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ت الرعاية االجتماعية في تحقيق األمن األسري  مؤسسادراسة تقييمية لدور
 لأليتام الملتحقين بها   

  :ملخص البحث
هدف البحث الي تقييم دور مؤسسات الرعاية االجتماعية في تحقيق األمن االسري   

وذلك ألهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات الرعاية في تنشئة عدد . لأليتام الملتحقين بها
م العديد من الخدمات لهم سواء كانت خدمات صحية أو تعليمية او كبير من األطفال وتقدي

الي جانب ذلك نجد ايضا أهمية دور مؤسسات . غذائية او غير ذلك من الخدمات الهامة
الرعاية في خلق جو اسري لأليتام الملتحقين بها ولذلك من اجل جعلهم اشخاص صالحون 

 استبيان علي العاملين بمؤسسات الرعاية وبناء علي ذلك تم تطبيق استمارة. في المجتمع 
فعالية مؤسسات الرعاية االجتماعية في تحقيق األمن "االجتماعية بمحافظة الفيوم بعنوان 

دور مؤسسات الرعاية : المكونة من اربعة أبعاد فرعية وهي" االسري لأليتام الملتحقين بها
سات الرعاية االجتماعية في  دور مؤس-االجتماعية في توفير الخدمات األساسية لأليتام

 دور - دور مؤسسات الرعاية االجتماعية في توفير بيئة آمنه - توفير بيئة أسرية بديلة 
وتلك األبعاد مكونة من . مؤسسات الرعاية االجتماعية في توفير الخدمات للخارجين منها

ة االجتماعية  الي جانب عمل مقابلة مع األيتام الملتحقين بالمؤسسات الرعاي.عبارة ) ٥٩(
  .وذلك من أجل معرفة دور مؤسسات الرعاية االجتماعية في توفير األمن االسري لهم

 ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الكمي والكيفي في تحليل وتفسير نتائج 
وتوصل البحث الي مجموعة من النتائج كان أهمها بروز دور مؤسسات الرعاية , البحث 

  . ميع الخدمات االساسية لتحقيق األمن األسري لأليتام الملتحقين بهافي توفير ج
  االسري األمن – مؤسسات الرعاية االجتماعية :الكلمات المفتاحية

Summary;  
               The aim of the research is to evaluate the role of social 
welfare institutions in achieving family security for orphans enrolled in 
them. This is due to the importance of the role that care institutions 
play in raising a large number of children and providing them with 
many services, whether health, educational, food or other important 
services. 
 
In addition to that, we also find the importance of the role of care 
institutions in creating a family atmosphere for orphans who are 
enrolled in them, and therefore in order to make them good people in 
society. Accordingly, a questionnaire form was applied to workers in 
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social welfare institutions in Fayoum governorate entitled “The 
effectiveness of social care institutions in achieving family security for 
orphans enrolled in them” consisting of four sub-dimensions, namely: 
the role of social welfare institutions in providing basic services to 
orphans - the role of social welfare institutions in Providing an 
alternative family environment - the role of social care institutions in 
providing a safe environment - the role of social care institutions in 
providing services to those outside them. Those dimensions are made 
of (٥٩) phrases. In order to achieve the objectives of the study, the 
researcher used the quantitative and qualitative method in analyzing 
and interpreting the results of the research, and the research reached a 
set of results, the most important of which was the emergence of the 
role of care institutions in providing all basic services to achieve family 
security for orphans enrolled in them. In order to know the role of 
social welfare institutions in providing them with family safety. 
Keywords (Social Care Institutions - Family Security) 

  : مشكلة الدراسة: ثانيا
وهي مرحلة حاسمة ومهمة , تعتبر مرحلة الطفولة من أهم مراحل حياة اإلنسان 

  .ولهذا فإن من الضروري االهتمام بهذه المرحلة, في بناء شخصية الفرد 
 األطفال بشكل عام تعد برنامجا استثمارياً تنموياً يستهدف إعداد وإذا كانت رعاية

فإن تركيز الرعاية علي , الطاقات البشرية القادرة علي المساهمة في بناء المجتمع وتقدمة 
ذلك الن عدم االهتمام بهم يشكل عبًئا علي كاهل , من حرم من الرعاية األسرية تكون أكبر 

). ٢٢١ص.٢٠١٨,محمد( يهدد أمن المجتمع واستقراره إذ قد ينحرفون مما, المجتمع 
فالطفل عندما يتعرض للحرمان من الوالدين يعيش في جو اجتماعي غير مستقر ويتميز 

مما يؤدي ال سوء التكيف وقد تظهر عنده مظاهر السلوك الغير سوي , بالقلق والتوتر
ي نتائج سيئة علي الطفل وتشير العديد من الدراسات الي أن الحرمان من الوالدين يؤدي إل

حيث يحدث فيها تعطيل النمو الجسمي والذهني واالجتماعي الي جانب اضطراب النمو 
قد هدفت الي  )٢٠٠٢(وفي ضوء ذلك نجد أن دراسة محمد). ٢٠٠٢,اسحق(النفسي

. التخفيف من حدة المشكالت النفسية واالجتماعية التي تواجه االطفال مجهولي النسب
فاقد الرعاية االسرية العديد من المشكالت تشمل علي تأخر النمو بسبب ويواجه األطفال 

الي جانب قلة , سوء التغذية وايضا مشكالت سلوكية بسبب الحرمان من الجو االسري
  .Browne) (٢٠١٧,المهارات الحياتية وايضا العديد من المشاكل الصحية 
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تسعي الي رعاية ولذلك ظهرت العديد من مؤسسات الرعاية االجتماعية التي 
حيث تسعي هذه المؤسسات الي تقديم العديد من الخدمات المتنوعة . األطفال فاقد الوالدين 

هدفت الي التخفيف من ).١٩٩٤(لرعاية االطفال فاقد الوالدين حيث نجد ان  دراسة محمد
حدة المشكالت االجتماعية لألطفال المحرومين من الرعاية األسرية والملتحقين بمؤسسة 

  لرعاية االجتماعيةا
لذلك يجب علي مؤسسات الرعاية االجتماعية اعداد العديد من البرامج التي تساعد 
في الحد من المشكالت التي تواجه االطفال سوء كانت مشكالت نفسية او اجتماعية او 

الي أهمية الحد من المشكالت االجتماعية ) م٢٠٠١(حيث توصلت دراسة عوض. جسمية 
  .ل المودعين بالمؤسسات اإليوائيةوالنفسية لألطفا

من هنا كان من الضروري العمل علي تحسين نوعية الحياة لألطفال الملتحقين بمؤسسات 
حيث أكد علي ذلك دراسة . الرعاية االجتماعية الي جانب تهيئة ظروف اسرية بديلة

 علي أهمية المتطلبات الخاصة بتحسين نوعية الحياة لألطفال بمؤسسات)٢٠١٢(نرمضا
علي أهمية توفير ظروف اسرية )٢٠١٤(كما أكدت ايضا دراسة سعد. الرعاية االجتماعية

  .بديلة لألطفال الملتحقين بمؤسسات الرعاية االجتماعية
ومن هنا نجد ظهور العديد من مؤسسات الرعاية االجتماعية التي تهدف الي تقديم 

حيث نجد تنوع في الفئات  , ايةالعديد من الخدمات والبرامج واالنشطة لأليتام فاقدي الرع
العمرية الملتحقة بمؤسسات الرعاية االجتماعية مما يعطيها أهمية خاصة في تحقيق التعامل 

 علي ما سبق نجد توزيع ءوبنا. مع كل فئة عمرية وذلك من أجل تحقيق األمن االسري لهم
  -:الفئات العمرية في مجتمع الدراسة يتضح من خالل الجدول التالي 

يوضح توزيع اعداد األيتام داخل مؤسسات الرعاية االجتماعية محل ) ١(ل رقم جدو
  الدراسة

 عدد الرضع عدد البنات  عدد البنين 
 بنات بنين ثانوي اعدادي ابتدائي جامعة ثانوي اعدادي ابتدائي

 
١٠ ٢٠ ٣ ٩ ٣ ٢ ٩ ١٥ ١١ 

 ٣٠ ١٥ ٣٧ اجمالي

الرعاية االجتماعية في تحقيق  مؤسسات دور لذلك جاءت هذه الدراسة لمعرفة  
  .األمن األسري لأليتام الملتحقين بها
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  :أهمية الدراسة: ثالثاً
  :وتتحدد أهمية الدراسة فيما يلي 

  : األهمية العلمية للدراسة -أ
سوف تسهم هذه الدراسة في تكوين تصور واضح لدور مؤسسات الرعاية االجتماعية  - ١

  .قين بهافي تحقيق األمن االسري لأليتام الملتح
إثراء البناء المعرفي النظري لمهنة الخدمة االجتماعية في مجال مؤسسات الرعاية  - ٢

 .االجتماعية

نظرا لشيوع مفهوم مؤسسات الرعاية االجتماعية وتعدد مجال عملها فان الباحثة  - ٣
 . الملتحقين بها األيتامتسعي إلي تحديد دقيق لدور هذه المؤسسات في رعاية 

  :  المجتمعية األهمية العملية- ب
نظرا ألهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات الرعاية االجتماعية في تحقيق األمن  - ١

 .الدورلذلك جاءت هذه الدراسة لتقييم تلك . األسري لأليتام الملتحقين بها

تنبثق أهمية الدراسة الحالية من ضرورة التوصل إلي فهم أعمق للدور الذي تقوم به  - ٢
ة في تحقيق األمن األسري لأليتام الملتحقين بها وأساليب مؤسسات الرعاية االجتماعي

  .تفعيل هذا الدور
  : أهداف الدراسة: رابعاً

تقييم دور مؤسسات الرعاية (تهدف الدراسة الراهنة إلي تحقيق هدف رئيسي مؤداه  
وينبثق من هذا الهدف مجموعه ) االجتماعية في تحقيق األمن األسري لأليتام الملتحقين بها 

  :األهداف الفرعية وهيمن 
تحديد مدي فاعلية مؤسسات الرعاية االجتماعية في تشكيل بيئة آمنة لأليتام الملتحقين  - ١

  . بها
تحديد مدي فاعلية مؤسسات الرعاية االجتماعية في توفير بيئة أسرية بديلة لأليتام  - ٢

  .  الملتحقين بها
اجات األساسية لأليتام تحديد مدي فاعلية مؤسسات الرعاية االجتماعية توفير االحتي - ٣

  .الملتحقين بها
تحديد مدي فاعلية مؤسسات الرعاية االجتماعية على إدماج الخارجين منها في  - ٤

  .مجتمعاتهم المحلية
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     :تساؤالت الدراسة: خامساً
ما مدى قيام مؤسسات الرعاية : تنطلق الدراسة الراهنة من تساؤل رئيسي مؤداه

ويتفرع من هذا التساؤل ي لأليتام الملتحقين بها ؟ االجتماعية في تحقيق األمن األسر
  : الرئيسي عدة تساؤالت فرعية تمثلت فيما يلي 

  . ما مدي فاعلية مؤسسات الرعاية االجتماعية في تشكيل بيئة آمنة لأليتام الملتحقين بها - ١
  .  ين بهاما مدي فاعلية مؤسسات الرعاية االجتماعية في توفير بيئة أسرية بديلة لأليتام الملتحق - ٢
  .ما مدي فاعلية مؤسسات الرعاية االجتماعية توفير االحتياجات األساسية لأليتام الملتحقين بها - ٣
  . منها في مجتمعاتهم المحليةالخارجيينما مدي فاعلية مؤسسات الرعاية االجتماعية علي ادماج  - ٤

  : مفاهيم الدراسة: سادسا
  :ل ثالثة مفاهيم أساسيه وهييمكن طرح قضية البحث علي المستوي النظري من خال

  التقييم  مفهوم - أ
   مفهوم مؤسسات الرعاية االجتماعية-ب
  مفهوم األمن األسري -ج

  : وفيما يلي سوف يتم التطرق إلى كل مفهوم بالتوضيح
  :التقييم مفهوم -أ 

يعتبر التقييم من الضروريات الرئيسية لصانعي القرارات ومنفذي البرامج 
ال من مجاالت تقييم الخدمات التي تقدم والبرامج التي تنفذ حتي والمشروعات في أي مج

يمكن بطريقة علمية منهجية وموضوعية تحديد المعوقات التي وقفت أمام تحقيق أهداف 
البرامج والمشروعات وكذا الوقوف علي اإليجابيات التي حققتها حتي يمكن تدعيم هذه 

عبد .(إمكانيات المجتمعااليجابيات والوصول إلي احد األقصي من توظيف 
  )٢٧ص.٢٠٠٤,اللطيف

عملية قياس موضوعي للقيمة الفعلية -:ومن هنا يمكن لنا تعريف التقييم علي أنه
ألي عمل أو نشاط مقاساً بما يستخدم في أدائه من إمكانيات فكرية ومادية وبشرية وما 

) ١٦ص.٢٠٢٠,تاحعبد الف.(يحدث من تغييرات إنسانية وبما يحقق من نتائج واهداف مبتغاه
عملية اجتهادية لحساب القيمة المادية " ويعرف قاموس الخدمة االجتماعية التقييم علي أنه 

ويمثل التقييم أهمية في برامج الخدمة االجتماعية حيث يستخدم الثبات , أو تقدير لقيمة شئ
  )١٨٧ص.٢٠٠٨,السكري.(أحقية البرامج القائمة في أستمرار تمويلها
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يتأكد لدينا أن عملية التقييم يجب أن تكون عملية مستمرة وفي هذا علي هذا النحو 
الصدد سوف نشير الي مجموعة من التساؤالت التي يجب أن يستعين بها الباحث الذي يقوم 

  بتنفيذ البحث التقييمي وهي 
 .ما المشكلة أو المشكالت التي يقتضي أن يعمل المشروع علي حلها - ١

 .وفرها المشروعما الحاجة أو الحاجات التي سي - ٢

 .ما آثار المشروع علي الحصول علي الفرص االجتماعية في المجتمع - ٣

 .كيف ستوزع عوائد المشروع - ٤

ما القيم األساسية التي يعمل المشروع علي تدعيمها وما القيم التي يسعي الي  - ٥
 )٢٢٨ص.١٩٩٩,العمري.(تغيرها

  خطوات التقييم
 .يم التي وضع التقييم من أجلها وفيه يتم تحديد المفاه-:تحديد أغراض البرنامج - ١

