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 خلص المست
 

ستشارات  اال و  التوجيهنموذج عملية المساعدة لتفعيل األهداف التوعوية لمكاتب ب التدخل المهني 
 ة األسري

 محافظة كفر الشيخ ب
 أهداف الدراسة:

 . ةاألسريستشارات االو  التوجيهتحديد المهارات التي يحتاجها منسوبي مكاتب 
 افها.تحديد مؤسسات المجتمع التي تساعد المكاتب في تحقيق أهد 

 عالية نموذج العملية للمساعدة في زيادة المهارات التي يحتاجها موظفو المكتب.ر فااختب
اختبار هذا النموذج في التخفيف من المشاكل التي تواجه األسر المترددة في طلب الخدمات في  

 المكاتب 
 خامسًا: دراسة الفروض 

ة العامة وتحقيق مساعدة الممارستوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام نموذج عملية 
 . ةاألسري ستشارات االو  التوجيهأهدافهم من قبل مكاتب 

 (سابعًا: اإلجراءات المنهجية للدراسة )اإلستراتيجية المنهجية
 نوع الدراسة: شبه تجريبية  -أ

 الطريقة المستخدمة: اجتماعي للتوضيح  -ب 
 المجال المكاني  -1مجاالت الدراسة:  -ج
 بمحافظة كفر الشيخ  ةاألسريستشارات االو  التوجيهكاتب م
 ( منفرد75المجال البشري )-2
 ( 2021/ 28/2( الى )2020/ 1/9: )المجال الزمني-3
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abstract 
 

Professional intervention with the aid process model to activate the 

awareness goals For family guidance and counseling offices 

Kafr El-Sheikh Governorate 

Study Objectives: 

Determining the skills needed by employees of the family guidance and 

counseling offices . 

Determining the community institutions that help the offices achieve their 

goals . 

Test the effectiveness of a process model to help increase the skills 

needed by office workers. 

 Testing this model in alleviating the problems facing families who are 

reluctant to seek services at offices 

Fifthly: Study hypotheses 
There is a statistically significant relationship between the use of the 

general practice assistance process model and the achievement of their 

goals by the family guidance and counseling offices 

Seventh: The methodological procedures of the study (methodological 

strategy 

A- Type of study :semi-experimental 

b- The method used: social To clear 

C- Fields of Study : 1- Spatial domain 

Office of Family Guidance and Counseling in Kafr El-Sheikh 

Governorate 

2-The human domain  (75) single 

 3-Time range: (1/9/2020) to (28/2/2021) 
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-أواًل: مدخل لتحديد مشكلة الدراسة:   
تنميوووة بصوووفة عاموووة والتنميوووة البشووورية بصوووفة خاةوووة علوووى محووواور رئيسوووية يعتبووور تقووووم ال 

ر عملية التنمية في أي مجتمع ، فالعنصر البشري هو محو (الغاية والوسيلة)العنصر البشري فيها  
األساسووي منهووا، األموور الووذي موون المجتمعووات، وهووو المحوورع األول لعمليووة التنميووة، وهووو المسووتفيد 

 .(1)يتطلب استثمار كافة الطاقات البشرية
ومنها األسرة حيث تعتر هي الخلية األولى والوحدة األساسوية فوي البنواء االجتمواعي وهوي  

عمومية وانتشارًا، فال نكاد نجد مجتمعًا يخلو بطبيعته من نظام األسرة،   أكثر الظواهر االجتماعية
فووي الحيوواة االجتماعيووة، إذ ال يمكننووا أح نتصووور حيوواة إنسووانية إذا لووم تكوون فهووي أسوواس االسووتقرار 

فوووي اسووور، فاألسووورة هوووي أسووواس حيووواة معظوووم النووواس فهوووي تقووودم األمووواح والمسووواندة والووودعم منتظموووة 
 .(2)تعرضوا لمشكالت في حياتهم إلفرادها خاةة إذا ما

البنيوة الشخصوية ألبنائهوا  ولهذا تعتبر األسرة هي المنظمة االجتماعية األولى التوي تشوكل 
اماًل فوووي حووود ذاتوووه يمثووول جوووزءًا مووون النسوووق األكبووور وهوووو حيوووث يعووود كووول فووورد مووون أفرادهوووا نسوووقًا كووو

 .(3)األسرة
ارها باعتبارها اللبنة األساسوية فوي وقد اهتم اإلسالم باألسرة وحرص على استقرارها واستمر  

أسواس وجوودو ومحوور اسوتقرارو ه، فهوي تماسو  لوبناء المجتمع فقوة األسرة قوة للمجتمع، وتماسوكها 
 فال يمكن قيام مجتمع متماس  قوى إال إذا كانت األسرة قوية متماسكة.

لوووذي ولوويه هنووواع أبلوووح وال أوضوووح فووي وةووو  العالقوووة الزوجيوووة موون هوووذا البيووواح العظووويم ا 
)تزوجوووا الووودود الولووود فوو ني  يوضووح موودى التصووان كوول موون الووزوجين بوواهللاخر، قووال رسووول   

 .(4)ثر بكم األمم يوم القيامة(مكا
األساسوووووية وهوووووذو تتعووووورض األسووووورة لوووووبعت المشوووووكالت التوووووي تعوقهوووووا عووووون أداء وظائفهوووووا  

ن اهللاخوور ويمكوون أح يهووا فووي تووداخلها وتفاعلهووا، إذ كوول منهووا ال ينعووزل عوولالمشووكالت يمكوون النظوور إ
 تتعدد هذو المشكالت لوفاة رب األسرة أو سوء العالقات األسرية.

مشووكلة تبحووث عوون حوول فووي المجتمووع المصووري الووذي كوواح  األسوورية( كالت المشووةووارت ) 
كوول التوقعووات، والمتووابع لمحوواكم  انبوواألمه بالتماسوو  والتقووارب، حيووث طميوواح األزمووات األسوورية فوو

كله قد تحول إلى تل  المحواكم مون كثورة المتورددين عليوه مون نزاعوات األسرة يكاد يظن أح الشعب  
 .(5)الرؤيا....( –الزواج العرفي  -إثبات النسب  –ة نفقال –الخلع  –كالطالن )أسرية 
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ونتيجة لتزايد هذو المشكالت بل وظهور نوعيات جديدة من المشاكل األسورية تحتواج إلوى  
ل الخدموووة االجتماعيوووة األسووورية إلوووى تقويوووة األسووورة خووودمات اجتماعيوووة لمواجهتهوووا، ومووون هنوووا تعمووو

تماعيووووة وتعموووول علووووى تووووذليل كافووووة المشووووكالت وتوووودعيمها لمسوووواعدتها علووووى أدائهووووا لوظائفهووووا االج
لعديوود موون المؤسسووات التووي تعموول فووي والصووعوبات التووي تواجههووا وتهوودد كيانهووا بوول وتتعوواوح مووع ا

قبول أح تتصودع، وبعود أح تتصودع، وهوذا  مجال األسرة وأنشطتها المتعوددة عنودما تتصودع األسورة،
 .(6)حاكم األحوال الشخصيةيظهر جليًا في مكاتب التوجيه واالستشارات األسرية وفي م

التووي والمجتمعيووة األسوورية إحوودى األجهووزة االجتماعيووة  وتعوود مكاتووب التوجيووه واالستشووارات  
ة خاةوووة مشوووهرة طبقوووًا أنشووواتها وزارة التنوووامن االجتمووواعي وتعهووود ب دارتوووه إلوووى جمعيوووة أو مؤسسووو

وتشوير أحود   ويقوع تحوت إشوراف ورقابوة التنوامن االجتمواعي  (م1964)( لسونة  32للقانوح رقم )
األسووورية علوووى مسوووتوى ة العاموووة واإلحصووواء إلوووى أح عووودد المكاتوووب تقوووارير الجهووواز المركوووزي للتعب ووو

ظات الدقهلية بعدد مكتبًا، ويتركز العدد األكبر من المكاتب األسرية بمحاف (162)الجمهورية يبلح 
البحيووورة  ثوووم محوووافظتيبكووول مووونهم، مكتبوووًا  (11)مكتبوووا، يليهوووا القووواهرة والمنيوووا والشووورقية بعووودد  (16)

مكاتووب بكول مونهم موع العلووم أح  (9)مكاتوب، بنووي سوويف وأسويوغ والغربيوة  (10)وكفرالشويخ بعودد 
 مكاتب إغالقًا تامًا. (5)بمحافظة كفرالشيخ تم إغالن عدد 

ح هووذو المكاتووب تتصودى للعديوود موون المشووكالت الخاةوة باألسوورة وخاةووة بعوود والمالحو  أ 
( علوووى أهميووة األسوورة ووضووع األسووه للمحافظووة عليهوووا. لفتاح السيسوويالوورئيه )عبووداسوويادة تاكيوود 

موون أهووداف خاةووة بعوود إنشوواء  لهووابقووى تفجوواءت أهميووة هووذو الدراسووة التووي تسووعى إلووى تفعيوول مووا 
ازعووات األسوورية فانحصوور مكتووب التوجيووه واالستشووارات األسوورية محوواكم األسوورة ومكاتووب تسوووية المن

الووعي  –الفهوم  –ة متماسكة لدى جميع أفرادهوا )المعرفوة في نشر الوعي المجتمعي نحو بناء أسر 
بالوودور الحقيقووي لكووال موونهم )الوودور الوقووائي( ثووم تقووديم المشووورة المهنيووة ل سوور التووي تتوورد  (الكاموول

سوووعت إلوووى التعووورف علوووى وجووواءت إحووودى الدراسوووات التوووي  .(7)ستشوووارةعليهوووا طلبوووًا للمسووواعدة أو اال
، ر السووعودية المتوورددة علووى مراكووز االستشووارات االجتماعيووةالمشووكالت األسوورية التووي تواجووه األسوو

والتعورف علووى ترتيوب المشووكالت األسوورية التوي تواجووه األسور السووعودية المتوورددة علوى المراكووز وقوود 
التي تواجه األسر السعودية كانت  الدينيةأح أهم المشكالت    -الية:توةلت الدراسة إلى النتائج الت
، أهم المشكالت الصحية )عدم معرفوة أحود الوزوجين بكيفيوة (زوجين)ضع  المودة والرحمة بين ال

، وأهوم (التعامل مع الطرف اهللاخور أثنواء العالقوة الحميميوة، عودم االهتموام بفحووص موا قبول الوزواج
المرونة في التفكير بين الزوجين، األنانية من أحد الزوجين أو كليهموا، المشكالت النفسية )غياب  
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، وكانت المشكالت االجتماعية هي )تعدد الخادمات بالمنزل مما (جةضع  شخصية الزوج والزو 
وجواءت أهوم مشوكالت  (يؤدى إلهمال الزوجة لدورها بالمنزل، غياب الحوار المتبادل بين الزوجين

، أهووم المشووكالت (العنوواد المتبووادل بووين الووزوجين، انتشووار اإلسوواءة اللفظيووة النديووة،) العنوو  األسووري 
ات األسوورة(، المشووكالت السوولوكية لعووات الماديووة غيوور المتناسووقة مووع إمكانوواالقتصووادية هووي ) التط

 .(8)انتشار الكذب والتحايل في األسرة()
 اتفكو  األسوري ونتائجهوالعوامول المؤديوة إلوى الوجاءت أينًا إحدى الدراسات التوي حوددت أح أهوم 

قود حقوق هوذا البحوث على األسورة وأفرادهوا وتحديود بعوت اهللاليوات التوي تحموي األسورة مون التفكو  و 
واألخصوائيات بمراكوز االستشوارات  من خالل استمارة استبياح طبقوت علوى عينوة مون األخصوائيين

ج المسوووح ( إنوووا  وطبوووق الباحثووواح مووونه34( ذكوووور، )72( مقسووومة إلوووى )106األسووورية وعوووددهم )
توؤدى مون أهوم األسوباب التوي  (إدمواح المخودرات )االجتماعي بالعينة وجاءت أهم نتوائج البحوث أح  

إةوابة بعووت األبنوواء بواألمراض النفسووية واضووطراب )، (خوروج الموورأة للعموول)ي، إلوى التفكوو  األسوور 
جتمواعيين ، كموا أح هنواع العديود مون اإلسوهامات المهنيوة ل خصوائيين اال(سلوكهم وتواثرهم دراسوياً 

لمقبلوين اسوتخدام وسوائل التواةول االجتمواعي، توعيوة الشوباب امراكز االستشوارات األسورية منهوا )ب
مون األدوار  وغيرهوا (تماعيين بمؤسسوات رعايوة األسورةعلى الزواج، تفعيل أدوار األخصائيين االج

ونوووت عينوووة المووونهج التجريبوووي وتك وجووواءت إحووودى الدراسوووات التوووي اسوووتخدمت  .(9)المهنيوووة المختلفوووة
 -بحيورةواالستشوارات األسورية بمحافظوة ال جيوه( زوجة من الموجودين بمكاتب التو 30الدراسة من )

جيوووة والمقوووابالت وأظهووورت اعوووات الزو ا وار األسوووري موووع حووواالت النز واسوووتخدمت مقيووواس تنميوووة الحووو
س النتوائج مون خوالل اسوتخدام مجمووعتين ضوابطة وتجريبيوة عودم وجوود فورون دالوة إحصوائيًا للقيوا

 عوات الزواجيوة ،ا القبلي والبعدي للمجموعة النابطة لقيواس تنميوة الحووار األسوري موع حواالت النز 
ج وجووود فوورون دالووة إحصووائيًا للقيوواس القبلووي والبعوودي للمجموعووة التجريبيووة لمقيوواس وأظهوورت النتووائ

د دور تحديو علوى وركوزت إحودى الدراسوات  .(10)تنمية الحوار األسري مع حاالت النزاعات الزواجية
األخصوووائي االجتمووواعي فوووي اسوووتخدام مهوووارات اإلرشووواد موووع جماعوووات األسووور لتعوووديل السووولوكيات 

بية ألبنائهم المراهقين وذل  من خالل االعتماد على منهج المسح االجتماعي بنوعيه )الشامل السل
ة العينوووة( ل خصوووائيين االجتمووواعيين العووواملين بمكاتوووب التوجيوووه واالستشوووارات األسووورية بمحافظووو –

 ( والمسح االجتماعي باستخدام العينة لجماعات األسر المترددين إلوى مكاتوب 25القاهرة وعددهم )
( وأوضووحت النتوائج أح مسووتوى دور األخصووائيين االجتمواعيين فووي اسووتخدام 85التوجيوه وعووددهم )

العصوووياح(  -العنوواد  –السووولبية ) التموورد  ت ت اإلرشوواد مووع جماعوووات األسوور لتعووديل السوولوكيامهووارا
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بنائهم المراهقين مرتفع وتوةولت الدراسوة إلوى عودد مون التوةويات منهوا تطووير دور األخصوائي أل
ماعي في اسوتخدام مهوارات اإلرشواد موع جماعوات األسور لتعوديل السولوكيات السولبية ألبنوائهم االجت

ين منها ضرورة حصول األخصائي على دورات تدريبية في مجال اإلرشاد األسري لتطووير المراهق
 .(11)هأدائ

