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أ 

  

 داءـااله
  

  الى زوجتي
  

  قفة الى جانبي، متحملة عناء وسهراً وتعباً بكل جدارة واقتدارالتي لطالما ظلت وا

  

   وأمييالى روح أب
  

  .وكانا مدرستي في الصدق والطيبةالعلم، والصدق حب  علماني احترام الناس واللذين

  

  الغالياتالى بناتي 
  

  تلينا 

   سارة 

   ليانو

  لهن كل الحب،

  

  ل شعبنا العظيمالى آ
  

 مدافعاً عن حقوقنا باالستقالل والعودة وتقرير المصير وإقامة الدولة  مؤمناًالذي يقف صامداً 

  .الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف



ب 

  
  

  

  

  

  

 
 
 
 

  

  
 
 

 
  

  



ت 

 شكر وعرفان
  

 جـل   الحمد هللا حمد كثيراً، والصالة السالم على معلم البشرية، وعلى آله وصحبة، وأشـكره             

 به علينا من توفيق في الوصول بهذا الجهد الـى المـستوى             ن م شانه على توفيقه وإحسانه لما    

  . اليهناالذي وصل

ا، ه اعترافا بفضلها وعلم   للدكتورة سهير الصباح  متقدما بوافر الشكر وعظيم االمتنان والتقدير       

راستي وإشـرافها   لما قدمته لي من توجيه وآراء سديدة وعلم غزير وخلق فاضل نبيل خالل د             

  .على هذا البحث

 التي تفضلت بمناقشة البحث وإبداء المالحظات القيمة        لجنة المناقشة أشكر بوجه خاص    وكما  

  .إلخراجه بأفضل صورة

، واخص بالـذكر قـسم الدراسـات        جامعة القدس وأسجل شكري وتقديري لكافة العاملين في       

  .العليا، لما قدموه من جهد مشكور اثناء الدراسة

 ولتعاونهم وتجـاوبهم معـي أثنـاء        وزارة الشئون االجتماعية  شكر موصول لزمالئي في     وال

  .تطبيق الدراسة

  

 لما تقدمت به من مساعدة وتعـاون،        الجمعيات والمؤسسات االيوائية  والشكر والعرفان لجميع    

  .وتسهيل ومساعدة الباحث في تطبيق الدراسة وجمع البيانات الالزمة

  

 م بخالص الشكر لكل من ساهم برأي أو نصيحة أو مـساعدة فـي هـذه   كما ال يفوتني أن أتقد 

حسني عوض، واألستاذ عايد الحموز واألسـتاذ عبـد الهـادي           . الدراسة، وأخص بالذكر، د   

  . الصباح

  

  فجزى اهللا الجميع خير الجزاء
  

  

  

  



ث 

  ملخص الدراسة 
لضفة الغربية  درجة تقييم الرعاية المؤسسية اإليوائية في ا      إلى   التعرف   هدفت الدراسة 

من وجهة نظر نزالء هذه المؤسسات، ومن ثم التعرف الى مدى كفاية الخدمات المقدمة لهـم                

حكوميـة،  (ومقابلتها الحتياجاتهم، وعالقة ذلك بعدد من المتغيرات مثل تبعية هذه المؤسـسات           

، )جنوب، وسط، شمال  (، عمر النزيل، سبب اإليداع، مستوى التحصيل، مكان المؤسسة        )خاصة

قـام  قيق هدف الدراسـة     ، ولتح ال عمل المؤسسة، المدة التي أمضاها النزيل في المؤسسة        مج

 بعد استخراج صدقها وثباتها    درجة تقييم الرعاية المؤسسية اإليوائية       أداة لقياس بتطوير  الباحث  

من نزالء المؤسسات اإليوائية الحكوميـة والخاصـة فـي          تمثلت   عينة    على احيث تم  تطبيقه   

.  تم اختيارهم بطريقة العينة الطبقية العـشوائية  )18-12(بية في المرحلة العمرية       الضفة الغر 

  : الدراسة النتائج التالية وقد أظهرت،  نزيلة ونزيال) 240(بلغ حجمها 

لتقييم الرعاية المؤسسية اإليوائية في الضفة  الغربية مـن وجهـة نظـر        الدرجة الكلية   أن  -1

لنسبة المئوية الكلية لمتوسط استجابات المبحوثين على جميـع         كانت كبيرة حيث بلغت ا     النزالء

  %).73(الفقرات لجميع المجاالت 

تقييم الرعاية المؤسسية اإليوائية في الضفة الغربية من وجهة         في درجة   فروق  وجود  عدم   -2

 تمجـاال  على   )حكومية، غير حكومية  ( لمتغير تبعية المؤسسة   نظر نزالء هذه المؤسسات تبعاً    

، بينمـا   كفاية الخدمات المادية والمسلتزمات والمرافـق      ومجال   إدارة المؤسسة وطاقمها  كفاية  

 كفاية الخدمات التأهيليـة     ،كفاية خدمات الدعم النفسي واالجتماعي    وجدت فروق على مجاالت     

، الدرجة الكلية وقد كانت الفروق على جميـع         مدى كفاية الخدمات الثقافية والتعليمية    ،  والطبية

  .الت وعلى الدرجة الكلية لصالح المؤسسات الحكوميةهذه المجا

تقييم الرعاية المؤسسية اإليوائية في الضفة الغربية من وجهة         في درجة   فروق  عدم وجود    -3

  . ات عمر النزيل،سبب اإليداع،التحصيل الدراسينظر النزالء هذه المؤسسات تبعا لمتغير

تقيـيم    في درجـة      )≥0.05α(الداللةفروق ذات داللة إحصائية على مستوى       عدم وجود    -4

الرعاية المؤسسية اإليوائية في الضفة الغربية من وجهة نظر النزالء هذه المؤسـسات تبعـا               

 كفايـة الخـدمات الماديـة        و  مجال كفاية إدارة المؤسـسة وطاقمهـا       لمتغير مكان المؤسسة  

بينما وجدت فـروق    مكان المؤسسة،    وعلى الدرجة الكلية تبعا لمتغير       والمسلتزمات والمرافق 

، كفاية الخدمات التأهيليـة والطبيـة     ،  كفاية خدمات الدعم النفسي واالجتماعي    بالنسبة لمجاالت   

  .بين الوسط والجنوب لصالح الوسطوقد كانت الفروق  كفاية الخدمات الثقافية والتعليمية

ة من وجهة   تقييم الرعاية المؤسسية اإليوائية في الضفة الغربي      في درجة   فروق  عدم وجود    -5

  .نظر النزالء هذه المؤسسات تبعا لمتغير مجال عمل المؤسسة



ج 

تقييم الرعاية المؤسسية اإليوائية في الضفة الغربيـة مـن          درجة  متوسط  في   وجود فروق   -6

علـى    لمتغير المدة التي أمضاها النزيل في المؤسـسة  وجهة نظر النزالء هذه المؤسسات تبعاً     

 8لنزالء الذين امضوا     وقد كانت الفروق لصالح ا     ،فية والتعليمية مدى كفاية الخدمات الثقا   مجال  

   .سنوات فأكثر 

 التوصـيات عدد من في ضوء النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة خلص الباحث إلى     

  :فيما يلي أهمها

ضرورة العمل على تحسين مستوى الخدمات التعليمية عن طريق توفير وسائل التعليم             .1

) االنترنت(ستخدام الحاسوب وتيسير الدخول على شبكة المعلومات        الحديثة وخاصة با  

في  أوقات محددة حتى يكونوا على اتصال ومعرفة بتطورات وسائل المعرفة والتعليم             

 .مما ييسر عليهم االندماج مع مجتمعهم بعد خروجهم من المؤسسة

تماعيين الـذين   ضرورة االهتمام بالتأهيل العلمي والعملي لألخصائيين النفسيين واالج        .2

 .يتم توظيفهم بالعمل في المؤسسات اإليوائية

ينبغي توفير العدد الكافي من  األخصائيين النفسيين واالجتمـاعيين فـي المؤسـسات          .3

 نتـائج   اإليوائية وضرورة توجيه المقصرين منهم في تحسين أدائهم حيث ثبـت مـن            

 .الدراسة أن هناك ضعفا في مستوى الخدمات النفسية واالجتماعية

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
  

  



ح 

Abstract 
 
Assessment of Institutional Residential Care in the West Bank from the 
viewpoints of the inmates: 
 
This study aims to identify the degree of assessment of institutional 
residential care in the West Bank from the viewpoints of the inmates, as 
well as to know if there are  according to the  degree of assessment of 
institutional residential care attributed to  belonging  of these institutions 
(government, non-governmental), and age of the inmate, and the reason 
of joining these institutions, the level of achievement, the place of the 
institution (South, Central, North), and the area of the institution's work 
(the disabled, juveniles, foundling, orphans,  homeless, family 
disintegration), and the time spent by the inmate in the institution). To 
achieve the objectives of the study, the researcher formulated the 
following questions: 
 
1. What is the degree of assessment of the institutional residential care in 
the West Bank from the viewpoint of the inmates?  
 
2. Are there statistically significant differences at the level of α) ≤ 0.05) 
in the average grade in the evaluation of institutional residential care in 
the West Bank from the viewpoint of the inmates due to the following 
variables: (the subordination of the institution (government, non-
governmental), and age of the inmate, the reason for filing, and the level 
of attainment , and the place of the institution (South, Central, North), and 
the area of the institution's work (the disabled, juveniles, the foundling 
orphans, the homeless, the disintegration of a family and the time spent 
by the inmate in the institution). 
  
The study sample consisted of (240)male and female inmates in  
governmental  and private institutions in the West Bank from the age 
group (12-18) who have been  selected by a stratified random sampling, 
the sample represented  (41%) of the study sample. The researcher used a 
special Questionnaire prepared by him after reviewing a number of 
previous studies and tools used to identify the degree of assessment of 
institutional residential care in the West Bank from the viewpoints of the 
inmates. The reliability and validity of the tool has been verified through 
presenting it to a number of arbitrators, reliability of the tool also has 
been calculated in its various dimensions through internal consistency by 
calculating Kronbach alpha equation and it has been shown that the tool 
has a high degree of reliability.  



خ 

 
Data has been approached statistically by calculating the mediums, 
standard deviations, (t-test), analysis of (one - way ANOVA), (LSD) test 
for posteriori comparisons, as well as making table chart representation  
has been made for the independent variables. 
  
The results showed that the degree of assessment of institutional 
residential care in the West Bank from the viewpoints of the inmates has 
a high percentage of the total respondents, the average responses to all the 
paragraphs of all areas (73%). The results showed that there are 
differences in the overall degree in the variable related to subordination 
of the institution for the favor of government institutions, while the 
results did not show differences in the overall according to the variable of 
age of inmate, and the reason of joining the institution, the level of 
achievement, the place of the institution, and the work of the institution, 
and the time spent by the inmate in the institution.  
 
In the light of these results, the researcher has  with several 
recommendations such as  the call for the need to work on improving the 
quality of educational services through the provision of modern means of 
education and in particular the use of the computer to facilitate access to 
the information network (Internet), and the need to focus on  educational 
and practical rehabilitation of psychologists and social workers, and the 
provision of a sufficient number of them to work in these caring 
institutions .It is also necessary to work on a field study investigating   
attitudes of local community  towards the inmates of institutions care  that  
have been rehabilitated educationally and practically and the degree of 
being accepted  of integration into the society and the tenure of jobs and  
various business . 
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  الفصل األول

______________________________________________  
  وأهميتهامشكلة الدراسة 

  

  مقدمةال 1.1

 من طبيعة الظـروف     يختلف واقع المجتمع الفلسطيني عن باقي المجتمعات العربية اختالفا كبيراً         

  التي مر  الداخلية والخارجية التي نجمت عن األحداث السياسية واالجتماعية واالقتصادية وغيرها         

بها هذا المجتمع وما يزال، إذ أدت تلك الظروف والتحديات الكبيرة التي وقفت أمامه إلى تركيـز                 

تقلين ومؤسسات المعوقين   الرعاية االجتماعية والمؤسسية على مجاالت رعاية أسر الشهداء والمع        

  ).2006 ،درويش ومسعود(واأليتام

  

قبـل مجـيء الـسلطة الوطنيـة        جود االحتالل   ونظرا لغياب المؤسسات الحكومية الناتج عن و      

فقد أخذت الجمعيات الخيرية والتنظيمات االجتماعية والسياسية على عاتقها مـسؤولية           الفلسطينية  

  ).2006 ،درويش ومسعود(تقديم الخدمات االجتماعية المؤسسية اإليوائية منها وغير اإليوائية

  

بالعمل االجتماعي والرعاية المؤسسية رديفـا      وقد ظلت المؤسسات والجمعيات الخيرية التي تقوم        

حيث ساهم هذا األمـر فـي زيـادة         بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية      أساسيا للجهود الحكومية    

عددها وانتشارها في المخيمات والقرى والمدن، إال أن هذه المؤسسات ظلت تعاني من العديد من               

د بشكل كبير على تمويل عملها من المـساعدات         المشكالت اإلدارية واالقتصادية حيث كانت تعتم     

مركـز الدراسـات    ( المقيمين في الخارج     نالخارجية وتبرعات أهل الخير وخاصة من الفلسطينيي      

  ).1987والبحوث،

  

تراوح ما بين المد والجزر إلى أن أتت مرحلة قيام السلطة الوطنية            يوقد ظل حال تلك المؤسسات      

 عمل هذه المؤسسات وأنشطتها المختلفة بهدف ضـبط األمـور           الفلسطينية التي عملت على تنظيم    

والعمل على تنسيق الجهود، وفي هذا السياق قامت وزارة الشؤون االجتماعية بوضع مسودة نظام              

  ).2006 ،درويش ومسعود( .)1995(لعمل هذه المؤسسات االجتماعية سنة

  

 ،اإلنجـازات التـي حققتهـا      تلـك  و ، قطعته تلك المؤسسات   الذيوعلى الرغم من الشوط الكبير      

 وتواجهه من تحديات كبيرة اعترضت سبيلها، إال أن هذه المؤسسات مـا             ،بالنظر إلى ما واجهته   و

زالت بأمس الحاجة إلعادة هيكلتها وتقييم أدائها بالطرق العلمية لمقابلة احتياجات نزالئها اآلخذين             
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 واقعـا   2000عـام   باركة التي اندلعت    ضة األقصى الم  انتفاأوجدت  في التزايد يوما بعد يوم، فقد       

عـدد  فقـد بلـغ      ، بشكل مستمر  أعداد الشهداء فازدادت  جديدا مذهال في حياة الشعب الفلسطيني،       

،  شـهيداً 5056، 28/2/2007حتـى   و28/9/2000ع انتفاضة األقصى في    منذ اندال الشهداء  

ا من الرعاية األبويـة     وما من شك أن عددا كبيرا من هؤالء الشهداء متزوجون ولهم أطفال حرمو            

وأضحوا أيتاما وهم بأمس الحاجة لمن يرعاهم، وكذلك األمر بالنسبة للجرحى والمعـاقين وهـم               

، مركز المعلومات الوطني الفلسطيني في الهيئة العامة لالستعالمات       تقرير   (عشرات اآلالف ويزيد  

2007(.  

  

 فـي  ،ماعية اإليوائية وغير اإليوائية  إن هذا الدور المهم والخطير المسند إلى هذه المؤسسات االجت         

 يستوجب دراسة وتقييم عمل هذه      ،هذا الظرف الحساس والعصيب الذي يمر به الشعب الفلسطيني        

 على سير العمل فيها والتحقق من كفاءة وفعالية الخـدمات           طالعضلال ،المؤسسات من حين آلخر   

 أمام ظرف عصيب ال ذنب لهـم        تهم ووضع ،أسرهمأن تحرم من رعاية     التي تقدمها لفئة قدر لها      

  .يعيشون حياة تختلف عن أقرانهم الذين يعيشون مع أسرهم األصلية وجعلتهم ،به

  

االجتماع أن شخصية الطفل تتبلور من خالل األسرة التـي          علم  النفس و أجمع علماء التربية وعلم     

خرج إلـى هـذه     وييعيش فيها، فاألسرة هي الجماعة األولى التي تتلقف الطفل بعدما يرى النور،             

ويـزداد دور األسـرة     .  التي تخلق لدى الفرد شعور االنتماء والمواطنة       النسق األول الدنيا، وهي   

 الثقافية المؤثرة فـي حيـاة       تجاهاتأهمية في الوقت الحاضر، بعد تعدد المؤثرات الخارجية واال        

  :ا األسرة، وتشملهمة التي تقوم بهأطفال اليوم، ويمكن اإلشارة بإيجاز إلى بعض الوظائف الم

 .تعليم الطفل معنى المسؤولية .1

 . غرس القيم والمبادئ االجتماعية في نفس الطفل .2

 . إمداد الطفل بالخبرات في أثناء سنواته التكوينية .3

الطفل شعور  ل فإنها دورها يؤدي    تعتبر األسرة أكثر الجماعات وحدةً وتماسكاً، وبالتالي         .4

 .بالوالء واالنتماء

 العوامل الثابتة في حياة الطفل، وبالتالي تمثل أكبر قوة تـؤثر علـى              تعتبر األسرة أهم   .5

 .الفرد

 ).1972األلفي، (توفر األسرة القدوة التي يتخذ الطفل منها نماذج يسير عليها في حياته .6

  

وبناء على ما تقدم ونظراً ألهمية األسرة في حياة كل طفل فإن فقدان الجو األسري لصغار السن                 

ات اإليوائية، أو القصور في االهتمام برعايتهم، يؤدي إلى نتائج وخيمـة لهـذه         من نزالء المؤسس  
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وتُشير الدراسات التقليدية والحديثة على حد سواء إلى أنه من األسباب المؤديـة             . الفئة ولمجتمعهم 

، عدم وجود الجـو األسـري المناسـب، والحرمـان          األطفالإلى سوء التنشئة واالنحراف لدى      

فال، وغياب اإلطار المرجعي للقيم االجتماعية الذي تمثلـه األسـرة، والنــزاع             العاطـفي لألط 

   .(Berridge and Brodie, 1998)األسري 

  

أما الدراسات التي تناولت العالقة بين الحرمان من الرعاية األسرية والتـصدع األســري مـن           

صدع األسـري علـى     فأشارت إلى تأثير الحرمان والت     جهة، وانحراف األحداث من جهة ُأخرى،     

فالحرمـان مـن الجـو       .)1972األلفي،  (شخصية الطفل، وتحديد سلوكه وتصرفاته في المستقبل      

األسري له تأثير سلبي على الجانب التعليمي لنـزالء المؤسسات االجتماعية، حيث قد يؤدي بهـم     

 Heath)نويؤكد هيث وآخرو. إلى التأخر الدراسي أو التسرب الدراسي على رغم تميزهم العقلي

et al., 1993) من إساءة المعاملة األطفال أن الحرمان والخبرات السيئة السابقة التي يتعرض لها 

 إلـى االنـضمام     األطفالواإلهمال، تؤثر سلباً على التحصيل الدراسي، كما أن الحرمان قد يدفع ب           

 .إلى شلل منحرفة، تهيئهم وتعينهم على االنحراف السلوكي

  

راسة لتتناول هذا الموضوع الهام من حيث تقييم عمل هذه المؤسـسات مـن              لذلك جاءت هذه الد   

  .غرافيةوقييم ببعض المتغيرات الديموجهة نظر نزالئها وعالقة ذلك الت

  

  

  مشكلة الدراسة وَأسئلتها   2.1

  

أظهرت الدراسات القديمة والحديثة االرتباط بين الحرمان من الرعاية األسرية والتصدع األسري 

طفل من ) 500(ة، وانحراف األحـداث من ناحيـة أخرى، ففي دراسة اجريت على من ناحي

 Glueck)من هؤالء األحداث أتوا من أسر متصدعة ) ٪60(األحداث المنحرفين، وجد أن ما يقارب

& Glueck, 1950)( وقد أظهرت الدراسات الحديثة ايضا التوجه نفسه، فقد وجد أن )من ) ٪84

 Sinclair)في بريطانيا حرموا من العيش مع الوالديـن أو أحـدهـما نزالء مؤسسات األحداث 
And Gibbs, 1998) .  

  
 للمجتمعات ا ضروريامطلبأصبح االهتمام برعاية الطفولة والمراهقة  ان )1985(الدويبيويؤكد كما 

ي تقدم أي مجتمع يعتمد بدرجة كبيرة على مدى سالمة وفاعلية خططه وبرامجه الت" الحديثة، ألن 
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يتبعها في رعاية أبنائه، وتحقيق االستفادة الكاملة من إمكاناته البشرية، وفي توجيه هذه اإلمكانات 

   ."وتنميتها، وتقديم الرعاية الالزمة لها على أسس علمية وهادفة
  

إن تجربة الباحث الشخصية واحتكاكه المباشر بقضايا ومشكالت مؤسسات الرعاية االجتماعية 

الشؤون االجتماعية هو ما دفعه بشكل كبير ألن في وزارة  الغربية كونه يعمل العاملة في الضفة

يتجه لهذه الدراسة، فقد الحظ الباحث أن هناك نقصا كبيرا في هذه المؤسسات وأن المؤسسات 

القائمة تعاني في معظمها من مشكالت فنية وإدارية وتخصصية تنعكس بشكل سلبي على نزالء هذه 

  . على تكيفهم النفسي واالجتماعيالمؤسسات وبالتالي

  

 مشكلة الدراسة الحالية في التعرف إلى درجة تقييم الرعاية المؤسسية اإليوائيـة             تتمحوروبالتالي  

 ومن  ،في الضفة الغربية من وجهة نظر نزالء هذه المؤسسات         )دار األيتام ( والتعليمية   االجتماعية

وعالقة ذلـك بعـدد مـن       ،  مقابلتها الحتياجاتهم  مدى كفاية الخدمات المقدمة لهم و      الىثم التعرف   

، عمر النزيل، سـبب اإليـداع، مـستوى         )حكومية، خاصة (المتغيرات مثل تبعية هذه المؤسسات    

معاقين، أحـداث، لقطـاء     (، مجال عمل المؤسسة   )جنوب، وسط، شمال  (التحصيل، مكان المؤسسة  

  .ؤسسة، المدة التي أمضاها النزيل في الم)تفكك أسري أيتام، مشردين،

  

  : األتي الرئيس عليه فقد جاءت هذه الدراسة لتجيب عن السؤالاًوبناء

  

ما درجة تقييم الرعاية المؤسسية في الضفة الغربية من وجهة نظر نزالء هذه المؤسسات وعالقة 

  غرافية؟وذلك ببعض المتغيرات الديم

  

  :التاليةوقد انبثق عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية 

  

  ؟يم الرعاية المؤسسية اإليوائية في الضفة الغربية من وجهة نظر النزالءتقي  درجةما .1

اإليوائية في الضفة الغربية من وجهة نظر       نزالء المخؤسسات    اتتقييمتختلف درجات   هل   .2

سـبب  وعمر النزيـل،    و،  -حكومية، غير حكومية  -تبعية هذه المؤسسات  باختالف   النزالء

مجـال عمـل    و،  -جنوب، وسـط، شـمال    -سةمكان المؤس ومستوى التحصيل،   واإليداع،  

المـدة التـي أمـضاها      و،  -تفكك أسري  معاقين، أحداث، لقطاء أيتام، مشردين،    -المؤسسة

  ؟)النزيل في المؤسسة
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   الدراسة  فرضيات3.1

  : إلى الفرضيات الصفرية اآلتيةالسؤال الثانيلإلجابة عن أسئلة الدراسة تم تحويل 

  

ات  في متوسـط   )≥0.05α(ت داللة إحصائية عند مستوى      ال توجد فروق ذا   : الفرضية األولى 

نزالء هذه المؤسسات    في الضفة الغربية من وجهة نظر        تقييم الرعاية المؤسسية اإليوائية   درجة  

  ).حكومية، غير حكومية(تبعا لمتغير تبعية المؤسسة

  

ت افي متوسـط   )≥0.05α(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          ال :الفرضية الثانية 

تقييم الرعاية المؤسسية اإليوائية في الضفة الغربية من وجهة نظر النزالء تبعا لمتغيـر              درجة  

  .عمر النزيل

  

ات في متوسـط   )≥0.05α(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          ال :الفرضية الثالثة 

بعا لمتغيـر   درجة تقييم الرعاية المؤسسية اإليوائية في الضفة الغربية من وجهة نظر النزالء ت            

  .سبب اإليداع

  

ات في متوسـط   )≥0.05α(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          ال :الفرضية الرابعة 

درجة تقييم الرعاية المؤسسية اإليوائية في الضفة الغربية من وجهة نظر النزالء تبعا لمتغيـر               

  .عليم مستوى الت

  

ات في متوسـط  )≥0.05α(ند مستوى   توجد فروق ذات داللة إحصائية ع       ال :الفرضية الخامسة 

تقييم الرعاية المؤسسية اإليوائية في الضفة الغربية من وجهة نظر النزالء تبعا لمتغيـر              درجة  

  ).جنوب الضفة ، وسط الضفة ، شمال الضفة(مكان المؤسسة 

  

ات في متوسـط   )≥0.05α(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        ال :الفرضية السادسة 

الرعاية المؤسسية اإليوائية في الضفة الغربية من وجهة نظر النزالء تبعا لمتغيـر             درجة تقييم   

  ).تفكك أسري  أيتام، مشردين،، معاقين، أحداث، لقطاء(مجال عمل المؤسسة

  

ات في متوسـط   )≥0.05α(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          ال :الفرضية السابعة 

ي الضفة الغربية من وجهة نظر النزالء تبعا لمتغيـر المـدة            تقييم الرعاية المؤسسية اإليوائية ف    

  .التي أمضاها النزيل في المؤسسة
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  أهداف الدراسة 14.

  

  :إلىهدفت هذه الدراسة 

 مستوى الخـدمات    حولمؤسسات الرعاية االجتماعية اإليوائية      نزالء   إدراكات التعرف إلى  .1

ة هذه الخدمات، ومدى إشـباعها      المقدمة لهم من مختلف النواحي، وذلك للوقوف على طبيع        

  .الحتياجاتهـم، والصعـوبات التي تعترضهم، للعمـل على مواجهتها

، وربما اقتراح   ؤسسات اإليوائية لتفاديه وتصحيحه     الوقوف على القصور في عمل هذه الم       .2

 .برامج جديدة تخدم تلك الفئة

 نـزالء والمؤسـسات،     تحديد العوامل التي لها تأثير في تقييم الرعاية المؤسسية من قبـل            .3

، عمر النزيـل، سـبب      )حكومية، غير حكومية  (تبعية هذه المؤسسات  : وتشمل تلك العوامل    

، مجـال عمـل     )جنـوب، وسـط، شـمال     (، مكـان المؤسـسة    علـيم   اإليداع، مستوى الت  

، المدة التي أمضاها النزيـل      )معاقين، أحداث، لقطاء أيتام، مشردين،تفكك أسري     (المؤسسة

 .في المؤسسة
 

   َأهمية الدراسة 5.1  

ن أهمية المؤسسات اإليوائية في المجتمع حيث أنها تكون بديلة عن األسرة في تنـشئة               متك

 في ظروف معينة وقد أثبتت الدراسات أنه يمكن للمؤسسة اإليوائية أن تقوم بدور هـام                األطفال

حمـد،  أ(في تنشئة الطفل إذا ما وفرت له مستوى رعاية مالئم ومن هذه الدراسـات دراسـة                 

عجز مؤسسات الرعاية الدائمة عن تلبية حاجات النزالء والوفـاء بمتطلبـاتهم            ويؤدي  ) 1986

يجعلهم عرضة لالضطرابات النفسية واالجتماعية، باإلضافة إلى أن تعقد الحيـاة وصـعوبتها             

البيئة البديلة         ض هؤالء المحرومين إلى مشكالت تعي     ُيعر ق نموهم وتكيفهم مع مجتمعهم؛ لذا فإن

فـضل  للمحرومين من الرعاية األسرية يجب أن تكون قريبة من جو األسرة األصلية، لتوفير أ             

  )1986أحمد،  (.المناخ لتنشئتهم االجتماعية

  : تنبع أهمية هذه الدراسة من الناحيتين النظرية والتطبيقية في النواحي التاليةوفي ضوء ما سبق

تقييم الرعاية المؤسسية في    تي تبحث في    األولى ال  -حسب علم الباحث  -تعتبر هذه الدراسة     .1

 .الضفة الغربية من وجهة نظر نزالء هذه المؤسسات

توفير البيانات والمعلومات الالزمة للجهات المختصة حكومية كانت أو غير حكوميـة فـي            .2

 .أنفسهمصورة عمل هذه المؤسسات وتقييمها من مصدر أساسي أال وهو النزالء 
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تبعيـة هـذه    دراسـة التعـرف إلـى دور متغيـرات          يتوقع من خـالل نتـائج هـذه ال         .3

، عمر النزيل، سبب اإليـداع، مـستوى التحـصيل، مكـان            )حكومية، خاصة (المؤسسات

 أيتـام،   ،  معاقين، أحـداث، لقطـاء    (، مجال عمل المؤسسة   )جنوب، وسط، شمال  (المؤسسة

ـ             )مشردين،تفكك أسري  ذه ، المدة التي أمضاها النزيل في المؤسسة، في تقيـيم النـزالء له

 .المؤسسات

  

   محددات الدراسة 6.1

  

  :الدراسة على المحددات التاليةهذه اقتصرت 

  . في الضفة الغربية العاملةأجريت هذه الدراسة في المؤسسات اإليوائية: محدد مكاني

  ).2007-2006 ( هو الفصل الثاني من العام الدراسي:محدد زماني

قيمين إقامـة دائمـة فـي دور ومؤسـسات          النزالء الم ى   عل الدارسةقتصر هذا   ت :محدد بشري 

  .) سنة18-12  ( المرحلة العمريةضمنالرعاية االجتماعية 

  .المفاهيم والمصطلحات الواردة في هذه الدراسة: محدد مفاهيمي

  . الدراسة من حيث صدقها وإجراءات تطبيقهاةأدا: محدد إجرائي
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  : مصطلحات الدراسة:7.1

  

 :تقييم الرعاية المؤسسية
مصطلح تقييم الرعاية المؤسسية عن مدى رضا نزالء دور ومؤسسات الرعاية االجتماعية ُيعبر 

وتتصف الرعاية المؤسسية في . اإليوائية عن الخدمات التي تُقدم لهم من قبل تلك الدور والمؤسسات

الوقت الحاضر بأنّها ليست فقط إيوائية، كما كان في السابق حينما كان المحرومون من الرعاية 

سرية يودعون في مالجئ تُقدم المأوى فقط، بل أصبحت تشتمل على أنواعٍ عديدة من الخدمات، األ

مثل الخدمات االجتماعية والصحية والثقافية والترفيهية، في محاولة إلشباع احتياجات النـزالء 

  )1995البحري، . (المتعددة، ولتعويضهم عما يفتقدونه نتيجة بعدهم عن أسرهم الطبيعية

 تقييم الرعاية المؤسسية إجرائيا بالدرجة التي سيتم الحصول عليها من المبحوثين من ويعرف

 المستخدمة في الدراسة والتي تقيس درجة تقييم الرعاية المؤسسية اإليوائية في فلسطين ستبانةاإل

  .  طبقا لمعيار التفسير المستخدم في الدراسة

نـزالء المؤسسات اإليوائية، وهم  : ذه الدراسةيقصد بالنزالء في ه :نزالء المؤسسات اإليوائية

، وتم إيداعهم  سنة 18- 12 من المرحلة العمرية منالطبيعيةاألفراد الذين ُحرموا من رعاية أسرهم 

في هذه المؤسسات لإلقامة الدائمة، سواء كانت تلك المؤسسات حكومية تابعة لوزارة الشؤون 

 :ية ومن أسباب اإليداع المعروفة في فلسطين ما يلي االجتماعية الفلسطينية، أو كانت غير حكوم

  .وفاة األب أو األم أو االثنين معاً-1

  .التفكك األسري من طالق أو انفصال، أو وجود مشكالت أسرية-2

مثل مرض الوالدين، أو عدم ي أسرته، وجود بعض الظروف التي تحول دون رعاية الطفل ف-3

  .القدرة االقتصادية على رعايته
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  الفصل الثاني 

_____________________________________________________  

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

   اإلطار النظري1.2
  

  : ةيمفهوم الرعاية المؤسس 1.1.2

  
 في الماضـي ال تـتم مـن خـالل           األطفالفي الغالبية العظمى من البلدان العربية كانت رعاية         

دها يعني وجود ظروف استثنائية صعبة، وكانـت األسـرة الممتـدة            مؤسسات رعاية، وكان وجو   

واألقارب من جانب كل من األم واألب تقوم برعاية الطفل اليتيم ويتضمن ذلـك اإلنفـاق علـى                  

الطفل، وفي حال فقد الطفل كال الوالدين فهناك إجراءات وترتيبات لوضـع الطفـل فـي أسـرة                  

الي كان األقارب يشكلون شبكة األمان التقليدية لـدعم         وبالت. األقارب المناسبة حسب  سنه وجنسه     

وكان اللجوء إلى مؤسسات الرعاية يكون في أضيق الحدود حيث          .  فاقدي الرعاية الوالدية   األطفال

رغم أنه في بعض الدول كان من يعثر على طفل له الحق            .  مجهولي النسب  األطفاليقتصر على   

مـع التغيـرات    . شيخ الحـارة أو مـسئول المنطقـة       في رعايته واحتضانه لو أراد بشرط تبليغ        

االجتماعية واالقتصادية والهجرة من الريف إلى المدن والحروب في عدد من الـدول أدت إلـى                

 األطفال المحرومين من األسرة وبرزت ضرورة تنظيم وتقنين التعامل مع           األطفالتزايد في أعداد    

ألسـرية ودور األقـارب يتـضاءل ويفقـد         األيتام ومن هم في حكمهم، وبدأت شبكة العالقات ا        

  ).Fernea.1996(فاعليته
  

التعاون والتكافل   أنماطاً مختلفة للرعاية االجتماعية المستندة إلى قيمالفلسطينيمجتمع العرف وقد 

 في مختلف الظـروف  ،المجتمع دلى روح التضامن والتآزر بين أفراوالعرف االجتماعي القائم ع

 واالجتماعية السريعة   ،االقتصاديةوت السياسية،   ونظراً للتغيرات والتحوال   .والمناسبات االجتماعية 

، ممـا   )2000( خاصة بعد انتفاضة األقصى عام        والتي شملت مختلف جوانب الحياة     ،ةوالمتالحق

الوسائل الالزمة لتحقيق الرعايـة االجتماعيـة   و  إعادة النظر في المسؤولياتالمجتمعأوجب على 

متطلبات الحياة وتأهيلهم لإلسهام فـي تحقيـق التنميـة      مساعدتهم لمواجهةألفراد المجتمع بغية

االجتماعية ألية سياسـة حكوميـة     تحقيق األهدافأنومن المعروف  .المعيشي وتحسين مستواهم

ــت حكوم    ــواء كان ــة، س ــسات الدول ــالل مؤس ــن خ ــق م ــا يتحق ــإنم ــة ةي  .أو أهلي
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 ،درويش ومسعود(إجرائياً ، عكس ذلك رصيداً فاعل لهذه المؤسساتوبالتالي كلما كان هناك دورٍ

2006.(  

  

 حيـث   في فلسفة الرعاية المؤسسية في المجتمعات الغربيـة       وعلى الرغم من التحول الذي حصل       

، وعلـى   من نتائج هذا التحول التوجه نحو الرعاية غير المؤسسية بدالً من الرعاية المؤسسية            كان  

ؤسسية تُعد خياراً مهماً في تقديم الرعاية للمحـرومين         ما زالت الرعاية الم    الرغم من هذا التحول   

من الرعاية األسرية، خاصة في المجتمعات العربية بصفة عامة  ومجتمعنا الفلـسطيني بـصفة               

  .خاصة

  

  بتقـديم  أن الرعاية االجتماعية المؤسسية تستند إلى مبـدأ أساسـي يتمثـل              )1977( مطر   ويؤكد

ية والترفيهية، في محاولة إلشـباع احتياجـات النــزالء          الخدمات االجتماعية والصحية والثقاف   

