
ملخص الدراسة

المهمشين من االنحرافاألطفالدور مؤسسات المجتمع المدني في وقاية 
فرقة بحث بإشراف د. كمال لحمر

أ.بلعيفة عبد السالم، أ.صام عبد السالم، أ.قيرواني محمد أميناألعضاء:

مشكلة الدراسة:)1
طفال المهمشون من االنحراف ؟ما الدور الذي تقوم به مؤسسات وتنظيمات المجتمع المدني لوقاية األـ 

ويندرج حتت هذا السؤال جمموعة من التساؤالت هي:                                  
م ايل االحنراف؟أ ـ ما هي مظاهر التهميش اليت تواجه االطفال وتؤدي 

تمع املدين دور فعال يف وق- ب من نياية األطفال املهمشهل للربامج واألنشطة اليت تتبعها مؤسسات وتنظيمات ا
االحنراف ؟  
تمع املدين اهلادفة إىل وقاية األطفال املهمشج من االحنراف؟       نيـ ما هي األساليب اليت تتبعها مؤسسات وتنظيمات ا
تمع املدين الكفاءات الالزمة اليت تساعدهم على آداء أدوارهم بفعالية لوقاد األطفالية ـ هل متتلك مؤسسات وتنظيمات ا

من االحنراف؟
تمع املدين واليت حتد من أدائهم ألدوارهم؟هـ ـ ما هي الصعوبات اليت تواجه مؤسسات وتنظيمات ا

لدراسات السابقة:ا)2
ة سوف يتم االعتماد على األقرب من موضوع وبيئة هذه 50تتوفر حول املوضوع حوايل  دراسة سابقة مطابقة ومشا

نها.الدراسة وكذا األحدث م
هج الدراسة:امن)3

.أدواته، فقد مت االعتماد على املنهج  الوصفيو واعتبارا من أن موضوع البحث هو الذي يفرض نوع املنهج
.اإلحصائياملنهجتقنياتبعضعلىالدراسةهذهتاعتمدكما 

مجاالت الدراسة:)4
تم مؤ عينة قصدية من على مدينة سطيف كمجال للدراسة، وأخذ هذا البحث يعتمد  تمع املدين اليت  سسات ومنظمات ا

الهذاأنبالطفولة ورعاية الفئات اخلاصة منهم باملدينة، حبيث مكاين وبشري حتدد وفق ما خيدم أهداف البحث  هو ذو بعدينا
:كاآليت

المجال الجغرافي: -أ 
تم برعاية االطفال املهمشني يف لذلك مت اجراء الدراسة مع اجلمعيات واملنظ.لوالية سطيفالدراسةجماليقع مات اليت 

تمع،حيث مت حصر  ال الذي خيدم البحث يتواجدون يف مناطق خمتلفة من الوالية 17ا ذا ا م  .مجعية ومنظمة رمسية 
المجال البشري (مجتمع الدراسة):–ب 

من أسلوب املعاينة، أي التعامل مع جمتمع إمكانيات الباحث إىل نوعني و يف هذه الدراسة احلالية مت اللجوء حسب ظروف
تمع األصليالدراسة بكل أفراده مستخدما املسح الشامل، .وأيضا أخذ عينة ممثلة من ا



يف الوقاية من االحنراف متخصصةومراكزمصحاتمنباألطفال املهمشنياخلاصةاالجتماعيةاملرافقنقصمنوبالرغم
مركز اعادة ادماج االحداث اجلاحنني التابع متخصص ماعدامركزأيجندالحبيثال بالوالية،وإعادة االدماج االجتماعي لألطف

املؤسسات االجتماعية واجلمعيات خيصفيماأما،ومركز رعاية االحداث املنحرفني التابع لوزارة التضامن االجتماعيلوزارة العدل،
تمع املدين م فإنناواالاألطفاللرعاية املوجهةومنظمات ا علىاألخرية املوزعةهذهمنبهالبأسعددجندهتمام بقضاياهم وشؤو