التعووورف  إلوووىهوودفت التوووي وتاكيوود علوووى دور األخصووائي االجتمووواعي جوواءت هوووذو الدراسووة  
ي االجتموواعي فووي مجووال اإلةووالح األسووري ودور مراكووز اإلةووالح ر المهنووي ل خصووائعلووى الوودو 

تفواقم المشووكالت األسورية وتمثول موونهج الدراسوة فوي الموونهج الوةوفي واعتموود  مون د حوواألسوري فوي ال
( مون األخصوائيين االجتمواعيين فوي مراكووز 100مارة اسوتبياح وبلوح عودد العينوة )الباحوث علوى اسوت

يوواض وتبووين أح أفووراد العينووة موافقوووح علووى دور األخصووائي االجتموواعي فووي اإلةووالح بمدينووة الر 
ن تفوووواقم المشووووكالت األسوووورية وتتمثوووول فووووي التثقيووووف ل سوووور عوووون اإلةووووالح األسووووري فووووي الحوووود موووو

لهووا ودراسووتها وأوضوووحت الدراسووة أح أهووم المعوقووات التووي تواجوووه المشووكالت االجتماعيووة وكيفيووة ح
برزهوا )عودم وعوى األسورة بواثر هوذو المشوكالت مسوتقباًل، األخصائي في مجال اإلةوالح األسوري أ

تزويود األخصوائيين االجتمواعيين لكول موا هوو جديود   نقص الدورات التدريبيوة ل خصوائيين وأوةوت 
ت الفرديووة موون خووالل االرتبوواغ الوثيووق بووين مكاتووب تسوووية فووي مهووارات وأسوواليب التعاموول مووع الحوواال

 .(12)ي مجال الخدمة االجتماعيةالمنازعات والمهارات العلمية المتخصصة ف
وتاكيدًا على أهمية دور األخصائي االجتماعي في هذو المكاتوب وأهميوة أح يمتلو  الخبورة  

االحتياجات المهارية الالزمة على  لتعامل مع الحاالت جاءت هذو الدراسة التي تؤكد اوالمهارة في  
توووب تسووووية النزاعوووات األسووورية، السوووتخدام اإلرشووواد األسوووري لووودى األخصوووائيين االجتمووواعيين بمكا

ر أهم التخصصات المهنية في التعامول بأكدت هذو الدراسة على أهمية اإلرشاد األسري حيث يعتو 
هووذا العموول معرفووة علميووة كا يووة ة المباشور مووع القنووايا والمشووكالت األسوورية وبالتووالي تتطلووب طبيعوو

األسووري بووالخبرة والخلفيووة وفنيووات وأسوواليب عاليووة لتحقيووق أقصووى فعاليووة، بحيووث يتصوو  المرشوود 
نجاح وفاعليوة قدرتوه علوى مسواعدة األفوراد واألسور فوي حول العلمية الشاملة والمتطورة التي تنمن 

يتسوونى للمرشوود األسووري تحقيووق  مشووكالتهم وتحقيووق االسووتقرار والتوافووق والتكيووف فووي حيوواتهم وحتووى
مهنيووة وهووذا مووا هوودفت إليووه هوووذو القوودر المالئووم موون الكفايووة المهنيووة ومواكبووة التطوووورات العلميووة وال

نهج المسوح االجتمواعي بالعينوة الدراسة، وتنتمي هذو الدراسة )إلى الدراسة الوةفية( واستخدمت م
زعات وأوةوت الدراسوة )بنورورة تزويود لعينة من )األخصائيين االجتماعيين( بمكاتب تسوية المنا



   عة الفيوممجا -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 
 

 

 

 

 

 

 

 

483 

 عشرون وال  الثالثالعدد 

التعاموول مووع حوواالت النزاعووات  األخصووائيين االجتموواعيين بكوول مووا هووو جديوود موون أسوواليب ومهووارات 
 .(13)ةاألسرية من خالل عمل دورات تدريبية وورش عمل وحنور مؤتمرات علمي

كمووا جوواءت بعووت الدراسووات التووي أكوودت علووى أهميووة المعووارف والمهووارات التووي يجووب أح  
التووي  يمتلكهووا األخصووائيين االجتموواعيين داخوول هووذو المكاتووب وهووذا مووا أكوودت عليهووا هووذو الدراسووة

برنوووامج مقتووورح للتوودخل المهنوووي مووون منظووور العمووول موووع الجماعووات لتحقيوووق التنميوووة المهنيوووة ي تتبنوو
ل خصووووائيين االجتموووواعيين العوووواملين بمكاتووووب التوجيووووه واالستشووووارات األسوووورية بمحافظووووة البحيوووورة، 

التعووووورف علوووووى طبيعوووووة المعوووووارف والمهوووووارات المهنيوووووة المتووووووفرة لووووودى األخصوووووائيين  إلوووووى هووووودفت و 
عوورف علووى القوويم التووي يطبقونهووا والتكنيكووات المسووتخدمة واألدوار التووي يمارسووونها االجتموواعيين والت

المعوقات الخاةة بوادائهم المهنوي، واعتمودت هوذو الدراسوة علوى أداتوين رئيسوتين هموا   وةواًل ألهم
اسووتبياح فووي ةووورة مقيوواس باإلضووافة إلوى مقيوواس خوواص بالمهووارات المهنيووة ل خصووائيين اسوتمارة 

وةووولت الدراسوووة إلوووى اهللاتوووي أح هنووواع تصوووور فوووي األداء المهنوووي كموووا أح هنووواع االجتمووواعيين وت
ديوة توؤثر بصوورة كبيورة علوى األداء المهنوي وأوضوحت الدراسوة أح )مهوارة معوقات فنية وإدارية وما

ة التسجيل( جاءت بدرجة ضعيفة، ومهارة االتصال بدرجة متوسطة، وأوضحت حل المشكلة، مهار 
 .(14)يم المتوفرة لديهم جاءت بدرجة متوسطةالدراسة أح المعارف والق

وألهمية الدور الحيوي ل خصائيين االجتماعيين جاءت إحدى الدراسات التي أكدت علوى  
التوي تقووم علوى  جواء هوذا فوي الدراسوة التاليوةأهم االحتياجات التدريبية ل خصائيين االجتمواعيين و 

لبرنوووامج تووودريبي فوووي ضووووء نظريوووة العوووالج االحتياجوووات التدريبيوووة للمرشووود األسوووري وتصوووور مقتووورح 
هوودفت هووذو الدراسووة التعوورف علووى االحتياجووات التدريبيووة للمرشوود األسووري والتوةوول إلووى  األسووري،

يوة العوالج األسوري، تعود هوذو الدراسوة تصور مقترح لبرنامج تدريبي للمرشود األسوري فوي ضووء نظر 
اح( علوووى جميوووع ممارسوووي اإلرشووواد مووون الدراسوووات الوةوووفية التحليليوووة، وطبقوووت أداة البحوووث )اسوووتبي

دًا ومرشووودة وتوةووولت ( مرشووو40األسوووري فوووي مراكوووز اإلرشووواد األسوووري بمدينوووة الريووواض وعوووددهم )
ي لتطووير معوارفهم المهنيوة من إجمالي الدراسة بحاجة إلى برنامج تدريب (%90)الدراسة أح نسبة 

المسوووتمر لووو داء تطووووير لل تووودريبيامج نووووباألخالقيوووات المهنيوووة وأوةوووت الدراسوووة باالهتموووام فوووي بر 
المهنوووووي للمرشووووودين األسوووووريين ومتابعوووووة ذلووووو  مووووون خوووووالل نخبوووووة متخصصوووووة فوووووي وزارة الشووووو وح 

األسوري علوى تقتصر ممارسة اإلرشواد  بحيث االجتماعية، ومنح تراخيص لمزاولة اإلرشاد األسري  
قابلووة المتخصصووين فووي الخدمووة االجتماعيووة وعلووم الوونفه، وأح يووتم توودريب المرشوودين األسووريين لم

احتياجاتهم التدريبية في مؤسسات علمية متخصصوة، والتوسوع فوي البورامج الجامعيوة المتخصصوة 
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اتيوة في اإلرشاد األسري لمواجهة احتياج المجتموع مون المتخصصوين، واسوتخدام األسواليب المعلوم
 .(15)ووسائل االتصال الحديثة لتوفير االستشارات األسرية المهنية المتخصصة

ب وهوذا موا التي أكودت علوى أهميوة الودور الوقوائي لهوذو المكاتودى الدراسات كما جاءت إح 
دور المرشوود األسووري فووي التعاموول مووع حوواالت الخيانووة أكوودت عليووه هووذو الدراسووة التووي تؤكوود علووى 

لدراسووة التعوورف علووى الوودور الفعلووي لعموول المرشوودين األسووريين مووع حوواالت الزوجيووة، هوودفت هووذو ا
دوار المهنيوة للمرشودين وكوذل  المهوارات وسوعت إلوى التعورف علوى الودور الخيانة الزواجية وأهم األ

وعيووة المتووزوجين بمشووكلة الخيانووة الزوجيووة موون وجهووة نظوور المرشوودين الوقووائي لشرشوواد األسووري لت
( مرشود أسوري مون 36وتكونوت مون ) (المسوح االجتمواعي)اسوة علوى مونهج األسريين واعتمودت الدر 

شوواد األسووري بالريوواض وتوةوولت الدراسووة إلووى أهميووة تخصووص العوواملين فووي مجموعووة مراكووز اإلر 
فووي كوول مركووز ومؤسسووة لالستشووارات األسوورية للتعاموول مووع مشووكالت الخيانووة األسووريين مرشوودين ال

 .(61)لتتمكن من الوةول بهم إلى أنسب الحلول
م ألنشوووطة مكاتوووب التوجيوووه االستشوووارات يووويكموووا جووواءت إحووودى الدراسوووات التوووي تناولوووت تق 

هووذو المكاتووب والتحويوول إلووى  غلووقجوودت أح أهووم المشووكالت التووي تواجووه هووذو المكاتووب األسوورية وو 
مكاتووب النزاعووات الزواجيووة الموجووودة داخوول محوواكم األسوورة لسووبب عوودم وجووود الوودعم المووادي، عوودم 

الووودورات التدريبيوووة ل خصوووائيين االجتمووواعيين العوووامين  نقوووص دور هوووذو المكاتوووب، الووووعي باهميوووة 
 .(17)بها

راسووات التوي أكوودت علووى وجووود عوودد مون المعوقووات التووي تواجووه هووذو إحوودى الد  كموا جوواءت  
المكاتب والتي تحول دوح تحقيقها ألهدافها ومنها إعطاء مكاتب تسوية المنازعات بمحواكم األسورة 

قلوة اإلمكانيوات قلوة الحوافز الموادي للعواملين، ضوع   ،ا أضع  دور مكاتب التوجيوهدورًا كبيرًا مم
كالت مع المؤسسات الخارجية، عدم وعى أفراد المجتموع المحلوي وأةوحاب المشو  العالقات والعمل

بالدور الفعلي لهذو المكاتب. وجود قصور فوي عودد أفوراد الهيكول التنظيموي لمكاتوب التوجيوه. عودم 
صال أو ضوعفها موع الهي وات والمؤسسوات المجتمعيوة. اقتصوار أدوار هوذو المكاتوب وجود قنوات ات

. كثووووورة اإلجوووووراءات الروتينيوووووة التوووووي تقووووووم بهوووووا الحووووواالت للحصوووووول علوووووى علوووووى التوجيوووووه والنصوووووح
 .(18)الخدمة
 -تعليق عام على الدراسات السابقة: -

 -ات أهمها:من خالل عرض الدراسات والبحو  السابقة يمكن اإلشارة لعدة مالحظ 
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ع  أشارت بعت الدراسات إلوى أح أهوم المشوكالت األسورية المتورددة علوى هوذو المكاتوب )ضو  -1
اهللاخوور أثنوواء المووودة والرحمووة بووين الووزوجين، عوودم معرفووة أحوود الووزوجين بكيفيووة التعاموول مووع الطوورف 

  العالقووة الحميميووة، عوودم االهتمووام بفحوووص مووا قبوول الووزواج، غيوواب المرونووة فووي التفكيوور، ضووع
سوورة، النديووة، العنوواد، التطلعووات الماديووة غيوور المتناسووقة مووع إمكانووات األ ،شخصووية أحوود الووزوجين 

 .(م2017عبدالرحمن عبد  على دوي ) الت السلوكيةالمشك
خووروج  –أكوودت إحوودى الدراسووات أح أهووم العواموول المؤديووة للتفكوو  األسووري )إدموواح المخوودرات  -2

محموود  –بوواألمراض النفسووية ( )عموواد الودين عبوودالحي شوولبي إةووابة بعووت األبنواء  –المورأة للعموول 
 م(.2020محمود دسوفي حامد، 

أح هنووواع العديووود مووون اإلسوووهامات المهنيوووة ل خصوووائيين االجتمووواعيين ى الدراسوووات أكوودت إحووود  -3
بمكاتب التوجيه واالستشارات األسرية منها ) استخدام وسائل التواةل االجتماعي، توعية الشباب 

لووى الووزواج، تفعيوول أدوار األخصووائيين االجتموواعيين بمؤسسووات رعايووة األسوورة وغيرهووا، المقبلووين ع
تخدام مقيوواس لتنميووة الحووووار األسووري مووع حوواالت النزاعووات الزوجيووة والمقوووابالت( كووذل  أهميووة اسوو

 م(.2020م، عماد الدين شلبي، محمد محمود حامد 2018هنسي )فايزة محمد رجب ب
ميوة تطووير أدوار األخصوائيين االجتمواعيين العواملين فوي هوذو أكدت إحودى الدراسوات علوى أه  -4

 -مية حصوول األخصوائيين علوى دورات تدريبيوة لتطووير أدائوهالمكاتب ومنها )مهارات اإلرشاد، أه
هوووو جديووود فوووي مهووارات وأسووواليب التعامووول موووع الحووواالت تزويوود األخصوووائيين االجتمووواعيين بكووول مووا 

مكاتوب تسووية المنازعوات والمهوارات العلميوة المتخصصوة فوي أهمية االرتباغ الوثيوق بوين   -الفردية
(، ) ماجووود بووون زيووواد العقيلوووي 2021راهيم عبووودالرازن، مجوووال الخدموووة االجتماعيوووة )وسوووام محمووود إبووو

 م(.2019العتيبي، 
أشووارت إحوودى الدراسووات إلووى أهميووة دور األخصووائي االجتموواعي موون حيووث )الخبوورة والخلفيووة  -5

لكبيوور الووذي أكوودت عليووه األطوراف المتنازعووة فووي اإلةووالح األسووري الووذي دورو ا -العلميوة المتطووورة
حووول مشوووكالت وتحقيووووق االسوووتقرار األسووووري ) إيمووواح عبوووودالمنعم يقووووم بوووه. مسوووواعدة األسووور علووووى 

 م(2019ي العتيي م، ماجد بن زياد العقيل2020عبدالعظيم 
المكاتووووب منهووووا  أشووووارت إحوووودى الدراسووووات أح هنوووواع العديوووود موووون المعوقووووات التووووي تواجووووه هووووذو -6

 –االتصووال  –)القصوور فوي األداء المهنووي ل خصوائيين االجتموواعيين ومنهوا )مهوارة حوول المشوكلة 
إعطاء مكاتب تسوية المنازعات بمحاكم األسورة دورًا كبيورًا فوي  –بعت المعارف والقيم   -التسجيل

