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لمشكالت االجتماعية والفيزيقية وعالقتها بإشباع حاجات األطف ال  ا
 هارية  المعرضين للخطر بمراكز الرعاية الن

 دراسة مق ارنة بين الريف والحضر
               [31] 

 (2)إسالم أحمد عوض -(3)أحمد فخري هاني -(3)المنعم أحمد حاتم عبد
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 المستخلص
 بإشباعِ ها وعالقت   والفيزيقيةِ  االجتماعيةِ  المشكالتِ َعَلى  إلى التعرفِ  الدراسة   تهدف  

 البحثِ في  ونالباحث   ، وقد استخدمَ النَّهاريةحاجاِت األطفاِل المعرضيَن للخطِر بمراكِز الرعايِة 
 حليلَ ، وتفي الظاهرةِ  المؤثرةِ  العواملِ  حصرَ  ألنها تستهدف   وذلكَ  ؛الوصفيةَ  الدراسةَ  الراهنِ 
 .الوصفي واألداة بين األسلوبِ  التفاعلِ  عمليةِ 

 ؛Case Study Method الحالةِ  دراسةِ  منهجَ أداة االسستبيان و  ونالباحث   استخدمَ 
أكانت  اء  سو  ؛وحدة   بأي   المتعلقةِ  العلميةِ  البياناتِ  إلى جمعِ  وهو يتجه   ،مدراستهِ  لتحقيق أهدافِ 

 التعمقِ  أساسِ َعَلى أو نظاًما اجتماعًيا، أو مجتمًعا محلًيا، ويقوم  ،مؤسسةً مركًزا، أو أو  ،فرًدا
 تتسم   تفسيرات   إلى الوصولِ  بقصدِ  وذلكَ  ،دراسةِ ال وحدةِ  تاريخِ ِمْن  معينة   مرحلة   في دراسةِ 

 .والمصداقيةِ  بالعمقِ 
إلى  ، وقد توصلت الدراسة  (طفلةً  011و طفل 011) مفردة   611عن  عبارةً  كانت العينة  

 :اهَ أهمِ ِمْن  النتائجَ ِمْن  مجموعة  
 المعرضةينَ  األطفةالِ  واحتياجةاتِ  االجتماعيةةِ  المشةكالتِ  بةين معنويةة   داللة   ذاتَ  ناك عالقة  ه   -0

 .النَّهارية الرعايةِ  في مراكزِ  للخطرِ 
 المعرضةةةينَ  األطفةةالِ  واحتياجةةةاتِ المشةةةكالِت الفيزيقيةةِة  بةةين معنويةةةة   داللةةة   ذاتَ  نةةاك عالقةةةة  ه   -6

 .النَّهارية الرعايةِ  في مراكزِ  للخطرِ 
 فةةي إشةةباعِ  النَّهاريةةةِ  الرعايةةةِ  مراكةةزِ  لةةدورِ  والحضةةرِ  الريةةفِ  إحصةةائًيا بةةينَ  دالةةة   فةةروق   نةةاكه   -3

 .للخطرِ  المعرضينَ  األطفالِ  حاجاتِ 
 فةةةةي مواجهةةةةةِ  النَّهاريةةةةةِ  المراكةةةةزِ  دورِ والحضةةةةِر لةةةةإحصةةةةائًيا بةةةةيَن الريةةةةِف  دالةةةةة   فةةةةروق   نةةةةاكه   -4

 .للخطرِ  المعرضينَ  لألطفالِ  الفيزيقيةِ  مشكالتِ الو  جتماعيةِ اال المشكالتِ 
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 مقدمة الدراسة
لموارِدهةا وثرواِتهةا َعلَةى البحةوِث العلميةِة، التةي  هةاتعتمد  فةي تنميتِ  نسانيةِ إنَّ المجتمعاِت اإل

المجتمعةاِت، ووضةِع الحلةوِل الالزمةِة لهةا، بمةا يسةهم  فةي تنميةِة  تعمل  َعَلى تحديةِد مشةكالِت هةذ ِ 
لتحقيةةةِق التنميةةةِة المسةةةتدامة، ومةةةن أهةةةم  هةةةذ  الثةةةرواِت؛ الثةةةروة   ؛ثةةةرواِت ومةةةوارِد تلةةةك المجتمعةةةاتِ 

 في حياِة المجتمعات ْبَرىك   يمث ل  أهميةً  السيَّما الطفل  بصفة  خاصة ، فهوَ البشرية  بصفة  عامة ، و 

 حتْ المسةتقبِل، لةذلك أصةب اعةَ إذ تعتبر  الطفولةة  صةن ،(93، ص 0993عبدالرحمن العيسوي، )
واالهتمةام  بهةا، ومحاولةة  الوصةوِل إلةى أفضةِل الس ةبِل  ةِ ِمْن األموِر المهمِة العنايةة  بمرحلةِة الطفولة

محمةةد بيةةومي علةةي، .)والوسةةائِل التةةي ت سةةاعد  َعلَةةى وْضةةِع األ سةةِس العلميَّةةِة السةةليمِة لتنشةةئِة الطفةةلِ 
 (09، ص 0993

 أهميةَ  التي تبرز   الرئيسيةِ  المؤشراتِ  حدَ أ يمثل   مصرَ  يف األطفالِ  حجم  لقد أصبَح 
 عددِ  ِمْن نصفِ  يقرب   امَ  -0992 لتعدادِ  اوفقً  - مصرَ  أطفالِ  عدد   بلغَ  حيث   ،الراهنةِ  الدراسةِ 
 بينما السكان، يإجمالِمْن ( ٪33٫3( تعادل   سنة 0١ِمْن  أقل   مه   الذينَ  األطفالِ  فنسبة   ،السكانِ 

 بمحافظةِ  السكانِ  يإجمالِمْن ) ٪31٫2) سنةً  0١ِمْن  أقلَ نفِسها  العمريةِ  الفئةِ  نسبة   تبلغ  
 دونَ ) األطفالِ  نسبة   بلغتكما (. 64 ص ،6110 عبدالقادر، لايرف مخلوف، هشام( اإلسكندريةِ 

 العربي للطفولة المجلس) 6116 سنة ٪46٫0 مصرَ  سكانِ  إجمالي عددِ ِمْن ( سنة 09 الة سنِ 
 .(30 ص ،6112 والتنمية،

مليةةوَن  3٫٫5إلةةى نحةةَو  (سةةنة 09أقةةل ِمةةْن )كمةةا وصةةَل إجمةةالي عةةدِد األطفةةاِل المصةةريين 
؛ لتبلَغ نسبت هم  أي  -610١وفقًةا لتعةداِد منتصةِف -ِمْن إجمالي السكاِن في مصَر  ٪3262طفل 

 .السكانِ  ِمْن ثلثِ  أكثرَ 
، وعةةةدَد ٪١063مليةةةوَن طفةةةل  بنسةةةبة  0269أوضةةةَحت اإلحصةةةاءات  أنَّ عةةةدَد الةةةذكوِر بلةةةَغ 

ِمةْن إجمةالي األطفةال، كمةا أشةارت اإلحصةاءات  ٪4963مليوَن طفلة  بنسةبة  0١63اإلناِث نحَو 
، ٪6963بنسةةبة ( سةةنوات 9إلةةى  ١)كانةةت فةةي الفئةةة العمريةةة ِمةةْن  لَةةى نسةةبة لألطفةةالإلةةى أن أعَ 

تعداد الجهاز المركةزي )٪ 2بينما كانت أقل نسبة لألطفال في الفئة العمرية أقل ِمْن سنة بنسبة 
 (. 610١للتعبئة العامة واإلحصاء 
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 التنمية بمفاهيم المطرد واالهتمام الماضيين العقدين يف حدثت يالت العالمية التغيرات إنَّ 
 بتنمية المرتبطة والواجبات والحقوق في المشاركة المواطنين وحق اإلنسان وحقوق البشرية

 اعتبار مع بالطفل االهتمام تصاعد إلى ذلك كل أدى؛ المواطنة حقوق المجتمع َعَلى أساس
القومي  المجلس) اإلنسان ِمْن حقوق اجزءً  -اووجدانيً  اوفكريً  اجسديً - السليم في النمو حقوقه
األلفية الثالثة جاءت ومعها الكثير ِمْن  أنخاصة ، (ص ،6113 مارس واألمومة، للطفولة

وانسحاب الدولة عن أداء مهامها  ،وغياب القدوة ،انهيار القيم واهتزاز المثل، وهشاشة التقاليد
وضعف  ،نتشار الجريمةوا ،وتعاظم ممارسة االنحرافات ،لتلبية احتياجات الجماهير ؛األساسية
هدار قيمة التعليم، وانهيار قيم العمل المنتج في عصر العولمة ،وزيادة االستهالك ،اإلنتاج  ،وا 

 ،"الحقد االجتماعي"و قهر اإلنسانيال"ةك ،لم تكن موجودة ِمْن قبل أشياءالتي حملت معها 
 .وسيادة العنف َعَلى الصعيد العالمي والقومي والمحلي

