةةةةة  4

المتاحةةةةةةةةة داخةةةةةةةةل نخةةةةةةةةارج 

 المؤسسة.

32 7454 6651 0522 0524 72 50 7154 8651 0562 2541 8 2562 

معرفة عن قيادات نمؤسسةات  3

 المجتمع المحلي .

31 7551 1854 0545 0501 6 54 7151 8854 0565 7577 1 2542 
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 العبارة م
 التغير القياس البعدى القياس القبلي

مجموع 
 األوزان

الوزن 
 المرجح

القوة 
 النسبية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيارى

مجموع  الترتيب
 األوزان

الوزن 
 المرجح

القوة 
 لنسبيةا

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيارى

 الترتيب

معرفة عن كيفية إقامةة عالقةة  5

 مهنية سليمة.

34 7354 1751 0575 0584 1 56 7851 1454 0582 2566 3 2565 

معرفةةةة عةةةن وعيعةةةة نعةةةادات  6

نت اليةةةةةةةد المجتمةةةةةةةع نأهةةةةةةةم 

 مشكالته.

53 7852 1252 0512 0581 4 51 7152 1552 0585 0500 4 2575 

معرفةةة عةةن الصةةحة اإلنجابيةةة  1

 للمرأة نوعيعة جسمها.

58 7154 1651 0512 4565 7 62 0252 72252 4522 4570 7 2572 

الةةةةةدنر الفعلةةةةةي نمسةةةةةئوليات  8

 الرائدات االجتماعيات.

56 7851 1454 0582 4570 0 58 7154 1651 0512 0564 0 2572 

المعرفةةةةة بنوعيةةةةة المشةةةةكالت  1

 األسرية.

41 7452 6552 7515 2511 77 36 7554 1651 0542 2538 77 2545 

 2502 73 2538 0572 1252 7352 30 70 2538 7512 6454 7051 48 المعرفة بالتكنولوجيا الحديثة 72
المعرفةةةةةةة بكيفيةةةةةةة اسةةةةةةت دام  77

 نسائل التواصل االجتماعي.

35 7552 1552 0505 7551 1 52 7651 8454 0552 2517 1 2505 

المعرفة بالشائعات نخطورتها  70

 على المجتمع.

33 7351 1454 0502 2566 8 31 7654 8751 0535 7530 72 2525 

 2552 74 2566 0502 1454 7351 33 73 2511 7512 5651 7754 43لمعرفةةةةةةة بال ةةةةةةدمات التةةةةةةى ا 74
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 العبارة م
 التغير القياس البعدى القياس القبلي

مجموع 
 األوزان

الوزن 
 المرجح

القوة 
 النسبية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيارى

مجموع  الترتيب
 األوزان

الوزن 
 المرجح

القوة 
 لنسبيةا

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيارى

 الترتيب

ي ةةدمها الصةةندنق االجتمةةاعي 

 للمرأة المعيلة.

 2575 77 2511 0542 1651 7554 36 1 2538 0575 1751 7354 34 المعرفة بمصادر تلوث العيئة. 73
المعرفةةةة بكيفيةةةة تطعيةةة  نظةةةم  75

 عية.جودة ال دمات االجتما

48 7051 6454 7512 2511 70 30 7352 1252 0572 2546 73 2502 

المعرفةةةةة بةةةةالعرامف الم تلفةةةةة  76

 داخل الوحدة االجتماعية.

50 7154 8651 4570 0524 3 58 7154 1651 0512 0562 0 2542 

المعرفةةة بكيفيةةة تنفيةةط ال طةةط  71

 ننضع حلول بديلة.

45 7751 5854 7515 7508 74 35 7552 1552 0505 2517 70 255 

  7542 0555 85  861 7582 0503 1356  167 المجموع

 5752 3358 المتوسط المرجح
 %8552 %1356 القوة النسبية للبعد
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ـــــين النســـــب المئويـــــة  ـــــاول الفـــــرق ب تشـــــير بيانـــــات الجـــــدول الســـــابق والـــــذي يتن
ول والخــــاص فــــي القيــــاس القبلــــي والبعــــدى فــــي البعــــد األ الدراســــةالســــتجابات مجتمــــع 

الررررأكم اكتاررررابرا لتارررروه  اللاا المر رررر  لل ا رررردات يررررة مع فجوانرررر  الالبمتغيرررر  

( والقـــوة 4488إلـــى أن المتوســـط الحســـابي المـــرجح فـــي القيـــاس القبلـــي ) االجتماعيرررات
(، وكمـــا يتضـــح مـــن الجـــدول الســـابق أن متوســـط اســـتجابات %7486النســـبية للبعـــد )

 نســـبة الموافقـــة علـــى البعـــدأن ا يشـــير إلـــى ( درجـــة، بمـــ2824مجتمـــع البحـــث قـــد بلـــل )
(، وبــذلك يمكــن 2833، حيــث يقــع فــي فئــة المتوســطات الفارقــة )األقــل مــن متوســطة 

علـى البعـد متوسـطة، ولقـد  التأكيد على أن هذه االستجابات تتركز حول خيار الموافقة
 زادت تلـــك الدرجـــة بعـــد اســـتخدام البرنـــامج التـــدريبي، حيـــث أصـــبح المتوســـط الحســـابي

( كما يتضح مـن الجـدول %85( والقوة النسبية للبعد )51المرجح في القياس البعدى )
( ، بمـا يشـير 2855السابق أن متوسط استجابات مجتمع الدراسة قد بلل درجـة قـدرها )

إلــى ارتفــاع نســبة الموافقــة علــى البعــد وتحقيقــه، حيــث يقــع فــي فئــة المتوســطات الفارقــة 
لتأكيـد علـى أن هـذه االسـتجابات تتركـز حـول خيـار ( وبـذلك يمكـن ا3إلـى  2833من )

 الموافقة على البعد.
وبددالنظر إلددى عبددارات البعددد األول فددي القيدداس القبلددي نجددد أن العبددارات يمكددن 

 ترتيبها على النحو التالي: 
معرفةةع  ةةةح  اإلةةاع   للمرأةةع ا مةةةر   ( التــى مفادهــا )7جــاءت العبــارة رقــم ) -1

ـــــب األولوطرأعةةةةةع ل ةةةةةم م ـــــي الترتي ـــــوزن مـــــرجح ) ( ف ـــــوة نســـــبية 1983ب ( وق
 (.  289( ومتوسط حسابى )9687%)
 اةوور  اعع ةو وم ةيواأمل  ار يةو ل ( التـى مفادهـا )8جاءت العبارة رقم ) - 2

( وقـــــوة نســـــبية 1887( ، فـــــي الترتيـــــب الثـــــاني بـــــوزن مـــــرجح ) اللتمم أةةةةةمل
 (.288( ومتوسط حسابى )9383%)
 ةح طرأعةع و ةمو ل وتيماأةو  معرفةع( التـى مفادهـا )6جاءت العبارة رقم ) - 3

( وقـوة نسـبية 18( ، في الترتيب الثالث بوزن مرجح ) املتمع و هم مشكالته
 (.287( ومتوسط حسابى )91%)
 امعرفةةع رةةمارر مم  امةت عةةع و ةةة  ( التـى مفادهــا )16جـاءت العبـارة رقــم ) - 4

( وقــوة نســبية 1783( ، فــي الترتيــب الرابــع بــوزن مــرجح ) اواةةو   اللتمم أةةع
 (.286( ومتوسط حسابى )8687%)



 جامعة الفيوم   -لخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية مجلة كلية ا

 

 85 

 العدد التاسع عشر

( ،  امعرفع رأ ماأب و لو ع  ات لأ ( التى مفادهـا )2جاءت العبارة رقم ) - 5
( ومتوســـــط %81( وقـــــوة نســـــبية )16فـــــي الترتيـــــب الخـــــامس بـــــوزن مـــــرجح )

 (.284حسابى )
 امعرفع رةما و ي  و ايةو لأح  املةمةع ( التى مفادهـا )1جاءت العبارة رقم ) - 6

معرفةع ( والتـى مفادهـا )4(، وكـذلك العبـارة رقـم)مم أةملاعم   ار يو ل  اللت

( فـي الترتيـب السـادس  بـوزن مـرجح  ح قأمو ل ومؤ  مل  املتمع  اما و
 (.2835( ومتوسط حسابى )%7883( وقوة نسبية )1587)
 امعرفةةع ركأعأةةع   ةةتةو م و ةةمي  ( التــى مفادهــا )11جــاءت العبــارة رقــم ) - 7

