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 ممخص الدراسة:
تيدؼىذهالدراسةإلىالتعرؼعمىمدلفاعميةإدارةاألنشطةالتيتقدميااإلغاثةاإلسالمية
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اإلستبانةالتيتـاإلحصائيلتحميؿالبيانات،باإلضافةإلىاستخداـSPSSستخداـبرنامجإكتـ

تصميمياالستطالعمجتمعالدراسةالمككفمفجميعاأليتاـالمكفكليفلدلاإلغاثةاإلسالمية،حيث
استبانةعمىعينةالدراسةكقدتـ400،حيثتـتكزيعيتيـ6200ـحتىتصميـاإلستبانةبمغعددى
%.92.3استبانةبنسبة372استرداد
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،كفاعميةإدارةاألنشطةالتيلمردكدالمتحقؽمفكفالةاليتيـ(،كايذاألنشطة،الخبرةفيتنفالمستيدفة

تقدميااإلغاثةاإلسالمية.

المقدمةتكصمتالدراسةإلىبعضالتكصياتكالتيمفشأنيااالرتقاءبأداءإدارةاألنشطة
مكتبغزة،كالتيمفأىميا:-لأليتاـالمكفكليفلدلاإلغاثةاإلسالمية

 كضعمؤشراتألداءمخرجاتاألنشطةالمقدمةبمايحسفمفإدارةأنشطةاأليتاـ. -1
العمؿعمىتكحيدالجيكدكسبؿالتعاكفالمشترؾبيفالمؤسساتالتيتعمؿفيذاتالمجاؿ -2

 كفالةاأليتاـمفخالؿإيجادقكاعدبياناتمشتركة.كذلؾلتجنباالزدكاجيةفي
تنظيـكرشعمؿدكريةتتعمؽباأليتاـكالخدماتالمقدمةليـكمدلأىميةكفالةاليتيـبالنسبة -3

 لمفردكالمجتمع.
دكرات -4 عمؿ فرصعمؿ، تكفير مثؿ الكفالة إنياء فترة بعد باأليتاـ خاصة برامج عمؿ

 ياراتالالزمةفيسكؽالعمؿ.لمخريجيفمنيـإلكسابيـالم
دارة -5 إدراجتطكيرىيكميةبرنامجرعايةالطفكلةضمفأكلكياتاإلدارةلالرتقاءبمستكلالعمؿكا 

األنشطة.
  



 و

Abstract 

This study aims at identifying the level of activities management effectiveness 

offered by Islamic Relief worldwide- Gaza office through examining the study variables 

which are (The effectiveness of designed programs and activities، target group، expertise 

in implementing activities، and benefit obtained from orphan sponsorship). 

The researcher used the Descriptive Analytical Method which depends on 

collecting data about the study problem and interprets it. Besides، a questionnaire has been 

designed to be used to explore study population which includes all orphans sponsored by 

Islamic Relief- Gaza office، whereas، the number of population reached 6200 orphans (up 

to the time of questionnaire design). 400 questionnaires were distributed to study sample، 

where 372 questionnaires were returned، with a percentage of 92.3%.      

Findings: 

There is a statistical relationship between (Activities and programs design، target group، 

expertise in implementing activities، and benefit obtained from sponsorship) and the 

effectiveness of activities management offered by Islamic Relief- Gaza office.  

Recommendations: 

The study concluded with some recommendations by which the management of orphans 

activities can be improved; they are 

1- Put indexes for activities performance according to the balanced performance card 

to improve the management of activities. 

2- Unifying efforts and ways of cooperation among institutions working in the same 

area to avoid sponsorship redundancy through having unified data system. 

3- Organizing periodic workshops related to offered orphans services and activities as 

well as spotting the light on the importance of orphan sponsorship for both the 

individual and community.  

4-  Conducting orphans' specific programs after sponsorship termination such as 

employment opportunities، holding courses for graduate orphans to acquaint them 

necessary skills for work.  

5- Including the structure of Child Welfare Program within management priority to 

promote work outputs.  
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 األولالفصل 

مقدمة 1.1
 فيو الشؾ كالحركبأفمما الفمسطينيكتداعياتاالحتالؿ لمكضع السياسية الخصكصية
 قد كالمتداعية أفرزتالمتكررة مف كبيرة مجتمعية كممحةأصبحتالتياأليتاـشريحة ماسة بحاجة

الفقركالعكزالتيتمخضتعففقدافالمعيؿ.أتكفلمعيؿيمدليايدالعكفكالمساندةكيخرجيامف
الشري ليذه كحماية في السقكط مف المجتمعية ليا،أكحاؿحة طائؿ ال التي المشكالتاالجتماعية

المناسبة الخدمة لتقديـ ىذاالمجاؿ في تعمؿ التي كالدكلية المحمية المؤسسات مف العديد ظيرت
أصبحفيالتزايدفانوآخذةكالتخفيؼعفىذهالشريحةمفالمجتمع.كلماكانتىذهالشريحةكالزالت

ركرمكمفالمحتـتطكيربرامجفعالةكمجديةتمبياحتياجاتيـكتتناسبمعظركؼالتطكرمفالض
الصدد كفيىذا المجتمعاتالحديثة، التيتعيشيا مفالمؤسساتاإلغاثيةالمعاصرة ظيرتالعديد

الفمسطيني. فيالمجتمع الفئاتالميمشة التيتعنىبمساعدة المؤسساتكالمجتمعية كمفبيفىذه
كتقتحـمياديفاأليتاـعاتقياالعمؿفيمجاؿرعايةكخدمةالتيأخذتعمىاإلسالميةاإلغاثةرتظي

 حيثتقكـ كمختمفة متعددة برامج كتتبنى اإلسالميةاإلغاثةشتى العالـ بتقديـ–عبر مكتبغزة
ال رعاية مجاؿ في كمتنكعة كثيرة لوخدمات الكريـ العيش سبؿ كتكفير يتيـ تعمؿ حيث اإلغاثة،

اإلسالمية االحتياجات كافة تكفير فياألساسيةعمى لمساعدتو كذلؾ اليتيـ الطفؿ يحتاجيا التي
ك الحياة في صالحانأاالستمرار مكاطنا يصبح ف كتقكـ المستقبؿ. في كمجتمعو بمده اإلغاثةينفع

اإلسالمية بالتأكيد تحتاج التي المجتمع مف الشريحة ىذه كمساعدة خدمة المادمإلىفي الدعـ
الشريحةمفمقكمات ىذه تفتقده لغيابالمعيؿاألسرةكالمعنكمكالرعايةالمجتمعيةلما الكاممةنظرا

لتشمؿاأليتاـليذهالشريحةمفاإلسالميةاإلغاثة.كتتنكعالخدماتالتيتقدميااألبكىكالأالرئيس
امج عدة التعميـ،الصحة،أىمياالت االجتماعي نفسي،كالالدعـ حاجات الممبس،كالمأكؿ،تكفير

الطفؿاليتيـمفخالؿالكفالةالماليةالتيتقدميامؤسسة اإلسالميةاإلغاثةكالمشربالتييحتاجيا
 اليتيـ. فإلمطفؿ تقدميا التي كالمتنكعة المتعددة الخدمات األيتاـلألطفاؿاإلسالميةاإلغاثةىذه

تعكؼاإلغاثةاإلسالميةعمى.األيتاـتخفيؼعفمعاناةىذهالشريحةمففيالتساىـكبشكؿكبير
أكثرفاعميةكتخدـشريحةاأل بشكؿكبيرتبنيأنشطةجديدة كالتياحدلأىـيتاـالمكفكليفلدييا ،

تمؾ عمى اإلضطالع مف بد ال كاف لذلؾ كأسرىـ. لأليتاـ المعيشية الظركؼ تحسيف ىك أىدافيا
كمعرفة تمؾاألنشطة تحققو التي النتائج أثر كمعرفة الدراسة ىذه عمؿ خالؿ مف فاعميتيا مدل

األنشطةكالفعالياتالتيتتبناىااإلغاثةاإلسالمية.
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 :مشكمة الدراسة 1.2
فيكافةالمجاالتالتعميميةأنشطةعديدةلخدمةاأليتاـكتنفيذتقكـاإلغاثةاإلسالميةبتبني

الدراسةإلىمعرفةكقياسمدلفاعميةكاإلجتماعيةكالصحيةكالنفسية لذلؾتسعىىذه تمؾإدارة،
اإلغاثة مؤسسة التيتقدميا اإلغاثية كسبؿاألنشطة المكفكليفلدييا لأليتاـ  العالـ عبر اإلسالمية

التي تقدميا  األنشطة إدارة فاعميةما مدى تتمخصمشكمةالدراسةفيالسؤاؿالتالي:"كتطكيرىا.
لكجكدأعدادنظرانالمكفولين لدييا في قطاع غزة؟". لأليتاممكتب غزة  -عبر العالم اإلسالمية اإلغاثة

الشئكف الخاصبكزارة اإلحصائي المسح أظيرىا كالتي غزة قطاع في األيتاـ مف كمتزايدة كبيرة
،(2013)االجتماعية األيتاـفيقطاعغزة محافظاتمكزعيفعمىسائر22776حيثبمغعدد

بنسبمتفاكتةأسرة7873فنسبةاألسرالتيانطبقتعمييـشركطاليتـبمغتأكقرلقطاعغزة،ك
 الذككر األيتاـ نسبة كالنكعحيثبمغ الفئاتالعمرية في تبايفكاضح اإلناث51كمع كنسبة ،%

6200إلسالميةبمغتجدراإلشارةىناأفعدداأليتاـالمكفكليفلدلاإلغاثةا%،49األيتاـبمغت
.)2015،)مكتباإلغاثةاإلسالمية،يتيـمكزعيفعمىسائرقرلكمحافظاتقطاعغزة

 فرضيات الدراسة 1.3
ىكإمفخالؿ كما الدراسة فرضياتكأسئمة يمكفصياغة ذكرىا التيتـ الدراسة ستعراضمشكمة

مكضحكالتالي:
عمىα≤0.05يؤثرتصميـأنشطةاغاثيةلأليتاـبصكرةذاتداللةإحصائيةعندمستكلمعنكية .1

فاعميةإدارةأنشطةاأليتاـ.
فاعميةعمىα≤0.05يؤثرتحديدالفئةالمستيدفةبصكرةذاتداللةإحصائيةعندمستكلمعنكية .2

إدارةأنشطةاأليتاـ.
عمىα≤0.05بصكرةذاتداللةإحصائيةعندمستكلمعنكيةتؤثرالخبرةفيتنفيذأنشطةاأليتاـ .3

فاعميةإدارةأنشطةاأليتاـ.
معنكية .4 مستكل عند إحصائية داللة ذات بصكرة األيتاـ كفالة برنامج مف المتحقؽ المردكد يؤثر

 فاعميةإدارةأنشطةاأليتاـ.عمى0.05
(فيمتكسطاتتقديراتالمبحكثيفحكؿα≤0.5تكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكلداللة) .5

في لدييا المكفكليف لأليتاـ العالـ عبر اإلسالمية اإلغاثة تقدميا التي األنشطة إدارة فاعمية تقييـ
،المحافظة،المرحمةالدراسيةلميتيـ،)اليتيـ(الجنس،عمراليتيـ)،تعزللمبياناتالعامةقطاعغزة

األسرة أفراد الكفالة،عدد مف االستفادة سنكات العممي،عدد األمر(المؤىؿ األسرة،)كلي دخؿ
 )اإلغاثةكأخرل(.
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 :متغيرات الدراسة 1.4
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1.1شكل )
 العالقة بين متغيرات الدراسة

 محددات الدراسة 1.5
اإلسالميةكالذيف المكفكليفلدلاإلغاثة الدراسةحكؿجميعاأليتاـ الباحثبعمؿىذه يقكـ
مؤسسةاإلغاثةاإلسالميةعبرالعالـفي يستفيدكفبشكؿمباشركمستمرمفاألنشطةالتيتنفذىا

المكفكل األيتاـ بمغعدد كقد كالمادية، النفسيةكالمعيشية بيدؼتحسيفأكضاعيـ يفلدلقطاعغزة
يتيـحتىىذهالمحظةمكزعيفعمىجميع6200 مكتبغزةحكالي-اإلغاثةاإلسالميةعبرالعالـ

الف جميع الدراسة ىذه كتشمؿ لألمحافظاتقطاعغزة. مفكالالجنسيففيكافةئاتالعمرية يتاـ
محافظاتقطاعغزة.

 الدراسة أىمية 1.6
حكؿفإ دراسة بعمؿ اإلالقياـ اإلغاثةاألنشطة مؤسسة تقدميا التي عبرغاثية اإلسالمية

 سيتيح لأليتاـ لمباحثالعالـ كمدل األنشطة تمؾ أىمية حكؿ كالمعمكمات كسبؿفاعميتياالمعرفة
األيتاـبشكؿعاـكاأليتاـالمسجميففيبالغاألثرفيالتعرؼعمىأكضاعاتطكيرىاكالتيسيككفلي

اإلغاثة يمرفيمشكالتأخاصةكاإلسالميةبشكؿخاص، ما عادة سياسيةكأزماتفقطاعغزة

 المتغير التابع المتغير المستقل

 غاثيةلأليتاـإتصميـبرامجكأنشطة 

 تحديدالفئةالمستيدفة

 الخبرةفيتنفيذأنشطةاأليتاـ

 الوردود الوتحقق هن برنبهج كفبلة االيتبم 

 فاعلية إدارة األنشطة المقدمة لأليتام
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كسبؿالتنسيؽبيفاأليتاـفيالقطاع.لذلؾدراسةأكضاعاأليتاـكحركب،كىذامفشأنوزيادةعدد
فيمايمي:األىميةىذهكيمخصالباحث،عمميةكعمميةأىميةالمؤسساتسيككفلو

غ -1 قطاع في األيتاـ كظركؼ كضع كأيتاـالتعرؼعمى عاـ بشكؿ اإلسالميةاإلغاثةزة
 .بشكؿخاص

 .األيتاـتعزيزالشراكةكسبؿالتنسيؽالمشترؾبيفالمؤسساتالعاممةفيمجاؿرعاية -2
 .غاثيةالمقدمةلأليتاـحكؿتقييـاألنشطةاإلعمميانستكفرىذهالدراسةمرجعان -3
 .فيالمجتمعالفمسطينياأليتاـالتعرؼعمىماىيةالمؤسساتالتيتقدـالخدماتلشريحة -4
 .معرفةآليةكطرؽتطكيرىذهاألنشطة -5
كالشركطالكاجبتكافرىالتسجيؿاأليتاـتسجيؿأساسياالمعاييرالتييتـعمىأىـعمىالكقكؼ -6

 .اليتيـ
يجادتكفر -7 أكضاعككذلؾالباحثيفلمتعرؼعمىاأليتاـدليؿلكؿالمؤسساتالتيتعنىبكفالةكا 

 .كظركفيـاأليتاـ
 المسجميفلدييا.لأليتاـاإلسالميةاإلغاثةالتيتقدميااألنشطةالتعرؼعمىطبيعة -8

 أىداف الدراسة 1.7
 إلى مدلتيدؼالدراسة لأليتاـمعرفة اإلسالمية اإلغاثة التيتقدميا األنشطة إدارة فاعمية

مفخالؿ:مفكجيةنظرالمستفيديفالمكفكليفلدييافيقطاعغزة
 غاثيةالمقدمةلأليتاـ.تقييـتصميـاألنشطةاإل 
 .تقييـتحديدالفئةالمستيدفة 
 .تقييـالخبرةفيتنفيذأنشطةاأليتاـ 
 .تقييـالمردكدالمتحقؽمفكفالةاليتيـ
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 انفصم انثاني

 اإلطار اننظري نهدراصت
 األولالمبحث 

اليتيـ. 2.1  مفيـك

 .اليتيـمكقؼالشريعةاإلسالميةمفكفالةكرعاية 2.2

 حقكؽاليتيـفياإلسالـ. 2.3

 .أىميةكفالةاليتيـفضؿك 2.4

 المبحث الثاني

 نبذةعفمؤسسةاإلغاثةاإلسالمية 2.5

 اإلغاثةاإلسالميةفيكفالةاليتيـكمعاييركشركطسياسة 2.6
 

 المبحث الثالث

 كتعريؼالنشاطماىية 2.7

 كسبؿإدارتيا.المكفكليفلدييالأليتاـاإلسالميةاإلغاثةالتيتقدميااألنشطة 2.8
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 الفصل الثاني
 المبحث األول

 م يمفيوم اليت 2.1
 :ةً تعريف اليتيم لغ 2.1.1

"الييٍتـىكاالنفراد،كالجمعأيتاـكيتامىكيىتىمىة،كالييتـىكفقدافاألب،كالييتـفيالناسمفًقبىؿ
(.645،ص12ج)لسافالعرب،األب،كفيالبيائـمفًقبىؿاألـ،كفيالطيرمفًقبىؿاألبكاألـ".
-ق1399)مقاييسالمغة،يتيـ"قاؿابففارس:"كيقكلكفلكؿمنفرديتيـ،حتىقالكابيتمفالشعر

(.154،ص6ـ،ج1979

 : اليتيم اصطالحاً  2.1.2
عفأبيوقبؿبمكغو،كفيسائرالحيكاناتمف بيًٌ ـي:انقطاعالصَّ عرَّفىوالجرجانيبقكلو:"الييٍت

أباهًقبىًؿأٌمو". قاؿشيخاإلسالـبفتيمية:فيمجمكعالفتاكل"اليتيـفياآلدمييفمففقدأباه؛ألفَّ
ىكالذمييذبوكيرزقوكينصره،بمكجبالطبعالمخمكؽ؛كليذاكافتابعنافيالديفلكالده؛ككانتنفقتو

الرزؽ" ىك كاإلنفاؽ عميو، كحضانتو عميو الفتاكل، مجمكع أحمد، تيمية، ـ،1995-ق1416)ابف
التسميةمنشأىاعدـاإل(.3،ط108،ص34ج ىتماـالذميالقيواليتيـمفكاإلعتناءيرلالباحثأفَّ

جراءفقدأبيو.

 :موقف الشريعة اإلسالمية من كفالة ورعاية اليتيم 2.2
ة؛مراعاةنلظركفًوالصَّ هيعنايةنخاصَّ ابالغنا،كأىٍكالى اىتمامن باليتيـً اإلسالـي َـّ اىت عبةبفقدافأبيو؛ألفَّ
هللابفقدانو حثَّ لذلؾ كاالنكسار؛ الذُّؿًٌ مف شيءه ييصيبيو أبيو الًبرًٌ أىًؿ ًمٍف القادريفى المسمميفى

كالصدقاتعمىكفالةاليتيـكاإلحسافإليوكالعطؼعميو،كجعؿكفالتيـلميتيـمفاألدكيةالتيتعالج
البشرية.كتيعتبر النفس اليتيـأمراضى كممة كركد يؤكًٌديذلؾ كممَّا الًبٌر، أبكاًب أعظـً مف اليتيـً كفالةي

ثماني فيثالثكعشريفآيةمفآياتالذكرالحكيـ،منيا ةآياتمكيةكخمسةعشرآيةكمشتقاتيا
.جامعةالنجاحالكطنية،فمسطيف(.أحكاـماؿاليتيـفيالفقواإلسالمي(2011قكزح،مريـ))مدنية

هللاكم {،6]أََلْم َيِجْدَك َيِتيًما َفَآَوى[ }الضُّحى:فييااليتيـ:قكلوتعالى: فاآلياتالتيذكرى
{.8]َوُيْطِعُموَن الطََّعاَم َعَمى ُحبِِّو ِمْسِكيًنا َوَيِتيًما َوَأِسيرًا[ }اإلنسان:كقكلوتعالى:

ُيْفِتيُكْم ِفيِينَّ َوَما ُيْتَمى َعَمْيُكْم ِفي الِكتَاِب ِفي ]َوَيْسَتْفُتوَنَك ِفي النَِّساِء ُقِل هللُا كقكلوتعالى:
]َوَآُتوا الَيتَاَمى َأْمَواَلُيْم َوََل َتَتَبدَُّلوا الَخِبيَث ِبالطَّيِِّب كقكلوتعالى:{،127َيتَاَمى النَِّساِء ...[ }النساء:

ْن ِخْفُتْم َأَلَّ ُتْقِسُطوا تعالى:]كقكلو{، 2ُحوًبا َكِبيرًا[ }النساء: َوََل تَْأُكُموا أْمواَلُيم ِإَلى َأْمَواِلُكْم ِإنَُّو َكانَ  َواِ 
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اِحَدًة َأْو َما ِفي الَيتَاَمى َفاْنِكُحوا َما َطاَب َلُكْم ِمَن النَِّساِء َمْثَنى َوُثاَلَث َوُرَباَع َفِإْن ِخْفُتْم َأَلَّ َتْعِدُلوا َفوَ 
ِإنَّ الَِّذيَن َيْأُكُموَن َأْمَواَل الَيتَاَمى ُظْمًما ،كقكلوتعالى:]{3[}النساء:َأْدَنى َأَلَّ َتُعوُلواَمَمَكْت َأْيَماُنُكْم َذِلَك 

{10[}النساء:ِإنََّما َيْأُكُموَن ِفي ُبُطوِنِيْم َنارًا َوَسَيْصَمْوَن َسِعيرًا

تعدَّاهيإلىالس بٍؿ عمىالقرآفالكريـ، اليتيـً ًذٍكري شجَّعكلـيىقتصٍر الميطيَّرة،حيثي النَّبكيَّة نَّة
 رسكؿهللا عمىكفالتو،فقدكردفيصحيحالبخارممفحديثسيؿالنَّبيُّ أناككافؿقاؿ:)أفَّ

ىك الجنَّة في كالكسطىاليتيـ بَّابة بالسَّ كأشار البخارم،ذا(، صحيح مختصر ق،1422"األلباني،
".1،ط2117،ح413،ص3كمفطمؽبالمعاف،جـ،كتاب:الطالؽ،باب:المعاف2002

ككسكتو، إطعامو، مثؿ كدنياه دينو في ييٍصًمحو ما بكيؿًٌ لو الرَّاعي ـي قيا تعني اليتيـ كرعايةي
 كالمعارؼ النافعة العمـك كتعميمو ٍكًحو، كري كقمبو، بىدىنًو، الحميدةكتربيةي لألخالؽ كتكجييو ،المفيدة

كالشفقةعميو،كالتمطؼبو، يمصاعبى طًٌ رشادهإلىالميكؿالحسنة،كتدريبوعمىتىخى كصقؿقدراتو،كا 
{.220[}البقرة:... َوَيْسأَُلوَنَك َعِن الَيتَاَمى ُقْل ِإْصاَلٌح َلُيْم َخْيٌر ...الحياة،قاؿتعالى:]

 :حقوق اليتيم في اإلسالم 2.3
عمى اإلسالـ ع شجَّ كمساعدًتيـ.ىتماـاإللقد عمىحاجاتيـ، كالقياـ الكريـباأليتاـ، كالقرآفي

اليتيـ، أدَّىحؽَّ مف عمى المترتب الثكاب كتبييف حقكًقًو، ًحٍفًظ في كىاء سى ةن، خاصَّ ًعنايةن ـى اليتي أىٍكلىى
قَّو. حى ٍفيىٍظًمميوكيأكؿي كالعذابالشديدعمىمى

 منيا: ولميتيم حقوق كثيرة بيَّنيا القرآن الكريم،
 المحافظة عمى مالو:-1

{.152[}األنعاـ:َوََل َتْقَرُبوا َماَل الَيِتيِم ِإَلَّ ِبالَِّتي ِىَي َأْحَسُن َحتَّى َيْبُمَغ َأُشدَُّه ...قاؿتعالى:]
ِإنَّ الَِّذيَن َيْأُكُموَن ذكرابفكثيرفيتفسيرهعفابفعباسأٌنوقاؿ:"لمانزلتىذهاآلية،كآية]

{انطمؽمفكافعنده10[}النساء:اَل الَيتَاَمى ُظْمًما ِإنََّما َيْأُكُموَن ِفي ُبُطوِنِيْم َنارًا َوَسَيْصَمْوَن َسِعيرًاَأْموَ 
طىعىامىومفطعامو،كشرابومفشرابو،فجعؿيفضؿلوالشيءمفطعاموفيحبسلوحتى يتيـ،فىعىزىؿى

ذلؾعمييـ،فذكركاذل ... َوَيْسأَُلوَنَك َعِن الَيتَاَمى ،فأنزؿهللا:]ؾلرسكؿهللايأكموأكيفسد،فاشتدَّ
ْن ُتَخاِلُطوُىْم َفِإْخَواُنُكْم ... {،فخمطكاطعاميـبطعاميـكشرابيـ220[}البقرة:ُقْل ِإْصاَلٌح َلُيْم َخْيٌر َواِ 

)ابفكثير(بشرابيـ".

إالبالطريؽالتيىيأحسفالطرؽ،كجاءفيتفسيرالمراغي:"أٍمالتتصرَّفكافيماؿاليتيـ
ذذاؾيمكنوال قكةيعقموكشبابو،كا  قياـعمىمالوكىىطريؽحفظوكتثميرهبمايزيدبو،حتىتستحكـى

".1،ط44،ص15ـ،ج1946-ق1365المراغي،تفسيرالمراغي،"بمافيوالمصمحة"
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إكرامو:-2
 {.17[}الفجر:يمَ َكالَّ َبل ََل ُتْكِرُموَن الَيتِ قاؿتعالى:]

ٍبًرخاطرهكاإلحسافإليو، قاؿالسعدمفيتفسيرهليذهاآلية"أٍم:الذمفقدأباهككاسبو،كاحتاجإلىجى
)السعدم،فأنتـالتكرمكنوبؿتيينكنو،كىذايدؿعمىعدـالرحمةفيقمكبكـ،كعدـالرغبةفيالخير"

.ق،تيسيرالكريـالرحمف(1420عبدالرحمف،

 َعَدم أْكل مالو:-3
ِإنَّ الَِّذيَن َيْأُكُموَن َأْمَواَل الَيتَاَمى ُظْمًما ِإنََّما َيْأُكُموَن ِفي ُبُطوِنِيْم َنارًا َوَسَيْصَمْوَن قاؿتعالى:]

{10[}النساء:َسِعيرًا
ٍيرىة ًديثأىًبيىيرى ٍيًفمفحى ًحيحى كجاءفيالصَّ كؿاَّللَّ رىسي ٍبعىاٍلميكًبقىات،قاؿ:)اٍجتىًنبيكاأىفَّ السَّ

بً ًإالَّ اَّللَّ ـى رَّ قىٍتؿالنٍَّفسالًَّتيحى ٍحر،كى ،كىالسًٌ ٍرؾًباىَّللًَّ :الشًٌ ؟قىاؿى كماىيفَّ كؿاَّللَّ :يىارىسي ،كىأىٍكؿًقيؿى ؽًٌ اٍلحى
الٍ نىات اٍلميٍحصى قىٍذؼ كى الزٍَّحؼ، يىٍكـ لًٌي كىالتَّكى اٍليىًتيـ، مىاؿ كىأىٍكؿ بىا، الرًٌ اٍلميٍؤًمنىات( ت ،)األلباني"غىاًفالى

."ق(1420

 األْخذ من مالو بالمعروف:-4
{.6[}النساء:...َوَمْن َكاَن َغِنيِّا َفْمَيْسَتْعِفْف َوَمْن َكاَن َفِقيرًا َفْمَيْأُكْل ِبالَمْعُروِف ...قاؿتعالى:]

يىٍأكيؿمنو،فعىٍف أىٍف ا ميٍحتىاجن كىافى ييٍصًمحويًإذىا مىٍيًوكى لىٍتىذهاآليةًفيكىاًلياٍليىًتيـالًَّذميىقيكـعى نىزى
 كؿاَّللَّ رىسي أىؿى سى ٌدهأىٍفرىجيالن عىٍيبعىٍفأىًبيًوعىٍفجى "عىٍمركٍبفشي ًلييىًتيـ؟فىقىاؿى ًليمىاؿكى :)لىٍيسى قائالن

ر(كيٍؿمً ميبىذًٌ ٍيرميسرؼ،كىالى .ق(1421)ابفحنبؿ،أحمد،ٍفمىاؿيىًتيمؾغى

 اإلحسان والتَّمطُّف إليو:-5
حى:َفَأمَّا الَيِتيَم َفاَل َتْقَيرْ قاؿتعالى:] تىٍقيىٍر[أم:"التحقرأكالتظمـأكالتستذؿأك،{9[}الضُّ ]فىالى

.ق(1416بالرحيـ")ابفعبدالسالـ،العز،التمنعوحقوالذمفييدؾأككفلميتـكاأل

 فضل وأىمية كفالة اليتيم   2.4
إليو بؿكجعمومفأفضؿ،اإلحسافإلىاليتيـخمؽإسالميرفيعحثنااإلسالـعميوكندبنا

ِكنَّ الِبرَّ َمْن َآَمَن َلْيَس الِبرَّ َأْن ُتَولُّوا ُوُجوَىُكْم ِقَبَل الَمْشِرِق َوالَمْغِرِب َولَ قاؿتعالى:]،األعماؿكأزكاىا
اَمى َوالَمَساِكيَن ِباهلِل َوالَيْوِم اآَلِخِر َوالَماَلِئَكِة َوالِكتَاِب َوالنَِّبيِّيَن َوَآَتى الَماَل َعَمى ُحبِِّو َذِوي الُقْرَبى َوالَيتَ 

اَلَة َوَآَتى الزَّ  اِئِميَن َوِفي الرَِّقاِب َوَأَقاَم الصَّ ِبيِل َوالسَّ َكاَة َوالُموُفوَن ِبَعْيِدِىْم ِإَذا َعاَىُدوا َواْبَن السَّ
رَّاِء َوِحيَن الَبْأِس ُأوَلِئَك الَِّذيَن َصَدُقوا َوُأوَلِئَك ُىُم الُمتَُّقونَ  اِبِريَن ِفي الَبْأَساِء َوالضَّ  {.177[}البقرة:َوالصَّ



01 

كقدجاءاإلسالـ،كاليتيـليسلوحظفيالحياةفأمربإكراموكاإلحسافإليو،كحينماىاجر
 كأرادتقريشإرجاعيـ الحبشة إلى ممؾ،المسممكف النجاشي أماـ ، طىاًلبو أىًبي ٍبفي ٍعفىري كقؼجى

لىوي:)أىيُّيىااٍلمىمً اًىًميَّةو،نىٍعبيديالحبشةيشرحلومحاسفاإلسالـكأخالقياتوالساميةفىقىاؿى جى ،كينَّاقىٍكمناأىٍىؿى ؾي
اٍلقىكً ،يىٍأكيؿي نيًسيءياٍلًجكىارى ،كى ـى ا نىٍقطىعياألىٍرحى ،كى نىٍأًتياٍلفىكىاًحشى ٍيتىةى،كى اٍلمى نىٍأكيؿي ،كى ـى ،األىٍصنىا ًعيؼى ًمنَّاالضَّ مُّ

ًإلىٍينىارىسي اَّللَّي تَّىبىعىثى ،حى مىىذىًلؾى ًإلىىهللًافىكينَّاعى انىا ًصٍدقىوي،كىأىمىانىتىويكىعىفىافىوي،فىدىعى بىويكى نىسى ًمنَّا،نىٍعًرؼي كالن
ارىًةكىاألىٍكثىاًف،كى اٍلًحجى نىٍعبيديكىآبىاؤينىاًمٍفديكًنًوًمفى نىٍخمىعىمىاكينَّانىٍحفي نىٍعبيدىهي،كى دىهيكى ًديًث،ًلنيكىحًٌ نىاًبًصٍدًؽاٍلحى أىمىرى

نىيىانىاعىًفاٍلفىكىاكىأىدى اًء،كى مى كىالدًٌ اًرـً عىٍفاٍلمىحى ٍسًفاٍلًجكىاًر،كىاٍلكىؼًٌ ،كىحي الرًَّحـً ًصمىًة انىًة،كى قىٍكًؿاًءاألىمى ًحًش،كى
،...()ابفخزيمة، اٍليىًتيـً كًر،كىأىٍكًؿمىاؿى .ق،صحيحابفخزيمة(1424الزُّ

كرامو ليا فضائل عظيمة   منيا:كفالة اليتيم وا 
:أنَّيا سبيل إلى الفوز برضوان هللا والجنَّة-1

ِإنََّما *َوُيْطِعُموَن الطََّعاَم َعَمى ُحبِِّو ِمْسِكيًنا َوَيِتيًما َوَأِسيرًاقاؿتعالىفيكصؼالمؤمنيفالمتقيف:]
َفَوَقاُىُم *]اُف ِمْن َربَِّنا َيْوًما َعُبوًسا َقْمَطِريرًاِإنَّا َنخَ *ُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِو هللِا ََل ُنِريُد ِمْنُكْم َجزَاًء َوََل ُشُكورًا

{.12-8[}اإلنساف:َوَجزَاُىْم ِبَما َصَبُروا َجنًَّة َوَحِريرًا*هللُا َشرَّ َذِلَك الَيْوِم َوَلقَّاُىْم َنْضَرًة َوُسُرورًا
:ِمْن َأْوَلى الحقوق بالرعاية والعناية-2

زى اٍلخي ٍيحو رى أىًبيشي ٍف هللًاعى كؿي رىسي قىاؿى : قىاؿى ،كىحىؽَّاًعيًٌ اٍليىًتيـً ؽَّ ًعيفىٍيًف:حى الضَّ ؽَّ حى رًٌجي ًإنًٌيأيحى َـّ )المَّيي :
ٍرأىًة(.)النَّسائي، ق(.1421اٍلمى

 كاِفَمو ُمرافًقا لو في الجنَّة: جعل النَّبيُّ -3
ٍعدو سى ٍبًف ٍيًؿ سى هللا،فعىٍف كؿي رىسي قىاؿى : قىاؿى نَّةً: اٍلجى في كىيىاتىٍيًف اٍليىًتيـً كىاًفؿي كى بَّابىًة،)أىنىا ًبالسَّ ارى كىأىشى

ٍسطىى اقىًميالن()البخارم،،كىاٍلكي فىرَّؽىبىٍينىييمى ق(.1422كى
 بيت كافمو من خير البيوت: جعل النَّبي -4

 ،كشرَّىاالبيتالذمجعؿالنبيُّ ٍيرىةى،،فيويتيـيييافخيرالبيكتالبيتالذمفيويتيـييٍكـر فعىٍفأىًبيىيرى
هللًا كؿى رىسي أىفَّ بىٍيته ًفياٍلميٍسًمًميفى بىٍيتو رُّ شى ًإلىٍيًو،كى في ييٍحسى ًفيًويىًتيـه بىٍيته ًفياٍلميٍسًمًميفى بىٍيتو ٍيري قىاؿ:)خى

اءيًإلىٍيًو()البخارم، ق(.1419ًفيًويىًتيـهييسى
سببًا لمعالجة قسوة القمب:جعل النبيُّ مسح رأسو -5

هللًا كًؿ ًإلىىرىسي كىا شى رىجيالن أىفَّ ٍيرىةى؛ أىًبيىيرى فعىٍف فىأىٍطًعـً قىٍمبيؾى يىًميفى أىٍف أىرىٍدتى ًإٍف لىوي: فىقىاؿى قىٍسكىةىقىٍمًبًو،
حٍ ،كىاٍمسى ()ابفحنبؿاٍلًمٍسًكيفى اٍليىًتيـً ق(.1421،رىٍأسى

 
 



00 

 المبحث الثاني

 مؤسسة اإلغاثة اإلسالمية نبذة عن 2.5
 عاـ بريطانيا في تأسػػػست حكػػكمية، غػػير دكلية مؤسػسة ىي اإلسػػالمية اإلغاثة1984اإلغػاثة .

