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 أوال:المدخل لمشكلة الدراسة

 حكؿ  الخبراء المناطؽ كتنقسـ اراء مف العديد في طكيؿ زمف منذ مكجكدة الشكارع أطفاؿ ظاىرة
تحديدىا  يصعب ىـكأعداد الفئات مف العديد في تندرج أنيا يبدك ألنو  ، األطفاؿ ىؤالء كيفية تحديد

 بينما االجتماعي كاإلقصاء االجتماعي الماؿ لرأس الشكارع تعبر بشدة عف التدىكر الشديد كأطفاؿ
 مف مزيج بعض كعمكما تمثؿ ، طفؿ لكؿ نكعيا مف فريدة ىي حالتيـ عف المسؤكلة المباشرة العكامؿ
 ، المعاممة كسكء ة كاىماؿ األسر  المدرسة في كالفشؿ ، السكف كنقص ، األسرة دخؿ انخفاض

 .(ُ)كاألكبئة الطبيعية كالككارث ، المسمحة كالصراعات

فاألطفاؿ الذيف يسمكا  معينة  جغرافية عمى مناطؽ تقتصر كال جديدة ليست الشكارع أطفاؿ فظاىرة
 .(ِ)مف الظاىرة جزءنا كانكا الضاليف كاألطفاؿ الشكارع في اك الكفيات ، كالياربكف ، الشكارع بقنفذ

%( ٖٖالؼ طفؿ( معظميـ يتركز فى الحضر بنسبة)  ُٔبمغ عدد أطفاؿ الشكارع فى مصر) كما 
%( منيـ مرضى اك معكقيف ِّ% ( كاف حكالى )ّٖكأغمب أطفاؿ الشكارع مف الذككر بنسبة )

كتتناقض ىذه األرقاـ مع  إحصاءات منظمة االمـ المتحدة لمطفكلة التى تكضح اف نسبة اطفاؿ 
 .(ّ)رب مف مميكنى طفؿ الشكارع فى مصر تق

اما الجياز المركزل لمتعبئة العامة كاالحصاء فقد قدر عدد األطفاؿ المتسكليف بحكالى مميكف كنصؼ 
 .(ْ)طفؿ بعضيـ ال ينطبؽ عمية صفة أطفاؿ الشكارع

كالسياسية كاكثر الفئات  كاالجتماعية  الناحية االقتصادية مف المستبعدكف كتعتبر ىذه الفئة مف
في  تدمجيـ المؤسسات مف فقط قميؿ عدا عدد كالجنسية ، كالجسدية النفسية نتياكات تعرضا لال

 .(ٓ) برنامج مساعدتيا

عمى  تأثير ليا كالتي ، عمييا السيطرة يمكف ال التي السيئة القادـ الى العادات يؤدم  بالجيؿ قد ىذا
 المحمي الناتج عمى) كاالقتصادية ،( كالثقافة ، القكاعد) كاالجتماعية ،( السالـ)السياسية  الجكانب 

 .(ٔ)اإلجمالي( 

 المدف إلى الريؼ مف أطفاؿ الشكارع فى مصر اليجرة  تفاقـ مشكمة إلى تؤدم التي كمف اىـ العكامؿ
 الريفية. القرل في المعيشية ىك بسبب  تدىكر الظركؼ
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سائؿ التكنكلكجية اإلبداع كاستخداـ الك  عمى القدرة تمتمؾ التي تمؾ ىي المؤسسات أفضؿ كما إف
االداء  فتطكير  كتقييـ لقياس عمييا تعتمد التي المتعددة المعايير مف كاحدة لتصبح اليكـ الحديثة،

 الخدمات مف خالؿ تحسيف النجاح لضماف كالرئيسية الميمة العكامؿ مف الكسائؿ التكنكلكجية يعد
 .(ٕ) عالية جكدة ذات جديدة خدمات تقديـ خالؿ مف لممستفيديف

الحديثة   التكنكلكجية الكسائؿ عمى كتدريبو تأىيمو خالؿ مف البشرم رأسماؿ تنمية إلضافة الى با
 .(ٖ) المجاالت ىذه في المنافسة عمى  المؤسسة قدرة مف تزيد كالتطكير كذلؾ البحث بعمميات كالقياـ

ىذه المعمكمات  كيعتمد تقديـ الخدمات االنسانية لمعمالء عمى كمية كبيرة مف المعمكمات يتـ تبادؿ
أثناء تفاعالت الممارسيف مع العمالء كخالؿ ادارة المؤسسة، كعند تكثيؽ )المسألة كالمحاسبة كالكفاءة 

 .( ٗ)كالفعالية ،عند تقديـ الخدمة لمعمالء المستفيديف مف الخدمات

قـك كنظرا ألف المعمكمات عنصر أساسى كاسع االنتشار فى تقديـ الخدمات ، فاف التقنيات التى ت
بجمع المعمكمات كتخزينيا كمعالجتيا كاستخداميا  ليا تأثير كبير عمى الخدمات االنسانية كعمى 
الرغـ مف اف تقديـ الخدمات ينتج عنة الكثير مف المعمكمات اال اف المؤسسات ال تستخدـ حاليا سكل 

 .(َُ)جزء ضئيؿ منيا 

 ال ىامة مصر ىى ميمة كطنية في مايتياكح بالطفكلة أف االىتماـ عمى ، العممية كما أكدت البحكث
 االقتصادية الظركؼ ألطفالنا تييئ كأف ، االجتماعية ك االقتصادية الكبرل الكطنية القضايا عف تقؿ

لتطكير كطنيـ نظرا الف ىناؾ الكثير مف أطفاؿ الشكارع ال يأخذكف  المناسبة كاالجتماعية كالتربكية
ـ الطبيعية اك مف االسر البديمة اك مؤسسات الدكلة لمرعاية حقكقيـ مف الرعاية االجتماعية مف أسرى

االجتماعية مما يجعميـ فى المستقبؿ أكبر عقبة تكاجو التنمية االجتماعية كالمدخؿ المباشر لإلرىاب 
 كالعنؼ كاالمراض االجتماعية بشتى صكرىا .

 الدراسات السابقة

 الخدمة فى العامة لمممارسة قترحم برنامج) بعنكاف:( رمضاف عبدالحميد جيياف) دراسة -ُ
 .(ُُ)( ـََِٕ(  مأكل بال لألطفاؿ المؤسسية الرعاية كفعالية كفاءة لزيادة االجتماعية
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 كتحديد مأكل بال ألطفاؿ المقدمة المؤسسية الرعاية كفاءة مدل تحديد إلى: الدراسة ىذه ىدفت
 تحد التى المعكقات كتحديد ألدكاره عاـ كممارس االجتماعى لألخصائى المينى األداء مستكل

 . مأكل بال لألطفاؿ المؤسسية الرعاية كفعالية كفاءة مف

 لألطفاؿ المؤسسية الرعاية كفعالية كفاءة مف تحد التى المعكقات أىـ : أف الدراسة نتائج كانت أىـ
 السيئة الشارع كخبرات ، المؤسسة مف المتكرر الطفؿ ىركب)  كانت لمطفؿ بالنسبة مأكل بال
 خبرة نقص) فكانت االجتماعى األخصائى إلى ترجع التى لممعكقات بالنسبة أما ،( لمطفؿ ابقةالس

  األخصائى كانشغاؿ ، مأكل بال األطفاؿ مع المينى العمؿ بطبيعة االجتماعى األخصائى
 كانت المؤسسة إلى ترجع التى كالمعكقات ،(  المينى عممو صميـ عف خارجة بأعماؿ االجتماعى

 يمييا ، االجتماعى األخصائى يخصصيا التى كاإلنجازات لألعماؿ كمكافآت حكافز كجكد عدـ)
 ( .المؤسسة داخؿ اإلجراءات كتعقد الركتيف سيطرة

 كاالقتصادل االجتماعى العائد تكمفة تحميؿ)  بعنكاف ( محمد الدسكقى إبراىيـ سميرة) دراسة -ِ
 .(ُِ) ( ََِٕ ،(الذككر مف الشكارع ألطفاؿ المؤسسى لإليداع

 المؤسسى اإليداع مف تحقيقو يتـ الذل االجتماعى العائد عمى :التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت
 نفسو مع الطفؿ تكيؼ تحقيؽ فى المؤسسة مساىمة يتضمف كالذل ، الذككر مف الشكارع ألطفاؿ
 اإليداع مف يتحقؽ الذل االقتصادل العائد عمى التعرؼ كذلؾ ، كالطبية التعميمية الرعاية كأيضان 

 بالكرش األطفاؿ إلحاؽ فى المؤسسة مساىمة فى يتمثؿ كالذل الشكارع ألطفاؿ المؤسسى
 مقابمة فى يساعدىـ أجر عمى الحصكؿ بغرض المؤسسة خارج لمعمؿ إلحاقيـ أك اإلنتاجية
 .المعيشية حياتيـ متطمبات

 ألطفاؿ المؤسسى داعاإلي مف تحقؽ الذل االجتماعى لمعائد :بالنسبة الدراسة نتائج أكضحت كلقد
 فى ييـز عندما ضيقو فى الطفؿ كتحكـ حياتو لمستقبؿ الطفؿ اطمئناف كاف الذككر مف الشكارع
 ميـ عضك بأنو أيضان  كشعكره ألسرتو لالنتماء بالفخر الطفؿ شعكر ككذلؾ ، األلعاب مف لعبة
 . األسرة فى

 التعميمية لمرعاية الجتماعىا العائد)  ،بعنكاف ( ىرجة أبك عمى إبراىيـ محمد)  دراسة -ّ
 .(ُّ)(  ََِٖ(  البديمة الرعاية بمؤسسات لألطفاؿ
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 األطفاؿ لقرل المصرية بالييئة األطفاؿ لتعميـ االجتماعى العائد تحديد الدراسة: ىذه استيدفت
SOS  األطفاؿ لتعميـ الالزمة الرعاية خدمات تكافر مدل عمى التعرؼ كأيضان. 

 فى تتمثؿ لألطفاؿ القرية تقدميا التى التعميمية الخدمات أىـ أف :إلى الدراسة نتائج كأشارت
 ، المذاكرة عمى تساعد كالتى بالغرفة الكافية كاإلضاءة ، لألطفاؿ مكاصالت كسائؿ القرية تكفير
  لألطفاؿ يكمى مصركؼ إعطاء عمى البديمة األـ كحرص كاالطالع لمقراءة مكتبة القرية تكفر كما

لعكيدات( بعنكاف )استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة بالمؤسسات دراسة )حكرية بك -ْ
 .(ُْ)ـََِٖاالقتصادية(

 الحديثة لمتكنكلكجيات الفعمي االستخداـ كمدل لالتصاؿ المتعمقة ىدفت الدراسة الى: الدراسة
 اإلنترانت شبكة ، الحاسكب جياز) األربع التكنكلكجيات كؿ استخداـ ترتيب مف انطالقا ،

 كالكشؼ االستخداـ ، ىذا تحكـ التي كالعكامؿ المدركسة ،( شبكة اإلكسترانت  رنت،،االنت
 بالدقة المعمكمات سيركرة تعرقؿ قد التي العكائؽ مختمؼ عمى القضاء في مدل دكرىا عف

 .كالكقت المحدد المطمكبة

 جياز) األربع االتصالية التكنكلكجيات استخداـ في كتكصمت الدراسة الى :اف  ىناؾ تبايف
 .االستخداـ كمجاالت ،( اإلكسترانت شبكة ، شبكة اإلنترنت ، اإلنترانت شبكة ، الحاسكب

دراسة ) نكرية عمى حمد ( بعنكاف )حماية الطفكلة قضاياىا كمشكالتيا فى دكؿ مجمس -ٓ
 .(ُٓ)ََِٗالتعاكف( 

 نشأة ؿمف خال الطفكلة مجاؿ في المؤسسية التنمية طبيعة عمى ىدفت الدراسة الى: التعرؼ
 مختمؼ بيف العالقة أكجو عمى المختمفة كالكقكؼ الييئات أك الكطنية كالمجاف العميا المجالس
 في المدني المجتمع دكر عمى الطفكلة كالكقكؼ حماية مجاؿ في المؤسسية كاآلليات األطر
 عف حقكؽ كالدفاع الحقكؽ كمجاؿ عاـ بشكؿ كمشكالتيا الطفكلة كقضاياىا حماية مجاؿ
 المدني، المجتمع منظمات كمؤسسات بيف العالقة أكجو كبياف خاص بشكؿ ةالطفكل

 .الطفكلة في مجاؿ العاممة كالييئات كالكزارات

 البنية كتطكير بتنمية اىتماـ اليكـ كاليمف المجمس دكؿ في كتكصمت الدراسة الى: يكجد

 ىذا في ةىام مبادرات المجمس كاليمف بعض دكؿ في ككجدت الطفكلة مجاؿ في المؤسسية
 القرارات بشأنيا صدرت التي لمطفكلة الكطنية أك المجاف العميا المجالس إنشاء مثؿ المجاؿ
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 مجاؿ كدعـ مجاؿ تعزيز في كبيرة أىمية الكطنية المجاف أك المجالس كليذه كالمراسيـ العميا،
 فكالمجا المجالس ىذه مثؿ بيا ليس التي دكؿ المجمس أف كلكحظ كحماية، رعاية الطفكلة
 الشؤكف في كزارات معنية كحدات أك أقساـ أك إدارات خالؿ مف الطفكلة تعمؿ  مع الكطنية،
 اليامة. المؤسسية األطر مثؿ ىذه لتحقيؽ اليكـ تسعى االجتماعية، كالتنمية

 ألطفاؿ الرعاية كمقدمى أسر خصائص:  بعنكاف( :Tim Mercer   ميركر تيـ) دراسة -ٔ
 .(ُٔ)ََِٗ، الشكارع

 اإلنتاج فى الفجكة مؿء كمحاكلة الشكارع أطفاؿ أسرة سمات عمى :التعرؼ إلى دراسةال ىدفت
 . المجاؿ ىذا فى الفكرل

 األطفاؿ ىؤالء كأف الفقر لظاىرة طبيعية نتيجة ىـ مأكل بال أطفاؿ أف إلى: الدراسة كتكصمت
 تخدما أك صحية رعاية عمى الحصكؿ مف لحرمانيـ نظران  كبيرة صحية مخاطر يكاجيكف
 فى يعيشكف كأنيـ المجتمع فى مييمشيف األطفاؿ ىؤالء أسر أف إلى تكصمت كما ،  اجتماعية