فةةي األلفيةةة الثالثةةة هةةم نتةةاج  معرضةةين للخطةةرطفةةال الاألأنَّ  تؤكةةد الدراسةةةهةةذ  أنَّ  ال شةةك
ومةروًرا بمجتمعةةات  ،الةةدول العظمةىِمةْن  أشةةكال العنةف بةدًءا جميةعممارسةة لِمةةْن  لكةل مةا يحةدث

وفةةةي  ،الةةةذي يسةةةاء فيةةةه معاملةةةة أطفالةةةه فةةةي األسةةةرة ،العةةةالم الثالةةةث ونهايةةةة بةةةالمجتمع المصةةةري
 .وحتى في الحواري واألزقة ،وفي الشوارع ،اإلعالموفي وسائل  ،المدرسة

 وفي ،أساسية خدمات تقديم وهي: مرتكزات َعَلى عدة المفتوحة االستقبال مراكز فكرة تقوم
 وتةوفير ،صةحية وثقافةة ،متوازنةة غذائيةة ووجبةة ،أوليةة طبيةة رعايةة تقةديم مثةل ،متواضةع منةا 
 ومحو والتعليم ،والفردية االجتماعية والمشورة النصح وتوفير ،المالبس وغسل لالستحمام أماكن
 مراكةز -أيضةا – وترتكةز ،والترفيهيةة التعليميةة واأللعةاب والرياضةة ،مبتكةرة بأسةاليب األميةة

يجةاد و  ،واالسةتفادة ِمةْن خةدماتها َعلَةى المراكةز التةردد َعلَةى طواعيةة المفتوحةة االسةتقبال  مرحلةةا 
ذلةك  ويةتم ا،اسةتعدادً  األكثةر الفئةة واسةتهداف واسةتقطاب ،الشةوارع طفةل وتفكيةر حيةاة في انتقالية

 ،المفتوحةة بةالمراكز الشةوارع فةالطأ لتوعيةة ؛الشةارع فةي ينالمتجةول ينالبةاحث نشةاط ِمةْن خةالل
 ص ص ،0999 الةدين، صةفي أحمد المنير محمد) لألطفال تقدمها التي واألنشطة والخدمات

4، 9.) 
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في  يعيشوناًل أطفا نجدفإننا  الطفولة، بقضايا المتزايد االهتمام َعَلى الرغم ِمْن هذا
لى والخطر، للحرمان ويتعرضون صعبة، ظروف  المقبولة غير السيئة العديد ِمْن األوضاع وا 
األطفال " العديد ِمْن المسميات عليها أطلق مشكلة يمثلون أصبحوا حتى المجتمع، داخل

، اوأخيرً ، "في خطر أطفال"أو " أطفال بال مأوى" أو ،"الشوارع أطفال، "المعرضون للخطر
 في طريقهم يالمصر  المجتمع كبيرة ِمْن أبناء وهي تعني أنَّ فئة ،"المعرضين للخطر طفالاأل"

 االجتماعية الجوانب في شتى َعَلى ذلك ِمْن آثار يترتب وما ،واالنحراف الجريمة عالم إلى
 .)0١ ص ،0994 ،يالنب عبد إبراهيم عبدالفتاح) واألمنية واالقتصادية

 ،المختلفةة المجةاالت فةي الشوارع أطفال بها يحظى التي المتزايدة األهميةِمْن  الرغمعلى و 
رشةةادهم مهتةةوجيه وسةةبل ،سةةلوكياتهمِمةةْن  متعةةددة أنمةةاط تقةةديم أسةةاليب وفةةي َعلَةةى  يعمةةل بمةةا ،وا 

 ،سةليم نحةوَعلَةى  تنشةئتهمَعلَةى  ويعمةل ،طاقةاتهم استغاللِمْن  يمكن اجتماعي إطار في دمجهم
 ،واالهتمةام بالرعايةة تحظةى نأ يجةب التةي القضةايا أهةمِمةْن  ومشةكالتها ،الطفولةة قضةايا وتعتبر
 واألسةةةرة الفةةةردَعلَةةةى  اسةةةلبً  وتةةةؤثر ،المجتمةةةع هةةةاهيواج نأ يمكةةةن التةةةي المشةةةكالت أهةةةمِمةةةْن  ولعةةةل

 األدوات في الحد وأكثر أهمِمْن  النَّهاريةمراكز الرعاية  عتبرتو  ،الشوارع أطفال ظاهرة والمجتمع
 . تلك الظاهرةِمْن 

 

 مشكلة الدراسة
 النظر لألطفال، بغض األساسية االحتياجات توفير نحو النطاق واسع عالمي اتجا  هناك

 مبكةرة، سةن فةي واإلعةداد السةليم الالزمةة َعلَةى الرعايةة حصةولهم بيةنهم، وأهميةة الفةوارق عةن
 ,United Nation, 1990) فةيهم أو تةؤثر تصةيبهم أن يمكن التي المختلفة األخطارِمْن  وحمايتهم

P.11
 

 ينبغةي الفةرد، ولةذلك شخصةية تكةوين فةي كبةرى أهميةة ذات الطفولةة مرحلةة وتعتبةر، (
 وتقةديم الصةحية، البيئةة الخصةوص، وتةوفير المرحلةة َعلَةى وجةه هةذ  خةالل بالطفةل االهتمةام
 العيسةوي، عبةدالرحمن)سةلوكياته  وتعةديل حاجاتةه إشةباعَعلَةى  لةه، والعمةل الالزمةة الرعايةة
َعلَةى  تةؤثر التةي األزمةات لةبعض تتعةرض األحيةانِمةْن  كثيةر فةي ، واألسةرة(026 ص ،0993

 أنهةا تخلةق إلةى المشةكالت، باإلضةافةِمةْن  العديد عليه يترتب مما واالجتماعي، بنائها النفسي،
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َعلَةى  يةؤثر ممةا قةد َعلَةى األطفةال، سةي  وسةلبي تةأثير إلةى ويةؤدي باألسةرة، يشةيع متةوتًرا جةًوا
 .أو االنحراف للخطر، سلوكياتهم، ويعرضهم

 يعيشةون األطفةالِمةْن  االهتمةام المتزايةد بقضةايا الطفولةة، نجةد نسةبة عاليةةِمةْن  الرغمَعَلى 
لى العديد األوضاع السةيئة غيةر المقبولةة داخةل ِمْن  في ظروف صعبة، ويتعرضون للحرمان، وا 

الشةةةوارع، أو أطفةةةال فةةةي  أطفةةةال مشةةةكلة عليهةةةا أطلةةةق مشةةةكلة المجتمةةةع، حتةةةى أصةةةبحوا يمثلةةةون
أبنةاء المجتمةع المصةري ِمةْن  فئةة كبيةرةأنَّ  تعنةي وهةي المعرضةين للخطةر، أطفةالخطر، وأخيًرا 

آثةةار فةةي شةةتى الجوانةةب ِمةةْن  ذلةةكَعلَةةى فةةي طةةريقهم إلةةى عةةالم الجريمةةة واالنحةةراف، ومةةا يترتةةب 
 (.0١، ص0994عبدالفتاح ابراهيم، ) منيةواالقتصادية واألاالجتماعية 

أهةةم المشةكالت االجتماعيةةة ا خةةذة ِمةْن  واحةةدة المعرضةةين للخطةر األطفةال مشةةكلة تعتبةرو 
نمةةةا أيضةةةا بةةةين الةةةدول الصةةةناعية  ،مسةةةتوى دول العةةةالم الثالةةةث فحسةةةبَعلَةةةى فةةةي النمةةةو لةةةيس  وا 

 ،المشةةةكالت واألسةةةباب االقتصةةةاديةِمةةةْن  العديةةةدا إلةةةى المتقدمةةةة، ويمكةةةن إرجةةةاع المشةةةكلة عالمًيةةة
تهيئةة المنةا  العةام َعلَةى تعمةل بشةكل متفاعةل  تيال ،والبيئية ،واألسرية ،والسياسية ،واالجتماعية

 .لنمو المشكلة وتطورها
ِمةْن  سالمة وجدوى الطرق التقليدية للخدمة االجتماعية والتي اسةتخدمت العديةدِمْن  رغمبال

بةةةالنظر إلةةى تعقةةةد تلةةةك  فإنةةةه ،األطفةةال المعرضةةةين للخطةةر فةةي التعامةةةل مةةةع المختلفةةةةاألسةةاليب 
معهةةا بأسةةلوب يكةةون  مةةلالمالئةةم التعاِمةةْن  يبةةدو ا،المشةةكلة عموًمةةا، وتعةةدد العوامةةل المرتبطةةة بهةة

الشمول واإلحاطة يتناسب مع طبيعةة هةذ  المشةكلة، وتعةدد متغيراتهةا، وقةد ِمْن  ةدرجَعَلى بدور  
دور مراكةةز الرعايةةة يكةةون األسةةلوب، أو االتجةةا  المالئةةم لهةةذا الغةةرض تماًمةةا هةةو تفعيةةل وتطةةوير 

