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 م للدراسةالعا اإلطار

 مشكلة الدراسةأوال: 

ظورا جديدا لممارسة نمن القرن الماضي لتقدم م والستيناتظهرت حركة العالج األسري وازدهرت في الخمسينيات 

عية مع األسر. وقد وجه العالج األسري األنظار الى ضرورة االهتمام بديناميكية األسرة وقد ترتب االخدمة االجتم

 (. 32: 2003)منصور،  ألسرة في صياغة المشكالتعلى ذلك االهتمام بدور ا

ألسرة كنسق متكامل والعمل على اويهدف العالج األسري الى تحسين األداء االجتماعي لألسر عن طريق العمل مع 

ير (. ولكي نستطيع تغي2014Horejisi, heafor & Sالتفاعالت بين أعضاء األسرة )وتحسين أساليب تغيير 

صياغة  فيالتي تساعدنا في ذلك ومن ثم كان البد من استحداث بعض األدوات المهنية األسرية  التفاعالت والعالقات

 (.2014 إبراهيم،) العالج األسري المشكالت في

التشخيصية التي تستخدم لتقدير من أهم وأكثر األدوات  واحدا Genogram  Family األسريالجينوجرام ويعتبر  

قات األسرية المختلفة فضال عن الرواب  االنفعالية وطبيعة العالقات االجتماعية المشكالت  األسرية وتوضيح العال

    سرية بشكل عام.مما يتيح فهم أعمق لديناميات العالقات األوغيرها بين الزوجين وبينهما وبين األبناء 

العالقات األسرية بين ستخدم لوصف وي (البيئيةااليكولوجية )والخريطة  األسرة شجرةلوالجينوجرام هو شكل مشابه 

 (.Sheafor & Horejisi, 2014از بإمكانية تلخيص تسجيل الحالة ))على األقل( كما انه يمت اثنين أو ثالثة أجيال

 بالجينوجرام األسري بشكل خاصأن هناك قصوراً في االهتمام  اال، بالعالج األسريوعلى الرغم من اهتمام الباحثين 

، حيث ال توجد اال دراستان فق  قد تناولت الجينوجرام بشكل مباشر وهما دراسة .وخصوصا في الدراسات العربية 

( التي تناولت الجينوجرام األسري كرؤية معاصرة ألهم أدوات التقدير في العالج األسري في خدمة 2014)إبراهيم ، 

يمكن أن تسهم في الفرد والتي هدفت الى عرض للجينوجرام عرضا نظريا فق  مع عرض لبعض المقترحات التي 

ت األسرية )الجينوجرام( ا( التي تناولت شبكة العالق2007جم، استخدامه في المجتمع المصري، ودراسة )النتدعيم ا

( والتي 2016واستخداماتها في ممارسة الخدمة االجتماعية  بالمجتمع السعودي، كما ان هناك دراسة )العبد الكريم، 

، حيث تناولت الدراسة الخدمة االجتماعية االلكترونية وبرامجها المختلفة )مثل تناولت الجينوجرام بشكل غير مباشر

 برنامج لرسم الجينوجرام( وكيفيه االستفادة منها في ممارسة الخدمة االجتماعية.

لممارسات المختلفة اأما عن الدراسات األجنبية فهناك العديد من الدراسات التي تناولت الجينوجرام األسري في 

اخصائي خدمة الفرد  استخدام ألقت الضوء على( التي Altshuler, 1999مثل دراسة ) االجتماعية،ة للخدم

ن وجهه نظر األطفال في بناءه ورسمه للحصول على معلومات م وكيفيةللجينوجرام مع األطفال في دور الرعاية 

( التي تناولت الجينوجرام األسري ,18et al, 20 Limbأيضا دراسة )القائمين به.  ةالرعاية والنظم األسريمؤسسات 

في واحدة من أكبر الكنائس بالواليات ( LDSلتسهيل الكفاءة الثقافية لعمالء )  Spiritual Genogramالروحاني 

( ممارس ان استخدام الجينوجرام كان مناسبا ومتمشيا مع ثقافة العمالء. ودراسة 100المتحدة، حيث أوضح )

(Warde, 2012التي هدفت ا ) لى تعزيز( الكفاءات لطالب العمل االجتماعي. ودراسةButer, 2008 التي تناولت )

أوجه التشابه واالختالفات في الجينوجرام واألشكال األخرى المرتبطة به )كشجرة األسرة( وذلك من أجل توضيح 

 األشكال والرموز بينها.

تماعيين العاملين بالمجال األسري، وقد أوضحت وقد قام الباحث بدراسة استطالعية على عينة من االخصائيين االج

لعدم  تضح أن السبب الرئيسيا( من العينة ال يستخدمون الجينوجرام في عملهم، كما %92نتائج الدراسة ان )

 رسم الجينوجرام سواء بالطريقة اليدوية أو االلكترونية. بكيفيةاالستخدام هو عدم معرفتهم 

قد أوجدت قد ظهرت ونمت بشكل كبير في بداية هذا القرن، فعية االلكترونية وجديرا بالذكر ان الخدمة االجتما

 الخدمة ممارسة مستوى لتي تستخدم في تحسين االلكترونية الحديثةوطورت العديد من البرامج والتطبيقات 

 من تفيدينالمس من وكذلك وممارسين أكاديميين من عليها القائمين يرضي لمستوى بها لتصل واالرتقاء االجتماعية

 .(2: 2011خدماتها )بركات، 

لخدمة مستجدات ا الدراسات المختلفة ت، فقد تناولت والتغيرات السريعة في المجتمعونتيجة ألهمية مواكبة المستجدا

االستفادة من  كيفية( التي تناولت 2009)ليري، الدراسات العربية دراسة  أمثلة فمن االجتماعية االلكترونية.

سة الى التغلب على مخاوف االخصائيين ام مهنة الخدمة االجتماعية، وقد سعت الدردرتقاء وتقالحواسيب في اال

البريثن، االجتماعيين في المجال الطبي بدولة الكويت باعتبار ان هذه التطبيقات االلكترونية مستحدثة. أيضا دراسة )

ة االجتماعية االكلينيكية، حيث تم عرض في ممارسة الخدمتوظيف التقنيات الحديثة  كيفية( والتي تناولت 2013
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الشراف االلكتروني والعالج االلكتروني ا المهنية مثلفي الممارسة  هاالتقنية التي يمكن االستفادة منت العديد من أدوا

التي ( Reame, 2013)وغيرها. وقد تناولت الدراسات األجنبية أيضا للخدمة االجتماعية االلكترونية مثل دراسة 

الخدمة االجتماعية االلكترونية في عصر الثورة المعلوماتية والتقدم التكنولوجي ، حيث هدفت الى التعرف  تناولت

االستفادة من هذه التقنيات  وكيفيةة الناتجة عن التقدم االلكتروني ت الخدمة االجتماعيالتغييرات في ممارسا على أهم

دمج االعالم  كيفية ( التي تناولتinger, 2014Robbins & Sالحديثة في خدمة مختلف العمالء. ودراسة )

االجتماعي )مثل تويتر( في تعليم الخدمة االجتماعية وأهمية استخدام التقنيات الحديثة في الهواتف المحمولة لتسهيل 

 تعليم الخدمة االجتماعية فضال عن تسهيل عمل الممارسين. 

ر انما يمثل قضية هامة في كافة مؤسسات الممارسة المهنية، وجديرا بالذكر أن قضية األداء المهني وتطويره باستمرا

على جودة الخدمات المقدمة. كما يكتسب موضوع األداء  يؤثرينعكس ذلك على تحقيق الممارسات الناجحة مما ث حي

مرا مواكبة هذه التغيرات بات أوبناءا على ذلك المهني أهمية خاصة في إطار المتغيرات الحديثة التي فرضت نفسها، 

 األداء المهني لالخصائي االجتماعي. وتحسينضروريا في سبيل تجويد 

 بما المختلفة، المهن في وإدخالها وتطبيقاتها، اإللكترونية التقنية الستخدام سريع بشكل يتجه العالمي االتجاه كان ولما

 إحدى على الضوء من مزيد إلقاء المناسب من كان لذا (؛2016، العبد الكريم) االجتماعية الخدمة مهنة ذلك في

 .األسرية المشكالت تشخيصتقدير و فيالمستخدمة  التكنولوجية التطبيقات

رسم  صممت فيالمتخصصة التي واحدا من أهم وأحدث البرامج االلكترونية  Genoproويعتبر الجينوبرو 

 الجينوجرام

 المعطيات إدخال خالل من كاملة أُسرية عالقات شبكة رسم من تُمكن اإلنترنت، أو اآللي الحاسب استخدام طريق عن

ً  أسرية عالقات شبكة تصميمأجل وأسرته من  بالعميل والمتعلقة الصادقة داخل أسرته  بدقة   العميل وضع   تِصف آليا

(www.genopro.com) 

برنامج  تانه ال توجد أي دراسة عربية قد تناول وبالنظر الى التراث النظري والدراسات العربية واألجنبية، نجد

الجينوبرو في ممارسات الخدمة االجتماعية، كما ان هناك قصورا في الدراسات األجنبية، فمن الدراسات األجنبية 

استخدام  كيفية( التي تناولت Pope & Lee, 2015رسم الجينوجرام باستخدام الجينوبرو دراسة ) كيفيةالتي تناولت 

 برو في ممارسات الخدمة االجتماعية.  الجينو

نحو استخدام برنامج  األداء المهنيتحسين برنامج تدريبي في فعالية سبق تتحدد الدراسة الحالية في " وبناءا على ما

 "الجينوبرو" لالخصائيين االجتماعيين العاملين في المجال األسري
 أهمية الدراسة ثانيا:

عن عربية الدراسات ال األجنبية وانعدامالجينوجرام سواء في الدراسات العربية أو قلة وندرة الدراسات التي تناولت  -

هو بمثابة محاولة لالهتمام رامج بمثل هذه العلى  تسلي  الضوءوبالتالي  (،لم الباحثعبرنامج الجينوبرو )في حدود 

 بالخدمة االجتماعية االلكترونية وبرامجها وتطبيقاتها في الممارسات المهنية.