سور، عودم ضع  العالقوات موع مؤسسوات المجتموع المحلوي وخاةوة التوي تخودم األ  -هذو المكاتب 
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د ضووع  اإلمكانيووات الماديووة وكووذل  قصووور فووي إعوودا -وعووي المجتمووع بالوودور الهووام لهووذو المكاتووب 
كثوووورة  –اقتصووووار أدوار هووووذو المكاتووووب علووووى النصووووح  –أفووووراد الهيكوووول التنظيمووووي لمكاتووووب التوجيووووه 

م، أميوورة 2014اإلجووراءات الروتينيووة لحصووول الحوواالت علووى الخدمووة ) محموود عبدالمجيوود سووويداح 
 م(.2005م، نورة رشدي عبدالواحد، 2013د أحمد عبدالنبي محم

بوورامج التوودريب اجووات التدريبيووة للمرشوود األسووري هووي )أكوودت إحوودى الدراسووات علووى أهووم االحتي -7
وجود لجنة متخصصة تتابع هؤالء األخصوائيين فوي وزارة   –والتطوير المستمر ل داء المهني لهم  

ألسري من خالل منح تراخيص يقتصور علوى المتخصصوين مزاولة اإلرشاد ا  -الش وح االجتماعية
لوماتيووووة ووسوووووائل االتصوووووال الحديثوووووة لتووووووفير اسوووووتخدام األسووووواليب المع -فووووي الخدموووووة االجتماعيوووووة

هناء أحمد أموين  -م2018العشيوى،  االستشارات األسرية المهنية المتخصصة( )منى محمد حمد 
 م(.2014محمد 
 -المنطلقات النظرية للدراسة:ثانيا : 

تعتمد الدراسة الحالية على نظرية )توماس شيرارد(. حيوث وجود أح التعواوح والتنسويق بوين  
ات هو في الواقع غاية وجزء من قيم المجتمع ويمكن أح يكوح مؤقتًا أو مستمرًا كموا يمكون المنظم
وح نادر الوقوع أو كثير الوقوع، كما يمكن أح يكوح هدف غير رسمي، حيث يمثل التنسويق أح يك

قًا من العالقات بين المنظمات يستهدف تحقيق أهداف مشتركة ولهذا يجب أح يتوافر العوامالح نس
 :(19)ييناهللات
أح يكووووووح هنووووواع ارتبووووواغ وتوووووداخل فوووووي عالقوووووات العمووووول وتبوووووادل للخووووودمات موووووع المنظموووووات  -1

 االجتماعية.
بوود أح أح يكوووح هنوواع وعووي كوواف باهميووة التنسوويق وضوورورة وجووودو بووين تلوو  المنظمووات لووذا ال -2

 يتوافر اتصاالت منظمة سليمة.
 -أنواع العالقات في هذه النظرية:

 مات وبعنها البعت.العالقات بين المنظ -1
يجوووب أح تووودرع المنظموووات المتفاعلوووة أنهوووا تعتمووود علوووى بعنوووها الوووبعت اعتموووادًا وظيفيوووًا وهوووذا  -

 -يتوق  على ثالثة عوامل وهي:
 ها بالموارد.تمد درجة اعتماد المنظمة على منظمة أخرى  -
 درجة تنافه المنظمات على موارد نادرة. -
 درجة أهمية النشاغ المشترع. -
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 ن ذوي النفوذ في المجتمع وين جهاز الرعاية االجتماعية.قات بيالعال -2
 العالقات بين المجتمع المحلي )المنظمة( والمنظمات الخارجية. -3

قتهووا بالمجتمعووات األخوورى أو وموون هووذا يتنووح أح مسووتقبل أي )منظمووة( يتوقوو  علووى عال 
 .(20)المنظمات األخرى 

النظريوووة وكوووذل  البحوووو  والدراسوووات  ومووون خوووالل العووورض السوووابق مووون خوووالل المنطلقوووات  
يمكووون تحديووود مشوووكلة الدراسوووة فوووي التووودخل المهنوووي للممارسوووة العاموووة للخدموووة االجتماعيوووة السوووابقة 

ستشارات األسرية ألهودافها وسووف يوتم ين تحقيق مكاتب التوجيه واالبباستخدام نموذج المساعدة و 
 -ذل  من خالل:

ة العموول المسوواعدة فووي زيووادة مهووارات العوواملين بمهووار اسووتخدام التوودخل المهنووي باسووتخدام نموووذج  -
تسهيل إجراءات الحصوول علوى  –الندوات  –مهارة إدارة االجتماعات  –مهارة االتصال    -الفريقي

الدراسوووة بصوووددو هوووو )فريوووق العمووول بمكتوووب التوجيوووه  خووودمات مكاتوووب التوجيوووه والنسوووق التوووي تعمووول
لدراسة، النسوق اهللاخور هوو )األسور المتورددة علوى واالستشارات األسرية وهو النسق األساسي لهذو ا

 المكتب للحصول على خدماته(.
 ثالثًا: أهمية الدراسة:

ها داخووول نووودرة الدراسوووات الخاةوووة بمكاتوووب التوجيوووه واالستشوووارات األسووورية بوووالرغم مووون انتشوووار  -1
اسووات المجتمووع والوودور الحيوووي الووذي تلعبووه مووع األسوورة وخاةووة فووي التوعيووة ونجوود نوودرة أينووًا الدر 

 الخاةة بالتدخل المهني لتفعيل هذو المكاتب.
أهميووة األسوورة وحوورص الدولووة علووى أهميووة اسووتقرارها واسووتمرارها باعتبارهووا اللبنووة األساسووية فووي  -2

لمجتمووع وخاةووة بعوود ظهووور نوعيووات جديوودة موون المشووكالت بنوواء المجتمووع فقوووة األسوورة موون قوووة ا
 األسرية.

زة التوووي أنشووواتها وزارة رات األسووورية باعتبارهوووا إحووودى األجهوووفاعليوووة مكاتوووب التوجيوووه واالستشوووا -3
مكتبووًا والووذي بلووح عووددها علووى مسووتوى  162التنووامن حيووث بلووح عووددها علووى مسووتوى الجمهوريووة 

 مكاتب. 5محافظة كفرالشيخ 
ئووويه الجمهوريوووة )عبوودالفتاح السيسوووي( علوووى أهميوووة األسوورة ووضوووع األسوووه للمحافظوووة تاكيوود ر  -4

 ج توعية ووقاية للحفاظ على األسرة المصرية.عليها من خالل برام
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 رابعًا: أهداف الدراسة:
 تحديد المهارات التي يحتاجها العاملين بمكاتب التوجيه واالستشارات األسرية. -
 لتي تساعد المكاتب على تحقيقها ألهدافها.تحديد المؤسسات المجتمعية ا -
مهووووارات التووووي يحتاجهووووا العوووواملين داخوووول اختبووووار فعاليووووة نموووووذج عمليووووة المسوووواعدة فووووي زيووووادة ال -

 المكاتب.
اختبووار هووذا النموووذج فووي التخفيووف موون المشووكالت التووي تواجووه األسوور المتوورددة علووى المكاتووب  -

 للحصول على الخدمات.
 خامسًا: فروض الدراسة:

 تسعى الدراسة الحالية إلى اختبار الفرض الرئيسي التالي: 
ممارسوة العاموة وبوين اسوتخدام نمووذج عمليوة المسواعدة لل  توجد عالقة ذات داللوة إحصوائية بوين  -

 تحقيق مكاتب التوجيه واالستشارات األسرية ألهدافها وسوف يتم اختبارو من خالل:
التوووودخل المهنووووي باسووووتخدام نموووووذج عمليووووة  توجوووود عالقووووة ذات داللووووة إحصووووائية بووووين برنووووامج -1

 لعمل الفريقي(المساعدة وبين زيادة مهارة العاملين بالمكتب بمهارة )ا
توجوووود عالقووووة ذات داللووووة إحصووووائية بووووين برنووووامج التوووودخل المهنووووي باسووووتخدام نموووووذج عمليووووة  -2

 (.للحاالت التسجيل المساعدة وبين زيادة مهارة العاملين بالمكتب وبين مهارة )
توجوووود عالقووووة ذات داللووووة إحصووووائية بووووين برنووووامج التوووودخل المهنووووي باسووووتخدام نموووووذج عمليووووة   -3

ن زيووووادة مهووووارة العوووواملين بالمكتووووب وبووووين عالقووووة المكتووووب بالمؤسسووووات التووووي يمكوووون المسووواعدة وبووووي
 االستفادة منها.

 أما بالنسبة ل سر المترددة على المكتب.
نموذج عملية المساعدة للممارسوة العاموة وبوين توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام   -5

 ة؟المشكالت التي تواجه المترددات للحصول على الخدم
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام نموذج عملية المساعدة للممارسوة العاموة وبوين   -6

 تنمية وعي المترددات على المكتب تجاو الجانب الصحي ل سرة؟
ة إحصائية بين استخدام نموذج عملية المساعدة للممارسوة العاموة وبوين توجد عالقة ذات دالل  -7

 لجانب االجتماعي والحياة؟تنمية الوعي للمترددات با
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 -سادسًا: مفاهيم الدراسة:
 -تشتمل هذو الدراسة على عدد من المفاهيم ومنها:

 -مفهوم الفعالية: -1
تسوواوي  effectivenessى أح تتفووق أغلووب التعريفووات علووى أح الفعاليووة هووي الكفوواءة بمعنوو 

Efficiencyاإلنجواز التوي اتخوذت  ، حيث يورى أحود العلمواء أح الفعاليوة هوي التعورف علوى نتوائج
 .(21)واجب تحقيقهاونفذت والقيم مقارنة بالمستويات ال

 (22)حيث تشير الفعالية إلى عدة متغيرات للتعرف عليها ومنها:
 تحديد ووضوح األهداف. -1
 األفراد القائمين بتقديم الخدمات بالمنظمات.تنمية قدرات  -2
 اًل.التاثير على العمالء والمجتمع حاليًا ومستقب -3
 كتابة الموارد والتمويل للمنظمات. -4
 االتصال الداخلي والخارجي وعالقة المنظمة بالمنظمات األخرى. -
 مشكالت عمالئها.مقابلة االحتياجات ومطالب المنظمات وتنمية قدرة المنظمة على مواجهة  -
 :(23)ونالح  أح المنظمات الفعالة هي التي تحقق االعتبارات التالية -
 هداف الوظيفية والتشغيلية للمنظمة.يق األتحق -1
 التفاعل مع البي ة في الحصول على المدخالت وتقديم مخرجات مقبولة. -2
 تحقيق رضا المستفيدين من خدمات المنظمة. -3

 -ح الباحثة المقصود بالفعالية في هذو الدراسة:ومن هنا يمكن أح توض 
 مستوى أداء فريق العمل بالمنظمة. -
 املين بمكاتب التوجيه واالستشارات األسرية.هارات العتنمية م -
 تكامل عناةر الهيكل التنظيمي بالمكتب. -
كوووون إيجوووواد تعوووواوح والتكاموووول بووووين مكاتووووب التوجيووووه واالستشووووارات األسوووورية والمنظمووووات التووووي يم -

 االستفادة منها.
 سرعة الحصول على الخدمات بالمترددين على المكتب. -
 -ني للممارسة العامة:مفهوم التدخل المه -2

التدخل المهني: هو العمل الصادر من األخصوائي االجتمواعي   (Loewenberg)عرف   
تدخل مبنيًا والموجه إلى النسق أو إلى أي جزء  يه بهدف إدخال تغييرات عليه بحيث يكوح هذا ال
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معوووًا( جتم –جماعوووة  –علوووى معوووارف الخدموووة االجتماعيوووة ملتزموووًا بقيمهوووا وقووود يكووووح النسوووق )فوووردًا 
ويعتموود التوودخل علووى تقوودير الموقوو  والتوودخل والتقووويم كمووا يتنوومن وضووع االسووتراتيجيات وتنفيووذها 

 .(24)خالل نشاغ مهني يهدف إلى إحدا  التغيير المطلوب 
 -التدخل المهني لهذو الدراسة:ومن خالل ذل  يتم تحديد  

ة للممارسوة العاموة الوذي يقووم يقوم التدخل المهني في هذو الدراسة علوى نمووذج عمليوة المسواعد   -
 -على مجموعة من العمليات منها:

 عملية التقدير وتحديد الموق  اإلشكالي. -
 أهداف التدخل لمواجهة الموق . تحديد  -
 عملية ةياغة التعاقد أو االتفان. -
 اختيار األساليب المناسبة للتدخل المهني وتنفيذها. -
 .عملية التقويم وإنهاء التدخل المهني -
 –االتصواالت  –االجتماعات  –يعتمد التدخل هنا على مجموعة من األدوات منها )المقابالت   -

 الزيارات(.
 العاملين..( تدعيم –يعتمد التدخل على مجموعة من االستراتيجيات ومنها )االتفان العام  -
 االتصال....( –يعتمد التدخل على مجموعة من التكتيكات تمثل )العمل المشترع  -
 .(المخطط. –المساعد  -يعتمد التدخل المهني على مجموعة من األدوار مثل )الخبير -
 هناع مجموعة من الموجهات العلمية لبرنامج التدخل وهي ) نظرية توماس شيرارد( -
 هني إلى زيادة فعالية مكتب التوجيه واالستشارات األسرية.يهدف التدخل الم -
 رات األسرية:مفهوم مكاتب التوجيه واالستشا -3

هو جهاز اجتمواعي أنشواته وزارة التنوامن وتعهود ب دارتوه إلوى جمعيوة أو مؤسسوة خاةوة  
 م تحت إشراف ورقابة وزارة التنامن االجتماعي.2002لسنة  84مشهرة طبقًا للقانوح رقم 

 أغراض المكتب:
 تقصى المشكالت التي تتعرض لها األسرة ومعرفة أسبابها والعمل على عالجها. -
 تهي ة الجو العائلي السليم الذي يكفل ل بناء نشاة اجتماعية ةالحة. -
توجيه األسر لمصادر الخدمات المختلفة في المجتمع لالستفادة منهوا فوي حول مشوكالت األسورة   -

 لعائلي.وتحقيق االستقرار ا
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عوووات الزواجيووووة ا معاونوووة محووواكم األحوووووال الشخصوووية ومحكموووة األسوووورة فوووي بحوووث أسووووباب المناز  -
مسو وليات مكاتوب تسووية )الحلول المالئمة لها )ملحوظة( أةبح هذا الهودف مون   لعائلية واقتراحوا

 النزاعات بمحاكم األسرة(.
البحووووو  والدراسووووات واقتووووراح  القيووووام بووووالبحو  والدراسووووات المتعلقووووة باألسوووورة ونشوووور نتووووائج هووووذو -

 التوةيات الكفيلة بتدعيم كياح األسرة.
عوات الزوجيوة قبول وقوعهوا موع االسترشواد مع لتفوادي المشواكل والمناز نشر وتوعية األسر بوالمجت  -

فوووي هوووذا السوووبيل بنتوووائج البحوووو  والدراسوووات واالسوووتفادة مووون وسوووائل اإلعوووالم المختلفوووة فوووي تقوووديم 
 .(25)رأي للمقبلين على الزواج تمهيدًا لتكوين األسرة السعيدة المترابطةاالستشارات والتوجيه بال

بعهوا الودول المتقدموة فوي حول مشوكالت األسورة وتجربوة يب والوسوائل التوي تتدراسة أحد  األسوال  -
 تطبيق ما يتناسب مع المجتمع المحلي من هذو الوسائل.