 إلى تؤدل أخرل عكامؿ ىناؾ كأف ، لألسرة الكحيد العائؿ ىى األـ تككف ما غالبان  فقيرة أسر
دماف األسرة مف كالدعـ اإلرشاد نقص فى تتمثؿ الشكارع أطفاؿ مشكمة  كما  ، المخدرات كا 
 التى االجتماعية بالخدمات معرفتيا عدـ عف عبَّرت التى ىى قميمة فئة أف الدراسة نتائج أظيرت
 .   مأكل بال أطفاؿ مساعدة تستيدؼ

دراسة )شيماء عبد الفتاح عبد الغنى إبراىيـ( بعنكاف "نسؽ المعمكمات كمتغير فى التخطيط -7
  .(ُٕ)" َُُِ،لمكاجية األزمات

ساليب المتبعة فى الحصكؿ عمى المعمكمات باإلدارة العامة تحديد األ الى: الدراسة ىدفت
عمييا  االعتمادأيضا تحديد جكدة المعمكمات التى يتـ  االجتماعيلألزمات كاإلغاثة بكزارة التضامف 

بجانب تحديد إسيامات نسؽ المعمكمات  االجتماعيباإلدارة العامة لألزمات كاإلغاثة بكزارة التضامف 
 االجتماعيباإلدارة العامة لألزمات كاإلغاثة بكزارة التضامف  الالزمةىات فى ترتيب السيناريك 

كالتكصؿ إلى تصكر تخطيطى مقترح لتفعيؿ نسؽ المعمكمات فى التخطيط لمكاجية األزمات باإلدارة 
 االجتماعي.العامة لألزمات كاإلغاثة بكزارة التضامف 
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ى يستخدميا الباحثكف لمحصكؿ عمى ىى أف أكثر األساليب الت :ككانت أىـ نتائج الدراسة 
دراسات مسحية  بإجراءالبيانات الخاصة بالتخطيط لمكاجية األزمات ىى كفقا لقيمة المتكسط :القياـ 

الخاصة بذلؾ كأقؿ  االستماراتلحصر الخسائر فى األركاح كالممتمكات ،مف خالؿ استخداـ 
معمكمات كعدـ صحة فرض الدراسة باإلنترنت لمحصكؿ عمى ال ىى االستعانة استخدامااألساليب 

قرار مكاجية األزمة  اتخاذكذلؾ ألف نتائج الدراسة أشارت إلى أف إسياـ نسؽ المعمكمات فى 
 متكسط.

دراسة )فاطمة رمضاف محمد مصطفى( بعنكاف " استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات فى  -ٖ
 . (ُٖ)َُُِفة،تحديد أكلكيات خدمات الرعاية االجتماعية بالمناطؽ الحضرية المختم

الحالى لممجمس الشعبى بمحافظة القاىرة لتكنكلكجيا  االستخداـتحديد كاقع  :ىدفت الدراسة إلى
بالمناطؽ الحضرية بجانب تحديد  االجتماعيةالمعمكمات فى تحديد أكلكيات خدمة الرعاية 

د أكلكيات إيجابيات استخداـ المجمس الشعبى بمحافظة القاىرة لتكنكلكجيا المعمكمات فى تحدي
بالمناطؽ الحضرية المتخمفة بجانب تحديد  الصعكبات التى تحكؿ  االجتماعيةخدمة الرعاية 

 االجتماعيةالفعمى المطمكب لتكنكلكجيا المعمكمات فى تحديد أكلكيات الرعاية  االستخداـدكف 
 .بالمناطؽ الحضرية المتخمفة بمحافظة القاىرة 

لفرض الثالث لمدراسة حيث ال يكجد عالقة دالة عدـ صحة ا:كما أكضحت نتائج الدراسة 
-السف-إحصائيا بيف المتغيرات الخاصة بأعضاء المجمس الشعبى المحمى بمحافظة القاىرة )النكع

لتكنكلكجيا المعمكمات فى  كاستخداميـالحصكؿ عمى دكرات تدريبية(  -عدد سنكات الخبرة -المؤىؿ
 لممناطؽ الحضرية المتخمفة . اعيةاالجتمتحديد أكلكيات خدمات الرعاية الصحية 

دراسة )أمٌمة دسوقى محمد سعٌد (، بعنوان ) دور الشبكة فى بناء قدرات الجمعٌات  -ٗ

 .(09)( 2102األهلٌة لمواجهة مشكلة أطفال الشوارع ( 

استيدفت ىذه الدراسة : تحديد دكر الشبكة فى بناء قدرات الجمعيات األىمية لمكاجية مشكمة 
ع كأىـ القدرات التى تسعى الشبكة إلى بنائيا كأيضان تأثير دكر الشبكة  فى مكاجية ىذه أطفاؿ الشكار 
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المشكمة ككذلؾ التعرؼ عمى أىـ المعكقات المؤثرة عمى قياـ الشبكة بدكرىا فى بناء قدرات الجمعيات 
 األىمية.

بناء  كأكضحت نتائج الدراسة :أف أىـ المعكقات التى ترجع إلى الشبكة كالتى تؤثر عمى
قدرات جمعيات أطفاؿ الشكارع كانت كالتالى )عدـ استطالع رأل الجمعيات فى طبيعة القدرات التى 
تحتاج إلى بناءىا كعدـ المركنة فى تنفيذ برنامج بناء قدرات جمعيات أطفاؿ الشكارع ، كقصكر 

ر الخبرة الكافية ميزانية الشبكة المرصكدة لتنفيذ برنامج قدرات جمعيات أطفاؿ الشكارع ، كعدـ تكاف
 لدل القائميف عمى بناء قدرات جمعيات أطفاؿ الشكارع( .

 Habtamu Wandimu Alem and Arindamدراسة كال مف )ىبتاما كانديمكا كارينداـ الىا( )-َُ

Laha ،"بعنكاف" حياة اطفاؿ الشكارع كدكر التدخؿ االجتماعى تجاىيـ )َُِٔ (َِ ). 

التحميمى فيما يتعمؽ  باستخداـ منيجي بشكؿ المكجكدة بياتاألد مراجعة ىدفت الدراسة الى:
 دراسة . ُّبأسباب ظاىرة اطفاؿ الشكارع فى افريقيا كاسيا كأكربا مف خالؿ 

 نسبة عف التخمي تـ  آسيا في بينما ، إفريقيا في الشكارع في يعممكف ككانت أىـ النتائج : أطفاؿ
 الشارع إلى يأتكف الذيف األطفاؿ أف إلى يشير أنو ، لالىتماـ المثير أسرىـ، كمف مف منيـ كبيرة
 الكضع إلييا، كما  يستمـز قدرة االطفاؿ لمكصكؿ أك عدـ ، األسرة قبؿ مف اإلكراه بسبب يككف قد

 الشكارع. لسكاف الحالية المشكالت لمعالجة االجتماعي التدخؿ الشكارع ألطفاؿ الحالي

 مكقؼ الدراسة مف الدراسات السابقة 
د الباحثاف مف الدراسات السابقة سكاء المرتبطة بالكسائؿ التكنكلكجية الحديثة أك استفا-ُ

 المرتبطة بأطفاؿ الشكارع  فى تحديد بعض المفاىيـ كالفركض.
ىناؾ دراسات عديدة اىتمت بأطفاؿ الشكارع مف حيث المشكالت التى تكاجييا اال اف الدراسة -ِ

ية الحديثة فى تكفير الحماية االجتماعية ألطفاؿ الحالية تركز عمى دكر الكسائؿ التكنكلكج
 الشكارع.

لـ تجرل دراسات سابقة عف دكر الكسائؿ التكنكلكجية الحديثة فى تكفير الحماية االجتماعية  -ّ
 ألطفاؿ الشكارع لذا ركزت الدراسة الحالية عمى ىذا المكضكع.
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انب المعرفى كتحديد قضايا انو مف المتكقع اف تحقؽ ىذه الدراسة اضافة جديدة إلثراء الج -ْ
 بحثية جديدة يمكف دراستيا مستقبال.

تعتبر الدراسات الكصفية مف الدراسات التى تساعد عمى كضع خطط جديدة  كقائية  -ٓ
 كعالجية لخدمات الرعاية االجتماعية.

 التكنكلكجية تحديد مدل استخداـ الكسائؿكاستنباطا مما سبؽ تتبمكر القضية الرئيسية لمدراسة فى 
الشكارع بمديرية التضامف االجتماعى بمحافظة كفر  ألطفاؿ االجتماعية الحماية تكفير فى الحديثة

الشيخ كتحديد ال عناصر الكسائؿ التكنكلكجية اكثر اسياما فى تحقيؽ الحماية االجتماعية ألطفاؿ 
التكنكلكجية الشكارع بالمحافظة مع تحديد الصعكبات التى تعكؽ تحقيؽ االستخداـ األمثؿ  لمكسائؿ 

الحديثة فى تكفير الحماية االجتماعية ألطفاؿ الشكارع بالمحافظة كالمقترحات لتفادل الصعكبات 
 فى الحديثة التكنكلكجية لمكصكؿ فى النياية لكضع تصكر تخطيطى لتحسيف مدل استخداـ الكسائؿ

 الشكارع بالمحافظة. ألطفاؿ االجتماعية الحماية تكفير
 ر مشكمة الدراسةأسباب اختيا ثانيان :

  مجتمعان لمدراسة: كفر الشيخمبررات اختيار محافظة 

ندرة الدراسات كالبحكث التي أجريت بمحافظة كفر الشيخ كالمرتبطة بالرعاية االجتماعية  .ُ
 .ألطفاؿ الشكارع فى حدكد عمـ الباحث

 بتقديـ  الخاصة المؤسسات كبير مف عدد بيا  التى المحافظات مف الشيخ كفر محافظة .ِ
 .الشكارع االيكائية ألطفاؿ الخدمات

منظمات المجتمع المدنى فى تقديـ خدمات الرعاية  بعض ادارة فى افمشاركة الباحث .ّ
 .كزارة التضامف االجتماعىمع  عاكفاالجتماعية بالت

ما أظيرتو الدراسات السابقة مف ضركرة االىتماـ بدكر البحكث الخاصة بالتخطيط لخدمات  .ْ
 يذه الفئة االيتاـ كاالطفاؿ المعرضيف لمخطر.الرعاية االجتماعية ل

التطكر السريع فى الكسائؿ التكنكلكجية الحديثة بما فييا األجيزة كنسؽ المعمكمات بما ال  .ٓ
 مع الخدمات المقدمة ألطفاؿ الشكارع.  بيتناس
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  أىمية الدراسة ان :لثثا
 .الشكارع ألطفاؿ الجتماعيةا الحماية تكفير فى الحديثة التكنكلكجية أىمية تحديد دكر الكسائؿ .ُ

نظران ألىمية  كضركرة تحسيف خطط الحماية االجتماعية لتتناسب مع حاجات أطفاؿ  .ِ
لما ليا مف أىمية  الحديثة التكنكلكجية تحديد دكر الكسائؿالشكارع لذا يستكجب عمينا ضركرة  

 في عممية اتخاذ القرارات التخطيطية السميمة.

 تائج تفيد المجتمع كالمينة .اف ىذه الدراسة قد تصؿ الى ن .ّ

تعتبر ىذه الدراسة مف الدراسات التى تيتـ بكضع مف مؤشرات تخطيطية تساعد عمى  .ْ
كضع الخطط الكقائية كالعالجية كالتنمكية كذلؾ خطط التطكير كالتحسيف المبنية عمى دراسات 

 كاقعية.

 أىداؼ الدراسة:   رابعا:
 لية:تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ التا

 الحماية تكفير بمديريات التضامف االجتماعي فى الحديثة التكنكلكجية الكسائؿ تحديد دكر -ُ
 .الشكارع ألطفاؿ االجتماعية

 ألطفاؿ االجتماعية الحماية فى االجتماعى التضامف بمديريات المعمكمات نسؽ دكر -ِ
 الشكارع.

 الجتماعى.ا التضامف بمديريات الشكارع ألطفاؿ االجتماعية الحماية طبيعة  -ّ
 .االجتماعى التضامف بمديريات المعمكمات بمراكز االجتماعى األخصائى دكر -ْ
 االجتماعية الحماية تكفير فى الحديثة التكنكلكجية الكسائؿتحديد الصعكبات التي تكاجو   -ٓ

 .الشكارع ألطفاؿ

 طفاؿأل االجتماعية الحماية تكفير فى الحديثة التكنكلكجية الكسائؿتحديد مقترحات تفعيؿ   -ٔ
 .الشكارع
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 الكسائؿتحسيف الكصكؿ الى تصكر تخطيطى مقترح يتضمف مؤشرات تخطيطية تساىـ في  -ٕ
 بمحافظة كفر الشيخ. الشكارع ألطفاؿ االجتماعية الحماية تكفير فى الحديثة التكنكلكجية

 : مفاىيـ الدراسة:خامسا
 -تناكلت الدراسة المفاىيـ التالية:

 يثةمفيـك الكسائؿ التكنكلكجية الحد -0
 تعتمد التكنكلكجيا نقؿ عممية أف مالحظة مع ،" تككيف" عمى انيا  " Sahal (1981 شاؿ يعرفيا"
 إيالء كيتـ بالمعرفة مباشرة كالمنتجات كربطيا العمميات مف محددة كلكف ذاتيا محددة مجمكعة عمى
 .(ُِ)كالتطكير العممية مف خالؿ البحث ليذه االىتماـ مف المزيد

 يمكف التي أساسياف اكليما المككنات نكعاف " فيقكؿ اف ىناؾDunning ، 1994 أما "ديننج
 االتصاؿ بكاسطة كسائؿ التكنكلكجيا " األشياء فعؿ" ثانييما ك ؛ التقنية أك" المعرفة: "تحديدىا فى
 ميارات باستخداـ معينة مياـ كاستكماؿ ، المشكالت بعض كحؿ ، معينة نتيجة عمى لمحصكؿ
 . (ِِ)معينة
 يتككف مادم مككف( ُ: أساسييف مككنيف مف عمى أنيا تتككف (ُٗٗٗ) كآخركف" يا "ككماركيعرف
 المككف( ِ ك  كالعمميات كالتقنيات كالمخططات كالمعدات ،األدكات المنتجات مثؿ عناصر مف

 ةكالعمال كالمكثكقية الجكدة كمراقبة كاإلنتاج كالتسكيؽ اإلدارة في مف الدراية يتككف الذم المعمكماتي
 .(ِّ)الكظيفية كالمجاالت الماىرة

 كيمكننا ىنا تعريؼ الكسائؿ التكنكلكجية الحديثة اجرائيا عمى أنيا:
"كؿ ما يتضمنو نسؽ المعمكمات بكزارة التضامف اجتماعى مف فنييف كاخصائييف مف تخصصات 

