
  جامعة بنى سويف – الخدمة االجتماعية التنموية بحوث فىمجلة 

  

113 

 

 (2022 سبتمرب) 1، ع 3 مج

 
 
 
 
 
 

فعالية التدخل المهني للخدمة االجتماعية باستخدام 
استراتيجية تقاسم الموارد لتحسين الخدمات المقدمة 

 بمراكز الشباب
 
 

 على زينب السيد عبدالعال
 كلية الخدمة االجتماعية –دكتوراة 

 الفيومجامعة 
 
 
 
 
 
 

2022 



  جامعة بنى سويف – الخدمة االجتماعية التنموية بحوث فىمجلة 

  

114 

 

 (2022 سبتمرب) 1، ع 3 مج

 الملخص:
مما ال شك  يي  ن  محللة البكبات تاتاإ ىلا التخطيل ل ا لتا تطكتطيل الو كوي ىلا  تاإ   ي  
وها تحبية وتنبكككاة البكككبات الاكككال  والمفيد لو،ن  و فطككك ة ليش تعد ماة البكككبات لماالة الطادة الواردة وال د  

سكككككككبة والخطل المنامة لذناا    ي األوي للعملية التنموية وهو الماحك األوي مإذا ما وجد البكككككككبات الح ااة المنا
ة وت د  الدراسككككككككة ىلا الكايح من الج د والعطاء ن ككككككككب  ما مودمة الووة الدامعة والماووة لتهدا  التنموية 

لتاطين الخدمات المودمة استحاتيجية تواس  الموارد اختبار ما لي  التدخل الم نا للخدمة االجتماعية لاستخدام 
ا تمدت ه ه الدراسككة  لا اسككتخدام المن   ة تنتما ه ه الدراسككة ىلا  مل الدراسككات التجحيذية ةلمحاكز البككبات 

ا تمدت  ة( مفحدة13التجحيذا  لا مدراء محاكز البككككبات العاملين لإدارة نلبككككواي البككككبا ية و لا  ينة دوام ا  
ة البككككككبات لمحاكزات المودمة لتاطككككككين الخدمتواسكككككك  الموارد جمل الذيا ات من الميدا   لا مقياس  ماالبالاة 

 لا توجد محوق ة وتدي  تاا  الدراسة ماام ة الفيوم لمحاكز الببات التالعة إلدارة نلبواي الببا يةو،بوت ما 
ذات داللة معنوية  ين متوسككككككل درجات  ينة الدراسككككككة  لا مقياس اسككككككتحاتيجية التمويل ال اتا لتاطككككككين جودة 

 استحاتيجية تواس  الموارد.وبعد التدخل الم نا للخدمة االجتماعية ما الخدمات المودمة لمحاكز الببات دذل 
 استحاتيجية تواس  الموارد –الببات محاكز الكلمات المفتاحية:

Summary:   

There is no doubt that the stage of youth needs to be planned so that it can 

reach a great result, which is the upbringing and upbringing of the youth who are 

good and useful for their country and themselves, as the youth category is the 

incoming energy and the first goal of the development process and it is the first 

mover. A lot of effort and giving has become at the forefront of the driving forces 

that achieve development goals, and the study aims to test the effectiveness of 

professional intervention for social work using the strategy of sharing resources to 

improve services provided in youth centers. The youth working in the Ibshaway 

Youth Administration and on a sample of (13) individuals. between the average 

scores of the study sample on the scale of the self-financing strategy to improve the 

quality of services provided by Empower youth before and after professional social 

work intervention in a resource-sharing strategy.  

Keywords: youth centers - resource sharing strategy 
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 أواًل : مشكلة الدراسة :
 تاإ   ي   مما ال ش  يي  ن  محللة الببات تاتاإ ىلا التخطيل ل ا لتا تطتطيل الو وي ىلا 

وها تحبية وتنبكككاة البكككبات الاكككال  والمفيد لو،ن  و فطككك ة ليش تعد ماة البكككبات لماالة الطادة الواردة وال د  
األوي للعملية التنموية وهو الماحك األوي مإذا ما وجد البكككككككبات الح ااة المناسكككككككبة والخطل المنامة لذناا    ي 

، 2004)علي، ة الككدامعككة والماووككة لتهككدا  التنمويككة الكايح من الج ككد والعطككاء ن ككككككككككككككب  ما موككدمككة الوو 
 .(243ص

وإذا كا ت محللة البكككككككككبات من المحالل ال امة ما لياة الفحد مإ  الخذحات والمعار  التا تودم ل   
جميل النوالا وهنا ال د من اإلشككارة ىلا الدور ال ي تووم ل  المحاكز  ماتطككاه  ما تكوين و ككول شككخاككيات   

ياات البككككككككبا ية ما تاويه ه ا ال د  وذل  من خني األ بككككككككطة المختلفة االجتماعية والاوايية والمن مات وال 
 .(181، ص2017)الصعوب،  ما ينعكس  لي   ىاجا يا    اوالحياضية والفنية وغيحها وه

من رؤية مفادها: ن  العمل ما مجاي البككككككككككككبات ذو ،الل تنموي  وزارة البككككككككككككباتود ا طلوت خطة م
 ملية تتكامل مي ا الذحام    ون  ى داد البككبات وتيهيل  وادتاككاداا   وسككياسككيا   اطككت د  البككبات وتمكين  اجتماعيا  

 واأل بككككطة الحياضككككية والتحوياية التا تطككككت د  الذناء الجطككككما ا للبككككبات مل تل  الاوامة التا تطككككت د  الذناء
ذات  فل  ام ول ا شككككككخاككككككية  اجتماعية وتنمويةالفكحي والاواماة وين ح ىلا محاكز البككككككبات ك ياات شككككككبا ية 

ا تبارية مطكككتولة تطككك   ما  ناء وتنمية النبككك  والبكككبات لاسكككتامار نودات محاغ   ما ممارسكككة مختل  األ بكككطة 
لتا تكفل تامل المطككككككفولية ما ى،ار إلكطككككككا    الم ارات ا االاوايية واالجتماعية والحياضككككككية والو،نية وتطككككككع

 .(901، ص2009)إبراهيم،  الوا و  والطياسة العامة للدولة
المفسككطككات المجتماية التا ن بككيت ا  ةلدىالبالاة ن  محاكز البككبات ها تحة ما سككذه  ا ل وبناء  

والاواييةة كما  كماي  ملية التنباة االجتماعيةالستمطا دة المفسطات األخحة كالمدارس والجامعات ة لالاكوم
ن  ا تحتبل ليه  ماة من ماات المجتمل وها ماة البككككككككككككككبات تل  الفاة الم مة التا تمتل  ،ادات وددرات امكن 

نهمية محاكز الببات ما ن  ا مفسطة متعددة األغحاض واألهدا  تكمن استغنل ا ما ىلداث التنمية والتغيحة و 
بات النفطكككية واالجتماعية والاوايية والتحوياية واسكككتغني نودات والوسكككاال ل ا امكن ا موا لة كامة التياجات البككك

لقيام  دورها المنوط   ا من تج يزات لكل الدوي االهتمام  تل  المفسكككككككككككطكككككككككككة  االفحاغ لطحيوة جيدةة ل ا مإ   ل
 ماداة وببحية وك ل  الد   المادي.

ا وذل  لإمدادها لاألمواي ويعتذح التمويل نلد الحكااز األسككاسككية لنبككاط المفسككطككة وضككما  اسككتمحاره
النزمة ما األودات الاابة وت  ح الااجة ىلا التمويل ىما لطذب الطياسة االدتااداة للمفسطة التا تااوي 

 حو  المنامة لاسكككتغني كل ىمكا ات ا ما خله ةحوة جديدة ت كككمن ل ا لو ا ما الطكككوق نو توسكككيل  بكككا، ا 
 .(2، ص2014)فراح،  دتااداة مل ما يوامه ىمكا يات المفسطةاال
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ن  محاكز الببات واأل داة الحياضية تعا ا العديد من المبكنت المالية التا  ة مإ  البالاة تح  ل ل 
ن  التمويل ال اتا هو  ة ال تفا لااجات ا وتاويه نهدام ا وبجا ب ضكككككع  التمويل الاكوما الحسكككككماة مإ نا  ح 

خنل ا سككد الفجوة المالية والموارد الناداككة لتاويه نهدا   سككتحاتيجية الوليدة التا امكن منالمخحإ الوليد واال
ن  محاكز البكككككككبات واأل داة الحياضكككككككية تعا ا  انكدت  ل ددمحاكز البكككككككباتة و لي  مإ  العديد من الدراسكككككككات 

