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 ملخص البحث
وضــع برنــامج تــوجيهي مقتــرح للخدمــة االجتماعيــة باســتخدام نظريــة التعلــق لتــدعيم األمــن األســري لألطفــال حاولــت هــذه الدراســة 

ري باألسر البديلة وذلك من خالل تطبيق استمارة استبيان" األمن األسري" المكونة من ثالثة أبعـاد رئيسـة تمثـل أبعـاد األمـن األسـ
( عبــارة ، تــرتبط باألبعــاد الرئيســة 42و هــي : التفاعــل األســري ، التنشــئة األســرية، المســاندة األســرية، تلــك األبعــاد مكونــة مــن  )

، ولتحقيـق أهـداف الدراسـة اسـتخدمت الباحثـة .المشار إليها والتي تترجم مظاهر األمـن األسـري للطفـل المحضـون باألسـرة البديلـة
 ي التحليل.المنهج الكمي والكيفي ف

أن هنـاك ضـرورة لوضـع وتنفيـذ بـرامج تـدريب وتوجيـه متنوعـة  :وتوصلت نتائج الدراسدة إلدى مجموعدة مدن النتدائج  كدان أهمهدا
لألسر البديلة لتدعيم تحقيق هذه األسر لألمن األسري للطفل الذي تكفله حيث إن كل مرحلة عمرية يمر بهـا الطفـل بحاجـة إلـى 

ة لكيفية التعامل والتنشئة للطفل،وهذا ما تم مراعاته أثناء وضع البرنامج التـدريبي للخدمـة االجتماعيـة وتأهيل األسر  وجيهتوعية وت
  في ضوء نظرية التعلق لبولبي .

Abstract 

This study attempted to develop a proposed orientation program for social service using 

attachment theory to support family security for children in alternative families through the 

application of a questionnaire "Family Security" consisting of three main dimensions that 

represent the dimensions of family security and they are: family interaction, family upbringing, 

family support, those The dimensions are made up of (42) words, related to the main dimensions 

referred to that translate aspects of family security for the child who is catered to by the 

alternative family. To achieve the goals of the study, the researcher used the quantitative and 

qualitative approach in the analysis. 

The results of the study reached a set of results, the most important of which was that there is a 

need to develop and implement various training and orientation programs for alternative families 

to support the achievement of these families for the child's family security, which is guaranteed 

as each age stage the child goes through needs to educate, train and qualify the family for how to 

deal and raise the child, and this What was taken into account during the development of the 

social service training program in light of Bolby's attachment theory. 
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 -أواًل: مشكلة الدراسة:

األسرة النواة األولى للنظم االجتماعية الموجودة في أي مجتمع إنساني، بل هي العنوان الكاشف تمثل 
فالمجتمعات مهما كان حجمها، تبدأ بالفرد الذي ال يكـون لـه وجـود إال مـن  لحالة أفراده وطبائعهم وسلوكياتهم،

يتأسـس صـالحه وفسـاده ، باعتبارهـا الحاضـنة  خالل األسرة .، فاألسرة هـي سـناد كـل مجتمـع وعمـاده، وعليهـا
هم والعــالم األصــغر التــي يفــتح عليــه األطفــال عيــونهم، وتنمــو فيــه أحاسيســهم، وتتشــكل بهــا اســتعدادات األولــى،

حيـث أكـدت الدراسـة علـى أن األسـرة هـي بـال  (7)م"0227دراسدة "ليلدى، وهذا ما أكددت عليده  ،وتتغذى مواهبهم 
منازع مؤسسة التنشئة االجتماعية و التربوية األولـى، وهـي أهـم المؤسسـات جميًعـا وأبرزهـا فـي إرسـاء األسـاس 

بالنسبة للـدور الـذي تقـوم بـه األسـرة بشـكل  يطبيعالسليم الالزم لبناء شخصية الفرد وتشكيل سلوكه. هذا هو ال
عـام فــي أي مجتمــع إنســاني أمــا فيمــا يتعلــق باألســر البديلـة علــى وجــه الخصــوص فــمن هــذه األســر تقــوم بــدور 
مهــم وجهــد طيــب لرعايــة هــؤالء األطفــال الــذين تتكفــل بهــم عــن طريــق وزارة التضــامن االجتمــاعي حتــى تكــون 

لألطفال الذين حرموا من أسرهم البيولوجية أما سبب أنهـم "مجهـولي نسـب" او  عوًضا اجتماعًيا وتربوًيا ونفسًيا
حيــث يــتم تربيــة الطفــل فــي جــو أســري يتميــز بالــدفء االجتمــاعي والنفســي و "لقطــاء" او "نتــاج تفكــك أســري". 

يعــيش فــي جــو أســري مســتقر بعكــس المؤسســات اإليوائيــة التــي قــد يحــدث فيهــا تغييــر القــائمين عليهــا بشــكل 
مر على مدار المراحل العمرية للطفل مما يؤثر على حياة الطفل ونفسيته ويؤدي إلى عدم اسـتقرار الطفـل مست

. أشارت الدراسـة إلـى (2)0271وهذا ما أشارت إليه دراسة الميالي..ويزيد من مشكالته واضطراباته السلوكية 
ب والحنان والتهذيب والتوجيه بحاجة إلى األسرة التي تشبع حاجاتهم النفسية للح األطفال الذين يفتقدون جوأن 
كمـا أشـارت الدراسـة أيًضـا إلـى .اجتماعي وتربوي يتسم بالخلق القويم ليصـبحوا مـواطنين صـالحين مسـتقبالً  جو
والطمأنينــة  االفتـراق بـالطالق أو اإليــداع فـي المؤسسـات وأبعــاد األطفـال عــن جـو األسـرة الــذي يـوفر األمــنأن 

  .إلى بعض االنحرافات السلوكية مستقبالً  للطفل من الممكن أن يؤدي
أكـدت نتـائج الدراسـة إلـى وجـود عالقـة بـين المنـا  األسـري .(3)م0273الحربدى، دراسدةوأكدت على ذلك 

الـذي يتحقـق فـمذا كـان المنـا  األسـري إيجابًيـا  الذي يعيش فيـه الطفـل، وبـين درجـة األمـن االجتمـاعي والنفسـي
سـلبًيا انخفضـت درجـة األمـن النفسـي   لنفسـي، أمـا إذا كـان المنـا  األسـريارتفعـت درجـة األمـن االجتمـاعي وا

األمــن مــن أهــم مطالــب الحيــاة الطيبــة بــل مــن ضــرورات الحيــاة وأساســياتها  بــه تحفــظ يعتبــر  واالجتمــاعي ،
  (4) .واألعراض والحقوق، ويكون االستقرار واالزدهار األنفس، وتحقن الدماء، وتصان األموال
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اهتمــام األســرة بالتربيــة الســليمة للطفــل تلــك التــي مــن األســري فــي الوقــت الحاضــر يتــأثر بمســتوى واأل         
تتسم باتباع القيم االخالقية والدينية واتباع التفاهم والحوار اإليجابي بـين أفـراد األسـرة للمحافظـة علـى تماسـكها 

 (5) . اسك المجتمع ككلوتجنب التفكك واالنهيار بين أفراد األسرة وذلك للحفاظ على قيم وتم
والطفــل الــذي يخــرج مــن مؤسســة إيوائيــة وتتكفــل بــه أســرة بديلــة يكــون فــي أمــس الحاجــة إلــى التــرابط 

فيهـا  واألمـن األسـري  فـال شـيء يسـاوي أو يعـوض وجـود وتفاعـل الطفـل داخـل األسـرة  فالحظــات التــي ينشـأ 
لــى الســلوك االيجــابي والعقــاب علــى تكــرار الطفــل مــع األســرة ،وكــل لحظــة تفاعــل اجتمــاعي تتســم بالصــواب ع

 ارتكاب خطأ ما تحدث فرقًـا في عملية التنشئة االجتماعية اإليجابية للطفل. 
أكــدت الدراســة علــى أن أكثــر المشــكالت التــي يعــانى  (6) 0221دراسددة إسددماعيل وأكــدت علــى ذلــك 

ئـاب ،األعــراض العاطفيــة" وأظهـرت هـى "السـلوك السـيئ ،العصـاب ،االكت منها المحرومون من بيئتهم األسـرية
وخاصـــة األعـــراض الســـلوكية  نتـــائج الدراســـة أن األطفـــال فـــي األســـر البديلـــة أقـــل فـــي المــــشكالت الــــسلوكية

 والعاطفية.
إلـى أن تحـول حيـاة  الطفـل اليتـيم إلـى العـيش فـي أسـرة يعـد  Gundersen(,2006).(7) فيمدا أشدارت دراسدة

ؤثر على إعادة هيكلة األسرالستيعاب حياة الطفل وتكيفه مع الجو األسري حيث حدثًاعاطفًيا للغاية لألطفال وي
أنهم يظهرون نوًعا من االرتباط التفـاعلي اإليجـابي مـع هـذه األسـر في أسر بديلة بتم وصف األطفال الذين تم تبنيهم  

  عكس األطفال في مؤسسات إيوائية.
" أكـدت الدراسـة علـى أن اآلبـاء بـالتبني 2017matteiClaudia Pier (8)( وتؤكدد علدى هدذه النتيجدة أيًضدا دراسدة 

يمكنهم لعب دور رئيس في تمكين األطفال المتبنين من كسب جو من الطمائنينة النفسية والعاطفية عن طريق تنشئتهم 
 له.تتسم بالتفاعل االجتماعي والمساندة العاطفية المتبادلة بين الطفل واألسرة المتبنيه  في بيئة أسرية آمنة

ومــع ذلــك فاألســر البديلــة فــي كثيــر مــن األحيــان تكــون فــي حالــة مــن االظطــراب أثنــاء قيامهــا بعمليــة التنشــئة          
أكدت نتائج ( 1)م0271الصومالي:  دراسة وهذا ما اكدت عليهاالجتماعية للطفل وذلك نتيجة للوضع االجتماعي للطفل 

تؤكـد ،و.البديلة هي صعوبة إخبار الطفل بأنه ليس األبن البيولوجي لألسدرة  الدراسة إلى أن أهم التحديات التي تواجه األسر
كثير من األسر التي طبق عليها هذه البحث أنهـا تكـون بحاجـه إلـى التـدريب والتأهيـل المسـتمر بمـا يناسـب كـل مرحلـة 

ألسرة جانًبا على درجة عمرية يمر بها الطفل فعلى سبيل المثال عملية تعريف الطفل بحقيقة وضعه االجتماعي تمثل ل
كبيرة من الصعوبة في كيفية مواجة الطفل بهذه الحقيقة المؤلمة التي قد تؤثر على عملية التفاعل اإليجابي بين الطفـل 
واألسرة الحاضنة له مما يستدعي ضرورة وجود برنامج تأهيلي توجيهي لهذه األسر لمساعدتهم على مواجهة كثير مـن 

 علقة بتحقيق األمن األسري لهؤالء األطفال.التحديات والصعوبات المت
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اشـارت نتـائج الدراسـة إلـى حاجـة األسـر البديلـة إلـى ( 11) م0275القلهانيدة وهذا ما اشارت اليـه دراسـة
أســاليب للتعلــيم والتــدريب لكيفيــة التعامــل مــع هــذه الفئــة مــن االطفــال حتــى ال تخفــي عــن الطفــل حقيقــة وضــعه 

 .تها باالسلوب الصحيح ألخبار الطفل بحقيقة وضعه االجتماعياالجتماعي وذلك بسبب عدم معرف
ا أكــدت الدراســة علــى ضــرورة إقامــة دورات تدريبيــة  (11)حواوسددةدراسددة  وأكــدت علــى  ذلــك أيًضــ

تأهيلــه خاصــة لألســر البديلــة فــي التعامــل مــع الطفــل اليتــيم لتجنــب الوقــوع فــي الســلوك الــذي يهــدد أمنــه 
باإلضـافة لتـدريب  رف علـى تخطـيط وتنظـيم هـذه الـدورات متخصصـونالنفسي واالجتماعي ويجب أن يشـ

األســر البديلــة علــى أســاليب وآليــات إشــباع الحاجــات النفســية واالجتماعيــة للطفــل ألنهــا تســاهم فــي بنــاء 
 شخصيته وتعزيز صحته النفسية التي ال تتوقف عند إشباع الحاجات المادية والفسيولوجية. 

أكـدت الدراسـة ضـرورة عقـد دورات وجلسـات  تثقيفيـة مـن فتـرة : 70)0275لدزعالن دراسدة اأيًضدا وقد أكـدت ذلـك 
ألخرى وذلك لتقديم العون والمساعد في حل بعض المشكالت التي تواجـه االسـرة البديلـة والطفـل والقـائمين علـى رعايـة 

 .Cowan2008   (13االطفال بمؤسسات الرعاية البديلة.وقد أوصت بذلك ايًضا دراسة
راسة بأهمية التدخل لتوجيه الوالدين وزيـادة مهـارات األبـوة واألمومـة لـديهم لتـدعيم عالقـاتهم أوصت الد

 االجتماعية مع األبناء.
أوصــت الدراســة ببنــاء بــرامج إرشــادية تســاعد األســر علــى  (73)0274دراسددة "الطيددار "كمــا أوصــت بــذلك 

هلهم التبـاع األسـاليب التربويـة القائمـة علـى تحقيـق األمـن القيام بعملية التنشئة االجتماعية التفاعلية لألطفـال وكـذلك تـؤ 
 .النفسي والتكيف االجتماعي السليم

وعليــه نالحــظ أن مســـألة احتضــان الطفـــل والتكفــل بــه ليســـت هــي الحـــل النهــائي للــتخلص مـــن الظــروف التـــي        
،وال هـــي حـــل للوضـــع تعـــاني منهـــا بعـــض األســـر الحاضـــنة التـــي قـــد تكـــون حرمـــت مـــن عمليـــة اإلنجـــاب البيولـــوجي 

االجتمـاعي الــذي يعــاني منــه الطفــل مجهـولي األبــوين  حيــث نالحــظ أن عمليــة تكفـل بعــض األســر بطفــل ال حــول لــه 
وال قــوة تصــاحبها كثيــر مــن التحــديات التــي تعــاني منهــا األســرة والطفــل لــذلك البــد علــى هــذه األســر أن تــوازن أمورهــا 

درايـه لواقـع احتضـانها للطفـل حالًيـا ومسـتقباًل فالجانـب الشـرعي للتكفـل الحياتية من جميع الجوانب وتكون علـى وعـي و 
بالطفل معروف وواضح جوانبه الشرعية المختلفـة أمـا فيمـا يتعلـق بـبعض الجوانـب الفنيـة واالجتماعيـة فـي تربيـة الطفـل 

و النفســــية  فتحتــــاج فيهــــا األســــرة للتــــدريب والتأهيــــل للتعامــــل مــــع ظــــروف الطفــــل وخصائصــــه ومراحــــل نمــــوه العمريــــة
مع عامـة و األطفـال خاصـة ،وفـي تواالجتماعية. والخدمة االجتماعية كمهنة إنسانية تعمل  من أجل جميع فئات المج

كافــة البيئــات دون تمييــز بــن جــنس أو لــون، وذلــك للوصــول لهــدف تنشــئة أطفــال ســعداء ممكنــين آمنــين فــي مجــتمعهم 
أسـر بديلـة أو مـن خـالل مؤسسـات الرعايـة االجتماعيـة الحكوميـة  واعين بحقوقهم.سواء تم تنشـئة هـؤالء األطفـال داخـل