( وقــوة نســبية 15ب الســابع بــوزن مــرجح )( ، فــي الترتيــ اتو إلةة   اللتمةةم و
 (.2825( ومتوسط حسابى )75%)
 امعرفةةع رماشةةميعمل وةطورت ةةم ( التــى مفادهــا )12جــاءت العبــارة رقــم ) - 8

( وقــــوة نســــبية 1487( ، فــــي الترتيــــب الثــــامن بــــوزن مــــرجح )  ةةةةم  املتمةةةةع
 (.282( ومتوسط حسابى )7383%)
 ح كأعأع إقممع  القةع م لأةع  معرفع( التى مفادهـا )5جاءت العبارة رقم ) - 9

 امعرفةةةع رمإلةةةمور ت ةةةو  ( والتــى مفادهـــا )14(، وكـــذلك العبــارة رقـــم) ةة أمع

( %7187( وقـــوة نســـبية )1483( فـــي الترتيـــب التاســـع  بـــوزن مـــرجح ) ارأيةةةع
 (.2815ومتوسط حسابى )

 امعرفةةع رمامإلةةمور  امماأةةع  امتماةةع ( التــى مفادهـا )3جـاءت العبــارة رقــم ) - 11

( وقـــوة 1383( فـــي الترتيــب العاشـــر بــوزن مـــرجح ) امؤ  ةةةعو ةةةة  وةةةةمر  
 (.2( ومتوسط حسابى )%6687نسبية )

(  امعرفع رلو أع  امشكالل  أل ةرأع( التى مفادها )9جاءت العبارة رقم ) - 11
( ومتوســط %65( وقـوة نسـبية )13فـي الترتيـب الحـادى عشـر بـوزن مـرجح )

 (.1895حسابى )
(،  امعرفةةع رماتكلواولأةةم  ااوأ ةةعادهــا )( التــى مف11جــاءت العبــارة رقــم ) - 12

 امعرفةةع ركأعأةةع تطرأةةج لةةةم لةةوو  ( والتــى مفادهــا )15وكــذلك العبــارة رقــم)

( وقــوة 1287( فــي الترتيــب الثــانى عشــر بــوزن مــرجح ) اةةةوممل  اللتمم أةةع
 (.189( ومتوسط حسابى )%6383نسبية )

أةةةل  اةطةةةط  امعرفةةةع ركأعأةةةع تلع( التـــى مفادهـــا )17جـــاءت العبـــارة رقـــم ) - 13

( وقــوة 1187( فــي الترتيــب الثالــث عشــر بــوزن مــرجح )ووضةةع ا ةةو  روأ ةةع
 (.1875( ومتوسط حسابى )%5883نسبية )
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 امعرفةةع رماةةةوممل  اتةةم أيةةوم م ( التــى مفادهــا )13جــاءت العبــارة رقــم ) - 14

( فـــي الترتيـــب األخيـــر بـــوزن مـــرجح  اإلةةةلووال  اللتمةةةم و ا مةةةر    امعأ ةةةع
 (.187( ومتوسط حسابى )%5687( وقوة نسبية )1183)

وبعد استخدام البرنامج التدريبي نجد أنه قد تحقق صدق الفـرض الفرعـي األول  
بعــــد علــــى و)توجــــد فــــروق ذات داللــــة معنويــــة بــــين متوســــط درجــــات مجتمــــع الدراســــة 

قبـــل وبعـــد اســـتخدام جتماعيـــات رائـــدات األاألداء المهنـــي لل الجوانـــب المعرفيـــة لتطـــوير
ات(، فقــد االجتماعيــرائــدات النظريــة لــدى ال يــةالمعرفالجوانــب زيــادة البرنــامج التــدريبي و 

(، كمــا يتضــح %85( والقــوة النســبية )51جــاء المتوســط المــرجح فــي القيــاس البعــدي )
( 2855من الجدول السابق أن متوسط استجابات مجتمـع البحـث قـد بلـل درجـة قـدرها )

وتحقيقــه، حيــث يقــع فــي فئــة درجــة، بمــا يشــير إلــى ارتفــاع نســبة الموافقــة علــى البعــد 
(، وبــــــذلك يمكـــــــن التأكيــــــد علـــــــى أن هـــــــذه 3إلـــــــى  2833المتوســــــطات الفارقـــــــة مــــــن )

 االستجابات تتركز حول خيار الموافقة على البعد.
وبالتـالي فقــد تغيــر ترتيــب غالبيــة العبــارات فـي القيــاس البعــدى عنــه فــي القيــاس  

بة وقــــوة التــــأثير جــــاءت القبلــــي فنجــــد أن ترتيــــب العبــــارات مــــن حيــــث درجــــة االســــتجا
 كالتالي: 

معرفةةع  ةةح  اإلةةاع   للمرأةةع ا مةةر   ( التــى مفادهــا )7جــاءت العبــارة رقــم ) - 1

( %111( وقـوة نســبية )21( فـي الترتيـب األول بــوزن مـرجح )وطرأعةع ل ةةم م
 (.  3ومتوسط حسابى )

 اةةوور  اعع ةةو وم ةةيواأمل  ار يةةو ل ( التــى مفادهــا )8جــاءت العبــارة رقــم ) - 2

 امعرفةةةع رةةةمارر مم ( والتـــى مفادهـــا )16(، وكـــذلك العبـــارة رقـــم )م أةةةمل اللتم

( 1983( ، فـي الترتيـب الثـاني بـوزن مـرجح ) امةت عع و ة   اواو   اللتمم أع
 (.289( ومتوسط حسابى )%9687وقوة نسبية )

معرفةةع  ةةح طرأعةةع و ةةمو ل وتيماأةةو ( التــى مفادهــا )6جــاءت العبــارة رقــم ) - 3

( وقـوة نسـبية 19( ، فـي الترتيـب الثالـث بـوزن مـرجح )ه املتمع و هةم مشةكالت
 (.2885( ومتوسط حسابى )95%)
معرفةع  ةح كأعأةع إقممةع  القةع م لأةع ( التـى مفادهـا )5جاءت العبارة رقـم ) - 4

ــــع بــــوزن مــــرجح ) ةةةة أمع ( %9383( وقــــوة نســــبية )1887(، فــــي الترتيــــب الراب
 (.288ومتوسط حسابى )

( ،  امعرفةع رأ ةماأب و لةو ع  ات ةلأ فادهـا )( التـى م2جاءت العبارة رقـم ) - 5
( ومتوســـط %9187( وقـــوة نســـبية )1883فـــي الترتيـــب الخـــامس بـــوزن مـــرجح )

 (.2875حسابى )
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 امعرفةةع رةةما و ي  و ايةةو لأح  املةمةةع ( التــى مفادهــا )1جــاءت العبــارة رقــم ) - 6

( وقـوة 18(، فـي الترتيـب السـادس  بـوزن مـرجح )اعم   ار يةو ل  اللتمم أةمل
 (.287( ومتوسط حسابى )%91بية )نس

ـــارة رقـــم ) - 7 معرفةةةع  ةةةح قأةةةمو ل ومؤ  ةةةمل ( والتـــى مفادهـــا )4جـــاءت العب

( وقـــوة نســـبية 1787( ، فـــي الترتيـــب الســـابع بـــوزن مـــرجح ) املتمةةةع  اما ةةةو
 (.2865( ومتوسط حسابى )8883%)
 امعرفةةع رمامإلةةمور  امماأةةع  امتماةةع ( والتــى مفادهــا )3جــاءت العبــارة رقــم ) - 8

( وقـــوة 1783( ، فـــي الترتيـــب الثـــامن بـــوزن مـــرجح )ةةةة  وةةةةمر   امؤ  ةةةعو 
 (.286( ومتوسط حسابى )%8687نسبية )

 امعرفةةةع ركأعأةةةع   ةةةتةو م و ةةةمي  ( التـــى مفادهـــا )11جـــاءت العبـــارة رقـــم ) - 9

( وقـوة نســبية 1687(، فـي الترتيــب التاسـع  بـوزن مــرجح ) اتو إلة   اللتمةةم و
 (.285( ومتوسط حسابى )8383%)
 امعرفع رماشةميعمل وةطورت ةم   ةم ( التى مفادها )12جاءت العبارة رقم ) - 11

( %8187( وقــوة نســبية )1683( ، فــي الترتيــب العاشــر بــوزن مــرجح ) املتمةةع
 (.2845ومتوسط حسابى )

