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  يالكفايات امل�نية وعالق �ا بالدافعية امل�نية لدى العامل�ن �� م�اتب �صالح �سر

دن  ر �� �

  دمحم ابرا5يم السفاسفة، *ع�0 عبد ا.-ميد عمايرة

شاد النف�
	 وال��بو يقسم � اسات العليا �� جامعة مؤتة ،ر دن، ر %لية الد    ر'

  aamayreh93@yahoo.com: الA<يد @لك?<و=ي للباحث الرئ8س*

  :املDEص

اســــة إCــــ< التعــــرف ع?ــــ< مــــستو الكفايــــات امل7نيــــة ال>ــــ	 يمتلك7ــــا العــــاملو �ــــ� م6اتـــــب  ن  Gــــدفت الد ى ر

دن ، وعالقMOــا بمـــستو الدافعيــة امل7نيـــة لــدMNم، وقـــد Lصــالح  ' ��ـــ� اRSــاكم الـــشرعية �ــ ى'ســر  ري

اســة ع?ــ< عينــة بلغــت  ع\ن ) 100(رطبقــت الد ، مــو زمــن 'فــراد العــامل\ن �ــ� م6اتــب �صــالح 'ســر ي

دن، م_Mم  ' � .عاملة من �ناث ) 76(رعامال من الذ%و ، و) 24( رع?< محافظات الوسط والشمال �

اسة تم تطوnر مقياس\ن تمتعا بدالالت صدق وثبات مناسب\ن، وGما مقياس : رولتحقيق أGداف الد

ت النتـائج إCـ< أن مـستو %ـل مـن الكفايـات . الكفايات امل7نية، ومقياس الدافعية امل7نيـة  ىوقـد أشـا ر

ـــة طرديــــة ود ـــاك عالقـ جــــة ال6ليــــة جــــاءا متوســــط\ن، وان Gنـ الــــة رامل7نيــــة والدافعيــــة امل7نيــــة ع?ــــ< الد

اسـة  رإحـصائيا بـ\ن الكفايـات امل7نيـة والدافعيـة امل7نيـة لـدى أفـراد عينـة الد
ً

اسـة إCـ< .  روخلـصت الد

ـــدوات واRSاضــــرات املتعلقـــــة ب~نميـــــة : مجموعــــة مـــــن التوصــــيات، أGم7ـــــا  ش والنــ ة عقـــــد الــــو رضــــر رو

ـــامل\ن �ـــــ� مراكـــــز Lصـــــالح 'ســــر �ـــــ� اRSـــــاكم الـــــ ـــة للعـ ـــات امل7نيـــــة والدافعيـــــة امل7نيــ شرعية، يالكفايـ

، وتوف\� �م6انات املناسبة لضمان تقديم أفـضل  يو�Gتمام باملرافق داخل م6اتب �صالح 'سر

  .خدمة لألسر

يالكفايات امل7نية ، الدافعية امل7نية ، العاملو �� م6اتب Lصالح 'سر: ال�لمات املفتاحية   .ن
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ABSTRACT 

This study aimed to identify the level of professional competencies 
possessed by workers in family reform offices in Sharia courts in 

Jordan, and their relationship to their level of professional motivation. 
The study was administered to a sample consisting of (100) individuals 

working in family reform offices, distributed over central and northern 
governorates in Jordan, including (24) male workers, and (76) female 

workers. To achieve the objectives of the study, two scales have been 
developed that have appropriate indications of validity and reliability, 

namely: the professional competency scale and the professional 

motivation scale. The results indicated that the level of each of the 

professional competencies and professional motivation on the total 

degree were average, and that there was a direct and statistically 

significant relationship between the professional competencies and 

professional motivation among the study sample members. The study 

concluded with a set of recommendations, the most important of which 

are: the necessity of holding workshops, seminars and lectures related 

to the development of professional competencies and professional 

motivation for workers in family reform centers in Sharia courts, 

taking care of facilities within family reform offices, and providing the 

appropriate capabilities to ensure the best service for families. 

Keywords: The Professional Competence, Professional Motivation, 

Workers in Family Reform Offices. 
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 :املقدمة

      �تتم\� ا�Sتمعات املتعافية عن غ\�Gـا مـن ا�Sتمعـات �ـ� قـوة تماسـك مؤسـسا�Mا Lجتماعيـة و�ـ
وnظ7ر جليـا للنـاظر اCـ< حـال مجتمعاتنـا Gـذا اليـوم ��ـم املـشكالت ال>ـ	 �Mـز كيانـھ . مقدمMOا Lسره

ً

Lجتماعيـــة وL مــات L ـــدثات و�عـــددRSحدتـــھ، فمــع دخـــو العديـــد مــن ا ه و زو�Mــدد اســـتقرا لر ســـرnھ و
ومع التغ\� �� الكيان Lسر الذي احدثتـھ وسـائل Lعـالم عمومـا والوسـائل التكنولوجيـة ا�Rديثـة 

ً
ي

�ـــ� التواصــــل خـــصوصا اصــــبحت Lســـرة اك�ــــ� عرضـــة للمــــشكالت، وقـــد بــــدى ا�Sتـــص\ن �ــــ� ا�Sــــال 
ً

�، ال ســيCــاRوقتنــا ا� �Lســر اك�ــ� قلقــا �ــس�ب Lوضــاع املــضطر�ة ال>ــ	 تتعــرض ل7ــا Lســر �ــ
ً

ما مــع ي
اج  ـــاكم بـــــ\ن Lز ة �ـــــ� اRSــ ـــاع �ـــــسب قـــــضايا ا��الفـــــات وال��اعـــــات املنظـــــو تفــ وا ر الـــــشل�	 وحمـــــدان ( ر

 ). 2019وشراب،

دن نموذجـــا �ـــ� GLتمـــام بالقـــضايا ال>ـــ	 �ع¡ـــ  باالســـرة بـــ\ن الـــدو العر�يـــة، فقـــد ا�ـــشأ  L ل     و�عت£ــ�
ً

ر
ـــق Lســــر تا�عــــة لــــدائرة قا¤ــــ
	 القــــض اة، �ع¡ــــ  بتقــــديم خــــدمات يمديرnــــة خاصــــة لالصــــالح والتوفيـ

ائـرnن  شاد Lسر �شقيھ الوقا¨ي والعال¦ـ�، ��ميـع قـاط¡	 الدولـة مـن مـواطن\ن والجئـ\ن وح>ـ   Lز ير
 ).2013دائرة قا¤
	 القضاة،(

شاد، فمع وجود  L �ر     وªعد التأGيل العل©	 للمرشد النف�
	 ذا أGمية بالغة لضمان نجاح عملھ �
شـــادي يــــتمكن التأGيـــل العل©ـــ	 باالضــــافة اCـــ<  L العمـــل �رالـــصفات ال»�ــــصية وا��£ـــ�ة امليدانيـــة �ــــ

املرشـــــد مـــــن تقـــــديم خـــــدمات افـــــضل للمـــــس��شدين ســـــواء %ـــــانوا مـــــن Lـــــ�اص الـــــذين يراجعونـــــھ 
ه ا�Rيو البالغ GLمية املتمثل  يل¯Rصو ع?< ا��دمة او Lفراد العامل\ن �� مؤسستھ، وذلك لدو رل

�ل وامل±ــــ	 وتمكـــ\ن Lفــــراد مــــن الوصـــو اCــــ< �ــــصية ســــوnة �ـــ� تحقيــــق التوافــــق النفـــ�
	 وLجتمــــا°
ة ع?ــ<  ر�ـساعدGم ع?ــ< ف7ــم افــضل النفــس7م وتمكــ_Mم مــن يـصبحوا اك�ــ� وعيــا بمــشكال�Mم واك�ــ� قــد

ً

 ). 2004عقل،(حل7ا 

nة لعمل7ـم  ور     ول7ذا يجب ع?< العامل\ن �ـ� م6اتـب Lصـالح 'سـر امـتالك املعرفـة النظرnـة الـضر ي
شــــادية Lصــــال²� ، وكــــذل ســــة العمليــــة ، وذلــــك مــــن خــــالل توظيــــف 'ســــاليب والفنيــــات � رك املما ر

مـــة لتحقيـــق أGـــداف عمل7ــم بجـــودة واتقـــان ، فـــا�Rكم ال_Mــا¨ي ع?ـــ< جـــودة عمل7ـــم  زوالتوج´Mيــة ، اللال
س وLعداد املسبق ملل سيقومو بھ ، للوصو إCـ< 'ثـر : ني6و من خالل  لالتخطيط ا��يد واملدر ن و

ا¦� وLجتمـا°� �يجا¶ي ملساع ودة مراج·� م6اتب Lصالح 'سر �� تحقيق التوافق النف�
	 والز ي
  ) . 2004ا��طيب، (

ـــة ب6و¸Mــــا �عت£ــــ� املوجــــھ واRSــــرك لــــسلوك الفــــرد �ــــ� عملــــھ، وذات       وتكمــــن اGميــــة الدافعيــــة امل7نيـ
ئـºس �ـ� ف7ـم وت لية مباشرة �� �شاطھ بالعمل، باالضافة اC< ا¸Mا �ساعد �ـش6ل  رمسؤ فـس\� سـلوك و