ى التووي تعموول فووي ميووادين الخدمووة األخوور رسووم خطووط وأسوواليب التعوواوح مووع المنظمووات والهي ووات  -
ن التكامول بوين الخودمات التوي االجتماعية من أجل األسرة وعالج مشكالتها وةواًل لتحقيق نوع مو

 تقدم ل سرة.
أوالد  –اإلدمووواح  –الطوووالن  –الختوواح  –التصوودي للظوووواهر االجتماعيوووة المسووي ة مثووول )الوووزواج  -

 .(26)الشوارع ...(
 المنهجية( االستراتيجيةللدراسة )اإلجراءات المنهجية سابعا:  

 نوع الدراسة: -أ
د التووودخل المهنوووي، شوووبه التجريبيوووة الوووذي تعتبووور هوووذو الدراسوووة إحووودى دراسوووات تقووودير عائووو 

ن قيوواس توواثير متغيوور مسووتقل )البرنووامج التوودخل المهنووي باسووتخدام نموووذج عمليووة المسوواعدة يتنووم
مكاتوووب التوجيوووه واالستشوووارات األسووورية  للممارسوووة العاموووة( علوووى متغيووور توووابع )زيوووادة فعاليوووة عمووول

 لتحقيق أهدافها(.
 المنهج المستخدم -ب

سوووح االجتمووواعي( باألسووولوب الشوووامل للمسوووتفيدين مووون م هنوووا مووونهج )المالمووونهج المسوووتخد  
 خدمات المكتب وهم األسر المترددة على المكتب.
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 مجاالت الدراسة: -جـ
 -المجال المكاني: -1

ار هوذا يوه واالستشوارات األسورية بمحافظوة كفرالشويخ وتوم اختوهو عبوارة عون مكتوب التوجيو 
 -المكتب ل سباب التالية:

ة تقدير الموقو  مون تعورض هوذا المكتوب للعديود مون المشوكالت وخاةوة أنوه مون ته دراسما أثبت  -
 المحافظة.بالممكن أح يتم إغالقه وخاةة بعد إغالن عدد خمه مكاتب 

 عهد العالي للخدمة االجتماعية بكفرالشيخ.وجود طالب التدريب الميداني بالم -
تنفيوذ  علوى (1966لسونة  34)المشوهرة بورقم موافقة مجله إدارة جمعية تنمية المجتمع الجديودة   -

 البرنامج والتعاوح الجاد مع الباحثة وتم عقد اتفان بين الباحثة ورئيه مجله اإلدارة.
 المجال البشري  -2
بجانوووب أعنووواء  –ين داخووول المكتوووب بموووا فووويهم المتطووووعين ويشووومل الف وووة األولوووى: وهوووي العوووامل -

 مفردة. 25مجله اإلدارة وعددهم 
 ( مفردة.50مل المترددين على المكتب والمستفيدين بخدماته وعددهم )ثانية: وتشالف ة ال -
: تحدد المجال الزمني إلجراء الدراسوة الميدانيوة فوي فتورة إجوراء التودخل المهنوي المجال الزمني  -3

 (2021/   2/   28( إلى )   2020/  9/ 1والتي بدأت من ) تقريبا شهرً ( أ7)ستغرقت حيث ا
 -دراسة:أدوات ال -د
 مقياس عائد التدخل  -2    استمارة استبار -1
 تحليل السجالت  -4    تحليل محتوى  -3
 مقابالت مع )المس ولين والمترددين على المكتب...( -5
 كيفية إعداد المقياس. -
 يد موضوع المقياس:تحد -1
لتودخل المهنوي وقد تحدد موضوع القيواس حسوب موضووع الدراسوة وأهودافها فوي )فعاليوة برنوامج ا  -

توب التوجيوه واالستشوارات األسورية للممارسة العامة باستخدام نموذج عملية المساعدة لمسواعدة مكا
 على تحقيق أهدافها.

 (.وضع بناء تصوري للمقياس )األساس النظري للمقياس -2
وذلوو  موون خووالل المراجووع النظريووة والدراسووات السووابقة وذلوو  لبنوواء المقيوواس وذلوو  بجانووب  

 دة من بعت المقاييه لالستفادة منها.االستفا
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 تحديد محتوى المقياس: وذل  من خالل تحديد مؤشرات القياسين. -و3
 ةياغة عبارات المقياساح. -4
 تحكيم المقياس. -و5

عنووواء هي وووة التووودريه المعهووود العوووالي للخدموووة االجتماعيوووة توووم تحكووويم المقيووواس مووون قبووول أ  
 بكفرالشيخ بجانب بعت الخبراء.

 مل المترددين على المكتب ألول: ويشالمقياس ا
المتغير األول: الخاص بنشر وتوعية األسر المتورددة علوى المكتوب فوي معرفوة المشوكالت التوي   -

 ات.تواجه األسر المترددة على المكتب في الحصول على الخدم
 نشر وتوعية األسر حول أهمية الوعي الصحي لهم وألبنائهم. -
 التوعية بالزواج( –الطالن  –نا  لظواهر )ختاح اإلاألسر حول بعت انشر وتوعية  -

 : خاص بزيادة معارف وخبرات العاملين داخل المكتب ويشمل المقياس األول
 لة(الجزء األول البيانات األولية وتشتمل على عدد )أربع أس 

 الجزء الثاني والخاص بالمتغيرات المتعلقة بالدراسة وتشتمل على بعدين.
 ومهارات العاملين بالمكتب.ادة معارف وخبرات المتغير األول: زي

 ( عبارة.15مهارة )العمل الفريقي( واشتملت على ) -
 ( عبارة.12مهارة )كتابة وتسجيل الحاالت( وتشمل ) -
 ( عبارة.11المكتب بالمؤسسات والمنظمات المجتمعية( وتشمل )مهارة )تدعيم وزيادة عالقة  -

 ي توعيتهم ويشمل:حل مشكالت المترددات والمساهمة ف المتغير الثاني: مقدرة المكتب على
 ( عبارة.12المشكالت الخاةة بحصول المترددات على الخدمة وتشمل ) -
 ( عبارات.8ة وتشمل )تنمية وعي المترددات على المكتب تجاو الجانب الصحي ل سر  -
 ( عبارات.9شمل )تنمية وعي المترددات حول تنمية الوعي بالجوانب االجتماعية والحياة وت -
 تصحيح المقياس -6

غيوور موافووق( بحيووث  –موافووق إلووى حوود مووا  –تووم توزيووع المقيوواس للتوودرج الثالثووي )موافووق  
، )غيووور موافوووق( درجوووة درجوووة( 2درجوووات( ، )موافوووق إلوووى حووود موووا( ) 3تحصووول االسوووتجابة موافوووق )

 وهذو في حالة اإلجابة بطريقة إيجابية.واحدة  
 ثبات وحدة المقياس -ز
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يوووم ثووم اختبووارو موورة أخوورى فجوواء  15س األول والمطبووق علووى العوواملين. ثووم تطبيووق بفووارن مقيوواال -
 0.92=  0.85معامل الصدن اإلحصائي للمقياس=    

 0.89=  0.80المقياس الثاني والمطبق على =    -
 وهذا يعني أح المقياسين ثابتين وةادقين

 ألسلوب اإلحصائي المعامالت واألساليب اإلحصائية؛ تم استخدام ا -ه
Pair (T) Test simple 

 المقياس الثاني وخاص بزيادة معارف وخبرات العاملين داخل المكتب وتشمل: -
 مهارة العمل الفريقي. -
 مهارة كتابة وتسجيل الحاالت. -
 القات تعاونية بين المكتب وبين المنظمات الموجودة بالمجتمع المحلي.فتح ع -
 ة للدراسة النتائج الميداني -ثامنا
 خصائص المجال البشري للعاملين بمكتب التوجيه واالستشارات األسرية -أ

 25ن =    ع( يوضح توزيع المبحوثين تبعًا للنو 1جدول رقم )
 النسبة  التكرار المتغيرات م
 % 29 8 ذكر 1
 % 71 17 أنثى  2

 % 100 25 المجموع
 يتضح من الجدول السابق ما يلي:

( مفوووردة بينمووا جووواءت نسووبة الوووذكور 17)%( بعوودد 71تبووة بنسوووبة )أح اإلنووا  احتلوووت المر  
( مفوووردة وقووود يرجوووع ذلووو  أح العووواملين بالمكتوووب بجانوووب المتطووووعين أغلوووبهم مووون 8%( بعووودد )29)

 دات علووى المكتووب موون العنصوور النسووائيأح أغلووب المتوورد  العنصوور النسووائي وذلوو  قوود يرجووع أينوواً 
 ائي.من العنصر النسوتحتاج إلى من يتعامل معها 

 25ن =   ( يوضح توزيع المبحوثين تبعًا للسن 2جدول رقم )
 النسبة  التكرار المتغيرات م
 % 60 15 سنة   30أقل من  1
 % 20 5 سنة  30 2
 % 20 5 سنة فاكثر  40 3

 % 100 25 المجموع
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 ضح من الجدول السابق ما يلي:يت
سنة( بنسبة  30قل من توزيع العاملين بالمكتب وجاء كالتالي احتلت الف ة )أبوهو خاص   

سونة(، الف وة 30اءت بالتساوي كوال مون الف توين )نسبة، ثم ج ( مفردة وهي أعلى15%( بعدد )60)
كيور مون المتطووعين ( مفوردة وهوذا يفسور أح هنواع عودد 5%( بعودد )20سنة فاكثر( بنسوبة )  40)

 لعمل التطوعي.لحبهم إلى وهم أغلبهم من الشباب وقد يرجع ذل  
 25ن =   مبحوثين تبعًا للحالة االجتماعية يوضح توزيع ال( 3جدول رقم )

 النسبة  التكرار المتغيرات م
 % 48 13 لم يتزوج  1
 % 42 12 متزوج  2
 - - مطلق 3

 % 100 25 المجموع
 ا يلي:يتضح من الجدول السابق م

%( ثووم جوواءت ف ووة متووزوج 48احتلووت الف ووة )لووم يتووزوج( أعلووى نسووبة حيووث وةوولت إلووى ) 
(، بينما جاءت ف ة مطلق )ال يوجد( وهذا يتفق مع الجدول السوابق )السون( حوث أح %42بنسبة )
 العظمى من الشباب المتطوع الغالبية

 25 ن =  ( يوضح توزيع المبحوثين تبعًا للحالة التعليمية 4جدول رقم )
 النسبة  التكرار المتغيرات م
 % 10 1 متوسط  1
 % 88 23 مؤهل عالي  2
 % 10 1 دراسات عليا  3

 % 100 25 المجموع
حسوب الحالوة التعليميوة حيوث احتلوت الف وة المؤهول ترتيوب المبحووثين  يتضح من الجدول السـابق:

عليوووا( بنسوووبة  وجووواء بالتسووواوي كوووال مووون الف توووين )متوسوووط(، )دراسوووات  (%88)العوووالي أعلوووى نسوووبة 
ألهميوة  %( وهذا يدل علوى أح العواملين مون أةوحاب الموؤهالت العليوا حيوث أنهوم أكثور فهمواً 10)

 عملية التطوع وخدمة مجتمعهم وحبهم لمجال األسرة.
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 خصائص المجال البشري للمترددات على مكتب التوجيه واالستشارات األسرية  -ب
 50ن =   (سنلل)( يوضح توزيع المبحوثين تبعًا 5جدول رقم )

 النسبة  التكرار السن  م
 % 40 20   -سنة   20 1
 % 46 23 -سنة  30 2
 % 10 5 -سنة  40 3
 % 4 2 سنة فاكثر  50 4

 % 100 50 المجموع
 يتضح من الجدول السابق:

، ثووم جوواءت فووي المرتبووة الثانيووة  (%46)سوونة ( بنسووبة  30أح أعلووى نسووبة جوواءت للف ووة ) 
%( 10سونة ( بنسوبة ) 50 –سونة  40والمرتبوة الثالثوة للف وة )   %(،40سنة ( بنسوبة )  20الف ة )  

 %(.4نسبة )فاكثر( ب 50وفي المرتبة األخيرة )
ويتنووح موون ذلوو  أح أغلووب المتوورددين علووى المكتووب هووم السوويدات التووي أغلووبهم يواجهوووح  

ويحتووواجوح إلوووى المسووواعدة والمشوووورة  مووون ولووودين والوووذين لوووديهم أكثووور (اقتصوووادية وماليوووة)مشوووكالت 
%( أغلووبهم موون السوويدات المتزوجووات حووديثًا والووذين يعووانوح موون المشووكالت الخاةووة 40والنسووبة )

 نفسية( وأينًا يحتاجوح إلى المساعدة. –ج )اجتماعية بالزوا
 50ن =   ( يوضح توزيع المبحوثين تبعًا للحالة التعليمية 6جدول رقم )

 النسبة  التكرار الحالة التعليمية  م
 % 12 6 يقرأ ويكتب  1
 % 46 23 مؤهل متوسط  2
 % 40 20 مؤهل فون المتوسط 3
 % 2 1 مؤهل عالي  4

 % 100 50 المجموع
 ن الجدول السابق:ح ميتض
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مؤهوول فووون ال%( للف ووة )40لمؤهوول المتوسووط( ثووم )ا%( للف ووة )46أح أعلووى نسووبة جوواءت ) 
تبووة األخيوورة للف ووة %( والمر 12المتوسووط(، ثووم جوواء فووي المرتبووة الثالثووة الف ووة ) يقوورأ ويكتووب( بنسووبة )

 %(.2)مؤهل عالي( بنسبة ال)
م الحاةلين على مؤهل متوسوط مموا ويتنح من هذا أح أغلب المترددات على المكتب ه 

دينيوة...( والتوي  –اجتماعيوة  –رض هوذو الف وة للعديود مون المشوكالت )اقتصوادية يدل هوذا إلوى تعو
 تحتاج إلى ما يقدم لها المشورة الصحيحة.

 50ن =  ( للحالة االجتماعية)وضح توزيع المبحوثين تبعًا ( ي 7جدول رقم )
 النسبة  التكرار الحالة االجتماعية  م
 % 30 15 لم يتزوج  1
 % 12 6 مطلق 2
 % 46 23 متزوج  3
 % 12 6 أرمل  4

 % 100 50 المجموع
 يتضح من الجدول السابق ما يلي:

لووم )%( لنسووبة 30)%( ثووم جوواءت نسووبة 46أح أعلووى نسووبة جوواءت لف ووة )متووزوج( بنسووبة ) 
د هووذا علووى تنوووع %(، ويؤكوو12، والمرتبووة الثالثووة بالتسوواوي للف تووين )مطلووق، أرموول( بنسووبة )(يتووزوج

 حسوووب الخدموووة المقدموووة لوووه وأح المتووورددات علوووى المكتوووب حيوووث يخووودم المكتوووب جميوووع الف وووات كوووال
الوزواج وهوم الوذين الغالبية العظمي من المترددات هم المتزوجات بنسبة كبيرة ويليها المقبلين على 

ت وتقوديم بورامج النصوح والتوجيوه للخودمايحتاجوح إلى مساعدات سواء التوجيوه لمشوكالتهم وتقوديم 
 توعية.