عى مختمفة كأجيزة كحكاسب حديثة كشبكات انترنت كاكسترانت كانترانت كشبكات تكاصؿ اجتما
 بخصكص برامج الحماية االجتماعية ألطفاؿ الشكارع"

 مفيـك الحماية االجتماعية -9
 جيد أم مف يتجزأ ال جزء أنيا عمى"   Andy Norton  ََُِ كاخركف نكرثكف اندل" عرفيا

 .الفقر كشدة اإلصابة مف لمحد استراتيجي
 أنيا "عمى Asian Development Bank,2003بكاسطة "البنؾ االسيكل لمتنمية  تعريفيا كما تـ
 ، العمؿ كفاءة تعزيز خالؿ مف كالضعؼ الفقر مف لمحد كالبرامج مصممة السياسات مف مجمكعة
 فقداف الدخؿ أك كانقطاع التيديدات مف حمايتيـ عمى كتعزيز القدرة ، لممخاطر الناس تعرض كتقميؿ
 االجتماعي التأميف( ِ)، العمؿ أسكاؽ( ُ: )رئيسية عناصر خمسة مف االجتماعية الحماية كتتككف
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تنفيذىا  عند الطفؿ، حماية( ٓ)المجتمعات، لحماية مخططات( ْ) ، االجتماعية المساعدة( ّ) ،
 .(ِْ)صحيح  بشكؿ

 جميع" أنيا عمى "  Devereux & Sabates-Wheeler ََِْكيعرفيا "ديفيرككس كاخركف 
 مخاطر مف الضعفاء كحماية ، الفقراء إلى السمع نقؿ أك الدخؿ تكفر التي كالخاصة العامة المبادرات
 المخاطر االقتصادية  مف لمحد العاـ اليدؼ مع  االجتماعية لمميمشيف كتنسيؽ الحقكؽ العيش

 .(ِٓ)كالميمشة كالضعيفة الفقيرة المجمكعات كاالجتماعية تعرض
 ألطفاؿمثؿ ا ، كالضعفاء الفقراء كمساعدة بانيا حماية( ََِٕ ، كآخركف ىارفي)بينما يعرفيا 

العمؿ بسبب  عف كالعاطميف كالمشرديف إعاقات مف يعانكف الذيف كاألشخاص السف ككبار كالنساء
 الحماية مع العمـ بأف ، تناسبيـ التي الفئة ، االجتماعية الحماية تشكؿ التدخالت المرض كال

 .(ِٔ)الغذائي األمف كتدخالت البشرم الماؿ كرأس العيش سبؿ مف عدد مع االجتماعية تتداخؿ
 كيمكننا ىنا تعريؼ الحماية االجتماعية اجرائيا عمى انيا:

"كافة صكر الخدمات االيكائية كالتغذية كالخدمات الصحية كالتعميمية كالرياضية كالتأىيمية التى تقدميا 
 مديريات التضامف االجتماعى بمساعدة مراكز دعـ كاتخاذ القرار بالمديرية"

 مفيـك أطفاؿ الشكارع  -3
 ، الرشد سف يبمغ لـ فتى أك فتاة أم " عمى أنة) ىك(Inter-NGO، 1985)"انتر نجكعرفة    

 منزلو أك القفار، ، تابعة ليـ غير المساكف ذلؾ في بما ، لمكممة األكسع بالمعنى) كيقيـ بالشارع
 البالغيف قبؿ التكجيو مف أك اإلشراؼ أك بالحماية يتمتع ال كالذم ، رزقو مصادر أك المعتاد
 . (ِٕ)كليفالمسؤ 

 الذيف األطفاؿ مف مجمكعة مف الشكارع أطفاؿ " يتككف Cemane ، 1990كما يعرفيا  "سيماف  
 داخؿ كالممحقات االلتزامات تطكير في كيفشمكف ، االجتماعي التكاصؿ في ضعؼ مف يعانكف
 .(ِٖ) المجتمع

 كما يمكننا تعريؼ أطفاؿ الشكارع اجرائيا عمى أنيا:
امنة عشر عاما مف الذككر كاالناث كليس ليـ مأكل أك عائؿ يرعاىـ "األطفاؿ دكف سف الث

كيتكاجدكف فى االماكف الميجكرة أك المقابر أك بصحبة أشخاص مف الخارجيف عف القانكف اك 
 مشيكر عنيـ سكء السير كالسمكؾ" 
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 البناء النظرل لمدراسة
بكزارة التضامف االجتماعى  دكر الكسائؿ التكنكلكجية الحديثة فى مراكز دعـ كاتخاذ القرار - أ

 كفقا لنظرية األنساؽ العامة.
 متطمبات الحماية االجتماعية ألطفاؿ الشكارع.  - ب
متطمبات تطكير الكسائؿ التكنكلكجية فى مراكز دعـ كاتخاذ القرار بكزارة التضامف   - ت

 .االجتماعى
 لتضامف االجتماعى دكر الكسائؿ التكنكلكجية الحديثة فى مراكز دعـ كاتخاذ القرار بكزارة ا -أ

يتميز عصرنا الحالي بكجكد ثالث ثكرات األكلى ىي ثكرة الحاسب اآللى التي بدأت جديا في 
أعقاب الحرب العالمية الثانية كتطكرت كبنية تحتية أكلية لمقطاعات الحككمية كالصناعية المعمكماتية 

كمات التي جاءت متكازية مع ثكرة ثكرة المعم أما الثكرة الثانية فيي،األخرل  االجتماعيةكلمقطاعات 
الحاسب اآللى في أعقاب الحرب العالمية الثانية أيضا حتى إذا ما أقبمت أيامنا ىذه كجدنا المجتمع 

 .(99) االتصاالتأما الثكرة الثالثة فيى ثكرة ،كقد أصبح معتمدا عمى المعمكمات
 -: الكسائؿ التكنكلكجية الحديثة أىمية-

 -ؼ لمكسائؿ التكنكلكجية الحديثة كالتالى:ىناؾ مجمكعة مف الكظائ

  االجتماعيةلمعالجة كتحميؿ خدمات الرعاية  اآلزمةتقدـ تكنكلكجيا المعمكمات المعرفة كالميارات . 

  دارة كتقديـ المعمكمات  . الخاصة بأطفاؿ الشكارعتجميع كصيانة كا 

 حككمية كغير الحككمية كتيسير إدارة الجكدة كاإلحصاءات كالتسكيؽ كالتخطيط كالمراقبة لممعايير ال
 . أطفاؿ الشكارعكتصميـ نظاـ لمراقبة  البحث ،

  تقديـ فرص العمؿ لتشمؿ المستشفيات كمرافؽ التأىيؿ كدكر رعاية المسنيف ، كالتأميف الصحى
 لممنظمات ، كالعيادات الخارجية ، مكاتب األطباء ، المستشفيات ،كمرافؽ الصحة النفسية.

 -:(َّ) (أىمية تكنكلكجيا المعمكمات كالتالىRobert,wood,johnsonكما ترل منظمة)
 .تبادؿ البيانات 

 . إدارة برمجيات المعرفة 

  العمالءبيانات كصكؿ . 
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  منصات الرصد البيكلكجي الرقمي 

 . البنية التحتية لممعمكمات الكطنية كاإلقميمية 

 -:(30)الكسائؿ التكنكلكجية الحديثة إطار عمؿ  - 

صفة الخصكصية  الي التىالمعمكمات  ة الحديثةتكنكلكجيالكسائؿ ال ار عمؿيجب أف يككف إط
اإلليكتركنية  المعمكماتفي مجاؿ  يفالعامم المستفيديفكالشمكؿ كقدر مف األمف مف قبؿ جميع 

 -كالتالى:
 .تنفيذ مبادئ الخصكصية األساسية 

 . إعتماد مكثؽ لخصائص تصميـ الشبكات 

 .كضع آليات الرقابة كالمساءلة 

 . تعييف سياسة كطنية مف خالؿ التشريعات 

 . ضماف الحماية الكافية كفرض إلرادة الخصكصية كاألمف أيضا 

  تتطمب إجراءات منسقة مف جانب الييئات التنظيمية الرئيسية ككذلؾ أفضؿ الممارسات الصناعية
. 

 .إجرائية اإلطار بمعنى كضكح خطكات الممارسة كقابميتيا لمتنفيذ الفعمى 

 الشخصيةظـ خصكصية السجالت تعزيز ن. 

 .مراعاة عممية اليجرة الداخمية كالخارجية كنظاـ الخصكصية لمبيانات الشخصية 

  البدء مف أل نقطة كال يشترط البدء مف نقطة الصفر 

 -:كما يجب أف يحدد إطار العمؿ المبادئ التي سكؼ يتبعيا كالتالى

  حكؿ التطكرات كالممارسات  االنفتاحمة مف : بمعنى أف يككف ىناؾ سياسة عا كاالنفتاحالشفافية
كالسياسات فيما يتعمؽ بالبيانات الشخصية . كما ينبغي أف يككف األفراد قادريف عمى معرفة ما  ،

 ىي المعمكمات المكجكدة عنيـ ،ككيفية الكصكؿ ليذه المعمكمات .
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 .تحديد كقت جمع البيانات كالغرض مف الجمع كقصر االستخداـ عمى ىذا الغرض 

 .تحديد البيانات عمى البيانات الشخصية 

 .المشاركة الفردية كالتحكـ فييا 

 . الكصكؿ لمصادر البيانات الفعمية 

  عمى بياناتيـ. االطالعأف يككف لألشخاص الحؽ في 

 .التأكد مف سالمة البيانات كجكدتيا 

 لمعمكماتية كجكد ضمانات أمنية كضكابط :فإنو ينبغي حماية البيانات الشخصية مف قبؿ الجيات ا
ضد الخسارة مثال في حالة تسرب بيانات عف الحالة الصحية لشخص كالتسبب في الخسارة 

 المالية أك المعنكية لمشخص.

 .المساءلة كالرقابة  : عمى البيانات الشخصية 

  لمخصكصية اختراقاتالعالجات: يجب أف تتبع سبؿ اإلنصاؼ القانكنية  في حالة كجكد أم. 
  احلذّثت تتكنٌنٌجْانٌسائم انإداسة  -

كالتي تشترؾ مع أنكاع اإلدارة في  الجتماعيةىناؾ أنكاع كثيرة لإلدارة منيا إدارة الرعاية ا
تتضمف مجمكعة مف  االجتماعية المجاالت األخرل في العمميات كالكظائؼ إال أف إدارة الرعاية 

 -:( 39)كالتالى كالتنسيقيةالعمميات التنظيمية 
 يا عف المعدات الخاصة بالتكنكلكجيا.جمع معمكمات مكثكؽ ب 
  التكنكلكجية كتخصيص أمكاؿ كافية ليا. االحتياجاتتخطيط 
 .شراء نماذج مناسبة كتثبيتيا عمى كجو فعاؿ 
  الستخدامياتكفير المكارد الكافية . 
 . تشغيؿ المكارد بشكؿ آمف كفعاؿ 
 . صالح المعدات  صيانة كا 
  ر غير األمنة كالتي عفا عمييا الزمف العناص كاستبداؿكقؼ التشغيؿ كالتخمص مف 
  لممكظفيف بالتدريب كاإلعداد الجيد . اآلزمةتكفير الميارات 

 



 جبيؼخ انفَوو   -يجهخ كهَخ انخذيخ االجزًبػَخ نهذراضبد وانجحوس االجزًبػَخ 

 

27 

 

 انؼذد انخبيص ػشر

 :بٌصاسة تضاين االجتًاػَ  املؼهٌياث نسق ًظائف -
 -:(ّّ)كالتالى ة المعمكمات نسؽ كظائؼ"   peter knight"بيتر نايت  حدد  
 . الجتماعىالتضامف ا كزارة تستخدميا عمؿ التى  أطر تكفير •
 .المتعمقة بالظكاىر االجتماعية المختمفة المعمكمات تكفير •
 .اإلدارية باإلجراءات المرتبطة اإلجراءات كتبسيط تكحيد •
دخاؿ اإلجراءات تسييؿ •  .كالعمميات لألنظمة البيئي كالتشغيؿ فقط كاحدة مرة لتتـ البيانات كا 
 . أمنة نظـ طريؽ عف المتاحة كالتراخيص ةالتنظيمي كالمكافقات الداعمة المعمكمات تقديـ •
 . التشغيمية الكظائؼ كدمج دعـ •
 .المكارد كتخصيص التخطيط لدعـ دقيقة معمكمات تكفير •
 .الباحثيف كدعـ المختمفة البحكث تطكير •
 .القرارات التخطيطية كمتخذم صانعي دعـ •
 .لممعمكمات كاآلمف السيؿ الكصكؿ حؽ منح •
 .المختمفة حكؿ الظكاىر كماتلممعم كطني مصدر •
 . فقط كاحدة مرة الخاصة باألطفاؿ البيانات إدخاؿ عدـ ضماف •
 .االجتماعية ألطفاؿ الشكارع لمرعاية الالزمة الميزانيات تحديد •
 .ىندسيا المؤسسات االجتماعية شكؿ تخطيط في المشاركة •
 بما الرئيسية التشغيؿ عناصر جميع لدعـ كالخدمات النظـ عمييا تقـك التي المعايير تكفير •

دارة كالمكافقات كالتمكيؿ التكاليؼ ذلؾ في  .كالمخرجات البحكث  كا 
 .المعمكمات عمى الحصكؿ في المتخصصيف كاالدرييف مياـ تسييؿ •
 .البحكث كنتائج كالتمكيؿ القرار اتخاذ في الشفافية زيادة خالؿ مف االقتصادم النمك دعـ •

امة عمى مجمكعة مف الفرضيات ، فيى تفترض بأف األنساؽ الحية ألنساؽ العتقكـ نظرية اك 
كغير الحية يمكف النظر إلييا كالتعامؿ معيا عمى أساس أنيا أنساؽ ليا مكاصفاتيا الخاصة كالتى 

 . تستحؽ الدراسة

كما تفترض النظرية أيضا بأف أل تغير يطرأ عمى أل مف األجزاء المككنة لمنسؽ فإنو يؤدل 
حدكث تغير فى النسؽ بصفة عامة ، كما يؤدل إلى حدكث تغير فى األجزاء األخرل  بالضركرة إلى

المككنة لنفس النسؽ  كما تفترض ىذه النظرية أيضا بأف لكؿ نسؽ إطارا مرجعيا محددا يحتكل عمى 
 مجمكعة مف العادات كالتقاليد كالقيـ ككؿ ما مف شأنو أف يحدد سمكؾ األفراد داخؿ النسؽ.