رجع أهمية هذه الدراسة الى تمشيها مع االتجاه العالمي الستخدام التقنية االلكترونية وتطبيقاتها في الممارسة المهنية ت -

 للخدمة االجتماعية.

يمكن أن تسهم هذه الدراسة في تطوير بعض البرامج التعليمية للخدمة االجتماعية لتواكب المستجدات الحديثة في  -

 لممارسة المهنية.ا

 بدوائر االرشاد واالستشارات األسرية ودائرة الحماية األسريةممثلة  التنمية االجتماعيةفي وزارة  المسئولين إمداد -

الدراسة الحالية فيما يخص تطبيق برنامج الجينوبرو عمليا في بمجموعة من التوصيات والمقترحات المستمدة من 

 .ختلف الدوائربإمكانية االعتماد عليه في تقدير المشكالت األسرية في م

من خالل  تشخيص وتقدير المشكالتفي  يناالجتماعي يناألخصائيتساعد ترجع أهمية هذه الدراسة الى تناولها الداه  -

 البرنامج بطريقة سهلة متخصصة.

على إيجاد فهم أكبر وأعمق ألوضاع العمالء، حيث إن التعبير الشكلي يعطي االجتماعيين  تساعد االخصائيينكما أنها  -

 ي ثابتة وموضوعية ومؤثرة، أكثر من التعبير اللفظي.معان

توظيف الخدمة االجتماعية االلكترونية  كيفيةقد تضيف هذه لدراسة للباحثين والممارسين أساسا نظريا يساعد في  -

 األسري متمثل في برنامج الجينوبرو في الممارسات المهنية عند استخدام العالج
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 أهداف الدراسةثالثا: 

الستخدام األداء المهني تحسين البرنامج التدريبي في  سة الحالية الى التعرف على مدى فعالية استخدامتهدف الدرا

 .األسري المجال فيلبرنامج الجينوبرو  الجتماعيينالخصائيين اا

 :اآلتيةوينبثق من ذلك تحقيق األهداف الفرعية 

  .الجينوبرو لبرنامجعارف االخصائيين االجتماعيين متحسين البرنامج التدريبي في  التعرف على مدى فعالية استخدام -

برنامج استخدام االخصائيين االجتماعيين لمهارات تحسين البرنامج التدريبي في  التعرف على مدى فعالية استخدام -

 الجينوبرو.

ام برنامج ستخدالاتجاهات االخصائيين االجتماعيين تحسين البرنامج التدريبي في  التعرف على مدى فعالية استخدام -

 الجينوبرو.

 فروض الدراسةرابعا: 

 تسعى الدراسة الحالية الى التأكد من صحة الفرض الرئيسي اآلتي:

 فيلبرنامج الجينوبرو  الجتماعيينالخصائيين االستخدام ااألداء المهني تحسين الى البرنامج التدريبي استخدام "يؤدي 

 "األسري المجال

 انه يمكن صياغته احصائيا كما يلي:وللتحقق من صخة الفرض الرئيسي، ف

الخصائيين استخدام الاألداء المهني مقياس  على-البحثمتوسطات درجات عينة بين  فروق ذات داللة احصائيةتوجد  -

 لصالح القياسات البعديةوبعد التدخل المهني  قبل-االجتماعيين برنامج الجينوبرو في المجال األسري 
 يتحقق من خاللها صحة الفرض الرئيسي وهي:روض فرعية ف الفرض الرئيسي عدة وينبثق من

   .برنامج الجينوبرولئيين االجتماعيين االخصااستخدام معارف  البرنامج التدريبي الى تحسين استخدام يؤدي -
 .برنامج الجينوبرون االجتماعيين ليمهارات استخدام االخصائيالبرنامج التدريبي الى تحسين استخدام يؤدي  -

 ستخدام برنامج الجينوبرو.الاتجاهات االخصائيين االجتماعيين البرنامج التدريبي الى تحسين ام استخديؤدي  -

 خامسا: مصطلحات ومفاهيم الدراسة

 الفعالية  -

 يعتبر فضال عن المخرجات المرغوبة، وعندما المقدرة على تحصيل النتيجة المطلوبة والمبتغاة والمتوقعةالفعالية هي 

 . (.2011ComDictionary ,) متوقعة أو مقصودة نتيجة له أن يعني فهذا فعاال، ما شيء

استخدام برنامج  نحواألداء المهني تحسين تعرف الفعالية اجرائيا في هذه الدراسة بمدى قدرة البرنامج التدريبي على و

 الجينوبرو لالخصائيين االجتماعيين العاملين في المجال األسري.

  العالج األسري -

اع العالجات التي تهدف الى تحسين األداء االجتماعي لألسر عن طريق العمل مع األسرة كنسق مع هو نوع من أنو

 (.Sheafor & Horejsi, 2014يير التفاعالت بين أعضاء األسرة )تغ

 األداء المهني لالخصائيين االجتماعيين -
 مشكالتهم حل على قدراتهم لزيادة العمل وحدات مع االجتماعي األخصائي بها يقوم التي المهنية الممارسات تلك هي

 (.2006 منصور،والمتعددة ) المختلفة المهنية األنشطة من مجموعة خالل من واحتياجاتهم

االجتماعيين على مقياس األداء  عليها االخصائيينويعرف اجرائيا في هذه الدراسة بمجموع الدرجات لتي يحصل 

، واتجاهات المهارىتكون من األبعاد لتالية: الجانب المعرفي، المهني )لذي تم اعداده في هذه الدراسة( والذي ي

 االخصائيين االجتماعيين.

  Genogram الجينوجرام -

 3-2لوصف العالقات األسرية الممتدة عبر  وهو مشابه لشجره العائلة ويستخدم سم بياني يستخدم في العالج األسرىر

 ;McGoldrick & Gerson, 1985) المشكلة األسرية يرلتقداألقل، ويعتبر الجينوجرام آداه قيمه جيال على أ

Sheafor & Horejsi, 2014) 

يقدم وصف الشكل الداخلي أنه وضح طبيعة العالقات الزوجية وتأثيراتها السلبية على األبناء كما والجينوجرام ي

ساعد في ي وفه بها،رتبطة لألسرة وأعضائها وطبيعة االرتباط بين األفراد الذين يعيشون داخل محدداتها، واألسر الم

 أعضاء أسرته ومع األنساق المرتب  بها العميل مع تفاعالتعلى تعرف ال

-  
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  GenoProالجينوبرو -

 األسريةالعالقات والتفاعالت  ويوضح يستخدم لرسم الجينوجرامتقني هو برنامج 

(https://www.genopro.com/،) هذا الرسم يمد االخصائيين االجتماعيين  – 1998عام  هذا البرنامج وقد نشأ

 بمعلومات اضافيه عن العالقات وأفراد األسرة.

 (.Version 3.0.1.3Genopro 2016 ,ويعرف اجرائيا في هذه الدراسة بانه برنامج )

 الموجه النظري للدراسةسادسا: 

  theoryTechnological learningنظرية التعليم التكنولوجي 

لتحقيق أهداف التعلم البد من اعداد جيل جديد من المتعلمين يستطيع أن يتعامل تقوم هذه النظرية على افتراض انه 

ومن أجل تحقيق ذلك البد من أن  .العصر أال وهي التعلم التكنولوجيلغة  ستخدامابف مع التكنولوجيا الحديثة ويتآل

والتلقين الى الممارسة عملية التعليمية بحيث تتحول النظرة للتعلم من الحفظ يصبح التعلم التكنولوجي طابعاً مميزاً لل

ان التعلم التكنولوجي ليس هدفاً في حد ذاته، وانما هو أداة ووسيلة لسرعة  يتعايش معها المتعلم.حيث والتجربة 

فهم وربطه بالتطبيق العملي واالقتناع وال واإلبداعالوصول الى الهدف الحقيقي من تطوير التعلم، وهو تنمية الفكر 

 العلمية.  وتكوين الشخصية

 التكنولوجية الحديثةوالمواد التعليمية  واألدواتالتعلم التكنولوجي في معناه الشامل يحتوي على جميع االجهزة و

كما وكيفية استخدامها بالشكل األمثل والتنظيمات المستخدمة في النظام التعليمي بهدف تحقيق االهداف الموضوعة، 

 .يعمل في الوقت نفسه على التحديث والتطوير ورفع الكفاءة

 كيفية توظيف النظرية في الدراسة الحالية

استخدامهم للتكنولوجيا البد من ألداء المهني لالخصائيين االجتماعيين العاملين في المجال األسري، اتحسين لكي يتم 

 .لجينوبرووالتي من بينها برنامج ا الحديثة في الممارسة المهنية

يتحول التعليم هنا من الحفظ  حيث استخدام التكنولوجيا ووفقا لهذه النظرية يجب ان يتم تعليم االخصائيين االجتماعيين

 .حتى يستطيعوا أن يتعايشوا مع البرنامجوتقديم التجارب  ى الممارسة الفعليةوالتلقين ال

الخاص به )الالب  الحاسبيزه ائي اجتماعي باستخدام جهوالتعلم التكنولوجي هنا البد أن يشتمل على قيام كل اخصا

 توب( فضال عن أدوات التعليم )والمقصود بها هنا هي برنامج الجينوبرو(.