ه باالنجاز وتحقيق اGدافھ �� العمل  رالفرد واRSيط\ن بھ، فمن خالل انطالق الفرد �� عملھ وشعو
¼ستطيع ان يحقق ذاتھ وnصبح مؤكدا ل7ا، وªستطيع من خـالل ذلـك تقـديم خدماتـھ بكفـاءة عاليـھ 

ً

 ).2006عياصرة،(

شــاد Lســـر �ــ� م6اتــب Lصــالح عمليــة م L ي     لــذا فــإن عمليــة ��ابطـــة تجمــع بــ\ن  كميــة الدافعيـــة ر
ج\ن املتخاصـم\ن و�ــ\ن  وامل7نيـة وا�Rمـاس للمـص¯¾ Lسـر الجـراء عمليــة Lصـالح والتوفيـق بـ\ن الـز ي
شــــادية العلميــــة لتوظيف7ــــا الجــــراء عمليــــة Lصــــالح بطرnقــــة  L ســــاليبLات و رمــــدى امتالكــــھ للم7ــــا ر

اج، و%ــل Gـذا يحــدث مـع وجــو د مـشاعر ايجابيــة حقيقيـة للمــص¯¾ وتـضمن تحقيـق التوفيــق بـ\ن Lز
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ىLسـر نحــو ذاتــھ ل6ونــھ يقــوم �عمــل مــن شـأنھ احــداث �غي\ــ�ات ايجابيــة Gائلــة ع?ــ< مــستو Lســر  ي
 .ىال>	 ترتاد م6اتب Lصالح وع?< مستو ا�Sتمع ك6ل

اسة وأسئل �ا  :رمش�لة الد

لقضاة، وملا %انت 'سرة      �عد عملية إعداد وتأGيل املص¯R\ن Lسرn\ن من أولوnات دائرة قا¤
	 ا
ن Lسرة إبالء املزnد  � البناء Lجتما°� فإنھ يتوجب ع?< القائم\ن وامل7تم\ن �شؤ� >Cا��لية 'و �و¿
ــا مــــن خــــالل GLتمــــام  قمـــن �Gتمــــام للعنايــــة MÀــــا و�طــــر التــــصدي لتحـــديا�Mا واRSافظــــة ع?ــــ< بناءGــ

ي�ـ� مجـال �صـالح Lسـر �ـ� م6اتـب Lصـالح نوالرعاية ملن ¼ساGم �� إصالح 'سرة ومـ_Mم العـاملو 
نوالتوفيق Lسر الذين يتوجب ان ي6ونوا من ذو Lختصاص وا��£�ة واملعرفة وnمتل6و كفايات  ي ي

�اســة %ـــل مــن  ا��مي?ــ ت د ر�ــساGم �ــ� القيـــام �عمل7ــم �ــش6ل مناســـب،  فقدأشــا ، والـــشل�	 )2014(ر
ـــ< أن العـــــامل\ن �ـــــ� م6اتـــــب) 2019( وحمـــــدا�ى وشـــــراب  ي Lصـــــالح 'ســـــر �ـــــ� اRSـــــاكم الـــــشرعية ، إCــ

ىيواج7ـــو تحــــديات وصــــعو�ات ، تتمثـــل �ــــ� انخفــــاض مـــستو دافعيــــMOم للعمــــل مـــن ج7ــــة ، ونقــــص  ن
مة ل7م للنجاح �� عمل7م ، كما أشار �عض Gؤالء العاملو �� Gذه املراكز من خـالل  نالكفايات الال ز

ناسـتطالع قــام بــھ الباحــث حــو الــصعو�ات ال>ــ	 يواج7ـو  اســة تتحــدد �ــ� وعليــھ. ل ر فإنــة مــش6لة الد
ــــستو  ـــذه امل6اتـــــب ومـ ا Gـــــؤالء العـــــاملو �ـــــ� Gــ ىالتعـــــرف إCـــــ< مـــــستو الكفايـــــات امل7نيـــــة ال>ـــــ	 يمتلك7ـــــ ن ى

سة Gذا العمل والعالتقة بي_Mما   .ردافعيMOم امل7نية ملا

اسة لإلجابة عن �سئلة التالية  : روجائت الد

يكــــز @صــــالح �ســــر �ــــ� اV-ــــاكم نمــــا الكفايــــات امل�نيــــة الTــــS يمتلك�ــــا العــــاملو �ــــ� مرا .1
 الشرعية ، وما مستوا5ا ؟

يمــــا مــــستو الدافعيــــة امل�نيــــة لــــدى العــــامل�ن �ــــ� مراكــــز @صــــالح �ســــر �ــــ� اV-ــــاكم  .2 ى
 الشرعية؟

ى 5ل توجد عالقة دالة احصائيا بيم الكفايات امل�نية ومستو الدافعية امل�نية لدى - .3
  م الشرعية؟يالعامل�ن �� مراكز @صالح �سر �� اV-اك

اسة   :رأ5مية الد

اســة      اســة مــن أGميــة العمــل Lصــال²� للمحــاكم الــشرعية ، ومــن متغ\ــ� الد رتن�ثــق أGميــة الد : ير
مة للعامل\ن ل6ي يقوموا �عمل7م باتقان ونجاح ، مع توافر مستو مناسب من  ىالكفايات امل7نية الال ز

ســة Gــذا العمـــل ��ــسا�ي الـــذي الدافعيــة ل7ــذا العمـــل ، بتــأGيل7م وإعــدادGم لرفـــع ســوMOnم ر �ـــ� مما
 �اســة �عــض . ¼ـسMOدف 'ســرة وال>ــ	 �عــد اللبنـة 'ساســية �ــ� البنــاء Lجتمــا° ركمـا ســتوفر Gــذه الد

 �Åم للرM´م وتوجيMOذه الفئة لرعايG لو عن نالبيانات واملعلومات ال>	 يمكن أن ¼ستفيد م_Mا املسؤ و
   .ب`تاجات 5ذه ا.Dدمة

اسة  :رأ5داف الد

      �ـــا العــــاملو �ــــ� مراكــــز Lصــــالح 'ســــر �ــــ ـــات ال>ــــ	 يمتلك7ـ اســــة التعــــرف إCــــ< الكفايـ يGــــدفت الد ن ر
دن ومستو دافعيMOم امل7نية والعالقة بي_Mما ' �ىاRSاكم الشرعية �   . ر
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اسة   :رحدود الد

اسة با�Rدود التالية        :رتتحدد الد

دننوGم Lفراد العاملو �� م6اتب Lصالح L: ا�Rدود ال�شرnة L �رسر �� اRSاكم الشرعية �   .ي

دنية ال7اشمية: ا�Rدود امل6انية L اململكة �رم6اتب Lصالح والتوفيق Lسر �   .ي

اســــــة املعــــــدين : ا�Rـــــدود املوضــــــوعية ــــ
	 الد ــــة ع?ــــــ< مقياÆـ اســــــة باســــــتجابة افـــــراد العينــ ـــدد الد رتتحــ ر
  .الغراض7ا

 :التعرbفات �جرائية

س امل7نــة  ¼ـش\� مف7ـوم الكفايـات ا:الكفايـات ات ال>ـ	 يجـب ع?ـ< ممـا رCـ< مجموعـة مـن املبـادئ وامل7ـا ر
 �اك~ــساMÀا، وال>ــ	 تتــضمن اتقــان الــسلو%ات ا��اصــة بالعمــل وLل�ــ�ام بقــوان\ن امل7نــة، للمــساGمة �ــ

 ).Mtuka,2020(تقديم افضل خدمة 

اســــة لقـــــ ـــ	 سيحــــصل عل´Mـــــا افــــراد عينــــة الد جــــة ال>ـ ـــة بالد اســ رو�عــــرف اجرائيــــا لغايــــات Gــــذه الد ر ر
ً

اء 
اسة  .راستجابMOم ع?< فقرات مقياس الكفايات املعد ألغراض Gذه الد

ر، :الدافعية امل�نية و ¿� اRSرك الداخ?� لدى الفرد لقيامھ �عملھ ع?< اكمـل وجـھ ب6ـل متعـھ وسـر
 ).Rimma,2020(مع ايمانھ الكب\� باGميت ما يقوم بھ 

ـــ	 سيحــــصل عل جــــة ال>ـ ـــة بالد اســ رو�عــــرف اجرائيــــا لغايــــات Gــــذه الد ر
ً

ـــاء  اســــة لقــ ر´Mـــــا افــــراد عينــــة الد
اسة  .راستجابا�Mم ع?< فقرات مقياس الدافعية امل7نية املعد الغراض Gذه الد

يالعــاملو �ــ� @صــالح @ســر شــاد Lســر �ــشقيھ :ن L ســة ي Gــم Lعــضاء امل6لفــو للعمــل ع?ــ< مما رن ر
يوالتوفيـــق Lســــر الوقـــا¨ي والعال¦ـــ� بــــ\ن Lســـر ال>ــــ	 تراجـــع م6ــــاتMÐم �ـــ� دائــــرة Lصـــالح والوســــاطة 