 و األهلية.،
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بضـرورة تكثيـف التـدريب للكـادر البشـري الـذي يتعامـل مـع  محمدود أوصدت الدراسدة" وهذ ما أوصت به دراسة
ـــة لهـــؤالء األ ـــف أنماطـــه لتوعيـــة أفـــراد المجتمـــع بأهميـــة الرعاي ـــال األطفـــال. وكـــذلك تكثيـــف الـــدور اإلعالمـــي بمختل طف

 وتشجيع األسر على التكفل برعايتهم.
أهمية الدور يتضح مما سبق عرضه لمشكلة الدراسة والدراسات السابقة المرتبطة بها أنه بالرغم من        

االجتماعي والتربوي الذي تقوم بها األسر البديلة لرعاية هؤالء األطفال اصحاب الظروف االجتماعية الخاصة 
اســات الســابقة التــي تناولــت األســر البديلــة بالبحــث والدراســة أكــدت علــى ضــرورة دعــم و إال ان كثيــًرا مــن الدر 

توجيــــه األســــر البديلــــة بمعــــارف ومعلومــــات متنوعــــة حــــول األســــاليب التربويــــة واالجتماعيــــة وفنيــــات التواصــــل 
ــه فكثيــر مــن األســر تبلــل بهــا درجــة الحما يــة الزائــدة والتعامــل مــع المراحــل العمريــة المختلفــة للطفــل الــذي تكفل

والخوف علـى الطفـل إلـى حالـة مـن األضـرار النفسـي واالجتمـاعي للطفـل علـى مـدار مراحلـه العمريـة المختلفـة 
حيــث اتضــح مــن خــالل مقابلــة الباحثــة مــع بعــض األخصــائيين االجتمــاعيين العــاملين بالتضــامن االجتمــاعي 

ر تبلل بها درجـة الحـرص علـى الطفـل إلـى سمن األإدارة األسرة والطفولة وتحديًدا قسم الرعاية البديلة أن كثيًرا 
عـدم تواصـله وتفاعلـه مـع أحـد مـن المحيطـين بـه حتـى أقربـاء األسـرة فيمـا يـذكر أن بعـض األسـر تأخـذ الطفــل 

فـي حاجـة هـؤالء  وعليده تتضدح مشدكلة الدراسدةوتسافر بـه إلـى أمـاكن ومحافظـات بعيـده ال يعـرفهم فيهـا أحـد 
مهم ويــزودهم باألســاليب االجتماعيــة والتربويــة االيجابيــة فــي كيفيــة التواصــل األســر إلــى برنــامج تــوجيهي يــدع

ومواجهة المعوقات والصعوبات المختلفة التي يمرون بها وتمثل لهـم تحـديات اثنـاء عمليـة التنشـئة االجتماعيـة 
مدا مقترحدات لهؤالء األطفال الذين جاءو من واقع اجتمـاعي لـيس لهـم فيـه أدنـى مسـئولية .وبـذلك، يبقـى السـؤال 

 تصميم برنامج توجيهي مقترح لتدعيم األمن األسري لألطفال باألسر البديلة ؟
 أهمية الدراسة ثانًيا:

م (حيـــــث تعمـــــل وزارة التضـــــامن  2131توافـــــق هـــــذه الدراســـــة مـــــع توجيهـــــات اســـــتراتيجية رؤيـــــة مصـــــر ) -
ي لألطفـــال مجهـــولي االجتمـــاعي فـــي إطـــار تحقيـــق أهـــداف هـــذه االســـتراتيجية  لتعزيـــز االنـــدماج المجتمعـــ

 النسب وتحقيق األمن األسري لهم باعتبارهم من الفئات األولى بالرعاية.

تأكيد بعض الدراسات السابقة على أهمية تدريب وتأهيل األسـر البديلـة لكيفيـة التعامـل مـع الطفـل المتكفلـة  -
م اسـتمرار الطفـل به حتى تكون على درجـة مـن التفاعـل االيجـابي والتواصـل االجتمـاعي السـليم الـذي يـدع

 في األسرة وتمسك األسرة بكفالة الطفل.

ــــق  - ــــة التعل ــــة باســــتخدام نظري ـــــرح للخدمــــة االجتماعي ــــوجيهي مقت ــــامج ت تطــــرق الدراســــة الحاليــــة لوضـــــع برن
االجتمــاعي لبولــوبي لتــدعيم األمــن األســري لألطفــال باألســر البديلــة يمثــل إثــراء للجانــب المعرفــي للخدمــة 

 االجتماعية.
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ئج بعــض الدراســات األجنبيــة علــى دراســة التوجيــه مــن خــالل نظريــة التعلــق ألنهــا تزيــد مــن فهمنــا تأكيــد نتــا -
  (.15)للعوامل األساسية التي تحدد مشاركة األفراد في برامج التوجيه

تدعيم وتطوير مستوى البرامج واألنشطة التوجيهية واإلرشـادية التـي يـتم تقـديمها لألسـر البديلـة لمسـاعدتهم  -
 وتحويل هؤالء األطفال إلى طاقة بناءة تساهم في بناء الوطن. على تمكين

رشـاد لألسـر  - في ضوء نتائج هـذه الدراسـة يمكـن االسـتفادة مـن البرنـامج المقتـرح فـي تقـديم أنشـطة توجيـه وا 
البديلة على أن يتم تنفيذ هذا البرنامج من خـالل قسـم الرعايـة البديلـة بـوزارة التضـامن االجتمـاعي باعتبـاره 

 مج يستند إلى أسس علمية.برنا
      :فاهيم البحثم ثالثًا :

" مجموعــة أنشــطة توجيهيــة يمكددن تعريددف البرنددامج التددوجيهي لهددذه الدراسددة بأندده  البرنددامج التددوجيهي: -7
مرحلية منظمة توجه إلى األسر البديلة ترتكز على معارف علمية مستمدة من األساس النظـري لنظريـة التعلـق 

، و قيم، ومبادئ مهنة الخدمة االجتماعية  لتدعيم األمن األسري ألطفال باألسر البديلـة معتمدة على معارف 
. 

يتـيم أو  "هـي كـل أسـرة مكونـة مـن زوج وزوجـة تتكفـل برعايـة طفـل :األسر البديلة في ضوء هذه الدراسة -0
التضــــامن  مـــن المؤسســـات اإليوائيـــة بشـــكل رســــمي عـــن طريـــق قســـم الرعايـــة البديلـــة بـــوزارة مجهـــولي النســـب

بداًل من العيش داخل هذه المؤسسات لتعويضهم عن أسرهم الطبيعيـة التـي حرمـوا لتنشئته ورعايته األجتماعي 
لتكــوينهم االجتمــاعي والنفســي،  الزمــةالوالجماعيــة منهــا مــا ينقصــهم مــن االحتياجــات الفرديــة ويشــبعوا منهــا، 

 يم االجتماعية العامة.وينهلوا منها المبادئ والقيم الدينية واألسرية، والمفاه
 االمفهوم األجرائي لألسر البديلة:

 أسرة مكونه من زوجين بينهما عالقة شرعية قائمة في مسكن واحد.  -

 سنه. 51سنة واليزيد عن  31عمر األم البديلة ال يقل عن  -

 سنه . 55سنه وال يزيد عن35عمر األب البديل ال يقل عن -

 كان لدى األسرة ابناء" بيولوجيون".تتكفل بالطفل بدافع األجر والثواب إذا  -

تكون األسرة حرمت من عملية اإلنجاب وتتكفل بالطفل لتعوضـه بالحنـان والرعايـة وتشـبع لـديها غريـز األبـوة   -
 واألمومة.

 أن تكون األم البديلة واألب حاصلين على مؤهل عال. -

 قدرة األسرة على فتح حساب بنكي للطفل ويتم تدعيم الحساب بشكل مستمر. -

 سرة تتوافر فيها مقومات الصحة النفسية، والجسدية، والعقلية.أ -
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 لديها مسكن  يتمتع بمميزات البيئة الصحية. -
 :والً أقبل التطرق لتوضيح المقصود بنظرية التعلق يمكن توضح مفهوم التعلق : نظرية التعلق -4
يعتبر التعلق مظهر من مظـاهر ، و «ارتباط نفسي دائم بين البشر" يعرف بولبي التعلق بأنه مفهوم"التعلق" -

  .(16)النمو النفسي النه يعتبر مصدر حيوي من مصادر تكوين شخصية الفرد في المستقبل
 العالقات العاطفية المستمرة للطفل مع شخص واحد أو مع عدة أشخاص كما يعرف التعلق على أنه

 ،بعد. اهذه العالقات في التطور فيمهامين له، يتفاعل معهم بشكل ثابت خالل السنة األولى لحياته، وتستمر 
 (17) .م(2116وظيفة التعلق هي زيادة فرص البقاء لدى الطفل الذي ال حول له وال خبرة ).سروان 

هي نظرية توفر نظرة ثاقبة للعمليات التي يتم من خاللها تطوير الروابط النفسية والعاطفية : المقصود بنظرية التعلق -
      (18)ين األفراد مثل العالقة بين الطفل ومقدمي الرعاية لهفي العالقات االجتماعية ب

"شــعور األفــراد الــذين تحــيطهم األســرة بالرعايــة  يعددرف األمددن األسددري بأندده: مفهددوم األمددن األسددري -3
باألمان وحمـايتهم  مـن أي اعتـداء علـى حيـاتهم وممتلكـاتهم، وشـعوهم باالطمئنـان وتمكيـنهم مـن ممارسـة كافـة 

 (19) .اسية واالقتصادية واالجتماعية بأمن وأمان، ليكون  لهم مكانة في المجتمعحقوقهم السي
:عملية حماية اجتماعيـة مسـتمرة لتنشـئة الطفـل تنشـئة  بأنه األمن األسري في الدراسة الحاليةيعرف و 

ن الطفـل اجتماعية سوية تتميز بالتفاعل االجتماعي اإليجابي وتتحقق من خاللها المساندة االجتماعيـة لكـل مـ
 واألسرة التي تتكفل به. 

األطفـال الـذين وجـدوا فـي قارعـة الطريـق وتـم إيـداعهم الـدور اإليوائيـة التـي      األطفال مجهولي النسب: -5
الدولة لمثل هذه الحاالت حتـى يتسـنى تنظـيم وترتيـب إجـراءات احتضـان األسـر البديلـة لهـم أو رعـايتهم  أعدتها
 (21).ظفات داخل هذه الدورقبل األمهات البديالت المو  من

" كـل طفـل وطفلـة حرمـوا مـن الرعايـة  وتعرف الدراسة الحالية مفهدوم األطفدال مجهدولي النسدب بدأنهم       
الوالدية الطبيعية في أسرهم البيولوجية وحال وضعهم االجتمـاعي المخـالف للشـرع والقـانون مـن أن يعيشـوا فـي 

 واألسر البديلة هي الكفيل الوحيد لهم.  جو أسري طبيعي وأصبحت المؤسسات اإليوائية
   : رابًعا: أهداف الدراسة

تصميم برنـامج تـوجيهي مقتـرح لتـدعيم األمـن األسـري  هدف رئيس وهو : " تسعى الدراسة إلى تحقيق       
 ويتفرع من هذا الهدف الرئيس مجموعة من األهداف الفرعية التالية وهي:لألطفال باألسر البديلة  ".

 برنامج توجيهي لتدعيم التفاعل األسري لألطفال باألسر البديلة  ". تصميم  

 تصميم برنامج توجيهي لتدعيم التنشئة االجتماعية لألطفال باألسر البديلة  ".   -

 تصميم برنامج توجيهي لتدعيم المساندة األسرية لألطفال باألسر البديلة  ".   -
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 خامًسا: تساؤالت الدراسة : 
 اهنة من تساؤل رئيس هو:تنطلق الدراسة الر 

وينبثدق مدن هدذا  ما مقترحات تصميم برنامج توجيهي لتدعيم األمن األسري لألطفـال باألسـر البديلـة ؟       
 -التساؤل الرئيس مجموعة من التساؤالت الفرعية وهي:

 ما مقترحات تصميم برنامج توجيهي لتدعيم التفاعل األسري لألطفال باألسر البديلة  ".  -

 رحات تصميم برنامج توجيهي لتدعيم التنشئة االجتماعية لألطفال باألسر البديلة  ". ما مقت -

 ما مقترحات تصميم برنامج توجيهي لتدعيم المساندة األسرية لألطفال باألسر البديلة." -
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 -سادًسا: اإلطار النظري للدراسة:
 "Attachment Theory"(نظرية التعلق"(_الموجهات النظرية للدراسة:))أ

(" أكثـر علمـاء الـنفس االجتمـاعي الـذين تحـدثوا عـن نظريـة التعلـق Bowlbyيعتبر العالم "جون بولبي )      
االجتماعي وفرضياتها وتطور استخدام النظرية في تفسير سلوك ومراحل التعلق عنـد األطفـال  حيـث وجـد أن 

عقليــة للطفــل الصــغير وبخاصــة وجــود عالقــة دافئــة ومحبــة بــين الطفــل ومقــدم الرعايــة أمــر ضــروري للصــحة ال
األطفــال أصــحاب الظــرف األســرية الخاصــة)كمجهولي النســب، واللقطــاء (.كمــا أن النظريــة تفتــرض أن التعلــق 
اآلمن لألفراد بمقدمي الرعاية يخدم وظائف إيجابية متعددة فـي مرحلـة الطفولـة المبكـرة حيـث إن جـودة الرعايـة 

 (21) من أن يعيش في بيئة اجتماعية تحفز على األمان.المقدم للطفل مع مرور الوقت تمكن الطفل 
وُتعـــد نظريـــة التعلـــق واحـــدة مـــن أكثـــر النظريـــات تـــأثيًرا فـــي علـــم الـــنفس التنمـــوي واالجتمـــاعي تفتـــرض 
النظرية أن اإلنسان لديه العديد من األنظمة التنظيمية المتشابكة التي تطورت بيولوجًيا وموجهة نحو األهداف 

فـــي الحيـــاة. علـــى ســـبيل المثـــال ال الحصـــر "التعلـــق، وتقـــديم الرعايـــة ، واالستكشـــاف ،  وتخـــدم وظـــائف مهمـــة
 22)واالنتماء "

 وفًقا لنظرية التعلق   ه)ب(انماط تعلق األطفال ومراحل
هنـاك عالقــة بــين نمــط التعلــق لـدى الطفــل وبــين ســلوك االم تجاهــه. حيـث صــنفت أنمــاط التعلــق لــدى 

 -األطفال حسب ثالثة أنماط هي:
 النمط األول التعلق القلق:-7 

وفددي . ،(23)فــي هــذا الــنمط الطفــل ذو نمــط التعلــق القلــق يبحــث عــن تقــارب مفــرط مــع مقــدم الرعايــة لــه       
عمـر  فمن هذا النمط يكاد يظهر في األطفال الذين تم التكفل بهـم فـي مرحلـة الطفولـة  إطار هذه الدراسة
يد مصحوًبا بقلق  نحو مقدم الرعاية بسـبب وجـوده فجـأة . حيث يشعر الطفل بتعلق شدست سنوات فأكثر