ستشاريةفيمػجػمػساألمػػـإاإلسالميةىيعضكفيالمجمساإلسالميالعالميلإلغاثةكتتمتعبصفة
 ).aboutus-http://www.irpal.ps/irpal/ar)جتمػاعيكاإلقتصػػػادمالمتػحػػدةاإل

تعمػؿاإلغاثة ،اإلغاثةاإلسالميةتكرسجيدىالمتخفيؼمفمعاناةشعكبالعالـاألكثرفقران
اإلسػالميةعمػىمساعدةالمحتػاجيفبغػػضالنػظرعػفالعػػرؽأكالديفأكالجنس،فاإلغػاثةاإلسػالمية

 كتسعػػىلتحقيػػؽرخػاء العالػـ أنحػػاء مكػاتبكممثمػيففيجميػع إليا فيإقتصػادمكتنميػة جتمػاعية
شتراؾمعالمجتمعػػاتالمحمية.اإلالبػالدالفقيػرةعبربرامػجتنمكيةكا غاثيػةب



كرعاية المستدامة كالتنمية الطارئة اإلغاثة مجاالت في اإلسالمية اإلغاثة برامج تتركز
ىتػػماـا كفالةاأليتاـ.فيحيفأفأرجاءشتىمفالعالـتحػظػىبدعـكفيمجاؿالطفكلة،خصكصان

ذربيجػػػاف،كالبػػكسػنػػػةكاليػػػرسػؾكبنجػػالدش، اإلغػػاثةاإلسػالمية،إالأفعمػػميايتمػػػركزفػيألبػػػانيػػػػػا،كا 
(،مكتبغزة".2014،كباكسػتاف،كالسػكدافكفمسطيف،"اإلغاثةاإلسالمية)كالشػػيشاف،كمالي،كالينػد

 فمسـطينمكتب  –اإلغاثة اإلسـالمية عبر العالم 
بيدؼالتقميؿمف1998بػدأتاإلغػاثةاإلسالميةبالعػمؿفياألراضػػيالفمسطيػػػنيةفيسنة

اقتصادية تنمية تحقيؽ في كالمساىمة الفمسطينية األراضي بيا تمر التي الظركؼالصعبة كطأة
 ثالثة فيفمسطيفمفخالؿ عمميا اإلسالمية اإلغاثة كتباشر مستدامة. برامجأساسيةكاجتماعية

.: برنامج اإلغاثة والطوارئ وبرنامج التنمية وبرنامج رعاية الطفولةكىي


بتنفيذ اإلسػػالمية اإلغاثة فيشػرعػت المحتػػاجيػف مسػاعدة بيدؼ اإلنسانية البرامػػج ىذه
ةفمسطيف.كمفالجديرذكرهأفاإلغاثةاإلسالميةتباشرعمميامفخالؿمكتبرئيسيفيمدينةغز

كمكتبأخرفيراـهللا.
 

  رؤية اإلغاثة اإلسالمية في فمسطين:
أفتككفمنظمةغيرحككميةرائدةفيمجاؿالعمؿاإلنسانيفيفمسطيفتعطياألكلكيةلمساعدة

المحتاجيف.
  

http://www.irpal.ps/irpal/ar-aboutus
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 رسالة اإلغاثة اإلسالمية في فمسطين:
اإلغاثةاإلسالميةفيفمسطيفىيمنظمةدكليةخيريةغيرحككمية.كأحدفركعاإلغاثةاإلسالمية

ع كالمعاناة الفقر لتخفيؼكطأة فيفمسطيف اإلسالمية تسعىاإلغاثة العالـ، ،كماالمحتاجيفنعبر
اإلنسانيةكعمىدعـالتنميةالمستدامةفيفمسطيف.حتياجاتستجابةلمطكارئكاإلتعمؿعمىاإل

غزة  -: "مكتب اإلغاثة اإلسالمية مسياسة وشروط ومعايير اإلغاثة اإلسالمية في كفالة اليتي
 (. سياسة اإلغاثة اإلسالمية في كفالة األيتام".2015)

 معايير الكفالة 1
 اإلسالمية(.  تعريف اليتيم )حسب التعريف المتعارف عميو في سياسة اإلغاثة 1.1
الطفؿدكفسفالثامنةعشرةمفالعمركفقدكالديوأكأبيوأكمفأباهىجرهمنذمدةالتقؿعف"ىك

يجبأفيككفاليتيـمكاطفداخؿالبمد.أربعسنكاتبغضالنظرعفالجنسأكالديفأكالعرؽ"
ككففيياالكفالة،مالـيكفىناؾمتطمباتأخرللمبرنامجمثالنالالجئيفالفمسطينييففيلبنافتحيث

كاألردف،كالجئيالصكماؿفيكينيا،الخ.

 العمر  1.2
 يخضع بند العمر لمشروط التالية:  

عامان .أ عشر أربعة ىك الكفالة بدء عند أقصىعمر  أف التصرؼمترككةرغـ حرية إالأف
عامانلمباحثاإل إنقاصو أك العمر فيزيادة الحرية التقاليدطبقانكاحدانجتماعيفمو لمعاداتك

ليستفيدمفبرنامجالكفالةكسيسمحبمزيدمفالكقتلزيادةمناسبانالسائدة.ىذاسيمنحاليتيـكقتان
 كتقكيتيابيفاليتيـكالكافؿ.الركابط

كذلؾألفتقديرالباحثيفيختمؼمفشخصألخر، يرلالباحثأفذلؾغيرمناسب،
الشفافيةكالمكضكعيةفيىذا بوجميعالباحثكفمفشأنوزيادة يمتـز لمكفالة لذلؾكجكدسفمحدد

 المكضكع.
ألغىكافؿماكفالةالطفؿفمفيتـتطبيؽحدكدالعمرألفاليتيـسيتـتحكيؿكف .ب التولكافؿإذا

آخر.فيىذهالحاالتفافتحكيؿكفالةاليتيـتتـبأقصىسرعةممكنةكتستمرحتىيبمغاليتيـ
 سفالثامنةعشرأكالعمرالذميكصيبوالمكتبالميداني.

،كلكفالكفالةيجبأفتبنىعمىعامان18حتىيصؿالتعريؼأفالطفؿيككفيتيمانأكضح .ج
عامانبستة18بعمىالمكتبالميدانيمراجعةكضعاليتيـقبؿبمكغالحاجةكليسالعمر.يج

ستمرارمكافقةاليتيـلشركطكمعاييرالكفالةكماإذاكافيكدأفيكاصؿتعميموإأشيرلمتأكدمف
هأكيبدأبالتعميـالميني.يجبأفترسؿىذهالمعمكماتلممكتبالشريؾكالذمبدكرهيكصؿىذ
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لميتيـالتيالمعمكماتلممان فيإنياءأكمكاصمةالكفالة.المراجعةتتـسنكيان حليحددرغبتوإما
عامان.كيجبأفيتـالتركيزعمىتقدـاليتيـفيالتعميـككؿىذه18تتكاصؿكفالتولمابعد

عاـ24المعمكماتتككففيتقريرمكظؼاأليتاـ.لذايمكفأفتتكاصؿكفالةاليتيـحتىيصؿ
 عطىاليتيـفرصةإلنياءتعميموالعالي.حتىي

 ختباروسائل اإل 1.3
عمىعمىكؿمكتبميدانيتطكيرمجمكعةنقاطلتقييـعائمةاليتيـكيككفىذاالنظاـمبنيان

العكامؿالتالية:
الدخؿيشمؿأمنقكديتـالحصكؿعمييا)مثؿ،:تمنحاألكلكيةلذكمالدخؿالمحدكدالدخل .أ

الركاتب،معاشالتقاعد،نقكدالكفاالتاألخرل...الخ(،كعمىكؿمكتبكضعالحداألعمى
 تمنحالكفالة.عمىأساسولمدخؿكالذم

 :األكلكيةلمعائالتالكبيرةذاتاألطفاؿالصغار.حجم العائمة و عمر األطفال .ب
 .لمفيعيشكففيظركؼالفقرالمدقع:األكلكيةظروف المنزل .ج
 :األكلكيةلمفيعانكفمفمشاكؿصحية.الصحة .د
كتببعدمكافقةكيتـتعديموبكاسطةالم،كفالة يتيم من بين ثالث أفراد حسب طمب الكافل .ق

 لمتفاصيؿ(.3)انظرممحؽرقـالمكتبالرئيسي

يرلالباحثأفاإلغاثةاإلسالميةتستخدـسياسةشاممةكمفصمةفيمايخصكفالةاأليتاـ،
كيبقىالسؤاؿىناإلىأممدلتقكـاإلغاثةاإلسالميةبتطبيؽتمؾالسياسات؟أعتقدأفإلتزاـكتنفيذ

كالسيا األنظمة ليذه اإلسالمية اليتيـاإلغاثة ككفالة بحماية الخاصة تسات شأنو مف مكانة، عزيز
فيأكساطالمجتمعالفمس عفمساىمةذلؾفيجمبمزيدمفطيفالمؤسسةكرفعةسمعتيا ،فضالن

التمكيؿلمساعدةكتنفيذمشاريعأخرلذاتعالقةبتحسيفأكضاعاأليتاـالمعيشيةكالحياتية.




04 

 (3.2شكل )

 (3122 -هيكلية برنامج رعاية الطفولة )اإلغاثة اإلسالمية

 







  

 هسئول التعلين والحوبية
 هنسق هشبريع

 هنسق برنبهج كفبلة األيتبم

 سكرتبرية

 هسئول الذعن والخذهبت هسئول رعبية األيتبم

 هوظفو رعبية األيتبم

فريق الذعن  فريق التعلين

 النفسي

 مدير برنامج رعاية الطفولة
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 المبحث الثالث
 أنشطة اإلغاثة اإلسالمية

 النشاطماىية  2.7
تعريف النشاط 2.7.1

بواتجاهمجمكعةمفالشبابمختمفيفىككؿعمؿتربكمثقافيكترفييي،النشاط نقـك
كالقدراتالعقمية األعمار الترفيوفي قصد كانكاكالبدنية أشياء تعميميـ أك تثقيفيـ أك أنفسيـ عف

االتركيحي.كليسمعنىىذيككفبالنشاطالتعبالنشاطىكالالجمكدكمفثـفعالجيجيمكنيا.
فعضمةالجسـقدتستريحكلكفليسبالقدرالذمنتخٌيمو،،مثالنأننانحتاجإلىالراحةالتامةكالنـك

آخرمخت أكببذؿالنشاطفيكجو التامة كمؼعفالعمؿكالنشاطالرياضيبالراحة يستريحالعقؿ،
 http://sokhna.arabblogs.com/csp1/activit%C3%A9e.htmlبممارسةكجوجديدلمنشاطمرغكبفيو.

نستن ىنا ككمف لمجسـ مفيد النشاط أف العقؿتج بذاتو يؤدم النشاط لفائدة.إف ال
،كقدكلينٌميقدراتوكمكاىبو،عرهامشليعٌبرعفأحاسيسوكاإلنسافكيقكـبو،مفكرائوترجىمادية

،كليسلمكسب:نشاطتمقائيمقصكدلذاتوالتركيحعمىأفيككفمفيـكاتفؽخبراءرعايةالشباب
ذىنيا.ممكاتالفردرياضياكاجتماعياكلتنميةالمادم،يزاكؿفياألكقاتالحرة

كخصائصومايمي:إفمفسماتالنشاط
 بإرادتودكفإكراهختارىذاالنشاطيجبأفيككفالشخصقدا.
 ممتعالمفيمارسويجبأفيككفالنشاط. 

 أنواع النشاطات 2.7.2
 :منيايذكرالباحثديدةكإفأنكاعالنشاطاتع

 النشاط الرياضي 2.7.2.1
البدني أك الرياضي النشاط النشاطاتيعتبر برامج في أساسينا كركنا األطفاؿ يميؿ إذ ،

.كيقبمكفعمىممارستوبدافعمفأنفسيـ.ككعمفالنشاطبحكـطبيعةتككينيـالشبابإلىىذاالن
لقيمتوفيالنمكالعضكمكالكظيفي.الشابكمفمتعةشاممةلمطفؿكلمايحققودكرالنشاطىاـجدان
الرياضيأىداؼمنيامايمي:كقدحددتلمنشاط

 تنميةالكفايةالبدنيةكصيانتيا.
 تنميةالمياراتالبدنيةالنافعة.
 يةكالذىنيةالنشاطيةػتنميةالكفا. 

http://sokhna.arabblogs.com/csp1/activit%C3%A9e.html
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 النشاط الترفييي 2.7.2.2
يكمان اإليزداد يكـ الكثيربعد يكتسبكف أطفالنا بأف النشاطيماف مف النكع ىذا طريؽ ،عف

...جتماعاتكالحفالتكغيرىاشتراؾفياإلكاإل

النشاط مف النكع ىذا شائعإف لدل االجتماعية الميارات تنمية أىدافو كمف األطفاؿ،
ابكتكثيؽربطصالتوبيفالشبيؤدمإلىالتنظيـ،ككػيحالمجاؿلتحقيؽالتفاعؿبينيمكيتكالشباب،

الجماعات بيف ألكانانالعالقات النشاط ىذا كيحتكم تؤد. كالحفالتلعدة معينة مناسبات في
تكلشغؿالكقتالحر.كاالستقباالتكالنزىاتكالرحال

 النشاط الثقافي 2.7.2.3
يعتبرالنشاطالثقافيمفأكثرألكافالنشاطاتساعنافيالمجتمع،ألنوضركرةكأداةلتككيف

كتكعيتو، العاـ الثقافي،كاستخدمتالرأم النشاط تعٌددتنكاحي فيلذلؾ اآللي اإلعالـ أجيزة كافة
لممارستو، الثقافية،تييئةالفرصالكثيرة المكتباتكالصحافةكتعددتبالتبعيةكسائؿاإلعالـ كأىميا

كالقصصكالحكايات.كيعمؿىذاالنشاطالثقافيعمىتنميةاالتجاىاتالفكريةالسميمةلمطفؿكالشاب

ىاالستماع.عفطريؽاألساليبالشيقةالتيتدفعبيـإل

 النشاطات المرتبطة بالحياة الجماعية 2.7.2.4
ىذهالنشاطاتذاتأىميةكبيرة،إذامانظرناإلىماتحٌققومفأىداؼ،كلقدذكرناىذهك
يجمعأطفاالأكشبابالـيمتقكامفقبؿالمخيـالصيفيمثالن(اتفيالمرتبةاألكلىكذلؾألف)النشاط
لـ عمىبعضيـأك قبؿيتعرفكا النشاطاتالجماعية.مف كىذه ليـ بعضيـمبالتعرؼعتسمح ى
مفىذهكالجماعة.عمىالحياةضمفركحجماعيةكتعكيدالطفؿكالشابكذلؾبخمؽأكثر،حتكاؾكاإل

اليكميةكاأللعابالغنائيةكاأللعابالتياؿفيأعماألنشطةالبيتالجميؿكالمشاركة تعتمدالحياة
يمكفحصرأىداؼىذهالنشاطاتفينقاطكىي:كعمىالتعاكفكالتماسؾ.

 حقيؽالحبكالتماسؾفيالجماعة.جماعة.تنميحبالمشاركةفيالحياةاليك
 .السعيلميدؼالكاحد
 .إدماجالطفؿأكالشابلمعيشضمفجماعة

 :لبدنية في اليواء الطمقالنشاطات ا 2.7.2.5
إٌفالطفؿفيحاجةلصرؼطاقتو،يككفىذاعفطريؽالمعبكالعدك،كلكفالمعبالمنظـ

فيالمنشطةأفتختارالنشاطكعمىالفرقةكالخاليمفالفكضى.المكٌجوالذمتنعدـفيواألخطار،
المديرفيكضعبرنامجالنشاطاتالبدنيةفياليكاءالطمؽ،حسبماالطمؽاليكاء بمشاركة كىذا
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الشبابكالرياضةلمح الطفؿأكالشاب،كجاءفيبرامجكزارة شعارهفاظعمىسالمة تنميةجسموكا 
تقاـفيوىذهالنشاطاتكتسييرىاعمىالذم،ختيارالمنطقةأكالمكافالمناسبإجبي.بالفرحكالسعادة

النشاطات:أحسفكجوكمفىذه
 ،كتشاؼالبيئة،نزىاتيتناكؿخاللياالطعاـفياليكاءالطمؽ.إالسباحة
 رياضية،تطكع.منافسات
 ىذه أىداؼ كمف صيفي مخيـ لكؿ المتكفرة اإلمكانيات حسب كجماعية فردية رياضات

مايمي:النشاطات
 كتحسيفالصٌحة.تنميةالجسـ
 التعٌكدعمىالحياةالجماعيةعفطريؽالرياضةكالركحالجماعيةكالتضامف.
 .تمقيفبعضالمكادكالقكاعدكتطبيقيا 

 http://sokhna.arabblogs.com/csp1/activit%C3%A9e.html 


: "مكتب اإلغاثة اإلسالمية التي تقدميا اإلغاثة اإلسالمية لأليتام المكفولين لدييااألنشطة  2.8
 ( ، األنشطة الخاصة باأليتام. 2015)

 مقدمة: 2.8.1
 األطفاؿ فمسطيفالسكاف،يشكؿ سكاف عدد يبمغ حيث الفمسطيني المجتمع شرائح أىـ

،1640000قطاعغزةيبمغعددسكانوأما3120000منيـالضفةعددسكافكيبمغ4310000
%مف47.6،أمانسبةاألطفاؿتبمغ2013المركزمالفمسطينيلعاـاإلحصائيكذلؾحسبالجياز

 السكاف،إجمالي يشكؿ األغمبيةكبذلؾ األطفاؿ المجتمع أف.الفمسطينيفي تظير النتائج كىذه
الفمسطينيىكمجتمع ينبغيت.كفتيشابالمجتمع الخدماتلألطفاؿمفأجكلذلؾ، ؿتعزيزقديـ

النغفمياكىينسبةاألسرأفمزدىر.أيضانىناؾحقيقيةفيالمجتمعالفمسطينييجبمستقبؿزاىرك
%مفاألطفاؿفي39.3٪،16.3٪،أمافيقطاعغزة9.4فيفمسطيفسيدةالتيترأسيا

 كمنيـ فقر في يعيشكف غزة ف21.9قطاع في يعيشكف السياسيقر% الكضع بسبب مدقع
الشعكبحيثذقتصادمالحاليالكاإل ميعيشوقطاعغزة،حيثأفالطفكلةمرحمةميمةفيحياة

مثؿالجكانب كأبنائيا،فيجباالىتماـبجميعجكانبالرعايةالمطمكبةليا ترسـمستقبؿأطفاليا أنيا
االىتماـباألطفاؿمفباإلسالميةاإلغاثةتقكـالصحيةكالتعميميةكالنفسيةكالترفيييةكالتنمكية،لذلؾ

خالل مف التي الشاممة الطفكلة متخصصلرعاية برنامج لألطفاؿوخالؿ الخدمات تقديـ تستطيع
كتحديداناألطفاؿاأليتاـ.

طفؿيتيـمفجميعمحافظاتقطاعغزةكتقدـ6200حيثتقكـاإلغاثةاإلسالميةبكفالة
حتياجاتواألساسية،كلـتتكقؼخدماتاإلغاثةعندإيكركمفأجؿتمبية38ليـكفالةشيريةبقيمة

http://sokhna.arabblogs.com/csp1/activit%C3%A9e.html
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كأف االحتياجات، معظـ تغطي أخرل كمشاريع أنشطة لتقديـ باستمرار تسعى بؿ الشيرية الكفالة
 آبائيـ، فقداف مثلتعكضيـ الالرحالت مالبس المدرسيةالترفييية، الحقيبة المدرسي، الزل عيد،

فطاراتالرمضانية،فتحكأيضانالمياهالصالحةلمشرب،اإلمنازؿالكالقرطاسية،الفحصطبي،ترميـ
الم أمياتاألطفاؿ مف مجمكعة تعميـ لألسرة، الصغر متناىية كتكظيؼبعضمفمشاريع كفكليف

خكانيـاأليتاـأك (.)خمؽفرصعمؿلمخريجيففيمشاريعا 

 المستيدفة من األنشطة: اتالفئ
 األطفاؿاأليتاـ -
 أمياتاألطفاؿاأليتاـ -
 سنة18األيتاـمافكؽ -
 األيتاـذكماالحتياجاتالخاصة -

 :لأليتاميتم تقديميا التي  األنشطة
 لخدمات الصحية:ا 2.8.2

مجمكعةمفالخدماتالصحيةلألطفاؿاأليتاـلماليامفأثرتقديـباإلسالميةاإلغاثةتقـك
عمىاإلغاثةتعمؿكمدلتأثيرىاعمىمستقبموكحياتوكمفأىـاألنشطةالتياإلنسافكاضحفيحياة

تنفيذىاىي:

 الفحص والتدخل الطبي: 2.8.2.1
اإل اإلغاثة مفسالميةتتدخؿ مجمكعة إجراء في الطبي كالتدخؿ الفحص نشاط في

الفحكصات أجؿ مف لدييا المكفكليف لألطفاؿ كمتابعةطمئنافاإلالطبية الصحيليـ الكضع عمى
أكالحاالتالتيتحتاجإلىعالج جميع تغطية حتياجاتإتدخؿطبي،حيثاألىاليالتستطيع

 المقدمة الكفالة خالؿ مف سكاء حيثأكأطفاليا األسرة، دخؿ خالؿ اإلغاثةمفأفمف سياسية
خالؿاإلسالميةتقكـبإجراءالفحصالطبيلكؿطفؿجديدتقكـبكفالتو،فقامتاإلغاثةأفاإلسالمية

األطفاؿابإجراءالسنكاتالسابقة لمفحصالطبيالفحصالطبيلجميع استكماالن عممتلمكفكليف، ،
 بعاإلسالميةاإلغاثة حده عمى طفؿ كؿ احتياجات كتحديد الفحكصات ىذه متابعة إجراءعمى د

 كمدل الطبيب، قبؿ مف كالفحصالفيزيائي المخبرية حاإالفحكصات كؿ الطبيحتياج لمتدخؿ لة
ستيداؼمجمكعةإإجراءعمميةمتخصصة،أكأكلو،سكاءكافالعالجبالدكاءفقطكاستكماؿالعالج

بنظ تزكيدىـ خالؿ مف كالسمع النظر في مشاكؿ مف يعانكا الذيف األيتاـ األطفاؿ اراتطبيةمف
.أذفكسماعات
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تـإجراءفحصلػ2012كفيعاـطفؿ،1000تـإجراءالفحصالطبيلػ2011فيعاـ
جراءعممياتتخصصيةليـمثؿعممياتطفؿ460جرلفحص2013عاـ،كفيطفؿ383 كا 

المكزكعممياتالخصيةالمعمقةكعالجلبعضحاالتسكءالتغذيةكالربكككافىناؾرضىكبيرمف
إجراءالفحصالطبيالشامؿأكالعالجألبنائيـ جميعذكماألطفاؿاأليتاـحيثأنيـاليستطيعكا

تكمفتومرتفعةبالنسبةلذكماألطفاؿكأيضألف األىاليأفىناؾمشاكؿصحيةلدلأبنائيـأفادكاان
لألطفاؿ الطبية الفحكصات إجراء كضركرة أىمية عمى أكدكا مشكمتيا،لذلؾ يحؿ مبكران كاكتشافيا

األيتاـ.

 الخدمات التعميمية: 2.8.3
المستقبؿ، في إليو يطمح ما لالبف تحقؽ التي القكة عكامؿ كأحد التقدـ ركائز أحد التعميـ

الشاممةألبنائياالتيتكفميـكىي:مكعةمفبرامجالرعايةالتعميميةإلغاثةاإلسالميةمجكتتبنىا

 دروس التقوية: 2.8.3.1
لمعطياتكمؤشراتكنتائجمممكسةكمكضكعيةلممشاكؿكالعقباتالتيتكاجوقطاعنطالقانإ

الظركؼ ظؿ في األطفاؿ كخاصة مجتمعنا عمي المدل كقصيرة بعيدة السمبية كآثارىا التعميـ
منو يعاني الذم الراىف السياسي الكضع نتيجة المتردية كالنفسية كالتربكية كاالقتصادية االجتماعية

الفمسطينيبشكؿعاـكالطالبالفمسطينيبشكؿخاص،كالسيمافيالمناطؽالتيتتعرضالمجتمع
ليجماتشرسةكاحتياجاتمتكررة،باإلضافةلإلغالقاتكالحصارالخانؽعميمحافظاتقطاعغزة،
مماخمؼآثاركأعباءنفسيةكاجتماعيةكاقتصاديةفينفكسطالبنامماانعكسسمبانعميتحصيميـ

مفالدر الشكاكمسكاء مف العديد غزة مدارسقطاع في الفمسطيني تدريسالمنياج كاجو اسي.كما
األمرالذمأدلإليظيكرالعديدمفاإلشكالياتلدلالطمبةفيعمميةفيـ الطمبةأكالمدرسيف،

األمرالذماستدعىأفيتدخؿالجميعلمساعدةطمبةالم تتناكلوالمناىجالجديدة راحؿكاستيعابما
ليحاكلكا خريجيالجامعاتالفمسطينية عفذلؾالشبابالفمسطينيكتحديدا كليسبعيدا ، األساسية

بذلؾإفيسجمكاليـمشاركةفاعمةكافيبادركافيخدمةمجتمعيـكتطكيرذاتيـ.

يعانكفمفضعؼ لمطالبالذيف مساند تعميـ مراكز التنسيؽمع في المشركع فكرة تتمثؿ
(ضيات،الريا،لمغةاالنجميزية،المغةالعربيةاتعميميفيالمكاداألساسيةمثؿ)الالمستكل ،فيالعمـك
كالشماؿغزةمحافظتي بكاقع لقاءاتتعميمية بتنفيذ المحمي، مؤسساتالمجتمع يفئلقابالتعاكفمع
المقاءاتمعظـباألسبكع كتستيدؼىذه لقاء لكؿ ساعة بمعدؿ صؼدراسي، لكؿ الكاحدة لممادة

 عممان فيالصؼالعاشرحتىالصؼالثانيعشر، المكفكليفلدينا نتائجقاعدةأفاألطفاؿاأليتاـ
%مفاألطفاؿاأليتاـيعانكفمفمشاكؿتعميمية.59تؤكدأففياإلغاثةاإلسالميةبياناتاأليتاـ
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 الزى المدرسي والحقيبة المدرسية  2.8.3.2
بفرحةك الدراسيالجديد العاـ الزلالمدرسيالجديدأيستقبؿالطمبة يشغؿباليـ مؿككؿما

البسيط الحمـ تحقيؽىذا المدرسيةكالقرطاسيةكلكفالكثيرمفالطالبلفيككفبمقدكرىـ كالحقيبة
األسرفيالمجتمعالفمسطيني،كتحديدانأسربسبباألكضاعاالقتصاديةالخانقةالتيتعيشيامعظـ

األطفاؿاأليتاـ.

تتمركزالفكرةفيمجممياحكؿتكفيرزممدرسيكحقيبةمدرسيةمزكدةبالقرطاسيةلمطالب
 المكفكليفمفاإلغاثة فمسطيف–اإلسالميةاأليتاـ 2012.خالؿعاـ بتكزيعاإلسالميةقامتاإلغاثة

حقائبمدرسيةكقرطاسيةلطالبالمرحمةاالبتدائيةكزممدرسيألطفاؿمحافظةرفح،كخالؿعاـ
قامتبتكزيعالحقائبكالقرطاسيةعمىطالبالصؼالعاشرإلىالصؼالثانيعشرنتيجة2011

قامتاإلغاثة2010عاـأمالكجكدمؤسساتقامتبتكزيعحقائبعمىالمرحمةاالبتدائيةكاإلعدادية،
مفعمراإلسالمية سنكاتحتى6بتكزيعالحقائبكالقرطاسيةعمىجميعاألطفاؿالمكفكليفلدييا

سنة.كىذاساعدأىالياألطفاؿاأليتاـتكفيراالحتياجاتاألساسيةألبنائيـكأدخؿالفرحةعمى17
الجديد.قمكباألطفاؿبحصكليـعمىالحقيبةالمدرسيةجديدةلمعاـالدراسي

 دعم أطفال الرياض 2.8.3.3
،1994التربيةكالتعميـعاـكزارةإنشاءمعفمسطيففيالتعميـكتطكيرتنظيـعمىالعمؿبدأ

ضاألطفاؿالتيتعتبركمفضمفالمراحؿالتعميميةالتيتيتـبياكزارةالتربيةكالتعميـىيمرحمةريا
لإل بالتعميـلتحاؽمتطمبان تعريؼ كيمكف تعميـاألساسي. مرحمة أنيا عمى رياضاألطفاؿ مرحمة

تقكـلمدةالتعميـىذاسنكاتكيستمر5-4األطفاؿمفعمر محميةكمنظماتمؤسساتسنتيف.
ليذاالخدماتبتقديـكدكليةككطنية عبرالتعميمية ىذاالكقت، حتى مثؿ:الخاصالقطاعالقطاع

المدارسالخاصةغي فقطالجمعياتقبؿمفأكالربحيةر  تقكـ كالتعميـ التربية كزارة أما الخيرية،
كمعاييرالرياضمرافؽكمكاصفاتالتراخيصشركطتحديدخالؿمفالقطاعىذاعمىباإلشراؼ
األطفاؿاألكؿ.أماالصؼفياألساسيبالتعميـاألطفاؿيمتحؽالسفىذافييا.كبعدالعامميفتكظيؼ
عمىالتشجيعكبرغـالحضانات،فيمتحقكفيبالرياضااللتحاؽسفمفأقؿسففيىـالذيف

.متطمبانيعتبرالإالأنوالقطاعىذافيااللتحاؽ

ارالسفبيدؼغفيكفالةاأليتاـتفضؿكفالةاألطفاؿصاإلسالميةحيثأفسياسةاإلغاثة
اإلسالميةتقديـالدعـالمادمكالمعنكمليـلبناءجيؿيستطيعاالعتمادعمىذاتو،لذلؾارتأتاإلغاثة

أفتقكـبعمؿمشركعلدعـاألطفاؿاأليتاـفيعمرالرياضكتحديدانالسنةالتيقبؿدخكؿالمدرسة
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رطاسيةالمطمكبةألطفاؿالرياضبيدؼكالحقيبةكالقمزبالمفخالؿدفعالرسكـالسنكيةكتزكيدىـ
تحفيزاألطفاؿكتخفيؼالمصاريؼعفكاىؿأسرىـ.

 :وعائالتيم األيتام األطفال ميارات وتحسين تمكين 2.8.3.4
نسبةاألرامؿفيفمسطيفرتفاعإنتيجةاألكضاعالسياسيةالتييعيشياقطاعغزةأدلإلى

بمغ9.6حيثبمغت فيقطاعغزة %مفإجماليسيداتفمسطيف،كحسبسياسة16.3%،أما
كفالةاليتيـفيحالةتكقفوعفالدراسةكعدـالتحاؽبدكراتإيقاؼكالتيتنصعمىاإلسالميةاإلغاثة

 يستطيعكا لـ بعضاأليتاـ يكجد كحيثأنو تدنيمستكلستكماإالتدريبالميني، نتيجة تعميميـ ؿ
التصميـ النجارة، ---التحصيؿليـكلكفلدييـمكاىبفيمجاالتمختمفةمنياصيانةالسيارات،

سنةلألطفاؿفيمراكزمتخصصةكتشرؼ15مفمجاالتالتعميـالمينيكالذميبدأمفعمرالخ
كالتيتسعىإلىتنميةمياراتالمستفيديفمفاإلسالميةعميياالدكلة،كنتيجةتطكرأىداؼاإلغاثة

مشاريعيابحيثتكفرليـمصدررزؽثابت،لذلؾفكرتاإلغاثةفيمقترحلتمكيفكتحسيفميارات
األطفاؿاأليتاـكعائالتيـ.

فياالىتماـبيذهالشريحةمفاألطفاؿاأليتاـكأمياتيـبيدؼاإلسالميةلذلؾفكرتاإلغاثة
التعم في كريمةدمجيـ حياة ليـ يكفؿ بشكؿ لمستقبميـ التخطيط في مساعدتيـ ثـ المينيكمف يـ

 لإلغاثة األكلى التجربة ىذه كستككف مزدىر، )التدريباإلسالميةكمستقبؿ المشاريع ىذه مثؿ في
بفتح المينية التدريبية الدكرات تزكيدىـ بعد اإلغاثة كستقكـ كعائالتيـ(، األيتاـ لألطفاؿ الميني

كعةمفالمشاريعالصغيرةالمدرةلمدخؿلمجمكعةمفالمستفيديفحسبآليةسيتـتحديياالحقان.مجم

 اإلسالميةقامتاإلغاثة مشركعتعميـ المكفكليفلدل20بتنفيذ مفأمياتاألطفاؿ أرممة
 بيف ما الفترة تجريبيفي كمشركع 2013–2011اإلغاثة كبعد عممتاإلغاثةانتياءدراستيـ،

عمىفتحمشاريعصغيرةمدرةلمدخؿليـ.إلسالميةا

لدييابرنامجمتكامؿىدفودعـكتطكيرمراكزالتدريبالمينيفياإلسالميةاإلغاثةعممانأف
التي العممية المكاد تطكير أك المدرسيف قدرات بناء أك المباني في التطكير كاف سكاء غزة قطاع

يحصمكاعميياأكتحديثاألجيزةكالتقنياتالمستخدمةفيمراكزالتدريبالميني.