شةةباع حاجةةات األطفةةال المعرضةةين للخطةةرفةةي  النَّهاريةةة احمةةد فةةاروق محمةةد صةةالح، ) رعايةةة، وا 
 (. 690، ص611١

ستفادة من الدراسات السابقة ، حيث انها اتفقت مع الدراسة الحالية في دراسة وقد تمت اال
أهمية التعليم لالطفال المعرضين للخطر )دراسة بعنوان  -:االطفال المعرضين للخطر وهي

 تضمن ،المعرضين للخطر ألطفال مخصصة مدارس بناء إلى الدراسة هذ  هدفتو  (6119
 .االنحراف من والوقاية الحماية لهم
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 الدراسة منهجية : 
 : الدراسة نتائج أهم
 .والحضاري واالجتماعي الفردي للتطوير وذلك التعليم، في حًقا طفل لكل أن  - أ

 األساسية، بحقوقهم وعيهم مستوى في تؤثر المشاركين لألطفال التربوية المستويات  - ب
 .بيئتهم وبين بينهم المتبادل االحترام في يؤثر مما ظروفهم، تحسين وبالتالي

ظةةةاهرة أطفةةةال الشةةةوارع فةةةي مدينةةةة القةةةاهرة أسةةةببها وآليةةةات ) وهنةةةاك دراسةةةة اخةةةرى بعنةةةوان 
 ( .مواجهتها دراسة حاله لعينة من األطفال

 : التالية إلى النقاط الدراسة تهدفو 
 .االطفال المعرضين للخطر ظاهرة ووصف تشخيص -
 ومحاولة المصري المجتمع في الظاهرة هذ  نمو وراء تكمن التي األسباب أهم على التعرف -

 .مخاطرها ودرء تفاقمها من الحد
 الدراسة منهجية : 

 لدراسةة الحالةة دراسةة مةنهج تسةتخدم كمةا الوصةفي، المةنهج علةى الدراسةة تعتمد: الدراسة منهج
 تحليةل بمةنهج االسةتعانة تمةت كمةا واإلنةاث، الةذكور الجنسةين مةن الشةوارع أطفةال مةن عةدد

 .المضمون
  .الحالة لدراسة دليل تصميم تم: الدراسة أدوات
 شةبه بصةورة الشةارع فةي الموجةودين األطفةال مةن لعةدد عشةوائية عينةة اختيار تم: الدراسة عينة

 .العامة والحدائق والطرقات، العامة واألماكن الرئيسة الشوارع في وبخاصة دائمة،
 تةم حالةة( 0١)مةن تتكةون الدراسةة عليهةا اعتمةدت التةي العينةة قةوام كةان: الدراسةة عينةة حجةم

 .اإلناث من حاالت (3)و الذكور من حالة (06) التالي النحو على توزيعها
 يلي ما للشارع الهروب إلى األطفال دفعت التي العوامل أهم من: الدراسة نتائج أهم : 
 .الزوجية والخالفات األسرى التفكك -
 .ألطفالها األساسية االحتياجات توفير في األسرة وفشل االقتصادية الضغوط -
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 أهمية الدراسة
 ينتةدفع البةاحث يلكل دراسة أكاديمية أهميتها التة نأبالقول  فيمكن ؛الدراسة أهميةأما عن 

ذلةةك  يعةةن تسةةاؤالته، ويكةةون طريقةةه فةة تجيةةبإلةةى سةةبر أغوارهةةا، ومحاولةةة التوصةةل إلةةى نتةةائج 
 ،األدوات المختلفةةة للبحةةث العلمةةي ومناهجةةه، مةةع اسةةتخدامها بطريقةةة علميةةة موضةةوعية منهجيةةة

نظةةري، والثةةاني  أولهمةةا: ينيرئيسةةوالبحةةث العلمةةي فةةي علةةم االجتمةةاع يسةةعى إلةةى تحقيةةق هةةدفين 
والعالقات االجتماعية،  قِمْن خالله التعرف َعَلى طبيعة الحقائ فيتم: النظري الهدف أماعملي، 
فةيمكن االسةتفادة منةه فةي وضةع خطةة لَصةالح َعلَةى : الهدف العملي وأمااالجتماعية،  والنظم

، ص 0993عبةةدالهادي الجةةوهري، ) أسةةاس سةةليم، وفةةق مةةا يرتضةةيه التطةةور الطبيعةةي للمجتمةةع
 (.99 -99ص

 :تيالدراسة الحالية في ا  ميةأه تتحدد
، حيةةث  يتضةةمن المعرضةةين للخطةةراألطفةةال هنةةاك اهتمةةام عةةالمي بقضةةايا الطفولةةة، خاصةةة  -0

وأن يتمتةةةع  ،اإلعةةةالن العةةةالمي لحقةةةوق الطفةةةل تأكيةةةد أهميةةةة أنَّ يعةةةي  الطفةةةل حيةةةاة سةةةعيدة
 .بالحرية واألمن االجتماعي، وأن تتم حمايته ِمْن القسوة واإلهمال

األطفةةةةال المعرضةةةةين مواصةةةلة االهتمةةةةام المتزايةةةةد ِمةةةةْن ِقبةةةةل الدولةةةة بقضةةةةايا الطفولةةةةة ورعايةةةةة  -6
وتنشةةةةئة الطفةةةةل تنشةةةةئة  ،0992لسةةةةنة ( 06)لصةةةةدور قةةةةانون حمايةةةةة الطفةةةةل رقةةةةم ، للخطةةةةر

  (لبشأن إصدار قانون الطف 0992لسنة  06قانون رقم ).اجتماعية وصحية ونفسية سليمة
 ألنهةةم ؛تةؤثر فةةي المجتمةع وبنائةةه طيةةرة، ظةةاهرة خاألطفةال المعرضةةين للخطةر عيمثةل موضةةو  -3

اللحظةةةات، وهةةةذ  ِمةةةْن  ه للتةةةدمير فةةةي أي لحظةةةةويعرضةةةون ،يمثلةةةون تهديةةةًدا واقعًيةةةا للمجتمةةةع
ِمةةْن  فالبةةدتخةةرج عةةن السةةيطرة، أنَّ  الحتةةواء هةةذ  الظةةاهرة قبةةل ؛الدراسةةة تةةدق نةةاقوس الخطةةر
 .مواجهتها قبل فوات األوان

مةةةن خةةةالل - والصةةةخ   ينالبةةةاحثأنَّ  إلةةةى ؛اختيةةةار موضةةةوع الدراسةةةة الحاليةةةة أسةةةباب تعةةةود
إلةةةى أنةةةه  -األطفةةةال المعرضةةةين للخطةةةرالدراسةةةات السةةةابقة التةةةي تناولةةةت مشةةةكلة َعلَةةةى االطةةةالع 

ا بعةد مازالةت فةي انتشةار وازديةاد يوًمة فإنهةا ،وجود دراسات كثيرة تناولت تلةك الظةاهرةِمْن  بالرغم
يعةةدون قنابةةل موقوتةةة بمةةا  فاألطفةةال المعرضةةين للخطةةريةةوم، ممةةا يهةةدد أمةةن وسةةالمة المجتمةةع، 
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مما يعطي  ؛وبحث اسةتلك الظاهرة مازالت تحتاج إلى در أنَّ  يؤكد وهذامعان،  ِمنْ  تعنيه الكلمة
والتةةي  لمجتمةةع،مبةةرًرا قوًيةةا إلجةةراء هةةذ  الدراسةةة، باإلضةةافة إلةةى أهميةةة هةةذ  الفئةةة الخاصةةة فةةي ا

ال  ،االنحةةةرافِمةةةْن  المعرضةةةين للخطةةةرجميةةةع مؤسسةةةات الدولةةةة حمايةةةة األطفةةةال َعلَةةةى يجةةةب  وا 
سةةتجد هةذ  الفئةةة نفسةها تتخةةبط  حيةث  المجتمةةع، َعلَةى ى مةةؤثر سةلبي شةةديد سةتتحول هةذ  الفئةةة إلة

فتتحةول دون تكيفهةا وانةدماجها فةي المجتمةع إلةى اإلجةرام، وذاك أحةد  ؛المشةكالتِمْن  في العديد
والفيزيقية وعالقتها بإشباع  االجتماعيةالمشكالت لدراسة  ينالباحث ة التي دفعتيالرئيس سباباأل

 .الريف والحضرِمْن  في كل النَّهاريةمعرضين للخطر، في مراكز الرعاية حاجات األطفال ال
 .حيث سيستفيد من هذ  الدراسة المراكز النهارية التى تقوم باستقبال األطفال المعرضين للخطر

 

 أهداف الدراسة
ي فهةم عةادًة  ةإنَّ لكل دراسةة هةدًفا أو غرًضةا يجعلهةا ذات قيمةة علميةة، والهةدف ِمةْن الدراسة