مثاؿ كاضح لألنساؽ المفتكحة دعـ كاتخاذ القرار بكزارة التضامف االجتماعى  مراكز تعتبرك 
 .كذلؾ لمعالقة المتبادلة بيف المنظمات كبيف البيئة المحيطة بيا كالمجتمع المحمى كالمجتمع األكبر 
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مف  لمراكز دعـ كاتخاذ القرار بكزارة التضامف االجتماعى تتككف أجزاء النسؽ المفتكح
 -:اآلتى

)كىى كؿ ما يدخؿ مراكز دعـ كاتخاذ القرار بكزارة التضامف االجتماعى مف مكارد  مدخالتال-ُ
داريكف كفنييف بجانب المكارد المادية كتكنكلكجية  بشرية مثؿ األخصائييف االجتماعييف كالنفسييف كا 

 ىإلكحدة قياس كتقدير الحاجات كىى مسئكلة عف إجراء الدراسات كالبحكث كالتى ترمى ك  كمالية
ككحدة المعمكمات كمنح   التعرؼ عمى الحاجات المطمكب إشباعيا أك المشكالت المطمكب حميا

 (.بخدمات الحماية االجتماعية ألطفاؿ الشكارعمختمفة تتعمؽ 
) كىى العمميات التى يتـ ترجمة األىداؼ إلى خطط ككضعيا كاقرارىا  تحكيميةأنشطة كعمميات  -ِ

كتنفيذىا كفقا لبرنامج زمنى محدد  جتماعية ألطفاؿ الشكارع بخدمات الحماية االفيما يتعمؽ 
 كمتابعتيا كتقكيميا(.

دكر كىك يتمثؿ في  خدمات الحماية االجتماعية ألطفاؿ الشكارع)كىى الناتج مف مخرجاتال-ّ
 الكسائؿ التكنكلكجية الحديثة فى الحماية االجتماعية لطفاؿ الشكارع.

ة الجكانب السمبية في خدمات الحماية االجتماعية ألطفاؿ الشكارع )كىنا يتـ ترجم التغذية العكسية-ْ
المقدمة كالجكانب االيجابية  كفقا لمدراسات المصاحبة كاعادة ترتيب المدخالت كاالىداؼ كاستبعاد 
الغير مرغكب فيو كتأكيد المطمكب في الخطة الجديدة  الخاصة بالحماية االجتماعية ألطفاؿ 

 الشكارع.
 الشكارع  ألطفاؿ االجتماعية ايةالحم متطمبات -8

 ىناؾ مجمكعة مف المتطمبات لمحماية االجتماعية ألطفاؿ الشكارع كىى كالتالى
(43): 

 .الخدمات الصحٌة (0)

 .الخدمات االقتصادٌة  (2)

 .التعميمية الخدمات (4)

 .( الخدمات االجتماعٌة3)

 .( الخدمات الثقافٌة5)

 .( الخدمات األسرٌة6) 

 الترفييية.( الخدمات 7) 
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 .خدمات تؤهٌل أطفال الشوارع فى المإسسات الحكومٌة واألهلٌة (8) 

 توفٌر مراكز االستقبال النهارٌة (ٗ) 

 اإلقامة المإقتة. (َُ) 

 .( برامج جمع شمؿ األسرةُُ)  
متطمبات تطكير الكسائؿ التكنكلكجية فى مراكز دعـ كاتخاذ القرار بكزارة التضامف  -3

 االجتماعى
ة التكنكلكجية بمراكز دعـ كاتخاذ القرارات بكزارة التضامف االجتماعى كما ىك بناء قدرات االدار 

 -مكضح بالجداكؿ الثالث التالية:

 
 (1جذًل سقى )

 (33) املٌاسد انتنظًْْت نهتقْْى انزاتَ-ٌّضخ 

 املــادة -األدًاث احملتــــٌٍ انؼناصش
 أً املٌاد 

إستحقاؽ -0
 التكنكلكجيا كالقدرة

لبناء القدرات التكنكلكجية ىك فيـ نقاط الخطكة األكلى 
القكة في المؤسسة كنقاط الضعؼ بجانب التقييـ 

 الذاتى . 

نضج التكنكلكجيا 
 كالقػػػدرة.

عممية تنفيذ مشركعات التكنكلكجيا بجانب تحديد أل  الجيازية -9
تغييرات مف شأنيا أف تفيد منظمة الرعاية الصحية 

كتنفيذ  اختيارية كتحديد طرؽ التنفيذ كذلؾ قبؿ عمم
المنافع كتكفير قدر مف التخفيؼ كتسريع عممية تحقيؽ 

 مف حدة المخاطر.

تقييـ الجيازية 
 باالستعدادالخاصة 

 
 (2جذًل سقى)

 ٌّضخ يصادس حتسني قْادة انتكنٌنٌجْا
 املادة أً املٌاد-األدًاث احملـتــــٌٍ انؼناصـــش

دكر إدارة القيادة 
 التكنكلكجية 

كالتنظيمية  لعمميات التخطيطيةتشتمؿ عمى ا
 كتخصيص المكارد لتكنكلكجيا المعمكمات الصحية  

 عينات الكصؼ الكظيفى.  -
 كصؼ دكر العينات-

فريؽ  ةاستراتيجي
التكنكلكجيا عمى 

 المستكل التنفيذل 

كالتكنكلكجيا قرارات  االستراتيجيةمناقشة القضايا 
 المنظمة بأكمميا احتياجاتالتفاكض التي تعكس 

كالتركيبة المتعددة التخصصات لمفريؽ التكنكلكجى 
 يجعميا فعالة كأداة لمتكاصؿ بيف العاممكف

 كصناع القرار. 

مستكل الفريؽ التكنكلكجى -
 التنفيذل.

  .جدكؿ عينات فريؽ التكنكلكجيا -
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 (3جذًل سقى )
 ٌّضخ املٌاسد انآلصيت إلداسة ًإدايت نظى انتكنٌنٌجْا

 املادة أً املٌاد-األدًاث احملتــــٌٍ انؼناصـــش
عممية التخطيط السنكل 

 لمتكنكلكجيا 9ف
كىنا نحدد الكقت المناسب لمتخطيط ككضع 

في  اتخاذىاالميزانية  كالنفقات التي يتعيف 
مكازنة العاـ المقبؿ كالسماح لممديريف بإعداد 
صندكؽ المكارد كتدريب المكظفيف كذلؾ بدعـ 

 الفريؽ التكنكلكجى التنفيذل . 

 .خطة عينات التكنكلكجيا 
 .ميزانية عينات التكنكلكجيا 
 .إرشادات تقنية التخطيط 

السياسات كاإلجراءات  
  الخاصة بنظـ معمكمات

كىى حجر الزاكية في إدارة تكنكلكجيا فعالة 
كتستخدـ أيضا لترجمة قيـ المنظمة كالمكارد 
كاألكلكيات في الشكؿ التي يتـ فيو تكصيميا 

فيذ مف حيث السياسات بكضكح كقابمة لمتن
بحيث تعكس القيـ المؤسسية كاإلجراءات 
  االستراتيجية

   جراءات شاممة سياسات كا 
 التكنكلكجيا قكالب /عينات.

  المقبكؿ   االستخداـسياسة
 عينات/ قكالب.

تكفير خدمات الدعـ لممستخدميف النيائييف أمر  دعـ المستخدميف  نظـ
كمات أك بالغ األىمية لنجاح تكنكلكجيا المعم

مبادئ خارجييف كذلؾ تكفير  استشارييفتكفير 
 تكجييية لمقدمى الخدمة الصحية.

مستكل الخدمة ككيفية اختيار 
 العينات.

 تصميـ النظاـ.
 تصميـ العينات .

 مساعدة البرمجيات .
 تقرير النظاـ السائد.

 األسئمة تكرارا. قكائـ أكثر
األدكار التكنكلكجية 

 كالمسئكليات
مف األدكار التكنكلكجية مف قبؿ عقد مجمكعة 

كضع خطط التدريب –المكظفيف في المنظمات 
 كأدكات تقييـ المكظفيف. 

تحديد أكصاؼ العينات كخدمات 
 .االتصاؿالدعـ كتكنكلكجيا 

تقنية المعمكمات مف حيث األدكار 
 كالمسئكليات .

ير التنسيؽ كالتكاصؿ بيف المسئكليف عف تكف فريؽ التكنكلكجيا التكتيكية 
دارة مشاريع التكنكلكجيا  الدعـ لممستخدميف كا 

التركيب الدقيؽ –كتنفيذ مياـ صيانة النظاـ 
فريؽ التكنكلكجيا  الجتماعاتكالجدكؿ الزمنى 

 التكتيكية.

 فريؽ ميثاؽ التكنكلكجيا التكتيكية.

نظاـ التكثيؽ كالمبادئ 
 التكجييية 

فريؽ مف الناس بما في ذلؾ المكظفيف كالخبراء 
الخارجييف في كثير مف األحياف،  شارييفاالست

إدارة نظـ المعمكمات المعقدة، كالبنى التحتية 
 التقنية التي تدعميا.

 عينات الكثائؽ التقنية.-
 عينات خطة التعافي مف الككارث.-
 المبدأ التكجييي ألخذ العينات .-
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 -:(ّٔ) فال انشٌاسعبٌصاسة انتضاين االجتًاػَ خاصت بأعكْفْت إنشاء قاػذة بْاناث  -ب
 دارة  تحديد المنطقة الجغرافية التي تسكؼ تنشأ ليا قاعدة البيانات كأف تككف محافظة أك مديرية  أكا 

 :إنشاء التنظيمات كتتضمف ىذه المرحمة مجمكعة مف النقاط كىى كالتالي- 

مجاؿ تعزيز & المكظفيف الخبراء في عممية جمع البيانات كالباحثيف مف ذكل الميارات الكافية في 
قامة الركابط مع الحككمة المحمية كالككاالت اإلقميمية .  كا 
 & تدريب المكظفيف عمى استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات .

 حضكر المكظفيف الفنييف الذيف ىـ مف خريجى ىندسة الحاسكب كالمنطقة. &
 & يمكف الشركع في مشاريع مثؿ تطكير نظاـ معمكمات قاعدة البيانات .

  كف المكظفيف كالقكل العاممة كتقييـ البيانات التي تـ جمعيا كسيككف ذلؾ بمثابة مشركع تحميؿ شؤ
 كاالحتياجاتالمتخصصيف كيتكلى أحد المكظفيف اإلقميمييف تطكير البرمجيات كالترميز لمبيانات 

-األقراص-أجيزة التخزيف–أجيزة المراقبة -الطابعات-أجيزة الكمبيكتر(مف المكارد مثؿ
التدريب  -شكؿ الرصد-البيانات مف قاعدة البيانات استرجاعالبرمجيات كاجيزة -البرمجيات

 .اليدكل لمكظفي المشركع كالمستخدميف النيائييف (

 : تقنيف تطكير النظـ كانساؽ المعمكمات كيتضمف ذلؾ التالى- 

 & برمجيات قكاعد البيانات بغرض الكصكؿ لمبيانات.
تمكف مف تخزيف البيانات  Microsoft access)& ىناؾ قكاعد بيانات صغيرة تسمى )

 .عمى شبكة اإلنترنت كىذا يسمح بالكصكؿ لمبيانات المطمكبة  كاسترجاعيا
كاممة مف السمطة المفكضة  استفادةالنظاـ  استفادة& يعطى الكصكؿ لمبيانات المطمكبة المرئية 

 مف لو.
 عف البيانات . لالستعالـ& أداة مفيدة 

 أشكاؿ فعالة مف التقارير .& المساعدة في إنتاج 
 : تنمية األنساؽ كتتضمف ىذه المرحمة- 

حصاءاتالتى & البيانات    .تتضمف بيانات كا 



 جبيؼخ انفَوو   -يجهخ كهَخ انخذيخ االجزًبػَخ نهذراضبد وانجحوس االجزًبػَخ 

 

32 

 

 انؼذد انخبيص ػشر

: كشفت ردكد الفعؿ مف الباحثيف أف البيانات التي تـ إنشاؤىا  & تشفير البيانات كالتحكيؿ
كالتحكيؿ كترسؿ نسخ منيا مع الترميز (  excel)بكاسطة الحكـ المحمى معظميا في صكرة 

 لقاعدة البيانات .
تشغيؿ قاعدة البيانات مف نظاـ المعمكمات ضركرم  اختيار:  & تقييـ نظاـ قاعدة البيانات

 مف قبؿ الباحثيف كيجب التأكد مف قدرة النظاـ عمى مستكل المحافظة . االستخداـمع تثبيت 
طالؽ قاعدة بيانات المعمكمات . & التكجيو  : بمعنى دعـ المستخدميف كا 

 : كيتـ التدريب عمى المفيـك األساسى لمبرنامج.& تدريب مكظفي المشركع
  بمعنى تحديد نكعية البيانات كنكعيتيا كمصادرىا نكعية البيانات : 

 كطرؽ جمعيا. 

 لتقييـ نسؽ المعمكمات كقاعدة البيانات بصفة مستمرة كذلؾ  تحديث كصيانة قاعدة البيانات :
 المعمكمات .تحديث كتكاتر كتكافر  باستمرار

 مف ككاالت التمكيؿ كالحككمة المحمية ضركرل خصيصا لنشطة تكليد البيانات :  الدعـ المالى
 كصيانة قاعدة البيانات .

