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 األبعاد البيئية المؤسسية ودورها في دعم برامج الرعاية االجتماعية
 عض مؤسسات رعاية األطف ال األيتامدراسة ميدانية لب

               [13] 
 أمينة إبراهيم مهتدي -(2)مديحة مصطفي فتحي -(1)مصطفي إبراهيم عوض

،جامعة  الخدمة االجتماعية ليةك( 6 والبحوث البيئية، جامعة عين شمس معهد الدراسات( 0
 حلوان

 
 المستخلص

تنتميي هييال الدراسيية إليي نمييط الدراسييات الوصيفية والتييي تهييدد إليي وصييد ا بعيياد البيئييية 
المؤسسييية وتيثيرهييا علييى بييرامة الرعاييية االجتماعييية طييي مؤسسييات االطفييا  االيتييام، كمييا تهييدد 

ان تيييدعم بييرامة الرعايييية االجتماعيييية الدراسيية إليييي تحديييد ا بعييياد البيئييية المؤسسيييية التيييي يمكيين 
المقدميييية للطفييييا  االيتييييام وتهمييييية تدرال تيييييثير ا بعيييياد البيئييييية المؤسسييييية علييييى بييييرامة الرعاييييية 
االجتماعية ومدي قيام مؤسسات رعاية االطفا  االيتام بتنفيا هال البيرامة، وتنيتهة هيال الدراسية 

متمثيييي  طييييي الحصيييير الشييييام  لجمييييي  ميييينهة المسييييع االجتميييياعي بنوعييييية الشييييام  وبالعينيييية، وال
اخصيائي اجتمياعي  01)االخصائيين االجتمياعيين والعياملين بالمؤسسية محي  الدراسية وعيددهم 

، والمسيييع االجتمييياعي بالعينييية لالطفيييا  االيتيييام المقيميييين تقامييية دائمييية داخييي  (وعامييي  بالمؤسسييية
طيي جمي  البيانيات عليى  ،وقد تيم االعتمياد(يتيم  21)المؤسسات ا يوائية مح  الدراسة وعددهم 

واسيييتمارس اسيييتبار لالطفيييا   –اسيييتمارس اسيييتبار لالخصيييائيين االجتمييياعيين والعييياملين بالمؤسسييية )
وكانييت تهييم نتييائة الدراسيية تشييير إلييي وجييود نقيي  طييي ( المقيمييين طييي المؤسسييات محيي  البحييث 

قصيور طيي  خدمات وبرامة الرعاية االجتماعية المقدم من قب  المؤسسات مح  الدراسة، وهنيال
الرعاييية الصييحية المقدميية لالطفييا  االيتييام داخيي  المؤسسيية، كمييا تشييير النتييائة إلييي عييدم تييواطر 
مساحات مخصصة لممارسية البيرامة واالنشيطة المختلفية داخي  المؤسسية، مي  وجيود نقي  طيي 
مصادر التموي  اليالزم لتقيديم البيرامة وتنفيياها، كميا توصيلت الدراسية إليي إن المؤسسيات محي  

 .راسة معزولة نسبيًا عن النمط الطبيعي للعالقات داخ  المجتم الد
 

 ُمقدِّمُة الدِّراسة  
الطف  هو المصدر الرئيسى للثروس البشرية وتكثر طئات المجتم  حساسية طي حياس ا مم 

هتمام ورعاية بقدر ما تحسن صن  مستقبلها وتؤكد اها وبقدر ما تولية المجتمعات من ومستقبل
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وتقدمها وتحضرها، والل باعتبار تن الطف  هو مسئولية خطيرس وعبء ليس سهاًل علي رقيها 
طتتحملة ا سر والمجتم  معًا من تج  صناعة طفولة سوية ومؤهلة وتي تقصير نحو تلل 
المسئولية من تي طرد منها يؤدي لخل  تثناء مراح  النمو المختلفة للطف  مما قد ينبئ 

وقد ينشي الطف  (.0991محروس محمود خليفة،)طي المستقب بحدوث كارثة للمجتم  وا سرس 
محرومًا من تسرتة نتيجة لظرود وتوضاع عديدس كالطالق والهجر تو وطاس تحد الوالدين تو 

وهنال عدد من هؤالء ا طفا  يودعون طي المؤسسات اإليوائية . كليهما تو سجن تحد الوالدين
لتي تكف  لهم حياس كريمة وتسعي هال المؤسسات والتي تعتبر الح  البدي  لتوطير الرعاية ا