( ،  امعرفع رلو أع  امشكالل  أل ةرأع( التى مفادها )9جاءت العبارة رقم ) - 11
( ، فـي  امعرفةع رمإلةمور ت ةو   ارأيةعدهـا )( والتـى مفا14وكذلك العبـارة رقـم )

( ومتوســط %7687( وقــوة نســبية )1583الترتيــب الحــادى عشــر بــوزن مــرجح )
 (.283حسابى )

 امعرفع ركأعأع تلعأةل  اةطةط ووضةع ( التى مفادهـا )17جاءت العبارة رقم ) - 12

( وقــــوة نســــبية 15( ، فــــي الترتيــــب الثــــانى عشــــر بــــوزن مــــرجح )ا ةةةةو  روأ ةةةةع
 (.2825حسابى ) ( ومتوسط75%)
 امعرفةةةع رماةةةةوممل  اتةةةم أيةةةوم م ( التـــى مفادهـــا )13جـــاءت العبـــارة رقـــم ) - 13

( ، فـي الترتيـب الثالـث عشـر بـوزن مـرجح  اإللووال  اللتمم و ا مر    امعأ ةع
 (.282( ومتوسط حسابى )%7383( وقوة نسبية )1487)
(، وأ ةةةع امعرفةةةع رماتكلواولأةةةم  اا( التـــى مفادهـــا )11جـــاءت العبـــارة رقـــم ) - 14

 امعرفةةع ركأعأةةةع تطرأةةج لةةةةم لةةةوو  ( والتـــى مفادهــا  )15وكــذلك العبــارة رقــم)

( وقــوة نســبية 14( ، فــي الترتيــب األخيــر بــوزن مــرجح ) اةةةوممل  اللتمم أةةع
 (.281( ومتوسط حسابى )71%)
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وبمقارنة النتائج في هذا البعد قبل استخدام البرنـامج التـدريبي وبعـده يتضـح ارتفـاع 
( إلـــى %74( والقـــوة النســـبية مـــن )51( إلـــى )4488ابي المـــرجح مـــن )المتوســـط الحســـ

 (  2855( إلى )2824( والوسط الحسابي من )85%)
للم ارنة بين قيمة متوسط  الفرنق ن )ت( المحسوبة ( يوضو 50جدنل )

فى ال ياسين ال على نالععدى لمتغير  متوسط درجات أفراد عينة الدراسة

المهنى للرائدات   ابها لتطوير اآلداءالجوان  المعرفية الالزم أكتس

 االجتماعيات

 (02)ن =                                                                
المتوسط  العدد القياس

 الحسابى 
األنحراف 
 المعيارى

متوسط 
 الفروق

درجات 
 الحرية 

 ت"’قيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 6502 7582 33582 02 القبلى
 

71 
 

8571 2527 
 7542 57522 02 البعدى

( والــــــذي يوضــــــح قيمــــــة متوســــــط الفــــــروق و)ت( 14تشــــــير بيانــــــات الجــــــدول )
جوانر  البمتغي  المحسوبة بين القياس القبلي والبعدي للفرض الفرعي األول والخـاص 

قبــل وبعــد  الررأكم اكتاررابرا لتارروه  اللاا المر رر  لل ا رردات االجتماعيرراتيررة مع فال
القياس القبلـي والبعـدى علـى ، حيث بلل متوسط الفروق بين م البرنامج التدريبياستخدا
الرررررأكم اكتارررررابرا لتاررررروه  اللاا المر ررررر  لل ا ررررردات يرررررة مع فجوانررررر  الال مقيـــــاس

( أي بدرجـــة ثقـــة تصـــل 1811(، وهـــذا الفـــرق دال إحصـــائيًا عنـــد )682) االجتماعيرررات
وهــــي أكبــــر مــــن نظريتهــــا  (8817(، حيــــث بلغــــت قيمــــة )ت( المحســــوبة )%99إلــــى )

 (، تلك الفروق تعود إلى استخدام البرنامج التدريبي.1811الجدولية عند )
وبالتـــالي أثبتـــت الدراســـة قبـــول الفـــرض الفرعـــي األول وهـــو )توجـــد فـــروق ذات 

يرررة مع فجوانررر  الالداللــة معنويــة بــين متوســـط درجــات مجتمــع الدراســـة علــى مقيــاس 

قبـــل وبعـــد اســـتخدام  لمر ررر  لل ا ررردات االجتماعيررراتالرررأكم اكتارررابرا لتاررروه  اللاا ا
 البرنامج التدريبي وزيادة الجوانب المعرفية النظرية لدى الرائدات االجتماعيات(.
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 (:  مهارات المهنيةالبالنتائج الخاصة بالفرض الفرعي األول للدراسة )المتعلق  -ب
قبل وبعد جتماعيات رائدات األاسة على مقياس معدل األداء المهني لل)توجد فروق ذات داللة معنوية بين متوسط درجات مجتمع الدر  

 (.اتاالجتماعيرائدات لدى ال المهنية  ل ام مراستخدام البرنامج التدريبي وزيادة 
 اتالالزم أكتسابها لتطوير اآلداء المهنى للرائدات االجتماعي ات المهنيةالمهارعلى متغير المبحوثين  استجاباتيوضح ( 75جدول )

 (02)ن =                                                                                                                      

 العبارة م
 التغير القياس البعدى القياس القبلي

مجموع 
 األوزان

الوزن 
 المرجح

القوة 
 النسبية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيارى

مجموع  تيبالتر 
 األوزان

الوزن 
 المرجح

القوة 
 النسبية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيارى

 الترتيب

كيفيةةة إقامةةة عالقةةة مهنيةةة  7

 مع سكان المجتمع المحلي.

35 7552 1552 0505 0584 5 56 7851 1454 0582 2511 4 2555 

ال ةةدرة علةةى إجةةراء حل ةةات  0

ن ةةةةةةةةةةةةةةةةا  ننةةةةةةةةةةةةةةةةدنات 

 نمحاضرات.

54 7151 8854 0512 4570 0 58 7154 1651 0512 0572 7 2502 

ال ةةةةةةةدرة علةةةةةةةى اإلقنةةةةةةةاع  4

 نالمناقشة نالحوار.

52 7651 8454 0552 0558 4 55 7854 1751 0515 7513 3 2505 

اقتةةةةراا أسةةةةالي  متطةةةةورة  3

 للمشكالت األسرية.

30 7352 1252 0572 0524 1 50 7154 8651 0562 7540 6 2552 

الحةةةةرى علةةةةى األسةةةةلوب  5

 لعلمي في إجراء العحوث.ا

43 7754 5651 7512 7551 72 38 7652 8252 0532 7531 1 2512 
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 العبارة م
 التغير القياس البعدى القياس القبلي

مجموع 
 األوزان

الوزن 
 المرجح

القوة 
 النسبية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيارى

مجموع  تيبالتر 
 األوزان

الوزن 
 المرجح

القوة 
 النسبية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيارى

 الترتيب

المسةةةةةاعدة علةةةةةى تحديةةةةةد  6

ال ةةةةةةدمات نالمشةةةةةةرنعات 

 المناسعة للمجتمع المحلي.

41 7452 6552 7515 2511 8 36 7554 1651 0542 2538 72 2545 

ال درة على إقامةة العالقةات  1

 االجتماعية.

56 7851 1454 0582 0581 7 51 7152 1552 0585 0564 0 2525 

ال درة علةى إعةداد الت ةارير  8

 اإلحصائية ال اصة

30 7352 1252 0572 2514 1 33 7351 1454 0502 2538 70 2572 

ال ةةةةةةدرة علةةةةةةى اسةةةةةةت دام  1

 التكنولوجيا الحديثة.

41 7452 6552 7515 2566 8 34 7354 1751 0575 2538 74 2502 

اإلنصةةةةةةات  المهةةةةةةارة فةةةةةةي 72

 لآلخرين.

54 7151 8854 0565 0584 0 56 7851 1454 0582 0501 4 2575 

المهةةةةةةارة فةةةةةةي المحاد ةةةةةةة  77

 نإدارة الحوار.

52 7651 8454 0552 0544 4 53 7852 1252 0512 7513 5 2502 

المهةةةةةارة فةةةةةي االسةةةةةت دام  70

األمثل إلمكانيات المؤسسةة 

 نالمجتمع.

46 7052 6252 7582 2511 1 35 7552 1552 0505 2566 77 2535 

 2535 6 2511 0562 8651 7154 50 6 0524 0575 1751 7354 34المهةةةةةارة فةةةةةي المالحظةةةةةة  74
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 العبارة م
 التغير القياس البعدى القياس القبلي

مجموع 
 األوزان

الوزن 
 المرجح

القوة 
 النسبية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيارى

مجموع  تيبالتر 
 األوزان

الوزن 
 المرجح

القوة 
 النسبية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيارى

 الترتيب

 نردند األفعال.