 يهةةو الةةذ يهةةذ  الدراسةةة، والبحةةث العلمةة إعةةدادب ونِمةةْن أجلةةه قةةام البةةاحث   يالةةذ ببَعلَةةى أنةةه السةة
 تهةدفوبنةاء َعلَةى ذلةك  ،يسعى إلى تحقيق أهداف عامة غير شخصية ذات قيمة وداللة علميةة

 :الدراسة إلى ا تي
المشكالت االجتماعية التي تواجه األطفال المعرضين للخطةر المسةتفيدين ِمةْن َعَلى التعرف  -0

 .النَّهاريةدور الرعاية 
ِمةةْن  المشةةكالت الفيزيقيةةة التةةي تواجةةه األطفةةال المعرضةةين للخطةةر المسةةتفيدينَعلَةةى التعةةرف  -6

 .النَّهاريةدور الرعاية 
 .النَّهاريةز الرعاية للخطر في دور مراكاحتياجات األطفال المعرضين َعَلى التعرف  -3
 .ِحرًفا معينة المعرضين للخطرفي تعليم األطفال  النَّهاريةمراكز الرعاية دور َعَلى التعرف  -4
َعَلى  المعرضين للخطرتدريب األطفال مجال في  النَّهاريةمراكز الرعاية دور َعَلى الوقوف  -١

 (.إلخ.. مدرسين /عاملين /زمالء /أقارب)تكوين عالقات اجتماعية مع ا خرين 
ِمةْن  المعرضةين للخطةربتعةديل سةلوكيات األطفةال  النَّهاريةمراكز الرعاية أي مدى تقوم  إلى -2

أو قضةية تنفيةذ  المركةز،قضةية تنظيةف : )القضةايا مثةلِمْن  السلبية إلى اإليجابية نحو عديد
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 ..يعةةةدها المركةةةزأو قضةةةية مشةةةاركة الةةةزمالء فةةةي بةةةرامج األنشةةةطة التةةةي  ،تعليمةةةات المشةةةرف
 (.القبول أو الرفض لتلك القضايا وغيرها: )المواقف مثلِمْن  ، ونحو عديد(إلخ

 ؛مصةةرياإلضةةافة العلميةةة فةةي موضةةوع مةةا زال يحتةةاج إلةةى البحةةث والدراسةةة فةةي المجتمةةع ال -3
 .بشكل مطرد المعرضين للخطر لأعداد األطفا لتزايد

 

 فروض الدراسة
 :التاليةالدراسة في النقاط تتحدد فروض 

المشةكالت االجتماعيةة واحتياجةات األطفةال المعرضةين  عالقة ذات داللة معنويةة بةينهناك  -0
 .النَّهاريةللخطر في مراكز الرعاية 

المشةةةكالت الفيزيقيةةة واحتياجةةةات األطفةةال المعرضةةةين  هنةةاك عالقةةةة ذات داللةةة معنويةةةة بةةين -6
 .النَّهاريةللخطر في مراكز الرعاية 

فةةي إشةةباع  النَّهاريةةةدور مراكةةز الرعايةةة والحضةةر لةةهنةةاك فةةروق دالةةة إحصةةائًيا بةةين الريةةف  -3
 .حاجات األطفال المعرضين للخطر

فةةةةي مواجهةةةةة  النَّهاريةةةةةدور المراكةةةةز هنةةةةاك فةةةةروق دالةةةةة إحصةةةةائًيا بةةةةين الريةةةةف والحضةةةةر لةةةة -4
 .مشكالت الفيزيقية لألطفال المعرضين للخطرالو جتماعية اال المشكالت

 
 مف اهيم الدراسة

 : التالي َعَلى النحو المفاهيم، وهيِمْن  َعَلى عدد الدراسة احتوت
 ألن؛ "األمر التباس" اللغوية َعَلى أنها المشكلة ِمْن الناحيةى إل ينظر :المشكلة   مفهوم   (0

، (36١ ص ،099١ الرازي، عبدالقادر بكر أبي بن محمد) األمر شكل األمر التبس ىمعن
 ونعني، معضلة أو ،مسألة أنهاَعَلى  «Problem» اإلنجليزية اللغة في المشكلة وتعرف

 المورد قاموس: البعلبكي منير) االجتماعية العالقات أو البشري، السلوك في مشكلة بها
 (.36١ ص، 0999 ،(عربي ة إنجليزي)
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 االجتماعيةة العلةوم معجةم فةي االجتماعيةة المشةكلة تعةرف :االجتماعيوة   المشوكالت   مفهووم  ( 2
 المةؤثرة الدرجةة ىإلة يصةل قةد اتهديةدً  المجتمةع يهةدد اإلنسةانية العالقةات في اضطراب بأنها

 (02 ص ،0999 مدكور، إبراهيم.)لكثير ِمْن أفراد  الرئيسية َعَلى المصالح
 ظروفا باعتبارها الرعاية كفاية بعدم االجتماعية الخمدة نظر وجهة من المشكلة وتعرف

 يمكن الظروف وهذ  مرغوبة غير ونعتبرها عليها نحكم أن يمكن والتي بيئاتهم في األفراد لدي
 االستفسار علي باالعتماد المشكلة تحديد ويتم االجتماعية للمشكلة محتمال حال تكون أن

 .ا خرون يراها ال وقد لألفراد واضحة تكون مشكلة فهناك لألفراد العام والشعور
(Reginald york: human service planning concepts tools and 

methods the university of north carolina press, chapel hill, 1982.) 

 مواجهته عن قدراته فيه تعجز الفرد يواجه موقف بأنها الفرد خدمة في المشكلة وتعرف
 تناول عن يعجز بحيث إمكانياتها في يعجز فجأة قدرته تصاب أن أو مناسبة، بفاعلية

 )034 ص ،6113 ،وآخرون جبل أحمد عوض الناصر عبد))       بنجاح حياته مشكالت
 الظةروف، َعلَةى أنهةا االجتماعيةة الخدمة نظر االجتماعية ِمْن وجهة المشكلة إلي وينظر

 القيم ضد أفعال ردود عنها وينتج ،فيها يعيشون التي والبيئة مجتمعم وبين الناس بين تنشأ التي
 (0١4 ص ،0999 دروي ، حسين يحيى.)اجتماعية اقتصادية معاناة أو السائدة والمعايير
 :بة الدراسة هذ  في إجرائيا االجتماعية المشكالت وتعرف

هم، أسةر  "بةة المعرضةين للخطةر األطفةال تةربط التةي االجتماعيةة العالقةات مشةكالت هةي - أ
 .بالمؤسسة مشرفيهم، و زمالئهمو 
 ،المؤسسةة خةدماتِمةْن  كمسةتفيدين المعرضةين للخطةر لألطفال الدور أداء مشكالت هي - ب

 .المتكاملة الرعاية أو النَّهارية الرعاية سواء
تعةد المشةكالت الفيزيقيةة مةن أهةم المةؤثرات َعلَةى اإلنسةان بصةفة  :فيزيقيوة  ال المشوكالت   مفهووم  

تتةةأثر بمةةا يفعلةةه اإلنسةةان مةةن تلةةوث ي عامةةة، فاإلنسةةان يتةةاثر بالبيئةةة مةةن حولةةه ويةةؤثر فيهةةا، فهةة
هدار الموارد المتجددة وغيةر المتجةددة، وكةل للبيئة جراء الثورة الصناعية،  والطفرة التكنولوجية وا 

 .هذا يعود َعَلى صحة الفرد مرة أخرى بالتلوث
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الضةةوء، واللةةون، والصةةوت، والضوضةةاء، : وتشةةمل هةةذ  اإلثةةارة مةةؤثرات بسةةيطة نسةةبيا مثةةل
والطرقةةات، والخلفيةةات والحةةرارة، والبةةرودة، باإلضةةافة إلةةى المةةؤثرات األكثةةر تعقيةةًدا مثةةل المبةةاني، 

الفيزيقيةةة، وتتبةةاين اإلثةةارة البيئيةةة مةةن خةةالل بعةةدين أساسةةيين، وهمةةا الكمةةي والكيفةةي، فمةةن حيةةث 
 .الكم، تختلف اإلثارة من حيث الشدة والمدة التي تستغرقها ومعدل ترددها

أنمةاط أما بالنسبة للمعنى، فإنه يخضع للتقييم السيكولوجي لهد  المؤثرات البيئية، ذلةك أن 
التفكيةةر وسةةبل التفاعةةل االجتمةةاعي وأشةةكال األداء المختلفةةة، جميعهةةا تعتمةةد بدرجةةة كبيةةرة علةةى 

وفقةةةا لهةةةذا النمةةةوذج، فةةةإن جةةةزًءا عريًضةةةا مةةةن السةةةلوك . أنمةةةاط هةةةذ  اإلثةةةارة وردود أفعالنةةةا إزاءهةةةا
 .والخبرة يرتبط من حيث الشكل والموضوع، بالكيفية التي تتم بها إثارة الفرد

هى اإلطار الفيزيقي واالجتماعي الذى : Environment Definition: البيئة تعريف( 4
يعي  فيه الفرد بما يتضمنه من تكنولوجيا يختروعها اإلنسان، وهذا اإلطار يتأثر بكل 