عادة ما يحكم كل برنامج مشكلة أساسية - :تحليل المشكالت التي يواجها البرنامج - ٢
يتبعها مشكالت فرعية فبناء علي ذلك يمكن تصميم المقاييس التي بواسطتها يمكن 

 .تجنب المجهودات الخاطئة

يكون لدي المسئول فمن الضروري قبل القيام بالتقييم أن -:وصف وتقنين البرنامج - ٣
 .فكرة دقيقة عن البرنامج الذي سيتم تقويمة

وفيه تجمع البيانات وفقا لنوعية البرنامج ويتم استنباط المؤشرات : جمع البيانات  - ٤
 .عادة من تلك البيانات

يتم أختيار المستويات التي تقارن النتائج الفعلية بها ثم مقارنة -:إجراء المقارنات - ٥
 )٢٧٥ص.٢٠٠٤,عبد اللطيف.(المختارةالبيانات بالمستويات 

 أحد -:علي هذا النحو يتضمن تعريف التقييم في ضوء الدراسة الراهنه علي أنه
العمليات األساسية والمستمرة المرتبطة بممارسة نشاط مؤسسات الرعاية األجتماعية في 

مؤسسات والذي يستلزم مراجعة ما قامت به , تحقيق األمن االسري لأليتام الملتحقين بها 
, الرعاية من أنجازات الي ما كان مستهدف من جملة األهداف األساسية للمؤسسات الرعاية 

لذلك فإنه يعد وسيلة موضوعية تستهدف الكشف عن طبيعة تأثير نشاط مؤسسات الرعاية 
  .في الجوانب النفسية واالجتماعية لأليتام الملتحقين بها
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  -:قا لهذه الدراسة علي أنهوفي أطار ذلك يعرف التقييم أجرائياً وف
احد العمليات الفنية الدقيقة التي تستهدف الوقوف علي طبيعة نشاط مؤسسات  - ١

 .الرعاية االجتماعية وما اذا كان محقق لألهداف المرجوة أم ال

يستلزم التقييم توافر قدر من المعلومات المرتبطة والمتناسقة والتي تغطي كافة  - ٢
 .جتماعيةمراحل عمل مؤسسات الرعاية اال

يعتبر التقييم عملية وهدف يمكن من خالله تقدير القيمة االجتماعية واالقتصادية  - ٣
 .لنشاط عمل مؤسسات الرعاية االجتماعية

فالتقييم في هذه الدراسة يمثل تحديدا لمدي استفادة االيتام من أنشطة وبرامج  - ٤
 .مؤسسات الرعاية االجتماعية بما يحقق في النهاية األمن االسري لهم

  -:وتتحدد خطوات التقييم في هذه الدراسة فيما يلي
 تستخدم الباحثة في هذه الدراسة نموذج تحقبق الهدف - :تحديد نموذج التقييم - ١

 -:والذي يهدف الي الوقوف علي

 مدي وضوح أهداف مؤسسات الرعاية االجتماعية  -

 مدي ترابط وتكامل تلك األهداف  -
 مدي ترابط وتكامل تلك األهداف  -

  تلك األهداف وفهم العاملين بها ةتقبليمدي مس -

 .مدي إدراكهم للعالقة بين أعمالهم وتحقيق تلك األهداف -

  من حيث - :تحديد أهداف مؤسسات الرعاية االجتماعية - ٢
 .توفير االحتياجات األساسية لأليتام الملتحقين بها -

 .توفير االحتياجات االجتماعية لأليتام الملتحقين بها -

 .القتصادية لأليتام الملتحقين بهاتوفير االحتياجات ا -

  .توفير االحتياجات التعليمية لأليتام الملتحقين بها -
  .توفير االحتياجات النفسية لأليتام الملتحقين بها -

 تسعي الباحثه الي التعرف علي دور مؤسسات الرعاية - :تحديد أهداف التقييم - ٣
 .االجتماعية في تحقيق األمن األسري لأليتام الملتحقين بها

 -:الخطوات التنفيذية للتقييم - ٤
 .تحديد الجوانب المراد تقييمها في مؤسسات الرعاية االجتماعية -

 .تحديد األهداف العامة لمؤسسات الرعاية االجتماعية -

mailto::com.gmail@eg.jsswh


 
 
 

 

٢٣٨ 
 

  ٢٠٢٠  أكتوبر ١المجلد ٥٢ العدد  مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية 
 com.gmail@eg.jsswh:     بريد إليكترونيeg.ekb.journals.jsswh://https: الموقع االليكتروني

 .تحليل األهداف العامة الي أهداف اجرائية -

 .تصميم أدوات القياس -

 .جمع البيانات المتعلقة بتلك األهداف -

ويتم التقييم علي مستوي االدارة والعاملين بمؤسسات -:تحديد مستويات التقييم - ٥
 .الرعاية االجتماعية وااليتام الملتحقين بها

 حيث تنحصر في أربع محكات كانت بمثابة أهداف - :تحديد محكات التقييم - ٦
 -:للدراسة وهي 

 لأليتام آمنة بيئة تشكيل في االجتماعية الرعاية مؤسسات فاعلية مدي -
  . بها الملتحقين

 لأليتام بديلة أسرية بيئة توفير في االجتماعية الرعاية مؤسسات فاعلية مدي -
  .  بها الملتحقين

 لأليتام األساسية االحتياجات توفير االجتماعية الرعاية مؤسسات فاعلية مدي -
  .بها الملتحقين

 في منها الخارجين إدماج على االجتماعية الرعاية مؤسسات فاعلية مدي -
  .المحلية مجتمعاتهم

  مفهوم مؤسسات الرعاية االجتماعية : ب
تعرف مؤسسات الرعاية االجتماعية علي أنها مؤسسة اجتماعية للرعاية األسرية 

أو عدم وجود , " وفاة أحد الوالدين أو كليهما معاً" لأليتام الذين يواجهوا ظروف خاصة مثل 
ي القيام بواجباتها أو األطفال الذين ينتمون إلي أسر غير قادرة عل, من يقدم لهم الرعاية 

نتيجة لما تتعرض له من ظروف اقتصادية قاسية أو األطفال غير الشرعيين وهم األطفال 
 وتعرف أيضا علي )١١ص.٢٠١٢,راشد.(اللقطاء ممن يتعرضون لعدم تقبل المجتمع لهم

منشأة حكومية أو أهلية تقوم بإيواء األطفال المحرومين من الرعاية األسرية ومن  : أنها
وفقاً " أسر"ير بالذكر أن األطفال الذين يتم استيعابهم داخل المؤسسة يتم تصنيفهم داخل الجد

لسنهم وصفهم الدراسي في عنبر مستقل وتحت إشراف مجموعة عمل من األخصائيين 
كما تعرف مؤسسات الرعاية االجتماعية ). م١٩٩٤,الدسوقي.خضر(االجتماعين والنفسين

طفال المحرومين من الرعاية االسرية من الجنسين وذلك دور إليواء األ"أيضا علي أنها 
بسبب اليتم او تفكك األسرة والغرض منها هو تقديم أوجه الرعاية االجتماعية والتعليمية 

وزارة (والصحية والمهنية والترويحية لأليتام من الجنسين المحرومين من الرعاية األسرية
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عرف الباحثة مؤسسات الرعاية ومن خالل ما سبق ت)م٢٠١٨,التضامن االجتماعي
  -:االجتماعية اجرائياً في ضوء الدراسة الراهنة علي أنها

 .منشأة حكومية أو أهلية تقوم بايواء االيتام المحرومين من الرعاية االسرية -

تقوم تلك المؤسسات بتوفير الرعاية النفسية واالجتماعية واالقتصادية لأليتام  -
 .الملتحقين بها

 .ات بتوفير جو اسري الشعار االيتام باألمن االسريتقوم تلك المؤسس -

  .تقوم تلك المؤسسات بتوفير جميع االحتياجات االساسية واالقتصادية لأليتام -
    -:مفهوم األمن األسري: ج

كما يشير إلي , يشير األمن لغوياً إلي األمن والطمأنينة واألمنة وعدم الخوف 
  )٢٣ص,م٢٠٠٧أبو نصر (من الخوفشعور الفرد باالطمئنان والسالم والتحرر 

الهدوء من الطمأنينة والقدرة علي مواجهة :  علي أنه يعرف األمن اصطالحاً كما
 علي أنها األسرة تعرف بينما). ٩ص.م٢٠١٢,محمد (األحداث والطوارئ دون اضطراب

مؤسسة عالمية معروفة لدي الجميع لديها قيم وإجراءات معينة بشأن االحتياجات األساسية "
  (,٢٠١٥,Matthew) فرادهاأل

 الخلية األساسية للمجتمع وتتكون من -: أيضا علي أنهااألسرة عرفت كما
وعرفت أيضا ). ١٧٣ص.م٢٠١٩,فخار(أشخاص تجمع بينهم صلة الزوجية وصلة القرابة 

االسرة علي أنها جماعة أولية يرتبط أعضاؤها بصالت الدم والتبني أو الزواج الذي 
وحقوق والتزامات متبادلة وتولي مسئولية التنشئة االجتماعية , ترك يتضمن محل إقامة مش

  )٢٣ص.م٢٠١٣,محمد(لأليتام 
حماية األسرة من أي  -:علي أنهوفقا لهذه الدراسة  األمن األسري ويعرف أيضا

اعتداء علي حياة أفرادها وممتلكاتها من أي أخطار تهددها وأن يشعر أفراد األسرة 
م دور ومكانة في المجتمع ويمارسون كل حقوقهم السياسية فيكون له, باالطمئنان 
  )١٨٦ص.م٢٠١٦صالح (. واالقتصادية

شعور األيتام "-:وتعرف الباحثة األمن االسري في ضوء هذه الدراسة علي أنه
الملتحقين بمؤسسات الرعاية االجتماعية باألمن والطمانينة في ممارسة كافة حقوقهم في 

  .نة اجتماعيةالمجتمع مما يحقق لهم مكا
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  -:كما تعرف الباحثة األمن األسري أجرائياَ في ضوء هذه الدراسة علي أنه
 .شعور اليتيم باالحماية من أي اعتداء علي حياته -

شعور اليتيم بأن له دور هام في المجتمع وذلك من خالل شعوره باهميته  -
 .وتحقيق ذاته داخل المؤسسة

  .شعور اليتيم بانه بين اسرة طبيعية -
  -:اإلطار النظري للبحث : بعاً سا
  :أهمية األمن األسري لمؤسسات الرعاية االيوائية-١
يعمل علي الحفاظ علي األطفال الملتحقين بالمؤسسة من التفكك وسوء العالقات فيما   - أ 

لذا فهو ضرورة اجتماعية ومسئولية مشتركة بين المؤسسة واالطفال الملتحقين . بينهم
 .بها

فال واالدارة وايضا بين األطفال وبعضهم البعض إلي انهيار يؤدي التفكك بين االط  -ب 
 . القيم التقليديةوانهيارالقيم السائدة في المجتمع 

وتتبلور أهمية االمن لأليتام الملتحقين بالمؤسسات الرعاية بأنه يعد من ضروريات   -ج 
 علي وبناء. الحياة ومن دونه ال يستطيع اإلنسان أن يستثمر جهده وتفكيره في االبداع

ذلك يعد األمن قاعدة أساسية أو مقوم اساسي لألمن االجتماعي لذا فإن االهتمام بتوفير 
نوع من الجو األسري لأليتام الملتحقين بالمؤسسات الرعاية يؤدي الي االستقرار 

 )م٢٠١٩,مدان (.وشعورهم باألمن األسري الذي يؤدي في النهاية الي أمن المجتمع

 :من األسري في مؤسسات الرعاية اإليوائية المقومات االساسية لأل-٢
  :تنقسم المقومات االساسية لألمن االسري في مؤسسات الرعاية اإليوائية الي

 مقومات خارجية- مقومات داخلية                ب- أ 

 -:المقومات الداخلية - أ
  -:قيادة مؤسسات الرعاية االجتماعية -

وهذا المجتمع البد من وجود , الملتحقين بها تشكل مؤسسة الرعاية مجتمعاً صغيراً لأليتام 
 .قائد له واال سادت الفوضى والخلل

  : تكيف األطفال داخل مؤسسات الرعاية االجتماعية -
يعد تكيف األطفال داخل مؤسسة الرعاية االجتماعية من مقومات األمن األسري فتكيف 

  .ل مع المجتمع ككلاإلدارة ينعكس انعكاس ايجابي علي األطفال وتكيف هؤالء األطفا
  
 

mailto::com.gmail@eg.jsswh


 
 
 

 

٢٤١ 
 

  ٢٠٢٠  أكتوبر ١المجلد ٥٢ العدد  مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية 
 com.gmail@eg.jsswh:     بريد إليكترونيeg.ekb.journals.jsswh://https: الموقع االليكتروني

  :تربية األطفال تربية سليمة قائمة علي االنضباط -
فالبد أن تركز مؤسسات الرعاية االجتماعية علي غرس األسس والمبادئ وأخالقيات 

 .المجتمع وإن تكون العالقات قائمة علي احترام القوانين واألعراف واألخالق عموماً

 : تحقين بالمؤسسةتوفير االحتياجات األساسية لأليتام المل -
 .وتشمل علي الغذاء والملبس والسكن واألثاث واالدوات المنزلية األساسية

 : سيادة قيم العدل والمساواة -
فسيادة العدل والمساواة بين األطفال في مؤسسات الرعاية االجتماعية من أهم مقومات 

مما , بينهم البعض األمن األسري سواء من قبل اإلدارة تجاه األطفال وكذلك األطفال فيما 
يؤدي الي تحقيق االخاء والترابط والتماسك بين أفراد المؤسسة والحماية من الصراع 

 .والتفكك فيما بينهم

 : توفير الحماية لأليتام الملتحقين بمؤسسات الرعاية االجتماعية -
 – الصحية –الجسدية ( فالمؤسسة هي مسئولة عن توفير الحماية لأليتام من جميع النواحي 

 ).الخ ....- االقتصادية – النفسية –الوقائية 

 -:المقومات الخارجية   -  ب
  -:تتمثل هذه المقومات في البيئة الخارجية للمؤسسة وتشمل

  - :الوضع االقتصادي للمجتمع -
فكلما ارتفع المستوي االقتصادي للمجتمع ككل انعكس ذلك أيجاباً علي الحياة المعيشية 