بإختالد تهداطها إلي تقديم تطض  رعاية ممكنة لهؤالء ا طفا  لتمكنهم من النمو السليم 
اجتماعيًا وصحيًا وثقاطيًا وتعليميًا ورغم ك  مظاهر ا هتمام من جانب هال المؤسسات إال تن 

شون طي ظرود صعبة ويتعرضون للحرمان هال الفئة مازالت تعاني من ارتفاع نسبة من يعي
حنان عبد الرحمن يحيى )كما يتعرضون إلي العديد من ا وضاع المستغلة داخ  المجتم 

ومما ال شل طية تن البيئة المحيطة بالفرد تؤثر بال شل طي تكوين شخصيتة (.6112سعيد،
ضها رعاية تي مؤسسة وم  االقتناع والتسليم منا البداية بين رعاية ا سرس الطبيعية ال تعو 

اجتماعية تخري إال إننا طي مث  هال ا حوا  وبمنطق الواق  ال يكون تمامنا إال السبي  الوحيد 
المتاح الاي يحو  طي الوقت نفسة دون تشرد مث  هؤالء ا طفا  ومن  انخراطهم ا كيد طي 

شك  رعاية  االنحراد وهو إيداعهم إحدى المؤسسات اإليوائية التي تتولي رعايتهم طي
وهاا جع  هنال تساؤ  هام تحاو  هال الدراسة (.0990نجالء محمد طهمي بحيرى،)جماعية

ه  للبعاد البيئية المؤسسية تيثير علي دعم برامة الرعاية االجتماعية : تن تجيب علية وهو
 التي تقدم للطفا  ا يتام من قب  مؤسسات ا يتام؟

همية تدرال تيثير ا بعاد البيئية المؤسسية علي وتسعي هال الدراسة إلي التعرد علي ت
، ومدي قيام مؤسسات رعاية ا طفا  ا يتام بتنفيا عاية االجتماعية للطفا  ا يتامبرامة الر 

 .هال البرامة
وتكدت الدراسة علي تهمية ا بعاد البيئية المؤسسية ودورها طي دعم برامة الرعاية 

وتن القصور طي ا بعاد البيئية للمؤسسة .االجتماعية التي تقدمها المؤسسة للطفا  ا يتام
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يؤدي إلي قصور طي برامة الرعاية االجتماعية التي تقدم للطفا  ا يتام وبالتالي يؤثر علي 
 .بشك  سلبيا طفا  
 

 مّشك لُة الدِّراسة  
يمانًا مين الباحثية  بيهميية  طي ضوء االطيار النظيري وطيي ضيوء نتيائة الدراسيات السيابقة،وا 
ا بعاد البيئية المؤسسية  وتيثيرها عليي بيرامة الرعايية االجتماعيية ،تهتميت الباحثية بدراسية هيال 

لي تي مدي تعيق ا بعاد البيئية تنفيا برامة ا ونتيجة لما تكون لدي .لرعاية االجتماعيةا بعاد وا 
الباحثيية ميين مالحظييات ميدانييية واسييتنتاجات نظرييية ميين خييال  الدراسييات السييابقة التييي تناولييت 
المؤسسيييات اإليوائيييية وتسييياليب الرعايييية بهيييا طقيييد اتضيييع للباحثييية ضيييرورس دراسييية ا بعييياد البيئيييية 

ضيييت تليييل المالحظيييات الميدانيييية وقيييد تط.للمؤسسييية ودورهيييا طيييي دعيييم بيييرامة الرعايييية االجتماعيييية
ونتييائة الدراسييات السييابقة إلييي تهمييية القيييام بييإجراء دراسيية اسييتطالعية حييو  بييرامة الرعاييية التييي 
تقييدمها هييال المؤسسييات اإليوائييية ، والييل بهييدد الكشييد عمييا إاا كييان هنييال قصييور طييي بييرامة 

يئية المؤسسية ودورها طيي الرعاية المقدمة بتلل المؤسسات، وبهدد التعرد علي تهم ا بعاد الب
حيث تجريت الدراسة علي .دعم برامة الرعاية االجتماعية ، والتي تمث  المجا  المكاني للدراسة

طفييي  وطفلييية، وقيييد تيييم اختييييارهم بالطريقييية العشيييوائية ( 61)عينييية مييين ا طفيييا  ا يتيييام عيييددهم 
االسيييتطالعية عيييدس وتناوليييت الدراسييية .البسييييطة وجمييييعهم مقييييدين طيييي مرحلييية التعلييييم ا ساسيييي