جـــــة  دنيــــة، الـــــذين ¼ـــــش��ط MÀـــــم عنــــد �عييـــــ_Mم حـــــصول7م ع?ـــــ< د L القـــــضاة 	
رالتا�عــــة لـــــدائرة قا¤ـــــ ر
nوس ع?< Lقل �� تخصـصات الـشرªعة او القـانو او علـم الـنفس او علـم Lجتمـاع  نالب6الو دائـرة (ر

  ).2013,قا¤
	 القضاة

اسات السابقة يالنظر @طار  :روالد

�ـــ� تنميـــة جوانـــب افرادGـــا، كمـــا ¼عت£ـــ� صـــالح      تقـــوم Lســـرة منـــذ ر بـــدأ ا��ليقـــة بـــدو بـــالغ GLميـــة 
اج . Lســــرة مــــن صــــالح ا�Sتمــــع باســــره ـــات Lز nخ ¼ــــساعد النــــاس و�ــــ� جميــــع الثقافـ ـــر التــــا ووع?ــــ< مـ ر

ات . والعـــائالت ع?ـــ< التـــأقلم والتكيـــف والنمـــو �ـــ� القـــدم ونظـــرا إلعتبـــا رولكـــن الالفـــت �ـــ� النظـــر انـــھ 
ً

صادية وسياســية لــم يكــن ¼ــسمح للغر�ــاء بالتــدخل باملــشكالت Lســرnة، ف6ــان ذلــك إجتماعيــة واقتــ
حـــصرا لالـــ�اص الـــذين تـــر�ط7م صـــلة القرابـــة باالســـرة ال>ـــ	 �عـــا�ي مـــن املـــشكالت

ً
ب Gـــم .  رفاالقـــا

رولكن مع تطو ال�شرnة �� جميع . ىا�Sول\ن بالتدخل �Rل مش6لة اسرnة ع?< مستو Lسرة املمتدة
نمنـــذ خمـــسيÕيات القـــر املا¤ـــ
	 اCـــ< Ôن Ôالف مـــن امل7نيـــ\ن ا�Sتـــص\ن �ـــ� عـــالج ا�Sـــاالت أصـــبح و

املـــشكالت Lســـرnة، ا�Rاصـــل\ن ع?ـــ< تـــأGيال ا%اديميـــا وم7نيـــا ضـــمن تخصـــصات �ع¡ـــ  باالســـرة، مثـــل 
ً ً ً

، وLخـــــصا¨ي  ، واملرشـــــد Lســـــر ـــا�L Öســـــر ، وضـــــمن مـــــسميات وظيفيـــــة مثـــــل املعــ شـــــاد Lســـــر Lي ي ي ر
جال الدينالنف�
	، والطبºب ال  ).Gladding,2015(رنف�
	، وLخصا¨ي Lجتما°�، وح>  
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، فقد تولت دائـرة  شاد Lسر L دن �ع¡  بتقديم خدمات L �سمية � ي     وحرصا ع?< وجود ج7ة  ر ر ر
ُ ً

ـــق  ـــاطة والتوفيــ ـــل اســــم مديرnــــة Lصــــالح والوسـ قا¤ــــ
	 القــــضاة م7مــــة إ�ــــشاء دائــــرة تا�عــــة ل7ـــــا تحمـ
nـد7Gا ب6ـوادر �ـشرnة مـن قـضاة حيث إن~ـشرت م6اتMÐـ. يLسر وا �ـ� أغلـب محافظـات اململكـة وتـم تز

اء ل7ــــذه امل6اتـــــب ومجموعــــة مــــن العــــامل\ن �ـــــ� �صــــالح 'ســــر مــــن الـــــذين  يشــــرعي\ن ¼عملــــو كمــــد رن
عـھ nوس ع?< 'قـل بـالعلوم الـشرعية والقانونيـة وعلـم الـنفس بفر ويحملو ش7ادة الب6الو ر حيـث .  ن

شاد Lسر �شقيھ الوقا¨ي والعال¦��Mدف Gذه امل6اتب اC< تقديم خد L يمات وذلك للمساعدة �� . ر
ا، وتقــديم املــساعدة ع?ـ< ايجــاد حلــو للمــشكالت Lســرnة  لبنـاء حيــاة اســرnة للعــائالت اك�ـ� اســتقرا

ً
ر

ـــرام �تفاقيــــات بــــ\ن 'ســــر ال>ــــ	 �عــــا�ي مــــن صــــراعات بحيــــث يحــــتفظ %ــــل طــــرف داخــــل 'ســــرة  وإبـ
ج\ن نبحقوقـــھ دو ا�Rاجـــة اCـــ< �جـــرا وءات القـــضائية �ـــ� اRSـــاكم وال>ـــ	 تÕتßـــ	 غالبـــا بانفـــصال الــــز

ً

 ).2013دائرة قا¤
	 القضاة،(

شـــادية مـــن قبـــل املرشـــد النفـــ�
	 ال بـــد لـــھ مـــن تقـــديم7ا بطرnقـــة م7نيـــة  L ر     وعنـــد تقـــديم ا��دمـــة
اتـــھ و�عزnــــ شـــادية بـــاح��اف مــــن خـــالل تطــــوnر م7ا ر�عاونيـــة، وأن ¼ـــس·< دائمــــا لتقـــديم ا��دمــــة � ر

ً
ز 
نقـــاط القــــوة ال»�ــــصية وLجتماعيــــة والتعليميـــة وامل7نيــــة والعمليــــة لديــــھ وال>ـــ	 تــــضمن لــــھ تقــــديم 

ة شــادية بافــضل صــو را��دمــة � لــذا فــإن تطــوnر الكفايــات امل7نيــة بالÕــسبة للمرشــد ¼ــستمر معــھ . ر
شادي، ف7و بحاجة اCـ< تطـوnر أسـاليبة العالجيـة لتتـوائم مـع ط L العمل �nتھ � رطوال استمرا بيعـة ر

نمشكالت مراجعيھ بحيث ي6و قادر ع?< مساعد�Mم ع?< حل مشكال�Mم �ـش6ل أفـضل، مـن خـالل 
ة للمــس��شدين، والـــتعلم  تــھ ع?ــ< تقـــديم Lس~ــشا رتطــوnر كفاياتــھ امل7نيـــة وال>ــ	 تتــضمن تطـــوnر قد ر

شــا L تــھ ع?ـ< بنــاء العالقـة شـادية، وتطـوnر قد L ســاليبLات و nب املـستمر ع?ــ< امل7ـا روالتـد ر ر ر دية، ر
سة اخالقيات امل7نة شادية وLل��ام بمما L ة ا��لسة تھ ع?< ادا روتطوnر قد ر ر  ).Mtuka,2020(ر

اسات السابقة  :رالد

 �اسـة ا��àي?ـ زاCـ< الكــشف عـن أبـر املعيقـات ال>ـ	 تحــد مـن فاعليـة العمـل �ــ� ) 2014(ر     Gـدفت د
اســة مــن ي�صــالح 'ســر مــن وج7ــة نظــر املــص¯R\ن Lســرn\ن �ــ� الــسعودية، وقــ رد ت6ونــت عينــة الد

يفردا، حيث اشتملت النتائج ع?< ابر املعيقات ال>	 �ساGم �� خفض فاعلية Lصالح Lسر ) 69( ز
ً

ات ال>	 يجب عل´Mم إك~ساMÀا 
	 وقلة املعرفة بامل7اáيل التخصGا ضعف التأG رو%ان أبر  .ز

اســـة ابـــو عم\ـــ�ه و الـــسليم  ي تؤديـــھ مديرnـــة Lصـــالح رللتعـــرف ع?ـــ< الـــدو الـــذ) 2018(ر     وGـــدفت د
دن مــــن وج7ـــة نظـــر القــــضاة الـــشرعي\ن L �روالتوفيـــق Lســـر �ـــ اســـة مــــن . ي رحيـــث ت6ونــــت عينـــة الد

ت النتـائج اCـ< ان مراكـز Lصـالح Lسـر يقـع ) 163( ، أشـا يقاضيا شرعيا �� م6اتب Lصالح Lسـر ري
ً ً

� والنف�
	ع?< عاتق7ا ادوار تتمثل �� ا��انب الدي¡	 وLجتما°� وLقتصاديÅخالLو  . 

