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 تقرير القبفلة المتكبملة

  -مقــدمة : 
ةًاًمناًبأىميةًالقوافؿًاإلرشاديةًوماًيترتبًعليياًمفًاثرًايجابيًفيًتنميةًالمجتمعًفقدًتـًتنفيذًقافلػةًإرشػاديةًمػفً ليػإيمانًً

وذلػؾًيػوـًً–منوفيػةًً–جمعيةًتنميةًالمجتمعًالمحليًبقريةًىوريفًمر زًبر ةًالسػبعً االقتصادًالمنزليًوالمتجيةًإلى
ًً.ـ52/7/5027ًالثالثاءًالموافؽً

 -: دافــاأله
ً.ًاأللوافًفيًاالرتقاءًبالسلو ياتًالملبسيةًواالتصاؿًالفعاؿًبيفًأفرادًالمجتمعدورًً -
 تدريبًالعامليفًبطرؽًحفظًاألطعمةًالجيدًواالستفادةًمنياًفيًموسمياً.ً -

 الغذائيةً.مناقشةًبعضًالسلو ياتًالغذائيةًوالتيًتش ؿًأىـًالقواعدًالسلبيةًأوًاإليجابيةًللعاداتً -

ًإ سابًالعامليفًبالجمعيةًمعلوماتًعفً يفيةًتفادىًالمشا ؿًاألسريةًوالزوجيةً. -
 -المستهدفون :

ً.ًبالجمعيةًالعامالتًً-
ًًًًًديف.ًًالشبابًالمتردً–ورباتًاألسرًً-األخصائييفًً-

 -مكان القافلة ومدة التنفٌذ :
ًالثالثاءًالموافؽًً–منوفيةًً–جمعيةًتنميةًالمجتمعًالمحليًبقريةًىوريفًمر زًبر ةًالسبعًً- ًـًًًً.55/7/5107ًوذلؾًيـو
ًواحدً(ًمفًالساعةًالتاسعةًصباحاًحتىًً-  . ظيراًًًوالنصؼالواحدةً)يـو
  

 -المشاركٌن فً القافلة :أسماء السادة أعضاء هٌئة التدرٌس 
ًأستاذًوو يؿًال ليةًلشئوفًخدمةًالمجتمعًوتنميةًالبيئةً.ًًًًًًًًًًًًًالرحمفًشاىيفًًًًًًخالدًعلىًعبدً/.دأً-
ًً.ًمدرسًبقسـًالمالبسًوالنسيجًبال ليةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًد/ًس ينةًأميفًمحمودًالسيدًًًًًًًًًًًًًً-
 .مدرسًبقسـًاالقتصادًالمنزليًوالتربيةًبال ليةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًد/ًشريفًشمسًالديفًعبدًالقويًًًًًً-

 -المشاركٌن من جهات أخرى :أسماء 
 . فريق إدارة اإلعالم 

 ًفريق إدارة القوافل المتكاممة بالجامعة. 
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 كلية االقتصبد المنزلي األنشطة التي قبمت بهب   
 

 

    -:التي تم تنفيذهباألنشطة 
 -.: يفيةًتفادىًالمشا ؿًاألسريةًوالزوجيةًً-

تحليؿًالمش لةًوتحديدًًـوبيفًزوجؾًبعدً ؿًمشاجرةًتحدثًحتىًيتًتأمؿًومناقشةًبينؾؾًدائماًلحظةًاي وفًىنًأفيجبً
تجاىؿًالمضايقاتًًحاوليً–تثيرًالمش التًحتىًيم فًتجنبياًًالتيالمسبباتًًت تشفيًأفيجبًً–ًإليياًأدتًالتيًاألسباب
مضايقاتًتحدثًبينؾًًأيحتىًيصدًدائماًأماـًعينيؾًي وفًًالذيالمرجعًالحبًىوًًتجعلييفعلياًزوجؾًوافًًالتيالصغيرةً

ً.وذلؾًالفًالحبًيغفرًالذنوبًبدوفًعقابًً،ًوبينو
 .بين ماًتحدثًفًصراعاتًيم فًأًأيزوجؾًلياًالقدرةًعلىًتقليؿًحدةًًقوةًالتفاىـًبينؾًوبيفًأفًسيدتيًاعلمي -