 .العديد من المبكنت المالية
ى جاز المبكككككككككككككحو ات المعطلة والجديدة والتا   ا يزيد  اوتتمال نهمية التمويل ما ن   اطكككككككككككككا د  ل

، 2017)عيروط،  الدخل الو،ناة وتاحيح األمواي والموارد المالية المجمدة سكككواء داخل المفسكككطكككة نو خارج ا
 .(542ص

والتا  Stephen j. Smallwood Wilson 1997ويفكد ذل  الدراسككككككككة التا داما   ا كن  من 
   لدي ا ددرة نكذح من غيحها  لا تعذاة الموارد.نوضات ن  لعض المفسطات اكو 

تبكككككككجيل اال تكار وتعزيز الفا لية اإلدارية  اويطكككككككاه  التمويل ال اتا ما زيادة ددرة المفسكككككككطكككككككة  ل
 ندات  ياية لدياة و ماذإ جديدة للتفكيح والتدريب كما تتي  ل ا  وإدامةوالمالية وتاويه رسكككككككككككككككالت ا لكفاءة 

دخل نكاح من  اوالو وي ىلا االستونلية من خني جودة خدمات ا والااوي  ل و  ا لاحيةاالتاح  ما ش
 .(1، ص2017)صالح،  الماادر التمويلية غيح الاكومية

مجمو ة من العوامل التن يمية التا تفةح ما تنمية  م2005نجالء رجب أحمد السييييد ودد لددت 
المطككككككككككككككاولين لالجمايات األهلية  لا تنمية التمويل التمويل ال اتا لدة الجمايات األهلية وتاديد موتحلات 

 ال اتا وتو لت  تاا  الدراسة ىلا ن  هناك  دة  وامل تن يمية تفةح  لا تنمية التمويل ال اتا لالجمايات.
المعودات  اهدمت ىلا التعح   ل التام 2005محمود الحليق، أمان خصيييييارت ، دراسككككككككة وك ل  

األ داة الحياضكككككية ودد تو كككككلت الدراسكككككة ىلا العديد من النتاا  نهم ا:  دم التا تواج  ال ذا كحة الطاولة ما 
الن ذين المويدين لالمحالل الدراسكككيةة  ااأل داة اإل فاق  ل اتومح الموارد المالية  تل  النوادي مما ااكككعب  ل

ا ات النزمة وإ نح ددرات األ داة لتاويه نهدام ا وتوميح اإلمك اك ل  مإ  المعودات المالية لت داة تفةح  ل
 المن ب وتنفي  األ بطة.

ن   ح  ى ا ات محاكز الببات تت   م2009عصام فرج مسعود علي،  دراسةونكدت نا ا   تاا  
للعندات والمعار  البكككخاكككية ون  ا له مكتطكككب لاكككح  الن ح  ن األداء لالمحكزة ون   ال توجد موارد  تبعا  

 مالية كايية.
من  دم وجود منبكك ت كايية لممارسككة األ بككطة وتحكيز االهتمام لالنبككاط  تعا ا محاكز البككباتمود 

 .تنفي  تل  الذحام   ادلة التج يزات واألدوات ودلة خذحة الواامين  لمول وتعا ا نا ا  من  الحياضا
  نمي ا وجاء محاكز البكككبات لالعديد من ماكككادر التمويل تمال ماكككادر تمويل ذاتا  ل ا مإ  هناك

ىدارة محاكز الببات ل ا مإ   اجب الباش  ن ماادر  امن نه  المبكنت التا تواج  الواامين  ل التمويل اعد



  جامعة بنى سويف – الخدمة االجتماعية التنموية بحوث فىمجلة 

  

117 

 

 (2022 سبتمرب) 1، ع 3 مج

 ل ااستامار محاكز الببات واستغنها امكن ن  تكو  مادر للتمويل ال اتا  ان  اال تماد  لو للتمويل ال اتا 
ذل ة ك ل  وجود  وود ر ااة مل  الاكككفة خا كككةة وخا كككة ىذا كا ت التبكككحيعات والووا ين واللواا  تطكككا د  ل

  ماي والمفسطات االدتااداةة واستغني الوطاع االدتاادي من نه  ماادر التمويل ال اتا.رجاي األ
ن  النوادي ومحاكز   لا م2011نبيل عبد المطلب محمد عمر،  ونكدت  لا ذل   تاا  دراسككككككككككككككة

ة خا ككككككككككككة لالعندات العامة م مت ا تطككككككككككككويه البككككككككككككبات لدي ا العديد من محذ التمويل ال اتا من ا وجود ىدار 
المنبكككككك ت الحياضككككككية لالنادي ووجود  ككككككايفة خا ككككككة لالنادي وتيجيح المنبكككككك ت الحياضككككككية لالنادي للمدارس 

  ماي وتيجيح الوا ات وغيحها.األمطتامحين ورجاي الالمايطة ووجود نودا  خا ة   ا وك ل  وجود د   من 
اد تن  دلة الموارد المالية  ىلا م2011زيز العجالت , فيصييل بن عبد العتو كككلت دراسكككة ونا كككا  

لنزمة لتعزيز األمن الفكحي للبككككككككككككككبات امن ددرة تل  المحاكز للقيام لالذحام  الحياضككككككككككككككية والاوايية واالجتماعية 
الجا ب اآلخح مإ  تل  الذحام  محتفعة التكلفة وخا ككككككككة الذحام  التدريذية والتيهيليةة لجا ب ارتفاع  اوك ل   ل

د ميزا ية و ج دم و االجتماعية نو الحياضككككيةة لاإلضككككامة ىلا  سككككواء   ل ذى داد كل  انجور ومحتبات الواامين  ل
مخاكككككاكككككة لتوامح التياجات المت كككككحرين من التطح  الفكحي من الد   النودية لجا ب ضكككككع  الطكككككياسكككككات 

 المالية المودمة من دذل الدولة.
 ا ل  اتاويه نهداموينت   ن ا  دم تعا ا محاكز البككبات واأل داة الحياضككية العديد من المبكككنت 
 ا ات المالية المخاكككاكككة ل ل  لجا ب كامة المطكككتويات العالمية واإلدليمية والعحبية وك ل   كككح  الموارد واإل

 .(2016براهيم ,إ) ا داد الادياة من ليش تخطيل الذحام  التدريذية وغيحه دم تومح نساليب اإل
ن  نه  المعودات التا  ىلا م2013الشيييحات عبد الكريم،  ىعلي موسييي دراسكككككة تو كككككلت نا كككككا  و 

 وص الموارد المالية ين تعيه تجويد الخدمات المودمة ما محاكز البككككككككككككككبات من دذل األخاككككككككككككككاايين االجتما ي
ت محاكز الببات من تاويه نهدام ا ددرا اإل باء ولدة ضما  جودة الممارسةة منوص الموارد المالية يفةح  ل

 ومن ضمن نهدام ا ى باء ولدة جودة الخدمات المودمة لمحاكز الببات.
ىلا ن  النوادي  Moisescu Petr and Moisescu Florentina, 2013 دراسةنكدت  تاا  و 

الحياضككككية ومحاكز البككككبات تعا ا العديد من المبكككككنت نه  تل  المبكككككنت دلة الد   المالا لتل  المن ماتة 
لجا ب ضككككككككككككع  التمويل المالا لت بككككككككككككطة الحياضككككككككككككية مي ا مما يفةح  لي ا لالطككككككككككككلب وتمال  ااه نمام تل  

لحكة ون بكككككككككطة  ا ل ل  تيةيحة الد   المالا المن مات ما تاويه نهدام اة ودد تو كككككككككلت الدراسكككككككككة ىلا ن  دل
 المحاكز الببا ية والاحكة الحياضية.