 .الجتماعيةلأليتام في المؤسسات الرعاية ا

  :المشاركة والتفاعل بين المؤسسة في المجتمع -
لذلك البد من وجود . التفاعل االجتماعي عملية تربط بين مؤسسات الرعاية والمجتمع ككل 

 .دور فعال للمؤسسة في المجتمع وذلك من أجل الحفاظ علي الحياة االجتماعية واستقرارها

  -:االستقرار االجتماعية -
 األنماط االجتماعية والثقافية واستقرار الحياة االجتماعية اليومية دون أي ويقصد به استقرار

اضطرابات أو خلل وذلك من خالل توافر االحتياجات األساسية وتوافر سبل الحياة المعيشية 
 . الكريمة

  -:توافر الخدمات العامة -

جتمـاعي  من تعليم وصحة ووسائل النقل والمواصالت بما يحقق االسـتقرار النفـسي واال            
  )١٢٢ص.م٢٠١٩,محمود(لأليتام بالمؤسسات الرعاية االجتماعية 
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المبادئ التوجيهية لمؤسسات الرعاية االجتماعية لتحقيق األمن األسـري لأليتـام            -٣
 .الملتحقين بها

 .التدريب المؤسسي لمقدمي الرعاية البديلة إعادة  -أ 
لتحقين بمؤسـسات  العمل علي تطوير الخدمات المقدمة من قبل المجتمع لأليتام الم          -ب 

 .الرعاية االجتماعية

خلق جو أسري والعمل علي تطويره بما يحقق قدر من األمن األسـري لأليتـام                 -ج 
 .الملتحقين بمؤسسات الرعاية االجتماعية

العمل علي تقديم كافة الخدمات واالحتياجات لأليتام الملتحقين بمؤسسات الرعايـة             -د 
 .بما يحقق لهم قدر من الحماية االجتماعية

 -:رق تمويل الرعاية المؤسسية ط -٤
 .الجهات الحومية  - أ 

 .مقدمي الخدمات الخاصة  -ب 

  -:منظمات المجتمع المدني وتشمل علي  -ج 

 .           شركات خاصة-.                    منظمات دينية -
 (٢٠٠٩,Save the Children) .بعض أفراد المجتمع– -

  -:مشكالت األطفال الملتحقين بمؤسسات الرعاية االجتماعية -٥
توجد مجموعة من المشكالت النفسية التي يعاني منها األطفال الملتحقين بمؤسسات الرعاية            

  -:ومنها
  -:الصحي مشاكل صحية ناجمة عن اإلهمال  -  أ

 وتتمثل في وجود خدوش وكدمات وكسور ومشاكل في النمو ومشاكل واضـحة فـي إداء              
 .الخدمات الصحية والتمريض

  -: التعليمي المستوي انخفاض  - ب
 انعكاسهاك بوجود نسبة عالية من األمية التعليمية تسود أوساط العاملين مما ادي الي وذل

 .بوضوح علي األطفال

  -:األمن انعدام  - ت
حيث يتمثل في ضعف الحراسة الليلية وسهولة اختراق االسوار الخلفية وعدم انارة األسوار 

  )٦٠ص.م٢٠٠٨,فريد(وانعدام الرقابة االلكترونية
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  -:العدوان  - ث
  و سلوك يقوم به الطفل بقصد إحداث األذى باآلخرين سواء كان عدوناً لفظياً أو بدنياًوه
 :السرقة  - ج

وهي سلوك يعبر عن حاجة نفسية يؤديها الطفل ال ثبات الذات أو الحماية وقد تكون بدافع 
 .االشباع

 -:الكذب  - ح
وافتقاد هو صفة يكتسبها الطفل نتيجة تفاعله مع البيئة حيث يعبر عن الشعور بالخوف 

 .األمن والثقة في ذاته واآلخرين

 -:الوحدة النفسية  - خ
هي شعور الطفل بحالة نفسية تعوقه عن تحقيق أهدافه وحاجاته النفسية مما يجعله يعيش في 

  )م٢٠٠٩,خوج(صراع مع نفسه مما يؤدي الي االنعزال واالنسحاب عن اآلخرين
  -:منهجية البحث : ثامناً 

  : نوع الدراسة -١
نوع الدراسة يتحدد وفق الهدف الرئيسي لها فان هذه الدراسة تنتمي الي لما كان   

نمط الدراسات التقييمية التي تسعي الي تحديد القيمة الفعلية للتغيرات التي تصاحب الجهود 
  )٤٧ص.م٢٠٠٤,محمود( التي تبذل في النواحي التي تتعلق بالعمل

  :دة أسباب وهي هذا وقد تم تحديد نوع الدراسة علي أنها تقييميه لع
  يتسم موضوع الدراسة بأنه نابع من واقع امبريقي يسهل تقييمه وتحليلية  - ١
تهدف الدراسة الراهنة إلي تقييم وتفسير المتغيرات المتصلة بموضوع الدراسة إال  - ٢

دور مؤسسات الرعاية االجتماعية في تحقيق األمن األسري لأليتام الملتحقين " وهي 
 "بها 

لية إلي تقييم وتحليل الدور الذي تقوم به مؤسسات الرعاية تهدف الدراسة الحا - ٣
 .االجتماعية في تحقيق األمن األسري لأليتام الملتحقين بها
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  منهج المسح االجتماعي : المنهج المستخدم-٢
  :أدوات الدراسة  -٤

مطبق علي األيتام الملتحقين بالمؤسسات الرعاية محل الدراسة حيث -:دليل مقابلة  -  أ
وبلغ عددهم ,  األيتام في الفئات التي تلتحق بالتعليم الثانوي والجامعي تم اختيار

ويتضمن دليل المقابلة االجابة علي تساوالت الدراسة المتمثلة فيما ,  مفردة ١٤
 -:يلي

 لأليتام االساسية االحتياجات توفير علي االجتماعية الرعاية مؤسسات قدرة مدي -
  .بها الملحقين

 لأليتام بديلة أسرية بيئة توفير علي االجتماعية ايةالرع مؤسسات قدرة مدي -
  .بها الملحقين

 الملحقين لأليتام آمنه بيئة تشكيل علي االجتماعية الرعاية مؤسسات قدرة مدى -
  .بها

  .للخارجين الخدمات توفير علي االجتماعية الرعاية مؤسسات قدرة مدي -
عية في تحقيق األمـن    دور مؤسسات الرعاية االجتما   " بعنوان  : استمارة استبيان   - ب

   -:وتكونت االستبانة من محاور رئيسة وهي" األسري لأليتام الملتحقين بها 
   :البيانات األولية: أوالً
مدي قدرة مؤسسات الرعاية االجتماعية علي توفير االحتياجـات االساسـية لأليتـام             : ثانياً

  .الملحقين بها
 توفير بيئة أسرية بديلة لأليتام الملحقـين   مدي قدرة مؤسسات الرعاية االجتماعية علي     : ثالثاً

  .بها
  . قدرة مؤسسات الرعاية االجتماعية علي تشكيل بيئة آمنه لأليتام الملحقين بهاىمد :رابعاً

  . مدي قدرة مؤسسات الرعاية االجتماعية علي توفير الخدمات للخارجين-:خامساً
من البحث وتحاول اإلجابة واشتمل كل بعد على مجموعة من العبارات التي تقيس الهدف        

  . على تساؤالت الدراسة 
  :وقد مرت األداة بعدة مراحل منها 

 مرحلة اطالع الباحثة على األدبيات النظرية والمقاييس واألدوات التي تـشتمل علـى            - ١
  .أبعاد الدراسة الحالية والتي ساعدت الباحثة في وضع عبارات االستبيان 

 :يإجراء الثبات للمقياس وجاء كالتال -٢
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من أجـل   ) Consistency(استخدمت الباحثة معامل قياس التجانس الداخلي للمقاييس         -٣
فحص ثبات أداة الدراسة، وهذا النوع من الثبات يشير إلى قوة االرتباط بين الفقـرات               

كرونبـاخ  ( الباحثة طريقة    تفي أداة الدراسة، ومن أجل تقدير معامل التجانس استخدم        
وهذا يعـد معامـل   ) ٠,٩٢(األداة ألبعاد ) الفا(لثبات الكلي ، حيث أن  بلغ معامل ا  )ألفا

  . ثبات مرتفعاً ومناسباً ألغراض الدراسة الحالية
  يوضح قيمة نتائج اختبار الصدق الذاتي لألداة) ٢(جدول رقم 

عدد  االبعاد
 العبارات

قيمة 
قيمة معامل  الحالة االرتباط

 الحالة ألفا كرونباخ

فير مدى قدرة تو: البعد األول
 ثابت ٠٫٩١ صادق ٠٫٦٨ ١٧ االحتياجات االساسية

مدى قدرة توفير بيئة : البعد الثاني
 ثابت ٠٫٩٢ صادق ٠٫٨٤ ١٥ أسرية بديله

 ثابت ٠٫٩٠ صادق ٠٫٦١ ١٦ مدى قدرة تشكيل بيئة أمنة: البعد الثالث
مدى قدرة توفير الخدمات : البعد الرابع

للخاريجين منها بعد سن البلوغ او 
  للفتياتالزواج

 ثابت ٠٫٩٢ صادق ٠٫٨٧ ١١

 ثابت ٠٫٩٢   ٥٩ االستمارة  ككل

مدي قدرة مؤسـسات الرعايـة      (باستقراء الشكل السابق يتبين أن البعد الثاني والمتمثل في          
يأتي في الترتيب األول مـن      ) االجتماعية علي توفير بيئة أسرية بديلة لأليتام الملتحقين بها        

مـدي قـدرة    ( يليه البعد الثالث والمتمثل فـي       %) ٢،٩٥( النسبية حيث بلغت     حيث قوتها 
حيث بلغة القـوة    ) مؤسسات الرعاية االجتماعية علي تشكيل بيئة آمنه لأليتام الملتحقين بها         

مدي قدرة مؤسـسات الرعايـة   (  في الترتيب الثالث البعد االول      ويأتي%) ٦،٩٤(النسبية    
ويـأتي  %) ٤،٩٤(ياجات االساسية لأليتام الملتحقين بها بنسبة         االجتماعية علي توفير االحت   

مدي قدرة مؤسسات الرعاية االجتماعية علـي       (في الترتيب االخير البعد الرابع المتمثل في        
  %)١،٨٣(بنسبة  ) توفير الخدمات للخارجين منها

 مجاالت الدراسة -١
 _:وتتمثل في  -:المجال البشري للدراسة  - أ

 مفردة ممـن فـي مرحلـة        ١٤اية محل التطبيق وعددهم     األيتام بمؤسسات الرع   -
 .الثانوية والجامعة

  مفردة) ٣٦(العاملين في مؤسسات الرعاية االجتماعية بمركز الفيوم وعددهم   -
  -:حيث يتم توضيحه من خالل الجداول اآلتية
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  يوضح توزيع مجتمع الدراسة من حيث النوع) ٣(جدول رقم
 % ك النوع
  ١٦٫٦٧ ٦ ذكر
 ٨٣٫٣ ٣٠ انثي

 ١٠٠ ٣٦  اجمالي

وياتي في %) ٨٣,٣(يتضح من الجدول السابق أن فئة االناث تاتي في المرتبة االولي بنسبة 
وهذا يدل علي ان مهنة رعاية االيتام تتميز %) ١٦,٦٧(المرتبة الثانية فئة الذكور بنسبة 

  .بكونها مهنة نسائية 
  سنيوضح توزيع مجتمع الدراسة من حيث ال)  ٤(جدول رقم 

 % ك الســـــــــــــن
  ٢٢٫٢ ٨  سنه٣٠ إلي من ٢٠من 
 ٣٨٫٩ ١٤  سنه٤٠ إلي أقل من٣١من 
 ٣٠٫٦ ١١  سنه٥٠ إلي أقل من ٤١من 

 ٨٫٣ ٣  فأكثر٥١من
 ١٠٠ ٣٦ اإلجمالي

 أعلـى نـسبة   تبين من الجدول السابق توزيع عينة الدراسة طبقاً للفئات العمرية حيث كانت   
، %)٣٨,٩(والتي بلغـت  )  سنه٤٠ إلي أقل من٣١(لمن تقع أعمارهم في الفئة العمرية من       

بلغـت نـسبتهم    )  سـنه  ٥٠ إلي أقل مـن      ٤١(أما من تقع أعمارهم في الفئة العمرية من         
 ٢٠من  (يليه في المرتبة الثالثة من تتراوح أعمارهم        ,  جاءت في المرتبة الثانية     %)٣٠,٦(

 ٥١من( في المرتبة األخيرة من تترامح أعمارهم        وتأتي%) ٢٢,٢(بنسبة  ) سنه ٣٠إلي من   
  %) . ٨,٣(بنسبة ) فأكثر

  يوضح طبيعة العمل بالمؤسسة) ٥(جدول رقم 
 % ك طبيعة العمل بالمؤسسة م
 ١٣٫٩ ٥ أخصائى اجتماعى ١
 ٠ ٠ اخصائى نفسى ٢
 ٢٫٨ ١ مدير المؤسسة ٣
 ٦١٫١ ٢٢ موظف بالمؤسسة ٤
 ٢٢٫٢ ٨ مشرف ٥

 ١٠٠ ٣٦ االجمالي 

 يحتلـون المركـز األول بنـسبة        بالمؤسـسة  موظفباستقراء الجدول السابق يتبين لنا ان       
ويأتي فـي المرتبـة     %) ٢٢,٢(يليه في المركز الثاني مشرف المؤسسة بنسبة        %) ٦١,١(

ركز القبل االخير مـدير المؤسـسة       وياتي في الم  %)١٣,٩(الثالثة أخصائي اجتماعي بنسبة     
وهذا يـدل   %) ٠,٠(بينما ياتي في المركز االخير االخصائي النفسي بنسبة       %) ٢,٨(بنسبة  

  .علي عدم االهتمام بالجانب النفسي لدي االطفال الملتحقين بالمؤسسة
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  يوضح عدد سنوات الخبرة لعينة الدراسة) ٦(جدول رقم 
 % ك عدد سنوات الخبرة م
 ٣٣٫٣ ١٢ ر سنواتاقل من عش ١
 ٢٥ ٩  سنة١٥ إلى ١٠من  ٢
 ٣٠٫٦ ١١  سنة٢٠ إلى  ١٦من  ٣
 ٨٫٣ ٣  سنة٢٥ إلى ٢١من  ٤
 ٢٫٨ ١  قأكثر٢٦من ٥