 نيب الجامعيمطاللدورات تدريبية  2.8.3.5
تستمركفالتيـمادامكافياإلسالميةحيثأفاألطفاؿفيسفالدراسةالمكفكليففياإلغاثة

بالكاد فيـ االقتصاديةصعبة أكضاعيـ الجامعيكحيثأفاأليتاـ لحيفاستكماؿتعميميـ دراستيـ
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التعميميةاألخرللـيستطيعكاعمميامثؿحتياجاتيستكممكارسكميـالدراسيةكتككفلدييـبعضاإل
الدكراتالتدريبية.

 مفىناجاءتفكرةالمشركعدمجالطالباأليتاـفيدكراتتدريبيةتفيدىـفيدراستيـكؿى
حتياجاتدراستيـكمجاؿعمموفيالمستقبؿ.إحسبتخصصوكحسب

 الخدمات الترفييية: 2.8.4
مفالخدماتالميمةلألطفاؿحيثىذهاإلسالميةاإلغاثةتعتبرخدماتالترفيوالتيتقدميا

الفئةالتيتفقدمعيمياكمصدردخمياالرئيسيىيمفاألسرذاتالكضعاالقتصادمالصعبفميس
لذلؾاإلنسافاألـالتيتعيؿأبنائياأفتقدـليـخدماتأكثرمفالخدماتاألساسيةفيحياةبإمكاف
 رارعمىتقديـمثؿىذهالخدمات.جاىدةباستماإلغاثةتعمؿ

 حتفال يوم الطفل الفمسطينيإ 2.8.4.1
الطفؿالعالميالذماعتمدتواألمـالمتحدة فيمختمؼأرجاءالعالـيجتمعاألطفاؿإلحياءيـك
التي بااللتزامات الحككمات لتذكير النشاط ىذا كيأتي عاـ، كؿ مف حزيراف مف األكؿ في ليككف

ـالمتحدةعتمدتالجمعيةالعامةلألمأ1989تشريفالثاني20ففيقطعتياعمىذاتياتجاهاألطفاؿ.
تطكر مف يحدث عما مغايرة أكضاع في الفمسطيني الطفؿ كيبدك الدكلية، الطفؿ حقكؽ اتفاقية
لمخدماتالمقدمةعالميالفئةاألطفاؿ،كيقعالفمسطينيكفعامةكمفضمنيـاألطفاؿفيدائرةمكغمة

التيتك األساسية فيوحقكقيـ أطفاليـ اإلبالحرمافكالفقركالعنؼفيكقتيفتقد تفاقياتالدكليةفميا
تـ كالذم حيث تحديدان األيتاـ األطفاؿ عمى أصعب تككف كاألكضاع اإلنساف، حقكؽ كشرائع

 مكقؼ القدرفي كضعيا التي المجتمع مف الشريحة بيذه كاالىتماـ الضكء إللقاء فتقادإتخصيصو
 تكريـ كيتـ األب، كاإلاأليتاـاألبكيفأك الترفييية مفاألنشطة العديد كتنظـ اليكـ جتماعيةفيىذا

إلسعاداأليتاـ.

نظرةعمىإللقاء،إبداعيـحتفاءباألطفاؿ،لتقديرالطفؿ،مناسبةخاصةجدان،لإليعتبريكـ
لمترفيوعنيـكمحاكلةالنيكضبإمكاناتي ـكتحسينيا.كاقعيـ، يحتفؿالعالـالعربيمفكؿعاـبيـك

عيدتاإلغاثة كما األكؿمفشيرنيساف، الجمعة المصادؼيكـ احتضافاليتيـ دائمان اإلسالمية
.ارهأحدأىـمككناتىذاالمجتمعالطفؿباعتب

لممنافسة الطفؿ مجاالت في كالعاممة الراغبة المؤسسات تتقدـ بأف الميرجاف فكرة كتتمثؿ
األطفاؿأنفسيـمفخالؿمنتجاتتكنكلكجية،سكاءكانتمفأكبأعماؿإبداعية،سكاءكانتفنية

أكاديميكفمتخصصكفأكىكاة.ستعرضاألعماؿ مؤسساتيـأكمفمخرجاتتخصالطفكلةأنتجيا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%85
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متخصصةالمتن تحكيـ لجاف قبؿ مف تقييميا ليتـ لمميرجاف األكلي الثالثة األياـ مدل عمى افسة
مفبينياكالمشاركاتالفائزةعفكؿفئةستعرضفيالحفؿالختاميلتتسمـجكائزاألفضؿختيارا ك

تشجيعيةتيدؼإلىتنميةقدراتىذهالمؤسساتكالمساىمةفياستمراريتياكتطكرىا.

( عاـ خالؿ الفمسطيني الطفؿ بيكـ باالحتفاؿ اإلسالمية اإلغاثة 2010قامت ،2011،
تـتنفيذهبالتعاكفمعمركزإيكاءلألطفاؿاأليتاـكتخمؿاالحتفاؿ2010(ففيعاـ2012،2013

قامتبتنفيذهاإلغاثةاإلسالميةألطفاليافقط،2011،2012تكزيعىداياككجباتغذاء،أماعاـ
قامتاإلغاثةبتنفيذهبالتعاكفمعالكميةالجامعيةلمعمكـالتطبيقيةكاستيدؼاألطفاؿ2013كفيعاـ

ىداياكتكزيعاأليتاـكأطفاؿمفالمدارسكرياضاألطفاؿ،كتخمؿاالحتفاؿفقراتترفيييةكثيرةكألعاب
.كمالبسككجباتغذاء

 الخدمات المعيشية: 2.8.5
قركنسبةالبطالةكتردمقتصادمفيقطاعغزةمفارتفاعنسبةالفاإلاعياتالكضعنتيجةتد

اإل الكضع صعبةعمىجميع جعؿالحياة أسراألسرقتصادمىذا كتحديدان التياأليتاـالفمسطينية
عمىتقديـاألنشطةالتيترسـالفرحةكالسركرعمىكجكهاإلغاثةليسليامصدردخؿثابتفتعمؿ

 األطفاؿاأليتاـ.

 سنوات 6مالبس عيد لألطفال أقل من  2.8.6
اإلغاثةاإلسالميةعمىإدخاؿالسعادةكالفرحةعمىقمكباألطفاؿالمكفكليفلدييامف تعتـز

.سنة11إلىمفعمرسنةاإلسالميةخالؿتكزيعمالبسعيدلألطفاؿاأليتاـالمكفكليففياإلغاثة
 اإلسالميةقامتاإلغاثة 2010،2011،2012السابقة)خالؿالسنكاتاألربعة بتكزيع2013، )

طريقةجديدةلتزكيدىـبالمالبسمفكاتبعتمالبسعيدعمىجميعاألطفاؿاأليتاـالمكفكليفلدييا،
يشاءبناءعمىقيمةأفخالؿتحديدمجمكعةمفالمحالتككؿطفؿيحؽلو يختارمالبسوكما

النظاـاإلسالميةمييامفاإلغاثةالقسيمةالتييحصؿع ثرعظيـعمىقمكباألطفاؿأ،ككافليذا
كبقيةاألطفاؿالذيفيتكجيكفمعكالدييـالختيارمالبسالعيد.أنيـبجعميـيشعركا

 فطارات رمضانيةإ 2.8.7
االقتصاديةرغـالحصاركالمعاناةالتييعانيمنياالشعبالفمسطينينتيجةتدىكراألكضاع

كيحببعضوالبعضكيشعركؿكاحدبأخيوكجاره، إالأفالمجتمعالفمسطينييتكاصؿاجتماعيان
الفئاتسكاءن مفاأليتاـأكاألسرالفقيرة،لذلؾفالجميعيفكربيذه أفاإلسالميةاإلغاثةارتأتكانكا

رمضانيةألطفاؿالمكفكليفلديياكأسرىـمفأجؿرسـالفرحةعمىكجواألطفاؿاأليتاـتقدـإفطارات
دخاؿالبيجةعمىقمكبيـىـكذكييـ،حيثغيرتالنظاـاليكميليـكىك داخؿمنازليـ.اإلفطاركا 
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إ7بتنظيـاإلسالميةقامتاإلغاثة2012خالؿعاـ لػ فردمفاألطفاؿ3270فطاراترمضانية
فطاراترمضانيةإ6تـتنظيـ2013قطاعغزة،أيضانخالؿعاـمحافظاتأليتاـكذكييـبجميعا

فطاراتأنشطةقطاعغزة،كتخمؿاإلمحافظاتفردمفاألطفاؿاأليتاـكذكييـبجميع3000لعدد
 .ترفيييةلألطفاؿكندكةدينية

 خدمات التوعية والتثقيف: 2.8.8
اإلسالمية مياراتتحرصاإلغاثة تطكير صالحيفاألطفاؿعمى أعضاء ليككنكا كخبراتيـ
 فيكرشاتعمؿتثقيفيةكتكعكية.دمجيـكمنتجيففيمجتمعيـمفخالؿ

 :ورشات عمل لألميات واألبناء 2.8.8.1
بتنظيـمجمكعةمفكرشاتالعمؿالتثقيفيةلألميات)األرامؿ(كأبنائيـاإلسالميةتقكـاإلغاثة

ؼمحافظاتقطاعغزة،بيدؼتقديـالدعـالنفسيليـبعدالظركؼالتيمركابيا)األيتاـ(فيمختم
التعايشمعالظركؼالمحيطةبعدفقدافمعيؿاألسرة.الكالد،ككيفيةكىيفقداف

 :اإلنسانالغذاء السميم والنظافة في حياة  أىميةورشات عمل حول  2.8.8.2
تنظيـمجمكعةمفكرشاتالعمؿالتثقيفيةحكؿالتغذيةالسميمةكالنظافةكأىميتياعمىصحة

اإلنساف اإلغاثة في المكفكليف كاألطفاؿ األطفاؿ ألميات األطفاؿ، كتكعيتيـاإلسالميةكتحديدان ،
كتزكيدىـبمجمكعةمفأدكاتالنظافةالشخصية.السميـكالنظافةبأىميةالغذاء

 ىيل المساكن:خدمات تأ 2.8.9
 كأسرىـاإلسالميةاإلغاثةأىداؼمف األيتاـ لألطفاؿ كريمة حياة ضماف عمى العمؿ ىك

 .كافالسكفبحيثيصبحصالحلمحياةإلىتأميفماإلسالميةاإلغاثةفتسعى

 نشاط ترميم المنازل 2.8.9.1
 اإلغاثة اإلسالميةتعمؿ عمى الحفاظ عمى تقديـأطفالياباستمرار خالؿ مف األيتاـ

،كحياإلأىم األساسية حتياجات المسكف أف اإلث مف الصحي األساسية تعمؿكلإلنسافحتياجات
عمىترميـكتأىيؿمنازؿاأليتاـلتضمفليـحياةصحيةفيمنازليـ،لذلؾتسعىاإلسالميةاإلغاثة
سنكيانإلىترميـمجمكعةمفمنازؿاألطفاؿاأليتاـبيدؼتحسيفكتأىيؿالمسكف.اإلسالميةاإلغاثة

(بترميـأكثرمف2010،2011،2012،2013خالؿاألعكاـ)اإلسالميةقامتاإلغاثة
منزؿلأليتاـكشمؿالترميـكالتأىيؿ،الخدماتالصحيةلممنزؿكالمطبخكالدىاناتأكبناءغرؼ80

عفاإلناث.لفصؿالذككر
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 نشاط تأثيث المنازل 2.8.9.2
 اإلغاثة اإلسالميةتسعى ىذهإإلى تأثيث بمشركع المنازؿ كتأىيؿ ترميـ مشركع ستكماؿ

قتصادمصعبلمغايةفيـلـيستطيعكاإالمنازؿحيثأفأصحابالمنازؿالتيتـترميمياذككضع
،لذلؾكالركماتـزامفأمراضالبردكبذلؾيصبحكايعانكيتكفيرالمستمزماتاألساسيةلألثاثالمنزل

.فكرتمشركعالتأثيثالذميميمشركعتأىيؿالمنازؿجاءت

يرلالباحثأفتنفيذىذهاألنشطةبشكؿمستمركفعاؿسيساعدكثيراعمىدمجىذهالفئةمف
، كالمعيشية ، النفسية األكضاع تحسيف في كثيران يساىـ ذلؾ أف عف فضالن المجتمع في األيتاـ

عم كبيرة نعكاساتايجابية كا  اثار ليا األنشطة أفمثؿىذه كأعتقد كأسرتو. لميتيـ اليتيـكالحياتية ى
فكائد مف األنشطة تمؾ تحققو لما نظران فيكأسرتو فاعؿ بشكؿ كالتأثير اإلندماج عمى اليتيـ تساعد
اإلنكماش مف بدالن الذميعيشفيو مفاإلنحراؼأككاإلنطكاءالمجتمع كالحفاظعمىسمكؾاليتيـ

الضياع.
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

:مقدمة  3.1
لمبحثالعمميمطمبان استعراضالدراساتالسابقة كيبمكرمنيجيانيعد الباحث، ىمة يشحذ

رئيسانمعرفيانالعمميالجادكالمتميز،كماكتعدالدراساتالسابقةإطاران،كيحددخطاهنحكالبحثرؤيتو
مفمصادراإللياـكالتبحرالعمميلماتشكموالدراساتالسابقةمفركافدالمعرفةكالعمـكمصدرانكرافدان
الباحثمفكفيمايميعرضألىـماتكافرلدلفيبناءالمفاىيـالمتكاممةكالنقدالعمميالبناء.أساسان

كالبعضاألخر الحالية، بالدراسة كثيؽالصمة بعضيا الدراسة، تناكلتمكضكعىذه دراساتسابقة
يرتبطجزئيانبيا،كسيتـالتركيزخالؿالعرضعمىأىداؼالدراساتالرئيسة،كالمنيجيةالتياتبعتيا

كذلؾكفؽترتيبزمنيبكق التيتكصمتإلييا، النتائج كأىـ ، مفاألحدثإلىالدراسة تإجرائيا
 األقدـ.

 الدراسات العربية 3.2
في  األيتاموالسموكية لدى الطمبة  اإلدارية( بعنوان " المشكالت 2011دراسة المزين ) 3.2.1

 الخاصة من وجية نظر معممييم وسبل الحد منيا". اإلسالميةالمدارس 
التعرؼ اإلداريةالمشكالتإلىىدفتالدراسة لدلالطمبة اإلسالميةفيالمدارساأليتاـكالسمككية

111الخاصةمفكجيةنظرمعممييـكاستخدـالباحثالمنيجالكصفيالتحميمي،كتتككفالدراسةمف
ستبانةكأداةلجمعالخاصةفيمحافظاتغزةكقاـباستخداـاإلاإلسالميةمعمماكمعممةفيالمدارس
:كىيالنتائجأىـىإلالبياناتكتكصمتالدراسة

 (.51.8بمغالكزفالنسبيلفقراتاالستبانةفيالمجاؿالكمي) -
-  داللة ذات فركؽ تكجد إحصائيةال الطمبة مشكالت نحك المعمميف استجابات فياأليتاـفي

تع نظرىـ كجية مف الخاصة )ذككرالمدارس الجنس الدراسة لمتغيرات زل كالتخصصإناث، )
أكثرسنكات،10إلى5سنكات،مف5قؿمفأتطبيقية(،كسنكاتالخدمة)،عمكـإنسانية)عمكـ
 سنكات(.10مف

الدراسة بما يمي: وأوصت  
عمىاإل -1 المدارسكالعمؿ في دارييف كا  معمميف العامميف تقييـ قيميإعادة بيـ كسمككيانانرتقاء

 عبربرامجتدريبيةمناسبةبمايحقؽأىداؼالمؤسسة.كمينيان
2-  قسـ اإلشراؼدعـ المدارس في عمىاإلسالميةالنفسي القادر المدرب بالكادر الخاصة

 .األيتاـمعالجةالمشكالتالنفسيةكالسمككيةكالجنسيةالمتعمقةبالطمبة
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3-  الطمبة لقبكؿ معايير األيتاـكضع بشكؿ فياستمرارىـ تساىـ الخاصة أفضؿفيالمدرسة
 .كأخالقيانانقيمي

بعنا -4 كفيمةبدعـكضعبرامجمدركسة أمياتية، األيتاـالطمبة تكفيرحياة ليـأسريةكدعـ
الجمعيات خدماتاألخرلكالتنسيؽمع عمىاأليتاـألسرالتيتقدـ الخبراتمعيا كتبادؿ

 المستكيات.أعمى

نماذج من تجارب رعاية األيتام في العالم العربي: دراسة  (، بعنوان: "2011دراسة محمد ) 3.2.2
".في المنطمقات وآليات التنفيذ من منظور سوسيولوجي

عتمادانعمىتحميؿإالكقكؼعميالجيكدالرسميةفيمجاؿرعايةاأليتاـبشكؿرئيسىدفتالدراسة
جميورية مصر  -عودية المممكة العربية الستجاربمجمكعةمفالدكؿالعربيةشممتكؿمف:)

بقصدرصدالمالمح؛جميورية السودان( -دولة قطر  -المممكة األردنية الياشمية  -العربية 
الرئيسةلكؿمنيا،مفناحيةالمنطمقاتكآلياتالتنفيذفيضكءخصكصيةالنماذجمكضعالدراسةكؿ

المختمفة،كتحميؿعمىحده.كاعتمدتالدراسةعمياألسمكبالكصفيالتحميميفيمعالجة محاكرىا
نتياءإليرؤيةمحددةتحقؽغايتيااألساسية،كبماييمكفمفالمعالجةأبعادىاالمتضمنةكبغرضاإل

ستخالصالمالمحالعامةلتجاربالدكؿالعربيةفيإالمكضكعيةلمقضيةمكضعالبحث،كيساعدعمى
جتماعيةفيتمؾالتجاربمكضعالدراسة،كمعمجاؿرعايةاأليتاـ،معالتركيزعمىإبرازاألبعاداإل

دكفماعداىامف–بالدرجةاألكلي–قتصارالدراسةعمىاستعراضالجيكدالرسميةإاإلشارةإلى
جيكدأىميةقدتقدمياجياتأخرلفيمجاؿرعايةاأليتاـ.

 وأوصت الدراسة بما يمي: 
الجيد -1 أف مف انطالقان األيتاـ، رعاية مجاؿ في كاألىمية الرسمية الجيكد تكامؿ ضركرة

عمى أك لمرعاية، الفئاتالمستحقة أفيشمؿجميع لفيستطيع فإنو تعاظـ الحككميميما
 األقؿفإنولفيككفبالقدرالكاؼأكعمىالمستكلالمطمكب.

يدمفمؤسساتالمجتمعالمدنيكغيرىامفجياتالحاجةإلىالجيكدالتطكعيةكالدعـالمتزا -2
 .تبقيمؤثرةبصددتفعيؿالمسؤكليةالمجتمعيةتجاهاأليتاـكمففيحكميـ

األكلى -3 بالفئات تيتـ مكحدة عربية إستراتيجية صياغة إلى العربية الدكؿ تمجأ أف أىمية
كبفئةاأليتاـعمىكجوالخصكص،معأىمية أفيسبؽذلؾصياغةبالرعايةعمىكجوالعمـك

كتطمعاتيا الحالية أكضاعيا خصكصية تراعى بيا خاصة إلستراتيجية منفردة دكلة كؿ
 المستقبميةفيىذاالسياؽ.
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فيمجاؿرعايةاأليتاـ،بما -4 التأكيدعمىإمكانيةتبادؿالخبراتبيفالدكؿالعربيةكبعضيا
ت عمى كيساعد كالنفقات، كالجيد الكقت مف كثير ميدافيختصر في أفضؿ نتائج حقيؽ

 التطبيؽالعممي.
يناطبيا -5 كالتي األيتاـ؛ رعاية فيمجاؿ كالميدانية تكثيؼالدراساتاألكاديمية إلى الحاجة

حساسية تراعى ليـ متكاممة رعاية لتقديـ السبؿ أنسب في كالبحث احتياجاتيـ، دراسة
مجتمعيـكالمشاركةاإليجابيةفيدعـأكضاعيـ،كتييئالفرصةأماميـلممساىمةفيبناء

أمنوكاستقراره.
 

(، بعنوان: األمن النفسي وعالقتو بالتحصيل الدراسي لدى طالب 2011دراسة السيمي ) 3.2.3
 رعاية األيتام بالرياض.

الدراسيلدلطالبدكررعاية بالتحصيؿ النفسيكعالقتو إلىالتعرؼعمىاألمف ىدفتالدراسة
ض.األيتاـبمدينةالريا
النفسيموضوع الدراسة األمف بيف العالقة عمى التعريؼ في الدراسة مكضكع صياغة يمكف :

كالتحصيؿالدراسيلدلطالبدكررعايةاأليتاـ.
 مجتمع الدراسة:

طالبنزالءبدكررعايةاأليتاـبالرياضيدرسكفبالمرحمةالمتكسطة95يتككفمجتمعالدراسةمف
عاـ.22-13أعمارىـبيفكالثانكيةكتتراكح

 النتائج:
 اتضحأفمستكلاألمفالنفسيلدلطالبدكررعايةاأليتاـمرتفع. -1
بيفاألمفالنفسيكالتحصيؿالدراسيلدل0.01رتباطيوسالبةدالةعندمستكلإتكجدعالقة -2

 دراسي.طالبدكررعايةاأليتاـ.بمعنىأنوكممازادتعدـالطمأنينةالنفسيةقؿالتحصيؿال
 ىناؾفركؽدالةإحصائيةبيففئتياألمفالنفسيكلكفبنسبالتصؿإلىالمرضأكالعرض. -3

 

(، بعنوان: "برامج التربية البدنية والرياضة في دور رعاية األيتام 2011دراسة جمعة ) 3.2.4
 بمحافظة جدة". 

المتاحةفيدكررعايةاأليتاـ،كأيضانتيدؼىذهالدراسةإلىالتعرؼعمىاإلمكاناتالماديةكالبشرية
التعرؼعمىبرامجالتربيةالبدنيةكالرياضةالمقدمةلألطفاؿفيدكررعايةاأليتاـ،مفخالؿتحميؿ
نتائجاإلستبانةالخاصةبالدراسة،كقدأجريتىذهالدراسةعمىعينةعشكائيةمفالعامميفكالطالب

ككانتمفأىـالنتائجمايمي:بدكررعايةاأليتاـبمحافظةجدة
 عدـكجكدمالعبمتنكعةكمجيزةكذاتعكامؿأمفكسالمةفيدكررعايةاأليتاـ. -1
 عدـكجكدصاالتمغطاةلممارسةأنشطةالتربيةالبدنيةكالرياضةفيدكررعايةاأليتاـ. -2
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 محدكديةكجكدصاالتلياقةمجيزة،كأدكاتمساعدةفيدكررعايةاأليتاـ. -3
 ـكجكدبرنامجمنظـكمخططكلوأىداؼلمتربيةالبدنيةكالرياضةفيدكررعايةاأليتاـ.عد -4
صاباتمالعب،باإلضافةإلىتكاجدمشرؼ -5 عدـكجكدمدربيف،كأخصائيعالجطبيعيكا 

مشرؼ كجكد كعدـ ، طالب مائة مف أكثر مقابؿ البر دار في متخصصكاحد رياضي
 النمكذجية.رياضيمتخصصبمؤسسةالتربية

 إجادةالسباحةلمعظـطالبدكررعايةاأليتاـ. -6
 محدكديةتكاجدمسبحغيرمناسبلبعضالفئاتالعمريةفيدكررعايةاأليتاـ. -7
 ،بمتكسطخمسإلىستمراتشيريا.إيجارممعبمزركعبصفةشبودائمة -8
 ياضية.تعرضالعديدمفالطالبلإلصابةأثناءممارسةبعضاألنشطةالحركيةكالر -9

 محبةالطالبلمنشاطالرياضيكككنويشعرىـبالراحةالنفسيةكالسعادة. -10
 

(، بعنوان: "اَلضطرابات السموكية والوجدانية لدى األطفال المقيمين في 2011دراسة بالن ) 3.2.5
 دور األيتام من وجية نظر المشرفين عمييم". 

 االضطرابات انتشار مدل التعرؼعمى إلى الدراسة ىذه األطفاؿىدفت لدل كالكجدانية السمككية
لدييـحسبم غيرات:الجنسكالعمركسنكاتاإلقامةككفاةتالمقيميففيدكراأليتاـ،ككذلؾشدتيا

(270أحدالكالديفأككمييما،كذلؾمفكجيةنظرالمشرفيفعمييـ.كقدتككنتعينةالدراسةمف)
اإلناث،مفمحافظاتدمشؽكحمصكحمب.(مف92(مفالذككرك)178طفالنكطفمة،منيـ)

(عبارةمكزعة54ككانتأداةالدراسةمقياساالضطراباتالسمككيةكالكجدانيةلألطفاؿكالمككفمف)
.SPSSعمىستةبنكد.ثـتمتالمعالجةاإلحصائيةبكساطةالرزمةاإلحصائيةلمعمكـاالجتماعية

ىالنحكالتالي:ككانتالنتائجالتيتكصمتإليياالدراسةعم
 نتشاراالضطراباتالسمككيةكالكجدانيةبيفاألطفاؿالمقيميففيدكراأليتاـ.إ -
كاإلناث - الذككر األطفاؿ بيف كالكجدانية السمككية االضطرابات شدة عمى دالة فركؽ تكجد

 المقيميففيدكراأليتاـ.
االضطراباتالسمككيةكالكجدانيةبيف - األطفاؿالمقيميففيدكرتكجدفركؽدالةعمىشدة

 األيتاـكفقالمتغيرالعمر
االضطراباتالسمككيةكالكجدانيةبيفاألطفاؿالمقيميففيدكر - تكجدفركؽدالةعمىشدة

 .داراأليتاـقالمتغيرسنكاتاإلقامةفيفاأليتاـك
االضطراباتالسمككيةكالكجدانيةبيفاألطفاؿالمقيميف - فيدكرتكجدفركؽدالةعمىشدة

 األيتاـكفقالمتغيركفاةأحدالكالديفأككمييما.
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 رؤية تربوية".  – اإلسالمي( ، بعنوان: " رعاية اليتيم في التصور 2010دراسة الجرجاوي ) 3.2.6
الرعايةالتربكيةلميتامىكقدقاـالباحثبتحديدمشكمةأنماطتيدؼىذهالدراسةالكشؼعف

الجكانب تناكؿ الدراسة مكضكع كلتغطية دراستو في البحثاالستنباطي منيج كاتبع التاليةالدراسة
كالنفسية كاالجتماعية، مستنبطان)الجسمية، كاالقتصادية( تحدثعف، كما كالسنة لمكتاب كفقا ذلؾ

بميمةالرعايةالتربكيةليـاإليكائيةىكبعضالمؤسساتالمكمفيفبرعايةاليتام .الحديثةالتيتقـك
 وأوصت الدراسة بما يمي: 

-  تشجيع اليتيـأفرادضركرة تربيتيـ بفضائؿ تذكيرىـ طريؽ عف اليتامى لرعاية المجتمع
 الجنة في كسمـ الرسكؿصمىهللاعميو كمجاكرة كجؿ المكلىعز برضا كاآلخرةالمرتبطة

 فيالدنيابعدكفاتو)كماتديفتداف(.ألطفالوكالتكفيؽفيالدنياكادخارىذاالعمؿ
المنيجىكمفربالعالميفكىكالتأكيدعمىالمنيجاإلسالميفيرعايةاليتامىأل - فىذا

فيتراثناماىكأفضؿعمـبمايصحليـأفنستكردهمنيجاغريبانأالخالؽليؤالءاليتامىفيك
األصكالمنو لدينا فنحف المقدمةا، كالبرامج الطرؽ مف نستفيد أف يمنعنا ال التي إلسالمية

 لأليتاـلدلالشعكباألخرل.
يتكلىأفاليتامىقبؿأقاربيـقبؿغيرىـفيرعايةكتربيةكاألقارباألسرةعمىدكرالتأكيد -

 بالمعركؼ.أكلىاألقربكففغيرىـرعايتيـأل
فيكافةبرامجياكالخدماتالتياإلسالـلرعايةاليتيـتطبؽإيكائيةإسالميةمؤسساتإنشاء -

 .تقدميا
اإل - المؤسسات عمؿ مراجعة كمدل اليتامى برعاية تقكـ التي باألصكؿلتزامياإجتماعية

إلسالميةا كالفائدة بالنفع تعكد حتى المخالؼمنياألبناءلمتربية كمعاقبة كمراقبة المسمميف
يراداتياكاستراتيجياتياكمعرفةخططيا  كمصركفاتيا.كا 



في حياة  األرممة" مقدم لمؤتمر: )حق األيتام أموال إدارة(، بعنوان: "2009)دراسة الحولي  3.2.7
 .كريمة(

الدراسة كمعرفةكأمكاليـاأليتاـشؤكفبإدارةالتعرؼعمىمختمؼالجكانبالخاصةإلىىدفتىذه
دارتيااأليتاـأمكاؿالضكابطكالشركطالعامةكالخاصةفيكيفيةالحفاظعمى بشكؿسميـبمايحقؽكا 

إدارةتشكيؿالمجافكالمؤسساتالتيمفشأنياأىميةإلىالنفعكالمصمحةلصالحو،كتطرقتالدراسة
جؿتكفيرحياةأكضركرةضـالجيكدمفلأليتاـبشكؿفعاؿكتكفيرالخدماتالمناسبةاأليتاـأنشطة
 كأسرىـلأليتاـكريمة كأشارت. يخصإلىالدراسة فيـ كالمشركعة الجائزة أنشطةإدارةالتصرفات
المختمفة.األيتاـ
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 وأوصت الدراسة بما يمي: 
 -أ كالمستمرة الدائمة باأليتاـالعناية سمباألنيـ، كضعيـ كيؤثر المجتمع نسيج في قائمة فئة

يجابا يستحقكفالرعايةالكاممةلتحقيؽالتضامفكالتكافؿكألنيـعمىسائرشرائحالمجتمع،أكا 
 االجتماعي.

 -ب رعاية لمؤسسات الكامؿ تنظيمياناأليتاـالدعـ كماليان، كاجتماعيان، ، كاقتصاديانكا عالميان، ،،
كشرعيانكثقافيان ك، فيجبأ، ما فيبمد صدارنشائياإلاإلسراعفتأخركجكدىا ليا،كا  تنظيـ
لياكتقد العكف يـ الحماية كتأميف رقابةأككأنفسيـاأليتاـألمكاؿ، ىيئة المؤسسة تعيف ف

 جتماعكعمـالنفس.،كاختصاصيكففيالتربيةكعمـاإلشرعية
كالكتيباتإصدار -ت الكتب، شؤكف ترعى التي كالنشرات األيتاـ، كتبيف كتسترعيحكاميـأ،

 .لأليتاـجتماعيةمفالتكعيةالفكريةكالشرعيةكاإلالحقكؽليـكتؤكأداءىتماـبيـاإل
بالمتبرعيفكاإلشادة،األيتاـأحكاـبتخصيصبرامجكحمقاتمستمرةعفاإلعالـعمىكسائؿ -ث

ستثمار،لتأكيدفاعميةنجازاتيـفياإلإ،كالقائميفعمىرعايتيـ،كبيافكليفلشؤكنيـ،كالمتليـ
 ليسكاعالةعمىالمجتمع.كأنيـقتصادلحياةكاإلفيااأليتاـأمكاؿ

كاإلشراؼكالقكاـكاألكصياءاألكلياءختيارإلاأليتاـ،المباشرعمىاإلشراؼلمقضاءالشرعي -ج
 حفظ دارتيا،األيتاـ،أمكاؿعمى المراقبيفستثمارىا،كا كا  مف متخصصة لجاف بتعييف
 كتطبيؽالمراقبةالدائمة.الدائمة،لتقديـالمشكرةكاالقتصادييف،كالمحاسبيف

اإلأال -ح اإليككف مثؿ: شرعا مباحة الغير الكجكه مف كجو في السنداتستثمار في ستثمار
 نشاطياحراـ.أصؿلشركاتأسيـشراءأكالربكية،

عدـالمجازفةكالمخاطرةفيالمشركعاتذاتالمخاطرالعاليةالتياليمكفتكقعياككضع -خ
 الحمايةليا.

 ستثماريةلمتقميؿمفالمخاطرالعالية.لتنكيعفيالمحفظةاإلا -د
عمىدراساتالجدكلاإل -ذ اإلعتماد لممشركعاتالمراد كتكثيؽعقكدىابيا،ستثماراالقتصادية

 كالحصكؿعمىالضماناتالكافية.
اإلإ -ر صيغ ختيار لطبيعة المالئمة كيجنبيـاأليتاـأمكاؿستثمار ليـ المصمحة يحقؽ بما

 مخاطرضياعحقكقيـ.
اإل -ز العائد لتحقيؽ كتعظيموالسعي بالربح التضحية دكف المالية االستثمارات في جتماعي

 .األيتاـلصالح
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وتطبيقاتيا في  اإلسالميةاليتيم المالية في الشريعة  أحكام( ، بعنوان: "2009دراسة حماد ) 3.2.8
 ".المحاكم الشرعية

ذكرخطكرةالتعدمعمىماؿاليتيـكالتشددك،بيافحرصاإلسالـكعنايتوباليتيـىدفتالدراسةإلى
إظيارعدالةالشريعةفيالحثعمىاإلنفاؽعمىاليتيـ،كبيافدكراألكلياءفي.فيأكموبغيرحؽ

اـالشريعةالخاصةتكضيحمدلتطبيؽالمحاكـالشرعيةفيغزةألحكك.المحافظةعمىإنسانيةاليتيـ
إلى.باليتيـ الشخصيةباإلضافة بقانكفاألحكاؿ فقييمقارف منظكر مف المالية اليتيـ أحكاـ جمع

 .لالستفادةمنوفيالمحاكـالشرعيةفيقطاعغزة
 وخمصت الدراسة إلى: 

.حمايتوكمالوكحرصياعمىتكضيحمدلاىتماـالشريعةاإلسالميةباليتيـ، .1
 .األكيدكالكعيدالشديدمفالمساسبحقكؽاليتيـبيافالتحذير .2
 .ذكرآراءالعمماءفيمفلوحؽرعايةاليتيـكالمحافظةعمىمالو .3
 .لألكلياءكاألكصياءفعموفيماؿاليتيـمايجكزتفصيؿ .4
البحثعبارةعفدراسة.ذكرالمكادالقانكنيةكالتطبيقاتفيالمحاكـالشرعيةلمايخصاليتيـ .5

معمكؿبوفيالمحاكـالشرعيةفيقطاعماىكارنةبيفالمذاىباألربعةمعبياففقييةمق
 .غزة

 

"المشكالت السموكية لدى األطفال في دور األيتام بأمانة (، بعنوان :2009دراسة الربيعي ) 3.2.9
 العاصمة صنعاء". 