اســـة عبدا�Rميـــد  ســـ\ن  للكـــشف عـــن) 2019(ر     �ـــ� حـــ\ن جـــاءت د رمـــستو الدافعيـــة امل7نيـــة  للما ى
فـع الدافعيـة امل7نيـة  �ـ� امليـدان  رل¯�دمات L%ليÕيكية �� محافظة أسـوان  والتعـرف ع?ـ< معوقـات 

اســــة  فــــردا مــــن العــــامل\ن �ــــ� مجــــال ا�) 270(رالعم?ــــ�، حيــــث شــــملت عينــــة الد
ً

�ــــدمات L%ليÕيكيــــة 
اسة عن وجود دافعية م7نية مرتفعھ مل7نيو ا��دمات L%ليÕيكيـة، وأن أGـم معوقـات  روكشفت الد

�nية لتنمية الدافعية امل7نية ات التد ات وLساليب وقلة الدو رالدافعية امل7نية ¿� ضعف امل7ا  .رر

اسة الشل�	 وحمدان وشراب  شاد Lسر �� فقد Gدفت اC< التعرف ) 2019(ر     أما د L يع?< واقع ر
اسـة مـن  � منطقة مكة املكرمة ،حيـث ت6ونـت عينـة الد� �% 30رمراكز وجمعيات Lصالح Lجتما°

شـــــاد % 35مــــن القـــــضاة الـــــشرعي\ن �ـــــ� اRSافظــــة، و  Lصـــــالح وL مراكـــــز �ـــ ـــن Lفـــــراد العـــــامل\ن �ـ رمــ
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اســة عــن أبــر املعيقــات ال>ــ	 �عيــق عمــل L. يLســر زوكــشفت نتــائج الد شــاد Lســر مــن ر Lيصــالح و ر
�nية للموظف\ن  . رحيث امل6ان غ\� املناسب، وا�عدام امل6افآت وعدم تلبية Lحتياجات التد

اســـة طــــشطوش  شـــادي ¼ــــس~ند إCــــ< ) 2020(ر     كمـــا Gــــدفت د راCـــ< معرفــــة فاعليــــة برنـــامج إشــــراف إ
مات لدى العامل\ن �� م6اتب � شاد ' ات إ زنموذج التمي\� �� تحس\ن م7ا ر دنر L �رصالح 'سر � .  ي

اســــة مــــن  ـــق 30روت6ونــــت عينــــة الد ، حيــــث طبــ ـــامل\ن �ــــ� Lصــــالح Lســــر ـــده مـــــن العـ ـــدا ومرشـ ي مرشـ
ً

شادية18نال£�نامج ع?< مجموعة تجر�nية والذي ت6و من  وقد استخدم الباحـث مقيـاس . ر جلسة ا
شادي L مات لقياس فاعلية ال£�نامج L شاد ة إ رم7ا ز ر  . ر

اسـة ا�Rبºـب �ـ� حـ\ن          زMÀـدف التعـرف ع?ـ< أبـر 'سـس ال��بوnـة لتطـوnر عمـل ) 2020(رجـاءت د
 �ي�صـــالح 'ســـر مـــن حيـــث بºئـــة العمـــل وأطـــراف القـــضية والعـــامل\ن �ـــ� مجـــال �صـــالح 'ســـر �ـــ ي
اسة بإبراز أGم 'سس ال��بوnة و¿� الرغبـة الـصادقة لـدى  رمحاكم الرnاض، حيث تمثلت نتائج الد

  . يعمل �� مجال Lصالح Lسراملص¯R\ن �� ال

اسة وإجراءاe�ا   :رمنhiية الد

اسة   : رمنji الد

     تـــم أســـتخدم املـــنÖå الوصــــفي التحلي?ـــ�، وGـــو الــــذي مـــن خاللـــھ يمكــــن وصـــف الظـــاGرة موضــــوع 
اء ال>ـ	 تطـرح حول7ـا، والعمليـات ال>ـ	  Ôـا، وMا، و�يان العالقـات بـ\ن م6ونا�Mاسة، وتحليل بيانا� رالد ر

Ôا وM_اتتضمMæتحد 	ثار ال>. 

اسة اسة من جميع العامل\ن �� مراكز Lصالح Lسر �ـ�  اململكـة نت6و  :رمجتمع الد يمجتمع الد ر
دنية ال7اشمية وعددGم  L320(ر.(  

اســة تــم اختيــار عينــة عــشوائية ممثلــة م6ونــة مــن Lفــراد العــامل\ن �ــ� مراكــز Lصــالح  :رعينـة الد
اســة %) 31.3(�ــس�تھ ن، وªــش6لو مــا )100(يLســر وعــددGم  يبــ\ن ) 1(لوا��ــدو . رمــن مجتمــع الد

اسة ªع أفراد العينة حسب متغ\�ات الد رتو   . ز
قم  را.hدو     :)1(ل

اسة حسب pع أفراد عينة الد رتو    متغ�<اe�از

 العدد املستوbات املتغ�<ات
ال`سبة 

 %املئوbة

 24.0 24 رذ%و
 ا.h`س

 76.0 76 إناث

 48.0 48   سنوات1-3

 47.0 47   سنوات4-6
ا.AD<ة �� مجال 

 ي@صالح @سر
 5.0 5  سنوات7-9

ªس  51.0 51 رب6الو
جة العلمية  رالد

اسات عليا  49.0 49 رد

 100 100 اhVموع
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اســـــة اســـــة : رأداuـــــي الد ـــوع الد اســـــات الـــــسابقة حـــــو موضــ ر�عـــــد Lطـــــالع ع?ـــــ< 'دب النظـــــر والد لر ي
اسـة  اسـة )،)2018(ابــو عم\ــ�ه و الــسليم (ركد اســة طــشطوش  و،)R)2019ميــد عبدا�ر ود ). 2020(رد

فقــرة، ومقيــاس الدافعيــة امل7نيــة، حيــث ) 33(نحيــث ت6ــو مــن تــم تطــوnر مقيــاس الكفايــات امل7نيــة، 
كب\ــ�ة جــدا، : (فقــرة، وقــد تـم اســتخدام مقيــاس ليكــرت ا��ماÆــ
	، وع?ـ< النحــو �Ôــي) 20(نت6ـو مــن 

ً

وكب\�ة، ومتوسطة، وقليلة، وقليلة جدا
ً

  .ك الفقراتلإلجابة عن تل) 
اسـة تھ املقيـاس تـصميم �عـد :رصـدق أداة الد محكمـ\ن  مجموعـة عرضـھ ع?ـ< 'وليـة، تـم ربـصو

ªس �ـ� أقـسام %ليـات ال��بيـة �ـ� ) 10(وعـددGم  رمن ذو Lختـصاص وا��£ـ�ة مـن أعـضاء Gيئـة التـد ي
دنيــة، وقــد طلــب مــن اRSكمــ\ن ا�Rكــم ع?ـ< جــودة محتــو الفقــرات، وإبــداء الــرأي  ىا��امعـات ' �ــ� ر

جت تحتــھ، والدقــة اللغوnــة،  رالـصياغة اللغوnــة وســالمMOا، ومــدى مالءمــة الفقــرة للمجــال الــذي انــد
¸Mا مناسبا سواء أ%ان با�Rذف أم �ضافة أم الـدمج اء أخر قد ير باإلضافة إC< أي آ

ً
و ى  أبـدى وقـد. ر

  .Rكم\نمن اS% 80الفقرات، أجمع عل´Mا  �عض �عديل تم حيث املالحظات من العديد ناRSكمو

اسة  : رثبات أداuي الد

اســة، تــم حــساب معــامالت الثبــات ل7مــا، بطــرnقت\ن للتحقــق مــن ثبــات أدوات 'وCـــ< : رالد
اسـة  رطرnقة Lختبار وإعادة Lختبار، حيث قام بتطبيق7ا ع?< عينة استطالعية من خارج عينـة الد

فردا) 20(وعددGم 
ً

م¡ـ	 بـ\ن التطبيـق ' ه ز وذلك بتطبيق7ـا مـرت\ن و�فاصـل  رو والتطبيـق الثـا�ي وقـد ل
تبـــاط ب\�ســــو بــــ\ن نتــــائج التطبيقـــ\ن، حيــــث تراوحــــت معــــامالت . أســـبوعان نوتــــم حــــساب معــــامالت ا ر

تبــاط �Sــاالت ا��ـــزء 'و واملعــد لقيــاس الكفايـــات امل7نيــة بــ\ن  Lل ، و�لغــت قيمـــة ) 0.97 – 0.79(ر
 �تبــاط الكفايــات امل7نيــة الك?ــ L تبــاط ا��ــزء الثــا�ي واملعــد ، و�لغــت قيمــة مع)0.83(رمعامــل L رامــل

 �نبـاخ ألفـا )0.88(لقياس الدافعية امل7نية الك? و،أما الطرnقة الثانية، فقد اسـتخدم ف´Mـا طرnقـة كر
ل ا��زء 'و واملعـد للتعرف ع?< �Lساق الداخ?� للفقرات، ف��اوحت قيم معامالت الثبات �Sاالت

تبـــــاط ) 0.91(، و)0.94- 0.85(الكفايــــات امل7نيـــــة لقيــــاس  L رللمجــــاالت ك6ـــــل، و�لغــــت قيمـــــة معامــــل
اســــة) 0.82(ا��ـــزء الثـــا�ي واملعـــد لقيـــاس الدافعيـــة امل7نيـــة . رو¿ـــ� قـــيم مقبولـــة إلجـــراء مثـــل Gـــذه الد

ـــدو  ـــا ) 2(لوا��ــ نبـــــاخ ألفـــ ـــاالت بطرnقـــــة �عـــــادة، و�طرnقــــــة كر ــــامالت الثبـــــات للمجـــ ويوìـــــ¾ قــــــيم معـ
�  .لال�ساق الداخ?