 كالتي يتعيف تحديدىا لمتغمب عمييا . الحكاجز في إنشاء قاعدة البيانات : 

 -سادسا: تساؤالت الدراسة:
 ؟القرار كاتخاذ دعـ اكزبمر  الحديثة المستخدمة التكنكلكجية ماالكسائؿ -0
 ألطفاؿ االجتماعية الحماية فى االجتماعى التضامف بكزارة المعمكمات نسؽ ما دكر -ِ

 الشكارع؟
 االجتماعى؟ التضامف بكزارة الشكارع ألطفاؿ االجتماعية الحماية ما طبيعة -ّ
 االجتماعى؟ التضامف بكزارة المعمكمات بمراكز االجتماعى األخصائى ما دكر -ْ
 االجتماعية الحماية تكفير فى الحديثة التكنكلكجية الكسائؿالتي تكاجو  الصعكباتما  -ٓ

 ؟ الشكارع ألطفاؿ
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 بمراكز دعـ كاتخاذ القرار فى الحديثة التكنكلكجية دكر الكسائؿتفعيؿ لمقترحات ما ال -ٔ
 الشكارع؟ ألطفاؿ االجتماعية الحماية تكفير

 :اإلجراءات المنيجية لمدراسة:سابعا
 :نكع الدراسة-أ

 بكصؼتناسب طبيعة المكضكع  حيث أنيا تيتـ  التيكىى  كصفية تحميميةلدراسة ىنا ا
الكسائؿ التكنكلكجية الحديثة المستخدمة بمراكز المعمكمات كدعـ كاتخاذ القرارات بمديريات التضامف 

كالصعكبات التى تكاجييا  االجتماعى فى مكاجية ظاىرة أطفاؿ الشكارع لمعرفة مدل مناسبتيا 
 انب السمبية كتقديـ مقترحات لعالجيا.الجك ك 

 المنيج المستخدـ: -ب
 -: اعتمدت الدراسة عمى المنيج العممي باستخداـ منيج المسح االجتماعي

فى بمراكز المعمكمات كدعـ كاتخاذ القرارات بمديرية لمعامميف المسح االجتماعى الشامؿ كذلؾ -ُ
 . ( مفردةَّ)كعددىـ    بمحافظة كفر الشيخ  التضامف االجتماعى

  مجاالت الدراسة: -ج
فى بمراكز المعمكمات كدعـ كاتخاذ القرارات بمديرية التضامف لمعامميف المجاؿ البشرل:  (ُ)

 . ( مفردةَّكعددىـ )   بمحافظة كفر الشيخ  االجتماعى
 بمراكز المعمكمات كدعـ كاتخاذ القراراتمتمثال فى) محافظة كفر الشيخ  -المجاؿ المكانى :(ِ) 

 (.  بمحافظة كفر الشيخ  بمديرية التضامف االجتماعى
 ـَُِٗ-ٖ-ٕالى  َُِٗ-ٕ-ُالمجاؿ الزمنى : فترة اجراء الدراسة الميدانية مف تاريخ ( ّ)
 أدكات الدراسة: -د

 الحماية تكفير فى الحديثة التكنكلكجية الكسائؿ "دكر حكؿ قاـ الباحثاف بتصميـ مقياس
ثالثى االستجابات )نعـ( )الى حد ما( )ال(  تـ تحكيمة كتجربتة كعمؿ  الشكارع" ألطفاؿ االجتماعية

( كالى حد ما ّالصدؽ كالثبات لمتأكد مف ثبات العبارات عمى اف يككف االستجابة مكافؽ تساكل )
 (.ُ( كغير مكافؽ تساكل )ِتساكل)
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 : نتائج الدراسة:ثامنان 
 كاتخاذ دعـ بمراكز حديثة المستخدمةال التكنكلكجية بالنسبة لمتساؤؿ األكؿ: ما الكسائؿ -0

 ؟القرار
 

            ( يكضح ما الكسائؿ التكنكلكجية المستخدمة بمراكز دعـ كاتخاذ القرار؟4جدكؿ رقـ)

 (  41)ن=
 العبارة م

المجموع  ال الى حد ما نعم
ا
ل
م
ر
ج
 ح

المتوسط  الوزن المرجح
 الحسابى

 الترتٌب

1 
يكجد سجبلت اليكتركنية يتـ 

 كاسطة الكمبيكترانشائيا ب
- 01 91 41 144. 0.33 5 

2 
يكجد استخداـ لشبكات االنترنت 

 بمراكز المعمكمات
01 01 01 61 1.67 9 9 

3 
يكجد السيرفرات الخاصة بمراكز 

 المعمكمات
- 5 95 35 1.38 0.07 7 

4 
يكجد حكاسب الية كافية بمراكز 

 المعمكمات
3 3 94 39 1.43 0.3 6 

5 
تميفكنات يكجد اجيزة فاكس ك 
 خاصة بمراكز المعمكمات

5 4 90 44 1.48 0.47 4 

6 
يكجد شبكة معمكمات خاصة بكزارة 

 التضامف االجتماعى
- 5 91 31 1.33 0 9 

7 

يكجد تشبيؾ بيف مراكز دعـ كاتخاذ 
القرارات المنتشرة عمى مستكل 

 الجميكرية

 خامس مكرر 0.33 1.44 41 94 9 4

8 

ة يكجد اجيزة اتصاؿ شخصية حديث
لدل العامميف بمراكز دعـ كاتخاذ 

 القرارات

05 01 5 71 1.78 9.33 0 

9 

يكجد طابعات كاحبار كاكراؽ خاصة 
بمراكز دعـ كاتخاذ القرارات بكزارة 

 التضامف االجتماعى

5 5 91 45 1.5 0.5 3 

11 
يكجد نظاـ الخط الساخف بمراكز 

 المعمكمات
- 0 99 30 1.34 0.13 8 

 مجموع 
 
 

  434  0.45  

 : يكضح الجدكؿ السابؽ أف  

جاءت فى المركز األكؿ "يكجد اجيزة اتصاؿ شخصية حديثة لدل العامميف بمراكز دعـ كاتخاذ 
(،كما جاءت فى المركز ّّ.ِ( كمتكسط حسابى)ٖٕ.َ( كزف مرجح)َٕبمجمكع مرجح ) القرارات

( ٕٔ.َ( كزف مرجح)َٔ)الثانى يكجد استخداـ لشبكات االنترنت بمراكز المعمكمات بمجمكع مرجح 
جاءت فى المركز الثالث" يكجد طابعات كاحبار كاكراؽ خاصة بمراكز ( ،بينما ِكمتكسط حسابى)

( كمتكسط ٓ.َ( كزف مرجح)ْٓبمجمكع مرجح )دعـ كاتخاذ القرارات بكزارة التضامف االجتماعى" 
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 مف االجتماعىيكجد شبكة معمكمات خاصة بكزارة التضا ( كجاء فى المركز األخيرٓ.ُحسابى)
 (.ُ( كمتكسط حسابى)ّّ.َ( كزف مرجح)َّبمجمكع مرجح )

)فاطمة ك )حكرية بكلعكيدات(ك )شيماء عبد الفتاح عبد الغنى إبراىيـ(كىذا مايتفؽ كدراسة كال مف 
 .رمضاف محمد مصطفى( 

 الحماية فى االجتماعى التضامف بكزارة المعمكمات نسؽ بالنسبة لمتساؤؿ الثانى : ما دكر -ِ
 الشكارع؟ ألطفاؿ جتماعيةاال
يكضح ما دكر نسؽ المعمكمات بكزارة التضامف االجتماعى فى الحماية االجتماعية  (5جدكؿ)

                                                                                                                                                                                                          ألطفاؿ الشكارع؟

 (41)ن=

 العبارة م
 المجموع  ال الى حد ما نعم

 المرجح
 الوزن 
 المرجح

 الترتٌب المتوسط الحسابى

1 

 نكع المعمكمات -أ

 بيانات عامة عف األطفاؿ المعثكر عمييـ 

     

 
 
 
95 
 
 

 
 
 
5 

 
 
 
- 

 
 
 
85 

 
 
 

1.94 

 
 
 

9.83 

 
 
 
9 

2 
 4 9.73 1.90 89 3 5 93 تاريخ العثكر عمى األطفاؿ. 

3 
التدابير التى تـ اتخاذىا تجاة االطفاؿ 

 المعثكر عمييـ.
31 - - 91 0 3 0 

4 

 طػػػػرؽ تػػدكيف البيانػػػػػػات-ب

كتابة بيانات اطفاؿ الشكارع فى سجبلت  
 مطبكعة.

 
 
 
95 

 
 
 
4 

 
 
 
0 

 
 
 
84 

 
 
 

1.93 

 
 
 
9.8 

 
 
 
3 

5 

نقؿ محتكيات السجبلت اليدكية عمى 
 الحاسب اآللى.

91 5 5 75 1.83 9.5 5 

6 

 6 9.43 1.80 73 7 3 91 ىناؾ برنامج لتصنيؼ البيانات كحفظيا.

7 

 فنيك المعمكمات  -د 

يتـ  تدريب الفنييف عمى ادخاؿ البيانات 
 كحاسكباتيا.

 
 
 
5 
 

 
 
 
5 

 
 
 
91 

 
 
 
45 

 
 
 
1.5 

 
 
 
0.5 

 
 
 
7 

8 

يد ثابتة لمدكرات التدريبية ىناؾ مكاع
 الخاصة بالحاسب اآللى.

4 9 91 36 1.4 0.9 8 

9 

يحصؿ جميع العامميف بمراكز دعـ كاتخاذ 
القرارات عمى الدكرات التدريبية الخاصة 

 بالحاسب اآللى. 

- 5 95 35 1.39 0.07 9 
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 العبارة م
 المجموع  ال الى حد ما نعم

 المرجح
 الوزن 
 المرجح

 الترتٌب المتوسط الحسابى

11 

ىناؾ تكامؿ بيف فريؽ العمؿ بالمديرية 
زارة كمراكز دعـ كاتخاذ القرارات بالك 

 لسيكلة تداكؿ المعمكمات.

9 3 91 39 1.35 0.0 01 

  مجموع
   

 
637  9.09  

 : يكضح الجدكؿ السابؽ أف

" بمجمكع مرجح جاءت فى المركز األكؿ " التدابير التى تـ اتخاذىا تجاة االطفاؿ المعثكر عمييـ
امة عف األطفاؿ بيانات ع (،كما جاءت فى المركز الثانى "ّ( كمتكسط حسابى)ُ( كزف مرجح)َٗ)

جاءت فى ( ،بينما ّٖ.ِ( كمتكسط حسابى)ٓٗ.َ( كزف مرجح)ٖٓالمعثكر عمييـ " بمجمكع مرجح )
( كزف ْٖبمجمكع مرجح )"  كتابة بيانات اطفاؿ الشكارع فى سجالت مطبكعةالمركز الثالث" 

 العمؿ فريؽ بيف تكامؿ ىناؾ ( كجاء فى المركز األخير"ٖ.ِ( كمتكسط حسابى)ّٗ.َمرجح)
( كزف ِّبمجمكع مرجح ) ".المعمكمات تداكؿ لسيكلة بالكزارة القرارات كاتخاذ دعـ كمراكز بالمديرية
 (.ُ.ُ( كمتكسط حسابى)ّٓ.َمرجح)

 .)أمٌمة دسوقى سعٌد (ك )شيماء عبد الفتاح عبد الغنى إبراىيـ(كىذا يتفؽ كدراسة كال مف 
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 التضامف بكزارة الشكارع ألطفاؿ االجتماعية يةالحما بالنسبة لمتساؤؿ الثالث : ما طبيعة -ّ
 االجتماعى؟

 يكضح  ما طبيعة الحماية االجتماعية ألطفاؿ الشكارع بكزارة التضامف االجتماعى؟( 6جدكؿ )

 (  41)ن=

 العبارة م
 نعم
 
 

 المجموع  ال الى حد ما
 المرجح

 الوزن 
 المرجح

المتوسط 
 الحسابى

 الترتٌب

1 

بكزارة التضامف تساىـ شبكات المعمكمات 
االجتماعي فى  تكفير برامج الحماية 

 االجتماعية ألطفاؿ الشكارع

5 91 5 61 1.67 9 3 

2 
تكفر شبكات المعمكمات بدائؿ كثيرة لكيفية 
 تكفير الحماية االجتماعية ألطفاؿ الشكارع

5 5 91 45 1.5 0.5 5 

3 

يكفر نظـا المعمكمات باستخدـا التكنكلكجيا 
عف االماكف التى يمكف اف  الحديثة معمكمات

ـ  ـ بيا األطفاؿ المعثكر عميي  يقي

01 01 
 

 ثالث مكرر 9 1.67 61 01

4 

تكفر الكسائؿ التكنكلكجية الحديثة بمراكز 
المعمكمات برامج طرؽ حماية االطفاؿ 

 المعثكر عمييـ مف االنحراؼ

3 9 95 38 1.49 0.3 8 

5 

تفيد مراكز المعمكمات بكزارة التضامف 
اعى فى كضع  برامج لطرؽ عبلج االجتم

األطفاؿ المعثكر عمييـ بالتعاكف مع كزارة 
 الصحة

00 01 9 69 1.69 9.0 9 

6 

تكفر الكسائؿ التكنكلكجية بمراكز 
المعمكمات برامج لطرؽ تعميـ األطفاؿ 

 المعثكر عمييـ كفقا لدرجات ذكائيـ

- 01 91 41 1.44 0.3 7 

7 
اية تساىـ الكسائؿ التكنكلكجية فى كق 

 األطفاؿ المعثكر عمييـ مف االدماف 
- 5 95 35 1.39 0.9 9 

8 

تكفر الكسائؿ التكنكلكجية بمراكز دعـ 
كاتخاذ القرارات بكزارة التضامف االجتماعى 
برامج لتدريب األطفاؿ عمى األعماؿ 

 الحرفية االنتاجية

00 00 8 63 1.7 9.0 0 

9 

تكفر الكسائؿ التكنكلكجية بمراكز دعـ 
القرارات دكرات ارشادية كتكجييية   كاتخاذ

 لؤلطفاؿ عمى مقاكمة االنحراؼ كالجريمة 

5 0 94 40 1.46 0.4 6 

11 

تكفر الكسائؿ التكنكلكجية بمراكز دعـ 
كاتخاذ القرارات الخدمات المتكاممة ألطفاؿ 
الشكارع كفقا لمعايير الجكدة التى كضعتيا 

 كزارة التضامف االجتماعى

5 01 05 51 1.55 0.7 4 

 
 

 مجموع
 

   439  0.44  

 

 : يكضح الجدكؿ السابؽ أف

 التضامف بكزارة القرارات كاتخاذ دعـ بمراكز التكنكلكجية الكسائؿ جاءت فى المركز األكؿ " تكفر
( كزف ّٔ" بمجمكع مرجح )االنتاجية الحرفية األعماؿ عمى األطفاؿ لتدريب برامج االجتماعى
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 بكزارة المعمكمات مراكز تفيد ما جاءت فى المركز الثانى "(،كُ.ِ( كمتكسط حسابى)ٕ.َمرجح)
 كزارة مع بالتعاكف عمييـ المعثكر األطفاؿ عالج لطرؽ برامج  كضع فى االجتماعى التضامف

جاءت فى المركز ( ،بينما ُ.ِ( كمتكسط حسابى)ٗٔ.َ( كزف مرجح)ِٔالصحة" بمجمكع مرجح )
 االجتماعية الحماية برامج تكفير  فى االجتماعي ضامفالت بكزارة المعمكمات شبكات تساىـالثالث" 
 عف معمكمات الحديثة التكنكلكجيا باستخداـ المعمكمات نظاـ "  متساكية مع" يكفر الشكارع ألطفاؿ
( ٕٔ.َ( كزف مرجح)َٔبمجمكع مرجح )عمييـ " المعثكر األطفاؿ بيا يقيـ اف يمكف التى االماكف