أل   مإ  ه ا اعد من نكذح العوااه والتاداات التا تو  نمام األ داة ومحاكز البككككككككككككككبات   حا   ل ا
 كزاالوسكككاال اإل نمية تعد من نه  وسكككاال د   األ داة   حا لدورها ما  ملية التطكككويه الحياضكككا أل بكككطة مح 

 ليش ن  التطويه اعد من نه  د اا  التمويل ال اتا. الببات
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نا ككككا  ىلا تفعيل نسككككاليب التمويل ال اتا  م2016محمد السييييد أبو النور محمدودد هدمت دراسككككة 
لمحاكز الببات من خني التعح   لا نهمية التمويل ال اتا لمحاكز الببات ودور اإلمكا ات الماداة ما تفعيل 

 ل.نساليب التموي
 اويعتذح التمويل من العوامل الم مة ما ظل الطكككياسكككات الاالية والن   االدتاكككاداة التا تعتمد  ل

نسككلوت االدتاككاد الاح وتنمية نسككاليب ومفاتي  التمويل لت داة الحياضككية ومحاكز البككبات ويعد التمويل لماالة 
البككحيا  الحايطككا للتنمية االدتاككاداة لاأل داة الحياضككية ومحاكز البككبات وخا ككة ما ظل ضككع  الد   المالا 

ا تماد األ داة الحياضككككية ومحاكز البككككبات ىلا  ةمن دذل وزارة البككككبات واتجاه الدولة  او الخاككككخاككككة مما ند
 ا و جاح سككياسككة التنمية يتود  ىلا لد والتمويل واسككتامار األ بككطة المختلفة لاإلضككامة ىلا اسككتامار محام ا ل

لج  االسككككككككككككككتامارات المتالة وكينية توزيع ا  ين الذحام  المختلفة ونا ككككككككككككككا كفاءة اسككككككككككككككتخدام تل   اكذيح  ل
 .(84ص، 2011)عالم،  االستامارات

التمويككل  ان  اال تمككاد  ل  لا م2019بورقيبيية قويييدر، رعييا،  مييال،  دراسككككككككككككككككة ونكككدت  تككاا 
تطويح األ داة ون  التمويل ال اتا من نه  ماادر التمويل لدي اة لجا ب  االاكوما لبكل كذيح ال اطا د  ل

للباش دااما  ان  التمويل الاكوما الحسككككما ال اكفا متطلبات تل  األ داة ومحاكز البككككباتة مما اجعل ا تطككككع
  ن ،حق تمويل نخحة كالتطويه وااللتحا  الحياضا.

ة  ح ام  للتدخل الم نا للخدمة االجتماعية لتدعي  و لي  تتذلور الدراسكككة الاالية لوي اختبار ما لي
التمويل ال اتا لمحاكز البككككككككككبات و دم االكتفاء لماككككككككككدر والد للتمويل الممال ما وزارة البككككككككككبات والحياضككككككككككة 
 الاكومة( والعمل  لا تطذيه ماكككككككادر متعددة للتمويل ال اتا لتا تطكككككككتطيل محاكز البكككككككبات تاويه نهدام ا 

 بطت ا ما لدود الووا ين واللواا  ما ااوه جودة خدمات ا. والقيام  واجبات ا ون 
 ثانيًا : أهمية الدراسة :

 ترجع أهمية الدراسة إلى مجموعة من النقاط  التالي:
 على المستوى المجتمعي: -1

تاطكككككككين الخدمات المودمة لمحاكز البكككككككبات لمواج ة المتغيحات الاالية والمطكككككككتوذلية من خني تمويل  (ن 
 ويه نهدام ا ورسالت ا ل  ه الفاة الم مة وتاطين خدمات ا.ىضاما يتي  ل ا تا

 على مستوى مهنة الخدمة االجتماعية: -2
تمكين الم نيين والواامين  لا العمل لمحاكز البككككبات ما االسككككتحشككككاد  نتااج ا لتاطككككين وتطويح الخدمات  (ن 

 المودمة   ا  ن ،حيه استخدام استحاتيجية التمويل ال اتا.
جديدة وها اسككككككتحاتيجية التمويل ال اتا وكي  امكن لتخاككككككااا االجتما ا اال تماد اختبار اسككككككتحاتيجية  (ت 

  لي ا لتاطين نداء وخدمات محاكز الببات.
 أهداف الدراسة :  ثالثًا:
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اختبكار مكا ليك  التكدخكل الم نا للخكدمة  تسيييييييييعى الدراسيييييييييية الحالية لتحقيق هدف ر ي  وهو :
وينبثق من هذا لتاطككككككين الخدمات المودمة لمحاكز البككككككبات  واردالم تواسكككككك االجتماعية لاسككككككتخدام اسككككككتحاتيجية 

  الهدف عدة اهداف فرعية هي :
وتنمية م ارة تواسكككككككككككك  الموارد اختبار ما لية التدخل الم نا للخدمة االجتماعية لاسككككككككككككتخدام اسككككككككككككتحاتيجية  -ن

 المباركة المجتماية  لتاطين الخدمات المودمة لمحاكز الببات . 
وتنمية م ارة تواسكككككككككككك  الموارد ل الم نا للخدمة االجتماعية لاسككككككككككككتخدام اسككككككككككككتحاتيجية اختبار ما لية التدخ -ت

 التوا ل االجتما ا لتاطين الخدمات المودمة لمحاكز الببات .
 فروض الدراسة : رابعًا:

توجد محوق ذات داللة معنوية  ين متوسككككككل درجات  تنطلق هذه الدراسيييية من فرض ر يسييييي وهو:
لمحاكز البككككككككككككبات دذل وبعد التدخل الم نا للخدمة  الموارداسككككككككككككتحاتيجية تواسكككككككككككك   ينة الدراسككككككككككككة  لا مقياس 

 االجتماعية .
 ويتم اختبار صحة الفرض الر يسي للدراسة من خالل اختبار صحة الفروض الفرعية التالية : 

توجد محوق ذات داللة معنوية  ين متوسككككككككككل درجات  ينة الدراسككككككككككة  لا مقياس  الفرض الفرعي األول : -1
اركة المجتماية البكككككككككبات دذل وبعد التدخل الم نا للخدمة االجتماعية لتاطكككككككككين الخدمات المودمة المبككككككككك

 لمحاكز الببات . 
توجد محوق ذات داللة معنوية  ين متوسككككككككل درجات  ينة الدراسككككككككة  لا مقياس  الفرض الفرعي الثاني : -2

لتاطين الخدمات المودمة لمحاكز م ارة التوا ل االجتما ا دذل وبعد التدخل الم نا للخدمة االجتماعية 
 الببات.

 مفاهيم الدراسة :خامسًا: 
 تعتمد الدراسة الاالية  لا المفاتي  التالية :

 مفهوم مراكز الشباب : -1
اعح  لي   هياة مج زة لالمبا ا واإلمكا يات تقيم ا الدولة نو المجالس المالية نو األمحاد منفحدين 

لواككككككد تنمية البككككككبات ما محالل العمح المختلفة واسككككككتامار نودات محا    ما نو متعاو ين ما المد  نو الوحة 
 ممارسككككة األ بككككطة التحوياية واالجتماعية والحياضككككية والوومية وما يتاككككل   ا تات ىشككككحا   يادة متخاككككاكككة

 (.364، ص2003)علي، 
 : إجرا ًيا في الدراسة الحالية على أن  وتعرف مراكز الشباب

 ىلا تودا  خدمات اجتماعية ورياضية ومنية وةوايية.مفسطات اجتماعية ت د   -
 تتي  مح ة للببات لممارسة األ بطة المتنو ة.  -
 اعمل لمحاكز الببات  يادات م نية و يادات تطوعية للتخطيل لتنفي  ه ه األ بطة. -



  جامعة بنى سويف – الخدمة االجتماعية التنموية بحوث فىمجلة 

  

120 

 

 (2022 سبتمرب) 1، ع 3 مج

تودم ه ه األ بطة من خني محيه  مل يتكو  من األخاااا االجتما ا والمبح  الحياضا والمبح   -
 نا والمبح  المالا واإلداريين.الف

 :المواردالمفهوم االجرا ي الستراتيجية تقاسم  -2
تل  االسككككككككككتحاتيجية التا تعد نلد اسككككككككككتحاتيجيات التمويل ال اتا والتا تعتمد تعرفها الباحثة بأنها : 

 .  لا المباركة المجتماية لتوميح األمواي النزمة لتاطين الخدمات المودمة لمحاكز الببات
 االجراءات المنهجية:سادسًا: 

 نوع الدراسة :
ا طندا  من مبكككككلة الدراسككككة الاالية واتطككككادا  مل نهدام ا التا تطككككعا البالاة لتاقيو ا مود ت  تاديد 
 وع الدراسكككككة الاالية م ا دراسكككككة تنتما لنمل الدراسكككككات التجحيذية تعمل  لا اختبار تيةيح متغيح مطكككككتول وهو 

 لا متغيح تالل آخح وهو  المواردلخدمة االجتماعية لاسكككككككككككتخدام اسكككككككككككتحاتيجية تواسككككككككككك  معالية التدخل الم نا ل
 .الببات  تاطين الخدمات المودمة لمحاكز

 المنهج المستخدم : 
ووموا  لنوع الدراسة مإ  المن   المطتخدم هو المن   التجحيذا لاستخدام نسلوت المجمو ة التجحيذية 

 ستخدام نسلوت القياس الوذلا والقياس والبعدي للعينة.الوالدة   حا  لاغح لج  العينة لا
 أدوات الدراسة :

لتاطككككككككين الخدمات المودمة لمحاكز  المواردا تمدت البالاة  لا نداة رايطككككككككية وها مقياس تواسكككككككك  
 . الببات