مهةةةارة جمةةةع العيانةةةات مةةةن  73

 مصادرها الم تلفة.

34 7354 1751 0575 0581 6 51 7152 1552 0585 7577 0 2512 

التنسةةي  الةةدائم بةةين دنر   75

ريةةةة  العمةةةةل فةةةةي نأدنار ف

 الوحدة االجتماعية

30 7352 1252 0572 7530 1 31 7654 8751 0535 2511 8 2545 

ال ةةةةةدرة علةةةةةى المالحظةةةةةة  76

الجيةةةةةةةدة لكافةةةةةةةة أنسةةةةةةةاق 

 التعامل.

36 7554 1651 0542 7513 3 52 7651 8454 0552 7502 1 2502 

  7542 0551 8551  800 0522 0504 1354  174 المجموع
 57532 33562 مرجحالمتوسط ال

 %8551 %1354 القوة النسبية للبعد
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والذي يتناول الفرق بين النسب المئوية السـتجابات ( 15)تشير بيانات الجدول 
ات المرراربمتغير  مجتمع الدراسة في القياس القبلي والبعدى في البعد الثاني والخاص 

إلـى أن المتوسـط  الجتماعيراتالأكم اكتاابرا لتاوه  اللاا المر   لل ا دات ا المر ية
(، كمـــا %7483( والقـــوة النســـبية للبعـــد )4486الحســـابي المـــرجح فـــي القيـــاس القبلـــي )

( 2823يتضـــح مـــن الجـــدول الســـابق أن متوســـط اســـتجابات مجتمـــع البحـــث قـــد بلـــل )
، حيـث يقـع فـي فئـة كانـت متوسـطة نسـبة الموافقـة علـى البعـد أندرجة، بما يشير إلـى 
(، وبـــــذلك يمكـــــن التأكيـــــد علـــــى أن هـــــذه 2832مـــــن )األقـــــل مـــــن  المتوســـــطات الفارقـــــة

، ولقد زادت تلك الدرجـة بعـد متوسطة االستجابات تتركز حول خيار الموافقةعلى البعد
اســــتخدام البرنــــامج التــــدريبي، حيــــث أصــــبح المتوســــط الحســــابي المــــرجح فــــي القيــــاس 

دول الســابق أن (، كمــا يتضــح مــن الجــ%8587( والقــوة النســبية للبعــد )5184البعــدى )
( ، بمـا يشـير إلـى ارتفـاع نسـبة 2857متوسط استجابات مجتمع الدراسة قد بلل درجة )

إلــى  2833الموافقــة علــى البعــد وتحقيقــه، حيــث يقــع فــي فئــة المتوســطات الفارقــة مــن )
( وبــذلك يمكـــن التأكيــد علـــى أن هـــذه االســتجابات تتركـــز حـــول خيــار الموافقـــة علـــى 3

 البعد.
ارات البعد الثاني في القياس القبلي نجد أن العبارات يمكن ترتيبهـا وبالنظر إلى عب
 على النحو التالي: 

(، القرردرع علرر  ة امررة العأ ررات االجتماعيررة( التــى مفادهــا )7جــاءت العبــارة رقــم ) -1
( ومتوسـط حسـابى %9383( وقـوة نسـبية )1887بوزن مرجح )في الترتيب األول 

(288.) 
القرردرع علرر  ةجرر اا نلقررات نقررا  ونرردوات مفادهــا )( التــى 2وتــأتي العبــارة رقــم ) -2

المرررارع فررن اتن ررات ( والتــى مفادهــا )11(، وكــذلك العبــارة رقــم )ومحاضرر ات

( %8883( وقــــوة نســــبية )1787بــــوزن مــــرجح )فــــي الترتيــــب الثــــاني  (،لآلخرررر ه 
 (.287ومتوسط حسابى )

(، والحرروار القرردرع علرر  ات  رران والم ا  ررة( التــى مفادهــا )3جـاءت العبــارة رقــم ) -3
(، المرررارع فررن المحالإررة وةلارع الحرروار( والتــى مفادهــا )11وكــذلك العبــارة رقــم )
( ومتوسط حسـابى %8383( وقوة نسبية )1687بوزن مرجح )في الترتيب الثالث 

(285.) 
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القدرع عل  المأنظرة الجيردع لفافرة انارا  ( التى مفادهـا )16وتأتي العبارة رقم ) -4

 (%7687( وقـــــوة نســـــبية )1583رابـــــع بــــوزن مـــــرجح )(، فــــي الترتيـــــب الالتعامررررر 
 (.283ومتوسط حسابى )

كيفية ة امة عأ رة مر يرة مرك سرفام المجتمرك ( التى مفادها )1وتأتي العبارة رقم ) -5

ومتوسـط  (%75( وقـوة نسـبية )15(، في الترتيب الخـامس بـوزن مـرجح )المحلن
 (.2825حسابى )

(، رع فررن المأنظررة ورلول الفعررا المرررا( التــى مفادهــا )13جــاءت العبــارة رقــم ) -6
مررررارع جمرررك البيانرررات مررر  م رررالر ا ( والتـــى مفادهـــا )14وكــذلك العبـــارة رقـــم )

 (%7187( وقـــوة نســـبية )1483(، فـــي الترتيـــب الســـادس بـــوزن مـــرجح )المختلفرررة
 (.2815ومتوسط حسابى )

ا ترررر اا اسررررالي  متاررررورع للم ررررفأت ( التــــى مفادهــــا )4وتــــأتي العبــــارة رقــــم ) -7

القرردرع علرر  ةعرردال التقرراره  ( والتــى مفادهــا )8(، وكــذلك العبــارة رقــم )السرر هة

الت ايق الردا   بري  ( والتى مفادها )15وكذلك العبارة رقم ) (،اتن ا ية الخاصة

(، فــي الترتيــب الســابع بــوزن لوري والوار ف هررق العمرر  فررن الونرردع االجتماعيررة
 (.281ومتوسط حسابى ) (%71( وقوة نسبية )14مرجح )

المارررررراعدع علرررررر  تحدهررررررد الخرررررردمات ( التــــــى مفادهــــــا )6وتــــــأتي العبــــــارة رقــــــم ) -8

( والتـى مفادهـا 9(، وكـذلك العبـارة رقـم )والم  وعات الم اسربة للمجتمرك المحلرن
بــوزن مــرجح  مناثــ(، فــي الترتيــب الالقرردرع علرر  اسررتخدام التف ولوجيررا الحده ررة)
 (.1895ومتوسط حسابى ) (%65( وقوة نسبية )13)

المرررارع فررن االسررتخدام الم رر  تمفانيررات ( التــى مفادهــا )12بــارة رقــم )وتــأتي الع -9

ــــب الالمؤساررررة والمجتمررررك ( وقــــوة نســــبية 12ســــع بــــوزن مــــرجح )تا(، فــــي الترتي
 (.188ومتوسط حسابى ) (61%)

الحرر ع علرر  السررلوم العلمررن فررن ( التــى مفادهــا )5وتــأتي العبــارة رقــم ) -11

( وقـــــوة نســـــبية 1183زن مـــــرجح )بـــــو  عاشـــــر(، فـــــي الترتيـــــب الةجررررر اا البحررررروث
 (.187ومتوسط حسابى ) (5687%)

وبعـــد اســـتخدام البرنـــامج التـــدريبي نجـــد أنـــه قـــد تحقـــق صـــدق الفـــرض الفرعـــي 
الثـاني وهــو )توجـد فــروق ذات داللـة معنويــة بــين متوسـط درجــات مجتمـع البحــث علــى 

 ت االجتماعيراتالأكم اكتاابرا لتاوه  اللاا المر ر  لل ا ردا ات المر يةالمرارمتغي  
(، لتارروه  اللاا المر رر  لل ا رردات االجتماعيرراتقبـل وبعــد اســتخدام البرنــامج التـدريبي 
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(، كمـا %8587( والقـوة النسـبية )5184فقد جاء المتوسط المرجح في القيـاس البعـدي )
يتضــح مــن الجــدول الســابق أن متوســط اســتجابات مجتمــع البحــث قــد بلــل درجــة قــدرها 

شير إلى ارتفاع نسبة الموافقة على البعد وتحقيقه، حيـث يقـع فـي ( درجة، بما ي2857)
(، وبــــذلك يمكــــن التأكيــــد علــــى أن هــــذه 3إلــــى  2833فئــــة المتوســــطات الفارقــــة مــــن )