 النظري للدراسة اإلطار

 األداء المهني (1)

للداللة  أنه لفظ(. كما 2006أو العمل كما يجب )مجمع اللغة العربية،  بالشيءلغويا الى التأدية أي القيام  األداءيشير 

 (.2009والتدريب من مهارات أو معلومات )البعلبكي ،  معلى ما أحرزه المرء وحصله أثناء التعلي

 والمعرفة المهنية القيم تطبيق علىاألخصائي االجتماعي قدرة لمهني في الخدمة االجتماعية يقصد باألداء او

االخصائي االجتماعي على ترجمة مهمة  كما يعرف بانه قدرة (.Sum, 2012التدخل ) عملية أثناء والمهارات

 المؤسسة االجتماعية الى ممارسة فعلية متمشيا )وفقا( لقيم الخدمة االجتماعية.

 العوامل المؤثرة في األداء المهني لالخصائي االجتماعي: -

 .العمل الشخصية لألخصائي االجتماعي: ومنها السن، الجنس، الحالة االجتماعية، نوع المؤهل، ومدة العوامل-1

 .المهنية: ومنها اإلعداد المهني نظريًا، والتدريب الميداني، والرغبة في الكلية، واالتجاه نحو المهنة العوامل-2

المجال قبل العمل وأثناءه ومشكالت العمل ومعوقاته  علىالمرتبطة بمجال الممارسة منها: التدريب  العوامل-3

 .الزمالء والرؤساء وطبيعة العمالءوالرضا الوظيفي عن العمل في مجال العالقة ب

المجتمعية: ومنها صورة الخدمة االجتماعية في المجتمع، وفكرة العمالء عن دور األخصائي االجتماعي،  العوامل-4

 (.19: 2008أبو رية، السمالوطي، ومدي تعاون المؤسسات األخرى مع األخصائي االجتماعي )

 : حالناج ألداء المهنيالمقومات األساسية ل -

 (1990 الصباغ،)مرسي، لمهني الناجح في الشكل التالي األساسية التي تحقق األداء ا المقوماتيمكن أن نوضح  

https://www.genopro.com/
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 ( يوضح المقومات األساسية لألداء المهني الناجح1شكل رقم )

هذه المقومات األداء المهني الناجح.  البد من توافرها لتحقيق يتضح من الشكل السابق أن هناك ثالثة مقومات أساسية

ومكتسب عن  هو نتيجة الجهد المبذول والمقدرة الذاتية وكالهما متوارثفاألداء . أما عن ، المقدرة، الجهدهي االهتمام

  .طريق التدريب والخبرة

: ان تدريب االخصائيين االجتماعيين على استخدام برنامج الجينوبرو والممارسة على استخدامه يعتبر من تعقيب

( بان 2013حيث أوضحت احدى الدراسات )ن االجتماعيين. ياألداء المهني لالخصائيلتحسين ساسية المقومات األ

 فهيفوائد كبيرة لكل من المؤسسة واالخصائيين أنفسهم،  لهحصول االخصائيين االجتماعيين على البرامج التدريبية 

 تؤدي الى زيادة الكفاءة واإلنتاجية.

 الجينوجرام (2)

 نشأة الجينوجرام: -

نية ؤسسة الوطبدأ في الم اال أنه يمكن القول بان استخدامه الجينوجرام،لنشأه  الدقيق تحديدال صعوبة من الرغم ىعل

. وقد ظهر مصطلح الجينوجرام في أدبيات العالج األسري بعد 1958-1954( في عام NIMHللصحة العقلية )

للخدمة االجتماعية في  اإلكلينيكيةممارسات وقد ظهر الجينوجرام في ال وطالبه. Bowen تقديمه من قبل "باون"

 1972ر في األدبيات تحديدا عام يمكن القول بان مصطلح الجينوجرام ظهوبداية السبعينيات، و الستينياتواخر أ

 (.Butler, 2008وعرف وقتها بانه رسم تخطيطي للعالقات األسرية بين ثالثة أجيال )

 تعريف الجينوجرام:  -

ين االجتماعيين والمرشدون تستخدم من قبل مختلف المتخصصين )االخصائي ذات قيمهقييم أداه ت الجينوجرام هو

هي خريطة متعددة األجيال )ثالثة أجيال على األقل( و (،غيرهمفي الصحة العقلية وئيون النفسيون وواألخصا

(Chavis, 2004.) 

 multigenerationalأجيال متعددة ) لألسر عبر األنماط المختلفةيعرف الجينوجرام بانه خرائ  مرئية تعرض و

patterns in families( التي يمكن  العالقات تحديدو تقييمرسم الجينوجرام ل االجتماعيون األخصائيون استخدم وقد

 العميل مع . ويستخدم الجينوجرامللتدخالت وأهداف ،الى التدخل واالهتمام الحاجة ومناطق أن تدعم في حل المشكلة

 ، والبناء األسري والعمر، الجنس(، والطالق والزواج والوفيات المواليد)ديمواغرافية  ماتمعلو على حصولال

 والتحالفات والصراعات، والحدود، ،بين األفراد داخل األسرة والمسافة القرب درجةو، األسرة أفراد بين والعالقات

 (Altshuler, 1999) (األسرية

 وأنظمة العميل رؤية حول معلومات على للحصول كونها طريقة إلى ضافةباإل أولية تقدير كأداة الجينوجرام يستخدمو

 التخطي  جهود ويدعم العمالء، ومختلف خدمة الفرد أخصائي بين العالقة على تعزيزكما يساعد الجينوجرام  أسرهم.

(McGoldrick, 2016.) أي أن كما أنه يمد المعالج بصورة عن تاريخ األسرة، ويكشف البناء األسري لألسرة ،

ت االجينوجرام يمد كال من المعالج وأفراد األسرة )في وقت مبكر من العالج( بقدر كبير من المعلومات والبيان

 (.2003لفهم وتكوين البصيرة )منصور، اوبالتالي يساعد على 

 :استخدام الجينوجرام في العالج األسري  -
 التاليةاألسريين ولخص هذه االستخدامات في العناصر أن للجينوجرام العديد من االستخدامات من قبل المعالجين  

(Montserrat, 2006) 

 محي  في مباشر بشكل الظاهرة غير أو ،المخفيةالمتعددة  المعلومات من يظهر الجينوجرام الكثير   .1

 )2016)العبد الكريم،  العميل
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 يستقيها أن يمكن التي أو ،العميل عنهم يُخبر الذين األسرة أعضاء جميع   تشمل والتي األسرة مصفوفة .2

 .األسرة أفراد مختلف مقاب ل ة خالل من األخصائي

 .تقييم العالقات والتفاعالت بين أعضاء األسرة عبر األجيال المختلفة يساعد على .3

 .يساعد العمالء في تطوير أسلوب حياتهم .4

 .يساعد الجينوجرام على نمذجة سلوك العمالء من خالل االقتداء بسلوك الوالدين .5

 .د الجينوجرام بعض المعالجين األسريين في جمع البيانات التاريخية ذات الصلة بالمشكلة الحاليةيفي .6

مساعدة العمالء على التعرف على أنماط الحياة الصحية وغير الصحية، التي تم استخالصها من  .7

 .أسرهم والتي يمكن أن تساهم في تحسين طريقتهم في إدارة نم  حياتهم الحالية

ول أنماطهم الشخصية وأيضاً والتفاهم ح والبصيرةمالء على تحقيق مزيداً من الوعي مساعدة الع .8

باإلضافة إلى توضيح  ،وزيادة التفاعل واالتصال بينهم أفراد األسرة تقوية العالقات بين المساعدة على

 إبراهيم،) .تقبالالتأثيرات النفسية للعمالء، وتحديد كيفية التعامل مع التغيرات، التي يمكن أن تحدث لهم مس

2014.) 

 أفراد أحد على اللوم للمشكلة، أو اللذين يقومون بإلقاء ضيقة اللذين لديهم رؤية العمالء تفيد أن يمكن .9

 (.Pope & Lee, 2015األسرة )

 مكونات الجينوجرام ورموزه:  -

 أو خ  أو رمز ولكل ،الجينوجرام ورسم تصميم خاللها من يمكن التي والخطوط واألشكال الرموز من العديد هناك

 عرض يلي فهي عالمية ال تتأثر بلغة أو مجتمع معين وفيما األخصائيين؛ جميع بين متفق عليه علمية داللة شكل

 (Phaneuf, 2014 ; Estrada, 2016) الرموز هذه زاألبر موجز

 Symbolsالرموز  أوال:

 الرموز أبرز ( 2يوضح شكل رقم )ووغيرها، به  المحيطة واألنساق لجنس العميل وصف الرموز تقدم هذه

 :الجينوجرام في المستخدمة

 
 الجينوجرام في المستخدمة الرموز بعض( 2) رقم شكل

وصف العالقات األسرية من خالل أشكال متعددة من  : يتمrelationshipsamily Fالعالقات األسرية ثانيا: 

التي تصف العديد من أشكال العالقات األسرية، الخطوط، ومع تطور استخدام الجينوجرام زاد عدد أشكال الخطوط 

 (.3)شكل  ( شكالً من أشكال الخطوط التي تصف العالقات األسرية22وهناك اآلن ما يقارب )
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 األسرية العالقات خطوط أشكال( 3) رقم شكل

www.Genopro.com 

 تعبر أنها إال األسرية العالقات خطوط تُشبه خطوط هي: Relationship Emotionalثالثا: العالقات العاطفية 