.الواليةتراب
البحث:عينة)5

االبعضيعتربواليتالراهنةالظاهرةخصائصاتتوفراليت"القصديةالعينة"إىل طريقةاللجوءمت نتائجإعطاءأن بإمكا
اشرط اختياراالحتماليةلعيناتامنأفضلبطريقةالبحثأهدافختدمجيدة صحيح.بشكلوحدا
:مهارئيسينيعاملنيعلىالعينةاختيارتوقفحيث

تم بالطفولةاملمثلةالعينة-أ .جلمعيات اليت 
:يليواجلنس كماالسنملتغرييوفقااملختارةاجلمعياتضمنلألطفال املهمشنياملمثلةالعينة-ب

:المدروسةاتبالجمعيالمتعلقةالعينة-أ
تم مجعية17بلغتواليت،اجلمعيات بالواليةمكتبلدىرمسيااملعتمدةاجلمعياتبعددقائمةعلىحتصلناأنبعد

تمع كله.وسوف يتم مسحبنيمنبرعاية شؤون الطفولة ا
الوفقاختريتاملختارةاجلمعياتإىل أننشري مجعيات وطين +طابعذاتمجعيات ومنظمات(العمراين اجلغرايفا

علىمجعية تنشطمبعىن.)بلديإمتدادذاتمجعية+إداريةدائرةإمتدادمجعيات ومنظمات ذات+والئيطابعذاتومنظمات
قام الباحث ذلكبعدمثبلديةامتدادعلىتنشطواألخرىدائرةامتدادعلىوأخرىالواليةامتدادعلىامتداد وطين، مجعية تنشط

واجلنس، السنحسبباملنخرطنياخلاصةاإلحصائياتدف مجع عدد معترب مناجلمعياتهذهرؤساءاء مقابالت فردية معبإجر 
ا هذه اجلمعيات.  وتوزيع أدوات الدراسة املتمثلة يف االستمارة، واملشاركة يف بعض الربامج واألنشطة اليت تقوم 

:عيةجمكلفيباألطفال المهمشينالمتعلقةالعينة-ب
بعد تصنيف املنظمات واجلمعيات الرمسية،واختيار اجلمعيات اليت ختدم أهداف الدراسة بطريقة قصدية كما ذكرنا سالفا،

دف ايل رعاية األطفال املهمشني17حتصلنا على الشاملمتثيلهافيهاراعيناواليت،مجعية وفق ما تقوم به من وظائف وأدوار 
داخلاألطفال املهمشني (فقراء،أيتام،مشردين،.....)فئةلدراسةاختيارناوقعاملشرفمع األستاذمشاوراتالدراسة، وبعدتمع
هلم بعد بالمسح الشاملقام الباحث حبيث،أساساإليهماملوجهة"االستبياناستمارة"أسئلةعنلإلجابةاجلمعياتهذه

ة التهميش االجتماعي لألطفال.مساءلة رؤساء اجلمعيات يف مواصفات فئو التحريات
:التايلالنحونوردها علىاليتو املميزاتو اخلصائصمنجبملةالدراسةعينةفتتسمالعينةأما  عن خصائص

ماملختصةمنخرطا باجلمعية أو املنظمةذكرا أو أنثىالطفليكونأن- ةامليدانية النهائيالدراسةإجراءأثناءبرعاية األطفال والتكفل 
.االستماراتتسليمأثناءباألخصو 

.سنةعشرالثامنةعنيزيدالأنو سنواتعن ستةالطفلسنيقلالأن- 
ـ أن يكون الطفل يعيش حالة أو أكثر من أنواع التهميش املذكورة سالفا.
تم فعال بقضايا ومشكالت الطفولة. ـأن تكون اجلمعيات عينة الدراسة 

ا املتخلفة.ـ أن تكون اجلمعيات املق صودة هلا مؤطرين متخصصني يف جمال رعاية األطفال، ومكان تزاول فيه نشاطا



ـ أن يكون األطفال املنخرطني يف اجلمعيات من نفس املنطقة اجلغرافية .
.جمع بيانات الدراسة الميدانيةأدوات)6