بأمانةالعاصمةأىـالمشكالتالسمككيةلدلاألطفاؿفيدكراأليتاـىدفتالدراسةإلىالتعرؼعمى
: التيتكصمتإليياالدراسةمكضحةحسبتساؤالتالدراسةكفرضياتياكمايأتي

 أوَل : النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة
العاصمةمكزعةحسب بأمانة لدلاألطفاؿفيدكراأليتاـ استنتجالباحثكجكدمشكالتسمككية

: المجاالتاآلتية
 اَلجتماعي الغير سويالمجال األول : السموك 

المجاؿتتعمؽبالتمردكالعصيافأىميامشكمتيكثرة أظيرتالدراسةكجكدمشكالتسمككيةفيىذا
ىماؿالكاجباتالمدرسية  . األعذاركا 

 :المجال الثاني : مشكالت العالقة مع اآلخرين
العد بالسمكؾ المتعمقة السمككية المشكالت مف عدد لمباحثكجكد أىتبيف كتيديدكاني الغضب ميا

ءكالتضايؽمف،كمشكالتسمككيةأخرلتتعمؽبالسمكؾاإلنسحابيأىمياالبكااآلخريف،كالمخاصمة
. ،كالتأثرالسمبيعنداليزيمةنصيحةاآلخريفلو
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 المجال الثالث : السموك المرتبط بعدم الشعور باألمن
عمؽبالخكؼكالخجؿكاالكتئابأىمياالكجدالباحثعددمفالمشكالتالسمككيةفيىذاالمجاؿتت

. يستطيعالتحدثأماـاآلخريف،كالفتكرعندممارسةأمعمؿ،كالحزفالشديد
 المجال الرابع : السموك غير الناضج

مثؿكثرةالكالـاتضحلمباحثكجكدعددمفالمشكالتالسمككيةغيرالناضجةتتعمؽبالنشاطالزائد
النسيافكالحكا االنييارككثرة كمشكالتتتعمؽبالسمكؾاالعتمادمأىما ، الغيرىادفة تالعشكائية

. النفسيعندانقطاعالعالقاتمعالزمالء
 المجاؿالخامس:بعضاالضطرابات

بينتالدراسةكجكدبعضاالضطراباتالسمككيةلدلاألطفاؿتتعمؽباضطراباتالنكـأىميااليشبع
معزيادةعدد . ساعاتو،كالنعاسأثناءالدركسمفالنـك

دراسة  – اإلسالمية(، بعنوان: "حقوق اليتيم في الشريعة 2007دراسة الجيني ) 3.2.10
 .تأصيمية مقارنة بالمواثيق الدولية

الدراسة إلىإلىمعالجةىدفتىذه قسمتو كقد الشرعية المحاكـ في كتطبيقاتيا المالية اليتيـ حقكؽ
فصؿتمييدمكفصميفآخريف.

 وخمصت الدراسة إلى نتائج أىميا:
 . اليتيـىكمففقداألبمفالصغركاليسمىبعدالبمكغيتيمان .1
 .يبمغاليتيـبإحدلعالماتالبمكغالمتفؽعميوكاالحتالـكالحيضأكالمختمؼفيياكالسف.2
 كرغبافيواليتيـلومكانةعظيمةفياإلسالـكقداعتنىبوالقرآفكالسنةأيماعناية.3
 . فضؿكفالتو،كلـيقصرذلؾعمىقريبكبعيدبؿجعموعامالكؿالمسمميف.4
الكاليةمشركعةفيالكتابكالسنةكىيعمىأنكاعكلكفىناؾشركطالبدأفتتكافرفيالكليأك .5

 .الكصي
 . الكاليةعمىالماؿمفأخطرأنكاعالكالية .6
فاستغنىردماأخذهاستحبابانيجكزلمكليأفيأكؿمفماؿالي .7  .تيـبقدرحاجتو،كا 
 .الكليأكالكصيإذاحبسنفسومفأجؿتنميةماؿاليتيـفالحرجمفأخذهأجرةعمىعممو .8
 .عقيقويجكزلمكليأفيضحيمفماؿاليتيـلميتيـككذلؾأفيذبحلو .9

 .لغيرمصمحةاليتيـيجكزلمكصيرىفماؿاليتيـلمصمحتوكاليجكزلورىنو.10
 .الزكاةكاجبةفيماؿاليتيـ . 11
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التجارةفيماؿاليتيـمشركعةفييمستحبةلممحافظةعمىمالوكلتكفيرمصدررزؽيقتات . 12
لـيكفعقاراكيضمفالكلينسيئةمامنواليتيـ؛كيترتبعمىذلؾجكازبيعكشراءماؿاليتيـنقداأك

 .فباعبغبففاحش؛ألنومأمكرباالحتياطلماؿاليتيـلكقصرفيالشراءكالبيع
يجكزخمطماؿاليتيـبماؿالكصيكماؿأخكتوإذاكاففيذلؾخيرانلميتيـكيحرصعمىعدـ.13

 ضياعو
 .الكصيةالكاجبةلـيقبمياأحدمفأئمةالمذاىباألربعة؛لكنيامعمكؿبتافيالمحاكـالشرعية.14
رشدهاندفعإليومالوبعداختبارهكيضمفالكصيأكالكليإذادفعالماؿلميتيـقبؿإذابمغاليتيـ.15
 .رشده

(، بعنوان: "حقوق اليتيم في الفقو اإلسالمي". 2007دراسة استيتي ) 3.2.11
 ممخص الدراسة

الفقواإلسالميقديماكحديثانباأليتاـمفحيثىتماـإالضكءعمىمدلىدفتىذهالدراسةإلىالقاء
رعايتيـكاألمربالمحافظةعمىحقكقيـالماديةكالمعنكيةكالشخصيةكالمدنية،كغرسالمبادئكالقيـ
أناسان ليككنكا كتنميةقدراتيـ،مفخالؿتربيتيـكتأديبيـكتكجيييـ كالمعانيالساميةكالفاضمةفييـ،

النيكضبأ عمى عمييـ.قادريف ثقيال عبئا ال كالعنايةمتيـ، الرعاية تكفير عمى اإلسالـ حثى فقد
عتداءعمىحقكقيـبأمشكؿمفاألشكاؿ،أذكرباليتامىكغمرىـبالحبكالمكدةكالسكينة،كحرىـاإل

مفىذهالحقكؽ:
الدة،أثناءككنوالحقكؽالمتعمقةبالكالدةكتقسـإلىقسميف:القسـاألكؿ:حقكقوالتيتثبتلوقبؿالك

جنينانفيبطفأمو،كحقوفيالميراثكالكصية،...الخ.أماالقسـالثاني:فيكحقكقوالتيتثبتلو
بعدالكالدة،كحقوبالتسميةباالسـالحسف،كحقوفيالتحنيؾكالعقيقة،...الخ.

كلمىاكانتىذهالحقكؽقدثبتتلمطفؿالعادم،فمفبابأكلىأفتثبتلمطفؿاليتيـ،لضعفو،كصغره
 كالمحافظةعمىحقكقو. نفسو عفرعاية كعجزه ، فيالحياة،كانفراده حقو الحقكؽأيضان كمفىذه

حمةكالحبكاإلشباعكالنسب،كالرضاعة،كالحضانة،كالكصاية،كالكفالة،كحقكقوالمالية،كحقوفيالر
العاطفي،كحقوفيالتربيةكالتأديب،كالتعميـ،كالمعبكالميك،...كغيرىامفالحقكؽالتيأفردتليا

فصكؿكمباحثمستقمةفيالرسالة.
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 األجنبيةالدراسات  3.3
 Does Child Sponsorship have a Positive Impact(، بعنوان: 2013دراسة كاريمو ) 3.3.1

on the Quality of Life and Social Behavior of Sponsored Children? Evidence from 
Indonesia. 

"ىل كفالة اليتيم ليا أثر ايجابي عمى نوعية الحياة والسموك اَلجتماعي لألطفال المكفولين؟ دراسة 
 واقعية، اندونيسيا". 

لمسياساتالتقميدية مكممة طريقة بمثابة ىك الحياة، مبكرمف فيعمر لمفرد الداخمية القيكد مركنة
لكفالة الدكلي التعاطؼ برنامج عمؿ يرتكز الفقر. حدة التخفيؼمف ىدفيا يككف التي كالتدخالت

كاإل ، الكجدانية تبحثالطفؿعمىالتنمية لألطفاؿالمكفكليف. كالمعنكية آثارجتماعية، الدراسة ىذه
عتمادعمرالطفؿكأداةلمكفالة،باإلضافةإالكفالةعمىالحياةكالسمكؾاالجتماعيلمطفؿمفخالؿ

تقديرالذات،إإلى ستخداـتجربةتفضيؿالكقتكلعبةالثقة.تتناكؿىذهالدراسةبشكؿخاصمفيـك
طفؿغيرمكفكؿ،234طفؿمكفكؿ،ك286جتماعية،النتائجالتربكية،الصبرؿالتفاؤؿ،الثقةاإل

 بيف أعمارىـ ممخص23-4كتتراكح عمؿ في إبداعية طرؽ باستخداـ أيضان الدراسة تقـك سنة.
(.2008لمفيارسمفخالؿالطريقةالتياقترحيا)أنديرسكف

قة،يبدكأظيرتالنتائجبأفكفالةالطفؿليسلياتأثيرعمىنكعيةحياةاألطفاؿالمكفكليف.فيالحقي
مفاألطفاؿالغيرمكفكليف.كمعذلؾتشيرالنتائجبأفىناؾاثرأفاألطفاؿالمكفكليف أقؿصبرا

يعزلإلىالعمركأفبرنامجالكفالةيزيدمففرصتقديرالذاتكالتفاؤؿبالنسبةلألطفاؿالمكفكليف
سنة.14-4الذيفيتراكحأعمارىـمف

 .Common Practices in South Asian Orphanagesبعنوان:  (،2013)دراسة ىر  3.3.2
 آسيافي جنوب  األيتامالممارسات الشائعة لدور 

.تكضحاأليتاـلألطفاؿحكؿالعالـمسئكلةعفتقديـالدعـكالمكاردلتنميةشاممةاأليتاـتعتبردكر
كذلؾآسيافيجنكباأليتاـنتائجىذهالدراسةبكضكحأىـالممارساتالشائعةالتيتستخدميادكر

تمؾاالستخداماتكالممارساتفيكؿمفحقؿإلى.تشيرالنتائجاأليتاـباألطفاؿىتماـكالعنايةلإل
كىيكميةطاقـالعمؿ.كتعرضىذهالدراسةبياناتنكعيةتـالحصكؿعميياالماؿ،الصحة،التعميـ،

ستخداـىذهالنتائجفيدراساتإينبغي.األيتاـمكقعالدكر22عبراأليتاـمفخالؿمشرفيفدكر
.آسيافيجنكباأليتاـمستقبميةحكؿقياسمدلنكعيةكفاعميةالممارساتالشائعةلدكر

 نتائج الدراسة: 
التعميـ،فيمايخصاأليتاـاألطفاؿحكؿأىـالممارساتلبيكت)دكر(إجراؤهمفخالؿالمسحالذمتـ

أفضؿعمىسؤاؿماىيةلإلجابةستبيافحيثتـتصميـاإلالعمؿ،كىيكميةطاقـالتمكيؿ،الصحة،
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 دكر في األيتاـالممارسات دكر تكفر ككيؼ تبدك؟ األيتاـككيؼ تمؾاأليتاـحاجات تتغير قد ؟
 دار إلىالممارساتمف بسبباالختالفاتالجغرافية كذلؾ كماكاإلقميميةدار الدكر، تمؾ كنكعية

 ممارساتتمؾ نجاح كيعزل التيجرل إالدكر الدراسة ىذه خالؿ مف سؤاؿلإلجابةختبارىا عمى
؟آسيافيجنكباأليتاـكىك:ماىيالممارساتالشائعةلدكرأالالبحث
لمتعميـفيمدارسخاصةبدالمفالمدارسالحككمية،كلكفاألطفاؿاأليتاـ:ترسؿبعضدكرالتعميم

ليستخياران المدارسالخاصة دائما حيثتكفربديالن الدراسية، بسببالرسكـ عفمدارسالحككمة
.كلكفاأليتاـ،كجباتغذائيةكالتككفعادةبعيدةعفدكرالمدارسالعامة)الحككمية(تعميمامجانيان

كىذاالخاصة،قؿمنيافيالمدارسأجكدةالتعميـفيالمدارسالحككميةأفعتقادشائعإيكجدىناؾ
بعضد يحمؿ ما اليدؼاألطفاؿإلرساؿاأليتاـكر المدارسالخاصة. في لدكراألساسيلمتعميـ

أفقكلواأليتاـحدمسئكليدكرأكبرسنكاتدراسيةممكنة.حيثعبرأىكحصكؿاليتيـعمىاأليتاـ
 كاقعي غير الجامعي األيتاـ،لألطفاؿالتعميـ دكر يدفع الكضعباألطفاؿاأليتاـلذلؾ لتحسيف

تماـيمياألكاد لكفأكا  فيمدارساأليتاـمفعدادأإرساؿكبرقدرمفالسنكاتالدراسية. لمدراسة
المدارسالحككميةليستبذاتأف.كلكفىذايدعـلأليتاـلمدفعاأليتاـخاصةيدحضعدـمقدرةدكر

يتعمؽبالمكارد المدارسالخاصةفيما التيتقدميا العمميةلمطالبفيكالبنيالجكدة التحتيةكالفائدة
المدارسالعممية،حيثتفضؿالمدارسالخاصةعفالمدارسالحككميةكلكفليسمفالسيؿالدراسة

،2000،بدمكجارج2001،كآخريففيالمناطؽالريفية)الدرمافاألطفاؿفييانظرالمتكمفةكمكقع
(.2007،كنجدف2006كآخريفتشكد

تكفرمعمـخاصاأليتاـ،ىناؾالعديدمفدكراألطفاؿظرعفنكعالمدرسةالتييحضرىابغضالن
17-13مفلأليتاـالتيتكفرمعمـخاصاأليتاـ.يتراكحعدددكرمتطكعيفلألطفاؿككمساعدات

،رباتالبيكت،متطكعيفمفالخارج،مفخالؿطمبةالجامعاتالمتطكعيفمفخالؿكسائؿمتعددة
.األيتاـلتحاؽبدارلمثؿىذهالخدماتكىذاالتعميـقبؿاإلاأليتاـاألطفاؿكافيفتقرىؤالءحيث

:الصحة
عادةمايككنكفغيرمستقريفعاطفيانفإنيـاأليتاـاألطفاؿنظرالمصدمةكالمحنةالتييمربياعادة

سينجيندك2012كآخريف)دبياسيككجدانيان 1997كنامبي، ىؤالء يحتاج لمحاجاتاألطفاؿ(.
األساسية كما لمحياة أنيـكالضركرية النفسيلمتغمبعمىالمشكالتالنفسيةاإلرشاديستفيدكفمف
ىيكميةكنظاـالنفسيكلكفعادةمايككفلدييـجميعاناإلرشادتكفراأليتاـليسجميعدكركالعاطفية،

النفسي،اإلرشادمفخالؿباأليتاـكفيرالحاجاتالنفسيةالخاصةدرجةما.يتـتإلىمعيفيتـتنفيذه
يككفاأليتاـبعضدكرأفكمااأليتاـ،دكرإلىنفسييفكتجمبيـالخصائييفلألاأليتاـحيثتدفعدكر

لدييامختصنفسيضمفالطاقـالعامؿ.
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 Change a Life. Change Your Own: Child(، بعنوان: 2013دراسة أوف ) 3.3.3
Sponsorship، the Discourse of Development، and the Production of Ethical 

Subjects. 

 "غير من حياة، تغير من مجتمعك": كفالة الطفل من منظور التنمية وبناء القيم األخالقية. 
عمىمدلأىميةكفالةالطفؿكدكرىافيالمساعدةعمىبناءالمكضكعاتالتعرؼىذهالدراسةتيدؼ

األخالقية،التيتستخدميابعضالمنظماتمثؿمنظمةالرؤياالعالميةكالتخطيطالدكلي.تعتبركفالة
التقنياتلتنميةالجيكدفيمنطقةالجنكب)ككلكمبيا(.كفالة الطفؿإحدلالعكامؿالناجحةفيدعـ

الشماؿالطفؿلي الجنكبك فيمنطقة حالليا كا  لتنفيذىا قكية أداة كلكنيا ، تسكيقية أداة ستبمثابة
الدراسةعمىبحثبرامجالكفالةالكندية، كربطالعالقةبينيما.باستخداـالمنيجالتحميمي،تقكـىذه

المحتك المكضكعات عمى المنيج ىذا يقتصر ال الكفالء. جذب كطريقة تسكيقيا، ضمفككيفية اة
تسكيؽالكفالةكلكفسياقاتإنتاجىذهالمكضكعات،كتفسيرىاكالعمؿبمكجبيا.

إجراءمقابالتمع برامج18طفؿمكفكؿك31تـ تنفيذ الدراسةعمىكيفية تتعرؼىذه مكظؼ،
لمفقركالتنمي ة.الكفالةكالكفالءإلحداثفرؽفيالعالـكعالقةتمؾالممارساتبالمفاىيـالمعاصرة

تعمؽكثيرابمدلالتركيزعمىحاجاتالطفؿاليتيـ.يكمايثيرالجدؿأفنجاحكفالةالطفؿال

 A Comparative Study of Psychological( ، بعنوان: 2013جاي )دراسة تسي 3.3.4
Wellbeing between Orphan and Non-orphan Children in Addis Ababa 

 ".أبابا أديسفي  األيتاموغير  األيتام األطفال"دراسة مقارنة لمعوامل النفسية بين 
فياأليتاـغيركاألطفاؿاأليتاـباألطفاؿتيدؼالدراسةبشكؿعاـالمقارنةلمعكامؿالنفسيةالمتعمقة

أباباأديس النفسي الكضع تعزز الحاالتكالمكاقؼالتي كالتعرؼعمى الدراسةلأليتاـ، كتستخدـ ،
بشكؿاألطفاؿ،حيثتـاختيارثالثمجمكعاتمفالدراسةأىداؼالكميةكالنكعيةلتحقيؽاألساليب

لممشاركةفيالدراسة،كبمغعددالمشاركيففيالدراسةنحكأباباأديسعشكائيبضاحيةيكابمدينة
عمييا.كتـختياريةممثمةفيالمدارسالتيكقعاإلخيرأنديةثالثةإلىباإلضافةطفؿغيريتيـ120

الخيريةممثمةكعينة،األنديةختيارثالثةمفإ،كتـالمبحكثيفبطريقةعشكائيةمنظمةختيارجميعإ
البيانات تحميؿ كتـ كالمقابالت، االستبياف، خالؿ مف كالمعمكمات البيانات عمى الحصكؿ كتـ

 كاستخداـ المئكية، النسب باستخداـ كمي بشكؿ T-testكالمعمكمات بيرسكف.إكمعامؿ رتباط
تحميؿالبياناتالنكعيةباستخداـطريقةالتحميؿالمفاىيمياالستنباطي،كاستخداـطريقةإلىباإلضافة

إلىالنتائجأشارت.حيثاأليتاـكغيراأليتاـلألطفاؿنشقاؽالكسطيلنمكذجتقييـالعكامؿالنفسيةاإل
-Tحيثتبيفمفخالؿاأليتاـ،غيراألطفاؿقؿمنياعندأاأليتاـاألطفاؿالعكامؿالنفسيةلدلأف

testلدييـفركؽكبيرةفيالعكامؿالنفسيةعفغيرىـمفاأليتاـطفاؿاألأفلبيافالفركؽالكسطية
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األطفاؿ األيتاـغير اليكجد. ذاتداللة العكامؿإحصائيةعالقة في الجنسكالعمر مف كؿ بيف
حثكتشجيعشخصاليتيـكاحتراموإلىأفمفخالؿتحميؿالبياناتالنكعية.لقدتبيفلألطفاؿالنفسية

مفقبؿ التيمفشأنيااألشخاصكتعزيزقدراتالذاتلديو العكامؿالرئيسية البالغيفكافبمثابة
األيتاـاألطفاؿتعزيزالشعكرلدل جزء يجبإلىكينتميأساسيبأنيـ البشرية. يتـأفالمنظكمة

 الطفؿ نفسية مع التعامؿ عمىكيفية الخدماتالصحية كمقدمي النفسي،كاإلرشادتدريبالمعمميف
المدارس إلىأفكتحتاججميع شخصمختصبتقديـ بيا لاإلرشاديككف ليسفقطمالنفسي مساعدة

.اؿاألطففيالتعامؿمعأمكرىـكأكلياءكالميمشيفكلكفمساعدةالمعمميفاأليتاـاألطفاؿ

 النتائج والتوصيات:
مفخالؿمالحظاتالباحثعمىالدراسةاليكجدخدماتفيالجكانبالنفسيةيعتدبيافيالمدارس

 كيحتاج دراستيا، تـ النفسيةإلىاأليتاـاألطفاؿالتي االستشارات لتقديـ كبرامج خاصة تكجييات
االستشاراتاأليتاـلألطفاؿ لمقدمي خاصة تدريبات عمؿ تتطمب متخصصة خدمة بمثابة كىذا ،
 لألطفاؿالنفسييفاألخصائييفأكالنفسية، بمثابة الدراسة كىذه النفسيةإنذارإعطاء. لمعكامؿ مبكر

 األطفاؿالتيتحكؿدكفاستفادة المقدمة إلييـمفالخدماتالمدرسية ككذلؾتحكيؿ إلىاألطفاؿ،
سيككفبمقدكرألنوالمعنييففيالتعامؿمعبعضالحاالت،األشخاصفيحاؿعدـمقدرةمختصيف
األخصائي ىؤالء لدل كالنفسية االجتماعية المشكالت تشخيص العالجاألطفاؿالنفسي كعرض

الذيفيحتاجكفذلؾ.لألطفاؿالنفسيالمناسب

 Assessment of Factors Influencing(، بعنوان: 2012دراسة كاشولي ) 3.3.5
Identification of the Most Vulnerable Children in Tanzania: Experiences from 

Morogoro Rural District. 

 "تقييم العوامل التي تؤثر عمى تحديد األطفال الميمشين  في تنزانيا". 
ت األكثر األطفاؿ تحديد عمى تؤثر التي العكامؿ تقييـ إلى الدراسة ىذه مقاطعةتيدؼ في يميشا

لتعرؼعمى،اتبعتىذهالدراسةأىداؼمحددةالكتشاؼمدلمساىمةالتدريبفيامركجكركالريفية
،ككذلؾتقييـالعمؿفيتحديداألطفاؿالميمشيف،لتقييـمدلكفايةتركزقكلاألطفاؿاألكثرتيميشا

كمعرفة الميمشيف، الكقتلمتعرؼعمىاألطفاؿ تكزيع الدفاععفتحديدمدلكفاية مدلسياسة
 الميمشيف. األطفاؿ تنزانيا الميمشيفتزايدتشيد األطفاؿ عدد في سريعا األطفاؿا تحديد يعتبر ،

األطفاؿ تحديد يكاجو لألطفاؿ. كالضركرية الكافية الحماية تقديـ تجاه ىامة خطكة الميمشيفبمثابة
ىميفلممشاركةالمجتمعية.لغيرمؤاألكثرتيميشاتحدياتمنياتحديداألطفاؿا
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 نتائج الدراسة:
تظيرالدراسةأفالتدريبغيركاؼلمعرفةكتحديداألطفاؿالميمشيف،كأفغالبيةالجماعاتالمؤثرة
كانتلدييـ القرية المسئكليفعف كأف الميمشيف، األطفاؿ لجنة الميمشيفمثؿ األطفاؿ فيتحديد

األطفاؿالميمشيف.عدـكفايةقكلالعمؿكالكقتفيالتعرؼعمىمعرفةقميمةبالنسبةلعمميةتحديد
األطفاؿالميمشيف.

 توصيات:وخمصت الدراسة إلى 
الدراسةببذؿمزيدامفالجيكدفيتدريبالمنفذيفاألساسييفكالمراقبيفضمفبرامجالتعرؼأكصت

فاع،يجبتمكيفلجنةالتعرؼعمىاألطفاؿالميمشيف،باإلضافةإلىبذؿالجيكدلتمكيفسياسةالد
عمىاألطفاؿالميمشيفكذلؾلمساعدتيـفيإنجازمياميـ.

 The Role of Non-Governmental Organisations( ، بعنوان: 2010دراسة غاروتسا ) 3.3.6
in Addressing the Needs of Orphans and Vulnerable Children in Marondera 

District، Zimbabwe. 

الميمشين في مقاطعة  واألطفال باأليتام"دور المنظمات الغير حكومية بعنونة الحاجيات الخاصة 
 مارونديرا ، زمبابوي".

تيدؼىذهالدراسةإلىالتعرؼعمىماىيةكطبيعةالتدخالتمفقبؿمؤسسةانقاذالطفؿعمىحياة
الدراسةعمىاألطفاؿ كتـعمؿىذه كالميمشيفاأليتاـاألطفاؿ، تتمحكرحكؿ. انثركبكلكجية دراسة

ثالثةطرؽلمحصكؿعمىالبإ المقابالتستخداـ كىذاياناتكالمعمكماتكىي: كالكثائؽ، المالحظة ،
 إلىأدلبدكره ثالثة التكصيفاتمفالبياناتتسمىأنكاعكجكد تـاالقتباسات، مقتطفاتكثائقية. ،

الطفؿقدلعبتإنقاذمؤسسةأفإلىالنتائجأشارت.دتدكيفالمقابالتكمفثـتحميؿمحتكاىافيمابع
كالميمشيفعمىغرارفشؿالحككمةفيزمبابكمعمىاأليتاـاألطفاؿفيعنكنةحاجياتأساسيادكرا
ال كاالىتماـمساعدة ىؤالء حاجيات تكفير األيتاـاألطفاؿفي يشاع ما رغـ الغيرأف، المنظمات

 الجدد. الميبرالييف سيطرة دائرة تكسيع في ساعدت قد كتقميصأماحككمية العالمي المستكل عمى
)ككثرم، البرامجاالقتصاديةكاالجتماعية تدخالتمؤسسة1993ىيكمية إنقاذ(. أشكاؿالطفؿاخذ

ت برامج القانكنية، الحماية المساعداتالتعميمية، ذلؾ في بما بنقصإعدادقميصمتعددة المصابيف
الرسميةكغيرالرسميةكانتبمثابةمالذاناألنظمةالمناعةالمكتسب،الدعـالنفسيكالدعـالمادم.

أيضاآمنان األيتاـاألطفاؿلمساعدة كلكنيا تتبنىأخفقتكالميمشيف مناسبة بطرقة مساعدتيـ في
أىميةاألمركفجكةفيزمبابكمممازادفراغانكجدتأمبادراتتقكـعمىاالستدامة.لذلؾىذهالحالةقد

كالميمشيف.األيتاـباألطفاؿالطفؿكاالىتماـإنقاذالخاصةبمؤسسةاألنشطةكضركرةفيزيادةحجـ
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 : نتائج الدراسة
تؤكدنتائجىذهالدراسةعمىكجكدفجكةساىمتفيدفعالمنظماتالغيرحككميةلممساعدةبالرغـ

اإلصرارفإ(.1990)ككرتف،األىداؼمفالدكراالستعمارمالذمتمعبوكأداةلمؤسساتمتعددة
تىذهفالمنظماتالغيرحككميةظيرترغـالقيكدالخارجيةكالداخميةكبشكؿخاصظيرأالشائعب

المنظماتالغيرحككميةأف(،تقكؿ2000فشمتفيياالحككمة.ندجكل)التياألماكفالمنظماتفي
جتماعيةفيزمبابكماإلقتصاديةاإلاألزمةفإلمتطكيرفيظؿظركؼمعينة.ىامانبديالنأصبحتقد

الطفؿ:إنقاذلمؤسسةاآلتي،نتائجىذهالدراسةتعكسالدكرالطفؿإنقاذمؤسسةأىميةزادتمف
التعميم أنإ: أىـ ستمرارفيالدراسةمفلإلاأليتاـاألطفاؿالطفؿىكتمكيفإنقاذمؤسسةأىداؼحد

.مصادرتمكيؿمؤسسةاألساسيخالؿالشراكةمعتطكيرلجافالمساعداتككحدةمساعدةالتعميـ
مصادرتمكيؿإيجادليستمغطاةمفقبؿىذهالبرامجكتحاكؿلألطفاؿالطفؿلدفعرسكـالتعميـإنقاذ

الطفؿتعمؿمعمكاتبإنقاذمؤسسةإلىأفالشباب،تشيرالدراسةاأليتاـلعمؿتدريبلممياراتلدل
 لضماف المقاطعة اإلاألطفاؿأفتعميـ كالمذكم الدعـ يتمقكف الخاصة الضركريةحتياجات ساعدة

.الخاصةبالتعميـ
الميمشيفلمحاربةلألطفاؿالطفؿفيبرامجغذائيةقصيرةالمدلإنقاذ:تشترؾمؤسسةالغذاء المكمل

فياألطفاؿكعمىاألطفاؿعمىرياضأساسيسكءالتغذيةكالمجاعة،حيثيركزىذاالبرنامجبشكؿ
دةمغذيةمدعمةالطفؿعصيإنقاذالمرحمةاالبتدائيةخاصةفيالمجتمعاتالريفية.تقدـليـمؤسسة

 لجميع يكمي بشكؿ األطفاؿبالفيتاميف الخامسة سف دكف ىـ تزيدكاألطفاؿممف ممف الميمشيف
أعمارىـ 5عف اسر في كيعيشكف ىذاأربابياسنكات يعقد ماركنديرا. منطقة في السف في كبار

كففيتقديـالغذاءكالعامميففيالصحةكمدرسيالرياضالذيفيشتركاألمياتالبرنامجبالشراكةمع
الميمشيف.لألطفاؿ

الدراسةالدعم النفسي اَلجتماعي مشاريعلتقديـأنشأتالطفؿقدإنقاذمؤسسةأفإلى:تشيرىذه
األيتاـاألطفاؿكالميمشيف.حيثيتـدعكةاأليتاـلألطفاؿالدعـالنفسيكاالجتماعي الميمشيفلمقدـك

شراكيـاألطفاؿإلىاإلرشاد،حيثيتـتقديـأياـ5إلى3مخيماتمفإلى ىذهالمخيمات.فيكا 


 Exploring Formal and Informal Arrangements for(، بعنوان: 2008دراسة مكابي ) 3.3.7
Care of Orphans: A study in the Maseru District of Lesotho. 

 سة حول مقاطعة ماسيرو، ليزوثو. "توضيح شكل الطرق الرسمية وغير الرسمية لرعاية األيتام: درا
الدراسةتيدؼ تكضيحاألنظمةالرسميةكغيرالرسميةلرعايةاأليتاـفيمقاطعةماسيرك.إلىىذه

تستخدـالدراسةالمنيجالكصفي،كتعتمدعمىالمقابالتكالتكثيؽكأداةرئيسيةفيتحميؿالظاىرة.
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 نتائج الدراسة:
في األيتاـ عمىرعاية يقكمكا مف ىـ كالكنيسة الحككمية المنظماتغير أف الدراسة أظيرتنتائج
الفني، الدعـ يقتصرفقطعمىتقديـ عفأفدكرالحككمة فضالن ليزكثك، منطقة ماسيرك، مقاطعة

ميـاألساسيالذميشمؿصياغةالسياساتكالقكانيف،كتقديـبعضالرعايةلأليتاـفيصكرةتقديـالتع
مجانان.رعايةاأليتاـفيالتجمعاتالسكانيةالتقتصرفقطعمىاألسرالممتدة،كلكفتقدـالرعاية
أيضانمفقبؿاألشخاصمفغيراألقارب.لذلؾمفالكاضحأفتقديـىذاالشكؿمفالرعايةلأليتاـ

ك خاصة لميتيـ، كالحماية الرعاية تحقيؽ في يساىـ رسمي غير األيتاـبشكؿ ىؤالء مف الكثير أف
المشكالتاإليعانكفكيكا بشكؿجيكفالصعابكالفقر. كالتعاظـ باالزدياد فيليزكثكآخذة جتماعية
كاضح.

 'Factors which Contribute to Orphaed Learners(، بعنوان: 2006دراسة ماخونزا ) 3.3.8
Academic Achievements. 

 "العوامل التي تساىم في زيادة التحصيل العممي لمطمبة األيتام". 
الضكءعمىالعكامؿالتيتساىـفيمركنةالتعمـلدلاأليتاـ،تـاستخداـالقاءتيدؼىذهالدراسةإلى

مركنةالتعمـعمىأنياالتحصيؿالعمميالجيدلمطالب.كتركزىذهالدراسةأيضاعمىالعالقةبيفنكع
جمعالمك تـ كالتحصيؿالدراسي. عمىاليتيـ فيظؿكصاية التعمـ كبيف اليتيـ بو افالذميتعمـ

الدراسةخالؿالبياناتمف طالبيتيـفيالمرحمةاالبتدائية،183عمؿاستبيافحيثبمغتعينة
مدرسةفيمقاطعةفيريييدضمفىذهالبيانات.12حيثشارؾ
 نتائج الدراسة

أشارتنتائجالدراسةأفمفبيفالعكامؿالثالث)األسرة،المجتمع،المدرسة(األكثرتأثيرافيعممية
التعمـىياألسرة،كاليكجدعالقةذاتداللةبيفالتعمـفيظؿكصايةكالتحصيؿالدراسي،بينما

لتعميمية.أشارتالدراسةأشارتالدراسةإلىكجكدعالقةذاتداللةإحصائيةتعزللمتغيرالمنطقةا
أيضاأفعددكبيرمفاأليتاـبقكامعأجدادىـحيثكجدكاالعنايةكاالىتماـبيـ.

 The Psychological Effect of(، بعنوان: 1997ونامبي ) دراسة سنجيندو 3.3.9
Orphanhood: a study of Orphans in Rakai District. 

 م في مقاطعة ركاي". "اآلثار النفسية لميتم: دراسة حول األيتا
الدراسةإلىمعرفة يتيـفيمقاطعة193األثارالنفسيةلميتيـمفخالؿدراسةحالةؿتيدؼىذه

.كلـتقدـالدراساتالسابقةاألثارالنفسيةلأليتاـ،األسركالمدارسالتيتتبنىاأليتاـلـبأغنداركام
يحتاجكنو.معظـاألباءالذيفيتبنكفىؤالءاأليتاـليسليـ ما تقدـليـالدعـالعاطفيالذيفغالبا
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ةإلىأفالمدرسيففيدرايةكافيةحكؿالمشكمة،كلذلؾليسبمقدكرىـتقديـالدعـالعاطفي،باإلضاف
المدارساليكجدلدييـدرايةحكؿتحديدالمشاكؿالنفسيةكاإلجتماعيةالتييعانيمنياىؤالءاأليتاـ

فرادلأكجماعات.كانكاىتماـلأليتاـسكاءنإكبالتالييخفقكففيإعطاء
فيقدر األفراد الرقابةإلظيارالعالقةبيفالبيئةكتقييـ تيـعمىالتعامؿكالتحكـفييستخدـمفيكـ

سمككيـ.معظـمخاطراأليتاـتككفقكيةكمتراكمةكغالبامايككفلياأثارسمبيةنتيجةلكفاةاألب،
كبالتالييصبحىؤالءاأليتاـضعاؼكعرضةلممخاطرالنفسيةكالجسمانية.