 االستجابات تتركز حول خيار الموافقة على البعد.
عنــه فــي القيــاس القبلــي  ىوبالتــالي فقــد تغيــر ترتيــب العبــارات فــي القيــاس البعــد 

 تيب العبارات من حيث درجة االستجابة وقوة التأثير جاءت كالتالي: فنجد أن تر 
 ايور    م إلةر   ا يةمل ليةمن ولةوو ل ( التى مفادهـا )2جاءت العبارة رقم ) - 1

 (%9687( وقـــوة نســـبية )1983(، فـــي الترتيـــب األول بـــوزن مـــرجح )ومامضةةةر ل
 (.289ومتوسط حسابى )

(، ايةور    ةم إقممةع  اعالقةمل  اللتمم أةع ( التـى مفادهـا )7وتأتي العبارة رقم ) - 2
م ةةةمر  لمةةةع  ارأملةةةمل مةةةح مإلةةةمورهم ( والتـــى مفادهـــا )14وكـــذلك العبـــارة رقـــم )

ومتوســط  (%95( وقــوة نســبية )19فــي الترتيــب الثــاني بــوزن مــرجح ) (، امةت عةةع
 (.2885حسابى )

كيفيرررة ة امرررة عأ رررة مر يرررة مرررك سرررفام ( التـــى مفادهـــا )1جـــاءت العبـــارة رقـــم ) - 3

المررارع فرن اتن رات ( والتـى مفادهـا )11(، وكـذلك العبـارة رقـم )لمجتمك المحلنا

ــــث بــــوزن مــــرجح )لآلخرررر ه   (%9383( وقــــوة نســــبية )1887(، فــــي الترتيــــب الثال
 (.288ومتوسط حسابى )

(، القردرع علر  ات  ران والم ا  رة والحروار( التـى مفادهـا )3وتأتي العبارة رقـم ) - 4
ومتوســط حســابى  (%9187( وقــوة نســبية )1883رجح )فــي الترتيــب الرابــع بــوزن مــ

(2875.) 
(، فـي المرارع فن المحالإة وةلارع الحوار( التى مفادها )11وتأتي العبارة رقم ) - 5

 (.287ومتوسط حسابى ) (%91( وقوة نسبية )18الترتيب الخامس بوزن مرجح )
فأت ا تررر اا اسرررالي  متارررورع للم ررر( التـــى مفادهـــا )4جـــاءت العبـــارة رقـــم ) - 6

المررارع فرن المأنظرة ورلول ( والتـى مفادهـا )13(، وكـذلك العبـارة رقـم )الس هة

 (%8687( وقــــوة نســــبية )1783(، فــــي الترتيــــب الســــادس بــــوزن مــــرجح )الفعررررا 
 (.286ومتوسط حسابى )
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القدرع عل  المأنظة الجيدع لفافة انارا  ( التى مفادها )16وتأتي العبارة رقم ) - 7

 (%8383( وقـــــوة نســـــبية )1687تيـــــب الســـــابع بـــــوزن مـــــرجح )(، فـــــي التر التعامررررر 
 (.285ومتوسط حسابى )

الت ارريق الرردا   برري  لوري والوار ف هررق ( التــى مفادهــا )15وتـأتي العبــارة رقــم ) - 8

( وقــوة 1683بــوزن مــرجح ) مناثــ(، فــي الترتيــب الالعمرر  فررن الونرردع االجتماعيررة
 (.2845ومتوسط حسابى ) (%8187نسبية )

الح ع علر  السرلوم العلمرن فرن ةجر اا ( التى مفادها )5بارة رقم )وتأتي الع - 9

ومتوســط  (%81( وقــوة نســبية )16ســع بــوزن مــرجح )تا(، فــي الترتيــب الالبحرروث
 (.284حسابى )

 ام ةةةةةم و    ةةةةةم تاوأةةةةةو  اةةةةةةوممل ( التـــــى مفادهـــــا )6وتـــــأتي العبـــــارة رقـــــم ) - 11

بـــوزن مـــرجح  رعاشـــ(، فـــي الترتيـــب الو امشةةةرو مل  املم ةةةرع ا ملتمةةةع  اما ةةةو
 (.283ومتوسط حسابى ) (%7687( وقوة نسبية )1583)
 ام مر  فةو  ال ةتةو م  ألم ة   مكملأةمل ( التى مفادها )12وتأتي العبارة رقم ) - 11

 (%75( وقـوة نسـبية )15بـوزن مـرجح ) عاشر(، في الترتيب ال امؤ  ع و املتمع
 (.2825ومتوسط حسابى )

 ايةةور    ةةم إ ةةو و  اتيةةمرأر   اإلةةميأع دهــا )( التــى مفا8وتــأتي العبــارة رقــم ) - 12

 (%7383( وقــــوة نســــبية )1487بــــوزن مــــرجح ) عاشــــر(، فــــي الترتيــــب ال اةمإلةةةةع
 (.282ومتوسط حسابى )

(،  ايور    م   تةو م  اتكلواولأةم  ااوأ ةع( التى مفادها )9وتأتي العبارة رقم ) - 13
ومتوسـط حسـابى  (%7187( وقـوة نسـبية )1483بوزن مرجح ) عاشرفي الترتيب ال

(2815.) 
وبمقارنة النتائج في هذا البعد قبل استخدام البرنـامج التـدريبي وبعـده يتضـح ارتفـاع 

( %7483( والقــوة النســبية مــن )5184( إلــى )4486المتوســط الحســابي المــرجح مــن )
 (  2857( إلى )2823( والمتوسط الحسابي من )%8587إلى )
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للم ارنة بين متوسط ن )ت( المحسوبة قيمة متوسط  الفرنق ( يوضو 56جدنل )

 ات المهنيةالمهارمتغير عينة الدراسة فى ال ياسين ال على نالععدى ل درجات أفراد

 . اآلداء المهنى للرائدات االجتماعيات الالزم أكتسابها لتطوير

 (02)ن =                                                            
سط المتو  العدد القياس

 الحسابى 
األنحراف 
 المعيارى

متوسط 
 الفروق

درجات 
 الحرية 

 ت"’قيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 71 6582 7501 33562 02 القبلى
 

8531 2527 
 7513 57532 02 البعدى

والذي يوضح قيمة متوسط الفروق و)ت(  (16)تشير بيانات الجدول 
الفرعي الثاني والخاص بتنمية المحسوبة بين القياس القبلي والبعدي للفرض 

،  الأكم اكتاابرا لتاوه  اللاا المر   لل ا دات االجتماعيات ات المر يةالمرار
حيث بلل متوسط الفروق بين القياس القبلي والبعدى على مقياس معدل األداء 

( أي 1811(، وهذا الفرق دال إحصائيًا عند )688) لل ا دات االجتماعياتالمهني 
( وهي أكبر 8849(، حيث بلغت قيمة )ت( المحسوبة )%99تصل إلى ) بدرجة ثقة

 (، تلك الفروق تعود إلى استخدام البرنامج التدريبي.1811من نظريتها الجدولية عند )
وبالتالي أثبتت الدراسة قبول الفرض الفرعي الثاني وهو )توجد فروق ذات 

 ات المر يةالمرارس داللة معنوية بين متوسط درجات مجتمع الدراسة على مقيا

لتاوه  اللاا المر   لل ا دات قبل وبعد استخدام البرنامج التدريبي الأكم اكتاابرا 

 (.االجتماعيات
 النتائج الخاصة بالفرض الفرعي الثالث للدراسة:  -ج
: )توجد فروق ذات داللة معنوية بين متوسط درجات مجتمع لثالفرض الفرعى الثا 

قبل وبعد استخدام  اتاالجتماعيرائدات ل األداء المهني للالدراسة على مقياس معد
 (.اتاالجتماعيرائدات لدى ال هنىالبرنامج التدريبي وتحقيق االلتزام األخالقي والم
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 .الجوان  ال يمية الالزم أكتسابها لتطوير اآلداء المهنى للرائدات األجتماعياتعلى متغير المبحوثين  استجاباتيوضح ( 71جدول )

 02=ن

 العبارة م
 التغير القياس البعدى القياس القبلي

مجموع 
 األوزان

الوزن 
 المرجح

القوة 
 النسبية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيارى

مجموع  الترتيب
 األوزان

الوزن 
 المرجح

القوة 
 النسبية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيارى

 الترتيب

مراعةةةةاة الفةةةةرنق الفرديةةةةة  7

 لتعامل.لكافة أنساق ا

45 7751 5854 7515 2511 70 38 7652 8252 0532 7531 77 2565 

العمةةةةل علةةةةى معرفةةةةة  راء  0

المسةةةتفيدات حةةةول ال دمةةةة 

 الم دمة لهم ناحترامها.