 ١٠٠ ٣٦ االجمالي 

اقل (من العينة تتراوح مدة الخبرة لديهم %) ٣٣,٣(  تشير بيانات الجدول السابق أن نسبة 
بينما ) سنة٢٠ إلى  ١٦من (تتراوح مدة الخبرة لديهم ) ٣٠,٦(بينما نسبة )  سنواتمن عشر

%) ٢٥(بنسبة )  سنة١٥ إلى ١٠من (ياتي في الترتيب الثالث من تتراوح مدة الخبرة لديهم 
بنسبة )  سنة٢٥ إلى ٢١من (وعلي الجانب اآلخر تنخفض من تتراوح مدة الخبرة لديهم 

  ).٢,٨(بنسبة )  فأكثر٢٦(خير من تتراوح مدة الخبرة لديهم وياتي في المركز اال) ٨,٣(
  : المجال المكاني -  ب

  . مؤسسة الرعاية االجتماعية لاليتام بالحادقة -
  .بالفيوم 

  .دار عائشة حسانين لرعاية االيتام-
  ).م ٢٠٢٠/أغسطس ( مدة جمع البيانات الميدانية في شهر: المجال الزمني للدراسة-ج

  -:ج الدراسة الحالية نتائ: تاسعاً
  -:نتائج استمارة االستبيان المطبقة علي العاملين بمؤسسات الرعاية االجتماعية

النتائج المتعلقة بمدى قدرة مؤسسات الرعاية االجتماعية على توفير االحتياجات : أوالً
  : االساسية لأليتام الملحقين بها 

سسات الرعاية االجتماعيـة علـى   يوضح النتائج المتعلقة بمدى قدرة مؤ    ) ٧(جدول رقم   
  توفير االحتياجات االساسية لأليتام الملحقين بها                                

 العبارة م ال إلي حد ما نعم
 % ك % ك % ك

مجموع 
 األوزان

الوزن 
 المرجح

القوة 
 الترتيب النسبية

١ 

رامج   سة ب د بالمؤس يوج
وانشطة اجتماعية تناسب   

ة ا  اء   المرحل ة لألبن لعمري
  .المقيمين بالمؤسسة 

٦ ٩٥٫٤ ٣٤٫٣ ١٠٣ ٠ ٠ ١٣٫٩ ٥ ٨٦٫١ ٣١ 

٢ 

ي    سة عل ل المؤس تعم
ارات    ول ومه شاف مي اكت
ا  ال وتوجيهه االطف

  .لالستفادة منها

 م٦ ٩٥٫٤ ٣٤٫٣ ١٠٣ ٠ ٠ ١٣٫٩ ٥ ٨٦٫١ ٣١
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 العبارة م ال إلي حد ما نعم
 % ك % ك % ك

مجموع 
 األوزان

الوزن 
 المرجح

القوة 
 الترتيب النسبية

٣ 

المرور    سة ب وم المؤس تق
ي   دوري عل ومي وال الي
ا   ين به ال المقيم االطف

ال   ن س د م متهم والتأك
  .ونظافتهم

٤ ٩٧٫٢ ٣٥٫٠ ١٠٥ ٠ ٠ ٨٫٣ ٣ ٩١٫٧ ٣٣ 

٤ 
صين   سة بتح وم المؤس تق
راض    د االم ال ض االطف

  المعدية
 م٤ ٩٧٫٢ ٣٥٫٠ ١٠٥ ٠ ٠ ٨٫٣ ٣ ٩١٫٧ ٣٣

٥ 
ام    سة نظ د بالمؤس يوج
ال    اق االطف ق إللح مطب

  .بالمدارس
٢ ٩٩٫١ ٣٥٫٧ ١٠٧ ٠ ٠ ٢٫٨ ١ ٩٧٫٢ ٣٥ 

٦ 
ام    سة نظ د بالمؤس يوج

سربي  ل للمت ن  مفع ن م
  .التعليم 

١٠ ٨٢٫٤ ٢٩٫٧ ٨٩ ١٩٫٤ ٧ ١٣٫٩ ٥ ٦٦٫٧ ٢٤ 

٧ 
ام    سة نظ د بالمؤس يوج
ي    شف الطب ق للك مطب

  .الدوري لأليتام
٥ ٩٦٫٣ ٣٤٫٧ ١٠٤ ٢٫٨ ١ ٥٫٦ ٢ ٩١٫٧ ٣٣ 

٨ 

سة    ي المؤس وافر ف يت
ع    ل م ب للتعام طبي
ال    ات األطف احتياج
ي    شكل مهن صحية ب ال

  .سليم

٨ ٩١٫٧ ٣٣٫٠ ٩٩ ٢٫٨ ١ ١٩٫٤ ٧ ٧٧٫٨ ٢٨ 

٩ 

صي    صروف شخ د م يوج
ه    ي باحتياجات ل يف للطف
ن   شراء م ل ال ة مث الخاص

  .الكنتين

 م٤ ٩٧٫٢ ٣٥٫٠ ١٠٥ ٠ ٠ ٨٫٣ ٣ ٩١٫٧ ٣٣

١٠ 

الث   سة ث وفر المؤس ت
ة  سية كامل ات رئي وجب
ع   ي جمي وي عل تحت

  .العناصر المطلوبة للنمو

٣ ٩٨٫١ ٣٥٫٣ ١٠٦ ٠ ٠ ٥٫٦ ٢ ٩٤٫٤ ٣٤ 

١١ 
س    سة مالب وفر المؤس ت

صيف   بة لل شتاء مناس وال
  .والمالبس الداخلية

 م٢ ٩٩٫١ ٣٥٫٧ ١٠٧ ٠ ٠ ٢٫٨ ١ ٩٧٫٢ ٣٥

١٢ 

ي    سة عل ل المؤس تعم
ناعية    رامج ص وفير ب ت
بة   ام مناس ة لأليت تأهيلي

  .للمرحلة العمرية

١١ ٧٩٫٦ ٢٨٫٧ ٨٦ ٢٥ ٩ ١١٫١ ٤ ٦٣٫٩ ٢٣ 

١٣ 
دمات   سة خ د بالمؤس يوج
ات   شغل اوق ة ل ترفيهي

  .الفراغ عند االطفال
٧ ٩٢٫٦ ٣٣٫٣ ١٠٠ ٠ ٠ ٢٢٫٢ ٨ ٧٧٫٨ ٢٨ 

١٤ 

ي    سة عل ل المؤس تعم
اد    رص االعتم دعيم ف ت
تقاللية    نفس واالس ي ال عل

  .لدي االطفال

 م٥ ٩٦٫٣ ٣٤٫٧ ١٠٤ ٠ ٠ ١١٫١ ٤ ٨٨٫٩ ٣٢
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 العبارة م ال إلي حد ما نعم
 % ك % ك % ك

مجموع 
 األوزان

الوزن 
 المرجح

القوة 
 الترتيب النسبية

١٥ 
ي    سة عل ل المؤس تعم
ا      توفير أخصائي نفسي به

.  
١٥٩ ٨٨٫٠ ٣١٫٧ ٩٥ ٨٫٣ ٣ ١٩٫٤ ٧ ٧٢٫٢ ٢٦  

١٦ 
رامج   سة ب د بالمؤس توج

وازاع ال   ة ال ديني لتقوي
  .لدي الطفل

 م٢ ٩٩٫١ ٣٥٫٧ ١٠٧ ٠ ٠ ٢٫٨ ١ ٩٧٫٢ ٣٥

يوجد بالمؤسسة اخصائي     ١٧
 ١ ١٠٠٫٠ ٣٦٫٠ ١٠٨ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٠٠ ٣٦  .اجتماعي 

    ١٧٣٣  ٢١  ٦١  ٥٣٠ المجموع 
      ١٫٢  ٣٫٦  ٣١٫٢ المتوسط 
      ٣٫٤  ١٠٫٠  ٨٦٫٦ النسبة 
 ١٠١٫٩ المتوسط المرجح 
 ٩٤٫٤ القوة النسبية لليعد 

مدى قدرة مؤسـسات الرعايـة      إلى النتائج المرتبطة    ) ٦(تشير بيانات الجدول السابق رقم      
، حيث يتـضح أن هـذه       االجتماعية على توفير االحتياجات االساسية لأليتام الملتحقين بها         

والقوه النسبيه للبعـد    ) ١٠١٠٩(االستجابات تتوزع توزيعا إحصائياً وفق المتوسط المرجح        
ذلك ممكن التأكيد على ان هذا االستجابات تركز حول خيار الموافقـة علـى              ، وب )٪٩٤,٤(

فى حين من أجـابوا     ) ٪٨٦,٦(ومما يدل على ذلك أن نسبه من إجاب نعم بلغت           ,  المؤشر
  .اجابو ال) ٪٣,٤(الى نسبة ) ٪١٠,٠(إلى حد ما بلغت نسبه 

بية علـى النحـو     وقد جاء ترتيب عبارات هذا المؤشر ومن الوزن المرجح والقـوه النـس            
   -:التالى

فـي  " .يوجد بالمؤسسة اخصائي اجتمـاعي    "والتى مفادها   ) ١٧(جاءت العبارة رقم     - ١
وتـشير اسـتجابات   ). ٪١٠٠,٠(وقـوة نـسبية    ) ٣٦,٠(الترتيب األول بوزن مرجح     

  .المبحوثين إلى أن اهتمام مؤسسات الرعاية بتوفير اخصائي اجتماعي لأليتام 
 يوجد بالمؤسسة نظام مطبق إللحاق االطفـال        "التى مفادها   و) ٥(جاءت العبارة رقم     - ٢

تـوفر   "والتـي مفادهـا     ) ١١(في الترتيب الثاني وايضا العبـارة رقـم          " بالمدارس
الي جانب العبارة رقم    " المؤسسة مالبس مناسبة للصيف والشتاء والمالبس الداخلية      

فـي   " ديني لدي الطفل  توجد بالمؤسسة برامج لتقوية الوازاع ال     " والتي مفادها ) ١٦(
وتشير استجابات المبحوثين   ). ٪٩٩,١(وقوة نسبية   ) ٣٥,٧(نفس الترتيب بوزن مرجح     

إلى أن هناك أهتمام من جانب مؤسسات الرعاية االجتماعيـة فـي تـوفير الخـدمات         
التعليمية لأليتام الي جانب وجود البرامج الدينية لتقوية الوازع الديني الي جانب اهتمام             

  . بمالبس االطفال صيفاً وشتاءالمؤسسة
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توفر المؤسسة ثالث وجبات رئيسية كاملـة        "والتى مفادها   ) ١٠(جاءت العبارة رقم     - ٣
) ٣٥,٣(في الترتيب الثالث بوزن مرجح " .تحتوي علي جميع العناصر المطلوبة للنمو  

وتشير استجابات المبحوثين إلى أن المؤسـسة تـوفر لأليتـام           ). ٪٩٨,١(وقوة نسبية   
  .جبات االساسية في اليومالوا

تقوم المؤسسة بالمرور اليومي والدوري علي       "والتى مفادها   ) ٣(جاءت العبارة رقم     - ٤
في الترتيـب الرابـع وايـضا        " االطفال المقيمين بها والتأكد من سالمتهم ونظافتهم      

 تقوم المؤسسة بتحصين االطفال ضد االمراض المعدية       "والتي مفادها ) ٤(العبارة رقم   
يوجـد مـصروف شخـصي للطفـل يفـي           "والتي مفادها ) ٩(يجانب العبارة رقم    ال" 

بـوزن مـرجح   . في نفـس الترتيـب    " باحتياجاته الخاصة مثل الشراء من الكنتين    
وتشير استجابات المبحوثين إلى حرص المؤسسة علي       ). ٪٩٧,٢(وقوة نسبية   ) ٣٥,٠(

المعدية وتوفي المصروف   توفير االحتياجات األسسية لأليتام من رعاية ضد االمراض         
  .الشخصي لهم الي جانب االهتمام بسالمة ونظافة االطفال

يوجد بالمؤسسة نظام مطبـق للكـشف الطبـي          "والتي مفاها ) ٧(جاءت العبارة رقم     - ٥
تعمل المؤسسة علي تدعيم فرص      "والتي مفادها ) ١٤(والعبارة رقم   " الدوري لأليتام 

بـوزن  . فـي الترتيـب الخـامس    " الطفـال االعتماد علي النفس واالستقاللية لدي ا   
وهذا يـدل علـي اهتمـام مؤسـسات الرعايـة         %) ٩٦,٣(وقوة نسبية ) ٣٤,٧(مرجح

االجتماعية بتدعيم االعتماد علي النفس لدي االطفال الي جانب الكشف الدوري لأليتـام      
 .من اجل االهتمام بالجانب الصحي

رامج وانشطة اجتماعية تناسب  يوجد بالمؤسسة ب"والتي مفاها) ١(جاءت العبارة رقم  - ٦
تعمل " والتي مفادها) ٢(والعبارة رقم ." المرحلة العمرية لألبناء المقيمين بالمؤسسة 

فـي  " .المؤسسة علي اكتشاف ميول ومهارات االطفال وتوجيهها لالسـتفادة منهـا          
وهذا يدل علي انـه ان      %) ٩٥,٤(وقوة نسبية ) ٣٤,٣(بوزن مرجح . الترتيب السادس   

 أهتمام من جانب مؤسسات الرعاية االجتماعية علي أكتشاف ميول االطفـال     كان يوجد 
 .وايضا عمل انشطة وبرامج اجتماعية فانه ليس بالقدر الكاف

يوجد بالمؤسسة خدمات ترفيهية لشغل اوقـات  " والتي مفاها ) ١٣(جاءت العبارة رقم     - ٧
ـ ) ٣٣,٣(بـوزن مـرجح   . فـي الترتيـب الـسابع        ." .الفراغ عند االطفـال    وة وق

وهذا يدل علي انه ان كان يوجد أهتمام من جانب مؤسسات الرعايـة             %) ٩٢,٦(نسبية
  .االجتماعية علي ايجاد وسائل ترفيهية  فانه ليس بالقدر الكاف
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يتوافر في المؤسسة طبيب للتعامل مع احتياجات       " والتي مفاها ) ٨(جاءت العبارة رقم     - ٨
وقوة ) ٣٣,٠(بوزن مرجح . لثامن  في الترتيب ا   ." األطفال الصحية بشكل مهني سليم    

وهذا يدل علي ضعف األهتمـام مـن جانـب مؤسـسات الرعايـة              %) ٩١,٧(نسبية
  .االجتماعية علي توفير طبيب بالمؤسسة

تعمل المؤسسة علي توفير أخصائي نفسي بها       " والتي مفاها ) ١٥(جاءت العبارة رقم     - ٩
وهذا يـدل علـي    %) ٨٨,٠(وقوة نسبية ) ٣١,٧(بوزن مرجح . في الترتيب التاسع    ." .