  .المتعددة، ولتعويضهم عما يفتقدونه نتيجة بعدهم عن أسرهم الطبيعية

  

 فاقدي الرعاية الوالدية لم تحظ بعد باالهتمام الكافي في معظم الدول وبقي             األطفالحيث أن قضية    

 المحرومين من الرعاية    األطفالتلفة من   الجهد المبذول في حدود العمل على استيعاب الفئات المخ        

الوالدية والتوسع في إنشاء مؤسسات رعاية وتقديم خدمات متنوعة لهـم، ووضـع التـشريعات               

وتؤكـد  . والقوانين التي تنظم عملية إيداعهم في المؤسسات أو في أنماط الرعاية البديلة المتوافرة            

الستخدام هذه المؤسـسات فـي الـدول        على ذلك إحدى الدراسات والتي تشير إلى انتشار واسع          

وفي المغرب يصل إلى    ) 43,096( في مؤسسات في لبنان إلى       األطفالالعربية، حيث يصل عدد     

وعلى الرغم من وجود قـوانين      . ، وهي أعداد هائلة   )2000-1999( طفل في الفترة  ) 25,317(

حدد المعايير التي تحكـم      إال أنها ال تحمل وال ت      األطفالوتشريعات والتي تهدف إلى حماية هؤالء       

  .(Ghosheh, 2001 )جودة الرعاية المقدمة

  

دور المؤسسات االجتماعية في تطوير القيم الثقافيـة فـي المنـاطق    ) Mindell ) 2003ويظهر

الحضرية من خالل الخدمات والبرامج المقدمة معتمدة على استراتيجة لبناء الموارد التـي تخـدم              

 وان نوعية   نة لتحسين نوعية الرعاية  تأثير الثقافة على المستفيدي        المنتفعين، وعمل برامج تدريبي   

بان الخدمة االجتماعيـة  ) Nader, 2003(الخدمات ترتبط بالمستوى الثقافي للمستفيدين، كما بين 

  . المهنيةايجب أن تتغلب على ما يتحدى دورها إذا كانت ستظل قائمة بالتزاماته
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ي تبذلها مؤسسات الدولة المختـصة       الجهود الت  بأنها "ةالمؤسسيالرعاية االجتماعية   تعريف  ويمكن  

فئة المحرومين من الرعاية األسرية، وهم صغار السن الذين فقدوا أسرهم، والـذين لهـم               رعاية  ل

 مـن  ، بما تـوفره لهـم  بهدف مد يد العون لهمأسر غير قادرة على رعايتهم لسبب من األسباب،    

، تخلصهم من عوامـل االنحـراف وظروفـه       ،  ة، وثقافي نيةرعاية اجتماعية ونفسية وصحية، ودي    

 المجتمـع   إلـى  للعـودة    مويؤهله،  بشكل يعود عليهم بالنفع والفائدة      أوقاتهموتمكنهم من استغالل    

 العادات التربويـة    وأدخلت ، تكون قد عدلت اتجاهاتهم    أن بعد   ، نافعين ومواطنين صالحين   أعضاء

  .)1983 الرحمن، عبد(السليمة محل العادات السيئة لديهم

  

 لفئـة المحـرومين مـن الرعايـة         دمقَ تُ الرعاية المؤسسية في فلسطين   ن  استنادا إلى ما سبق فإ    و

األسرية، وهم صغار السن الذين فقدوا أسرهم، والذين لهم أسر غير قادرة على رعايتهم لـسبب                

وتُقدم . شرف عليها من األسباب، من خالل مؤسسات إيوائية، تديرها السلطة الوطنية الفلسطينية وتُ          

الرعاية المؤسسية لألطفال وصغار السن الذين تبلغ أعمارهم فوق سن السادسة عشرة من الذكور              

، وتتبـع وزارة    بـدور ومؤسسات رعاية األحـداث    واإلناث من خالل مؤسسات منفصلة، تعرف       

اإليوائيـة  ، بدور األيتام والمؤسسات     ) سنة 12(ويلتحق صغار السن ما دون    . ن االجتماعية الشؤو

مـشتركة  رعاية  أما من هم دون سن السادسة فيتلقون الرعاية من خالل دور            . وبمسميات مختلفة 

  .الحضانةللذكور واإلناث، تعرف بدور 

  

األفراد الذين ُحرموا مـن رعايـة       : بنـزالء المؤسسات اإليوائية  الباحث  وفي هذه الدراسة يقصد     

، أو مؤسـسات التربيـة      يوائية األهلية المختلفـة   سسات اإل أسرهم األصلية، وتم إيداعهم في المؤ     

  :في فلسطين فى الحاالت التالية لشؤون االجتماعيةلالنموذجية، التابعة 

  .وفاة األب أو األم أو االثنين معاً .1

 .التفكك األسري من طالق أو انفصال، أو وجود مشكالت أسرية .2

مرض الوالدين، أو    ل دون رعاية الطفل في أسرته، مثل      وجود بعض الظروف التي تحو     .3

 .) Hekken & Keijzer  Schulze, 1996(عدم القدرة االقتصادية على رعايته

التعريفات تتباين حول من أن ) UNICEF & ISS )  2004كما ويمكن الرجوع إلى ما بينته 

من  الذين يعرفون على أنهم فاقدو الرعاية الوالدية، والتعريف الشامل لهذه الفئة األطفالالفئات من 

  : يرى أنهم الذين يحرمون من رعاية الوالدين واألسرة لألسباب التاليةاألطفال

 .من فقد أبويه أو أحدهما ألي سبب من األسباب •

 .من انفصل عن والديه بسبب الحروب أو الكوارث الطبيعية •

 .من يعيش في المؤسسات بما فيهم من تخلى عنه الوالدان •
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 .ائي أو إداريمن تم وضعه في مؤسسات نتيجة ألمر قض •

 .   الذين يصلون إلى دول كالجئين بدون مصاحبةاألطفال •

 ).خدم المنازل(من يعيش ويعمل لفترات طويلة بعيدا عن المنزل  •

 .من ينخرط  في النزاع المسلح •

  

 هذه الوظيفة االجتماعية والتربوية المهمة على       بأداء تقوم مؤسسات الرعاية اإليوائية      أنجل  أمن  و

 ال بد من سن التشريعات المختلفة وصياغة النظم المناسبة التي تـنمط مختلـف               ، كان  وجه أفضل

، ابتـداء مـن تـشخيص الحالـة     ة مواجهة هذه المشكلة االجتماعيـة   المراحل التي تمر بها عملي    

 قـادرين   كأفراد حياتهم االعتيادية في المجتمع      إلى، وانتهاء بإعادتهم    تحقي الرعاية االجتماعية لمس 

وقبـل   ).1990 اتحاد الجمعيات الخيرية في محافظة الخليل،      (واإلنتاجفي العمل   على المساهمة   

خصصة للمنتفعين من هذه المؤسسات يجدر بنـا        تالخوض في طبيعة هذه التشريعات والبرامج الم      

  :  نقدم عرضا ألشكال الرعاية االجتماعية المؤسسية ومكوناتها في فلسطينأن

  

ات الخيرية منذ بداية القرن الماضي بهـدف تقـديم العـون             العديد من المؤسسات والجمعي    نشأت

 والظروف التي مرت    األوضاع المحتاجين والذين تعرضوا لضائقة نتيجة       إلىوالمساعدة والرعاية   

 ، مقابل تلك الخدمات    رمزيةً خذ رسوماً أ ومنها من    ، ومجاناً بها المنطقة وكانت خدماتها تقدم طوعاً     

 الجمعيات والمؤسـسات، فظهـرت الجمعيـات والمؤسـسات          لتلك تاالختصاصاثم بدأت تظهر    

  . )1995الخطيب، (الخ  ..والتأهيل،  في التعليموأخرىالرعاية الصحية في المتخصصة 

  

 ومائـة   ألـف ) 1200 (ما يقـارب    ت والجمعيات الخيرية     عدد المؤسسا  بلغ )2007(وحتى عام   

رة الـشؤون   معطيـات وزا   حـسب    ، وذلـك   جنين حتى من رفح    يةفلسطيناألراضي ال جمعية في   

هـذا باإلضـافة    ،  كاة والمؤسسات والجمعيات الداعمة    لجان الز  إلى إضافة،  االجتماعية الفلسطينية 

،  مثـل الزراعـة، والـصحة      أخرى التابعة التحادات    أو الجمعيات والمؤسسات غير المسجلة      إلى

  .)2007وزارة الشؤون االجتماعية،  (والنقاباتالشركات، و، األنديةو

  

مدى رضا نزالء دور ومؤسسات التربيـة االجتماعيـة عـن           : بر تقييم الرعاية المؤسسية عن      ُيعو

وتتصف الرعاية المؤسـسية فـي الوقـت        . الخدمات التي تُقدم لهم من قبل تلك الدور والمؤسسات        

الحاضر بأنّها ليست فقط إيوائية، كما كان في السابق حينما كان المحرومون من الرعاية األسـرية                

ن في مالجئ تُقدم المأوى فقط، بل أصبحت تشتمل على أنواعٍ عديدة مـن الخـدمات، مثـل      يودعو

الخدمات االجتماعية والصحية والثقافية والترفيهية، في محاولة إلشباع احتياجات النـزالء المتعددة،           
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وقد حدث تحول في فلـسلة الرعايـة        . ولتعويضهم عما يفتقدونه نتيجة بعدهم عن أسرهم الطبيعية       

المؤسسية في المجتمعات الغربية، من نتائجه التوجه نحو الرعاية غير المؤسسية بدالً من الرعايـة               

 لكن ما زالت الرعاية المؤسسية تُعد خياراً مهماّ في تقديم الرعايـة  .(Moore, 1989)المؤسسية 

  .للمحرومين من الرعاية األسرية، خاصة في المجتمعات العربية

  

  :ات اإليوائية مواصفات المؤسس2.1.2

العديد من أن  التقرير العالمي بشأن العنف في) Save the Children) 2005  مؤسسة بينت

 بمؤسسات الرعاية على نمائهم وتطورهم األطفالاآلثار السلبية من إلحاق رصدت الدراسات 

لطويلة ويشمل ذلك تأخرات نمائية شديدة، وضعف في الصحة البدنية، واإلعاقة واألضرار النفسية ا

 لإلساءة واإلهمال األطفالالمدى وخاصة في المؤسسات المتردية األوضاع وتلك التي يتعرض فيها 

.  في المؤسسات ومراكز الرعاية خاصة مع غياب مفهوم حقوق الطفلاألطفالالتي قد يتعرض لها 

 انعزال أنها تزيد منعلى وقد رصدت المالحظات حول اآلثار السلبية لمؤسسات الرعاية الكبيرة 

 عن مجتمعهم وتحد من مشاركتهم حتى في مراحل شبابهم الحقا، وقد تعوق تطوير األطفال

وتتضاعف هذه . مهاراتهم االجتماعية وقدراتهم على خلق روابط وعالقات اجتماعية طويلة األمد

 .األطفالذلك أنها فترة حرجة في مرحلة نمو )  سنوات4- 3( األصغر سنا األطفالالمخاطر على 

ذا كان البد من االهتمام في توفير مؤسسات رعاية اجتماعية بديلة، تعمل على توفير جميع ل

  . االحتياجات الخاصة بتربية النزالء

  

ن تتـوافر فيهـا     أ و بد  خاصة، ال  ت لها مواصفا  اإليوائيةالجمعيات والمؤسسات   معروف أن   ومن ال 

 وطرق االستقبال   واإلدارةالتصميم   من حيث    حتى تستطيع أن تحقق أهدافها على أكمل وجه، خاصة        

 ، ذوي القـضايا االجتماعيـة     األطفـال  وخاصة   ،واالستيعاب والخدمات التي يجب أن تقدم  للنزالء       

  .ايير الدولية حسب المعاإليوائية تلك الجمعيات إلىبحاجة هم  والذين ،والمهمشين

  

  :  التصميم1.2.1.2

ـ  رها في المؤسسات اإليوائية، فال     من أبراز المواصفات الواجب تواف     ميعتبر التصمي  يكـون   أند  ب 

 ،)العامـة (صانع والشوارع الرئيسية     عن الم   بعيداً ، مشرف ومرتفع  ، في مكان صحي   اإليوائيالقسم  

 ، مـن المـدارس    اًقريبوفي الوقت نفسه يجب أن يكون        ، السكنية المكتظة  واإلحياء،  ومراكز المدن 

 وحريـة   ، والسالمة العامة  ،واآلمان ،األمنكبر قدر من    أ ن تتوفر في المنطقة   أ، و عليميةوالمراكز الت 

 ذوي قـضايا لهـا      بإيواء كون الموضوع يتعلق     ، الوضع الخاص والعام   تالءم والبيئة التي    ،األجواء

 أن، كمـا يجـب   ةوترفيهي وتأهيلية ،تربوية، وتعلميه، و بيئة تعليميةإيجاد إلى ويحتاج ،طابع خاص 
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معطيـات  ال و ، لجميع المتطلبات   شامالً ، ويجب أن يكون   اة الكريمة تتوفر في السكن كل عناصر الحي     

، ويراعى فيـه الوضـع النفـسي        سري لعائلة ميسورة متوسطة الحال    أالواجب توفرها في أي جو      

  ).1988غباري وعطية و رمضان وصالح، (واإلنساني
  

  :النوممكان  2.2.1.2

ف بـين   ي تكي إلحداث والدفء النفسي     يلبي مكان النوم قدر المستطاع الخصوصية والراحة       أنيجب  

  : التاليةاإلمكانياتالنزالء والمقيمين والمشرفين في القسم بحيث تتوفر 

 أو األحـوال  اثني عشر في كل      إلىأن ال يزيد عدد النزالء في كل غرفة عن عشرة نزالء             -1

  .الغرفةحسب حجم 

، وال  صي جداً  بشكل شخ  وسادةو) األغطية(يتمتع  كل نزيل بسرير وفرشة ومجموعة من          -2

. واألعياد الرسمية  وجوده في السكن وحتى في العطل        أثناء آخر نزيل   ألييجوز استعمالها   

 .ره بعد غسلها بطريقة صحية وسليمة لغيإعطاؤهاويمكن 

 يـشترك    أن، ويمكن   أسنان، صابون وليفة حمام   ، فرشاة   أن يمتلك كل نزيل منشفة، بشكير      -3

 يأخـذها  أو هذه الحاجات بعد خروج النزيل       تالفإ، ويتم    من نزيل في معجون واحد     أكثر

 .إعطائها لغيره تحت أي ظرف، وال يجوز معه

 تكون تحت السيطرة في حـال ضـياع         أن، ويفضل   أن يتوفر لكل نزيل خزانة خاصة به       -4

 .قبة حتى ال تستعمل بشكل غير الئقالمفتاح وتحت المرا

ومكـان  ) مرحـاض (حمـام   وأماكن لالستحمام بحيث يكـون      توفير الحمامات والمغاسل     -5

 .مغسلة لكل خمسة نزالءوحنفية و) دوش (للالغتسا

 .للطوارئ والحاالت االستثنائية يكون للقسم مدخل عام ومدخل خاص ومخرج أن -6

 .)1980الكردي، (تدفئة والتهوية الجيدة والمناسبة يتمتع بالأن -7

  

  :قسم الخدمات ويشمل ما يلي 3.2.1.2

ن أ، و إليه بحرية ويسر وبساطة   سهل الوصول    ي أرضية أماكن يكون في    أنيفضل  : المطبخ -1

، نظـرا لخطـورة     األخـرى  وغير محصور بين المرافـق       ، العلوية األماكنال يكون في    

 إذ،  إعداد الوجبات  ما يدخل ضمن     أو ، السوالر أو  ،االستعمال خاصة الحرائق بسبب الغاز    

 كفـؤة    بأيـدي ويجب توفير ثالث وجبات يوميا تحتوي جميع العناصر الغذائية الضرورية           

  .لذلك
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، سـهلة   وأحجـامهم  وتهوية جيدة وتناسب قدرات النزالء       إضاءة تكون ذات    :قاعة الطعام  -2

أو مكـان تقـديم     ، قريبة من المطبخ     ثاثها بيسر واالنتفاع الجيد بأ    إليهااالستعمال والوصول   

 أو أخطـار، ، يتوفر بالقرب منها مغاسل وتوابع صحية كافية للنزالء بعيدة عن أي             الطعام

 األمـن،  عناصـر    أثاثهـا  يتوفر في    أن ويجب   ،مرافق قد توثر في تقديم الخدمة المطلوبة      

جعفـر،  ( والحـاالت الـصعبة    للطـوارئ  وتكون ذات مخارج     ، والسالمة العامة  واآلمان،

1990(.  

  

وتسطع عليه أشـعة     منطقة تهوية يكون المكان المخصص للغسيل قريبا من       : غرفة الغسيل  -3

، وتوفير الطاقة من    س في عملية تجفيف وتهوية المالبس     لهواء والشم  لالستفادة من ا   سشمال

ن أو). والمكوي، وتوفير الجهد والوقت    ،النشافةو،  كالعصارة(ألكثر من وسيلة  اثر التشغيل   

، وذلك  ، وعدم الرغبة في إنهاء العمل      والتبرم ، بعيدة عن التذمر   إنسانيةيتم الغسيل بطريقة    

 ، مـع   المالبس ووضع كل ما يناسب لوحـده        يجب فرز  ، بل هب ودب  بما   ةالماكينبحشو  

، ووضع الكمية المناسبة من مواد التنظيف لكل نـوع مـن      مراعاة الماء والحرارة المناسبة   

 أو خياطـة    ةماكين توفر   أن الخياطة يجب    أما،   والتوقيت الكافي لكل عملية غسيل     المالبس

 أمدها وإطالة،  نزالء من المالبس  بات ومقدرات ال  ، وذلك حفاظا على  مكتس     أكثر لتلك الغاية  

 امتهـان   أو، وعدم المساس بشخـصيته      وإنسانية النزيل واستعمالها كي تحافظ على كرامة      

ن تتم عملية الخياطة    أ و .اإلنسانية وتفهم خصوصيات النزيل   لروحه ويجب مراعاة المشاعر     

 .كين الخدمة في ذلبشكل جميل ومتقن قدر المستطاع وحبذا  لو توفر مكوى لتحس

  ).1977مطر، (        

  

  المخيطة نظـراً   أو المغسلة   إلى ال يصل النزالء     أننه يجب   أ يرى الباحث    ما تقدم   وفي ضوء   

 المالبس بعد الغسيل والخياطة     إرسال، وعلى القائمين    لخطورة المكان، ولعدم العبث في المكان     

  .واحتراما لذات النزيل وتيسيرا له مكان السكن تقديرا إلىوالكي 

  

، والمقصود  اص بالمطالعة الداخلية والخارجية   يجب توفر مكان خ   : مكان المطالعة والمكتبة   -4

 والتحضير  ، المفروضة من المعلمين   أو ،الداخلية أي الواجبات المدرسية المطلوبة    بالمطالعة  

الخاص بكل  حانات ومراجعة الدروس، ومذكراتها التي تدرس حسب المنهاج التعليمي          لالمت

 المكتبات لمطالعة الكتب الثقافيـة      إلى المطالعة الخارجية فهي الذهاب      وأما ،   إيوائيةجمعية  

، كذلك يجب توفير    أو أي شيء يرغب النزيل في قراءته       القصص   أوالخارجية عن المنهاج    

  .)1995احمد، ( وصالة رياضية  تمكان لالنترن
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 بحيث  ،لبارد بشكل دائم   وا ،ماء الساخن الب المجال للتمتع    لنزيليتاح ل  أن: النظافة الشخصية  -5

بو وليفـة،    الـشام  أو، وان يقدم له الصابون      األقل على   أسبوعيايتاح له االستحمام مرتين     

ام سـريع بـين      حم ألخذ توفير الماء الساخن،     إلى وغيار لكافة مالبسه الشخصية، إضافة    

اخ  االتـس  أو،  التبول الالإرادي، االحتالم، العرق نتيجة اللعـب      (الفترات ولظروف خاصة    

  .لكرامة والحرية الشخصية لكل نزيل، ويجب مراعاة اوأي حاالت خاصة) المفاجئ

  

 عـن تنـاول      بعيـداً  األدويةتكون عبارة عن غرفة يتوفر فيها مكان لحفظ         : عيادة صحية  -6

 فيها سرير وبعـض اللـوازم لتكـون         ،ات خصوصية معينة يداوم فيها ممرض      ذ ،األطفال

 إلـى  النزيل   بإرسال إما ،، لحين التصرف  عبةأو ص لحاالت مرضية معدية    ) حجر صحي (

 طبيب مسؤول عـن الوضـع الـصحي سـهل           إشرافتكون تحت   و .المستشفى أوالبيت  

  ).1977مطر، ( السكن بيسرإلى يحضر الطبيب أن أو إليهالوصول 

  

  :اإلدارة 4.2.1.2

وعلـم الـنفس     فـي االدارة     ث يكون ذا دراية   ي بح اإليوائية  األقسام إلدارةيجب توفر كادر مؤهل      

 ، وحـب العمـل    ، كالـصبر  إنـسانية،  ويتمتع بمواصفات    ، والتربية ،الخدمة االجتماعية  و ،االجتماع

يؤخذ العمل وظيفيـا     ن ال أو،  العطاء و ، والحلم ، والمودة ، والحب ،والرغبة في تقديم الخدمة والتفاني    

مجرد ساعات يقضيها   جل الحياة الكريمة وليس     أن تكون الوظيفة والمال هي من       أ و األولىبالدرجة  

جل العمل الجاد لتقديم الخدمـة المطلوبـة        أ تكون ذاتية ومن     أن، بل يجب    أو بدافع خارجي  مرغما  

   -: على اإليوائيةتقوم االدارة الناجحة في الجمعيات والنزالء، والتي يحتاجها 

   .توفر قيادة سليمة •

  . في المؤسسة وخارجهااإلنسانيةاالهتمام بالعالقات  •

 .)1999الخطيب، ( الجمعيةإلدارةوضع خطط  •

وقد سنت عدد من الدول الصناعية قوانين تلزم العاملين في المؤسسات اإليوائية بالحـصول علـى                

  .(Utting, 1997) االجتماعيةتأهيل مناسب في الخدمة 

  

  :االستقبال واالستيعاب في المؤسسات اإليوائية 5.2.1.2

 ومـدى   ، والنصح ، بعد تقديم االستشارة   اإليوائيةسسة  يوجد طرق عديدة الستيعاب النزالء في المؤ      

  : وذلك عن طريق البحث والدراسة ومن هذه الطرق، والمؤسسة،المالئمة للنزيل
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 بكتابة تقريره   األخصائييقوم  األوراق الثبوتية الالزمة، و    حيث يتم تقديم     : االجتماعي ألخصائيا .1

ى الحاجة   ومد اإليوائية،لنزيل للمؤسسة    ومناسبة ا  ، ووجود متسع  األوراق، صحة   ه في يثبتالذي  

 .)2007العناتي وغنيم، ( الرعاية االجتماعيةإلى

 االجتماعية والحاالت االجتماعية    لألوضاع المدركين   أكثروهي من    :دوائر الشؤون االجتماعية   .2

 ومعلومات وافيـة فـي كـل        ، تتمتع بقدرة متخصصة   ألنها ،التي تحتاج إلى الرعاية المؤسسية    

 فـي   ، رعاية اجتماعيـة   إلى القضية االجتماعية بحاجة     من أن  التأكد وذلك بعد    ،نطقةمو ،دائرة

وزارة الشؤون االجتماعيـة،    ( وقناعة الدائرة بالمؤسسة المناسبة لتلك الحالة      اإليوائية،المؤسسة  

2007.( 

 تعمل في   أوويقصد بالجمعيات الخيرية الجمعيات التي تقدم خدمات مشابهة          :الجمعيات الخيرية  .3

 وذلـك  اإليوائيـة،  المؤسسة   إلى النزيل   إلدخال الحاجة   إثبات وبإمكانها واألسرة ةبرامج الطفول 

 . والمناسب للنزيلاألمثللقدرة هذه الجمعيات على تفهم الوضع االجتماعي 

 أو  إيوائيـة، تكون هذه الشخصيات ذات عالقة بمؤسسات        :شخصيات تعمل في ميدان الخدمات     .4

 ولها اطالع على الوضع االجتماعي في منطقـه         ،الخدمة االجتماعية  ميدان   أو ،جمعيات خيرية 

وزارة الشؤون  (الخ.. الداخليةو،  واألمن،  ثل المحافظة  ولها ارتباط بالخدمة االجتماعية م     ،معينه

 ).2007االجتماعية، 

رعايـة  ل األسـرة  أهليـة  عدم   إثباتوذلك بعد دراسة قانونية يتم       :يةالمحاكم الشرعية والمدن   .5

ـ  أو المضطرب والغير قادر     األسري عن الجو    األطفال إبعاد وضرورة   لاألطفا ر مؤهـل    الغي

 -: مثل األطفالعلى رعاية 

  .المفاجئ أوالطالق االضطراري   -  أ

  . على المخدراتاإلدمان -  ب

  .الجريمة والسجن -  ت

  .األهليةثبوت عدم  -  ث
  

  :لتي تستقبلها المؤسسات اإليوائيةالحاالت ا  6.2.1.2

  .حدهما اأو األبوينموت . 1

   .الطالق. 2

  .الفقر. 3

   .األسريالتفكك . 4

  .المتكافئالزواج الغير . 5

   . الذين يصدر بحقهم حكم قضائياألبناء. 6

  .)1995احمد، (أطفال في ضائقة. 7
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  :كيفية إدخال النزالء للمؤسسة اإليوائية 7.2.1.2

  

 اإليوائيـة، عن الجمعية    الثبوتية الالزمة للنزيل وتكون هناك جلسة للحديث معه          األوراقيتم استالم   

لتهدئـة مـن    ل ، االجتماعية واألخصائية ، وتسليمه للمربية  ،وتشجيعه على تقبل فكرة دخوله للجمعية     

ثم يتم تعريف النزيل بجغرافية الجمعيـة       حول مصلحته ومنفعته من المؤسسة،      روعه والحديث معه    

وأمـاكن التغـسيل     ،ومـراحيض ،  الحمـام ( قضاء الحاجـة   وأماكن ، والدروس ، اللعب أماكنمن  

ولـوازم   ،حراماتـه و ،سريره( حفظ الحاجات الخاصة   وأماكن ، وخزانته ، ثم مكان النوم   ،)الخ......

 ، النـشاط  أو ، الدراسة وأماكن ،قاعة التلفزيون و األلعاب،قاعة  وكذلك تعريفه على    ،  )النوم األخرى 

  .المرافق العامة للجمعيةو

  

 أنـيس  يكون   ، لمدة زمنية محددة   ،لجمعية المقيمين لمرافقته  بعد ذلك يتم تعيين نزيل قديم من نزالء ا        

وتتم مراقبته لفترة زمنية محـددة      للجمعية،   الذين احضروه    األشخاص أو األهل،وحدته حين وداع    

 والمـسؤوليات  األنـشطة  الجديدة ليصبح قادرا علـى ممارسـة   األجواءلمساعدته على التكيف في  

 ثـم   ،)اإليوائيةالجمعية  ( في سبيل دمجه في مجتمعه الجديد     ت  المطلوبة منه والتخلص من أي معيقا     

وفي النهاية يـتم     إليه بيسر وسالم،    لتقبل الوضع المطلوب الوصول     ،   وعقليا ، وجسديا ، نفسيا إراحته

 مـن حيـث     ، ويفترض أن يصبح دور التكيف لهذا النزيل من شغل الموظفين المختصين           ،استيعابه

  .)1977مطر، (، وترفيهيا وصحيا، المناسبة تربويااألجواء وتوفير ،تقديم الخدمة المناسبة

  

أن هناك حاالت تحتاج إلى عالج من       وقبل استيعاب المريض داخل المؤسسة ال بد من اإلشارة إلى           

 خصوصا وأن بعضها ال     ، والمراهقين ،قبل أطباء متخصصين في معالجة األمراض النفسية لألطفال       

 Post-Traumatic Stress (PTSD) (: فسية الالحقة لإلصابةيحتمل التأخير مثل االضطرابات الن

Disorder(،                 وذلك بسبب فظاعة ما قد يمكن أن يكونوا قد تعرضوا له قبل قدومهم إلى المؤسـسة

 ومنـذ   ، أو بسب اإلساءات الجنسية التي غالبا ما يتعرضون لها داخل المؤسسة اإليوائيـة             ،اإليوائية

وباإلضافة إلى غيرها من المـشكالت األخـرى   ، ) Carrion at el, 2002(األيام األولى لقدومهم 

 فـي   Fixationالثبـات    و Regressionالموجودة في المؤسسة اإليوائية كالنكوص أو االرتـداد         

 النزالء و التي قد تتطور إلى درجة خطيرة مـن           األطفالعمليات التعثر للنمو الجنسي عند عدد من        

    ).& Vandeven, 2005   sapp( الفصام الحقا

  



 19

  :الخدمات التي تقدمها المؤسسات اإليوائية  8.2.1.2

  

 ،جميع العناصر المطلوبة للنمو   على   تحتوي   ،توفير ثالث وجبات رئيسية كاملة    : خدمات الطعام . 1

ن تتخلل وجبة واحـدة  وأ،  ياج الالزم لكل العناصر الغذائية     تلبي االحت  ، صحي إشراف تحت   ،والحياة

أو  حلـوى    أو عبارة عن حبة فاكهة      ، وحبذا لو تكون في ساعات الظهيرة      ،بات بين الوج  األقلعلى  

  . مرطبات

  

 بعيـدا عـن تنـاول       األدويـة، توفير غرفة للتمريض عبارة عن عيادة لحفظ        : خدمات الصحة . 2

  .أو المسؤولة مباشر من الممرضة إشراف وتحت ،األطفال

  

 ، الرسـمية الرياضـية    األحذيـة  مثـل    ، وشـتاء  ،توفير مالبس مناسبة صيفا   : خدمات المالبس . 3

 ثم توفير مالبس خاصة بالنـشاط       ، وغير الجلدية  ، والمعاطف الجلدية  ، والمالبس الداخلية  ،والجرابين

 أي نشاط رسـمي     أو ، وصناعة ، ومالبس رسمية للنشاط الرسمي من تعليم      ،في ساعات بعد الظهر   

  .آخر

  

 ، حاجـات خاصـة    أليفي باالحتياج   ي) مصروف شخصي (توفير مبلغ من المال   : أخرىخدمات  . 4

اإليوائية في حاالت الضرورة،     مواصالت من وإلى الجمعية      أو ،)الكنتين( الشراء من الكافتيريا     مثل

لنـزالء فـي     أي وسيلة اتصال الستعمال ا     أوتزويد الجمعية بهاتف عمومي مع كرت هاتف        وكذلك  

 مـن لهـم     أو ، وذويـه  أهله، برفقة   إال خارج الجمعية    إلى النزيل   إرسالعدم  ، و  حاالت الضرورة 

 إليـه،  اإلحسان وذلك بهدف    ،)اً كان   أي (اآلخرين وعدم السماح له بالخروج مع       ،اتصال عائلي معه  

 أو ويجب تقديم الخدمة     ، مشاحنات مستقبلية هو في غنى عنها الحقا       أي عن   وإبعاده ، المبيت عنده  أو

  .ضورهمإشراف المتخصصين، أو بح وتحت ،المساعدة في الجمعية

  

 إخـالء  أو ، شـهادة  أو ،النزالء الذين يمكنهم الخروج لوحدهم دون رقابة يجب تـوفير تـصريح           و

 يكـون   أن خارج الجمعية يجـب      أنشطة إقامةفي حال   سؤولية موقعة من اقرب شخص للنزيل، و      م

  .، والجمعية في ذلك النشاط والشؤون االجتماعيةاألهل، مثل ،هناك ترتيب تام بين من لهم عالقة

  

  :واألنشطةالبرامج  9.2.1.2

   تنقسم البرامج واألنشطة إلى ثالثة أقسام رئيسية على النحو التالي
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  : البرامج التعليمية  1.9.2.1.2

 وقدراتهم  ، مدارس تناسب وضعهم االجتماعي    إلى بإرسالهم تعليمية للنزالء وذلك     أجواءيجب توفير   

 واألخـصائي يكـون المـدير     و ،حيطهم السكني  ويفضل وجود قسم دراسي في م      ، والجسدية ،العقلية

 وذلـك عـن طريـق       ، والنـزالء  ، وبين الجمعية  ،االجتماعي حلقة وصل بين المدرسين والمدرسة     

 وكتابـة التقـارير     ، التعليمي لكل نزيل   األداءالزيارات للمدارس والصفوف الدراسية لمتابعة وتقييم       

 نقـاط الـضعف      لمالحظة أيضا ،عليم للنزالء  ودراسة وتقديم الحلول الكفيلة برفع مستوى الت       ،بذلك

  . نقاط القوة وتعزيزهانها ولمالحظة م طرق للتخفيفوإيجاد

  

  

  :التأهيليةالبرامج الصناعية  2.9.2.1.2

 األخـصائي فتكـون عـن طريـق       ) تعليم حرفة ( نزيل بمدرسة صناعية     يلتحق ال  أن كان البد    إذا

 أن الذي عليه    ، دوائر الشؤون االجتماعية   أو األهل،سواء كان   األمر   أوليبالتعاون مع   و ،االجتماعي

 حقه الكامل فـي     يأخذ اوال بحيث    ، المرحلة الدراسية  إلى النزيل   إلعادةيستفيد من جميع المحاوالت     

 ال  أن على   ،، وبعد ذلك يبحث على رغبة النزيل الحقيقية في التعليم الصناعي          األكاديمي تعلمه   إتمام

 أو االستعداد في    ، ولديه الرغبة  ، مرحلة من االقتناع التام    إلىمن وصل    إاليقبل في القسم الصناعي     

 ، واجتماعيـا  ، ومستعدا نفسيا  ، متمكنا ، سوق العمل  إلى وتؤهله   ،تعلم صنعة تحميه من عثرات الزمن     

  .  التي تعتريه أو تقف عائقا أمامه للصنعة واالستعداد لمواجهة كل الصعوبات، وعقليا،وبدنيا

  

يتمتع القسم الصناعي بكفاءات كافية لتأهيل وتدريب وتعليم حرفـة صـناعية وان              أنمن هنا يجب    

يكون شامال لكل وسائل األمان والسالمة العامة والخاصة داخل الورش والمصانع المخصصة لذلك             

يكون التعليم الصناعي مناسبا الحتياجـات      النزالء، و مراعاة للوضع الخاص لتلك الفئة من       و ،التعليم

 أنويفـضل   ، واقتصاديا،    ومحليا ، ومطلوبة اجتماعيا  ، ومرغوبة ، وطاقات العمل  ،مجتمعوقدرات ال 

 مال مجهد يشكل    رأس إلىتكون الحرفة سهلة وقابلة للتطوير والتقدم وذات كلفة منخفضة وال تحتاج            

  ).2002الحارثي، (عقبة أمام المتعلمين مما يسبب النفور وضياع الوقت والجهد 

  

  :نشطة الترفيهية برامج األ 3.9.2.1.2

يتضمن و ، قريب من أماكن األنشطة للنزالء      يجب أن يكون   السكن الداخلي أن   ) 1998(يرى فهمي   

يبتعـد  و ،عة والمت ،حدث حافز لدى النزالء في االستمرار     ُيو،   كافة النواحي الجسمية والعقلية    النشاط

هادف من النواحي التربوية    النشاط ال  حيث أن    .ضيق الوقت و ،)الضجر (لوالملالنشاط عن اإلكراه    

 والقائمين علـى    ، للجمعية واحتراماً  ويجد والءً  ،والتعليمية يخلق جو من األلفة والمحبة بين النزالء       
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لغايات التي من اجلها     وا ، والقائمين القدرة على تأدية المتطلبات     ، وتغرس في نفوس النزالء    ،النشاط

متع به النشاط واالنتقال من نشاط إلى آخر بيـسر          تالتنوع والتجديد واإلبداع صفات ي    كان النشاط، و  

  . )2.2(ويمكن توضيح ذلك من خالل الجدول وسهولة ودون عناء 

         