34 7354 1751 0564 2566 1 50 7154 8651 0562 0575 8 2535 

أحةةةةةةةرى علةةةةةةةى سةةةةةةةرية  4

المعلومةةةةةات بينةةةةةي نبةةةةةين 

 أنساق التعامل.

51 7152 1552 0585 4548 0 51 7151 1854 0515 0581 0 2572 

أقةةةوم بتحصةةةيل المعلومةةةات  3

نالمعةةةةةةةةةارف المرتعطةةةةةةةةةة 

بطعيعةةةةةةةةة عملةةةةةةةةي مةةةةةةةةةن 

 مصادرها الطعيعية.

30 7352 1252 0572 4570 8 56 7851 1454 0582 2511 5 2512 

ت عل كافة العمةالء ناحتةرام  5

 كرامتهم.

36 7554 1651 0542 7551 6 52 7651 8454 0552 7532 72 2502 
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 العبارة م
 التغير القياس البعدى القياس القبلي

مجموع 
 األوزان

الوزن 
 المرجح

القوة 
 النسبية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيارى

مجموع  الترتيب
 األوزان

الوزن 
 المرجح

القوة 
 النسبية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيارى

 الترتيب

العمةل علةى تنفيةط مةا يطلة   6

 مني بدقة ن مان.

56 7851 1454 0582 4565 4 62 0252 72252 4522 0564 7 2502 

أحةرى علةةى المشةورة مةةع  1

ال عراء نالمت صصين فةي 

المشةةةةةةةةةةةكالت األسةةةةةةةةةةةرية 

 المجتمعية.

41 7054 6751 7585 0501 77 54 7151 8854 0565 2538 1 2582 

فةةةةةي  أسةةةةةاعد المسةةةةةتفيدات 8

حةةةةةدند أهةةةةةداف نن يفةةةةةة 

 الوحده األجتماعية.

58 7154 1651 0512 4570 7 51 7152 1552 0585 0581 3 -
2525 

أسةةةةةعى لتحسةةةةةين ال دمةةةةةة  1

 الم دمة بشكل مستمر.

36 7554 1651 0542 7513 6 57 7152 8552 0555 2511 1 -
2505 

المشاركة في ال يام بأبحاث  72

حول المشةكالت المجتمعيةة 

 األسرية.

37 7451 6854 0525 7520 1 35 7552 1552 0505 2517 70 2502 

ال أعةةةةةد إال بمةةةةةا أسةةةةةتطيع  77

 عمله.

51 7152 1552 0585 4548 0 51 7151 1854 0515 0581 0 2572 

 2532 4 7580 0512 1651 7154 58 5 4570 0552 8454 7651 52احتةةرام كرامةةة ن دميةةة لكةةل  70
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 العبارة م
 التغير القياس البعدى القياس القبلي

مجموع 
 األوزان

الوزن 
 المرجح

القوة 
 النسبية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيارى

مجموع  الترتيب
 األوزان

الوزن 
 المرجح

القوة 
 النسبية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيارى

 الترتيب

 من أتعامل معه.

اآلراء التةةةةى  احتةةةةرم كافةةةةة 74

 ت تلف مع رأ .

32 7454 6651 0522 2511 72 33 7351 1454 0502 2502 74 2502 

أسةةعي لت ةةديم المشةةورة كةةل  73

 من يحتاج إليها.

51 7152 1552 0585 4570 0 58 7154 1651 0512 0581 4 2525 

 2575 6 0544 0512 1252 7852 53 3 0556 0555 8552 7152 57 ال أتناقش فيما ال أعرفه. 75
أؤمةةن بالعدالةةة فةةي توزيةةع  76

ال ةةةةةدمات فةةةةةي المجتمةةةةةع 

 المحلي

58 7154 1651 0512 4570 7 58 7154 1651 0512 4570 4 - 

   7514 0561 1252  860  0552 0530 8752  113 المجموع
 5451 3853 المتوسط المرجح

 %1252 %8752 القوة النسبية للبعد
في القياس القبلي والبعدى في البعد  ذي يتناول الفرق بين النسب المئوية الستجابات مجتمع البحثتشير بيانات الجدول السابق وال

إلى أن المتوسط الحسابي المرجح في  الجوان  القيمية الأكم اكتاابرا لتاوه  اللاا المر   لل ا دات الجتماعياتالثالث والخاص بتحقيق 
( 2842(، كما يتضح من الجدول السابق أن متوسط استجابات مجتمع البحث قد بلل )%81بعد )( والقوة النسبية لل4884القياس القبلي )

(، وبذلك يمكن التأكيد على أن 2833ن نسبة الموافقة على البعد، حيث يقع في فئة المتوسطات الفارقة من )األقل من أدرجة، بما يشير إلى 
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، ولقد زادت تلك الدرجة كانت متوسطة  هذه االستجابات تتركز حول خيار الموافقةعلى البعد
بعد استخدام البرنامج التدريبي، حيث أصبح المتوسط الحسابي المرجح في القياس البعدى 

(، كما يتضح من الجدول السابق أن متوسط استجابات %91( والقوة النسبية للبعد )5389)
موافقة على البعد وتحقيقه، ( ، بما يشير إلى ارتفاع نسبة ال2869مجتمع الدراسة قد بلل درجة )

( وبذلك يمكن التأكيد على أن هذه 3إلى  2833حيث يقع في فئة المتوسطات الفارقة من )
 االستجابات تتركز حول خيار الموافقة على البعد.

وبالنظر إلى عبارات البعد الثالث في القياس القبلي نجد أن العبارات يمكن ترتيبها على 
 النحو التالي: 

اساعد الماتفيدات فن ندول ا داف ووظيفة الونده ( التى مفادها )8بارة رقم )جاءت الع -1

اؤم  بالعدالة فن توكهك الخدمات ( والتى مفادها )16(، وكذلك العبارة رقم )الجتماعية

 (%9687( وقوة نسبية )1983(، في الترتيب األول بوزن مرجح )فن المجتمك المحلن
 .(289ومتوسط حسابى )

ان ع عل  س هة المعلومات بي ن وبي  اناا  ( التى مفادها )3رة رقم )وتأتي العبا -2

(،وكذلك ال اعد ةال بما استايك عمله( والتى مفادها )11(، وكذلك العبارة رقم )التعام 
(، في الترتيب اسعن لتقده  الم ورع ك  م  هحتاج ةليرا( والتى مفادها )14العبارة رقم )

 .(2885ومتوسط حسابى ) (%95بية )( وقوة نس19الثاني بوزن مرجح )
(، في العم  عل  ت فيذ ما هال  م ن بد ة وآمام( التى مفادها )6جاءت العبارة رقم ) -3

 .(288ومتوسط حسابى ) (%9383( وقوة نسبية )1887الترتيب الثالث بوزن مرجح )
بع بوزن (، في الترتيب الراال ات ا ش فيما ال اع فه( التى مفادها )15جاءت العبارة رقم ) -4

 .(2855ومتوسط حسابى ) (%85( وقوة نسبية )17مرجح )
(، في انت ام ك امة وآلمية لف  م  اتعام  معه( التى مفادها )12جاءت العبارة رقم ) -5

 .(285ومتوسط حسابى ) (%8383( وقوة نسبية )1687الترتيب الخامس بوزن مرجح )
(،وكذلك العبارة ا وانت ام ك امتر تقب  كافة العمأ( والتى مفادها )5العبارة رقم ) جاءت -6

(، في الترتيب اسع  لتحاي  الخدمة المقدمة ب ف  ماتم ( والتى مفادها )9رقم )
 .(283ومتوسط جسابى ) (%7687( وقوة نسبية )1583بوزن مرجح ) سادسال
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العم  عل  مع فة آراا الماتفيدات نو  الخدمة ( التى مفادها )2جاءت العبارة رقم ) -7

( وقوة نسبية 1483بوزن مرجح ) سابع(، في الترتيب ال  وانت امراالمقدمة لر
 .(2815ومتوسط حسابى ) (7187%)

ا وم بتح ي  المعلومات والمعارف الم تباة ( التى مفادها )4جاءت العبارة رقم ) -8

( وقوة 14بوزن مرجح ) ثامن(، في الترتيب البابيعة عملن م  م الر ا الابيعية
 .(281ابى )ومتوسط حس (%71نسبية )

الم اركة فن القيام بأبحاث نو  الم فأت ( التى مفادها )11جاءت العبارة رقم ) -9

 (%6883( وقوة نسبية )1387بوزن مرجح ) تاسع(، في الترتيب الالمجتمعية الس هة
 .(2815ومتوسط حسابى )

(، في انت م كافة الراا الت  تختلف مك راي( التى مفادها )13جاءت العبارة رقم ) -11
 .(2ومتوسط حسابى ) (%6687( وقوة نسبية )1383بوزن مرجح ) عاشرالترتيب ال

أحرص على المشورة مع الخبراء والمتخصصين ( التى مفادها )7جاءت العبارة رقم ) -11
( 1283بوزن مرجح ) حادى عشر(، في الترتيب الفي المشكالت األسرية المجتمعية

 .(1885ومتوسط حسابى ) (%6187وقوة نسبية )
(، في مراعاة الفروق الفردية لكافة أنساق التعامل( التى مفادها )1ت العبارة رقم )جاء -12

ومتوسط حسابى  (%5883( وقوة نسبية )1187بوزن مرجح ) ثانى عشرالترتيب ال
(1875). 