التفاعالت والعالقات القائمة بين جميع العناصر، وينعكس ذلك على سلوك واتجاهات الفرد 
فالبيئة دينامية تختلف من مكان  خر، ومن زمن  في مختلف جوانب حياته، ومن ثم

 (.63،ص6104حاتم عبد المنعم ،) الخاصة به  خر، ولذلك فلكل فرد بيئته 
 والنفسي البدني نمو  أجلِمْن  حماية إلى يحتاج إنسان بأنه الطفل يعرف :الطفل   مفهوم  ( 5

 يبلغ لمِمْن  هو بأنه إليه وينظر البالغين عالم إلى االنضمام بمقدور  يصبح حتى والفكري
 (062ص ،0999 وآخرون، وهدان أحمد)  .كاملة ميالدية سنة عشرة ثماني

 نفسية ضغوطاي ويعان تفككت، أو تصدعت أسرةِمْن  طفل كل :مأوى   بال أطفال   مفهوم  ( 6
 أي يتوافر ال حيث   الشارع، مصير  فأصبح معها، التكيف يستطع ولم واجتماعية، جسمية
 الطفل حقوق انتهاكات كلي يعان حيث   الطبيعية، الحماية أو النمو أو للبقاء سبيل

 (١9 ص ،611١ عبدالموجود، أبو الحسن)  .دوليا بها المعترف
 ىإل خطر في طفل مفهوم يشير :ر  للخط المعرضين   األطفال   مفهوم  وستتناول الدراسة الحالية 

 أو المةأوي لةه بالنسةبة الشةارع ويمثةل ،أسةرته عةن ابعيةدً  أو ،منةزل بةدون يعةي  طفةل كةل
 (٠٠ ص ،٫٠٠٢ جرس، مجدي.)المرجع
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 تشةويه نتيجةة ؛للخطةر يعرضةهم األطفةال معاملةة إسةاءةأنَّ  ا راءِمةْن  العديةد أفةادت كمةا
ل يشةم حيةث   ،الخطةر مفهةوم وتوسةيع تحديةد إعةادةِمةْن  البةد وأنةه ،واألبنةاء ا بةاء بةين العالقةة
 .)المعنوي واإليذاء ،الجنسي واالعتداء ،الجسدي اإليذاء): ة؛ مثلاإلساء مظاهر جميع

(Pen Lope K. Trickett, Cynthia J, Schaller Bach, 1996, p 16) 

 البرامج هدف يكونأنَّ  البد ،خطر في يقعون الذين األطفالأنَّ  ىإلالدراسات  تشير كما
ِمةْن  خةاص وتنظةيم رعايةة خةاللِمةْن  ؛فنةوالع اإليةذاءِمةْن  حمةايتهم هةو الجديةدة والسياسةات

 يصةبحواحتةى  ،سةلوكياتهم فةي الةتحكم لتنميةة وبةرامج أنشةطة معهةم يمارسةون، مهنيةين ممثلةين
 Henry Wechsler And Others, 1976, p) .أخةري مةرة المجتمةع فةي للعةي  مةؤهلين أطفةااًل 

204) 

 ،خطةرللالمعرضةين  األطفال فئاتِمْن  فئة هم الشوارع أطفال أن (عويس محمد) واعتبر
ال األطفة مفهةوم يشةتمل حيةث   لهةم، مةأوي ال الةذين باألطفةال الشةوارع أطفةالَعلَةى  يطلةق حيةث  

 :الفئات هذ  ومن الدولِمْن  العديد تتبنا  كما ،عديدة فئاتَعَلى المعرضين للخطر 
 (.االجتماعي المنظور من) الدنيا الطبقاتِمْن  األطفال- 
 .العرقية األقليات أطفال -
 .نو المتسول األطفال -
 .التعليمِمْن  المتسربون األطفال -
 .األسرية الرعايةِمْن  نو المحروم األطفال -
 .الفقيرة األسرِمْن  األطفال -
 (613 ص ،6116 عويس، إبراهيم محمود محمد) .عائليها أحد تفتقد أسرِمْن  األطفال -

ل طفةااأل فئةة يهةو  الفئةات هةذ ِمةْن  واحةدة فئةةَعلَةى  بةالتركيز الدراسةة هذ  في أقوم وسوف
 .المعرضين للخطر

 يتخذونةه الةذي الشةارع إلةى واالقتصةادية االجتماعيةة الظةروف دفعةتهم الةذين األطفةال هةم -
 حيةث   األسةرية، محةرومين ِمةْن الرعايةة يظلةون حيةث   ،الوقةت معظةم لهةم البةديل المةأوي

 يعرضةهم ممةا ؛األساسةية حاجةاتهم إلشةباع الخطةرة مختلفةة ِمةْن األنشةطة اأنواًعة يمارسةون



 

 وآخرون حاتم عبد المنعم أحمد
 

 251 6102مارس  ، الثاني والثالثونالمجلد 

 للطفولةة القةومي المجلةس.)القانونيةة المسةاءلة تحةت يضةعهم قةد وممةا ؛والعنةف لالسةتغالل
 (0 ص ،611١ واألمومة،
رعايةة ِمةْن  دون الوقةت بعةض الشةوارع فةي ويقيمةون يعملةون الةذين األطفةال هةم كةذلك

 يقيمون الذين المظلومون وهم ،حقوقهم والضائعة المهضومة األطفال بأنهم يعرفون كما ،أسرهم
 (339 ص ،6113 عبد ، يوسف عبدالنبي جبريل، الرؤوف عبد ثريا).ابه ويعملون الشوارع في
 ويةأكلون وينةامون يعيشةون، والةذين سةنة 09 عةن أعمةارهم يقةل الةذين واإلنةاث الةذكور هةم -

 ،رسةمي غيةر بشةكل الشةوارع فةي يعمةل ا خةر والةبعض يعمةل ال ومةنهم ،الشةوارع فةي ويلعبةون
 ،6113 النصةر، أبةو مةدحت).مقطوعةة أو منقطعةة إمةا اغالًبة بأسرهم وعالقاتهم ترخيص وبغير
 (61١ ة 614 ص ص
 أو الوقةت، كةل أو الوقةت بعةض عللشةار  تدفعةه وأسةرته ذاتيةة، عوامةل يواجةه الةذي الطفةل 

 .به يرتبط الذي الكيان هو الشارع يصبح
 والمشةرب، كالمأكةل، ؛الحيةاة فةي األساسةية حاجاتةه إشةباع نقةصِمةْن  يعةاني الةذي الطفةل 

 .له الالزمة الرعاية مصادر توفير وعدم ،األسرية الرعاية فقدانه نتيجةء؛ والكسا
 للحصةول ا خةرين، مةع وعالقةات حريةة،ِمةْن  بالشةارع فرايتةو  فيمةا الجاذبية يجد الذي الطفل 

 .ممكنة وسيلة بأي يرغبه ماَعَلى 
 والتسةهيالت البةرامج مجموعةة هةي :(المفتوحوة   االسوتقبال   مراكوز  ) النَّهاريوة الرعايوة   مفهوم   (3

 في ،واالجتماعية ،والنفسية، الصحية المجاالت في وغيرهم ِمْن البالغين ،لألطفال تقدم التي
 نَعلَةى البةالغي كذلك المصطلح ويطلق ،المساء في منازلهم ىإل العودة ثم الصباحية، الفترة
 حسةين ىيةيح.)المسةاء فةي بيةوتهم إلةي يعةودون ثةم ،الرعايةة هذ  بمثل ينتفعون الذين ة اأيضً 

 (١٤ ص ذكر ، سبق مرجع دروي ،
 :الدراسة هذ  في اإجرائيً ( المفتوحة االستقبال مراكز) النَّهارية الرعاية مفهوم تحديد ويمكن

 .مأوي بال لألطفال وخدمات برامج مجموعة تقديم -أ
 .إكرا  أو جبر دون اطوعً  إليها الذهاب يكون أن -ب
 .مساء 3 ىإل اصباحً  9 الساعةالنَّهارية ِمْن  الرعاية مراكز تعمل أن -ج
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  .المراكز هذ  في بالمبيت لألطفال يسمح أال -د 
 .وتعليمية طبية وخدمات مادية إعانات شكلَعَلى  الخدمات هذ  تكون ة هة 

 شةكلت هيئةات هةي االجتماعية المؤسسة :(اإليوائية   المؤسسات  ) المتكاملة   الرعاية   فهوم  م (8
 أو ماديةة، الحاجةات هةذ  كانةت سةواء ،اإلنسةان حاجةات ولمقابلةة ؛المجتمع إرادة عن لتعبر
 هةو غرضةهاإنَّ  بةل -أهليةة أو حكوميةة كانةت سواء-إلى الربح المادي  ال تهدفو  ،معنوية
 (6114 محمد، رشدي محمد).والمجتمع والجماعات لألفراد والخدمات المساعدات تقديم