 مجاالت الدراسة :
التالعة إلدارة ت  تطذيه الدراسككككككككككككككة الاالية ما  طاق ماام ة الفيوم لمحاكز البككككككككككككككبات المجال المكاني :  -1

 نلبواي الببا ية 
ت  تطذيه الدراسكككككككة الاالية  لا مدراء محاكز البكككككككبات العاملين لإدارة المجال البشيييييرن )عينة الدراسييييية(  -2

 ( مفحدة 13نلبواي الببا ية و لا  ينة دوام ا  
 متحة ىجحاء الدراسة المجال الزمني : -3

لتحسييين الخدمات  الموارداسييتراتيجية تقاسييم للخدمة االجتماعية باسييتخدام  سييابعًا : برنامج التدخل المهني
  المقدمة بمراكز الشباب 

 وصف البرنامج :
 المواردهو  ح ام  لعنوا  معالية التدخل الم نا للخدمة االجتماعية لاسكككككككتخدام اسكككككككتحاتيجية تواسككككككك  

ة ليش اعتمد ه ا الذح ام   لا العديد من االسكككككتحاتيجيات والفنيات لتاطكككككين الخدمات المودمة لمحاكز البكككككبات
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التا تعتمد  لي ا البالاة لتاويه نهدا  الدراسكككككككككة الاالية مال   المااضكككككككككحات والعاككككككككك  ال هنا والمنادبكككككككككة 
 الجماعية والتغ اة الحاجعة .......الخ (ة ك ل  يت  تطذيو  من خني جلطات من مة ومتتالية .

 أهداف برنامج التدخل المهني :
اختبككككار معككككاليككككة التككككدخككككل الم نا للخككككدمكككة  ي ككككد  الذح ككككام  التككككالا ىلا تاويه هككككد  رايس وهو

ة وينذاه من  نهدا  لتاطكككين الخدمات المودمة لمحاكز البكككبات الموارداالجتماعية لاسكككتخدام اسكككتحاتيجية تواسككك  
 ىجحااية ها : 

وتنمية م ارة  الموارداالجتماعية لاسكككككككككككككتخدام اسكككككككككككككتحاتيجية تواسككككككككككككك   اختبار ما لية التدخل الم نا للخدمة -1
 المباركة المجتماية  لتاطين الخدمات المودمة لمحاكز الببات . 

وتنمية م ارة  الموارداختبار ما لية التدخل الم نا للخدمة االجتماعية لاسكككككككككككككتخدام اسكككككككككككككتحاتيجية تواسككككككككككككك   -2
 اكز الببات .التوا ل االجتما ا لتاطين الخدمات المودمة لمح 

 ثالثًا : مصادر بناء البرنامج :

لكا تووم البالاة  ذناء  ح ام  التدخل الم نا الاالا دد ا،لعت  لا الكتالات الن حية العديدة  
تواسككككك  التكالي  وما يحتبل   ا من اسكككككتحاتيجيات محعيةة ك ل  اال،نع  لا العديد من اسكككككتحاتيجية لالمحتبطة 

نا لتاديد ما يتناسكككككككككككب مل ،ذيعة و مح  ينة الدراسكككككككككككة التا اطذه  لي ا مقياس اسكككككككككككتحاتيجيات التدخل الم 
 التمويل ال اتا . 

 رابعًا : خطوات إعداد برنامج التدخل المهني :
 مر إعداد برنامج التدخل اآلتي بمرحلتين هما :

الاكة ما تلك  ل التكدخل الم نا ولوكد دامت البكذكوها محللكة ما دالمرحلة األولي : المرحلة التمهيدية :  -1
 المحللة لما يلا : 

التوا ككككل مل مديحية البككككبات والحياضككككة لماام ة الفيوم للااككككوي  لا المواموة للتطذيه  لا محاكز البككككبات  -ن
 التالعة ل ا وا،ن     لا نهدا  الدراسة والتدخل الم نا التا تحغب الدارسة ما تطذيو .

الااكككككككككككوي  لا خطالات تطككككككككككك يل الم مة من كلية الخدمة االجتماعية لالفيوم والتا كا ت موج ة لتل   -ت
 الج ات .

موا لة المطككككاولين ما تل  الج ات سككككواء  مديحية البككككبات والحياضككككة لالفيوم نو محاكز البككككبات التا سككككيت   -إ
ا يت  التطذيه  لي   كعينة دراسككككية تطذيه الذح ام  مي ا لبككككحح الذح ام  ونهدام  ونلعاده واالتفاق مع   لك

 للدراسة الاالية .

 تطذيه القياس الوذلا لمقياس التمويل ال اتا لتاطين جودة الخدمات المودمة لمحاكز الببات . -د

موا لة األمحاد  ينة الدراسكككة لتوضكككي  نهدا  ونغحاض الذح ام  و دد جلطكككات  وها محللة التعادد البكككف ا  -ه
  ين البالاة والمباوةين . 
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ومي ا دامت البالاة لإجحاء  ح ام  التدخل الم نا  ن ،حيه  المرحلة الثانية : مرحلة التدخل المهني : -2
جلطككككككات من مة متتالية ولكل جلطككككككة هد   ام ونهدا  اجحاايةة ومي ا نا ككككككا  ت  اختيار االسككككككتحاتيجيات 

 المناسبة لكل جلطة .

 الحدود اإلجرا ية لبرنامج التدخل المهني :

 ىدارة نلبواي الببا ية  مكانية :الحدود ال -1
( مفحدة من مديحي 13ت  تطذيه  ح ام  التدخل الم نا الاالا  لا  ينة دوام ا   الحدود البشيييييييييرية : -2

 محاكز الببات.

م لتا   ااة شككككك ح 2021 يولي ت  تطذيه الذح ام  ما الفتحة من  دااة شككككك ح  الحدود الزمانية للبرنامج : -3
 م.2021 داطمذح

  نتا ج الدراسةعرض ومناقشة  : ثامناً 
تووم ه ه الدراسككككة  لا  دد من المتغيحات المطككككتولة المتعلوة لالخاككككااص البككككخاككككية ألمحاد  ينة 

 ة وما ضوء ه ه المتغيحات امكن تاديد خاااص نمحاد  ينة الدراسة  لا الناو التالا:الدراسة
 (1جدول )
 لمجتمع الدراسةالبيانات األولية 

 النسبة المئوية )%( التكرار االستجابة الصفة

 السن

 69ة7 1  اما   40ىلا ندل من  30من 

 85ة53 7  اما   50ىلا ندل من  40من 

 46ة38 5  اما   60ىلا ندل من  50من 

 %100 13 اإلجمالي

 المؤهل الدراسي

 54ة61 8 مفهل متوسل
 38ة15 2 مفهل موق المتوسل
 38ة15 2 لكالوريوس

 69ة7 1 دراسات  ليا
 %100 13 اإلجمالي

عدد سنوات 
 الخبرة

 46ة38 5  اما   15ىلا  10من 

 54ة61 8  اما   30ىلا ندل من  15من 

 %100 13 اإلجمالي

 23ة69 9 محكز اول لالحي 
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 النسبة المئوية )%( التكرار االستجابة الصفة

المر ز الذن 
 تعمل في 

 77ة30 4 محكز اول لالمدينة

 %100 13 اإلجمالي

( من 1يت   من الجدوي الطا ه ن  توزيل نمحاد  ينة الدراسة وموا  لمتغيح الطن ة ليش يتذين ن   
(  اما   40ىلا ندل من  30( من ىجمالا نمحاد  ينة الدراسة من الطن  من %69ة7نمحاد  ينة الدراسة  نطبة  

ىلا  40الدراسة من الطن  من  ( من ىجمالا نمحاد  ينة%85ة53( من نمحاد  ينة الدراسة  نطبة  7ة و دد  
( من ىجمالا نمحاد  ينة الدراسككة من %46ة38( من نمحاد  ينة الدراسككة  نطككبة  5 اما ( ة و دد   50ندل من 
  اما ( . 60ىلا ندل من  50الطن  من 

يت ككك  من الجدوي الطكككا ه ن  توزيل نمحاد  ينة الدراسكككة وموا  لمتغيح المفهل الدراسكككاة ليش يتذين 
 مفهل( من ىجمالا نمحاد  ينة الدراسكككة من المفهل الدراسكككا %54ة61من نمحاد  ينة الدراسكككة  نطكككبة  ( 8ن   

( من ىجمالا نمحاد  ينة الدراسكككككة من المفهل %38ة15( من نمحاد  ينة الدراسكككككة  نطكككككبة  2متوسكككككل( ة و دد  
من ىجمالا نمحاد  ينة  (%38ة15( من نمحاد  ينة الدراسكككة  نطكككبة  2الدراسكككا مفهل موق المتوسكككل( ة و دد  

( من ىجمالا %69ة7( من نمحاد  ينة الدراسكككككة  نطكككككبة  1الدراسكككككة من المفهل الدراسكككككا لكالوريوس( ة و دد  
 نمحاد  ينة الدراسة من المفهل الدراسا دراسات  ليا( .