وبعد استخدام البرنامج التدريبي نجد أنه قد تحقق صدق الفرض الفرعي الثالث وهو 
الجوان  القيمية بين متوسط درجات مجتمع الدراسة على مقياس  )توجد فروق ذات داللة معنوية

قبل وبعد استخدام البرنامج  الأكم اكتاابرا لتاوه  اللاا المر   لل ا دات الجتماعيات
(، فقد جاء المتوسط اتجتماعياألرائدات التدريبي وتحقيق االلتزام األخالقي والمجتمعي لدى ال

(، كما يتضح من الجدول السابق أن %91( والقوة النسبية )5389المرجح في القياس البعدي )
( درجة، بما يشير إلى ارتفاع نسبة 2869متوسط استجابات مجتمع البحث قد بلل درجة قدرها )

(، وبذلك 3إلى  2833الموافقة على البعد وتحقيقه، حيث يقع في فئة المتوسطات الفارقة من )
 تتركز حول خيار الموافقة على البعد.يمكن التأكيد على أن هذه االستجابات 

وبالتالي فقد تغير ترتيب العبارات في القياس البعدى عنه في القياس القبلي فنجد أن  
 ترتيب العبارات من حيث درجة االستجابة وقوة التأثير جاءت كالتالي: 
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ي (، فالعم  عل  ت فيذ ما هال  م ن بد ة وآمام( التى مفادها )6جاءت العبارة رقم ) -1
 .(3ومتوسط حسابى ) (%111( وقوة نسبية )21الترتيب األول بوزن مرجح )

ان ع عل  س هة المعلومات بي ن وبي  اناا  ( التى مفادها )3جاءت العبارة رقم ) -2

(، في الترتيب ال اعد ةال بما استايك عمله( والتى مفادها )11(، وكذلك العبارة رقم )التعام 
 .(2895ومتوسط حسابى ) (%9883نسبية ) ( وقوة1987الثاني بوزن مرجح )

(، وكذلك انت ام ك امة وآلمية لف  م  اتعام  معه( التى مفادها )12جاءت العبارة رقم ) -3
(، وكذلك العبارة اسعن لتقده  الم ورع ك  م  هحتاج ةليرا( والتى مفادها )14العبارة رقم )

في  ( ،ت فن المجتمك المحلناؤم  بالعدالة فن توكهك الخدما) ( ، والتى مفادها16رقم )
 .( 289ومتوسط حسابى )  (%9687( وقوة نسبية )1983الترتيب الثالث بوزن مرجح )

اساعد الماتفيدات فن ندول ا داف ووظيفة الونده ( التى مفادها )8وتأتى العبارة رقم ) -4

ومتوسط حسابى  (%95( وقوة نسبية )19(، في الترتيب الرابع بوزن مرجح )الجتماعية
(2885). 
ا وم بتح ي  المعلومات والمعارف الم تباة بابيعة ( التى مفادها )4وتأتى العبارة رقم ) -5

( وقوة نسبية 1887بوزن مرجح ) خامس(، في الترتيب العملن م  م الر ا الابيعية
 .(288ومتوسط حسابى ) (9383%)
بوزن  سادسلترتيب ال(، في اال ات ا ش فيما ال اع فه( التى مفادها )15وتأتى العبارة رقم ) -6

 .(287ومتوسط حسابى ) (%91( وقوة نسبية )18مرجح )
ان ع عل  الم ورع مك الخب اا والمتخ  ي  فن ( التى مفادها )7وتأتى العبارة رقم ) -7

( وقوة نسبية 1787بوزن مرجح ) سابع(، في الترتيب الالم فأت الس هة المجتمعية
 .(2865ومتوسط حسابى ) (8883%)
العم  عل  مع فة آراا الماتفيدات نو  الخدمة المقدمة ( التى مفادها )2بارة رقم )وتأتى الع -8

ومتوسط  (%8687( وقوة نسبية )1783بوزن مرجح ) ثامن(، في الترتيب اللر  وانت امرا
 .(286حسابى )

(، في اسع  لتحاي  الخدمة المقدمة ب ف  ماتم ( التى مفادها )9وتأتى العبارة رقم ) -9
 .(2855ومتوسط حسابى ) (%85( وقوة نسبية )17بوزن مرجح ) اسعتالترتيب ال

(، في الترتيب تقب  كافة العمأا وانت ام ك امتر ( التى مفادها )5وتأتى العبارة رقم ) -11
 .(285ومتوسط حسابى ) (%8383( وقوة نسبية )1687بوزن مرجح ) عاشرال
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(، في هة لفافة اناا  التعام م اعاع الف و  الف ل( التى مفادها )1وتأتى العبارة رقم ) -11
 .(284ومتوسط حسابى ) (%81( وقوة نسبية )16بوزن مرجح ) حادى عشرالترتيب ال

الم اركة فن القيام بأبحاث نو  الم فأت ( التى مفادها )11وتأتى العبارة رقم ) -12

 (%75( وقوة نسبية )15بوزن مرجح ) ثانى عشر(، في الترتيب الالمجتمعية الس هة
 .(2825سابى )ومتوسط ح

(، في انت م كافة الراا الت  تختلف مك راي( التى مفادها )13وتأتى العبارة رقم ) -13
 .(282ومتوسط حسابى ) (%7383( وقوة نسبية )1487بوزن مرجح ) ثالث عشرالترتيب ال

وبمقارنة النتائج في هذا البعد قبل استخدام البرنامج التدريبي وبعده يتضح ارتفاع المتوسط 
( والمتوسط %91( إلى )%81( والقوة النسبية من )5389( إلى )4884بي المرجح من )الحسا

  (2869( إلى )2842الحسابي من )
فى  للم ارنة بين متوسط درجات أفراد عينة الدراسة  T( يوضو نتائف أختعار 58جدنل )

اء المهنى اآلدالجوان  ال يمية الالزم أكتسابها لتطوير لمتغير ال ياسين ال على نالععدى 

 .للرائدات األجتماعيات
المتوسط  العدد القياس

 الحسابى 
األنحراف 
 المعيارى

متوسط 
 الفروق

درجات 
 الحرية 

قيمة 
 ت"’

مستوى 
 الداللة

 71 555 7514 3853 02 القبلى
 

5501 2527 
 0552 5451 02 البعدى

حسوبة بين والذي يوضح قيمة متوسط الفروق و)ت( الم (18)تشير بيانات الجدول 
الجوان  القيمية الأكم اكتاابرا القياس القبلي والبعدي للفرض الفرعي الثالث والخاص بتحقيق 

، حيث بلل متوسط الفروق بين القياس القبلي  لتاوه  اللاا المر   لل ا دات الجتماعيات
دال  (، وهذا الفرق585) اتجتماعياألرائدات والبعدى على مقياس معدل األداء المهني لل

(، حيث بلغت قيمة )ت( المحسوبة %99( أي بدرجة ثقة تصل إلى )1811إحصائيًا عند )
(، تلك الفروق تعود إلى استخدام البرنامج 1811رتها الجدولية عند )ي( وهي أكبر من نظ5829)

 التدريبي.
وبالتالي أثبتت الدراسة قبول الفرض الفرعي الثالث وهو )توجد فروق ذات داللة معنوية 