 50ن =   ( يوضح توزيع المبحوثين تبعًا للدخل الشهري 8جدول رقم )
 النسبة  التكرار الدخل الشهري  م
 % 56 28 جنيه  2000أقل من  1
 % 30 15   -جنيه   2000 2
 % 14 7 جنيه فاكثر  3000 3

 % 100 50 المجموع
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 يتضح من الجدول السابق ما يلي:
%( 30%(، ثوم جواءت نسوبة )56بنسوبة )جنيوه( 2000ة )أقول مون جاءت أعلى نسبة للف  
 جنيه فاكثر(. 3000%( للف ة ) 14)جنيه (، والمرتبة الثالثة  2000للف ة ) 

ن مسوتوى اقتصوادي ضوعيف وهنواع ويتنح من ذل  أح الغالبية مون المتورددات تعواني مو 
 لتي تدر عليهم دخل.احتياج اقتصادي وهذا ما يقدمه المكتب إلى توجيههم إلى المصادر ا

 ( يوضح آراء المبحوثين حول مهارة العمل الفريقي 9جدول رقم )

 المؤشرات  م
 العاملين بالمكتب مجلس اإلدارة

 مجـ 
 األوزان 
 قبل

 مجـ 
 األوزان 
 بعد

ف 
 المتوسطات 

بة نس
 التغير 

 مجـ 
 األوزان 
 قبل

 مجـ 
 األوزان 
 بعد

ف 
 المتوسطات 

نسبة 
 التغير 

لمكتب فـي نـنع يشارك العاملين با 1
 1.84 35 54 19 2 14 21 7 ارالقر 

لـــــدك المكتـــــب سياســـــة تنظيميـــــة  2
 1.74 33 52 19 2 14 21 7 واضحة

ــل  3 ــي بكـ ــن أرائـ ــر عـ ــتطيع التعبيـ اسـ
 1.47 31 52 21 نفر  نفر  21 21 راحة

خطــــة وسياســــة المكتــــب واضــــحة  4
 1.21 29 53 24 0.5 7 21 14 لدك الجميع

 0.54- 29- 25 54 0.7- 14- 7 21 ليس هناك تخصصات واضحة 5

نعمــل جميعــًا علــى تحقيــق أهــداف  6
 1.16 29 54 25 2 14 21 7 المكتب

 1.58 30 49 19 1.43 10 17 7 أدوارنا داخل المكتب واضحة 7
 0.42 16 54 38 1.17 3 21 18 خوة واضحةتسود بيننا عالقة أ 8
 1.79 34 53 19 2 14 21 7 االتصال بيننا فيه انسجام واضح 9
ين المتـرددات غيـر بـالعالقة بيننـا و  10

 1.74 0.33 52 19 0.7- 14- 7 21 مريحة

 1.35 31 54 23 0.62 8 21 13 لدينا جميعًا انتماء واضح لمكتبنا   11
 0.26 11 53 42 0.17 3 21 18 عمل  احترم زمالئي داخل ال 12
 0.89 25 53 28 0.11 2 21 19 أتقبل الرأي والرأي اآلخر بيننا  13
هنـــــاك مشـــــاحنات بـــــين العـــــاملين  14

 0.44- 23- 29 52 0.43- 9- 12 21 بالمكتب

نعمــل جميعــًا فــي اــل أهــداف واضــحة  15
 1.65 33 53 20 نفر  نفر  21 21 للمكتب

 0.75 318 740 422 0.23 52 247 222 المجموع
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 0.536عند معنوية  0.130معامل االرتباغ قبل وبعد التدخل 
 1.48التدخل المتوسط قبل  -
 2.94المتوسط بعد التدخل  -
 0.13وبعد  0.25االنحراف المعياري قبل  -

 2.56وبعد  4.99الخطا المعياري للمتوسط الحسابي قبل 
التودخل المهنوي  يموا يخوص مهوارة فريوق  يوضح الجدول حجوم التغيور الوذي يرجوع لبرنوامج 

ية وجيه واالستشارات األسور العاملين بمكتب التو العمل وذل  على مستوى مجله اإلدارة من ناحية 
: علوووى مسوووتوى مجلوووه اإلدارة فقووود وجووود أح مجمووووع األوزاح قبووول مووون ناحيوووة أخووورى حيوووث يالحووو  

( وبالتوووالي كانووت نسوووبة 52)( بلوووح فوورن المتوسووطات 274( ثوووم بعوود التوودخل )222التوودخل بلغووت )
مؤشوورات حسووب نسووبة تغيرهووا علووى ( هووذا وإجماليووًا وبصووورة أكثوور تفصووياًل جوواءت ال0.23التغيوور )

 -النحو التالي من األكثر تغييرًا إلى األقل تغييرًا كما يلي:
( حووود  تغييووور وةووول إلوووى النوووع  فوووي العبوووارات 2جووواءت نسوووب التغييووور متشوووابه أي بنسوووبة ) -

 -اهللاتية:
 العاملين بالمكتب في ةنع القرار. يشارع -
 لدى المكتب سياسة تنظيمية واضحة. -
  على تحقيق أهداف المكتب.نعمل جميعاً  -
 االتصال بيننا  يه انسجام واضح. -
 (1.43وجاءت نسبة التغيير في )أدوارنا داخل المكتب واضحة( بنسبة تغير ) -
 (1.17ت نسبة التغيير في )تسود بيننا عالقة أخوة واضحة( بنسبة تغير )وجاء -
 (0.62نا( بنسبة )وجاءت نسبة التغيير في )لدينا جميعًا انتماء واضح لمكتب -
 (0.5بنسبة تغير ) (خطة المكتب واضحة للجميع) -
 (0.17)احترم زمالئي داخل العمل( بنسبة تغير ) -
 (0.11بيننا( بنسبة تغير ) )أتقبل الرأي والرأي اهللاخر -
( للمؤشوور )هنوواع مشوواحنات بووين 0.43-ونجوود أنووه انخفووت التغيوور فووي بعووت المؤشوورات إلووى ) -

 العاملين بالمكتب(
يننوا وبوين المتورددات غيور مريحووة( ، ) لويه هنواع تخصصوات واضوحة( بنسوبة تغيوور )العالقوة ب -
(-0.7) 
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ر ) اسوتطيع التعبيور عون أرائوي بكول أما بالنسبة لبعت المؤشرات لم يحود  فيهوا أي تغييو 
 راحة( ) نعمل جميعًا في ظل أهداف واضحة(.

 بالنسبة للعاملين 
(، وبلوح فورن المتوسوطات 740( وبعد التودخل )422ل )وجد أح مجموع األوزاح قبل التدخ 

( إجماليووًا حيووث جوواءت المؤشوورات حسووب نسووبة تغيرهووا 0.75( وبالتووالي كانووت نسووبة التغيوور )318)
 -حو التالي:على الن

 (.1.84بنسبة تغير ) (يشارع العاملين بالمكتب في ةنع القرار) -
 (.1.79بنسبة ) (االتصال بيننا  يه انسجام واضح) -
 (.1.74بنسبة ) (العالقة بيننا وبين المترددات غير مريحة) -
 (.1.65بنسبة ) (نعمل جميعًا في ظل أهداف واضحة للمكتب ) -
 (.1.58بنسبة ) (اضحةأدوارنا داخل المكتب و ) -
 (.1.21بنسبة ) (أستطيع التغبير عن أرائي بكل راحة) -
 (.1.16) ( بنسبةنعمل جميعًا على تحقيق أهداف المكتب ) -
 (.0.89بنسبة ) (أتقبل الرأي والرأي اهللاخر بيننا) -
 (.0.42بنسبة ) (تسود بيننا عالقة أخوة واضحة) -
 (.0.26بنسبة ) (احترم زمالئي داخل العمل) -

 أما بالنسبة للمؤشرات 
 (0.44-)هناع مشاحنات بين العاملين بالمكتب( انخفت إلى نسبة ) -
 (0.45-لى نسبة ))ليه هناع تخصصات واضحة( انخفت إ -

داخل مكتب التوجيه واالستشارات  (فريق العمل)لمهارة  (t)( يوضح اختار 10جدول رقم )
 األسرية 

الفرق  
بين 
 القيم 

الفرق بين  
طين المتوس
 قبل وبعد 

االنحراف  
المعياري 
 للفروق 

الخطأ  
المعياري 
لمتوسط 
 الفروق 

فترة الثقة عند  
مستوك معنوية 

95% 
قيمة )ت(  
 المحسوبة

ت درجا
 الحرية

مستوك 
 معنوية

الحد  
 األدنى 

الحد  
 األعلى 

قبل وبعد 
التدخل  
 المهني 

 نفر  24 27.55 - 1.35 1.57 5.30 0.27 1.46
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 السابق: يتضح من الجدول
( واالنحوراف المعيواري للفورون 1.46أح الفرن بين المتوسطين قبل وبعود التودخل المهنوي ) 

%( ف ح حدي فتورة 95( وذل  عند مستوى ثقة )5.30فرون )( والخطا المعياري لمتوسط ال0.27)
( وأح 27.55( المحسووووبة )t( الحووود األعلوووى ، وبلغوووت قيموووة )1.35( الحووود األدنوووى، )1.57الثقوووة )

 ( عند مستوى معنوية )ةفر(.24جات الحرية )در 
 (t)( وهووووي أكبوووور موووون قيمووووة 27.55-المحسوووووبة بلغووووت ) tونالحوووو  موووون هووووذا أح قيمووووة  

مستوى معنوية )ةفر( وهوذا معنواو أح الفورن بوين متوسوط القويم قبول التودخل يختلو  الجدولية عن  
لفورن بوين متوسوط القويم قبول اختالفًا جوهريًا عن متوسوط القويم بعود التودخل وأح احتموال أح يكووح ا

التدخل يساوى متوسط القيم بعد التدخل )احتمال ض يل( جدًا يصل إلى )ةفر( مما يعني رفوت 
بوووول الفووورض البوووديل أي برنوووامج التووودخل المهنوووي قووود أحووود  تغييووورًا جوهريوووًا فوووي الفووورض العووودم وق

ثووة لبرنووامج التوودخل اكتسوواب العوواملين مهووارة العموول الفريقووي ويتنووح ذلوو  موون خووالل اسووتخدام الباح
مراحول  -كيفية إدارة الفريق –أهدافه  –أهميته  –المهني الذي احتوى على )مفهوم العمل الفريقي 

 –مهوام فريوق العمول  -عوامل نجاح فريق العمول -ت التي يمكن أح تواجه الفريقالصعوبا  –نموو  
ن األدوات مثول )المناقشوة مهام قائد الفريق( ثم القيام بورش عمل وقود اسوتخدمت الباحثوة العديود مو

المناقشووة( فووي ضوووء عوودد موون  –األسوو لة( موون خووالل عوودد التكنيكووات مثوول )الحوووار  –الحوووار  –
 –الموضوووح  –التووواثير( باسوووتخدام عووودد مووون األدوار ) المعلوووم  –شوووة الجماعيوووة المهوووارات ) المناق

 مل المشترع(.الع –المساعد( في ضوء استخدام إستراتيجية ) التعاوح  –المفسر  –المرشد  
وسوووام عبووودارازن )ونالحووو  أح هوووذا يتفوووق موووع النظريوووة )شووويردار( وهوووذا موووا أكدتوووه دراسوووة  

 م(.2019زياد العقيلي ماجد بن (، )2021
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 الحاالت(  تسجيل) كتابة و ( يوضح آراء المبحوثين حول مهارة 11جدول رقم )

 المؤشرات  م
 العاملين بالمكتب مجلس اإلدارة

 مجـ 
 األوزان 
 قبل

 ـ مج
 األوزان 
 بعد

ف 
 المتوسطات 

نسبة 
 التغير 

 مجـ 
 األوزان 
 قبل

 مجـ 
 األوزان 
 بعد

ف 
 المتوسطات 

نسبة 
 التغير 

مــن متابعــة مــا تــم تمكنني تسجيل الحــاالت  1
 1.79 34 53 19 1.63 13 21 8 إنجازه

ــق  2 ــوء فريـ ــي ضـ ــاالت فـ ــع الحـ ــل مـ نعمـ
 1.79 34 53 19 0.11 11 21 10 عمل متكامل

ــاد 3 يميين باســـــــتمرار أشـــــــارك األ ـــــ
 1.36 30 52 22 0.5 7 21 14 لمتابعتي أثناء التسجيل

تـــــوجهني عمليـــــة التســـــجيل إلـــــى  4
 1.65 33 53 20 062 8 21 13 معرفة اإليجابيات والسلبيات

ــاالت  5 أحـــــر  علـــــى تســـــجيل الحـــ
 0.56 14 39 25 2.3 3 16 13 بالكمبيوتر

عند العمل مع الحاالت احــر  علــى وجــود  6
 1.74 33 52 19 2 14 21 7 خطة

ــاعدني  7 ــجيل تســـــــ ــة التســـــــ عمليـــــــ
 1.79 34 53 19 0.5 7 21 14 للونول إلى قرار سليم

يســـاعدني التســـجيل إلـــى االتصـــال  8
 0.17 34 54 20 0.5 7 21 14 بالجهات التي تقدم خدمات

احــــــــر  علــــــــى وجــــــــود رســــــــوم  9
 1.42 27 46 19 2 14 21 7 توضيحية وأشكال أثناء التسجيل  

التســــجيل جميــــع النــــواحي يشــــمل  10
 1.16 29 54 25 0.5 7 21 14 نفسية(  –الشخصية )اجتماعية  

أثنــــــاء التســـــــجيل يكــــــون هنـــــــاك  11
 1.74 33 52 19 2 14 21 7 اقتراحات وتوجيهات

أتابع كل مـا هـو جديـد وحـدي  فـي  12
 1.84 35 54 19 2 14 21 7 التسجيل

 149 366 611 245 0.93 119 247 128 المجموع 
 0.28حراف المعياري قبل التدخل االن

 0.14االنحراف المعياري بعد التدخل 
 0.048عند معنوية  0.39معامل االرتباغ قبل وبعد التدخل 

ن الجوودول حجووم التغيوور الووذي حوود  نتيجووة برنووامج التوودخل المهنووي  يمووا يخووص )مهووارة يبووي 
( وجوواء 247لتوودخل )( وبعوود ا128( وذلوو  علووى مسووتوى مجلووه اإلدارة )الحوواالت  تسووجيلكتابووة و 
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( وهوووذا يتنوووح مووون خوووالل سوووورد 0.93( وبالتوووالي جووواءت نسوووبة التغيووور )119فووورن المتوسوووطات )
 النسب األةغر.المؤشرات من النسب األكبر إلى 

أحورص علوى تسوجيل الحواالت بوالكمبيوتر )( 2.3جاءت المؤشرات الحاةلة علوى نسوبة تغيور )  -
العموول مووع الحوواالت احوورص لكوواًل موون ) عنوود  ( نسووبة التغيوور2وجوواءت المؤشوورات الحاةوولة علووى )

علووى وجووود خطووة( )احوورص علووى وجووود رسوووم توضوويحية وأشووكال أثنوواء التسووجيل(، )احوورص علووى 
 راحات وتوجيهات أثناء التسجيل(، )أتابع كل ما هو جديد وحديث في التسجيل(.وجود اقت