 المستمرة، القوية العاطفية كالعالقات الزمالء، أو األصدقاء، أو أفراد أسرته، مع للعميل العاطفي الجانب عن

 (.4أفرادها )شكل  نبي ُعنف فيها التي والعالقات العاطفيةُ، المشكالت تشوبها التي المقطوعة، والعالقات والعالقات
 

http://www.genopro.com/
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 العاطفية العالقات خطوط أشكال أبرز ( يبين4) رقم شكل

 وع آخر من الجينوجرام:ن -

اال ان الجينوجرام يمكن أن  األسرية، العالقات متعددة ونوعية أجيالبيانيا  الجينوجرام تمثل معظم أن من الرغم على

( Spiritual Genogramالروحي ) الجينوجرام جديو المثال، سبيل على. فأخرى معلوماتيستخدم للحصول على 

 ، حيث أن الدين(Hodge, 2001) بالدين المتعلقة العائلية والصراعات واالنتماءات، الهامة، األحداثالذي يمدنا ب

 من جانبال هذا عرضفان  لذلك وأسرهم،لألفراد  مصدر القوةتكون  األحيان من كثير في الدينية والمعتقدات

 (.Pope & Lee, 2015) للعمالء مفيدا يكون أن يمكن)الدين والروح( هو جانب هام و الحياة جوانب

 الجينوبرو (3)

هو برنامج لرسم الجينوجرام، حيث يتم رسم الجينوجرام بعدة طرق: الطريقة اليدوية،  Genoproالجينوبرو 

الجينوبرو واكسي جينوجرام باستخدام عدة برامج الكترونية منها  أو، Word Micosoftوباستخدام برنامج الوورد 

Xi Genogram 

 نشأه الجينوبرو -

، حيث الكمبيوتر لهندسة دراسته أثناء"دانيل مورين"  بواسطة 1998 عام في GenoPro إنشاء برنامج الجينوبرو تم

 .لألسرة كمستشار تدريبه خالل بياني رسم لتصميم والده طلب من األصلية فكرته نشأت

عرض لتطور  يلي فيما، والسنين مر على المستمرة والتحسينات التحديثات من العديدوقد مر برنامج الجينوبرو ب

 برنامج الجينوبرو: 

 GenoPro 2.0 باسم أيضا المعروفو GenoPro 2007اصدار تم  :2006 ديسمبر -

 GenoPro 2.5.0.0اصدار تم  :2009 أغسطس -
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 GenoPro 2011 تم اصدار :2010 ديسمبر -

)وهي أحدث نسخة يتم استخدامها حاليا  Version 3.0.1.3أي  noPro 2016Ge إصدار تم :2015 أكتوبر -

 بواسطة االخصائيين االجتماعيين(.

 تعريف الجينوبرو: -

جديرا بالذكر أن البرنامج يمكن استخدامه بلغات مختلفة متعددة وم، اهو برنامج الكتروني يستخدم لرسم الجينوجر

لغة، مما جعله األفضل واألكثر  56التي يمكن استخدام البرنامج بها هي  ومنها اللغة العربية، حيث أن عدد اللغات

انتشارا بين الممارسين، كما أن البرنامج لديه ميزه أخرى وهي رخص وسهولة تنزيله من الموقع 

(www.Genopro.com حيث ان ، )( فق .$49السنوي ) اشتراكه 

في العالم ممارسي الخدمة االجتماعية هي لغة عالمية بين جميع البرنامج الرموز المستخدمة في كر أن وجديرا بالذ

، حيث Social Interaction االجتماعي التفاعل مع تتعامل تقريبا مهنة أي في مفيدا يكونكما يمكن أن  أجمع،

 . المختلفة السلوكيات أنماط ودراسة في األسرة األفراد بين المعقدة التفاعالت توضيح علىالبرنامج  ساعدي

 (www.Genopro.com)( مثال لرسم الجينوجرام بواسطة برنامج الجينوبرو 5ويمثل الشكل )

 
 Genopro( يوضح مثال لرسم الجينوجرام بواسطة برنامج الجينوبرو5شكل رقم )

 اإلجراءات المنهجية للدراسة

 ع الدراسة:نو -1

وهي تهتم بمعرفة أثر متغير  Experimental Study-Quasiتعتبر هذه الدراسة من الدراسات شبه التجريبية 

ألداء المهني لالخصائيين االجتماعيين العاملين في المجال اعلى متغير تابع وهو  التدريبيبرنامج ال مستقل وهو

 األسري.

 

 

 

 

http://www.genopro.com/
http://www.genopro.com/
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 الدراسة:  منهج-2

ج التجريبى وقد اختار الباحث التصميم التجريبى باستخدام التجربة القبلية البعدية على مجموعتين استخدم الباحث المنه

 وتستخدم كمعيار للمقارنة واألخرى تجريبية. *1(التدريبي لبرنامجل تخضعاحدهما ضابطة )ال 

 الدراسة: أدوات-3

  في المجال األسري وبرو برنامج الجينستخدام لالخصائيين االجتماعيين المقياس األداء المهني 

تأثير نظرا الن الدراسة الحالية من الدراسات التجريبية فكان لزاما على الباحث تحديد اداه يمكن من خاللها قياس 

 (.استخدام الجينوبرو نحواألداء المهني لالخصائيين على  البرنامج التدريبيالمتغير التابع )المتغير المستقل على 

 : على ثالثة أبعاد هي موزعة( عبارة 92) منالمقياس  ويتكون

 عبارة( 11) الجتماعيين نحو برنامج الجينوبرواالخصائيين ل الجانب المعرفي  -

 عبارات( 10) خصائيين االجتماعيين لبرنامج الجينوبرولالاستخدام  الجانب المهاري  -

 ارات(عب 8) استخدام برنامج الجينوبرو نحواتجاهات االخصائيين االجتماعيين   -

 طريقة تصحيح المقياس:

عبارات سلبية( تأخذ استـجابة التدرج الثالثي  4عبارة ايجابية و 25( عبارة )29تكونت عبارات المقياس من )  

 وقد حسبت الدرجات لالستجابة كما يلي: (،غير موافق أحيانا، موافق،)

بارات اإليجابية وعكس ذلك للعبارات )للعغير موافق درجة واحدة  درجتان، أحيانا درجات،نعم موافق ثالث   

 :(1)جدول رقم  تكون درجات المقياس كما يلي السلبية( وبذلك

 أبعاد المقياس المختلفة والمقياس ككلبعد من عظمى والوسطى والصغرى لتصحيح كل يوضح الدرجات ال (1جدول رقم )

 الدرجة الصغرى وسطىالالدرجة  الدرجة العظمى عدد العبارات البعد

 11= 1*11 22= 2*11 33= 3*11 11 جانب المعرفيال

 24=3*8)موجبة( 10 الجانب المهارى

 6=3*2)سلبية( 

 30المجموع = 

 16=2*8)موجبة(

 4=2*2)سلبية( 

 20المجموع =

 8=1*8)موجبة(

 2=1*2)سلبية( 

 10المجموع =

اتجاهااااااااااااااااااااااااااااات 

 االخصائيين

 18=3*6)موجبة( 8

 6=3*2)سلبية( 

 24المجموع =

 12=2*6)موجبة(

 4=2*2)سلبية(

 16المجموع =

 6=1*6)موجبة(

 2=1*2)سلبية( 

 8المجموع =

 75=3*25)موجبة( 29 المقياس ككل

 12=3*4)سلبية( 

 87المجموع =

 50=2*25)موجبة(

 8=2*4)سلبية( 

 58المجموع =

 25=1*25)موجبة(

 4=1*4)سلبية(

 29المجموع =

 المقياس:صدق وثبات 

 المقياس: صدق-أ    

قصد بصدق المقياس في هذه الدراسة أن تكون فقراته مرتبطة بالسلوك المراد قياسه، أي أن المقياس ي            
 وضع لقياسه ولتحقيق هذا الهدف، قام الباحث بإخضاع المقياس لحساب أنواع الصدق التالية: يقيس ما

  Face Validityالصدق الظاهري:   -

وهم مجموعة من أساتذة الخدمة االجتماعية والعلوم االجتماعية  ،الـمحكمينقام الباحث بعرض المقياس على        

باإلضافة الى في كلية اآلداب والعلوم االجتماعية بقسم علم االجتماع والعمل االجتماعي جامعة السلطان قابوس ، 

ع بعض أساتذة علم النفس )تخصص قياس وتقويم( فضال عن بعض االخصائيين االجتماعيين الخبراء في المجتم

                                                           

* نظرا ألن الميثاق األخالقي الدولي لالخصائيين االجتماعيين يفترض بأن حرمان المجموعة الضابطة من البرنامج 

لبرنامج التدريبي على لمجموعة الضابطة ولكن يعد أمر غير مطلوب وغير مستحب، لذا فان الباحث سوف يعرض ا

  بعد انتهاء فترة الدراسة.
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وذلك بهدف إبداء الرأي حول مدى سالمة صياغة عبارات ( المملكة العربية السعودية، مملكة البحرينالخليجي )

 محكمين(. 10المقياس وارتباطها ومالئمتها لموضوع الدراسة )وعددهم 

ل نسبة االتفاق عليها وقد قام الباحث بإجراء التعديالت الالزمة بناء على آراء المحكمين، وتم استبعاد العبارات التي تق

 (.%80من الـمحكمين عن )

 الصدق العاملي للمقياس: -

بتطبيق  وذلك للمقياس،قام الباحث بالتحقق من الصدق العاملي على طريقة حساب المصفوفة االرتباطية  