  ): 2(لا.hدو 
 الثبات للمقاي8سقيم معامالت 

 املقياس قيم معامالت الثبات

 اhVاالت الرقم
عدد 

تباط  الفقرات رمعامل ا
  نب�<سو

نباخ ألفا  وكر

الكفايات  0.94  0.79 17 مجال املعر�� 1
  0.97  0.85 16  مجال @دا�ي  4 امل�نية

  0.91  0.83 33  مقياس الكفايات  ك�ل

 0.82 21 مقياس الدافعية ك�ل
 

0.88 
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اســـة  جات ) Likert(تـــم اســـتخدام مقيـــاس ليكـــرت  :رتـــ�-يح أداة الد nج ا��ماÆـــ
	 لـــد رذي التـــد ر
كب\ـــ�ة جــــدا : املوافقـــة، ع?ــــ< النحـــو �Ôــــي

ً
جـــات، وكب\ــــ�ة ) 5( جـــات، ومتوســــطة ) 4(رد جــــات، ) 3(رد رد

ـــدير الكفايـــــات امل7نيـــــة والدافعيـــــة جـــــة واحـــــدة، لتقــ جتـــــان، وقليلـــــة جـــــدا د ـــة د روقليلــ ر
ً

دى لـــــ  امل7نيـــــة 
ªع . يالعامل\ن �� Lصالح Lسر �� اRSاكم الشرعية � لتوCج �حصا¨ي التاn زوقد تم استخدام التد ر

  :املتوسطات ا�Rسابية، حسب املعادلة Ôتية

  لطو الف?<ة
  =  لطو الفئة

  عدد الفئات

)5-1/(5  
  =  

  

  =  0.80  

ªع الفئات ع?< النحو �Ôي   :ز لذلك أصبح تو

أوال
ً

 .ى مستو متدن )2.33 - 1: (

ثانيا
ً

 .ىمستو متوسط )  3.67 – 2.34: (

ثالثا
ً

  .ى فأك�� مستو مرتفع 3.68: 

اسة   :ر إجراءات الد

اسة وفق Lجرءات Ôتية                 : رتمت الد

اسة والتأكد من دالالت صدق7ما وثبا�Mما بالطر العلمية املناسبة -1 
	 الدÆر مقياnقتطو  .ر

اســــــة-2 ـــــة الد ــــة رتحديــــــد عينـ ـــــاكم ) 100( والبالغــ ـــــر باRSـ ــــب Lصــــــالح 'سـ ـــ� م6اتــ ــــامال وعاملــــــة �ـــ يعــ
 . عاملة من �ناث) 76(رعامال من الذ%و ، و) 24(الشرعية،  م_Mم 

اســـة ع?ـــ< أفـــراد العينـــة وقــد جـــاءت جميع7ـــا مكتملـــة البيانـــات، وإســـتخراج -3 ر تطبيــق مقياÆـــ
	 الد
 .الناائج ملناقشMOا وإشتقاق التوصيات

اسة   : ومناقش �ارنتائج الد

يتـــضمن Gـــذا ا��ـــزء عرضـــا للنتـــائج ال>ـــ	 تـــم التوصـــل إل´Mـــا، �عـــد أن قـــام الباحـــث بجمـــع 
ً

اسة اسة، وقام �عرض7ا وفقا ألسئلة الد رالبيانات بواسطة أدا�ي الد ر
ً

.  

مــا الكفايــات امل�نيــة املرتبطــة بطبيعــة عمــل املــصE-�ن : "لالنتــائج املتعلقــة بالــسؤال �و
  " شرعية، وما مستوا5ا؟�سر�bن �� اV-اكم ال

nــــة  رلإلجابــــة عــــن Gــــذا الــــسؤال، تــــم اســــتخراج املتوســــطات ا�Rــــسابية و�نحرافــــات املعيا
 �لتقديرات أفراد العينة ع?< مجاالت الكفايات امل7نية املرتبطة بطبيعة عمل املـص¯R\ن 'سـرn\ن �ـ

  ).3(لاRSاكم الشرعية، حيث %انت كما ¿� موRìة �� ا��دو 
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  )3(لا.hدو 

bــــة لتقـــــديرات أفــــراد العينــــة ع0ــــ� الكفايــــات امل�نيـــــة امل رتوســــطات ا.-ــــسابية و�نحرافــــات املعيا
اســة  ليـا hVـاالت الد راملرتبطـة بطبيعـة عمــل املـصE-�ن �سـر�bن �ــ� اV-ـاكم الـشرعية مرتبــة تنا ز

ً

  حسب املتوسطات ا.-سابية

  اhVاالت  الرقم  الرتبة
املتوسط 

  *ا.-سا�ي
@نحراف 

  ياملعيار
  ىاملستو

  متوسط 0.52 3.37  مجال املعر��  1  1

 متوسط 0.49 3.26  مجال @دا�ي  2  2

الكفايات امل�نية املرتبطة بطبيعة عمل املصE-�ن 
 @سر�bن �� اV-اكم الشرعية ك�ل

 متوسط 0.46 3.32

جة العظ©  من *   )5(رالد

) 3.37(ســـط حـــسا¶ي قـــد احتـــل املرتبـــة 'وCـــ< بمتو" مجـــال املعر�ـــ�"أن ) 3(ليبـــ\ن ا��ـــدو 
�ـــ� املرتبـــة الثانيـــة بمتوســـط " مجـــال Lدا¨ـــي"ىو�مـــستو متوســـط، وجـــاء ) 0.52(يو�ـــانحراف معيـــار 

ـــــانحراف معيــــــــار ) 3.26(حــــــــسا¶ي  ـــــط ا�Rــــــــسا¶ي ) 0.49(يو�ـــ ـــغ املتوســـ ــــــد بلـــــ ىو�مــــــــستو متوســــــــط، وقــ
�ـ� اRSـاكم الكفايات امل7نية املرتبطة بطبيعة عمل املص¯R\ن Lسـرn\ن لتقديرات أفراد العينة ع?< 

  .ى، وGو يقابل مستو متوسط)0.46(يو�انحراف معيار ) 3.32(الشرعية ك6ل 

nـــة لفقـــرات مجـــاالت مقيـــاس  ركمـــا تـــم حـــساب املتوســـطات ا�Rـــسابية وLنحرافـــات املعيا
الكفايات امل7نيـة املرتبطـة بطبيعـة عمـل املـص¯R\ن Lسـرn\ن �ـ� اRSـاكم الـشرعية، حيـث %انـت ع?ـ< 

�Cالنحو التا:  

hVال املعر��: لال �واhVا  

ـــراد العينــــة ع?ــــ<  nــــة لتقــــديرات أفـ رتــــم حــــساب املتوســــطات ا�Rــــسابية و�نحرافــــات املعيا
  ).4(لفقرات Gذا ا�Sال، حيث %انت كما ¿� موRìة �� ا��دو 

قم  را.hدو    ):4(ل
اسة ع�0 اhVال املعر�� مرت bة لتقديرات عينة الد راملتوسطات ا.-سابية و�نحرافات املعيا بة ر

ليا حسب املتوسطات ا.-سابية تنا
ً

  ز
 الرتبة

 الفقرات الرقم
املتوسط 

*ا.-سا�ي
@نحراف 

 ياملعيار
 ىاملستو

 مرتفع 0.82 4.14 أمتلك معرفة باسباب املشكالت Lسرnة 1  1

 مرتفع 0.76 3.74 قأمتلك املعرفة ال6افية بطر حل املشكالت 'سرnة 2 2

ندو تح\ـــ� لطــــرف أ�عامـــل بموضـــوعية مــــع ا�Rـــاالت  8  3
 ع?< حساب Ôخر

 مرتفع 0.94 3.69
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 الرتبة
 الفقرات الرقم

املتوسط 
*ا.-سا�ي

@نحراف 
 ياملعيار

 ىاملستو

ة جمع املعلومات  7  4  مرتفع 0.78 3.46 رأمتلك م7ا

قأقــــدم معلومــــات ل¯Rــــاالت مــــن شــــأ¸Mا تحــــس\ن طــــر  5  5
 .التواصل ب\ن أعضاء 'سر

 مرتفع 0.84 3.41

ل اليــــھ جلـــسة Lصــــالح مــــن  6  6 ا ملـــا ســــتؤ وأ%ـــو تــــصو ر
ً

ن ّ

 .ن ا�Rالةخالل املعلومات ال>	 جمعMOا ع
 متوسط 0.81 3.33

 متوسط 0.83 3.33 أمتلك املعرفة �� أساليب �قناع 9 6

ـــن  12  8 ـــع املعلومــــــات عــــ ــــتخدام املقــــــايºس ��مــــ أتقــــــن اســـ
 ا�Rاالت

 متوسط 0.84 3.29

رأعــرف  مراحـــل تطـــو مـــشاعر 'فـــراد نحـــو املـــش6لھ  3  9
مة(  )ز'

