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 مشكمة الدراسة:مدخؿ ل أكالن:
تمثؿ الطفكلة مرحمة مف أىـ المراحؿ العمرية في حياة الفرد، ففييا تنمك قدرات الطفؿ كتتفتح 

كاىبو كتتزايد قابميتو لمتأثر كالتعمـ كالتكجيو كالتشكيؿ كقد أثبتت كثير مف الدراسات خطكرة ىذه م
المرحمة كأىميتيا في بناء اإلنساف كتككيف شخصيتو كتحديد اتجاىاتو في المستقبؿ، فما يجده 
ؿ الطفؿ في السنكات األكلى مف نمك يسيـ في تنمية شخصيتو كتحديد سمككو في جميع المراح

 .(1) العمرية التالية بصكرة قكية كفعالة
مميكف(  ُِّيبمغ عدد االطفاؿ االيتاـ فى العالـ حكالى ) َُِٗكحسب تقرير اليكنيسؼ لعاـ  

 .(ِ)مميكف ( طفؿ فقط الذيف يحظكف بالرعاية ُّطفؿ ، كحكالى)
 )ألمف إجمالى السكاف  (%ٔ.ّٔ)يقدركف بنسبة  (سنة ُٖ )أقؿ مف فى مصر طفاؿكعدد اال
عمى  ىذا يدؿك ( % ّ.ْٖ% كاإلناث  ٕ.ُٓ )، يستحكذ الذككر فييـ عمى نسبة(مميكف ٓ.ِّ

% إلى ٓ.ِ)يتراكح عدد األطفاؿ األيتاـ فى مصر بيف ، كما حاؿ الطفؿ المصرل فى مصر
 )كفى آخر إحصائية أجراىا المجمس القكمى لألمكمة كالطفكلة، رصدت، مف عدد السكاف( % ّ

الحاالت  ( أماَُِْ)ب تعرض ليا األطفاؿ فى الفترة مف يناير إلى أكتكبراغتصا (حالة َََُ
تخطى عدد األطفاؿ العامميف فى  ، ايضاسنكيا (حالة َََّ )غير المسجمة تصؿ إلى أكثر مف

، كىـ أطفاؿ يتسكلكف كيعممكف بالكرش كالمصانع كىك ما يؤدل إلى (مميكف ٗٓ.ُ)مصر حاجز 
 (3).ىيدة تستبدؿ أجمؿ سنكات عمرىـانييار طفكلتيـ مقابؿ نقكد ز 

لحقكؽ اإلنساف عمى أف "لكؿ إنساف الحؽ  ى( مف اإلعالف العالمِٓنصت المادة )كلقد 
ذلؾ المأكؿ  ىبما ف أسرتو ،مالئـ لصحتو كرفاىيتو ككذلؾ لصحة كرفاىية  ىمستكل معيش ىف

 .(ْ)األماف" ىؽ فكالممبس كالمسكف كالرعاية الطبية كالخدمات االجتماعية الضركرية كالح
كما نصت االتفاقية الدكلية لحقكؽ األطفاؿ عمى تحديد حقكؽ أساسية ىى حقكؽ الطفؿ 
الذاتية ، كحؽ الطفؿ فى الحياة كالصحة كالحؽ فى تنمية القدرات كالحؽ فى الحماية ككذلؾ 

 الحؽ فى المشاركة
(5). 

يتحمؿ عبء ضماف تقديـ  كتعتبر المؤسسات االىمية لمرعاية االجتماعية الخط األكؿ الذل
خدمات الرعاية االجتماعية لأليتاـ كاالطفاؿ المعرضيف لمخطر لكف الكثير منيـ يفتقركف إلى  

بجانب تضارب المناىج كطرؽ تقديـ  المكارد المختمفة كفيـ أفضؿ الطرؽ لمدعـ المجتمعى ،
بيف المجتمعات كاالىداؼ غير المحددة بدقة ، كؿ ذلؾ، خمؽ حالة مف االرتباؾ  الخدمات ،

كالمؤسسات الحككمية كاالىمية المقدمة لخدمات الرعاية االجتماعية لأليتاـ كاالطفاؿ المعرضيف 
البرامج ك المكارد الخارجية كالمساعدة الفنية كتدفقات المكارد  كمدل  لمخطر، كيقمؿ مف تأثير
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مخطر بالمؤسسات مع احتياجات الرعاية االجتماعية لأليتاـ كاالطفاؿ المعرضيف ل تطابقيا
  .الحككمية كاالىمية

تيشير التقارير إلى أف مشكمة األطفاؿ الذيف يعممكف أك يعيشكف فى الشكارع قد أصبحت  كما
شائعة فى المدف الرئيسية فى مصر ، كىناؾ تكافؽ عاـ فى اآلراء بأف عدد ىؤالء األطفاؿ 

ات دقيقة ألعداد أطفاؿ الشكارع آخذ فى التزايد ، إال أنو مف الصعب لمغاية التكصؿ إلى تقدير 
كذلؾ بسبب الطبيعة المعقدة كاليالمية لمشكمة أطفاؿ الشكارع ، حيث أنيـ ال يشكمكف 
مجمكعة متجانسة بؿ أف األطفاؿ المنخرطيف فى حياة الشكارع يشكمكف مجمكعة شديدة التنكع 

 .(6)تنتمى إلى خمفيات متنكعة 
ت الرعاية االجتماعية المقدمة لأليتاـ كاالطفاؿ كىذا ما يؤثر بالسمب عمى مدل جكدة خدما

المعرضيف لمخطر مما يتسبب فى تسرب كىركب اعداد كبيرة مف المستفيديف كالمستفيدات مف 
 ليجدكا ما، خدمات الرعاية االجتماعية مف المؤسسات الحككمية كاالىمية المقدمة لمخدمات 

التطرؼ كالمخدرات كتجارة االعضاء البشرية ينتظرىـ مف الجماعات المتطرفة كالراعية لإلرىاب ك 
كانتشار االمراض مثؿ االيدز كغيرىا مف االمراض كاالطفاؿ ليذا الغرض  كاختطاؼ االشخاص

 .(ٕ)الخطيرة 
حيث يتعرض  تعرض االطفاؿ لمخطركتعتبر بعض األسر أحد العكامؿ اليامة الدافعة إلى 

سميمة كاإلىماؿ كالنبذ كالرفض الكالدم كالقسكة أساليب معاممة كالدية غير  االطفاؿ لمتشرد بسبب
التي تكلد الكراىية كالسمطة األبكية ككؿ ما شابة ذلؾ. كيتخذ الطفؿ مف الكبار  الصارمةكالتربية 

عامة مكقفا عدائيا قد يدفعو إلى االنحراؼ كما أف كالدييـ يفضمكا العقاب البدني بدال مف التعقؿ 
 .(ٖ)في التعامؿ معيـ

الخدمة االجتماعية  إلى إشباع احتياجات األفراد كتكفير الخدمات كالرعاية كما تيدؼ 
لأليتاـ كاالطفاؿ المعرضيف لمخطر مف خالؿ المنظمات االجتماعية الحككمية أك األىمية كذلؾ 

 لتخفيؼ األعباء عف غير القادريف لمقابمة احتياجاتيـ
(ٗ)  . 
ستكل الرعاية الصحية حسب م انخفاضكنظرا ألف محافظة كفر الشيخ تعانى مف 

فى المدف كالقرل أبناء المحافظة  يعانيوالتقارير اإلحصائية التى تـ نشرىا بيذا الصدد كنظرا لما 
ادل ذلؾ الى   فى الخدمات الصحية المختمفة الشديد قصكرجراء ىذا المف كالكفكر كالنجكع 

 .(َُ)ارتفاع معدؿ الكفيات بالمحافظة عف المتكسط العاـ بالجميكرية
أعداد متزايدة مف األيتاـ كاألطفاؿ الضعفاء المعرضيف لمخطر الذيف ىذا مما ادل الى كجكد 

مجتمعية مختمفة فى محافظة كفر الشيخ  لظكاىر يعانكف  اقتصاديا كاجتماعيا ك نفسيا نتيجة 
الحكادث ك ايضا اسيمت ظكاىر اخرل فى زيادة اعداد االيتاـ كاالطفاؿ المعرضيف لمخطر



   جامعح انفٍوو -مجهح كهٍح انخدمح االجتماعٍح نهدراساخ وانثحوث االجتماعٍح 
 

 

161 

 

 

 انؼذد انخبيص ػشر

أثر مما  ىذا بالمحافظة األخيرة اآلكنةكب كحاالت الطالؽ التى تزايدت بشكؿ كبير فى كالحر 
 .(ُُ) بشكؿ كبير فى زيادة ىذة الفئة

تحديد مدل جكدة خدمات الرعاية كاستنباطا مما سبؽ تتبمكر القضية الرئيسية لمدراسة فى 
ر الشيخ كتحديد ال معايير االجتماعية االىمية لأليتاـ كاالطفاؿ المعرضيف لمخطر بمحافظة كف

الجكدة اكثر اسياما فى تحقيؽ الجكدة لخدمات الرعاية االجتماعية لأليتاـ كاالطفاؿ المعرضيف 
لمخطر بالمحافظة مع تحديد الصعكبات التى تعكؽ تحقيؽ جكدة الخدمات بالمؤسسات االىمية 

ى النياية لكضع تصكر التى تقدـ الخدمات بالمحافظة كالمقترحات لتفادل الصعكبات لمكصكؿ ف
تخطيطى لتحسيف جكدة الخدمات  كاالىمية المقدمة لأليتاـ كاالطفاؿ المعرضيف لمخطر 

 بالمحافظة.   
 الدراسات السابقة

 الدراسات السابقة العربية  -ا
بعنوان )برنامج مقترح للممارسة العامة دراسة )جٌهان عبدالحمٌد رمضان(: -0

ة وفعالٌة الرعاٌة المإسسٌة لألطفال بال فى الخدمة االجتماعٌة لزٌادة كفاء

(م2117،مؤوى
 (02)

. 

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد مدل كفاءة الرعاية المؤسسية المقدمة ألطفاؿ بال مأكل 
كتحديد مستكل األداء المينى لألخصائى االجتماعى كممارس عاـ ألدكاره كتحديد المعكقات التى 

 ية لألطفاؿ بال مأكل .تحد مف كفاءة كفعالية الرعاية المؤسس

كأكضحت نتائج الدراسة أف أىـ المعكقات التى تحد مف كفاءة كفعالية الرعاية المؤسسية 
لألطفاؿ بال مأكل بالنسبة لمطفؿ كانت ) ىركب الطفؿ المتكرر مف المؤسسة ، كخبرات الشارع 

جتماعى فكانت السيئة السابقة لمطفؿ( ، أما بالنسبة لممعكقات التى ترجع إلى األخصائى اال
)نقص خبرة األخصائى االجتماعى بطبيعة العمؿ المينى مع األطفاؿ بال مأكل ، كانشغاؿ 
األخصائى االجتماعى بأعماؿ خارجة عف صميـ عممو المينى(  ، كالمعكقات التى ترجع إلى 
المؤسسة كانت )عدـ كجكد حكافز كمكافآت لألعماؿ كاإلنجازات التى يخصصيا األخصائى 

 اعى ، يمييا سيطرة الركتيف كتعقد اإلجراءات داخؿ المؤسسة( .االجتم
بعنوان ) المشكالت االجتماعٌة والنفسٌة لألطفال  دراسة )منصور عطٌه وقٌم  ( -2

 .(ُّ) (2119المعرضٌن للخطر، 

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى المشكالت االجتماعية كالنفسية التى تكاجو األطفاؿ 
 كالمستفيديف مف الرعاية النيارية كالمستفيديف مف الرعاية المتكاممة . المعرضيف لمخطر 



   جامعح انفٍوو -مجهح كهٍح انخدمح االجتماعٍح نهدراساخ وانثحوث االجتماعٍح 
 

 

162 

 

 

 انؼذد انخبيص ػشر

كتكصمت الدراسة إلى أف المشكالت االجتماعية التى يتعرض ليا األطفاؿ المعرضيف 
لمخطر تتمثؿ فى مشكمة العالقات االجتماعية مع األسرة كمع الزمالء كمع المشرفيف كعدـ أداء 

ف خدمات المؤسسة ، أما المشكالت النفسية التى تتمثؿ فى األطفاؿ ألدكارىـ كمستفيديف م
 مشكمة القمؽ كالعدكاف نحك الذات كالعدكاف نحك اآلخريف كالعدكاف نحك األدكات كاألشياء.   

دكر المؤسسات  االجتماعية  فى "بعنكاف  ) محمد محسف حسينات كاخركف( دراسة -ّ
 .(ُْ)(ـَُُِجمكف )دراسة حالة فى محافظتى جرش كع "رعاية األيتاـ

 التعرؼ عمى دكر المؤسسات االجتماعية فى رعاية االيتاـ . -كىدفت الدراسة الى:
تسعى المؤسسات لتكفير الخدمات الصحية مف خالؿ برامج -ككانت أىـ نتائج الدراسة: 

عالجية متكاممة كتقديـ االدكية بجانب تقديـ الخدمات التعميمية كالتربكية كدعـ االيتاـ 
 يا كاقتصاديا كمف اىـ الخدمات تكفير البيئة االخالقية بجانب الخدمات الرياضية.اجتماع

دراسة )مصطفى كماؿ عبد المحسف احمد عمى( بعنكاف) المتغيرات المجتمعية المتصمة  -ْ
 .(ُٓ)ـ(َُُِبدعـ برامج الرعاية االجتماعية لألطفاؿ االيتاـ بالمجتمع المحمى 

ؿ برامج الرعاية االجتماعية المقدمة لألطفاؿ االيتاـ كصؼ كتحمي -ىدفت الدراسة الى:
بجانب تحديد المتغيرات المجتمعية التى مف الممكف أف تدعـ برامج الرعاية االجتماعية 
المقدمة لألطفاؿ االيتاـ كتحديد المعكقات التى تكاجو المتغيرات المجتمعية فى دعميا لبرامج 

 يتاـ.الرعاية االجتماعية المقدمة لألطفاؿ اال
أىـ البرامج المقدمة ىى البرامج الصحية كالنفسية كالغذائية  -ككانت أىـ نتائج الدراسة:

كالتأىيمية كالدينية كاالجتماعية كالرياضية كالفنية كالثقافية كما اف المنظمة تتأثر بالمنظمات 
 االخرل مف خالؿ التمكيؿ كالبيئة الخارجية كالتشريعات .