كبصح أحياء أبائيـ كاف عندما الحياة نكعية بيف التمييز األطفاؿ كانكااستطاع كعندما جيدة، ة
مرضأبائيـ، عند كالضعؼ بالحزف كشعركا األمؿ فقدكا األطفاؿ غالبية تكفكا. كعندما مرضى،
كشعركاىؤالءاألطفاؿبالغضبكاإلحباطعندماتـتبنييـ،حيثكافاألطفاؿالذيفيعيشكفمعأباء

األ أمياتيـ الذيفيعيشكفمع األطفاؿ أكثركآبة. مفأكلئؾالذيفتكفيتزكجاتيـ رامؿأكثرتكيفا
يعيشكفأبائيـبدكفأمياتيـ.
التد إلى يحتاجكف اإلالمدرسكف المشكالت تشخيص كيفية عمى كسابيـريب كا  كالنفسية جتماعية

المياراتلمتعامؿمعاألطفاؿاأليتاـ.يجبتنظيـدكراتقصيرةألكلياءاألمكركالعاممكففيالتطكير
ستشارة.جتماعيةكتقديـاإلدالمشكالتاالكتحدي

تكاجوأغندافيىذهاآلكنةمشكالتكبيرةخاصةباأليتاـناجمةعفالحركباألخيرةكمرضاأليدز،
،ىناؾمميكفكنصؼيتيـ،لقدكانتالحركبكأمراضاأليدزسبب1991كبحسباحصاءاتعاـ

كافا لقد ألطفاؿفيالماضييعيشكفمعأحدفيحرمافالكثيرمفاألطفاؿمفأبائيـكأمياتيـ.
األبكيف،كلكفكفاةكالاألبكيففيالكقتالمعاصريبقىىؤالءاألطفاؿيعيشكفمعأجدادىـالمسنيف

أكمعأقربائيـأكلكحدىـ.

 التعميق عمى الدراسات السابقة:  3.4
استعرا خالؿ مف غير أك المباشرة العالقة ذات كاألجنبية العربية لمدراسات بمكضكعضنا المباشرة

إلى السابقة الدراسات حيثتكصمت كمختمفة، عديدة زكايا مف تناكلتمكضكعاتيا كالتي الدراسة،
مجمكعةمفالنتائجالتيساعدتالباحثفيإثراءدراستو،فضالنعفماكردبيامفمعمكماتأعانت

لمدراسة النظرم اإلطار إعداد في بعضالباحث الباحثمف استفاد كقد في، كردت التي األفكار
.كيبمكرتحديدمنيجيةالدراسةكطريقةتناكلياكعرضيالممشكالتالتيتناقشيافيالدراساتالسابقة

الباحثأىـمالحظاتوعمىالدراساتالسابقةفيمايمي:
 فيمجاؿالحظالباحثمفخالؿاستعراضالدراساتالسابقة،أفالدراساتتناكلتالبحث

المكضكعمفأىميةكحساسية،حيثتشكؿفئةاأليتاـاألطفاؿاأل ليذا يتاـكالميمشيفلما
 شريحةىامةفيالمجتمعاتاليمكفتجاكزىافيأمحاؿمفاألحكاؿ.
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 االىتماـباألطفاؿاأليتاـمفقبؿالحككماتأكدتجميعالدراساتالسابقةعمىمدلالحاجةب
نساني.كىكبمثابةكالمؤسساتكتكفيرسبؿالعيشالكريـليـ فضالنكاجبدينيكأخالقيكا 

الكاممةكالمتكاممةليـحتىيمكف الرعاية تقديـ الفئةمفالمجتمعتحتاجدكمان عفأفىذه
 مفاألطفاؿفيالمجتمع.النيكضبيـكخمؽالشعكرلدييـبالمساكاةمعغيرىـ

 مفخالؿمتابعةالباحثلمدراساتالسابقةالحظأفالبحثكمناقشةقضايااأليتاـفيمختمؼ
المجتمعاتالعربية في خاصة تككفمحدكدة إلىأفالجكانبتكاد باإلضافة تعددىا، رغـ

يتعمؽباأل طفاؿالميمشيفالدراساتاألجنبيةتتناكؿمكضكعاأليتاـبشكؿأكبرخاصةفيما
 مفالدراساتكاألبحاثفيىذابشكؿعاـ. لعمؿمزيدان لذلؾيرلالباحثأفىناؾحاجة

المجاؿخاصةفيالمجتمعاتالعربية،لمافيذلؾمفأىميةعمىتسميطالضكءعمىىذه
 .بشكؿأكبرالفئةالميمشةمفالمجتمع

 األتتناكؿالدراساتالسابقةالحظالباحثأف فقطكليسعمىقضايا محدكدة يتاـمفزكايا
كالظركؼأساسشمكل القضايا يتعمؽفيكافة الحديثعفي ألف اليتيـ، بالطفؿ المتعمقة

األيتاـيجبأفيشمؿجميعنكاحيالحياةكالتداعياتالنفسيةكاإلجتماعيةكالسمككيةكالتعميمية
 كالحياتيةبعدفقداألب،أكاألبكاألـمعان.

 ا تتناكؿمفخالؿ البحكثالتي كندرة الباحثقمة الحظ الدراساتالسابقة الضطالععمى
مؤسساتكتعددىاخاصةفياأليتاـمفنكاحيإداريةكمؤسساتيةعمىالرغـمفانتشارىذهال

،لذلؾيرلالباحثأفىناؾحاجةلعمؿمزيدمفالدراساتحكؿالمؤسساتالتيقطاعغزة
 جدكلكفاعميةالخدماتالتيتقدميالأليتاـكسبؿتحسينيا.تعنىباأليتاـكقياسمدل

 قضاياأنياتتناكؿالدراساتالسابقةحكؿاأليتاـخاصةالعربيةمنياالحظالباحثأفمعظـ
شرعيةكفقييةفقط،كندرةالدراساتالتيتتطرؽإلىكيفيةدمجىذهالفئةاأليتاـمفنكاحي
 مفالمجتمعمثالن.

 الحظالباحثأيضانكمفخالؿاستعراضالدراساتالسابقة،أفتنكعالمنيجيةالمستخدمةبيف
اعتمدت كما الدراساتالسابقةعمىطريقةالمنيجالكصفي،كمنيجدراسةالحالة، معظـ

 العينةفيجمعالبياناتمفخالؿمجتمعالدراسة.

 ما تضيفو الدراسة الحالية: 3.5
 لغيابنظرانفمسطيفتعتبرىذهالدراسةاألكلىمفنكعياعمىمستكلعمىحدعمـالباحث

التيتعنىكتقدـخدماتالمؤسساتحكؿكاجتماعيةمفنكاحيإداريةاساتالدرىذاالنكعمف
 كأنشطةمختمفةلأليتاـ.
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 أنشطةكفعالياتاأليتاـإداريانتكفرالدراسةالحاليةمرجعان لممؤسساتالتيتعمؿحكؿإدارة
 .فيذاتالمجاؿ

 داريةبخالؼالدراساتالسابقة تتناكؿالدراسةالحاليةمكضكعاأليتاـمفناحيةمؤسساتيةكا 
 .االجتماعيةكالنفسيةكالسمككيةالدينيةكالتيتركزعمىالنكاحي

 ميةتنفيذأنشطةعلكؿالمؤسساتكالمعنييفحكؿأىميةكفامعمكماتمفيدةىذهالدراسةتقدـ
 .لتخفيؼمفمعاناتياثرعمىدمجىذهالفئةفيالمجتمعكاأخاصةباأليتاـلماليا
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 مقدمة: 4.1
مف التطبيقي الجانب انجاز خاللو مف يتـ رئيسان محكران جراءاتيا كا  الدراسة منيجية تعتبر

التحميؿاإلحصائيلمتكصؿإلى،الدراسة إلجراء الحصكؿعمىالبياناتالمطمكبة يتـ كعفطريقيا
كبالتاليتحقؽاألىداؼ،النتائجالتييتـتفسيرىافيضكءأدبياتالدراسةالمتعمقةبمكضكعالدراسة

كعي كمجتمع المتبع لممنيج كصفا الفصؿ ىذا تناكؿ ذلؾ عمى كبناء تحقيقيا. إلى تسعى نةالتي
،كمدلصدقياكثباتيا،ككذلؾأداةالدراسةالمستخدمةكطريقةإعدادىاككيفيةبنائياكتطكيرىا،الدراسة

كفيما،كينتييالفصؿبالمعالجاتاإلحصائيةالتياستخدمتفيتحميؿالبياناتكاستخالصالنتائج
يميكصؼليذهاإلجراءات.

:منيج الدارسة  
الذميحاكؿالتحميميالكصفيالمنيجباستخداـالباحثـقاالدراسةأىداؼتحقيؽأجؿمف

تطرحالتيمككناتياكاآلراءبيفبياناتيا،كالعالقةكتحميؿالدراسة،مكضكعالظاىرةكصؼخاللومف
)كيعرؼ. تحدثياالتيكاآلثارتتضمنياالتيكالعممياتحكليا المنيج(100:2006الحمداني

"المنيجالذميسعىلكصؼالظكاىرأكاألحداثالمعاصرة،أكالراىنةفيكأحدبأنوالتحميميالكصفي
في خصائصمعينة بياناتعف كيقدـ مشكمة، أك لكصؼظاىرة المنظـ كالتفسير التحميؿ أشكاؿ
لجمع كاألكقاتالتينستعمميا التيندرسيا كالظكاىر المشاركيففيالدارسة كتتطمبمعرفة الكاقع،

البيانات".
 وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين لممعمومات:

:حيثاتجوالباحثفيمعالجةاإلطارالنظرملمدراسةإلىمصادرالبياناتالمصادر الثانوية .1
كالمقاالت كالدكريات العالقة، ذات كاألجنبية العربية كالمراجع الكتب في تتمثؿ كالتي الثانكية

التيتناكلتمكضكعالدارسة،كالبحثكالمطالعةفيمكاقعكالتقارير،كاألبحاثكالدراساتالسابقة
 اإلنترنتالمختمفة.

البياناتالمصادر األولية .2 جمع إلى الباحث لجأ الدراسة لمكضكع التحميمية الجكانب لمعالجة :
ليذاالغرض. األكليةمفخالؿاإلستبانةكأداةرئيسةلمدراسة،صممتخصيصان

 مجتمع الدراسة: 
الباحثمجتمع التييدرسيا يعرؼبأنوجميعمفرداتالظاىرة عمىمشكمة،الدراسة كبناءا
فالمجتمعالمستيدؼيتككفمفجميعاأليتاـالمستفيديفمفبرنامجرعايةاأليتاـإالدراسةكأىدافياف

 العالـ عبر اإلسالمية اإلغاثة عددىـ–في كالبالغ تصميـ6200مكتبغزة، تاريخ )حتى يتيـ
يتمثؿمجتمعالدراسة.(2015مكتبغزة،–)برنامجرعايةالطفكلة،اإلغاثةاإلسالميةإلستبانة(.ا

مكتبغزة،–اإلسالميةعبرالعالـاأليتاـالمستفيديفمفبرنامجرعايةاأليتاـفياإلغاثةفيجميع
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أفعددكيشيرالباحثمكزعيفعمىكافةمحافظاتكمناطؽكقرلقطاعغزة، األيتاماخذفيىنا
زيادةعددالسكافبشكؿطبيعي، لزيادةعدداأليتاـفيقطاعغزةألسبابعديدةمنيا الزيادةنظرا

الكفيات. فيعدد األزماتكالحركبمفزيادة تفرزه كما لقطاعغزة السياسية كيشمؿكالخصكصية
ىـكأجناسيـكمستكاىـالتعميميذلؾجميعاأليتاـالمكفكليففياإلغاثةاإلسالميةعمىإختالؼأعمار

كمناطؽسكناىـ.

 عينة الدراسة
 حجميا استطالعية تكزيععينة حيثتـ العشكائية، العينة طريقة الباحثباستخداـ 30قاـ

تـإدراجيـضمفالتحميؿالنيائيلمدراسة.كبعدالتأكدمفكإستبانةالختبارالصدؽكالثباتلإلستبانة،
كىكمايزيدعفالحدإستبانةعمىمجتمعالدراسة400صدؽكسالمةاالستبانةلالختبارتـتكزيع

كىكبمثابةالحداألدنى%92.3بنسبةإستبانة371كقدتـاسترداداألدنىالمطمكبلعينةالدراسة
عمىماحددتوالمعادلةاإلحصائيةالمطمكبلعدداإلستبانا فيعينةالدراسةبناءن تالكاجبتكافرىا

.ؾلذلالخاصة

:أداة الدراسة  
حكؿ إستبانة إعداد " فاعمية إدارة األنشطة التي تقدميا اإلغاثة اإلسالمية عبر العالم لأليتام تـ

 ين "من وجية نظر المستفيد - المكفولين لدييا في قطاع غزة
 تتكون إستبانة الدارسة من قسمين رئيسين:

المستجيب)القسم األول:  عف البياناتالعامة عف عبارة اليتيـكىك المرحمة،الجنس)اليتيـ(،عمر
لميتيـ أفراداألسرة،المحافظة،الدراسية مفالكفالة،عدد المؤىؿالعممي)كلي،عددسنكاتاالستفادة

دخؿاألسرة)اإلغاثةكأخرل(.،األمر(

مجاالت:4مكزععمى،فقرة47كيتككفمف،مجاَلت اَلستبانةكىكعبارةعفالقسم الثاني:
 .(فقرة13كيتككفمف) ،تقييم تصميم األنشطة اإلغاثيةالمجال األول: 

(فقرة.12كيتككفمف)،المجال الثاني: تقييم تحديد الفئة المستيدفة
(فقرة.11كيتككفمف)،تقييم الخبرة في تنفيذ أنشطة األيتام المجال الثالث:
 (فقرة.11كيتككفمف) ،تقييم المردود المتحقق من كفالة اليتيمالمجال الرابع: 

دؿعمىالمكافقةالعاليةعمىما10بحيثكممااقتربتالدرجةمف10-1كقدتـاستخداـالمقياس
كردفيالعبارةكالعكسصحيح.
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 خطوات بناء اإلستبانة:
تقييـفاعميةإدارةاألنشطةالتيتقدميااإلغاثةاإلسالميةعبرلمعرفة"قاـالباحثبإعدادأداةالدراسة

فيقطاعغزة لدييا المكفكليف لأليتاـ الباحثالخطكات-العالـ كاتبع المستفيديف"، نظر مفكجية
-التاليةلبناءاإلستبانة:

كاالستفادةمنيافي،الدراساتالسابقةذاتالصمةبمكضكعالدراسةاإلدارمكاألدباإلطالععمى -1
بناءاإلستبانةكصياغةفقراتيا.

 .استشارالباحثعددانمفأساتذةالجامعاتكالمشرفيففيتحديدأبعاداإلستبانةكفقراتيا -2
 تحديدالمجاالتالرئيسةالتيشممتيااإلستبانة. -3
 تحتكؿمجاؿ.تحديدالفقراتالتيتقع -4
 تـمراجعةكتنقيحاالستبيافمفقبؿالمشرؼ. -5
 تـتصميـاإلستبانةفيصكرتيااألكلية. -6
،(مفالمحكميفمفأعضاءىيئةالتدريسفيالجامعةاإلسالمية10تـعرضاإلستبانةعمى) -7

 (1.ممحؽرقـ)كجامعةاألزىر،كجامعةاألقصى،كجامعةالقدسالمفتكحة
،فيضكءأراءالمحكميفتـتعديؿبعضفقراتاإلستبانةمفحيثالحذؼأكاإلضافةكالتعديؿ -8

(.2ممحؽرقـ)،(فقرة47لتستقراإلستبانةفيصكرتياالنيائيةعمى)

 صدق اَلستبانة:
(،كمايقصد2010:105صدؽاالستبانةيعني"أفيقيساالستبيافماكضعلقياسو")الجرجاكم،

"شمكؿاالستقصاءلكؿالعناصرالتييجبأفتدخؿفيالتحميؿمفناحية،ككضكحفقراتيابالصدؽ
(.179:2001كمفرداتيامفناحيةثانية،بحيثتككفمفيكمةلكؿمفيستخدميا")عبيداتكآخركف،

كقدتـالتأكدمفصدؽاإلستبانةبطريقتيف:
 الظاىري":المحكمين "الصدق اإلستبانة من وجية نظر صدق  -1

مجاؿالظاىرةفيالمتخصصيفالمحكميفمفعددناالباحثيختارأفيقصدبصدؽالمحكميف"ىك
(حيثتـعرضاإلستبانةعمىمجمكعةمف2010:107)الجرجاكم،"الدراسةمكضكعأكالمشكمة

( رقـ بالممحؽ المحكميف كأسماء اإلدارة عمـ في متخصصيف عشرة تألفتمف كقد1المحكميف ،)
مفحذؼكتعديؿفيضكءالمقترحاتالمقدمة، استجابالباحثآلراءالمحكميفكقاـبإجراءمايمـز

(.2انظرالممحؽرقـ)-كبذلؾخرجاالستبياففيصكرتوالنيائية
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صدق المقياس: -2
 Internal Validityأوَل: اَلتساق الداخمي 

الذم المجاؿ مع مففقراتاإلستبانة فقرة بصدؽاالتساؽالداخميمدلاتساؽكؿ يقصد
كذلؾمفخالؿحساب الباحثبحساباالتساؽالداخميلإلستبانة قاـ كقد الفقرة، ىذه تنتميإليو

معامالتاالرتباطبيفكؿفقرةمففقراتمجاالتاإلستبانةكالدرجةالكميةلممجاؿنفسو.
(معامؿاالرتباطبيفكؿفقرةمففقراتمجاؿ"تقييـتصميـاألنشطة4.1كؿ)جديكضح

اإلغاثية"كالدرجةالكميةلممجاؿ،كالذميبيفأفمعامالتاالرتباطالمبينةدالةعندمستكلمعنكية
0.05≥α.كبذلؾيعتبرالمجاؿصادقالماكضعلقياسو

 (4.1جدول )
" والدرجة الكمية لممجال تقييم تصميم األنشطة اإلغاثية فقرات مجال " معامل اَلرتباط بين كل فقرة من  

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

ية  
مال
َلحت

ة ا
قيم

ال
( 

Si
g)

 

 0.000* 574. تساىـالكفالةالماليةفيتحسيفالكضعالمادملألسرة. .1
 0.000* 846. تعمؿالكفالةعمىتحسيفالكضعالنفسيكاالجتماعيلميتيـكاألسرة. .2
 0.000* 694. أرغبفيأفتستمراإلغاثةاإلسالميةبتقديـالكفالةلأليتاـ. .3
 0.003* 483. يزدادالكضعالمادمسكءالميتيـكأسرتوفيحاؿتكقؼكانقطاعالكفالة. .4
 0.000* 824. تتبعاإلغاثةاإلسالميةآليةلتكزيعاألنشطةبشكؿيحقؽالرضالممستفيديف. .5
 0.000* 765. تديراإلغاثةاإلسالميةاألنشطةالمقدمةلأليتاـبطريقةمنظمة. .6

7. 
تقدـاإلغاثةاإلسالميةأنشطتيااالغاثيةبشكؿيالمسجميعاالحتياجات

 اليكميةكالحياتيةلميتيـ.
.719 *0.000 

8. 
لميتيـ التنكعفياالحتياجاتكتقدميا الطفكلة برنامجرعاية أنشطة تراعي

 بكفاءةكاحترافية.
.730 *0.000 

 0.000* 762.يشعراليتيـبالرضاعفالخدماتالمقدمةممايساىـفيتعزيزكبناءشخصيتو. .9

10. 
تكفرأنشطةبرنامجرعايةالطفكلةاالحتياجاتالطارئةلميتيـكأسرتوخاصة

 فيكقتالحركبكالككارث.
.765 *0.000 

11. 
 رعاية برنامج أنشطة فيطبيعةتراعي كالتجدد المستمر التطكير الطفكلة

 البرامجكاألنشطةاالغاثيةالمقدمةلأليتاـ.
.869 *0.000 

12. 
قبؿ مف راجعة تغذية عمى الحصكؿ عمى الطفكلة رعاية يحرصبرنامج

 المستفيديفبمايتعمؽبطبيعةاألنشطةاالغاثيةالمقدمةليـ.
.812 *0.000 

عمىتحقيؽمبدأالعدالةفيتكزيعالخدماتيحرصبرنامجرعايةالطفكلة .13
 المقدمةلجميعالمستفيديف.

.836 *0.000 

.α≤0.05االرتباطداؿإحصائيانعندمستكلداللة*
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 )يكضح "4.2جدكؿ مجاؿ فقرات مف فقرة كؿ بيف االرتباط معامؿ الفئة( تحديد تقييـ
كالذميبيفأفمعامالتاالرتباطالمبينةدالةعندمستكلمعنكية،"كالدرجةالكميةلممجاؿالمستيدفة
0.05≥α.كبذلؾيعتبرالمجاؿصادقالماكضعلقياسو

 (4.2جدول )
" والدرجة الكمية لممجال تقييم تحديد الفئة المستيدفةمعامل اَلرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "   

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

 

مة 
القي

ة )
مالي

َلحت
ا

Si
g

). 

 0.000* 754.ليتيـفيعيفاالعتبارعندتنفيذاألنشطة.اتأخذأنشطةبرنامجرعايةالطفكلةعمر .1
 0.000* 923.أشعربأفاألنشطةالمقدمةلألطفاؿمالئمةليـمفحيثأعمارىـ. .2
 0.000* 701.تتناسباألنشطةالمقدمةمعالتدرجالعمرملميتيـ. .3
 0.000* 855.األنشطةالفركؽالنكعيةبيفالمستفيديفعندتقديـالخدمة.تراعي .4
 0.000* 821.تتناسباألنشطةالمقدمةمعقدراتكاستعداداتالمكفكليف. .5

6. 
برنامجرعايةالطفكلةبتنفيذأنشطةتتالءـأكثرمعطبيعة يحتاجاليتيـإلىأفيقـك

 0.000* 687.عمره.

 0.000* 786.الماليةالمخصصةلأليتاـطرديامعالتطكرفيالفئةالعمريةلميتيـ.تتناسبالمبالغ .7
 0.000* 895.تتناسبأنشطةالدعـالنفسيمععمراليتيـكظركفو. .8
 0.000* 881.تتماشياألنشطةالمقدمةمعالمستكلالتعميميلممكفكليفكظركؼالبيئة. .9

 0.000* 870.الظركؼالنفسيةلميتيـ.تأخذاألنشطةالمقدمةفياالعتبار .10

11. 
فرزدقيؽلجميعمستكياتالمكفكليففيشتى الطفكلةفيإيجاد برنامجرعاية ييتـ

الجكانب.
.826 *0.000 

12. 
الحاجات تحديد في المختمفة العمرية الفئات إشراؾ في الطفكلة رعاية برنامج ييتـ

كاألنشطةالتيتناسبيـ.
.604 *0.000 

.α≤0.05االرتباطداؿإحصائيانعندمستكلداللة*

مففقراتمجاؿ"4.3جدكؿ)يكضح معامؿاالرتباطبيفكؿفقرة فيتنفيذ( الخبرة تقييـ
األيتاـ مستكلأنشطة عند دالة المبينة االرتباط معامالت أف يبيف كالذم لممجاؿ، الكمية كالدرجة "

ادقالماكضعلقياسو.كبذلؾيعتبرالمجاؿصα≤0.05معنكية
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 (4.3جدول )
" والدرجة الكمية  تقييم الخبرة في تنفيذ أنشطة األيتاممعامل اَلرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " 

 لممجال

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

ية  
مال
َلحت

ة ا
قيم

ال
(

 (S
ig

 

1. 
 في العاممكف بو يتمتع الذم الخبرة مستكل المقدمة الخدمة رعايةتعكس برنامج

الطفكلة.
.855 *0.000 

 0.000* 763.تمبياألنشطةالمصممةاحتياجاتالمكفكليفالمتجددة. .2
 0.000* 852.يتـتنفيذالبرامجبميارةكاحترافيةعالية. .3
 0.000* 824.أشعربالتطكرالمستمرفيطبيعةاألنشطةالمقدمةلأليتاـ. .4

5. 
إلى الطفكلة برنامجرعاية المقدمةيحتاج األنشطة نكعيفيطبيعة إحداثتغيير

لأليتاـ.
.506 *0.002 

 0.000* 840.يمتمؾمقدمكالخدمةأسمكباجيدافيالتعامؿمعالمستفيديف. .6

يتمتعمزكدكالخدمةبقدراتعاليةعمىتقديـحمكؿعمميةكمرضيةلممشكالتالتي .7
تكاجوالمكفكليف.

.883 *0.000 

 0.000* 716.رعايةالطفكلةمفآراءكمقترحاتالمكفكليففيتحسيفجكدةالخدمة.يستفيدبرنامج .8
 0.000* 878.تنفذالبرامجكاألنشطةالخاصةباليتيـبشكؿدكرمكمتجدد. .9

 0.000* 729.أشعربأفالعامميفيتمقكفتعميماتكافيةلتنفيذالبرامجكاألنشطةبشكؿجيد. .10
 0.000* 783.تعكستمقيالعامميفتدريباتكافيةلتنفيذىا.جكدةاألنشطةالمقدمة .11
.α≤0.05االرتباطداؿإحصائيانعندمستكلداللة  *

(معامؿاالرتباطبيفكؿفقرةمففقراتمجاؿ"تقييـالمردكدالمتحقؽمف4.4جدكؿ)يكضح
كفالةاليتيـ"كالدرجةالكميةلممجاؿ،كالذميبيفأفمعامالتاالرتباطالمبينةدالةعندمستكلمعنكية

0.05≥α.كبذلؾيعتبرالمجاؿصادقالماكضعلقياسو
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(4.4جدول )  
بين كل فقرة من فقرات مجال " تقييم المردود المتحقق من كفالة اليتيم " والدرجة معامل اَلرتباط 

 الكمية لممجال

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

ية  
مال
َلحت

ة ا
قيم

ال
 (S
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 0.002* 538.تحقؽالكفالةالحداألدنىمفالحاجاتالحياتيةلميتيـ. .1
 0.000* 840.بالمساكاةمعغيرهمفاألطفاؿ.تحقؽالكفالةالمقدمةلميتيـالشعكر .2
 0.000* 848.تحقؽالكفالةالمقدمةالتمكيفاالجتماعيلميتيـكتفاعمومعالبيئةالمحيطة. .3
 0.000* 810.تحقؽالكفالةالمقدمةاعتماداليتيـعمىنفسوكزيادةثقتوفيذاتو. .4

5. 
لميتيـالمكفكؿكتعمؿعمىرفعمستكلتحافظالكفالةالمقدمةعمىالمستكلالتعميمي

تحصيموالدراسي.
.856 *0.000 

 0.000* 884.تساىـبرامجالدعـالنفسيالمقدمةفيالتخفيؼمفتداعياتفقدالمعيؿعمىاليتيـ. .6
 0.000* 778.يساىـالكشؼالطبيلميتيـفياستمرارلياقتوالصحيةكخمكهمفاألمراض. .7
 0.000* 809.الترفيييةالمقدمةفيتحسيفالكضعالنفسيلميتيـ.األنشطةتساىـ .8

9. 
تعززاألنشطةالمقدمةمبدأالدكراالجتماعيلميتيـكشعكرهباالنتماءلممجتمعالذم

يعيشفيو.
.924 *0.000 

10. 
تساىـالكفالةفيتخفيؼالكثيرمفاألعباءالحياتيةكاليكميةالممقاةعمىعاتؽكلي

 0.000* 831.أمرالطفؿاليتيـ.

 0.000* 899.تساىـالكفالةكاألنشطةالمقدمةعمىإيجادآفاؽمستقبميةلميتيـكشعكرهبالتفاؤؿ. .11
.α≤0.05االرتباطداؿإحصائيانعندمستكلداللة *

 Structure Validityثانيا: الصدق البنائي 
الذميقيسمدلتحقؽاألىداؼالتيتريد مقاييسصدؽاألداة يعتبرالصدؽالبنائيأحد
لفقرات الكمية بالدرجة الدراسة مجاالت مف مجاؿ كؿ ارتباط مدل كيبيف إلييا، الكصكؿ األداة

اإلستبانة.

أفجميعمعامالتاالرتبا4.5يبيفجدكؿ) إحصائيان( دالة طفيجميعمجاالتاإلستبانة
كبذلؾتعتبرجميعمجاالتاإلستبانةصادقولماكضعلقياسو.α≤0.05عندمستكلمعنكية
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 (4.5جدول )
 معامل اَلرتباط بين درجة كل مجال من مجاَلت اإلستبانة والدرجة الكمية لإلستبانة

 معامل بيرسون المجال
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)اَلحتمالية

 0.000* 946. تقييـتصميـاألنشطةاإلغاثية.
 0.000* 951..تقييـتحديدالفئةالمستيدفة

 0.000* 952..تقييـالخبرةفيتنفيذأنشطةاأليتاـ
 0.000* 940.تقييـالمردكدالمتحقؽمفكفالةاليتيـ.

.α≤0.05االرتباطداؿإحصائيانعندمستكلداللة*

 : Reliabilityثبات اإلستبانة
"أ ىك االستبانة بثبات مراتعدةتطبيقوأعيدإذاالنتائجنفساالستبيافيعطيفيقصد

(،كيقصدبوأيضاإلىأمدرجةيعطيالمقياسقراءاتمتقاربةعند2010:97")الجرجاكم،متتالية
عندتكراراستخداموفيأكقاتأكماىيدرجةاتساقوكانسجاموكاستمراريتو،كؿمرةيستخدـفييا

مختمفة.
كركنباخ الدراسةمفخالؿمعامؿألفا تحقؽالباحثمفثباتإستبانة  Cronbach's Alphaكقد

Coefficient(4.6،ككانتالنتائجكماىيمبينةفيجدكؿ.)

 (4.6جدول )
 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبانة

 المجال
عدد 
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

الصدق 
 الذاتي*

 0.960 0.922 13 تقييـتصميـاألنشطةاإلغاثية.
 0.977 0.955 12.تقييـتحديدالفئةالمستيدفة

 0.966 0.933 11.تقييـالخبرةفيتنفيذأنشطةاأليتاـ
 0.975 0.951 11تقييـالمردكدالمتحقؽمفكفالةاليتيـ.

 0.993 0.986 47 جميع المجاَلت معا
*الصدؽالذاتي=الجذرالتربيعيالمكجبلمعامؿألفاكركنباخ

(أفقيمةمعامؿألفاكركنباخمرتفعةلكؿمجاؿ4.6كاضحمفالنتائجالمكضحةفيجدكؿ)
 بيف تتراكح )0.922،0.955)حيث اإلستبانة فقرات لجميع بمغت بينما قيمة0.986(، ككذلؾ .)
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(،بينمابمغتلجميعفقراتاإلستبانة0.960،0.977لكؿمجاؿحيثتتراكح)الصدؽالذاتيمرتفعة
(كىذايعنىأفالثباتالذاتيمرتفعكداؿإحصائيا.0.993)

(قابمةلمتكزيع.كيككف2كبذلؾتككفاإلستبانةفيصكرتياالنيائيةكماىيفيالممحؽرقـ)
 كثبات صدؽ مف تأكد قد مماالباحث الدراسة اإلستبانةإستبانة بصحة تامة ثقة عمى يجعمو

كصالحيتيالتحميؿالنتائجكاإلجابةعمىأسئمةالدراسةكاختبارفرضياتيا.

األساليب اإلحصائية المستخدمة:
 Statistical Package for theتـتفريغكتحميؿاإلستبانةمفخالؿبرنامجالتحميؿاإلحصائي

Social Sciences (SPSS).

 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  
استخداـ تـ ككلمجكركؼ K-S) )Kolmogorov-Smirnov Testسمرنكؼ-اختبار

،ككانتالنتائجكماىيمبينةفيجدكؿالختبارماإذاكانتالبياناتتتبعالتكزيعالطبيعيمفعدمو
(4.7.)

 (4.7جدول )
 التوزيع الطبيعييوضح نتائج اختبار 

 (.Sig)القيمة اَلحتمالية  المجال
 0.487 تقييـتصميـاألنشطةاإلغاثية.

 0.236.تقييـتحديدالفئةالمستيدفة
 0.310.تقييـالخبرةفيتنفيذأنشطةاأليتاـ

 0.090تقييـالمردكدالمتحقؽمفكفالةاليتيـ.
 0.413 جميع مجاَلت اَلستبانة معا

جميعمجاالتل(.Sig)(أفالقيمةاالحتمالية4.7كاضحمفالنتائجالمكضحةفيجدكؿ)
كبذلؾفإفتكزيعالبياناتليذهالمجاالتيتبعالتكزيعالطبيعي0.05مستكلالداللةأكبرمفالدراسة

حيثتـاستخداـاالختباراتالمعمميةلإلجابةعمىفرضياتالدراسة.
 األدوات اإلحصائية التالية:وقد تم استخدام 

 لكصؼعينةالدراسة.(:Frequencies & Percentages)النسبالمئكيةكالتكرارات .1
 .المتكسطالحسابيكالمتكسطالحسابيالنسبي .2
 (لمعرفةثباتفقراتاإلستبانة.Cronbach's Alphaاختبارألفاكركنباخ) .3
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4.  ككلمجكركؼ إذاK-S) )Kolmogorov-Smirnov Testسمرنكؼ-اختبار ما الختبار
كانتالبياناتتتبعالتكزيعالطبيعيمفعدمو.

Pearson Correlation Coefficientمعامؿارتباطبيرسكف) .5 (لقياسدرجةاالرتباط:يقـك
االختبارعمىدراسةالعالقةبيفمتغيريف .كقداستخدموالباحثلحساباالتساؽالداخميىذا

 لإلستبانة.كالصدؽالبنائي
قدT-Test)فيحالةعينةكاحدةTاختبار .6 االستجابة كانتمتكسطدرجة إذا ما لمعرفة )

أـزادتأكقمتعفذلؾ.كلقداستخدموالباحثلمتأكد6كصمتإلىالدرجةالمتكسطةكىي
 مفداللةالمتكسطلكؿفقرةمففقراتاالستبانة.

كافىناؾIndependent Samples T-Test)فيحالةعينتيفTاختبار .7 إذا (لمعرفةما
 فركؽذاتداللةإحصائيةبيفمجمكعتيفمفالبياناتالمستقمة.