ًً-بين ماً:ًواإلخالصاعمليًعلىًتجديدًروحًااللتزاـً
ً،بعضًالقراراتًًلوضعًاألولىي وفًذلؾًبمثابةًالخطوةًًأفالمش التًبين ماًحيثًيم فًًأسبابمفًتحليؿًً ديتتأًأفيجبً
ً.يم ن ـًبياًمنعًتلؾًالمش التًمفًالحدوثًفيماًبعدًالتي

ترديدىاًدائماًيم فًوجؾً،ًباستخداـً لماتًتؤيدًذلؾً،ًًووااللتزاـًبينؾًوبيفًًزًاإلخالصومفًىناًيم نؾًإعادةًشحفًبطاريةً

وتلؾًال لماتً.ًالمستقبؿًًفيمشاحناتًًمشابيةًًيظيورًأًأوينتجًعنةًمش لةًلمنعًحدوثياًًأفعندًظيورًمؤشرًيم فً

ًأو،ًتصرفاتًزوجؾًًفيالشؾًًيفتبدئفمثالًعندماًًمش لةً،ًيأعندًبدءًًوعيوًإلىتعيدً الًمن ماًًالتيً،تلعبًدورًالمنبياتً

ًأفيم فًً،ًقدًالحظتيياًعليوًالتيلبعضًالمالحظاتًًنتيجة،ًًحياتوًفيغيرؾًًامرأةودًوجًفيالتف يرًًإلىيذىبًذىنؾً

يعرؼًالخيانةً(ًال لماتًلياًوقعًًمخلصًالًإنساف ثيراًوىوًًيحبنيًأفًًيخوننيًزوجيًألنوًيم فًال)وتقوليف رؾًًتردعي

ًىاًعفًاقتناعً.قوىًعند

ًً-الحوارًوالتواصؿً:

 .علىًحؽًًبأنةًمقتنعًتماماحتىًوافً نتًغيرً،ًأحياناشريؾًبعضًالحؽًًأعط -

تتلمسًًأفوحاوؿً,ًانيضًعملياًمفًم انؾًالمقابؿًلو،ًواجلسًبقربوًمفًوجيةًنظرًشري ؾًًاألمورترىًًأفحاوؿً -
 يقؼًعليياً.ًالتيًاألرضية

 ىوًأيضا.ً،ًوربماًاعتذراليجـوبؿًي سرًحدةًًمنتصراًويجعلؾًخاسرا،ًلؾيجعًفاعتذارؾًالًأحيانا،اعتذرًلشري ؾً -

ًالخسارةًوالربحً,ًليسًمفًأمامؾًالذيالشخصًًأفًتذ رًدائما، - يوماًزوجياًًليسًعدوؾً,ًبؿًشري ؾً,ًوافًمفيـو
 .انتصارًللعالقةًوالزواجًً،ًفتسليمؾًلشري ؾًبحقو

 استمعًبجديةًلماًيقولو،ًوافً نتًغيرًمقتنعًبوً،ًفمجردًاالستماعًيخفؼًعنوً. -
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تتوقعوًًواطلبًمنةًبش ؿًمباشرًماً،منؾًامنحًشري ؾًماًيتوقعوًوينتظره1ًمطلوبًمنؾًىوًًالنفعؿًع سًما -
 أيضاً.منةًًوتريده

 ً-:ًإتباعياعامةًيفضؿًًأسس -

مفًالبدايةًتعرؼًعيوبًًفأنتً،الخصاـًقىًمفًالوقوعًفىًدائرةًالخالؼًاووؿًالنفسً"ًوقبوؿًشريؾًالحياةً"ًيقب -
 .ًوتعرؼً يؼًتتعامؿًمعياًاألخرًالطرؼ

يسجدًلبشرً,ًًأفًأحداًأمرتًأنىعليةًوسلـً)لوًنصبًعينيؾًحديثًالرسوؿًصلىًاهللًًالزوجةًعزيزتيدائماًًضعي -
الزوجًنصبًعينيؾًحديثًالرسوؿًال ريـًًعزيزيوضعًيا1ًًعليياً(ًأفًتسجدًلزوجياًمفًعظـًحقوًالزوجةًًألمرت

دائماً,ًوىذاً فيؿًبحؿًاىًًاميات ح(ًولي فًىذاًدستورًًألىلةخير ـًًوأناًألىلةصلىًاهللًوسلـً:ً)خير ـًخير ـً
السنةًالقرآفًًوًفإتباعيفتحًاهللًبين ماًبالحؽًعندًخالؼً,ًًأفحاجةًًر عتيوياًحبذاًمفًقضاءًصالةًخالؼًفوراً

 خيرًمنقذًمفًعواصؼًالحياةً.