مشاركة ا طفا  طي البرامة المقدمة  –نوعية البرامة المقدمة للطفا  ) محاور كان من اهمها 
عالقة المؤسسة بالبيئية المحيطية بهيا  –مدي اشباع البرامة الحتياجات ورغبات ا طفا   –لهم 
الدراسية  وتتحيدد مشيكلة(.ظرود المكان المخصي  للمؤسسية  –مصادر التموي  بالمؤسسة  –

. طي تحديد ا بعاد البيئية المؤسسية ودورها طي دعيم بيرامة الرعايية االجتماعيية للطفيا  ا يتيام
وتهمييية تدرال تيييثير ا بعيياد البيئييية المؤسسييية علييي بييرامة الرعاييية االجتماعييية للطفييا  ا يتييام 

 .،ومدي قيام مؤسسات رعاية ا طفا  ا يتام بتنفيا هال  البرامة
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 ُة الدِّراسة  أهمي
يمكن تن تعتبر الدراسة إحدى الدراسات التي تساعد علي التعرد علي بيئة مؤسسات  -0

 .الرعاية االجتماعية للطفا  ا يتام والمناخ الاي يعيش طية ا طفا  ا يتام 
لفت نظر مؤسسات رعاية ا يتام إلي تهمية ا بعاد البيئية داخ  المؤسسة وتثر الل علي  -6

 . ا طفا  والمجتم 
 .دراسة ا طفا  ا يتام باعتبارهم تهم  قضية من قضايا التنمية -3
التي تناولت طئة ا طفا  ا يتام بالدراسة  -طي حدود علم الباحثون -قلة الدراسات العلمية -4

لبحث خاصة طيما يتعلق بدعم برامة الرعاية االجتماعية للطفا  ا يتام وتيثير البيئة وا
 .علي هال البرامة وعلي هؤالء ا طفا 

إلقاء الضوء علي تهمية التعاون بين المؤسسة والبيئة المحيطة بالمؤسسة لدعم برامة  -2
 .الرعاية االجتماعية

 .سسية طي دعم برامة الرعاية االجتماعيةالتعرد علي دور ا بعاد البيئية المؤ  -2
 

 أهداُف الدِّراسة  
تحديييد ا بعيياد البيئييية المؤسسييية التييي يمكيين تن تييدعم بييرامة الرعاييية االجتماعييية المقدميية  -0

 .للطفا  ا يتام
تحديد ا سباب التي قد تؤدي إلي عرقلة تنفيا بيرامة الرعايية االجتماعيية داخي  مؤسسيات  -6

 . ية االجتماعية للطفا  ا يتامالرعا
تحديد المعوقات التي تحو  ميا بيين ا بعياد البيئيية المؤسسيية وبيين دعمهيا لبيرامة الرعايية  -3

 . االجتماعية
الوصيييييو  إليييييي تصيييييور مقتيييييرح مييييين منظيييييور الخدمييييية االجتماعيييييية ليييييدعم بيييييرامة الرعايييييية  -4

 . لمؤسسيةاالجتماعية الخاصة با طفا  ا يتام من خال  ا بعاد البيئية ا
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 فروُض الدِّراسة  
تبييدت طييي دراسيية علمييية مفيييدس ميين حيييث انتهييي البيياحثون االخييرون طييي دراسيياتهم السييابقة، 
ولهييال الدراسيية حييدود تنتهييي عنييدها، وتتمثيي  حييدودها طييي طتييرس جميي  البيانييات ميين الميييدان لعييام 

6102 . 
 .مصر الجديدس وعين شمسوتشم  محاطظة القاهرس حيث تق  تحياء : الحدود المكانية للدراسة

 
 مف اهيُم الدِّراسة  

مجموعة مين الينظم :"لقد تقر المؤتمر الدولي للبيئة تعريفًا للبيئة بينها :مفهوم األبعاد البيئية
الطبيعية واالجتماعية والثقاطية التي يعيش طيها اإلنسان والكائنات ا خيرى والتيي يسيتمدون منهيا 

 (0999إبراهيم سليمان عيسى،".)نشاطهمزادهم ويؤدون طيها 
نسييق " يعييرد جمييا  موسييي المؤسسيية االجتماعييية بينهييا  :مفهوووم المسةةووة ااعتماعيووة