يت كككككك  من الجدوي الطككككككا ه ن  توزيل نمحاد  ينة الدراسككككككة وموا  لمتغيح  دد سككككككنوات الخذحة ة ليش 
( من ىجمالا نمحاد  ينة الدراسكككككة  دد سكككككنوات الخذحة %46ة38( من نمحاد  ينة الدراسكككككة  نطكككككبة  5يتذين ن   
سة درا( من ىجمالا نمحاد  ينة ال%54ة61( من نمحاد  ينة الدراسة  نطبة  8 اما ( ة و دد   15ىلا  10 من 

لكن غيح كايية ما مجاي البكككككككككككككبات وه ا ابكككككككككككككيح ىلا ن  لدي   خذحة و   اما ( . 30ىلا ندل من  15من  من 
 والحياضة مما اطا د  لا تفعيل التمويل ال اتا لتاطين الخدمات المودمة لمحاكز الببات.

يت كككككك  من الجدوي ن  توزيل نمحاد  ينة الدراسككككككة وموا  لمتغيح المحكز ال ي تعمل يي  ة ليش يتذين 
حاد  ينة الدراسكككة من المحكز ال ي تعمل يي  ( من ىجمالا نم%23ة69( من نمحاد  ينة الدراسكككة  نطكككبة  9ن   

( من ىجمالا نمحاد  ينة الدراسة من %77ة30( من نمحاد  ينة الدراسة  نطبة  4 محكز اول لالحي ( ة و دد  
 المحكز ال ي تعمل يي   محكز اول لالمدينة( .

 
 :المواردثانيًا : النتا ج المتعلقة بالقياس القبلي الستراتيجية تقاسم 
 ( 2جدول رقم ) 

لتحسين جودة الخدمات بمراكز  الموارديوضح درجات القياس القبلي لعبارات مقياس " استراتيجية تقاسم 
 الشباب "
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 العبارة م
 ال إلى حد ما نعم

التكرار 
 المرجح

القوة 
النسبية 

)%( 

الوزن 
 المرجح

النسبة 
 الترتيب المرجحة

 % ك % ك % ك

1 
معحمتا لاسككتحاتيجية تواسكك  الموارد 

 ضايفة .
 5 84ة5 67ة5 59ة43 17 0 0 77ة30 4 23ة69 9

2 
امكننا اسككككككككككككككتخدام مبا ا المحكز 
وسككككككككككككككالات  كوا ات لنجتما ات 

 مدمو ة األجح .

 5 84ة5 67ة5 59ة43 17 23ة69 9 77ة30 4 00ة0 0

3 
لدي الم ارة ما اسككككتغني من ب 
المحكز لتاويه التمويككككككل الكككككك اتا 

 لمحكز الببات .

 4 19ة6 00ة6 15ة46 18 54ة61 8 46ة38 5 00ة0 0

4 

لكككدي الم كككارة ما ادنكككاع سككككككككككككككككككا  
المجتمل السككككككككككككككتخككدام سكككككككككككككككالككات 
ومن ب المحكز  و ككككككككف ا نماكن 

 للتحيي  .

 4 19ة6 00ة6 15ة46 18 54ة61 8 46ة38 5 00ة0 0

5 
م اراتا لتفعيل التطويه الحياضا 

 واالجتما ا ضايفة.
 2 87ة6 67ة6 28ة51 20 0 0 85ة53 7 15ة46 6

6 
لدي الم ارة  لا تنويل األ بكككككككطة 
الحياضككككككية لج ت ماات  ديدة من 

 الببات.

 8 81ة4 67ة4 90ة35 14 31ة92 12 69ة7 1 00ة0 0

7 

اسكككككككككككككتغني موارد  لدي الودرة  لا
الكمكحككز الكككككككداخكلكيكككككككة ،كواي الكيكوم 
لتوميح تكككككككالي  خككككككدمككككككات محكز 

 الببات.

 1 22ة7 00ة7 85ة53 21 46ة38 5 54ة61 8 00ة0 0

8 
لدي الم ارة  لا تنويل األ بكككككككطة 
الحياضككككككية لج ت ماات  ديدة من 

 الببات .

 8 81ة4 67ة4 90ة35 14 31ة92 12 69ة7 1 00ة0 0

9 

لدي الم ارة ما دراسككككككككككككككة ومعحمة 
التياجات المجتمل واشكككككبا  ا من 
خني الموارد واإلمكا ات الداخلية 

 لمحكز الببات .

 3 53ة6 33ة6 72ة48 19 85ة53 7 15ة46 6 00ة0 0

10 
امكننا اسككككتخدام سككككالات المحكز 
لعمل دا ات نمحاح تخدم المجتمل 

 الخارجا .

 5 84ة5 67ة5 59ة43 17 23ة69 9 77ة30 4 00ة0 0
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 العبارة م
 ال إلى حد ما نعم

التكرار 
 المرجح

القوة 
النسبية 

)%( 

الوزن 
 المرجح

النسبة 
 الترتيب المرجحة

 % ك % ك % ك

11 

امكننا اسكككككككتغني الغح  الداخلية 
لمحكز البككككككككككككككبكككات لعمكككل دكككا كككات 
تككككدريككككب تخككككدم  حام  البككككككككككككككبككككات 

 والتيهيل الم نا .

 6 50ة5 33ة5 03ة41 16 92ة76 10 08ة23 3 00ة0 0

12 

لككدي الاككككككككككككككنليككات واإلمكككا ككات 
لتنفيككك   ح كككام  التنميكككة الببككككككككككككككحيكككة 
داخكككككككل الكككمكككحككككز لكككتكككومكككيكككح مكككوارد 
لتاطككككككككككككككين جودة خكككدمكككات محاكز 

 الببات .

 7 15ة5 00ة5 46ة38 15 62ة84 11 38ة15 2 00ة0 0

13 
امكننا اسككككككككككتغني دا ات المحكز 
لعمككككككل مبككككككككككككككحو ككككككات اال تح ككككككت 
 والخدمات الطن ية والببا ية .

 3 53ة6 33ة6 72ة48 19 85ة53 7 15ة46 6 00ة0 0

14 

امكننا تكككككككيجيح لعض األمكككككككاكن 
داخككككككل محكز البككككككككككككككبككككككات لعمككككككل 

مادي  كامي ات للبككككككككككككككبات لموا ل
 معووي .

 6 50ة5 33ة5 03ة41 16 92ة76 10 08ة23 3 00ة0 0

15 
امكننا اسكككككتغني سكككككالات محاكز 
البكككبات لعمل النوادي االجتماعية 

 التا تخدم االسح

 5 84ة5 67ة5 59ة43 17 23ة69 9 77ة30 4 00ة0 0

16 
معحمتا لمتطلبكككات اسككككككككككككككتحاتيجيكككة 

 تواس  الموارد دوية جدا  .
 5 84ة5 67ة5 59ة43 17 23ة69 9 77ة30 4 00ة0 0

17 
امكننا مت  عيككككككادات  ككككككككككككككاككككككة 
المجتمل ما محكز البككككككككككككككبكككككككات 

 لموا ل.

 6 50ة5 33ة5 03ة41 16 92ة76 10 08ة23 3 00ة0 0

المؤشر        
 ككل

 المتوسط
 المرجح

المتوسط 
 الحسابي

مجموع 
التكرارات 
 المرجحة

مجموع 
االوزان 
 المرجحة

القوة 
النسبية 

)%( 

       17,12 22,38 291 97,00 43,89 
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ة وجاء الووة اسككككتحاتيجية تواسكككك  الموارد لتاطككككين جودة الخدمات لمحاكز البككككبات يوضكككك  الجدوي الطككككا ه 
منخف كككككة و،بوا للووة النطكككككذية التا لاكككككلت  لي ا عبارات المفشكككككح ما ( وتعد %89ة43النطكككككذية ل  ا البعد  نطكككككبة  

 : الابارات  لا الناو التالا  تحتيب  جد ن  جاء القياس الوذلا
لكدي الوكدرة  لا اسكككككككككككككتغني موارد المحكز الكداخليكة ،واي اليوم لتوميح تككالي   عبكارة  األوي جكاءت ما التحتيكب  -1

 ( .%22ة7و طبة محجاة  ( %85ة53  وبووة  طذية  خدمات محكز الببات. 
 طككككككككككذية   وبووة م اراتا لتفعيل التطككككككككككويه الحياضككككككككككا واالجتما ا ضككككككككككايفة .  عبارة  الاا ا جاءت ما التحتيب  -2

 ( .%87ة6و طبة محجاة  ( %28ة51 
لدي الم ارة ما دراسكككككة ومعحمة التياجات المجتمل واشكككككبا  ا من خني الموارد  عبارة  الاالش جاءت ما التحتيب  -3

امكننا اسككككككككتغني دا ات المحكز لعمل مبككككككككحو ات اال تح ت  عبارة  ة و   واإلمكا ات الداخلية لمحكز البككككككككبات . 
 ( .%53ة6و طبة محجاة  ( %72ة48  وبووة  طذية  لببا ية . والخدمات الطن ية وا

لدي الم ارة ما اسككككتغني من ب المحكز لتاويه التمويل ال اتا لمحكز البككككبات  عبارة  الحالل جاءت ما التحتيب  -4
. لدي الم ارة ما ادناع سكككا  المجتمل السككتخدام سككالات ومن ب المحكز  و ككف ا نماكن للتحيي   عبارة  ة و   . 