  :المعيقات التي تواجه العمل في المؤسسات اإليوائية 10.2.1.2

  :المحليالمجتمع  1.10.2.1.2

 اإليوائيـة المؤسسات  المجتمع المحلي عن أوساط في هر من حين آلخر حالة من عدم الرضا  تظ

 اإليوائيةوجود تلك المؤسسات يجعل من العمل في المؤسسات         و األحيان،وعدم التقبل في بعض     

 المجتمع المحلي ينعت القـائمين علـى تلـك          أن فنجد   ، بسبب سوء الفهم   ،صعبا بعض الشيء  

ـ    أهمية البعض من المجتمع المحلي يدرك       أن إال ،الجمعيات بنعوت كثيرة    ،سات مثل تلك المؤس

 لدى فئات مـن     اإليوائية، مع تنامي الوعي بالجمعيات      ، المساعدة أو ،ويقدم ما يمكن من الخدمة    

 إال  األخرى،  وغيرها من المساعدات   ، وسعي البعض في تقديم مساعدات عينية      ،المجتمع المحلي 

مطـر،  ( تلك المؤسسات  إلى البعض من المجتمع المحلي ال يزال ينظر بريبة وحذر شديدين            أن

1977.(  

  

  : النزالءأهل 2.10.21.2

ن هذه المؤسسات عليها التزامات وواجبـات       أ ب اإليوائية نزالء الجمعيات    أهليتصور الكثير من    

 ، المتكـررة  اإلزعاجـات  إلـى  إضافة،  أهل النزالء قد تتجاوز الحدود     طموحات   أن ثم   ،كثيرة

آداء ا نتيجة لتقـصير فـي        اتجاه النزالء والذي يثير سخط     ، واجبهم تأدية العاملين على    وإعاقة

 معلومـات غيـر     وإعطاء ، النزالء في شؤون العمل    أهل، كذلك التدخالت المتزايدة من      الخدمة

، وانتظـار   ةوإبداء عدم الحس بالمسؤولي   تزايد التذمر   و،   عن النزيل   غير واضحة  أو ،صحيحة

عـدم تفهـم    و،  ين معه  الوضع الخاص بالنزيل والعامل    إساءة عامال في    األخطاء، كل ذلك يكون   

 ، يجعل شرخا واضحا في تقـديم الخدمـة        اإليوائية، المتوفرة في المؤسسة     واإلمكانياتالقدرات  

 والعاملين في الجمعيـة  ، النزيلأهلعدم التعاون بين و، النزالء في االنتفاع بتلك الخدمةومقدرة  

تعـاون فـي   محدوديـة ال و وعدم وصول الخدمة للنزيل، األداء تناقص في إلى يؤدي   اإليوائية،

 يعيق  أحيانا حتى النسيان    أو اإلهمال، أو بسبب االنشغال    ، والمؤسسة األهل،بعض الحاالت بين    

  .)1988غباري وعطية و رمضان وصالح، (تقديم الخدمة

  



 22

  :االجتماعيةالشؤون  3.10.2.1.2
 

 في دوائر    في الكثير من المرشدين االجتماعين     اإليوائيةرغم الصداقة الحميمة التي تربط المؤسسات       

 المؤسسات  إلى بعض المرشدين في دوائر الشؤون االجتماعية ينظرون         أن إال ،الشؤون االجتماعية 

لعمـل  حتياجات ا ة ال  تلبي أنها تحت تصرفهم والبعض يرى      نهاأو ، جزء من عملهم   أنها على   اإليوائية

، )رافيـة للـدائرة   حسب المنطقة الجغ  (  تخضع لدوائرهم فقط     أو أنها ،  وليس عالقة تبادلية تشاورية   

جتماعية ليس  ن الشؤون اال  إ و ، عليها يقع عاتق تبعيات النزالء     اإليوائية المؤسسة   أنوهناك من يرى    

 ودوائـر   اإليوائيـة عدم وجود حلقة اتصال جيدة بين الجمعيـة         وتجاه النزيل،   عليها أي التزامات    

 المؤسسة بشكل عام    أوء   الخالف حول مسائل تخص النزال     أوالشؤون االجتماعية في حاالت النزاع      

   .أحيانا

  

  :اإليوائية  الموظفون في المؤسسة  4.10.2.1.2

 أو مجرد عمل مقابل راتب معين سواء كثر         اإليوائية العمل في المؤسسة       يأخذونبعض الموظفون   

 وليس لديه الرغبة في     ، من رعاية للنزالء   اإليوائية والبعض ليس له قناعة بما تقوم به المؤسسة          ،قل

، والـبعض   أناس معينون فقط   يعني   األمر وكان   ، التحسين لنوع الخدمة المقدمة لهؤالء     أو ،تطويرال

 وان عمله لمجرد وجود شاغر له لحـين         ،ليس لديه أي رغبة في التعرف على ما تقوم به المؤسسة          

  . حاالوأحسن منفعة أكثر آخر عمل إيجاد

  

 اإليوائيـة،  ومركزه فـي المؤسـسة   ه،ع حسب موقأووالبعض من الموظفين يعمل حسب االستفادة       

 ، والحالل ، والحرام ،والبعض يعمل لمجرد الشفقة والرحمة    . ضيه مصلحة النزيل  وليس حسب ما تقت   

 ، تحـسين الخدمـة الن الـشفقة       أو واإلنتاجورغم أهمية ذلك لكنه ليس كافيا لرفع مستوى الخدمة          

 ولوضع النـزالء    اإليوائية،المؤسسة   عقول مدركة لوضع     إلى بحاجة   ، والحرام ، والحالل ،والرحمة

  ).1977مطر، (وحاجاتهم للخدمة المطلوبة تقديمها
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  السابقة تالدراسا1.2

  

من خالل االطالع على األدبيات التي اهتمت في مجال الرعاية المؤسسية اإليوائية لـوحظ أن               

اسـة  الموضوع جديد الطرح في المجتمع الفلسطيني، وقد تبين للباحـث عـدم وجـود أي در               

فلسطينية حاولت البحث في  موضوع المؤسسات اإليوائية، ولعل ذلك هو الذي أدى إلـى قلـة                 

والتي األدبيات التي تناولت هذا الموضوع، والدراسات التي تناولت موضوع الرعاية المؤسسية            

تم الحصول عليها بعد مراجعة األدب التربوي عن طريق المراجع، والدوريات المتخصـصة،             

عنوان الدراسات العربية، والدراسـات      ورسائل الماجستير قام الباحث بتفنيدها تحت        والمجالت،

   :على النحو التاليمن األحدث إلى األقدم األجنبية، حيث قام الباحث بعرض الدراسات 

  
  :الدراسات العربية 1.2.2

  

 العنـاتي  (المؤسسات اإليوائية كانت دراسة   من الدراسات العربية الحديثة التي اهتمت بموضوع        

هدفت هذه الدراسة إلى قياس مدى تطبيق مؤسسات العون االجتمـاعي           حيث   )2007وغنيـم،

التطوعية في لواء عين الباشا في األردن لمعايير إدارة الجودة الشاملة ومن ثم قياس فاعلية تلك                

ث ولتحقيق أهداف هذه الدراسة فقد اعتمد أسلوب المسح حي        . المؤسسات في ضوء تلك المعايير    

تم جمع بيانات هذه الدراسة ميدانياً باستخدام أسلوب المالحظة والمقابلة الشخصية المتعمقة مـع              

مركز أيتام  /جمعية المركز اإلسالمي  (أعضاء الهيئة اإلدارية وبعض العاملين من الموظفين في         

، ولجنة زكاة وصـدقات     ) موظف 18(، ولجنة زكاة وصدقات مخيم البقعة       ) موظف 33(البقعـة

  :وتوصلت الدراسة إلى)).  موظفين8( الباشا عين

 .عدم وجود خطط سنوية لدى مؤسسات العون االجتماعي التطوعية في لواء عين الباشا .1

 . وعدم وجود رقابة جودة لدى مؤسسات الدراسةاألداءوجود رقابة روتينية على  .2

 .ضعف التنسيق بين مؤسسات العون االجتماعي التطوعية في منطقة الدراسة .3

 وجود أنظمة إدارية محددة وواضحة المعالم لدى مؤسسات العون االجتماعي التطوعية            عدم .4

 .في منطقة الدراسة

حيـث لـم    . ضعف فاعلية مؤسـسات الدراسـة مـن منظـور إدارة الجـودة الـشاملة               .5

 %).46.6(تتجاوز

 .تفاوت نسب تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة لمؤسسات الدراسة مجتمعة .6



 24

 أهداف هذه الدراسة قريبة من الدراسة الحالية خاصة فيما يتعلق بمجال البحث في            ويمكن القول أن    

 حيث بينت نتـائج  .كفاية إدارة المؤسسة وطاقمهاتبعا لمجال درجة تقييم الرعاية المؤسسية اإليوائية   

 . وعدم وجود رقابة جودة لدى مؤسسات الدراسةاألداءهذه الدراسة وجود رقابة روتينية على 

  

فقد أجرى دراسة بعنوان اثر إلحاق الجانحين باإلصالحيات علـى مـستوى            ) 2004(لخليوي  أما ا 

تحصيلهم التعليمي، حيث هدفت الدراسة إلى معرفة الفروق في مستوى تحصيل األحداث قبل وبعد              

دخول اإلصالحية، ومعرفة العالقة بين الخلفية األسرية وتحصيل األحـداث بعـد الخـروج مـن                

اهات المرشدين الطالبيين داخل هذه اإلصالحية نحو تحسن األحداث سلوكيا فـي            اإلصالحية، واتج 

الصف بعد خروجهم من اإلصالحية والتحاقهم بمدارس التعليم العام، حيث بلـغ عـدد المـدارس                

مدرسة من مدارس وزارة التربية والتعليم التي تـستقبل أحـداثا بعـد             ) 33(المشمولة في بالدراسة    

طالبا من األحداث العائـدين مـن دور        ) 75(ات، وقد طبقت الدراسة على      خروجهم من اإلصالحي  

طالب إال انه ولعدم توفر معلومات كافية فـي بعـض           ) 85(اإلصالحيات، حيث تم مراجعة ملفات      

 أحداث، وكان من أهم النتائج أن مستوى تحصيل األحداث قبل وبعد االلتحاق             10الملفات تم استبعاد    

، كما أن اإلصالحيات لم تؤثر ايجابيا على مـستوى تحـصيل            %)70) (%60(بالمؤسسة كان بين    

  .  اإلحداث بعد خروجهم منها، كما تبين عدم وجود فروق تبعا لمتغير عدد أفراد األسرة

  

تقييم خدمات الرعايـة االجتماعيـة وبرامجهـا فـي          " دراسة بعنوان ) 2003(كما أجرى المطيري    

راسة إلجراء عملية تقييم لمعرفة فعالية خدمات وبـرامج         هدفت هذه الد  وقد  المؤسسات االصالحية   

الرعاية االجتماعية المقدمة في المؤسسات اإلصالحية وذلك من خالل تطبيق أدوات الدراسة علـى              

نزالء شعبة سجن الذمام في السعودية، وقد استخدم الباحث المنهج المسحي االجتماعي بالعينة، حيث              

، واستخدم االستبيان كـأداة للدراسـة،       )232(دية التي بلغ حجمها     استخدم الباحث نوع العينة القص    

أن المستوى التعليمي المقدم للنزالء متوسطا مـن        : وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة       

ن هذه المؤسسات اإلصالحية ال تساعد النزالء في الحصول علـى           أو%). 69(وجهة نظرهم بنسبة    

وأن مستوى الخدمات الطبية المقدمة للنزالء من       %). 73.3(ن بنسبة   وظيفة بعد خروجهم من السج    

%). 57(قبل المؤسسة اإلصالحية مقبول بالرغم من وجود نقص في األطباء المتخصصين بنـسبة              

أيضا تبين أن هناك ضعف في مستوى خدمات وبرامج الرعاية الرياضية المقدمة للنزالء من قبـل                

ترفيهية والنفـسية بنـسبة     ا النزالء عن خدمات الرعاية ال     وضعف رض %). 61.6(المؤسسة بنسبة   

 وتبين أن مستوى البرامج والخدمات المهنية كان مقبوال من وجهة نظر النزالء بنـسبة               %).59.2(

)69.4.(%  

  



 25

دراسة بهدف التعرف على مـدى فاعليـة التأهيـل المهنـي لنـزالء              ) 2001(كما قدم الرعوجي    

لحد من العودة إلى الجريمة، والتعرف على مدى استفادة النزيـل   اإلصالحية، وأثره في ا  تالمؤسسا

من برامج التأهيل المهني داخل المؤسسة اإلصالحية، والتعرف على ايجابيـات وسـلبيات بـرامج               

التأهيل المهني داخل المؤسسة اإلصالحية، وعلى الصعوبات التي تحول دون تحقيق التأهيل المهني             

افه، حيث استخدم المسح االجتماعي بالعينة، وتم جمع البيانات مـن           داخل المؤسسة اإلصالحية ألهد   

خالل استبيان خاص من إعداد الباحث، وكان من أهم النتائج أن التأهيل المهني داخـل المؤسـسة                 

اإلصالحية لم يحل دون العودة إلى الجريمة، وهذا راجع لعدم تطبيقه بالشكل الصحيح، وعدم وجود               

حو التأهيل المهني داخل المؤسسة اإلصالحية، وذلك باختالف الخـصائص          اختالف برغبة النزالء ن   

الحالة االجتماعية، الدخل الشهري، المهنة، نوع الجريمة، وعدم جود وعي بأهمية           : الشخصية التالية 

التدريب المهني وأهميته على النزالء، وكذلك عدم وجود وعي بأهمية البرامج التأهيلية التي يرغب              

  .تحاق بها والتي تناسب ميوله واستعدادهالنزيل باالل

   

بدراسة تحت عنوان البرامج التأهيليـة فـي المؤسـسات          ) 2001(وفي السعودية قامت ال سعود      

 األنواع والمعوقات والحلول، وقد هدفت الدراسة إلى استعراض أهم البرامج التأهيلية             -اإلصالحية

وقد توصلت الباحثة   . ذ تلك البرامج التأهيلية   في المؤسسات اإلصالحية والمعوقات التي تعترض تنفي      

أن البرامج التأهيلية االجتماعية تتضمن أنشطة اجتماعيـة،        : إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها      

وكذلك تتضمن البرامج التأهيليـة النفـسية العـالج الجمعـي،           . ورياضية، ودينية، وثقافية، وفنية   

 الضغوط النفسية، والعالج العائلي، والعـالج الفـردي،        والمجموعات العالجية، وطريقة التحكم في    

والتقييم النفسي، ويقدم لنزالء المؤسسات اإلصالحية برامج تأهيلية، وتعليمية، وتدريبيـة، مهنيـة،             

كمـا أن هنـاك معوقـات عديـدة         . تأهيلية دينية، وبرامج رعاية صحية، وبرامج الرعاية الالحقة       

نقص الكفاءات البشرية الفنيـة، واإلداريـة، وضـعف         : ن أهمها تعترض تنفيذ البرامج التأهيلية وم    

كفاءات البعض منها الموجودة على رأس العمل في الوقت الحاضر، وقلة خبـرة وكفـاءة القيـادة                 

اإلدارية التي تتولى إدارة المؤسسات اإلصالحية، وعدم تطبيق البرامج اإلصالحية التأهيلية بـشكل             

ؤسسات اإلصالحية، وعدم وجود ضوابط وتعليمات ملزمـة لـدى          دقيق، وضعف البينة التحتية للم    

بعض المؤسسات اإلصالحية إلشراك وإلزام نزالئها باالنخراط في البرامج التأهيليـة اإلصـالحية             

المختلفة، افتقار المؤسسات اإلصالحية للخدمات النفسية من  أطباء نفسيين وغيرهم من األطباء في              

ل القيام بالرعاية الالحقة للنزيل بعد نجاح تأهيلـه فـي المؤسـسة             مجاالت الصحة المختلفة، وإهما   

  .اإلصالحية بعد اإلفراج عنه وعودته ألسرته الطبيعية
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فقد أجرى دراسة هدفت إلى تقييم اإلجراءات والبـرامج التربويـة المقدمـة             ) 1999(أما العمري   

ا فـي رعـايتهم وإصـالحهم،       لألحداث الجانحين المودعين في دور المالحظة االجتماعية، ودوره       

وكذلك التعرف على العوائق التي تعترض الخدمات، والبـرامج التربويـة فـي دور المالحظـة                

 من العـاملين فـي دور       فرداً) 202( خاصة على    إستبانةحيث طبقت   . االجتماعية عن آداء دورها   

لخدمات التعليمية حظيت   المالحظة االجتماعية بالمملكة العربية السعودية، وكان من أهم النتائج أن ا          

بدرجة موافقة عالية على مالءمتها، حيث يرى األغلبية أن الخدمات التعليميـة بـدور المالحظـة                

 النفسي بدرجة موافقة مقبولة حيث أشار أغلبية أفـراد          اإلرشاداالجتماعية تؤدي دورها، كما حظي      

تقـدمها دور المالحظـة      النفسي والخـدمات االجتماعيـة التـي         اإلرشادالدراسة مالءمة خدمات    

االجتماعية، أما جوانب القصور فكانت فيما يتعلق بالخدمات النفسية، حيث اتضح عدم توفر العـدد               

الكافي من األخصائيين النفسيين، وان خدمات النشاط المهني بدور المالحظـة االجتماعيـة غيـر               

. انب التي لم تحقـق ذلـك    مالئمة، حيث أن الجوانب التي حازت على موافقة األغلبية اقل من الجو           

وكانت جوانب القصور تتمثل في قلة القوى البشرية، وعدم توافر اإلمكانيات، والوسـائل الالزمـة               

لتنفيذ برامج النشاط المهني، وعدم تطوير برامج النشاط المهني فـي دور المالحظـة االجتماعيـة          

 ع التنميـة، وال تتنـو     تبـا بصورة مستمرة، كما أن البرامج ال تتناسب مع حاجة المجتمع، ومتطل          

 الديني والنشاط الثقـافي     اإلرشادبصورة تحقق رغبة الطلبة وتلبي احتياجاتهم، وقد حظيت خدمات          

بدرجة موافقة جيدة، كما دلت النتائج على مالئمة األنشطة الرياضية التي تنفذ بدور المالحظة، كما               

) الدمام/الرياض( المالحظة االجتماعية  تبين عدم وجود فروق في الخدمات التعليمية تبعا لوجود دار         

 النفسي واالجتماعي بين منسوبي دور المالحظـة بـين          اإلرشادوفروق في خدمات    . لصالح الدمام 

كما تبين عدم وجود فروق تبعا لطبيعـة عمـل أفـراد الدراسـة،              .  حائل والرياض لصالح حائل   

  .والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة

  

دراسة هدفت إلى التعرف على فكرة الرعاية المؤسسية البديلـة          ) 1998(وفي األردن أجرت احمد     

األردنية، وذلك للتأكد من    ) SOS (األطفالواالطالع على برامج الرعاية البديلة الموجودة في قرية         

أن الرعاية البديلة تهيئ الظروف المناسبة والوظيفية لتلبية حاجات الطفل كما هـو فـي األسـرة                 

 بعـد خـروجهم مـن القريـة         األطفاللى الكشف عن الصعوبات التي تواجه       الطبيعية، باإلضافة إ  

 األطفالوقد تكون مجتمع الدراسة من قرية       . وانتقالهم إلى بيت الشباب ومواجهتهم الحياة والمجتمع      

سنوات فما فوق، وقد بلغ عـددهم       ) 6( من عمر    األطفالفي عمان وتشتمل على     ) SOS(األردنية    

أم وخالة، وأمـا    ) 16(لى األمهات، والخاالت العامالت في القرية، وعددهم        طفال، باإلضافة إ  ) 86(

حيث استخدمت الباحثة منهج المـسح الـشامل،        . شابا وشابة ) 18(الشباب والشابات فيبلغ عددهم     
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وخرجت الدراسة بمجموعة من النتائج أهمها أن الطفل في القرية يتلقى العناية، واالهتمام بمـستواه            

دروس، كمـا    انه كلما تقدم في العمر قل تحصيله الدراسي، وزادت حاجته لمثل هذه ال             التعليمي، إال 

 مشاكل أكثر من الذكور في القرية، وفيما يتعلق بالـشباب فقـد تبـين أن                تبين أن اإلناث يواجِهن   

من الشباب كانوا يشعرون بالراحة أثناء وجودهم في القرية لوجود األم واإلخـوان، وان    %) 83.3(

 إلـى مـشرف     ئون  يلج%) 61.1(منهم استطاعوا تكوين صداقات من خارج البيت، وان       %) 94(

  .البيت في حل مشاكلهم

  

أجرى دراسة هدفت إلى دراسة األثر المؤسسي للمؤسـسات اإلصـالحية،           ) 1996(كما أن العبيد    

 أن  والتي شملت دار المالحظة والتوجيه في الرياض، دار المالحظة والتوجيه في الدمام، ومعرفـة             

كان هناك فروق تبعا للعمر، والحالة االجتماعية، والخبرات السابقة للنزيل كدرجة عالقته الـسابقة              

بالمنحرفين، وعدد مرات دخوله المؤسسة، والمدة السابقة التي قضاها النزيل في المؤسسة في تلـك    

الثقافيـة، وبـرامج    المرات، وكذلك تقييم الوسائل المؤسسية كالفصول الدراسية والمهنية، والبرامج          

التوعية الدينية، تقييم المناخ االجتماعي المحيط بالنزيل، وقد تبين من الدراسة أن تلك المؤسـسات               

ذات فاعلية مرتفعة في داري المالحظة، ومرتفعة جدا في داري التوجيه وخاصة في دار التوجيـه                

ية والمعيارية يـتم بـصورة      بالرياض، وتبين كذلك أن األثر المؤسسي على اتجاهات النزالء القيم         

تغير نظرة النزيـل نحـو ذاتـه،        : أساسية من خالل المتغيرات المؤسسية، والتي تشمل المتغيرات       

ودرجة قبول النزيل آلراء المسؤولين، ودرجة اكتساب النزيل للمعلومات في المجاالت المختلفـة،             

رأي النزيـل فـي الوسـائل        اإلفراج عنـه، و    دودرجة توقع النزيل للتأقلم مع عالمه الخارجي بع       

المؤسسية كالفصول الدراسية والمهنية، ورأي النزيل في المناخ المؤسسي، وكذلك تبين أن المنـاخ              

المؤسسي له دور بالغ في تحقيق األثر المؤسسي المرغوب، ولكن ظهر نسبة كبيرة من التباين في                

المالحظة لم يتم تفـسيرها عـن       االتجاهات نحو القيم والمعايير واالتجاه العام، وخاصة في داري          

طريق المتغيرات التي ضمها البحث، كما ان المتغيرات الشخصية كالعمر والمستوى االقتـصادي،             

وكذلك الخبرات السابقة للنزيل لم يظهر لها اثر، وكذلك فيما يتعلق بعالقات النزيل غير الرسـيمة                

  . في المؤسسة

  

على مدى انسجام البرامج والتشريعات مع مـا        دراسة بهدف التعرف    ) 1995(كما أجرت البحري    

ينبغي أن تكون من الناحية النموذجية، والكشف عما إذا كانت تلك البرامج في واقعها الحالي قادرة                

على تحقيق األهداف التي أنشئت من اجلها، ومعرفة مدى االنسجام بين تلـك األهـداف والـنص                 

 المودعين في جميع المؤسسات العاملـة فـي         وقد أجريت الدراسة على جميع األحداث     . التشريعي

، وقد خلـصت    ت خاصة لجمع البيانا   إستبانةمجال رعاية األحداث في األردن، وقد صممت الباحثة         
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الدراسة إلى أن هناك فرقا ملحوظا بين المضمون النظري، والتطبيق الفعلـي، لبـرامج الرعايـة                

 محاوالت مؤسسات الرعايـة األردنيـة       االجتماعية في مؤسسات الرعاية األردنية، وأظهرت أيضا      

االلتزام بالمبادئ األساسية، وهي أن هذه المؤسسات ساهمت مساهمة فعالـة فـي تقـديم خـدمات                 

الرعاية لقطاع ال يستهان به من الفئات الخاصة الذين يعانون من ظروف أسرية، وأظهرت النتائج               

ير في تقديم الخدمات التي من شـانها        األوجه السلبية في مؤسسات الرعاية االجتماعية، مثل التقص       

إعادة تربية الحدث، مثل الفحوصات النفسية الكافية لألحداث كافة، كما تبين عدم كفايـة وشـمول                

االتصاالت الشخصية، والمباشرة بين األخصائيين االجتماعيين، واألحداث، لالطمئنان عليهم داخل          

زء أساسي من العملية العالجية للحـدث غيـر         المؤسسة، أيضا تبين أن الرعاية الالحقة التي هي ج        

  .مطبقة في مؤسسات الرعاية األردنية

  

دراسة عن اثر اإلصالح المهني داخل السجون في الحد من العـودة            ) 1994(أيضا أجرى العتيبي    

حيث هدفت الدراسة إلى تحديد نـوع       . إلى الجريمة وذلك بالتطبيق على إصالحية الحائر بالرياض       

تأهيل المهني والحد من العودة  إلى الجريمة، ومعرفة المعوقـات التـي تحـول دون               العالقة بين ال  

نجاح التأهيل المهني داخل السجن، وحصر ومعرفة الحرف، والمهن التي ينفذها برنـامج التأهيـل               

واستخدم الباحث منهج المسح االجتمـاعي، وبلـغ        . المهني، ومدى مالئمتها لمحيطها خارج السجن     

مـن  %) 26(وتوصلت الدراسة إلى أن التدريب المهني لـم يـشمل إال            . نزيالً) 148(حجم العينة   

, ، والكهرباء، والحدادة، والميكانيكا، والنجـارة     ةموا مهنة السباكة، والطباع   السجناء العادين، وقد تعلَ   

كما اجمع معظم المبحوثين على أن الحرف كانت مالئمة، أو مالئمة نوعا مـا، أمـا بخـصوص                  

ي تقدمه إصالحية الحائر، فان معظم العائدين وغير العائـدين يؤكـدون علـى تقـديم                التدريب الذ 

من العائـدين باإليجـاب      %) 82.1(اإلصالحية للتدريب المهني ضمن برامجها التأهيلية، فقد أشار         

.) 27(باإليجـاب مقابـل     %) 78.1(أما غير العائد فقد صـرح       , صرحوا العكس %) 17.9(مقابل

  .صرحوا بالنفي

  

بعنـوان المؤسـسات اإليوائيـة بـين االسـتيعاب          ) 1994(خضر والدسوقي    دراسة أجراها    وفي

واالستدماج، كان الهدف منها تقييم الدور الذي تؤديه المؤسسة نيابة عن الوالدين في الرعاية النفسية               

لالطفال الذين تم استيعابهم داخل المؤسسة، من خالل محاولة التعرف على بعض جوانب الشخصية              

 الـذين يعيـشون مـع       األطفال المودعين بالمؤسسات اإليوائية، ومقارنتها بمثلها لدى        األطفالى  لد

أطفال المؤسـسات، وأطفـال    ( األطفالوتكونت عينة الدراسة من مجموعتين من      .أسرهم الطبيعية 

 سنة، وينتظمون بالمدارس االبتدائية العامة مـن      ) 11-9(ممن تتراوح أعمارهم بين   ) األسر العادية 

وقد توصلت الدراسة   .  الذكور األطفالالصف الثالث وحتى الصف الخامس االبتدائي، وجميعهم من         
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إلى أن هناك فروقا في مفهوم الذات بين أطفال المؤسسات وأطفال األسر العادية لصالح مجموعـة                

نـاك  أطفال األسر العادية، كما أن هناك فروقا بينهم في مقياس القلق لصالح أطفال المؤسسات، وه              

 األسـر   لفروق بين أطفال األسر والمؤسسات في التكيف الشخصي، واالجتماعي لـصالح أطفـا            

وقد توصلت الدراسة إلى أن أسلوب الرعاية البديلة بالمؤسسات، القـائم علـى اسـتيعاب               . العادية

لهؤالء  في المؤسسة لتربيتهم نيابة عن آبائهم، لم يدعم النمو النفسي السليم والصحة النفسية               األطفال

   .األطفال

  

وا ألنماط الشخصية لالطفال الذين نشَئ     دراسة كان الهدف منها مقارنة ا      )1989(أيضا أجرى الباير    

وكذلك معرفة اثـر    . في األسرة باألنماط الشخصية لالطفال الذين نشأوا في المؤسسات االجتماعية         

) مة في المؤسسة االجتماعيـة التنشئة األسرية، والجنس، والعمر، وطول فترة اإلقا    (كل من متغيرات  

 الين يعيشون في المؤسسات     األطفالعلى نمط شخصية الطفل، وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع           

االجتماعية الحكومية التابعة لوزارة العمل، والتنمية االجتماعية، والمؤسسات االجتماعية التطوعية،          

األردن، واشتملت عينـة الدراسـة علـى        التي تشرف عليها وزارة العمل، والتنمية االجتماعية في         

طفال، منهم ثالثة وأربعون طفال من أطفال المؤسسات االجتماعية، وثالثة وأربعون طفال من             ) 86(

وقد بينت النتائج أن نمط الشخصية يتأثر بنوع التنشئة التي تقدم لالطفال، كما             . أطفال األسر العادية  

  . تكيفا من نمط التنشئة المؤسسيةبينت النتائج أن نمط التنشئة األسرية أكثر

  

أجرى دراسة بعنوان التأهيل في السجون، هدفت إلـى التعـرف علـى             ) 1990(كما أن المطيري    

 جبرامج التأهيل بسجون جدة، ومعرفة جدوى هذه البرامج ومدى استجابة النـزالء لهـذه البـرام               

يل، وقد كشفت النتـائج أن      نز) 100(ومعرفة صعوبات ومعوقات برامج التأهيل، وبلغ حجم العينة         

فقط %) 16(من النزالء أوضحوا بان السجن يتيح فرصة حقيقية لتعليم النزالء، وتبين أن             %) 79(

كما أن غالبية النزالء قالوا بان هنـاك        . من النزالء  استفادوا من الفرص المتاحة للتعليم في السجن         

%) 81(يهيئ ذلك لمن يريـد بنـسبة   فرصا للتعليم وممارسة حرفة مفيدة داخل السجن وان السجن  

أيضا تبين أن ارتفاع مستوى دخل النزالء يقلل من         . من النزالء %)11(واستفاد من التدريب المهني     

  .إقبالهم على تعلم الحرف التي يتيحها السجن بجانب سيادة اتجاه عدائي نحو العمل اليدوي

  

 فـي   األطفـال م الذات على عينة مـن       وفي دراسة بعنوان أنماط رعاية اليتيم وتأثيرها على مفهو        

، وكان الهدف منها معرفة اثر نـوع الرعايـة االجتماعيـة            )1981توق وعباس، (األردن أجراها   

 األيتام من سـن     األطفالالمقدمة لليتيم على مفهوم الذات لديه، وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع             

الذين يسكنون  ) 1967(النازحين عام   ، و )1948( الالجئين عام    نسنة من أبناء الفلسطينيي   ) 8-15(
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، وأيتام مـدارس    )79/80(في األردن، والمسجلين في مدارس وكالة الغوث الدولية للعام الدراسي           

. طفال يتيمـا ) 342(وشملت عينة الدراسة  . المؤسسات الخاصة التي تقوم بتقديم أعمال الرعاية لهم       

 على قائمـة مفهـوم      األداء داللة إحصائية في     وقد بينت النتائج أن اثر متغير نوع الرعاية كان ذا         

الذات، وعند مقارنة متوسطات أنماط الرعاية، ظهر أن الفروق ظهر أن الفروق الناتجة كانت ذات               

 األيتام الذين يعيشون في رعاية أسرية ويقدم لهم برنامج خـاص،            األطفالداللة إحصائية ولصالح    

 األيتام الـذين    األطفالون في رعاية أسرية ممتدة، وأداء        األيتام الذين يعيش   األطفالمقارنة مع آداء    

  .يعيشون في رعاية المؤسسات
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  :األجنبيةالدراسات  2.2.2
  

مدى رضى المرضى عن الخدمات في المشافي دراسة بهدف معرفة ) Al Sharif ) 2008أجرت

لحكوميـة  ا(س تم تنفيذ الدراسة في مـشافي نـابل  وقد . الغربية، فلسطين الضفة في منطقة نابلس،

وذلك من اجل قياس رضى المرضـى       , )2008( إلى مارس     في الفترة الواقعة من يناير    ) الخاصةو

 لتحديد العوامل المؤثرة فيه بما في ذلك        وأيضا نابلس،    عن الخدمات التي توفرها المشافي في مدينة      

الخـدمات الـصحية،    خدمات غرف المرضى، النواحي الفنية والمهارات الذاتية للقائمين على تقديم           

 )365( مقـابالت مـع      إجـراء من أجل ذلك تم      و . مدى توافرها وسهولة تواجدها       باإلضافة إلى 

 حيث استخدم استبيان شامل لقيـاس       ئيا بالطريقة الطبقية العشوائية،   مريض مقيم، تم اختيارهم عشوا    

ة االستبيانات بمقابلة   مستوى الرضى المتعلق بالخدمات المتلقاة وفق تدريج ليكرت الخماسي وتم تعبئ          

   .تخدام برنامج المعالجة اإلحصائيةالفئة المستهدفة وجهاً لوجه ومن ثم تم تحليل البيانات باس

  

وجد أن المرضى في المستشفيات غير الحكومية أكثر رضًى منهم في المستشفيات الحكوميـة،               وقد

الحكومية ما بين جيـد إلـى       من الفئة المستهدفة قدرت الرضى العام في المشافي         % 70.2حيث أن   

أظهرت النتـائج   كما  %.90جيد جداً، بينما في المشافي غير الحكومية وصلت النسبة إلى أعلى من     

ان كبار السن كانوا أكثر رضًى من المرضى األصغر عمراً، وأن اإلناث منهم كانوا أكثر رضـى                 

ا أكثر رضى من أصـحاب      من الذكور، باإلضافة إلى أن المرضى من أصحاب الدخل المرتفع كانو          

، أخـرى الدخل المتدني، كما أن المرضى أصحاب األمراض البسيطة كانوا أكثر رضى، من ناحية              

في قاعة االستقبال إلى حين توفير سرير لهم        ) أكثر من ساعة  (فإن المرضى الذين ينتظرون طويالً      

  .كثر رضىفي المشفى كانوا أقل رضًى من اآلخرين، أما مرضى قسم الوالدة كانوا األ
  

 الخدمات الصحية آداءتقييم نوعية ومستوى دراسة هدفت إلى ) Al-Adham ) 2004 أجرى أيضا

المستشفيات العاملـة   و شملت جميع  الصحية الجيدةاإلدارة ألداءنموذج : الفلسطينية في المستشفيات

ال و ذلك مـن  في هذا المج  خاص بالجودةأداري تطبيق نظام إمكانيةفي مدينة نابلس بهدف تقصي 

 أنواعهـا المدينـة علـى اخـتالف     خالل تحديد المستوى الحالي للخدمات المقدمة في مستـشفيات 

 األداءالمـؤثرة علـى مـستوى     و كذلك التقصي و البحث عن العوامل). حكومي، خاص، خيري(

دة تطبيق المستشفيات لمعـايير الجـو   إمكانيةوقد هدفت الدراسة كذلك للبحث في . للخدمات المقدمة

ت بحث صممت خصيصا لهذا الغرض، وشـمل   استبانتيإعداد تم األهدافو لتحقيق هذه . المختلفة

 بينت النتائج وجود اختالفـات ذات و. المستشفيات المرضى في هذهعينة الدراسة كل من العاملين و

لـق   هامه في ما يتعلق بتقييم كل من العاملين و المرضى في هذه المستـشفيات والمتع               إحصائيةقيم  

وكذلك بين مختلـف    ،   العاملة ضمن المستشفى الواحد    األقسامبمستوى الخدمات المقدمة في مختلف      
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 Likert) باستخدام مقياس  والذي حدد للفرضياتاألداءباالعتماد على مستوى . القطاعات الصحية

Scale)   إلـى درجة مشيره بـذلك  )  3.5 ( العاملة حققت مستويات اقل مناألقسام غالبية أنتبين 

  . التابعة للمستشفيات الخاصةاألقسام  العاملة باستثناء تلكاألقسام غالبية أداءضعف ملحوظ في 