اجتميياعي ليية بنيياء ووظيفيية بينيية وبييين البيئيية المحيطيية بيية تفاعيي  لتحقيييق تهييداد محييددس للنسييق 
 (6111جما  موسى وآخرون،".)وللبيئة

كيي  ا نشييطة والعالقييات والخبييرات التييي تصييمم "نيية يعييرد البرنييامة علييي ت: مفهوووم البوورام 
وتنفيييييا بمسيييييياعدس ا خصييييييائي االجتمييييياعي وتهييييييدد إلييييييي تحقييييييق التنشييييييئة والتنمييييييية للعضيييييياء 

 (0991طوقية عجمي،".)والجماعة
تنظيييم يهييدد إلييي مسيياعدس " عرطهييا عبييد الميينعم شييوقي بينهييا:مفهوووم الرعايووة ااعتماعيووة
ية واالجتماعية ويقوم هاا التنظيم عليي تسياس تقيديم الرعايية اإلنسان علي مقابلة احتياجاتة الاات

 (6112عبد الخالق محمد عفيفي،".)عن طريق الهيئات والمؤسسات الحكومية وا هلية
يحييي حسين ".)هم ا طراد حديث السين الياين ال ينيدرجون تحيت سين المسيئولية":مفهوم الطفل

 (0901درويش،
 :Longman )".تبويييييية تو كليهميييييا هيييييو الصيييييغير الفاقيييييد تحيييييد" :مفهووووووم اليتووووويم

Dictionary,1988) 
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 منه  ُجية الدراسة
تنتمي هال الدراسة إلي نمط الدراسات الوصفية والتي تهدد إلي وصد ظواهر تو وقائ  
تو تشياء معينة  نها تتجة إلي الوصد الكمي والكيفي للظواهر االجتماعية البيئية بالصورس 

 .التي عليها
 

 الدراسات السابقة
هيييدطت الدراسييية إليييي اختبيييار ميييدي : 6114دراسييية رمضيييان تبيييو الفتيييوح السييييد حسيييب ا   -0

المشروع  –الرحالت  –المناقشة الجماعية )صالحية بعض تكنيكات طريقة خدمة الجماعة 
طي إشباع الحاجات االجتماعية للطف  اليتيم ومساعدس الطف  اليتيم عليي توسيي  ( الجامعي 

وتييدعيم اتصييالة بيياوخرين وتعليميية سييب  المحاطظيية علييي اسييتمرار دائييرس عالقاتيية االجتماعييية 
هييال العالقييات ومسيياعدس الطفيي  اليتيييم علييي اإلحسيياس بالمكانيية االجتماعييية بييين تقرانيية ميين 

 .خال  االعتراد بوجودل وتقدير مشاعرل واحترام آرائة ومقترحاتة
ن خيييال  وهييي بعنييوان رعايييية ا طفييا  ا يتييام ميي: Landry Tamara 6114دراسيية  -6

المؤسسات غير الرسمية باستخدام إستراتيجية المواجهة ، وهدطت الدراسة إلي دراسة الجهود 
غيييير الرسيييمية باسيييتخدام المواجهييية ودورهيييا طييييي جليييب البيييرامة والخيييدمات االجتماعيييية ميييين 
المجتمييي  ومؤسسيييات المجتمييي  الميييدني ، وكانيييت تهيييم النتيييائة تن تكيييدت الدراسييية عليييي دور 

لمؤسسييييات المجتميييي  لحصييييو  ا طفييييا  ا يتييييام علييييي بييييرامة الرعاييييية الضييييغط والمواجهيييية 
 .االجتماعية طي البالد النامية

هدطت هال الدراسية إليي طحي  العالقية بيين : 6112دراسة  مني عبد اللطيد جاد الحق  -3
قصيور بييرامة الرعاييية االجتماعيية واالضييطرابات السيكوسييوماتية واالنحراطيات السييلوكية لييدي 

 .اإليوائية تبناء المؤسسات 
هييييدطت الدراسيييية إلييييي تحديييييد واقيييي  الرعاييييية : 6111دراسيييية محمييييود علييييي محمييييد رضييييوان  -4