 ( .%19ة6و طبة محجاة  ( %15ة46  وبووة  طذية  
امكننا اسكككككتخدام  عبارة  ة و   معحمتا لاسكككككتحاتيجية تواسككككك  الموارد ضكككككايفة .  عبارة  الخامس جاءت ما التحتيب  -5

امكننا استخدام سالات المحكز لعمل  عبارة  ة و   مبا ا المحكز وسالات  كوا ات لنجتما ات مدمو ة األجح . 
امكننا اسكككككككككككتغني سكككككككككككالات محاكز البكككككككككككبات لعمل النوادي  عبارة  ة و   اح تخدم المجتمل الخارجا . دا ات نمح 

  وبووة  طكذية معحمتا لمتطلبات اسكتحاتيجية تواسك  الموارد دوية جدا  .  عبارة  ة و   االجتماعية التا تخدم االسكح . 
 ( .%84ة5و طبة محجاة  ( %59ة43 
امكننا اسكككككتغني الغح  الداخلية لمحكز البكككككبات لعمل دا ات تدريب تخدم  عبارة  الطكككككادس جاءت ما التحتيب  -6

امكننا تيجيح لعض األماكن داخل محكز البككككككبات لعمل كامي ات  عبارة  ة و    حام  البككككككبات والتيهيل الم نا . 
  وبووة . امكننا مت  عيادات  اة المجتمل ما محكز الببات لموا ل عبارة  ة و   للببات لموا ل مادي معووي . 

 ( .%5ة5و طبة محجاة  ( %03ة41 طذية  
لدي الاككنليات واإلمكا ات لتنفي   ح ام  التنمية الببككحية داخل المحكز لتوميح  عبارة  الطككالل جاءت ما التحتيب  -7

 ( .%15ة5و طبة محجاة  ( %46ة38  وبووة  طذية  موارد لتاطين جودة خدمات محاكز الببات . 
ة   لدي الم ارة  لا تنويل األ بككطة الحياضككية لج ت ماات  ديدة من البككبات.  عبارة  الاامن جاءت ما التحتيب  -8

( %9ة35  وبووة  طككككذية  لدي الم ارة  لا تنويل األ بككككطة الحياضككككية لج ت ماات  ديدة من البككككبات .  عبارة  و 
 ( %81ة4و طبة محجاة  

ارد لتاطككككين جودة الخدمات لمحاكز البككككبات ما ويدي ذل   لا ا خفاض مطككككتوة اسككككتحاتيجية تواسكككك  المو 
 القياس الوذلا لمقياس استحاتيجية التمويل ال اتا لتاطين جودة الخدمات المودمة لمحاكز الببات .
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ويحجل الطككككذب ما ذل  ىلا  دم معحمة مديحي محاكز البككككبات لاسككككتحاتيجية تواسكككك  الموارد و دم اسككككتخدام 
 زيادة مواردها المالية التا تفتا  امارها  لا المجتمل  فط  و دم استغني من ب آليات مذتكحة لتمويل محاكز الببات 

المحكز لتاويه تمويل ذاتا وليطكككككت لدي   الم ارة ما التطكككككويه الحياضكككككا الفعاي وتنويل األ بكككككطة ون  مديحي المحاكز 
ا التخطيل السكككتغني الموارد لتمويل ليطكككت لدي   الودرة  لا اسكككتغني موارد المحاكز الداخليةة وليطكككت لدي   الودرة  ل

 األ بطة.
تو لت التا و ( Moisescu Petr and Moisescu Florentina, 2013) دراسةنكدت  لا ذل  و 

الدراسككككة ىلا ن  النوادي الحياضككككية ومحاكز البككككبات تعا ا العديد من المبكككككنت نه  تل  المبكككككنت دلة الد   المالا 
والمادي لتل  المن ماتة لجا ب ضكككع  التمويل المالا لت بكككطة الحياضكككية مي ا مما يفةح  لي ا لالطكككلب وتمال  ااه 

 ككلت الدراسككة ىلا ن  دلة الد   المالا نةح  لا لحكة ون بككطة المحاكز نمام تل  المن مات ما تاويه نهدام اة ودد تو 
 الببا ية والاحكة الحياضية ما دولة روما يا  موما ودد ربل البالاا  ذل  لاألزمة االدتااداة العالمية.

 ومن هنا تيتا نهمية التوج  ىلا تنويل ماادر التمويل والتخطيل لتوميح الخدمات.
 : المواردلمقياس تقاسم  نتا ج القياس البعدن -

 (3جدول رقم )
 لتحسين جودة الخدمات بمراكز الشباب" الموارددرجات القياس البعدن لعبارات مقياس " استراتيجية تقاسم 

 العبارة م
التكرار  ال إلى حد ما نعم

 المرجح

القوة 
النسبية 

)%( 

الوزن 
 المرجح

النسبة 
 الترتيب المرجحة

      % ك % ك % ك

1 

مكككككككككعكككككككككحمكككككككككتكككككككككا 
لكككاسككككككككككككككتحاتيجيكككة 
تواسككككككككككك  الموارد 

 ضايفة .

 6 51ة5 00ة11 62ة84 33 54ة61 8 77ة30 4 69ة7 1

2 

اككككككككمكككككككككككككككككنككككككككنككككككككا 
اسكككتخدام مبا ا 
الكككككككككككككمكككككككككككككحككككككككككككككز 
وسككككككككككككككككككككالككككككاتكككككك  
ككككككككككككوكككككككككككا كككككككككككات 
لنجتمكككككككا كككككككات 

 2 18ة6 33ة12 87ة94 37 00ة0 0 38ة15 2 62ة84 11
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 العبارة م
التكرار  ال إلى حد ما نعم

 المرجح

القوة 
النسبية 

)%( 

الوزن 
 المرجح

النسبة 
 الترتيب المرجحة

      % ك % ك % ك
مكككدمو كككة األجح 

. 

3 

لدي الم ارة ما 
اسككككككككككككككككككككتككككككغككككككني 
من ب المحكز 
لتاويه التمويل 
الككككككك اتا لمحكز 

 الببات .

 3 01ة6 00ة12 31ة92 36 00ة0 0 08ة23 3 92ة76 10

4 

لدي الم ارة ما 
ادنككاع سكككككككككككككككككا  
الكككككككمكككككككجكككككككتكككككككمكككككككل 
السكككككككككككككككككتككككخكككككككدام 
سككككككككككككككككككككككككالكككككككككككات 
ومكككككككككككككككن كككككككككككككككب 
المحكز  و ف ا 
 نماكن للتحيي  .

 4 84ة5 67ة11 74ة89 35 00ة0 0 77ة30 4 23ة69 9

5 

م اراتا لتفعيل 
الكككككككتطككككككككككككككككككككويكككككككه 
الككككحيكككككككاضككككككككككككككككككا 
واالجكككتكككمكككككككا كككا 

 ضايفة .

 7 34ة5 67ة10 05ة82 32 54ة61 8 08ة23 3 38ة15 2

6 
لكككككككدي الم كككككككارة 
 ككككلككككا تككككنككككويككككل 
األ بكككككككككككككككككككككككطكككككككككة 

 5 68ة5 33ة11 18ة87 34 69ة7 1 08ة23 3 23ة69 9
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 العبارة م
التكرار  ال إلى حد ما نعم

 المرجح

القوة 
النسبية 

)%( 

الوزن 
 المرجح

النسبة 
 الترتيب المرجحة

      % ك % ك % ك
الحيكككككككاضككككككككككككككيكككككككة 
لجككككككك ت ماكككككككات 
 كككككككديكككككككدة مكككككككن 

 الببات.