 (.1.63بنسبة ) وحصل المؤشر )يمكنني تسجيل الحاالت من متابعة ما تم إنجازو منها( -
 (.0.62)توجهني عملية التسجيل إلى معرفة اإليجابيات والسلبيات( بنسبة ) -
ديميين باسوووتمرار لمتوووابعتي أثنووواء التسوووجيل(، )عمليووووة وجووواء بالتسووواوي كووواًل مووون )أشوووارع األكوووا -

التسووجيل تسوواعدني للوةووول إلووى قوورار سووليم(، )يسوواعدني التسووجيل علووى االتصووال بالجهووات التووي 
 (.0.5نفسية"( بنسبة تغير ) –دمات(، )يشمل التسجيل جميع نواحي الشخصية "اجتماعية  تقدم خ

 االت في ضوء فريق عمل متكامل(( للمؤشر )أعمل مع الح0.11نسبة تغير )وجاءت  
 -:بالنسبة للعاملين

كتابوووة حيوووث يتنوووح أح حجوووم التغيووور الوووذي يرجوووع لبرنوووامج التووودخل  يموووا يخوووص )مهوووارة  
لوح فورن المتوسوطات ب( و 611( وبعد التدخل )245حيث بلح مجموع األوزاح ) (  وتسجيل الحاالت 

خالل سرد المؤشرات من النسب  ( وهذا يتنح من1.49( وبالتالي يرجع إلى نسبة التغير )366)
 -األكبر إلى األةغر على النحو التالي:

 (.1.84)أتابع كل ما هو جديد وحديث في التسجيل( بنسبة تغير )
( لكوواًل مووون )تمكينووي تسوووجيل 1.79اوي كووواًل موون المؤشووورات بنسووبة التغيووور )وجوواءت بالتسوو 

ضوووء فريووق عموول متكاموول(،  الحوواالت موون متابعووة مووا تووم انجووازو منهووا(، )نعموول مووع الحوواالت فووي
 دم خدمات(.ق)يساعدني التسجيل إلى االتصال بالجهات التي ت

الحوواالت احوورص علووى وجووود  ( لكوواًل موون المؤشوورات )عنوود العموول مووع1.74وجوواء نسووبة التغيوور ) -
 أثناء التسجيل تكوح هناع اقتراحات وتوجيهات(.)خطة(، 

إليجابيووووات والسوووولبيات( بنسووووبة تغيوووور وجوووواء المؤشوووور )توووووجهني عمليووووة التسووووجيل إلووووى معرفووووة ا -
(1.65.) 
 (.1.42)احرص على وجود رسوم توضيحية وأشكال أثناء التسجيل( بنسبة )  -
 (.0.36ر لمتابعتي أثناء التسجيل( بنسبة ))أشارع األكاديميين باستمرا -
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 (.0.56)احرص على تسجيل الحاالت بالكمبيوتر( بنسبة ) -
 (.0.17ول إلى قرار سليم( بنسبة ))عملية التسجيل تساعدني للوة -

 كتابة وتسجيل الحاالت بمهارة الخا  عي فر للفرض ال (t)( يوضح اختار 12جدول رقم )

الفرق  
بين 
 القيم 

الفرق بين  
المتوسطين 
 قبل وبعد 

االنحراف  
المعياري 
 للفروق 

الخطأ  
المعياري 
لمتوسط 
 الفروق 

فترة الثقة عند  
مستوك معنوية 

95% 
قيمة )ت(  
 ةالمحسوب

درجات 
 الحرية

مستوك 
 معنوية

الحد  
 األدنى 

الحد  
 األعلى 

قبل وبعد 
التدخل  
 المهني 

 نفر  24 31.61- 1.51- 1.72- 5.11- 0.26 1.62

 الجدول السابق:يتضح من 
( واالنحووراف المعيوواري للفوورن 1.62أح الفوورن بووين المتوسووطين قبوول وبعوود التوودخل المهنووي ) 

%( مون حودي فتورة 95( وذل  عند مستوى ثقة )5.11سط الفرون )( والخطا المعياري لمتو 0.26)
د ( عنو31.61-المحسووبة ) (t)( وبلغوت قيموة 1.51-( الحد األدنى، والحد األعلوى )1.72-ثقة )

 ( ومستوى معنوية )ةفر(.24درجات حرية )
مموووا سوووبق يتنوووح أح )متوسوووط قووويم المتغيووور محووول الدراسوووة قبووول التووودخل يختلووو  عووون قووويم  

-( وأح فترة الثقة تنحصر ما بين )1.62ير بعد التدخل وأح الفرون بين المتوسطين )متوسط التغ
ال يمكووون أح يصووول إلوووى  ( وهوووذا يعنوووى أح الفووورن بوووين المتوسوووطين1.51-( والحووود األعلوووى )1.72

الصفر مما يدل على أح برنامج التدخل قد أحد  تغييرًا كبيرًا على قيم المتغير المتمثلة في مهارة 
مهوارة التسوجيل حيوث يتنح أينًا أح هناع زيادة ونمو فوي مسوتوى األداء المهواري فوي التسجيل و 

ضووع نموووذج للتسووجيل( اتنووح أح أةووبح لوودى العوواملين بالمكتووب مهووارة فووي التسووجيل وتشوومل ) و 
واضوووح هنووواع تمكووون فوووي متابعوووة الحووواالت وكتابوووة تقوووارير ةوووحيحة مووون خوووالل التسوووجيل الووودقيق، 

ريوووق العمووول ألح هنووواع متابعوووة مووون قبووول أكووواديميين فوووي الخدموووة التسوووجيل يحمووول رؤيوووة واضوووحة لف
تملت علوووووى الرسووووووم شووووواالجتماعيوووووة. التسوووووجيل يوضوووووح اإليجابيوووووات والسووووولبيات للحووووواالت، كموووووا ا

مون  ت يحية وأحيانوًا بعوت األشوكال الخاةوة بالحواالت، يحتووى التسوجيل اهللاح علوى اقتراحواالتوض
 قبل الحاالت واألخصائيين.

الجديود  –أهدافوه  –مفهوموه  –الل عمول محاضورات عون )التسوجيل وقد تحقق ذل  من خو 
تنفيوووذ ورش عمووول للتووودريب فوووي ظووول اسوووتخدام عووودد  -عووورض لوووبعت النمووواذج لوووه -فوووي التسوووجيل
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المقابلوووة( مووون  –العالقوووة المهنيوووة  –لحووووار( وعووودد مووون المهوووارات )االتصوووال  –)المناقشوووة  األدوات 
دام )إسووتراتيجية موونظم( فووي ظوول اسووتخ –ق منسوو –موضووح  –خووالل مجموعووة موون األدوار ) معلووم 

النظرية التي تقوم عليها هذو الدراسة ودراسة كال من )وسام محمد ينًا يتفق مع  المشاركة( وهذا أ
 م(.2019ماجد بن زياد العقيلي، )، (2021بدالرازن إبراهيم ع
 والمنظمات المجتمعية ( يوضح آراء المبحوثين حول تدعيم وزيادة عالقة المكتب بالمؤسسات 13جدول رقم )

 المؤشرات  م
 العاملين بالمكتب مجلس اإلدارة

 مجـ 
 األوزان 
 قبل

 مجـ 
 األوزان 
 بعد

ف 
 المتوسطات 

نسبة 
 التغير 

 مجـ 
 األوزان 
 قبل

 مجـ 
 األوزان 
 بعد

ف 
 المتوسطات 

نسبة 
 التغير 

يســـعى المكتـــب إلـــى اإلعـــالن عـــن  1
 خدماته

7 21 14 2 18 54 36 2 

ــ 2 ــى عالقـ ــب علـ ــة المكتـ ــة بمديريـ ة وثيقـ
 0.47 16 50 34 2 14 21 7 التضامن

يســعى المكتــب لنشــر خدماتــه عــن  3
 1.63 31 50 19 2 14 21 7 الزراعةطريق مدرسة  

بــين المكتــب وحملــة هنــاك عالقــة  4
 1.74 33 52 19 2 14 21 7 مليون نحة 100

تبـــادل المكتـــب خـــدمات مـــع مرا ـــز  5
 1.79 34 53 19 2 14 21 7 التحليل

ــدمات بعــــــــ   6 ــة بخــــــ ــتعين الجمعيــــــ تســــــ
 0.17 34 54 20 2 14 21 7 المستشفيات

ــروعات  7 ــع المشـ ــب مـ ــاون المكتـ يتعـ
 1.63 31 50 19 2 14 21 7 الصغيرة ومتناهية الصغر

ــب علـــــى عالقـــــات بـــــبع   8 المكتـــ
 1.48 31 52 21 0.5 7 21 14 الجهات الرسمية للمساعدة

ــين  9 هنــــــاك بروتوكــــــول تعــــــاون بــــ
 1.18 26 48 22 0.5 7 21 14 لصنايعالمكتب ومدارس ا

ــ  الخـــــدمات  10 ــب بعـــ ــدم المكتـــ يقـــ
 0.8 24 54 30 0.5 7 21 14 االقتصادية للمترددات

لقيـادات هناك عالقة بين المكتب وا 11
 0.7 21 51 30 0.43 6 20 14 األ اديمية لنشر الوعي األسري 

 1.27 319 570 251 0.93 111 230 119 المجموع 
 0.143عند معنوية  0.30قبل وبعد التدخل المهني  معامل االرتباغ
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يوضووح الجوودول التغيوور الووذي طوورأ علووى المبحوووثين الووذين يشووملهم برنووامج التوودخل المهنووي  
يم وزيادة عالقة المكتب بالمنظمات والهي ات المجتمعية ويمكن توضيح ذل   يموا  يما يخص تدع

 -يلي:
( ثووم بلغووت 119ت مجموووع األوزاح قبوول التوودخل )أواًل: بالنسووبة ألعنوواء مجلووه اإلدارة حيووث بلغوو

( مموووا يووودل علوووى حووودو  تغيووور قووودرو 111( بعووود التووودخل المهنوووي، بفوووارن بوووين المتوسوووطين )230)
احثووة إلووى فعاليووة برنووامج التوودخل المهنووي وهووذا يتنووح موون خووالل نسووب التغيوور ( ترجعووه الب0.93)

 -للمؤشرات التالية:
عالقوووة بوووين المكتوووب والقيوووادات األكاديميوووة لنشووور  ( للمؤشووور )هنووواع0.43جووواءت نسوووبة تغيووور ) -

( للمؤشووورات )المكتوووب علوووى عالقوووة بوووبعت الجهوووات الرسووومية 0.5، ونسوووبة تغيووور )(الووووعي باألسووورة
يسوووعى المكتوووب لتقوووديم )، (هنووواع بروتوكوووول تعووواوح بوووين المكتوووب ومووودارس الصووونايع)، (للمسووواعدة

 خدمات مادية لبعت المترددات(.
 كاًل من المؤشرات التالية:( ل2وجاءت نسبة تغير ) -
)يسعى المكتب لشعالح عن خدماته(، )المكتب على عالقة وثيقة بمديرية التنوامن(، )يسوعى   -

مدرسوووة الزراعوووة(، )هنووواع عالقوووة وثيقوووة بوووين المكتوووب ومديريوووة  المكتوووب لنشووور خدماتوووه عووون طريوووق
بعوت المتورددات الصحة(، ) يتبادل المكتب خدمات موع بعوت مراكوز التحاليول(، )يوجوه المكتوب 

 للمستشفيات(، ) يتعاوح المكتب مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر(.
  -أما بالنسبة للعاملين: -

يموا يخوص تودعيم عالقوة المكتوب بالمنظموات والهي وات المجتمعيوة يالح  أح التغير الذي شملهم  
المهنوي بفوارن بوين ( بعود لتودخل 570(، ثوم بلغوت )251حيث بلغت مجموع األوزاح قبول التودخل )

( وهوووذا يرجوووع إلوووى فعاليوووة برنوووامج 1.27( مموووا يووودل علوووى إحووودا  تغيووور قووودرو )319المتوسوووطين )
 -ت التالية:التدخل المهني وهذا يتنح من خالل المؤشرا

 ( للمؤشر )يسعى المكتب لشعالح عن خدماته(2جاءت نسبة تغير ) -
 مع مراكز التحاليل(.( للمؤشر )يتبادل المكتب خدماته 1.79ونسبة تغير ) -
 ( للمؤشر )هناع عالقة بين المكتب ومديرية الصحة(.1.74ونسبة تغير ) -
روعات الصوووغيرة ومتناهيوووة الصوووغر( ( للمؤشووور )يتعووواوح المكتوووب موووع المشووو1.63ونسوووبة تغيووور ) -

 والمؤشر )يسعى المكتب لنشر خدماته عن طريق مدرسة الزراعة(
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على عالقات ببعت الجهات الرسمية للمساعدة( ونسوبة ( للمؤشر )المكتب 1.48ونسبة تغير )  -
( 0.47( للمؤشر )هناع برتوكول تعاوح بين المكتب ومدارس الصنايع(، نسبة تغير )1.18تغير )

( للمؤشور )يقودم المكتوب 0.8شر )المكتب على عالقة وثيقوة بمديريوة التنوامن(، نسوبة تغيور )للمؤ 
( للمؤشوووور )هنوووواع عالقووووة بووووين المكتووووب 0.7ر )بعووووت الخوووودمات الماديووووة للمتوووورددات(، نسووووبة تغيوووو

 والقيادات األكاديمية لنشر الوعي األسري(.
 المهنيويالح  من هذا حدو  تغيير إيجابي يرجع إلى برنامج التدخل  

 عي الخا  بعالقة المكتب بالمنظمات األخرك فر للفرض ال (t)( يوضح اختار 14جدول رقم )

الفرق  
بين 
 القيم 

الفرق بين  
 المتوسطين
 قبل وبعد 

االنحراف  
المعياري 
 للفروق 

الخطأ  
المعياري 
لمتوسط 
 الفروق 

فترة الثقة عند  
مستوك معنوية 

95% 
قيمة )ت(  
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

مستوك 
 نويةمع

الحد  
 األدنى 

الحد  
 األعلى 

قبل وبعد 
التدخل  
 المهني 

 نفر  24 34.63- 1.47 - 1.65- 4.51 0.23 1.56-

-أح الفوورن بوووين المتوسوووطين قبووول وبعووود التووودخل المهنوووي       ) لسابق:يتضح من الجدول ا
عنوود فتوورة ( 4.51(الخطووا المعيوواري لمتوسووط الفوورون )0.23( واالنحووراف المعيوواري للفوورون )1.56
 (t)( الحود األعلوى وبلغوت 1.47-( الحود األدنوى ، )1.65-%( بين حدي فترة ثقة هوي )95ثقة )

 ( مستوى معنوية )ةفر( 24) ( ودرجات الحرية34.63المحسوبة )
التغيير في هذو الدراسة قبول التودخل يختلو  عون متوسوط التغيور بعود قيم ويتنح من ذل  متوسط 

التوودخل أحود  تغيورًا جوهريوًا. ويتنووح مون اإلشوارات السوالبة أح هووذو التودخل وهوذا يودل أح برنوامج 
مكتوووب علوووى تووودعيم عالقتوووه القووودرة قووود زادت نتيجوووة برنوووامج التووودخل المهنوووي وأةوووبح هنووواع قووودرة لل