االجتماعييييية المقدميييية لليتييييام المقيمييييين طييييي المؤسسييييات اإليوائييييية وا يتييييام اليييياين تقييييدم لهييييم 
الخيدمات مين المؤسسيات التيي ترعيياهم تثنياء تواجيدهم مي  تسييرهم وميدي طعاليتهيا طيي تحقيييق 
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يضيييًا إليييي تحدييييد المعوقيييات التيييي تحيييو  دون تحقييييق الرعايييية االجتماعيييية تهيييداطها وهيييدطت ت
المقدمييية لليتيييام سيييواء داخييي  المؤسسيييات اإليوائيييية تو المؤسسيييات التيييي تخيييدم ا يتيييام داخييي  

 .تسرهم
وتهييدد الدراسيية إلييي التعييرد علييي احتياجييات : 6119دراسيية سييلوى عبييد ا  عبييد الجييواد  -2

امة والخييدمات التييي تقييدمها المؤسسيية اإليوائييية إلشييباع الطفيي  بييال ميييوي والتعييرد علييي البيير 
احتياجييييات ا طفييييا  بييييال ميييييوي والتعييييرد علييييي المعوقييييات التييييي تحييييو  دون االسييييتفادس ميييين 

 .الخدمات والبرامة التي تقدمها المؤسسة اإليوائية
تهييدد هييال الدراسيية إلييي التوصيي  إلييي تهييم : 6119دراسيية ياسيير عبييد الفتيياح القصييا   -2

الضرورية الالزمة للطفا  ا يتام الموجودين بالمؤسات اإليوائية با ضاطة إلي االحتياجات 
 .التوص  إلي تهم البرامة واالحتياجات ومدي إشباعها

وتهييييدد هييييال الدراسيييية إلييييي تقييييويم بييييرامة الرعاييييية : 6101دراسيييية حنييييان زكريييييا الدسييييوقي  -1
تهيداد بيرامة الرعايية غيير االجتماعية بالمؤسسات اإليوائيية، وكانيت تهيم نتيائة الدراسية تن 

واضحة للعاملين بالمؤسسيات ، وتظهيرت الدراسية تيضيًا تن عيدد العياملين بالمؤسسيات غيير 
كاطي ، وكالل عدم كفاية موارد المؤسسة المالية حيث تبحيث المؤسسية عين مصيادر لزييادس 

طيي  مواردها الماليية ،وتوضيحت الدراسية تيضيًا وجيود توجية قصيور طيي طعاليية بيرامة الرعايية
تشييباع احتياجييات المودعييات بالمؤسسييات اإليوائييية ، ونقيي  التموييي  المناسييب الييالزم لتقييديم 

 . وتنفيا برامة الرعاية االجتماعية
 

 اجراءات الدراسة
تعتبر هال الدراسة دراسة وصفية تهدد إلي وصد ظواهر تو وقائ  تو  :نوع الدراةة: أواا 

والكيفي للظواهر االجتماعية البيئية بالصورس التي تشياء معينة  نها تتجة إلي الوصد الكمي 
عليها ،والدراسة الحالية تستهدد وصد وتحلي  ا بعاد البيئية المؤسسية ودورها طي دعم 

وتشم  الدراسة الحالية تيضًا دراسة ميدانية لبعض مؤسسات رعاية .برامة الرعاية االجتماعية
 .ا طفا  ا يتام طي القاهرس
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تنتهة الدراسة الحالية منهية المسيع االجتماعي بنوعية الشام   :لدراةةمنه  ا: ثانياا 
وبالعينة الل تن منهة المسع االجتماعي يهيدد إليى الوصيو  إليى بيانيات يمكين تصنيفهيا 

ويتمثي  . وتفسيرهيا وتعميمهيا والل لالستفيادس بها طي المستقبي  وخاصة طي ا غيراض العلمية
 :يالمنهة المستخدم ط

 .مسع شام  لجمي  االخصائين االجتماعين بالمؤسسات مح  الدراسة -0
 .عينة عشوائية من االيتام المقيمين إقامة دائمة داخ  المؤسسات االيوائية -6

 :أدوات الدراةة: ثالثاا 
تم .استمارس استبار للخصائيين االجتماعيين وجمي  العامليين بالمؤسسات مجتم  الدراسة -0

ا داس للتعرد علي ا بعاد البيئية ودورها طي دعم برامة الرعاية االجتماعية استخدام هال 
ظرود المكان المخص  :)وقد تضمنت االستمارس مجموعة من المتغيرات منها

للمؤسسة،نوعية الخدمات المقدمة من قب  المؤسسة وجودتها،الموارد المادية 
رعاية ا يتام  ت التي تواجة مؤسساتللمؤسسة،عالقة المؤسسة بالبيئة المحيطة بها،المعوقا