فــي هــذا الجــو األســري الــذي حــرم منــه منــذ لحظــة مولــده ويصــبح الفــرق بــين مســتوى الرعايــة بالمؤسســات 
اإليوائية ومستوى الرعاية الذي يتم تقديمه باألسرة البديلة أحد أسباب شدة القلق لدى بعض األطفال خوًفا 

لـدى بعـض  كمدا نالحدظ وجدود هدذا الدنمطلى المعيشـة فـي المؤسسـات األيوائيـة.، من عودتهم مرة أخرى إ
ــة ثــم تــم إيــداعهم مــرة أخــرى بمؤسســات إيوائيــة بســبب رفــض األســرة  ــذين عاشــوا فــي أســر بديل األطفــال ال
استمرار الطفل بها نظًرا لبعض سلوكياته السلبية أو بسبب وفاة األم واألب البديل والطفل في سـن البلـو  

 ويصبح بـال أسـرة ترعـاه وهـؤالء يشـكلون نسـبة قليلـة جـًدا. وبنـاء علـى ذلـك سـوف يـتم مراعـاة محتـوى مثاًل 
 األنشطة التوجيهية التي يتم توجيهها لألسر التي تتكفل بطفل يتسم بذلك النمط من التعلق.
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 النمط الثاني التعلق المتجنب:-0
افة من مقدم الرعاية له والحفاظ على االعتماد على يفضل الطفل ذو النمط المتجنب اإلبقاء على المس       

ويظهــر هــذا الــنمط لــدى بعــض األطفــال فــي األســر البديلــة بســبب قلــة خبــرة األســرة فــي التواصــل ، (24) الــذات.
والتفاعــل اإليجــابي مــع الطفــل فنجــد الطفــل يفضــل تجنــب التواصــل والتفاعــل مــع األســرة وقــد يميــل لالنطــواء 

سرة بسبب أن كثيـًرا مـن األسـر تبـالل فـي درجـة الحـرص والخـوف علـى الطفـل فيصـبح والعزلة داخل وخارج األ
احتكاك وتفاعل الطفل مع البيئة المحيطة به يكاد يكون منعدم ويقتصرعلى هذه األسرة حتى أن بعـض األسـر 
ب تكــاد تخــاف علــى الطفــل بشــكل مبــالل فيــه مــن اقــرب النــاس إليهــا .،وبعــض األطفــال تتســم بــذلك الــنمط بســب

مواجهـــة األســـرة تحـــدي تعريـــف الطفـــل حقيقـــة وضـــعه االجتمـــاعي فيصـــاب الطفـــل بحالـــة مـــن تجنـــب التفاعـــل 
واالحتكاك بمـن حولـه .وعليـه يتضـح أن تحـدي تعريـف الطفـل بحقيـة وضـعه االجتمـاعي تحتـاج إلـى تكنيكـات 

تـدرج بشـكل منطقــي وأسـاليب األخصـائي االجتمـاعي المهنيـة فـي توجيـه  وتـدريب األسـر البديلـة علـى مسـألة ال
ومهــاري فــي تخطــى صــعوبات و تحــديات تعريــف الطفــل بحقيقــة وضــعه االحتمــاعي دون أي اضــطراب فــي 
عمليــة التفاعــل والتواصــل االجتمــاعي بــين األســرة والطفــل وســوف نوضــح األنشــطة التوجيهيــة التــي تســاهم فــي 

 تخطي ذلك في محتوى البرنامج الحًقا. 
 :النمط الثالث التعلق اآلمن  -4

يشـعر الطفــل بالراحــة لكونـه قريًبــا مــن مقــدم الرعايـة ويعتمــدعلى الــذات. أكثــر مـن أنمــاط التعلــق غيــر          
اآلمنــة )أي القلــق والتجنــب( ، يــرتبط االرتبــاط اآلمــن بمقــدم الرعايــة فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة بالرفــاه النفســي 

. علـى سـبيل المثـال ،أن يطـور األطفـال الطفـل فـي سـلوكيات للطفل ويتوقع العديـد مـن جوانـب األداء الصـحي
ولــديهم اتصــال ومهــام أفضــل  االمرتبطــون بأمــان اتجاًهــا اجتماعًيــا أفضــل فــي مشــاركة المشــاعر والتعبيــر عنهــ

.، هـــذا الـــنمط  (25)لالنخـــراط والمثـــابرة والتحفيـــز مـــن األطفـــال الـــذين يعـــانون مـــن االرتبـــاط الشـــديد أو المتجنـــب
ات بعض األطفال الذين تم التكفل بهم في سن مبكرة جًدا )حديثي الوالدة( حيث يكون نالحظ انه يتفق وسلوكي

الطفــل رضــيًعا وُيكــون عالقــة دافئــة حميمــة مســتمرة مــع األم، فــي هــذه العالقــة يصــبح الطفــل يتمتــع بالصــحة 
ًرا على تكـوين عالقـات العقلية والنفسية التي تمثل له نوًعا من البناء النفسي السليم حالًيا ومستقباًل ويصبح قاد

ويصــبح قــادًرا  اجتماعيـة تتميــز بالثقـة والنجــاح بينـه وبــين األسـرة بشــكل خـاص والمجتمــع الخـارجي بشــكل عـام
ـــل قـــدر مـــن المشـــكالت واالضـــطرابات . وترجـــع  ـــى تخطـــي ظروفـــه وأوضـــاعه االجتماعيـــة بآمـــان وبأق عل

ة االجتماعية للطفل وخاصة إذا تم التكفل مميزات ذلك النمط إلى األسلوب الواعي لألسرة في عملية التنشئ
 به وهو حديثي الوالدة لم يتعدى عمره ثالثة أشهر.

 :26)سابًعا: أهمية استخدام الخدمة االجتماعية للبرنامج التوجيهي مع األسر البديلة -
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ن تنشــيط نظــام التعلــق اآلمــن بــين األســرة والطفــل  إذا كــان الطفــل يعــاني مــ تســاهم البــرامج التوجيهيــة فــي -
 لديه وتزيد درجة الشعور باألمن. تهديدات أو مخاطر بيئية حتى يقل القلق

يســاعد التــدريب التــوجيهي علــى التقيــيم الــذاتي فــي نظــام التعلــق للســعي إلــى التقــارب باعتبــاره خيــاًرا قــاباًل  -
 للتطبيق للتعامل مع التهديد أو الضيق .

ســـتخدام الخدمــــة االجتماعيــــة للبرنــــامج كمـــا يمكــــن اضــــافة مجموعـــة مــــن العناصــــر التـــي توضــــح أهميــــة ا -
   التوجيهي مع األسر البديلة من خالل العناصر التالية:

تدريب األسر البديلة من خالل البرامج التوجيهية يساعدهم على تفهم كيفية اقامة عالقات تفاعل وتواصل  -
ابيـة فـي أدائهـم النفسـي اجتماعي تتميز بوجود روابط عاطفية آمنة  بينهم وبـين األطفـال تظهـر اثـاره اإليج

 وسلوكهم االجتماعي . 
البــؤرة المركزيــة الســتخدام األخصــائي االجتمــاعي للبــرامج التوجيهيــة تكمــن فــي العالقــة الثنائيــة بــين الطفــل  -

 الجسدية والعاطفية . ة الطفلواألم البديلة كمقوم أساسي لسالمت

المهنية لمؤسسات وأنظمـة الرعايـة البديلـة  دعم عملية التواصل والمشاركة الفعالة  بين مؤسسات الممارسة -
ـــال أصـــحاب  ـــة األطف ـــى رعاي ـــائمين عل ـــة مهـــارات وقـــدرات الق ـــدعيم وتنمي ـــة بهـــدف ت والمؤسســـات األكاديمي
الظــروف الخاصــة "مجهــولي النســب" وكــذلك تنميــة قــدرات العــاملين والمســؤولين عــن أقســام الرعايــة البديلــة 

 ستوى وزارة التضامن االجتماعي .بمدارات األسرة والطفولة الموجودة على م

-  

 ثامًنا: المهارات الالزم توافرها في األسرة البديلة في ضوء نظرية التعلق :
يوجد العديد من المهارات أو القدرات المتعلقة بتحقيق األمـن األسـري والتـي يجـب ان يعمـل األخصـائي        

تمــاعي علــى تــدعيمها وتنميتهــا لــدى األســر البديلــة  االجتمــاعي فــي إدارة األســرة والطفولــة بــوزارة التضــامن االج
حتى تصل إلى الحـد األقصـى مـن تحقيـق األمـن األسـري للطفـل المحضـون، وهـذه المهـارات مسـتمدة ومتقاربـة 

)المواجهدة المعددززة ،االسدتقرار العداطفي، التنظدديم العداطفي ،القدددرة مـع مهـارات اإلرشـاد األسـري و تتمثــل فـي 
سوف يتم تناول هذه المهارات باعتبارها ذات صلة بطبيعة عملية التعلق التي تدعم .و (على االتصال الفعال

  األمن األسري لألطفال باألسر البديلة، فيما يلي:

العواطدف . يعرف التنظيم العاطفي من خالل النظر إلـى مكـونين  أولهمـا هـو "مهارة التنظيم العاطفي  -
مشــــاعر المنفُعلــــة مثــــل اســــتجابة الوالــــدين لصــــرا  "وتشــــير إلــــى التغيــــرات التــــي تســــببها الالتددددي تددددنظم

" وتعنــي العمليــة التــي تتتغيــر عبرهــا المشــاعر "العواطددف الخاضددعة للتنظدديمالطفــل.والمكون الثــاني هــو 
. هــذه المهــارة تمكــن األســر البديلــة مــن مســاعدة (27)االنفعاليــة مــن خــالل اجــراءات متعــددة مثــل التهدئــة

ي حياتــه بشــكل عــام وفــي الجوانــب العاطفيــة علــى وجــه الخصــوص الطفــل علــى تعلــم التنظــيم الــذاتي فــ
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ويصبح الطفل أكثر مرونة عندما يواجـه اي اضـطرابات سـوء داخـل محـيط البيئـة األسـرية أو المجتمـع 
 الخارجي بكل منظماته االجتماعية المختلفة.  

ز بطــابع التغذيــة .وتعنــي عمليــة التواصــل بــين الطفــل واألســرة البــد أن تتميــمهددارة المواجهددة المعددززة -
 االيجابية في العالقة القائمة بين الطفل واألسرة أثناء عملية التفاعل االجتماعي بينهم.

.وهـي تمثـل بالنسـبة لهـذه الدراسـة بمثابـة عمليـة اسـتقرار واتـزان نفسـي لألسـرة مهارة االسدتقرار العداطفي -
ســتقرار النفســي للطفــل حالــة االلى أثنــاء قيامهــا بعمليــة التنشــئة االجتماعيــة للطفــل تــنعكس إيجابياتهــاع

 ذاته. 

 مهارة االنخراط في األنشطة المتعلقة بالنمو. -
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 تاسًعا: اإلجراءات المنهجية للدراسة :
تنتمي هذه الدراسة إلى نمط الدراسـات الوصـفية التحليليـة حيـث هـدفت إلـى وصـف وتحليـل نوع الدراسة :  -1

ســـري لألطفـــال باألســـر البديلـــة كمتغيـــر فـــي تحقيـــق متقترحـــات تصـــميم برنـــامج تـــوجيهي لتـــدعيم األمـــن األ
 الحماية االجتماعية للفئات األولى بالرعاية .

يشمل مجتمع الدراسـة األسـر البديلـة القائمـة علـى التكفـل بطفـل أو أكثـر مـن خـالل مديريـة عينة الدراسة:  -0
رة بديلـة وتـم التطبيـق ( أسـ123التضامن االجتماعي قسم الرعاية البديلة بمحافظة الفيوم وقد بلـل عـددهم )

 ( أسرة بديلة.)تم ملئ االستمارة من "األم البديلة (63على عدد )
خصددائص عينددة الدراسددة :تقددوم هددذه الدراسددة علددى عدددد مددن المتغيددرات المتعلقددة بالخصددائص الشخصددية 
والوظيفيددة ألفددراد عينددة الدراسددة ، وفددي ضددوء هددذه المتغيددرات يمكددن تحديددد خصددائص أفددراد عينددة الدراسددة 

 كالتالى :
 لعينة الدراسة البيانات االولية (0جدول )

ا االستجابة الصفة
 لتكرار

النسبة 
 المئوية )%(

 سن األم البديلة

 % 69884 44 سنة 41سنة ألقل من 31من 

 % 21863 13  51ألقل من  41من 

 % 9852 6 سنة فأكثر 51
 % 111 63 االجمالى

 النوع
 % 11181 63 أنثى

 % 111 63 اإلجمالى

 المستوى التعليمي لألب

 % 3817 2 مؤهل متوسط 

 % 84813 53 مؤهل عال 

 % 12871 8 دراسات عليا

 % 111 63 اإلجمالى

 المستوى التعليمي لألم

 % 9852 6 مؤهل متوسط 

 % 82854 52 مؤهل عال 

 % 7894 5 دراسات عليا

 % 111 63 اإلجمالى
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ا االستجابة الصفة
 لتكرار

النسبة 
 المئوية )%(

 وظيفة األب

 % 44844 28 قطاع عام

 % 39868 25 قطاع خاص

 % 15887 11 اعمال حرة

 % 111 63 اإلجمالى

 وظيفة االم
 
 
 
 

 دخل األسرة

 % 44844 28 قطاع عام

 % 22822 14 قطاع خاص

 % 15887 11 اعمال حرة

 % 17846 11 ربة منزل

 % 111 63 اإلجمالى

 % 22822 14 جنيه  6111ألقل من  3111من 

 % 3685 23 جنيه 9111ل من ألق 6111من 

 % 41826 26 جنيه فأكثر 9111

 % 111 63 اإلجمالى

 وضع األسرة
 % 3 2 لديها ابناء قبل االحتضان    

 % 97 61 ليس لديها ابناء   

 % 111 63 اإلجمالى

 نوع االبن المحتضن
 % 11 23 ذكر

 % 91 41 أنثى

 % 111 63 اإلجمالى

 ينعدد االبناء المحتضن
 % 93 59 طفل

 % 7 4 طفالن

 % 111 63 اإلجمالى

 مدة التحاق الطفل باألسرة

 % 17 11 سنوات6اقل من 

 % 31875 21 سنوات 9سنوات ألقل من 6من 

 % 62 22 سنوات فأكثر9

 % 111 63 اإلجمالى
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بالخصدائص الشخصدية يوضح الجدول السابق البياندات االوليدة لعيندة الدراسدة وفدق المتغيدرات المتعلقدة    
 والوظيفية ألفراد عينة الدراسة

مـن إجمـالي أفـراد عينـة الدراسـة مـن اإلنـاث ويرجـع ذلـك إلـى تطبيـق  %111يتضح مـن الجـدول السـابق أن        
االستمارة تحديًدا على األم في األسرة البديلة وذلـك بحكـم احتكـاك األم بالطفـل أكبـر فتـرة ممكنـة حيـث إن األم دائًمـا 

مــن عينــة الدراســة تقــع فــي الفئــة %71ولــى برعايــة الطفــل والحنــان عليــه ،أيًضــا يشــير الجــدول الســابق إلــى أنهــي أ
ويدل ذلك على أن أكثر من نصف العينة حرصت علـى التكفـل باألطفـال  سنة 41سنة ألقل من  31من العمرية  