 المشا ؿًاألسريةًوأفضؿًالطرؽًلتجنبياً: -

ً ثيرًمفًالمخرجاتًالسيئةًالتيًتفرزىاًالمشا ؿًفيًالبيوتً،ًوذلؾًفيًظؿًالضغطًالنفسيً أوًًواألسرينسمعًاليـو
ً،ًومفًالمسًلـًبوًأفًوجودًالمشا ؿًفيًالبيوتًأمرًالًيثيرًاالستغرابًأوًالتضجرً،ً االجتماعيًعليًوجوًالعمـو

يع سًذلؾً،ًفالًاألخرًًاألنفسريًت رىياً،ًوقدًت وفًالفًالنفسًالبشريةًمعرضةًللخطأً،ًولياًمواطفًتحبياًوأخ
وحبًالذاتًفيًبيتوًوبيفًأسرتوً..ًافًالمشا ؿًفيًالبيوتًىيًًاألنانيةسًحبينطالبًبالمستحيؿً،ًوالًيظؿًالمرءً

 ومفًأىمياًتجانبًاألسرةالعنؼًداخؿًًوًاألوجاعأـً

ةًللمش لةًعليؾًبالرؤيةًالموضوعيً-4ارًالًتطفئًالنارًبالنً-3الًتجادؿًوقتًحدوثًالمش لةًًً-5تغضبًًال -0
 أمسؾًعليؾًلسانؾً.....ًالخًً-5

ً-دورًالمالبسًفيًالوقايةًمفًاإلمراضً: -5
تلعبًالمالبسًدورًىامًاًفيًحياةًاألفرادًوبخاصةًالمرأةًبماًيمثلياًمفًحمايةًضدًالمؤثراتًالخارجيةًلإلمراضًالمختلفةًإليً

ًفيًاستخداماتي ًعرضوًلإلصابةًًاإفًالسلوؾًالخطأ ًويجعليا ًالدورًبصورًسلبيوًعليًصحتيا ًيع سًىذا ًقد ًاختيارىا أو
ًفيًالمالبسًىيًالتيًتسمحًبحريةً ًالعناصرًالتيًيجبًتوافرىا ًالدراساتًبافًأىـ باإلمراضًالمختلفة،ًحيثًتشيرًمعظـ

ًالطبيعيةًمفًالسحب ًلتؤدىًوظائفيا والحر ةًواالنقباضًواالنبساطًًحر ةًالعضالتًالتيًتحتاجًإلىًاتساعًورحابةًحوليا
وسيولةًسريافًالدورةًالدمويةًلضمافًالنموًالسليـً.ًعرضًلبعضًالمش التًالصحيةًالناتجةًعفًسوءًاستخداـًالمالبسً

ً-ومفًأىمياً:
ًسرطافًالثديًًً-3االلتياباتًالميبليةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً-5العقـًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً-0
ًالصداعً.ً-5ديةًًًًًًًًًًًًًًاإلمراضًالجلً-4

للمالبسًًةويبرزًدورًالمالبسًفيًاإلصابةًبيذهًاإلمراضًبتأثرً الًمفًالخامةًالمصنوعًمنياًالمالبسًوالخطوطًالتفصيلي
ً)التصميـً(ًف ؿًمنياًشروطًصحيةًيجبًمراعاتياًلتجنبًاإلصابةًبيذهًاإلمراضً.ً

ًً-ويم فًتلخصًأىـًالشروطًفيًالنقاطًاآلتية:
ًوتعمؿًعليً (0 ًالجلد ًتسدًمساـ الدورًًتعطيؿتجنبًالمالبسًالداخليةًالمصنوعًمفًاأللياؼًالصناعيةًحيثًأنيا

ًللجسـً.ًالطبيعي
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ًفاتحة (5 ًأو ًبيضاء ًالمالبسًالداخلية ًت وف ًأف ًحدوثًًيفضؿ ًإلي ًتؤدي ًقد ًال يميائية ًاألصباغ ًأف ًحيث اللوف
 الحساسيةًوااللتياباتًالجلديةً.