طي تقديمها لبرامة الرعاية االجتماعية، المقترحات الالزمة لدعم برامة الرعاية االجتماعية 
 .محاور لك  سؤا  2اسئلة بواق   3،وتضمنت االستمارل (
: متغيرات منهااستمارس استبار للمستفيدين،وقد تضمنت هال االستمارس مجموعة من ال -6

معوقات  -جودس ونوعية الخدمات التي تقدمها المؤسسة من برامة  -مؤسسة مساحة ال)
المقترحات التي تساعد طي التغلب  -االستفادس من برامة الرعاية التي تقدمها المؤسسة 

 .محاور لك  سؤا  2اسئلة بواق   3وتضمنت االستمارل ( علي هال المعوقات
 :تمعامل الصدق والثبا

الصدق الظاهري لالستمارات بعرضها علي المحكمين والخبراء للتعرد تم االعتماد علي  -0
 .علي مدي صالحية االستمارات لجم  البيانات والمعلومات الخاصة بالدراسة

( 01)مفردل، (61)للتيكد من ثبات المقياس تم عم  تجربة االستمارل بواق  عينة مكونة من -6
يوم من  02تم عم  اختبار اخر بفارق من المستفيدين، ثم (01)لالخصائين والعاملين و

 .التجربة االولي علي نفس العينة
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تحددت مجاالت الدراسة طي المجا  المكاني والمجا  البشري : معاات الدراةة: رابعاا 
 :والمجا  الزمني والل على النحو التالي

جمعية ) عينة تتمث  طي ثالث مؤسسات تيوائية داخ  محاطظة القاهرس وهم: المعال المكاني-1
 (دار الفردوس  –جمعية تنقاا الطفولة  –مصطفي عساكر 

حتى  0/6/6102يتمث  طي طترس جم  البيانات من الميدان طي الفترس من  :المعال الزمني-2
0/4 /6102. 
 :ويتمث  طي مجتم  الدراسة ويشم  :المعال البشري -3
 .ات مح  الدراسةمسع شام  لجمي  االخصائين االجتماعين والعاملين بالمؤسس -ت 
 .عينة عشوائية من االيتام المقيمين إقامة دائمة داخ  المؤسسات االيوائية -ب

 :األحصائية المةتخدمة فى الدراةةالمعامالت : خامةاا 
 :قامت الباحثة باستخدام ا ساليب ا حصائية اوتية

 .التكرارات والنسب المئوية   ت 
 .المتغيرات اات ا همية من وجهة نظر المبحوثين حساب ا وزان المرجحة، والل لترتيب  ب 
 .القوس النسبية المرجحة   جي  
 .معام  ا رتباط   د 
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 نتائُج الدِّراسة   
عدوال الدراةة الميدانية الخاصة باةتمارة األةتبار للعاملين والمةئولين وااخصائيين : أوا

 :ااعتماعيين فى المسةةات اإليوائية لأليتام
يوضع كيد يتم تعبئة الجهود لدعم المشاركة المجتمعية طي المؤسسات اإليوائية  :(1)عدول

 01= لليتام ن 

 م
كيف يتم تعبئة العهود 

لدعم المشاركة 
 المعتمعية

معموع  ا أحيانا دائما
 األوزان

النةبة 
 الترتيب المرعحة

اتصا  المسئولين بالمؤسسة  0
 6 03،11 011 02 41 62 بسكان المجتم  المحلى

عقد الندوات بيهمية  6
 0 12 001 2 21 62 العم  التطوعى والخيرى

التوعية من خال  وسائ   3
 3 01،29 022 06 21 00 ا عالم

تصا  بقيادات اال 4
 4 10،21 020 09 40 61 المجتم  المحلى

   211    المجموع 
 26،11=القوس النسبية المرجحة*

عقد الندوات بيهمية العم  : حصو  العبارات اوتيةدو  السابق يتضع من خال  الج
التطوعى والخيرى، اتصا  المسئولين بالمؤسسة بسكان المجتم  المحلى على المراتب ا ولى 
وهاا من شينة التغلب على نق  المعارد والمعلومات لدى المجتم  المحلى بالدور الاى تقوم 

تهمية العم  التطوعى والخيرى والمشاركة  بة المؤسسات اإليوائية لليتام م  التيكيد على
ويضيد . بالجهد طى تنفيا البرامة والخطط لتلل المؤسسات مما يساعدها على تحقيق تهداطها