المالحظة:-أ
.الدراسة على املالحظة العلمية البسيطة املنتظمةتعتمدا

.على املالحظة العلمية املنتظمة باملشاركة، حيث متت عرب مراحل وفرتات زمنية متباينةاالعتمادما مت ك
االستمارة:-ب

اشتملت استمارة البحث جمموعة من األسئلة موجهة للمبحوثني "القادة الكشافني ورؤساء اجلمعيات"، حيث يتم تطبيقها 
استمارة جتريبية و وزعت على جمموعة من املبحوثني "القادة الكشافني ورؤساء اجلمعيات"،و عرب فرتتني زمنيتني، األوىل بغرض جتريبها

م يف تعديل بعض اسئلة االستمارة. للمبحوثني من االطفال املهمشني من أجل االستفدة من إجابا
خاصحموروهياورحم04علىحمل الدراسة ومسؤويل الكشافة، موزعةمجعياتلرؤساءتوجه المقابلة: استمارة-ج

التكفليفبدور اجلمعيةالثالث متعلقاحملور،اجلمعيةعنالعامةبالبياناتمتعلقالثايناحملور،اجلمعيةلرئيسبالبيانات الشخصية
تواجههااليتاتاملعوقحوليدورالرابعة ملنح االحنراف واحملوريباألطفال املهمشني والربامج املسطرة هلم واهلادف ضمن السياسة الوقائ

.اجلمعية
حماور05علىوجهت لألطفال املهمشني املنخرطني باجلمعيات حتتوىتقنيةوهي(قياس االتجاه):االستبياناستمارة-د

تلعبهالذيالدوريفاملبحوثلرأيخمصصالثايناحملور،للشخص املبحوثالشخصيةبالبياناتخاصاألولاحملور:وهيرئيسية
تمعمجعيات أما،االطفالمناألعضاءوببقيةبهمجعيتهتكفلمدىمايفاملبحوثرأيحولالثالث فيدوراحملور،أمااملدينا

رأيملعرفةأسئلةعلىاشتملفقداألخرييف املهمشني يف اجلمعيات، و األطفالالرابع يضم الربامج الوقائية اليت يشارك فيها احملور
تمع واملشاكل اليتالصعو أهميفاملبحوث .مجعيتهمنهاتعاينبات اليت تواجههم يف االندماج يف ا

أساليب المعالجة اإلحصائية: )7
معاجلة بيانات الدراسة امليدانية وفق املقاييس االحصائية التالية:تمت

م : وذلك لوصف خصائص أفراد عينة جمتمع الدراسة، و جداول التكرارات اإلحصائية والنسب المئوية- أ حتديد استجابا
من خالل احملاور الرئيسية اليت تضمنتها أداتا الدراسة بواسطة النسب املئوية.

من خالل حماور الدراسة املختلفة، ة:وذلك لتحديد استجابات عينة أفراد الدراسحساب المتوسط الحسابي- ب
واستخراج متوسط الرتتيب لكل عبارة من كل عبارات تلك احملور.

:لقياس مدى التشتت يف استجابات املبحوثني من خالل كل عبارة من عبارات احملاور االستمارة المعيارياالنحراف- ج
يعين تركز اإلجابات وعدم تشتتها عن متوسط 01االحنراف املعياري أقل من ،فقد مت االعتماد على القياس التايل يف هذه الدراسة:

الستجابات لدى أغلبية أفراد جمتمع الدراسة من املبحوثني ـ االحنراف املعياري أكرب أو اإلجابات ،مما يدل على أن هناك تقاربا بني ا
يعين عدم تركز اإلجابات وتشتتها، ويشري إىل تباعد استجابات أغلبية أفراد عينة الدراسة من املبحوثني عن مضمون 01يساوي 
العبارة .

ثبات أدايت الدراسة.معامل االرتباط(ألفا كرونباخ):وذلك لتحديد معامل- هـ
من خالل كل عبارة ة): وذلك ملعرفة مستوى الداللة اإلحصائية الستجابات عينة أفراد الدراس²معامل كاي مربع (كا-و

من عبارات حماور الدراسة.