بين  معامل االرتباطحساب (، وتم 10المقياس على عينة من االخصائيين االجتماعيين في المجال األسري قوامها )

 .أبعاد المقياس والمقياس ككل

 يوضح المصفوفة االرتباطية بين المقياس ككل وأبعاده الفرعية (2جدول رقم )

 درجة المقياس الكلية اتجاهات االخصائيين الجانب المهارى الجانب المعرفي األبعاد

 0.81 0.83 0.87 ------------ الجانب المعرفي

 0.88 0.89 ------------ ------------ الجانب المهارى

 0.80 ------------ ------------ ------------ اتجاهات االخصائيين

االتساق مما يدل على صدق  0.01دالة احصائيا عند مستوى داللة االرتباط معامالت يتضح من الجدول السابق أن 

 .للمقياسالداخلي 

 Reliability المقياس: ثبات-ب

إذا ما استخدم على  منها،رة المقياس على إعطاء نفس النتائج أو نتائج قريبة يمكن تعريف الثبات بأنه قد 

  ويمكن القول بأن هذا المقياس يتميز بدرجة مقبولة من الثبات. متقاربة،األفراد أنفسهم أكثر من مرة في ظروف 
 الثبات:حساب معامل 

 :لتقدير معامل ثبات المقياس في هذه الدراسة طبقت الطرق اآلتية

 ألفا كرونباخ: طريقة-1

وتتضمن هذه الطريقة تقسيم أداة القياس ذات العبارات المتعددة إلى مجموعتين مجموعة تضم األرقام الزوجية       

 : كاالتيواألخرى تضم األرقام الفردية ثم تم حساب معامل االرتباط بينهما وبلغ 

 أبعاد المقياس والدرجة الكلية مقياس لكل بعد مناليوضح معامل الثبات ألبعاد  (3جدول رقم )

 التجزئة النصفية البعد

 81.0 الجانب المعرفي

 80.8 المهارىالجانب 

 76.0 تجاهات االخصائيين ا

 81.0 المقياس ككل

  (80.8( إلى )0.76مقياس باستخدام طريقة التجزئة النصفية ما بين )ليتراوح معامل الثبات ل

  estRet-Testاالختبار: إعادة  طريقة-2

قوامها عشرة )من خارج عينة  االخصائيين االجتماعيينقام الباحث بتطبيق المقياس على عينة عشوائية من        

البحث( ، وذلك مرتين بفاصل زمني أربعة عشر يوما بين التطبيق األول والتطبيق الثاني ، وقد استخدم الباحث معامل 

األداء المهني الستخدام لالخصائيين بيق األول والثاني لمقياس ارتباط بيرسون لحساب معامل االرتباط بين التط

، وتعتبر قيمة معامل االرتباط الناتجة بمثابة معامل الثبات  االجتماعيين برنامج الجينوبرو في المجال األسري 

مستوى معنوية  (، وجميع قيم معامل الثبات دالة إحصائيا عند 00.9للمقياس ، وقد بلغت قيمة معامل الثبات للمقياس )
( =0.01 .) 

ن االجتماعيين العاملين في المجال يوهو المجتمع الذي تمت سحب العينة منه ويتمثل في االخصائي مجتمع الدراسة: - -

( من دوائر االرشاد 31حافظة مسق ، حيث يبلغ االخصائيين االجتماعيين )ماألسري بوزارة التنمية االجتماعية ب

 األسرية.ت األسرية ودار الحماية ستشاراواال

-  
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  عينة الدراسة: -
االجتماعيين العاملين في  األخصائيين( من 18من )تتكون عينة الدراسة الحالية من المجموعة التجريبية المكونة 

والعينة المجال األسري اللذين تم ترشيحهم من المدير العام للتنمية األسرية بالوزارة لحضور البرنامج التدريبي، 

( من االخصائيين االجتماعيين اللذين لم يتم ترشيحهم لحضور البرنامج التدريبي )حتى ال تتفرغ الدوائر 13الضابطة )

 من االخصائيين االجتماعيين وانما سيتم اخضاعهم الحقا الى البرنامج التدريبي(.

 مجاالت الدراسة: -
 مسق  سلطنة عمان. بمحافظة- يةوزارة التنمية االجتماع ويتمثل في المكاني: المجال-أ

 ن االجتماعيين العاملين في المجال األسرييمن االخصائيعينة  البشري: المجال-ب
 .2018/ 19/07وحتى  2018/ 24/06في الفترة  خالل أربعة أسابيع تنفيذ البرنامج التدريبي تم الزمني: المجال-ج

برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم باستخدام  وذلكTest -Tاختبار تم استخدام المعالجات اإلحصائية المستخدمة:  -

  .22( اإلصدار SPSSاالجتماعية )

 برنامج الجينوبرواستخدام  نحوألداء المهني  لتحسين االخصائيين االجتماعيينمع  التدريبيبرنامج التوصيف  -
باستخدام الجينوجرام في  عدم قيام االخصائيين االجتماعيين ج الدراسة االستطالعية التي أوضحتنتائمن خالل 

رسم الجينوجرام، لذا يتناول البرنامج التدريبي  بكيفيةعملهم وأن السبب األساسي في ذلك يرجع الى عدم معرفتهم 

يتكون البرنامج عمليا لبعض الحاالت على برنامج الجينوبرو.  هرسم الجينوجرام بالطرق المختلفة مع تطبيق كيفية

ن على أربعة أسابيع بواقع يومين أسبوعيا، ويشتمل البرنامج على مقدمة نظرية عن ساعة موزعي 24التدريبي من 

ساعة( ويطبق  15ساعات( فضال عن كيفية استخدام برنامج جينوبرو عمليا ) 9العالج األسري وعن الجينوجرام )

في اليوم األول من ينوبرو في المجال األسري مقياس األداء المهني الستخدام لالخصائيين االجتماعيين برنامج الج

األسبوع األول )كقياس قبلي( ثم يتم تطبيقه مرة أخرى في اليوم األخير من األسبوع الرابع باإلضافة الى رسم حاالت 

 عملية للتأكد من اكتساب االخصائيين لمعارف برنامج جينوبرو ومهارات استخدامه.

  البرنامج:أهداف  -أ
ويتم  .برنامج الجينوبرواالخصائيين االجتماعيين ستخدام الاألداء المهني تحسين كل رئيسي الى يهدف البرنامج بش

 :تحقيق ذلك من خالل تحقيق مجموعة من األهداف الفرعية وهي

  الجينوجرام. لبرنامجاالخصائيين االجتماعيين  استخدام معارفتحسين 

  ج الجينوبرو.مهارات استخدام االخصائيين االجتماعيين لبرنامتحسين 

 ستخدام برنامج الجينوبرو.الاتجاهات االخصائيين االجتماعيين  تحسين 

 ن االجتماعيين العاملين في المجال األسريياالخصائي: من البرنامج المستفيدون -ب     
 .ة عمانسلطن –بمحافظة مسق   ةاالجتماعي بوزارة التنميةتم تنفيذ البرنامج  البرنامج:تنفيذ  مكان-ج
، كل جلسة أسبوعياجلستان  بواقع مدى شهر على (؛جلسات 8) من البرنامج يتكون البرنامج:تنفيذ  مدة-د     

 ساعة( للبرنامج التدريبي. 24( ساعات بمجموع )3تتكون من )
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 االخصائيين االجتماعيين: فيما يلي عرض للبرنامج التدريبي الذي تم تطبيقه على: الربانمج التدرييب

 برنامج الجينوبرو الخصائيين االجتماعييناستخدام الالبرنامج التدريبي يوضح  (4) جدول رقم

 األساليب المستخدمة المحتوى الساعات  اليوم األسبوع

 

 األول

 القياس القبلي- ساعات 3 األحد

 مقدمة )هدف الورشة ومخرجاتها(-

 مقدمة عن العالج األسري-

 محاضرة

 محاضرة يالعالج األسر ساعات 3 الثالثاء

 

 الثاني

 محاضرة الجينوجرام )نظري( ساعات 3  األحد

مقدمة عن برنامج )جينوبرو( وشرح  ساعات 3 الثالثاء

 األوامر المختلفة

 محاضرة-

 ورشة عمل-

 توضيحيفيلم -

 

 

 الثالث

شرح الشرائ  المختلفة )شري   ساعات 3 األحد

الجينوجرام وشري  العالقات 

ات العاطفية االجتماعية وشري  العالق

 وشري  أدوات التنقل(

 ورشة عمل-

 توضيحيفيلم  -

كيفيه ادخال البيانات وتوضيح المعالج  ساعات 3 الثالثاء

 (Family Wizardلألسرة )التلقائي 

 ورشة عمل-

 توضيحيفيلم -

 

 

 

 

 الرابع

 توضيحيفيلم - ورشة عمل- رسم خرائ  لحاالت عملية ساعات 3 األحد

    دراسة الحالة-

 مشروع جماعي -

 النمذجة-

 مراجعة موجزة للبرنامج- ساعات 3 الثالثاء

 القياس البعدي-

 تقويم الورشة-

 لعب الدور-

 مناقشة جماعية-

 تطبيق المقياس-

 استبيان الكتروني-

 مدخالت البرنامج التدريبي: 
ن في دائرة االرشاد واالستشارات ويشمل ذلك المتدربين من االخصائيين والباحثين االجتماعيياالنسانية:  المدخالت-1

 األسرية ولجان التوفيق والمصالحة.

ويشمل ذلك على نظرية العالج األسري والمعارف الخاصة بالجينوجرام ومعارف عن برنامج  المعنوية: المدخالت-2

 الجينوبرو.