التوعية من خال  وسائ  ا عالم،وا تصا  : تيضا الجدو  السابق حصو  العبارات اوتية
ى ضرورس تفعي  هال ا جهزس بقيادات المجتم  المحلى على المراتب الثانية وهاا يؤكد عل

باعتبار تن تجهزس ا عالم تلعب دورا هاما طى زيادس وعى ا طراد وادراكهم  همية المشاركة طى 
ا نشطة المجتمعية وكالل تيثيرها ا يجايبى طى تعدي  اتجاهات الجماهير، وكالل تهمية قيادس 

مجتم  المحلى لما للقادس من دور الرتى وارتباطها بالمشاركة ا يجابية طى برامة وتنشطة ال
 .مؤئر وطعا  طى توجية آراء اوخرين
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 01= يوضع العوائق التى تواجهها المؤسسة طى سبي  تقديمها للخدمة   ن  :(2)عدول
العوائق التى تواعهها المسةةة  م

إلى  دائما فى ةبيل تقديمها للخدمة
معموع  ا حدما

 األوزان
النةبة 
 الترتيب المرعحة

كثرس عدد ا يتام الموجودين  0
 2 01،24 024 60 44 02 بالمؤسسة

عدم تطوير الخدمات لتتناسب م   6
 6 21،10 016 06 44 64 الحاجات المتغيرس لاليتام

نق  طى الموارد وا مكانيات  3
 0 20،14 019 01 61 32 المتاحة داخ  المؤسسة

عدم وجود متطوعين او مشاركين  4
 3 11 020 60 31 69 طى تقديم الخدمات

نق  المساعدات المادية والعينية  2
 2 03،22 020 61 46 00 الالزمة طى تنفيا هال الخدمات

االختالد طى وجهات النظر طى   2
 4 21،22 021 60 30 60 تسلوب تقديم الخدمة

     990   
 06،20=القوس النسبية المرجحة*

ا مكانيات نق  طى الموارد و : االتية يتضع من خال  الجدو  السابق حصو  العبارات 
، عدم الحاجات المتغيرس لليتام، عدم تطوير الخدمات لتتناسب م  المتاحة داخ  المؤسسة

وجود متطوعين تو مشاركين طى تقديم الخدمات على المراتب ا ولى وتد  هال النتائة على تن 
لليتيم نق  الموارد وا مكانيات تكثر العوائق التى تواجهها المؤسسة طى سبي  تقديم الخدمة 

وهاا يد  إن هال المؤسسات طى حاجة إلى الدعم المادى والعينى و تواطر الموارد وا مكانيات 
تياجات ا يتام ومواجهة هداطها واشباع احتلتى من شينها تساعدها على تحقيق الالزمة ا
وائية لرعاية ا يتام تكون لديها ، وتوطير ا مكانيات المتاحة المختلفة بالمؤسسات اإليمشكالتهم

 .القدرس على مواجهة مشكالت ا يتام المقيمين طى تلل المؤسسات 
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عدوال الدراةة الميدانية الخاصة باةتمارة األةتبار الخاصة باأليتام المودعين : ثانيا
 :بالمسةةات اإليوائية والمةتفيدين من خدمات المسةةة

 21= ا كثر ارضاء لليتام بالمؤسسة اإليوائية    ن يوضع الخدمات : ( 3)عدول رقم
يوضح الخدمات األكثر ارضاء  م

إلى  نعم لأليتام
معموع  ا حدما

 األوزان
النةبة 
 الترتيب المرعحة

الخدمات الصحية والميك   0
 3 33،20 063 03 30 02 والملبس

 6 22،11 061 2 40 03 الخدمات التعليمية 6
 0 44،14 034 00 64 62 والترويحيةالخدمات الترطيهية  3
 4 22 001 03 31 01 الخدمات اإلجتماعية 4
 3 33،20 063 1 43 01 الخدمات الثقاطية والدينية 2
   264    المجموع 
 33،29=القوس النسبية المرجحة*

الخدمات الترطيهية والترويحية، : دو  السابق حصو  العبارات اوتيةيتضع من خال  الج
التعليمية على المراتب ا ولى وتد  هال النتائة تن تكثر الخدمات ارضاء لليتيم  الخدمات