ٌب( بعنوان ) دراسة مقارنة للرعاٌة االجتماعٌة الحكومٌة دراسة )محمد عثمان شب -5

 .(06) (2100واألهلٌة لتحسٌن نوعٌة الحٌاة ألطفال الشوارع ، 

تحديد كاقع خدمات الرعاية االجتماعية المقدمة ألطفاؿ الشكارع   -ىذفت الدراسة إلى:
حياتيـ ، كأيضان  بالمؤسسات الحككمية كاألىمية ، كتحديد دكر ىذه الخدمات لتحسيف نكعية

 الفركؽ بيف خدمات الرعاية االجتماعية المقدمة بالمؤسسات الحككمية كاألىمية ألطفاؿ الشكارع .

كأكضحت نتائج الدراسة أف الخدمات التى قدمت لألطفاؿ عند التحاقيـ بالمؤسسة أكؿ 
عميو ، أما مرة كانت قياـ األخصائى بالتحدث معو كفتح ممؼ لو ، كتحكيمو إلى الطبيب لمكشؼ 

بالنسبة لمخدمات الصحية فكانت تكقيع الكشؼ الطبى عمى األطفاؿ مجانان بشكؿ دكرل ، كتكفير 
المؤسسة العالج كاألدكية الالزمة عند مرض األطفاؿ ، أما بالنسبة لمخدمات االجتماعية 
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اشتراكيـ  كالتركيحية فكانت مشاىدة البرامج التميفزيكنية فى أكقات الفراغ كتشجيع المؤسسة عمى
 فى الرحالت التى تنظميا .

دراسة )نمر ذكى شلبى( بعنوان ) تقوٌم برامج الرعاٌة االجتماعٌة ألطفال الشوارع  -6
،2100) (07). 

التعرؼ عمى مدل تحقيؽ برامج الرعاية االجتماعية الخاصة -ىدفت  الدراسة إلى  :
ىذه البرامج ، كأيضان تحديد خطة بأطفاؿ الشكارع ألىدافيا ، كتحديد جكانب القكل كالضعؼ فى 

العمؿ التى يمكف كضعيا لمكاجية نكاحى الضعؼ فى برامج الرعاية االجتماعية ألطفاؿ الشكارع 
 ، كصكالن إلى مقترحات لتفعيؿ برامج الرعاية االجتماعية ألطفاؿ الشكارع .

ضركرة االعتماد عمى الخبراء كالمتخصصيف فى صياغة   -ككانت نتائج الدراسة:
أىداؼ برامج الرعاية االجتماعية ألطفاؿ الشكارع فى ضكء اإلمكانيات المتاحة أك التى يمكف 
إتاحتيا، ككضع سياسة اجتماعية إلعادة تأىيؿ أطفاؿ الشكارع اجتماعيان كمحاكلة إدماجيـ فى 

 المجتمع باألسمكب العممى .
لرعاية االجتماعية دراسة )أحمد عبد الحى أحمد( بعنكاف ) متطمبات جكدة مؤسسات ا -ٕ

 .(ُٖ)ـ(َُِٔلأليتاـ فى مصر فى اطار تنظيـ المجتمع 
التعرؼ عمى نسب الخدمات المقدمة بالمؤسسات االجتماعية الحككمية  -ىدفت الدراسة الى:

 كاالىمية كالغرض مف تقديميا كمدل جكدة الخدمات المقدمة بالمؤسسات كشركطيا.
بنسب مرتفعة فى مؤسسات الرعاية االجتماعية  تحقؽ الجكدة-ككانت اىـ نتائج الدراسة: 

 لأليتاـ ، بجانب كجكد اتفاؽ بيف أراء كؿ مف العامميف فى المؤسسات كاالطفاؿ االيتاـ.
دراسة )ىاجر تركى نصار كاخركف ( بعنكاف )االطار االستراتيجى لقدرة مؤسسات  -ٖ

يا كدمجيـ بالمجتمع الرعاية االجتماعية فى االردف عمى رعاية االطفاؿ الممتحقيف في
 .(ُٗ)ـ(َُِٔ

الى بياف مدل قدرة مؤسسات الرعاية االجتماعية باألردف عمى تشكيؿ -ىدفت الدراسة الى:
 بيئة امنة لألطفاؿ الممتحقيف بيا كادماج الخارجيف منيا فى مجتمعاتيـ المحمية.

ؿ بيئة امنة أف قدرة مؤسسات الرعاية االجتماعية عمى تشكي-كاىـ نتائج الدراسة كالتالى:
لألطفاؿ ضعيفة لكثرة السمبيات بيذه المؤسسات ،كذلؾ قدرة المؤسسات عمى دمج االطفاؿ 

 الخارجيف منيا فى مجتمعاتيـ ضعيفة لعدـ كجكد مؤىالت عممية أكميارية .
دراسة )أمينة ابراىيـ ميندل محمد ( بعنكاف )األبعاد البيئية كالمؤسسية كدكرىا فى دعـ -ٗ

االجتماعية ،دراسة ميدانية لبعض مؤسسات رعاية االطفاؿ االيتاـ" برامج الرعاية 
َُِٕ)(َِ). 
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تحديد األبعاد البيئية كالمؤسسية التى يمكف أف تدعـ برامج الرعاية  -ىدفت الدراسة الى:
االجتماعية المقدمة لألطفاؿ االيتاـ ،كتحديد الخدمات التى تقدميا المؤسسات مف برامج 

 يد المعكقات التى تكاجو مؤسسات رعاية االيتاـ فى تقديميا لبرامجيا.لممستفيديف ،كذلؾ تحد
ىناؾ مجمكعة مف االبعاد تدعـ برامج الرعاية االجتماعية لأليتاـ  -ككانت أىـ النتائج :

كعمى راسيا المكاف المخصص لممؤسسة كنكعية الخدمات التى تقدميا المؤسسة كعالقة 
المؤسسات تقدـ خدمات مختمفة اجتماعية كتعميمية  المؤسسة بالبيئة المحيطة بيا كما أف

 كرياضية.
 ب الدراسات االجنبية

 كاألطفاؿ األيتاـ احتياجات ( بعنكاف )تمبيةDipankar Dattaداتا  )ديبانكردراسة   -ُ
 . (ُِ)(ََِٗكينيا، نيانزا، مقاطعة في المستمرة المجتمعية اإلجراءات تعزيز: الضعفاء

مكائمة خدمات المؤسسات الحتياجات االيتاـ كاالطفاؿ مدل  -ىدفت الدراسة الى :
 الضعفاء.

اف ىناؾ خدمات كثيرة تقدـ ليؤالء االطفاؿ كالتغذية كاالعالة  -ككانت أىـ نتائج الدراسة:
 كاالقامة كمف ابرز ىذه الخدمات الخدمات التعميمية كالصحية.

 لأليتاـ االجتماعيك  النفسي الرفاه فيـ ( بعنكاف )Grace Zhouدراسة )جريس زكىك  -ِ
 .(ِِ( )َُِِكالسياسة،  البحكث تقاطع(: OVC) الضعفاء كاألطفاؿ

 الصحة عمى تؤثر التي كالسمككية التعرؼ عمى المتغيرات الديمكغرافية  -ىدفت الدراسة الى:
 .لأليتاـ كاالجتماعية النفسية

 في ينخرطكف فالذي كاألطفاؿ ، المزدكج كاليتامى ، لألميات األيتاـ -كتكصمت الى اف:
 .االجتماعية النفسية لالضطرابات خاص بشكؿ معرضكف المنزؿ خارج العمؿ

 التي بعنكاف ) العكامؿ (Evangeline G. Kiambiدراسة )ايفانجميف ج كيامبى  -ّ
 ، الشمالية إيمينتي شماؿ مقاطعة في لمخطر المعرضيف كاألطفاؿ األيتاـ أداء عمى تؤثر

 .(ِّ)(َُِٕكينيا،  ، ميرك مقاطعة
المعرضيف  األطفاؿ كمشاريع األيتاـ أداء عمى تؤثر التي العكامؿ دراسة -ىدفت الدراسة الى:

 المعرضيف لمخطر كاألطفاؿ األيتاـ مشاريع أداء عمى اإلدارة كفاءة تأثير كيفية كتقييـ لمخطر
  مخطرالمعرضيف ل كاألطفاؿ األيتاـ مشاريع أداء عمى المكارد تكافر تأثير كيفية تحديد كذلؾ

المعرضيف  كاألطفاؿ األيتاـ أداء عمى المجتمعية المشاركة تأثير كيفية باإلضافة الى تحديد
 . األيتاـ أداء عمى كالتقييـ المراقبة تأثير كيفية تحديد ك لمخطر
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 عمى المكظفيف تساعد كاألكاديمية المينية اف المؤىالت  -ككانت اىـ نتائج الدراسة:
 باألطفاؿ المتعمقة الجكانب في الخبرة كأف ، بفعالية كظائفيـ ألداء الالزمة الميارات اكتساب
 أف الدراسة كشفت كما األيتاـ مشاريع في الخدمات تقديـ عمى تؤثر كاألطفاؿ األيتاـ

 تمكف البشرية المكارد كفاءة كأف ، لأليتاـ الصحي الكضع يحٌسف المالية المكارد تخصيص
 المعرفة نقؿ تعزز كالتكنكلكجيا كالمعمكمات تصاالتاال أف كحقيقة ، متابعة الخدمات مف
 .لممستفيديف كالمستقبمية الحالية االحتياجات تمبية مف األفراد تمكف التي
 مكقؼ الدراسة مف الدراسات السابقة 

استفاد الباحث مف الدراسات السابقة سكاء المرتبطة بجكدة خدمات الرعاية االجتماعية أك -ُ
 طفاؿ المعرضيف لمخطر فى تحديد بعض المفاىيـ كالفركض.المرتبطة باأليتاـ كاال

ىناؾ دراسات عديدة اىتمت برعاية االيتاـ مف حيث المشكالت التى تكاجييا اال اف -ِ
الدراسة الحالية تركز عمى التخطيط لتحسيف جكدة خدمات الرعاية االجتماعية لأليتاـ 

 كاالطفاؿ المعرضيف لمخطر.
 عف التخطيط لتحسيف جكدة خدمات الرعاية االجتماعية االىميةلـ تجرل دراسات سابقة  -ّ

لأليتاـ كاالطفاؿ المعرضيف لمخطر كفقا لمعايير الجكدة التى كضعتيا كزارة التضامف 
 االجتماعى لذا ركزت الدراسة الحالية عمى ىذا المكضكع.

تحديد انو مف المتكقع اف تحقؽ ىذه الدراسة اضافة جديدة إلثراء الجانب المعرفى ك  -ْ
 قضايا بحثية جديدة يمكف دراستيا مستقبال.

تعتبر الدراسات التقكيمية احد اىتمامات التخطيط االجتماعى التى تساعد عمى كضع  -ٓ
 خطط جديدة لخدمات الرعاية االجتماعية.

 أسباب اختيار مشكمة الدراسة ثانيان :
  مجتمعان لمدراسة: كفر الشيخمبررات اختيار محافظة 
كالبحكث التي أجريت بمحافظة كفر الشيخ كالمرتبطة بالرعاية االجتماعية ندرة الدراسات  .ُ

 .لأليتاـ كاالطفاؿ المعرضيف لمخطر فى حدكد عمـ الباحث
 بتقديـ  الخاصة المؤسسات كبير مف عدد بيا  التى المحافظات مف الشيخ كفر محافظة .ِ

 .لمخطر كالمعرضيف االيتاـ لألطفاؿ الخدمات
مدير إلحدل منظمات المجتمع المدنى فى تقديـ خدمات الرعاية  رهباعتبامشاركة الباحث  .ّ

 االجتماعية بالتضامف مع المؤسسات الحككمية كاالىمية .
ما أظيرتو الدراسات السابقة مف ضركرة االىتماـ بدكر البحكث الخاصة بالتخطيط لجكدة  .ْ

 ر. خدمات الرعاية االجتماعية ليذه الفئة االيتاـ كاالطفاؿ المعرضيف لمخط
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  أىمية الدراسة ان :لثثا
بصفة عامة كخدمات الرعاية  أىمية تقكيـ جكدة خدمات الرعاية االجتماعية .ٓ

 .االجتماعية لأليتاـ كاالطفاؿ المعرضيف لمخطر  بصفة خاصة

نظران ألىمية  كضركرة تحسيف جكدة خدمات الرعاية االجتماعية لتتناسب مع حاجات  .ٔ
لذا يستكجب عمينا ضركرة  قياس مدل جكدة ىذه االيتاـ كاالطفاؿ المعرضيف لمخطر 

الخدمات الخاصة بالرعاية االجتماعية لما ليا مف أىمية في عممية اتخاذ القرارات 
 التخطيطية السميمة.

 اف ىذه الدراسة قد تصؿ الى نتائج تفيد المجتمع كالمينة . .ٕ

 تعتبر ىذه الدراسة مف الدراسات التى تيـ التخصص الدقيؽ كىك التخطيط .ٖ
االجتماعى حيث أف دراسات تقكيـ الجكدة الخاصة بخدمات الرعاية االجتماعية مف 
المكضكعات اليامة بالنسبة ليذا التخصص لما تعطيو مف مؤشرات تخطيطية تساعد عمى 
كضع الخطط الكقائية كالعالجية كالتنمكية كذلؾ خطط التطكير كالتحسيف المبنية عمى 

 دراسات كاقعية .

 لدراسة:  أىداؼ ا رابعا:
 تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:

لأليتاـ كاالطفاؿ المعرضيف لمخطر  االجتماعية االىمية الرعايةجكده خدمات  تقكيـ -ٗ
 بمحافظػة كفر الشيخ.
 جكدة خدمات الرعاية االجتماعية مف خالؿ المؤشرات التالية: كسيتـ تحديد معايير

 االدارة كالتكثيؽ.-ب            البيئة كالبنية كالتجييزات.-أ
 الرعاية المتكاممة.-د                   سياسة الحماية.-ج
 كفاءة ككفاية العامميف.-ك                الممارسة المينية.-ق

تحديد الصعكبات التي تكاجو خدمات الرعاية االجتماعية لأليتاـ كاالطفاؿ المعرضيف  -ِ
 لمخطر.