ا نظرنـا لعـدد األطفـال فـي هـذه األسـر مبكًرا وقد يكون ذلك بعد فترة متوسطة من بداية حياتهم الزوجيـة خصوصـا إذ
من العينة ال يوجـد لـديهم أطفـال بيولوجيـون قبـل التكفـل بالطفـل.، أيًضـا اتضـح مـن هـذا  %9184حيث يتضح أن  

مــن افــراد عينــة %82ونســبة مــن إجمــالي عينــة الدراســة مــن األبــاء حاصــلون علــى مؤهــل عال.،%84الجــدول أن 
ويـــدل ذلــك التـــزام إدارة األســرة والطفولـــة بتطبيــق شـــروط وزارة عــال. ،الدراســة مـــن األمهــات حاصـــالت علــى مؤهـــل 

التضامن االجتماعي في ضرورة حصول األب واألم باألسرة البديلة على مؤهل عال.حتى تضمن للطفـل أن يتربـى 
فـــــي وســـــط تعليمـــــي يتمتـــــع بمســـــتوى معرفـــــي وثقـــــافي يســـــاهم فـــــي تحقيـــــق عمليـــــة التنشـــــئة االجتماعيـــــة اإليجابيـــــة 

أن األســـر جنيـــه ويـــدل ذلـــك علـــى 9111مـــن عينـــة الدراســـة دخلهـــم الشـــهري اكثـــر مـــن  4182تمثـــل نســـبة و للطفل.،
البديلــة التــي تتكفــل بالطفــل مســتواهم االجتمــاعي واألقتصــادي مرتفــع ممــا يــدفعهن إلــى التكفــل بالطفــل بــدافع األجــر 

ي يمكـن تصـنيفه مـن فئـات األطفـال والثواب باعتبار أن لديها مـن المـال مـا يمكنـه مـن األنفـاق علـى هـذا الطفـل الـذ
مـن أفـراد عينـة الدراسـة  %62 األيتام التي ينال من يتكفل بهم عظيم األجر والثواب من هللا عز وجل. وهناك نسـبة

رشـاد لهـذه األسـر لتـدريبهم بشـكل 9الطفل منذ أكثـر مـن ب تكفلت سـنوات ممـا يسـتدعى ضـرورة  تنفيـذ بـرامج توجيـه وا 
وبخاصـة فـي مرحلـة  رعاية وتنشئة هؤالء األطفـال بشـكل يحـق لهـن جـًوا مـن األمـن األسـري أكثر ابتكاًرا على كيفية

 .المراهقة
 المنهج المستخدم:  -7

استندت الدراسة الحالية إلى المنهج الكمي والكيفي باستخدام طريقة المسح االجتماعي بالعينة حيث تم تطبيق 
الت قسم الرعايـة البديلـة بمديريـة التضـامن األجتمـاعي ، أداة الدراسة على عينة من األسر البديلة المقيدة بسج

 بمحافظة الفيوم .
 أدوات الدراسة :  -0

  -: "األمن األسري لألطفال باألسر البديلة " وتكونت االستبانة من محاور رئيسة وهي:استمارة استبيان
 البيانات األولية : :والً أ

 طفال باألسر البديلة .بعد التفاعل األسري وتدعيم األمن األسري لأل :ثانًيا
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 بعد التنشئة األسرية وتدعيم األمن األسري لألطفال باألسر البديلة . :ثالثًا
 بعد المساندة األسرية وتدعيم األمن األسري لألطفال باألسر البديلة . :رابًعا

ت واشــتمل كــل بعــد علــى مجموعــة مــن العبــارات التــي تقــيس الهــدف مــن البحــث وتحــاول اإلجابــة علــى تســاؤال
 الدراسة .

 وقد مرت األداة بعدة مراحل منها :
مرحلــة اطــالع الباحثــة علــى األدبيــات النظريــة والمقــاييس واألدوات التــي تشــتمل علــى متطلبــات الدراســة  -1

 الحالية والتي ساعدت الباحثة في وضع عبارات االستبيان .
 إجراء الصدق والثبات للمقياس وجاء كالتالي: -2

 : المقياس أواًل : صدق 
يقصـــد بالصـــدق أن تقـــيس األداة مـــا وضـــعت لقياســـه ، وقـــد أجـــرى اختبـــار الصـــدق للتأكـــد مـــن صـــدق 

حيث تم تحديد أهداف الدراسة وتساؤالتها، ثم وضع   Content validityاالستبيان من حيث صدق المحتوى
 وتساؤالت الدراسة . ااألسئلة التي تغطي أهدافً 

الباحثــة فــي بنــاء هــذا االســتبيان واختيــار العبــارات المكونــة اعتمــدت  الصدددق المنطقددي )صدددق المحتددوى(: -أ
ألبعاده على الدراسات السابقة التي تناوالت األسر البديلة من بعـض الجوانـب النفسـية واالجتماعيـة والتشـريعية 

 ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
 الصدق التكويني أو البنائي:  -ب
لهـا ، وذلـك  الكليـة والدرجـةاسـتمارة االسـتبيان أبعـاد  بعـد مـن كـل درجـة بـين االرتبـاط معـامالت حسـاب تـم -1

و تـم حسـاب ،اإلستمارة  مدى صدق ، ولهدف التحقق منلالستبيان  الكلية كل بعد بالدرجة ارتباط مدى لمعرفة
 معامل االرتباط بيرسون للعالقة بين أبعاد االستبانه بالمجموع الكلى

 الجدول التالي. خالل من ذلك ويتضح 
 يوضح المصفوفة االرتباطية بين أبعاد االستبانه والمجموع الكلى (4جدول رقم )

 المجموع الكلى األبعاد
 **2555 التفاعل االسري و تدعيم األمن األسري لألطفال باألسر البديلة

 **2514 التنشئة األسرية و تدعيم األمن األسري لألطفال باألسر البديلة   
 **2566 عيم األمن األسري لألطفال باألسر البديلةالمساندة األسرية و تد

 (2527** تدل على أن معامل االرتباط دال عند مستوى )
( . وهدذا يؤكدد أن 2527يتضح من الجدول السابق ارتباط أبعاد االستبانه ببعضها البعض بمستوى داللدة )

 .الصدق االستبانه تتمتع بدرجة عالية من
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دلــة ألفــا كرونبــا  للتأكــد مــن االتســاق الــداخلي لفقــرات األداة، حيــث تــم اســتخراج تــم اســتخدام معا ثبددات األداة:
معامــل الثبــات علــى مســتوى األداة بالكامــل وعلــى مســتوى المحــاور، والجــدول التــالي يبــين معامــل الثبــات ألداة 

 الدراسة ومحاورها:
 معامالت الثبات البعاد االستبانه ولألداة ككل (3جدول رقم )

 مل الثباتمعا االبعاد
 2511 التفاعل االسري و تدعيم األمن األسري لألطفال باألسر البديلة

 2518 التنشئة األسرية في تدعيم األمن األسري لألطفال باألسر البديلة  
 2511 المساندة األسرية في تدعيم األمن األسري لألطفال باألسر البديلة

 2518 االستبانه ككل
وجــودة بالجــدول الســابق يتضــح أن معامــل ثبــات بالنســبة لمحــاور االســتبانة والمجمــوع وبــالنظر إلــى النتــائج الم

 الكلي مرتفعة. وبناء على هذه النتيجة فمن مستوى الثبات لمحتوى األداة يعد مالئمًا من وجهة نظر البحث العلمي. 
 مجاالت الدراسة : -4

لمقيـدة بسـجالت إدارة األسـرة والطفولـة " تم تطبيق الدراسة على عينة من األسر البديلـة االمجال البشري:  -أ
 قسم الرعاية البديلة "بمديرية التضامن االجتماعي بمحافظة الفيوم.

اقتصــرت الدراســة علــى إدارة األســرة والطفولــة "قســم الرعايــة البديلــة "بمديريــة التضــامن المجددال المكدداني  : -ب
 االجتماعي_محافظة الفيوم.

م إلـــــى نهايـــــة    2119مـــــن ســـــبتمبر/  فدددددي الفتدددددرةالميدانيدددددة  المجدددددال الزمندددددي :مددددددة جمدددددع البياندددددات -ج
 م 2119ديسمبر/

خددالل الدراسددة حيــث اســتخدمت الباحثــة مجموعــة مــن االختبــارات اإلحصــائية : المعالجددة اإلحصددائية للبيانددات
 وشملت:

 معامل بيرسون -1
 اختبار ت. -2

 الوزن المرجح . -3

 القوة النسبية -4

 النسب المئوية -5
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 -:نتائج الدراسةعاشًرا: 
 نتائج البعد األول: التفاعل األسري و تدعيم األمن األسري لألطفال باألسر البديلة :

 (64(يوضح التفاعل األسري و تدعيم األمن األسري لألطفال باألسر البديلة )ن = 5جدول رقم )

 الععارة م
 ال إلى حد ما نعم

التكرار 

 المرحف

ال وة 

النسعية 

)%( 

الوزن 

 المرجو

النسعة 

 المرجحة
 ترتي ال

 % ك % ك % ك

1 
قةةادر علةةى اسةةتثمارانقات  

فةةةرال الطفةةةل فةةةي أنشةةةطة 

 مفيدة.

33 00568 30 08553 50 33533 501 13500 03561 1553 0 

 0 8556 33500 80531 531 1500 3 00503 33 31550 06 الطفل دائم التعل  بي. 2

3 
أُفضل مناقشة الطفل معةي  

 في اموره الش صية .
30 08553 33 00503 51 36508 500 13501 00500 6505 53 

4 
اصةةطح  الطفةةل معةةي فةةي  

جمةةةةةةةةةةةةةةع المناسةةةةةةةةةةةةةةعات 

 االجتماعية

03 33536 33 05513 8 53513 530 83503 35533 1503 6 

5 
اجةةد صةةعوبة فةةي التفاعةةل  

 المتعادل بيني نبين الطفل.
3 1500 51 36508 05 63538 03 01563 03533 0568 50 

6 
الطفةةةةل أخةةةاف مةةةةن إقامةةةه 

عالقةةةةةات اجتماعيةةةةةة مةةةةةع 

 االخرين.

00 68533 56 33503 0 6503 563 81503 33533 8531 3 

7 
راضي عةن وري ةة تفاعةل  

 الطفل مع االسرة .
30 06535 30 06530 55 51506 508 10533 06533 1551 8 

8 
احتةةةةاج لتنميةةةةة مهةةةةاراتي  

للتعامل مةع الطفةل  فةي كةل 

 مرحلة عمرية .

01 10563 55 51506 3 1500 568 88580 36533 8510 5 

9 
اصةةةةةطح  الطفةةةةةل معةةةةةي  

 لزيارة االقارب ناألصدقاء.
53 53581 33 00503 05 00535 533 33536 03533 3503 53 

11 
اشةةةةةةةجع اقامةةةةةةةة الطفةةةةةةةل  

 عالقات صداقة مع اقرانه .
6 0533 35 00500 06 31550 06 33510 03533 0500 50 

11 
أتجنةة  تكةةوين عالقةةات مةةع 

ا لظةةةةرنف االخةةةةرين ن ظةةةةرظ

 الطفل.

01 38510 50 03556 1 55555 536 83530 33533 8553 0 

12 
حةةةدث تغييةةةر إيجةةةابي فةةةي  

األسةةرة بعةةد نجةةود الطفةةل 

 بها.

06 31550 50 03556 8 53513 530 85508 35500 8533 3 

13 
اخصص للطفةل جانة  مةن  

 نقتي لالستماع اليه.
30 06530 33 00568 0 50530 506 11533 08561 1538 1 

14 
أعطةةةةةي الطفةةةةةل الحريةةةةةة  

 الكاملة للتععير عن رأيه. 
56 33503 03 33510 53 30585 531 61533 03500 6563 55 
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 الععارة م
 ال إلى حد ما نعم

التكرار 

 المرحف

ال وة 

النسعية 

)%( 

الوزن 

 المرجو

النسعة 

 المرجحة
 ترتي ال

 % ك % ك % ك

       501533 03536 5033 605561 13513 

التفاعددل االسددري و تدددعيم األمددن األسددري ( والــذى يوضــح )5باســتقراء بيانــات الجــدول الســابق رقــم ) 
ويتضــح مــن هــذه االســتجابات  أنهــا تتــوزع توزيعــًا إحصــائيًا وفــق مجمــوع التكــرارات ( لألطفددال باألسددر البديلددة 

ـــــدر ) ـــــذى ق ـــــوة نســـــبية بلغـــــت ( و 31856( ومتوســـــط حســـــابي عـــــام )1925المرجحـــــة لهـــــذه االســـــتجابات وال ق
التفاعل االسري و تددعيم األمدن األسدري لألطفدال باألسدر ( وهذا التوزيع اإلحصائي يدل علـى أن 72875%)

، وجاءت استجاباتهم مرتبة كما يلي وفق القوة النسبية والنسبة المرجحة  البديلة تم الموافقة عليه بنسبة كبيرة
: 
ــــارة األول فــــي الترتيــــب  .7 مهدددداراتي للتعامددددل مددددع الطفددددل  فددددي كددددل مرحلددددة أحتدددداج لتنميددددة "جــــاءت عب

( . وبنـــــاء علـــــي هـــــذه النســـــبة يتضـــــح أن %8873(  ونســـــبة مرجحـــــة )%88889" وبقـــــوة نســـــبية )عمريدددددة .
ــــــدعيم األمــــــن األســــــري لأل ــــــة مــــــن أهــــــم مقومــــــات ت ــــــل دور قســــــم الرعاي ــــــة ضــــــرورة تفعي ــــــال باألســــــر البديل طف

لتـــــــوجيهي بشـــــــكل منـــــــتظم ومســـــــتمر لتنميـــــــة البديلـــــــة  بـــــــوزارة التضـــــــامن االجتمـــــــاعي فـــــــي تـــــــوفير التـــــــدريب ا
مهــــــارات التواصــــــل والتفاعــــــل االجتمــــــاعي لــــــدى األســــــر البديلــــــة كــــــي تــــــتمكن هــــــذه األســــــر مــــــن أن تســــــاهم 

ق التـــــوازن فـــــي العالقـــــة المســــتمرة بـــــين الألســـــرة والطفـــــل بمـــــا يـــــؤدي فـــــي النهايـــــة يـــــبشــــكل اكثـــــر فاعليـــــة لتحق
ل او مــــا يمكــــن ان نســــمية تســــاند اســــري يتســــم إلــــى وجــــود تســــاند أســــري متبــــادل بــــين كــــل مــــن األســــرة والطفــــ

بعالقــــــة تبــــــادل المنفعــــــة االيجابيــــــة فالطفــــــل يتربــــــى وســــــط جــــــو اســــــري يشــــــبع احتياجاتــــــه المختلفــــــة وينمــــــي 
مهاراتـــــه وقدراتـــــه العقليـــــة واالجتماعيـــــة ،واألســـــرة تنـــــال األجـــــر والثـــــواب مـــــن اهللا عـــــز وجـــــل ،باإلضـــــافة إلـــــى 

ســــاند األخــــر فــــي جــــو أســــري  يشــــبه إلــــى حــــد كبيــــر جــــًدا األســــرة إشــــباع غريــــزة األبــــوة واألمومــــة .وكالهمــــا ي
 الطبيعية.  