األحادم .8 التبايف تحميؿ (( One Way Analysis of Variance - ANOVAاختبار
لمعرفةماإذاكافىناؾفركؽذاتداللةإحصائيةبيفثالثمجمكعاتأكأكثرمفالبيانات.

 خدموالباحثلمفركؽالتيتعزللممتغيرالذميشتمؿعمىثالثمجمكعاتفأكثر.است
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 المقدمة: 5.1
،كذلؾمفخالؿاإلجابةتحميؿالبياناتكاختبارفرضياتالدراسةيتضمفىذاالفصؿعرضانل

مفخالؿتحميؿفقراتيا ،عفأسئمةالدراسةكاستعراضأبرزنتائجاإلستبانةكالتيتـالتكصؿإلييا
المرحمة،ـ(الجنس)اليتي،عمراليتيـكالكقكؼعمىالبياناتالعامةعفالمستجيبكالتياشتممتعمى)

لميتيـ أفراداألسرة،المحافظة،الدراسية مفالكفالة،عدد المؤىؿالعممي)كلي،عددسنكاتاالستفادة
كأخرل(،األمر( )اإلغاثة األسرة مف،دخؿ المتجمعة لمبيانات المعالجاتاإلحصائية إجراء تـ لذا

الدراسة لمدرا،إستبانة اإلحصائية الرـز برنامج استخداـ تـ إذ لمحصكؿ(SPSS)ساتاالجتماعية
عمىنتائجالدراسةالتيتـعرضياكتحميميافيىذاالفصؿ.

 الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات العامة 5.1
البياناتالعامةكفيمايميعرضلخصائصعينةالدراسةكفؽ

 توزيع عينة الدراسة حسب عمر اليتيم -

 حسب عمر اليتيم (: توزيع عينة الدراسة5.1جدول )
 النسبة المئوية % العدد عمر اليتيم

 3.5 13 سنكات5أقؿمف
 30.2 112 سنة12أقؿمف-5
 35.6 132 سنة18أقؿمف-12
 30.7 114سنةفمافكؽ18

 100.0 371 المجموع

( جدكؿ مف 5.1يتضح نسبتو ما أف )3.5 مف أقؿ أعمارىـ األيتاـ مف ،سنكات%5
،سنة18أقؿمف-12%تتراكحأعمارىـ35.6،سنة12أقؿمف-5أعمارىـمف%تتراكح30.2
سنةفمافكؽ.18%مفاأليتاـأعمارىـ30.7بينما

 نسبتو ما الباحثأف 3.5كيعزك عف أعمارىـ تقؿ الذيف األيتاـ سنكاتككزعت5%مف
عمىأكلياءأمكرىـ،غالبامايككنكاحديثيعيدبالكفالةكأفاإلجابةعمىاالستبيافيتطمباإلستبانة

خبرتيـ حكؿ بكفاءة اإلجابة األمر كلي يستطيع سنكاتحتى منذ كمكفكؿ مسجؿ اليتيـ يككف أف
%مف35.6باألنشطةالتيتقدميااإلغاثةاإلسالميةلأليتاـالمكفكليف.كيعزكالباحثأفمانسبتو

سنةتشكؿالنسبةاألكبرألفأكلياءأمكرىذهالفئة18أقؿمف-12األيتاـالذيفتتراكحأعمارىـمف
مفاأليتاـالمكفكليف،لدييـالمعرفةكالخبرةالكاممةحكؿماىيةكطبيعةاألنشطةالتيتقدميااإلغاثة

األنشطة،فضالنعفأفطبيعةاإلسالميةألبنائيـكغالبيتيـقدتعرضلممشاركةكاالنخراط فيىذه
الدراسةتتطمبأفيجيبمفذالديوخبرةباالستفادةمفالخدماتالمقدمة
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 توزيع عينة الدراسة حسب الجنس )اليتيم( -

 (: توزيع عينة الدراسة حسب الجنس5.2جدول )
 النسبة المئوية % العدد الجنس
 44.2 164 ذكر
 55.8 207 أنثى

 100.0 371 المجموع

يشير.%إناث55.8بينما،%مفاأليتاـذككر44.2(أفمانسبتو5.2يتضحمفجدكؿ)
مفالباحث االستفادة طريقة عمى اإلسالمية اإلغاثة تفرضيا محددة سياسة يكجد ال أنو إلى ىنا

المكفكليفمفالذككرأكعدد،  الخدماتالمقدمة عدد تحدد خاصة سياسة كجكد عفعدـ فضالن
المكفكليفمفاإلناث.

 توزيع عينة الدراسة حسب المرحمة الدراسية لميتيم -

 (: توزيع عينة الدراسة حسب المرحمة الدراسية لميتيم 5.3جدول )
 النسبة المئوية % العدد المرحمة الدراسية لميتيم

 29.4 109 ابتدائية
 28.6 106 إعدادية
 13.5 50 ثانكية
 0.8 3ميني
 27.8 103جامعية
 100.0 371 المجموع

( جدكؿ مف 5.3يتضح نسبتو ما أف االبتدائية29.4( الدراسية مرحمتيـ األيتاـ مف %،
اإلعدادية28.6 الدراسية ثانكية13.5،%مرحمتيـ الدراسية الدراسية0.8،%مرحمتيـ %مرحمتيـ
%مفاأليتاـمرحمتيـالدراسيةجامعية.27.8بينما،ميني

بيةاأليتاـ%ألفغال1يعزكالباحثإلىأفنسبةاأليتاـالذيفيتعممكفتعميمامينيانتقؿعف
، الجامعي الثانكم، اإلعدادم، االبتدائي، المختمفة الدراسية المراحؿ المدارسضمف في يدرسكف

ارتفاعنسبةاأليتاـفيالمرحمةالجامعيةنظراألفنسبةاأليتاـفيالمرحمةكيعزكالباحثأيضانإلى
الجامعيةتعرضكالإلجابةعمىىذااالستبيافأكثرمفغيرىـمفالفئاتاألخرلكذلؾبسببمقدرتيـ
عمىاالستجابةكاإلجابةعمىفقراتاالستبيافأكثرمفغيرىـ.كيتفؽذلؾمعالنتائجالمدرجةضمف

ا رقـ 5.1لجدكؿ مف أعمارىـ يتراكح التي األيتاـ نسبة أف إلى يشير الذم فكؽ18، فما سنة
30.7.%
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 توزيع عينة الدراسة حسب المحافظة -

 (: توزيع عينة الدراسة حسب المحافظة5.4جدول ) 
 النسبة المئوية % العدد المحافظة

 38.5 143شماؿغزة
 37.5 139 غزة

 11.3 42الكسطى
 8.4 31يكنسخاف
 4.3 16 رفح

 100.0 371 المجموع

،%مفاأليتاـيسكنكففيمحافظةشماؿغزة38.5(أفمانسبتو5.4يتضحمفجدكؿ)
غزة37.5 فيمحافظة الكسطى11.3،%يسكنكف فيمحافظة في8.4،%يسكنكف %يسكنكف

يتضحلنامفخالؿالجدكؿأعالهأف%يسكنكففيمحافظةرفح.4.3بينما،محافظةخافيكنس
عدداأليتاـالذيفتعرضكالالستجابةعمىاالستبيافأكثرمفغيرىـفيباقيالمحافظاتاألخرل.

 توزيع عينة الدراسة حسب عدد أفراد األسرة -

 (: توزيع عينة الدراسة حسب عدد أفراد األسرة5.5جدول ) 
 النسبة المئوية % العدد عدد أفراد األسرة

 17.0 63 أفرادفأقؿ3
 47.4 176 أفراد4-6
 28.8 107أفراد7-9
 6.7 25أفرادفأكثر10

 100.0 371 المجموع

أفراد3%مفاأليتاـأجابكاأفعددأفرادأسرىـ17.0(أفمانسبتو5.5يتضحمفجدكؿ)
بينما،أفراد9-7مف%يتراكحعددأفرادىـ28.8،أفراد6-4%يتراكحعددأفرادىـمف47.4فأقؿ،
أفرادفأكثر.10%مفاأليتاـأجابكاأفعددأفرادأسرىـ6.7

أفراد)الجيازالمركزم6.4يعزكالباحثذلؾإلىأفمتكسطعددأفراداألسرةالفمسطينيةىك
6-4(،كبالتالييعتبرعددأفرادأسراأليتاـالذيفيتراكحعددىـمف2009لإلحصاءالفمسطيني،

أفرادىكاألكثرشيكعانبيفأسراأليتاـ.
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 توزيع عينة الدراسة حسب عدد سنوات اَلستفادة من الكفالة -
 (: توزيع عينة الدراسة حسب عدد سنوات اَلستفادة من الكفالة 5.6جدول )

 النسبة المئوية % العدد عدد سنوات اَلستفادة من الكفالة
 14.0 52 أقؿمفسنة

 39.4 146 سنكات5أقؿمف -1
 32.3 120سنكات10أقؿمف-5

 14.3 53سنكاتفأكثر10
 100.0 371 المجموع

نسبتو5.6يتضحمفجدكؿ) أفسنكاتاستفادتيـمف14.0(أفما %مفاأليتاـأجابكا
 سنة، مف أقؿ 39.4الكفالة مف الكفالة مف استفادتيـ سنكات تتراكح %1- مف ،سنكات5أقؿ

%مفاأليتاـ14.3بينما،سنكات10أقؿمف-5استفادتيـمفالكفالةمف%تتراكحسنكات32.3
سنكاتفأكثر.10أجابكاأفسنكاتاستفادتيـمفالكفالة

يعزكالباحثقمةنسبةالذيفأجابكابأفعددسنكاتاالستفادةمفالكفالةأقؿمفسنةحيث
األقدـفيالكفالةكذلؾ%فقطألفالدراسةاستيدفتبشكؿرئيساأل14بمغتنسبتيـ سركاأليتاـ

التيتقدميا األنشطة مفكافة كاستفادكا تعرضكا لمكصكؿإلىنتائجدقيقةتخصالمبحكثيفككنيـ
اإلغاثةاإلسالميةليـ،كبالتاليىـاألقدرعمىاإلجابةعمىفقراتاإلستبانةكتقييـمدلفاعميةتمؾ

.األقدـالجددأقؿمفعددالمستفيديفاألنشطة،فضالنعفأفعددالمستفيديف
 توزيع عينة الدراسة حسب المؤىل العممي )ولي األمر( -

 (: توزيع عينة الدراسة حسب المؤىل العممي )ولي األمر( 5.7جدول )
 النسبة المئوية % العدد المؤىل العممي )ولي األمر(

 75.5 280 ثانكيةعامةفمادكف
 12.4 46دبمـك

 11.3 42بكالكريكس
 0.8 3 دراساتعميا
 100.0 371 المجموع

نسبتو5.7يتضحمفجدكؿ) أفأكلياءأمكرىـمؤىميـ75.5(أفما %مفاأليتاـأجابكا
دكف ،%مؤىميـالعمميبكالكريكس11.3،%مؤىميـالعمميدبمكـ12.4،العمميثانكيةعامةفما

.مؤىميـالعمميدراساتعميا%مفاأليتاـأجابكاأفأكلياءأمكرىـ0.8بينما
في البسيطة الفئات مف ىـ أمكرىـ كأكلياء األيتاـ أسر غالبية أف إلى ذلؾ الباحث يعزك
فقمت المجتمع،كالذيفلـيكفليـالحظفيإكماؿدراستيـ،معكجكدنسبةمفأكلياءأمكراأليتاـكا 

كالبكالكريكس. ممفلدييـشياداتعمميةمثؿالدبمـك
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 ع عينة الدراسة حسب دخل األسرة)اإلغاثة وأخرى(توزي -
 (: توزيع عينة الدراسة حسب دخل األسرة)اإلغاثة وأخرى(5.8جدول ) 

 النسبة المئوية % العدد دخل األسرة)اإلغاثة وأخرى(
 48.8 181 $200أقؿمف

 41.2 153 $400أقؿمف-200
 8.4 31$900أقؿمف-400

 1.6 6$900أكثرمف
 100.0 371 المجموع

نسبتو5.8يتضحمفجدكؿ) أفما أقؿمف48.8( أفدخؿأسرىـ أجابكا %مفاأليتاـ
200 مف$41.2، مف8.4،$400أقؿمف-200%يتراكحدخؿأسرىـ %يتراكحدخؿأسرىـ
$.900%مفاأليتاـأجابكاأفدخؿأسرىـأكثرمف1.6بينما،$900أقؿمف-400

$شيريا،كىيالنسبةاألكثر200يعزكالباحثارتفاعنسبةأسراأليتاـالتييقؿدخمياعف
كضعؼ حصار مف غزة قطاع بيا يمر التي االقتصادية لألكضاع نظران األيتاـ أسر بيف شيكعان
النالتمكيؿلممؤسساتالخيريةالتيتخدـقطاعاتمثؿاأليتاـكغيرىـرغـانتشارتمؾالمؤسسات،فض

 تكزععمىالكرثة. قد األيتاـ بأسر المعاشاتالخاصة مف مفخالؿىذهعفأفجزء لنا كيتضح
الرئيسفي المعيؿ بسببتداعياتفقد اليتيـ إلىكفالة ماسة بحاجة األيتاـ أسر أفغالبية النسبة

األسرةككفاةاألب.
 اختبار فرضيات الدراسة:  5.2

لعينةكاحدةلمعرفةماإذاكانتمتكسطدرجةTخداـاختبارالختبارفرضياتالدراسةتـاست
أكبرSig > 0.05(Sigأـال،فإذاكانت6االستجابةقدكصمتإلىدرجةالمكافقةالمتكسطةكىي

الفرضيةالصفريةكيككففيىذهالحالةمتكسطآراءاألفرادحكؿ(فإنواليمكفرفض0.05مف
 > Sig،أماإذاكانت6الظاىرةمكضعالدراسةاليختمؼجكىريانعفمكافؽبدرجةمتكسطةكىى

0.05(Sigفيتـرفضالفرضيةالصفريةكقبكؿالفرضيةالبديمةالقائمةبأفمتكسط0.05أقؿمف)
كافرجةالمكافقةالمتكسطةعفدكىريانآراءاألفراديختمؼج إذا ،كفيىذهالحالةيمكفتحديدما

أكينقصبصكرةجكىريةعفدرجة المتكسطةمتكسطاإلجابةيزيد كذلؾمفخالؿقيمة.المكافقة
االختبارفإذاكانتقيمةاالختبارمكجبةفمعناهأفالمتكسطالحسابيلإلجابةيزيدعفدرجةالمكافقة

 سطةكالعكسصحيح.المتك
الفرضية األولى:يؤثر تصميم أنشطة إغاثية لأليتام بصورة ذات دَللة إحصائية عند مستوى معنوية 

 عمى فاعمية إدارة أنشطة األيتام. 0.05
 اختبار استخداـ المكافقةTتـ درجة كصمتإلى قد االستجابة درجة كانتمتكسط إذا ما لمعرفة

(.5.9النتائجمكضحةفيجدكؿ)أـال.6المتكسطةكىي
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 (5.9جدول )
 لكل فقرة من فقرات مجال " تصميم األنشطة اإلغاثية" (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة اَلحتمال 
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 11 0.000*14.62 77.25 7.73 الكضعالمادملألسرة.تساىـالكفالةالماليةفيتحسيف  .1

2.  
لميتيـ كاالجتماعي النفسي الكضع تحسيف عمى الكفالة تعمؿ

 7 0.000* 20.29 81.13 8.11 كاألسرة.

 1 0.000* 52.40 94.26 9.43 أرغبفيأفتستمراإلغاثةاإلسالميةبتقديـالكفالةلأليتاـ.  .3

4.  
لميتيـكأسرتوفيحاؿتكقؼكانقطاعيزدادالكضعالمادمسكءا

الكفالة.
8.47 84.74 19.80 *0.000 2 

5.  
اإلسالميةآليةلتكزيعاألنشطةبشكؿيحقؽالرضاتتبعاإلغاثة
لممستفيديف.

8.27 82.75 21.75 *0.000 5 

 4 0.000* 20.64 83.07 8.31 تديراإلغاثةاإلسالميةاألنشطةالمقدمةلأليتاـبطريقةمنظمة.  .6

7.  
يالمسجميع بشكؿ االغاثية أنشطتيا اإلسالمية اإلغاثة تقدـ

 االحتياجاتاليكميةكالحياتيةلميتيـ.
7.74 77.35 15.70 *0.000 10 

8.  
االحتياجات في التنكع الطفكلة رعاية برنامج أنشطة تراعي

 كتقدميالميتيـبكفاءةكاحترافية.
7.95 79.49 18.26 *0.000 8 

9.  
بالرضاعفالخدماتالمقدمةممايساىـفيتعزيزيشعراليتيـ

 3 0.000* 24.52 84.15 8.42كبناءشخصيتو.

10.  
لميتيـ الطارئة االحتياجات الطفكلة رعاية برنامج أنشطة تكفر

 كأسرتوخاصةفيكقتالحركبكالككارث.
7.46 74.56 11.40 *0.000 13 

11.  
 التطكير الطفكلة رعاية برنامج أنشطة كالتجددتراعي المستمر
 فيطبيعةاألنشطةاالغاثيةالمقدمةلأليتاـ.

7.86 78.60 16.17 *0.000 9 

12.  
يحرصبرنامجرعايةالطفكلةعمىالحصكؿعمىتغذيةراجعة
مفقبؿالمستفيديفبمايتعمؽبطبيعةاألنشطةاالغاثيةالمقدمة

 ليـ.
7.68 76.77 13.17 *0.000 12 

13.  
 رعاية برنامج فييحرص العدالة مبدأ تحقيؽ عمى الطفكلة

 تكزيعالخدماتالمقدمةلجميعالمستفيديف.
8.20 82.01 19.68 *0.000 6 

  0.000* 29.97 81.24 8.12 جميع فقرات المجال معاً  
.α≤0.05*المتكسطالحسابيداؿإحصائيانعندمستكلداللة
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(يمكفاستخالصمايمي:5.9مفجدكؿ)
المتكسطالحسابي- " الثالثة "لمفقرة لأليتاـ الكفالة بتقديـ اإلسالمية أرغبفيأفتستمراإلغاثة

الكميةمف9.43يساكم أمأفالمتكسطالحسابيالنسبي10)الدرجة قيمةاالختبار94.26( ،%
كىذايعنيأفىناؾمكافقةبدرجةكبيرةمفقبؿ0.000تساكم(Sig).القيمةاالحتماليةكأف52.40

أفرادالعينةعمىىذهالفقرة.
المتكسطالحسابي- لمفقرة لميتيـ"العاشرة االحتياجاتالطارئة الطفكلة برنامجرعاية أنشطة تكفر

 يساكم " كالككارث الحركب كقت في خاصة النسبي7.46كأسرتو الحسابي المتكسط أف أم
كىذايعنيأفىناؾ0.000(تساكمSig).القيمةاالحتماليةكأف،11.40ةاالختبار%،قيم74.56

مكافقةكلكفليستبدرجةكبيرةمفقبؿأفرادالعينةعمىىذهالفقرة.
،كأفالمتكسطالحسابيالنسبييساكم8.12بشكؿعاـيمكفالقكؿبأفالمتكسطالحسابييساكم-

"لذلؾيعتبرمجاؿ0.000(تساكمSig).القيمةاالحتماليةكأف،81.24%،قيمةاالختبار81.24
0.05تقييـتصميـاألنشطةاإلغاثية"دالةإحصائيانعندمستكلداللة ،ممايدؿعمىأفمتكسط

درجةاالستجابةليذاالمجاؿيختمؼجكىريانعفدرجةالمكافقةالمتكسطةكىذايعنيأفىناؾمكافقة
 بدرجةكبيرةمفقبؿأفرادالعينةعمىفقراتىذاالمجاؿ.

يعزكالباحثذلؾإلىكجكدتصميـجيدلألنشطةالتيتقدميااإلغاثةاإلسالميةبشكؿعاـ
%مفأسراأليتاـعف94.26ـ،كالتيمفأىمياصرؼكفالةماليةلأليتاـكالتيعبرمانسبتولأليتا

لأليتاـ ذاتفاعمية اليتيـ يدلؿعمىأفكفالة مما اليتيـ، فياستمرارصرؼكفالة الشديدة رغبتيـ
كأسرىـ.

 نتيجة الفرضية:
عمى  0.05إحصائية عند مستوى معنوية يؤثر تصميم أنشطة إغاثية لأليتام بصورة ذات دَللة 

.فاعمية إدارة أنشطة األيتام
مفقبؿالمبحكثيفعمىفاعمية5.9مفخالؿجدكؿرقـ) اتضحأفىناؾمكافقةكبيرة ،)

(عمىأىميةدكرالمنظماتغير2010األنشطةالمصممةلأليتاـ،كيتفؽذلؾمعدراسة)غاركتسا،
تخدـىؤالءاأليتاـفيمجاالتمختمفةكمتعددةأىمياالصحة،طةأنشالحككميةفيإيجادكتصميـ
 النفسي. كالدعـ األيتاـكالتعميـ، لحاجات األنشطة ىذه تمبية مدل يعكس ذلؾ أف إلى باإلضافة

المكفكليفكاستجابتيالتطمعاتاأليتاـكأسرىـ.
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إحصائية عند مستوى معنوية الفرضية الثانية: يؤثر تحديد الفئة المستيدفة بصورة ذات دَللة 
 عمى فاعمية إدارة أنشطة األيتام. 0.05

 اختبار استخداـ المكافقةTتـ درجة كصمتإلى قد االستجابة درجة كانتمتكسط إذا ما لمعرفة
(.5.10النتائجمكضحةفيجدكؿ)أـال.6المتكسطةكىي

 (5.10جدول )
 "تقييم تحديد الفئة المستيدفةلكل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة اَلحتمال 
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1.  
 عمر الطفكلة رعاية برنامج أنشطة عيفاتأخذ في ليتيـ

االعتبارعندتنفيذاألنشطة.
8.32 83.22 21.63 *0.000 1 

2.  
أشعربأفاألنشطةالمقدمةلألطفاؿمالئمةليـمفحيث

أعمارىـ.
8.23 82.26 20.97 *0.000 3 

 2 0.000* 22.33 83.02 8.30تتناسباألنشطةالمقدمةمعالتدرجالعمرملميتيـ.  .3

4.  
تراعياألنشطةالفركؽالنكعيةبيفالمستفيديفعندتقديـ

الخدمة.
8.05 80.46 17.33 *0.000 6 

 5 0.000* 18.15 80.59 8.06تتناسباألنشطةالمقدمةمعقدراتكاستعداداتالمكفكليف.  .5

6.  
بتنفيذ الطفكلة رعاية برنامج يقـك أف إلى اليتيـ يحتاج

أنشطةتتالءـأكثرمعطبيعةعمره.
8.10 80.95 18.66 *0.000 4 

7.  
مع طرديا لأليتاـ المخصصة المالية المبالغ تتناسب

الفئةالعمريةلميتيـ.التطكرفي
7.19 71.89 9.59 *0.000 12 

 9 0.000* 14.97 77.25 7.73تتناسبأنشطةالدعـالنفسيمععمراليتيـكظركفو.  .8

9.  
تتماشياألنشطةالمقدمةمعالمستكلالتعميميلممكفكليف

كظركؼالبيئة.
7.70 76.97 14.81 *0.000 11 

 8 0.000* 15.55 78.16 7.82.الظركؼالنفسيةلميتيـتأخذاألنشطةالمقدمةفياالعتبار  .10

11.  
لجميع دقيؽ فرز إيجاد في الطفكلة رعاية برنامج ييتـ

مستكياتالمكفكليففيشتىالجكانب.
7.72 77.17 15.33 *0.000 10 

12.  
العمرية الفئات إشراؾ في الطفكلة رعاية برنامج ييتـ

المختمفةفيتحديدالحاجاتكاألنشطةالتيتناسبيـ.
7.83 78.29 15.43 *0.000 7 

  0.000* 23.68 79.16 7.92 جميع فقرات المجال معاً  
.α≤0.05*المتكسطالحسابيداؿإحصائيانعندمستكلداللة
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استخالصمايمي:(يمكف5.10مفجدكؿ)
ليتيـفيعيفاالعتبارالمفقرةاألكلى"تأخذأنشطةبرنامجرعايةالطفكلةعمرالمتكسطالحسابي -

األنشطة تنفيذ يساكمعند مف8.32" الكمية النسبي10)الدرجة الحسابي المتكسط أمأف )
كىذايعنيأف0.000(تساكمSig).القيمةاالحتماليةكأف،21.63%،قيمةاالختبار83.22

 ىناؾمكافقةبدرجةكبيرةمفقبؿأفرادالعينةعمىىذهالفقرة.
لمفقرةالسابعة"تتناسبالمبالغالماليةالمخصصةلأليتاـطرديامعالتطكرفيالمتكسطالحسابي -

%،قيمةاالختبار71.89أمأفالمتكسطالحسابيالنسبي7.19"يساكمالفئةالعمريةلميتيـ
كىذايعنيأفىناؾمكافقةبدرجةكبيرةمف0.000(تساكمSig).القيمةاالحتماليةكأف،9.59

قبؿأفرادالعينةعمىىذهالفقرة.
-  يساكم الحسابي المتكسط بأف القكؿ يمكف عاـ النسبي7.92بشكؿ الحسابي المتكسط كأف ،

79.16يساكم االختبار قيمة ،%23.68، كأف االحتمالية لذلؾ0.000(تساكمSig.)القيمة
0.05"داؿإحصائيانعندمستكلداللةتقييـتحديدالفئةالمستيدفةيعتبرمجاؿ" ،ممايدؿ

المجاؿيختمؼجكىريانعفدرجةالمكافقةالمتكسطةكىذا عمىأفمتكسطدرجةاالستجابةليذا
 أفرادالعينةعمىفقراتىذاالمجاؿ.يعنيأفىناؾمكافقةبدرجةكبيرةمفقبؿ

يرجعذلؾإلىطبيعةكمدلفاعميةاستيداؼىذهاألنشطةلألطفاؿاأليتاـبحسبأعمارىـ.باإلضافة
إلىمراعاةالتدرجالعمرمفيتنفيذىذهاألنشطةلأليتاـ.

 نتيجة الفرضية:
عمى فاعمية  0.05معنوية  يؤثر تحديد الفئة المستيدفة بصورة ذات دَللة إحصائية عند مستوى

.إدارة أنشطة األيتام
كيعزكالباحثذلؾإلىمدلالعنايةكالدقةفيتنفيذتمؾاألنشطةكالتيتتناسبمعأعمار

(،2010،كدراسةالجرجاكم2013األيتاـكالفئاتالمستيدفة،كيتفؽذلؾمعدراسة)تيسجام،
تعزيزكالتيتركزكتمقيالضكءعمىأىميةتشجيعكحثكاحتراـالطفؿاليتيـكقدراتوممايساعدفي

الشعكرلدلاألطفاؿاأليتاـبأنيـجزءأساسيكينتميإلىالمنظكمةالبشرية.كيجبأفيتـتدريب
ادالنفسي.المعمميفكمقدميالخدماتلأليتاـعمىكيفيةالتعامؿمعنفسيةالطفؿكاإلرش

الفرضية الثالثة: تؤثر الخبرة في تنفيذ أنشطة األيتام بصورة ذات دَللة إحصائية عند مستوى 
 عمى فاعمية إدارة أنشطة األيتام. 0.05معنوية 

 اختبار استخداـ المكافقةTتـ درجة كصمتإلى قد االستجابة درجة كانتمتكسط إذا ما لمعرفة
(.5.11جمكضحةفيجدكؿ)أـال.النتائ6المتكسطةكىي
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 (5.11جدول )
تقييم الخبرة في تنفيذ أنشطة لكل فقرة من فقرات مجال "  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة اَلحتمال 

 "األيتام
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1.  
مستكلالخبرةالذميتمتعبوتعكسالخدمةالمقدمة

العاممكففيبرنامجرعايةالطفكلة.
8.14 81.38 20.39 *0.000 4 

2.  
المكفكليف احتياجات المصممة األنشطة تمبي

المتجددة.
7.90 79.00 17.18 *0.000 9 

 5 0.000* 19.72 80.67 8.07يتـتنفيذالبرامجبميارةكاحترافيةعالية.  .3

4.  
المستمرفيطبيعةاألنشطةالمقدمةأشعربالتطكر

لأليتاـ.
7.89 78.95 16.48 *0.000 10 

5.  
تغيير إحداث إلى الطفكلة رعاية برنامج يحتاج

نكعيفيطبيعةاألنشطةالمقدمةلأليتاـ.
7.91 79.11 17.20 *0.000 8 

مع  .6 التعامؿ في جيدا أسمكبا الخدمة مقدمك يمتمؾ
المستفيديف.

8.47 84.68 26.00 *0.000 1 

7.  
يتمتعمزكدكالخدمةبقدراتعاليةعمىتقديـحمكؿ

عمميةكمرضيةلممشكالتالتيتكاجوالمكفكليف.
7.98 79.78 16.87 *0.000 6 

8.  
كمقترحات آراء مف الطفكلة رعاية برنامج يستفيد

المكفكليففيتحسيفجكدةالخدمة.
7.96 79.65 17.98 *0.000 7 

9.  
البرامجكاألنشطة بشكؿدكرمتنفذ باليتيـ الخاصة

 11 0.000* 14.15 77.55 7.76كمتجدد.

10.  
لتنفيذ كافية تعميمات يتمقكف العامميف بأف أشعر

البرامجكاألنشطةبشكؿجيد.
8.21 82.10 21.41 *0.000 2 

11.  
تمقي تعكس المقدمة كاألنشطة البرامج جكدة

العامميفتدريباتكافيةلتنفيذىا.
8.17 81.71 19.78 *0.000 3 

  0.000* 26.43 80.43 8.04 جميع فقرات المجال معاً  
.α≤0.05*المتكسطالحسابيداؿإحصائيانعندمستكلداللة

  



68 

(يمكفاستخالصمايمي:5.11مفجدكؿ)
فيالتعامؿمعالمستفيديفالمتكسطالحسابي- جيدا يمتمؾمقدمكالخدمةأسمكبا "لمفقرةالسادسة"

الكميةمف8.47يساكم أمأفالمتكسطالحسابيالنسبي10)الدرجة قيمةاالختبار84.68( ،%
كىذايعنيأفىناؾمكافقةبدرجةكبيرةمف0.000تساكم(Sig).القيمةاالحتماليةكأف،26.00

قبؿأفرادالعينةعمىىذهالفقرة.
- الحسابي الخاالمتكسط كاألنشطة البرامج "تنفذ التاسعة كمتجددلمفقرة دكرم بشكؿ باليتيـ "صة

 7.76يساكم النسبي الحسابي المتكسط أف االختبار77.55أم قيمة ،%14.15، القيمةكأف
كىذايعنيأفىناؾمكافقةبدرجةكبيرةمفقبؿأفرادالعينةعمى0.000تساكم(Sig).االحتمالية
ىذهالفقرة.

،كأفالمتكسطالحسابيالنسبييساكم8.04ساكمبشكؿعاـيمكفالقكؿبأفالمتكسطالحسابيي-
لذلؾيعتبرمجاؿ"0.000(تساكمSig).القيمةاالحتماليةكأف،26.43%،قيمةاالختبار80.43

أنشطةاأليتاـ فيتنفيذ الخبرة عندمستكلداللةتقييـ داؿإحصائيان "0.05  يدؿعمىأف، مما
متكسطدرجةاالستجابةليذاالمجاؿيختمؼجكىريانعفدرجةالمكافقةالمتكسطةكىذايعنيأفىناؾ
المجاؿ.يعزكالباحثذلؾإلىالخبرةالتي مكافقةبدرجةكبيرةمفقبؿأفرادالعينةعمىفقراتىذا

 لأليتاـ األنشطة ىذه فيتنفيذ اإلسالمية اإلغاثة عاـتتمتعبيا المجاؿمنذ حيثتعمؿفيىذا ،
األنشطةالمقدمة1998 ىذه متراكمةفيكيفيةاستيداؼكتنفيذ جيدة ساىـفيتككيفخبرة مما ،
لأليتاـ.

 نتيجة الفرضية:
عمى  0.05تؤثر الخبرة في تنفيذ أنشطة األيتام بصورة ذات دَللة إحصائية عند مستوى معنوية 

 األيتام.فاعمية إدارة أنشطة 
يتضحلنامفخالؿىذهالبياناتأفاإلغاثةاإلسالميةلديياخبرةجيدةفيتقديـالخدمات

ىذهالخدماتيتمتعكفبقدراتجيدةعمىتنفيذييافضالنعفأفمقدميدلمكفكليفلكاألنشطةلأليتاـا
(،الذمأكدمف2009مثؿىذهاألنشطة.كاتفقتىذهالنتائجمعبعضالدراساتكدراسة)الحكلي،

خاللياعمىأىميةتضافرالجيكدالمؤسساتيةمفأجؿتكفيرحياةكريمةلأليتاـكأسرىـ.

مج كفالة األيتام بصورة ذات دَللة إحصائية عند الفرضية الرابعة: يؤثر المردود المتحقق من برنا
 عمى فاعمية إدارة أنشطة األيتام. 0.05مستوى معنوية 

 اختبار استخداـ المكافقةT تـ درجة كصمتإلى قد االستجابة درجة كانتمتكسط إذا ما لمعرفة
(.5.12النتائجمكضحةفيجدكؿ)أـال.6المتكسطةكىي
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 (5.12جدول )
لكل فقرة من فقرات مجال " تقييم المردود المتحقق من  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة اَلحتمال 

 كفالة اليتيم "

 الفقرة م

بي
سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

بي 
نس
ي ال

ساب
الح

ط 
وس

لمت
ا

 

بار
َلخت

ة ا
قيم

ة ) 
مالي

َلحت
ة ا

قيم
ال

Si
g

). 

يب
لترت

ا
 

 8 0.000* 20.87 82.30 8.23تحقؽالكفالةالحداألدنىمفالحاجاتالحياتيةلميتيـ.  .1

2.  
تحقؽالكفالةالمقدمةلميتيـالشعكربالمساكاةمعغيرهمف

 6 0.000* 22.72 83.13 8.31األطفاؿ.