 مات الرعاية االجتماعية لأليتاـ كاالطفاؿ المعرضيف لمخطر.تحديد مقترحات تفعيؿ جكدة خد -ّ
جكدة تحسيف الكصكؿ الى تصكر تخطيطى مقترح يتضمف مؤشرات تخطيطية تساىـ في  -ْ

 بمحافظة كفر الشيخ. لأليتاـ كاالطفاؿ المعرضيف لمخطر االجتماعيةخدمات الرعاية 
 : مفاىيـ الدراسة:خامسا

 -:تناكلت الدراسة المفاىيـ التالية
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 مفيـك الجكدة . 
 .(ِْ)تعتبر الجكدة مشتقة لغكيا مف "الجيد فى كؿ شىء خالؼ الردلء"

 األداء بيا يمبي التي الدرجة ىي كما يمكف تعريؼ الجكدة اصطالحا عمى أنيا" لجكدة
 .(ِٓ)التكقعات 

 مفيـك جكدة خدمات الرعاية االجتماعية. 
 أنيا عمى المعرضيف لمخطر تاـ كاألطفاؿلألي  االجتماعية الرعاية تعريؼ جكدة خدمات يمكف

 مما تزيد كالمجتمعات كالعائالت لألطفاؿ المقدمة تككف عمييا الخدمات أف يجب التي الدرجة
 الممارسات كالتطكر بأفضؿ النمك لألطفاؿ يمكف ، بحيث المخاطر مف كتقمؿ الفكائد مف

 دكرا كالمجتمعات لعائالتكا األطفاؿ يمعب الخبراء كما مع االستفادة مف معارؼ الحالية
 .(ِٔ) يتمقكنيا التي كالخدمات حكؿ  نكع الرعاية القرارات اتخاذ في قياديا
  لمرعاية االجتماعية لؤليتاـ المؤسسات االىمية مفيـك 

كالمكائح  ُْٔٗلسنة  ِّكيقصد بيا فى ىذة الدراسة المؤسسات التى انشأت بالقانكف 
 االجتماعية لأليتاـ كاألطفاؿ المعرضيف لمخطر. المفسرة لو كالتى قامت بغرض الرعاية

 مفيـك االيتاـ كاالطفاؿ المعرضيف لمخطر. 
 .(ِٕ): ىك طفؿ فقد أحد األبكيف أك كمييمااليتيـ
ىك طفؿ يعيش في بيئة عالية المخاطر أك يككف لدييـ آباء أك مقدمي :  المعرض لمخطرالطفؿ 

امتالؾ منزؿ أك العيش أك ميات ، كليس لدييـ أسرة ،رعاية مرضى أك يمكتكف ، كال يككف ليـ آباء كأ
القرب مف السمككيات عالية الخطكرة ،أك  في منطقة ذات معدؿ انتشار مرتفع لإلصابة بالفيركس أك

استغالليف ، أك عزليف ، أك التمييز ضدىف ، أك العيش  يمكف التى العيش في الشكارع ، أك الفتيات
أك العيش في بيئة غير مدعكمة أك البيئة غير الصحية ، أك بمفردىف في منزؿ يرأسو أطفاؿ ، 
 .(ِٖ)الرعاية الطبية غير الكافية، كالمعكقيف

 البناء النظرل لمدراسة
 -كسكؼ يتضمف البناء النظرل لمدراسة ما يمى:

تحميؿ مؤسسات الرعاية االجتماعية االىمية لأليتاـ كاالطفاؿ المعرضيف لمخطر كفقا لنظرية -أكال
 النسؽ.

 نمكذج  المدخالت كالمخرجات لمتقكيـ المستخدـ فى الدراسة.-ثانيا
 متطمبات جكدة خدمات الرعاية االجتماعية االىمية لأليتاـ كاالطفاؿ المعرضيف لمخطر.-ثالثا

 .رابعا: التخطيط االجتماعى كعالقتو بقياس جكدة خدمات الرعاية االجتماعية
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ىمية لؤليتاـ كاالطفاؿ المعرضيف لمخطر كفقا تحميؿ مؤسسات الرعاية االجتماعية اال-أكال
 .لنظرية األنساؽ العامة

ألنساؽ العامة عمى مجمكعة مف الفرضيات ، فيى تفترض بأف األنساؽ الحية تقكـ نظرية ا
كغير الحية يمكف النظر إلييا كالتعامؿ معيا عمى أساس أنيا أنساؽ ليا مكاصفاتيا الخاصة 

 .( ِٗ)كالتى تستحؽ الدراسة

ا تفترض النظرية أيضا بأف أل تغير يطرأ عمى أل مف األجزاء المككنة لمنسؽ فإنو كم
يؤدل بالضركرة إلى حدكث تغير فى النسؽ بصفة عامة ، كما يؤدل إلى حدكث تغير فى 
األجزاء األخرل المككنة لنفس النسؽ  كما تفترض ىذه النظرية أيضا بأف لكؿ نسؽ إطارا 

كعة مف العادات كالتقاليد كالقيـ ككؿ ما مف شأنو أف يحدد سمكؾ مرجعيا محددا يحتكل عمى مجم
 .(َّ) األفراد داخؿ النسؽ

مثاؿ دكر الرعاية االجتماعية االىمية لرعاية األيتاـ كاالطفاؿ المعرضيف لمخطر  تعتبرك 
كاضح لألنساؽ المفتكحة كذلؾ لمعالقة المتبادلة بيف المنظمات كبيف البيئة المحيطة بيا 

 ع المحمى كالمجتمع األكبر حيث تؤثر ىذه النكادل فى المجتمع ككذلؾ تتأثر بو.كالمجتم

لدكر الرعاية االجتماعية االىمية لأليتاـ كاالطفاؿ المعرضيف  تتككف أجزاء النسؽ المفتكح
 -:مف اآلتى لمخطر

يف دكر الرعاية االجتماعية االىمية لأليتاـ كاالطفاؿ المعرض)كىى كؿ ما يدخؿ ل مدخالتال-ُ
داريكف كفنييف بجانب  لمخطر مف مكارد بشرية مثؿ األخصائييف االجتماعييف كالنفسييف كا 

كحدة قياس كتقدير الحاجات كىى مسئكلة عف إجراء ك  المكارد المادية كتكنكلكجية كمالية
التعرؼ عمى الحاجات المطمكب إشباعيا أك المشكالت  إلىالدراسات كالبحكث كالتى ترمى 

بخدمات الرعاية االجتماعية االىمية ككحدة المعمكمات كمنح مختمفة تتعمؽ   المطمكب حميا
 (.لأليتاـ كاالطفاؿ المعرضيف لمخطر

) كىى العمميات التى يتـ ترجمة األىداؼ إلى خطط ككضعيا  تحكيميةأنشطة كعمميات  -ِ
 ضيف لمخطربخدمات الرعاية االجتماعية االىمية لأليتاـ كاالطفاؿ المعر كاقرارىا فيما يتعمؽ 

 كتنفيذىا كفقا لبرنامج زمنى محدد كمتابعتيا كتقكيميا(.
خدمات الرعاية االجتماعية االىمية لأليتاـ كاالطفاؿ المعرضيف )كىى الناتج مف مخرجاتال-ّ

مدل جكدة خدمات الرعاية االجتماعية االىمية لأليتاـ كاالطفاؿ كىك يتمثؿ في  لمخطر
 ف كالعامميف(.لكؿ مف المستفيدي المعرضيف لمخطر
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)كىنا يتـ ترجمة الجكانب السمبية في خدمات الرعاية االجتماعية المقدمة  التغذية العكسية-ْ
كالجكانب االيجابية  كفقا لمدراسات المصاحبة لجكدة الخدمات كاعادة ترتيب المدخالت 
ة كاالىداؼ كاستبعاد الغير مرغكب فيو كتأكيد المطمكب في الخطة الجديدة لدكر الرعاي

 االجتماعية لأليتاـ كاالطفاؿ المعرضيف لمخطر.
 نمكذج  المدخبلت كالمخرجات لمتقكيـ المستخدـ فى الدراسة.-ثانيا

نموذج المدخالت والمخرجات
(40)

: 
كىك تطكير لنمكذج "بكشنؿ كنمكذج كيرك" كيعتبر تطكير جيد ليـ كيقكـ ىذا النمكذج  

كنسؽ مفتكح لو مدخالتو كلو مخرجاتو كما تتـ  عمى رؤية برامج كمشركعات الرعاية االجتماعية
بداخمة عمميات تحكيمية كأنشطة كمف ثـ يركز عمى تحميؿ ىذه العناصر، كبالتالى فيك ينقسـ إلى 

 -ثالث أبعاد رئيسية كىى كالتالى:
 : البعد األكؿ: المدخبلت

كتتضمف كؿ ما ىك مؤثر عمى حجـ كمستكل اداء التنظيمات كمدل تناسب ذلؾ مع 
 -لمتغيرات االجتماعية كتشتمؿ المدخالت عمى جانبيف ىما:ا

المستفيديف مف البرنامج اك المشركع أك الخدمات" مف حيث العدد كالجنس كفئات  - أ
العمر كالمستكيات الثقافية كاالجتماعية كاالقتصادية كاماكف االقامة كاحتياجاتيـ التى 

 يستيدؼ المشركع اشباعيا.
-أك المشركع  كتتضمف)الخدمات التى يقدميا البرنامجالخطة التنفيذية لمبرنامج  - ب

المكائح -االمكاؿ كاالعتمادات-العاممكف -التخطيط التنظيمى-المرافؽ اك المبانى
 كالقكانيف(.

 البعد الثانى : العمميات التحكيمية:

كتتضمف العمميات المستخدمة لتحقيؽ األىداؼ ككيفية تحكيؿ المدخالت لمنتج ثـ الى 
حميؿ كقياس مستكل كفاءة العامميف في البرنامج كمف ثـ اكتشاؼ الصعكبات التى خدمة كيتـ ت

 تكاجو التنفيذ ككضع مقترحات لمكاجية الصعكبات.

 :(39)البعد الثالث: المخرجات

"كيقصد بيا جكدة الخدمات المقدمة كمدل تناسبو مع احتياجات المستفيديف  كمدل ما 
التغيرات التنمكية التى طرأت عمى البرنامج اك المشركع تحقؽ مف أىداؼ البرنامج أك المشركع ك 

مف معارؼ كميارات كقيـ كاتجاىات صالحة  هكالمشاركيف في المشركع مف خالؿ قياس ما اكتسبك 
 بجانب قياس مدل جكدة خدمات المقدمة عمى المجتمع مف حيث القيـ كاالنشطة الجديدة.
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ت  ىك أنسب النماذج لقياس جكدة كفى ضكء ما سبؽ يعتبر نمكذج المدخبلت كالمخرجا
 خدمات الرعاية االجتماعية االىمية لؤليتاـ كاالطفاؿ المعرضيف لمخطر

كبتطبيؽ النمكذج السابؽ عمى خدمات الرعاية االجتماعية االىمية لأليتاـ كاالطفاؿ 
 -المعرضيف لمخطر يككف كالتالى:

 أوال: المدخالت :

ة االىمية لأليتاـ كاالطفاؿ المعرضيف لمخطر كىـ المستفيديف مف خدمات الرعاية االجتماعي -ُ
 ( سنة في مراحؿ التعميـ المختمفة.ُٖ: َُاالطفاؿ الذككر كاالناث مف سف)

خدمات الرعاية االجتماعية االىمية لأليتاـ كاالطفاؿ المعرضيف لمخطر الخطة التنفيذية  -ِ
 العاممكف -ط التنظيمىالتخطي-المرافؽ اك المبانى-كتتضمف)الخدمات التى يقدميا البرنامج

االمكاؿ -كمدل كفاءتيـ  كتناسب مؤىالتيـ كخبراتيـ كاالعماؿ المسندة ليـ بالبرنامج
 المكائح كالقكانيف.-كاالعتمادات

 ثانٌا: العملٌات التحوٌلٌة

االجتماعىة االىمية لأليتاـ كاالطفاؿ المعرضيف  كتتضمف كيفية تنفيذ خطة خدمات الرعاية
 البرنامج . ب االيجابية كالسمبية كالصعكبات المرتبطة بتنفيذلمخطر كقياس الجكان

 ثالثا: المخرجات:

كىى عبارة عف مدل مطابقة الخدمات المقدمة لمعايير الجكدة التى كضعتيا كزارة 
التضامف االجتماعى لجكدة خدمات الرعاية االجتماعية لمؤسسات رعاية االيتاـ كمدل مناسبتيا 

كمدل ما تحقؽ مف أىداؼ البرنامج كالتغيرات التنمكية التى طرأت مع احتياجات المستفيديف 
 عمى البرنامج كالمشاركيف في البرنامج مف خالؿ قياس ما اكتسبكه مف معارؼ كميارات كقيـ.

متطمبات جكدة خدمات الرعاية االجتماعية االىمية لؤليتاـ كاالطفاؿ المعرضيف -ثالثا
 لمخطر.