  

جودة الخدمات الصحية فـي كافـة قطاعـات      النتائج اختالفات و تقصير فيأظهرتوبشكل عام 

مـستوى  بين مستوى الرضى لدى المرضـى و  و لوحظ كذلك وجود عالقة مباشرة ما. المستشفيات

مباشرة بنوعيـة الخـدمات المقدمـة    بطريقة   الرضى مرتبطأنمات المقدمة بشكل عام، حيث الخد

كما بينت الدراسة بـأن معـايير   . اإلداريةبالممارسات  مرتبطةالتي بدورها  العاملين وأداءبطرق و

م ول.  هذه المستشفيات باستثناء مستشفى رفيديا الحكوميأولويات  الجودة الشاملة لم تكن ضمنإدارة

  العاملة في مستشفى رفيـديا األقسامالمستشفيات على تطبيق هذا النظام و مبادئه وان   منأياتعمل 

 مـشيرة   بكثير من نظيرتها المستشفى الوطنيأفضل نتائج أعطتالتي طبقت هذا النظام الحكومي و

   .  لصالح تطبيق نظام الجودة الشامل في هذا القطاعأولوية ميزات ذات إلىبذلك 

  
  

هدفت إلى إيـضاح    ) 2003(  والمشار إليها في الرشود       Hunter) 2001(دراسة قام بها هونتر   في  

وتقييم التدريب الذي يقدمه المعهد الوطني لإلصالح، لتوفير الخبرة والمهارة العلمية والفنية الحديثة             

 الفعال  لمراقبي السجون لمواكبة العصر، والتطور على المستوى اإلنساني، واالجتماعي، واإلداري         

لضرورة التعامل مع عدد النزالء بمهارة، وتبين أن المعهد يقدم دليال يشمل الثقافة األساسية والبيئة               

الداخلية والخارجية للسجن، والدور المطلوب من مراقبي السجون من الـتحكم بـالنفس والتعامـل               

ن التعامل مع جيل شـاب      الصحيح، ويتم تطوير بعض البرامج الفعالة مثل التغيير الفعال للثقافة، وف          

في القوى العاملة،والتخطيط االستراتيجي، وتسجيل وشرح البرامج لمساعدة مراقبي السجون، وذلك           

  .ألهمية وحساسية عملهم
  
  

 دراسة للتعرف على اآلثار البعيدة المدى للحرمان خـالل  Dumart  (1988) ديومرتكما أجرى 

لبيئات المحرومة اجتماعيا واقتصاديا، ووضعهم في       عن ا  األطفالالطفولة المبكرة، وذلك بعد فصل      

، كما هدفت إلى التعرف على فاعلية بـرامج         األطفالأماكن مستقرة للرعاية، وهي ما تعرف بقرى        

، وقدراتهم المعرفية بدرجة تزيد عما هو متوقـع         األطفال في تحسين مستوى تحصيل      األطفالقرى  

وتألفت عينة  .  مؤسسات الرعاية االجتماعية التقليدية    مما لو بقوا في أسرهم الطبيعية أو وضعوا في        

سـنة عاشـوا فـي    ) 15-7(طفال من الذكور، واإلناث تراوحت أعمارهم بين      ) 157(الدراسة من   

 %) 46,5(القرية لمدة أربع سنوات ونصف، وقد بينت النتائج فيما يتعلق بالتحصيل الدراسـي أن               
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ر من سنة، أو    كانوا متخلفين بأكث   %) 53,5(رسوب، و  صنفوا في فئة من لم يكن لديهم         األطفالمن  

سنة كـان   ) 12( التعلم، كما أظهرت النتائج انه في فئة العمر التي متوسطها            يءصنفوا بين فئة بطي   

لديهم مشكالت سلوكية، ومن بين جميع من طبـق علـيهم مقيـاس المـشكالت                %) 33,7(هناك  

منهم على  %) 48(التركيز واالنتباه، وصنف    يعانون من صعوبات في     %) 66(السلوكية كان هناك    

  .أنهم عديمو االستقرار

  

قاما )) 1998( والمشار إليه في احمد & Heinz Marga)  1988(مارجا وههينز(كما أن كل من 

، بهـدف التعـرف علـى       األطفالبإجراء دراسة على مجموعة من األفراد الذين تخرجوا من قرى           

وجهم من القرية، وكيف أمكنهم االندماج في المجتمع، وذلك في          درجة تكيفهم في حياة العمل بعد خر      

، إلى جانب الرغبة الواضحة فـي       األطفالمحاولة لتقييم مدى نجاح برامج التربية المطبقة في قرى          

وقد تألفـت   . معرفة ما آلت إليه أحوال من كانوا محط عناية واهتمام هذه القرى على سنوات طويلة              

سنة،  وقد   ) 31-22(خصا من الذكور واإلناث، تراوحت أعمارهم بين        ش) 157(عينة الدراسة من    

مـن  %) 88(بينت النتائج فيما يتعلق باإلقامة في القرية، وبمرحلة ما بعد باالعتماد على الذات أن               

التحقوا بكليـة مهنيـة بعـد    %) 34(وان . أفراد العينة انهوا دراستهم بنجاح في المدارس الحكومية  

من األفراد بدأوا التدريب المهني ، وأنهى ثلثهم هذا التـدريب           %) 83(مدرسي وان   انتهاء التعليم ال  

. كانوا عاطلين عن العمل، حيث فقدوا وظائفهم قبل إجراء الدراسة بفترة وجيـزة            %) 7(وان. بنجاح

 األطفـال كما كانت نسبة المتزوجين نصف عدد أفراد العينة، ومعظم أزواج وزوجات أبناء قـرى               

 طبيعة سليمة، مما يعني أن أفراد العينة استطاعوا التغلب على التحامل االجتمـاعي              كانوا من اسر  

وفيما يتعلق بالتوافق مع متطلبات الحياة أظهرت النتائج أن أبنـاء القـرى الـسابقين               . تجاه أصلهم 

 مع  يعتقدون بان لهم مكانة بين أفراد عائلتهم، وبين أصدقائهم، وفي حياتهم المهنية، وأنهم يتعاملون             

  .الدوائر الحكومية كما هو الحال بالنسبة للمواطنين اآلخرين الذين هم في العمر نفسه

  

 مشكالت الصحة العقلية فـي المؤسـسات اإليوائيـة    Somen (1984) وقد تناولت دراسة سومن

طفل محروم تم اختيارهم من     ) 300(لألطفال المحرومين من الوالدين، حيث اشتملت الدراسة على         

، وكذلك على مسئولي المؤسسات اإليوائيـة،       ) سنة 16-12(سة إيوائية للفئة العمرية من      مؤس) 16(

وقد أظهرت تلـك الدراسـة أن أكثـر         . وتم االستعانة بتقارير وسجالت المؤسسة عن المحرومين      

السلوك العدواني، والسرقة والكذب، ومظاهر الكأبة وضعف       : المشاكل شيوعاً لدى المحرومين هي      

  .لقلق، كما أن ما يقرب من ثلث المحرومين أظهروا مشكالت سلوكيةالشخصية، وا
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 مبحوثا، نصفهم مـن     50بدراسة الذات لدى عينة من المراهقين، وعـددهم        ) م1985(وقام كومار   

المحرومين من الرعاية األسرية يقيمون في ثالث من دور الرعاية المؤسسية، ال تقل إقامتهم عـن                

ن المراهقين الذين لديهم أسر طبيعية، وكانت العينـة مكونـة مـن             سبع سنوات، والنصف اآلخر م    

واستخدم الباحث أداة لقياس نمط التعبير عن       .  سنة 19-14ذكـور وإناث، وأعمارهم تتراوح بين      

المال، والشخصية، والدراسة، والجسم، والشعور، والمهنة،      : الـذات، ويتكون من ثمانية أبعاد هي       

رت الدراسة أن نمط التعبير عن الذات لدى المحرومين من الرعــاية            وقد أظه . والميول، والجنس 

األسرية، وهم نزالء المؤسسات اإليوائية، أعلى منه لدى غير المحرومين، وقد يرجع ذلك إلى عدم               

وجود أشخاص في حياة نزالء المؤسسات اإليوائية يمثلون جسراً للتواصل يستطيعون من خاللهـم              

أن أي نوع مـن الحرمـان       ) م1985(ويؤكد كومار   . اعرهم ومشكالتهم التعبير عن أحاسيسهم ومش   

سواء كان متعلقاً بالوالدين أو بحرمان اجتماعي أو ثقافي خالل فترة الطفولة يؤثر سلباً على صورة                

  .(Kumar, 1985)الذات 
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  :في موضوع المؤسسات اإليوائيةاألجنبية التي بحثت و  العربيةتعقيب على الدراسات 2.2.2

  

في موضـوع    األجنبية السابقة التي بحثت       العربية نالحظ من خالل استعراض نتائج الدراسات     

 ويـرى الباحـث إمكانيـة       الدراسات، وجود اختالف وتباين في نتائج هذه        المؤسسات اإليوائية 

 :يليعرض هذه الدراسات كما 

ـ        )2007( وغنيـم   كشفت نتائج العناتي   • حة عن عدم وجود أنظمة إدارية محددة وواض

المعالم لدى هذه المؤسسات اإليوائية، كما أن هناك تفاوت فـي تطبيـق معـايير إدارة                

 .الجودة الشاملة بينها

التي بينت أن فاعلية هذه المؤسسات من منظـور         ) 2007( وغنيـم    العناتي اتفقت نتائج  •

مـع نتـائج الخليـوي      %). 46.6(معايير إدارة الجودة الشاملة ضعيفة حيث لم تتجاوز       

 التي بين أن مستوى تحصيل األحداث قبل وبعد االلتحاق بالمؤسسة كان بـين              )2004(

، كما أن اإلصالحيات لم تؤثر ايجابيا على مستوى تحصيل اإلحـداث            %)%70) (60(

التي كـشفت أن التأهيـل      ) 2001( وكذلك نتائج دراسة الرعوجي      .بعد خروجهم منها  

ة إلى الجريمة، نتيجة عدم تطبيقه      المهني داخل المؤسسة اإلصالحية لم يحل دون العود       

التي أظهـرت األوجـه الـسلبية فـي         ) 1995(كذلك نتائج البحري    . بالشكل الصحيح 

 .مؤسسات الرعاية االجتماعية، مثل التقصير في تقديم الخدمات

التي بينت  )1998(واحمد  ) 1999(والعمري  ) 2003( بينما لم تتفق مع نتائج المطيري        •

وأن مـستوى الخـدمات     . مقدم للنزالء مقبوال من وجهة نظرهم     أن المستوى التعليمي ال   

الطبية المقدمة للنزالء من قبل المؤسسة اإلصالحية مقبول بالرغم من وجود نقص في             

التي بينت أن المؤسسات اإلصالحية     ) 1996(وكذلك نتائج العبيد    .األطباء المتخصصين 

ي علـى اتجاهـات النـزالء       ذات فاعلية مرتفعة في دار المالحظة، وأن األثر المؤسس        

وكـذلك نتـائج    . القيمية والمعيارية يتم بصورة أساسية من خالل المتغيرات المؤسسية        

التي خلصت إلى أن المؤسسات ساهمت مساهمة فعالـة فـي تقـديم             ) 1995(البحري  

خدمات الرعاية لقطاع ال يستهان به من الفئات الخاصة الذين يعـانون مـن ظـروف                

 .أسرية

الذي اجمع معظم المبحوثين في دراسته على أن الحـرف          )1994(العتيبي  اتفقت نتائج    •

التي بينـت أن غالبيـة      ) 1989(كانت مالئمة، أو مالئمة نوعا ما، مع نتائج المطيري          

النزالء قالوا بان هناك فرصا للتعليم وممارسة حرفة مفيدة داخل السجن مارجا، وكذلك             

 وهذا يدل على الرضا عن البرامج & Heinz Marga)  1988(نتائج مارجا وههينز

  .المقدمة داخل هذه المؤسسات
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التي توصلت إلى أن أسلوب الرعايـة البديلـة         ) 1994(اتفقت نتائج خضر والدسوقي      •

بالمؤسسات، لم يدعم النمو النفسي السليم والصحة النفسية لالطفال، مع نتـائج البـاير              

ئة األسرية أكثر تكيفا من نمط      التي بينت أن نمط التنش    ) 1981توق وعباس، (و) 1989(

 .التنشئة المؤسسية

الذي توصل إلـى أن مـدى إشـباع         ) 1971(بينما اختلفت مع نتائج دراسة الخطيب        •

 الـذين  األطفـال  في األسر البديلة، أفضل منـه لـدى     األطفالالحاجات األساسية لدى    

مـع نتـائج خـضر والدسـوقي        .يحصلون على رعاية بديلة في المؤسسات الجماعية      

الذي توصل إلى أن هناك فروقا في مفهوم الذات بـين أطفـال المؤسـسات               ) 1994(

وأطفال األسر العادية لصالح مجموعة أطفال األسر العادية، كما أن هناك فروقا بيـنهم              

في مقياس القلق لصالح أطفال المؤسسات، وهناك فروق بين أطفال األسر والمؤسسات            

ليتفق بذلك مـع مـا      .  األسر العادية  ل أطفا في التكيف الشخصي، واالجتماعي لصالح    

التي بينت أن اثر متغير نوع الرعايـة كـان ذا           ) 1981(كشفت عنه نتائج توق وعباس    

  على قائمة مفهوم الذات األداءداللة إحصائية في 

عن عدم إقبال المواطنين وبخاصة المقتـدرين مـنهم         ) 1971(كشفت دراسة الخطيب     •

عدم : سسات الجماعية ، وذلك للعديد من األسباب، أبرزها         على الرعاية البديلة في المؤ    

وجود الوعي االجتماعي بهذا النوع من الرعاية، كما أن الفئات الفقيرة الحال اقتصاديا             

 البدالء واحتـضانهم،  األطفالواجتماعيا وذات الدخل المحدود هي التي تلجأ إلى رعاية     

ضح أن النسبة المتوسطة إلشباع هذه      ومن خالل الدراسة ات    وذلك بسبب روابط القربى،   

، وأطفال المؤسسات الجماعية     %)66,48(أطفال األسر األصلية    : الحاجات هي كالتالي  

  %).46,97( في األسر البديلة األطفال، و %)48,62(

  فـي أن البـرامج التأهيليـة     Hunter)2001(مع هـونتر ) 2001(ت ال سعود اتفق •

وكذلك تتضمن  . ، ورياضية، ودينية، وثقافية، وفنية    االجتماعية تتضمن أنشطة اجتماعية   

البرامج التأهيلية النفسية العالج الجمعي، والمجموعات العالجية، وطريقة التحكم فـي           

الضغوط النفسية، والعالج العائلي، والعالج الفردي، والتقييم النفسي، ويقـدم لنـزالء            

ة، مهنية، تأهيلية دينية، وبرامج     المؤسسات اإلصالحية برامج تأهيلية، وتعليمية، وتدريبي     

 . رعاية صحية، وبرامج الرعاية الالحقة

على أن هناك معوقات عديـدة تعتـرض        ) 1999(والعمري  ) 2001(اتفقت ال سعود     •

نقص الكفاءات البشرية الفنية، واإلدارية، وضـعف       : تنفيذ البرامج التأهيلية ومن أهمها    

 في الوقت الحاضر، وقلة خبرة وكفاءة       كفاءات البعض منها الموجودة على رأس العمل      

القيادة اإلدارية التي تتولى إدارة المؤسـسات اإلصـالحية، وعـدم تطبيـق البـرامج               
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اإلصالحية التأهيلية بشكل دقيق، وضعف البينة التحتية للمؤسسات اإلصالحية، وعـدم           

وجود ضوابط وتعليمات ملزمة لدى بعض المؤسسات اإلصـالحية إلشـراك وإلـزام             

ها باالنخراط في البرامج التأهيليـة اإلصـالحية المختلفـة، افتقـار المؤسـسات          نزالئ

اإلصالحية للخدمات النفسية من  أطباء نفسيين وغيرهم من األطبـاء فـي مجـاالت               

الصحة المختلفة، وإهمال القيام بالرعاية الالحقة للنزيل بعد نجاح تأهيله في المؤسـسة             

 .سرته الطبيعيةاإلصالحية بعد اإلفراج عنه وعودته أل

  عن أهمية وجود محكمة خاصة بقـضاة  Al Faouri) 1973(كشفت نتائج الفاعوري •

مختصين في مجال األحداث، وضرورة إنشاء شرطة خاصة باألحداث، كما يجـب أن             

  . يتوافر في هذه المؤسسات طبيب نفسي
 
  :بينت النتائجأما فيما يتعلق بالمتغيرات المستقلة فقد  •

 في عدم وجود فروق تبعا لمتغيـر        )1999(والعمري  ) 2001(عوجي  اتفقت نتائج الر   - 

  .المهنة

 في عدم وجود فروق تبعـا لمتغيـر         )1996(والعبيد  ) 2001(اتفقت نتائج الرعوجي     - 

 .مستوى الدخل الشهري

  .  عدم وجود فروق تبعا لمتغير عدد أفراد األسرة) 2004(أظهرت نتائج الخليوي  - 

دم وجود اختالف برغبة النزالء نحو التأهيل المهني        وع) 2001(بينت نتائج الرعوجي     - 

الحالـة  : داخل المؤسسة اإلصالحية، وذلك باختالف الخـصائص الشخـصية التاليـة          

االجتماعية، نوع الجريمة، وعدم جود الوعي بأهمية التدريب المهني وأهميتـه علـى             

ل بااللتحاق بهـا    النزالء، وعدم وجود الوعي بأهمية البرامج التأهيلية التي يرغب النزي         

 .والتي تناسب ميوله واستعداده

 .عدم وجود فروق تبعا للمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة) 1999(بينت نتائج العمري  - 

، كما أن الخبرات السابقة للنزيل لم يظهر لها اثر، وكذلك           ) 1996(كشفت نتائج العبيد     - 

 . فيما يتعلق بعالقات النزيل غير الرسمية في المؤسسة

وجود فروق في الخدمات التعليميـة تبعـا لوجـود دار           ) 1999(راسة العمري   بينت د  - 

 اإلرشـاد وفروق فـي خـدمات      . لصالح الدمام ) الدمام/الرياض(المالحظة االجتماعية 

 .النفسي واالجتماعي بين منسوبي دور المالحظة بين حائل والرياض لصالح حائل

ير الجنس لصالح اإلناث، حيث     وجود فروق تبعا لمتغ   ) 1998(بينت نتائج دراسة احمد      - 

 .تبين أن اإلناث يواجهن مشاكل أكثر من الذكور في القرية
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التي بينت عدم وجود فروق تبعا لمتغير العمر مـع نتـائج   )1996(اختلفت نتائج العبيد   - 

سنة ) 12( التي أظهرت انه في فئة العمر التي متوسطها Dumart  (1988)  ديومرت

شكالت سلوكية، وهذا قد يعود إلى نوع العينـة وطبيعـة   لديهم م %) 33,7(كان هناك  

  .الدراسة

  

  :موقع الدراسة الحالية بالنسبة للدراسات السابقة

تأتي هذه الدراسة مكملة لما قام به عدد من الباحثين والدارسين فـي المجتمعـات العربيـة                 

نتائج دراسـات   واألجنبية، كما أنها تهتم بمجاالت وأبعاد مختلفة عما سبق الحديث عنه من             

  :حيث ستركز هذه الدراسة على مايلي

تقييم الرعاية المؤسسية اإليوائية في الضفة الغربية مـن وجهـة           التعرف على درجة     .1

 .نظر النزالء

تقييم الرعاية المؤسسية اإليوائية فـي الـضفة         درجة   معرفة أن كان هناك فروق في      .2

تبعيـة  : (اليـة  تعـزى إلـى المتغيـرات الت       الغربية مـن وجهـة نظـر النـزالء        

، وعمر النزيل، سبب اإليداع، ومستوى التحـصيل،        )حكومية، غير حكومية  (المؤسسة

معـاقين، أحـداث،    (، ومجال عمل المؤسـسة    )جنوب، وسط، شمال  (ومكان المؤسسة 

 ).، والمدة التي أمضاها النزيل في المؤسسة)لقطاء أيتام، مشردين، تفكك أسري
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  الفصل الثالث

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الطريقة و اإلجراءات
  

تقييم الرعاية المؤسسية في الضفة الغربية من وجهة نظر نزالء هذه           لتحقيق هدف الدراسة وهو     

يتضمن هذا الفصل وصفاً لمنهج الدراسة،       المؤسسات وعالقة ذلك ببعض المتغيرات الديمغرافية     

 الدراسة وصدقها وثباتها، وكذلك ِإجـراءات       ةاً مفصالً َألدا  كما يعطي وصف  . ومجتمعها وعينتها 

  .الدراسة والمعالجة اإلحصائية التي استخدمها الباحث في استخالص نتائج الدراسة وتحليلها

  

  منهج الدراسة   1.3

  

  نـزالء  تم استقـصاء آراء   حيث  . مناسبته لطبيعة هذه الدراسة   لاستخدم الباحث المنهج الوصفي     

  .اية االجتماعية في الضفة الغربية وعالقة ذلك ببعض المتغيرات الديمغرافيةمؤسسات الرع

  

  مجتمع الدراسة  2.3
  

 الحكومية والخاصـة فـي الـضفة         اإليوائية تكون مجتمع الدراسة من جميع نزالء المؤسسات      

ويبلغ عدد النزالء  في المؤسسات اإليوائيـة         . سنة   )18-12  ( من األطفالالتي تعنى ب  الغربية  

 وذلك حسب   أنثى)193(ذكر،و) 576(نزيل منهم   )769(الحكومية والخاصة في الضفة الغربية      

توزيع مجتمع  ) 1.3(ويوضح الجدول    .2006/2007مصادر وزارة الشؤون االجتماعية للعام      

  .الدراسة حسب المؤسسة وموقعها والجنس
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  لجنستوزيع أفراد المجتمع األصلي حسب المؤسسة وموقعها وا  )1.3(جدول 

  المجموع  إناث  ذكور  موقع المؤسسة   اسم المؤسسة   الرقم

  8  --  8  رام اهللا   دار األمل   1

  33  33  --  رام اهللا  إنعاش األسرة   2

  129  74  55  الخليل   الجمعية الخيرية اإلسالمية   3

  10  10  --  نابلس  )االتحاد النسائي(دار اليتيمات   4

  5  -  5  لية قلقي  دار اإليمان لرعاية األيتام   5

  130  --  130  أريحا   جمعية البر بأبناء الشهداء   6

  158  --  158  أريحا  جمعية الشبان المسيحية   7

  22  5  17  طولكرم   جمعية دار اليتيم العربي   8

  4  4  --  بيت لحم   مؤسسة دار رعاية الفتيات   9

  52  24  28  بيت لحم   )sos (األطفالقرى   10

  13  13  --  س القد  دار الطفل العربي   11

  29  --  29  أبو ديس   المعهد العربي   12

  23  23  --  الرام   جمعية أصدقاء دار األيتام اإلسالمية   13

  7  7  --   القدس/العيزرية  بيت اليعازر   14

  29  --  29  القدس/العيزرية  مؤسسة جيل األمل   15

  67  --  67  القدس/العيزرية  دار األيتام اإلسالمية الصناعية   16

  41  --  41  القدس   دار األيتام اإلسالمية الصناعية  17

  9  --  9  القدس  دار األوالد   18

  576        المجموع

  
  عينة الدراسة  

 نزالء المؤسسات الحكومية والخاصـة فـي         من نزيلة و نزيال) 240(تكونت عينة الدراسة من     

  .الطبقيـة لعـشوائية  تم اختيارهم بطريقة العينة ا)18-12(الضفة الغربية من المرحلة العمرية      

حيث مثل جنس النزيل والمحافظات الطبقات التي تم اختيار العينة منها، وقد شكلت العينية مـا                

 علـى النـزالء     إسـتبانة ) 245(من المجتمع األصلي، وقد قام الباحث  بتوزيع         %) 41(نسبته  

 أكثـر مـن     على اإلناث والسبب يعود إلى أن عدد الذكور       ) 45( على الذكور و   إستبانة) 195(

اإلناث من حيث عدد النزالء وما يؤكد ذلك  أن عدد المؤسسات اإليوائية  الخاصـة بالـذكور                  

أكثر من اإلناث وهذا مؤشر إلى أن عدد النزالء الذكور يكون أكثر من عدد اإلناث وهذا بـرز                  

بشكل واضح من خالل توزيع مجتمع الدراسة، وبعد إتمام عملية جمع البيانات وصلت حصيلة              
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 بسبب عدم صالحيتها للتحليل اإلحـصائي لكـي         إستبانة) 5( استبعد منها    إستبانة) 240(لجمع  ا

) 2.3(، والجداول     إستبانة) 240(تصبح عينة الدراسة التي تم إجراء التحليل اإلحصائي عليها          

تبين وصف عينة الدراسة تبعـا لمتغيراتهـا المـستقلة بينمـا             ) 6.3(و) 5.3(و) 4.3(و)3.3(و

بالرسم البياني توزيع العينة حسب     ) 6.3(و) 5.3(و) 4.3(و)3.3(و) 2.3)(1.3(شكالتوضح األ 

  :المتغيرات

  

   مجال عمل المؤسسةعينة الدراسة تبعا لمتغيرتوزيع  )2.3(جدول 

  

  %النسبة المئوية   التكرار  مجال عمل المؤسسة

  25.0  60  إيوائي

  2.1  5  تربوي/اجتماعي/خيري

  20.8  50   من خالل الرعاية الشاملةلأليتام كريمه إنسانيةتوفر حياة 

  4.6  11  نسائي/تنموي /تربوي

  3.3  8  األمدالرعايه االجتماعية غير طويلة 

  17.9  43   االجتماعيةا الشهداء و القضايألبناءتقديم خدمات 

  22.1  53  ترتيبات مهنية للطالب

  2.1  5  حماية_ تربوي _ رعاية 

  %100  240  المجموع

  

  

  

  

  . الجنسوصف عينة الدراسة تبعا لمتغير )3.3(جدول 

  %النسبة المئوية   التكرار  الجنس 

  81.3  195  ذكر

  18.8  45  أنثى

  %100  240  المجموع

  
  

  

  



 42

   المستوى التعليمي للنزيلوصف عينة الدراسة تبعا لمتغير )4.3(جدول 

  

  %النسبة المئوية   التكرار  المستوى التعليمي للنزيل

  80.8  194  أساسي 

  17.1  41  ثانوي

  2.1  5 أكثر من ثانوي

  %100  240  المجموع

  

  

  

   سبب دخول المؤسسةوصف عينة الدراسة تبعا لمتغير )5.3(جدول 

  %النسبة المئوية   التكرار  سبب دخول المؤسسة

  50  120   أو كليهما ، وفاة الوالدين 

  27.1  67   تفكك أسري

  13.3  32  أسباب اقتصادية

  5.8  14  نمرض أحد الوالدي

  2.9  7  استكمال دراسة صناعية

  %100  240  المجموع

  

  
  الفئة العمرية  وصف عينة الدراسة تبعا لمتغير)6.3(جدول 

  %النسبة المئوية   التكرار  الفئة العمرية 
  17.5  42  سنة 15أقل من 

  82.5  198   سنة فما فوق15
  %100  240  المجموع
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   تبعية المؤسسة تبعا لمتغيروصف عينة الدراسة )7.3(جدول 

  %النسبة المئوية   التكرار  تبعية المؤسسة

  3.3  8  حكومية

  96.7  232  )خاصة (غير حكومية 

  %100  240  المجموع

  
  

   وعدد الموظفين ووضع العقار في المؤسسة  عدد النزالءوصف عينة الدراسة تبعا لمتغير )8.3(جدول 

  وضع عقار المؤسسة  وظفين  عدد الم  عدد النزالء   اسم المؤسسة 

  ملك المؤسسة   6  13  جمعية أبناء الشهداء

 ملك المؤسسة   29  158  جمعية الشبان المسحية 
 مللك المؤسسة   10  50   الصناعيةاإلسالميةدار األيتام 

 وقف  17  38  دار الطفل العربي
 ملك المؤسسة   40  40  المعهد العربي

 ملك المؤسسة  10  120   الصناعية اإلسالميةدار األيتام 
 ملك المؤسسة  2  50  جمعية االتحاد النسائي العربي

 ملك المؤسسة  186  18  اإلسالميةخيرية الجمعية ال
 مستأجرة   2  8  دار األمل 

 ملك المؤسسة  115  49  األسرة إنعاشجمعية 
 ملك المؤسسة  sos  122  12 األطفالقرية 
 ةملك المؤسس  4  24  يتاملأل اإليواء اإليماندار 

 ملك المؤسسة  2  40 دار اليتيم العربي

  

   الدراسةاةأد 4.3   

  

العنـاتي  (كدراسـة   بعد إطالع الباحث على عدد من الدراسات الـسابقة واألدوات المـستخدمة             

فيها قام بتطوير استبانه خاصة من أجل التعرف إلـى          ) 2003المطيري،(ودراسة  ) 2007وغنيم،

، وقد تكونـت    فة  الغربية من وجهة نظر النزالء      ئية في الض  درجة تقييم الرعاية المؤسسية اإليوا    

  : األداة في صورتها النهائية من ثالثة أجزاء وهي 
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  معلومات عن المؤسسة: أوالً

  

وهي عبارة عن معلومات عن المؤسسات يقوم الباحث بتعبئتها بعلم وبموافقـة الجهـات المـسئولة                

تاريخ إنشاءها، عنوان المؤسـسة، مجـال عملهـا،        اسم المؤسسة،   :  وهذه المعلومات هي   بالمؤسسة

، وضع الملكيـة للعقـار التـي        ، عدد النزالء الحالي في المؤسسة     ، تبعية المؤسسة  الفئات المستهدفة 

تشغله المؤسسة، عدد الموظفين اإلداريين في المؤسسة، عدد األخصائيين النفسيين واالجتماعيين في            

لمعلومة التـي تنطبـق     داخل المربع المقابل ل   ) ×(شارةالمؤسسة، حيث طلب من المستجيبين وضع إ      

  .على المبحوث

  

  :معلومات أولوية خاصة بالنزالء :ثانيا

 المستوى التعليمي، سبب دخـول      الجنس،وهي عبارة عن معلومات أولية تتعلق بالنزالء تمثلت في          

  . المدة التي أمضيتها في المؤسسةالعمر،المؤسسة، 

  

  : في المؤسسةللرعاية المؤسسية اإليوائية النزالء تقييم درجة إستبانة:ثالثا
  

قام الباحث بتصميم أداة لقياس مستوى تقييم الرعاية المؤسسية اإليوائية في الضفة  الغربية من               
اطلـع الباحـث    حيث   ،ألدب التربوي المتعلق بهذا الموضوع    ابعد مراجعة    ،هة نظر النزالء  وج

، وبعد ذلك قام الباحث بتـصميم أداة لقيـاس           ت مختلفة  في مجاال  األداءلتقييم  على عدة مقاييس    
مستوى تقييم الرعاية المؤسسية اإليوائية في الضفة  الغربية من وجهة نظر النزالء وقد تكونت               

  أسـاس   على ستبانةاإلتصميم  ، حيث تم    ثالثة وخمسين فقرة   صورتها النهائية من     ستبانةاإلفي  
بعاد وقد بنيـت الفقـرات باالتجـاهين الـسلبي     خماسي األال) Likert Scale(ليكرت مقياس 

  .يبين توزيع فقرات الدراسة على مجاالتها المختلفة) 9.3(واإليجابي، والجدول 
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  توزيع فقرات أداة الدراسة على محاورها الرئيسية )9.3(جدول 

  عدد الفقرات  أرقام الفقرات  المحاور   الرقم

  8  45 ،40، 32، 31، 17، 13،15، 3  كفاية إدارة المؤسسة وطاقمهامجال   1

2 
مجال كفاية خدمات الدعم النفسي 

 واالجتماعي  

5  ،6  ،9 12    ،16  ،18  ،20  ،23  ،28 ،

21،22،27،29   ، 33  ،34  ،35      41 

42 ،43 ،44 ،46 ،47  

22  

  6  53، 51 ، 30، 26، 25، 1مجال كفاية الخدمات التأهيلية والطبية   3

4  
ية والمسلتزمات كفاية الخدمات الماد

  والمرافق

4 ،7 ،8،38 39 ، 48 ،49 ،50 ، 52  9  

  8  36، 25، 24، 19، 14، 11، 10، 2مدى كفاية الخدمات الثقافية والتعليمية  5

  53  المجموع   

ليكرت خماسي األبعاد وقد بنيت الفقرات  باالتجاهين         مقياس    أساس  على المقياستم تصميم   هذا وقد   

  :كما هو آتيطيت األوزان وأعاإليجابي والسلبي 

  خمس درجات :بدرجة كبيرة جدا

  أربع درجات : بدرجة كبيرة

  ثالث درجات : ال ادري

  درجتين : بدرجة قليلة

  درجة واحدة : بدرجة قليلة جدا 

  265= 53× 5=وبذلك تكون أعلى درجة في المقياس 

  5=53× 1= وتكون أقل درجة 

  يحفقرات السلبية عند التصحللوتعكس األوزان 

  

  صدق أداة الدراسة

)  12 (استخدم الباحث صدق المحكمين أو ما يعرف بالصدق المنطقي وذلك بعرض المقياس علـى             

 بهدف التأكد من مناسبة المقياس لما أعد        )مرفق قائمة بأسماء المحكمين   (محكم من ذوى االختصاص   

أجمـع غالبيـة    وقـد   من أجله وسالمة صياغة الفقرات وانتماء كل منها للمجال الذي وضعت فيه،             

، 1998عودة،  (المحكمين على عبارات المقياس وهو ما يشير إلى أن المقياس يتمتع بصدق مقبول              

 وقد أجريت التعديالت الالزمة التي اجمع عليها المحكمون وقد تم حذف إحدى المكـررة               ).383ص

  . ومن ثم اخضع المقياس لفحص الثبات
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  :ثبات أداة الدراسة

، فقـد اسـتخدم الباحـث       االت وفقرات سلبية وأخـرى إيجابيـة      داة على عدة مج   نظراً الشتمال األ  

  : عدة أنواع من الثبات من أجل استخراج معامل الثبات لكل قسم من هذه األقسام

 حيث تم تطبيق أداة الدراسة علـى عينـة   )Test- Retest Method (طريقة إعادة االختبار :أوال 

، لم يتم تـضمينهم فـي       نزيل أنثى ) 15(نزيل ذكر و  ) 15(اقع  نزيال بو ) 30(استطالعية مكونة من    

يوماً بين التطبيقين، ثم تم احتساب معامل ارتباط سيبرمان         ) 14(عينة الدراسة األصلية وبفرق زمني    

  .وهو معامل مرتفع ويمكن الوثوق به) 0.89(بين درجات مرتي التطبيق، وقد بلغ

  

 وهذا النوع من الثبات يشير إلى قوة االرتبـاط بـين            ،)Consistency(ثبات التجانس الداخلي  :ثانيا

كرونبـاخ  (الفقرات في أداة الدراسة، ومن أجل تقدير معامل التجانس اسـتخدم الباحـث طريقـة                

يبين نتائج اختبار معامل الثبات بطريقة كرونباخ ألفا ) 10.3(والجدول  ).Cronbach Alpha)(ألفا

  :على مجاالت وأبعاد الدراسة المختلفة

  

نتائج اختبار معامل الثبات بطريقة كرونباخ ألفا علـى مجـاالت وأقـسام الدراسـة                )10.3(جدول

  المختلفة

  قيمة معامل الثبات  القسم

  0.88  كفاية إدارة المؤسسة وطاقمهامجال . 1

  0.85  مجال كفاية خدمات الدعم النفسي واالجتماعي  . 2

  0.89  مجال كفاية الخدمات التأهيلية والطبية  . 3

  0.87  كفاية الخدمات المادية والمسلتزمات والمرافق. 4

  0.86  مدى كفاية الخدمات الثقافية والتعليمية. 5

  0.90  الدرجة الكلية للثبات 

وجميعها  ) 0.86-0.88( أن الثبات ألقسام الدراسة المختلفة تراوح بين        ) 10.3(يتضح من الجدول     