 المعثكر األطفاؿ كقاية فى التكنكلكجية الكسائؿ تساىـ األخير"( كجاء فى المركز ِكمتكسط حسابى)
 (.ِ.ُ( كمتكسط حسابى)ّٗ.َ( كزف مرجح)ّٓبمجمكع مرجح ) االدماف" مف عمييـ

)ىبتاما كانديمكا ) نكرية عمى حمد ( كك )أمٌمة دسوقى محمد سعٌد (كىذا مايتفؽ كدراسة كال مف 
 Tim   ميركر تيـ)( ك Habtamu Wandimu Alem and Arindam Lahaكارينداـ الىا( )

Mercer) . 
 بكزارة المعمكمات بمراكز االجتماعى األخصائى بالنسبة لمتساؤؿ الرابع : ما دكر  -ْ

 االجتماعى؟ التضامف
 يكضح : ما دكر األخصائى االجتماعى بمراكز المعمكمات بكزارة التضامف االجتماعى؟( 7جدكؿ )

 (  41)ن=

 العبارة م
 المجموع  ال الى حد ما نعم

 المرجح
 الوزن 
 المرجح

المتوسط 
 الحسابى

 الترتٌب

1 

يساعد األخصائى فى ترتيب 
أكلكيات المشركعات الخاصة 
 بالرعاية االجتماعية ألطفاؿ الشكارع

91 01 - 81 1.89 9.7 9 

 5 9.9 9.9 65 5 05 01 المساعدة فى االختيار بيف البدائؿ  2

3 

المساعدة فى صنع القرارات 
خطيطية فيما يتعمؽ بأطفاؿ الت

 الشكارع

 ثاف مكرر 9.7 1.89 81 - 01 91

 6 9 1.67 61 01 01 01 المساعدة فى اتخاذ القرارات 4

5 
كضع خطة متكاممة لمرعاية 

 االجتماعية ألطفاؿ الشكارع

05 05 - 75 1.83 9.5 3 

6 

تسكيف األطفاؿ المعثكر عمييـ 
 بدكر الرعاية االجتماعية

9 01 00 58 1.64 9.8 0 
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 العبارة م
 المجموع  ال الى حد ما نعم

 المرجح
 الوزن 
 المرجح

المتوسط 
 الحسابى

 الترتٌب

7 

إجراء البحكث  اإلجتماعية الخاصة 
بكؿ طفؿ عمى حدة مف اطفاؿ 

 الشكارع 

03 09 5 68 1.75 9.3 4 

8 

متابعة عممية تقديـ الخدمات 
العبلجية بمؤسسات الرعاية 

 اإلجتماعية ألطفاؿ الشكارع

 خامس مكرر 9.9 1.79 65 01 5 05

9 

التحكيؿ بيف المؤسسات فيما يتعمؽ 
اؿ الشكارع المعثكر بتسكيف أطف

 عمييـ

 ثالث مكرر 9.5 1.89 74 3 01 07

11 

تقكيـ الخدمات التى تقدميا 
مديريات التضامف االجتماعى 

 ألطفاؿ الشكارع

01 5 05 45 1.5 0.5 7 

  مجموع
    

671 
 
 

 
9.93 

 

 : يكضح الجدكؿ السابؽ أف

 مرجح بمجمكع" االجتماعية عايةالر  بدكر عمييـ المعثكر األطفاؿ تسكيف"  األكؿ المركز فى جاءت
 يساعد " الثانى المركز فى جاءت ، كما(ٔ.ِ)حسابى  كمتكسط( ْٔ.َ)مرجح كزف( ٖٓ)

متساكيا مع " الشكارع ألطفاؿ االجتماعية بالرعاية الخاصة المشركعات أكلكيات ترتيب فى األخصائى
 كزف( َٖ) مرجح "بمجمكعالشكارع  بأطفاؿ يتعمؽ فيما التخطيطية القرارات صنع فى " المساعدة

 لمرعاية متكاممة خطة كضع" الثالث المركز فى جاءت ،بينما( ٕ.ِ)حسابى كمتكسط( ٖٗ.َ)مرجح 
 الشكارع أطفاؿ بتسكيف يتعمؽ فيما المؤسسات بيف متساكيا مع " التحكيؿ" الشكارع ألطفاؿ االجتماعية
 المركز فى كجاء( ٓ.ِ)بىحسا كمتكسط( ِٖ.َ)مرجح  كزف( ْٕ) مرجح عمييـ بمجمكع المعثكر
 مرجح بمجمكع" الشكارع ألطفاؿ االجتماعى التضامف مديريات تقدميا التى الخدمات تقكيـ" األخير

 (.ٓ.ُ)حسابى كمتكسط( ٓ.َ)مرجح  كزف( ْٓ)
 إبراىيـ محمد) ك) نكرية عمى حمد ( ( ك رمضاف عبدالحميد جيياف)كىك مايتفؽ كدراسة كال مف 

 (. ىرجة أبك عمى
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 فى الحديثة التكنكلكجية الكسائؿالصعكبات التي تكاجو ما بالنسبة لمتساؤؿ الخامس :   -ٓ
 ؟ الشكارع ألطفاؿ االجتماعية الحماية تكفير

الكسائؿ التكنكلكجية بمراكز  العامميف الستخداـ الصعكبات التى تكاجويكضح: ما ( 8جدكؿ )
 ؟المعمكمات لتكفير الحماية االجتماعية ألطفاؿ الشكارع

 (  41)ن=

 العبارة م
 المجموع  ال الى حد ما نعم

 المرجح
المتوسط  الوزن المرجح

 الحسابى
 الترتٌب

1 

 صعكبات مالية 

يكجد عجز عف تنفيذ الخدمات كاممة 
 ألسباب مالية

 
 
91 
 

 
 
01 

 
 
- 

 
 
81 

 
 

1.89 

 
 

9.67 

 
 
6 

2 
 4 9.83 1.94 85 - 5 95 ىناؾ ضعؼ فى ميزانية تجديد المنشآت 

3 

ات خاصة بالجكانب الفنية صعكب
 كالتكنكلكجية 

تتعرض خدمات الرعاية االجتماعية 
لؤلطفاؿ الشكارع لمخطر لمشكبلت فنية 
 بخصكص تصميـ البرامج المحسكبة  

 
 
 
 
96 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
86 

 
 
 
 

1.95 

 
 
 
 

9.86 

 
 
 
 
3 

4 

يكجد  قصكر في الكسائؿ التكنكلكجية 
رة المستخدمة في التسجيؿ كالتكثيؽ كادا

 الخدمات

31 - - 91 0 3 0 

5 

 صعكبات خاصة بالعامميف

ىناؾ قصكر في أعداد األخصائييف 
 االجتماعييف

 
 
99 

 
 
0 

 
 
- 

 
 
89 

 
 

1.99 

 
 

9.97 

 
 
9 

6 
يكجد عجز في أعداد األخصائييف 

 النفسييف
 رابع مكرر 9.83 1.94 85 - 5 95

7 
 دعـ كاتخاذ القراراتعدـ قياـ مراكز 

 بدكرىا بكفاءة 
05 05 - 75 1.83 9.51 8 

 01 0.67 1.55 51 05 01 5 صعكبة حصكؿ المستفيد عمى الخدمة 8

9 

 صعكبات خاصة باالتصاالت

عدـ تكافر مكاقع التسكيؽ االليكتركنى  
الخاصة بالخدمات المقدمة ألطفاؿ 

 الشكارع  

 
 
 
93 

 
 
 
5 

 
 
 
9 

 
 
 
80 

 
 
 
1.9 

 
 
 
9.7 

 
 
 
5 

11 
  عدـ تكافر تميفكنات

91 
 
6 

 
4 

 
76 

 
1.84 

 
9.53 

 
7 

11 

عدـ تداكؿ المعمكمات مع مراكز دعـ 
كاتخاذ القرار خارج كزارة التضامف 
االجتماعى لتحقيؽ مبدأ الشفافية 

 كالمصداقية.

 
 
91 

 
 
9 

 
 
8 

 
 
74 

 
 

1.89 

 
 

9.47 

 
 
9 
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 العبارة م
 المجموع  ال الى حد ما نعم

 المرجح
المتوسط  الوزن المرجح

 الحسابى
 الترتٌب

  مجموع
    

870 
 
 

 
9.64 

 

 : يكضح الجدكؿ السابؽ أف

 كالتكثيؽ التسجيؿ في المستخدمة التكنكلكجية الكسائؿ في قصكر  يكجد"  األكؿ المركز فى جاءت
 المركز فى جاءت ، كما(ّ)حسابى  كمتكسط( ُ)مرجح  كزف( َٗ) مرجح بمجمكع" الخدمات كادارة
( ٗٗ.َ)مرجح  كزف( ٖٗ) مرجح االجتماعييف "بمجمكع األخصائييف أعداد في قصكر ىناؾ " الثانى

 االجتماعية الرعاية خدمات تتعرض" الثالث كزالمر  فى جاءت ،بينما( ٕٗ.ِ)حسابى كمتكسط
( ٖٔ) مرجح المحسكبة" بمجمكع البرامج تصميـ بخصكص فنية لمشكالت لمخطر الشكارع لألطفاؿ

 المستفيد حصكؿ صعكبة" األخير المركز فى كجاء( ٖٔ.ِ)حسابى  كمتكسط( ٓٗ.َ)مرجح  كزف
 (.ٕٔ.ُ)سابىح كمتكسط( ٓٓ.َ)مرجح كزف( َٓ) مرجح بمجمكع"  الخدمة عمى

)فاطمة ك )حكرية بكلعكيدات(ك )شيماء عبد الفتاح عبد الغنى إبراىيـ(كىك مايتفؽ كدراسة كال مف 
)ىبتاما كانديمكا ) نكرية عمى حمد ( كك )أمٌمة دسوقى محمد سعٌد (رمضاف محمد مصطفى( 

 Tim   ميركر تيـ)( ك Habtamu Wandimu Alem and Arindam Lahaكارينداـ الىا( )
Mercer)  . 
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 انؼذد انخبيص ػشر

 تكفير فى الحديثة التكنكلكجية الكسائؿمقترحات تفعيؿ ما البالنسبة لمتساؤؿ السادس :  -6
 الشكارع؟ ألطفاؿ االجتماعية الحماية

لتفعيؿ الكسائؿ التكنكلكجية بمراكز دعـ كاتخاذ المقترحات العامة يكضح : ماىى ( 9جدكؿ )
 القرار؟

 (  41)ن=    

 العبارة م
 المجموع  ال الى حد ما نعم

 المرجح  
الوزن 
 المرجح

المتوسط 
 الحسابى

 الترتٌب

1 

تكفير المخصصات المالية مف قبؿ  
  كزارة التضامف االجتماعى

 
95 

 
3 

 
9 

 
83 

 
1.99 
 

 
9.76 

 
5 

2 

دعـ حديث مراكز رصد الميزانيات لت
  كاتخاذ القرارات

 
31 

  
- 
 

 
- 

 
91 

 
 0 

 
3 

 
0 

3 
لتشغيؿ جب تكافرىـ تكفير الفنييف الكا
  الكسائؿ التكنكلكجية

 
95 

 
- 

 
5 

 
81 

 
1.88 

 
9.66 

 
8 

4 

لرصد حاالت إدخاؿ الكسائؿ التكنكلكجية 
 كاماكف تكاجد اطفاؿ الشكارع

 
93 

 
6 

 
0 

 
89 

 
1.90 

 
9.73 

 
6 

5 

تكفير األخصائييف االجتماعييف  
لمتخطيط لبرامج الحماية البلزميف 

 االجتماعية ألطفاؿ الشكارع

 
99 

 
0 

 
- 

 
89 

 
1.98 

 
9.96 

 
9 

6 

اكز ر بمتكفير األخصائييف النفسييف  
  دعـ كاتخاذ القرارات

01 01 01 61 1.66 9 01 

7 

استحداث نظاـ البصمة لممكاليد كادخاليا 
عمى شبكة المعمكمات بكزارة التضامف 
االجتماعى لضماف االستدالؿ عمى ىكية 

 الطفؿ

 كاحد مكرر 3 0 91 - - 31

8 
بكات المعمكمات مع الكزارات ربط ش
 المختمفة

94 6  84 1.93 9.8 4 

9 
 7 9.7 1.9 80 3 3 94 ادخاؿ نظاـ الخط الساخف

11 

عمؿ مكاقع تسكيؽ اليكتركنى لمراكز 
دعـ كاتخاذ القرار بكزارة التضامف 

 اإلجتماعى

91 5 5 75 1.83 9.5 9 
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 العبارة م
 المجموع  ال الى حد ما نعم

 المرجح  
الوزن 
 المرجح

المتوسط 
 الحسابى

 الترتٌب

11 

تداكؿ البيانات كالمعمكمات مع جيات 
ارات العاممة مع أطفاؿ دعـ كاتخاذ القر 

الشكارع لسيكلة تكفير برامج الحماية 
 االجتماعية

96 3 0 85 1.94 9.83 3 

  مجموع
    

899 
 
 

 
9.7 

 

 

 : يكضح الجدكؿ السابؽ أف

 استحداث متساكيا مع القرارات كاتخاذ دعـ مراكز لتحديث الميزانيات رصد"  األكؿ المركز فى جاءت
 االستدالؿ لضماف االجتماعى التضامف بكزارة المعمكمات شبكة عمى لياكادخا لممكاليد البصمة نظاـ
 فى جاءت ، كما(ّ)حسابى كمتكسط( ُ)مرجح كزف( َٗ) مرجح بمجمكع" الطفؿ  ىكية عمى

 االجتماعية الحماية لبرامج لمتخطيط الالزميف  االجتماعييف األخصائييف تكفير " الثانى المركز
 جاءت ، بينما( ٕٗ.ِ)حسابى كمتكسط( ٗٗ.َ)مرجح كزف( ٖٗ) مرجح الشكارع "بمجمكع ألطفاؿ

 أطفاؿ مع العاممة القرارات كاتخاذ دعـ جيات مع كالمعمكمات البيانات تداكؿ" الثالث المركز فى
 كمتكسط( ْٗ.َ)مرجح كزف( ٖٓ) مرجح االجتماعية " بمجمكع الحماية برامج تكفير لسيكلة الشكارع
"  القرارات كاتخاذ دعـ بمراكز  النفسييف األخصائييف تكفير" ألخيرا المركز فى كجاء( ّٖ.ِ)حسابى
 (.ِ)حسابى كمتكسط( ٔٔ.َ)مرجح كزف( َٔ) مرجح بمجمكع