وبقــــوة  " أخدددداف مددددن إقامدددده الطفددددل عالقددددات اجتماعيددددة مددددع اآلخددددرين"جــــاءت عبــــارة الثــــاني فــــي الترتيــــب  .0
ـــــــــاض مســـــــــتوى التفاعـــــــــل %8857(  ونســـــــــبة مرجحـــــــــة )%8783نســـــــــبية ) ـــــــــى انخف ـــــــــدل هـــــــــذه النتيجـــــــــة عل ( .ت

لـــــى رعايـــــة الطفـــــل بشـــــكل يميـــــزه طـــــابع الخفـــــاء والعزلـــــة والبعـــــد عـــــن االجتمـــــاعي بســـــبب حـــــرص هـــــذه األســـــر ع
المحــــــيط االجتمــــــاعي ســــــواء علــــــى مســــــتوى األســــــرة أو المجتمــــــع المحــــــيط بهــــــا فاألســــــرة تربــــــي الطفــــــل فــــــي بيئــــــة 
ـــــاء  مغلقـــــة ال مجـــــال فيهـــــا للنشـــــاط والتفاعـــــل،على عكـــــس مـــــا يريـــــده كثيـــــر مـــــن األطفـــــال فالطفـــــل يرغـــــب فـــــي بن

حاجاتـــــه إلـــــى االنتمـــــاء االجتمـــــاعي حتـــــي يســـــتطيع بنـــــاء الهويـــــة االجتماعيـــــة  هويـــــة شخصـــــية تكفـــــل لـــــه إشـــــباع
ــــــي  ــــــد أن تراعــــــي ف ــــــة الب ــــــدريب األســــــر البديل ــــــرامج ت ــــــول إن ب ــــــا ممــــــا ســــــبق توضــــــيحه يمكــــــن الق ــــــه.، و انطالًق ل
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تخطيطهـــــا وتنفيـــــذها ضـــــرورة وجـــــود أنشـــــطة توضـــــح لألســـــرة كيفيـــــة إدمـــــاج الطفـــــل فـــــي المجتمـــــع وأهميـــــة تربيـــــة 
 عالقات اجتماعية مع اآلخرين من مختلف األعمار. الطفل على إقامة

(  ونســـــبة %83817وبقـــــوة نســـــبية ) "الطفدددددل دائدددددم التعلدددددق بدددددي."جـــــاءت عبـــــارة الثالـــــث فـــــي الترتيـــــب  .4
ــــز بطــــابع نمــــط التعلــــق %8816مرجحــــة ) ــــل واالســــرة تتمي ــــين الطف ــــة ب ــــى أن العالق ( .تشــــير هــــذه النتيجــــة إل

ــــة التعلــــق علــــى ان الطفــــل القلــــق بــــين الطفــــل ومقــــدم الرعايــــة الــــذي فســــرته  فــــي هــــذا الــــنمط الطفــــل ذو  نظري
.، كمــــا يــــدل ذلــــك أيًضــــا علــــى حاجــــة نمــــط االرتبــــاط القلــــق يبحــــث عــــن تقــــارب مفــــرط مــــع مقــــدم الرعايــــة لــــه
 الطفل مجهولي النسب إلى الجو االسري الذي يتسم بالدفء والحنان.

وبقــــوة  "نظددددرًا لظددددروف الطفددددل.أتجنددددب تكددددوين عالقددددات مددددع اآلخددددرين "جــــاءت عبــــارة الرابــــع فــــي الترتيــــب  .3
ـــــى %881(  ونســـــبة مرجحـــــة )%82854نســـــبية ) ـــــة عل ـــــر مـــــن األســـــر البديل ( . تؤكـــــد هـــــذه النتيجـــــة حـــــرص كثي

ــــوع فــــي االحســــاس بــــالحرج مــــن المحيطــــين وتجنــــب  ــــب االخــــتالط والتعامــــل مــــع اآلخــــرين وذلــــك خشــــية الوق تجن
وضـــــعه االجتمــــــاعي الـــــذي قـــــد يــــــؤثر نظـــــرات الشـــــفقة لهـــــا او للطفــــــل باإلضـــــافة لتجنـــــب معرفــــــة الطفـــــل حقيقـــــة 

ـــــــى هـــــــذه النتيجـــــــة  ـــــــل مـــــــع األســـــــرة .وأكـــــــدت عل ـــــــاء ،و تواصـــــــل وتفاعـــــــل الطف ـــــــى بق : الصدددددددومالي دراسدددددددة عل
( أكددددت نتدددائج الدراسدددة إلدددى أن أهدددم التحدددديات التدددي تواجددده األسدددر البديلدددة هدددي صدددعوبة اخبدددار الطفدددل بأنددده لددديس 1)م.0271

 األبن البيولوجي لألسرة.
ـــارة جـــالخـــامس فـــي الترتيـــب  .5 . وبقـــوة نســـبية  حددددث تغييدددر إيجدددابي فدددي األسدددرة بعدددد وجدددود الطفدددل بددده"اءت عب
ــــى أن الغالبيــــة العظمــــى مــــن أفــــراد عينــــة %8(  ونســــبة مرجحــــة )81848%) ( . قــــد ترجــــع هــــذه النتيجــــة إل

الدراســــة لــــيس لــــديهم أطفــــال قبــــل احتضــــان الطفــــل ممــــا يــــدل علــــى أن وجــــود الطفــــل باألســــرة شــــئ مرغــــوب 
أن تحـــول حيـــاة  الطفـــل اليتـــيم أكـــدت الدراســـة     ,Gundersenذلدددك  دراسدددةة وأكـــدت فيـــه مـــن قبـــل األســـر 

الســــتيعاب حيــــاة  إلــــى العــــيش فــــي أســــرة يعــــد حــــدثًاعاطفًيا للغايــــة لألطفــــال ويــــؤثر علــــى إعــــادة هيكلــــة األســــر
أنهم يظهــــرون فــــي أســــر بديلــــة بــــتــــم وصــــف األطفــــال الــــذين تــــم تبنــــيهم  الطفــــل وتكيفــــه مــــع الجــــو األســــري حيــــث 

 ًعا من االرتباط التفاعلي اإليجابي مع هذه األسر.نو 

" وبقــــوة نســــبية أجددددد صددددعوبة فددددي التفاعددددل المتبددددادل بينددددي وبددددين الطفددددلجــــاءت عبــــارة "األخيــــر فــــي الترتيــــب   .6
تــــــدل النســــــبة المئويــــــة علــــــى أن نســــــبة قليلــــــة مــــــن األســــــر تجــــــد .( %4868(  ونســــــبة مرجحــــــة )47862%)

ـــــك إلـــــى احتضـــــان األســـــرة صـــــعوبة فـــــي عمليـــــة التواصـــــل والتفاعـــــل االجت ـــــل وقـــــد يرجـــــع ذل مـــــاعي مـــــع الطف
ـــــل فـــــي مرحلـــــة طفولـــــة متوســـــطة وقـــــد تـــــأثر بشـــــكل نســـــبي بجـــــو المعيشـــــة فـــــي المؤسســـــات اإليوائيـــــة.  للطف
ـــة العمريـــة  ـــد أن تراعـــي عمليـــة اخـــتالف المرحل ـــة الب ـــه األســـر البديل ـــرامج توجي ـــه يمكـــن القـــول إن محتـــوى ب ـــاء علي وبن

فاألطفــــال حــــديثي الــــوالدة ينشــــأ التعلــــق بينهــــا وبــــين األســــرة بشــــكل مبكــــر يتميــــز  التــــي تســــلمت فيهــــا األســــرة للطفــــل 
بــــنمط التعلــــق اآلمــــن علــــى عكــــس الطفــــل الــــذي يلتحــــق باألســــرة فــــي مرحلــــة عمريــــة بــــين الســــنتين والســــت ســــنوات.، 
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ــــرة ألخــــرى  وقددددد أشددددارات لددددذلك دراسددددة الددددزعالن ــــة مــــن فت ــــد دورات وجلســــات  تثقيفي أشــــارت الدراســــة لضــــرورة عق
ك لتقـــــديم العـــــون والمســـــاعد فـــــي حـــــل بعـــــض المشـــــكالت التـــــي تواجـــــه االســـــرة البديلـــــة والطفـــــل والقـــــائمين علـــــى وذلـــــ

 رعاية األطفال.
   نتائج البعد الثاني : دور التنشئة األسرية في تدعيم األمن األسري لألطفال باألسر البديلة :

 (64طفال باألسر البديلة )ن = يوضح دور التنشئة األسرية في تدعيم األمن األسري لأل (6جدول رقم )
 الععارة م

التكرار  ال إلى حد ما نعم

 المرحف

ال وة النسعية 

)%( 

الوزن 

 المرجو

النسعة 

 المرجحة
 الترتي 

 % ك % ك % ك

53 
أكةةافا الطفةةل عنةةد تفوقةةه 

 في المدرسة.
36 05531 30 06535 50 33533 508 10533 06533 1503 3 

56 

ات الطفةةةةةل يعلةةةةةم ال الفةةةةة 

التةةةةةةي قةةةةةةد تحةةةةةةدث فةةةةةةي 

 األسرة.

50 03556 03 01563 50 33533 505 60505 00561 6503 8 

51 
أحةةرى علةةى التةةدقي  فةةي 

 اختيار مدرسة الطفل.
 31 03586 30 06535 50 33560 503 10531 06561 1500 0 

58 

أشةةةةةةجع تكةةةةةةوين الطفةةةةةةل 

عالقات صداقة مع اقرانةه 

. 

1 55555 33 00568 05 00535 533 30501 00533 3505 55 

50 
أحتاج للتأهيل للتعامل مةع 

 الطفل في مرحلة العلول.
38 00500 30 08553 55 51506 500 13566 01561 1530 3 

33 
أخشةةةةةى معرفةةةةةة الطفةةةةةل  

 ح ي ة نضعه االجتماعي.
33 00503 00 30501 1 55555 505 10563 01533 1508 0 

35 

دائةةةةةةةم التواصةةةةةةةل مةةةةةةةةع  

المدرسةةةةة الملتحةةةة  بهةةةةا 

 الطفل.

30 08553 36 05531 50 33560 501 13500 03561 1531 6 

33 

أشةةارك الطفةةل معةةي فةةي  

الت طةةةةةةةةةيط للمسةةةةةةةةةت عله 

 العلمي.

35 00500 05 00535 55 51506 506 15506 03500 1533 1 

30 

أنفعةةةل لسةةةةؤال اآلخةةةةرين  

عةةةةةةةةةن نضةةةةةةةةةع الطفةةةةةةةةةل 

 ن رنفه.

00 30501 33 05513 0 50530 535 10580 33500 8535 5 

30 
ى تلعيةةةة جميةةةع قةةةادر علةةة 

 05احتياجات الطفل
30 08553 36 05531 50 33560 501 13500 03561 1531 6 

33 
أعاقةةةةة  الطفةةةةةل عنةةةةةدما  

 يكرر سلوكيات خاوئة.
50 03556 31 03586 51 36508 538 61513 03561 6510 0 

36 
أتعامل مع الطفةل بالمةدا  

 نالتأني  لتجن  الغرنر.
30 08553 36 05531 50 33560 501 13500 03561 1531 6 

31 
أتةةةةةةةيو للطفةةةةةةةل فرصةةةةةةةه  

 لالعتماد على النفس.
33 00503 03 01563 55 51506 501 13500 03561 1531 6 

38 
يستجي  الطفةل الكتسةاب  

 ال يم االخالقية.
51 36508 30 06530 51 36508 536 66561 03533 6560 53 

 

 

المؤشر      

 ككل

المتوسط 

 المرجو

المتوسط 

 الحسابي

وع مجم

التكرارات 

 المرجحة

مجموع 

االنزان 

 المرجحة

ال وة 

النسعية 

)%( 

       500531 30503 5880 638533 15533 

دور التنشددئة األسددرية فددي تدددعيم األمددن ( والــذى يوضــح )6باســتقراء بيانــات الجــدول الســابق رقــم )  
ع توزيًعــا إحصــائًيا وفــق مجمــوع (  ويتضــح مــن هــذه االســتجابات  أنهــا تتــوز .األسددري لألطفددال باألسددر البديلددة
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( وقـوة نسـبية بلغـت 29891( ومتوسـط حسـابي عـام )1884التكرارات المرجحة لهـذه االسـتجابات والـذى قـدر )
دور التنشددئة األسددرية فددي تدددعيم األمددن األسددري لألطفددال ( وهــذا التوزيــع اإلحصــائي يــدل علــى 71821%)

وجاءت استجاباتهم مرتبة كمـا يلـي وفـق القـوة النسـبية والنسـبة ،  باألسر البديلة تم الموافقة عليه بنسبة كبيرة
 المرجحة :

وبقــــوة نســــبية "أنفعددددل لسددددؤال اآلخددددرين عددددن وضددددع الطفددددل وظروفدددده.  جــــاءت عبــــارة " األول فــــي الترتيــــب  .7
ـــــي بالنســـــبة %8811(  ونســـــبة مرجحـــــة )79889%) ـــــى مـــــدى حساســـــية مســـــألة التبن (.تشـــــير هـــــذه النتيجـــــة إل

ــــــي المجتمــــــع الشــــــرقي بشــــــكل عــــــام لكثيــــــر مــــــن األســــــر وقــــــد ير  ــــــى طبيعــــــة العــــــادات والتقاليــــــد ف ــــــك إل جــــــع ذل
 والمجتمع المصري على وجه الخصوص .