ت الرعاية االجتماعية االىمية كفقا لفمسفة الجكدة )إلدكارد ديمنج يمكف تحديد متطمبات جكدة خدما
Deming, W. Edwards )(ّّ):- 

 كالعمالء كما الخدمة مع تكضيح ذلؾ لجميع المكظفيف تحسيف أجؿ عمؿ تحديد لألىداؼ مف. ُ
 .البعيد المدل عمى االستراتيجية الخطة كضع يجب
 القيادة كاف تعمؿ المسؤكليات تكزيع كما يجب  اإلدارة الجديدة  لمجكدة مف جانب الفمسفة تبني. ِ
 .التغيير مع عدـ قبكؿ الخدمة ذات المستكل الضعيؼ أجؿ مف



   جامعح انفٍوو -مجهح كهٍح انخدمح االجتماعٍح نهدراساخ وانثحوث االجتماعٍح 
 

 

171 

 

 

 انؼذد انخبيص ػشر

إحصائية تفيد فى تحديد اكثر  أساليب خدمات الرعاية االجتماعية باتباع في متابعة الجكدة. ّ
 .كفاءة االكثر ىي الجكدة مؤشرات

لى باستمرار التحسيف.  ْ  الخدمات .  نظاـ ىاألبد ف كا 
 .العمؿ  رأس المكظفيف عمى لجميع التدريب تكفير. ٓ
 تحديد اليات التنفيذ باالستعانة بالقيادات مف المجتمع المحمى فى المراحؿ المختمفة.. ٔ
 كتقديـ األسئمة طرح عمى العماؿ قادرة فييا يككف بيئة خمؽ اإلدارة عمى فيجب الخكؼ  عدـ. ٕ

 .يقكد لمتقدـ البتكارا مف مناخ اقتراحات فى
 الجماعي كفريؽ العمؿ كالمكاد مع كالتصميـ البحث في الناس اإلدارات ك بيف الحكاجز كسر. ٖ

 .الجكدة فى الخدمات  في تحسينات إلى يؤدم
 السمبية. الشعارات عمى القضاء. ٗ

 .بشريةتحسيف بيئة العمؿ كتجكيد اداءات العامميف مع احتراـ ذلؾ مف ادارة المكارد ال.  َُ
 . لمجميع الذاتي كالتحسيف التعميـ تشجيع. ُُ
 التغيير لألحسف. إلنجاز إجراء اتخاذ. ُِ

 :التخطٌط االجتماعى وعالقته بقٌاس جودة خدمات الرعاٌة  االجتماعٌةرابعا: 

 (عملٌات التخطٌط االجتماعى:0
ىناؾ كجية نظر ترل اف عمميات التخطيط االجتماعى عبارة عف ستة خطكات 

 -:(ّْ)تالىكال
 مرحمة اعداد اطار الخطة. -ِمرحمة تحديد األىداؼ.   -ُ
 مرحمة التنفيذ.-ْمرحمة كضع الخطة.    -ّ
 مرحمة التقكيـ.-ٔ      مرحمة المتابعة.   -ٓ 

كترتبط مرحمة التقكيـ ارتباط كثيؽ بقياس جكدة خدمات الرعاية االجتماعية كفييا يتـ 
ققتو مف أىداؼ كمعدؿ تحقيؽ كؿ ىدؼ كرأل التعرؼ عمى انجازات الخطة كمدل ما ح

المستفيديف في البرامج كالمشركعات كاالستفادة مف ىذه البيانات كالمعمكمات في خطط العمؿ 
 .(ّٓ)المستقبمية

كما اف ىناؾ عالقة بيف التخطيط االجتماعي كتقكيـ البرامج كالمشركعات االجتماعية  
كما ‘ ماعية أحد اىتمامات التخطيط االجتماعى لمشركعات االجتحيث يعتبر تقييـ البرامج كا

يعتبر قياس الجكدة لتمؾ البرامج مف الصعب تقديره حيث أف قياسو يحتاج الى دراسات عمى 
مستكل عاؿ لربط ىذا بالجانب المادل لمبرنامج كنكعية الحياة المقصكد الكصكؿ الييا عف طريؽ 
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 .(ّٔ)البرامج كالمشركعات
 ج االجتماعٌة بواسطة التخطٌط االجتماعى :( أسالٌب تقٌٌم البرام2

 -ىناؾ مجمكعة مف اساليب التقييـ لمبرامج كالمشركعات االجتماعية :

 -:(ّٕ)كجية النظر األكلى : ترل أف التقكيـ يمر بالمراحؿ التالية
 : التفكٌر -أ

قد في النياية، ك  فعؿنتقييـ كماذا القياـ بالد بكضكح سبب يتحدال يتـ أف ىنا مف الميـ
 -تتضمف ىذه العممية التالى:

 -تتضمف األغراض كاحد أك أكثر مما يمي:
 .المساىمة في تقديـ أدلة حكؿ ما ىك فعاؿ• .   اإلبالغ عف اإلنجازات• 
 .المطالبة بتكسيع المشركع• االستراتيجي.   لتخطيط ا • 
 .تحميؿ تكزيع التمكيؿ كتأثيره• .    تحسيف تنفيذ المشركع• 
 .تمكيؿ البرنامجالمطالبة ب• 

 :(48)البرنامج المراد تقٌٌمه والهدف من التقٌٌمد ٌحدت-ب
يتعمؽ تقييـ قد  كذا مشركععمى انو تقدير كقياس لمككثيرا ما يشار إلى تقييـ المشاريع 

تحديد الخطكات  كبالتالي  بقياس جكدة الخدمات الخاصة بالرعاية االجتماعية مثالالمشركع 
 -كالتالى: مات الرعاية االجتماعيةخديـ ك عممية تقالخاصة ب

 .الشعب عامة • تقديـ الخدمات.   المشارككف في • 
 المستفيديف.• العمؿ .                   فريؽ • 
 . ىيئات التمكيؿ• .                   اإلدارة العميا• 
 . مجتمع السياسات كالبحكث• 

 كيؿ. لمتقكيـ مع تحديد البرنامج الزمنى كالتم التخطيط-ج
 بدكف خطة تنفذفالعديد مف التقييمات تفشؿ عندما  أىمية كجكد خطة تقييـ )أك إطار تقييـ(مع -د

 .اإلجابة عمى األسئمة األكثر أىميةالى عدـ القدرة عمى  تقكيـ مما يؤدل

 :(ّٗ)ضع أسئمة التقييـك -
 .النظر في جميع األسئمة التي سكؼ تحتاج إلى اإلجابة لتحديد ما إذا كاف  -

 أسئمة تتعمؽ بما يمي:-
 ىؿ كانت األنشطة ناجحة؟-                            ماذا حدث؟ -
 ؟ما ىي الدركس المستفادة-      ما الذم يمكف عممو بشكؿ أفضؿ؟ -



   جامعح انفٍوو -مجهح كهٍح انخدمح االجتماعٍح نهدراساخ وانثحوث االجتماعٍح 
 

 

173 

 

 

 انؼذد انخبيص ػشر

 .  حتاجياند المعمكمات التي يحدت-
 .بمجرد كتابة أسئمة التقييـ يمكف النظر في المعمكمات -
 .المعمكمات المطمكبةثـ نختار سكؼ تحتاج إلى اإلجابة  -

 :(41) خطة التقييـ ةراجعم-
 .ص بعض الكقت لمراجعة خطة التقييـ كالتأكد مف كجكدىايخصيتـ ت -
 مجمكعة جيدة مف األسئمة. اءأنش -
ىناؾ قاعدة أساسية جيدة لمتحقؽ فيى  تقيـ البرنامج ككؿ )بدال مف عنصر كاحد فقط( اإذا كن -

 .لنتائج كاإلنجازات كتحسيف العممياتا فع مف خطة التقييـ كتشمؿ بعض األسئمة
 .التعمـ كالتحسيف كالمساءلة امج مع التركيز عمىنبر الشرح اإلطار المفاىيمي الشامؿ لتقييـ  -
 .تكجيو تطكير كتنفيذ خطط التقييـ عمى مستكل البرنامج -
 البيانات جمع -

 إنشائيا:حدد مصادر البيانات أك ت-
 اج إلييا. كتشمؿ ىذه:المعمكمات التي تحت لجمع عديدةىناؾ طرؽ  -
 .الفردية المقابالتالرئيسييف /  المستفيديف مةمقاب• . تدقيقات اإلنجاز• 
 .التعداد• . مجمكعات التركيز / المقابالت الجماعية• 
 .الدراسات االستقصائية• . أدكات الشراكة• . المؤشرات• . دبيةالمراجع اال• 

 :النظر في الخصكصية كالقضايا األخبلقية-
 تحميالت التقكيـ كتابة التقارير(. -التعاقد عمى عممية التقكيـ -يتضمف)االتصاؿك  •
كما أف العالقة القكية بيف التخطيط االجتماعى كقياس جكدة خدمات الرعاية االجتماعية  -

تساعد المخططيف االجتماعيف عمى صنع كاتخاذ القرار التخطيطى القائـ عمى  ىذا النكع مف 
 -:(ُْ)مثؿ ار ىنا بأنو قرار استراتيجى لو خصائصكيتسـ القر الدراسات 

 .قرارات خاصة باالتجاىات  تغير أك تؤكد المنظمة 
  قرارات خاصة بالنكاحى المالية عادة تككف لمقرارات االستراتيجية أثار مالية ضخمة فى

 بعض الحاالت.
 الناس عمى عميقة آثار ليا تككف ما غالبا االستراتيجية القراراتف قرارات خاصة بالناس 

 كااللتزاـ كالدافع المعنكية، الركح عمى يؤثر أف كيمكف الرئيسية التنظيمية األدكار في
 .(ِْ)بالمنظمة

 كلكف  المخاطر عالية بانيا االستراتيجية القرارات تميز ما كعادة المخاطرقرارات خاصة ب
 .قائمة عمى دراسات عممية سميمة

االجتماعية عمى تقدير احتياجات المستفيديف كما تساعد دراسات جكدة خدمات الرعاية  -
كالمجتمع  التى تساعد المخطط االجتماعى عمى كضع خطط مستقبمية تضع االىداؼ 

 بطريقة كاقعية كمرنة.
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استشراؼ المستقبؿ يعتبر عممية ىامة جدا خصكصا القائمة عمى دراسات جكدة خدمات   -
 خطط مستقبمية عمى اساس حقيقى.الرعاية االجتماعية مما يساعد المخططيف عمى كضع 

تساعد دراسات جكدة خدمات الرعاية االجتماعية المخطط االجتماعى عمى التعرؼ فعالية  -
الخدمات المقدمة كمدل جكدتيا االمر الذل يؤثر بدكرة عمى استبعاد بعض الجكانب السمبية 

 كاالبقاء عمى الجكانب االيجابية في الخطط المستقبمية.
ت قياس جكدة خدمات الرعاية االجتماعية عمى قياس مدل كفاءة الجياز تساعد دراسا -

االدارل كمعرفة جكانب القكة كالضعؼ مما يساعد عمى كضع خطط التنمية البشرية 
 لممنظمات بشكؿ كاقعى.

ايضا عف طريؽ دراسات قياس جكدة خدمات الرعاية االجتماعية يتمكف المخطط االجتماعى  -
 كاقعية. الت لممنظمة اك البرنامج اك المشركع بشكؿ مخطط عمى اسستنسيؽ المدخمف اعادة 

 ايضا عف طريؽ قياس جكدة خدمات الرعاية االجتماعية يمكف لممخطط االجتماعى كضع -
 .(ّْ)مؤشرات تخطيطية تساعد عمى حؿ المشكالت كتقكية البرامج القائمة كتدعيميا

 -:: فركض الدراسة سادسا
معاٌٌر جودة خدمات الرعاٌة  المتوقع ان مستوى مإشرات قٌاسانة من الفرض األكؿ: "  (0)

 ". ٌكون مرتفعالأليتاـ كاالطفاؿ المعرضيف لمخطر  االجتماعٌة
تكجد فركؽ جكىرية دالة إحصائيان بيف استجابات المستفيديف كالمسئكليف الفرض الثاني:" (9)

لأليتاـ كاالطفاؿ ة المقدمفيما يتعمؽ بتحديدىـ لمستكل جكدة خدمات الرعاية االجتماعية 
 ".المعرضيف

تكجد فركؽ جكىرية دالة إحصائيان بيف استجابات المستفيديف كالمسئكليف الفرض الثالث: "  (3)
بالمؤسسات فيما يتعمؽ بتحديدىـ لمصعكبات التي تكاجو  جكدة خدمات الرعاية االجتماعية 

 ".لأليتاـ كاالطفاؿ المعرضيف لمخطراالىمية  
فركؽ جكىرية دالة إحصائيان بيف استجابات المستفيديف كالمسئكليف تكجد الفرض الرابع: " (4)

فيما يتعمؽ بتحديدىـ لمقترحات تفعيؿ جكدة خدمات الرعاية االجتماعية لأليتاـ كاالطفاؿ 
 المعرضيف لمخطر ".

 
 
 
 
 



   جامعح انفٍوو -مجهح كهٍح انخدمح االجتماعٍح نهدراساخ وانثحوث االجتماعٍح 
 

 

175 

 

 

 انؼذد انخبيص ػشر

 :اإلجراءات المنيجية لمدراسة:سابعا
 :نكع الدراسة-أ

المكضكع  حيث أنيا تيتـ بقياس جكدة تناسب طبيعة  التيالدراسة ىنا تقكيمية كىى 
خدمات الرعاية االجتماعية حيث يعتبر قياس الجكدة أحد أنكاع التقكيـ كيتـ بناء عمى نتائجو 

كنسبة ىذا النجاح كذلؾ معرفة الجكانب السمبية كتقديـ  ياالحكـ عمى الخدمات كمدل نجاح
 مقترحات لعالجيا.