)ىبتاما كانديمكا كارينداـ الىا( ك )أمٌمة دسوقى محمد سعٌد (كىذا مايتفؽ كدراسة كال مف 
(Habtamu Wandimu Alem and Arindam Laha ك )(ميركر تيـ   Tim Mercer)  . 
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دور الوسائل التكنولوجٌة الحدٌثة فى الحماٌة االجتماعٌة  مإشرات قٌاس( مستوى 11جدول )

 .العاملٌنكما ٌحددها  الشكارعطفاؿ أل

 م
 مجتمع الدراسة

 
 األبعاد

 (31)ن= العاملٌن 

المجموع 
 المرجح

المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 الترتٌب المعٌاري

1 
لتفعيؿ الكسائؿ  المقترحات العامة

 التكنكلكجية بمراكز دعـ كاتخاذ القرارات 

899 9.7 1.90 0 

2 

الصعكبات التى تكاجة العامميف 
الستخداـ الكسائؿ التكنكلكجية بمراكز 

 دعـ كاتخاذ القرار

870 
9.64 1.91 9 

3 
دكر األخصائى االجتماعى بمراكز دعـ 
 كاتخاذ القرار بكزارة التضامف االجتماعى

671 9.93 1.31 3 

4 
دكر نسؽ المعمكمات بكزارة التضامف 

 االجتماعى 

637 9.09 1.30 4 

5 
الوسائل التكنولوجٌة المستخدمة 

 بمراكز دعم واتخاذ القرارات
434 0.45 1.33 5 

6 
طبٌعة الحماٌة االجتماعٌة ألطفال 

 الشوارع بوزارة التضامن 
439 0.44 1.34 6 

 عمرتف مستوى 1.2 2.14  األبعاد ككل

 يكضح الجدكؿ السابؽ أف: 
 طفاؿ ألدور الوسائل التكنولوجٌة الحدٌثة فى الحماٌة االجتماعٌة  قياس مؤشرات مستكل

 ، تمثمت فيما يمي: العاملٌنكما ٌحددها  الشكارع

 المقترحات العامة لتفعيؿ الكسائؿ التكنكلكجية بمراكز دعـ كاتخاذ القرارات "الترتيب األكؿ -
 (ُِ.َكانحراؼ معيارل ) (ٕ.ِ)( كمتكسط حسابىٖٗٗع مرجح)بمجمك بمتكسط حسابي 

" الصعكبات التى تكاجة العامميف الستخداـ الكسائؿ التكنكلكجية بمراكز دعـ الترتيب الثاني -
 (. َِ.َكانحراؼ معيارل ) (ْٔ.ِمتكسط حسابي )ك  (ُٕٖ" بمجمكع مرجح )كاتخاذ القرار

اكز دعـ كاتخاذ القرار بكزارة التضامف دكر األخصائى االجتماعى بمر "الترتيب الثالث  -
 (.َّ.َكانحراؼ معيارل ) (ِّ.ِمتكسط حسابي )( ك َٕٔ" بمجمكع مرجح )االجتماعى

( ّٕٔدكر نسؽ المعمكمات بكزارة التضامف االجتماعى" بمجمكع مرجح )الترتيب الرابع"  -
 (.ُّ.َ( كانحراؼ معيارل )ُِ.ِمتكسط حسابى) ك 
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" بمجمكع  تكنولوجٌة المستخدمة بمراكز دعم واتخاذ القراراتالوسائل الالترتيب الخامس " -
 (.ِّ.َ( كانحراؼ معيارل )ْٓ.ُ( كمتكسط حسابى )ّْْمرجح )

" بمجمكع  طبٌعة الحماٌة االجتماعٌة ألطفال الشوارع بوزارة التضامن الترتيب السادس " -
 (.ّْ.َ( كانحراؼ معيارل)ْْ.ُ( كمتكسط حسابى)ِّْمرجح )

 
ر التخطٌطى المقترح لتحسٌن دور الوسائل التكنولوجٌة الحدٌثة التصو تاسعا:

 فى الحماٌة االجتماعٌة ألطفال الشوارع بمحافظة كفر الشٌخ: 
تحديد دكر الكسائؿ التكنكلكجية  فى الحماية لما كانت ىذه الدراسة تيدؼ الى              

دراسات الفظة كفر الشيخ كإحدل محامديرية التضامف االجتماعى بباالجتماعية ألطفاؿ الشكارع 
التى يمكف عمى أساسيا كضع الخطط كاالسس لمبرامج كالمشركعات التى تنفذ كتحديد ما اذا كاف 

مستكل المتكقع منو اـ ال؟ كمكاجيو الصعكبات التى تحكؿ دكف الالبرنامج أك المشركع حقؽ 
 .ذلؾتحقيؽ 

ح لتحسيف دكر الكسائؿ التكنكلكجية مقتر بكضع تصكر  قاما  افكانطالقا مف ذلؾ فإف الباحث -
 كيتضمف المحاكر التالية  الحديثة فى الحماية االجتماعية ألطفاؿ الشكارع بمحافظة كفر الشيخ

 : المحكر األكؿ : مرتبط بأىداؼ التصكر المقترح -

دكر الكسائؿ التكنكلكجية الحديثة فى الحماية االجتماعية ألطفاؿ الشكارع بمحافظة تحسيف  -ُ
 .خكفر الشي

 كرفع مستكيات االداء.بنسؽ المعمكمات  بناء قدرات العامميف  -ِ

 . المطمكبة الخدماتنكعية تطكير القكانيف كالمكائح المالية بما يتناسب مع  -ّ

دكر الكسائؿ التكنكلكجية الحديثة فى الحماية مكاجية الصعكبات التى تحكؿ دكف  تحقيؽ  -ْ
 .االجتماعية ألطفاؿ الشكارع بمحافظة كفر الشيخ

 .  الدكر المتكقعتفعيؿ المقترحات لممساىمة فى تحقيؽ  -ٓ
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دكر الكسائؿ التكنكلكجية الحديثة فى الحماية االجتماعية  مرتبط بتحسيف  المحكر الثانى : -
 :.ألطفاؿ الشكارع بمحافظة كفر الشيخ

ات خدم تطكيركمعيار مف معايير  األجيزة التكنكلكجية الحديثةأكال: مؤشرات مرتبطو بزياده قدره 
 : الشكارعطفاؿ ألاالجتماعية  الحماية

 كيتحقؽ ذلؾ مف خبلؿ: -

 . جكدة االداءلضماف لألجيزة االليكتركنية الحديثة االىتماـ كعمؿ الصيانة الدكرية  -ُ

 بصفة دكرية. لألجيزة القديمة مثؿ الحكاسب األلية كالشبكاتاالحالؿ كالتجديد  -ِ

 تضامف مف خالؿ مراكز المعمكمات.عمؿ مكاقع التسكيؽ االليكتركنى لخدمات كزارة ال -ّ

ضماف كجكد شبكات انترنت كاكسترانت لمراكز المعمكمات ككحدات التخزيف الالزمة  -ْ
 لمبيانات.

 التزكد بالبرامج المحكسبة الجديدة عالية التقنية. -ٓ

 مرتبطة بنسؽ المعمكمات ثانيا: مؤشرات 
 كيتحقؽ ذلؾ مف خبلؿ: -

 .الشكارع طفاؿ ألعمؿ ممفات اليكتركنية  -ُ

 .المطمكبة كيتضمف سريتيا ايضا المعمكمات يتضمف نكعيةعمؿ مكقع اليكتركنى  -ِ

 .التدريب عمى طرؽ تدكيف البيانات باستخداـ الحكاسب االلية -ّ

 اختيار فنيك المعمكمات ممف تنطبؽ عمييـ شركط شغؿ الكظيفة. -ْ

 عمؿ الدكرات التدريبية الالزمة بصفة دكرية. -ٓ

 عمؿ خط ساخف لمتكاصؿ مع الجميكر. -ٔ
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استحداث نظاـ بصمة الطفؿ حديث الكالدة اليكتركنيا لأليدم كاالقداـ كبصمة العيف كادخاليا  -ٕ
عمى مكاقع كزارة الصحة ككزارة الداخمية لتمكيف سيكلة التعرؼ عمى ىكية اطفاؿ الشكارع 

 كاسرىـ.

 االجتماعية ألطفاؿ الشكارع الحماية بنكعيةثالثا : مؤشرات ترتبط 
 -كيتحقؽ ذلؾ مف خبلؿ:

 . تكفير الخدمات التعميمية ألطفاؿ الشكارع -0
 .تكفير الخدمات العالجية ألطفاؿ الشكارع -ِ
 .تكفير الخدمات االيكائية ألطفاؿ الشكارع -ّ
 تكفير الخدمات االجتماعية كالنفسية ألطفاؿ الشكارع. -ٔ
 مى الحرؼ.تكفير الخدمات المتكاممة مثؿ  التغذية الصحية كالخدمات التدريبية كالتأىيمية ع -ٕ
 تكفير الخدمات الرياضية كالترفييية ألطفاؿ الشكارع . -ٖ
 لتعكيض كمساعدتيـ كمساء صباحا لرعايتيـ لألطفاؿ كخاالت مشرفات كجكد مف التأكد -ٗ

 .االدكار تمثيؿ بطريقة كمييما أك االـ اك االب فقداف
 ـ.التربية القكمية كالكطنية ألطفاؿ الشكارع كغرس قيـ المكاطنة الصالحة فيي -َُ
 : مؤشرات ترتبط بالممارسة المينيةرابعا

 -كيتحقؽ ذلؾ مف خبلؿ:
ضماف كجكد برامج عمؿ لدل األخصائييف االجتماعييف ترتبط بطرؽ حؿ لمشكالت الفردية  -0

 ككجكد أخصائى متخصص فى خدمة الفرد   .
 ضماف كجكد برنامج  لمعمؿ مع الجماعات ككجكد متخصص فى ىذه الطريقة . -ِ
مع المجتمع المحمى كمنظمات المجتمع المدنى مف خالؿ  أطفاؿ الشكارعاـ بدمج االىتم -ّ

 بالدار . كتنميتواخصائى تنظيـ المجتمع 
 .تطكرهضماف كجكد اخصائى نفسى بالدار لمتعامؿ مع حاالت المرض النفسى قبؿ  -ْ

نكلكجية دكر الكسائؿ التكسادسا:  مؤشرات ترتبط بمكاجيو الصعكبات التى تحكؿ دكف تحقيؽ 
 -:الشكارعطفاؿ الحديثة   فى الحماية االجتماعية أل

 فيما يتعمؽ بالصعكبات المالية كيتحقؽ ذلؾ مف خبلؿ: -
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 .الالزمةسباب ماليو بتكفير الميزانيات الناتج عف أمكاجيو العجز  -0

 . التجييزاتتكفير ميزانيو تجديد -ِ
 ياتيا المالية.التشبيؾ مع منظمات المجتمع المدنى كاالستفادة مف امكان-ّ
 فيما يتعمؽ بالصعكبات الخاصة بالجكانب الفنية كالتكنكلكجية كيتحقؽ ذلؾ مف خبلؿ: -

 تكفير البرامج المحكسبة كالتدريب عمييا.  -ُ

تكفير الكسائؿ التكنكلكجية المستخدمة فى العركض التقديمية فيما يتعمؽ بالبرامج التعميمية  -ِ
 كالتدريب الحرفى االنتاجى.

 الصعكبات الخاصة بالعامميف كيتحقؽ ذلؾ مف خبلؿ:فيما يتعمؽ ب -

 تكفير االعداد الكافية مف االخصائييف االجتماعييف المدربيف. -ُ

 تكفير االعداد الكافية مف االخصائييف النفسييف المدربيف. -ِ

 انشاء مراكز دعـ كاتخاذ القرارات بدكر الرعاية االجتماعية . -ّ

 لة معاكنة .تكفير العمالة المعاكنة لعدـ كجكد ال عما -ْ

 فيما يتعمؽ بالصعكبات الخاصة باالتصاالت كيتحقؽ ذلؾ مف خبلؿ: -

 كمؤسسات المجتمع المدنى. مراكز المعمكمات بكزارة التضامف االجتماعىالتنسيؽ بيف دكر  -ُ

 الشكارع .طفاؿ بالحماية االجتماعية ألتكفير مكاقع التسكيؽ االليكتركنى الخاصة  -ِ

دكر األجيزة التكنكلكجية الحديثة  تحسيفبميو تساىـ فى خامسا : مؤشرات تخطيطيو  مستق
 :فى الحماية االجتماعية ألطفاؿ الشكارع

 . لمحماية االجتماعية ألطفاؿ الشكارعاتباع اسمكب التخطيط العممى فى رسـ السياسة العامة -ُ
 .تكجيو المكارد المادية كالبشرية كالمالية كالتكنكلكجية نحك تقيؽ اىداؼ البرنامج-ِ
 انشاء مراكز دعـ كاتخاذ القرارات كذلؾ لضماف اتخاذ القرار الصحيح. -ّ
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 عمؿ دراسات تقدير االجتياحات لمعامميف كالمستفيديف مف الخدمات. -ْ

 التشبيؾ مع منظمات المجتمع الحككمية كمنظمات المجتمع المدنى. -ٓ

االجتماعية الشراكة مع المنظمات كالمؤسسات الدكلية كالمحمية التى تقدـ خدمات الرعاية  -ٔ
 .ألطفاؿ الشكارع

 المحكر الثالث: يرتبط باليات التنفيذ
دكر األجيزة التكنكلكجية الحديثة فى  تحسيفكيتطمب ذلؾ كجكد مجمكعو مف االليات لتحقيؽ 

 :الحماية االجتماعية ألطفاؿ الشكارع
امف لنسؽ المعمكمات بكزارة التضجمع كتحميؿ المعمكمات كالبيانات المتعمقة بالمدخالت  -ُ

فيما يتعمؽ  االجتماعى مف خالؿ مراكز المعمكمات كدعـ كاتخاذ القرارات بالمديريات 
كىذا يتضمف )المكارد المالية كالبشرية كالمادية   ألطفاؿ الشكارعاالجتماعية  الحمايةبخدمات 

 كالتكنكلكجية كاالتصاالت(.
 جيا مف خالؿ تقاريراستبعاد الجكانب السمبية التى تعكؽ جكدة الخدمات كالتى تـ ادرا -ِ

  .المتابعة

برنامج  استخداـ كزاره التضامف االجتماعى كالجيات المعنية باإلدارة المحمية ككزارة الصحة -ّ
 .ألطفاؿ الشكارعاالجتماعية  الحمايةلدعـ برنامج خدمات  مكحد

عبر االنترنت باالستعانة  ألطفاؿ الشكارعاالجتماعية  الحمايةالتسكيؽ االجتماعى لخدمات  -ْ
 بشبكات كزاره االتصاالت.