  .عدم االهتمام بالجانب النفسي لأليتام الملتحقين بمؤسسات الرعاية
يوجد بالمؤسسة نظام مفعل للمتسربين من      " والتي مفاها ) ٦(جاءت العبارة رقم     -١٠

وهذا يـدل   %) ٨٢,٤(وقوة نسبية ) ٢٩,٧(بوزن مرجح . في الترتيب العاشر    " التعليم  
مؤسسات الرعاية االجتماعية بتـوفير نظـام       علي انه علي ضعف األهتمام من جانب        

 .للمتسربين من التعليم

تعمل المؤسـسة علـي تـوفير بـرامج          "والتي مفادها ) ١٢(جاءت العبارة رقم     -١١
بـوزن  . في الترتيب الحادي عشر " صناعية تأهيلية لأليتام مناسبة للمرحلة العمرية   

سـسات الرعايـة    وهذا يشير الي عدم اهتمام مؤ     ) ٧٩,٦(وقوة نسبية   )٢٨,٧(مرجح
 .االجتماعية بتوفير البرامج الصناعية التاهيلية المناسبة للمراحل العمرية

 من خالل العرض السابق يتبين أن هناك اهتمام من جانب مؤسسات الرعاية االجتماعيـة    
  حيث أكـدت علـي ذلـك دراسـة         الحتياجات االساسية لأليتام الملحقين بها    توفير ا  علي

 االحتياجات االساسية لألطفال االيتام بمؤسسات الرعايـة        علي اهمية سد  ) ٢٠٠١(عوض
االجتماعية وذلك من أجل التخفيف من حدة المشكالت التي تواجـه الطفـل اليتـيم فـي       

  .مؤسسات الرعاية
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قدرة مؤسسات الرعاية االجتماعية على توفير بيئة أسرية  النتائج المتعلقة بمدي -:ثانياً
  بديله لأليتام الملحقين بها

يوضح قدرة مؤسسات الرعاية االجتماعية على توفير بيئة أسرية بديله ) ٨(ول رقم جد
  لأليتام الملحقين بها

 العبارة م ال إلى حد ما نعم
 % ك % ك % ك

مجموع 
 األوزان

الوزن 
 المرجح

القوة 
 الترتيب النسبية

١ 

وم  تق
سة  المؤس
بتدعيم الصلة  
ال   ين االطف ب
ين  المقيم
ين  وب
املين  الع

  لمؤسسةبا

٣ ٩٧٫٢ ٣٥٫٠ ١٠٥ ٠ ٠ ٨٫٣ ٣ ٩١٫٧ ٣٣ 

٢ 

د  يوج
سة  بالمؤس
امج  برن
دعم    ق ل مطب
ارات  المه
ة   الحياتي

  لأليتام

٧ ٩٢٫٦ ٣٣٫٣ ١٠٠ ٠ ٠ ٢٢٫٢ ٨ ٧٧٫٨ ٢٨ 

٣ 
ة  د رعاي توج
ة    نفسية خاص
تقبال  الس
  االطفال الجدد

٥ ٩٥٫٤ ٣٤٫٣ ١٠٣ ٠ ٠ ١٣٫٩ ٥ ٨٦٫١ ٣١ 

٤ 

توجود رعاية  
سية  نف
ة  متكامل
ع  لجمي

ال اال طف
ودين  الموج

  بالمؤسسة

٤ ٩٦٫٣ ٣٤٫٧ ١٠٤ ٠ ٠ ١١٫١ ٤ ٨٨٫٩ ٣٢ 

٥ 
ة   د عناي توج
س  بمالب

  االطفال
٢ ٩٨٫١ ٣٥٫٣ ١٠٦ ٠ ٠ ٥٫٦ ٢ ٩٤٫٤ ٣٤ 

٦ 

د  يوج
سة  بالمؤس
ق  ام مطب نظ
عافات   لالس

  .االولية

٩ ٩٠٫٧ ٣٢٫٧ ٩٨ ٥٫٦ ٢ ١٦٫٧ ٦ ٧٧٫٨ ٢٨ 

٧ 

د  توج
سة  بالمؤس
ات  ممارس
ة   ة مفعل مهني
ام  لالهتم

ة بالنظ اف
صية  الشخ

  .لأليتام
  

 م٤ ٩٦٫٣ ٣٤٫٧ ١٠٤ ٠ ٠ ١١٫١ ٤ ٨٨٫٩ ٣٢

٨ 

د  يوج
سة  بالمؤس
حة    ة واض آلي
ع   ل م للتعام
شكالت   م

  .األطفال

 م٥ ٩٥٫٤ ٣٤٫٣ ١٠٣ ٠ ٠ ١٣٫٩ ٥ ٨٦٫١ ٣١

٩ 

د  يوج
سة  بالمؤس
ة  سياس
ة   مطبق
رام  الحت

٦ ٩٤٫٤ ٣٤٫٠ ١٠٢ ٠ ٠ ١٦٫٧ ٦ ٨٣٫٣ ٣٠ 
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 العبارة م ال إلى حد ما نعم
 % ك % ك % ك

مجموع 
 األوزان

الوزن 
 المرجح

القوة 
 الترتيب النسبية

صوصية   خ
  .األطفال 

١٠ 
د  يوج

سة  أم بالمؤس
  .بديلة لأليتام

 م٤ ٩٦٫٣ ٣٤٫٧ ١٠٤ ٠ ٠ ١١٫١ ٤ ٨٨٫٩ ٣٢

١١ 

دد   د ع يوج
ن   افي م ك
دمي   مق
ي  ة ف الرعاي
ي    المؤسسة ف
ار  رات النه فت

  .والليل

 م٩ ٩٠٫٧ ٣٢٫٧ ٩٨ ٥٫٦ ٢ ١٦٫٧ ٦ ٧٧٫٨ ٢٨

١٢ 

ي    ل عل العم
دعيم  ت
عالقات الحب   
ين  اء ب واالخ
ال  االطف
ي    ضهم ف وبع

  .المؤسسة

 م٣ ٩٧٫٢ ٣٥٫٠ ١٠٥ ٠ ٠ ٨٫٣ ٣ ٩١٫٧ ٣٣

١٣ 

ام    د اهتم يوج
ل  بعم
ات  الواجب
ية   المدرس
ع   ة م المنزلي

  .االطفال

 م٤ ٩٦٫٣ ٣٤٫٧ ١٠٤ ٠ ٠ ١١٫١ ٤ ٨٨٫٩ ٣٢

١٤ 
اء  د انتم يوج
اه    ام تج لأليت

  .مؤسساتهم
٨ ٩١٫٧ ٣٣٫٠ ٩٩ ٥٫٦ ٢ ١٣٫٩ ٥ ٨٠٫٦ ٢٩ 

١٥ 

ة  د فرص توج
ر   لتعبي
ن   ال ع االطف
اتهم  احتياج

  .بكل حرية

١ ٩٩٫١ ٣٥٫٧ ١٠٧  ٠ ٠ ٢٫٨ ١ ٩٧٫٢ ٣٥ 

    ١٥٤٢  ٦  ٦٦  ٤٦٨ المجموع 
      ٠٫٤  ٤٫٤  ٣١٫٢ المتوسط 
      ١٫١  ١٢٫٢  ٨٦٫٧ النسبة 

ط   المتوس
 ١٠٢٫٨ المرجح

سبية     القوة الن
 ٩٥٫٢ لليعد

مدى قدرة مؤسـسات    إلى النتائج المرتبطة ب   ) ٧(تشير بيانات الجدول السابق رقم      
، حيث يتضح أن هـذه      يئة أسرية بديله لأليتام الملحقين بها     الرعاية االجتماعية على توفير ب    

والقوه النسبية للبعـد    ) ١٠٢٠٨(االستجابات تتوزع توزيعا إحصائياً وفق المتوسط المرجح        
، وبذلك ممكن التأكيد على ان هذا االستجابات تركز حول خيار الموافقـة علـى               )٪٩٥,٢(

فى حين من أجابوا إلى ) ٪٨٦,٧( بلغت ومما يدل على ذلك أن نسبه من إجاب نعم       , المؤشر
  .أجابوا ال) ٪١,١(الى نسبة ) ٪١٢,٢(حد ما بلغت نسبه 

وقد جاء ترتيب عبارات هذا المؤشر ومن الوزن المرجح والقوه النـسبية علـى              
   -:النحو التالى
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توجد فرصة لتعبير االطفال عن احتياجـاتهم   "والتي مفادها  ) ١٥( جاءت العبارة رقم     -١
وتـشير  ). ٪٩٩,١(وقـوة نـسبية   ) ٣٥,٧( في الترتيب األول بوزن مرجح .ةبكل حري 

استجابات المبحوثين إلى اهتمام مؤسسات الرعاية االجتماعية بأعطاء قدر كاف لأليتـام            
  .للتعبير عن احتياجاتهم

فـي الترتيـب     " توجد عناية بمالبس االطفال    "والتى مفادها   ) ٥( جاءت العبارة رقم     -٢
وتشير استجابات المبحوثين إلى أن     ). ٪٩٨,١(وقوة نسبية   ) ٣٥,٣(رجح  الثاني بوزن م  

  .هناك أهتمام من قبل مؤسسات الرعاية االجتماعية بمالبس االطفال 
تقوم المؤسسة بتدعيم الصلة بـين االطفـال         "والتى مفادها   ) ١( جاءت العبارة رقم     -٣

والتي ) ١٢(يضا العبارة رقم    في الترتيب الثالث وا    " المقيمين وبين العاملين بالمؤسسة   
 العمل علي تدعيم عالقات الحب واالخاء بين االطفال وبعضهم في المؤسـسة        " مفادها  

وتشير استجابات المبحوثين إلى اهتمـام      ). ٪٩٧,٢(وقوة نسبية   ) ٣٥,٠(بوزن مرجح   "
مؤسسات الرعاية االجتماعية بتدعيم الصلة بين االطفال والعاملين وايضا بين االطفـال            

  .بعضهم في المؤسسةو
توجد رعاية نفسية متكاملة لجميـع االطفـال       "والتي مفادها   ) ٤( جاءت العبارة رقم     -٤

توجـد   "والتـي مفادهـا   ) ٧(في الترتيب الرابع والعبارة رقم  " الموجودين بالمؤسسة 
الـي جانـب   " بالمؤسسة ممارسات مهنية مفعلة لالهتمام بالنظافة الشخصية لأليتـام       

وايضا نجد في نفس    " يوجد بالمؤسسة أم بديلة لأليتام     "والتي مفادها   ) ١٠ (العبارة رقم 
يوجد اهتمـام بعمـل الواجبـات المدرسـية          "والتي مفادها ) ١٣(الترتيب العبارة رقم    
وتـشير اسـتجابات   ). ٪٩٦,٣(وقوة نسبية   ) ٣٤,٧(بوزن مرجح   " المنزلية مع االطفال  

طفال في جوانب متعددة سواء كانت رعايـة  المبحوثين إلى اهتمام مؤسسات الرعاية باأل     
  .نفسية او رعاية تعليمية او اهتمام بنظافة االطفال

توجد رعاية نفسية خاصة الستقبال االطفـال        "والتي مفادها   ) ٣( جاءت العبارة رقم     -٥
يوجد بالمؤسسة آلية  "والتي مفادها) ٨(في الترتيب الخامس وايضا العبارة رقم     " الجدد  

). ٪٩٥,٤(وقـوة نـسبية     ) ٣٤,٣( بوزن مرجح    "امل مع مشكالت األطفال   واضحة للتع 
وتشير استجابات المبحوثين إلى وجود اهتمام بالحالة النفسية لأليتام الجدد وايضا يوجـد            

  . تعامل صحيح مع مشكالت األطفال
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يوجد بالمؤسسة سياسـة مطبقـة الحتـرام         "والتي مفادها   ) ٩( جاءت العبارة رقم     -٦
). ٪٩٤,٤(وقوة نسبية   ) ٣٤,٠(في الترتيب السادس بوزن مرجح      " طفال  خصوصية األ 

وتشير استجابات المبحوثين إلى وجود قدر من الخصوصية لدي األطفال في مؤسـسات           
  .الرعاية االجتماعية

يوجد بالمؤسسة برنامج مطبق لدعم المهارات  "والتي مفادها  ) ٢( جاءت العبارة رقم     -٧
). ٪٩٢,٦(وقـوة نـسبية     ) ٣٣,٣(الترتيب السابع بوزن مـرجح      في   " الحياتية لأليتام 

وتشير استجابات المبحوثين إلى وجود ممارسات من جانب المؤسسة لتعلـيم األطفـال             
  .المهارات الحياتية

فـي   " يوجد انتماء لأليتام تجاه مؤسساتهم     "والتي مفادها   ) ١٤( جاءت العبارة رقم     -٨
وتشير استجابات المبحوثين   ). ٪٩١,٧(قوة نسبية   و) ٣٣,٠(الترتيب الثامن بوزن مرجح     

  .إلى أن انتماء األطفال تجاه مؤسساتهم ليس بالقدر الكاف 
 يوجد بالمؤسسة نظام مطبق لإلسعافات االولية "والتي مفادها ) ٦( جاءت العبارة رقم  -٩

وتـشير اسـتجابات    ). ٪٩٠,٧(وقوة نسبية   ) ٣٢,٧(في الترتيب التاسع بوزن مرجح      " 
حوثين إلى أن اهتمام المؤسسة باإلسعافات االولية ليس موجود بالدرجـة المطلوبـة             المب

  .توافرها
من خالل العرض السابق يتبين أن هناك اهتمام من جانب مؤسسات الرعايـة االجتماعيـة               

) ٢٠٠٢( حيث أكدت علي ذلك دراسة محمدحقين بهاتتوفير بيئة أسرية بديله لأليتام المل     ب
المشكالت النفسية واالجتماعية التي تواجه االطفال حتي يشعر الطفل    علي أهمية مواجهة    

  .أنه في بيئة أسرية طبيعية
مدى قدرة مؤسسات الرعاية االجتماعية على تشكيل بيئـة أمنـة      النتائج المتعلقة ب  : ثالثاً