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

المسح االجتماعى الشامؿ كذلؾ لممسئكليف بالمؤسسات االىمية لأليتاـ كاالطفاؿ المعرضيف -ُ
الجمعية الخيرية لرعاية االيتاـ بشرؽ مدينة كفر الشيخ كدار الحناف لمرعاية ممثمة فى  لمخطر

 . ( مفردةُِشيخ كعددىـ ) كفر الاالجتماعية لميتيمات بغرب مدينة 
الجمعية الخيرية لرعاية   لاليتاـ كاالطفاؿ المعرضيف لمخطر فىالشامؿ   المسح االجتماعى- ِ

كفر الشيخ كدار الحناف لمرعاية االجتماعية لميتيمات بغرب مدينة   االيتاـ بشرؽ مدينة كفر الشيخ
 . ( مفردةُْكعددىـ ) 

  مجاالت الدراسة: -ج
الرعاية االجتماعية دكر شرل: كىـ )أ( المستفيديف ك المستفيدات مف خدمات المجاؿ الب(ُ)

 ( مفردة. ُْعددىـ )لأليتاـ ك 
      كر الرعاية االجتماعية لأليتاـ)ب( المسئكليف عف خدمات الرعاية االجتماعية بد       

 ( مفردة.ُِالبالغ عددىـ )
)الجمعية الخيرية لرعاية األيتامبشرؽ كفر متمثال فى محافظة كفر الشيخ  -المجاؿ المكانى :(ِ)

 (.بغرب كفر الشيخ   الشيخ  كدار الحناف لميتيمات
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 ( يكضح بياف باعداد المستفيديف كالمسئكليف بدكر الرعاية االجتماعية لأليتاـُجدكؿ رقـ) 
 عدد النزالء األخصائيكف عدد المديركف المؤسسة ـ

 مف االيتاـ
المشرفكف 

كالمدرب
 كف

الجمعية الخيرية لرعاية  0
االيتاـ بشرؽ 
 مدينة كفر الشيخ

4 3 91 5 

دار الحناف لميتيمات  3
 بغرب كفر الشيخ

9 9 90 5 

م
ج
م
ك 
 ع

 6 5 40 01 

 
-ٓ-ُالى  َُِٗ-ّ-ُالمجاؿ الزمنى : فترة اجراء الدراسة الميدانية مف تاريخ ( ّ)
 ـَُِٗ
 أدكات الدراسة: -د

لأليتاـ كاالطفاؿ جكدة خدمات الرعاية االجتماعية حكؿ  قاـ الباحث بتصميـ مقياس
ثالثى االستجابات )مكافؽ( )الى حد ما( )غير مكافؽ(  بالمؤسسات االىمية المعرضيف لمخطر

كفقا لمعايير جكدة خدمات الرعاية االجتماعية لأليتاـ  التى كضعتيا كزارة التضامف االجتماعى 
( كالى ّعمى اف يككف االستجابة مكافؽ تساكل ) اتتـ تحكيمة كتجربتة لمتأكد مف ثبات العبار 

 .(ُ( كغير مكافؽ تساكل )ِحد ما تساكل)
 لأليتاـ كاالطفاؿ المعرضيف لمخطرلمعامميف حكؿ جكدة خدمات الرعاية االجتماعية  مقياس-ُ

 .كفر الشيخبمحافظة بالمؤسسات االىمية 
يتاـ كاالطفاؿ المعرضيف لأللممستفيديف حكؿ جكدة خدمات الرعاية االجتماعية  مقياس -ِ

 .كفر الشيخمحافظة بالمؤسسات االىمية ب لمخطر
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 : نتائج الدراسة:ثامنان 
 انة من المتوقع ان مستوى مإشرات قٌاس "بالنسبة لمفرض االكؿ كالذل يتعمؽ  -ُ

  " ٌكون مرتفعالأليتاـ كاالطفاؿ المعرضيف لمخطر  معاٌٌر جودة خدمات الرعاٌة االجتماعٌة
لأليتاـ كاالطفاؿ  معاٌٌر جودة خدمات الرعاٌة االجتماعٌة مإشرات قٌاس( مستوى 2جدول )

 المستفٌدٌن والمسئولٌنكما ٌحددها المعرضيف لمخطر 

 م
 مجتمع الدراسة

 
 األبعاد

 (20المسئولٌن )ن= (30المستفٌدٌن )ن=

المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
المتوسط  الترتٌب المعٌاري

 الحسابً
االنحراف 

 الترتٌب ٌاريالمع

 0 1.99 9.59 0 1.90 9.53 سٌاسة الحماٌة 1
 9 1.09 9.37 9 1.99 9.39 دارة والتوثٌقاال 2

3 
كالبنية  البيئة

 كالتجييزات
9.98 1.33 3 9.35 1.33 3 

 4 1.34 9.34 4 1.35 9.96 الممارسة المهنٌة 4
 5 1.35 9.33 5 1.38 9.93 الرعاٌة المتكاملة 5
6 

كفاءة وكفاٌة 
 العاملٌن

0.99 1.59 6 9.31 1.31 6 

 مستوى 1.4 2.3 األبعاد ككل
 مستوى 1.2 2.8 مرتفع

 مرتفع
 يكضح الجدكؿ السابؽ أف: 

 كاالطفاؿ لؤليتاـ االجتماعية الرعاية خدمات جكدة معايير قياس مؤشرات مستكل 
 ، تمثمت فيما يمي: كالمسئكليف المستفيديف يحددىا كما لمخطر المعرضيف

يحددىا المستفيدكف باالتفاؽ كما  (ّٓ.ِبمتكسط حسابي ) سياسة الحمايةاألكؿ  الترتيب -
 (.ِٓ.ِ) بمتكسط حسابيمع المسئكليف في الترتيب 

يحددىا المستفيدكف باالتفاؽ كما  (ّٗ.ِبمتكسط حسابي ) االدارة كالتكثيؽالترتيب الثاني  -
 (.ّٕ.ِ) بمتكسط حسابيمع المسئكليف في الترتيب 

يحددىا المستفيدكف كما  (ِٖ.ِبمتكسط حسابي ) البيئة كالنية كالتجييزاتالث الترتيب الث -
 (.ّٓ.ِ) بمتكسط حسابيباالتفاؽ مع المسئكليف في الترتيب 

يحددىا المستفيدكف باالتفاؽ كما  (ِٔ.ِبمتكسط حسابي ) الممارسة المينية الرابعالترتيب  -
 (.ّْ.ِ) بمتكسط حسابيمع المسئكليف في الترتيب 

يحددىا المستفيدكف كما  (ِّ.ِبمتكسط حسابي ) الرعاية المتكاممة الخامسرتيب الت -
 (.ّّ.ِ) بمتكسط حسابيباالتفاؽ مع المسئكليف في الترتيب 

يحددىا المستفيدكف باالتفاؽ كما  (ٗٗ.ُبمتكسط حسابي ) كفاءة العامميف السادسالترتيب  -
 (.َّ.ِ) بمتكسط حسابيمع المسئكليف في الترتيب 
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معاٌٌر جودة  قٌاسلمؤشرات لنظر لمجدكؿ نجد أف نتائجو تشير إلي أف المتكسط العاـ كبا -

المستفٌدٌن كما ٌحددها لأليتاـ كاالطفاؿ المعرضيف لمخطر  خدمات الرعاٌة االجتماعٌة

كما يحددىا ك ( ْ.ِبمحافظػة كفر الشيخ كما يحددىا المستفيدكف بمغ ) والمسئولٌن
دؿ مرتفع. مما يجعمنا نقبؿ الفرض األكؿ لمدراسة كالذم ( كىك معٖ.ِالمسئكلكف بمغ )

معايير جكدة خدمات الرعاية  انة مف المتكقع اف مستكل مؤشرات قياسمؤداه " 
 ". مرتفعان يككف  االجتماعية لأليتاـ كاالطفاؿ المعرضيف لمخطر  بمحافظػة كفر الشيخ 

لأليتاـ  رعاٌة االجتماعٌةمعاٌٌر جودة خدمات ال يشير المستكل المرتفع لمؤشرات قياس -
الى ان هنا  التزام من قبل دور الرعاٌة االجتماعٌة االهلٌة كاالطفاؿ المعرضيف لمخطر 

لألٌتام واالطفال المعرضٌن للخطر بمعاٌٌر الجودة التى وضعتها وزارة التضامن 

 .  االجتماعى

ات المستفيديف تكجد فركؽ جكىرية دالة إحصائيان بيف استجاب)لفرض الثانً: بالنسبة ل -ِ
لأليتاـ المقدمة كالمسئكليف فيما يتعمؽ بتحديدىـ لمستكل جكدة خدمات الرعاية االجتماعية 

 :("كاالطفاؿ المعرضيف 
( الفروق المعنوٌة بٌن استجابات المستفٌدٌن والمسئولٌن فٌما ٌتعلق بتحدٌدهم لمستوى 4جدول )

 طفاؿ المعرضيفلأليتاـ كاالالمقدمة جكدة خدمات الرعاية االجتماعية 

 T-Testباستخدام اختبار  
 (62)ن=

مجتمع  األبعاد م

 البحث
 العدد
 )ن(

المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

درجات الحرٌة 

(df)  قٌمةt الداللة 

1 
البيئة 
كالبنية 
 كالتجييزات

 1.21 2.54 41 المستفٌدٌن
غٌر    1.111 61

 21 المسئولٌن دال
2.53 1.22 

2 
 االدارة
 كالتكثيؽ

 1.22 2.39 41 المستفٌدٌن
غٌر    1.464 61

 1.19 2.37 21 المسئولٌن دال

3 
سياسة 
 الحماية

 1.33 2.28 41 المستفٌدٌن
غٌر    1.131 61

 1.33 2.35 21 المسئولٌن دال

4 
الرعاية 
 المتكاممة

 1.33 2.28 41 المستفٌدٌن
61 .1.131  

غٌر  
دال   1.31 2.34 21 المسئولٌن 

5 
الممارسة 
 المينية

 1331 2.27 41 المستفٌدٌن
61 1.112 

غٌر  
دال   1.31 2.34 21 المسئولٌن 

غٌر   1.121 61 1.31 2.25 41 المستفٌدٌنكفاءة  6
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مجتمع  األبعاد م

 البحث
 العدد
 )ن(

المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

درجات الحرٌة 

(df)  قٌمةt الداللة 

ككفاية 
 1.29 2.31 21 المسئولٌن العامميف

دال   

 بعاد ككلاال
 1.3 2.4 369 المستفٌدٌن

غٌر    1.415 61
 1.3 2.42 34 لمسئولٌنا دال

 (َٓ.َ(                     * معنكم عند )َُ.َ** معنكم عند )
 يكضح الجدكؿ السابؽ أف:

ال تكجد فركؽ جكىرية دالة إحصائيان بيف استجابات المستفيديف كالمسئكليف فيما يتعمؽ بتحديدىـ 
بمحافظػة كفر   ؿ المعرضيفلأليتاـ كاالطفاالمقدمة جكدة خدمات الرعاية االجتماعية لمستكل 

تكجد فركؽ جكىرية دالة مما يجعمنا نرفض الفرض الثاني لمدراسة كالذم مؤداه " الشيخ ككؿ. 
إحصائيان بيف استجابات المستفيديف كالمسئكليف فيما يتعمؽ بتحديدىـ لمستكل جكدة خدمات 

 ". ر الشيخبمحافظػة كف  الرعاية االجتماعية المقدمة لأليتاـ كاالطفاؿ المعرضيف
توجد فروق جوهرٌة دالة إحصائٌا  بٌن  )اختبار الفرض الثالث للدراسة:  -4

استجابات المستفٌدٌن والمسئولٌن فٌما ٌتعلق بتحدٌدهم للصعوبات التً 

لأليتاـ بالمؤسسات الحككمية كاالىمية  جكدة خدمات الرعاية االجتماعية  تواجه 
 :(كاالطفاؿ المعرضيف لمخطر

ٌتعلق بتحدٌدهم ؽ المعنكية بيف استجابات المستفيديف كالمسئكليف فيما ( الفرك4جدكؿ )

جودة خدمات الرعاٌة االجتماعٌة بالمإسسات الحكومٌة واالهلٌة  لألٌتام  للصعوبات التً تواجه

 T-Testواالطفال المعرضٌن للخطر باستخدام اختبار 

 (62)ن= 

 مجتمع البحث األبعاد م
 العدد

 )ن(

المتوس

ط 
الحساب

 ي

االنحرا

ف 
المعٌار

 ي

درجات 
الحرٌة 

(df)  قٌمةt الداللة 

 صعوبات مالٌة 0
 1.32 2.47 30 المستفٌدٌن

61 2.04
5 * 

 1.30 2.54 20 المسئولٌن

2 
صعوبات ال

 الفنٌة 
 والتكنولوجٌة

 1.30 2.36 30 المستفٌدٌن
61 4.59

9 ** 
 20 المسئولٌن

2.09 1.38 

4 
 صعوبات

خاصة  
 بالعاملٌن

 1.43 2.54 30 لمستفٌدٌنا
61 0.75

6 
غٌر   
 20 المسئولٌن دال

2.34 1.45 
 صعوبات 3

خاصة 

 1.33 2.35 30 المستفٌدٌن
61 2.69

7 ** 
 1.53 2.23 20 المسئولٌن
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 مجتمع البحث األبعاد م
 العدد

 )ن(

المتوس
ط 

الحساب
 ي

االنحرا
ف 

المعٌار
 ي

درجات 
الحرٌة 

(df)  قٌمةt الداللة 

 باالتصاالت

 الصعوبات ككل
 1.28 2.35 30 المستفٌدٌن

61 2.05
5 * 

 1.29 2.45 20 المسئولٌن

 (1.15(                           * معنكم عند )1.10كم عند )** معف
 يكضح الجدكؿ السابؽ أف:

( بيف استجابات المستفيديف َٓ.َتكجد فركؽ جكىرية دالة إحصائيان عند مستكل معنكية )
جكدة خدمات الرعاية لمستوى كالمسئكليف فيما يتعمؽ بتحديدىـ لمصعكبات المالية التي تكاجو 

بمحافظة كفر الشيخ لصالح استجابات   أليتاـ كاالطفاؿ المعرضيفلالمقدمة االجتماعية 
 المسئكليف. 

( بيف استجابات َُ.َ(، )َٓ.َتكجد فركؽ جكىرية دالة إحصائيان عند مستكل معنكية )
المستفيديف كالمسئكليف فيما يتعمؽ بتحديدىـ لمصعكبات الخاصة بالجكانب الفنية كالتكنكلكجية، 

جكدة خدمات الرعاية مستوى المتعلقة ب تصاالت، كالصعكبات التي الخاصة باال كالصعكبات
بمحافظة كفر الشيخ ككؿ لصالح استجابات   لأليتاـ كاالطفاؿ المعرضيفالمقدمة االجتماعية 
 المستفيديف. 