 متوسط 1.05 3.28

سـر مـن خـالل إجـراء أعرف طبيعة املشكالت ب\ن ' 11 10
 .تقييم قب?� ل¯Rالھ

 متوسط 0.80 3.26

أعرف طبيعة العالقة ب\ن افراد Lسر ل¯Rاالت ال>	  15  11
 يتراجع مكتب Lصالح Lسر

 متوسط 0.81 3.24

اســــتطيع قــــراءة لغــــة ا��ــــسد ل¯Rــــاالت اثنــــاء جلــــسة  16  11
 .يLصالح Lسر

 متوسط 0.85 3.24

 متوسط 0.84 3.20 .نماط التفاوضلأمتلك املعرفة حو أ 10  13

 متوسط 0.88 3.20 .أمتلك معرفة  الصفات ال»�صية لألفراد 13 13

ـــاط التفــــــاعالت داخــــــل 'ســــــر  14  15 أســـــتطيع تحديــــــد أنمـــ
 خالل جلسة Lصالح

 متوسط 0.94 3.19

رأعــرف مراحــل تطــو الــصراعات ال>ــ	 تحــدث داخــل  4  16
 .قLسر وطر التدخل �� %ل مرحلة

 متوسط 0.89 3.17

أستطيع تحديد مصادر الدعم للمساعدة �� انجاح  17 17
 عملية Lصالح

 متوسط 0.88 3.10

 متوسط 0.93 3.37 اhVال ك�ل

جة العظ©  من  *   )5(رالد

أمتلــــك معرفـــة باســـباب املــــشكالت "وال>ـــ	 نـــصت ع?ـــ< ) 1(أن الفقــــرة ) 4(لا��ـــدو  يبـــ\ن
ىو�مــــستو ) 0.82(يوانحــــراف معيــــار ) 4.14(¶ي قــــد إحتلــــت املرتبــــة 'وCــــ< بمتوســــط حــــسا" Lســــرnة

" قأمتلــك املعرفــة ال6افيــة بطــر حــل املــشكالت 'ســرnة"وال>ــ	 %ــان نــص7ا ) 2(كب\ــ�، وجــاءت الفقــرة 



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )1(، الجزء ) 194: (العدد

 

 

349 

ىو�مـــستو كب\ـــ�، بºنمـــا احتلـــت ) 0.76(يوانحـــراف معيـــار ) 3.74(باملرتبـــة الثانيـــة بمتوســـط حـــسا¶ي 
" ر الدعم للمساعدة �� انجاح عمليـة Lصـالحأستطيع تحديد مصاد"وال>	 نصت ع?< ) 17(الفقرة 

ـــ�ة بمتوســــط حــــسا¶ي  ىو�مــــستو متوســــط، وقــــد بلــــغ ) 0.88(يوانحــــراف معيــــار ) 3.10(املرتبــــة 'خ\ـ
يوانحــراف معيــار ) 3.37(املتوسـط ا�Rــسا¶ي لتقــديرات أفـراد العينــة ع?ــ< فقـرات Gــذا ا�Sــال ك6ـل 

  .ى، و�مستو متوسط)0.93(

  ا�ياhVال @د: اhVال الثا=ي

ـــراد العينــــة ع?ــــ<  nــــة لتقــــديرات أفـ رتــــم حــــساب املتوســــطات ا�Rــــسابية وLنحرافــــات املعيا
  ).5(لفقرات Gذا ا�Sال، حيث %انت كما ¿� موRìة �� ا��دو 

قم  را.hدو    ):5(ل

اسـة ع0ـ� مجـال @دا�ـي مرتبـة  bة لتقديرات عينـة الد راملتوسطات ا.-سابية و@نحرافات املعيا ر
ليا حسب املتوسط تنا

ً
  ات ا.-سابيةز

 الرتبة
 الفقرات الرقم

املتوسط 
 *ا.-سا�ي

@نحراف 
 ياملعيار

 ىاملستو

 مرتفع 0.90 3.73 يأوظف أساليب Lصالح Lسر بما يخدم %ل حالة 18  1

ة Lصغاء ل¯Rاالت اثناء جلسات Lصالح  33  2  مرتفع 0.93 3.69 رأتقن م7ا

3 19 Rالتعامل مع ا� � مرتفع 0.73 3.50 االتاستخدم اساليب متنوعة �

أتقــن تقرnــب وج7ــات النظــر خــالل جلــسات Lصــالح  21  4
 يLسر

 مرتفع 0.89 3.44

ة جلسات Lصالح Lسر 32  5 ة ع?< ادا يامتلك القد ر  متوسط 0.84 3.36 ر

ـــد  20  6 ات اســـــــتقبال ا�Rـــــــاالت عنــــ راتقـــــــن اســـــــتخدام م7ـــــــا
 يمراجعMOا ملكتب Lصالح Lسر

 متوسط 0.81 3.35

أ�عامــل مــع حــاالت املقاومـــة بنجــاح اثنــاء ا�Rــوار مـــع  24  7
 ا�Rاالت

 متوسط 0.69 3.28

ة الت¯�ــــيص خــــالل جلــــسات Lصــــالح  22  8 رأســــتخدم م7ــــا
 يLسر

 متوسط 0.72 3.25

اوظـف فنيـات التفـاوض مـع ا�Rـاالت خـالل جلـسات  25  9
 يLصالح Lسر

 متوسط 0.86 3.20

Gم أــ�ع ا�Rــاالت ع?ــ< تقــديم وصــف محــدد  27  9 رألف6ــا
 ياثناء جلسة Lصالح Lسر

 متوسط 0.74 3.20

 متوسط 0.78 3.19 اقدم التغذية الراجعة املناسبة ل¯Rاالت  28 11
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 الرتبة
 الفقرات الرقم

املتوسط 
 *ا.-سا�ي

@نحراف 
 ياملعيار

 ىاملستو

ة طــرح 'ســئلة بفاعليــة خــالل جلــسة  23  12 رأســتخدم م7ــا
 يLصالح Lسر

 متوسط 0.83 3.17

أسـتطيع تحديــد 'سـاليب ال>ــ	 ت~بع7ــا 'سـر �ــ� حــل  26 13
 .املشكالت

 متوسط 0.79 3.08

ـــــاالت �Rــــــضو اCـــــــ< جلـــــــسات  29  14 ـــــن اقنــــــاع ا�Rــ ـــن مــ رأتمكـــ
 يLصالح Lسر

 متوسط 0.81 2.99

قأســـتطيع تقــــديم معلومــــات لتحـــس\ن طــــر Lتــــصال  30 15
 مع افراد Lسرة

 متوسط 0.78 2.95

ة عكـس اRSتـو اثنـاء جلـسة Lصـالح  31  16 ىاستخدم م7ا ر
 يLسر

 متوسط 0.73 2.91

 متوسط 0.49 3.26 �لاhVال ك

جة العظ©  من  *   )5(رالد

يأوظف أساليب Lصالح Lسر بما "وال>	 نصت ع?< ) 18(أن الفقرة ) ) 5(لا��دو  يب\ن
ــــسا¶ي " يخـــــدم %ـــــل حالـــــة ــــط حـ ـــ< بمتوسـ ) 0.90(يوانحـــــراف معيـــــار ) 3.73(قـــــد احتلـــــت املرتبـــــة 'وCــ

ة Lصغاء ل¯Rـاالت اثنـاء جلـسات أتقن "وال>	 %ان نص7ا ) 33(ىو�مستو مرتفع، وجاءت الفقرة  رم7ا
ىو�مستو مرتفع، بºنما ) 0.93(يوانحراف معيار ) 3.69(باملرتبة الثانية بمتوسط حسا¶ي " Lصالح

ة عكس اRSتو اثناء جلـسة Lصـالح Lسـر"وال>	 نصت ع?< ) 31(احتلت الفقرة  ياستخدم م7ا ى " ر
ـــ�ة بمتوســــط حــــسا¶ي  ىو�مــــستو متوســــط، وقــــد بلــــغ ) 0.73(ير وانحــــراف معيــــا) 2.91(املرتبــــة 'خ\ـ

يوانحــراف معيــار ) 3.32(املتوسـط ا�Rــسا¶ي لتقــديرات أفـراد العينــة ع?ــ< فقـرات Gــذا ا�Sــال ك6ـل 
  .ى، و�مستو متوسط)0.49(

  :لمناقشة نتائج السؤال �و

ت نتـــائج الـــسؤال 'و إCـــ< وجــود مـــستو متوســـط مـــن الكفايــات امل7نيـــة      ىأشــا ل  لـــدى ٍ �ـــش6ل عـــامر
، ومـن ناحيــة الكفايـات املعرفيـة أظ7ــرت النتـائج وجـود مــستو العـ ىامل\ن �ـ� م6اتـب �صــالح 'سـر ي

�تفاع �� �عض الكفايات و¿ قاملعرفة بأسباب املشكالت 'سرnة وطر  رمتوسط مع مالحظة وجود إ
ة جمع املعلومات  رحل7ا، والتعامل بموضوعية مع ا�Rاالت دو تح\�، وإمتالك املعرفة بم7ا م قديوتن