 بعةض لممارسةة ومسةتقرة ،بهةا معتةرف قانونيةة وسةيلة" بأنهةا اإليوائيةة المؤسسةة تعةرف
 للوفةاء المجتمعةات توجةدها التةي المنظمةة اإلجةراءات تلةك وأنهةا المجتمةع، فةي األنشةطة

 Armando Morales And Bard Fad, W, Sheafar, 1989, p(".داألفةرا باحتياجةات

90) 
 ،ومأكل ،االجتماعية ِمْن مسكن نوع ِمْن الرعاية لتوفير تقام مؤسسات أنها ىِمْن ير هناك 

 أبو السيد محمد).لالنحراف المعرضين والن ء لألطفال مهني وتأهيل ،صحية ورعاية، وتدريب
 (469 ص ،6110 المجد،
 :أنهاَعَلى ( اإليوائية المؤسسات) المتكاملة الرعاية تحديد يمكن الدراسة هذ  خالل ومن
 .ىمأو  بال لألطفال خدمات لتقديم تقام مؤسسات -0
 ."تعليمية أو اقتصادية أو نفسية أو اجتماعية أو صحية" الخدمات هذ  تكون قد -6
 .كاملة إقامة المؤسسات هذ  في اإلقامة تكون -3
 .ذلك بعد أسرته يف دمجه ليتم ؛مشكالته وحل ،الطفل تأهيلَعَلى  المؤسسات تلك تعمل -4

 
 المستخدمالمنهج  

لتحقيق أهداف  ؛ Case Study Methodمنهج دراسة الحالة  وناستخدم الباحث
أكانت فرًدا أو مؤسسة  اءوهو يتجه إلى جمع البيانات العلمية المتعلقة بأي وحدة، سو . مدراسته

أو نظاًما اجتماعًيا، أو مجتمًعا محلًيا، ويقوم َعَلى أساس التعمق في دراسة مرحلة معينة من 
 .تفسيرات تتسم بالعمق والمصداقية إلىوذلك بقصد الوصول  دراسة،خ وحدة التاري
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 أدوات جمع البيانات
 :يليَعَلى المادة العلمية النظرية والميدانية ومصادرهما ما  مفي بحثه وناعتمد الباحث

استخدام عدة أدوات لجمع البيانات، وقد تم اختيارها  :مصادر جمع المادة العلمية الميدانية -3
الوصةةول إليهةةا،  ونبمةةا يتناسةةب وأهةةداف الدراسةةة وفروضةةها، ونةةوع البيانةةات التةةي يةةود البةةاحث

 مالمحيطةةة بالدراسةةة، وعليةةه فإنةةه سةةيت وفباإلضةةافة إلةةى اإلمكانةةات المتةةوافرة وطبيعةةة الظةةر 
 :جمع البيانات عن طريق

هةةةو مجموعةةةة مةةةن االسةةةئلة المتنوعةةةة والتةةةى تةةةرتبط ببعضةةةها الةةةبعض بشةةةكل يحقةةةق  : االسوووتبانة
الهةةةدف الةةةذي يسةةةعى اليهةةةا الباحةةةث مةةةن خةةةالل المشةةةكلة التةةةى يطرحهةةةا بحثةةةه ويرسةةةل االسةةةتبيان 
بالبريةةد او بةةاى طريقةةة اخةةرى الةةى مجموعةةة مةةن االفةةراد او المؤسسةةات التةةى يخطرهةةا لبحثةةه لكةةى 

 .احثيتم تعبئتها ثم اعادتها الى الب
يبدأ الباحث بإلقاء بعض األسئلة العامة على المبحوث ومن خالل إجاباته وفيها  :المقابلة

الباحث أسئلة تفصيلية متعمقة وهكذا، كلما تحصل على معلومات إضافية تدرج  صبح لدى ي
أن يكون المبحوثون : تعد المقابلة أداة فعالة في حاالت معينة، مثل، و إلى جوانب أكثر عمًقا

كما هو الحال في  ؛ال يستطيعون كتابة إجاباتهم بأنفسهم ناألطفال أو الكبار األميين الذيمن 
بمقابلة أفراد عينة الدراسة  باحثباإلضافة إلى نوع مشكلة البحث التي تحتم قيام ال. االستبانة

  (.م0999الكندري، عبدالدايم، ) مباشرة وطرح األسئلة عليهم 
 :استخدام المالحظة في دراسة الحالة على النحو التالي يمكن :المالحظة

إجةةةراء المالحظةةةة علةةةى امتةةةداد فتةةةرة زمنيةةةة ممتةةةدة حتةةةى يتسةةةنى للباحةةةث المعرفةةةة الحقيقيةةةة  –0
 .اليقينية عن مدى تأثير األحداث المهمة أو الظروف المعنية على شخصية المبحوث

 .ث في المقابلة المتعمقةإجراء المالحظة لالستيثاق من صحة ما قاله المبحو  – 6
مقةةةابالت متعمقةةةة مةةةع المبحةةةوث ألي أسةةةباب، وهنةةةا ال  جةةةراءفةةةي بعةةةض الحةةةاالت يتعةةةذر إ – 3

 .مناص من استخدام المالحظة لجمع بيانات عنه
الحالة على وصف جميع الظروف التي تحيط بالمشكلة حتى يتم  اسةدر  تعتمد :دراسة الحالة

وتحديد  ،الباحث بدراسة المشكلة من جميع الجوانب اممن خالل قي ؛تشخيصها بصورة جيدة
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جراء المقابلة الشخصية لحالة معينة تعاني من  ظروفها ومالبساتها عن طريق المعلومات وا 
 –منشورات جامعة عمر المختار  –(0994)الفائدي، محجوب عطية ) مشكلة اجتماعية،

 (.ليبيا –البيضاء 
ضةةةةوء أسةةةةس علميةةةةة؛ للوصةةةةول إلةةةةى البيانةةةةات  َعلَةةةةىاألدوات وبناؤهةةةةا  هةةةةذ ويةةةةتم اختيةةةةار 

 .المطلوبة، وبالتالي تحقيق أهداف البحث
أخةةةذت مةةةن الريةةةف  (طفلةةةةً  011و طفةةةل 011) مفةةةردة   611ددهاعةةةالدراسةةةة  كانةةةت عينةةةة  

 بةةةرقم المشةةةهرة الخيريةةةة لألعمةةةالوالحضةةةر مةةةن مراكةةةز الرعايةةةة النَّهاريةةةة التابعةةةة لجمعيةةةة رسةةةالة 
: وقةةةد تةةةم أخةةةذها مةةةن خمسةةةة مراكةةةز مةةةن الحضةةةر وهةةةى االجتمةةةاعي، التضةةةامن بةةةوزارة( 444)
سةةةندوب، )مراكةةةز  ، ومةةةن الريةةةف أخةةةذت مةةةن(حلةةةوان، والمعةةةادي، ومدينةةةة نصةةةر، وعةةةين شةةةمس)

 .بمحافظة المنصورة( والمجزر، والمطرية
بمحافظةةةةةة طنطةةةةةا، وكةةةةةذلك مراكةةةةةز ( السةةةةةنطا، والمحلةةةةةة الكبةةةةةرى، وكفةةةةةر الزيةةةةةات)ومراكةةةةةز 

 . بمحافظة كفر الشيخ( مطوبس، وبيال، والحامول)
 

 حدود الدراسة
 :تتمثل حدود الدراسة فيما يلي

دراسةةة المشةةكالت االجتماعيةةة  فةةي للدراسةةة الموضةةوعية الحةةدود تتمثةةل :الموضوووعية الحوودود
 .والفيزيقية التي تواجه األطفال المعرضين للخطر

، والريةةف القةةاهرة محافظةةةالحضةةر متمةةثال فةةي  فةةي المكانيةةة الحةةدود تتمثةةل :المكانيووة الحوودود
السنطا، والمحلة )ومراكز بمحافظة المنصورة، ( جزر، والمطريةسندوب، والم)متمثال في مراكز 

بمحافظةةة ( مطةةوبس، وبةةيال، والحةةامول)بمحافظةةة طنطةةا، وكةةذلك مراكةةز ( الكبةةرى، وكفةةر الزيةةات
واإلنةاث فةي المعرضةين للخطةر الةذكور  طفةالاألِمةْن  َعلَةى عينةة االسةتبيان لتطبيةقكفر الشةيخ؛ 

 .المحافظات الثالث
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المعرضةين  طفةالاألِمةْن  َعَلى عينة االستبيان تطبيق فيها مت التي الفترة هي :الزمنية الحدود
 (.06/610١الى شهر  9ابتداء من شهر) للخطر داخل المراكز النَّهارية

 
 نتاج الدراسة ومناقشتها

االجتماعية إشباع حاجات األطفال عالقة االرتباطية بين المشكالت  :(3)جدول رقم
 المعرضين للخطر في مراكز الرعاية النَّهارية