ال تكجد فركؽ جكىرية دالة إحصائيان بيف استجابات المستفيديف كالمسئكليف فيما يتعمؽ بتحديدىـ 
لأليتاـ المقدمة جكدة خدمات الرعاية االجتماعية لمستوى اصة بالعامميف التي لمصعكبات الخ

 بمحافظة كفر الشيخ.  كاالطفاؿ المعرضيف

تكجد فركؽ جكىرية دالة إحصائيان مما يجعمنا نقبؿ الفرض الثالث لمدراسة جزئيان كالذم مؤداه " 
صعكبات التي تكاجو لمستكل جكدة بيف استجابات المستفيديف كالمسئكليف فيما يتعمؽ بتحديدىـ لم
 ". بمحافظة كفر الشيخ  خدمات الرعاية االجتماعية المقدمة لأليتاـ كاالطفاؿ المعرضيف

توجد فروق جوهرٌة دالة إحصائٌا  بٌن  )اختبار الفرض الرابع للدراسة:  -3
  تحسٌناستجابات المستفٌدٌن والمسئولٌن فٌما ٌتعلق بتحدٌدهم لمقترحات 

لأليتاـ كاالطفاؿ المعرضيف بالمؤسسات االىمية  لرعاية االجتماعية جكدة خدمات ا
 :( لمخطر
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( الفروق المعنوٌة بٌن استجابات المستفٌدٌن والمسئولٌن فٌما ٌتعلق بتحدٌدهم 5جدول )

لأليتاـ كاالطفاؿ بالمؤسسات  االىمية  جكدة خدمات الرعاية االجتماعية  تحسٌنلمقترحات 
 T-Testتخدام اختبار باس المعرضيف لمخطر

 (62)ن=

مجتمع  المقترحات م

 البحث
 العدد

 )ن(
المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

درجات 
الحرٌة 

(df) 
 الداللة tقٌمة 

المقترحا 0
 ت

 1.25 2.5 30 المستفٌدٌن
61 0.3

56 
غٌر   
 1.25 2.60 20 المسئولٌن دال

 (1.15* معنكم عند )    (                        1.10** معنكم عند )
 يكضح الجدكؿ السابؽ أف:

ال تكجد فركؽ جكىرية دالة إحصائيان بيف استجابات المستفيديف كالمسئكليف فيما يتعمؽ بتحديدىـ 
 لأليتاـ كاالطفاؿ المعرضيفالمقدمة جكدة خدمات الرعاية االجتماعية  لمقترحات تحسيف 

تكجد فركؽ جكىرية الرابع لمدراسة كالذم مؤداه "  بمحافظة كفر الشيخ. مما يجعمنا نرفض الفرض 
  تحسيفدالة إحصائيان بيف استجابات المستفيديف كالمسئكليف فيما يتعمؽ بتحديدىـ لمقترحات 
 ".جكدة خدمات الرعاية االجتماعية بالمؤسسات االىمية لأليتاـ كاالطفاؿ المعرضيف لمخطر 

ة خدمات الرعاٌة التصور التخطٌطى المقترح لتحسٌن جود تاسعا:
االجتماعٌة األهلٌة لألٌتام واألطفال المعرضٌن للخطر بمحافظة 

 كفر الشٌخ: 
جكدة خدمات الرعاية اإلجتماعية األىمية لما كانت ىذه الدراسة تيدؼ الى قياس              

كإحدل دراسات التخطيط  لأليتاـ كاألطفاؿ المعرضيف لمخطر بمحافظة كفر الشيخ
تى يمكف عمى أساسيا كضع الخطط كاالسس لمبرامج كالمشركعات التى االجتماعى ال

المتكقع منو اـ ال؟  حقؽ مستكل الجكدةتنفذ كتحديد ما اذا كاف البرنامج أك المشركع 
 .تمؾ الجكدةكمكاجيو الصعكبات التى تحكؿ دكف تحقيؽ 

ات لتحسيف جكدة خدمكانطالقا مف ذلؾ فإف الباحث سكؼ يقكـ بكضع تصكر تخطيطى  -
 كيتضمف المحاكر التالية : الرعاية االجتماعية األىمية لأليتاـ كاألطفاؿ المعرضيف لمخطر

 : المحكر األكؿ : مرتبط بأىداؼ التصكر التخطيطى المقترح -
 تحسيف جكدة خدمات الرعاية االجتماعية األىمية لأليتاـ كاألطفاؿ المعرضيف لمخطر -ٔ

 بمحافظة كفر الشيخ.
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 كرفع مستكيات االداء.بناء قدرات العامميف  -ٕ
 . الخدماتتطكير القكانيف كالمكائح المالية بما يتناسب مع  -ٖ
تحقيؽ جكدة خدمات الرعاية االجتماعية مكاجية الصعكبات التى تحكؿ دكف تحقيؽ  -ٗ

 لأليتاـ كاألطفاؿ المعرضيف لمخطر بمحافظة كفر الشيخ.األىمية 
 . ةالجكدة المطمكبتفعيؿ المقترحات لممساىمة فى تحقيؽ  -َُ
تحسيف جكدة خدمات الرعاية االجتماعية األىمية لؤليتاـ مرتبط ب المحكر الثانى : -

 كاألطفاؿ المعرضيف لمخطر بمحافظة كفر الشيخ:
كمعيار مف معايير جكدة خدمات  البيئة كالبنية كالتجييزاتأكال: مؤشرات مرتبطو بزياده قدره 

  طر:الرعاية االجتماعية لؤليتاـ كاالطفاؿ المعرضيف لمخ
 كيتحقؽ ذلؾ مف خبلؿ: -

االىتماـ كعمؿ الصيانة الدكرية لضماف نظافة البيئة مف ممكثات اليكاء كالماء  -ُُ
 .كالضكضاء 

االحالؿ كالتجديد لألماكف كاالبنية القديمة كعمؿ الدىانات كالصيانة الالزمة  -ُِ
 .لممبانى بصفة دكرية

ف حكاسب اليكتركنية تزكيد دكر رعاية االيتاـ باالجيزة التكنكلكجية الحديثة م -ُّ
كغيرىا كتدريبيـ عمى استخداميا بشكؿ جيد كذلؾ تزكيدىـ باالجيزة الخاصة بالتدريب 
 المينى عمى الحرؼ لأليتاـ كاالطفاؿ المعرضيف لمخطر الذيف يختاركف الحرؼ المينية.

. 
بالكسائؿ المختمفة  ىـمف خالؿ تزكيد منظمات المجتمع المدنى لمدكردعـ  -ُْ

 التقديمية. الخاصة بالعركض
  باالدارة كالتكثيؽ: مؤشرات نياثا
 كيتحقؽ ذلؾ مف خبلؿ: -

 .عمؿ ممفات اليكتركنية لدكر الرعاية االجتماعية لأليتاـ كاالطفاؿ المعرضيف لمخطر -ٖ
 .عمؿ مكقع اليكتركنى لدكر الرعاية االجتماعية لأليتاـ مع ضماف سرية المعمكمات -ٗ

 .عمؿ برنامج تسكيؽ اليكتركنى لمدار -َُ
 .بيؾ مع كزارة التضامف االجتماعى اليكتركنياالتش -ُُ
 بسياسة الحماية: مؤشرات ترتبط  ثالثا

 -كيتحقؽ ذلؾ مف خبلؿ:
 .مراقبة المبانى كاالبكاب بالكاميرات  -0
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 .عمؿ أجيزة االنذار الالزمة فى حالة اختراؽ المبنى مف ال شخص دخيؿ -ِ
 .اخمةكجكد حراسات لممنشات بصفة مستمرة خارج المبنى كد -ّ
كجكد مسئكليف امف عف االطفاؿ فى المدارس كاالماكف التدريبية يضمف سالمة  -ْ

 .كصكليـ
 رابعا مؤشرات ترتبط الرعاية المتكاممة

 -كيتحقؽ ذلؾ مف خبلؿ:
الرعاية الصحية الدكرية لألطفاؿ االيتاـ كاالطفاؿ المعرضيف لمخطر كعمؿ الفحكصات  -0

 .كالتحاليؿ الألزمة  
اكات لألطفاؿ بأقرب مركز شباب فى المعبات كاالنشطة التى تتناسب مع كؿ عمؿ اشتر  -ِ

 .طفؿ
 .االىتماـ بطريقة مذاكرة االطفاؿ كاستدعاء المتخصصيف فى المكاد المختمفة لمساعدتيـ -ّ
ضماف التغذية الصحيحة لألطفاؿ االيتاـ عف طريؽ كجكد متخصصيف لفحص الطعاـ  -ْ

 كمطابقتة لممكاصفات كبالكميات الالزمة. كالتاكد مف صالحيتة لالستخداـ
التاكد مف كجكد مشرفات كخاالت لألطفاؿ لرعايتيـ صباحا كمساء كمساعدتيـ لتعكيض -ٓ

 فقداف االب اك االـ أك كمييما بطريقة تمثيؿ االدكار.
دمج االطفاؿ مع المجتمع الخارجى تدريجيا مع الشرح كالتكضيح لطرؽ معاممة الخريف -ٔ

 كذكى. باسمكب الئؽ
 خامسا: مؤشرات ترتبط بالممارسة المينية

 -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  -ِ
ىتماـ بدمج مجتمع دار الرعاية  االجتماعية لاليتاـ مع المجتمع المحمى كمنظمات اال -ّ

 .المجتمع المدنى مف خالؿ اخصائى تنظيـ المجتمع كتنميتة بالدار 
 ضماف كجكد اخصائى نفسى بالدار لمتعامؿ مع حاالت المرض النفسى قبؿ تطكرة. -ْ

 سادسا: مؤشرات ترتبط بكفاءة ككفاية العامميف
 -حقؽ ذلؾ مف خبلؿ:كيت
 .ضماف كجكد ادارة لممكارد البشرية بالدار    -0
 .ضماف كجكد تقارير دكرية عف مدل كفاءة ككفاية العامميف بالدار تقدـ لإلدارة العميا  -ِ
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 .االىتماـ بتفعيؿ مبدأ الثكاب كالعقاب لمعامميف حسب الكفاءة  -ّ
 فترات دكرية لضماف كفاءة االداء لمعامميف.ضركرة التدريب التطكيرل لقدرات العامميف عمى  -ْ
عمؿ استطالعات الرال لمعامميف بصفة دكرية لبحث مشكالتيـ ضماف التغذية العكسية  -09

 . الجيدة
جكدة خدمات الرعاية بمكاجيو الصعكبات التى تحكؿ دكف تحقيؽ  سابعا: مؤشرات ترتبط 

 -االىمية لؤليتاـ كاألطفاؿ المعرضيف لمخطر:
 الصعكبات المالية كيتحقؽ ذلؾ مف خبلؿ:فيما يتعمؽ ب -

اكجة خدمات الرعاية االجتماعية بدكر الرعاية االجتماعية مكاجيو العجز عف تنفيذ  -9
 .بتكفير الميزانيات الألزمة ألسباب ماليو كالتى ترجع لأليتاـ 

 تكفير ميزانيو تجديد المنشآت .-ِ
 كانياتيا المالية.التشبيؾ مع منظمات المجتمع المدنى كاالستفادة مف ام-ّ
 فيما يتعمؽ بالصعكبات الخاصة بالجكانب الفنية كالتكنكلكجية كيتحقؽ ذلؾ مف خبلؿ: -

 تكفير البرامج المحكسبة كالتدريب عمييا.  -ّ
فيما يتعمؽ بالبرامج  تكفير الكسائؿ التكنكلكجية المستخدمة فى العركض التقديمية -ْ

 .التعميمية كالتدريب الحرفى االنتاجى
 ؽ بالصعكبات الخاصة بالعامميف كيتحقؽ ذلؾ مف خبلؿ:فيما يتعم -

 تكفير االعداد الكافية مف االخصائييف االجتماعييف المدربيف. -ٓ
 تكفير االعداد الكافية مف االخصائييف النفسييف المدربيف. -ٔ
بدكر الرعاية االجتماعية لأليتاـ كاالطفاؿ المعرضيف انشاء مراكز دعـ كاتخاذ القرارات  -ٕ

 .لمخطر
 يتعمؽ بالصعكبات الخاصة باالتصاالت كيتحقؽ ذلؾ مف خبلؿ:فيما  -

كمؤسسات  دكر الرعاية االجتماعية لأليتاـ كاالطفاؿ المعرضيف لمخطرالتنسيؽ بيف  -ٗ
 المجتمع المدنى.

بخدمات الرعاية االجتماعية لأليتاـ كاالطفاؿ تكفير مكاقع التسكيؽ االليكتركنى الخاصة  -َُ
 .المعرضيف لمخطر
جكدة خدمات الرعاية االجتماعية ت تخطيطيو  مستقبميو تساىـ فى زياده خامسا : مؤشرا

 :لؤليتاـ كاالطفاؿ المعرضيف لمخطر
لخدمات الرعاية االجتماعية بدكر اتباع اسمكب التخطيط العممى فى رسـ السياسة العامة -ُ

 .الرعاية االجتماعية بدكر الرعاية االجتماعية لأليتاـ 
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 .كالبشرية كالمالية كالتكنكلكجية نحك تقيؽ اىداؼ البرنامج تكجيو المكارد المادية-ِ
انشاء مراكز دعـ كاتخاذ القرارات بنكادل الدفاع كذلؾ لضماف اتخاذ القرار  -ُُ

 الصحيح.
 .الخدماتعمؿ دراسات تقدير االجتياحات لمعامميف كالمستفيديف مف  -ُِ
 التشبيؾ مع منظمات المجتمع الحككمية كمنظمات المجتمع المدنى. -ُّ
خدمات الرعاية لشراكة مع المنظمات كالمؤسسات الدكلية كالمحمية التى تقدـ ا -ُْ

 .االجتماعية لأليتاـ كاالطفاؿ المعرضيف لمخطر
 المحكر الثالث: يرتبط باليات التنفيذ

جكدة خدمات الرعاية االجتماعية لؤليتاـ كيتطمب ذلؾ كجكد مجمكعو مف االليات لتحقيؽ 
 تالى:كالكاالطفاؿ المعرضيف لمخطر 

فيما يتعمؽ  دكر الرعاية لأليتاـجمع كتحميؿ المعمكمات كالبيانات المتعمقة بالمدخالت  -ٔ
بغرض االستفادة منيا  كىذا يتضمف )المكارد المالية  بخدمات الرعاية االجتماعية لأليتاـ

مجمس ادارة دكر الرعاية كالبشرية كالمادية كالتكنكلكجية كاالتصاالت( كيقكـ بيذه الخطكة 
 .الخدماتالقائمكف عمى تخطيط جتماعية لأليتاـ ك اال

كالتى تـ ادراجيا مف خالؿ تقارير  جكدة الخدماتاستبعاد الجكانب السمبية التى تعكؽ  -ٕ
بمجمس ادارة دكر الرعاية االجتماعية لأليتاـ كالتى تقـك بعممية المتابعة الخاصة 

 المتابعة.
نية باإلدارة المحمية ككزارة الصحة لدعـ استخداـ كزاره التضامف االجتماعى كالجيات المع -ٖ

بدكر الرعاية كيقكـ بذلؾ جياز العالقات العامة  خدمات الرعاية االجتماعيةبرنامج 
 االجتماعية لأليتاـ كاالطفاؿ المعرضيف لمخطر.