  .ويمكن الوثوق بهامعامالت مرتفعة مناسبة ألغراض الدراسة 

  

 إلى قـسمين  ستبانةحيث تم تقسيم فقرات اإل):Split-Half Method(طريقة التجزئة النصفية: ثالثا

واحتوى القسم الثاني على    ....) 5،  3،  1(متساويين بحيث احتوى القسم األول على الفقرات الفردية       
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رتباط بين الـدرجات الفرديـة      ثم تم استخراج معامل اال    ...) 6،  4،  2 (ستبانةالفقرات الزوجية لإل  

وهذا يعتبر معامل   ) 0.89(حيث بلغ معامل الثبات الكلي    ) 310ص:2002ملحم،  (والدرجات الزوجية 

  .ثبات مرتفع ومناسب ألغراض الدراسة الحالية

  

  : تطبيق الدراسة إجراءات5.3

  

  : اإلجراءات التالية من أجل تنفيذ الدراسةإتباعتم 

  

  :اسة وفق الخطوات التاليةقام الباحث بإجراءات الدر

  .التأكد من صدق وثبات أداة الدراسة. 1

-12(مخاطبة المؤسسات اإليوائية في الضفة الغربية التي لديها نزالء من المرحلة العمرية مـن             . 2

  . على نزالئها ستبانةاإل، بالسماح للباحث بتوزيع ) 18

ية وخاصة قسم الجمعيـات ومخاطبـة   التنسيق مع مديريات الشؤون االجتماعية في الضفة الغرب     . 3

  . المؤسسات التي وقع اختيار العينة عليها خطياً

  . وجمعها بنفسه وبمساعدة زمالئه في مديريات الشئون االجتماعيةتقام الباحث بتوزيع االستبيانا.5

  .استبانه) 515( المسترجعة تبلغت حصيلة االستبيانا. 6

) 5(استبانه وتم اسـتبعاد     ) 245(االستجابة والبالغ عددها     المستوفية لشروط    تتم فرز االستبيانا  . 7

  .استبانه لعدم استيفاء شروط االستجابة

   .تم تبويب البيانات وترميزها وإدخالها في الحاسوب. 8

  .عولجت البيانات إحصائيا.9

  

   متغيرات الدراسة 6.3

   

  : المستقلة المتغيرات1.6.3

  

  ) :classification variables( المؤسساتالمتغيرات التصنيفية المتعلقة ب:أوالً

  .                        إنشائها اسم المؤسسة وتاريخ -1

  الفئات المستهدفة. 3

  تبعية المؤسسة .4
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  عدد النزالء الحالي في المؤسسة .5

  وضع الملكية للعقار التي تشغله المؤسسة .6

  .عدد الموظفين اإلداريين في المؤسسة .7

  يين النفسيين واالجتماعيين في المؤسسةعدد األخصائ. 8

  ) :classification variables( المتغيرات التصنيفية المتعلقة بالنزالء: ثانيا

  أنثى .2ذكر       .1: وله مستويان: الجنس-1

  أكثر من ثانوي -5ثانوي  -4أساسي .1:ة  التعليميرحلة الم-2

أسباب -3اسري ورفقاء السوء    تفكك  -2  ما   أو كليه  وفاة احد الوالدين  -1: سبب دخول المؤسسة  -3

    استكمال دراسة صناعية-5مرض أحد الوالدين  -4اقتصادية  

    سنة فما فوق 15-2     سنة 15أقل من -1: العمر وله مستويان-4

أكثر مـن    -3 سنوات     5-2 من   -2 أقل من سنة       -1: المدة التي أمضاها النزيل في المؤسسة      -5

  سنوات 5

                   

  : )Dependent Variables(:المتغيرات التابعة  

  .تقييم الرعاية المؤسسية اإليوائية في الضفة  الغربية من وجهة نظر النزالء

  

  المعالجة اإلحصائية   7.3

وذلـك  ) SPSS(من أجل معالجة البيانات استخدم برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية           

  :التاليةة المعالجات اإلحصائي باستخدام

 .المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لإلجابة عن أسئلة الدراسة .1

لفحص الفرضيات المتعلقة  ) Independent T-test( للمجموعات المستقلة) ت(اختبار  .2

 .بمتغيرات الجنس، العمر ، تبعية المؤسسة

قة لفحص الفرضية المتعل ) One-Way Analysis Variance(  تحليل التباين األحادي .3

بدراسة متغير المستوى التعليمي ، سبب دخول المؤسسة ، المدة التي أمضاها النزيل  في               

 .المؤسسة

  الثباتحساب لألفامعادلة كرونباخ  .4

   للمقارنات البعديةLSDاختبار  .5
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  الفصل الرابع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نتائج الدراسة
 لنتائج الدراسة، وذلك لإلجابة عن تساؤالت الدراسة        يتضمن هذا الفصل عرضاً كامالً ومفصالً     

، وقد تم اعتماد مفتاح تصحيح للتعرف على نتائج الدراسة وذلـك            لتحقق من صحة فرضياتها   او

  ):1.4(كما هو وارد في الجدول 

  .النسب المئوية ودرجة التقييم: 1.4جدول  
  المتوسط الحسابي

)1-5(  

 درجة التقييم الوزن بالنسبة المئوية

  قليلة جدا  %50أقل من   2.5أقل من

  قليلة  %59.9-50من  2.9-2.5من 

  متوسطة   %69.9-60من   3.4- 3من

  آبيرة  79.9-% 70  3.9-3.5من 

  آبيرة جدا  فما فوق% 80   فما فوق4

  

وقد استند الباحث في تفسيره لنتائج المقياس ألسلوب ليكرت الذي يعد من أشهر أساليب بناء               

رات النفسية وأكثرها استخداما فهو ال يتطلب  الوقت والجهد المبذول في األساليب             المقاييس واالختبا 

األخرى ومع ذلك فهو يؤدي إلى نتائج مماثلة لتلك التي تعطيها المقاييس األخرى، وتتحـدد درجـة              

درجة المفحوص على المقياس في ضوء درجة موافقته أو عدم موافقته على بنود المقياس، وتتحدد               

 بإعطاء أوزان مختلفة لالستجابة ، بحيث يستجيب المبحوث على ميزان  أو             في هذه الدراسة    التقييم  

  :متصل رتبي متدرج يشتمل على خمس نقاط كما هو موضح في الشكل
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  ألداة  الدراسة   يوضح الميزان الرتبي ) 1(شكل 

) ال أدري (  استجابة المبحوث على الخيار الرتبـي         من خالل الشكل السابق يتضح أنه عند      

وعليه فإن   % .60أي بنسبة مئوية      )3( الذي يقع في منتصف الميزان الرتبي يحصل على الدرجة        

المتوسط الحسابي للمبحوثين على أي فقرة من فقرات المقياس وعلى متوسط الدرجة الكلية للمقياس               

 لديه راب المبحوث من الحد األعلى يعني أن المبحوث           حيث أن اقت    ) 5-1( سوف يتراوح ما بين   

  .درجة التقييم ، واقترابه من الحد األدنى يعني انخفاض كبيرة  من التقييم درجة 

 التي استخدمت في    درجة التقييم   وفي ضوء ما تقدم وبعد اطالع الباحث على طريقة تفسير           

، فسر الباحث نتـائج     )1999،  مريالع(ة  ودراس) 2003،  المطيري(الدراسات السابقة ومنها دراسة     

 .   في الدراسة الحاليةا الذي استخدمهأداة الدراسة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

استجابات 
 ين المبحوث

بدرجة قليلة 
   جدا 

1  
20% 

  بدرجة قليلة
2  
  
40% 

  ال أدري 
3  
  
60% 

بدرجة آبيرة 
4  
  
80% 

بدرجة آبيرة 
  جدا 

5  
  
100% 
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  نتائج الدراسة  1.4

  :السؤال األولنتائج  1.1.4  

  

  ؟درجة تقييم الرعاية المؤسسية اإليوائية في الضفة  الغربية من وجهة نظر النزالءما 

  

 ،النسب المئوية ودرجة التقيـيم    وتخرجت المتوسطات الحسابية     اس األوللإلجابة عن سؤال الدراسة     

 الـذي يبـين     )2.4( انتشارها، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم        ها تنازليا حسب درجة   بيرتوتم ت 

 مجال كفاية    تقييم الذي يبين درجة   )3.4( والجدول   كفاية إدارة المؤسسة وطاقمها   درجة تقييم مجال    

الذي يبين درجة تقييم مجـال كفايـة الخـدمات           )4.4(، والجدول اعيخدمات الدعم النفسي واالجتم   

كفاية الخـدمات الماديـة والمـستلزمات       الذي يبين درجة مجال     ) 5.4(التأهيلية والطبية، والجدول  

بينما يبين  . الذي يبين درجة تقييم مجال كفاية الخدمات الثقافية والتعليمية        ) 6.4(، والجدول والمرافق

والدرجة الكلية حسب درجة تقييم الرعايـة المؤسـسية          ترتيب المجاالت    تقييمدرجة  ) 7.4(الجدول

  :اإليوائية في الضفة  الغربية من وجهة نظر النزالء

  

  :كفاية إدارة المؤسسة وطاقمها مجال -1
 والنسب المئوية ودرجة تقييم الرعاية المؤسسية اإليوائية في الضفة  الغربية المتوسطات الحسابية .2.4جدول

  ن وجهة نظر النزالء تبعا لمجال كفاية إدارة المؤسسة وطاقمها مرتبة تنازليا حسب درجة التقييم م

سل
سل
الت

  

الرقم في 

 ستبانةاإل
النـــسبةالمتوسط   الفقرة

  المئوية 

درجة 

  التقييم 

 كبيرة جدا   83.00  4.15  تتوفر في الجمعية هيئة من العاملين كافية لمواجهة حاجات النزالء  3  1

خدمات التأهيل المهني للنزالء الذين لم يتمكنوا  ريتوفلالمؤسسة تسعى إدارة   32  2

  من استكمال دراستهم

 كبيرة جدا  81.25  4.06

 كبيرة   77.58  3.88  توجد روح عمل جماعية في المؤسسة  13  3

 كبيرة   77.33  3.87  يتمتع األخصائيون في المؤسسة بالروح المعنوية والمهنية العالية  17  4

 كبيرة   75.67  3.78  أحصل على المصروف اليومي الكافي من المؤسسة  40  5

 كبيرة   72.33  3.62  يسود المؤسسة الجو األسري والعائلي المريح  31  6

 كبيرة  71.83  3.59  تتعاون إدارة المؤسسة مع النزالء لتذليل العقبات التي تعترضهم  15  7

 متوسطة 62.58  3.13  أشعر بالضيق وأنا بداخل المؤسسة  45  8

 كبيرة   75.20  3.76  مجال كفاية إدارة المؤسسة وطاقمهاالدرجة الكلية ل    
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درجة تقييم الرعاية المؤسسية اإليوائية في الضفة  الغربية من وجهـة  أن ) 2.4(يتضح من الجدول  

 ، وان )3.76( بمتوسط حـسابي قـدره     )كبيرة(كانت  نظر النزالء تبعا لمجال كفاية إدارة المؤسسة        

تتوفر فـي   ( والتي تنص على أن    )4.15( قدره    متوسط حسابي  أعلى قد حصلت على     )3 ( رقم الفقرة

 قـل ، كما يتضح من الجدول الـسابق أن أ    )الجمعية هيئة من العاملين كافية لمواجهة حاجات النزالء       

 بمتوسط حسابي ) 45( كانت الفقرة    )متوسطة(المتوسطات الحسابية والتي حصلت على درجة تقدير        

  ).أشعر بالضيق وأنا بداخل المؤسسة(والتي تنص على ) 3.76 (درهق

  

  :سي واالجتماعي مجال كفاية خدمات الدعم النف-2
 والنسب المئوية ودرجة تقييم الرعاية المؤسسية اإليوائية في الضفة  الغربية المتوسطات الحسابية .3.4جدول

  مرتبة تنازليا حسب درجة التقييم نفسي واالجتماعي  كفاية خدمات الدعم المن وجهة نظر النزالء تبعا لمجال 

سل
سل
الت

  

الرقم في 

  ستبانةاإل
النــسبة المتوسط   الفقرة

  المئوية 

درجة 

  التقييم 

كبيرة جدا   83.42  4.1708  تهتم المؤسسة وتتابع الحالة الصحية للنزالء  27  1

كبيرة جدا  82.58  4.1292  لين في المؤسسةألقى االحترام والتقدير المناسبين من اإلدارة وجميع العام  16  2

 كبيرة   78.67  3.9333  تسعى المؤسسة  لتوفير األدوية والعالجات المناسبة لمن يحتاجها من النزالء  28  3

 كبيرة   78.33  3.9167  أشعر بأن تغيير جوهري طرأ على حياتي بعد أن تلقيت خدمات المؤسسة المختلفة  12  4

 كبيرة   78.17  3.9083  اسيه ولوازم المدرسة في الوقت المناسبتوفر المؤسسة القرط  41  5

 كبيرة   77.25  3.8625  أصبحت أكثر تكيفا مع المجتمع الذي أعيش فيه بعد دخولي المؤسسة  9  6

 كبيرة  77.17  3.8583  اعتقد أن الحياة في المؤسسة جيدة وممتعة  5  7

 كبيرة  76.92  3.8458  ات األخرىتوجد للمؤسسة عالقات وزيارات متبادلة مع المؤسس  33  8

 كبيرة  76.83  3.8417  كان لخدمات المؤسسة  دور كبير في تعزيز ثقتي بنفسي وتوفير الراحة النفسية لي  21  9

 كبيرة  76.50  3.8250  أستطيع أن أعبر عن رأي بحرية واطلب ما أشاء وقت ما أشاء في المؤسسة  29  10

 كبيرة  76.25  3.8125  وانفتاح مع النزالءموظفو المؤسسة يتعاملون بمرونة   42  11

 كبيرة  76.17  3.8083  يساهم مناخ المؤسسة في دعم النزالء وتشجيعهم وجعلهم أكثر ثقة بأنفسهم  18  12

 كبيرة  75.58  3.7792  أشارك باألعمال التطوعية داخل المؤسسة  35  13

 كبيرة  75.58  3.7792  دمة النزالءتتعاون المؤسسة مع المؤسسات المختلفة في المجتمع من اجل خ  34  14

 كبيرة  72.92  3.6458   بشكل عام عن مجمل الخدمات التي تقدمها لي المؤسسةاأشعر بالرض  23  15

 متوسطة  64.75  3.2375  كونت صداقات وعالقات اجتماعية جديدة من خالل وجودي في المؤسسة  22  16

 متوسطة  64.17  3.2083   للمشكالت التي تواجهنيالتقى المساعدة المناسبة من األخصائي في المؤسسة  6  17
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 متوسطة  62.67  3.1333  تحرص المؤسسة على التواصل وزيارة أسرتي وأقربائي خارج المؤسسة  43  18

 متوسطة  62.50  3.1250  هناك أنانية في التعامل من قبل الموظفين في المؤسسة  47  19

 متوسطة  61.08  3.0542  أشعر بالحزن بسبب وجودي في المؤسسةال   44  20

  قليلة 52.50  2.63  أشعر بالخجل من الناس اآلخرين عندما يعلمون بأنني مقيم في هذه المؤسسةال   49  21

 قليلة   54.92  2.7458  أعاني من قلة األصدقاء في المؤسسةال   46  22

 قليلة 51.08  2.5542  اشعر بالغربة وأنا في المؤسسةال   20  23

 كبيرة   71.13  3.55  كفاية خدمات الدعم النفسي واالجتماعيمجال الدرجة الكلية ل    

أن درجة تقييم الرعاية المؤسسية اإليوائية في الضفة  الغربية من وجهـة  ) 3.4(يتضح من الجدول  

بمتوسـط حـسابي    ) كبيرة(كانت  كفاية خدمات الدعم النفسي واالجتماعي      نظر النزالء تبعا لمجال     

والتي تنص  ) 4.17( قد حصلت على أعلى متوسط حسابي قدره         )27(، وان الفقرة رقم     )3.55(قدره

، كما يتضح مـن الجـدول الـسابق أن أقـل           )تهتم المؤسسة وتتابع الحالة الصحية للنزالء     (على أن 

بمتوسـط حـسابي    ) 20(كانت الفقرة   ) قليلة(المتوسطات الحسابية والتي حصلت على درجة تقدير        

  ). بالغربة وأنا في المؤسسةاشعرال (والتي تنص على ) 2.55(قدره 

  

  : مجال كفاية الخدمات التأهيلية والطبية -3
 والنسب المئوية ودرجة تقييم الرعاية المؤسسية اإليوائية في الضفة  الغربيـة             المتوسطات الحسابية  .4.4جدول

  التقييم مرتبة تنازليا حسب درجة كفاية الخدمات التأهيلية والطبية من وجهة نظر النزالء تبعا لمجال 

سل
سل
الت

  

الرقم في 

 ستبانةاإل
النـــسبةالمتوسط   الفقرة

  المئوية 

درجة 

  التقييم 

 كبيرة جدا   81.00  4.05  المرافق الصحية نظيفة وكافية في المؤسسة  51  1

 كبيرة   77.42  3.87  تهتم المؤسسة باألنشطة والمسابقات الثقافية للنزالء  25  2

 كبيرة   76.17  3.81  األلعاب من أجل ممارسة النشاط الرياضيتتوفر في المؤسسة الساحات و  26  3

 كبيرة   75.08  3.75  أعدتني في اختيار المهنة التي تتناسب مع ميولي  53  4

 متوسطة  64.25  3.21  أصبحت أكثر تقبال لنفسي بعد دخولي للمؤسسة  30  5

 متوسطة 63.92  3.20  ساعدتني المؤسسة في اختيار المهنة التي تتناسب مع قدراتي وميولي  1  6

 كبيرة  74.72  3.74  مجال كفاية الخدمات التأهيلية والطبيةالدرجة الكلية ل    

أن درجة تقييم الرعاية المؤسسية اإليوائية في الضفة  الغربية من وجهـة  ) 4.4(يتضح من الجدول  

حـسابي  بمتوسـط   ) كبيـرة (كانـت    كفاية الخدمات التأهيليـة والطبيـة       نظر النزالء تبعا لمجال     

والتي تنص  ) 4.05( قد حصلت على أعلى متوسط حسابي قدره         )51(، وان الفقرة رقم     )3.74(قدره
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، كما يتضح مـن الجـدول الـسابق أن أقـل            )المرافق الصحية نظيفة وكافية في المؤسسة     (على أن 

بمتوسط حـسابي   ) 1(كانت الفقرة   ) متوسطة(المتوسطات الحسابية والتي حصلت على درجة تقدير        

ساعدتني المؤسسة في اختيار المهنة التي تتناسـب مـع قـدراتي            (والتي تنص على    ) 3.20(ه  قدر

  ).وميولي

  

  : والمرافقوالمستلزماتكفاية الخدمات المادية  مجال -4
 والنسب المئوية ودرجة تقييم الرعاية المؤسسية اإليوائية في الضفة  الغربية المتوسطات الحسابية .5.4جدول

   والمرافق مرتبة تنازليا حسب درجة التقييم والمستلزماتزالء تبعا لمجال كفاية الخدمات المادية من وجهة نظر الن

سل
سل
الت

  

الرقم في 

 ستبانةاإل
النـــسبةالمتوسط   الفقرة

  المئوية 

درجة 

  التقييم 

البناء الخاص بالمؤسسة مرتب بشكل مناسب إليصال البرامج الخاصة   8  1

  بالمؤسسة وتحقيق أهدافها

 كبيرة جدا   82.50  4.13

 كبيرة   79.33  3.97  توفر المؤسسة الطعام بكمية كافية وبمستوى جيد لجميع النزالء  3  2

 كبيرة   73.08  3.65  يوجد من يتابع ويساعد النزالء في حل الواجبات البيتية المدرسية  39  3

 يرة كب  72.58  3.63  تتوفر في المؤسسة األغطية والفراش المناسب صيفا وشتاء  7  4

 كبيرة  72.17  3.61  مبنى المؤسسة مالئم ويحتوي على جميع المرافق الضرورية  50  5

  متوسطة  65.67  3.28  المؤسسة أشبه ما تكون بالسجن  52  6

  متوسطة  64.50  3.23  تهتم المؤسسة بتوفير الجو المالئم للدراسة للنزالء  38  7

  قليلة   55.75  2.79  وأنا في هذه المؤسسةأشعر بالقلق والتوتر من المستقبل الذي ينتظرني   48  8

  كبيرة   70.69  3.53   والمرافقوالمستلزماتكفاية الخدمات المادية الدرجة الكلية ل    

أن درجة تقييم الرعاية المؤسسية اإليوائية في الضفة  الغربية من وجهـة  ) 5.4(يتضح من الجدول  

بمتوسـط  ) كبيـرة (كانـت    سلتزمات والمرافق نظر النزالء تبعا لمجال كفاية الخدمات المادية والم       

والتي ) 4.13( قد حصلت على أعلى متوسط حسابي قدره         )8(، وان الفقرة رقم     )3.53(حسابي قدره 

البناء الخاص بالمؤسسة مرتب بشكل مناسب إليصال البرامج الخاصـة بالمؤسـسة            (تنص على أن  

سطات الحسابية والتي حصلت علـى      ، كما يتضح من الجدول السابق أن أقل المتو        )وتحقيق أهدافها 

أشعر بالقلق  (والتي تنص على    ) 2.79(بمتوسط حسابي قدره    ) 48(كانت الفقرة   ) قليلة(درجة تقدير   

  ).والتوتر من المستقبل الذي ينتظرني وأنا في هذه المؤسسة

  

  

  : مجال مدى كفاية الخدمات الثقافية والتعليمية-5
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المئوية ودرجة تقييم الرعاية المؤسسية اإليوائية في الضفة  الغربيـة            والنسب   المتوسطات الحسابية  .6.4جدول

   مرتبة تنازليا حسب درجة التقييم مدى كفاية الخدمات الثقافية والتعليميةمن وجهة نظر النزالء تبعا لمجال 

سل
سل
الت

  

الرقم في 

 ستبانةاإل
النـــسبةالمتوسط   الفقرة

  المئوية 

درجة 

  التقييم 

 كبيرة جدا   83.67  4.18  سة برامج ترويحية دورية للنزالء في المؤسسة وخارجهاتوفر المؤس  11  1

 كبيرة جدا  82.00  4.10  تحتوي مكتبة المؤسسة على مجموعة كافية من الكتب والدوريات  19  2

 كبيرة جدا   81.75  4.09  تهتم المؤسسة بمستوى التحصيل الدراسي للنزالء وتوفر لهم مدرسين أكفاء  24  3

 كبيرة   77.42  3.87  تهتم المؤسسة باألنشطة والمسابقات الثقافية للنزالء  25  4

 كبيرة  75.50  3.78  توفر الجمعية النشرات التثقيفية لكل نزيل ينتفع من خدماتها  10  5

  كبيرة   72.92  3.65  اشترك في المؤسسة  بنشاطات وفعاليات جماعية  2  6

  متوسطة  64.00  3.20   دوري للنزالءتنظم المؤسسة رحالت ترفيهية علمية بشكل  14  7

  متوسطة 63.08  3.15  أشعر باالرتياح من تعامل الموظفين في المؤسسة معي  36  8

 كبيرة  74.02  3.70  مدى كفاية الخدمات الثقافية والتعليميةالدرجة الكلية ل    

ية من وجهـة  أن درجة تقييم الرعاية المؤسسية اإليوائية في الضفة  الغرب) 6.4(يتضح من الجدول  

بمتوسـط حـسابي    ) كبيـرة (كانت   مدى كفاية الخدمات الثقافية والتعليمية    نظر النزالء تبعا لمجال     

والتي تنص  ) 4.18( قد حصلت على أعلى متوسط حسابي قدره         )11(، وان الفقرة رقم     )3.70(قدره

ـ    )توفر المؤسسة برامج ترويحية دورية للنزالء في المؤسسة وخارجها        (على أن  ضح مـن   ، كمـا يت

كانت الفقرة  ) متوسطة(الجدول السابق أن أقل المتوسطات الحسابية والتي حصلت على درجة تقدير            

أشعر باالرتياح من تعامل المـوظفين فـي        (والتي تنص على    ) 3.15(بمتوسط حسابي قدره    ) 36(

  ).المؤسسة معي
  

يوائية في الضفة  والدرجة الكلية حسب درجة تقييم الرعاية المؤسسية اإلترتيب المجاالت -6

  :الغربية من وجهة نظر النزالء
والدرجة الكلية حسب درجة تقييم الرعاية المؤسسية اإليوائية في الضفة  الغربية من             ترتيب المجاالت   . 7.4جدول

  وجهة نظر النزالء

ــط   المجاالت  الترتيب المتوسـ

  الحسابي

النــــسبة 

  المئوية 

  درجة التقييم

 كبيرة   75.20  3.76  طاقمهامجال كفاية إدارة المؤسسة و  1
 كبيرة   74.72  3.74  مجال كفاية الخدمات التأهيلية والطبية  2
 كبيرة   74.02  3.70  مدى كفاية الخدمات الثقافية والتعليميةمجال   3
 كبيرة   71.13  3.55  مجال كفاية خدمات الدعم النفسي واالجتماعي  4
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 كبيرة  70.69  3.53  كفاية الخدمات المادية والمسلتزمات والمرافق  5

 كبيرة   73.08  3.65  الدرجة الكلية لتقييم الخدمات  

  :مايلي ) 7.4(يتضح من خالل الجدول 

  لتقييم الرعاية المؤسسية اإليوائية في الضفة  الغربية من وجهة نظر النزالءالدرجة الكلية أن -1

ثين علـى جميـع الفقـرات       كانت كبيرة حيث بلغت النسبة المئوية الكلية لمتوسط استجابات المبحو         

  %).73(لجميع المجاالت 

أن ترتيب المجاالت تبعا لدرجة تقييم الرعاية المؤسسية اإليوائية في الضفة  الغربية من وجهـة                -2

  :جاء على النحو التالي نظر النزالء

  

  مجال كفاية إدارة المؤسسة وطاقمها: المرتبة األولى

  أهيلية والطبية مجال كفاية الخدمات الت:المرتبة الثانية

  مدى كفاية الخدمات الثقافية والتعليميةمجال  :المرتبة الثالثة

   مجال كفاية خدمات الدعم النفسي واالجتماعي:المرتبة الرابعة

   كفاية الخدمات المادية والمسلتزمات والمرافق:المرتبة الخامسة

  
  : نتائج السؤال الثاني2.1.4

  

تقييم الرعاية  في درجة  )≥0.05α( مستوى الداللة عند توجد فروق ذات داللة إحصائية هل

المؤسسية اإليوائية في الضفة الغربية من وجهة نظر نزالء هذه المؤسسات تبعا لمتغير تبعية 

، وعمر النزيل، وسبب اإليداع، ومستوى التحصيل، ومكان المؤسسة، ومجال عمل المؤسسة

  . المؤسسة، والمدة التي أمضاها النزيل في المؤسسة

  :وفيما يلي نتائج فحصها) 6.1(وانبثق عن هذا السؤال الفرضيات الصفرية 

  : نتائج الفرضية األولى1.1.2.4

تقييم الرعاية درجة في )≥0.05α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة 

تبعية نزالء هذه المؤسسات تبعا لمتغير  في الضفة الغربية من وجهة نظر المؤسسية اإليوائية

  ).حكومية، غير حكومية(المؤسسة

كمـا   )Independent t-test(لمجموعتين مستقلتين) ت(ومن أجل فحص الفرضية استخدم اختبار

  .)8.4(هو واضح في الجدول رقم 
  تقييم الرعاية المؤسسية اإليوائية في الضفة الغربية من لداللة الفروق في درجة ) ت(نتائج اختبار . 8.4الجدول 
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  ).حكومية، غير حكومية(ظر النزالء هذه المؤسسات تبعا لمتغير تبعية المؤسسةوجهة ن

  )≥0.05α(دال إحصائيا عند مستوى * 

مجـال كفايـة إدارة     أن قيمة مستوى الداللة المحسوب قد بلغـت علـى           ) 8.4(يتضح من الجدول    

 ية المؤسسة تبع تبعا لمتغير    كفاية الخدمات المادية والمسلتزمات والمرافق     ومجال   المؤسسة وطاقمها 

 )≥0.05α(وهذه القيم أكبر من قيمة مستوى الداللة المحدد للدراسـة           ) 0.26،  0.30(على التوالي     

وجد فروق ذات داللـة إحـصائية علـى مـستوى           أي أننا نقبل الفرضية الصفرية القائلة بأنه ال ت        

من وجهـة نظـر     تقييم الرعاية المؤسسية اإليوائية في الضفة الغربية        في درجة    )≥0.05α(الداللة

كفاية خدمات الـدعم النفـسي      أما على مجاالت    . النزالء هذه المؤسسات تبعا لمتغير تبعية المؤسسة      

، الدرجة الكلية   مدى كفاية الخدمات الثقافية والتعليمية    ،   كفاية الخدمات التأهيلية والطبية    ،واالجتماعي

وقـد كانـت    ) 0.00،  0.00 ،   0.00،  0.02(فقد بلغت قيمة مستوى الداللة المحسوب على التوالي         

  .الفروق على جميع هذه المجاالت وعلى الدرجة الكلية لصالح المؤسسات الحكومية

  

  : نتائج الفرضية الثانية2.1.2.4

تقييم الرعاية في درجة  )≥0.05α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة 

  .ر النزالء تبعا لمتغير عمر النزيلالمؤسسية اإليوائية في الضفة الغربية من وجهة نظ

كمـا   )Independent t-test(لمجموعتين مستقلتين) ت(ومن أجل فحص الفرضية استخدم اختبار

  .)9.4(هو واضح في الجدول رقم 

  المجاالت
 

تبعية 
 المؤسسة

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

مجال كفاية إدارة المؤسسة   0.48  4.00 8 حكومية  

  0.68  3.75 232 حكومية   غير وطاقمها
1.02  238 0.30  

مجال كفاية خدمات الدعم النفسي   0.18  4.27 8 حكومية  

  0.58  3.61 232غير حكومية     واالجتماعي
3.13  238 0.02*  

مجال كفاية الخدمات التأهيلية   0.00  4.19 8 حكومية  

  0.97  3.67 232غير حكومية     والطبية
2.63  238 0.00*  

دمات المادية كفاية الخ  0.30  3.66 8 حكومية  

  0.60  3.42 232غير حكومية      والمرافقوالمستلزمات
1.12  238 0.26  

  3.70 8 حكومية  
 

مدى كفاية الخدمات الثقافية   0.55

   0.31   3.47 232غير حكومية     والتعليمية

3.44  238 0.00*  

  الدرجة الكلية لتقييم الخدمات  0.271  4.38 8 حكومية  
  0.571  3.62 232غير حكومية   

3.74  238 0.00*  
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تقييم الرعاية المؤسسية اإليوائية في الـضفة       لداللة الفروق في درجة في درجة       ) ت(نتائج اختبار    9.4.الجدول  

  وجهة نظر النزالء هذه المؤسسات تبعا لمتغير عمر النزيلالغربية من 

  )≥0.05α(دال إحصائيا عند مستوى * 

أن قيمة مستوى الداللة المحسوب قد بلغت على جميع المجـاالت وعلـى          ) 9.4(يتضح من الجدول    

) 0.73، 0.81، 0.26، 0.87، 0.67، 0.39( على التـوالي       عمر النزيل الدرجة الكلية تبعا لمتغير     

أي أننا نقبل الفرضية الصفرية      )≥0.05α(يمة مستوى الداللة المحدد للدراسة      وهذه القيم أكبر من ق    

تقيـيم  فـي درجـة      )≥0.05α(وجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة       القائلة بأنه ال ت   

الرعاية المؤسسية اإليوائية في الضفة الغربية من وجهة نظر النزالء هذه المؤسسات تبعـا لمتغيـر    

  .عمر النزيل

  

  : نتائج الفرضية الثالثة3.1.2.4

درجة تقييم الرعاية في  )≥0.05α( داللة إحصائية على مستوى الداللةال توجد فروق ذات 

  .المؤسسية اإليوائية في الضفة الغربية من وجهة نظر النزالء تبعا لمتغير سبب اإليداع

لعمر ومن ثـم اسـتخدم      ومن أجل فحص الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية تبعا لمتغير ا          

تقييم الرعايـة   للتعرف على داللة الفروق في درجة )One-way Anova(تحليل التباين األحادي 

  :تبين ذلك) 11.4(و)10.4( تبعا  لمتغير العمر والجداول المؤسسية اإليوائية
  

  األبعاد
 

   عمر النزيل
 

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

مجال كفاية إدارة المؤسسة   0.77  3.77 43  سنة12-15

  0.64  3.68 197 ةسن18-16 وطاقمها
0.85-  238 0.39  

مجال كفاية خدمات الدعم   0.66  3.64 43  سنة12-15

  0.57  3.60 197 سنة18-16  النفسي واالجتماعي
0.42-  238 0.67  

مجال كفاية الخدمات التأهيلية   0.92  3.74 43  سنة12-15

  0.71  3.70 197 سنة18-16  والطبية
0.32-  238 0.87  

كفاية الخدمات المادية   0.54  3.42 43  سنة12-15

  0.60  3.43 197 سنة18-16   والمرافقلمستلزماتوا
0.15-  238 0.26  

مدى كفاية الخدمات الثقافية   0.82  3.72 43  سنة12-15

  0.69  3.69 197 سنة18-16  والتعليمية

0.22  238 0.81  

  الدرجة الكلية لتقييم الخدمات  0.67  3.62 43  سنة12-15
  0.55  3.66 197 سنة16-18

-0.34  238 0.73  
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بية من وجهـة نظـر      تقييم الرعاية المؤسسية اإليوائية في الضفة الغر      المتوسطات الحسابية لدرجة    . 10.4جدول

  النزالء تبعا لمتغير سبب اإليداع

وفاة احد 

  الوالدين

  118 = ن

وفاة  ، تفكك أسري

  ، األصدقاءالوالدين

  69=ن

  أسباب اقتصادية

   

  32=ن

مرض 

أحد 

  الوالدين

  14=ن

استكمال دراسة 

  صناعية

  7=ن

  سبب اإليداع   

 المتوسطالمتوسط  المتوسط   المتوسط  المتوسط 

دارة مجال كفاية إ

  المؤسسة وطاقمها

3.7871  3.7808  3.7543  3.6964 4.0536  

مجال كفاية خدمات 

الدعم النفسي 

  واالجتماعي

3.6483  3.5916  3.7383  3.7403 3.5974  

مجال كفاية 

الخدمات التأهيلية 

  والطبية

3.7288  3.7385  3.8661  3.8714 3.6571  

كفاية الخدمات 

المادية 

والمسلتزمات 

  والمرافق

3.4463  3.3966  3.5024  3.5635 2.9841  

مدى كفاية الخدمات 

  الثقافية والتعليمية

3.7076  3.6808  3.8239  3.8661 3.4286  

الدرجة الكلية لتقييم 

  الخدمات 

3.6636  3.6376  3.7370  3.7475 3.5442  

  

ت جود فروق بين المتوسطات الحسابية، ومن أجل معرفة إن كان          و )10.4(يتضح من خالل الجدول   

هذه الفروق قد وصلت لمستوى الداللة اإلحصائية تم استخدام اختبـار تحليـل التبـاين األحـادي                  

)One-way Anova ( والجدول)يوضح ذلك) 11.4:  
  

  

  

تقييم الرعاية المؤسسية اإليوائية في الـضفة       الفروق في درجة    نتائج تحليل التباين األحادي لداللة      . 11.4جدول  

  نزالء تبعا لمتغير سبب اإليداعالغربية من وجهة نظر ال
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درجات   مصدر التباين  سبب اإليداع   

 الحرية

مجموع مربعات 

  االنحراف

متوسط 

  االنحراف

  "ف"