  لأليتام الملحقين بها
بيئة أمنـة   والذي يوضح قدرة مؤسسات الرعاية االجتماعية على تشكيل         ) ٩(جدول رقم   

  لأليتام الملحقين بها
 العبارة م ال إلي حد ما نعم

 % ك % ك % ك
مجموع 
 األوزان

الوزن 
 المرجح

القوة 
 الترتيب النسبية

تتميز المؤسسة بمكان يسهل     ١
 ١ ١٠٠٫٠ ٣٦٫٠ ١٠٨ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٠٠ ٣٦  .الوصول اليه 

دة   ٢ ا بعي سة بأنه ز المؤس تتمي
 ٢ ٩٨٫١ ٣٥٫٣ ١٠٦ ٠ ٠ ٥٫٦ ٢ ٩٤٫٤ ٣٤  .عن مصادر الخطر

٣ 
اكن    سة أم د بالمؤس يوج

  .منفصلة للخدمات والمذاكرة 
  

٦ ٩٤٫٤ ٣٤٫٠ ١٠٢ ٢٫٨ ١ ١١٫١ ٤ ٨٦٫١ ٣١ 
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 العبارة م ال إلي حد ما نعم
 % ك % ك % ك

مجموع 
 األوزان

الوزن 
 المرجح

القوة 
 الترتيب النسبية

٤ 
ساحات    سة م د بالمؤس يوج
ستخدم     راض ت ددة االغ متع

  .لالنشطة 
٩ ٩١٫٧ ٣٣٫٠ ٩٩ ٠ ٠ ٢٥ ٩ ٧٥ ٢٧ 

وم      ٥ ي غرف الن عدد األطفال ف
 ٥ ٩٥٫٤ ٣٤٫٣ ١٠٣ ٠ ٠ ١٣٫٩ ٥ ٨٦٫١ ٣١  .يتناسب مع فئاتهم العمرية 

بة    ٦ زات المناس د التجهي توج
 م٦ ٩٤٫٤ ٣٤٫٠ ١٠٢ ٠ ٠ ١٦٫٧ ٦ ٨٣٫٣ ٣٠  .لأليتام في غرف النوم 

٧ 
ات    ات أو لوح د عالم توج
تخدامات   ح اس ادية توض إرش

  .األماكن المختلفة لأليتام
١١ ٨٥٫٢ ٣٠٫٧ ٩٢ ١٦٫٧ ٦ ١١٫١ ٤ ٧٢٫٢ ٢٦ 

اث  ٨ ات وأث د مفروش يوج
 ٨ ٩٢٫٦ ٣٣٫٣ ١٠٠ ٠ ٠ ٢٢٫٢ ٨ ٧٧٫٨ ٢٨  .في المؤسسة مناسب 

ام     ٩ سة نظ ي المؤس د ف يوج
 ٧ ٩٣٫٥ ٣٣٫٧ ١٠١ ٥٫٦ ٢ ٨٫٣ ٣ ٨٦٫١ ٣١  .غذائي صحي متكامل 

١٠ 
ه       يوجد بالمؤسسة أدوات آمن
لحفظ الطعام بطريقة صحيحة  

.  
١٠ ٩٠٫٧ ٣٢٫٧ ٩٨ ٥٫٦ ٢ ١٦٫٧ ٦ ٧٧٫٨ ٢٨ 

١١ 
ديم    تحرص المؤسسة علي تق

ات ا  ي  الوجب ام ف ة لأليت لغذائي
  .مواعيد ثابته

 م٢ ٩٨٫١ ٣٥٫٣ ١٠٦ ٠ ٠ ٥٫٦ ٢ ٩٤٫٤ ٣٤

١٢ 
دد   سة ع د بالمؤس يوج
حمامات مناسبة لعدد االطفال    

  .والعاملين
٤ ٩٦٫٣ ٣٤٫٧ ١٠٤ ٠ ٠ ١١٫١ ٤ ٨٨٫٩ ٣٢  

ر    ١٣ ات عناص وافر بالحمام تت
 ٣ ٩٧٫٢ ٣٥٫٠ ١٠٥ ٠ ٠ ٨٫٣ ٣ ٩١٫٧ ٣٣  .األمن واألمن 

١٤ 
وافر بالمؤس  صر يت سة عن

ن    ال م ال االطف المة انتق س
  .والي المؤسسة 

 م٣ ٩٧٫٢ ٣٥٫٠ ١٠٥ ٠ ٠ ٨٫٣ ٣ ٩١٫٧ ٣٣

ام   ١٥ ه لأليت اب آمن د الع توج
 م٨ ٩٢٫٦ ٣٣٫٣ ١٠٠ ٠ ٠ ٢٢٫٢ ٨ ٧٧٫٨ ٢٨  .بالمؤسسة 

زات  ١٦ سة التجهي د بالمؤس توج
 م٥ ٩٥٫٤ ٣٤٫٣ ١٠٣ ٠ ٠ ١٣٫٩ ٥ ٨٦٫١ ٣١  .المناسبة في غرفة المعيشة 

    ١٦٣٤  ١١  ٧٢  ٤٩٣ عالمجمو 
      ٠٫٧  ٤٫٥  ٣٠٫٨ المتوسط 
      ١٫٩  ١٢٫٥  ٨٥٫٦ النسبة 
 ١٠٢٫١ المتوسط المرجح 

 ٩٤٫٦ القوة النسبية لليعد 

مدى قدرة مؤسـسات الرعايـة      إلى النتائج المرتبطة    ) ٨(تشير بيانات الجدول السابق رقم      
 ، حيث يتضح أن هـذه االسـتجابات         حقين بها  المل لأليتاماالجتماعية على تشكيل بيئة أمنة      

، )٪٩٤,٦( للبعـد    النـسبية والقوه  ) ١٠٢,١(تتوزع توزيعا إحصائياً وفق المتوسط المرجح       
ومما ,  وبذلك ممكن التأكيد على ان هذا االستجابات تركز حول خيار الموافقة على المؤشر            

ابوا إلى حد ما بلغـت   حين من أجفي) ٪٨٥,٦(يدل على ذلك أن نسبه من إجاب نعم بلغت       
  . الاأجابو) ٪١,٩(الى نسبة ) ٪١٢,٥(نسبه 
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وقد جاء ترتيب عبارات هذا المؤشر ومن الوزن المرجح والقوه النـسبية علـى              
   -:التاليالنحو 

" تتميز المؤسسة بمكان يسهل الوصول اليـه         " مفادها   والتي) ١( جاءت العبارة رقم     -١
وتـشير اسـتجابات    ). ٪١٠٠,٠(وقوة نسبية   ) ٣٦,٠(في الترتيب األول بوزن مرجح      

  .المبحوثين إلى أن مؤسسات الرعاية في مكان يسهل الوصل اليه
تتميز المؤسسة بأنها بعيدة عن مصادر الخطر        " مفادها   والتي) ٢( جاءت العبارة رقم     -٢

تحـرص   "والتي مفادها ) ١١(في الترتيب الثاني وايضا في نفس الترتيب العبارة رقم          " 
) ٣٥,٣(بوزن مرجح   " ة علي تقديم الوجبات الغذائية لأليتام في مواعيد ثابته        المؤسس

وتشير استجابات المبحوثين إلى ان مؤسسات الرعاية االجتماعية        ). ٪٩٨,١(وقوة نسبية   
  .الي جانب تحديد مواعيد ثابته للوجبات الغذائية, بعيدة عن مصادر الخطر

في " تتوافر بالحمامات عناصر األمن واألمن       " مفادها   والتي) ١٣( جاءت العبارة رقم     -٣
يتوافر بالمؤسسة عنـصر سـالمة       "والتي مفادها   ) ١٤(الترتيب الثالث والعبارة رقم     

). ٪٩٧,٢(وقـوة نـسبية     ) ٣٥,٠(بوزن مرجح    " انتقال االطفال من والي المؤسسة      
اثنـاء  وتشير استجابات المبحوثين إلى توافر عنصر االمن سواء داخـل الحمامـات او         

  .انتقال االطفال من والي المدرسة
يوجد بالمؤسسة عدد حمامات مناسبة لعـدد        " مفادها   والتي) ١٢( جاءت العبارة رقم     -٤

). ٪٩٦,٣(وقـوة نـسبية   ) ٣٤,٧(في الترتيب الرابع بوزن مرجح       " االطفال والعاملين 
طفـال  وتشير استجابات المبحوثين إلى توافر عدد مناسب من الحمامات مـع عـدد اال             

  .بالمؤسسة
عدد األطفال في غرف النوم يتناسب مع فئاتهم         " مفادها   والتي) ٥( جاءت العبارة رقم     -٥

" والتي مفادها ) ١٦(في الترتيب الخامس وايضا في نفس الترتيب العبارة رقم          " العمرية  
وقوة ) ٣٤,٣(بوزن مرجح   " توجد بالمؤسسة التجهيزات المناسبة في غرفة المعيشة        

 لأليتـام وتشير استجابات المبحوثين إلى توافر غرف متنوعة ومناسبة         ). ٪٩٥,٤(نسبية  
  .الي جانب وجود غرف معيشية مجهزة لأليتام الملتحقين بالمؤسسة

يوجد بالمؤسسة أمـاكن منفـصلة للخـدمات         " مفادها   والتي) ٣( جاءت العبارة رقم     -٦
 "والتي مفادها ) ٦(لعبارة رقم   في الترتيب السادس وايضا في نفس الترتيب ا       " والمذاكرة  

وقوة نـسبية   ) ٣٤,٠(بوزن مرجح   "توجد التجهيزات المناسبة لأليتام في غرف النوم        
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 التجهيـزات  بإعدادوتشير استجابات المبحوثين إلى اهتمام مؤسسات الرعاية     ). ٪٩٤,٤(
  .المناسبة للمذاكرة والنوم لأليتام الملتحقين بها

" يوجد في المؤسسة نظام غذائي صحي متكامل  " مفادها يوالت) ٩( جاءت العبارة رقم -٧
وتـشير اسـتجابات    ). ٪٩٣,٥(وقوة نـسبية    ) ٣٣,٧(في الترتيب السابع بوزن مرجح      

  .المبحوثين إلى وجود نظام غذائي مناسب بمؤسسات الرعاية االجتماعية
" سسة  يوجد مفروشات وأثاث مناسب في المؤ      " مفادها   والتي) ٨( جاءت العبارة رقم     -٨

توجد العاب   "والتي مفادها ) ١٥(في الترتيب الثامن وايضا في نفس الترتيب العبارة رقم          
وتشير استجابات  ). ٪٩٢,٦(وقوة نسبية   ) ٣٣,٣( بوزن مرجح    آمنه لأليتام بالمؤسسة    

المبحوثين إلى اهتمام مؤسسات الرعاية االجتماعية بتجهيز المؤسسة تجهيـز مناسـب            
  .اللمعيشة والترفيه ايض

يوجد بالمؤسسة مساحات متعددة االغراض  " مفادها والتي) ٤( جاءت العبارة رقم - ٩
). ٪٩١,٧(وقوة نسبية ) ٣٣,٠(في الترتيب التاسع بوزن مرجح "  لألنشطةتستخدم 

  .وتشير استجابات المبحوثين إلى وجود قاعات لممارسة االنشطة
مؤسسة أدوات آمنه لحفظ الطعام يوجد بال " مفادها والتي) ١٠( جاءت العبارة رقم -١٠

). ٪٩٠,٧(وقوة نسبية ) ٣٢,٧(في الترتيب العاشر بوزن مرجح " بطريقة صحيحة 
  .وتشير استجابات المبحوثين إلى وجود ادوات حفظ الطعام بالمؤسسة

توجد عالمات أو لوحات إرشادية توضح  " مفادها والتي) ٧(جاءت العبارة رقم  -١١
) ٣٠,٧(في الترتيب الحادي عشر بوزن مرجح  " تلفة لأليتاماستخدامات األماكن المخ

 تواللوحاوتشير استجابات المبحوثين إلى وجود العالمات ). ٪٨٥,٢(وقوة نسبية 
  .االرشادية ولكن ليس بالقدر الكاف بالمؤسسة

ومن خالل العرض السابق يتبين ان هناك اهتمام من جانب مؤسسات الرعاية 
علي أن ) ٢٠١٤(يئة أسرية آمنه وهذا ما اكدت علية دراسة سعداالجتماعية علي توفير ب

هناك أهمية بالغة لتوفير بيئة أسرية بديلة لأليتام الملتحقين بمؤسسات الرعاية 
  االجتماعية
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النتائج المتعلقة بمدى قدرة مؤسسات الرعاية االجتماعية على توفير الخدمات : رابعاً
  واج للفتيات منها بعد سن البلوغ او الزللخارجين

والذي يوضح قدرة مؤسسات الرعاية االجتماعية على توفير الخدمات ) ١٠(جدول رقم 
   منها بعد سن البلوغ او الزواج للفتياتللخارجين

 العبارة م ال إلي حد ما نعم
 % ك % ك % ك

مجموع 
 األوزان

الوزن 
 المرجح

القوة 
 الترتيب النسبية

رامج     ١ سة ب د بالمؤس توج
 ٥ ٨٠٫٦ ٢٩٫٠ ٨٧ ١٩٫٤ ٧ ١٩٫٤ ٧ ٦١٫١ ٢٢  . الخريجين منهالرعاية

٢ 
رامج   سة ب ي المؤس د ف توج
ي  ال ف ارات االطف ة مه لتنمي
رين     ع اآلخ ل م ن التعام ف

  .داخل المؤسسة وخارجها 
١ ٩٥٫٤ ٣٤٫٣ ١٠٣ ٠ ٠ ١٣٫٩ ٥ ٨٦٫١ ٣١ 

٣ 
ال   راك االطف ي اش ل عل العم
بات   ة المناس ي كاف ف

  .االجتماعية 
٢ ٩٢٫٦ ٣٣٫٣ ١٠٠ ٠ ٠ ٢٢٫٢ ٨ ٧٧٫٨ ٢٨ 

ان    ٤ سة مك د بالمؤس يوج
 ٨ ٧٥٫٩ ٢٧٫٣ ٨٢ ٢٥ ٩ ٢٢٫٢ ٨ ٥٢٫٨ ١٩  .مستقل للرعاية الالحقة 

٥ 

ة    سة الفرص وفر المؤس ت
ئون    ي ادارة ش شباب ف لل
سم   ة بق اتهم الخاص حي
زام      ع االلت الرعاية الالحقة م
سة    بشروط وتعليمات المؤس

.  