7 

 لدي الودرة  لا
اسككككتغني موارد 
المحكز الداخلية 
،ككككككواي الككككككيككككككوم 
لتوميح تكككككالي  
خككككدمككككات محكز 

 الببات.

 5 68ة5 33ة11 18ة87 34 69ة7 1 08ة23 3 23ة69 9

8 

لكككككككدي الم كككككككارة 
 ككككلككككا تككككنككككويككككل 
األ بكككككككككككككككككككككككطكككككككككة 
الحيكككككككاضككككككككككككككيكككككككة 
لجككككككك ت ماكككككككات 
 كككككككديكككككككدة مكككككككن 

 الببات .

 4 84ة5 67ة11 74ة89 35 00ة0 0 77ة30 4 23ة69 9

9 

لدي الم ارة ما 
دراسككككككككة ومعحمة 
الككككككتككككككيكككككككاجكككككككات 
الكككككككمكككككككجكككككككتكككككككمكككككككل 
واشكككككككككككبا  ا من 
خكككني الكككمكككوارد 

 2 18ة6 33ة12 87ة94 37 00ة0 0 38ة15 2 62ة84 11
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 العبارة م
التكرار  ال إلى حد ما نعم

 المرجح

القوة 
النسبية 

)%( 

الوزن 
 المرجح

النسبة 
 الترتيب المرجحة

      % ك % ك % ك
واإلمكككككككككككككككا كككككككات 
الككداخليككة لمحكز 

 الببات .

10 

اككككككككمكككككككككككككككككنككككككككنككككككككا 
اسككككككككككككككككككككتككككككخكككككككدام 
سالات المحكز 
لعمككككل دككككا ككككات 
نمككككككحاح تككككككخكككككككدم 
الكككككككمكككككككجكككككككتكككككككمكككككككل 

 الخارجا.

 3 01ة6 00ة12 31ة92 36 00ة0 0 08ة23 3 92ة76 10

11 

اككككككككمكككككككككككككككككنككككككككنككككككككا 
اسككككككككككككككككككككتككككككغككككككني 
الغح  الداخلية 
لمحكز البككككككبات 
لعمككككل دككككا ككككات 
تكككككدريكككككب تخكككككدم 
 حام  البككككككككبات 
والككككككككتككككككككيهككككككككيككككككككل 

 الم نا .

 1 34ة6 67ة12 44ة97 38 00ة0 0 69ة7 1 31ة92 12

12 

لكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككدي 
الاككككككككككككككنليككات 
واإلمكككككككككككككككا كككككككات 
لتنفيككككك   ح كككككام  
التنمية الببككككحية 

 3 01ة6 00ة12 31ة92 36 00ة0 0 08ة23 3 92ة76 10
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 العبارة م
التكرار  ال إلى حد ما نعم

 المرجح

القوة 
النسبية 

)%( 

الوزن 
 المرجح

النسبة 
 الترتيب المرجحة

      % ك % ك % ك
داخكككككككل المحكز 
لكككتكككومكككيكككح مكككوارد 
لتاطككككككككين جودة 
خكككدمكككات محاكز 

 الببات .

13 

اككككككككمكككككككككككككككككنككككككككنككككككككا 
اسككككككككككككككككككككتككككككغككككككني 
دككا ككات المحكز 
لكككككككككككككككعكككككككككككككككمكككككككككككككككل 
مبككككككككككككككككحو كككككككات 
اال ككككككككككتككككككككككح كككككككككككت 
والكككككككككخكككككككككدمكككككككككات 
الككككككككطككككككككن ككككككككيككككككككة 

 والببا ية .

 1 34ة6 67ة12 44ة97 38 00ة0 0 69ة7 1 31ة92 12

14 

امكننا تكككككيجيح 
لعض األمكككاكن 
داخكككككككل مككككحكككككز 
البككككككككككبات لعمل 
كككككككككامككككككككيكككككككك ككككككككات 
 للبكككككبات لموا ل
 مادي معووي .

 5 68ة5 33ة11 18ة87 34 00ة0 0 46ة38 5 54ة61 8

15 
اككككككككمكككككككككككككككككنككككككككنككككككككا 
اسككككككككككككككككككككتككككككغككككككني 
سكككككالات محاكز 

 4 84ة5 67ة11 74ة89 35 00ة0 0 77ة30 4 23ة69 9
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 العبارة م
التكرار  ال إلى حد ما نعم

 المرجح

القوة 
النسبية 

)%( 

الوزن 
 المرجح

النسبة 
 الترتيب المرجحة

      % ك % ك % ك
البككككككككككبات لعمل 
الككككككككككككككككككنككككككككككككككككككوادي 
االجككتككمكككككككاعككيكككككككة 
الكككككتكككككا تكككككخكككككككدم 

 االسح .

16 

مكككككككككعكككككككككحمكككككككككتكككككككككا 
لككككمككككتككككطككككلككككبكككككككات 
اسككككككككككككككتحاتيجيكككككككة 
تواسككككككككككك  الموارد 
 دوية جدا  .

 5 68ة5 33ة11 18ة87 34 69ة7 1 08ة23 3 23ة69 9

17 

اككمكككككنككنككا مككتكك  
عيادات  ككككاة 
الككمككجككتككمككل مككا 
محكز البكككككككككبات 

 لموا ل.

 4 84ة5 67ة11 74ة89 35 00ة0 0 77ة30 4 23ة69 9

المؤشر        
 ككل

المتوسط 
 المرجح

المتوسط 
 الحسابي

مجموع 
التكرارات 
 المرجحة

مجموع 
االوزان 
 المرجحة

القوة 
النسبية 

)%( 

       35,24 46,08 599 199,67 90,35 
ة وجاء اسكككتحاتيجية تواسككك  الموارد لتاطكككين جودة الخدمات لمحاكز البكككبات يوضككك  الجدوي الطكككا ه 
محتفعة و،بوا للووة النطككككككككذية التا لاككككككككلت  لي ا عبارات ( وتعد %35ة90الووة النطككككككككذية ل  ا البعد  نطككككككككبة  

 التالا : الابارات  لا الناو  تحتيب  جد ن  جاء المفشح ما القياس البعدي



  جامعة بنى سويف – الخدمة االجتماعية التنموية بحوث فىمجلة 

  

133 

 

 (2022 سبتمرب) 1، ع 3 مج

امكننا اسكككككككككتغني الغح  الداخلية لمحكز البكككككككككبات لعمل دا ات تدريب  عبارة  األوي جاءت ما التحتيب  -1
امكننا اسككككككككتغني دا ات المحكز لعمل مبككككككككحو ات  عبارة  ة و   تخدم  حام  البككككككككبات والتيهيل الم نا . 
 ( .%34ة6و طبة محجاة  ( %44ة97  وبووة  طذية  اال تح ت والخدمات الطن ية والببا ية . 

امكننا اسككككتخدام مبا ا المحكز وسككككالات  كوا ات لنجتما ات مدمو ة  عبارة  الاا ا جاءت ما التحتيب  -2
لدي الم ارة ما دراسككككككككككككككة ومعحمة التياجات المجتمل واشككككككككككككككبا  ا من خني الموارد  عبارة  ة و   األجح . 

 ( .%18ة6و طبة محجاة  ( %87ة94ذية    وبووة وبووة  طواإلمكا ات الداخلية لمحكز الببات . 
لدي الم ارة ما اسكككتغني من ب المحكز لتاويه التمويل ال اتا لمحكز  عبارة  الاالش جاءت ما التحتيب  -3

ة   امكننا اسككتخدام سككالات المحكز لعمل دا ات نمحاح تخدم المجتمل الخارجا .  عبارة  ة و   البككبات . 
ت لتنفي   ح ام  التنمية الببككككككحية داخل المحكز لتوميح موارد لتاطككككككين لدي الاككككككنليات واإلمكا ا عبارة  و 

 ( .%01ة6و طبة محجاة  ( %31ة92  وبووة  طذية  جودة خدمات محاكز الببات . 
لدي الم ارة ما ادناع سككككككككككككا  المجتمل السكككككككككككتخدام سكككككككككككالات ومن ب  عبارة  الحالل جاءت ما التحتيب  -4

لدي الم ارة  لا تنويل األ بككككككككطة الحياضككككككككية لج ت ماات  عبارة  و ة   المحكز  و ككككككككف ا نماكن للتحيي  . 
امكننا اسككتغني سككالات محاكز البككبات لعمل النوادي االجتماعية التا  عبارة  ة و    ديدة من البككبات . 