التسكيؽ االجتماعى لخدمات الرعاية االجتماعية لأليتاـ كاالطفاؿ المعرضيف لمخطر  -ٗ
 انة بشبكات كزاره االتصاالت.باالستععبر االنترنت 

جكدة لدعـ  لدكر الرعاية االجتماعية لأليتاـعمؿ حممو قكميو لجمع التبرعات  -َُ
مف خالؿ كسائؿ  خدمات الرعاية االجتماعية المقدمة لأليتاـ كاالطفاؿ المعرضيف لمخطر

 االعالـ المختمفة.
ت كزار البالتنسيؽ مع  الناقصة كالغير مكجكدة حاليا  استحداث الخدمات  -ُُ

 .المختمفة
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 المحكر الرابع: مستمزمات المتابعة

كتيدؼ ىذه المرحمة الى االطمئناف الى تنفيذ الخطة المكضكعة مسبقا بالشكؿ المكضكع  -
كفقا لمبرنامج الزمنى كالمكاصفات المطمكبة  كيقـك بيذه العممية أما أشخاص مككميف بيذا 

 اك مديرية التضامف االجتماعى. ـداخؿ دكر الرعاية االجتماعية لأليتاالعمؿ مف 
 .جكدة الخدمات ازالو المعكقات التى تعترض  -
 . كمراقبة الجكدةاالستعانة بمراكز المعمكمات كاالحصاء لمتابعو  -
الخدمات المقدمة كمدل  اجراء استطالعات الرال إلكتشاؼ جكانب القكه كالضعؼ فى -

 .جكدتيا
 المكضكعةمف خالؿ االىداؼ العامة  مقدمةنكعية الخدمات ال التأكيد عمى اىميو متابعو  -

 كاالستراتيجية ثـ االىداؼ الفرعية.
 كاختبار مدل تنفيذىا. الخدمات المقدمةاقتراح الحمكؿ الخاصة بالمشكالت التى تكاجو  -

 المحكر الخامس: مستمزمات التقكيـ
 ا الخدمات المقدمة كمف ثـ مدل جكدتياالىتماـ ببحكث التقكيـ لمعرفو مدل فاعميو  -ٔ

 كااليجابيات كالسمبيات ككيفيو القضاء عمى الصعكبات.
مف خالؿ االىداؼ المكضكعة كمدل تحقيؽ ىذه المقدمة   الخدمات جكدة يتـ تقكيـ -ٕ

 االىداؼ فى الفترة الزمنية المحددة.
يتـ قياس فاعميو البرنامج  ككفاءه الجياز القائـ مف خالؿ فريؽ متخصص لمكصكؿ الى  -ٖ

 .نكعية خدمات الرعاية االجتماعية المقدمةمراريو خطط كاقعيو تضمف است
 .جكدة الخدمات ضماف عدـ تضارب البيانات  كمصادر المعمكمات كالمكضكعية اثناء تقكـي  -ٗ

 يـ.يالتأكد مف قدره القائميف عمى التقكيـ كتكفر عنصر الخبرة لد -َُ
 المحكر السادس: مرتبط بالمستخمصات العامة:

 -ة التى نأمؿ اف تتحقؽ فى المستقبؿ:كىك مرتبط بالمستخمصات العام
لجكدة خدمات الرعاية االجتماعية لأليتاـ كاالطفاؿ المعرضيف كضع سياسة عامة  -ُ

يتـ تنفيذىا فى جميع المؤسسات كالمنظمات العاممة فى الكقاية مف االدماف  لمخطر
 بشكؿ تكاممى.

ؿ تنكيع تمكيف كؿ فئات المجتمع مف الكصكؿ لمخدمات المستدامة كذلؾ مف خال -ِ
مصادر التمكيؿ  كأحداث التغييرات فى السياسة كاالعتماد عمى الجيات المختمفة فى 
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جكدة الخدمات المقدمة بدكر الرعاية االجتماعية التمكيؿ الحككمية كاألىمية كالدكلية لدعـ 
 .لأليتاـ

عمؿ القياسات كالمسكح االجتماعية لمتعرؼ عمى المشكالت االجتماعية المصاحبة - -ّ
 .ـ الخدمات المتنكعة بدكر الرعاية االجتماعية لأليتاـلتقدي

كالمنظمات مف خالؿ  بدكر الرعاية االجتماعية لأليتاـتعزيز النمك الميني لمعامميف - -ْ
 فرص التعمـ المستمر .

كزيادة أعدادىـ فى مختمؼ  بدكر الرعاية االجتماعية لأليتاـبناء قدرات العامميف  -ٓ
 ـ.التخصصات كزيادة معدالت أدائي
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 المراجع المستخدمة فى البحث
 -دار المعرفة الجامعية -، )اإلسكندريةالطفكلة بيف السكاء كالمرضمجدم أحمد محمد:  - ُ

 (.ُُ)ـ( صُٕٗٗ
 .َُِٗتقرير منظمة اليكنسيؼ :الطفكلة، جنيؼ،  - ِ
 .َُِٓاحصاء الجياز المركزل لمتعبئة العامة كاالحصاء، عاـ  - ّ

4- Universal Declaration of Human Rights : United Nation's Strategy For 
Elderly People, 2001, Unit (25).  

، كرقة عمؿ فى مؤتمر " نحك مجتمع االتفاقية الدكلية لحقكؽ الطفؿ "عادؿ عازر : "  - ٓ
، ص  ََِْرس جدير باألطفاؿ " ، اإلسكندرية، الجمعية المصرية العامة لحماية األطفاؿ، ما

(ّ). 
، مصر، سبتمبر كضع الطفكلة كاألمكمة فى مصر تحميؿ عمى أساس الحقكؽاليكنيسؼ:  - ٔ

 .(ٖٔ )، صََِّ
7 - Cluver, L., Fincham, D., & Seedat, S: Posttraumatic  stress in 
AIDS-orphaned children exposed to high levels of trauma: The 
protective role of perceived social support. Journal of Traumatic 

Stress,2009, 22, p(106-107).  
أحمد محمد السنيكرم: الممارسة العامة المتقدمة في الخدمة االجتماعية، القاىرة ، دار  -ٖ

 (.َٖ،ص)ََِٕالنيضة العربية،
اإلسكندرية ،  ، شبكة األماف االجتماعى كتحسيف نكعية حياة الفقراءمنى عطية خزاـ :  - ٗ

 .(ُِٗ)، ص  ََُِالمكتب الجامعى الحديث ، 
حاالت الدخكؿ كأعداد كنسب الكفيات ، إحصاءات صحية ، كزارة الصحة كالسكاف - َُ

 .(ِّ )،ص ـ َُُِ (َُُِ-ََِٗبالمستشفيات العامة كالمركزية طبقا لمتخصص )
 .َُِٕمحافظة كفر الشيخ :التقرير السنكل ، - ُُ
برنامج مقترح لمممارسة العامة في الخدمة االجتماعية الحميد رمضاف : جيياف عبد - ُِ

، رسالة دكتكراه غير منشكرة ، كمية  لزيادة كفاءة كفعالية الرعاية المؤسسية لؤلطفاؿ ببل مأكل
 . ََِٕالخدمة االجتماعية ، جامعة حمكاف ، 

رسالة لمعرضيف لمخطر ، : المشكبلت االجتماعية كالنفسية لؤلطفاؿ ا منصكر عطيو كقيـ - ُّ
 .ََِٗماجستير غير منشكرة ، كمية الخدمة االجتماعية ، جامعة حمكاف ، 
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محمد محسف حسينات كأخركف :دكر المؤسسات االجتماعية فى رعاية االيتاـ ،دراسة   - ُْ
حالة فى محافظتى جرش كعجمكف باالردف، بحث منشكر بمجمة كمية التربية ، جامعة السكيس، 

َُُِ . 
مصطفى كماؿ عبد المحسف أحمد عمى: المتغيرات المجتمعية المتعمقة بدعـ برامج الرعاية - ُٓ

االجتماعية لمطفاؿ االيتاـ بالمجتمع المحمى ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية الخدمة 
 .َُُِاالجتماعية، جامعة حمكاف،

كاألىمية لتحسيف  دراسة مقارنة لمرعاية االجتماعية الحككميةمحمد عثماف شبيب :  -ُٔ
، رسالة ماجستير غير منشكرة ، كمية الخدمة االجتماعية ، جامعة نكعية الحياة ألطفاؿ الشكارع 

 . َُُِحمكاف ، 
، بحث تقكيـ برامج الرعاية االجتماعية ألطفاؿ الشكارع نمر ذكى شمبى :  - ُٕ

ة ، جامعة منشكر ، مجمة دراسات فى الخدمة االجتماعية ، كمية الخدمة االجتماعي
 . َُُِ، الجزء الثانى عشر ، أكتكبر  ُّحمكاف،  العدد 

أحمد عبد الحى أحمد :متطمبات جكدة مؤسسات الرعاية االجتماعية لأليتاـ فى مصر فى - ُٖ
اطار تنظيـ المجتمع ،رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية الخدمة االجتماعية، جامعة 

 .َُِٔحمكاف،
ف :االطار االستراتيجى لقدرة مؤسسات الرعاية االجتماعية فى ىاجر تركى نصار كاخرك  - ُٗ

االردف عمى رعاية االطفاؿ الممتحقيف فييا كدمجيا بالمجتمع، بحث منشكر بمجمة البحث العممى 
 .َُِٔفى التربية، العدد السابع عشر ،االردف، 

عاية االجتماعية امينة ابراىيـ ميندل محمد :االبعاد البيئية كدكرىا فى دعـ برامج الر  -َِ
،دراسة ميدانية لبعض مؤسسات رعاية االطفاؿ االيتاـ  ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،معيد 

 .َُِٕالدراسات كالبحكث البيئية ، قسـ العمـك االنسانية، جامعة عيف شمس،
21- Dipankar Datta: Addressing the needs of orphans and vulnerable 
children: Strengthening ongoing community actions in Nyanza province, 
Kenya,  Community Development Journal International 
Symposium,Kenya,2009.  
 22- Grace Zhou : Understanding the Psychosocial Well-being of 
Orphans and Vulnerable Children (OVC): The Intersection of Research 
and Policy, Undergraduate Honors Thesis , Sanford Institute of Public 

Policy Studies ,Duke University – Durham, NC 2012.    
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23- Citation: Kiambi, E. G. & Mugambi, Factors influencing performance 
of orphans and vulnerable children projects in Imenti North sub County, 
Meru County, Kenya. International Academic Journal of Information 

Sciences and Project Management,2017.   
،ص ََُِمجمع المغة العربية: المعجـ الكجيز ،الييئة العامة لشئكف المطابع االميرية،   -ِْ
(ُِٓ.) 

 25- W. Edwards Deming : Quality Concepts, Cambridge University 
Press,UK,2018,p(2).  

26- Lori DiPrete Brown At  ALL  : Quality Programs for Orphans and 
Vulnerable Children , United States Agency for International 

Development,3008,p(18).  
27 - MOHA ,National Programme Guidelines on Orphans and Other 
Children Made Vulnerable by HIV/AIDS, March 2003, Ministry of Home 
Affairs (MOHA) in collaboration with National AIDS Control Council 

(NACC), Republic of Kenya,2003,p(15).   
28 -UNAIDS/UNICEF/USAID , Children on the Brink 2004: A Joint 
Report of New Orphan Estimates and a Framework for Action, The Joint 
United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS), the United Nations 
Children's Fund (UNICEF), and the United States Agency for 

International Development (USAID), 2004.   
29- Alexander Laszlo AT ALL:Systems Theories, Amsterdam"Elsevier 

Science, USA,1998,p.p(1-5).   
30- Bernard Barber "Neofunctionalism and the theory of the social 

system" in Constructing Social System Theory 1993,p (91) .  
31- Bushnell D : Input, Process, Output: A model for Evaluating 

Training’, op, cit,p(42). 
32- Gunn Strand Hutchinson  At Al: Five Theories in Social Work, Oslo: 

Universitetsforlaget,2014,p(170).  
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33- Deming, W. Edwards: Out of the Crisis, Massachusetts Institute of 
Technology, by permission of the MIT Press ,2000,p(23-24).  