وnفسر الباحث ذلـك بوجـود املعرفـة ، قمعلومات من شأ¸Mا تحس\ن طر التواصل ب\ن أعضاء 'سر
يالنظرnة بأساسيات العمل �� �صالح 'سر لدى العامل\ن �� م6اتب �صـالح باإلضـافة إCـ< وجـود 

، وGـذا يتفـق مـع مـا جـا ءت بـھ  يالرغبة �� تقديم املـساعدة لألسـر ال>ـ	 تراجـع م6اتـب �صـالح 'سـر
اســـة ا�Rبºــــب  ل، حــــو وجــــود الرغبــــة الــــصادقة �ـــ� مــــساعدة ا�Rــــاالت ال>ــــ	 تراجــــع م6اتــــب )2020(رد

�، وGــــذا مـــا يفـــسر أيــــضا وجـــود مـــستو مرتفــــع مـــن �عـــض الكفايــــات 'دائيـــة و¿ــــ ى�صـــالح 'ســـر ي
ً

 :
ة �صـغاء، ومحاولـة تقرnـب وج7ـات النظـر بـ\ن أعـضاء 'سـرة  رتوظيف أساليب متنوعة وإتقان م7ـا

ـــة �ـــــش6ل متوســـــط و¿ـــــ�امل ـــان مـــــستو مجموعـــــة مـــــن الكفايـــــات املعرفيــ ــــديم : ىتخاصـــــم\ن، وقـــــد %ــ تقـ
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ل  وت6ــوnنقمعلومـات ل¯Rــاالت مــن شــأ¸Mا تحـس\ن طــر التواصــل بــ\ن أعــضاء 'سـر، و تــصو ملــا ســتؤ ر
يإليھ جلسة Lصالح من خالل املعلومات ال>	 جمع7ـا املـص¯¾ 'سـر عـن ا�Rالـة، وإمـتالك املعرفـة 

رقنــاع، وإســتخدام املقــايºس ��مــع املعلومــات، ومعرفــة مراحــل تطــو مــشاعر 'فــراد �ــ� أســاليب �
رف ع?ـــ< طبيعـــة العالقـــة بـــ\ن أفـــراد  والتعـــنحـــو املـــش6لھ، ومعرفـــة كيفيـــة عمـــل تقيـــيم قب?ـــ� لألســـر،

ــــاوض، ـــو أنمــــــاط التفـــ ـــيات لغــــــة ا��ـــــــسد، واملعرفــــــة حــــ وتحديــــــد أنمـــــــاط  ل'ســــــرة، واملعرفــــــة بأساســــ
رعرفة مراحل تطو الصراعات ال>	 تحـدث داخـل  ومخالل جلسة Lصالح،التفاعالت داخل 'سر 

قLسـر وطـر التـدخل �ـ� %ــل مرحلـة، وتحديـد مـصادر الـدعم للمــساعدة �ـ� إنجـاح عمليـة Lصــالح، 
ºnب  روnفـــسر الباحـــث حـــصو العـــامل\ن ع?ـــ< مـــستو متوســـط مـــن Gـــذه الكفايـــات وجـــود وجـــود تـــد ى ل

nب غ\ـ� تقليـدي ومـن أـ�اص متخـصي\ن �ـ� متخـصص للعـامل\ن ألن Gـذه الكفايـات تحتـا رج إCـ< تـد
 �اســــة ا��àي?ـــــ ـــال النفـــــ�
	، وGـــــذا مــــا أكـــــدت عليـــــة د بـــــأن Gنــــاك ضـــــعف �ـــــ� التأGيـــــل ) 2014(را�Sـ

ات ال>ــ	 يجــب ع?ــ< املــص¯R\ن 'ســرn\ن إك~ــساMÀا، وGــذا مــا يفــسر  
	 وقلــة �ــ� معرفــة امل7ــاáرالتخصــ
يأيضا حصو العامل\ن �� م6اتب �صالح 'سر ع?< م ل

ً
� :ىستو متوسط من الكفايات 'دائيـة و¿ـ

ات اسـتقبال ا�Rـاالت، ة جلسات Lصالح Lسر وم7ـا ة ع?< ادا رامتلك القد ر تعامـل مـع حـاالت  والير
ة طرح 'سئلة  واملقاومة اثناء، ة الت¯�يص وفنيات التفاوض والتغذية الراجعة وم7ا رأستخدام م7ا ر

ــــر �Rـــــض ة إقنـــــاع 'سـ ـــا ، وم7ـــ ـــو ــــس اRSتــ ة عكـ روم7ـــــا ، وح>ـــــ  يــــــتمكن ىر يو جلــــــسات �صـــــالح 'ســـــر ر
املــص¯R\ن 'ســرn\ن مــن إتمــام عمل7ــم ع?ــ< أكمــل وجــھ ال بــد مــن حــصول7م ع?ــ< أداء مرتفــع �ــ� Gــذه 
ة ع?ـ< النجـاح  nب العم?� لي6ونوا أك�� قـد رالكفايات؛ ولتحقيق ذلك ف7م بحاجة إC< املزnد من التد ر

ـــــدان  اســــــة الـــــــشل�	 وحمـ ــــذا مــــــا يتفــــــق مـــــــع د ـــــم، وGـــ ــــراب ر�ــــــ� عمل7ـ ـــــدم تلبيـــــــة ) 2019(وشــ ع?ـــــــ< أن عـ
�nيــة للمــوظف\ن Gــو مــن املعيقــات 'ساســية ال>ــ	 تمنــع التم\ــ� �ــ� العمــل �ــ� مجــال  رLحتياجــات التد

 .ي�صالح 'سر

ىما مستو الدافعية امل�نية لـدى العـامل�ن �ـ� @صـالح : "النتائج املتعلقة بالسؤال الثا=ي
  "ي@سر �� اV-اكم الشرعية؟

nــــة لإلجابــــة عــــن ر Gــــذا الــــسؤال، تــــم إســــتخراج املتوســــطات ا�Rــــسابية و�نحرافــــات املعيا
 �لتقديرات أفراد العينة ع?< مقياس الدافعيـة امل7نيـة املرتبطـة بطبيعـة عمـل املـص¯R\ن 'سـرn\ن �ـ

  ).6(لاRSاكم الشرعية، حيث %انت كما ¿� موRìة �� ا��دو 

قم  را.hدو    ):6(ل

اســـة ع0ــ� مقيـــاس الدافعيـــة املتوســطات ا.-ـــسابية و@نحرافــات  bـــة لتقـــديرات عينــة الد راملعيا ر
ليـــا حــــسب  امل�نيـــة املرتبطـــة بطبيعـــة عمــــل املـــصE-�ن @ســـر�bن �ـــ� اV-ــــاكم الـــشرعية مرتبـــة تنا

ً
ز

  املتوسطات ا.-سابية

 الرتبة
 الفقرات الرقم

املتوسط 
*ا.-سا�ي

@نحراف 
 ياملعيار

 ىاملستو

1  1  � مرتفع 0.77 4.12 أبذل ج7دي لتحقيق Lفضل �� عم?

2 2 � مرتفع 0.84 3.73 أستفيد من املواقف ا��ديدة ال>	 تواج±	 �� عم?

3 20 � متوسط 0.78 3.55 .أتطلع اC< ال��قية �� عم?
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 الرتبة
 الفقرات الرقم

املتوسط 
*ا.-سا�ي

@نحراف 
 ياملعيار

 ىاملستو

4  19 � متوسط 0.69 3.48 أس·< لتطوnر عم?

 متوسط 0.78 3.42 أتوقع النجاح �� 'عمال ال>	 أقوم MÀا 3  5

 متوسط 0.95 3.36 مل لتقديم املزnد من Lنجازيدفع¡	 النجاح �� الع 8  6

مــة ملــضاعفة ا��7ـــود  4  7 زأمتلــك Lم6انــات الذاتيــة الال
� العمل� 

 متوسط 0.79 3.30

ات جديدة ملساعدة Lخرnن 16  8 رأحاو  تطبيق م7ا  متوسط 0.69 3.23 ل

ات جديده 15  9  متوسط 0.84 3.22 رأس·< الك~ساب م7ا

nادة جودة  7  10 زأحاو   متوسط 0.78 3.21 .ا��دمة املقدمة ل¯Rاالتل

11  18 � متوسط 0.69 3.16 لأحاو �عديل مواقف الفشل �� عم?

 متوسط 0.98 3.15 أحرص ع?< تحقيق نتائج مرغو�ة لدي �� العمل 9  12

13 17 � متوسط 0.68 3.14 أبحث عن اخطا¨ي �� عم?

 متوسط 0.94 3.13 رأحرص ع?< ا�Rضو اC< العمل �� الوقت املناسب 10 14

 متوسط 0.76 3.12 أتقبل مواقف الفشل �»�اعة 5  15

16  11   
áا�ي لتحقيـق اقـ رأحرص ع?< توظيـف جميـع م7ـا
 .انجاز �� العمل

 متوسط 0.90 3.05

 متوسط 0.89 2.96 ىأر ان مواقف الفشل تدفع¡	 للنجاح 6  17

ـــــديم مق��حــــــات لتطــــــوnر عمليــــــة Lصــــــالح  12  18 أبــــــادر لتقـ
 .يLسر

 متوسط 1.05 2.61

 متدن 1.23 2.35 ىأر ان قلة Lم6انات تحد من ام6انية العمل  14  19

� م6اتب Lصالح Lسر 13 20� � متدن 1.04 2.18 يأتطلع اC< �غي\� عم?