 المحسوبة 

مستوى 

  الداللة 

مجال كفاية إدارة 

  المؤسسة وطاقمها

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  المجموع

6  
233  
239   

3.325  
53.246  
56.571   

1.108  
1.401   

0.79  0.50 

مجال كفاية خدمات 

الدعم النفسي 

  واالجتماعي

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  المجموع

6  
233  
239   

0.480  
45.612  
46.092   

0.160  
1.200   

0.13  0.94 

مجال كفاية 

الخدمات التأهيلية 

  والطبية

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  المجموع

6  
233  
239   

0.438  
31.703  
32.141   

0.146  
0.834   

0.17  0.91  

كفاية الخدمات 

المادية 

والمسلتزمات 

  والمرافق

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  المجموع

6  
233  
239   

0.250  
36.717  
36.967   

8.328E-02 
0.966   

0.08  0.96 

مدى كفاية 

الخدمات الثقافية 

  والتعليمية

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  المجموع

6  
233  
239   

1.585  
24.705  
26.290   

0.528  
0.650  

     

0.81  0.49 

الدرجة الكلية 

  لتقييم الخدمات

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  المجموع

6  
233  
239   

4.994  
35.487  
40.481   

1.665  
0.934   

1.78  0.16 

  )=0.05α(دال إحصائيا عند مستوى  •

لمجاالت وعلـى   أن قيمة مستوى الداللة المحسوب قد بلغت على جميع ا         ) 11.4(يتضح من الجدول    

، 0.47،  0.81،  0.33،  0.87،  0.74،  0.42(على التوالي     سبب اإليداع   الدرجة الكلية تبعا لمتغير     

أي أننا نقبـل      )≥0.05α(وهذه القيم أكبر من قيمة مستوى الداللة المحدد للدراسة          ) 0.56،  0.16

  )≥0.05α(وى الداللـة وجد فروق ذات داللة إحصائية على مـست الفرضية الصفرية القائلة بأنه ال ت 

تقييم الرعاية المؤسسية اإليوائية في الضفة الغربية من وجهة نظر النزالء هذه المؤسسات             في درجة   

  .سبب اإليداعتبعا لمتغير 
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  : نتائج الفرضية الرابعة4.1.2.4

درجة تقييم الرعاية في  )≥0.05α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة 

  .التعليم ية اإليوائية في الضفة الغربية من وجهة نظر النزالء تبعا لمتغير مستوى المؤسس

 ومـن ثـم     عليم  مستوى الت ومن أجل فحص الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية تبعا لمتغير           

تقيـيم   للتعرف على داللة الفروق في درجة )One-way Anova(استخدم تحليل التباين األحادي 

  :تبين ذلك) 13.4(و)12.4(والجداول عليم  تبعا  لمتغير مستوى التؤسسية اإليوائيةالرعاية الم

تقييم الرعاية المؤسسية اإليوائية في الضفة الغربية مـن         المتوسطات الحسابية لدرجة    . 12.4جدول  

  عليم وجهة نظر النزالء تبعا لمتغير مستوى الت

  أساسي 

  190 = ن

  ثانوي

  41=ن

ن أكثر م

  ثانوي 

  5=ن

  عليم مستوى الت

 المتوسط المتوسط  المتوسط 

  3.60  3.60  3.76  مجال كفاية إدارة المؤسسة وطاقمها

  3.49  3.50  3.64  مجال كفاية خدمات الدعم النفسي واالجتماعي

  3.64  3.58  3.73  مجال كفاية الخدمات التأهيلية والطبية

  3.53  3.42  3.45  كفاية الخدمات المادية والمسلتزمات والمرافق

  3.27  3.56  3.72  مدى كفاية الخدمات الثقافية والتعليمية

  3.50  3.53 3.66  الدرجة الكلية لتقييم الخدمات 

جود فروق بين المتوسطات الحسابية، ومن أجل معرفة إن كانت هـذه             و )12.4( يتضح من الجدول  

-One(ين األحـادي      الفروق قد وصلت لمستوى الداللة اإلحصائية تم استخدام اختبار تحليل التبـا           

way Anova ( والجدول)يوضح ذلك) 13.4:  
  

تقييم الرعاية المؤسسية اإليوائية في الـضفة       الفروق في درجة    نتائج تحليل التباين األحادي لداللة      . 13.4جدول  

  .التعليم الغربية من وجهة نظر النزالء تبعا لمتغير مستوى 

درجات   مصدر التباين  عليم مستوى الت

 الحرية

موع مربعات مج

  االنحراف

متوسط 

  االنحراف

  "ف"

 المحسوبة 

مستوى 

  الداللة 

مجال كفاية إدارة 

  المؤسسة وطاقمها

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  المجموع

4  
235  
239   

2.463  
105.811  
108.273   

0.616  
0.450   

1.367  0.24  

مجال كفاية خدمات 

الدعم النفسي 

  بين المجموعات

  مجموعاتداخل ال

4  
235  

2.259  
81.223  

0.565  
0.346   

1.634  0.166  
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   83.481   239  المجموع  واالجتماعي

مجال كفاية 

الخدمات التأهيلية 

  والطبية

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  المجموع

4  
235  
239   

3.210  
133.442  
136.652   

0.802  
0.568   

1.413 0.23  

كفاية الخدمات 

المادية 

والمسلتزمات 

  والمرافق

  مجموعاتبين ال

  داخل المجموعات

  المجموع

4  
235  
239   

1.894  
82.906  
84.800   

0.474  
0.353   

1.342 0.25  

مدى كفاية 

الخدمات الثقافية 

  والتعليمية

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  المجموع

4  
235  
239   

2.873  
121.021  
123.893   

0.718  
0.515   

1.395  0.23  

الدرجة الكلية 

  لتقييم الخدمات

  لمجموعاتبين ا

  داخل المجموعات

  المجموع

4  
235  
239   

1.946  
78.087  
80.033   

0.487  
0.332   

0.214  0.21  

  )≥0.05α(دال إحصائيا عند مستوى  •

أن قيمة مستوى الداللة المحسوب قد بلغت على جميع المجاالت وعلـى            ) 13.4(يتضح من الجدول    

، 0.23،  0.25،  0.23،  0.16،  0.24(علـى التـوالي        علـيم مستوى الت الدرجة الكلية تبعا لمتغير     

أي أننا نقبل الفرضية      )≥0.05α(وهذه القيم أكبر من قيمة مستوى الداللة المحدد للدراسة          ) 0.21

في درجـة     )≥0.05α(وجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة       الصفرية القائلة بأنه ال ت    

 المؤسـسات تبعـا     ة من وجهة نظر النزالء هذه     تقييم الرعاية المؤسسية اإليوائية في الضفة الغربي      

  .لمتغير مستوى التعليم

  

  :الخامسة نتائج الفرضية 5.1.2.4

تقيـيم الرعايـة     في درجـة      )≥0.05α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة          

جنـوب  (المؤسسية اإليوائية في الضفة الغربية من وجهة نظر النزالء تبعا لمتغير مكان المؤسـسة               

  ).الضفة ، وسط الضفة ، شمال الضفة

ومـن ثـم    مكان المؤسسة   ومن أجل فحص الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية تبعا لمتغير           

تقيـيم   للتعرف على داللة الفروق في درجـة  )One-way anova(استخدم تحليل التباين األحادي 

  :تبين ذلك) 15.4(و)14.4(والجداول  مكان المؤسسة تبعا  لمتغير الرعاية المؤسسية اإليوائية
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تقييم الرعاية المؤسسية اإليوائية في الضفة الغربية من وجهـة نظـر           المتوسطات الحسابية لدرجة     )14.4(جدول

  النزالء تبعا لمتغير مكان المؤسسة

  شمال

  15 = ن

وسط 

  115=ن

  جنوب 

  110=ن
  مكان المؤسسة

 المتوسط المتوسط   المتوسط 

 3.7455  3.7543  3.9083  رة المؤسسة وطاقمهامجال كفاية إدا

 3.5264  3.7383  3.7091  مجال كفاية خدمات الدعم النفسي واالجتماعي

 3.5727  3.8661  3.9333  مجال كفاية الخدمات التأهيلية والطبية

 3.3697  3.5024  3.3778  كفاية الخدمات المادية والمسلتزمات والمرافق

 3.5443  3.8239  3.9083  التعليميةمدى كفاية الخدمات الثقافية و

 3.5517  3.7370  3.7674  الدرجة الكلية لتقييم الخدمات 

جود فروق بين المتوسطات الحسابية، ومن أجل معرفة إن كانت           و )14.4(يتضح من خالل الجدول   

هذه الفروق قد وصلت لمستوى الداللة اإلحصائية تم استخدام اختبـار تحليـل التبـاين األحـادي                  

)One-way Anova ( والجدول)يوضح ذلك) 15.4:  
  

تقييم الرعاية المؤسسية اإليوائية في الـضفة       الفروق في درجة    نتائج تحليل التباين األحادي لداللة      . 15.4جدول  

  الغربية من وجهة نظر النزالء تبعا لمتغير مكان المؤسسة

درجات   مصدر التباين  مستوى التحصيل

 الحرية

مجموع مربعات 

  فاالنحرا

متوسط 

  االنحراف

  "ف"

 المحسوبة 

مستوى 

  الداللة 

مجال كفاية إدارة 

  المؤسسة وطاقمها

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  المجموع

2  
237  
239   

0.357  
107.916  
108.273   

0.178  
0.455   

0.39  0.67  

مجال كفاية خدمات 

الدعم النفسي 

  واالجتماعي

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  المجموع

2  
237  
239   

2.602  
80.879  
83.481   

1.301  
0.341   

3.81  0.02*  

مجال كفاية 

الخدمات التأهيلية 

  والطبية

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  المجموع

2  
237  
239   

5.463  
131.189  
136.652   

2.731  
0.554   

4.93 0.00*  

كفاية الخدمات 

المادية 

والمسلتزمات 

  بين المجموعات

  اتداخل المجموع

  المجموع

2  
237  
239   

1.041  
83.759  
84.800   

0.520  
0.353   

1.47 0.23  
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  والمرافق

مدى كفاية 

الخدمات الثقافية 

  والتعليمية

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  المجموع

2  
237  
239   

5.083  
118.811  
123.893   

2.541  
0.501   

5.06  0.00*  

الدرجة الكلية 

  لتقييم الخدمات

  بين المجموعات

  اتداخل المجموع

  المجموع

2  
237  
239   

2.136  
77.897  
80.033   

1.068  
0.329   

3.24  0.41  

  )≥0.05α(دال إحصائيا عند مستوى  •

مجـال كفايـة إدارة     أن قيمة مستوى الداللة المحسوب قد بلغت علـى          ) 15.4(يتضح من الجدول    

ية تبعا لمتغير    وعلى الدرجة الكل    كفاية الخدمات المادية والمسلتزمات والمرافق      و المؤسسة وطاقمها 

وهذه القيم أكبر من قيمـة مـستوى الداللـة    ) 0.421 ،0.23، 0.67(على التوالي     مكان المؤسسة   

وجد فـروق ذات داللـة      أي أننا نقبل الفرضية الصفرية القائلة بأنه ال ت         )≥0.05α(المحدد للدراسة   

يوائية فـي الـضفة     تقييم الرعاية المؤسسية اإل   في درجة     )≥0.05α(إحصائية على مستوى الداللة   

الغربية من وجهة نظر النزالء هذه المؤسسات تبعا لمتغير مكان المؤسسة على هذه المجاالت وعلى               

كفاية الخدمات التأهيلية   ،  كفاية خدمات الدعم النفسي واالجتماعي    الدرجة الكلية، أما بالنسبة لمجاالت      

مة مستوى الداللة المحـسوب علـى هـذه         ، فقد بلغت قي   كفاية الخدمات الثقافية والتعليمية   ،  والطبية

وهذه القيم أقل من قيمة مستوى الداللة المحدد للدراسة         ) 0.00،  0.00،  0.02(المجاالت على التوالي  

)0.05α≤(   وجد فروق ذات داللة إحصائية علـى       فض الفرضية الصفرية القائلة بأنه ال ت      رأي أننا ن

مؤسسية اإليوائية في الضفة الغربية من وجهـة        تقييم الرعاية ال  في درجة    )≥0.05α(مستوى الداللة 

  .نظر النزالء هذه المؤسسات تبعا لمتغير مكان المؤسسة على هذه المجاالت

 )LSD (تبـاين األحـادي باختبـار      أتبع تحليل ال   ومن أجل تحديد لصالح من كانت الفروق      

  :بين ذلكي)16.4(الجدول وللمقارنات البعدية 
تقييم الرعاية المؤسسية اإليوائية    في درجة   الفروق  لداللة   للمقارنات البعدية    LSDنتائج اختبار . 16.4جدول رقم   

  في الضفة الغربية من وجهة نظر النزالء تبعا لمتغير مكان المؤسسة

  جنوب   وسط   شمال  المتوسط  المقارنات

        3.7091  شمال

  *0.211-      3.7383  وسط 

مجال كفاية  

ــدمات  خـ

ــدعم  الــ

النفـــسي 

        3.5264  جنوب   واالجتماعي

  جنوب   وسط   شمال    المقارناتمجال كفاية  
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        3.9333  شمال

  *0.293-      3.8661  وسط 

الخــدمات 

ــة  التأهيليـ

  والطبية
        3.5727  جنوب 

  جنوب  وسط  شمال  المتوسط  المقارنات

        3.9083  شمال

  0.279-        3.8239  وسط 

مدى كفايـة   

الخــدمات 

الثقافيـــة 

  والتعليمية
        3.5443  جنوب 

  )=0.05α(دال إحصائيا عند مستوى  •

  :ما يلي) 16.4(يتضح من خالل الجدول 

  : مجال كفاية خدمات الدعم النفسي واالجتماعي-1

تقييم الرعاية المؤسسية اإليوائية في الضفة الغربية مـن وجهـة            وجود فروق في درجة      -

  .بين الوسط والجنوب لصالح الوسطنظر النزالء 

  

  :ال كفاية الخدمات التأهيلية والطبية مج-2

تقييم الرعاية المؤسسية اإليوائية في الضفة الغربية مـن وجهـة            وجود فروق في درجة      -

  .بين الوسط والجنوب لصالح الوسطنظر النزالء 

  :كفاية الخدمات الثقافية والتعليميةمجال -3

لضفة الغربية مـن وجهـة      تقييم الرعاية المؤسسية اإليوائية في ا      وجود فروق في درجة      -

  .بين الوسط والجنوب لصالح الوسطنظر النزالء 

  

  :سادسة نتائج الفرضية ال6.1.2.4

درجة تقييم الرعاية في   )≥0.05α( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة

  .مؤسسةالمؤسسية اإليوائية في الضفة الغربية من وجهة نظر النزالء تبعا لمتغير مجال عمل ال

 ومن  مجال عمل المؤسسة  ومن أجل فحص الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية تبعا لمتغير           

درجة تقييم  للتعرف على داللة الفروق في )One-way Anova(ثم استخدم تحليل التباين األحادي 

  :تبين ذلك) 18.4(و)17.4( والجداول مجال عمل المؤسسةتبعا  لمتغير الرعاية المؤسسية اإليوائية 
  

تقييم الرعاية المؤسسية اإليوائية في الضفة الغربية مـن وجهـة نظـر             المتوسطات الحسابية لدرجة     17.4جدول

  النزالء تبعا لمتغير مجال عمل المؤسسة
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 رعاية األطفالرعاية   مجال عمل المؤسسة

  طويلة المدى

  15 =ن

  تربوي/اجتماعي/خيري

  135=ن

 بية وتأهيلتر

   مهني للطالب

  53=ن

 المتوسط  المتوسط   المتوسط   

  3.6274  3.7831  3.8358  مجال كفاية إدارة المؤسسة وطاقمها

  3.6458  3.6277  3.6640  مجال كفاية خدمات الدعم النفسي واالجتماعي

  3.6377  3.7779  3.7255  مجال كفاية الخدمات التأهيلية والطبية

  3.4948  3.3799  3.5142  كفاية الخدمات المادية والمسلتزمات والمرافق

  3.5778  3.7601  3.6716  مدى كفاية الخدمات الثقافية والتعليمية

  3.5967  3.6657  3.6822  الدرجة الكلية لتقييم الخدمات 

  

جود فروق بين المتوسطات الحسابية، ومن أجل معرفة إن كانت           و )17.4(يتضح من خالل الجدول   

تم استخدام اختبـار تحليـل التبـاين األحـادي           هذه الفروق قد وصلت لمستوى الداللة اإلحصائية        

)One-way Anova ( والجدول)يوضح ذلك) 18.4:  

  
تقييم الرعاية المؤسسية اإليوائية فـي الـضفة        الفروق في درجة    نتائج تحليل التباين األحادي لداللة       18.4جدول  

  الغربية من وجهة نظر النزالء تبعا لمتغير مجال عمل المؤسسة

مجال عمل 

  سةالمؤس

درجات   مصدر التباين

 الحرية

مجموع مربعات 

  االنحراف

متوسط 

  االنحراف

  "ف"

 المحسوبة 

مستوى 

  الداللة 

مجال كفاية إدارة 

  المؤسسة وطاقمها

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  المجموع

2  
237  
239   

1.298  
106.976  
108.273   

0.649  
0.451   

1.43  0.23  

مجال كفاية خدمات 

الدعم النفسي 

  الجتماعيوا

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  المجموع

2  
237  
239   

0.052  
83.430  
83.481   

0.026  
0.352   

0.07  0.92  

مجال كفاية 

الخدمات التأهيلية 

  والطبية

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  المجموع

2  
237  
239   

0.757  
135.895  
136.652   

0.378  
0.573   

0.66 0.51  

كفاية الخدمات 

المادية 

والمسلتزمات 

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  المجموع

2  
237  
239   

0.921  
83.879  
84.800   

0.461  
0.354   

1.30 
 

0.27  
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  والمرافق

مدى كفاية 

الخدمات الثقافية 

  والتعليمية

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  المجموع

2  
237  
239   

1.323  
122.570  
123.893   

0.662  
0.517   

1.27  0.28  

لكلية الدرجة ا

  لتقييم الخدمات

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  المجموع

2  
237  
239   

0.233  
79.800  
80.033   

0.117  
0.337   

0.34  0.70  

  )≥0.05α(دال إحصائيا عند مستوى  •

أن قيمة مستوى الداللة المحسوب قد بلغت على جميع المجاالت وعلـى            ) 18.4(يتضح من الجدول    

، 0.28،  0.27،  0.51،  0.92،  0.23( على التوالي      ال عمل المؤسسة  مجالدرجة الكلية تبعا لمتغير     

أي أننا نقبل الفرضـية       )≥0.05α(وهذه القيم أكبر من قيمة مستوى الداللة المحدد للدراسة        ) 0.70

في درجـة     )≥0.05α(وجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة       الصفرية القائلة بأنه ال ت    

ة اإليوائية في الضفة الغربية من وجهة نظر النزالء هذه المؤسـسات تبعـا              تقييم الرعاية المؤسسي  

  .لمتغير مجال عمل المؤسسة

  : نتائج الفرضية السابعة7.1.2.4

تقييم الرعاية المؤسسية في   )≥0.05α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة 

بعا لمتغير المدة التي أمضاها النزيل في اإليوائية في الضفة الغربية من وجهة نظر النزالء ت

  .المؤسسة

المدة التي أمضاها النزيـل     ومن أجل فحص الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية تبعا لمتغير           

 للتعرف علـى داللـة   )One-way Anova( ومن ثم استخدم تحليل التباين األحادي في المؤسسة

) 20.4(و)19.4(والجـداول   المدة     تبعا  لمتغير     يوائيةتقييم الرعاية المؤسسية اإل   الفروق في درجة    

  :تبين ذلك

تقييم الرعاية المؤسسية اإليوائية في الضفة الغربية مـن         المتوسطات الحسابية لدرجة    . 19.4 جدول

  .وجهة نظر النزالء تبعا لمتغير المدة التي أمضاها النزيل في المؤسسة

 ن سنةأقل م

  12 =ن

  سنوات3_1من 

  171= ن

 7_4من 
  33=ن

  فأكثرسنوات 8

  24=ن
المدة التي أمضاها النزيل في 

  المؤسسة

  المتوسطالمتوسط  المتوسط   المتوسط 

  3.8385 3.7386  3.7463  3.8542  مجال كفاية إدارة المؤسسة وطاقمها

  3.7746 3.6350  3.6188  3.6742مجال كفاية خدمات الدعم النفسي 
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  واالجتماعي

  3.9417 3.9273  3.6608  3.8667  ية والطبيةمجال كفاية الخدمات التأهيل

كفاية الخدمات المادية والمسلتزمات 

  والمرافق

3.2963  3.4042  3.4579 3.6806  

  3.9635 3.8977  3.6228  3.7500  مدى كفاية الخدمات الثقافية والتعليمية

  3.8398 3.7313  3.6106  3.6883  الدرجة الكلية لتقييم الخدمات 

جود فروق بين المتوسطات الحسابية، ومن أجل معرفة إن كانت           و )19.4(لجدوليتضح من خالل ا   

هذه الفروق قد وصلت لمستوى الداللة اإلحصائية تم استخدام اختبـار تحليـل التبـاين األحـادي                  

)One-way Anova ( والجدول)يوضح ذلك) 20.4:  

قييم الرعاية المؤسسية اإليوائية    تالفروق في درجة    نتائج تحليل التباين األحادي لداللة      . 20.4جدول  

  في الضفة الغربية من وجهة نظر النزالء تبعا لمتغير المدة التي أمضاها النزيل في المؤسسة

المدة التي أمضاها 

النزيل في 

  المؤسسة

درجات   مصدر التباين

 الحرية

مجموع مربعات 

  االنحراف

متوسط 

  االنحراف

  "ف"

 المحسوبة 

مستوى 

  الداللة 

 إدارة مجال كفاية

  المؤسسة وطاقمها

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  المجموع

3  
236  
239   

0.301  
107.972  
108.273   

0.100  
0.458     

0.22  0.88  
  

مجال كفاية خدمات 

الدعم النفسي 

  واالجتماعي

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  المجموع

3  
236  
239   

0.526  
82.955  
83.481   

0.175  
0.352   

0.49  0.68  

ال كفاية مج

الخدمات التأهيلية 

  والطبية

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  المجموع

3  
236  
239   

3.394  
133.258  
136.652   

1.131  
0.565   

2.00 0.11  

كفاية الخدمات 

المادية 

والمسلتزمات 

  والمرافق

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  المجموع

3  
236  
239   

1.858  
82.942  
84.800   

0.619  
0.351   

1.76 0.15  
    

مدى كفاية 

الخدمات الثقافية 

  والتعليمية

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  المجموع

3  
236  
239   

4.006  
119.888  
123.893  

  

  

1.335  
0.508   

2.62  0.05*  
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الدرجة الكلية 

  لتقييم الخدمات

  بين المجموعات

  داخل المجموعات

  المجموع

3  
236  
239   

1.362  
78.671  
80.033   

0.454  
0.333   

1.36  0.25  

 )=0.05α(دال إحصائيا عند مستوى  •

مجـال كفايـة إدارة     أن قيمة مستوى الداللة المحسوب قد بلغت علـى          ) 20.4(يتضح من الجدول    

مجال كفاية الخدمات التأهيليـة      و  كفاية الخدمات المادية والمسلتزمات والمرافق      و المؤسسة وطاقمها 

المدة التي   وعلى الدرجة الكلية تبعا لمتغير       ي واالجتماعي مجال كفاية خدمات الدعم النفس     ،   والطبية

وهذه القيم أكبـر    ) 0.25،  0.15،  0.11،    0.68،  0.88( على التوالي      أمضاها النزيل في المؤسسة   

أي أننا نقبل الفرضية الصفرية القائلة بأنـه ال          )≥0.05α(من قيمة مستوى الداللة المحدد للدراسة       

تقييم الرعاية المؤسـسية    في درجة    )≥0.05α(ئية على مستوى الداللة   وجد فروق ذات داللة إحصا    ت

اإليوائية في الضفة الغربية من وجهة نظر النزالء هذه المؤسسات تبعا لمتغير المدة التي أمـضاها                

مدى كفاية الخدمات   على هذه المجاالت وعلى الدرجة الكلية، أما بالنسبة لمجال           النزيل في المؤسسة  

وهـذه القـيم   ) 0.05( ، فقد بلغت قيمة مستوى الداللة المحسوب على هذا المجال            ليميةالثقافية والتع 

أي أننا نرفض الفرضية الصفرية القائلـة         )≥0.05α(أقل من قيمة مستوى الداللة المحدد للدراسة        

تقيـيم الرعايـة    في درجة     )≥0.05α(وجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة       بأنه ال ت  

ية اإليوائية في الضفة الغربية من وجهة نظر النزالء هذه المؤسسات تبعا لمتغير المدة التي               المؤسس

  .على هذا المجال أمضاها النزيل في المؤسسة

 للمقارنات  )LSD (تباين األحادي باختبار   أتبع تحليل ال   ومن أجل تحديد لصالح من كانت الفروق      

  :تبين ذلك)21.4(البعدية ونتائج الجدول 

تقيـيم الرعايـة    فـي درجـة     الفروق  لداللة   للمقارنات البعدية    LSDنتائج اختبار . 21.4رقمجدول  

المؤسسية اإليوائية في الضفة الغربية من وجهة نظر النزالء تبعا لمتغير المدة التي أمضاها النزيل               

  .في المؤسسة

أقل من   المتوسط  المقارنات

  سنة
سنوات 8  7_4من   سنوات3_1من 

  فأكثر

          3.7500  أقل من سنة

          3.6228  سنوات3_1من 

          3.8977  7_4من 

مدى كفايـة   

الخـــدمات 

ــة  الثقافيــ

  والتعليمية

      0.340-    3.9635  فأكثرسنوات 8

  )≥0.05α(دال إحصائيا عند مستوى  •



 70

  :ما يلي) 21.4(يتضح من خالل الجدول 

ة الغربية مـن وجهـة      تقييم الرعاية المؤسسية اإليوائية في الضف      وجود فروق في درجة      -

 8 سنوات في المؤسسة وبين النزالء الذين امـضوا          3-1بين النزالء الذين أمضوا من      نظر النزالء   

  .سنوات فأكثر 
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  الفصل الخامس

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  النتائج والتوصياتمناقشة 
  

ة المؤسسية اإليوائية في الضفة  الغربية من وجهـة          أن هدف الدراسة هو معرفة درجة تقييم الرعاي       

والتي ستناقش فـي هـذا       وبعد تحليل النتائج خرج الباحث بمجموعة من النتائج الهامة           نظر النزالء 

   .الفصل

  

  :مناقشة نتائج السؤال األول. 1.1.5

  

  ؟ء درجة تقييم الرعاية المؤسسية اإليوائية في الضفة  الغربية من وجهة نظر النزالما 

  :كفاية إدارة المؤسسة وطاقمها مناقشة النتائج المتعلقة بمجال -1  

درجة تقييم الرعاية المؤسسية اإليوائية في الضفة  الغربية من وجهـة  أن ) 2.4(يتضح من الجدول  

، وان  )3.76(بمتوسط حـسابي قـدره    ) كبيرة(كانت  نظر النزالء تبعا لمجال كفاية إدارة المؤسسة        

تتوفر فـي   (والتي تنص على أن   ) 4.15(قد حصلت على أعلى متوسط حسابي قدره         )3(الفقرة رقم   

، كما يتضح من الجدول الـسابق أن أقـل      )الجمعية هيئة من العاملين كافية لمواجهة حاجات النزالء       

 بمتوسط حسابي ) 45( كانت الفقرة    )متوسطة(المتوسطات الحسابية والتي حصلت على درجة تقدير        

  ).أشعر بالضيق وأنا بداخل المؤسسة( تنص على والتي) 3.76 (قدره

  

التي بينت عدم وجـود أنظمـة إداريـة          )2007( وغنيـم   وهذا ال يتفق مع ما كشفت نتائج العناتي       

والعمـري  ) 2001( وكذلك نتائج ال سـعود       .محددة وواضحة المعالم لدى هذه المؤسسات اإليوائية      

نقـص  : تنفيذ البرامج التأهيلية ومـن أهمهـا      التي بينت أن هناك معوقات عديدة تعترض        ) 1999(

الكفاءات البشرية الفنية، واإلدارية، وضعف كفاءات البعض منها الموجودة على رأس العمـل فـي               

وهـذا  . الوقت الحاضر، وقلة خبرة وكفاءة القيادة اإلدارية التي تتولى إدارة المؤسسات اإلصالحية           

 . العينةاالختالف قد يعود إلى طبيعة المبحوثين ونوع 

  

 كانت كبيرة   مجال كفاية إدارة المؤسسة وطاقمها    لالدرجة الكلية للتقييم    أن  ويفسر الباحث السبب في     

 إقبال الخريجين من التخصصات اإلنسانية المختلفة للعمل         أن ذلك قد يعود إلى      إلى ،في هذه الدارسة  

 ومن بـاب اكتـساب      في هذه المؤسسات من باب التطوع من جهة كواجب ديني، وأخالقي، وقيمي           
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الخبرة العملية الميدانية في هذه المؤسسات من جهة أخرى، ناهيك عن الطلبـة المتـدربين الـذين                 

يخدمون في هذه المؤسسات لفترات تطول أو تقصر حسب متطلبات البرامج الدراسـية للجامعـات               

مـنهم بـشكل     النفسي وعلم النفس، والذين يطلـب        اإلرشادالمختلفة كتخصص الخدمة االجتماعية و    

علـى  ؤسسات الكتساب الخبرة الميدانيـة، و     إجباري قضاء عدد من الساعات التدريبية في هذه الم        

 هذه المؤسسات تحتاج إلى تطوير عملهـا والرقـي بمـستوى            إال أن الرغم من ارتفاع هذه الدرجة      

  .خدماتها لتصل إلى مستويات أفضل من هذا المستوى

والتي تـنص   ) 4.15(لت على أعلى متوسط حسابي قدره        والتي حص  )3(أما بخصوص الفقرة رقم     

 ويـرى الباحـث أن      ،)تتوفر في الجمعية هيئة من العاملين كافية لمواجهة حاجات النزالء         (على أن 

وجود العديد من الجامعات الفلسطينية والتي أصبحت تهتم في تخـريج األعـداد الكبيـرة مـن ذو                  

ين طبيعة العمل وبيئة العمل في تلـك المؤسـسات          التخصصات اإلنسانية نتج عنه اثر جيد في تحس       

اإليوائية، وبالتالي أصبحت المؤسسات اإليوائية نتيجة لوجـود األعـداد الكبيـرة مـن خريجـي                

قـادر  العـاملين    نالتخصصات اإلنسانية تبحث أثناء التوظيف عن أفضلهم، مما جعل لديها طاقم م           

املين في تلك المؤسسات أكثر معرفة وخبـرة        وهذا يؤكد على أن الع     .مواجهة حاجات النزالء  على  

  .مما هو عليه الحال سابقا

أشـعر  (والتي تـنص علـى      ) 3.76 ( قدره  بمتوسط حسابي   آخر الفقرات،  )45( الفقرة   وعن وجود 

 حيث يفسر الباحث ذلك بسبب وجود الطاقم المدرب وصاحب الخبرة           )بالضيق وأنا بداخل المؤسسة   

 تحسين بيئـة    إلى تنوع البرامج واختالفه قد يؤدي       أنمؤسسات، كما   الطويلة من العاملين في تلك ال     

 من خالل العاملين فيهـا      الكافية لديه القدرة    اآلن أصبحت اإليوائيةالمؤسسة، وكذلك فان المؤسسات     

 النزيل يـشعر    أصبحعلى توفير العديد من وسائل الترفيه التي تتناسب مع حاجات النزيل، وبالتالي             

  .اإليوائية وجوده في المؤسسة أثناء نينةوالطمأباالرتياح 

  

  : مجال كفاية خدمات الدعم النفسي واالجتماعي-2

أن درجة تقييم الرعاية المؤسسية اإليوائية في الضفة  الغربية من وجهـة  ) 3.4(يتضح من الجدول  

ي بمتوسـط حـساب   ) كبيرة(كانت  كفاية خدمات الدعم النفسي واالجتماعي      نظر النزالء تبعا لمجال     

والتي تنص  ) 4.17( قد حصلت على أعلى متوسط حسابي قدره         )27(، وان الفقرة رقم     )3.55(قدره

، كما يتضح مـن الجـدول الـسابق أن أقـل           )تهتم المؤسسة وتتابع الحالة الصحية للنزالء     (على أن 

بمتوسـط حـسابي    ) 20(كانت الفقرة   ) قليلة(المتوسطات الحسابية والتي حصلت على درجة تقدير        

  ).اشعر بالغربة وأنا في المؤسسةال (والتي تنص على ) 2.55 (قدره
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  في أن البرامج التأهيلية االجتماعية تتضمن  Hunter) 2001(مع هونتر) 2001(اتفقت ال سعود 

وكذلك تتضمن البرامج التأهيلية النفسية العالج      . أنشطة اجتماعية، ورياضية، ودينية، وثقافية، وفنية     

 العالجية، وطريقة التحكم في الضغوط النفسية، والعالج العـائلي، والعـالج          الجمعي، والمجموعات 

الفردي، والتقييم النفسي، ويقدم لنزالء المؤسسات اإلصالحية برامج تأهيلية، وتعليمية، وتدريبيـة،            

  . مهنية، تأهيلية دينية، وبرامج رعاية صحية، وبرامج الرعاية الالحقة

  

 فـي   كفاية خدمات الـدعم النفـسي واالجتمـاعي       جة عالية من    ويرى الباحث السبب في وجود در     

علـى تقـديم     نشأتها منذ   األولى تلك المؤسسات جاء تركيزها بالدرجة       أن إلى   اإليوائية المؤسسات

برامج الدعم النفسي واالجتماعي، وبالتالي فان تلك المؤسسات أصبحت ذات قدرة عالية في زيـادة               

ر هذه البرامج لتتناسب مع متطلبـات العـصر، وكـذلك نـوع             فاعلية برامجها، وقادرة على تطوي    

  .المشكالت التي تعالجها

والتي تـنص علـى   ) 4.17( التي حصلت على أعلى متوسط حسابي قدره    )27(أما عن الفقرة رقم     

، فان هذا قد يعود إلى اهتمام المؤسسات اإليوائيـة          )تهتم المؤسسة وتتابع الحالة الصحية للنزالء     (أن

ب وعيادة خاصة داخل تلك المؤسسات اإليوائية، كذلك زيادة االهتمام مـن قبـل وزارة               بتوفير طبي 

الشؤون االجتماعية الفلسطينية، والجهد الذي توليه لتوفير المستلزمات الطبية واألطباء داخـل تلـك       

المؤسسات، حيث يتم عمل فحص طبي بصورة دورية لكافة النزالء، كمـا وتـتم متابعـة حـالتهم       

  .يةبصورة يوم

) 20(حيـث الفقـرة     ) قليلة(وبخصوص أقل المتوسطات الحسابية والتي حصلت على درجة تقدير          

ويرى الباحث  ) اشعر بالغربة وأنا في المؤسسة    ال  (والتي تنص على    ) 2.55(بمتوسط حسابي قدره    

  أن تكـون أداة    أمـا  فهـي    االغتراب، إزاء ذا حدين     ما تكون سالحاً    كثيراً اإليوائية المؤسسات   إن

الداخلي  فالنظام   ومجتمعاتهم، وإما أن تكون وسيلة لتكيفهم مع أنفسهم         ،النزالءلتعميق االغتراب لدى    

 أو  والمجتمـع،  من عوامل الفرد      فهو إما أن يكون عامالً     ، ال يمكن أن يكون محايداً     لتلك المؤسسات 

االغتـراب  إزالة  على  تهتم من خالل المختصين العاملين فيها        ؤسسة اإليوائية فالم،  معول هدام لهما  

  عن بعـضهم الـبعض تبعـاً       واالمتناع عن فصلهم   فيما بينهم،    زيادة التفاعل بين النزالء   من خالل   

 والـروتين، تخاذ القرار التي تتميز بالبيروقراطية إ عن عملية النزالءإقصاء  أو   وأعمارهم،لقدراتهم  

 . وغير ذلك

  

  : مجال كفاية الخدمات التأهيلية والطبية -3

أن درجة تقييم الرعاية المؤسسية اإليوائية في الضفة  الغربية من وجهـة  ) 4.4( من الجدول  يتضح