 المختمفة. الكزاراتاستحداث الخدمات  الناقصة كالغير مكجكدة حاليا  بالتنسيؽ مع  -ٓ

 المحكر الرابع: مستمزمات المتابعة
كتيدؼ ىذه المرحمة الى االطمئناف الى تنفيذ الخطة المكضكعة مسبقا بالشكؿ المكضكع كفقا  -

قكـ بيذه العممية أما أشخاص مككميف بيذا العمؿ لمبرنامج الزمنى كالمكاصفات المطمكبة  كي
 مف داخؿ مديرية التضامف االجتماعى.
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 ازالو المعكقات التى تعترض  جكدة الخدمات. -

 االستعانة بمراكز المعمكمات كاالحصاء لمتابعو كمراقبة الجكدة . -

 دتيا.اجراء استطالعات الرال إلكتشاؼ جكانب القكه كالضعؼ فى الخدمات المقدمة كمدل جك  -

التأكيد عمى اىميو متابعو  نكعية الخدمات المقدمة مف خالؿ االىداؼ العامة المكضكعة  -
 كاالستراتيجية ثـ االىداؼ الفرعية.

 اقتراح الحمكؿ الخاصة بالمشكالت التى تكاجو الخدمات المقدمة كاختبار مدل تنفيذىا. -

 المحكر الخامس: مستمزمات التقكيـ
عرفو مدل فاعميو الخدمات المقدمة كمف ثـ مدل جكدتيا  االىتماـ ببحكث التقكيـ لم -ُ

 كااليجابيات كالسمبيات ككيفيو القضاء عمى الصعكبات.

الخدمات  المقدمة مف خالؿ االىداؼ المكضكعة كمدل تحقيؽ ىذه  فاعميةيتـ تقكيـ  -ِ
 االىداؼ فى الفترة الزمنية المحددة.

مف خالؿ فريؽ متخصص لمكصكؿ الى  يتـ قياس فاعميو البرنامج  ككفاءه الجياز القائـ -ّ
 االجتماعية المقدمة. الحمايةخطط كاقعيو تضمف استمراريو نكعية خدمات 

 الخدمات. ضماف عدـ تضارب البيانات  كمصادر المعمكمات كالمكضكعية اثناء تقكـي  -ْ

 التأكد مف قدره القائميف عمى التقكيـ كتكفر عنصر الخبرة لدييـ. -ٓ
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 . ََِٕاالجتماعية ، جامعة حمكاف ، أكتكبر 

،  العائد االجتماعى لمرعاية التعميمية لؤلطفاؿ بمؤسسات الرعاية البديمةمحمد إبراىيـ عمى أبك ىرجة  :  -ُّ
، كمية الخدمة االجتماعية ،  ِٓبحث منشكر ، مجمة دراسات فى الخدمة االجتماعية كالعمـك اإلنسانية ، العدد 

 . ََِٖجامعة حمكاف ، أكتكبر 

http://www.unicef.org/evaldatabase/files/
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USA , 2009.  

، جامعة حمكاف، نسؽ المعمكمات كمتغير فى التخطيط لمكاجية األزماتشيماء عبد الفتاح عبد الغنى إبراىيـ:  -ُٕ
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، دكر الشبكة فى بناء قدرات الجمعيات األىمية لمكاجية مشكمة أطفاؿ الشكارع أميمة دسكقى محمد سعيد :  -09
جتماعية كالعمـك اإلنسانية ، كمية الخدمة االجتماعية ، جامعة حمكاف بحث منشكر ، مجمة دراسات فى الخدمة اال

 . َُِِ، الجزء الحادل عشر ، أكتكبر  ِّ، العدد 

20-- Habtamu Wandimu Alem and Arindam Laha : Livelihood of Street Children and 

the Role of Social Intervention , Hindawi Publishing Corporation,india,2016,p.p (1-3). 

21- Sahal, D. :Alternative Conceptions of Technology. Research Policy, (1981).  10,p.p 
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 مبلحؽ الدراسة

ألطفال  االجتماعٌةدور الوسائل التكنولوجٌة الحدٌثة فى توفٌر الحماٌة  مقٌاس بعنوان"

 الشوارع"

 ؿ التكنكلكجية الحديثة فى تكفير الحماية االجتماعية ألطفاؿ الشكارعدكر الكسائ)لدٌك مجموعة من العبارات تعبر عن  

 ، أقرأ كل عبارة بدقة ثم ضع عالمة )  صح( فى الخانة المناسبة(.

 البٌانات االولٌة: -
 االسـ )لمف يرغب( -0
 عدد الدكرات التدريبية التى اخذتيا )            (  -3السف )          (                       -9

إلى حد  نعـ لعبػػػارةا ـ
 ال ما

أكال: ما الكسائؿ التكنكلكجية الحديثة المستخدمة بمراكز دعـ كاتخاذ  0
       القرار ؟

  يكجد سجبلت اليكتركنية يتـ انشائيا بكاسطة الكمبيكتر 

   

    يكجد استخداـ لشبكات االنترنت بمراكز المعمكمات 9

    ماتيكجد السيرفرات الخاصة بمراكز المعمك  3

    يكجد حكاسب الية كافية بمراكز المعمكمات 4

    يكجد اجيزة فاكس كتميفكنات خاصة بمراكز المعمكمات 5

    يكجد شبكة معمكمات خاصة بكزارة التضامف االجتماعى 6

يكجد تشبيؾ بيف مراكز دعـ كاتخاذ القرارات المنتشرة عمى مستكل  7
 الجميكرية

   

شخصية حديثة لدل العامميف بمراكز دعـ كاتخاذ يكجد اجيزة اتصاؿ  8
 القرارات

   

يكجد طابعات كاحبار كاكراؽ خاصة بمراكز دعـ كاتخاذ القرارات بكزارة  9
 التضامف االجتماعى

   

    يكجد نظاـ الخط الساخف بمراكز المعمكمات 01

ثانيا: ما دكر نسؽ المعمكمات بكزارة التضامف االجتماعى فى   
 االجتماعية ألطفاؿ الشكارع؟  الحماية
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إلى حد  نعـ لعبػػػارةا ـ
 ال ما

 نكع المعمكمات -أ 

00 

 

 

 بيانات عامة عف األطفاؿ المعثكر عمييـ 

     

   
    تاريخ العثكر عمى األطفاؿ.  09

    التدابير التى تـ اتخاذىا تجاة االطفاؿ المعثكر عمييـ. 03

 طػػػػرؽ تػػدكيف البيانػػػػػػات-ب 04

 كارع فى سجبلت مطبكعة.كتابة بيانات اطفاؿ الش 

   

    نقؿ محتكيات السجبلت اليدكية عمى الحاسب اآللى. 05

    ىناؾ برنامج لتصنيؼ البيانات كحفظيا. 06

 

07 

 فنيك المعمكمات  -د 

 يتـ  تدريب الفنييف عمى ادخاؿ البيانات ا.

   

    ىناؾ مكاعيد ثابتة لمدكرات التدريبية الخاصة بالحاسب اآللى. 08

يحصؿ جميع العامميف بمراكز دعـ كاتخاذ القرارات عمى الدكرات التدريبية  09
 الخاصة بالحاسب اآللى. 

   

ىناؾ تكامؿ بيف فريؽ العمؿ بالمديرية كمراكز دعـ كاتخاذ القرارات بالكزارة  91
 لسيكلة تداكؿ المعمكمات.

   

كزارة التضامف ثالثا : ما طبيعة الحماية االجتماعية ألطفاؿ الشكارع ب 90
 االجتماعى؟

تساىـ شبكات المعمكمات بكزارة التضامف اإلجتماعى فى  تكفير برامج 
 الحماية االجتماعية ألطفاؿ الشكارع

   

تكفر شبكات المعمكمات بدائؿ كثيرة لكيفية تكفير الحماية االجتماعية  99
 ألطفاؿ الشكارع

   

الحديثة معمكمات عف االماكف التى  يكفر نظاـ المعمكمات باستخدـا التكنكلكجيا 93
 يمكف اف يقيـ بيا األطفاؿ المعثكر عمييـ 

   

   تكفر الكسائؿ التكنكلكجية الحديثة بمراكز المعمكمات برامج طرؽ حماية  94
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إلى حد  نعـ لعبػػػارةا ـ
 ال ما

 االطفاؿ المعثكر عمييـ مف االنحراؼ

تفيد مراكز المعمكمات بكزارة التضامف االجتماعى فى كضع برامج لطرؽ  95
 األطفاؿ المعثكر عمييـ بالتعاكف مع كزارة الصحةعبلج 

   

تكفر الكسائؿ التكنكلكجية بمراكز المعمكمات برامج لطرؽ تعميـ األطفاؿ  96
 المعثكر عمييـ كفقا لدرجات ذكائيـ

   

    تساىـ الكسائؿ التكنكلكجية فى كقاية األطفاؿ المعثكر عمييـ مف االدماف   97

لكجية بمراكز دعـ كاتخاذ القرارات بكزارة التضامف تكفر الكسائؿ التكنك  98
 االجتماعى برامج لتدريب األطفاؿ عمى األعماؿ الحرفية االنتاجية

   

 

99 

تكفر الكسائؿ التكنكلكجية بمراكز دعـ كاتخاذ القرارات دكرات ارشادية 
 كتكجييية  لؤلطفاؿ عمى مقاكمة االنحراؼ كالجريمة 

   

كلكجية بمراكز دعـ كاتخاذ القرارات الخدمات المتكاممة تكفر الكسائؿ التكن 31
ألطفاؿ الشكارع كفقا لمعايير الجكدة التى كضعتيا كزارة التضامف 

 االجتماعى

   

رابعا: ما دكر األخصائى االجتماعى بمراكز المعمكمات بكزارة  30
 التضامف االجتماعى؟

الرعاية يساعد األخصائى فى ترتيب أكلكيات المشركعات الخاصة ب
 االجتماعية ألطفاؿ الشكارع

   

    المساعدة فى االختيار بيف البدائؿ  39

    المساعدة فى صنع القرارات التخطيطية فيما يتعمؽ بأطفاؿ الشكارع 33

    المساعدة فى اتخاذ القرارات 34

    كضع خطة متكاممة لمرعاية االجتماعية ألطفاؿ الشكارع 35

    لمعثكر عمييـ بدكر الرعاية االجتماعيةتسكيف األطفاؿ ا 36

    إجراء البحكث  االجتماعية الخاصة بكؿ طفؿ عمى حدة مف اطفاؿ الشكارع  37
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إلى حد  نعـ لعبػػػارةا ـ
 ال ما

متابعة عممية تقديـ الخدمات العبلجية بمؤسسات الرعاية االجتماعية  38
 ألطفاؿ الشكارع

   

    لمعثكر عمييـالتحكيؿ بيف المؤسسات فيما يتعمؽ بتسكيف أطفاؿ الشكارع ا 39

    تقكيـ الخدمات التى تقدميا مديريات التضامف االجتماعى ألطفاؿ الشكارع 41

40 

 

الكسائؿ  العامميف الستخداـ الصعكبات التى تكاجوما  :خامسا 
التكنكلكجية بمراكز المعمكمات لتكفير الحماية االجتماعية ألطفاؿ 

 ؟الشكارع

 صعكبات مالية 

 لخدمات كاممة ألسباب ماليةيكجد عجز عف تنفيذ ا

 

   

    ىناؾ ضعؼ فى ميزانية تجديد المنشآت  49

 صعكبات خاصة بالجكانب الفنية كالتكنكلكجية  43

تتعرض خدمات الرعاية االجتماعية لؤلطفاؿ الشكارع لمخطر لمشكبلت فنية 
 بخصكص تصميـ البرامج المحسكبة  

   

المستخدمة في التسجيؿ كالتكثيؽ يكجد  قصكر في الكسائؿ التكنكلكجية  44
 كادارة الخدمات

   

 صعكبات خاصة بالعامميف 45

 ىناؾ قصكر في أعداد األخصائييف االجتماعييف

   

    يكجد عجز في أعداد األخصائييف النفسييف 46

    بدكرىا بكفاءة  دعـ كاتخاذ القراراتعدـ قياـ مراكز  47

    صعكبة حصكؿ المستفيد عمى الخدمة 48

 صعكبات خاصة باالتصاالت 49

عدـ تكافر مكاقع التسكيؽ االليكتركنى  الخاصة بالخدمات المقدمة ألطفاؿ 
 الشكارع  

   

    عدـ تكافر تميفكنات 51

عدـ تداكؿ المعمكمات مع مراكز دعـ كاتخاذ القرار خارج كزارة التضامف  50
 االجتماعى لتحقيؽ مبدأ الشفافية كالمصداقية.
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إلى حد  نعـ لعبػػػارةا ـ
 ال ما

لتفعيؿ الكسائؿ التكنكلكجية بمراكز المقترحات العامة سادسا: ماىى   59
 دعـ كاتخاذ القرار؟

 تكفير المخصصات المالية مف قبؿ كزارة التضامف االجتماعى

   

     دعـ كاتخاذ القراراتحديث مراكز رصد الميزانيات لت 53

     لتشغيؿ الكسائؿ التكنكلكجيةتكفير الفنييف الكاجب تكافرىـ  54

    لرصد حاالت كاماكف تكاجد اطفاؿ الشكارعإدخاؿ الكسائؿ التكنكلكجية  55

لمتخطيط لبرامج الحماية تكفير األخصائييف االجتماعييف  البلزميف  56
 االجتماعية ألطفاؿ الشكارع

   

     دعـ كاتخاذ القراراتاكز ر بمتكفير األخصائييف النفسييف   57

لممكاليد كادخاليا عمى شبكة المعمكمات بكزارة  استحداث نظاـ البصمة 58
 التضامف االجتماعى لضماف االستدالؿ عمى ىكية الطفؿ

   

    ربط شبكات المعمكمات مع الكزارات المختمفة 59

    ادخاؿ نظاـ الخط الساخف 61

عمؿ مكاقع تسكيؽ اليكتركنى لمراكز دعـ كاتخاذ القرار بكزارة التضامف    60
 االجتماعي

   

تداكؿ البيانات كالمعمكمات مع جيات دعـ كاتخاذ القرارات العاممة مع  69
 أطفاؿ الشكارع لسيكلة تكفير برامج الحماية االجتماعية

   

 

 
 
 
 
 
 