 متوسط 0.37 3.17 اhVال ك�ل

جة العظ©  من  *   )5(رالد

" ق Lفضل �� عم?�أبذل ج7دي لتحقي"وال>	 نصت ع?< ) 1(أن الفقرة ) 6(لا��دو  يب\ن
ىو�مـــــستو مرتفـــــع، ) 0.77(يوإنحـــــراف معيـــــار ) 4.12(قـــــد احتلـــــت املرتبـــــة 'وCـــــ< بمتوســـــط حـــــسا¶ي 

باملرتبــة " أسـتفيد مــن املواقـف ا��ديـدة ال>ـ	 تــواج±	 �ـ� عم?ـ�"وال>ـ	 %ــان نـص7ا ) 2(وجـاءت الفقـرة 
نمــا احتلــت الفقــرة ىو�مــستو مرتفــع، بº) 0.83(يوانحــراف معيــار ) 3.74(الثانيــة بمتوســط حــسا¶ي 

املرتبــة 'خ\ــ�ة بمتوســط " يأتطلــع اCــ< �غي\ــ� عم?ــ� �ــ� م6اتــب Lصــالح Lســر"وال>ــ	 نــصت ع?ــ< ) 13(
ىو�مــستو قليـــل، وقـــد بلــغ املتوســـط ا�Rـــسا¶ي لتقـــديرات ) 1.04(يوانحـــراف معيـــار ) 2.18(حــسا¶ي 



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
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ص¯R\ن Lســـرn\ن �ـــ� أفــراد العينـــة ع?ــ< فقـــرات مقيــاس الدافعيـــة امل7نيــة املرتبطـــة بطبيعــة عمـــل املــ
  .ى، و�مستو متوسط)0.37(يوانحراف معيار ) 3.17(اRSاكم الشرعية ك6ل 

  :مناقشة نتائج السؤال الثا=ي

 �ت نتائج السؤال الثا�ي إC< وجود مستو متوسط من الدافعية امل7نية لدى العامل\ن � ى          أشا ر
، مــــع مالحظــــة وجــــود مــــستو مــــنخفض مــــن ىم6اتـــب �صــــالح 'ســــر  الدافعيــــة امل7نيــــة ع?ــــ< �عــــض ي

فقــرات املقيــاس و¿ــ� قلــة �م6انــات تحــد مــن إم6انيــة العمــل، وتطلــع املــص¯R\ن 'ســرn\ن إCــ< �غي\ــ� 
يعمل7ـم، وªــش\� Gــذا مــن وج7ــة نظــر الباحــث إCـ< أن محدوديــة �م6انــات �ــ� م6اتــب �صــالح 'ســر 

اسـة الـشل�	 وحمـدان تخفض من دافعية املص¯R\ن نحو العمل، وGذا مـا يتفـق مـع مـا جـاء رت بـھ د
�ــ� خفــض ) 2019(وشــراب  � ¼ــساGم Cلعمليــة �صــالح ¼عيــق مــن العمــل و�التــا óــôبــأن امل6ــان غ\ــ� امل

ىالدافعيــة نحــو العمــل، وnفــسر الباحــث حــصو العــامل\ن �ــ� م6اتــب �صــالح 'ســر ع?ــ< مــستو  ي ل
ن ا��7ود لتحقيق 'فضل �� مرتفع �� �عض فقرات مقياس الدافعية امل7نية املتمثلة ببذل املزnد م

رالعمـــل ومحاولـــة �ســـتفادة مـــن املواقـــف ا��ديـــدة �ـــ� العمـــل، نـــا�ع مـــن شـــعو املـــص¯R\ن 'ســـرn\ن 
اســــة أبــــو عم\ــــ�ه و الــــسليم  ت د لية ال>ــــ	 تقــــع ع?ــــ< عــــاتق7م إتجــــاه 'ســــر، وقــــد أشــــا رب�õــــم املــــسؤ ر و

و إC< أن العاملو �� م6اتب �صالح 'سر لدMNم حس باملسؤ)2018( ي � لية ال>	 تقع ع?< عاتق7م ن�
�ÅخالLو �  .ا��انب الدي¡	 وLجتما°

تباطية دالة إحصائيا عند مـستو : النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث ى5ل 5ناك عالقة ا
ً

ر
ىبـ�ن مــستو الكفايـات والدافعيــة امل�نيـة لــدى العـامل�ن �ــ� ) α≤0.05(الداللـة �حــصائية 

  لشرعية ؟يم�اتب @صالح @سر �� اV-اكم ا

تبــــاط ب\�ســـــو  ـــامالت ا ن     لإلجابــــة عـــــن Gـــــذا الــــسؤال، تـــــم حـــــساب معــ بـــــ\ن متوســـــطات ) Pearson(ر
�ــ� م6اتــب Lصــالح Lســر �ــ� اRSـــاكم  يمــستو الكفايــات امل7نيــة والدافعيــة امل7نيــة لــدى العــامل\ن  ى

 ). 7(لالشرعية ، حيث %انت كما ¿� موRìة �� ا��دو 

  )7(لا.hدو 

تبـــاط ب�<ســـ ىبـــ�ن متوســـطات تقـــديرات مـــستو الكفايـــات والدافعيـــة ) Pearson(نو رمعـــامالت ا
  يامل�نية لدى العامل�ن �� م�اتب @صالح @سر �� اV-اكم الشرعية

  الكفايات امل�نية

  الدافعية امل�نية
 �حصا�ي

مجال 
 املعر��

مجال 
  @دا�ي

  الكفايات

Sامل�   

قيمة معامل 
تباط  ر@

0.582** 0.625** 0.631** 

 الدافعية امل�نية
الداللة 

 �حصائية
0.000 0.000 0.000 

  ).α≤0.05(ىذات داللة إحصائية عند مستو الداللة  •
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ــــة ذات داللــــــة إحــــــصائية عنــــــد مــــــستو الداللــــــة ) 7(ليبــــــ\ن ا��ــــــدو  تباطيــــــة ايجابيــ ىوجــــــود عالقــــــة ا ر
)α≤0.05 (ــ�م6اتــب ىبــ\ن متوســطات تقــديرات مــستو الكفايــات والدافعيــة امل7نيــة لــدى العــامل\ن  �

  .يLصالح 'سر �� اRSاكم الشرعية

  :مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث

تباطيـــة ذات داللــــة بـــ\ن متوســـطات تقــــديرات  ت نتـــائج الــــسؤال الثالـــث إCـــ< وجــــود عالقـــة إ ر     أشـــا ر
يمــستو الكفايــات امل7نيــة والدافعيــة امل7نيــة لــدى العـــامل\ن �ــ� م6اتــب �صــالح 'ســر �ــ� اRSـــاكم  ى

ادت باملقابل دافعيMOم امل7نية، و�� حـال %ـان  ادت الكفابات لدى العامل\ن  زالشرعية، أي أنھ %لما  ز
نGناك خلل أو نقص �ـ� الكفايـات فـإن الدافعيـة امل7نيـة باملقابـل ت6ـو منخفـضة، وقـد إتفقـت Gـذه 

اسـة عبدا�Rميـد  دافعيـة ال>ـ	 أكـدت ع?ـ< أن مـن أGـم معوقـات ال) 2019(رالن~يجة مـع مـا جـاء �ـ�  د
�nية ات التد ات وLساليب وقلة الدو رامل7نية ¿� ضعف امل7ا   .رر

  :التوصيات 

   �
	 بما ي?ùاسة من نتائج فإن الباحث يو   :ر  �� ضوء ما توصلت إلية الد

�nيــــــة  .1 ش التد ــــ� دائـــــرة قا¤ــــــ
	 القــــــضاة �عقـــــد الــــــو ــــام ا��7ـــــات املعنيــــــة �ــ ة قيــ ــــر رضـ رر و
 .يصالح والتوفيق 'سرواRSاضرات لزnادة كفايات العامل\ن �� م6اتب �

 يجــدر با��7ــات املعنيــة تــوف\� '�ــشطة ال��وnحيــة للعــامل\ن لزnــادة دافعــMOم امل7نيــة  .2
 . نحو العمل

العمــــل ع?ــــ< حوســــبة العمــــل �ــــ� م6اتــــب �صــــالح ملــــساGمتھ �ــــ� تخفيــــف الع�ــــó ع?ــــ<  .3
nادة دافعيMOم امل7نية  .زالعامل\ن، و

، وتوف\� �م6انات املناسبة لـضمان �Gتمام باملرافق داخل م6اتب �صالح ' .4 يسر
 .تقديم أفضل خدمة لألسر

5.  ��nية للعامل\ن � اسات ال>	 تبحث �� إعداد وتنفيذ ال£�امج التد رإجراء املزnد من الد ر
 .يم6اتب �صالح 'سر
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