بمتوسـط حـسابي    ) كبيـرة (كانـت    كفاية الخدمات التأهيليـة والطبيـة       نظر النزالء تبعا لمجال     
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والتي تنص  ) 4.05( قد حصلت على أعلى متوسط حسابي قدره         )51(، وان الفقرة رقم     )3.74(قدره

، كما يتضح مـن الجـدول الـسابق أن أقـل            )المرافق الصحية نظيفة وكافية في المؤسسة     (على أن 

بمتوسط حـسابي   ) 1(كانت الفقرة   ) متوسطة(المتوسطات الحسابية والتي حصلت على درجة تقدير        

ساعدتني المؤسسة في اختيار المهنة التي تتناسـب مـع قـدراتي            (والتي تنص على    ) 3.20(قدره  

  ).وميولي

  

 أن  التي بينـت   Hunter) 2001(وهونتر) 2001(فق مع كما كشفت عنه نتائج ال سعود وهذا يت

  . هناك برامج مختلفة تقدم لنزالء المؤسسات اإلصالحية ومن أهمها برامج الرعاية الصحية والطبية

التي بينـت أن مـستوى      )1998(واحمد  ) 1999(والعمري  ) 2003( اتفقت مع نتائج المطيري      كما

بية المقدمة للنزالء من قبل المؤسسة اإلصالحية مقبول بالرغم من وجود نقـص فـي               الخدمات الط 

 .األطباء المتخصصين

ويعتقد الباحث بأن هذه النتيجة طبيعية كون الحالة الصحية للنزالء على جانب كبير مـن األهميـة                 

 الخـدمات   ، كمـا تعتبـر    الة النفسية واالجتماعية للنـزالء    وهي تعكس نفسها بشكل تلقائي على الح      

، لذلك تحرص هـذه المؤسـسات علـى         ساسية التي تقدمها هذه المؤسسات    الصحية من الخدمات األ   

  .ديم الخدمات الطبية المناسبة لهممتابعة الحالة الصحية لنزالئها ومن ثم تق

والتـي تـنص    ) 4.05( حصلت على أعلى متوسط حسابي قدره        التي )51( الفقرة رقم    وبخصوص

 وهذا يعزوه الباحـث إلـى زيـادة االهتمـام           )ية نظيفة وكافية في المؤسسة    المرافق الصح (على أن 

بالنزالء في تلك المؤسسات، وبسبب توظيف العديد من المختصين في مجال العلوم اإلنسانية خاصة              

من حملة تخصصات الخدمة االجتماعية واإلرشاد النفسي، الذي تلقوا تدريبات خاصة أثناء دراستهم             

لمستلزمات الطبية داخل تلك المؤسسات، وان االهتمام بالنظافة ينعكس بـصورة           عن أهمية توفير ا   

صحية نظيفة وكافية في    مرافق  جيدة على الحالة النفسية للنزيل، وبالتالي أصبح التركيز على وجود           

 أمر يهتم به كافة العاملين في تلك المؤسسات، خاصة مع وجود رقابة واهتمام مـن قبـل                  المؤسسة

  . وزارة الشؤون االجتماعية بعد قدوم السلطة الوطنية الفلسطينيةالعاملين في

 الفقـرة   وتمثلت في ) متوسطة( أن أقل المتوسطات الحسابية والتي حصلت على درجة تقدير           أما عن 

ساعدتني المؤسسة في اختيار المهنـة التـي        (والتي تنص على    ) 3.20(بمتوسط حسابي قدره    ) 1(

ذا يؤكد على أن العاملين في تلك المؤسسات اإليوائية لديهم القـدرة   وه).تتناسب مع قدراتي وميولي  

 المهني، علما بان غالبية العـاملين  باإلرشاد اإليوائية المهني حيث تهتم تلك المؤسسات  اإلرشادعلى  

 المهني الذي يتم حسب ميـول النزيـل،         اإلرشادفي تلك المؤسسات لديهم صورة جيدة عن طبيعة         

  .النفسي اإلرشادخاصة طلبة 
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  :كفاية الخدمات المادية والمستلزمات والمرافق مجال -4

أن درجة تقييم الرعاية المؤسسية اإليوائية في الضفة  الغربية من وجهـة  ) 5.4(يتضح من الجدول  

بمتوسـط  ) كبيـرة (كانـت    نظر النزالء تبعا لمجال كفاية الخدمات المادية والمسلتزمات والمرافق        

والتي ) 4.13( قد حصلت على أعلى متوسط حسابي قدره         )8(ن الفقرة رقم    ، وا )3.53(حسابي قدره 

البناء الخاص بالمؤسسة مرتب بشكل مناسب إليصال البرامج الخاصـة بالمؤسـسة            (تنص على أن  

، كما يتضح من الجدول السابق أن أقل المتوسطات الحسابية والتي حصلت علـى              )وتحقيق أهدافها 

أشعر بالقلق  (والتي تنص على    ) 2.79(بمتوسط حسابي قدره    ) 48(رة  كانت الفق ) قليلة(درجة تقدير   

  ).والتوتر من المستقبل الذي ينتظرني وأنا في هذه المؤسسة

  

 أن هنـاك    التـي بينـت   ) 1999(والعمري  ) 2001( ال سعود    وهذا يتفق مع ما كشفت عنه نتائج      

فاءات البشرية الفنية، واإلدارية،    نقص الك : معوقات عديدة تعترض تنفيذ البرامج التأهيلية ومن أهمها       

افتقار المؤسسات اإلصالحية للخدمات النفسية مـن        ووضعف البينة التحتية للمؤسسات اإلصالحية،      

التي ) 1995(كذلك نتائج البحري    . أطباء نفسيين وغيرهم من األطباء في مجاالت الصحة المختلفة        

  .، مثل التقصير في تقديم الخدماتأظهرت األوجه السلبية في مؤسسات الرعاية االجتماعية

 

ويعتبر الباحث هذه النتيجة معقولة ومقبولة فهذه المؤسسات وضمن اإلمكانات المتاحة لها ال تستطيع              

تلبية كافة رغبات واحتياجات النزالء خاصة إذا أدركنا أن هذه المؤسسات تحصل على تمويلها من               

 وبالتالي جـاءت هـذه      .د لها دخل وميزانية ثابتة    وال يوج ات والهبات وما يقدمه أهل الخير       التبرع

النتيجة متوسطة لعدم تمكن تلك المؤسسات من تقديم كافة الخدمات الالزمـة مقارنـة بالمؤسـسات         

  .الموجودة في الدول المتقدمة

والتـي تـنص علـى      ) 4.13( حصلت على أعلى متوسط حسابي قدره        التي )8(الفقرة رقم   عن  و

ة مرتب بشكل مناسب إليصال البـرامج الخاصـة بالمؤسـسة وتحقيـق             البناء الخاص بالمؤسس  (أن

أصبحت أكثر اهتماما بالعمـل     الجمعيات والمؤسسات اإليوائية    ، وهذا يعزوه الباحث إلى أن       )أهدافها

حتى تـستطيع أن    مرتب بشكل مناسب إليصال البرامج الخاصة بالمؤسسة        و على توفير بناء خاص   

صة من حيث التصميم واإلدارة وطرق االسـتقبال واالسـتيعاب          تحقق أهدافها على أكمل وجه، خا     

 ذوي القضايا االجتماعيـة، والمهمـشين،       األطفالوالخدمات التي يجب أن تقدم  للنزالء، وخاصة         

 مـن أبـراز      يعتبر مالتصمي ف .بحاجة إلى تلك الجمعيات اإليوائية حسب المعايير الدولية       هم  والذين  

  .لمؤسسات اإليوائيةالمواصفات الواجب توافرها في ا

) قليلـة (كما يتضح من الجدول السابق أن أقل المتوسطات الحسابية والتي حصلت على درجة تقدير   

أشـعر بـالقلق والتـوتر مـن        (والتي تنص على    ) 2.79(بمتوسط حسابي قدره    ) 48(كانت الفقرة   
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ي النفسي المهـتم     ويرى الباحث أن وجود األخصائ     ).المستقبل الذي ينتظرني وأنا في هذه المؤسسة      

بتوعية وإرشاد النزالء، وعالج القلق والتوتر لديهم، قد يكـون الـسبب فـي عـدم جـود القلـق                    

واالضطراب والتوتر لدى هؤالء النزالء، كما أن تلك المؤسسات تعمل أصال علـى تـوفير عمـل             

ات وأرباب  لغالبية النزالء بعد تخرجهم منها، حيث تعمل تلك المؤسسات على التعاقد مع بض الشرك             

وبالتالي جاءت  . العمل من اجل توفير عمل لغالبية النزالء بعد تخرجهم من تلك المؤسسات اإليوائية            

  .هذه الفقرة هنا

  

  : مجال مدى كفاية الخدمات الثقافية والتعليمية-5

أن درجة تقييم الرعاية المؤسسية اإليوائية في الضفة  الغربية من وجهـة  ) 6.4(يتضح من الجدول  

بمتوسـط حـسابي    ) كبيـرة (كانت   مدى كفاية الخدمات الثقافية والتعليمية     النزالء تبعا لمجال     نظر

والتي تنص  ) 4.18( قد حصلت على أعلى متوسط حسابي قدره         )11(، وان الفقرة رقم     )3.70(قدره

، كمـا يتـضح مـن       )توفر المؤسسة برامج ترويحية دورية للنزالء في المؤسسة وخارجها        (على أن 

كانت الفقرة  ) متوسطة(لسابق أن أقل المتوسطات الحسابية والتي حصلت على درجة تقدير           الجدول ا 

أشعر باالرتياح من تعامل المـوظفين فـي        (والتي تنص على    ) 3.15(بمتوسط حسابي قدره    ) 36(

  ).المؤسسة معي

تحـاق  الذي بين أن مستوى تحصيل األحداث قبل وبعد االل      ) 2004(وهذا ال يتفق مع نتائج الخليوي       

، كما أن اإلصالحيات لم تؤثر ايجابيا على مـستوى تحـصيل            %)70%) (60(بالمؤسسة كان بين    

   .اإلحداث بعد خروجهم منها

التي بينت أن المستوى    )1998(واحمد  ) 1999(والعمري  ) 2003( بينما اتفقت مع نتائج المطيري      

 .التعليمي المقدم للنزالء مقبوال من وجهة نظرهم

مركزي ورئيس، وهذا البرنامج البـد       تضع ضمن خططها برنامج      اإليوائيةسات   المؤس أنمعروف  

 إعـداد تقتصر برامج النشاط على       والتعليمية، فال  ، وله مجاالته الثقافية   ، وشامال ،وان يكون متنوعا  

 تتنوع البـرامج،    أن بل البد من     ،نفسياأو   ، اجتماعيا تأهيلهم أو   ، فقط لتخصص حرفي معين    األفراد

ن البرامج الثقافية   ابالنزيل إلى درجة من التوافق مع المجتمع من جميع النواحي، ولهذا ف           حتى تصل   

 للحيـاة   األبنـاء  إعـداد  قيمتها في     تبرز ورياضية، وجمالية،   من مواد اجتماعية، وعملية    المختلفة

ـ تعليميـي  تلك المؤسسات تعمل على تكوين برنـامج     أن إلى   اإلشارة، كما انه البد من      العامة ا  طبق

، والتي يكون قسم كبير منها نابع من مؤسسات التربية          اإليواءللخطة التي وضعت للتعليم بمؤسسات      

  .والتعليم

والتي تـنص علـى     ) 4.18( حصلت على أعلى متوسط حسابي قدره        التي )11( الفقرة رقم    ووجود

مؤسسات تهتم  ويرى الباحث أن تلك ال    . )توفر المؤسسة برامج ترويحية دورية للنزالء في المؤسسة       (
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 النـشاط   وتهتم بان يتضمن  ،  بتوفير برامج ترفيهية وترويحية مختلفة داخل تلك المؤسسات اإليوائية        

يخلق جو مـن    وكافة النواحي الجسمية والعقلية، وُيحدث حافز لدى النزالء في االستمرار، والمتعة،            

  . األلفة والمحبة بين النزالء

  

) 36(كانـت الفقـرة   ) متوسطة(ي حصلت على درجة تقدير      أقل المتوسطات الحسابية والت   أما عن    

أشعر باالرتياح من تعامل الموظفين في المؤسـسة  (والتي تنص على ) 3.15(بمتوسط حسابي قدره   

 - كما سبق وبـين الباحـث      -الباحث أن هذا قد يعود إلى اهتمام المؤسسات اإليوائية         ويرى   ).معي

ي التعامل مع النزالء في تلك المؤسسات اإليوائيـة،     بتوظيف األشخاص الذين لديهم قدرات خاصة ف      

وبالتالي فان وجود مثل هؤالء العاملين المختصين في مجال العمل مع هؤالء النزالء يكون لـديهم                

القدرة على التعامل بقدرات خاصة تتمثل في الصبر والقدرة على اإلقنـاع والـدحض، والرعايـة                

متلكها العاملون في تلك المؤسسات، وهـذا ينـتج عنـه           الخاصة وغيرها من الصفات الجيدة التي ي      

  .ارتياح من قبل النزالء للتعامل بثقة مع هؤالء العاملين

  

والدرجة الكلية حسب درجة تقييم الرعاية المؤسسية اإليوائية في الضفة  ترتيب المجاالت -6

  :الغربية من وجهة نظر النزالء

 الرعاية المؤسسية اإليوائية في الـضفة  الغربيـة مـن         لتقييمأن الدرجة الكلية    ) 7.4(يبين الجدول   

كانت كبيرة حيث بلغت النسبة المئوية الكلية لمتوسط استجابات المبحوثين علـى             وجهة نظر النزالء  

أن ترتيب المجاالت تبعا لدرجة تقيـيم الرعايـة          كما تبين    %).73(جميع الفقرات لجميع المجاالت     

  :جاء على النحو التالي غربية من وجهة نظر النزالءالمؤسسية اإليوائية في الضفة  ال

  .مجال كفاية إدارة المؤسسة وطاقمها: المرتبة األولى

  . مجال كفاية الخدمات التأهيلية والطبية:المرتبة الثانية

  .مدى كفاية الخدمات الثقافية والتعليميةمجال  :المرتبة الثالثة

  .نفسي واالجتماعي مجال كفاية خدمات الدعم ال:المرتبة الرابعة

  . والمرافقوالمستلزمات كفاية الخدمات المادية :المرتبة الخامسة

 ونظامها الـداخلي علـى      تأسيسها تلك المؤسسات تعتمد في      أنإلى  ويرى الباحث أن ذلك قد يعود       

 ا معتمد األولى تمويل هذه المؤسسات يكون بالدرجة       أنتجارب دول متقدمة، ومؤسسات عالمية، كما       

قم هذه المؤسسات يكـون      طوا ت من دول ومؤسسات خيرية، وبالتالي فان عمل       ات ومساعد على هبا 

 في المجتمع الفلسطيني للعمل هي التـي        األفراد حاجة   أن يرى الباحث    أيضاتحت المراقبة الدائمة،    

مجـال كفايـة إدارة      الخدمات لنزالء تلك المؤسسات، ومن هنـا تبـين أن            أفضلتدفعهم إلى تقديم    
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وكذلك الن هذه المؤسسات تضع ضمن أولوياتها الرعاية         األولى،    جاء في المرتبة   طاقمهاالمؤسسة و 

الن ذلك يعبر عن تعاطف إنساني بحت، ويؤكد على الرسالة اإلنسانية التي جـاءت              الطبية للنزالء   

ن وال.  مجال كفاية الخدمات التأهيلية والطبيـة      بها تلك المؤسسات، ومن هنا جاء في المرتبة الثانية        

 تـستخدم   وألنهـا تلك المؤسسات تهتم بتعليم النزالء وتثقيفهم حسب معايير خاصة وشروط عالمية،            

 مصممة خصيصا لمثل هؤالء النزالء في تلك المؤسسات، والشتمال برامجها على الجوانـب              مناهج

دى كفاية  ممجال   المرتبة الثالثة  الثقافية، وذلك إلكمال الرسالة التي جاءت من اجلها، ولذلك جاء في          

 والتي جاءت بالمرتبة    مجال كفاية خدمات الدعم النفسي واالجتماعي     أما  . الخدمات الثقافية والتعليمية  

  ال ألنـه ، وذلك   بأهميتها يشعر   أن النزيل   يستطيعالرابعة، فان ذلك قد يعود إلى مثل هذه البرامج ال           

 يـشعر   أن سنة كاملـة دون       في فترات بسيطة، فقد يستغرق برنامج نفسي أو اجتماعي         أثرهايظهر  

 تغير ملحوظ، رغم التقدم الذي يظهر على حاالته من وجهة نظـر المختـصين، فهـذه                 بأيالنزيل  

.  على توفير نوع من الدواء لتخفيف الم معينأحيانـا البرامج ليست مثل البرامج الطبية والتي تشتمل       

المرتبـة  فـي    والتي جاءت     والمرافق مستلزماتوالكفاية الخدمات المادية     جالبميتعلق  وكما اشرنا سابقا فيما     

، ويعتبر الباحث هذه النتيجة معقولة ومقبولة فهذه المؤسسات وضمن اإلمكانات المتاحة لهـا              الخامسة

ال تستطيع تلبية كافة رغبات واحتياجات النزالء خاصة إذا أدركنا أن هذه المؤسسات تحصل علـى                

وبالتالي جاء  . هل الخير وال يوجد لها دخل وميزانية ثابتة       تمويلها من التبرعات والهبات وما يقدمه أ      

ترتيبها في الدرجة الخامسة، لعدم تمكن تلك المؤسسات من تقديم كافة الخدمات الالزمـة مقارنـة                

  .بالمؤسسات الموجودة في الدول المتقدمة

  
  :نتائج السؤال الثانيمناقشة  2.1.5

  :األولى مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية  1.2.1.5

تقييم الرعاية  في درجة )α  =0.0 5(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة 

المؤسسية اإليوائية في الضفة الغربية من وجهة نظر النزالء هذه المؤسسات تبعا لمتغير تبعية 

  ).حكومية، غير حكومية(المؤسسة

مجـال كفايـة إدارة     وب قد بلغـت علـى       أن قيمة مستوى الداللة المحس    ) 8.4(يتضح من الجدول    

 تبعية المؤسسة  تبعا لمتغير    كفاية الخدمات المادية والمسلتزمات والمرافق     ومجال   المؤسسة وطاقمها 

 )=0.05α(وهذه القيم أكبر من قيمة مستوى الداللة المحدد للدراسـة           ) 0.26،  0.30(على التوالي     

وجد فروق ذات داللـة إحـصائية علـى مـستوى           تأي أننا نقبل الفرضية الصفرية القائلة بأنه ال         

تقييم الرعاية المؤسسية اإليوائية في الضفة الغربية من وجهـة نظـر            في درجة    )=0.05α(الداللة

كفاية خدمات الـدعم النفـسي      أما على مجاالت    . النزالء هذه المؤسسات تبعا لمتغير تبعية المؤسسة      

، الدرجة الكلية   مدى كفاية الخدمات الثقافية والتعليمية     ، كفاية الخدمات التأهيلية والطبية    ،واالجتماعي
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وقد كانـت   ) 0.00،  0.00 ،   0.00  ، 0.02 (فقد بلغت قيمة مستوى الداللة المحسوب على التوالي         

  .الفروق على جميع هذه المجاالت وعلى الدرجة الكلية لصالح المؤسسات الحكومية

أن المرضـى فـي     التي بينـت )Al Sharif ) 2008وهذا ال يتفق مع ما كشفت عنه نتائج دراسة

  المستشفيات غير الحكومية أكثر رضًى منهم في المستشفيات الحكومية، 

  

  

كانت أع الباحث هذه النتيجة بانعدام الفروق في درجة التقييم تبعا لمتغير تبعية المؤسسة سواء رجوُي

ية حكومية كانت أم غير حكومية على هذه المجاالت كون المؤسسات االجتماعغير حكومية أو 

حكومية تتبع إداريا وزارة الشؤون االجتماعية وهي الجهة المخولة بمراقية اداء هذه الجمعيات 

، ولدى الوزارة مرافق المتوفرة فيهاوالتأكد من كفاية الطاقم اإلداري ومستوى الخدمات المادية وال

توفي شروط تقديم الخدمة األساسية الصالحيات القانونية واإلدارية بسحب ترخيص أي جمعية ال تس

  .للنزالء 

  

مدى ،  كفاية الخدمات التأهيلية والطبية،كفاية خدمات الدعم النفسي واالجتماعيأما بالنسبة لمجاالت 

 للتقييم فقد وجدت فروق دالة احصائيا في درجة ، الدرجة الكليةكفاية الخدمات الثقافية والتعليمية

ومية ، أي ان تقييم نزالء المؤسسات الحكومية للخدمات المقدمة لهم التقييم لصالح المؤسسات الحك

عة ، وقد يعود ذلك لألشراف والمتابل منها في المؤسسات غير الحكوميةعلى هذه المجاالت افض

، من ناحية أخرى  الجهات الرسمية المختصةظى بها المؤسسات الحكومية من قبلالمستمرة التي تُح

سسات الحكومبة وزارة الشؤون االجتماعية وتخصص لها ميزانية خاصة بها غالبا ما تتبع هذه المؤ

تزيد أو قد بعكس المؤسسات الغير حكومية التي تعتمد على المساعدات والهبات الخارجية والتي 

  .تقل حسب األوضاع االقلصادية والسياسية

  

  :نتائج الفرضية الثانيةمناقشة  2.1.2.5

تقييم الرعاية  في درجة )α≥0.05(ية على مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائ

  .المؤسسية اإليوائية في الضفة الغربية من وجهة نظر النزالء تبعا لمتغير عمر النزيل

أن قيمة مستوى الداللة المحسوب قد بلغت على جميع المجـاالت وعلـى          ) 9.4(يتضح من الجدول    

) 0.73، 0.81، 0.26، 0.87، 0.67، 0.39(لتـوالي      على ا  عمر النزيل الدرجة الكلية تبعا لمتغير     

 أي أننا نقبل الفرضية الصفرية      )α≥0.05(وهذه القيم أكبر من قيمة مستوى الداللة المحدد للدراسة          

تقيـيم  فـي درجـة       )α≥0.05(وجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة       القائلة بأنه ال ت   
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 الغربية من وجهة نظر النزالء هذه المؤسسات تبعـا لمتغيـر   الرعاية المؤسسية اإليوائية في الضفة 

  .عمر النزيل

ا ال تتفق مع    م، بين التي بينت عدم وجود فروق تبعا لمتغير العمر       )1996( نتائج العبيد    وهذا يتفق مع  

 التي أظهرت انه في فئة العمر التي متوسـطها  Dumart  (1988)  نتائج ديومرتكشفت عنه ما 

التي ) 2008 ( Al Sharifونتائج دراسةلديهم مشكالت سلوكية،  %) 33,7(ك سنة كان هنا) 12(

وهذا قد يعود إلى نوع العينة       كبار السن كانوا أكثر رضًى من المرضى األصغر عمراً،           أنأظهرت  

  .وطبيعة الدراسة
 

المختلفة، ومختلف اوجه النشاط سسات تراعي التنسيق بين البرامج ويرى الباحث ان تلك المؤ

ومستوى ، فوارق العمرو ،اختالف حاالت االيداع من ناحية، وذلك حسب  في المؤسسةنزيللل

، وبالتالي فان الخدمات المقدمة للنزالء بصورة عامة تتناسب مع اعمارهم، الن من يقوم التحصيل

بوضع هذه البرامج هم اشخصاص مختصين، وتم اعدادهم خصيصا لمثل هذه البرامج، حيث 

النزالء الفروق الفردية على مختلف المحاور، والتي من بينها اختالف الفئات يراعى في اعداد 

  .العمرية

  

  :نتائج الفرضية الثالثةمناقشة  3.1.2.5

درجة تقييم الرعاية  في )α≥0.05 (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة

  .بعا لمتغير سبب اإليداعالمؤسسية اإليوائية في الضفة الغربية من وجهة نظر النزالء ت

أن قيمة مستوى الداللة المحسوب قد بلغت على جميع المجاالت وعلـى            ) 11.4(يتضح من الجدول    

، 0.47،  0.81،  0.33،  0.87،  0.74،  0.42(على التوالي     سبب اإليداع   الدرجة الكلية تبعا لمتغير     

أي أننـا نقبـل      )=0.05α(اسة  وهذه القيم أكبر من قيمة مستوى الداللة المحدد للدر        ) 0.56،  0.16

في  )=0.05α(وجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة       الفرضية الصفرية القائلة بأنه ال ت     

تقييم الرعاية المؤسسية اإليوائية في الضفة الغربية من وجهة نظر النزالء هـذه المؤسـسات    درجة  

  .تبعا لمتغير سبب اإليداع

  

عدم وجود اختالف برغبة النزالء     التي بينت   ) 2001(ائج الرعوجي   نتوهذا يتفق مع ما كشفت عنه       

  .سبب اإليداعنحو التأهيل المهني داخل المؤسسة اإلصالحية، وذلك باختالف 
  

 تفهما كامال لطبيعـة مـشاكلهم، وكيفيـة         المؤسسات يتطلب ويرى الباحث أن العمل مع نزالء هذه        

 .لعاملين على كافة المـستويات    ا برامج تدريبية لجميع     ، ولذا يلزم تنفيذ   ة سليم بطريقةالتعامل معهم   
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، فجميع النـزالء هـم      اإليداعتختلف باختالف سبب     وبالتالي فان الخدمات المقدمة لكافة النزالء ال      

وجمـيعهم  ....ي الرعاية الـصحية والطبيـة والتعليميـة        لتلق إيداعهم، تم   إنسانيةعبارة عن حاالت    

  .بيئة واحدة، ومن هنا تبين عدم وجود فروق بان تكون أشبهينحدروا من بيئة 

  

  : نتائج الفرضية الرابعة4.1.2.5

درجة تقييم الرعاية  في )α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة 

  .المؤسسية اإليوائية في الضفة الغربية من وجهة نظر النزالء تبعا لمتغير مستوى التحصيل

 أن قيمة مستوى الداللة المحسوب قد بلغت على جميع المجاالت وعلـى             )13.4(يتضح من الجدول    

، 0.23،  0.25،  0.23،  0.16،  0.24(علـى التـوالي       مستوى التحصيل   الدرجة الكلية تبعا لمتغير     

أي أننا نقبل الفرضـية      )α≥0.05(وهذه القيم أكبر من قيمة مستوى الداللة المحدد للدراسة          ) 0.21

 في درجـة    )α≥0.05(وجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة       ال ت الصفرية القائلة بأنه    

تقييم الرعاية المؤسسية اإليوائية في الضفة الغربية من وجهة نظر النزالء هذه المؤسـسات تبعـا                

   .لمتغير مستوى التحصيل

  

  ،العلميعدم وجود فروق تبعا للمؤهل  التي بينت ) 1999(نتائج العمري وهذا يتفق مع كشفت عنه 

 تقدم  أنيعقل    تلك المؤسسات ال تختلف في تقديم خدماتها تبعا للمؤهل العلمي، فال           أنويرى الباحث   

 مما يقدم لمن هم في مستوى تعليمـي         أفضليكون  معين  خدمات خاصة لمن هم في مستوى تعليمي        

، لتتناسب  التنوع في البرامج، والخدمات    وخططها   أولوياتها المؤسسات تضع ضمن     فجميع هذه ،  آخر

مع كافة األعمار والمستويات والمؤهالت الموجودة داخل تلك المؤسسات، ومن هنا تبين عدم وجود              

  .فروق
 

  : نتائج الفرضية الخامسة5.1.2.5

تقيـيم الرعايـة     فـي درجـة      )α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة          

جنـوب  (هة نظر النزالء تبعا لمتغير مكان المؤسـسة         المؤسسية اإليوائية في الضفة الغربية من وج      

  ).الضفة ، وسط الضفة ، شمال الضفة

  

مجـال كفايـة إدارة      قد بلغت علـى      ةأن قيمة مستوى الداللة المحسوب    ) 15.4(يتضح من الجدول    

 وعلى الدرجة الكلية تبعا لمتغيـر        والمرافق والمستلزماتكفاية الخدمات المادية     و المؤسسة وطاقمها 

وهذه القيم أكبر من قيمـة مـستوى الداللـة          ) 0.421،  0.23،  0.67(التوالي  على  ن المؤسسة   مكا

وجد فـروق ذات داللـة      أي أننا نقبل الفرضية الصفرية القائلة بأنه ال ت         )α≥0.05(المحدد للدراسة   
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تقييم الرعاية المؤسسية اإليوائيـة فـي الـضفة          في درجة    )α≥0.05(إحصائية على مستوى الداللة   

ربية من وجهة نظر النزالء هذه المؤسسات تبعا لمتغير مكان المؤسسة على هذه المجاالت وعلى               الغ

كفاية الخدمات التأهيلية   ،  كفاية خدمات الدعم النفسي واالجتماعي    الدرجة الكلية، أما بالنسبة لمجاالت      

محـسوب علـى هـذه    ، فقد بلغت قيمة مستوى الداللة ال      كفاية الخدمات الثقافية والتعليمية   و،  والطبية

 أتبع تحليل   ومن أجل تحديد لصالح من كانت الفروق      ،  )0.00،  0.00،  0.02(المجاالت على التوالي  

الـذي  ) 16.4(من خالل الجدول    ذلك    يتضح  و ، للمقارنات البعدية  )LSD (تباين األحادي باختبار  ال

ية مـن وجهـة نظـر       تقييم الرعاية المؤسسية اإليوائية في الضفة الغرب      وجود فروق في درجة     بين  

  .بين الوسط والجنوب لصالح الوسط على مختلف المجاالت المذكورةالنزالء 

التي بينت دراسة وجود فروق في الخـدمات التعليميـة تبعـا            )1999(وهذا يتفق مع نتائج العمري      

 النفسي  اإلرشادوفروق في خدمات    . لصالح الدمام ) الدمام/الرياض(لوجود دار المالحظة االجتماعية   

  .االجتماعي بين منسوبي دور المالحظة بين حائل والرياض لصالح حائلو

  

 كفاية خدمات الدعم النفـسي واالجتمـاعي      لمجاالت   السبب في وجود فروق تبعا       أنويرى الباحث   

من ، لصالح الوسط على مختلف المجاالت المذكورة قد يعود إلى ما يعنيه الوسط              التأهيلية والطبية و

 -القـدس – العمل في مختلف مناطق الضفة الغربية، فالوسط يعني العاصمة           نقطة مركزية النطالق  

تـضم كافـة المؤسـسات       التي   األمهي المدن    في الغالب    تعتبروكذلك مدينة رام اهللا، وهذه المدن       

 الـضفة الغربيـة، والن      أنحاءالرئيسية، والتي تشرف على مختلف المؤسسات الموجودة في باقي          

ية تركز في تقديم خدماتها في الغالب لمناطق الوسـط، باعتبارهـا نقطـة              غالبية المؤسسات العالم  

  .انطالق لباقي المؤسسات األخرى

كفاية الخدمات الماديـة   ومجال كفاية إدارة المؤسسة وطاقمها السبب في عدم وجود فروق تبعا ل       أما 

 تلـك المؤسـسات      في العاملين أن وعلى الدرجة الكلية، فان ذلك يعود إلى          والمرافق والمستلزمات

أن هؤالء العاملين في    ، كما   إنسانيةسواء في الوسط أو الجنوب في الغالب ينحدرون من تخصصات           

، ومن هنا تبين عدم وجود      وكفاءتهم م قدراته إلثبات هذه المؤسسات يحاولوا التنافس فيما بينتهم        إدارة

، ورقابـة خاصـة     يأتي ضمن شـروط معينـة      بخصوص الخدمات فان تقسيم الموازنة       أمافروق،  

موازنة لتقديم الخدمات لكافة المؤسسات دون التمييز سـواء كانـت           الي الغالب يتم تقسيم     فالتالي ف بو

  .وبالتالي تبين عدم وجود فروق في الدرجة الكلية. شمالوسط أو جنوب أو 
 

  : نتائج الفرضية السادسة6.1.2.5

درجة تقييم الرعاية  في )α≥0.05 (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة

  .المؤسسية اإليوائية في الضفة الغربية من وجهة نظر النزالء تبعا لمتغير مجال عمل المؤسسة
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أن قيمة مستوى الداللة المحسوب قد بلغت على جميع المجاالت وعلـى            ) 18.4(يتضح من الجدول    

، 0.28،  0.27،  0.51،  0.92،  0.23( على التوالي      مجال عمل المؤسسة  الدرجة الكلية تبعا لمتغير     

أي أننا نقبل الفرضـية      )α≥0.05(وهذه القيم أكبر من قيمة مستوى الداللة المحدد للدراسة          ) 0.70

في درجـة    )α≥0.05(وجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة       الصفرية القائلة بأنه ال ت    

وجهة نظر النزالء هذه المؤسـسات تبعـا        تقييم الرعاية المؤسسية اإليوائية في الضفة الغربية من         

  .لمتغير مجال عمل المؤسسة

تبعا لمتغير مجال عمل المؤسسة إلى ان غالبية يعزو الباحث السبب في عدم وجود فروق تبعا 

المؤسسات تحاول تقديم الخدمات بصورة شاملة تبعا لمجال عملها، فاذا كانت المؤسسات التي تهتم 

ج تعليمية، ومستلزمات طبية، فان المؤسسات الني تهتم برعاية برعاية المعاقين تقدم برام

تتنوع في تقديم برامجها لتشمتل على كافة األحداث،واللقطاء واأليتام، والمشردين، والتفكك األسري 

البرامج الموجودة في باقي المؤسسات، فجيمع هذه المؤسسات تقدم خدمات تعليمية وصحية ونفسية 

وجميع هذه المؤسسات تشرف عليها وزارة خاصة تتمثل في  غير ذلك، وترفيهمية وثقافية إلى

وزارة الشؤون االجتماعية، وجميعها تتبع نظام عالمي وبرامج علمية متطورة في الرعاية وتقديم 

  .تبين عدم وجود فروق تبعا لمجال عمل المؤسسةهنا ومن الخدمات الالزمة، 

  

  : نتائج الفرضية السابعة7.1.2.5

تقييم الرعاية المؤسسية في ) α≥0.05(روق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة ال توجد ف

اإليوائية في الضفة الغربية من وجهة نظر النزالء تبعا لمتغير المدة التي أمضاها النزيل في 

  .المؤسسة

مجال كفاية إدارة أن قيمة مستوى الداللة المحسوب قد بلغت على ) 20.4(يتضح من الجدول 

مجال كفاية الخدمات التأهيلية  و والمرافقوالمستلزماتكفاية الخدمات المادية  وسسة وطاقمهاالمؤ

المدة التي  وعلى الدرجة الكلية تبعا لمتغير ،مجال كفاية خدمات الدعم النفسي واالجتماعيو،والطبية

قيم أكبر وهذه ال) 0.25، 0.15، 0.11،  0.68، 0.88( على التوالي  أمضاها النزيل في المؤسسة

أي أننا نقبل الفرضية الصفرية القائلة بأنه ال ) α≥0.05(من قيمة مستوى الداللة المحدد للدراسة 

تقييم الرعاية المؤسسية في درجة  )α≥0.05(وجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللةت

 المدة التي أمضاها اإليوائية في الضفة الغربية من وجهة نظر النزالء هذه المؤسسات تبعا لمتغير

مدى كفاية الخدمات على هذه المجاالت وعلى الدرجة الكلية، أما بالنسبة لمجال  النزيل في المؤسسة

وهذه القيم أقل ) 0.05(، فقد بلغت قيمة مستوى الداللة المحسوب على هذا المجال الثقافية والتعليمية

ا نرفض الفرضية الصفرية القائلة بأنه ال أي أنن) α≥0.05(من قيمة مستوى الداللة المحدد للدراسة 

تقييم الرعاية المؤسسية في درجة ) α≥0.05(وجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللةت
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اإليوائية في الضفة الغربية من وجهة نظر النزالء هذه المؤسسات تبعا لمتغير المدة التي أمضاها 

تباين  أتبع تحليل الحديد لصالح من كانت الفروقومن أجل ت.على هذا المجال النزيل في المؤسسة

تقييم وجود فروق في درجة يبين ) 21.4(الجدول و  للمقارنات البعدية)LSD (األحادي باختبار

بين النزالء الذين أمضوا من الرعاية المؤسسية اإليوائية في الضفة الغربية من وجهة نظر النزالء 