 م٥ ٨٠٫٦ ٢٩٫٠ ٨٧ ١٦٫٧ ٦ ٢٥ ٩ ٥٨٫٣ ٢١

٦ 
ديم   سة بتق وم المؤس تق
شباب    ة لل ساعدات المادي الم

  .الذين تخرجوا منها
٧ ٧٧٫٨ ٢٨٫٠ ٨٤ ٢٢٫٢ ٨ ٢٢٫٢ ٨ ٥٥٫٦ ٢٠ 

٧ 

ة      ي إتاح سة عل ل المؤس تعم
ريجين     شباب الخ رص لل الف
في المشاركة في المناسبات   
ال   ع االطف ة م المختلف

  .الملحقين

٤ ٨١٫٥ ٢٩٫٣ ٨٨ ٢٢٫٢ ٨ ١١٫١ ٤ ٦٦٫٧ ٢٤ 

٨ 
سة   ل المؤس ة   تعم ي إتاح  عل

ريجين     شباب الخ رص لل الف
  .بزيارة المؤسسة

 م١ ٩٥٫٤ ٣٤٫٣ ١٠٣ ٢٫٨ ١ ٨٫٣ ٣ ٨٨٫٩ ٣٢

٩ 

ة   سة خدم وفر المؤس ت
ي    اث الالت تقبال االن اس
ي    سة ف ن المؤس رجن م تخ
روف    دوث ظ ة ح حال

  .اجتماعية مثل الطالق 

٦ ٧٨٫٧ ٢٨٫٣ ٨٥ ٢٧٫٨ ١٠ ٨٫٣ ٣ ٦٣٫٩ ٢٣ 

١٠ 
ة   سة خدم وفر المؤس ت

تقبال الخ ذكور اس ريجين ال
روف   هم لظ ة تعرض ي حال ف

  .صعبة 
٩ ٧١٫٣ ٢٥٫٧ ٧٧ ٢٧٫٨ ١٠ ٣٠٫٦ ١١ ٤١٫٧ ١٥ 

ديم   ١١ ي تق سة ال سعي المؤس ت
 ٣ ٨٤٫٣ ٣٠٫٣ ٩١ ١٣٫٩ ٥ ١٩٫٤ ٧ ٦٦٫٧ ٢٤  .المشورة للخريجين

    ٩٨٧  ٦٤  ٧٣  ٢٥٩ المجموع 
      ٥٫٨  ٦٫٦  ٢٣٫٥ المتوسط 
      ١٧٫٣  ١٩٫٨  ٧٠٫٢ النسبة 
 ٨٩٫٧ لمتوسط المرجحا 

 ٨٣٫١ القوة النسبية لليعد 
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مدى قدرة مؤسـسات الرعايـة      إلى النتائج المرتبطة    ) ٩(تشير بيانات الجدول السابق رقم      
، حيـث    منها بعد سن البلوغ او الزواج للفتيـات        للخارجيناالجتماعية على توفير الخدمات     

والقـوه  ) ٨٩,٧(لمتوسط المـرجح  يتضح أن هذه االستجابات تتوزع توزيعا إحصائياً وفق ا 
، وبذلك ممكن التأكيد على ان هذا االستجابات تركز حـول خيـار             )٪٨٣,١( للبعد   النسبية

 حين في) ٪٧٠,٢(ومما يدل على ذلك أن نسبه من إجاب نعم بلغت          ,  الموافقة على المؤشر  
اء ترتيـب  وقد ج . الاأجابو) ٪١٧,٣(الى نسبة ) ٪١٩,٨(من أجابوا إلى حد ما بلغت نسبه     

   -:التاليعبارات هذا المؤشر ومن الوزن المرجح والقوه النسبية على النحو 
توجد في المؤسسة بـرامج لتنميـة مهـارات      " مفادها   والتي) ٢( جاءت العبارة رقم     -١

في الترتيب األول وايـضا  " االطفال في فن التعامل مع اآلخرين داخل المؤسسة وخارجها   
تعمل المؤسسة علي إتاحة الفـرص للـشباب الخـريجين           "فادهاوالتي م ) ٨(العبارة رقم   

وتـشير اسـتجابات    ). ٪٩٥,٤(وقـوة نـسبية     ) ٣٤,٣(بوزن مرجح   "  بزيارة المؤسسة 
 تأهيلـه المبحوثين إلى توافر المهارات لتنمية قدرة الطفل علي التعامل مع اآلخرين حتي يتم     

  .يجين منها بزيارة المؤسسةللحظة الخروج من المؤسسة الي جانب اتاحة الفرصة للخر
العمل علي اشراك االطفال في كافة المناسـبات   " مفادها والتي) ٣( جاءت العبارة رقم     -٢

وتـشير  ). ٪٩٢,٦(وقـوة نـسبية     ) ٣٣,٣(في الترتيب الثاني بوزن مرجح      " االجتماعية  
ـ             شاركة استجابات المبحوثين إلى مؤسسات الرعاية االجتماعية تتيح الفرصة لأليتام في الم

  .في المناسبات وذلك من أجل االعتماد علي النفس
  تسعي المؤسسة الي تقديم المشورة للخريجين" مفادها والتي) ١١( جاءت العبارة رقم -٣

وتـشير اسـتجابات    ). ٪٨٤,٣(وقوة نـسبية    ) ٣٠,٣(في الترتيب الثالث بوزن مرجح      " " 
  . تقديم المشورة للخارجين منهاالمبحوثين إلى بروز دور مؤسسات الرعاية االجتماعية في

تعمل المؤسسة علي إتاحة الفـرص للـشباب         " مفادها   والتي) ٧( جاءت العبارة رقم     -٤
في الترتيب الرابع    " الخريجين في المشاركة في المناسبات المختلفة مع االطفال الملحقين        

احـة  وتشير اسـتجابات المبحـوثين إلـى ات       ). ٪٩٥,٤(وقوة نسبية   ) ٣٤,٣(بوزن مرجح   
  .المؤسسة فرصة مشاركة الخريجين منها في جميع المناسبات

توفر المؤسسة الفرصـة للـشباب فـي ادارة          " مفادها   والتي) ٥( جاءت العبارة رقم     -٥
في " شئون حياتهم الخاصة بقسم الرعاية الالحقة مع االلتزام بشروط وتعليمات المؤسسة 

توجد بالمؤسـسة   "والتي مفادها ) ١(رقم الترتيب الخامس وايضا في نفس الترتيب العبارة   
وتـشير  ). ٪٨٠,٦(وقـوة نـسبية     ) ٢٩,٠(بوزن مرجح    " برامج لرعاية الخريجين منها   
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استجابات المبحوثين إلى وجود دور فعال لمؤسسات الرعاية االجتماعية في اعطاء شـباب             
الرعايـة  الخريجين فرصة العتماد علي النفس قبل التخرج من المؤسسة الي جانب تقـديم               

  .الكاملة لهم
توفر المؤسسة خدمة استقبال االنـاث الالتـي        " مفادها   والتي) ٩( جاءت العبارة رقم     -٦

في الترتيب السادس " تخرجن من المؤسسة في حالة حدوث ظروف اجتماعية مثل الطالق     
وتشير استجابات المبحوثين إلى ان خـدمات       ). ٪٧٨,٧(وقوة نسبية   ) ٢٨,٣(بوزن مرجح   

  .ل الفتيات في حالة حدوث ظروف اجتماعية بعد التخرج ليس مفعل بالقدر الكافاستقبا
تقوم المؤسسة بتقـديم المـساعدات الماديـة         " مفادها   والتي) ٦( جاءت العبارة رقم     -٧

وقـوة نـسبية    ) ٢٨,٠(في الترتيب السابع بـوزن مـرجح         " للشباب الذين تخرجوا منها   
لى وجود مساعدات للشباب الخريجين ولكن لـيس        وتشير استجابات المبحوثين إ   ). ٪٧٧,٨(

  .بالقدر الكاف
 " يوجد بالمؤسسة مكان مستقل للرعاية الالحقة "والتي مفادها ) ٤( جاءت العبارة رقم -٨

وتـشير اسـتجابات    ). ٪٧٥,٩(وقـوة نـسبية     ) ٢٧,٣(في الترتيب الثامن بوزن مـرجح       
  .خصص للرعاية الالحقةالمبحوثين إلى ضعف امكانية المؤسسة في اعداد مكان م

توفر المؤسسة خدمـة اسـتقبال الخـريجين     "والتي مفادها ) ١٠( جاءت العبارة رقم    -٩
وقوة ) ٢٥,٧(في الترتيب التاسع بوزن مرجح " الذكور في حالة تعرضهم لظروف صـعبة   

وتشير استجابات المبحوثين إلى أن ضعف دور مؤسسات الرعايـة فـي            ). ٪٧١,٣(نسبية  
  .يجين الذكور في حالة تعرضهم لظروف صعبةاستقبال الخر

ومن خالل العرض السابق يتبين ان هناك اهتمام من جانب مؤسسات الرعاية االجتماعية            
 واكدت علي ذلـك    منها بعد سن البلوغ او الزواج للفتيات       للخارجينعلى توفير الخدمات    

تام حتي تتوافر علي ضرورة االهتمام بتحسين نوعية الحياة لألي  ) ٢٠١٢(دراسة رمضان   
  .لهم القدرة علي الخروج للمجتمع والتعامل معه
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يوضح ترتيب ابعاد فاعلية مؤسسات الرعاية االجتماعية فـي تحقيـق           ) ١١(جدول رقم   
  األمن األسري لأليتام الملحقين بها

 البعد  ال إلى حد ما نعم
 % المتوسط المجموع % المتوسط المجموع % المتوسط المجموع

المتوسط 
 المرجح

القوة 
 الترتيب النسبية

١ 

درة   دى ق م
وفير  ت
االحتياجات 

 االساسية

٣ ٩٤٫٤ ١٠١٫٩ ٣٫٤ ١٫٢ ٢١ ١٠ ٣٫٦ ٦١ ٨٦٫٦ ٣١٫٢ ٥٣٠ 

٢ 

درة   دى ق م
ة   وفير بيئ ت
رية  أس

 بديله

١ ٩٥٫٢ ١٠٢٫٨ ١٫١ ٠٫٤ ٦ ١٢٫٢ ٤٫٤ ٦٦ ٨٦٫٧ ٣١٫٢ ٤٦٨ 

٣ 
درة   دى ق م
شكيل  ت

 بيئة أمنة
٢ ٩٤٫٦ ١٠٢٫١ ١٫٩ ٠٫٧ ١١ ١٢٫٥ ٤٫٥ ٧٢ ٨٥٫٦ ٣٠٫٨ ٤٩٣ 

٤ 

درة   دى ق م
وفير  ت
دمات  الخ
ارجين   للخ
د   ا بع منه
د   ن بع س
سن البلوغ   
زواج  او ال

 للفتيات

٤ ٨٣٫١ ٨٩٫٧ ١٧٫٣ ٥٫٨ ٦٤ ١٩٫٨ ٦٫٦ ٧٣ ٧٠٫٢ ٢٣٫٥ ٢٥٩ 

      ١٠٢   ٢٧٢   ١٧٥٠ المجموع
  ٩١٫٨ ٩٩٫١ ٥٫٩ ٢٫٠  ١٣٫٦ ٤٫٨  ٨٢٫٣ ٢٩٫٢  المتوسط

ترتيب ابعاد فاعلية مؤسـسات  إلى النتائج المرتبطة   ) ١٠(سابق رقم   تشير بيانات الجدول ال   
، حيث يتضح أن هـذه      الرعاية االجتماعية في تحقيق األمن األسري لأليتام الملحقين بها        

والقـوه النـسبية    ) ١٥٥,٨(االستجابات تتوزع توزيعا إحصائياً وفق المتوسـط المـرجح          
وممـا  ,  ستجابات تركز حول خيار الموافقة    ، وبذلك ممكن التأكيد على ان هذا اال       )٪٨١,١(

فى حين من أجابوا إلى حد ما بلغـت  ) ٪٥٢,٢(يدل على ذلك أن نسبه من إجاب نعم بلغت       
  .أجابوا ال) ٪٨,٨(الى نسبة ) ٪٣٩(نسبه 

فعالية مؤسسات الرعاية االجتماعية في تحقيق االمن االسـري لأليتـام            وقد جاء ترتيب  
   -:المرجح والقوه النسبية على النحو التالي ومن الوزن .الملتحقين بها

مدى قدرة مؤسسات الرعاية االجتماعية على توفير بيئة أسرية بديلـه            جاء البعد الثاني     -١
  ). ٪٩٥,٢(وقوة نسبية ) ١٠٢,٨(الترتيب األول بوزن مرجح لأليتام الملحقين بها 

على تشكيل بيئـة أمنـة      مدى قدرة مؤسسات الرعاية االجتماعية       جاء البعد الثالث في      -٢
  ).  ٪٩٤,٦(وقوة نسبية ) ١,٢,١( الترتيب الثاني بوزن مرجح لأليتام الملحقين بها
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جاء البعد االول في مدي قدرة مؤسسات الرعاية االجتماعية علي تـوفير االحتياجـات              -٣
وقـوة  ) ١٠١٠٩(االساسية لأليتام الملتحقين بها فـي الترتيـب الثالـث بـوزن مـرجح               

  .)٩٤,٤(نسبية
جاء البعد الرابع في مدي قدرة مؤسسات الرعاية االجتماعية علـي تـوفير الخـدمات        - ٤

  ).٨٣,١(وقوة نسبية) ٨٩,٧(للخارجين منها في الترتيب الرابع بوزن مرجح 
 -:نتائج دليل المقابلة مع األيتام الملتحقين بمؤسسات الرعاية محل التطبيق  -

  -:اجمع مفردات البحث علي االستجابات التالية 
 مدي قدرة مؤسسات الرعاية االجتماعية علي توفير االحتياجات االساسية لأليتـام      -:أوالً

  -:الملتحقين بها
والذي يوضح استجابات االيتام حول قدرة مؤسسات الرعاية االجتماعية         ) ١٢(جدول رقم   

  علي توفير االحتياجات االساسية
حتياجات مدي قدرة مؤسسات الرعاية االجتماعية علي توفير اال م