 بالمنظمات المجتمعية واتنح ذل  من خالل
سواعدة بعوت الجهوات الرسومية للم –) مديريوة التنوامن  موع أةبح لدى المكتب عالقوات تعاونيوة

نشر الوعي من خالل مدارس الزراعة ) ، (، مراكز التحاليللمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغرا
اإلعووالح ) – (مديريووة الصوحة) – (اديميوة لنشوور الووعي األسوري بعوت القيووادات األك( ، )والصونايع

 قديم خدمات مادية للمترددات(.)ت – (المستشفيات ) – (عن خدمات المكتب 
خالل استخدام الباحثة للمكونات التالية في برنامج التودخل المهنوي القيوام بعقود وقد تحقق ذل  من  

التواثير  –االجتماعات  –وات )المقابالت وذل  من خالل بعت األد مقابالت مع الجهات المعنية 
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الخبير  –المفسر  –المناقشة( وذل  من خالل بعت األدوار )المنسق  –اإلقناع   –على اهللاخرين  
 (ضوء استخدام إستراتيجية )المشاركة( وهذا يتفق موع النظريوة المسوتخدمة )شويرادر المرشد( في  –

م، عموواد 2018)فووايزة محموود رجووب بهنسووي وقوود جوواء هووذا باالتفووان مووع عوودد موون الدراسووات ومنهووا 
 م(2020الدين شلبي، محمد حامد 

 ل على الخدمات ( يوضح آراء المترددات على المكتب حول المشكالت الخانة بالحصو15جدول رقم )

 المؤشرات  م
 50ن = 

 مجـ 
 األوزان 
 قبل

 مجـ 
 األوزان 
 بعد

 نسبة التغير  ف المتوسطات 

1 
كتب مناسبة  شروط الحصول على خدمات الم

 1.92 98 149 51 وسهلة

 1.53 90 149 59 جراءات المتعلقة بإمكانية الرؤيةاإليبسط المكتب  2

3 
وات المطلوبة عن  يهتم العاملين بالمكتب باستيفاء األد

 0.57 - 81- 60 141 أي شئ

4 
يتعاون العاملون بالمكتب من أجل تقديم الخدمة على أ مل  

 1.26 83 149 66 وجه 

5 
ي العاملون بالمكتب لتوجيهي لمصادر  نعديسا

 1.54 91 150 59 الخدمات 

 1.61 92 149 57 يقدم لنا المكتب بع  الندوات التي تفيدنا  6
 1.54 91 150 59 إلى المؤسسات لمساعدتنا مادياً يوجهنا المكتب  7

8 
أتحمــل بعــ  التكــاليل الماليــة مــن أجــل الحصــول 

 1.45 84 142 58 على بع  الخدمات

9 
إجـــراءات الحصـــول علــــى بعـــ  الخـــدمات طويلــــة 

 ومعقدة
150 63 - 87 -0.58 

10 
ــا  ــية لنـ ــا المكتـــب بعـــ  المســـاعدات النفسـ يقـــدم لنـ

 0.39- 58- 91 149 وألبنائنا

 1.26 83 149 66 لينا القائمين بالعمل نظرة احترام وتقديرإينظر   11

12 
 –توعويــــة  –الخـــدمات بالمكتـــب متنوعــــة )ثقافيـــة 

 1.61 92 149 57 اجتماعية ...( –دينية 

 0.37 394 1498 1074 المجموع
 (0.826)عند معنوية  (0.32 –)معامل االرتباغ قبل وبعد التدخل 
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ق حجووووم التغيوووور الووووذي طوووورأ علووووى المتوووورددات علووووى المكتووووب حووووول يوضووووح الجوووودول السوووواب 
( 1074المشووكالت الخاةووة بالحصووول علووى الخوودمات حووث بلغووت مجموووع األوزاح قبوول التوودخل )

( ممووا يوودل علووى إحوودا  تغيوور بنسووبة قوودرها 394( بفووارن بووين المتوسووطين )1498وبعوود التوودخل )
هنووي وهووذا يتنووح موون خووالل نسووب التغيوور ( ترجعووه الباحثووة إلووى فعاليووة برنووامج التوودخل الم0.37)

 -التالية:
 (1.92)شروغ الحصول على خدمات المكتب مناسبة وسهلة بنسبة تغير ) -
اجتماعيوووة..( ، ) يقووودم لنوووا المكتوووب  –دينيوووة  –توعويوووة  –كتوووب متنوعوووة )ثقا يوووة الخووودمات بالم) -

 (.1.61بعت الندوات التي تفيدنا( بنسبة تغير )
المكتووب لتوجهينووا لمصووادر الخوودمات(، ) يوجهنووا المكتووب إلووى المؤسسووات )يسوواعدني العوواملوح ب -

 (.1.54لمساعدتنا ماديا( بنسبة تغير )
 (.1.54لمالية من أجل الحصول على بعت الخدمات( بنسبة تغير ))أتحمل بعت التكاليف ا -
 (.1.53)يسط المكتب اإلجراءات المتعلقة ب مكانية الرؤية( بنسبة تغير ) -
العوواملوح بالمكتووب موون أجوول تقووديم الخدمووة علووى أكموول وجووه(، ) ينظوور إلينووا القووائمين  )يتعوواوح  -

 (.1.26بالعمل نظرة احترام وتقدير( بنسبة تغير )
 -لمؤشرات فجاءت نسبة التغير منخفنة لكل من:بعت اأما بالنسبة ل -
 (.0.57-)يهتم العاملين باستيفاء األوران المطلوبة عن أي شئ( بنسبة تغير ) -
 (.0.58-)إجراءات الحصول على بعت الخدمات طويلة ومعقدة( بنسبة تغير ) -
 (.0.39-نا( بنسبة تغير )) يقدم لنا المكتب بعت المساعدات النفسية لنا وألبنائ -

 ويالح  من هذا أح المستفيدين حد  لهم تغير إيجابي يرجع إلى برنامج التدخل المهني. 
فرض الفرعي الخا  بالمشكالت الخانة بالمترددات  لل (t)( يوضح اختار 16جدول رقم )

 50للحصول على خدمات المكتب     ن = 

الفرق  
بين 
 القيم 

الفرق بين  
المتوسطين 
 بعد قبل و 

االنحراف  
المعياري 
 للفروق 

الخطأ  
المعياري 
لمتوسط 
 الفروق 

فترة الثقة عند  
مستوك معنوية 

95% 
قيمة )ت(  
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

مستوك 
 معنوية

الحد  
 األدنى 

الحد  
 األعلى 

قبل وبعد 
التدخل  
 المهني 

 نفر  49 30.06- 1.55 - 1.77- 5.52 0.39 1.66-
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-أح الفرن بين المتوسطين قبل وبعد التودخل المهنوي       ):  يتنح من الجدول السابق 
وذلو  ( 5.52( وأح الخطا المعيواري لمتوسوط الفورون )0.39( واالنحراف المعياري للفرون )1.66

(، وبلغوت 1.55-( والحد األعلوى )1.77-%( ف ح حدي الثقة هما الحد األدنى)95عند فترة ثقة )
( عنوود مسووتوى معنويووة )ةووفر( ممووا سووبق 49جووات الحريووة )إح در ( 30.06-المحسوووبة ) (t)قيمووة 

يتنح أح: متوسط قيم المتغير في هذو الدراسة قبل التدخل تختلو  عون قويم متوسوط المتغيور بعود 
(، وهوذا معنواو أح الفوورن بوين متوسوط القوويم 1.66-خل وأح الفورون بوين المتوسووطين بلوح      )التود 

وسووط القوويم بعوود التوودخل، وإح احتمووال أح يكوووح الفوورن قبوول التوودخل يختلوو  اختالفووًا جوهريووًا عوون مت
بووين متوسووط القوويم قبوول التوودخل يسوواوى متوسووط القوويم بعوود التوودخل احتمووال ضوو يل جوودًا يصوول إلووى 

موووا يعنوووي أح برنوووامج التووودخل أحووود  تغييووورًا جوهريوووًا المتمثووول فوووي المشوووكالت الخاةوووة )ةوووفر( م
 بالمترددات للحصول على خدمات المكتب.

شارات السالبة أح هذو المشوكالت قود توم تبسويطها نتيجوة البرنوامج )التودخل ويتنح من اإل 
 -المهني( حيث استخدمت الباحثة اإلجراءات التالية:

 .(مشكالتهم –األبناء  –كيفية التعامل معها  –مشكالتها  –بية عن )األسرة تنفيذ دورات تدري) -
 السمنة(. -لحيويةمخاطر المنادات ا -التغذية الصحيحة للمرأة واألوالد  -
االتفووان مووع بعووت الجهووات لتيسووير األمووور للمتوورددات مثوول )المشووروعات الصووغيرة والمتناهيووة  -

 لزيادة دخلهم(.الصغر لمساعدة بعت المترددات ماديًا و 
موع بعوت مراكوز التحاليول لمسواعدة بعوت الحواالت الصوعبة وكوذل  المستشوفيات فتح عالقات   -

 الدكاترة المتخصصين. من خالل بعت العالقات مع بعت 
 بعت الحاالت النفسية ل بناء والمترددات(.عالج مساعدة الحاالت في حاالت الرؤيا و  -
المناقشوة( باسوتخدام تكنيو   –نفيوذ ذلو  مون خوالل )الحووار وقد استخدمت العديد مون األدوات لت  -
عيوة( فوي ضووء المناقشوة الجما –المشاركة( في ضووء عودد مون المهوارات )االتصوال  –التوضيح  )

منظم( باالعتماد على إستراتيجية )المشواركة وتغييور  –منسق  –استخدام عدد من األدوار )إداري 
 السلوع(.
خدمة للدراسوووة )نظريوووة شووويرادر( وهوووذا موووا أكدتوووه الدراسوووات وهوووذا يتفوووق موووع النظريوووة المسوووت 

م، محموووود 2019م، ماجوووود بوووون زيوووواد العتيبووووي 2020السووووابقة وهووووي )إيموووواح عبوووودالمنعم عبوووودالعظيم 
 م(.2013م، أميرة محمد عبدالنبي، 2014عبدالمجيد سويداح، 

 



   عة الفيوممجا -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 
 

 

 

 

 

 

 

 

511 

 عشرون وال  الثالثالعدد 

 رة ( يوضح تنمية وعي المترددات على المكتب تجاه الجانب الصحي لألس17جدول رقم )

 المؤشرات  م
 50ن = 

 مجـ 
 األوزان 
 قبل

 مجـ 
 األوزان 
 بعد

 نسبة التغير  ف المتوسطات 

 1.40 87 149 62 ولألسرة  التعرف على مخاطر سوء التغذية لألطفال 1

2 
التعرف على مرض سرطان الثدي وكيفية التعامل 

 1.33 85 149 64 معه 

 1.53 83 150 67 التعرف على األنيميا وكيفية التعامل معها 3
 1.34 86 150 64 التعرف على أهمية الرضاعة الطبيعية وأنواعها  4
 1.42 88 150 62 أهم األمراض الوراثية والتعرف عليها قبل الزواج 5
 1.48 89 149 60 التعرف على سوء استخدام المضادات الحيوية  6
 1.42 88 150 62 أهم األمراض التي تتعرض لها المرأة  7

8 
التي يتعرض لها األبناء وكيفية التعامل  األمراض
 1.34 86 150 64 معها

 1.34 772 1346 574 المجموع
المتووورددات علوووى المكتوووب  يموووا يخوووص الووووعي يوضوووح الجووودول )التغيووور الوووذي طووورأ علوووى  

( وبعود التودخل 574الصحي ل سرة ويمكون توضويح ذلو  مون خوالل مجمووع األوزاح قبول التودخل )
( وهووذا 1.34( ممووا يوودل علووى إحوودا  تغيوور بنسووبة )772المتوسووطين ) ( بفووارن يوون1346وةووت )

غيوور للمؤشوورات علووى يرجووع إلووى اسووتخدام برنووامج التوودخل المهنووي وهووذا يتنووح موون خووالل نسووب الت
 النحو التالي:

 (.1.53)التعرف على مرض األنيميا وكيفية التعامل معها( بنسبة تغير ) -
 (.1.48يوية( بنسبة تغير )التعرف على سوء استخدام المنادات الح -
والتعوورف عليهوا قبوول الووزواج( ) أهوم األمووراض التوي تتعوورض لهووا المورأة(، )أهووم األموراض الوراثيووة  -

 (.1.42ير )بنسبة تغ
 (.1.40)التعرف على مخاطر سوء التغذية ل طفال ول سرة( بنسبة تغير ) -
التوي يتعورض لهوا األبنواء وكيفيوة  )التعرف على أهمية الرضاعة الطبيعية وأنواعها(، )األموراض   -

 (.1.34التعامل معها( بنسبة تغير )
 (.1.33غير ))التعرف على مرض سرطاح الثدي وكيفية التعامل معه( بنسبة ت -
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يرجوووع إلوووى برنوووامج  يإيجوووابويالحووو  مووون هوووذا أح المتووورددات قووود حووود  لهوووم توعيوووة وتغيووور  
 التدخل المهني.
 الفرعي تجاه الوعي الصحي للمترددات على المكتب للفرض (t)( يوضح اختار 18جدول رقم )

 50ن =    

الفرق  
بين 
 القيم 

الفرق بين  
المتوسطين 
 قبل وبعد 

االنحراف  
المعياري 

 فروق لل

الخطأ  
المعياري 
لمتوسط 
 الفروق 

فترة الثقة عند  
مستوك معنوية 

95% 
قيمة )ت(  
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

مستوك 
 معنوية

الحد  
 األدنى 

الحد  
 على األ

قبل وبعد 
التدخل  
 المهني 

 نفر  49 23.78 1.60 1.88 7.31 0.52 1.74 -

( 1.74-وبعود التودخل المهنوي ) يتنح من الجدول السابق:أح الفرن بين المتوسطين قبول 
( عنوود فتوورة ثقووة 7.31(، والخطووا المعيوواري لمتوسووط الفوورون )0.52-واالنحوراف المعيوواري للفوورون )

المحسووبة  (t)( وبلغوت 1.60-( والحد األعلى )1.88-الحد األدنى )  %( بين حدي فترة ثقة95)
أح الفوورن بوين متوسووط ( ومسوتوى معنويوة )ةووفر( وهوذا معنواو 49( عنود درجوات حريووة )23.78-)

القوويم قبوول التوودخل يختلوو  اختالفووًا جوهريووًا عوون متوسووط القوويم بعوود التوودخل، وإح احتمووال أح يكوووح 
خل يسواوي متوسووط القوويم بعود التوودخل احتمووال ضو يل جوودًا يصوول الفورن بووين متوسووط القويم قبوول التوود 

ادة الوووعي الصووحي )ةووفر( ممووا يعنووي أح برنووامج التوودخل المهنووي قوود أحوود  تغييوورًا جوهريووًا فووي زيوو
 لدى المترددات بالمكتب.