 (.ُُِ،ص)ُْٕٗ،المصرية ،القاىرة،مكتبة االنجمك التخطيط االجتماعىكماؿ احمد : احمد  -ّْ
35-Derek Cabrera AT AL: A Theory of Systems Evaluation , National 

Science Foundation Systems Evaluation, Cabrera,2013,p(15).  
 36 - Chris Desmond and Jeff Gow : The Cost-Effectiveness of Six 
Models of Care for Orphan and Vulnerable Children in South Africa 

, Republic of South Africa ,2001,p(13 ).  
37 - Jeanette Pope AT AL: Evaluation Step-by-Step guide ,USA, 

Department of Planning and Community Development.2008,p.p:(3-6).  ) 
38 - Centre for Financial and Management Studies: Project Appraisal 

and Impact Analysis ,uk, University of London,2014,p.p (3-7).  
39 -Sharon M. Kirkpatrick AT  AL: Assessment of Emotional Status 
of Orphans and Vulnerable Children in Zambia Journal of Nursing 

Scholarship, UK,2012,p(196).   
40 - Catherine Maughan : Monitoring and Evaluating Social Impacts 

in Australia, Australia, Curtin University,2012,p:(3).   
41- Alejandra López Salazar: The Impact of Financial Decisions and 
Strategy on Small Business Competitiveness ,Global Journal of 

Business Research, Yoiume 6,usa,2012,p( 3).  
42-Bernd Wächter AT AL: UNIVERSITY QUALITY INDICATORS: A 

CRITICAL ASSESSMENT, European Parliament, 2015,p(11). 
43-Juliette Malley AT AL: Measuring quality in social care services: 
theory and practice, London School of Economics and Political 

Science,p(3). 
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 مالحق الدراسة

 مقٌاس جودة خدمات الرعاٌة االجتماعٌة األهلٌة لؤلٌتام واألطفال المعرضٌن للخطر
 ::البٌانات األولٌة أوال  

 اختٌارى (                                                              )االسم 
 النوع : -1

 أنثى              )           ( -ذكر  )          (                    ب-أ

 )           (             السن : -2
لدٌك مجموعة من العبارات تعبر عن  جودة خدمات الرعاٌة االجتماعٌة األهلٌة لؤلٌتام واالطفال 

 مة )  صح( فى الخانة المناسبة.المعرضٌن للخطر أقرأ كل عبارة بدقة ثم ضع عال
 

 معاٌٌر جودة خدمات الرعاٌة االجتماعٌة لؤلٌتام واالطفال المعرضٌن للخطر ثانٌا:

 موافق العبارة م
 إلى

 حد ما
غٌر 
 موافق

 البٌئة والبنٌة والتجهٌزاتا األولالبعد  
 البٌئة - أ

   

    ٌوجد هواء نقى صحى بالدار 1
    بعض الوقتٌمكن الجلوس فى حدٌقة الدار ل 2
    تتمتع الدار بغرف تصل الٌها اشعة الشمس 3
    ال ٌوجد حشرات او زواحف تهدد المقٌمٌن بالدار 4
    هناك مرافق صحٌة  جٌدة متوفرة بالدار 5
    ٌمكن شرب المٌاة النقٌة المفلترة  6
    ال تنقطع الكهرباء عن الدار فترات طوٌلة 7
    عن الضوضاء موقع الدار صحى وبعٌد 8

ال ٌوجاااد ضوضااااء تمناااع االطفاااال المقٌماااٌن مااان  9
 المذاكرة

   

    البنٌة-ب 

    تتمٌز الدار بان مبانٌها جدٌدة 11

    ٌوجد توسعات و انشاءات جدٌدة بالدار 11

    ٌوجد مكتبات واماكن للمذاكرة 12

    ٌوجد عنابر كافٌة للمقٌمٌن بالدار 13

    زة للنزالء بالدار ٌوجد حمامات مجه 14

    التجهٌزات-ج  

    ٌوجد  قاعات لمشاهدة  التلفزٌون بالدار 15

    ٌوجد قاعات للحواسب االلٌة بالدار 16

    ٌوجد اجهزة سٌرفرات لالنترنت 17

    ٌوجد متخصصون فى البرامج المحوسبة بالدار 18

 ٌوجد مواقع للتسوٌق االلٌكترونى لخادمات الرعاٌاة 19
االجتماعٌاااة لؤلٌتاااام واالطفاااال المعرضاااٌن للخطااار 

 بالدار

   

    ٌوجد اجهزة تلٌفون بالدار 21

    ٌوجد أماكن الستقبال االقارب بالدار 21

    ٌوجد غرف خاصة بالخدمة االجتماعٌة 22

    ٌوجد غرفة لؤلخصائى النفسى بالدار 23

    ٌوجد قاعة لالجتماعات بالدار 24

    ت معاونة بالدار ٌوجد خدما 25
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 موافق العبارة م
 إلى

 حد ما
غٌر 
 موافق

    ٌوجد عدد كاف من المكاتب بالغرف لؤلطفال 26

    ٌوجد اٌقسام تدرٌب مهنى بالدار  27

    دارة والتوثٌقاال البعد الثانى

    ٌوجد جمعٌة عمومٌة إلدارة الدار 28

    ٌوجد مجلس ادارة ٌقوم بمهامه فى ادارة الدار 29

    وى جٌدٌوجد مدٌرٌن بالدار على مست 31

ٌوجد موظفٌن كافٌٌن فى األقسام االدارٌة المختلفاة  31
 بالدار

   

ٌوجاااااد  قسااااام لتوثٌاااااق االٌتاااااام الجااااادد واالطفاااااال  32
 المعرضٌن للخطر

   

ٌوجد توثٌق الٌكترونى لؤلٌتام واالطفاال المعرضاٌن  33
 للخطر

   

ٌوجاااد ساااجالت مطبوعاااة ٌوثاااق فٌهاااا االجاااراءات  34
 االٌتام والمعرضٌن للخطرالخاصة بتسلٌم وتسلم 

   

    ٌوجد سجالت صحٌة لؤلٌتام واالطفال المعرضٌن للخطر  35

ٌوجااااد سااااجالت تتبااااع الحالااااة الدراسااااٌة لؤلطفااااال  36
 المعرضٌن للخطر

   

ٌوجااد سااجالت تتبعٌااه لؤلٌتااام واالطفااال المعرضااٌن  37
 للخطر المتدربٌن بالورش التابعة للدار

   

    ماٌةسٌاسة الح البعد الثالث

    هناك تامٌن وحماٌة كافٌة  للمقٌمٌن بالدار  38
الٌمكن تسلٌم االٌتام واالطفال المعرضٌن للخطار اال  39

 بقرارات خاصة وألشخاص معروفٌن
   

    هناك اطفال فقدوا من الدار من قبل 41
ٌتم حماٌة االطفال االٌتام والمعرضٌن للخطر من وصول  41

 خاصة بهماالخرٌن للمعلومات ال
   

ن  42 ٌاااتم اساااتخراج الوثاااائق الخاصاااة باألٌتاااام والمعرضااٌا
 للخطر اللقطاء بطرٌقة سرٌة 

   

هناك تشبٌك ماع منظماات المجتماع المادنى بخاوص  43
 حماٌة االٌتام واالطفال المعرضٌن للخطر

   

هناك اتصاالت دائمة مع األجهزة األمنٌة بخصوص  44
 ن للخطرحماٌة االٌتام واألطفال المعرضٌ

   

هناك مرور دائم ومتابعة من ادارة الدار بخصاوص  45
 االطمئنان على سالمة الدار

   

ٌوجد افاراد االمان الكاافٌن لحماٌاة االٌتاام المقٌماٌن  46
 بالدار

   

    الرعاٌة المتكاملة البعد الرابع

هناك رعاٌة صحٌة لؤلطفال األٌتام واالطفال  47
الدارالمعرضٌن للخطر المقٌمٌن ب  

   

هناااك رعاٌااة اجتماعٌاااة تعلٌمٌااة لؤلٌتااام واالطفاااال  48
 المعرضٌن للخطر بالدار

   

هنااااااك نظاااااام لؤلسااااار البدٌلاااااة لؤلٌتاااااام واالطفاااااال  49
 المعرضٌن للخطر

   

    هناك رعاٌة نفسٌة لؤلٌتام بالدار 51

هناااك خاادمات اجتماعٌااة وباارامج نشاااط اجتماااعى  51
 بالدار

   

   اضااٌة وباارامج ومسااابقات رٌاضااٌة هناااك رعاٌااة رٌ 52
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 موافق العبارة م
 إلى

 حد ما
غٌر 
 موافق

 لؤلٌتام واالطفال المعرضٌن للخطر

ٌوجاااد تعلاااٌم حااارف لؤلٌتاااام واالطفاااال المعرضاااٌن  53
 للخطر بالدار

   

ٌوجااااد رعاٌااااة لٌلٌااااة لؤلطفااااال االٌتااااام واالطفااااال  54
 المعرضٌن للخطر

   

    الممارسة المهنٌة البعد الخامس

الحاالت الفردٌاة  ٌقوم األخصائى االجتماعى بدراسة 55
 مع االٌتام واالطفال المعرضٌن للخطر بالدار

   

ٌقااااوم األخصااااائى االجتماااااعى بتشااااكٌل الجماعااااات  56
 المختلفة بالدار 

   

ٌقوم األخصائى االجتمااعى بعمال االنشاطة الخاصاة  57
 بالرحالت واالنشطة االجتماعٌة بالدار

   

دات ٌقاااوم األخصاااائى االجتمااااعى باالتصاااال بالقٌاااا 58
 المجتمعٌة لدعم الدار من النواحى المختلفة

   

ٌقااااوم األخصااااائى االجتماااااعى بااااالتخطٌط لخاااادمات  59
 الرعاٌة االجتماعٌة بالدار

   

ٌقوم األخصائى االجتماعى بعمل الندوات واللقاءات  61
 المختلفة لتوعٌة االٌتام واالطفال المعرضٌن للخطر

   

ه االٌتاااااام ٌقاااااوم االخصاااااائى االجتمااااااعى بتوجٌااااا 61
والمعرضااااٌن للخطاااار لنوعٌااااة التاااادرٌب الحرفااااى 

 لؤلطفال المتسربٌن من التعلٌم

   

ٌقااوم األخصااائى االجتماااعى باإلشااراف علااى ماادى  62
 تقدم الطالب االٌتام دراسٌا  فى مدارسهم

   

ٌقوم األخصائى االجتمااعى بتادبٌر مصاادر التموٌال  63
 رالالزمة للرعاٌة االجتماعٌة لؤلٌتام بالدا

   

    كفاءة وكفاٌة العاملٌن البعد السادس

    ٌقوم العاملٌن بالدار بعملهم بالسرعة المطلوبة  64

ٌقااوم العاااملٌن بالاادار بؤعمااالهم فااى الوقاات المحاادد  65
 لكل منهم

   

ٌشااااعر المقٌمااااٌن بالاااادار ماااان االٌتااااام واألطفاااااال  66
 المعرضٌن للخطر بالرضا عن أداء العاملٌن بالدار

   

    ٌقوم العاملٌن بالدار بؤدوارهم بفاعلٌة 67

هنااااك عالقاااات رسااامٌة وغٌااار رسااامٌة جٌااادة باااٌن  68
 العاملٌن بالدار 

   

هناااك عالقااات اجتماعٌااة جٌاادة بااٌن العاااملٌن بالاادار  2ك69
وباااااٌن المقٌماااااٌن بالااااادار مااااان االٌتاااااام واالطفاااااال 

 المعرضٌن للخطر

   

    هناك أعداد كافٌة من العاملٌن بالدار  71

هنااااااك تقاااااارٌر عااااان اداء العااااااملٌن مااااان خاااااالل  71
 استطالعات الراى

   

    هناك نظام للعقاب والثواب للعاملٌن بالدار 72

    لٌس هناك شكاوى ضد بعض العاملٌن بالدار  73

الصاااعوبات التاااى تواجاااه جاااودة خااادمات الرعاٌاااة  البعد السابع
 االجتماعٌة

   

    صعوبات مالٌة 
    مالٌة ألسبابكاملة  الخدماتن تنفٌذ ٌوجد عجز ع 74
    المنشآتهناك ضعف فى مٌزانٌة تجدٌد  75



   جامعح انفٍوو -مجهح كهٍح انخدمح االجتماعٍح نهدراساخ وانثحوث االجتماعٍح 
 

 

195 

 

 

 انؼذد انخبيص ػشر

 موافق العبارة م
 إلى

 حد ما
غٌر 
 موافق

    صعوبات خاصة بالجوانب الفنٌة والتكنولوجٌة 
خدمات الرعاٌة االجتماعٌة لؤلطفاال اإلٌتاام تتعرض  76

لمشاااااكالت فنٌاااااة  واالطفاااااال المعرضاااااٌن للخطااااار
 المحسوبةتصمٌم البرامج  بخصوص

   

المساتخدمة  التكنولوجٌاةصور فً الوساائل ٌوجد  ق 77
   التسجٌل والتوثٌق وادارة الخدماتفً 

   

    صعوبات خاصة بالعاملٌن 
    هناك قصور فً أعداد األخصائٌٌن االجتماعٌٌن 78
    ٌوجد عجز فً أعداد األخصائٌٌن النفسٌٌن 79
    بدور االٌتامعدم وجود مركز لدعم واتخاذ القرار  81
    عوبة حصول المستفٌد على الخدمةص 81
    صعوبات خاصة باالتصاالت 
عاادم تااوافر مواقااع التسااوٌق االلٌكترونااى  الخاصااة  82

 دور االٌتامب بالخدمات
   

    عدم توافر تلٌفونات بالدار 83

لتحسٌن جودة خدمات الرعاٌة المقترحات العامة  البعد الخامس
 عرضٌن للخطراالجتماعٌة  لؤلٌتام واالطفال الم

   

توفٌر المخصصات المالٌة من قبال وزارة التضاامن  84
 االجتماعى

   

     المنشآترصد المٌزانٌات لتجدٌد  85
لخاادمات الرعاٌااة تااوفٌر الفنٌااٌن الواجااب تااوافرهم  86

 االجتماعٌة لؤلٌتام واالطفال المعرضٌن للخطر
   

الوساااااائل التكنولوجٌاااااة المساااااتخدمة فاااااً  إدخاااااال 87
 ض التقدٌمٌةالعرو

   

لجااودة الالزمااٌن تااوفٌر األخصااائٌٌن االجتماااعٌٌن   88
خاااادمات الرعاٌااااة االجتماعٌااااة لؤلٌتااااام واالطفااااال 

 المعرضٌن للخطر
   

لجااااودة الالزمااااٌن تااااوفٌر األخصااااائٌٌن النفسااااٌٌن   89
خاااادمات الرعاٌااااة االجتماعٌااااة لؤلٌتااااام واالطفااااال 

 المعرضٌن للخطر
   

    بدور رعاٌة االٌتامالقرار  مركز لدعم واتخاذ إنشاء 91
    الحصول على الخدمة إجراءاتتسهٌل  91
الالزماة للتعرٌاف عمل مواقع التسوٌق االلٌكتروناى  92

بخاااادمات الرعاٌااااة االجتماعٌااااة لؤلٌتااااام واالطفااااال 
 المعرضٌن للخطر

   

ومإسسااااات المجتمااااع  دور االٌتااااامالتنسااااٌق بااااٌن  93
 المدنى

   

    ربطها بالمجتمع الخارجىتحسٌن بٌئة الدار و 94
عمااال الااادورات التدرٌبٌاااة للعااااملٌن لبنااااء قااادراتهم  95

 وتحسٌن ادائهم
   

    تطوٌر االدارة وامدادها بالكوادر الجدٌدة 96
    استحداث االجهزة الآلزمة لجودة الرعاٌة بالدار 97
    االهتمام بالرعاٌة الصحٌة بالدار  98

 
 
 