 وبرنامج الجينوبرو.ويشمل ذلك على الموارد المادية الالزمة للبرنامج من حاسوب شخصي  المادية: المدخالت-3

 مخرجات البرنامج التدريبي:
 في نهاية البرنامج، يتوقع ان يكون لدى االخصائيين االجتماعيين:

 معرفة بالجينوجرام وببرنامج الجينوبرو )الجانب المعرفي(.         -

 مهارة على تطبيق برنامج الجينوبرو في حياتهم العملية )الجانب المهاري(.         -

 ميل ورغبة في استخدام برنامج الجينوبرو )االتجاهات(.         -

  نتائج الدراسة خامسا:

(، وأيضا المجموعة 5الفرعية جدول رقم ) هللمقياس ككل وأبعاد المجموعة التجريبيةفيما يلي عرض لدرجات 

 (6الضابطة للمقياس ككل وأبعاده الفرعية جدول رقم )
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 للمقياس ككل وأبعاده المختلفةت التجريبية درجات القياس للحاال يوضح (5جدول )

 المقياس ككل االتجاهات المهارىالجانب  لمعرفياالجانب  األبعاد 

 بعدي قبلي بعدي قبلي بعدي قبلي بعدي قبلي المرحلة

1 10 27 11 28 8 21 29 76 

2 15 24 14 29 9 23 38 76 

3 13 26 12 27 8 21 33 74 

4 11 23 13 28 9 21 33 72 

5 15 23 11 29 8 22 34 74 

6 14 19 12 26 10 22 36 77 

7 14 25 12 28 9 23 35 76 

8 13 31 13 28 9 19 35 78 

9 13 28 12 30 9 20 34 78 

10 15 29 11 26 8 20 34 75 

11 16 26 13 27 10 21 39 74 

12 14 30 12 28 8 22 34 80 

13 12 27 11 26 9 21 32 74 

14 14 26 14 29 10 23 38 75 

15 13 25 13 27 9 22 35 74 

16 15 27 11 27 8 23 34 77 

17 17 26 12 27 8 21 37 74 

18 14 24 14 28 9 21 37 73 

 للمقياس ككل وأبعاده المختلفة الضابطةدرجات القياس للحاالت  يوضح (6جدول )  

 المقياس ككل االتجاهات الجانب المهارى الجانب المعرفي األبعاد 

 بعدي قبلي بعدي قبلي بعدي قبلي بعدي قبلي المرحلة

1 13 15 14 12 9 11 36 38 

2 14 15 13 12 8 11 35 38 

3 13 12 15 13 10 12 38 37 

4 16 14 11 12 10 9 37 35 

5 14 13 12 12 9 10 35 35 

6 12 14 13 14 9 11 34 39 

7 16 15 12 13 9 10 37 38 

8 14 14 14 13 8 11 36 38 

9 14 13 12 11 9 9 35 33 

10 13 14 12 12 11 10 36 36 

11 12 14 12 13 10 10 34 37 

12 14 13 11 12 9 12 34 37 

13 15 14 13 12 10 13 38 39 
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 للدراسة:اختبار الفرض الرئيسي -1

الخصائيين اتخدام سالاألداء المهني على مقياس -متوسطات درجات عينة البحثبين  فروق ذات داللة احصائيةتوجد 

 قبل وبعد التدخل المهني لصالح القياسات البعدية-االجتماعيين برنامج الجينوبرو في المجال األسري 

 :تم التحقق من صحة الفرض الرئيسي من خالل ما يلي

 للمقياس ككل للمجموعة التجريبية والضابطة في مراحل التدخل المختلفة T-Test( يوضح درجات 7جدول رقم )

 Test-Tقيمة  جموعاتالم

 التدخل قبل 

 Test-Tقيمة  الداللة

 التدخل بعد

 Test-Tقيمة  الداللة

 قبل وبعد التدخل

الداللة 

 اإلحصائية

 دالة 51.96 ______ ______ ______ ______ المجموعة التجريبية

 غير دالة 1.97 ______ ______ ______ ______ المجموعة الضابطة

 ______ ______ دالة 54.97 غير دالة 1.24 التجريبية والضابطة

 حساب الفروق بين درجات القياس القبلي للحاالت التجريبية والضابطة -أ

يتضح من الجدول عدم وجود فروق معنوية ذات داللة اإلحصائية بين درجات القياس القبلي للحاالت التجريبية 

(، ومتوس  درجات الحاالت 34.83يبية )حيث بلغت متوس  درجات الحاالت التجر المقياس،والضابطة على 

( مما يدل على عدم وجود 2.89الجدولية ) (T)وقيمة  (،1.24المحسوبة ) (T)وبلغت قيمة  ،35.77)الضابطة )

فروق معنوية بين كال من درجات المجموعتين التجريبية والضابطة على القياس القبلي على أساس مستوى معنوية 

  .0.05قدره 

 للحاالت التجريبية والبعدين درجات القياس القبلي حساب الفروق بي -ب
 

للحاالت التجريبية  والبعدي القبلييتضح من الجدول وجود فروق معنوية ذات داللة اإلحصائية بين درجات القياسين 

(، وبلغت قيمة 75.39) البعدي(، ودرجات القياس 34.83حيث بلغت متوس  درجات القياس القبلي ) المقياس،على 

(T) ( وقيمة 51.96المحسوبة ،)(T) ( مما يدل على وجود فروق معنوية بين كال من درجات 2.89الجدولية )

 .0.05للحاالت التجريبية على أساس مستوى معنوية قدره  والبعدي القبليالقياسين 

 والضابطة:للمجموعة التجريبية  البعديالفروق بين درجات القياس  حساب-ج

وللمجموعة الضابطة  التجريبية،( للمجموعة 75.39) البعديتوس  درجات القياس أوضحت نتائج الدراسة ان م

( مما يدل على وجود فروق معنوية 2.89الجدولية ) (T)وقيمة  (،54.97المحسوبة ) (T)وبلغت قيمة  (،436.92)

 .0.05للمجموعة التجريبية والضابطة على أساس مستوى معنوية قدره  البعديبين كال من درجات القياس 

 :للمجموعة الضابطة والبعديحساب الفروق بين درجات القياس القبلي -د
( 36.92) البعدي( والقياس 35.77أوضحت نتائج الدراسة أن متوس  درجات القياس القبلي للمجموعة الضابطة )

جود فروق مما يدل على عدم و (2.89الجدولية ) (T)وقيمة  (،1.97المحسوبة ) (T)وبلغت قيمة  المجموعة،لنفس 

 .0.05للمجموعة الضابطة على أساس مستوى معنوية قدره  والبعديمعنوية بين كال من درجات القياس القبلي 

  للدراسة:الفروض الفرعية  اختبار-2

  األول:الفرض الفرعي 
  "جينوبروالبرنامج التدريبي الى تحسين معارف استخدام االخصائيين االجتماعيين لبرنامج الاستخدام يؤدي ومؤداه "

 :يليأشارت النتائج إلى صحة الفرض الفرعي األول وتم التحقق من ذلك من خالل ما 

 للمجموعة التجريبية والضابطة في مراحل التدخل المختلفة لبعد المعارف  T-Test( يوضح درجات 8جدول رقم )

 Test-Tقيمة  المجموعات

 التدخل قبل 

 Test-Tقيمة  الداللة

 التدخل بعد

 Test-Tقيمة  الداللة

 قبل وبعد التدخل

 الداللة

 اإلحصائية

 دالة 15.30 ______ ______ ______ ______ المجموعة التجريبية

 غير دالة 0.01 ______ ______ ______ ______ المجموعة الضابطة

 ______ ______ دالة 14.88 غير دالة 0.12 التجريبية والضابطة
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بمعارف لقياس القبلي للمجموعة التجريبية والضابطة للبعد الخاص حساب الفروق بين متوسط درجات ا-أ

 برنامج الجينوبرولاالخصائيين االجتماعيين 

أوضحت النتائج عدم وجود فروق معنوية ذات داللة اإلحصائية بين متوس  درجات القياس القبلي للمجموعة 

القبلي ، حيث بلغت متوس  درجات القياس يينبمعارف االخصائيين االجتماعالتجريبية والضابطة على البعد الخاص 

 (،0.12المحسوبة ) tوبلغت قيمة  (،13.85الضابطة )ومتوس  درجات المجموعة  (،13.78التجريبية ) للمجموعة

( مما يدل على عدم وجود فروق معنوية بين كال من متوسطات درجات القياس القبلي 2.89الجدولية ) tوقيمة 

 .0.05ابطة على أساس مستوى معنوية قدره للمجموعة التجريبية والض

بمعارف للبعد الخاص  والبعدى للمجموعة التجريبيةحساب الفروق بين متوسط درجات القياس القبلي -ب

 برنامج الجينوبرولاالخصائيين االجتماعيين 

للمجموعة  عديوالبأوضحت النتائج وجود فروق معنوية ذات داللة اإلحصائية بين متوس  درجات القياسين القبلي 

 (،13.78حيث بلغت متوس  درجات القياس القبلي ) االجتماعيين،بمعارف االخصائيين التجريبية على البعد الخاص 

( مما يدل 2.55الجدولية ) t( ، وقيمة 15.30المحسوبة ) t( ، وبلغت قيمة 25.89) البعديومتوس  درجات القياس 

للمجموعة التجريبية على أساس  والبعديرجات القياسين القبلي على وجود فروق معنوية بين كال من متوسطات د

 .0.05مستوى معنوية قدره 

الضابطة للبعد الخاص التجريبية والمجموعة للمجموعة  البعديبين متوسط درجات القياس  حساب الفروق-ج

 برنامج الجينوبرولبمعارف االخصائيين االجتماعيين 

ومتوس  درجات القياس  (،25.89) التجريبيةللمجموعة  البعديالقياس  أشارت نتائج الدراسة أن متوس  درجات

( مما يدل على 2.89الجدولية ) t( ، وقيمة 14.88المحسوبة ) t(، وبلغت قيمة 13.85) البعدي للمجموعة الضابطة

 على أساسللمجموعة التجريبية والضابطة  البعدي ن كال من متوسطات درجات القياسوجود فروق معنوية بي

 .0.05مستوى معنوية قدره 

بمعارف االخصائيين  الخاص للبعدالضابطة  البعدي للمجموعةوالقبلي  حساب الفروق بين متوسط درجات القياس-د

 برنامج الجينوبرولاالجتماعيين 

ومتوس  درجات القياس  (،13.85) الضابطةللمجموعة  القبليأوضحت نتائج الدراسة ان متوس  درجات القياس 

وجود فروق  عدم ( مما يدل على 2.55الجدولية ) t( ، وقيمة 0.01المحسوبة ) tوبلغت قيمة  (،13.85) البعدي

الضابطة على أساس مستوى معنوية قدره موعة للمج القبلي والبعديمعنوية بين كال من متوسطات درجات القياس 

0.05. 