  وبووة  طككذية امكننا مت  عيادات  ككاة المجتمل ما محكز البككبات لموا ل.  عبارة  ة و   تخدم االسككح . 
 ( .%84ة5طبة محجاة  و ( %74ة89 
لدي الم ارة  لا تنويل األ بككككككككطة الحياضككككككككية لج ت ماات  ديدة من  عبارة  الخامس جاءت ما التحتيب  -5

لدي الودرة  لا اسكككتغني موارد المحكز الداخلية ،واي اليوم لتوميح تكالي  خدمات  عبارة  ة و   البكككبات. 
داخل محكز البكككككككبات لعمل كامي ات للبكككككككبات  امكننا تيجيح لعض األماكن عبارة  ة و   محكز البكككككككبات. 

  وبووة  طككذية معحمتا لمتطلبات اسككتحاتيجية تواسكك  الموارد دوية جدا  .  عبارة  ة و   لموا ل مادي معووي . 
 ( .%68ة5و طبة محجاة  ( %18ة87 
  وبووة  طكككككككككككذية معحمتا لاسكككككككككككتحاتيجية تواسككككككككككك  الموارد ضكككككككككككايفة .  عبارة  الطكككككككككككادس جاءت ما التحتيب  -6

 ( .%51ة5و طبة محجاة  ( %62ة84 
  وبووة  طذية م اراتا لتفعيل التطويه الحياضا واالجتما ا ضايفة .  عبارة  الطالل جاءت ما التحتيب  -7

 ( .%34ة5و طبة محجاة  ( %05ة82 
ويدي ذل   لا ارتفاع مطتوة استحاتيجية تواس  الموارد لتاطين جودة الخدمات لمحاكز الببات ما 

 ي لمقياس استحاتيجية التمويل ال اتا لتاطين جودة الخدمات المودمة لمحاكز الببات .القياس البعد
مل المجمو ة التجحيذية من مديحية محاكز ويحجل الطككككككككككككككذب ما ذل  ىلا جلطككككككككككككككات التدخل الم نا 

البكككككككككبات  ينة الدراسكككككككككة والتا اشكككككككككتملت  لا مااضكككككككككحات و دوات وور   مل سكككككككككاهمت ما زيادة معحمت   
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التيجيح التمويلا التا سا دت مديحي المحاكز لتطلل للااوي  لا ىاجارات سنوية لتخني   بء لاستحاتيجية 
 الميزا ية و مل دورات تدريذية لزيادة خذحات الكوادر العاملة لالمحاكز الببا ية.

وتدربوا  لا االسككتامار األمال للموارد وإ بككاء محق رياضككية  لا مطككتوة  الا ووضككل خطة كاملة 
 من الطياسات المالية والذحام  والخدمات لال ياات الحياضية.لنستفادة 

التا تو كككككلت لوضكككككل  موذإ موتحح  م2005عثمان علي محمد علي واتفوت الدراسكككككة مل دراسكككككة 
 للتمويل ال اتا ما ال ياات الخا ة للببات والحياضة.

 تاسعًا : النتا ج العامة للدراسة
 التمويل استحاتيجية مقياس  لا الدراسة  ينة درجات متوسل ىلاااية  ينتوجد محوق ذات داللة 

 ما االجتماعية للخدمة الم نا التدخل وبعد دذل البككككككككككككككبات لمحاكز المودمة الخدمات جودة لتاطككككككككككككككين ال اتا
يت   ن  متوسل درجات البعد ما  الببات ة لمحاكز الخدمات جودة لتاطين الموارد تواس  استحاتيجية مواج ة

وال ة اعنا ا خفاض مطكككككتوة اسكككككتحاتيجية تواسككككك   90ة2لا احا  ماياري موداره  38ة22 القياس الوذلا كا ت
 08ة46ة و جد ن  ه ه الدرجة ارتفعت ىلا  ما القياس الوذلا الموارد لتاطكككين جودة الخدمات لمحاكز البكككبات

تواسككككككك   مطكككككككتوة اسكككككككتحاتيجية ال ة اعنا مدة التاطكككككككن ما ارتفاع البعديالقياس  ما 33ة4لا احا  ماياري 
 ال ة استخدمت  البالاة. الم ناالموارد لتاطين جودة الخدمات لمحاكز الببات وذل  اعود ىلا  ح ام  التدخل 

  الدراسات المستقبلية المرتبطة بالدراسة :عاشرًا: 
 توصلت الدارسة للعديد من الدراسات المستقبلية تذ ر منها : -
ما لية التدخل الم نا للخدمة االجتماعية وتنمية و ا مدراء محاكز البكككككبات لاسكككككتحاتيجية تواسككككك  الموارد   -1

 لتاطين خدمات محاكز الببات .
ما لية التدخل الم نا للخدمة االجتماعية وتنمية و ا مدراء محاكز الببات لمبادئ التخطيل االستحاتيجا  -2

 .لتاويه التمويل ال اتا لمحاكز الببات 
ما لية التدخل الم نا للخدمة االجتماعية وتنمية الم ارات االجتماعية لمدراء محاكز البكككككككبات كمفشكككككككحات  -3

 للنجاح اإلداري لتاويه محاكز الببات ألهدام ا .
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 المراجع المستخدمة
 مع العمل في االجتماعي التسيييييييويق اسيييييييتخدام إمكانية(: 2009  الموجود  ذد الاطكككككككككككن ن و ى حاتي ة -1

 والعلوم االجتماعية الخدمة ما دراسككككككككات مجلة دناة مدينة شككككككككبات محاكز  لا مطبوة دراسككككككككة الشيييييباب،
 .نكتوبح ة2إ ة27ع للوا ة جامعة االجتماعيةة الخدمة كلية اإل طا يةة

 السودان، جمهورية في بالرياضة للنهوض استراتيجية بناء(: 2016  خالد الطاهح الواس  ن و ى حاتي ة -2
 للعلوم الطككككككودا  جامعة ة(والذد ية الحياضككككككية التحبية  العليا الدراسككككككات كلية منبككككككورةة غيح دكتوراه  رسككككككالة

 . والتكنولوجيا
 األنيدية في الطياولية  رة العبي تواجي  التي المعوقيات(: 2005  نمككا  خاككككككككككككككككاو ككةة مامود؛ الايلهة -3

 .2 العدد ة32 المجلد التحبويةة العلوم دراسات مجلة ةاألردنية الرياضية
 الجمعيات لدى الذاتي التمويل تنمية في المؤثرة التنظيمية العوامل(: 2005  نلمد رجب  جنء الطككيدة -4

 .الفيوم جامعة االجتماعيةة الخدمة كلية ماجطتيحة رسالة األهلية،
دور المراكز الشييييبابية في نشيييير الثقافة (: 2017الاككككككعوتة سككككككامح   ار؛ ملا ة  محا   ذد الوادر   -5

والصيييييحية في ضيييييوء االسيييييتراتيجية الومنية للشيييييباب في محافظة الكرك من وجهة نظر الرياضيييييية 
 ، الجامعة األردنية.3، ع44أعضا ها، مجلة دراسات للعلوم التربوية، م

: آراء في قضيييييييييايا التخطيط والتنمية، حول تنمية تمويل التنمية (2017  ككككككككككككككنحة مامود  ذدالاا  -6
 م. 4/2/2017د التخطيل الووماة (ة مع 11العدد  والدين العام في مصر، 

 العاملين االجتماعيين لألخصا يين المهنية الممارسة جودة(: 2013  الباات موسا  لا الكحي ة  ذد -7
 الخدمة كلية ة1إ ة35ع اإل طكا يةة والعلوم االجتماعية الخدمة ما دراسكات مجلة الشباب، جماعات مع

 .نكتوبح للوا ة جامعة االجتماعيةة
 من الشييييييباب حماية في ودورها الرياضييييييية األندية برامج(: 2011  العزيز  ذد  ن يياكككككككككل العجن ة -8

 للعلوم العحبية  اا  جامعة العلياة الدراسكككككات كلية ة منبكككككورة غيح ماجطكككككتيح رسكككككالة الفكرية، االنحرافات
 .الحياض األمنيةة

 بمحافظة الشيييييييباب ومراكز الرياضيييييييية األندية تمويل(: 2011  هللا  ذد مامد لطكككككككككككين هبكككككككككككام  نمة -9
 للذنينة الحياضككككية التحبية كلية ة45 ع ة1م  الحياضككككيةة التحبية لاوث مجلة تقويمية، دراسييية الشييير،ية،
 .ن حيل الزدازيهة جامعة

 للشيييييييباب الخاصييييييية الهيئات في الذاتي للتمويل مقترح نموذج(: 2005  مامد  لا  اما   لاة -10
 .الحياضية التحبية كلية المنياة جامعة دكتوراهة رسالة ةوالرياضة
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