 8 سنوات فأكثر، لصالح الذين امضوا 8ذين امضوا زالء ال سنوات في المؤسسة وبين الن1-3

  .سنوات فأكثر

  

، مدى كفاية الخدمات الثقافية والتعليمية بالنسبة لمجال  الباحث مناسبةرأي حسب ةالنتيج وهذه 

 في تلك المؤسسات والذين استفادوا فأكثرخاصة عند الحديث عن الذين امضوا ثماني سنوات 

 نتيجة أعلى مستواهم التعليمي والثقافي أصبحالمجال، حيث بصورة اكبر من غيرهم في هذا 

الستمرار إلحاقهم ببرامج تعليمية مختلفة، أما على باقي المجاالت األخرى والتي تبين عدم وجود 

ة التي أمضاها النزيل في المؤسسة، فان هذا يؤكد ان تلك المؤسسات المدفروق فيها تبعا لمتغير 

نزيل واخر وانها صممت خصيصا لمثل هذه الفئات، وان تمتلك القدرة التميز تقديم خدماتها بين 

على التنوع والتغير، وفقا للفروق الفردية، وسنوات االقامة والعمر ومستوى التحصيل االكاديمي 

 يثبت ان تلك المؤسسات هي مؤسسات هامة وذات فاعلية وقدرة إلى غير ذلك من االمور، مما 

  .حاب المشكالت المختلفةعلى استيعاب النزالء من اص
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  التوصيات   2.5

  

  :في ضوء النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة خلص الباحث إلى التوصيات التالية

ضرورة العمل على تحسين مستوى الخدمات التعليمية عن طريق توفير وسـائل التعلـيم               .1

فـي   ) االنترنت( وتيسير الدخول على شبكة المعلومات       الحاسوبالحديثة وخاصة باستخدام    

أوقات محددة حتى يكونوا على اتصال ومعرفة بتطورات وسائل المعرفة والتعليم مما ييسر             

 .عليهم االندماج مع مجتمعهم بعد خروجهم من المؤسسة

ضرورة االهتمام بالتأهيل العلمي والعملي لألخصائيين النفسيين واالجتماعيين الـذين يـتم             .2

 .يوائيةتوظيفهم بالعمل في المؤسسات اإل

األخصائيين النفسيين واالجتماعيين في المؤسسات اإليوائيـة       نبغي توفير العدد الكافي من      ي .3

وضرورة توجيه المقصرين منهم في تحسين أدائهم حيث ثبت من نتائج الدراسة أن هنـاك               

 .ضعفا في مستوى الخدمات النفسية واالجتماعية

يز التواصل مع قادة المجتمع المحلـي       يقترح الباحث على إدارات المؤسسات اإليوائية تعز       .4

ورجال األعمال كدعوتهم لحضور ورشات وندوات خاصة تعرفهم برسالة المؤسسة والدور           

الذي يمكن أن يلعبوه في تطوير هذه المؤسسات والرقي بمستوى الخـدمات التـي تقـدمها              

 .لنزالئها

بـرامج النفـسية    يوصي الباحث بإجراء دراسة ميدانية تتناول مدى إسـهام الخـدمات وال            .5

دها المؤسسات اإليوائية في تقويم وتعديل سلوك نزالئهـا وتحقـيقهم           وواالجتماعية التي تق  

 .للتكيف النفسي واالجتماعي

يوصي الباحث بإجراء دراسة ميدانية تبحث في اتجاهات المجتمع المحلـي نحـو نـزالء                .6

لالنـدماج فـي المجتمـع      المؤسسات اإليوائية الذين تم تأهيلهم علميا وعمليا ومدى تقبلهم          

 .وتقلدهم الوظائف واألعمال المختلفة

ضرورة تحسين التنسيق بين مؤسسات العون االجتماعي التطوعية إضافة لتبنـي أنظمـة              .7

إدارية حديثة تقوم على أسس ومعايير إدارة الجودة الشاملة مما ينعكس إيجاباً على فاعليـة               

  .تلك المؤسسات
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  :المراجع العربية
،الخليـل،  مـسيرة وطموحـات    :)1990.(لجمعيات الخيرية في محافظة الخليـل     اتحاد ا  - 

  .فلسطين

دراسـة اجتماعيـة لقريـة      : الرعاية المؤسسية البديلة  ): 1998.(احمد، سهير رشدي   - 

رسـالة ماجـستير غيـر      .(مان، ع األردنيةاألردنية في عمان، الجامعة     ) SOS(األطفال

 ).منشورة

، دار المعرفة الجامعية،     النظرية والقياس  –فرد  خدمة ال ): 1995.(احمد، محمد مصطفى   - 

 .مصر

وزارة الـشئون   . أثـر الرعايـة المؤسـسية علـى الطفـل          :)1972.(األلفي، رفعت  - 

 .اإلدارة العامة للتدريب، القاهرة-االجتماعية

وا في  أ الشخصية لالطفال الذين نش    مقابلة األنماط ): 1989.(بد اهللا عايش  الباير، محمد ع   - 

، الجامعـة   وا في المؤسسات االجتماعيـة    أ الشخصية لالطفال الذين نش    باألنماط األسرة

 ).رسالة ماجستير غير منشورة.(األردنية، األردن

الرعاية المؤسسية لإلحداث الجانحين في     ): 1995.( عبد القادر  البحري، نسرين عبد اهللا    - 

 ماجـستير   رسالة.(الجامعة األردنية، األردن  .دراسة تقييمية للبرامج والتشريعات   -األردن

 ).غير منشورة

فهوم الذات   على م  وتأثيرها رعاية اليتيم    أنماط"):1981.(توق، محي الدين، وعباس، علي     - 

 .68-45ص ص ) 3(، عدد، مجلة العلوم االجتماعية"األردنفي  األطفالفي عينة من 

 المؤسـسة الجامعيـة     ،دراسـة مقارنـة   : األحداث المنحرفـون     :)1990(.جعفر، علي  - 

 . بيروت،شر التوزيعللدراسات والن

المجلة الجنائيـة    ،"األحداثتقويم برامج العمل بمؤسسات     "): 1986.(جمعة، حسن حازم   - 

-13، ص ص    )22(،  )3(، عدد ة والمركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية     يمالقو

25. 

 المملكـة  فـي سـجون      والتأهيل واإلصالحالرعاية  ): 2002.(الحارثي، علي بن حسين    - 

 .، وزارة الداخلية، الرياضديةالعربية السعو

 .، مكتبة وهبة، القاهرة البحث االجتماعيأصول): 1990.(حسن، عبد الباسط - 

المؤسـسات اإليوائيـة بـين االسـتيعاب        ): 1994.(خضر، عادل، والدسوقي، محمـد     - 

 .33 -24، ص ص )31(عدد, ،مجلة علم النفسواالندماج
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 -ي الخدمة االجتماعية الحديثـة    المدخل ف ): 1999.(الخطيب، عبد الرحمن عبد الرحيم     - 

مكتبة دار الجامعـات، رام اهللا،   ). 1(، ط ، عناصر، نماذج، مجـاالت    )مناهج(نشأة، طرق 

 .فلسطين

، بحث مقـدم إلـى المـؤتمر        الخير العربي رؤية مستقبلية   ): 1995. (الخطيب، عبد اهللا   - 

 . بيروتمؤسسات الرعاية االجتماعية، دار األيتام اإلسالمية، ه  الذي تنظميالخير

 األطفالدراسة مقارنة لمدى إشباع الحاجات األساسية لدى        ): 1971.(الخطيب، عبد اهللا   - 

، الذين يحصلون على رعاية بديلة في المؤسسات الجماعية واألسر البديلة فـي األردن            

 ).رسالة ماجستير غير منشورة.(الجامعة األردنية، األردن

الرعاية االجتماعية  اتجاهات   ):1983(.خليفة، محروس محمود، ومرعي، إبراهيم بيومي      - 

 .، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندريةومداخلها المهنية

اثر إلحاق الجانحين باإلصـالحيات علـى مـستوى         ): 2004.(الخليوي، تركي سليمان   - 

رسالة ماجستير غيـر    .(، السعودية األمنية، جامعة نايف العربية للعلوم      تحصيلهم التعليمي 

 ).منشورة

، 2، طبعـة  مدخل إلـى الخدمـة االجتماعيـة      ): 2006.(ليل، ومسعود، وائل  درويش، خ  - 
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  م اهللا الرحمن الرحيم            بس)1(ملحق رقم 

  جامعة القدس 
   الدراسات العلياعمادة 

   في التربيةالدراسات العليابرنامج  
  :أختي النزيلة/ أخي النزيل 

  الغربية من وجهة نظر النزالء تقييم الرعاية المؤسسية اإليوائية في الضفة  "يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان 

"  

 مجموعة من الفقرات التي تقيس مستوى وكفاية هذه الرعاية من جوانب مختلفة             ستبانةوقد تضمنت اإل  

) ×( بوضع إشـارة  ك بتمعن وروية واإلجابة على فقراتها بدقة وموضوعية، وذل  ستبانة، لذا يرجى منكم قراءة اإل     

  . ما تشعر بهمقابل كل فقرة في العمود المناسب حسب

 سرية وال تشكل أي اختبار، ولن تتعدى االستخدام العلمي، لهذا ال داعي لكتابـة               ستبانة  وتعتبر هذه اإل    

  .أي شيء يدل على هويتك

  شاكرين لكم حسن تعاونكم
  معتصم دقة :الباحث

  :في المربع الذي يتفق وحالتك) X(أرجو وضع إشارة 

  )م يعبئه الباحث بعلم وبموافقة الجهات المسئولة بالمؤسسةهذا القس (:معلومات عن المؤسسة: أوال

  :..............................تاريخ إنشاءها:...................................أسم المؤسسة-1    

  

  :..............................................................عنوان المؤسسة-2    

  

  .................................................................:.مجال عملها-3    

  

  :.............................................................الفئات المستهدفة-4    

  

  )خاصة(غير حكومية-3شبه حكومية               -2حكومية           -1: تبعية المؤسسة-5    

        

  :.................................................................دد النزالء الحالي في المؤسسةع-6    

   

  :.....غير ذلك، حدد-3مستأجر      -2ملك للمؤسسة       -1: وضع الملكية للعقار التي تشغله المؤسسة-7     
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  .........:.............عدد الموظفين اإلداريين في المؤسسة-8      

  

  :...................عدد األخصائيين النفسيين واالجتماعيين في المؤسسة-9      

  :معلومات أولية خاصة بالنزالء:ثانيا

 أنثى.2         ذكر.1  :الجنس-1

  

  امعي ج.5ثانوي        . 4إعدادي       . 3ابتدائي        . 2ابتدائي فأقل         .1:المستوى التعليمي- 2     

  

  أسباب اقتصادية -3تفكك أسري          -2        وفاة احد الوالدين  -1 :  سبب دخول المؤسسة- 3     
                        

  :.............................         أسباب أخرى، حددها-5 مرض أحد الوالدين           -4                        
    

  :........................ رالعم.4      
  

     
   سنوات                   7-4من.3 سنوات         3-1من .2أقل من سنة          .1: المدة التي أمضيتها في المؤسسة  .5       

                                            

  رسنوات فأكث4-8                                           
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  في المربع الذي يتفق مع رأيك، وذلك أمام كل فقرة من الفقرات) X(يرجى وضع إشارة 

بدرجة   الفقرة  الرقم

كبيرة 

  جدا

بدرجة 

  كبيرة 

ال 

  أدري

بدرجة 

  قليلة 

بدرجة 

 قلية جدا

            ساعدتني المؤسسة في اختيار المهنة التي تتناسب مع قدراتي.1

             بنشاطات وفعاليات جماعيةرك في المؤسسة اشت.2

تتوفر في المؤسسة  هيئة من العاملين كافية لمواجهـة حاجـات    .3

  النزالء

          

            توفر المؤسسة الطعام بكمية كافية لجميع النزالء.4

            اعتقد أن الحياة في المؤسسة جيدة وممتعة .5

لمؤسـسة   من األخـصائي فـي ا      ةأتلقى المساعدة المناسب  .6

  للمشكالت التي تواجهني  

          

           تتوفر في المؤسسة األغطية والفراش المناسب صيفا وشتاء .7

البناء الخاص بالمؤسسة مرتب بـشكل مناسـب إليـصال     .8

  البرامج الخاصة بالمؤسسة وتحقيق أهدافها

          

أصبحت أكثر تكيفا مع المجتمع الذي أعيش فيه بعـد دخـولي            .9

  المؤسسة

          

            توفر الجمعية النشرات التثقيفية لكل نزيل ينتفع من خدماتها.10

توفر المؤسسة برامج ترويحية دورية للنزالء في المؤسسة        .11

  وخارجها

          

ـ   أن  بعد يحيات طرأ على    تغيير جوهري أشعر بأن   .12  ت تلقي

  المختلفة مؤسسةخدمات ال

          

            توجد روح عمل جماعية في المؤسسة.13

            سسة رحالت ترفيهية علمية بشكل دوري للنزالءتنظم المؤ.14

تتعاون إدارة المؤسسة مع النزالء لتذليل العقبـات التـي          .15

  تعترضهم 

          

ألقى االحترام والتقـدير المناسـبين مـن اإلدارة وجميـع           .16

  العاملين في المؤسسة

          

             يتمتع األخصائيون في المؤسسة بالروح المعنوية العالية.17

اهم مناخ المؤسسة في دعم النزالء وتشجيعهم وجعلهـم         يس.18

  أكثر ثقة بأنفسهم

          

تحتوي مكتبة المؤسسة على مجموعة كافية مـن الكتـب          .19

  والدوريات

          



 106

            اشعر بالغربة وأنا في المؤسسة.20

 ي بنفـس  تي في تعزيز ثق    كبير  دور لمؤسسة  كان لخدمات ا  .21

  يوتوفير الراحة النفسية ل

          

 صداقات وعالقات اجتماعية جديـدة مـن خـالل          كونت.22

  وجودي في المؤسسة 

          

أشعر بالرضا بشكل عام عن مجمل الخـدمات التـي تقـدمها            .23

  المؤسسة

          

تهتم المؤسسة بمستوى التحصيل الدراسي للنزالء مـن خـالل          .24

  توفير مدرسين أكفاء لهم

          

            الء ومتابعتهمتهتم المؤسسة باألنشطة والمسابقات الثقافية للنز.25

تتوفر في المؤسسة الساحات واأللعاب من أجل ممارسـة         .26

  النشاط الرياضي

   

  

          

بدرجة   الفقرة  الرقم

كبيرة 

  جدا

بدرجة 

  كبيرة 

ال 

  أدري

بدرجة 

  قليلة 

بدرجة 

 قلية جدا

            تهتم المؤسسة وتتابع الحالة الصحية للنزالء   27

والعالجات المناسبة لمـن    تسعى المؤسسة  لتوفير األدوية        28

  يحتاجها من النزالء

          

            أستطيع أن أعبر عن رأيي  وأطلب ما أشاء في المؤسسة  29

            أصبحت أكثر تقبال لنفسي بعد دخولي المؤسس  30

            يسود المؤسسة الجو األسري المريح  31

توفر المؤسسة خدمات التأهيل المهني للنزالء الـذين لـم            32

  ا من استكمال دراستهم يتمكنو

          

توجد للمؤسسة عالقات وزيارات متبادلة مع المؤسـسات          33

  األخرى 

          

تتعاون المؤسسة مع المؤسسات المختلفة في المجتمع مـن           34

  اجل خدمة النزالء

          

            أشارك باألعمال التطوعية داخل المؤسسة    35

            المؤسسة معي أشعر باالرتياح من تعامل الموظفين في   36

توجد صراعات وخالفات دائمة بيني وبين زمالئي النزالء          37

  في المؤسسة 

          

            تهتم المؤسسة بتوفير الجو المالئم للدراسة للنزالء  38
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يوجد من يتابع ويساعد النزالء في حل الواجبـات البيتيـة             39

  المدرسية 

          

             المؤسسة أحصل على المصروف اليومي الكافي من  40

توفر المؤسسة القرطاسيه ولوازم المدرسـة فـي الوقـت            41

  المناسب 

          

            موظفو المؤسسة يتعاملون بمرونة وانفتاح مع النزالء   42

تحرص المؤسسة على التواصل وزيارة أسرتي وأقربـائي          43

  خارج المؤسسة والتواصل معهم  

          

            مؤسسة أشعر بالحزن بسبب وجودي في ال  44

            أشعر بالضيق وأنا بداخل المؤسسة   45

            أعاني من قلة األصدقاء في المؤسسة   46

            هناك أنانية في التعامل من قبل الموظفين في المؤسسة  47

أشعر بالقلق والتوتر من المستقبل الذي ينتظرني وأنا فـي            48

  هذه المؤسسة 

          

آلخرين عندما يعلمون بأنني مقيم     أشعر بالخجل من الناس ا      49

  في هذه المؤسسة

          

            مبنى المؤسسة مالئم يحتوي على جميع المرافق الضرورية  50

            المرافق الصحية نظيفة وكافية في المؤسسة   51

            المؤسسة أشبه ما تكون بالسجن  52

            أعدتني المؤسسة في اختيار المهنة التي تتناسب مع ميولي  53

 
  أشكر لكم حسن تعاونكم معي

  توزيع الفقرات ومفتاح التصحيح

  توزيع فقرات أداة الدراسة على محاورها الرئيسية

  عدد الفقرات  أرقام الفقرات  المحاور   الرقم

  8  45 ،40، 32، 31، 17، 13،15، 3  كفاية إدارة المؤسسة وطاقمهامجال   1

2 
مجال كفاية خدمات الدعم النفسي 

   واالجتماعي

5  ،6  ،9 12    ،16  ،18  ،20  ،23  ،28 ،

21،22،27،29   ، 33  ،34  ،35      41 

42 ،43 ،44 ،46 ،47  

22  

  6  53، 51 ، 30، 26، 25، 1مجال كفاية الخدمات التأهيلية والطبية   3

4  
كفاية الخدمات المادية والمسلتزمات 

  والمرافق

4 ،7 ،8،38 39 ، 48 ،49 ،50 ، 52  9  

  8  36، 25، 24، 19، 14، 11، 10، 2مات الثقافية والتعليمية مدى كفاية الخد 5



 108

  53  المجموع   

  مفتاح التصحيح

ليكـرت خماسـي األبعـاد وقـد بنيـت الفقـرات         مقياس  أساس على المقياستم تصميم   هذا وقد   

  :باالتجاهين اإليجابي والسلبي وأعطيت األوزان للفقرات السلبية واإليجابية كما هو آتي

  خمس درجات :ة جدابدرجة كبير

  أربع درجات : بدرجة كبيرة

  ثالث درجات : ال ادري

  درجتين : بدرجة قليلة

  درجة واحدة : بدرجة قليلة جدا 

  وتعكس الدرجات للفقرات السلبية 

  265= 53× 5=وبذلك تكون أعلى درجة في المقياس 

  53=53× 1= وتكون أقل درجة 
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  قائمة المحكمين : 2:ملحق
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الجامعة   خصصالت  اسم المحكم  الرقم 

  جامعة القدس   تربية   أحمد فهيم جبر .د.أ  1

  مناهج بحث   محسن عدس .د  2
  جامعة القدس

  جامعة بير زيت  علم نفس  ي وابراهيم مكا.د  3

  جامعة القدس  تربية   غسان سرحان .د  4

 جامعة القدس المفتوحة   نفسي إرشاد  ثاثرة صباح .أ  5

  جامعة القدس المفتوحة   علم اجتماع   عبد الكريم مزعل .د  6

  جامعة القدس المفتوحة  علم نفس   محمد براغيث .د  7

  جامعة القدس    محمود  أبو سمرة .د  8

  جامعة القدس   إبراهيم عرمان . د  9

  جامعة القدس المفتوحة   تربية   كفاح حسن .د  10

  جامعة القدس المفتوحة  علم نفس تربوي   زياد بركات .د  11

   القدس جامعة   علم نفس   اهللا تيسير عبدد .أ  12
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  بعد التحكيمأداة الدراسة  ستبانةالتعديالت التي أجريت على اإل:3:ملحق

  
  

رقم 

 الفقرة 
  الفقرة بعد التعديل   الفقرة قبل التعديل 

12  
التقي المساعدة المناسـبة مـن األخـصائي فـي المؤسـسة            

  للمشكالت التي تواجهني 

 المساعدة المناسبة من األخصائي في أتلقي 

  اجهنيالمؤسسة للمشكالت التي تو

9  
أصبحت أكثر تكيفا مع المجتمع الذي أعيش فيه بعد دخـولي           

  المؤسسة 

ساعدتني المؤسسة بالتكيف مع المجتمع الذي 

  أعيش فيه 

27  
أستطيع أن أعبر عن راي بحرية  وأطلـب مـا أشـاء فـي          

  المؤسسة 

استطيع أن أعبر عن رأيي  وأطلب ما أشاء في 

  المؤسسة

23  
مجمل الخدمات التي أشعر بالرضى بشكل عام عن 

  تقدمها المؤسسة 

أشعر بالرضا بشكل عام عن مجمل الخدمات 

  التي تقدمها المؤسسة

1  
ساعدتني المؤسسة في اختيار المهنة التي تتناسب مع قدراتي 

  وميولي 

ساعدتني المؤسسة في اختيار المهنة التي 

 تتناسب مع قدراتي

   المريح المؤسسة الجو األسرييسود   يسود المؤسسة الجو األسري والعائلي   29

  أشترك في المؤسسة بنشاطات وفعاليات جماعية   2
أشترك في المؤسسة بنشاطات وفعاليات 

  جماعية ثقافية 

3  
تتوفر في الجمعية هيئة من العاملين كافية لمواجهة حاجـات          

  النزالء

تتوفر في المؤسسة  هيئة من العاملين كافية 

  لمواجهة حاجات النزالء

4  
ر المؤسسة الطعام بكمية كافية وبمـستوى جيـد لجميـع           توف

  النزالء

توفر المؤسسة الطعام بكمية كافية لجميع 

  النزالء

24  
تهتم المؤسسة بمستوى التحصيل الدراسي للنزالء وتوفر لهـم   

  مدرسين أكفاء

تهتم المؤسسة بمستوى التحصيل الدراسي 

  للنزالء من خالل توفير مدرسين أكفاء لهم

  المؤسسة مالئم ويحتوي على جميع المرافق الضروريةمبنى   48
مبنى المؤسسة مالئم يحتوي على جميع 

  المرافق الضرورية

17  
يتمتع األخصائيون في المؤسسة بالروح المعنويـة والمهنيـة         

  العالية

يتمتع األخصائيون في المؤسسة بالروح 

  المعنوية العالية 

  قافية للنزالءتهتم المؤسسة باألنشطة والمسابقات الث  25
شطة والمسابقات الثقافية تهتم المؤسسة باألن

  للنزالء ومتابعتهم

أصبحت أكثر تقبال لنفسي بعد دخولي المؤسسة    أصبحت أكثر تقبال لنفسي بعد دخولي للمؤسسة    28

41  
ئـي  تحرص المؤسسة على التواصل وزيارة أسرتي وأقربـا       

  خارج المؤسسة

ارة تحرص المؤسسة على التواصل وزي

 ئي خارج المؤسسةأسرتي وأقربا

  والتواصل معهم 



 111

   أداة الدراسة بعد التحكيمستبانةالتعديالت التي أجريت على اإلتابع 

اية الخـدمات   كفاية مبنى المؤسسة والخدمات المادية حيث أصبح كف       : تعديل اسم المحور الخامس   -1

  المادية والمسلتزمات والمرافق 

  .كفاية إدارة المؤسسة وطاقمها" كفاية إدارة وطاقم المؤسسة ب "تعديل اسم المحور األول -2

سـبب  (في القسم الخاص بالمعلومات األولية الخاصة بـالنزالء ب        ) سبب اإليداع (تعديل عبارة   -3

  )دخول المؤسسة

  ة النفسية إلى مجال خدمات المؤسسة من مجال الحال) 13(نقل الفقرة -4

من مستويات المستوى التعليمي في المتعلق بالمعلومات األولية وإضافة         " ال أقرأ وال أكتب   "حذف  -5

  " .ابتدائي فأقل"فتصبح " لمستوى ابتدائي" وأقل "كلمة 

 تتناسب مع   اعدتني المؤسسة في اختيار المهنة التي     " إضافة فقرة جديدة لمجال الخدمات اتأهيلية       -6

  " ميولي

   من الفقرات السلبية إلى الفقرات األيجابية كونها ببالفعل إيجابية 39نقل الفقرة -7

مجال الحالة  " ومجال"  مجال كفاية خدمات الدعم النفسي واالجتماعي       "ستبانةدمج المجالين في اإل   -8

  .وتعبر عن معنى واحدالنفسية للنزيل ورضاه عن الخدمات التي تقدمها المؤسسة كونها متقاربة 

 الدراسات العليا قسم  "وعبارة  "   الدراسات العليا  عمادة  " ب"  كلية الدراسات العليا   "تعديل عبارة -10

  " في التربية الدراسات العليابرنامج  " ب" في التربية

 فـي القـسم التعلـق       5تبديل الحروف باألرقام في ترقيم مستويات المتغير  في البنـد رقـم              -11

  .ات الخاصة بالنزالءبالمعلوم

  . كونهما تحمل نفس المعنى 14، 11دمج الفقرتين -12

 من مجال الحالة النفسية للنزيل إلى مجال كفاية مبنى المؤسـسة كونهـا غيـر                13نقل الفقرة   -13

  .منتمية للمجال الذي وضعت فيه
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  :ملحق -4

  :العناصر الواجب توفرها في إدارة المؤسسات اإليوائية

أن من أهم العناصر الواجب توافرهـا فـي إدارة          ) 1988(باري وعطية ورمضان وصالح     يرى غ 

  :المؤسسات اإليوائية تتمثل في التخطيط، والتنظيم، والتوظيف ويمكن توضيح ذلك من خالل ما يلي

  -:التخطيط  -2

أي العمل على وضع تخطيط سليم إلنجاح األهداف التي قامت مـن اجلهـا الجمعيـة                

  -: يقوم التخطيط السليم في المؤسسات اإليوائية على األسس التالية اإليوائية، حيث

  . وضوح وتحديد األهداف •

 . وضع معدالت مناسبة لمستوى الخدمة •

 . أن تكون البرامج مرنة ومتوازنة •

 ).1977مطر، . (استقطاب المصادر المسيرة بشرية ومادية بجدية •

  

  : التنظيم – 2

هداف المتوخاة من الجمعية اإليوائية، ومن عناصر       إقامة هيكل وظيفي ناجح لتحقيق األ     

  : التنظيم ما يلي

  . وضوح األهداف وإمكانية تحقيقها •

 . وجود هيكل تنظيمي يحقق األهداف •

 . توفر عمال متحمسين لتحقيق األهداف •

 . وجود وسائل اتصال جيدة تحقق األهداف •

 . وجود نظام مالي جيد يحقق األهداف •
 

  : التوظيف -3         

إيجاد القوى العاملة الالزمة إلدارة الجمعية اإليوائية ولتحقيق األهداف الموضوعة، والممكنة لتحقيق            

نمو اجتماعي، وإنساني للنزالء، والوصول إلى أعلى مستوى من الخدمة المقدمة، وإلقامـة نظـام               

  ).1977مطر، . (اتصال فعال وإقامة عالقات اجتماعية ناجحة

  

إلى إيجاد كادر مدرب ذي مواصفات معينة تتالءم وطبيعة الجمعية اإليوائية           وعملية التوظيف تحتاج    

وتكون قادرة على تحقيق األهداف الموضوعة، حيث يجب توفر الطاقم التالي لكل مئـة نزيـل مـن              

  ):1.2( أعمارهم من خمس سنوات إلى أثنى عشر سنة وذلك حسب ما هو وراد في الجدول األطفال

  :لجمعية اإليوائية التوظيف في ا1.2جدول 
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  العدد  الوصف الوظيفي

  1  مدير
  1  أخصائي اجتماعي

  1  ربة منزل
  2  طاهية

  2  عامالت نظافة
  2  غسيل وخياطة
  1  محاسب

  1  طبيب وممرضة
  6  )مربيات ( أمهات بديلة 

  17  المجموع

  

  :الصفات الواجب توفرها في مدير المؤسسة اإليوائية

  :إليوائية بمواصفات كثيرة منها يجب أن يتمتع مدير المؤسسة ا

  . مؤهالت علمية في مجال إدارة المؤسسات االجتماعية 5

 .  قدرة على تحمل ضغوط العملصبور وذو 6

 . متزن متماسك في انفعاالته 7

 . مرح بشوش ذو خلق حساس 8

 . على اإلبداع في إيجاد الحلولادرلماح ق 9

 . لديه القدرة على تفصيل العاملين نحو األهداف المطلوبة 10

 . سعة الصدر والقدرة على اكتساب محبة واحترام الجميع 11

 قدرة على تنشيط عمل االتصال والتواصل بين فئات المجتمع لتحقيـق            لديه 12

  .أهداف الجمعية

  :واجبات مدير المؤسسة اإليوائية

  . اإلشراف على العاملين وتوزيع العمل والمتابعة 13

 . الالمنهجيةواإلشراف على األنشطة المنهجية  14

 . شراف على البرامج اإلدارية والماليةاإل 15

 . اإلشراف على إعداد التقارير اإلدارية والمالية 16

  ).1977مطر، (اإلشراف على النزالء من طعام وصحة وبرامج مختلفة 17
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  :  أعماله- األخصائي االجتماعي4.4.2.1.2

  . اإلشراف على البرامج االجتماعية 18

 . اإلشراف على السلوك الشخصي للنزالء 19

 . تماد ملف لكل نزيلاع 20

 . المحافظة على سرية المعلومات للنزالء 21

 . المحافظة على نفسية وحرية وكرامة النزالء 22

 .إجراء األبحاث الخاصة والعامة للجمعية والنزالء 23

 . تنظيم العالقات بين النزالء وذويهم والمجتمع 24

 . واالجتماعية الهادفةةإقامة األنشطة الترفيهي 25

 . هجية والدراسية والتعليمية والتعلمية للنزالءمراقبة األنشطة المن 26

 . إقامة دورات التقوية واالستيعاب والتربية 27

 . تقوية الروابط بين المجتمع والنزالء وذويهم 28

حلقة وصل بين النزالء والمراكز التعليمية والتدريبية والتأهيلية التـي لهـا             29

  ).2003المطيري، (صلة بهم

 أو أي   - دبلوم إدارة مؤسسات على األقـل      - مؤهل علمي جيد     أن تكون حاصلة على   : مدبرة منزل 

  :دراسة مشابهة ومسؤولة عن 

  . إعداد برامج الطعام 30

 . النظافة العامة للسكن 31

 . النظافة الشخصية للنزالء 32

 . المساعدة في إعداد النشاط الالمنهجي 33

 . المساعدة في أعمال الشراء لبعض االحتياجات واللوازم 34

 . األوضاع العامة والخاصة للسكن والنزالء والموظفينإعداد التقارير عن  35

 . اإلشراف على سير العمل اليومي في السكن 36

 . مسؤولة عن زيارة األهالي وذوي النزالء 37

مسؤولة عن ترتيب الزيارات للداعمين واطالعهم علـى األوضـاع فـي             38

 . السكن

 . مسؤولة عن ترتيب زيارات المجتمع المحلي 39

غبـاري وعطيـة    (ين في تحسين الخدمات وفاعليتها    تقديم المشورة للمسئول   40

  ).1988ورمضان وصالح، 
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  :بيب وممرضط

يجب توفر ممرض واحد على األقل لتوفير الرعاية الصحية الضرورية لمتابعة الحاالت المرضـية              

وتقديم العالج الالزم واإلسعاف األولي، وتكون مسؤولية الملف الطبي للنزالء، ويجب اعتماد طبيب             

سؤوال عن استقبال النزالء في عيادته، أو زيارة الجمعية بين الحين واآلخر وتقديم المشورة              يكون م 

  .الطبية واإلسعاف الالزم

  

  :المحاسب

يكون مسؤوال عن النواحي المالية والحسابية المطلوبـة للجمعيـة، مـن مـشتريات، وإدخـاالت،                

  .معية اإليوائيةواخراجات، حسب األنظمة واألصول، وبإشراف مباشر من مدير الج

  

  :عمال النظافةأ

  .القيام بالعمال النظافة العامة والخاصة للنزالء ومراعاة الجوانب الصحية للنزالء في ذلك

  

  :الطهاة

المـدير،  (إقامة وتحضير الوجبات الغذائية حسب اللوائح والقوائم المعـدة مـن قبـل المـسؤولين                

وان تكون متضمنة كافة العناصـر الغذائيـة        ) واألخصائي االجتماعي، ومدبرة المنزل، والمحاسب    

  .والصحية وتناسب متطلبات النزالء

  

  : الغسيل والخياطة

القيام باألعمال الالزمة للغسيل والخياطة حسب الوجه الصحي واإلنساني، ومراعاة الوضع النفسي            

  ).1977مطر، ( كرامة وحرية شخصيةنللنزالء م

  

  : )المربيات( أمهات بديالت

عمال اليومية للنزالء من نظافة شخصية واإلشراف على متابعة البرامج وتنفيـذ المهـام              القيام باأل 

المطلوبة والواجب توفرها للنزالء، ثم رعاية بعض الحاجات والمستلزمات الخاصة مـن مالبـس              

  . الخ.... وقرطاسية والعاب 
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  :5ملحق-3

  . نموذج لجدول نشاط يومي للمؤسسة اإليوائية2.2جدول 

  الساعة   طالنشا  
    6:30- 6:00  .استيقاظ من النوم، االغتسال، أو غسل الوجه، تنظيف األسنان، استبدال المالبس ترتيب األسرة  1

    7:30 – 6:30  .يجب أن تكون مناسبة وحسب النزالء وأعمارهم محتوية للمتطلبات الغذائية الالزمة: وجبة اإلفطار  2

  8:00 – 7:30  . االستعداد للنشاط األول  3

تعلمي (أو صناعي ) دراسي(كل جمعية إيوائية حسب االختصاص ونوع النشاط تعليمي، تعلمي،   4

  ).الذهاب إلى المراكز التدريبية أو التأهيلية ( تأهيلي) حرفي 

8:00 – 1:30  

وجبة الغداء تكون كافية ومناسبة للمجهود المبذول خالل فترة النشاط األول فيها جميع العناصر   5

  .ئية المطلوبةالغذا

1:30-2:30      

فترة مطالعة مقيدة معتمدة على المنهاج التعليمي تلبي حاجات النزالء، والمشرفين والقائمين علـى                -6

  .رعاية المطلوب رعايتهم، وحسب الجمعية اإليوائية، ويمكن أن تكون فترة قي استعداد لنشاط آخر

2:30-4:30  

.                          عليمي أدبي وصحينشاط ترفيهي رياضي اجتماعي ثقافي ت  7

إمكانية استضافة فرقة موسيقية، أو مسرح، أو أي نشاط فني من                            :ترفيهي

  .رسم، أو أي فنون، أو العاب مسلية

أعمال تطوعية، أو ندوات ثقافية زيارات عامة للتعرف على جغرافية المنطقة : اجتماعي ثقافي

  .والمراكز الثقافية واالجتماعية الموجودة في المنطقة

 يجب توفر مالعب ومساحات رياضية لممارسة ابسط أنواع الرياضة، مثل تنس الطاولة،: رياضي

العاب داخلية ساكنة، العاب عقلية فكرية تنموية هادفة، زيارات لالماكن الرياضية، واألندية، وتبادل 

الزيارات، معهم وإقامة المباريات الرياضية، ومحاولة إشراك النزالء في مسبح قريب وان أمكن 

 والمتباعدة وإقامة رحالت رياضية ترفيهية قصيرة، عدا عن إقامة رحالت بين الفترات المتقاربة

  .إلى أماكن ترفيهية سياحية عامة 

4:30-6:30  

  7:30 – 6:30  .فترة العشاء واستراحة من النشاط  8

    9:30 – 7:30  فترة نشاط منوع، تلفزيون، مطالعة بأنواعها فني، ترفيهي، سهرة ثقافية اجتماعية،  9

  

  

  

  

  

  

  