 الفرض الفرعي الثاني:

 مهارات استخدام االخصائيين االجتماعيين لبرنامج الجينوبرو" يؤدي البرنامج التدريبي الى تحسينومؤداه "

 يلي:أشارت النتائج إلى صحة الفرض الفرعي الثالث وتم التحقق من ذلك من خالل ما 

 للمجموعة التجريبية والضابطة في مراحل التدخل المختلفة لبعد المهارات  T-Test( يوضح درجات 9جدول رقم )

 Test-Tقيمة  المجموعات

 التدخل قبل 

 Test-Tقيمة  الداللة

 التدخل بعد

 Test-Tقيمة  الداللة

 قبل وبعد التدخل

الداللة 

 اإلحصائية

 دالة 52.21 ______ ______ ______ ______ المجموعة التجريبية

 غير دالة 0.71 ______ ______ ______ ______ المجموعة الضابطة

 ______ ______ الةد 41.93 غير دالة 0.82 التجريبية والضابطة

استخدام بمهارات حساب الفروق بين متوسط درجات القياس القبلي للمجموعة التجريبية والضابطة للبعد الخاص -أ

 برنامج الجينوبرولاالخصائيين االجتماعيين 

 أوضحت النتائج عدم وجود فروق معنوية ذات داللة اإلحصائية بين متوسطات درجات القياس القبلي          

حيث بلغت متوس  درجات  االجتماعيين،بمهارات االخصائيين للمجموعة التجريبية على البعد الخاص  والبعدي

 tوبلغت قيمة  (،12.62ومتوس  درجات المجموعة الضابطة ) (،12.28التجريبية ) القبلي للمجموعةالقياس 

روق معنوية بين كال من متوسطات ( مما يدل على عدم وجود ف2.55الجدولية  ) t( ، وقيمة 0.82المحسوبة )

 .0.05درجات القياس القبلي للمجموعة التجريبية والضابطة على أساس مستوى معنوية قدره 
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استخدام بمهارات للمجموعة التجريبية للبعد الخاص  والبعديحساب الفروق بين متوسط درجات القياس القبلي -ب

 برنامج الجينوبرولاالخصائيين االجتماعيين 

للمجموعة  والبعديالنتائج وجود فروق معنوية ذات داللة اإلحصائية بين متوسطات درجات القياسين القبلي  أوضحت

 (،19.61القبلي )حيث بلغت متوس  درجات القياس  االجتماعيين،بمهارات االخصائيين التجريبية على البعد الخاص 

مما يدل  (2.55)الجدولية  tوقيمة  (،52.51) المحسوبة tوبلغت قيمة  ،(27.67) البعديومتوس  درجات القياس 

للمجموعة التجريبية على أساس  والبعديعلى وجود فروق معنوية بين كال من متوسطات درجات القياسين القبلي 

 .0.05مستوى معنوية قدره 

بمهارات للمجموعة التجريبية والضابطة للبعد الخاص  البعديحساب الفروق بين متوسط درجات القياس -ج

 برنامج الجينوبرولاالخصائيين االجتماعيين استخدام 

ومتوس  درجات  (،27.76) التجريبيةللمجموعة  البعديأشارت نتائج الدراسة ان متوس  درجات القياس          

مما يدل  (2.89الجدولية ) tوقيمة  (،41.93المحسوبة ) tوبلغت قيمة  (،12.38)للمجموعة الضابطة  البعديالقياس 

على أساس للمجموعة التجريبية والضابطة  البعديسين جود فروق معنوية بين كال من متوسطات درجات القياعلى و

 .0.05مستوى معنوية قدره 

استخدام بمهارات للمجموعة الضابطة للبعد الخاص  والبعدي القبليحساب الفروق بين متوسط درجات القياس -د

 .برنامج الجينوبرولاالخصائيين االجتماعيين 

توس  درجات القياس وم (،12.62) الضابطةللمجموعة  القبليأوضحت نتائج الدراسة أن متوس  درجات القياس 

فروق  عدم ( مما يدل على وجود 2.55وقيمة ت الجدولية ) (،0.71وبلغت قيمة ت المحسوبة ) (،12.38) البعدي

الضابطة على أساس مستوى معنوية قدره للمجموعة  والبعدي القبلي معنوية بين كال من متوسطات درجات القياس

0.05. 

 الثالث:الفرض الفرعي 

 يؤدي البرنامج التدريبي الى تحسين اتجاهات االخصائيين االجتماعيين الستخدام برنامج الجينوبرو"ومؤداه " 

 :يليأشارت النتائج إلى صحة الفرض الفرعي الثالث وتم التحقق من ذلك من خالل ما 

للمجموعة التجريبية والضابطة في مراحل التدخل المختلفة لبعد اتجاهات  T-Testدرجات  ( يوضح10دول رقم )ج

 االخصائيين االجتماعيين  

 Test-Tقيمة  المجموعات

 التدخل قبل 

 Test-Tقيمة  الداللة

 التدخل بعد

 Test-Tقيمة  الداللة

 قبل وبعد التدخل

الداللة 

 اإلحصائية

 دالة 41.87 ______ ______ ______ ______ المجموعة التجريبية

 غير دالة 1.60 ______ ______ ______ ______ المجموعة الضابطة

 ______ ______ دالة 25.14 غير دالة 1.85 التجريبية والضابطة

اتجاهات حساب الفروق بين متوسط درجات القياس القبلي للمجموعة التجريبية والضابطة للبعد الخاص ب-أ

 برنامج الجينوبرولماعيين االخصائيين االجت

أوضحت النتائج عدم وجود فروق معنوية ذات داللة اإلحصائية بين متوسطات درجات القياس القبلي للمجموعة 

القبلي حيث بلغت متوس  درجات القياس  االجتماعيين،باتجاهات االخصائيين التجريبية والضابطة على البعد الخاص 

( ، 1.85المحسوبة ) t( ، وبلغت قيمة 9.31س  درجات المجموعة الضابطة )( ، ومتو8.78التجريبية ) للمجموعة

( مما يدل على عدم وجود فروق معنوية بين كال من متوسطات درجات القياسين القبلي 2.89الجدولية ) tوقيمة 

 .0.05للمجموعة التجريبية والضابطة على أساس مستوى معنوية قدره 

اتجاهات ب للمجموعة التجريبية للبعد الخاص والبعديلقياس القبلي حساب الفروق بين متوسط درجات ا-ب

 .برنامج الجينوبرولاالخصائيين االجتماعيين 

للمجموعة  والبعديأوضحت النتائج وجود فروق معنوية ذات داللة اإلحصائية بين متوسطات درجات القياسين القبلي 

  البعدي( ، ومتوس  درجات القياس 8.78القبلي )حيث بلغت متوس  درجات القياس  المقياس،التجريبية على 
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( مما يدل على وجود فروق معنوية بين كال  2.55)الجدولية  t( ، وقيمة 41.87المحسوبة ) t( ، وبلغت قيمة 21.44)

 .0.05للمجموعة التجريبية على أساس مستوى معنوية قدره  والبعديمن متوسطات درجات القياسين القبلي 

اتجاهات للمجموعة التجريبية والضابطة للبعد الخاص ب البعديين متوسط درجات القياس حساب الفروق ب-ج

  برنامج الجينوبرولاالخصائيين االجتماعيين 

ومتوس  درجات  (،21.44) التجريبيةللمجموعة  البعديأشارت نتائج الدراسة أن متوس  درجات القياس         

مما يدل  (2.89الجدولية ) tوقيمة  (،25.4المحسوبة ) tوبلغت قيمة  ،(10.69)الضابطة  البعدي للمجموعةالقياس 

على أساس للمجموعة التجريبية والضابطة  البعديمتوسطات درجات القياسين  على وجود فروق معنوية بين كال من

 .0.05مستوى معنوية قدره 

اتجاهات االخصائيين لخاص بللمجموعة الضابطة للبعد ا والبعديالقبلي حساب الفروق بين متوسط درجات -د

 برنامج الجينوبرولاالجتماعيين 

ومتوس  درجات القياس  (،9.31) الضابطةللمجموعة  القبليأوضحت نتائج الدراسة أن متوس  درجات القياس 

فروق معنوية عدم  ( مما يدل على وجود2.55الجدولية ) tوقيمة  (،1.60المحسوبة ) t، وبلغت قيمة (10.69) البعدي

 .0.05للمجموعة الضابطة على أساس مستوى معنوية قدره  والبعديالقبلي كال من متوسطات درجات القياس بين 

 تفسير نتائج الدراسة

أسفرت نتائج الدراسة عن صحة الفرض الرئيسي للدراسة وكذا الفروض الفرعية المنبثقين منه وهم 

ً  دالة فروقم عدأي  مهارات واتجاهات االخصائيين االجتماعيين،الارف والمع درجات المجموعتين  بين إحصائيا

أوضحت النتائج وجود  . كذلكبرنامج الجينوبرو نحواألداء المهني مقياس  في التجريبية والضابطة على القياس القبلي

ً  دالة فروق وجود فروق بين  وكذلك ،والبعديالقبلي  القياسين في التجريبية المجموعة طالب درجات بين إحصائيا

كان ذو فاعلية واضحة مع  التدريبيبرنامج الوهذا يعني أن  والضابطة في القياس البعدي التجريبية ةالمجموع

مقارنة بما كان قائماً قبل التدخل  برنامج الجينوبرو نحوأدائهم المهني من حيث تحسين  االجتماعيين وذلكاالخصائيين 

 المهني. 