المشكالت 
 االجتماعية

 عينة الدراسة
إشباع حاجات األطفال المعرضين للخطر في مراكز الرعاية 

 النَّهارية
 مستوى المعنوية الداللة المعنوية معامل االرتباط

 غير دال 169 16109- ريف
 دال 16110 16360 حضر

 دال 16110 16219 إجمالي عينة الدراسة
 :يتبين اآلتيالريف بالنسبة لعينة 

  شكالت االجتماعية المبين ( 161١)لم يكن هناك ارتباط دال معنوي عند مستوى معنوية
شباع حاجات األطفال حيث بلغت قيمة  ،المعرضين للخطر في مراكز الرعاية النَّهارية وا 

وبلغ  ،(161١)ا عند مستوى معنوية وهي قيمة غير دالة معنويً  ،(169)الداللة المعنوية 
 (.16109-)معامل االرتباط 

 :الحضربالنسبة لعينة 
 شكالتالمبين ( 161١)ة دالة معنوية عند مستوى معنوية يكان هناك عالقة ارتباط 

شباع حاجات ، و االجتماعية حيث  النَّهارية،للخطر في مراكز الرعاية  المعرضين األطفالا 
( 161١)ا عند مستوى معنوية وهي قيمة دالة معنويً  ،(16110)بلغت قيمة الداللة المعنوية 

 (.16360)وبلغ معامل االرتباط 
 :بالنسبة إلجمالي عينة الدراسة

 شكالتالمبين ( 161١)ة دالة معنوية عند مستوى معنوية يكان هناك عالقة ارتباط 
شباع حاجات األطفالو االجتماعية  حيث  النَّهارية،للخطر في مراكز الرعاية  المعرضين ا 
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ا عند مستوى معنوية وهي قيمة دالة معنويً  ،(16110)بلغت قيمة الداللة المعنوية 
 (.16219)وبلغ معامل االرتباط  ،(161١)

  يةةةة بةةةةينهنةةةاك عالقةةةة ذات داللةةةة معنو أن )ممةةةا سةةةبق يتضةةةح صةةةحة الفةةةرض األول، وهةةةو 
 .(النَّهاريةالمشكالت االجتماعية واحتياجات األطفال المعرضين للخطر في مراكز الرعاية 

شباع حاجات األطفال المعرضين : (2)جدول عالقة االرتباطية بين المشكالت الفيزيقية وا 
 للخطر في مراكز الرعاية النَّهارية

المشكالت 
 الفيزيقية

 عينة الدراسة
المعرضين للخطر في مراكز إشباع حاجات األطفال 

 الرعاية النَّهارية
 مستوى المعنوية الداللة المعنوية معامل االرتباط

 دال 1610 16649 ريف
 دال 16110 16330 حضر

 دال 16110 16333 إجمالي عينة الدراسة
 :يتبين اآلتيالريف بالنسبة لعينة 

  شكالت الفيزيقية المبين ( 161١)توجد عالقة ارتباطية دالة معنوية عند مستوى معنوية
شباع حاجات األطفال المعرضين للخطر في مراكز الرعاية النَّهارية، حيث بلغت قيمة  وا 

، وبلغ معامل (161١)، وهي قيمة دالة معنوًيا عند مستوى معنوية (1610)الداللة المعنوية 
 (.16649)االرتباط 

 :الحضربالنسبة لعينة 
  شكالت الفيزيقية المبين ( 161١)توجد عالقة ارتباطية دالة معنوية عند مستوى معنوية

شباع حاجات األطفال المعرضين للخطر في مراكز الرعاية النَّهارية، حيث بلغت قيمة  وا 
وبلغ ، (161١)، وهي قيمة دالة معنوًيا عند مستوى معنوية (16110)الداللة المعنوية 
 (.16330)معامل االرتباط 

 :بالنسبة إلجمالي عينة الدراسة

 لفيزيقيةا شكالتالمبين ( 161١)ة دالة معنوية عند مستوى معنوية يعالقة ارتباط توجد 
شباع حاجات و  حيث بلغت قيمة  النَّهارية،للخطر في مراكز الرعاية  المعرضين األطفالا 
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وبلغ  ،(161١)ا عند مستوى معنوية وهي قيمة دالة معنويً  ،(16110)الداللة المعنوية 
 (.16333)معامل االرتباط 

  هنةةةاك عالقةةةة ذات داللةةةة معنويةةةة بةةةينأن )ممةةةا سةةةبق يتضةةةح صةةةحة الفةةةرض الثةةةاني، وهةةةو 
 .(النَّهاريةالمشكالت الفيزيقية واحتياجات األطفال المعرضين للخطر في مراكز الرعاية 

لدور مراكز الرعاية النَّهارية في  بين عينة الدراسةفروق لتوضيح ال( ت)اختبار : (1)جدول رقم
 إشباع حاجات األطفال المعرضين للخطر

 عينة الدراسة
 المتغيرات

 (311=ن)الحضر  (311= ن)الريف 
الداللة  قيمة ت

المتوسط  المعنوية
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

دور مراكز الرعاية النَّهارية 
في إشباع حاجات األطفال 

 المعرضين للخطر 
23641 4604 29624 9619 ١6329 16110 

 :يتبين التاليمن الجدول السابق 
عينة محل اإلقامة لباختالف  الدراسة عينة بين إحصائية ةذات دالل هناك فروق تكانأنه 
شباع حاجات األطفال المعرضين للخطر في مراكز الرعاية إل( الحضر/الريف) الدراسة

محل اإلقامة  باختالف عينة الدراسة بين إحصائية ةذات دالل هناك فروق تكانالنَّهارية، و 
، بينما بلغ متوسط (2364( )الريف)حيث بلغ متوسط عينة  ،(الحضر/الريف) الدراسةعينة ل

وهي قيمة دالة عند مستوى معنوية  ،(١6329)، وكانت قيمة ت (29624( )الحضر)عينة 
 (.الحضر)عينة  ةلحمصوذلك ل ،(16110)وكانت الداللة المعنوية ( 161١)

أن هنةاك فروقًةا دالةة إحصةائًيا بةين الريةف )ومما سبق يتضح صةحة الفةرض الثالةث، وهةو 
 (.في إشباع حاجات األطفال المعرضين للخطر النَّهاريةدور مراكز الرعاية والحضر ل

 الفيزيقيةو  االجتماعية لمشكالتل بين عينة الدراسةفروق لتوضيح ال( ت)اختبار :(4)رقم جدول
 عينة الدراسة

 المتغيرات
 (311=ن)الحضر  (311= ن)الريف 

الداللة  قيمة ت
المتوسط  المعنوية

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 16110 26092 01634 33616 26١١ 2١64١ االجتماعية المشكالت
 16119 66244 46١0 49639 2616 43639 المشكالت الفيزيقية

 -:يتبين التاليمن الجدول السابق 
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 الدراسةعينة محل اإلقامة لباختالف  الدراسة عينة بين إحصائيةذات دالله  فروق توجد 
عينة  بين إحصائية ةذات دالل هناك فروق تكان، فاالجتماعية شكالتلمل( الحضر/الريف)

حيث بلغ متوسط عينة  ،(الحضر/الريف) الدراسةعينة محل اإلقامة لباختالف  الدراسة
، وكانت قيمة ت (33616( )الحضر)، بينما بلغ متوسط عينة (2١64١( )الريف)
 ،(16110)وكانت الداللة المعنوية  ،(161١)وهي قيمة دالة عند مستوى معنوية ( 26092)

 (.الحضر) عينةلمصلحة  وذلك
 الدراسةعينة محل اإلقامة لباختالف  الدراسة عينة بين إحصائية ةذات دالل فروق توجد 

( الريف)حيث بلغ متوسط عينة  األطفال، ستبيانال لمشكالت الفيزيقيةل( الحضر/الريف)
وهي  ،(66244)، وكانت قيمة ت (49639( )الحضر)، بينما بلغ متوسط عينة (43639)

لمصلحة  وذلك ،(16119)وكانت الداللة المعنوية  ،(161١)قيمة دالة عند مستوى معنوية 
 (.الحضر)عينة 

أن هناك فروًقا دالة إحصائًيا بين الريف )مما سبق يتضح صحة الفرض الرابع، وهو 
مشكالت الفيزيقية الو جتماعية اال المشكالتفي مواجهة  النَّهاريةدور المراكز والحضر ل

 (.طفال المعرضين للخطرلأل
خصائص )بعنوان (  6101أثير عبداهلل محمد، )وقد اختلفت الدراسة الحالية مع دراسة 

، حيث إن هذ  الدراسة (العمل البيئية لتخطيط وتصميم مساحات المصنع دراسة على العاملين
 .مطبقة على العاملين، ولكن الدراسة الحالية مطبقة على األطفال المعرضين للخطر

وقد اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسة السابقة في أن العوامل البيئية والفيزيقية والطبيعية 
تؤثر على إيجاد بيئة عمل مالئمة الحتياجات العاملين داخل المصنع، وكذلك العوامل 
الفيزيقية من حيث اإلضاءة والتهوية وتأثيرهما على مكان العمل والعاملين بالمصنع، وقد 