" وبقــــوة أحتدددداج للتأهيددددل للتعامددددل مددددع الطفددددل فددددي مرحلددددة البلددددو ." جــــاءت عبــــارة الثــــاني فــــي الترتيــــب  .0
البديلـــــة ( .تـــــدل نتـــــائج هـــــذه العبـــــارة علـــــى حاجـــــة األســـــرة %7859(  ونســـــبة مرجحـــــة )%75866نســـــبية )

لتــــدعيم دورهـــــا التـــــوجيهي للتعامـــــل مـــــع مرحلـــــة  المراهقــــة، فهـــــي مرحلـــــة تحتـــــاج ألفـــــرادا يتمتعـــــون بحســـــن 
ـــــين األســـــرة  ـــــق اآلمـــــن ب ـــــي تحقـــــق التعل ـــــة الت الرعايـــــة والمســـــؤولية إلرســـــاء العالقـــــات االجتماعيـــــة االيجابي

 والطفل.
" وبقـــــوة نســـــبية .تمددددداعياخشدددددى معرفدددددة الطفدددددل حقيقدددددة وضدددددعه االج جـــــاءت عبـــــارة "الثالـــــث فـــــي الترتيـــــب  .4

( .تشــــــير هــــــذه النســــــبة إلــــــى حالــــــة القلــــــق النفســــــي التــــــي تــــــؤثر علــــــى %7848(  ونســــــبة مرجحــــــة )7486%)
كــــل مــــن األســــرة والطفــــل حينمــــا يحــــين الوقــــت لضــــرورة تعريــــف الطفــــل بحقيقــــة نســــبه ووضــــعه االجتمــــاعي ، 

يصـــــبح مـــــن الضـــــرورى  ،البــــديل فبمجــــرد أن يعـــــى الطفـــــل ،ويــــدرك ويســـــأل ويتأكـــــد أن اســـــمه غيــــر اســـــم أبيـــــه
اهميــــــة االســــــتعانة ببــــــرامج توجيهيــــــة لألســــــر البديلــــــة  لعــــــدم جــــــرح الطفــــــل. وحمايتــــــه ألنــــــه ال ذنــــــب لــــــه فيمــــــا 

أشــــارت نتـــــائج الدراســـــة إلــــى حاجـــــة األســـــر  م0275دراسدددددة القلهاتيدددددةوقـــــد اشــــارت إلـــــى ذلـــــك دراســــة .حــــدث
ـــــة مـــــ ـــــة التعامـــــل مـــــع هـــــذه الفئ ـــــدريب لكيفي ـــــيم والت ـــــى أســـــاليب للتعل ـــــة إل ـــــك بســـــبب عـــــدم البديل ـــــال، وذل ن األطف

 .معرفتها باألسلوب الصحيح إلخبار الطفل بحقيقة وضعه االجتماعي
ـــع فـــي الترتيـــب  .3 ـــارة "الراب وبقـــوة نســـبية   ".أحدددرص علدددى التددددقيق فدددي اختيدددار مدرسدددة الطفدددلجـــاءت عب

ـــــــة %7843(  ونســـــــبة مرجحـــــــة )74817%) ( .تشـــــــير هـــــــذه النتيجـــــــة لحـــــــرص كثيـــــــر مـــــــن األســـــــر البديل
اختيــــــار مــــــدارس الطفــــــل فكثيــــــر مــــــن األســــــر تلحــــــق الطفــــــل بمــــــدارس ذات مســــــتويات  علــــــى الدقــــــة فــــــي

اجتماعيــــــة عليــــــا وفــــــي منــــــاطق بعيــــــدة عــــــن أمــــــاكن ســــــكنهم ال يعــــــرفهم فيهــــــا أحــــــد حرًصــــــا مــــــن األســــــرة 
 الطفل ووقايته من النظرات القاسية لبعض المحيطين به.  مشاعر البديلة على عدم جرح 
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" وبقـــــوة .  جع تكدددددوين الطفدددددل عالقدددددات صدددددداقة مدددددع أقراندددددهأشددددد"جـــــاءت عبـــــارة األخيـــــر فـــــي الترتيـــــب  .5
( . وتــــــدل هــــــذه النســــــبة المنخفضــــــة علــــــى خــــــوف كثيــــــر %5841(  ونســــــبة مرجحــــــة )%53897نســـــبية )

ــــان  ــــي كثيــــر مــــن األحي ــــك ف ــــث تشــــعر أن ذل ــــه حي ــــالمحيطين ب ــــة مــــن اخــــتالط الطفــــل ب مــــن األســــر البديل
ـــــق ـــــل ويخل ـــــة للطف ـــــة التنشـــــئة االجتماعي ـــــى عملي ـــــؤثر ســـــلًبا عل جـــــًوا مـــــن عـــــدم االســـــتقرار واالضـــــطراب  ي

 بين الطفل واألسرة التي تكفله.

 نتائج البعد الثالث: دور المساندة األسرية في تدعيم األمن األسري لألطفال باألسر البديلة:
 (64يوضح دور المساندة األسرية في تدعيم األمن األسري لألطفال باألسر البديلة )ن =  (1جدول رقم )

 الععارة م
التكرار  ال إلى حد ما نعم

 المرحف

ال وة 

النسعية 

)%( 

الوزن 

 المرجو

النسعة 

 المرجحة
 الترتي 

 % ك % ك % ك

29 
أشةةعر بت ةةدير المحيطةةين لةةي  

 منط احتضان للطفل.
56 33503 03 33510 53 30585 531 61533 03500 6508 55 

31 
نجةةةةود الطفةةةةل فةةةةي األسةةةةرة 

 منحني المساندة العاوفية.
03 33510 36 05531 3 1500 530 83503 35533 1560 0 

31 
تكفلةةب بالطفةةل لمسةةاندته لةةي  

 الكعر.
30 06530 36 05531 8 53513 501 11518 00533 1500 0 

32 
يساند الطفةل االسةرة بةالرأ   

 لحل بعض المشكالت .
50 03556 05 00535 50 33560 503 60580 00533 6560 0 

33 
 أخةةاف أن يتركنةةي الطفةةل فةةي

 المست عل.
33 05513 38 00500 53 30585 505 60505 00561 6538 53 

34 
الطفةةل بالنسةةعة لةةي شةةة ص  

 جدير باالهتمام.
38 00500 33 00503 50 33560 505 10563 01533 1530 3 

35 
أحرى على ادخار جزء من  

المةةةةةال فةةةةةي حسةةةةةاب خةةةةةاى 

 بالطفل

33 00568 31 03586 55 51506 503 10531 06561 1530 6 

36 
تتسةةةةةةةم زيةةةةةةةارة اخصةةةةةةةائي  

التضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةامن للطفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل 

 بالجواألسر .

00 33508 58 38531 53 50533 501 11518 00533 1500 0 

37 
يسةةةةةةةةةةةةةةةاعدني نضةةةةةةةةةةةةةةةعي  

االقتصةةةةاد  للتكفةةةةل بالطفةةةةل 

 حتى يتزنج.

35 83503 0 50530 0 0516 510 03536 38533 8510 5 

38 
أشةةةةعر بلهفةةةةة علةةةةى الطفةةةةل 

 عندما يمرض.
06 10533 50 33533 0 0516 560 80503 36500 8500 3 

39 
للطفةةةل وموحةةةات مسةةةت علية  

 ادعمها.  
33 00503 03 01563 55 51506 501 13500 03561 6588 1 

41 
درسةةةةةةب ناقةةةةةةع احتضةةةةةةاني  

 للطفل حاليظا نمست عال.
33 00503 36 05531 53 30585 500 13501 00500 6568 8 

41 
تكفلةب بطفةةل تت ةارب مالمةةو  

 األسرة.بشرته مع أفراد 
31 03586 03 01563 6 0533 501 11518 00533 1500 0 

42 
تةةم تةةأهيلي جيةةدظا مةةن جانةة   

نزارة التضةةامن قعةةل اسةةتالم 

 الطفل.

8 53513 00 33508 33 00503 553 30536 01500 3560 53 

 

 

     
المؤشر 

 ككل

المتوسط 

 المرجو

المتوسط 

 الحسابي

مجموع 

التكرارات 

 المرجحة

مجموع 

االنزان 

 لمرجحةا

ال وة 

النسعية 

)%( 

       503550 05530 5003 660500 13535 
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دور المسدداندة األسددرية فددي تدددعيم األمددن ( والــذى يوضــح )7باســتقراء بيانــات الجــدول الســابق رقــم ) 
(  ويتضــح مـن هــذه االسـتجابات  أنهـا تتــوزع توزيًعـا إحصــائًيا وفـق مجمــوع .األسدري لألطفددال باألسددر البديلدة 

( وقـوة نسـبية بلغـت 31859( ومتوسـط حسـابي عـام )1991رات المرجحة لهـذه االسـتجابات والـذى قـدر )التكرا
دور المساندة األسرية في تدعيم األمن األسري لألطفال ( وهذا التوزيع  اإلحصائي يدل علـى أن 75821%)

وفـق القـوة النسـبية والنسـبة  ، وجاءت استجاباتهم مرتبة كمـا يلـي باألسر البديلة تم الموافقة عليه بنسبة كبيرة
 المرجحة :

يسددددددداعدني وضدددددددعي االقتصددددددادي للتكفدددددددل بالطفدددددددل حتدددددددى "جـــــــاءت عبــــــارة األول فــــــي الترتيــــــب  .7
ــــــوة نســــــبية ) يتددددددزوج. ــــــى %8874(  ونســــــبة مرجحــــــة )%92816" وبق ــــــدل هــــــذه النســــــبة المرتفعــــــة عل ( .ت

إلضــــــافة إلــــــى أن تيســــــر الوضــــــع االقتصــــــادي لكثيــــــر مــــــن أفــــــراد عينــــــة الدراســــــة مــــــن األســــــر البديلــــــة ،با
ـــــم يقـــــدر لهـــــا هللا بانجـــــاب األطفـــــال يكـــــون الـــــدافع  ـــــاع المســـــتوى االقتصـــــادي لـــــبعض األســـــر التـــــي ل ارتف
ــــــديها مــــــن المــــــال مــــــا تســــــتطيع مــــــن خاللهــــــا ان تهــــــب  ــــــار أنهــــــا ل ــــــل باعتب ــــــل بالطف األساســــــي وراء التكف

 . للطفل بعض االمالك لضمان دخل يحميه، وعلى جانب آخر تنال الثواب من هللا عز وجل
ـــــب  .0 ـــــاني فـــــي الترتي ـــــارة الث ـــــوة .  أشدددددعر بلهفدددددة علدددددى الطفدددددل عنددددددما يمدددددرض"جـــــاءت عب " وبق

( . ويرجــــــع ذلــــــك لعالقــــــة المســــــاندة العاطفيــــــة المتبادلــــــة %8849(  ونســــــبة مرجحــــــة )%89842نســــــبية )
ــــنهم  ــــادل بي ــــان المتب ــــى الحــــب والعطــــف والحن ــــين الطفــــل واألســــرة فكالهمــــا يشــــبع فــــي األخــــر الحاجــــة إل ب

ـــــمن أي ـــــه ف ـــــي تكونـــــت  وعلي ـــــق اآلمـــــن الت ـــــؤثرعلى عالقـــــة التعل اضـــــطراب "جسدي،ونفســـــي ،واجتمـــــاعي ي
 بينهما.

ــــب  .4 ــــث فــــي الترتي ــــارة الثال "  .وجددددود الطفددددل فددددي األسددددرة منحنددددي المسدددداندة العاطفيددددة"جــــاءت عب
 (.%7869(  ونسبة مرجحة )%81895وبقوة نسبية )

تتسددددم " وعبــــارة، .االكبددددرتكفلددددت بالطفددددل لمسدددداندته لددددي فددددي  "جــــاءت عبــــارة الرابــــع فــــي الترتيــــب  .3
( %7839(  ونســـــبة مرجحـــــة )%77878"وبقـــــوة نســـــبية )  زيدددددارة أخصدددددائي التضدددددامن للطفدددددل بدددددالجو األسدددددري

.تشــــير هــــذه العبــــارة إلــــى حــــرص االخصــــائي األجتمــــاعي بقســــم الرعايــــة البديلــــة علــــى عــــدم وجــــود تــــأثير 
ــــارة تأخــــذ شــــ ــــة فهــــذه الزي ــــتم لألســــرة البديل ــــي ت ــــة الت ــــارة التتبعي ــــي ســــلبي للزي ــــب الخف كلين متضــــادين فالجان

ـــــي  ـــــب الظـــــاهر لهـــــا يأخـــــذ الشـــــكل األســـــري ف ـــــة مـــــع األســـــرة ، والجان منهـــــا يأخـــــذ الشـــــكل الرســـــمي للعالق
ـــــار  ـــــين الطفـــــل واألســـــرة والبعـــــد عـــــن أي آث ـــــى اســـــتقرار العالقـــــة ب ـــــك حرًصـــــا عل العالقـــــة مـــــع األســـــرة وذل

 تثير االضطراب والتفكك بين الطفل واألسرة. 
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"  الطفددددل بالنسددددبة لددددي شددددخص جدددددير باالهتمددددام."اءت عبــــارة جــــالخــــامس فــــي الترتيــــب  .5
ـــــذل األســـــرة البديلـــــة جهـــــًدا  تشـــــير هـــــذه النســـــب( .%7819(  ونســـــبة مرجحـــــة )%7486وبقـــــوة نســـــبية ) لب

فـــــي تحمـــــل مســـــؤولية رعايـــــة ووجـــــود طفـــــل داخـــــل أســـــرة وذلـــــك باعتبـــــار األســـــرة أفضـــــل مـــــن وجـــــوده فـــــى 
  .مؤسسات الرعاية البديلة

تددددم تددددأهيلي جيددددًدا مددددن جانددددب وزارة التضددددامن قبددددل "اءت عبــــارة جــــاألخيــــر فـــي الترتيــــب  .6
( .تشــــــير النســــــبة المنخفضــــــة %5863(  ونســــــبة مرجحــــــة )%59826" وبقــــــوة نســــــبية )اسددددددتالم الطفددددددل.

لهـــــذه العبـــــارة إلـــــى حاجـــــة األســــــر البديلـــــة لبـــــرامج توجيـــــه مبتكـــــرة تتســــــم بـــــالتطوير والتجديـــــد مـــــن حيــــــث 
ت االجتماعيــــــة التــــــي تمــــــر بهــــــا المجتمعــــــات نتيجــــــة عمليــــــة المحتــــــوى والطريقــــــة وذلــــــك لمســــــايرة التغييــــــرا

ـــــين  ـــــة التســـــاند االجتمـــــاعي ب ـــــى عملي ـــــر مـــــن األحيـــــان عل ـــــؤثر فـــــي كثي ـــــي ت ـــــر القيمـــــي الت االنفتـــــاح والتغي
ـــى وجـــه الخصـــوص. ـــة بوجـــه عـــام واألســـر البديلـــة عل ـــراد األســـر الطبيعي وقدددد أوصدددت بدددذلك أيًضدددا دراسدددة  أف

Cowan2008    دخل لتوجيــــــه الوالــــــدين وزيــــــادة مهــــــارات األبــــــوة واألمومــــــة أوصــــــت الدراســــــة بأهميــــــة التــــــ
 لديهم لتدعيم عالقاتهم االجتماعية مع األبناء.

 نتائج الفروق فى أبعاد استبيان األمن األسري لألطفال في األسر البديلة حسب نوع االبن المحتضن : 
ــــــار )ت( للتحقــــــق مــــــن صــــــحة هــــــذه الفرضــــــية ، ويوضــــــح الجــــــدول  ــــــة اختب ــــــائج اســــــتخدمت الباحث ــــــالي نت الت

 .  نوع االبن المحتضناختبار )ت( البعاد استبيان األمن األسري لألطفال في األسر البديلة حسب 
 نتائج تحليل اختبار )ت( لداللة الفروق فى أبعاد استبيان األمن األسري لألطفال  (8جدول رقم )

 في األسر البديلة حسب نوع االبن المحتضن

 االبعاد م
نوع االبن 
 نالمحتض

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 )ت(

مستوى 
 الداللة

التفاعل االسري و تدعيم األمن األسري  1
 لألطفال باألسر البديلة

 3812 31871 23 ذكر
 غير دالة 1824

 3811 31851 41 أنثي

دور التنشئة األسرية في تدعيم األمن  2
 األسري لألطفال باألسر البديلة

 2857 29871 23 ذكر
 غير دالة 1827

 3886 29898 41 أنثي

دور المساندة األسرية في تدعيم األمن  3
 األسري لألطفال باألسر البديلة

 2837 32812 23 ذكر
 غير دالة 1893

 2889 31839 41 أنثي
 غير دالة 2548 3573 10554 04 ذكر المجموع الكلى 



 جامعة الفيوم   -لخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية مجلة كلية ا

 

 196 

 العدد التاسع عشر

 االبعاد م
نوع االبن 
 نالمحتض

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 )ت(

مستوى 
 الداللة

 6560 17581 32 أنثي

ــــا ــــت نت ــــة  )دل ــــد مســــتوى معنوي ــــة إحصــــائية عن ــــه التوجــــد فــــروق ذات دالل ــــى 1815ئج الجــــدول الســــابق أن ( ف
ــــين  األمددددن األسددددري لألطفددددال فددددي األسددددر البديلددددة والمجمددددوع الكلددددى أبعدددداد اسددددتبانه األطفددددال الددددذكور ب

األمدددن األسدددري لألطفدددال فددددي  أبعددداد اسدددتبانهواإلنددداث ، وهدددذا يعندددى أن عيندددة الدراسدددة يتوافقدددون علددددى 
  . نوع االبن المحتضنر البديلة باختالف األس

نامج توجيهي مقترح من منظور الخدمة األجتماعية باستخدام نظرية التعلق  لتدعيم األمن حادي عشر : بر
 األسري للطفل باألسر البديلة.