ويتنووح موون اإلشووارات السووالبة أح هووذو الزيووادة فووي الوووعي الصووحي قوود تووم التخفيووف عنهووا  
 المهني وقد تحقق ذل  من خالل استخدام الباحثة لآلتي: نتيجة لبرنامج التدخل

الصوووحية  شوووكالت مالقيوووام بعمووول محاضووورات توعويوووة خاةوووة بالجانوووب العلموووي )والتوووي شوووملت ال -
فوتح عالقوات تعاونيوة موع بعوت المستشوفيات لتوجيوه بعوت   -باختالف أنواعها )األنيميا أعراضها

والكشوووو  علووووى  -موووورض سوووورطاح الثووووديمحاضوووورات عوووون  –أهووووم األمووووراض الوراثيووووة  –الحوووواالت 
محاضووورات عووون أهميوووة  -المتووورددات بالمكتوووب وتوجيوووه الحووواالت التوووي توووم اكتشوووافها ألخوووذ العوووالج

فووتح عالقووات مووع بعووت دكوواترة المتخصصووين  –راض التووي يتعوورض لهووا األبنوواء الرضوواعة واألموو
 لتوجيه حاالت بعت األطفال للكش  عليهم(.
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التفووواوض(  –المناقشوووة  –ت ) العووورض بالنمووواذج وذلووو  مووون خوووالل اسوووتخدام بعوووت األدوا 
اسووتخدام االتصووال ب –المشوواركة( باسووتخدام مهووارات )العالقووة المهنيووة  –باسووتخدام تكنيوو  )التعلوويم 

 .(إستراتيجية المشاركة)
االتفان مع بعت الدراسات )منى محمد محمد العشيوى، ب (نظرية شيردار)وهذا يتفق مع  

 م(.2014م، هناء أحمد أمين، 2018
( يوضح آراء المترددات حول تنمية الوعي بالجوانب االجتماعية والحياة    19جدول رقم )

 50ن=

 المؤشرات  م
 50ن = 

 مجـ 
 ان األوز 
 قبل

 مجـ 
 األوزان 
 بعد

 نسبة التغير  ف المتوسطات 

 1.29 84 149 65 التعرف على أهمية األسرة وواائفها  1
 1.41 86 147 61 جل في اإلسالم أهمية التعرف على حقوق المرأة والر  2
 0.58- 86- 63 149 شروط العقد والزواج داخل األسرة 3
 1.59 92 150 58 التعرف على مكونات الشخصية ومشكالتها 4
 0.69 61 150 89  يفية التعامل مع المشكالت األسرية  5
 0.15 90 150 60 التعرف على المشكالت التي تواجه األبناء 6
 1.45 86 147 60 التربية الصحيحة لألبناء  التعرف على 7

8 
معرفة بالمؤسسات التي تستجيب للتعامل مع مشكالتنا  

 0.84 68 149 81 األسرية 

9 
تدر دخل  رف على المشروعات التي من الممكن التع
 1.40 87 149 62 لألسرة 

 0.83 569 1254 685 المجموع
لمتورددات علوى المكتوب حوول تنميوة يوضح الجودول السوابق حجوم التغيور الوذي طورأ علوى ا 

( وبعود التودخل 685الوعي بالجوانب االجتماعية والحياة حيث بلغت مجموع األوزاح قبل التودخل )
( ويرجوع 0.83( مموا يودل علوى حودو  تغيور بنسوبة )569( وذل  بفارن بين المتوسوطين )1254)

تغيوور للمؤشوورات علووى ذلوو  إلووى اسووتخدام برنووامج التوودخل المهنووي وهووذا يتنووح موون خووالل نسووب ال
 النحو التالي:

 (.1.59التعرف على مكونات الشخصية ومشكالتها بنسبة تغير ) -
 (.1.45بناء( بنسبة تغير ))التعرف على التربية الصحيحة ل  -
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 (.1.41)التعرف على حقون المرأة والرجل في اإلسالم( بنسبة تغير ) -
 (.1.40بنسبة تغير ))التعرف على المشروعات التي تدر دخل ل سرة(  -
 (.1.29التعرف على أهمية األسرة ووظائفها( بنسبة تغير ) -
 (.0.84تنا األسرية( بنسبة تغير ))معرفة بالمؤسسات التي تستجيب للتعامل مع مشكال -
 (.0.69)كيفية التعامل مع المشكالت األسرية( بنسبة تغير ) -
 (.0.15بة تغير ))التعرف على المشكالت التي تواجه األبناء( بنس -
 (0.58-أما بالنسبة للمؤشر )شروغ العقد والزواج داخل األسرة( انخفنت إلى ) -

 تغيير إيجابي يرجع إلى برنامج التدخل المهني.ومن خالل العرض السابق يتنح حدو  
 للفرض الخا  بتنمية الوعي بالجوانب االجتماعية والحياة (t)( يوضح اختار 20جدول رقم )

 50ن =    

الفرق  
بين 
 القيم 

الفرق بين  
المتوسطين 
 قبل وبعد 

االنحراف  
المعياري 
 للفروق 

الخطأ  
المعياري 
لمتوسط 
 الفروق 

فترة الثقة عند  
معنوية  مستوك 
95% 

قيمة )ت(  
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

مستوك 
 معنوية

الحد  
 األدنى 

الحد  
 األعلى 

قبل وبعد 
التدخل  
 المهني 

 نفر  49 26.39 1.55 1.81 6.38 0.45 1.684

 يتنح من الجدول السابق:
( واالنحووووراف المعيوووواري للفوووورون 1.684أح الفوووورن بووووين المتوسووووطين قبوووول وبعوووود التوووودخل المهنووووي )

%( بووين حوودي فتوورة ثقووة 95( عنوود فتوورة ثقووة )6.38-(، والخطووا المعيوواري لمتوسووط الفوورون)0.45)
( عنوود درجووات 26.39-) سوووبةالمح (t)لغووت ب( و 1.55-( والحوود األعلووى )1.81-الحوود األدنووى )

 ( ومستوى معنوية )ةفر(.49الحرية )
جوهريًا عن متوسط القويم مما سبق يتنح أح الفرن بين متوسط القيم قبل التدخل يختل  اختالفًا 

بعد التدخل، وأح احتمال أح يكوح الفورن بوين متوسوط القويم قبول التودخل يسواوى متوسوط القويم بعود 
ل إلى )ةفر( أي أح برنامج التدخل المهني أحود  تغييورًا جوهريوًا التدخل احتمال ض يل جدًا يص

 ية والحياة.على قيم المتغير الخاص نتيجة الوعي للمترددات بالجوانب االجتماع
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ويتنح من اإلشارات السالبة أح هذو الجوانب قد تم التخفيف فيها نتيجة استخدام برنوامج التودخل 
جوانووب االجتماعيووة والحيوواة وقوود تحقووق ذلوو  موون خووالل المهنووي وأةووبح هنوواع وعووي للمتوورددات بال

 -استخدام الباحثة للمكونات التالية:
أهوووم الحقوووون  –شوووكالتها وكيفيوووة التصووودي لهوووا م -القيوووام بمحاضووورات عووون )األسووورة ووظائفهوووا -

أهووم المشووكالت التووي تواجووه  -أهووم اإلطووالع وقووراءة عقوود الووزواج وفهووم بنووودو –اإلسووالمية للووزوجين 
 -كيووف أةووبح ةوواحبة مشووروع اقتصووادي يوودر دخوول علووى األسوورة –يفيووة التصوودي لهووا األبنوواء وك

 التربية الصحيحة ل بناء..(
مكتب وبعت الجهات التي يتم االستفادة منها المشروعات الصغيرة فتح عالقات تعاونية بين ال  -

لورد وجود متخصصين نفسي واجتماعي في المكتب بايام معلومة وكذل  طوي ل  -ومتناهية الصغر
الحووووار( باسوووتخدام تكنيووو   –علوووى أسووو لة المتووورددات( وذلووو  باسوووتخدام بعوووت األدوات )المناقشوووة 

االتصوال(  –اري( باستخدام مهارات مثل )العالقة المهنية إد  -)المناقشة( في وجود أدوار ) منسق
 ي الدراسووة فووي ضوووء بعووت فووباسووتخدام إسووتراتيجية )التنميووة( وهووذا يتفووق مووع النظريووة المسووتخدمة 

، عماد الدين 2020م، إيماح عبدالمنعم، 2017الدراسات السابقة وهي )عبدالرحمن عبد  بدوي، 
 (.2020شلبي، 
 ة للدراسة وتونياتهاالنتائج العامتاسعا: 
 -النتائج المتعلقة بخصائص عينة الدراسة:  -أ

 رة.النتائج المتعلقة بالعاملين بمكتب التوجيه واالستشارات األسرية ومجلس اإلدا -1
 %(.29%( والذكور )71تبين الدراسة أح نسبة اإلنا  من العاملين بلغت ) -
سوونة، وبالتسواوي كواًل موون  30أقول مون  %(60تبوين الدراسوة أح السون جوواء علوى النحوو التووالي ) -

 %(.20سنة فاكير( ) 40سنة(، )  40 –سنة  30الف تين )
 %(.42متزوج ) %( ،48جاءت الحالة االجتماعية ) لم يتزوج ( بنسبة ) -
%( للمؤهل العالي، وبالتساوي كواًل مون ) متوسوط( دراسوات 88جاءت الحالة التعليمية بنسبة )    -

 %(.10عليا )
 ج المتعلقة بالمترددات على مكتب التوجيه واالستشارات األسرية.النتائ -2
 30 –سنة  20سنة(، والف ة )  40 –سنة  30%( للف ة )46جاء توزيع المبحوثين تبعًا للسن )  -

 %(.40سنة( بنسبة )
%(، )مؤهول فوون 46تبين من الدراسة أح الحالة التعليمية للف ة )مؤهل متوسط( جاءت بنسبة )  -

 %(.40بنسبة ) المتوسط(
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%(، والف ووة لووم يتووزوج 46جوواءت الحالووة االجتماعيووة للمتوورددات علووى المكتووب للف ووة )متووزوج( )  -
 %(.30بنسبة )

 %(.56جنيه( بنسبة ) 2000ددات للف ة )أقل من جاء الدخل الشهري للمتر  -
 النتائج المتعلقة باختبارات فروض الدراسة -ب
 -ض الخانة بالعاملين:النتائج المتعلقة باختبارات الفرو  -1
 حيث ثبت ةحة الفروض التالية: -

 توجوود عالقووة ذات داللووة إحصووائية بووين البرنووامج التوودخل المهنووي باسووتخدام نموووذج المسوواعدة وبووين
 زيادة معارف وخبرات العاملين بمهارة العمل الفريقي.

( بينمووا 0.23)اتنووح أح نسووبة التغيوور ألعنوواء مجلووه اإلدارة حووول مهووارة العموول الفريقووي إلووى  -
-( حيوث بلوح الفورن بوين المتوسوطين قبول وبعود التودخل )0.75جاءت نسبة التغيور للعواملين إلوى )

،  1.57 -( )0.95ة الثقوة عنود مسوتوى معنويوة )( بوين حودي فتور 0.27( وانحراف معيواري )1.46
- 1.35.) 
المسوواعدة ويوون  توجود عالقووة ذات داللووة إحصووائية بوين برنووامج التوودخل المهنووي باسوتخدام نموووذج -

 زيادة معارف وخبرات العامين بمهارة التسجيل.
ت ( بينمووا جوواء0.93وجوواءت نسووبة التغيوور ألعنوواء مجلووه اإلدارة حووول مهووارة التسووجيل إلووى ) -

(، حيوث بلوح الفورن بوين المتوسوطين قبول وبعود 1.49نسبة التغيير للعاملين حول هذو المهارة إلى )
 ( بين حدي فترة ثقة.0.26معياري ) ( وانحراف1.62التدخل )

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين برنامج التدخل المهني باسوتخدام نمووذج عمليوة المسواعدة   -
 منظمات المجتمعية.وبين تدعيم عالقة المكتب بال

اتنوووح أح نسوووبة التغيووور بالنسوووبة ألعنووواء مجلوووه اإلدارة حوووول تووودعيم وزيوووادة عالقوووة المكتوووب  -
( وبلوح 1.27(، بينما حصل العاملين على نسوبة تغيور )0.93ت إلى )بالمنظمات المجتمعية وةل

رة الثقوة ( بوين حودي فتو0.23( وانحراف معياري )1.56-الفرن بين المتوسطين قبل وبعد التدخل )
 (.1.47-(، )1.65-(، )0.95عند مستوى معنوية )

 النتائج المتعلقة باختبارات الفروض الخانة بالمترددات على المكتب -2
وجد عالقة ذات داللة إحصائية بين برنامج التدخل المهني باسوتخدام نمووذج عمليوة المسواعدة ت  -

 وبين المشكالت الخاةة بالحصول على الخدمات.
رددات علووى المكتووب حووول المشووكالت بالحصووول علووى خوودمت المكتووب بنسووبة تغيوور حصوول المتوو -
( 0.39( وانحوراف معيواري )1.66-(، حيث بلح الفرن بين المتوسطين قبول وبعود التودخل )0.37)

 (.1.55-، 1.77-( ، )0.95بين حدي فترة ثقة عند مستوى معنوية )
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لمهني باسوتخدام نمووذج عمليوة المسواعدة توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين برنامج التدخل ا  -
 وبين زيادة الوعي الصحي للمترددات على المكتب.

ت حوول زيوادة الووعي الصوحي لهوم بنسوبة تغيور جاءت نسبة التغيور بالنسوبة هللاراء المتورددا 
، 1.88-(، )0.95( بين حدي فترة الثقة عنود مسوتوى معنويوة )52-( وانحراف معياري )1.74-)
-1.60.) 
عالقة ذات داللة إحصائية بين برنامج التدخل المهني باسوتخدام نمووذج عمليوة المسواعدة توجد   -
 اة.ين نتيجة الوعي بالجوانب االجتماعية والحيبو 
( حيوث 0.23ير بالنسوبة لتنميوة الووعي بالجوانوب االجتماعيوة والحيواة بنسوبة )يلتغاوةلت نسبة    -

( بوين حودي فتورة 0.45( وانحوراف معيواري )1.68-بلح الفرن بين المتوسوطين قبول وبعود التودخل )
 (.1.55 -، 1.81-( ، ) 0.95ثقة معنوية )

 تونيات الدراسة 
التوةل إلى مجموعة مون التوةويات التوي يمكون عرضوها في ضوء النتائج السابقة أمكن  

  يما يلي:
لووة توةووي الدراسووة باهميووة توودعيم )مديريووة التنووامن( وخاةووة القسووم الخاةووة باألسوورة والطفو  -1

باالهتمووام األكبوور بمكاتووب التوجيووه واالستشووارات األسوورية حيووث أنهووا لهووا دور كبيوور فووي المسوواهمة 
 لحل مشكالت األسرة.

برامج توعوية للشباب المقبل على الزواج من خالل مكاتب التوجيه واالستشارات أهمية وضع   -2
 مكتب للشباب.األسرية بل وجعله من ضمن شروغ الزواج من خالل شهادة يصدرها هذا ال

فتح العالقة مرة أخرى بين محكمة األسرة ومكاتب التوجيه واالستشارات األسرية لوضع حلول   -3
 أفنل.للمشكالت األسرية بشكل 

جامعووووات( وبووووين مكاتووووب التوجيووووه  –) موووودارس توثيووووق العالقووووات بووووين المؤسسووووات التعليميووووة  -4
 توعوية لهم.واالستشارات األسرية من خالل القيام بمحاضرات وندوات 
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