نتائج هذ  الدراسة أن هناك تاثيًرا ذا داللة معنوية لدرجة الحرارة وتخطيط وتصميم اتضح من 
 .   مساحات المصنع على العاملين به
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 توصيات الدراسة
ل ى مستوى المشكالت االجتماعية -3  :توصيات ع 
  يجةةةب أن  ،جميةةةع الجهةةةات المهتمةةةة بةةةالفرد مةةةن الناحيةةةة االجتماعيةةةةيوصةةةي البةةةاحثون بةةةأن

مةةةةةن الشةةةةةباب والفتيةةةةةات أعةةةةةداد كبيةةةةةرة  يتوالهةةةةةا متخصصةةةةةون فةةةةةي الةةةةةنفس البشةةةةةرية، ولةةةةةدينا
المتخصصات في علم النفس والخدمة االجتماعية، يجب االستفادة منهم في كل المؤسسات 

بهةةةا  جةةةدا تحةةةت إشةةةراف إدارات فنيةةةة يو وتكةةةون هةةةذ  الةةةدور فنًيةةة ،التابعةةةة للشةةةئون االجتماعيةةةة
 .النفسية، لوضع البرامج ومتابعة التنفيذ والتقييم والتصحيحاستشاريون في الصحة 

  يوصةةةي البةةةاحثون بضةةةرورة العمةةةل َعلَةةةى توعيةةةة أسةةةر األطفةةةال المعرضةةةين للخطةةةر بأسةةةاليب
التربيةةة والتنشةةئة االجتماعيةةة السةةليمة؛ بمعنةةى ال للقسةةوة، أو ممارسةةة القمةةع، أو الضةةغط، أو 

 .، وكلها أساليب تندرج تحت إساءة معاملة األبناءالقهر، أو العنف، وال أيًضا للتدليل الزائد
  يوصةةي البةةاحثون بضةةرورة مراقبةةة أطفالنةةا، وتقيةةيم تصةةرفاتهم، وتقةةويم سةةلوكياتهم فةةي مختلةةف

 .المواقف داخل مراكز الرعاية النَّهارية
  عةةن بةةاقي أطفةةال المجتمةةع، وعةةزلهم  األطفةةال المعرضةةين للخطةةر نبةةذيوصةةي البةةاحثون بةةأن

حقةةد َعلَةةى المجتمةةع الةةذي السةةاد و ويمألهةةم الف ،حوا عالةةة َعلَةةى المجتمةةعيةةؤدي إلةةى أن يصةةب
 .يضطهدهم؛ فيجب مساعدتهم َعَلى االندماج والعي  الكريم

 الناجحة فةي عديةد مةن الةدول التةي تعةاني  المماثلةتجارب الاالطالع َعَلى يوصي الباحثون ب
 .المعرضين للخطرطفال األمن ظاهرة 

ل ى مستوى  -2  :المشكالت الفيزيقيةتوصيات ع 
 بتوجيةةه دعةةوة إلةةى جميةةع المسةةئولين؛ لتةةوفير كافةةة االحتياجةةات والخةةدمات  ونيوصةةي البةةاحث

البيئية التي تدعم مراكز الرعاية النَّهارية، حتى تستطيع هذ  المراكز تقديم خدماتها لألطفةال 
 .المعرضين للخطر

 عند اختيار المنطقةة العمرانيةة التةي سةيتم إنشةاء مراكةز رعايةة نهاريةة فيهةا،  ونيوصي الباحث
البد من مراعاة البيئة الفيزيقية التي تتمثل في توافر المساحات الواسعة، والتهويةة واإلضةاءة 
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الجيةةةدة، وتخصةةةيص أمةةةاكن للةةةتخلص مةةةن القمامةةةة، باإلضةةةافة لوجةةةود نظةةةام جيةةةد للصةةةرف 
 .الصحي

  مسةةاعدة مراكةةز الرعايةةة النَّهاريةةة َعلَةةى تةةوفير حةةدائق ومتنزهةةات،  ضةةرورة ونيوصةةي البةةاحث
وأمةةةةاكن يمةةةةارس فيهةةةةا األطفةةةةال المعرضةةةةون للخطةةةةر ألعةةةةابهم وهوايةةةةاتهم، ومكتبةةةةات للقةةةةراءة، 

وممارسةةةةة كةةةةل أشةةةكال الفةةةةن المختلفةةةةة، وتنةةةوع األجهةةةةزة التقنيةةةةة  واالطةةةالع، ومراسةةةةم لَبةةةداع
 .والتكنولوجية الحديثة للتعليم واالبتكار

ل ى مستوى المراكز النَّهارية -1  :توصيات ع 
   ي الدراسةةة بةةأن يةةتم التوسةةع فةةي إنشةةاء مراكةةز التةةدريب المهنةةي التةةي تمكةةن مةةن صةةكةةذالك تو

ا وذلةك إلعةدادهم فنًية ؛الذين عجزوا عن استكمال المسيرة التعليمية ،استيعاب هؤالء األطفال
َعلَةى أن يةتم ذلةك فةي ظةروف إلجادة مهن حرفية، أو مهن أخرى تحتاج إليها سوق العمةل، 

تالئةةم طبيعةةة المرحلةةة العمريةةة التةةي ينتمنةةي إليهةةا هةةؤالء األطفةةال، وأن تتةةوافر لهةةذ  المراكةةز 
 .إلعداد هؤالء األطفال لاللتحاق بهذ  المراكز ؛والفنية ،اإلمكانات المادية

  إخضةةةاع العةةةاملين إلةةةى دورات تدريبيةةةة واختبةةةارات نفسةةةية توضةةةح مةةةدى ب ونيوصةةةي البةةةاحث
األطفال في الواقع  النَّهارية؛ ألن هؤالءالرعاية مراكز قدرتهم َعَلى التعامل مع هذ  الفئة في 

 تيحتاجون إلى الجوانب العاطفية والنفسية أكثر لتعويضهم عةن الحرمةان ومعالجةة المشةكال
 .دفعهم إلى التواصل مع ا خرينلالنفسية 

  جةةةب أن يكةةةون اختصاصةةةهم فةةةي صةةةناع القةةةرار فةةةي هةةةذا المجةةةال يبةةةأن  ونيوصةةةي البةةةاحث
، الصةةحة النفسةةية واالجتماعيةةة حتةةى يتمكنةةوا مةةن تطةةوير الخةةدمات والرعايةةة وبةةرامج التأهيةةل

 .وحتى يستطيع األطفال المعرضين للخطر تكوين عالقات اجتماعية سليمة
  الناجحةةةة فةةةي عديةةةد مةةةن الةةةدول التةةةي تعةةةاني مةةةن ظةةةاهرة  المماثلةةةةتجةةةارب الاالطةةةالع َعلَةةةى

 .ضين للخطرالمعر  طفالاأل
  ا ، واالهتمةةام بالعةةاملين فيهةةا مادًيةةدور مراكةةز الرعايةةة النَّهاريةةة والمتكاملةةةالتوسةةع فةةي إنشةةاء

 جيًدا، يليق بحجم الدور وقدر األمانة التي يحملونها َعَلى ا، والعمل َعَلى تأهيلهم تأهياًل وفنيً 
 .عاتقهم
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 رفةةع مسةةتوى المعيشةةة، وزيةةادة ا لكمةةا توصةةي الدراسةةة بةةأال تقتصةةر المجهةةودات المبذولةةة حالًيةة
الخدمات بالحضر فقط َعَلى حساب الريف، بل يجب أن يكون هناك اهتمةام أكثةر مةن ذلةك 
بالقطاع الريفي، حيث إنه يعاني قلة الخدمات به، وتدني مستوى المعيشة مقارنةة بالحضةر، 

يةا ، والصرف الصةحي، والماالهتمام بالخدمات به من حيث رصف الشوارع واإلنارة،  بفيج
 .ا بهورفع مستوى الخدمات عمومً 
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ABSTRACT 

The study aims at identifying the social and physical 

problems and their relationship to satisfying needs of children at 

risk in centers of diurnal care، the researcher used the descriptive 

study in the current research، because it aims at enumerating 

factors that affect the phenomenon، and analyzes interaction 

process between descriptive method and the tool، by the existence 

of theoretical heritage and previous studies، it can support subject 

of this research which is still lacking several studies. 

The researcher used case study method to achieve its study 

objectives، it tends to collecting related scientific data in any unit، 

either an individual، center، institution، a social system or a local 

community، it is based on deepening in studying particular stage 

of study unit history، by the aim of finding explanations that is 

characterized with depth and credibility. 

The sample consisted of 200 subjects، it is divided equally 

between both sexes، the study concluded group of results، the 

most important of them are: 

1. Is there an abstract significant relation between social problems and 

needs of children at risk in centers of diurnal care? 
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2. Is there an abstract significant relationship between physical 

problems and needs of children at risk in diurnal care centers? 

3. There are statically significant differences between rural areas and 

urban areas of diurnal care centers’ role in satisfying needs of 

children at risk. 

4. There are statically significant differences between rural areas and 

urban areas of diurnal care centers’ role in confronting social and 

physical problems for children at risk. 
 