 تتمثل في: االسس التي يقوم عليها البرنامج التدريبي المقترح :-1
 " . ة التعلق" نظريالمنطلق النظري للدراسة وهو -
 نتائج الدراسات والبحوث السابقة المرتبطة بمشكلة الدراسة . -

 نتائج الدراسة الحالية وخاصة ما توصلت إليه نتائج االستبانة المطبقة على األسر البديلة. -
 .مقـابالت الباحـثة مـع الخبـراء والمتخصـصين والمهتمـين بمجال الرعاية البديلة -

لتعليميـــة المتضـــمنة بمحتـــوى البرنـــامج ، بحيـــث تـــوفر بـــدائل متعـــددة أمـــام تنـــوع األســـاليب واألنشـــطة ا -
 األخصائي االجتماعي. 

التركيــز علــى أبعــاد األمــن األســري  لألطفــال باألســر البديلــة ، إذ يرتكــز البرنــامج علــى تــدريب األســر  -
ي البديلة بشكل دائم ومنتظم على حسب خصـائص و متطلبـات كـل مرحلـة عمريـة يمـر بهـا الطفـل لكـ

 تتم مسألة كفالة الطفل بنوع من التعلق اإليجابي اآلمن بين الطفل واألسرة.

 تحديد محتوى المادة الدراسية التي ترتبط بكل هدف من أهداف الدراسة.  -
إعــداد أدوات قيــاس مناســبة لتحديــد خبــرات األســرة الســابقة فــي عمليــة التنشــئة االجتماعيــة والمطلوبــة  -

 حالًيا ومستقباًل. 
لهــذه  وجيهيتحديــد بــرامج ونمــاذج العمــل والتــدريب المناســبة  التــي تناســب تنفيــذ البرنــامج التــاختيــار و  -

األسر التي يتم التعامل معهـا بشـكل يتسـم بالسـرية والحـرص الشـديد فـي تحديـد مـن هـم المتخصصـون 
 المسئولون عن تدريب وتوجيه هؤالء األسر.

 .المدربين ، األجهزة،  واألدوات، األماكن( تحديد اإلمكانات المادية والبشرية مثل )الميزانية، -
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 :مسلمات البرنامج التوجيهي المقترح -0
تهيئــة األســرة البديلــة، وتــدعيمها بــالخبرات الالزمــة لكفالــة حيــاة طبيعيــة مالئمــة لألطفــال لتنشــئتهم تنشــئة   -1

 .صحيحة

بشكل يدعم البناء النفسي  تمكين األسر البديلة من تحقيق التواصل والتفاعل بين الطفل والمجتع المحيط  -2
   للطفل خالل المراحل العمرية له. 

حاجة األسر البديلة لبرامج تثقيفية وخاصة فيما يتعلق بفنيات ومراحل التدرج في تعريـف الطفـل بحقيقـة    -3
 وضعه االجتماعي .

ل  لينشـأ فـى فـي عمليـة التنشـئة االجتماعيـة للطفـ  االرتقاء بمستوى أدائهـمتشجيع منظومة األسر البديلة و  -4
 .بيئة طبيعية 

  جعل األسر البديلة بمثابة بيئة آمنة تتمتع بحياة مستقرة لألطفال مجهولي النسب. -5

دعــم دور األســر البديلــة فــي المحافظــة علــى قــيم وتماســك المجتمــع المصــري والســيما مــع تزايــد تحــديات   -6
 .القيم المجتمعية 

لبديلـة  بشـكل يفعـل عمليـة الـدمج االجتمـاعي لهـذه وضع رٌؤية مستقبٌلة حـول دعـم وتطـوير نظـام األسـر ا -7
     الفئة داخل المجتمع والتقليل من الدور المؤسسي في رعاية هذه الفئة من األطفال "مجهولي النسب".

دعم البرامج التدريبية المتعلقة بتوجيه األسر البديلة لما يمثله دور هذه األسر مـن حـل متكامـل لمشـكالت  -8
 ب.األطفال مجهولي النس

أصبحت "األسر البديلة" هى المسار الذى تعمل وزارة التضامن االجتماعي حالًيا على تفعيلة بشكل كبير  -9
   م.2125عام وصوال إلى إغالق جميع دور األيتام بحلول 

تزايد الحاجة إلـى توجيـه األسـر للقيـام بمهـام التنشـئة االجتماعيـة نتيجـة التغيـر االجتمـاعي السـريع الـذي  -11
 تمعات االنسانية.تمر به المج

 ضمان تحديـد أنـسب أشـكال الرعايـة البديلـة وتقـديمها في ظـروف تعـزز نمـو الطفل نمًوا كاماًل ومتوازًنا. -11

 أهداف البرنامج التوجيهي المقترح: -4
يهدف البرنامج التوجيهي المقترح إلى تدعيم األمن األسري لألطفال باألسدر البديلدة  باسدتخدام نظريدة      

 :من خالل مجموعة األهداف االجرائية التالية تعلقال
بشـكل سـوي وبـدون  البيئة المحيطـة  جيًدا تربوًيا ونفسًيا ،قادر على التواصل والتفاعل مع تنشئة الطفلدعم  -1

 أي ضغوط نفسية تواجهه.

 صل الفعال مع الطفل .توفير جو الرعاية والدفء األسري للتوا -2
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أن تكون األسرة على دراية تامة باحتياجات األطفال من رعاية وأهتمام وحنان، فهي األشياء التـي فقـدوها  -3
 .بيولوجيةمن أسرهم ال

 .بحقيقة وضعه االجتماعي"انت مين" التأهيل بشكل اجتماعي نفسي مبتكر لمصارحة الطفل  -4

ون وعاء للطفل لغـرس الشـعور باالنتمـاء والحـب واألمـن لديـه التمكين من مهارات التفاعل االجتماعي لتك -5
 .شانه شان بقية األطفال االخرين في المجتمع

 المساندة األسرية لظـروف الطفل لتعـزيز نمـو الطفل نمًوا كاماًل ومتوازًنا. -6

 فهم نفسية الطفل وبالتالي التفاعل معه على أسس سليمة. -7

 لخاطىء .لديها مهارة فهم سلوك الطفل السوي وا -8

بنـاء عالقــة إيجابيـة فعالــة مـع الطفــل قائمـة علــى األحتـرام المتبــادل ،وتـوفير وقــت للترفية،والتواصـل بحــب  -9
 ،وتشجيع السلوك السوي.

 تدعيم أعتماد الطفل على نفسه واتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية  وتجنب التواكل األسري. -11

 جارب الواقع بشكل تدريجي.إعطاء الطفل فرصة تكوين هويته الفردية وخوض بعض ت -11

تجنـب الحمايــة الزائــدة والســماح للطفــل أن يجــرب النتــائج المترتبــة علــى قراراتــه وكــذلك تجنــب تحمــل كــل  -12
  . مسؤوليات الطفل

   رابعًا: تصميم محتوى البرنامج المقترح:
باألسر البديلة تحدد المادة العلمية الخاصة بالبرنامج التوجيهي المقترح لتدعيم األمن األسري لألطفال  -أ

   -في إطار ما يلي:
 الجانب النظري من البرنامج.. 7

يستلزم المحتوى النظري للبرنامج المقترح  اإللمام بأنماط ومراحل عملية التعلق بين الطفل واألسرة البديلة      
ومرحلـة الطفولـة التعلـق اآلمـن –التعلـق اآلمـن ومرحلـة الطفولـة المبكـرة  -)التعلق اآلمن ومرحلة حـديثي الـوالدة

التعلق اآلمن ومرحلة الطفولة المتأخرة والمراهقة( وكذلك متطلبات وخصائص كل مرحلـة مـن هـذه  –المتوسطة
 وتشمل المراحل العمرية ،

 ( صحة بيئية"-صحة عقلية - صحة نفسية-صحة جسدية" حاجات صحية) 
 ( " لتثقيفا -الترفيه- الصحبة والرفقة–التربية -" التعليم  حاجات اجتماعية )
 ( . األنتماء–العطف  - اآلمان –المسؤولية -تحقيق الذات - الحب"  حاجات نفسية)
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 . الجانب التطبيقي من البرنامج : 0
ويتمثل هذا الجانب في توجيه وتأهيل األسر البديلـة لتـدعيم األمـن األسـري للطفـل الـذي تتكفـل بـه األسـرة،     

 جرائية  تتمثل في العناصر التالية: وذلك من خالل مجموعة من األنشطة اإل
الطفـل الحـب والرعايـة ومعاملتـه علـى أنـه فـرد عـادي مـن أفـراد التدريب التوجيهي لألسرة لتتمكن من مـنح  .1

شــراكه فــي الجوانــب واألنشــطة الثقافيــة والتربويــة والترفيهيــة التــي يرغــب فيهــا، إلشــباع مختلــف  األســرة، وا 
 .  حاجاته ورغباته

ارات األســـرة للتعامـــل مـــع المراحـــل العمريـــة المختلفـــة للطفـــل والتغيـــرات المصـــاحبة لكـــل تنميـــة قـــدرات ومهـــ .2
مرحلة وكيفية مواجهة التحديات التى تقابلهم وتمكينهم من القدرة على تنشئة أطفال يكونون قادرين تحمل 

 مسؤولية أنفسهم لقيادة مستقبل أفضل . 
التواصل مع الطفل وكذلك التواصـل مـع العـالم المحـيط تدريب األسر البديلة على كيفية االتصال الفعال و  .3

 بها بوجود الطفل معها وعدم عزلة الطفل عن المجتمع الذي يعيش فيه . 

تشــجيع األســر البديلــة الصــطحاب الطفــل وتعريفــه بالبيئــة المحيطــة ومواجهــة تحــديات الواقــع االجتمــاعي  .4
لة شريحة مهمة من األطفال اصحاب الظـروف بكل فخر وثقة باعتبارها نموذًجا يقتدى به في رعاية وكفا

 الخاصة "مجهولي النسب".

تــدريب األســرة لمعرفــة وفهــم كيــف يصــبحون مــاهرين فــي استكشــاف طــرق التفاعــل والتواصــل الفعــال مــع   .5
 الطفل.

يجابيـــة للتعامـــل مـــع تـــدريب األســـر البديلـــة الســـتخدام أســـاليب التفكيـــر االبتكـــاري و   .6 تعلـــم طـــرق فعالـــة وا 
  .بعيدًا عن العقاب بأنواعه واستخدام أسلوب التعزيز االيجابي اطىء للطفلالسلوك الخ

 تنمية مهارات التوجيه الذاتي لدى األسرة لمعرفة حاجات الطفل وتقديرها وتحديد اولوياتها. .7

استخدام اساليب النمذجـة ولعـب األدوار لتـدريب وتوجيـه األسـرة البديلـة علـى األسـاليب والوسـائل المختلفـة  .8
الطفل حرية مسؤولة ،مع وضع قواعد السلوك االجتمـاعي بشـكل تشـاوري وتشـجيع الطفـل للمشـاركة لمنح 

  المختلفة .  والتعاون وتنمية ميولهم

إرشــاد األســرة  بأضــرار المبالغــة فــي الحــرص والخــوف و تحمــل المســؤولية عــن الطفــل مــا يــؤدي لحرمــان  .9
 الطفل من التعلم و خوض التجارب والتعلم منها. 

األسر باستخدام مهـارة التجسـيد األسـري علـى كيفيـة تربيـة الطفـل علـى اتخـاذ القـرار وتحمـل نتيجـة  تدريب .11
 .هذا القرار ما عدا األمور الخطرة



 جامعة الفيوم   -لخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية مجلة كلية ا

 

 211 

 العدد التاسع عشر

اختيار الوسائل المناسبة التي سوف تستخدم لنقل محتوى  :الوسائل واألساليب المستخدمة في التدريب-* 
جانب علدى درجدة كبيدرة مدن األهميدة فدي تحقيدق هددف المتددرب البرنامج إلى المتدرب)األسر البديلة( يمثل 

 . من حضور البرنامج وهذه الوسائل

 عرض تقديمي لشرائح ، السبورة(-الندوة-)المحاضرة أساليب األلقاء المباشر. 

 التغذيــة –النمذجــة -تبــادل األدوار-التعزيــز االيجــابي-التواصــل-التجســيد األســري)أسدداليب المشدداركة مثددل
القصـة -فـرق الحـوار–دراسـة الحالـة -العصـف الـذهني-لعـب االدوار -المناقشـة-دريب التوكيديالت-الراجعة

 الزيارات والرحالت(.-الدراما االجتماعية–غير الكاملة 

 ـــيم المبـــرمج–)الفيـــديو التفـــاعلي األسددداليب الحديثدددة مثدددل األفـــالم –ســـلة القـــرارات -التـــدريب عـــن بعـــد-التعل
 األداء الفردي والجماعي(-األلكترونياستخدام وسائل التواصل –التدريبية

موزعــة تقريًبـا ســاعة تدريبيــة 61: من المحتمل أن يستغرق تطبيق البرنامج المقتـرح المدة الزمنية للبرنامج-*
 في االسبوع الواحد بمعدل خمس ساعات لكل يوم تدريبي تقريًبا. يوًما (اسابيع بواقع6على مدار)

 :نظرية التعلقتصميم البرنامج التدريبي وفًقا ل
 يوضح المحتوى والفترة الزمنية للبرنامج التوجيهي لألسر البديلة (1جدول رقم )

 األنشطة التى تدعم التفاعل األسري بين األسر البديلة والطفل
 م 

مراحل 
 المدة الزمنية التكنيكات المستخدمة هدف النشاط النشاط الموجه البرنامج

دية
مهي
 الت
حلة
مر
 ال

1 
 

 التمهيد
 بلة جماعيةمقا

 "افتتاح البرنامج"

 إذابة الجليد
 بناء الثقة والتعارف
 تكوين االنطباع

 التعاون - التعزيز -
 اإلقناع - االتصال – المناقشة -

دقيقة61  

 

 االنتقال 2
 اجتماع تمهيدي

"التعرف على البرنامج 
 التوجيهي"

التوجيهي وأهميته  تتعرف األسر البديلة على البرنامجأن 
 ه وأهدافهومحتويات

 والتوقعات المرجوة من البرنامج

 -التوضيح.
 المناقشة والحوار.
 العصف الذهني

 دقيقة91
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 البناء 3 وت
 محاضرة

 "قرار في حياتنا"

 

ل حالًيا فل بالطفأن تدرك األسرة أهمية دراسة واقع التك
 ومستقباًل 

 المناقشة والحوار  التعزيز.

 المحاضرة.
 إعطاء التوجيهات .

دقيقة 61  

 التوجيه 4
 ورشة عمل

ك "تواصل األخرين مع
قي"نبض الحياة الحقي  

ل بالطفل أن تدرك األسر البديلة فائدة التفاعل والتواص
 مع جميع من حوله.