الخدمات الترطيهية والترويحية تتعلق بالحفالت والمسابقات التى تهتم بها المؤسسة والتى تتطلب 
تواطر الموارد وا دوات الالزمة والل من خال  الدعم والمشاركة طى تلل المؤسسات سواء 

المادية تو العينية  دخا  البهجة والسرور على نفس اليتيم وتيضا تكدت تلل  بالمساعدات
النتائة على تن الخدمات التعليمية تكثر ارضاء لليتيم طالتالى وجودل طى المجتم  الخارجى 

ويتضع . بالمدرسة  يعم  على اشباع احتياجاتة وتلقى المعارد المختلفة وتيضا حسن المعاملة
الخدمات الثقاطية،الخدمات الصحية :دو  السابق حصو  العبارات اوتيةتيضا من خال  الج

والميك  والملبس، الخدمات ا جتماعية على المراتب الثانية وتد  هال النتائة تن ا يتام 
يواجهون اضطراب طى عالقاتهم ا جتماعية نتيجة  ختيارهم الخدمات ا جتماعية تق  

 .الخدمات ارضاء لهم
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 الدراسةتوصيات  
 .زيادس معدالت المشاركة المجتمعية بكاطة صورها طى دعم المؤسسات اإليوائية لليتام -0
بيدور المؤسسيات اإليوائيية لليتيام وماتقدمية ( قياداتة –مؤسساتة  –اطرادل )توعية المجتم   -6

 .تلل المؤسسات من برامة وخدمات لتلل الفئة
 .تهممساعدس ا يتام على تحديد احتياجتهم وح  مشكال -3
الحييد ميين المشييكالت والمعوقييات التييى تحييو  دون اسييتفادس ا يتييام ميين البييرامة والخييدمات  -4

 .التى تقدمها المؤسسة اإليوائية
التوعية بيهمية المشاركة بكاطة صورها طيى المؤسسيات اإليوائيية لليتيام الشيباع احتياجيات  -2

 .ومواجهة مشكالت ا يتام المودعين بها
 .كاطة المؤسسات العاملة طى مجا  رعاية ا يتامتدعيم آليات ا تصا  بين  -2
 .تام بالتعاون م  الجهات المختلفةالقدرس على ح  مشكالت ا ي -1
 .المؤسسة والمجتم  لصالع ا يتام تنمية القدرس على تكوين العالقات اإلجتماعية بين -0
 .اكتشاد القيادات المحلية من خال  مشاركتها طى الخدمات التى تقدم لليتام  -9
 .تصالية م  طئات المجتم  المحلىساب المؤسسة اإليوائية المهارات ا اك -01
 .نمية الوعى اإلجتماعى بهال الفئةت -00
 .  م  ا طراد داخ  وخارج المؤسسةاكساب اليتيم القدرس على التعام -06
 . العم  على التنسيق بين مؤسسات التى تعم  طى مجا  رعاية ا يتام -03
 .تم ية المسئولية اإلجتماعية للمجتنم -04

 

 المقترحات
 .اقامة اتفاقية دائمة م  المؤسسات العاملة طى رعاية ا يتام على المستوى المحلى -0
ضرورس تغيير النظرس اإلجتماعية العامة للطف  اليتييم مين كونية طيردا يحتياج للعطيد والشيفقة  -6
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ABSTRACT 

This study belongs to the pattern of descriptive studies, which 

aims to describe the environmental dimensions of corporate and 

its impact on social welfare programs in orphans institutions, as 

study aims to identify institutional and environmental dimensions 

that can support social care programs for orphaned children and 

the importance of recognizing the impact of environmental 

dimensions of institutional programs social welfare and the extent 

to which orphans care institutions to the implementation of these 

programs, and pursues the study of social survey overall quality 

and curriculum of the sample, and the goal of comprehensive 

inventory of all social workers and employees of the institution 

under study, and the number (80 a social worker and the worker 

Corporation), social sample survey for orphaned children residing 

establish permanent within residential institutions under study, 

and the number (60 orphan), has been relying on data collection 

(questionnaire for social workers and employees of the institution 

- and questionnaires for children living in institutions in question) 

were the most important results of the study indicate that there is 

a lack of services and social welfare programs sponsored by by 
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institutions under study, and there is a lack of health care for 

orphaned children within the institution, as the results indicate the 

lack of a dedicated space for exercise programs and various 

activities within the organization, and with a lack of funding 

sources necessary to provide program development and 

implementation, as the study found that institutions under study 

relatively isolated from the normal pattern of relationships within 

the community. 

 