3.  
تحقؽالكفالةالمقدمةالتمكيفاالجتماعيلميتيـكتفاعمومع

البيئةالمحيطة.
8.22 82.19 21.17 *0.000 9 

4.  
اليتيـ اعتماد المقدمة ثقتوتحقؽالكفالة عمىنفسوكزيادة

فيذاتو.
8.25 82.46 22.06 *0.000 7 

5.  
لميتيـ التعميمي المستكل عمى المقدمة الكفالة تحافظ

المكفكؿكتعمؿعمىرفعمستكلتحصيموالدراسي.
8.39 83.92 24.40 *0.000 4 

مف  .6 التخفيؼ في المقدمة النفسي الدعـ برامج تساىـ
اليتيـ.تداعياتفقدالمعيؿعمى

8.15 81.49 19.59 *0.000 11 

7.  
الصحية لياقتو استمرار في لميتيـ الطبي الكشؼ يساىـ

كخمكهمفاألمراض.
8.21 82.08 18.79 *0.000 10 

8.  
تساىـالبرامجالترفيييةالمقدمةفيتحسيفالكضعالنفسي

لميتيـ.
8.35 83.54 21.81 *0.000 5 

9.  
لميتيـ االجتماعي الدكر مبدأ المقدمة األنشطة تعزز

 3 0.000* 25.13 84.38 8.44كشعكرهباالنتماءلممجتمعالذميعيشفيو.

10.  
الحياتية األعباء مف الكثير تخفيؼ في الكفالة تساىـ

كاليكميةالممقاةعمىعاتؽكليأمرالطفؿاليتيـ.
8.45 84.51 24.13 *0.000 2 

11.  
تساىـالكفالةكاألنشطةالمقدمةعمىإيجادآفاؽمستقبمية

لميتيـكشعكرهبالتفاؤؿ.
8.67 86.68 28.41 *0.000 1 

  0.000* 29.67 83.24 8.32 جميع فقرات المجال معاً  
.α≤0.05*المتكسطالحسابيداؿإحصائيانعندمستكلداللة
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(يمكفاستخالصمايمي:5.12مفجدكؿ)
لمفقرةالحاديةعشر"تساىـالكفالةكاألنشطةالمقدمةعمىإيجادآفاؽمستقبميةالمتكسطالحسابي-

بالتفاؤؿ كشعكره لميتيـ يساكم "8.67 مف الكمية النسبي10)الدرجة الحسابي المتكسط أف أم )
أفىناؾكىذايعني0.000(تساكمSig).القيمةاالحتماليةكأف28.41 %،قيمةاالختبار86.68

مكافقةبدرجةكبيرةمفقبؿأفرادالعينةعمىىذهالفقرة.
"تساىـبرامجالدعـالنفسيالمقدمةفيالتخفيؼمفتداعياتفقدالسادسةلمفقرةالمتكسطالحسابي-

اليتيـ عمى المعيؿ يساكم "8.15 النسبي الحسابي المتكسط أف االختبار81.49أم قيمة ،%
كىذايعنيأفىناؾمكافقةبدرجةكبيرةمفقبؿ0.000(تساكمSig).الحتماليةالقيمةاكأف19.59

أفرادالعينةعمىىذهالفقرة.
،كأفالمتكسطالحسابيالنسبييساكم8.32بشكؿعاـيمكفالقكؿبأفالمتكسطالحسابييساكم-

لذلؾيعتبرمجاؿ"0.000(تساكمSig).القيمةاالحتماليةكأف29.67%،قيمةاالختبار83.24
0.05تقييـالمردكدالمتحقؽمفكفالةاليتيـ"دالةإحصائيانعندمستكلداللة ممايدؿعمىأف،

متكسطدرجةاالستجابةليذاالمجاؿيختمؼجكىريانعفدرجةالمكافقةالمتكسطةكىذايعنيأفىناؾ
مكافقةبدرجةكبيرةمفقبؿأفرادالعينةعمىفقراتىذاالمجاؿ.يرجعذلؾإلىمدلاالستفادةالتي

الماليةلأليتاـك فيذلؾالكفالة األنشطةبما ىذه التيتساعدعمىتحسيفاألكضاعالماديةتحققيا
لدلأسراأليتاـ،خاصةفيظؿىذهالظركؼاالقتصاديةالصعبةالتييمربياقطاعغزة.

 نتيجة الفرضية:
يؤثر المردود المتحقق من برنامج كفالة األيتام بصورة ذات دَللة إحصائية عند مستوى معنوية 

.عمى فاعمية إدارة أنشطة األيتام 0.05
المادية فيتحسيفاألكضاع المقدمة المالية الكفالة الباحثذلؾإلىمدلمساىمة كيعزك
قطاعكضعؼالخدماتالتي التييعيشفيظميا الظركؼالصعبة فيىذه خاصة كأسرتو لميتيـ

تقدمياالمؤسساتالتيتعنىبكفالةاأليتاـ.

كدفييامفخالؿدراستوعمىأىمية(التيأ2010،كاتفقتىذهالنتائجمعدراسة)الجرجاكم
اإلسالمية التربية أسس مف كالتأكد األيتاـ، ترعى التي المؤسسات عمؿ كمراجعة ، األيتاـ رعاية

لأليتاـ.
 تحميل جميع فقرات اَلستبيان -

 اختبار استخداـ درجةTتـ إلى كصمت قد االستجابة درجة متكسط كانت إذا ما لمعرفة
(.5.13النتائجمكضحةفيجدكؿ)أـال.6المكافقةالمتكسطةكىي
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 (5.13جدول )
 لجميع فقرات اَلستبيان (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة اَلحتمال 

 البند
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 2 0.000* 29.97 81.24 8.12 تقييـتصميـاألنشطةاإلغاثية.
 4 0.000* 23.68 79.16 7.92.تقييـتحديدالفئةالمستيدفة

 3 0.000* 26.43 80.43 8.04.تقييـالخبرةفيتنفيذأنشطةاأليتاـ
 1 0.000* 29.67 83.24 8.32تقييـالمردكدالمتحقؽمفكفالةاليتيـ.

  0.000* 31.22 81.00 8.10 جميع فقرات اَلستبيان
.α≤0.05*المتكسطالحسابيداؿإحصائيانعندمستكلداللة

تبيفأف5.13جدكؿ) )الدرجةالكميةمف8.10المتكسطالحسابيلجميعالفقراتيساكم(
10 النسبي الحسابي المتكسط أف أم )81.00 االختبار قيمة ،%31.22 االحتماليةكأف القيمة
.(Sig)الفقرات0.000تساكم العينةعمىجميع يعنيأفىناؾمكافقةمفقبؿأفراد بشكؿكىذا
كيرجعذلؾإلىمدلاالستفادةكالمنافعالتييحققياالبرنامجلممبحكثيفإضافةإلىمدلتأثير.عاـ

،كفيلةالماديةالتيتقدـلأليتاـبشكؿربعيتمؾاألنشطةعمىالمستفيديفخاصةفيمايتعمؽبالكفا
انفا إلييا التيتمتاإلشارة ،باقيالخدماتكاألنشطة كاالجتماعية ، فيمختمؼالجكانبالنفسية

كالتعميمية،كالصحية.

( في متوسطات α≤0.5توجد فروق ذات دَللة إحصائية عند مستوى دَللة ) الفرضية الخامسة:
تقييم فاعمية إدارة األنشطة التي تقدميا اإلغاثة اإلسالمية عبر العالم حول  تقديرات المبحوثين

المرحمة  ،الجنس)اليتيم( ،عمر اليتيم)، تعزى لمبيانات العامة لأليتام المكفولين لدييا في قطاع غزة
ي)ولي المؤىل العمم ،عدد سنوات اَلستفادة من الكفالة ،عدد أفراد األسرة ،المحافظة ،الدراسية لميتيم

 دخل األسرة )اإلغاثة وأخرى(. ،األمر(
لعينتيفمستقمتيف"لمعرفةماإذاكافىناؾفركؽذاتداللةإحصائيةT تـاستخداـاختبار"

كىكاختبارمعممييصمحلمقارنةمتكسطيمجمكعتيفمفالبيانات.كذلؾتـاستخداـاختبار"التبايف
3ذاتداللةإحصائيةكىذااالختبارمعممييصمحلمقارنةاألحادم"لمعرفةماإذاكافىناؾفركؽ

 متكسطاتأكأكثر.
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كيشتؽمفىذهالفرضيةالفرضياتالفرعيةالتالي:
( في متوسطات تقديرات المبحوثين α≤0.5توجد فروق ذات دَللة إحصائية عند مستوى دَللة ) -

العالم لأليتام المكفولين لدييا  فاعمية إدارة األنشطة التي تقدميا اإلغاثة اإلسالمية عبرحول 
إلى عمر اليتيم. ، تعزىفي قطاع غزة

(يمكفاستنتاجمايمي:5.14مفالنتائجالمكضحةفيجدكؿ)
"أقؿمفمستكلالداللةمقابمةالختبار"التبايفاألحادمال(.Sig)تبيفأفالقيمةاالحتمالية

0.05≥α"كبذلؾيمكفاستنتاجأنوتكجدفركؽذاتتقييـالخبرةفيتنفيذأنشطةاأليتاـلمجاؿ"
المجاؿتعزلإلى حكؿىذا الدراسة بيفمتكسطاتتقديراتعينة إحصائية كذلؾعمراليتيـداللة

تتراكح الفئةمفاأليتاـسنة.18الىأقؿمف12مفلصالحالذيفأعمارىـ يعزلذلؾإلىأفىذه
األكثرشيكعان،كنظرأإلىأفالمبحكثيفمفىذهالفئةتعرضكالإلجابةعمىاإلستبيافأكثرمفبمثابة
غيرىـ.

فقدتبيفأفالقيمةاالحتمالية بالنسبةلباقيالمجاالتكالمجاالتمجتمعةمعا (.Sig)أما
 الداللة مستكل مف 0.05أكبر ذاتداللة فركؽ تكجد ال أنو استنتاج يمكف بيفكبذلؾ إحصائية

.عمراليتيـمتكسطاتتقديراتعينةالدراسةحكؿىذهالمجاالتكالمجاالتمجتمعةمعاتعزلإلى
ىذه عمى اإلجابة في األربعة المتغيرات بيف إحصائية داللة ذات فركؽ يكجد ال أنو القكؿ يمكف

االستبياف.

اليتيمعمر  –(: نتائج اختبار " التباين األحادي " 5.14جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
َلخت

ة ا
قيم

ية  
مال
َلحت

ة ا
قيم

ال
(

Si
g

). 

أقل من 
 سنة 12

أقل  -12
 18من 

 سنة

سنة  18
 فما فوق

 0.995 0.005 8.13 8.12 8.12 تقييـتصميـاألنشطةاإلغاثية.
 0.177 1.738 7.70 8.06 7.97.تقييـتحديدالفئةالمستيدفة

 0.004* 5.500 7.68 8.30 8.10.أنشطةاأليتاـتقييـالخبرةفيتنفيذ
 0.448 0.805 8.17 8.40 8.38تقييـالمردكدالمتحقؽمفكفالةاليتيـ.

 0.205 1.589 7.93 8.21 8.14 جميع المجاَلت معا
.α≤0.05*الفرؽبيفالمتكسطاتداؿإحصائيانعندمستكلداللة
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( في متوسطات تقديرات المبحوثين α≤0.5دَللة )توجد فروق ذات دَللة إحصائية عند مستوى  -
تقييم فاعمية إدارة األنشطة التي تقدميا اإلغاثة اإلسالمية عبر العالم لأليتام المكفولين حول 

 إلى الجنس. ، تعزىلدييا في قطاع غزة
 ( جدكؿ في المكضحة النتائج 5.15مف االحتمالية القيمة أف تبيف )(Sig.)المقابمة

"- Tالختبار" مستقمتيف لعينتيف الداللة مستكل مف المجاالت0.05أكبر يمكف،لجميع كبذلؾ
ىذه حكؿ الدراسة عينة تقديرات متكسطات بيف إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال أنو استنتاج

.يرجعذلؾإلىعدـكجكداالختالؼأكالتبايففيتقديـالخدماتالجنس)اليتيـ(المجاالتتعزلإلى
كانكاذككرانأكإناثٌا،فضالنعفأفىذهاألنشطةتستيدؼجميعاأليتاـلجميع األيتاـالمكفكليفسكاءن

المكفكليفبشكؿعاـدكفتمييز.

الجنس –لعينتين مستقمتين "  -  T(: نتائج اختبار" 5.15جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
َلخت

ة ا
قيم

ية  
مال
َلحت

ة ا
قيم

ال
(

Si
g

 أنثى ذكر .(

 0.481 0.705 8.08 8.18 تصميـاألنشطةاإلغاثية.
 0.720 0.358- 7.94 7.88.تحديدالفئةالمستيدفة

 0.852 0.187- 8.06 8.03.الخبرةفيتنفيذأنشطةاأليتاـ
 0.625 0.489 8.29 8.37المردكدالمتحقؽمفكفالةاليتيـ.

 0.877 0.155 8.09 8.11 جميع المجاَلت معا

( في متوسطات تقديرات المبحوثين α≤0.5ذات دَللة إحصائية عند مستوى دَللة ) توجد فروق -

تقييم فاعمية إدارة األنشطة التي تقدميا اإلغاثة اإلسالمية عبر العالم لأليتام المكفولين حول 
.المرحمة الدراسية لميتيمإلى  ، تعزىلدييا في قطاع غزة

استنتاجمايمي:(يمكف5.16مفالنتائجالمكضحةفيجدكؿ)
المقابمةالختبار"التبايفاألحادم"أقؿمفمستكلالداللة(.Sig)تبيفأفالقيمةاالحتمالية

0.05≥α"كبذلؾيمكفاستنتاجأنوتكجدفركؽذاتتقييـالخبرةفيتنفيذأنشطةاأليتاـلمجاؿ"
الدراسية تعزلإلىالمرحمة المجاؿ ىذا حكؿ الدراسة بيفمتكسطاتتقديراتعينة إحصائية داللة

لميتيـكذلؾلصالحالذيفمرحمتيـإعدادم.

فقدتبيفأفالقيمةاالحتمالية بالنسبةلباقيالمجاالتكالمجاالتمجتمعةمعا (.Sig)أما
أك الداللة مستكل مف بيف0.05بر إحصائية ذاتداللة فركؽ تكجد ال أنو استنتاج يمكف كبذلؾ
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المرحمة إلى تعزل معا مجتمعة كالمجاالت المجاالت ىذه حكؿ الدراسة عينة تقديرات متكسطات
الدراسيةلميتيـ.

 الدراسية تعزلإلىالمرحمة فركؽجكىرية اليكجد فييمكفالقكؿأنوكبشكؿعاـ لميتيـ
اإلجابةعمىىذااالستبياف،فضالنعفأفاألنشطةتستيدؼجميعالمراحؿ.

المرحمة الدراسية لميتيم –(: نتائج اختبار " التباين األحادي " 5.16جدول )

 المجال
 المتوسطات

بار
َلخت

ة ا
قيم

 

مة 
القي

ية 
مال
َلحت

ا (
Si

g
ثانوية/  إعدادية ابتدائية .(

 ميني
 جامعية

 0.087 2.208 8.17 7.73 8.31 8.09 األنشطةاإلغاثية.تصميـ
 0.175 1.660 7.74 7.76 8.18 7.90.تحديدالفئةالمستيدفة

 0.003* 4.742 7.69 7.96 8.45 8.03.الخبرةفيتنفيذأنشطةاأليتاـ
 0.196 1.571 8.27 8.04 8.56 8.28المردكدالمتحقؽمفكفالةاليتيـ.

 0.057 2.526 7.97 7.86 8.37 8.07 جميع المجاَلت معا
.α≤0.05*الفرؽبيفالمتكسطاتداؿإحصائيانعندمستكلداللة

( في متوسطات تقديرات المبحوثين α≤0.5توجد فروق ذات دَللة إحصائية عند مستوى دَللة ) -
المكفولين تقييم فاعمية إدارة األنشطة التي تقدميا اإلغاثة اإلسالمية عبر العالم لأليتام حول 

.إلى المحافظة ، تعزىلدييا في قطاع غزة

( جدكؿ في المكضحة النتائج 5.17مف االحتمالية القيمة أف تبيف )(Sig.)المقابمة
كبذلؾيمكفاستنتاجأنوال،لجميعالمجاالت0.05الختبار"التبايفاألحادم"أكبرمفمستكلالداللة

تكجدفركؽذاتداللةإحصائيةبيفمتكسطاتتقديراتعينةالدراسةحكؿىذهالمجاالتتعزلإلى
المحافظة.

يعزكالباحثذلؾإلىعدـكجكدإجراءاتمختمفةتخصكؿمحافظةعمىحدا،جميعاأليتاـ
اثةاإلسالمية،كبالتالياليكجدفركؽذاتيتمقكفنفسالقدرمفالخدماتكاألنشطةالمقدمةمفاإلغ

داللةإحصائيةفياإلجابةعمىفقراتاالستبيافتعزلإلىالمحافظة.
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المحافظة –(: نتائج اختبار " التباين األحادي " 5.17جدول )

 المجال
 المتوسطات

بار
َلخت

ة ا
قيم

 

مة 
القي

ية 
مال
َلحت

ا (
Si

g
 الجنوب الوسطى غزة الشمال .(

 0.682 0.501 8.11 8.33 8.15 8.04 األنشطةاإلغاثية.تصميـ
 0.382 1.025 7.93 8.21 7.98 7.77.تحديدالفئةالمستيدفة

 0.128 1.908 7.83 8.52 8.05 7.96.الخبرةفيتنفيذأنشطةاأليتاـ
 0.325 1.161 8.37 8.71 8.23 8.29المردكدالمتحقؽمفكفالةاليتيـ.

 0.324 1.163 8.06 8.43 8.10 8.01 جميع المجاَلت معا

( في متوسطات تقديرات المبحوثين α≤0.5توجد فروق ذات دَللة إحصائية عند مستوى دَللة ) -
تقييم فاعمية إدارة األنشطة التي تقدميا اإلغاثة اإلسالمية عبر العالم لأليتام المكفولين حول 

.عدد أفراد األسرةإلى  ، تعزىلدييا في قطاع غزة

 مف ( جدكؿ في المكضحة 5.18النتائج االحتمالية القيمة أف تبيف )(Sig.)المقابمة
كبذلؾيمكفاستنتاجأنوال،لجميعالمجاالت0.05الختبار"التبايفاألحادم"أكبرمفمستكلالداللة

تكجدفركؽذاتداللةإحصائيةبيفمتكسطاتتقديراتعينةالدراسةحكؿىذهالمجاالتتعزلإلى
.عددأفراداألسرة

ألف ، األسرة أفراد عدد إلى تعزل إحصائية داللة ذات فركؽ يكجد ال أنو القكؿ يمكف
المبحكثيفيعبركفعفرأييـفيمايخصطبيعةىذهاألنشطةكمدلفاعميتيا.

عدد أفراد األسرة –(: نتائج اختبار " التباين األحادي " 5.18جدول )

 المجال
 المتوسطات

مة 
قي

بار
َلخت

ا
مة  

القي
ية 

مال
َلحت

ا (
Si

g
). 

أفراد  3
 فأقل

4-6 
 أفراد

7-9 
 أفراد

أفراد  10
 فأكثر

 0.828 0.296 8.04 8.04 8.18 8.14 تصميـاألنشطةاإلغاثية.
 0.547 0.709 7.98 7.81 7.89 8.16.تحديدالفئةالمستيدفة

 0.418 0.947 7.65 7.98 8.08 8.21.الخبرةفيتنفيذأنشطةاأليتاـ
 0.462 0.859 8.03 8.45 8.35 8.15المردكدالمتحقؽمفكفالةاليتيـ.

 0.867 0.241 7.93 8.06 8.12 8.16 جميع المجاَلت معا
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( في متوسطات تقديرات المبحوثين α≤0.5توجد فروق ذات دَللة إحصائية عند مستوى دَللة ) -
اإلغاثة اإلسالمية عبر العالم لأليتام المكفولين تقييم فاعمية إدارة األنشطة التي تقدميا حول 

.عدد سنوات اَلستفادة من الكفالةإلى  ، تعزىلدييا في قطاع غزة
( جدكؿ في المكضحة النتائج 5.19مف االحتمالية القيمة أف تبيف )(Sig.)المقابمة

كبذلؾيمكفاستنتاجأنوال،لجميعالمجاالت0.05الختبار"التبايفاألحادم"أكبرمفمستكلالداللة
تكجدفركؽذاتداللةإحصائيةبيفمتكسطاتتقديراتعينةالدراسةحكؿىذهالمجاالتتعزلإلى

.عددسنكاتاالستفادةمفالكفالة

مف سنكاتاالستفادة عدد إلى تعزل إحصائية ذاتداللة فركؽ يكجد ال أنو القكؿ يمكف
يعبركفعفرأييـفيمايخصطبيعةىذهاألنشطةكمدلفاعميتيا.الكفالة،ألفالمبحكثيف

عدد سنوات اَلستفادة من الكفالة –(: نتائج اختبار " التباين األحادي " 5.19جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
َلخت

ة ا
قيم

ية  
مال
َلحت

ة ا
قيم

ال
(

Si
g

). 

أقل من 
 سنة

أقل  1-5
من 
 سنوات

أقل  -5
 10من 

 سنوات

10 
سنوات 
 فأكثر

 0.846 0.271 8.08 8.18 8.14 7.98 تصميـاألنشطةاإلغاثية.
 0.095 2.136 7.60 8.09 8.00 7.59.تحديدالفئةالمستيدفة

 0.179 1.645 7.80 8.08 8.20 7.76.الخبرةفيتنفيذأنشطةاأليتاـ
 0.107 2.047 8.25 8.54 8.31 7.94المردكدالمتحقؽمفكفالةاليتيـ.

 0.221 1.475 7.93 8.22 8.16 7.83 المجاَلت معا جميع

( في متوسطات تقديرات المبحوثين α≤0.5توجد فروق ذات دَللة إحصائية عند مستوى دَللة ) -

تقييم فاعمية إدارة األنشطة التي تقدميا اإلغاثة اإلسالمية عبر العالم لأليتام المكفولين حول 
.العممي )ولي األمر(إلى المؤىل  ، تعزىلدييا في قطاع غزة

( جدكؿ في المكضحة النتائج 5.20مف االحتمالية القيمة أف تبيف )(Sig.)المقابمة
كبذلؾيمكفاستنتاجأنوال،لجميعالمجاالت0.05الختبار"التبايفاألحادم"أكبرمفمستكلالداللة

ىذهالمجاالتتعزلإلىتكجدفركؽذاتداللةإحصائيةبيفمتكسطاتتقديراتعينةالدراسةحكؿ
المؤىؿالعممي)كلياألمر(.

يمكفالقكؿأنواليكجدفركؽذاتداللةإحصائيةتعزلإلىالمؤىؿالعممي)كلياألمر(،
ألفالمبحكثيفيعبركفعفرأييـفيمايخصطبيعةىذهاألنشطةكمدلفاعميتيا.
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المؤىل العممي )ولي األمر( –(: نتائج اختبار " التباين األحادي " 5.20جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
َلخت

ة ا
قيم

ية  
مال
َلحت

ة ا
قيم

ال
(

Si
g

). 
ثانوية 

عامة فما 
 دون

 بكالوريوس دبموم

 0.839 0.176 8.02 8.17 8.13 تصميـاألنشطةاإلغاثية.
 1.000 0.000 7.92 7.92 7.92.تحديدالفئةالمستيدفة

 0.725 0.322 8.09 7.88 8.06.الخبرةفيتنفيذأنشطةاأليتاـ
 0.913 0.091 8.24 8.30 8.34المردكدالمتحقؽمفكفالةاليتيـ.

 0.957 0.044 8.06 8.07 8.11 جميع المجاَلت معا

( في متوسطات تقديرات المبحوثين α≤0.5توجد فروق ذات دَللة إحصائية عند مستوى دَللة ) -

تقدميا اإلغاثة اإلسالمية عبر العالم لأليتام المكفولين تقييم فاعمية إدارة األنشطة التي حول 
.إلى دخل األسرة ، تعزىلدييا في قطاع غزة

( جدكؿ في المكضحة النتائج 5.21مف االحتمالية القيمة أف تبيف )(Sig.)المقابمة
كبذلؾيمكفاستنتاجأنوال،لجميعالمجاالت0.05الختبار"التبايفاألحادم"أكبرمفمستكلالداللة

تكجدفركؽذاتداللةإحصائيةبيفمتكسطاتتقديراتعينةالدراسةحكؿىذهالمجاالتتعزلإلى
دخؿاألسرة.

يمكفالقكؿأنواليكجدفركؽذاتداللةإحصائيةتعزلإلىدخؿاألسرة،ألفالمبحكثيف
فاعميتيا.يعةىذهاألنشطةكمدليعبركفعفرأييـفيمايخصطب

دخل األسرة –(: نتائج اختبار " التباين األحادي " 5.21جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
َلخت

ة ا
قيم

ية  
مال
َلحت

ة ا
قيم

ال
(

Si
g

). 

أقل من 
200$ 

200- 
أقل من 

400 $ 

400 $
 فأكثر

 0.492 0.710 8.05 8.22 8.05 تصميـاألنشطةاإلغاثية.
 0.924 0.079 7.82 7.92 7.93.تحديدالفئةالمستيدفة

 0.582 0.542 7.81 8.09 8.05.الخبرةفيتنفيذأنشطةاأليتاـ
 0.617 0.484 8.09 8.36 8.34المردكدالمتحقؽمفكفالةاليتيـ.

 0.697 0.362 7.95 8.15 8.09 جميع المجاَلت معا
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 مقدمة 6.1
، الدراسة ىذه خالؿ مف إلييا التكصؿ تـ التي النتائج ألىـ ممخصان الفصؿ ىذا يتضمف
نقاط كمعالجة القكة نقاط تعزيز في ستساىـ كالتي النتائج ضكء عمى المقترحة التكصيات ككذلؾ

رإدارةاألنشطةاإلغاثيةالتيتقدميااإلغاثةالضعؼمفأجؿتحقيؽاألىداؼالمرجكةلتحسيفكتطكي
اإلسالميةلأليتاـالمكفكليفلدييا.

 نتائج الدراسة 6.2
لقدخمصتالدراسةإلىمجمكعةمفالنتائج،كقدتـعرضكتفسيرالنتائجكربطيابالدراسات

ذاالفصؿسيتضمفاستخالصأىميا:السابقةذاتالعالقة،أماى
أف -1 كذأثرىناؾبينتالدراسة مستكلمعنكية عند إحصائية أنشطة0.05داللة بيفتصميـ

%،كتدؿىذهالنسبةعمىمدل81.24إغاثيةلأليتاـكفاعميةإدارةاألنشطةكىيإيجابيةبنسبة
تكافرعناصرتصميـاألنشطةالتيتخدـاأليتاـالمكفكليفلدلاإلغاثةاإلسالمية،حيثأظيرت

 بالتفصيؿمايمي:
 أظيرتالدراسةأفالكفالةالماليةتحسفاألكضاعاالقتصاديةكالنفسيةبشكؿجيدكمرتفع. .أ
 مستكلمرتفعبرغبةالمبحكثيففياستمراراإلغاثةاإلسالميةبتقديـالكفالةالماليةلأليتاـ. .ب
 بمستكلمرتفعأفاإلغاثةاإلسالميةتديراألنشطةالمقدمةبطريقةمنظمة.النتائجأشارت .ت
كقت .ث كأسرتو لميتيـ االحتياجاتالطارئة يتعمؽبتقديـ الفقراتفيما لباقي بالنسبة أقؿ مكافقة

 الحركبكالككارث.
أفىناؾ -2 مستكلمعنكيةكذأثرأكضحتالدراسة إحصائيةعند الفئة0.05داللة بيفتحديد

األنشطةستيدفةالم إدارة كفاعمية مجاؿ، في العناصر تكافر مدل عمى كتدؿ الفئة، تحديد
 المستيدفة،حيثأظيرتبالتفصيؿمايمي:

 األنشطةالمقدمةلأليتاـتأخذعمراليتيـفيعيفاالعتبارعندتنفيذاألنشطة .أ
مكافقةمتكسطةفيأفالمبالغالماليةالمخصصةلأليتاـتتناسبطرديانمعالتطكرفيالفئة .ب

 العمرية.
العمرية .ت الفئات إشراؾ في متكسطة التيمكافقة كاألنشطة الحاجات تحديد في المختمفة

 تناسبيـ.
بيفالخبرةفيتنفيذ0.05داللةإحصائيةعندمستكلمعنكيةكذأثرأظيرتالدراسةأفىناؾ -3

األنشطةكفاعميةإدارةتمؾاألنشطةالمقدمةلأليتاـ،كىيجيدةجدا،كتدؿىذهالنسبةعمىمدل
حيثأظيرتبالتفصيؿما لأليتاـ، المقدمة األنشطة فيتنفيذ تكافرالعناصرفيمجاؿالخبرة

 يمي:
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 التعامؿمعالمستفيديف.مكافقةعاليةفيأفمقدميالخدمةيتمتعكفبأسمكبجيدفي .أ
كاإلشراؼ .ب تنفيذ عمى تساعدىـ التي الخدمة لدلمقدمي التدريباتكالتعميماتالكافية تكفر

 عمىتمؾاألنشطة.
 مكافقةجيدةمفقبؿالمبحكثيفعمىأفاألنشطةيتـتنفيذىابشكؿدكرمكمتجدد. .ت

بيفالمردكدالمتحقؽ0.05ذاتداللةإحصائيةعندمستكلمعنكيةأثربينتالدراسةأفىناؾ -4
،ممايدلؿعمىتكافراألنشطةالمقدمة،كىيجيدةجدانمفبرنامجكفالةاأليتاـكفاعميةإدارةتمؾ

 العناصرفيمجاؿالمردكدالمتحقؽمفالكفالة،حيثأظيرتبالتفصيؿمايمي:
آ .أ فيإيجاد تساىـ المقدمة المالية الكفالة فيأف كبيرة بدرجة لدلمكافقة فاؽمستقبمية

 اليتيـكشعكرهبالتفاؤؿ.
كماأفالدراسةدلمتعمىأفالكفالةالمقدمةلأليتاـتساىـفيتخفيؼالكثيرمفاألعباء .ب

 الحياتيةكاليكميةالممقاةعمىعاتؽكليأمرالطفؿاليتيـ.
تداعيات .ت التخفيؼمف عمى تعمؿ لأليتاـ المقدمة النفسي بالدعـ الخاصة فقداألنشطة

 المعيؿ.

 توصيات الدراسة: 6.3
يميجممةمفالتكصيات،متمنيان عمىالنتائجالتيتـالتكصؿإلييا،يقدـالباحثفيما بناءن
المكفكليفلدل لأليتاـ لالرتقاءبمستكلالخدماتالمقدمة بيا األخذ الطفكلة برنامجرعاية مفإدارة

النتائجفيىذاالمجاؿ،كالتكصياتىي:اإلغاثةاإلسالميةكصكالنلتحقيؽأفضؿ
يحسفمف -1 المتكازفبما األداء المقدمةكفؽبطاقة كضعمؤشراتألداءمخرجاتاألنشطة

 إدارةأنشطةاأليتاـ.
تعزيزكتحسيفاالستفادةمفإبداعاتالمكظفيفكالمتعامميفكالشركاءلتطكيرإدارةاألنشطة -2

 بطرؽإبداعية.
دارةإدراجتطكيرىيكميةب -3 رنامجرعايةالطفكلةضمفأكلكياتاإلدارةلالرتقاءبمستكلالعمؿكا 

 األنشطة.
العمؿعمىتكحيدالجيكدكسبؿالتعاكفالمشتركةبيفالمؤسساتالتيتعمؿفيذاتالمجاؿ -4

 كذلؾلتجنباالزدكاجيةفيكفالةاأليتاـ،مفخالؿإيجادقكاعدبياناتمشتركة.
تبادؿالخبراتفيماتعزيزالتعاكفكالتن -5 سيؽالمشترؾبيفالمؤسساتذاتالعالقةلالستفادة

 بينيا.
لتحقيؽ -6 لأليتاـكصكالن الخدماتالمقدمة فيطبيعة التنكعكالتجدد كمراعاة الجيكد مضاعفة

 أفضؿالنتائج.
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األيتاـ -7 كفالة كمدلأىمية ليـ كالخدماتالمقدمة إصدارنشراتبشكؿدكرمتتعمؽباأليتاـ
 بالنسبةلمفردكالمجتمعككؿ.

تنظيـكرشعمؿدكريةبيفالمؤسساتذاتالعالقةلتعزيزمبدأالشراكةكصقؿالخبراتفيما -8
 بينيـ.

العمؿعمىاالرتقاءدكمانبالكادرالبشرمالعامؿكصقؿمعارفيـكتقكيةاألداءلدييـمفخالؿ -9
 تبنيبرامجنكعيةجديدة.

رةبيفالكفالءكاأليتاـكذلؾلتقكيةاالتصاؿكالتكاصؿبيفاأليتاـتنظيـفعالياتدائمةكمستم -10
 ككفالئيـ.

إلدارة -11 إيصاليا المستفيديف يريد التي كالرسائؿ بالمقترحات خاص صندكؽ تخصيص
 البرنامج.

إطالؽمشاريعتنمكيةخاصةباأليتاـكأسرىـمثؿترميـالمسكف،تأثيثالمسكف،كتحسيف -12
 األيتاـ.الصحةلدل

انتياءالكفالةمثؿتكفيرفرصعمؿ،عمؿدكراتأنشطةعمؿ -13 فترة بعد خاصةباأليتاـ
 لمخريجيفمنيـإلكسابيـالمياراتالالزمةفيسكؽالعمؿ.

اإلسالمية -14 مفخالؿعمؿزياراتعمؿلدلمكاتباإلغاثة إكسابالعامميفآفاؽجديدة
 تشكيؿ في يساعد مما العالـ حكؿ برامجالشريكة عمىشكؿ ترجمتيا يمكف خبراتجديدة

 كأنشطةجديدة.

 دراسات مقترحة 6.4
 .ثارفقدالمعيؿكتداعياتوعمىاألطفاؿاأليتاـفيقطاعغزةاسبؿالحدمف -
 منظماتالمجتمعالمدنيفيخدمةاأليتاـفيقطاعغزة.برامجمدلأىميةدكر -
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 األخوة واألخوات الكرام،

!وتالسالم عميكم ورحمة هللا وبركا

 عبر العالم  اإلغاثة اإلسالميةالتي تقدميا  فاعمية إدارة األنشطة دراسةميدانيةلبحثبعنكاف:"الباحثبعمؿيقـك
الماجستيرفيالمكفولين لدييا في قطاع غزة " لأليتام إدارة،كذلؾلتقديموكمتطمبتكميميلمحصكؿعمىدرجة
لذانرجكمفحضرتكـالتفضؿبقراءةعباراتىذااالستبيافبعنايةكمراعاةغزة،–اإلسالميةمفالجامعةاألعماؿ

ممكنة)غيرمكافؽ(،(يعنيأقؿدرجة1أماـكؿعبارةكفؽماتركنومناسبان،حيثأفرقـ)10-1رقـالدقةبكضع
( فقطألغراضالبحث10كأفرقـ اإلستبانةستستخدـ أفىذه العمـ مع ، )مكافؽبشدة( ممكنة يعنيأعمىدرجة )
العممي.