فاعل وف من تأن تتخلى األسرة عن اعتقاد الخجل والخ
 الطفل مع المحيطين به.

 المناقشة والحوار.
 فرق الحوار.
 التعزيز.

 لعب األدوار.

دقيقة 121  

 التوجيه 5

 محاضرة بعنوان
ولة طف"أسرة طبيعية و 
 آمنة"

 

أة طفل تعزيز وتقدير دور األسرة في حرصها على نش
 في جو أسري طبيعي.

 التعزيز.
 المناقشة والحوار.
 المحاضرة.

التوجيهات. إعطاء  

دقيقة 61  
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6 
 

 التوجيه

 
 ورشة عمل

ل "فن تطوير التفاع
"لمسايرة نمو الطفل  

 

رفة أن تكتسب األسرة مهارات اجتماعية تمكنها من مع
اعل مع الطفل األساليب التربوية اإليجابية للتواصل والتف

 بما يناسب المرحلة العمرية له.

 التجسيد األسري.
 التواصل.

.التعزيز االيجابي  

دقيقة 121  

 التوجيه 7
 ندوة

"الحياة جماعية 
 وليست فردية"

طار أن تعلم األسرة أن حياة الطفل البد أن تتم في إ
معه.اجتماعي يكسب الطفل قيم وعادات وتقاليد مجت  

 تبادل األدوار.
 النمذجة .

 التغذية الراجعة.
 

دقيقة 91  

 التوجيه 8
 ورشة عمل

"مهارات مواجهة 
 الخجل االجتماعي"

واجهة أن تكتسب األسرة مهارات التكيف االجتماعي لم
لنبيل.المجتمع بكل ثقة وفخر في القيام بهذا العمل ا  

 لعب االدوار.
 العصف الذهني.
 التدريب التوكيدي.

دقيقة121  

 التوجيه 9
 مناقشة جماعية
عل "قيم الحوار والتفا

ة"بين الطفل و األسر   

بي مع ل اإليجاأن تبني األسرة جسوًرا للحوار والتفاع
 الطفل.

 المناقشة .
 فرق الحوار.

 العصف الذهني.
دقيقة 91  

 التوجيه 11

 ورشة عمل
 ةالسلبي"ردود أفعال 

ئة تولد سلوكيات خاط
 للطفل"

تفرز رد  أن تتجنب األسرة  بعض أساليب التفاعل التي
 فعل لسلوكيات سلبية من جانب  الطفل

 التعزيز اإليجابي.
 النمذجة.
لكاملة.القصة غير ا  

دقيقة 121  

 التوجيه 11
 مناقشة جماعية
"تكوين عالقات 
 اجتماعية ناجحة"

طفل تعزيز قدرات األسرة  و جعلها قادرة على ادماج ال
 في المجتمع بشكل دائم مما يؤهل الطفل لمواجهة

ديات المستقبل بكل ثقة وآمان.حت  

 العصف الذهني.
 التعزيز. 

فرق الحوار.   

 

دقيقة 91  

جيهالتو  12  
" "فيديو تفاعلي
 االحضان الدفئة

 

تفاعل أن تشارك بعض األسر بفيديو  يجسد مواقف ال
 اإليجابي بين الطفل واألسرة .

 الفيديو التفاعلي.
 التدريب عن بعد.

دقيقة 61  

 التوجيه 13

 عرض تقديمي
"المهارات الحياتية 
للتفاعل والتواصل مع 

 "الطفل عند البلو 

 أن تتعرف األسرة على
. لو ة البمتطلبات المختلفة للتعامل اآلمن مع مرحلال  

 العرض والتوضيح.
 المناقشة والحوار.
 إعطاء التوجيهات.

دقيقة91  

14 
بناء 
 وتوجيه

 ورشة عمل
العب مع الطفل""   

ب مع دعم تكوين األسرة لعالقات إيجابية من خالل اللع
 الطفل.

بوية إكساب األسرة مهارات وأساليب لعب وترفيه تر 
ة التي اهم في تدعيم شعور الطفل باألمان مع األسر تس

 تكفله والثقة في نفسه

 المجوعات المتجانسة.
 لعب األدوار.
 النمذجة.

 التجسيد األسري.

دقيقة 121  

 التوجيه 15
 دائرة حوار

"اقضي وقتًا هادئا 
ص أن تدرك األسرة فائدة وجود روتين اسبوعي يخص

أي نشغال به دون االللجلوس مع الطفل لالستماع الي
 المناقشة والحوار.
 فرق الحوار.

دقيقة 91  
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 معه"
 

 األسئلة المفتوحة. مؤثرات خارجيه أخرى.

 التوجيه 16
 محاضر

ن "األسرة والطفل بي
 مشكلة الخجل"

مشكلة أن تتمكن األسرة من التغلب على   

خجل الخجل وتكتسب مهارة التعامل مع المواقف التي ت
 الطفل أو األسرة.

ة والحوار.المناقش  

 المحاضرة.
 التعزيز اإليجابي. 

 

دقيقة 61  
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71  التوجيه 
ه "احتضنت محاضرة

 راعي حقه"

يته على أن ترأف األسرة بحال الطفل وتسعى نحو ترب
 الخلق القويم.

 ألسرة الطفل ضماًنا ألنعكاس هذا علىأن توقر ا
 سلوكيات الطفل اإليجابية مع األسرة .

 التعزيز.
 المناقشة والحوار.
 المحاضرة.

 إعطاء التوجيهات.

دقيقة 61  

 التوجيه 18
 ندوة

"تهذيب عرائز 
 الطفل"

ي أن تتمكن األسرة من اكساب الطفل الضبط الذات
 اتهلمشاعره وغرائزه بحيث يكون شخص نافع لذ

 ومجتمعه.
اف السائدة أن تلقن األسرة الطفل التقاليد والقيم واألعر 

 في مجتمعه.

 تبادل األدوار.
 فرق الحوار.

 التغذية الراجعة.
دقيقة 91  

 التوجيه 19

 ورشة عمل
"صدقات الطفل 
-"كيف"؟)تنمى

تراقب(-تستثمر  

وكذلك  أن تدرك  األسرة أهمية تكوين الطفل لصداقات
ع اصدقائه.تنظيم تعامل الطفل م  

واستمرار  أن تعرف األسرة كيفية وضع ضوابط للتعامل
 عالقة الطفل مع اصدقائه.

 

.المناقشة والحوار  
 النمذجة .

 التدريب التوكيدي.
 فرق الحوار.

دقيقة 121  

12  التوجيه 
 مناقشة جماعية

 شارك الطفل مهامك
 اليومية

اركها يش يجب أن  األسرة أوجه النشاط التي عيأن ت
في أنجازها. الطفل  

قته أن تدرك األسرة أن مشاركة الطفل لها تزيد من ث
 في نفسه واحساسه باألمان معها.

 المناقشة والحوار.
 التخيل المعرفي.

دقيقة  91  

 التوجيه 21
ة "التنشئ  محاضرة

ة الدينية واألخالقي
 للطفل"

زام الديني أن تدرك األسرة أهمية تربية الطفل على األلت
قدوة  خالل تعريف الطفل بنماذج تكون واألخالقي من

 واسوة طيبة.
لطفل مع أن تتمكن األسرة من توفير البيئة الصالحة ل
 تعويده الصفات الحسنة واإليجابية.

 المناقشة.
 التوضيح.

 األرشاد والتوجيه.
دقيقة 91  

 التوجيه 22
 ورشة عمل

"سلوك الطفل 
ومه"السلبي كيف نق  

لوك الخطأحيح السأن تتيح األسرة للطفل فرصة لتص  
لعقاب أن تحرص األسرة على تجنب استخدام أساليب ا
 المبرحة جسدًيا أو نفسًيا في تربية الطفل.

 أن تعود األسرة الطفل على األنضباط الذاتي .

.المناقشة والحوار  

 التدريب التوكيدي.
 فرق الحوار.

 

دقيقة 121  

32  التوجيه 
 ورشة عمل

"تحديات تنشئة 
 الطفل"

 

قالل رب األسرة على استخدام مهارة قوة االستأن تتد
فل.واالعتماد على الذات لمواجهة تحديات تربية الط  
واء إكساب األسرة مهارة حل المشكالت التي تواجها س

 المناقشة والحوار.
 المحاضرة.

.التعزيز اإليجابي  
دقيقة 91  
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 التوجيه 24
 ندوة

"ال تخذلنا نظرات  
 الناس

فال.تعزيز دور األسرة في رعاية هذه الفئة من األط  
الطفل وعدم تشجيع األسرة على االستمرار في التكفل ب

حيطين.التأثر ببعض النظرات واألقوال البالية من الم  

مناقشة والحوار.ال  

 التعزيز اإليجابي.
البناء األسري.     

 

دقيقة 91  

52  التوجيه 
 ندوة

 "ابنوا ثقتهم في
 انفسهم"

قاللية في أن تعمل األسرة على تربية الطفل على األست
اتخاذ  بعض أموار حياته .، واعتماده على نفسه في
ي أنفسهم.بعض القرارات بشكل تدريجي لزيادة ثقتهم ف  

ألدوار.تبادل ا  
 النمذجة .

 التغذية الراجعة.
دقيقة 91  

62  التوجيه 
 ورشة عمل

"كن قاعدة آمنه 
 لحياته"

 
دة أن تعي األسرة أنها بمثابة قاعدة أساسية لمسان
.الطفل ورعايته واألنتباه لحاجاته المختلفة  

فة أن تعمل األسرة على دعم أشكال المساندة المختل
 بينها وبين الطفل.

.حوارالمناقشة وال  

 التدريب التوكيدي.
 فرق الحوار

دقيقة 121  

 

72  التوجيه 
 ندوة

ن "مساندة الطفل بي
 الصداقة والحزم"

عدم  أن تدرك األسرة أهمية وجود حدود للطفل البد من
 تجاوزها.

 

 تبادل األدوار.
 فرق الحوار.
 التغذية الراجعة

دقيقة 91  

 التوجيه 28

 ندوة
 أصل البداية

 أنت مين""
 

ح بها ف األسرة األساليب األيجابية التي توضأن تعر 
 للطفل حقيقة وضعه االجتماعي.

رحة أن تدرك األسرة المرحلة العمرية المناسبة لمصا
 الطفل بحقيقة وضعه االجتماعي

دقيقة 91   

 التوجيه 29
 محاضرة

 "تقدير ذات الطفل
 وبناء شخصية"

متبادل.أن تربي األسرة الطفل على الثقة واألحترام ال  

ه.توجيه األسرة لعدم انتقاد الطفل والثناء علي  

 

 التعزيز.
 المناقشة والحوار.
 المحاضرة.

 إعطاء التوجيهات

دقيقة 91  

جيه 31
لتو
 مناقشة جماعية ا

اندة "التوازن في المس
 العاطفية للطفل"

ل أن تتبع األسرة التوازن في اشباع حاجات الطف
 العاطفية وتبتعد عن التدليل المبالل فيه.
ة العاطفية أن تستخدام األسرة العقل والمنطق في التربي

 للطفل.

 المناقشة والحوار.
 التخيل المعرفي.
 العصف الذهني.

دقيقة 91  
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بعة
متا
 ال

 المتابعة 31
مالتوجيه والتقوي   

 الشهري عن األسر
 البديلة.

يجابي من قبل مستمرأن يتم التعامل بشكل  قسم  وا 
 كالي يحدث فيالرعاية البديلة مع أي موقف إش

ذي تكفله.العالقة القائمة بين األسرة البديلة والطفل ال  

ي يستخدم األخصائي االجتماع
التكنيك المناسب مع نوعية 

سرة األ إليهالنشاط الذي تحتاج 
اج على حسب الموقف الذي تحت
فيه لتدخل االخصائي 

 االجتماعي

عة يقوم بالمتاب
 الشهرية وفق
هذا البرنامج 
االخصائي 

تماعي االج
بأدارة األسرة 
م والطفولة  "قس
ةالرعاية البديل  

 .ثاني عشر : النتائج العامة للدراسة
طفــال باألســر البديلــة ضــرورة تــوفير أن مــن أهــم مقومــات تــدعيم األمــن األســري لألتوصــلت الدراســة إلــى  -1

الطفل واألسـر التدريب التوجيهي بشكل منتظم ومستمر لتنمية مهارات التواصل والتفاعل االجتماعي بين 
 البديلة التي تتكفل بتربيه.

توصلت نتائج الدراسة إلى أن من أهم التحديات التي تواجهه األسر البديلة مسألة مصارحة األسرة للطفل  -2
  ومواجهته بحقيقة نسبه ووضعه االجتماعي.

سم بالتطوير توصلت نتائج الدراسة أيًضا إلى ضرورة تصميم برامج توجيه األسر البديلة بشكل مبتكر  يت -3
والتجديد من حيث المحتوى والطريقة وذلك لمسايرة التغييرات االجتماعية التي تمر بها المجتمعات نتيجـة 
عملية االنفتاح والتغيير القيمي التي تؤثر في كثير من األحيان على عملية التساند االجتماعي بين افـراد 

 صوص.األسر الطبيعية بوجه عام واألسر البديلة على وجه الخ

 -مقترحات الدراسة:

ضـــرورة إدراج وزارة التضـــامن االجتمـــاعي ضـــمن خطـــة سياســـة الرعايـــة االجتماعيـــة لهـــا جانـــب يخـــتص   -
بتخطيط وتنفيذ برامج توجيه وتدريب تهتم بتدعيم األمن األسري من خالل أبعاده المختلفـة مثـل التواصـل 

وبينهم وبين المجتمع بشكل عام، ومهارات بشكل خاص  والتفاعل االجتماعي بين األطفال واألسر البديلة
 وأساليب التنشئة االجتماعية اإليجابية.

تفعيـــل الضـــبطية القضـــائية لحمايـــة بعـــض األطفـــال مـــن أي معاملـــة ســـلبية تـــؤثر علـــى نمـــوهم وتطـــورهم  -
  االجتماعي بشكل إيجابي.

ا األطفـال مجهـولي النسـب التوعية والتناول اإلعالمي بكافـة وسـائله وبرامجـه االجتماعيـة المتنوعـة لقضـاي -
ــة  لبيــان فضــل كفالــة ورعايــة األطفــال مجهــولي النســب، وتفقــد أحــوالهم.، فــي رعــايتهم ودور األســر البديل

 ودمجهم في المجتمع بأعتبارهم من الفئات األولى بالرعاية والحماية.
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 .المراجع المستخدمة في البحث
مـؤتمر دور تربيـة الطفـل فـي اإلصـالح  فدل وتنميتده""دور األسدرة فدي بنداء شخصدية الطليلى كرم الدين:  -1

 . 27:  29م، ص ص 2111الحضاري"، القاهرة، مركز دراسات الطفولة، جامعة عين شمس، يونيو 

حرمان األطفال من الرعاية الوالدية وأثرها على مسدتقبل شخصدياتهم الميالي، محسن مهدي خنيـاب  :   -2
كليـة التربيـة  -لية التربية للبنات للعلوم اإلنسـانية، جامعـة الكوفـة .مجلة كالسلوكية والنفسية واالجتماعية

 م2117.  2.ع11للبنات للعلوم اإلنسانية: مج
. مجلـة دراسـات فـي الخدمـة محددات األمن األسرى لدى الطلبة الجامعية السدعوديةالحربى، هيا صالح : -3
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