فيًاإلصابةًبالعقـً.ً–)الداخليةًًتجنبًالمالبسًالضيقة (3  الخارجيةً(ًحيثًتلعبًدورًمؤثراًً

ذاًتعذرًذلؾًيجبًاستخداـًبانداًمفًالقطفً.ًًاألقمشةيفضؿًفيًحالةًارتداءًغطاءًللرأسًأفًي وفًمفً (4  القطنيةًوا 

وًتمتصًالموجاتً(ًتجنبًاألحزمةًالضيقةًواال سسوراتًالمعدنيةًخاصةًعندًالتعامؿًمعًاألجيزةًاالل ترونيةًحيثًأن5
 وينع سًأثرىاًعليًالجسـً.ًةال يرومغناطيسي

 -فيماًيختصًبأسلوبًالعنايةًوالتنظيؼً:

ًمفًالتخلصًمفً ًللتأ د ًوشطؼًالمالبسًجيده ًاألسرة يجبًعزؿًمالبسًاألطفاؿًوالمراىقاتًعفًمالبسًباقيًأفراد
ًًً. ًبواقيًمسحوؽًالتنظيؼًتماماًً

ً
ً

ًًًًًًًًًً
ً

ًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
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 االنجازات : 

 -إعداد كتب إرشادي ٌتضمن :
ً.دورًالمالبسًفيًالوقايةًمفًاإلمراضًًً-ًًًً
ً.ًاأللوافًفيًاالرتقاءًبالسلو ياتًالملبسيةًواالتصاؿًالفعاؿًبيفًأفرادًالمجتمعدورًًً-ًًًً

 . يفيةًتفادىًالمشا ؿًاألسريةًوالزوجيةً -

 -التوصٌات :

 .اعمليًعلىًتجديدًروحًااللتزاـًواإلخالصًبين ماً -

فيًاإلصابةًبالعقـً.ً–تجنبًالمالبسًالضيقةً)الداخليةً -  الخارجيةً(ًحيثًتلعبًدورًمؤثراًً

ذاًتعذرًذلؾًيجبًاستخداـًبانداًمفًالقطفً.ًًاألقمشةحالةًارتداءًغطاءًللرأسًأفًي وفًمفًفىً -  القطنيةًوا 

يجبًعزؿًمالبسًاألطفاؿًوالمراىقاتًعفًمالبسًباقيًأفرادًاألسرةًوشطؼًالمالبسًجيدهًللتأ دًمفًالتخلصًمفً -
ًًًً.بواقيًمسحوؽًالتنظيؼًتماماًً

 الًيػػوجدًًالصعوبات :

 استمارة تقٌم األداء :
 إلى حد ما غٌر مالئم مالئم معناصر التقٌٌ

ًػػػػًػػػػً%200ًمدىًمالئمةًالتوقيتًلتقديـًالخدمة
 ػػػػ ػػػػ %200ًًمدىًاالستفادةًمفًالخدمة

 ػػػػ ػػػػ %200ًمستوىًالرضاًعفًالخدمة

 ػػػػ ػػػػً%200ًمستوىً فأهًمقدميًالخدمة

 %4 ػػػػ %96ًًمدىًمالئمةًالم افًلتقديـًالخدمة

 ػػػػ ػػػػ %200ًالخدمةًـمدىًتوافرًالتسييالتًلتقدي

 %5 ػػػػً%98ًًمستوىًاإلعدادًوالتنظيـ

 ػػػػ ػػػػ %200ًمدىًالحاجةًلت رارًتقديـًالخدمة

 ػػػػ ػػػػ %200ًمعدؿًاإلقباؿًعلىًالخدمة

 ػػػػ ػػػػ %200ًمدىًمناسبةًالوقتًالمستغرؽًللحصوؿًعلىًالخدمة

                                                                         

                      ليةـيل الكـوك               

 

   ة    لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئ

                                                                                                                              

   عميد الكلية                  خالد على عبد الرحمن  شاهٌن (                أ.د /)     
 

 )أ.د/ شرٌف صبري رجب مكاوي(                                                                                                           