الجوان  القيمية الأكم اكتاابرا لتاوه  اللاا ين متوسط درجات مجتمع الدراسة على مقياس ب
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قبل وبعد استخدام البرنامج التدريبي وتحقيق االلتزام األخالقي  المر   لل ا دات الجتماعيات
 (.اتجتماعياألرائدات والمجتمعي لدى ال

 النتائج الخاصة بالفرض الرئيسي للدراسة:
ذه الدراسة من رئيسي وهو )توجد فروق ذات داللة معنوية بين متوسط درجات تنطلق ه

قبل وبعد استخدام  اتجتماعياألرائدات مجتمع الدراسة على مقياس معدل األداء المهني لل
 (اتجتماعياألرائدات البرنامج التدريبي ورفع كفاءة األداء المهني لل

 تضح من خالل الجداول التالية: كما يالرئيسى وقد أثبتت الدراسة قبول الفرض 
في  اتجتماعياألرائدات يوضح ترتيب مؤشرات معدل األداء المهني لل (71)والجدول 

 والقوة النسبية حسابىالقياس القبلي والبعدى وفقًا للمتوسط ال

 االستجابة م
 األبعاد

 القياس البعدى القياس القبلي
المتوسط 

 حسابىال
القوة 
المتوسط  تيبالتر  المستوى النسبية

 حسابىال
القوة 
 الترتيب المستوى النسبية

7 
يةةةةةة معرفجوانةةةةة  الال: الععةةةةةد األنل

الةةةةةالزم أكتسةةةةةابها لتطةةةةةوير اآلداء 

 .المهنى للرائدات االجتماعيات

 4 مرتفع 8552 0555 0 متوسط 1356 0503

0 
 الهةةةةارات المهنيةةةةةالبعددددد الثدددداني: 

الةةةةةالزم أكتسةةةةةابها لتطةةةةةوير اآلداء 

 االجتماعيات المهنى للرائدات
 0 مرتفع 8551 0551 4 متوسط 1354 0504

4 

المهنيةةةةةةة  ال ةةةةةةيمالبعددددددد الثالددددددث: 

الةالزم أكتسةابها لتطةوير  ناألخالقية

اآلداء المهنةةةةةةةةةةةةةةةةى للرائةةةةةةةةةةةةةةةةدات 

 .األجتماعيات

 7 مرتفع 1252 0561 7 متوسط 8752 0530

 - - 06251 1582 - - 00151 6512 المجموع
 - مرتفع 8651 0562 - متوسط 1656 0542 المتوسط

والذي يوضح ترتيب مؤشرات معدل األداء المهني ( 19)باستقراء بيانات الجدول 
والقوة النسبية حيث  حسابىفي القياس القبلي والبعدى وفقًا للمتوسط ال اتجتماعياألرائدات لل

يتضح أن المقياس ككل في القياس القبلي ذات مستوى متوسط، كما يتضح أن هذه االستجابات 
( وبذلك يكون 7686( والقوة النسبية )283) حسابىوزع توزيعًا إحصائيًا وفق المتوسط التت
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ألقل  1867المقياس ككل في القياس القبلي ذات مستوى )متوسط( حيث يقع في الفئة )من 
 .(2833من

في القياس  اتجتماعياألرائدات وقد جاء ترتيب أبعاد مقياس معدل األداء المهني لل
 للمتوسط المرجح والقوة النسبية على النحو التالي: القبلي وفقًا 

لجوان  القيمية الأكم اكتاابرا لتاوه  اللاا المر   ا :والذي يتضمنلث جاء البعد الثا -1

( وقوة نسبية 2842) حسابىفي الترتيب األول بمتوسط  لل ا دات الجتماعيات
ألقل من  1867) (، وبذلك يكون ذات مستوى )متوسط( حيث يقع في الفئة من81%)

2833.) 
الأكم اكتاابرا لتاوه  اللاا ية مع فجوان  الالوالذى يتضمن:  األولوجاء البعد  -2

( وقوة نسبية 2824)حسابى في الترتيب الثاني بمتوسط  المر   لل ا دات االجتماعيات
ألقل  1867(، وبذلك يكون ذات مستوى )متوسط( حيث يقع في الفئة من )7486%)

 (.2833من 
الأكم اكتاابرا لتاوه  اللاا  المرارات المر يةوالذي يتضمن:  ثانىجاء البعد الو  -3

( وقوة نسبية 2823) حسابىفي الترتيب الثالث بمتوسط  المر   لل ا دات االجتماعيات
ألقل  1867(، وبذلك يكون ذات مستوى )متوسط( حيث يقع في الفئة من )7483%)

 (.2833من 
رنامج التدريبي نجد أنه يتضح من الجدول السابق في المقياس وبعد تطبيق واستخدام الب

 (.3ألقل من  2834ككل في القياس البعدى ذات مستوى )مرتفع(، حيث يقع في الفئة )من 
في القياس البعدى لوحظ زيادة المهارات المهنية لدى الرائدات األجتماعيات وبالتالي فقد 

مؤشرات المقياس من حيث درجة بعض ترتيب مما أدى إلى تغير عنه في القياس القبلي، 
 والقوة النسبية جاءت كالتالي:حسابى االستجابة وقوة التأثير وفقًا للمتوسط ا

الو لب  ايأمأع  االزم  كت مر م اتطوأر  آلو     :والذي يتضمنلث جاء البعد الثا - 1

ة نسبية ( وقو 2869) حسابىفي الترتيب األول بمتوسط   ام لم ا ر يو ل  أللتمم أمل
ألقل من  2834( حيث يقع في الفئة من )مرتفع(، وبذلك يكون ذات مستوى )91%)
3.) 

 االزم  كت مر م اتطوأر  آلو     ام مر ل  ام لأعوالذي يتضمن:  ثانىوجاء البعد ال - 2

( وقوة نسبية 2857) حسابىبمتوسط  نىفي الترتيب الثا  ام لم ا ر يو ل  اللتمم أمل
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ألقل من  2834( حيث يقع في الفئة من )رتفعون ذات مستوى )م(، وبذلك يك8587%)
3.) 
 االزم  كت مر م اتطوأر  آلو   أع معرفلو لب  ا اوالذى يتضمن:  األولوجاء البعد  - 4

( وقوة نسبية 2855)حسابى بمتوسط  لثفي الترتيب الثا  ام لم ا ر يو ل  اللتمم أمل
ألقل من  2834قع في الفئة من )(، وبذلك يكون ذات مستوى )متوسط( حيث ي85%)
3.) 
يوضح قيمة متوسط الفروق )ت( المحسوبة بين القياس القبلي والبعدى  (02)الجدول 
  اتاالجتماعيرائدات ككل وهو معدل األداء المهني لل للمقياس

أبعاد 
 المقياس

االنحراف  المتوسط الحسابي
متوسط  المعياري

 الفروق
قيمة ت 
 الداللة المحسوبة

 بعدى قبلى بعدى قبلى
دالة عند مستوى  8571 650 7542 7582 5752 3358 البعد األول

 2527معنوية 
دالة عند مستوى  8531 658 7542 0522 5753 3356 البعد الثاني

 2527معنوية 

البعد 
 الثالث

دالة عند مستوى  5501 555 7514 0552 5451 3853
 2527معنوية 

المقياس 
 ككل

دالة عند مستوى  1541 7855 7532 0572 75654 74158
 2527معنوية 

والذي يوضح فيه متوسط الفروق و )ت( المحسوبة بين  (21)تشير بيانات الجدول 
إلى مدى رفع  اتالجتماعيرائدات االقياس القبلي والبعدى ككل وهو معدل األداء المهني لل

فروق بين القياس القبلي ، فقد بلل متوسط ال اتالجتماعيرائدات اكفاءة األداء المهنى لل
( عند 9837(، وهذه الفروق دالة معنويًا، حيث جاءت قيمة )ت( المحسوبة )1885والبعدى )

 (.1811مستوى معنوية )
وهذا يؤكد قبول الفرض الرئيسي للدراسة حيث أن استخدام البرنامج التدريبي والذى تم 

والذي  اتالجتماعيرائدات المهني للتنفيذه من خالل هذه الدراسة أدى إلى رفع كفاءة األداء ا
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الأكم اكتاابرا لتاوه  اللاا المر   لل ا دات ية مع فجوان  الاليشمل األبعاد اآلتية: )

الأكم اكتاابرا لتاوه  اللاا المر   لل ا دات  المرارات المر ية – االجتماعيات

  (.ر   لل ا دات الجتماعياتالأكم اكتاابرا لتاوه  اللاا المالمر ية  القي  – االجتماعيات
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