 % ك  االساسية لأليتام الملتحقين بها

 ٥٠ ٧ االنشطة الموجودة بالمؤسسة غير كافية  ١
 ٦٤٫٣ ٩ هناك أهتمام قليل باكتشاف ميولنا ومهاراتنا  ٢
 ٣٥٫٧ ٥ يوجد اهتمام كافي بالنظافة اليومية بالمؤسسة ٣
 ٨٥٫٧ ١٢ يوجد تحصين لنا ضد االمراض ٤
 ٧٨٫٦ ١١ نا في المدارس والجامعاتيوجد اهتمام بالتقديم ل ٥
 ٩٢٫٩ ١٣  يوجد انشطة حرفية لمن ال يريد التعليم  ٦
 ٨٥٫٧ ١٢  ال يوجد كشف دوري لنا  ٧
 ١٠٠ ١٤  ال يوجد طبيبة بالمؤسسة  ٨
 ١٠٠ ١٤  يوجد ثالث وجبات تقدم لنا بالمؤسسة   ٩

 ٧٨٫٦ ١١  توجد خدمات ترفيهية داخل المؤسسة  ١٠

ق حول استجابات االيتام داخل مؤسسات الرعاية االجتماعية حول         ومن خالل الجدول الساب   
قدرة مؤسسات الرعاية االجتماعية علي توفير االحتياجات االساسية يتبين ان هناك أهتمـام             
من قبل مؤسسات الرعاية االجتماعية علي توفير الحاجات االساسية لآليتام الملتحقـين بهـا     

 من العاملين في مؤسسات الرعاية االجتماعيـة مـع        وهذا ما يتفق مع استجابات المبحوثين     
  .االخذ في االعتبار ان هناك قصور في الرعاية الصحية بالمؤسسة
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مدي قدرة مؤسسات الرعاية االجتماعية علي توفير بيئة أسـرية بديلـة لأليتـام            -:ثانياً
  -:الملتحقين بها

 الرعاية االجتماعية   والذي يوضح استجابات االيتام حول قدرة مؤسسات      ) ١٣(جدول رقم   
  توفير بيئة أسرية بديلة علي

مدي قدرة مؤسسات الرعاية االجتماعية علي توفير بيئة أسرية بديلة  م
 % ك  -:لأليتام

 ٦٤٫٣ ٩ ال توجد رعاية نفسية لنا بالمؤسسة ١
 ٤٢٫٩ ٦ ال يوجد اهتمام كبير بالمالبس ٢
 ٩٢٫٩ ١٣ يوجد بالمؤسسة اسعافات أولية ٣
 ٥٧٫١٤ ٨  أهتمام كافي بالمشاكل التي تواجهناال يوجد ٤
 ٧٨٫٦ ١١ ال يوجد لنا خصوصية بالقدر الكافي ٥
 ٨٥٫٧ ١٢  ال يوجد بيننا الحب واالخاء الكافي   ٦
 ٥٧٫١٤ ٨  يوجد أهتمام بسيط بالواجبات الخاصة بنا   ٧
 ٧١٫٤ ١٠  يوجد أهتمام بسيط بالتعبير عن أحتياجاتنا  ٨

 ق حول استجابات االيتام داخل مؤسسات الرعاية االجتماعية حول        ومن خالل الجدول الساب   
توفير بيئة أسرية بديلة يتبين ان هناك قصور واضح وكبير في توفير بيئـة اسـرية بديلـة      
لأليتام وهذا ما يتعارض مع أستجابات المبحوثين من العـاملين فـي مؤسـسات الرعايـة             

لعاملة بالمؤسسة الي جانب كبر عدد االيتام       وقد يرجع القصور الي قلة القوي ا      . االجتماعية  
  .بالمؤسسة

مدي قدرة مؤسسات الرعاية االجتماعية علي توفير بيئة آمنه لأليتام الملتحقـين             -:ثالثاً
  -:بها

والذي يوضح استجابات االيتام حول قدرة مؤسسات الرعاية االجتماعية         ) ١٤(جدول رقم   
  علي توفير بيئة آمنه لأليتام

 % ك  -:ؤسسات الرعاية االجتماعية علي توفير بيئة آمنه لأليتاممدي قدرة م م
 ١٠٠ ١٤ المؤسسة في مكان سهل يسهل الوصول اليها ١
 ٨٥٫٧ ١٢ توجد أماكن المذاكرة ولكن غير مناسبة للعدد الموجود بالمؤسسة ٢
 ٧٨٫٦ ١١ يوجد جميع المستلزمات بغرف النوم ٣
 ٩٢٫٩ ١٣ يوجد بالمؤسسة ثالجه لحفظ الطعام ٤

توجد حمامات في المؤسسة ولكن عددها غير مناسب مع العدد  ٥
 ٥٧٫١٤ ٨ الموجود بالمؤسسة

 ٧٨٫٦ ١١  تتوفر في المؤسسة عنصر االنتقال لنا من والي المؤسسة  ٦
 ٨٥٫٧ ١٢  تتوافر بالمؤسسة العاب لالطفال  ٧
 ٥٧٫١٤ ٨  توجد تجهيزات مناسبة في غرف المعيشة  ٨
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 سابق حول استجابات االيتام داخل مؤسسات الرعاية االجتماعية حول        ومن خالل الجدول ال   
توفير بيئة آمنه نجد ان هناك اتفاق واضح علي أن بيئة المؤسسة تتميز باالمن واألمن وهذا               

  .ما يتفق مع أستجابات المبحوثين من العاملين بنفس المؤسسة
  -:خاريجين منهامدي قدرة مؤسسات الرعاية االجتماعية علي توفير الخدمات لل

والذي يوضح استجابات االيتام حول قدرة مؤسسات الرعاية االجتماعية         ) ١٥(جدول رقم   
  علي توفير الخدمات للخاريجين منها

 % ك  -:مدي قدرة مؤسسات الرعاية االجتماعية علي الخدمات للخاريجين منها م

 ٥٧,١٤ ٨ عامل مع اآلخرينيوجد أهتمام بسيط في تنمية المهارات الخاصة بنا في كيفية الت ١

 ٧٨,٦ ١١ تعمل المؤسسة علي اشراكنا في كافة المناسبات  ٢

 ١٠٠ ١٤ تقوم المؤسسة بتقديم المساعدات المادية للخاريجين منها ٣

 ٨٥,٧ ١٢ تتيح المؤسسة فرصة زيارة المؤسسة للخاريجين منها ٤

٥ 
في حالة حدوث ال يوجد فرصة الستقبال االناث الذين تخرجوا من المؤسسة 

 ظروف اجتماعية لهم مثل الطالق
٧٨,٦ ١١ 

 ٧١,٤ ١٠  تقوم المؤسسة بتقديم المشورة للخاريجين منها  ٦

ومن خالل الجدول السابق حول استجابات االيتام داخل مؤسسات الرعاية 
االجتماعية حول قدرة مؤسسات الرعاية االجتماعية علي الخدمات للخاريجين منها يتبين ان 

اهتمام من قبل مؤسسات الرعاية االجتماعية علي توفير الخدمات للخاريجين منها هناك 
وهذا ما يتفق مع استجابات المبحوثين من العاملين بنفس المؤسسة مع االخذ في االعتبار ان 

الذين تخرجوا من المؤسسة في حالة حدوث ظروف هناك قصور في استقبال الفتيات 
يرجع السبب الي ان هناك مؤسسات أخري تختص بقضايا اجتماعية لهم مثل الطالق وقد 

  .المراة في حالة الطالق
  .نتائج ومقترحات الدراسة: عاشراً

  -:نتائج الدراسة
تشير الدراسة الي وجود دور فعال لمؤسسات الرعاية االجتماعية في توفير  - ١

  .االحتياجات االساسية لأليتام الملتحقين بها
مؤسسات الرعاية االجتماعية في توفير بيئة  دوري قصور فتشير الدراسة الي وجود  - ٢

  .أسرية بديلة لأليتام الملتحقين بها
تشير الدراسة الي وجود دور فعال لمؤسسات الرعاية االجتماعية في توفير بيئة أسرية  - ٣

  .آمنه لأليتام الملتحقين بها
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خدمات تشير الدراسة الي وجود دور فعال لمؤسسات الرعاية االجتماعية في توفير ال - ٤
  . منها بعد سن البلوغ أو الزواج للفتياتللخارجين

  -:توصيات الدراسة
الي جانب تقسيم , توصي الدراسة بضرورة وجود ام بديلة لأليتام الملتحقين بها  - ١

  .االطفال الي مجموعات مع كل ام مجموعة حتي يشعر الطفل بالجو األسري
حل النفسية السيئة التي توصي الدراسة بضرورة وجود أخصائي نفسي لتخطي المرا - ٢

 .يمر بها الطفل حتي يخرج لنا الي المجتمع فرد سوي

  .توصي الدراسة بأهمية توفير عدد مناسب من المشرفين داخل المؤسسة - ٣
 توصي الدراسة بأهمية تدعيم العالقة بين كافة العاملين في المؤسسة - ٤

 .االطفال وبعضهم البعضتوصي الدراسة بأهمية تدعيم العالقة  - ٥
 . الدراسة بأهمية االهتمام بالمشكالت النفسية التي تقابل االيتامتوصي - ٦

 .توصي الدراسة بأهمية توافر عنصر الخصوصية لأليتام الملتحقين بالمؤسسة - ٧

توصي الدراسة بأهيمة االهتمام بالجانب التعليمي لأليتام وذلك من خالل توفير معلم  - ٨
 .مذاكرةفي المؤسسة لمساعدة األيتام علي عمل الواجبات وال

 .توصي الدراسة بأهمية أعداد وتجهيز قاعات مناسبة للدراسة  - ٩

توصي الدراسة بضرورة األهتمام باالنشطة والعمل علي اكتشاف المواهب  -١٠
 .وتدعيمها

توصي الدراسة بأهمية وجود طبيب بالمؤسسة للتاكد من السالمة الصحية اليومية  -١١
  .لأليتام

 .ة للشباب الذين تخرجوا منهاتوصي الدراسة بأهمية المتابعة الميداني -١٢
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  :المراجع المستخدمة
  :المراجع العربية: أوالً
 .مدينة نصر , مجموعة النيل العربية ,  المؤسسات اإلصالحية والعقابية ):٢٠٠٧(مدحت محمد , نصر الأبو 

 أساليب الرعاية في مؤسسات رعاية األيتام وعالقتها بـالتوافق النفـسي            ):٢٠٠٢(سامي عوض   , اسحق  
  .عزة, الجامعة االسالمية , قسم علم النفس , كلية التربية , رسالة ماجستير منشورة , واالجتماعي 

  .االسكندرية,المكتب الجامعي الحديث,أسس البحث في الخدمة االجتماعية ):١٩٩٩(أبو النجا محمد, العمري
 دار المعرفـة الجامعيـة      ,قاموس الخدمة االجتماعية والخدمات االجتماعية      ):٢٠٠٨(احمد شفيق , السكري

 .االسكندرية ,

بحـث  ,  المؤسسات االيوائية بين االستيعاب والدمج       ):١٩٩٤(محمد إبراهيم   . الدسوقي, عادل كمال , خضر
 .٣١العدد , منشور في مجلة علم النفس 

 تصور مقترح لتطوير أساليب رعاية االيتام بالسعودية في ضـوء اتجاهـات   ) :٢٠٠٩(حنان أسعد , خوج  
جامعة الملك عبد  , قسم علم النفس  , كلية اآلداب والعلوم النفسية     " دراسة مقارنه " الدول العربية    بعض

 .العزيز

 فاعلية برنامج إرشادي إلشباع بعض الحاجات اإلرشادية لدي األم البديلـة            ):٢٠١٢(فاطمة محمد   , راشد  
معهـد  , جامعـة القـاهرة    , رسالة دكتـوراه , بالمؤسسات اإليوائية في المملكة األردنية الهاشمية       

 .قسم االرشاد النفسي, الدراسات التربوية 

 متطلبات تحسين نوعية الحياة لأليتام األيتام بمؤسسات الرعاية االجتماعية ):٢٠١٢(اسماء صالح , رمضان 
جامعة , كلية الخدمة االجتماعية, قسم مجاالت الخدمة االجتماعية , غير منشورة , رسالة ماجستير  , 
  .يومالف

 تقويم دور الحضانات االيوائية لرعاية األطفال المحرومين من الرعاية االسرية     ):٢٠١٤(دعاء منير   , سعد  
جامعة , كلية الخدمة االجتماعية, قسم مجاالت الخدمة االجتماعية , غير منشورة , رسالة ماجستير  , 

  .الفيوم
, لة االندلس للعلوم اإلنسانية واالجتماعية بحث منشور في مج,  األمن األسري  ):٢٠١٦(عزيز أحمد   ,صالح  

  .أكتوبر) ١٥(المجلد ) ٢(العدد 
 .الفيوم, دار الفتح,  تقييم البرامج والمشروعات بالمؤسسات االجتماعية ) :٢٠٢٠(احمد, عبد الفتاح

 المدخل الوقائي في الخدمة االجتماعيـة لتنميـة المهـارات الحياتيـة             ):٢٠١٢(إيمان حسين   , عبد العال   
كلية , قسم مجاالت الخدمة االجتماعية, رسالة ماجستير غير منشورة, للمشرفات بالمؤسسات االيؤائية 

  .جامعة الفيوم, الخدمة االجتماعية
, بل برنت للطباعة, رؤية الخدمة األجتماعية في تنمية المجتمعات المحلية):٢٠٠٤(سوسن عثمان,عبد اللطيف

  .القاهرة
 العالقة بين الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية والحد من مـشكالت           :)٢٠٠١(غادة ربيع محمد    , عوض  

قـسم مجـاالت الخدمـة      , رسالة ماجستير غير منشورة     , االطفال المودعين بالمؤسسات االيوائية     
 .جامعة الفيوم, كلية الخدمة االجتماعية , االجتماعية 

mailto::com.gmail@eg.jsswh


 
 
 

 

٢٦٨ 
 

  ٢٠٢٠  أكتوبر ١المجلد ٥٢ العدد  مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية 
 com.gmail@eg.jsswh:     بريد إليكترونيeg.ekb.journals.jsswh://https: الموقع االليكتروني

المـؤتمر الـدولي   , حقيق األمن األسري  النصوص التشريعية الجزائرية ودرها في ت     ):٢٠١٩(حمو  , فخار
 .يوليو٢٢-٢٠, تركيا , اسطنبول , "األمن األسري الواقع والتحديات"الثالث 

 المشكالت النفسية واالضطرابات السلوكية السائدة في المؤسـسات االيوائيـة           ):٢٠٠٨(محمد عزام   , فريد  
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