لمهني الستخدام لالخصائيين االجتماعيين برنامج مقياس األداء ا علىويمكن تفسير التغير الذي حدث 

 المختلفة لحاالت المجموعة التجريبية الخاصة إلي: بأبعادهالجينوبرو في المجال األسري 

استخدامه في الواقع  وكيفيةتعلم برنامج الجينوبرو  في البرنامج في المشاركيناالخصائيين االجتماعيين  رغبة -

 ارتبطت التي المنزلية للواجبات انجازهمو ،البرنامج أثناء الباحث لتعليماتائيين االخص استجابة وكذلك العملي

 .المستخدمةوأهم رموزه  البرنامج بمفاهيم

الباحث أن يكون الجانب العملي لتطبيق البرنامج أكبر من الجانب النظري، وذلك إلتاحة الفرصة للتطبيق.  حرص -

وتأكد  ي التطبيق العملي ساعد على اكتساب المهارة في تطبيق البرنامجكما ان استخدام الباحث ألكثر من طريقة ف

ن االجتماعيين مجموعة مختلفة، حيث أعطى الباحث لالخصائييئيين لمعارف البرنامج الاالباحث من اكتساب االخص

ة قام من رسومات الجينوجرام ثم قام االخصائيين بتحويل هذه الرسومات الى حاالت قصصية، وفي مراحل متقدم

 .الباحث بإعطاء مجموعة من الحاالت القصصية وطلب من االخصائيين باستخدام برنامج الجينوبرو لرسمها

التخفيف من حده مشكالتهم التي  علىساعدهم  لالخصائيين االجتماعيين الباحثتقديم الدعم األكبر من قبل  -

 . وخاصة عند بدء التطبيق العملي يواجهونها

االخصائيين للبرنامج  تقبل إلىأدت االخصائيين االجتماعيين بأهم مميزات استخدام البرنامج توعية ب الباحثأن قيام  -

مالئهم وتعميمه في مختلف دوائر زبل والرغبة في نشره على باقي  البرنامجنحو  ايجابيةتجاهات وسهولة تبنيهم ال

 وزارة التنمية االجتماعية المرتب  عملها باألسرة. 

ائيين االجتماعيين بالمهارات األساسية في استخدام الحاسب اآللي، حيث يستخدمون الحاسب اآللي في معرفة االخص -

ير من األوامر ثعملهم اليومي في تسجيل الحاالت األسرية، وقد ساعد ذلك على فهم البرنامج بطريقة أسرع، اذ ان ك

 وفيس مايكروسوفت.المستخدمة في برنامج الجينوبرو تتشابه مع أوامر كثير من برامج أ

شيئا فشيئا على تقدير المشكلة  بقدرتهماالخصائيين يشعر  بدأ عند بدء تطبيق االخصائيين االجتماعيين للبرنامج، -

مما شجعهم  ممارساتهم علىبالتغيرات اإليجابية التي طرأت  األسرية بوسطة برنامج الجينوبرو، وبالتالي شعورهم

 .ى االستمرارعل



    

           مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية

 2018أكتوبر  45العدد 
 كلية الخدمة االجتماعية

                                                        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20 
 

الرموز والعالقات األسرية  لجينوبرو باللغة العربية ساعد االخصائيين االجتماعيين على معرفةتدعيم برنامج ا -

 دون الحاجة الى ترجمتها وبالتالي استخدامها بسهولة أثناء التطبيق العملي.لعاطفية المستخدمة في البرنامج او

معارف ساعد في اكتشاف نقاط القوة في ن لالخصائيين االجتماعييار بتقديم الدعم والتشجيع باستمر الباحثقيام  -

لألوامر المناسبة للرسم في بتوجيههم التطبيق أو أو  الشرحودعمها سواء في تعديل أسلوب  االخصائيين ومهارات

أو بأوامر بديلة )حيث أن من مميزات برنامج الجينوبرو القدرة على استخدام أكثر من طريقة لرسم  المناسب البرنامج

 .(األسرية أو العاطفية داخل األسرةنفس العالقة 

تجذب في الممارسة المهنية االلكترونية الخدمة االجتماعية االلكترونية واستخدام البرامج أشارت نتائج الدراسة أن  -

( إلى استخدامها ويرجع إلى ذلك إلى االخصائيين االجتماعيين المشاركين مالمختلفة )والتي منه الممارسينالعديد من 

باإلضافة الى البعد عن في لذتها  سينغم لالخصائيفي حد ذاتها تمثل متعة  استخدام البرامج االلكترونيةية أن عمل

   . الطرق التقليدية الروتينية

جنبية التي أثبتت فاعلية ولعل النتائج التي أسفرت عنها الدراسة تتفق إلي حد كبير مع العديد من نتائج الدراسات األ

وأهمية استخدام البرامج االلكترونية قي  تحسين األداء المهني لالخصائيين االجتماعيين في الجينوجراماستخدام 

ودراسة  ( Buter, 2008ودراسة )ودراسة  ( Altshuler, 1999دراسة )، مثل  المرسة المهنية كبرنامج الجينوبرو
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 الجانب المعرفي نحو برنامج الجينوبرو: أوال:
************************************** 

 غير موافق الى حد ما موافق العبـــــارة م
    لدي معرفة بالعالج األسري بشكل عام 1

    أعرف استراتيجيات وتكنيكات العالج األسري المختلفة 2
    لدي معرفة بالجينوجرام وماهيته 3
    أعرف الفرق بين الجينوجرام والخريطة األساسية لألسرة 4
    رسم الجينوجرام بالطريقة اليدوية كيفيةلدي معرفة عن  5
الجينوجرام أعلم ان هناك برامج في الحاسوب ترسم  6

 االلكترونية بالطريقة
   

    لدري معرفة عن برنامج الجينوبرو 7
    خدمة في الجينوبرواعرف الرموز المختلفة المست 8
    أعرف جميع األوامر الموجودة في برنامج الجينوبرو 9

تشخيص الحالة األسرية باستخدام  كيفيةلدي معرفة عن  10
 برنامج الجينوبو

   

    لدي معرفة بفوائد استخدام الجينوبرو 11

 الجانب المهاري نحو برنامج الجينوبرو ثانيَا:
 غير موافق ى حد ماال موافق العبـــــارة م
لدي القدرة على ادخال بيانات أي حالة أسرية عبر برنامج  1

 الجينوبرو
   

    أستطيع استخدام معالج األسرة التلقائي بسهولة 2
األسرية باستخدام برنامج من الصعب تشخيص الحالة  3

 روالجينوب
   

     الجينوبرو بيسرلدي قدرة على استخدام شريط أدوات  4
يمكنني وضع أي نوع من العالقات االجتماعية بين أي  5

طرفين في األسرة )يمكن استخدام شريط أدوات العالقات 
 االجتماعية(

   



    

           مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية

 2018أكتوبر  45العدد 
 كلية الخدمة االجتماعية

                                                        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

24 
 

تحويل حالة أسرية مكتوبة الى جينوجرام باستخدام  أستطيع 6
 الجينوبرو

   

أستطيع تطبيق جميع األوامر الموجودة شريط أدوات  7
 العالقات العاطفية

   

    جد صعوبة في اضافة الكيانات االجتماعية للجينوجرامأ 8
    نشر الجينوجرام على شبكة األنترنت 9
بشكل عام، لدي القدرة على رسم جينوجرام باستخدام  10

 برنامج الجينوبرو
   

 اتجاهات االخصائيين االجتماعيين نحو برنامج الجينوبرو: ثالثا:
***************************************************** 

 غير موافق الى حد ما موافق العبـــــارة م
    أقبل استخدام الجينوبرو في تشخيص حاالتي األسرية 1

أحب استخدام الجينوجرام عبر برنامج الجينوبرو عن  2
 الجينوجرام بالطريقة اليدوية

   

أرى أن الجينوبرو يساعد على ايجاد لغة مشتركة بين  3
 المهنيين أكثر من الطرق التقليدية الممارسين

   

    يساعدني الجينوبرو على زيادة خبراتي العملية 4
    أرى أن الجينوجرام يأخذ وقتا أطول من الطرق التقليدية 5
    أشجع زمالئي في العمل على استخدام الجينوبرو 6
أرى ضرورة تعميم استخدام الجينوبرو في الدوائر واللجان  7

 عامل مع حاالت أسريةالتي تت
   

أفضل استخدام أدوات التشخيص التقليدية في العالج  8
 األسري عن الجينوبرو

   

 