 وتفضموا بقبول فائق اَلحترام والتقدير!



 الباحث/

 محمد أحمد غطاس
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 األنشطةبشكؿيحقؽالرضالممستفيديف.تتبعاإلغاثةاإلسالميةآليةلتكزيع5
 تديراإلغاثةاإلسالميةاألنشطةالمقدمةلأليتاـبطريقةمنظمة.6
تقدـاإلغاثةاإلسالميةأنشطتيااالغاثيةبشكؿيالمسجميعاالحتياجاتاليكميةكالحياتية7

 لميتيـ.


 كتقدميالميتيـبكفاءةكاحترافية.تراعيأنشطةبرنامجرعايةالطفكلةالتنكعفياالحتياجات8
يشعراليتيـبالرضاعفالخدماتالمقدمةممايساىـفيتعزيزكبناءشخصيتو.9
تكفرأنشطةبرنامجرعايةالطفكلةاالحتياجاتالطارئةلميتيـكأسرتوخاصةفيكقت10

 الحركبكالككارث.


المستمركالتجددفيطبيعةالبرامجكاألنشطةتراعيأنشطةبرنامجرعايةالطفكلةالتطكير11
 االغاثيةالمقدمةلأليتاـ.



يحرصبرنامجرعايةالطفكلةعمىالحصكؿعمىتغذيةراجعةمفقبؿالمستفيديفبما12
 يتعمؽبطبيعةاألنشطةاالغاثيةالمقدمةليـ.



الخدماتالمقدمةلجميعيحرصبرنامجرعايةالطفكلةعمىتحقيؽمبدأالعدالةفيتكزيع13
 المستفيديف.
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 ثانيًا: تقييم تحديد الفئة المستيدفة
ليتيـفيعيفاالعتبارعندتنفيذاألنشطة.اتأخذأنشطةبرنامجرعايةالطفكلةعمر14
أشعربأفاألنشطةالمقدمةلألطفاؿمالئمةليـمفحيثأعمارىـ.15
التدرجالعمرملميتيـ.تتناسباألنشطةالمقدمةمع16
تراعياألنشطةالفركؽالنكعيةبيفالمستفيديفعندتقديـالخدمة.17
تتناسباألنشطةالمقدمةمعقدراتكاستعداداتالمكفكليف.18
برنامجرعايةالطفكلةبتنفيذأنشطةتتالءـأكثرمعطبيعةعمره.19 يحتاجاليتيـإلىأفيقـك
المبالغالماليةالمخصصةلأليتاـطرديامعالتطكرفيالفئةالعمريةلميتيـ.تتناسب20
تتناسبأنشطةالدعـالنفسيمععمراليتيـكظركفو.21
تتماشياألنشطةالمقدمةمعالمستكلالتعميميلممكفكليفكظركؼالبيئة.22
لميتيـ.تأخذاألنشطةالمقدمةفياالعتبارالظركؼالنفسية23
ييتـبرنامجرعايةالطفكلةفيإيجادفرزدقيؽلجميعمستكياتالمكفكليففيشتى24

الجكانب.


ييتـبرنامجرعايةالطفكلةفيإشراؾالفئاتالعمريةالمختمفةفيتحديدالحاجاتكاألنشطة25
التيتناسبيـ.



 ثالثًا: تقييم الخبرة في تنفيذ أنشطة األيتام
الخدمةالمقدمةمستكلالخبرةالذميتمتعبوالعاممكففيبرنامجرعايةالطفكلة.تعكس26
 تمبياألنشطةالمصممةاحتياجاتالمكفكليفالمتجددة.27
يتـتنفيذالبرامجبميارةكاحترافيةعالية.28
أشعربالتطكرالمستمرفيطبيعةاألنشطةالمقدمةلأليتاـ.29
رعايةالطفكلةإلىإحداثتغييرنكعيفيطبيعةاألنشطةالمقدمةلأليتاـ.يحتاجبرنامج30
يمتمؾمقدمكالخدمةأسمكباجيدافيالتعامؿمعالمستفيديف.31
يتمتعمزكدكالخدمةبقدراتعاليةعمىتقديـحمكؿعمميةكمرضيةلممشكالتالتيتكاجو32

المكفكليف.


الطفكلةمفآراءكمقترحاتالمكفكليففيتحسيفجكدةالخدمة.يستفيدبرنامجرعاية33
تنفذالبرامجكاألنشطةالخاصةباليتيـبشكؿدكرمكمتجدد.34
أشعربأفالعامميفيتمقكفتعميماتكافيةلتنفيذالبرامجكاألنشطةبشكؿجيد.35
كافيةلتنفيذىا.جكدةالبرامجكاألنشطةالمقدمةتعكستمقيالعامميفتدريبات36

 رابعًا: تقييم المردود المتحقق من كفالة اليتيم
تحقؽالكفالةالحداألدنىمفالحاجاتالحياتيةلميتيـ.37
تحقؽالكفالةالمقدمةلميتيـالشعكربالمساكاةمعغيرهمفاألطفاؿ.38
البيئةالمحيطة.تحقؽالكفالةالمقدمةالتمكيفاالجتماعيلميتيـكتفاعمومع39
تحقؽالكفالةالمقدمةاعتماداليتيـعمىنفسوكزيادةثقتوفيذاتو.40
تحافظالكفالةالمقدمةعمىالمستكلالتعميميلميتيـالمكفكؿكتعمؿعمىرفعمستكل41
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تحصيموالدراسي.
عمىاليتيـ.تساىـبرامجالدعـالنفسيالمقدمةفيالتخفيؼمفتداعياتفقدالمعيؿ42
يساىـالكشؼالطبيلميتيـفياستمرارلياقتوالصحيةكخمكهمفاألمراض.43
تساىـالبرامجالترفيييةالمقدمةفيتحسيفالكضعالنفسيلميتيـ.44
تعززاألنشطةالمقدمةمبدأالدكراالجتماعيلميتيـكشعكرهباالنتماءلممجتمعالذميعيش45

فيو.


تساىـالكفالةفيتخفيؼالكثيرمفاألعباءالحياتيةكاليكميةالممقاةعمىعاتؽكليأمر46
الطفؿاليتيـ.



تساىـالكفالةكاألنشطةالمقدمةعمىإيجادآفاؽمستقبميةلميتيـكشعكرهبالتفاؤؿ.47
 

الباحث/         

 محمد أحمد غطاس
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 3ممحق رقم 
غزة  -: "مكتب اإلغاثة اإلسالمية ماإلغاثة اإلسالمية في كفالة اليتيسياسة وشروط ومعايير 

 (. سياسة اإلغاثة اإلسالمية في كفالة األيتام".2015)

 معايير الكفالة 2.6
 اإلسالمية(.  تعريف اليتيم )حسب التعريف المتعارف عميو في سياسة اإلغاثة 2.6.1

الطفؿدكفسفالثامنةعشرةمفالعمركفقدكالديوأكأبيوأكمفأباهىجرهمنذمدةالتقؿعف"ىك
يجبأفيككفاليتيـمكاطفداخؿالبمدحيث.أربعسنكاتبغضالنظرعفالجنسأكالديفأكالعرؽ"

الفمسطيت الالجئيف مثالن لمبرنامج متطمباتأخرل ىناؾ يكف لـ ما الكفالة، فييا لبنافككف في نييف
كاألردف،كالجئيالصكماؿفيكينيا،الخ.

 عتبارات المكان ا 2.6.2
حيثتككفاإلغاثةاإلسالميةقادرةستقرارأكثرفعاليةكأمانانتككفكفالةاليتيـفيأماكفاإل

عمىالقياـبأعماؿالتقييـكالمتابعةالفعالة.

 :عتبارعندما تصنف منطقة أنيا آمنة، يجب أن  تؤخذ العوامل التالية بعين اإل
 .مستكلالمعيشةفيالمنطقةعمىأفتككفالفئةالمستيدفةىيالفئةاألفقر .أ
 .إذاكانتالمنطقةبياالحداألدنىلمعددالمحتمؿمفالمستفيديفالمطمكبيف .ب
 الكفالةالمقترحةتتالءـمعالبرامجالمكجكدةأكالمحتممةالتيقدتخدـمجتمعأكبر.كانتإذا .ج

 العمر  2.6.3
 يخضع بند العمر لمشروط التالية:  

عامان .د عشر أربعة ىك الكفالة بدء عند أقصىعمر  أف التصرؼمترككةرغـ حرية إالأف
عامانجتماعيلمباحثاإل إنقاصو أك العمر فيزيادة الحرية التقاليدطبقانكاحدانفمو لمعاداتك

ليستفيدمفبرنامجالكفالةكسيسمحبمزيدمفالكقتلزيادةمناسبانالسائدة.ىذاسيمنحاليتيـكقتان
 كتقكيتيابيفاليتيـكالكافؿ.الركابط

باحثيفيختمؼمفشخصألخر،لذلؾكجكدسفيرلالباحثأفذلؾغيرمناسب،كذلؾألفتقديرال
بوجميعالباحثكفمفشأنوزيادةالشفافيةكالمكضكعيةفيىذاالمكضكع.  محددلمكفالةيمتـز

ألغىكافؿماكفالةالطفؿفمفيتـتطبيؽحدكدالعمرألفاليتيـسيتـتحكيؿكفالتولكافؿ .ق إذا
تتـبأقصىسرعةممكنةكتستمرحتىيبمغاليتيـآخر.فيىذهالحاالتفافتحكيؿكفالةاليتيـ

 سفالثامنةعشرأكالعمرالذميكصيبوالمكتبالميداني.
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،كلكفالكفالةيجبأفتبنىعمىعامان18حتىيصؿالتعريؼأفالطفؿيككفيتيمانأكضح .ك
عامانبستة18الحاجةكليسالعمر.يجبعمىالمكتبالميدانيمراجعةكضعاليتيـقبؿبمكغ

ستمرارمكافقةاليتيـلشركطكمعاييرالكفالةكماإذاكافيكدأفيكاصؿتعميموإأشيرلمتأكدمف
هاتلممكتبالشريؾكالذمبدكرهيكصؿىذأكيبدأبالتعميـالميني.يجبأفترسؿىذهالمعمكم

لميتيـالتي فيإنياءأكمكاصمةالكفالة.المراجعةتتـسنكيان المعمكماتلممانحليحددرغبتوإما
عامان.كيجبأفيتـالتركيزعمىتقدـاليتيـفيالتعميـككؿىذه18تتكاصؿكفالتولمابعد

عاـ24لذايمكفأفتتكاصؿكفالةاليتيـحتىيصؿالمعمكماتتككففيتقريرمكظؼاأليتاـ.
 حتىيعطىاليتيـفرصةإلنياءتعميموالعالي.

 ختباروسائل اإل 2.6.4
عمىعمىكؿمكتبميدانيتطكيرمجمكعةنقاطلتقييـعائمةاليتيـكيككفىذاالنظاـمبنيان

العكامؿالتالية:
الدخؿيشمؿأمنقكديتـالحصكؿعمييا)مثؿ،:تمنحاألكلكيةلذكمالدخؿالمحدكدالدخل .ك

الركاتب،معاشالتقاعد،نقكدالكفاالتاألخرل...الخ(،كعمىكؿمكتبكضعالحداألعمى
 تمنحالكفالة.عمىأساسولمدخؿكالذم

 :األكلكيةلمعائالتالكبيرةذاتاألطفاؿالصغار.حجم العائمة و عمر األطفال .ز
 .لمفيعيشكففيظركؼالفقرالمدقع:األكلكيةظروف المنزل .ح
 :األكلكيةلمفيعانكفمفمشاكؿصحية.الصحة .ط
كيتـتعديموبكاسطةالمكتببعدمكافقة،كفالة يتيم من بين ثالث أفراد حسب طمب الكافل .م

 المكتبالرئيسي.

 الشفافية  2.6.5
حجـالفسادمفخالؿتماشيانمعالرغبةفيالتركيزعمىالمناطؽالمحصكرةجغرافيانكتقميؿ

ختيارختيارالمشركطلأليتاـ،عمىالمكاتبالميدانيةأفتجعؿشركطاإلختياركاإلنحيازفياإلاإل
اإلسالمية.معركفةلدلالناسفيمناطؽاإلغاثة

جعؿشركطكفالةاليتيـمعركفةكمعمنةلمجميعمفقبؿاإلغاثةاإلسالميةأمرانميمانيرلالباحثأف
.يساىـفيتحقيؽمبدأالعدالةكالشفافيةلما

 التعميم  2.6.6
بالمدارسكيجبأف يمتحقكا  يجبأف المدرسة فيسف لمكفالة، المؤىميف إفكافاأليتاـ،

 عمى دليؿ ىناؾ الكصكإيككف في صعكبة ىناؾ كاف إذا بالكفالة. البدء قبؿ بالمدرسة ؿلتحاقيـ
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فيبعضجتماعيبالتكصيةبإشراؾاليتيـفيبرنامجتعميميبديؿ.لممدرسةحينياسيقكـالباحثاإل
ستثنائية،إذاكافكضعاألسرةصعبلمغايةلدرجةأنيـغيرقادريفعمىإرساؿأطفاليـالحاالتاإل

لممدرسة،يتـكفالةاألطفاؿشريطةأفترسؿاألسرةأطفاليالممدرسةبعدالكفالة.يككفمكظؼرعاية
سئكؿعفاستكماؿالطمباتكمسئكالعفتأكيدأفالطفؿيذىبلممدرسةبعدالكفالة.الطفكلةالم

 :األيتام التابعين لممؤسسات 2.6.7
المستطاععمىتيتـ عمىقدر األيتاـ كفالة كتشجع العائمة داخؿ باليتيـ اإلسالمية اإلغاثة

أفرادعائمتو، اليتيـمفقبؿأموأكأحد اإلغاثةاإلسالميةبكفالةاأليتاـكأساسأنويتـرعاية تقكـ
لـيكفىناؾمكافأفضؿ لفيتـالمكافقةعمىكفالةأيتاـداخؿبديؿلمطفؿ.كداخؿمؤسساتإذا

مؤسساتإالإذاكافقتالمؤسسةالمضيفةعمىسياسةاإلغاثةاإلسالميةلكفالةاليتيـ.

 :سموك اليتيم وولي أمره 2.6.8
ستعمالياأكلـتستخدـلصالحالطفؿفعمىإالكفالةتـإساءةإفكافىناؾشككؾأفنقكد

المكتبالميدانيأفيؤكدلكلياألمرأفالكفالةتصرؼلصالحالطفؿبصكرةمباشرة)مثؿاإلنفاؽ
أك كلىاألمريعتدمعمىالطفؿعاطفيا شؾالباحثأف إذا أما إلخ( عمىالمالبسكالطعاـ...

لؾ.ؿالخطكاتالممكنةليمنعذجسديافعميوأفيتخذك

 تفاقية اإلغاثة اإلسالمية إ 2.6.9
يتـتكقيعيتيـمؤىالنكفالةعند تفاقيةبيفاإلغاثةاإلسالميةككليأمراليتيـإلمكفالةحينيا

اإلسالميةفيكفالةاأليتاـكيكافؽعمييا،كيجبأفيكافؽشريطةأفيفيـكلياألمرسياسةاإلغاثة
 عمى خطيان األمر لإلغاثةإكلي إصدارات أم أك اإللكتركني المكقع عمى الطفؿ صكرة ستخداـ

كيجبأف تطمباألمر. إف اإلتشمؿاإلسالمية رقـ ممحؽ "أنظر التالية: النقاط الخاص4تفاقية
اإلغاثةاإلسالميةمعكليأمراليتيـ".بنمكذجإتفاقية

 تفاقية.اليدؼمفاإل -
 .كفحقكؽالمستفيد -
 التزاماتيـلإلغاثةاإلسالمية. -
 إجراءاتالكفالةمثؿالدفع،التقارير. -
يقاؼالكافؿلمكفالة. -  إجراءاتإلغاءالكفالةكا 
 عكاقبتبديدالماؿ. -
 عددمراتالزياراتالمنزلية. -
 جتماعيالمسئكؿ.التصاؿلمباحثاإلبياناتا -
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 بياناتاالتصاؿألمشخصذكعالقة)ليسمفطاقـقسـاأليتاـ(كآليةالشككل. -
 مشككل.بالنسبةلاإلسالميةإجراءاتاإلغاثةتمخيص -
 ستخداـصكرةالطفؿفيمنشكراتاإلغاثةاإلسالمية.إمكافقةكلياألمرعمى -
 يمكفأفتمغىالكفالةبسببأمظركؼغيرمتكقعة. -

 معايير إلغاء/ إيقاف الكفالة 2.6.10
:حاؿيتـإلغاءأكإيقافياالكفالةفي

مالحظة يتـإلغـــــاء: لذا المتعارؼعمييا الكفالة معايير يكافؽ يعد لـ اليتيـ أف يعني اليتيـ كفالة
فكافاليتيـالزاؿإيقـــافإلغاؤىافكران.أما الكفالةفيحدثفيحاؿتكقؼالكافؿعفدفعالكفالةكا 

مؤىاللمكفالة.فيىذهالحالة:يتـتأميفكفالةاليتيـلمدةثالثةأشيرحتىإيجادكافؿآخر.فيحاؿ
حتىآخر جديد كافؿ إيجاد األكلىعدـ األكلكية قائمة ضمف اليتيـ كضع يتـ أشير، الثالثة فترة

كفالة.كينبغيعمىالشركاءمعرفةأفآخرتاريخلفترةإيقاؼالكفالةىكثالثأشيرإضافيةمفلم
تكقفتالكفالةبعد يكـمفبدايةالشيرمثالأكقؼمكتباإلغاثةاإلسالمية15إيقاؼالكفالة.إذا

ذاقامت،2015أكتكبر1فإفتاريخنيايةالكفالةيككففي2012يكنيك15فمسطيففيأكبعد كا 
سبتمبر1يككفتاريخانتياءالكفالة2015يكنيك14اإلسالميةفمسطيفبإيقافيافيأكقبؿاإلغاثة
2015.
 لمدةالغياب بدكفسببممـز فيعنكانو اليتكاجد أكعندما لمدكلة اليتيـ فيحاؿمغادرة :

نتقاؿإثالثشيكرأكأكثر)بسببطردالمؤجرأكالمرض....إلخ(كاليمكف أكا  قتفاءأثره،
 أماكفعمؿاإلغاثةاإلسالمية.لمعيشخارجاليتيـ

 عندماتحدثزيادةأكيطرأتحسفعمىدخؿاألسرة،حيثيرتفعالمبمغإلىأكثرمفالدخل:
 جتماعي.الحدالذمكضعوالباحثاإل

 مسئكالنالزواج كيصبح اليتيـ يتزكج عندما كأصبح: حاالتتزكجتاألـ في أك زكجو مف
ال األطفاؿ كاف إذا أما الكفالة. إلغاء سيتـ حينيا الجديد، الزكج عمى يعتمدكف األطفاؿ

حينيا يجبأفيعتمدكفعمىزكجاألـ الكفالة، الباحثاإلجتماعيعمىستستمر يحصؿ
 دليؿماإذاكافاألطفاؿيعيشكفمعكلىأمرآخرغيراألـ.

 يجبالتبميغبكفاةاليتيـبسرعةمعالتحرمعفظركؼكفاتو:الزماف،كالمكافاة اليتيموف:
اليتيـالذممعأكثركالسبب،كؿىذايجبأفيكضحبالتفصيؿألفالكافؿيصبحمتعاطفان

 يكفموكيرغبفيمعرفةكؿمايمكفمعرفتوعنو.
 رفضاليتيـالذىابغاثةاإلسالميةمثالن:عندعدـتعاكفاألسرةكاليتيـمعاإلعدم التعاون

 لممدرسةيحؽحينيالإلغاثةاإلسالميةإلغاءالكفالة.



96 

 فإيقاف المانح لمكفالة :قدتتغيرظركؼالكافؿ،فيىذهالحالةيتـالبحثعفكافؿجديدكا 
 لـيحدثذلؾخالؿثالثشيكرستمغىالكفالة.كيعرضاليتيـمرةأخرللمكفالة.

:يجبأفينتبوالمستفيدكفإلىأفالكفالةقدتنتييفيأمكقتقبؿأفيبمغالطفؿمالحظة
سفالثامنةعشرةألممفاألسبابالسابقةأكلظركؼغيرمتكقعة.

 )الكافل(: حقوق المانح 2.6.11
المعمومات الشخصية 2.6.11.1 

المعمكماتالشخصيةحكؿاليتيـكتشمؿالمعمكماتالتاليةعفاأليتاـالذيفلكؿالمانحيفإستالـيحؽ
يكفمكنيـ:
 سـالعائمة.اسـاألكؿلميتيـكاأل 
 .)شير/سنة/  تاريخالميالد)يـك
 .الجنس 
 .مكافالسكف 
 .المدينةأكالمنطقةالتييسكفبيا 
 .حجـالعائمةكعددأفرادىا 
 التييتمقاىا.التطعيماتالصحةالعامةلميتيـكتشمؿكؿالتفاصيؿعف 
 .مستكلالتعميـكالصؼ 
 .اسـاألـ 
 .إسـكليأمراليتيـ)إفكافشخصانغيراألـ(،كصمةقرابتوباليتيـكسببعدـكجكداألـ 
 اسـاألب. 
 التاريخالذمماتفيواألبكسببكفاتو. 
 حالةالمنزؿ. 
 ممكيةاألرضمعإعطاءتفاصيؿقدرالمستطاعنكعالسكفك. 

 التقارير المنتظمة 2.6.11.2
 أف سنكيانيجب المتابعة تقرير المانحيف اإلسالميةيستمـ اإلغاثة مكقع خالؿ مف )يرسؿ

الخاصباأليتاـ(.
 صكرحديثةيجبأفتككفمختمفةكؿمرةكمتنكعةكتعكسالبيئةالحقيقيةالتييعيشفييا

 اليتيـ.
 .الحديثعماأنجزهاليتيـفيالسنةالماضيةمنذآخرمرةتمتفيياالزيارة 
 .طمكحاتاليتيـالمستقبمية
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 بالرغـ رسالة أك برسمة الكافؿ بتزكيد يقكمكا أف األيتاـ عمى ليسإجباريان، أنو إف-مف
ةالرسالةأكالرسـ.كتعتبررسالةكلياألمرمقبكلةكبديؿفيحاؿعدـمقدرةاليتيـعمىكتاب-أمكف

فيالرسالةحتىاليتـإرباؾالكافؿ.كلكفيجبأفيككفذلؾكاضحان

فيالكقت الكافؿكتسمـ بمغة أك المتفؽعمييا بالمغة كالرسائؿ التقارير يجبأفتكتبكؿ
ترفؽمعي عندإرسالياألممفمكاتبالتمكيؿكما االمحدد،كيجبأفيتـترتيبالتقاريرتسمسميا

قائمةبالتقاريرالمرسمةكيجبأفالتحتكمالرسائؿالمرسمةلمكافؿعمىعنكافاليتيـ،رقـالياتؼ،
تصاؿ.إالبريدااللكتركنيكأمبيانات

 تصال ما بين المانح واليتيماإل  2.6.11.3
باإل اإلسالمية اإلغاثة أكتسمح باليتيـ يتصؿ أف الكافؿ يحاكؿ ال أساسأف عمى تصاؿ

تصاؿالشخصيبدكفسابؽإذفبريدااللكتركنيأكالفاكسأكاإلبكاسطةالتميفكفأكالبعائمتوسكاءن
تصاالتبيفالكافؿكاليتيـيجبأفتتـتحتإشراؼمكظفيبرنامج.كؿاإلاإلسالميةمفاإلغاثة

رعايةالطفكلة.

أكاثةاإلسالميةلمكفالءزيارةاأليتاـفيمنازليـ،بؿيتـإحضاراليتيـلمكتباإلغاليحؽ
تصاؿبيفاليتيـكالكافؿتحتإشراؼاإلغاثةاإلسالميةفيجميعاألكقات،مكتبالشريؾكيككفاإل

كذلؾحفاظانعمىمصمحةاليتيـمفالتعرضلإلبتزازأكاإلستغالؿ.الكشؼعفعنكافاليتيـألم
اإلسالمية اإلغاثة مكظؼ قبؿ مف يؤيعتبركافؿ كقد جسيـ سمكؾ سكء إلى المكظؼفصؿدم

المعني.
يرلالباحثأفذلؾمفشأنوتكفيرالحمايةكاألمفلألطفاؿاأليتاـكأسرىـمفحدكثأية

 األقتصادية. أسرتو كأكضاع لظركؼاليتيـ إستغالؿ أك قبؿإإساءة مف اإلجراءاتالمتخذة ىذه ف
يخصاإلتصاؿكالتكاصؿبيفالكافؿكاليت فيما اإلسالمية سميمةكتحافظعمىاليتيـاإلغاثة أنيا يـ

كتحميو.

 الزيارات الميدانية  2.6.11.4
المانحقديزكراليتيـعمىحسابوالخاصعمىشرطأفيحصؿعمىإذفخطيمفاإلغاثة

في،اإلسالمية الطفكلة مفقبؿمكظؼرعاية اإلشراؼعمييا فيجبأفيتـ السماحبالزيارة تـ إذا
الدكلةالمضيفة.المانحالذميزكراليتيـاليزكرمنزؿاليتيـبؿيقابموفيالمكتبالميداني.كفيحاؿ

عمىالمانحىناؾسفرلميتيـحتىيحضرإلىاإلغاثةاإلسالمية)معإمكانيةإقامةفيكقتمتأخر(،
يطمعالكافؿعمى الحالةعمىالمكتبالميدانيأف فيىذه المعني. التكاليؼلمكتباإلغاثة دفع

الكقتكالتكاليؼمسبقان.



98 

 اليدايا 2.6.11.5
المالية اليدايا ترسؿ التشجيععمىذلؾ. مفعدـ بالرغـ بإرادتو ىدايا إرساؿ لمكافؿ يسمح

ليداياعمىبرنامجاأليتاـعمىالصفحةااللكتركنية.كيجبلممكتبالشريؾكالذمبدكرهعميوتحميؿا
في كذلؾ لميكرك المبالغ تحكيؿ الشركاء عمى لذا باليكرك، المرسمة المبالغ حكؿ معمكمات إضافة
المناطؽالتيالتتعامؿمعاليكرك.كيمكفإضافةمعمكماتحكؿمجاالتإستخداـاليديةلممكاتب

كلتكفير مباشرة. خالؿالميدانية الميداني لممكتب إضافية مبالغ أية تحكيؿ يتـ كالتكمفة، الكقت
التحكيالتالربعيةفيحينو.

عمى الحالة ىذه كفي ىناؾظركؼاستثنائية، يكف لـ ما مخصصليدايا تحكيؿ يتـ لف
إيضاح المانحالشريؾ كيرسميا المانح حساب عمى ترسؿ عينية ىدايا أم الغرض. التبريراتليذا

.وسـاليتيـالمكفكؿكرقمإمباشرةلممكتبالميدانيمكضحانفيو

قديككفىناؾحاالتيرسؿفيياالمانحىدايالميتيـالتتناسبمعالمنطقةالتييعيشبيا.
 يتعمؽعادة اليستخدمياالكيربائيةبالمنتكجاتىذا قد تكصيالتأك تحتاجلتحكيالتأك التيقد

يئةاليتيـقبؿيتأكدالمانحمفمالئمةاليديةلبيجبأف،اليتيـألفمنزلوليسفيوقكةكيربائيةمناسبة
يككفذلؾبعدمحاكرةالمكتبالميدانيكمكافقتيـعمىاليديةعندالضركرةلمدلإرسالياكيفضؿأف

.لبيئةالطفؿةالمرادإرساليامالئمةاليدي

 حقوق اليتيم 2.6.12
حمايةالطفؿكحقكقواألساسيةتنطبؽعمىكؿاألطفاؿتحتسفالثامنةعشر،بغضالنظرعف

برنامجكفالةككفالطفؿيتيـأكال،كبغضالنظرعفالجنسأكالعرؽأكالديفأكالعجزالجسدم.
يزكداليتيـبمستكلالمعيشةالمناسببالتركيزعمىالجكانبلدلاإلغاثةاإلسالميةيحاكؿأفاأليتاـ
التالية:
 الطعاـكالشراب. 
 الرعايةالصحيةاألكلية. 
 المالبسالمناسبةلمطقس. 
 التعميـاألساسي. 
 المأكل. 

 حسابات بنكية 2.6.12.1
تحكيؿمبمغ ليتـ لكؿاأليتاـ. لفتححساباتبنكية أفتسعىجاىدة عمىالمكاتبالميدانية
الكفالةلكلياألمربشكؿربعيحسبإيصاؿتحكيؿالمبالغلمربعالمحددمفمكتباإلغاثةاإلسالمية
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المبالغ لأليتاـعمىالمسئكؿالمالي. المبالغالمالية كتقعمسؤكليةدفع التيتدفعلكليعبرالعالـ.
شخصيفعمىاألقؿ)مكظؼماليكمكظؼ يقدميا يجبأف أكلممثؿعفاليتيـ األمرشخصيان

رعايةطفكلة(.يجبأفتكزعنقكدالكفالةبحذرقدرالمستطاعكاليتـالتكزيعفيالمناطؽالعامة.

 زيارات منزلية 2.6.12.2
المكفكل عائالتاأليتاـ زيارة الطفكلة فيالسنةعمىاألقؿيجبعمىمكظؼرعاية يفمرة

معاأليتاـ فيحاؿكافلدلالمكتبالميدانياتصاؿمنتظـ قدراإلمكاف. كالمتابعة بيدؼالتقييـ
فزيارةكاحدةفيالسنةتكفي.أمزياراتميدانيةجتماعيةؿعفطريؽالمكتبأكالتجمعاتاإلكاألرام

مفخالؿأيقكنة"سجؿالزيارات"فيتقريراليتيـ،"يكجدذلؾ3يجبأفتسجؿعمىبرنامجاليتيـ
عمىمكقعاإلغاثةاإلسالميةالخاصبكفالةاأليتاـ.

يككف  أف يجبعمىالسجؿ الزيارات. تحتفظبسجؿ أف مكقعيجبعمىعائالتاأليتاـ
سكاءكافالزائر)باحث أكشريؾمفمكتباإلغاثةاإلسالميةعبرإكعميوتاريخالزيارة جتماعي،

العالـ(معبيافاألسبابالكاضحةألمزيارةمسجمة.


 دعم العائمة 2.6.13
أنيـمتساككففي كؿاألخكة إنومفالضركرمعمىاألـأفتحافظعمىبيئةيشعرفييا

نقساـكالغيرةبيفالحبكالرعاية.فبالمقابؿ،التركيزعمىطفؿكاحدكتقديـرعايةمنفردةلو،يسبباإل
مثؿىذاالدعـ.أفراداألسرة.يجبعمىشركاءاإلغاثةاإلسالميةكالمكاتبالميدانيةأالتشجعكتنفذ

تنفيذ أك حقائبمدرسية، تكزيع الفحصالطبي، كتنفيذمشاريع إعداد عند المكاتبالميدانية، كعمى
يجبإلغاءىذا ممكنان، كلكلـيكفىذا األسرة. الخدمةلكؿأفراد تقديـ نشاطاتالمنيجية،أفيتـ

مثؿمعجكفأسناف،أكطاكلةمفذلؾ،يجبأفتقدـالمساعدةعمىشكؿخدمةعامةالدعـ.بدالن
.يستفيدمنياجميعأفراداألسرةةيدراس

األسر أفراد لجميع الخدمة تقديـ أف الباحث النفسيةيرل األكضاع تحسيف شأنو مف ،ة
عمىحدانسكاءمف لجميعأفراداألسرة كالمعيشيةكاإلجتماعيةلألسرةفضالنعفأفتقديـالمساعدة

داخؿأفراداألسرة.كالرضىساكاةشأنوتحقيؽالشعكربالم

 تجنب التحيز 2.6.14
ككفظركؼمعيشتياأقؿمفيخدـبرنامجكفالةاليتيـأطفاؿأيتاـمفاألسرالميمشةكالتيت

لمعيشةعائالتاأليتاـلدرجةفيمجتمعيـقبؿالكفالة.يجبأفيتجنبالبرنامجرفعمستكالمتكسط
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.يجبأفيتـالتحكـالمجتمعتصبحأعمىمفغيرىـفيالمجتمعبمايكلدالغيرةكاالستياءمفقبؿأف
فيالمساعدةالمقدمةحتىتصؿاألسرةلمستكلالمعيشةالمتكسطفيالمجتمع.

مع-ميدانيالالمكتب  2.6.15 مقارنة لألسرة الظركؼالمعيشية تقيـ أف المكاتبالميدانية عمى
عمىالمكاتبالمجتمع لذا العائالتالتيتككففيظركؼأفضؿمفغيرىا. كتتجنبكفالة ككؿ،

عفبقية كثيران األيتاـ اليحسفكضع أسراأليتاـ كيدعـ أفتضمفأفأممشركعتنفذه الميدانية
المجتمع.
بإطالع-الشركاء 2.6.16 الشركاء يقكـ أف فيينبغي الكبيرة النقدية اليدايا أثر عمى المانحيف

تحسيفظركؼالمعيشة.مثالن:حيثاليجبأفيتكقعالشركاءبأفيقكـالمكتبالميدانيببناءمنزؿ
ستياءإ)أكتجديدمنزؿقائـ(بحيثاليككفمساكلماىكمكجكدفيالمجتمع.ألفذلؾسكؼيسبب

المحيطكيضععائمةاليتيـفيخطر.

 حماية األطفال األيتام: 2.6.17
الناساألكثرفقرانفيالمجتمعىـأكثرضحايااالستغالؿ.يككفاألطفاؿخصكصانعرضة

ك تنضكمعمىظركؼعمؿخطيرة، كالتيقد الرخيصة، أظيرتا لمعمالة كقد بعضعتداءجنسي.
يعتدكفعمىالنسااإل ءكاألطفاؿجنسياندعاءاتأفالعامميففيمجاؿالمساعداتفيغربأفريقيا

طالعبسياسةإضيككفالمانحيفعمىمايةشاممةلمطفكلة.لذا،يجبأفكىكمايكضحالحاجةلح
اإلغاثةاإلسالميةالخاصةبحمايةالطفكلةعندمايطمبكفأيةمعمكماتلمكفالة.

مفاإلستحاكؿاإلغاث األيتاـ اإلسالميةحماية أمعمؿاإلستغالؿة قدقتصادمكمفأداء
نفسيعمىالطفؿ معنكمأك يسببأمضررمادم، األطفاؿأك يؤثرعمىتعميـ يككفخطرأك

عمى كاإلنمكأكيؤثر األخالقي كخصكصيةالطفؿ أمف بحماية ممتزمة اإلسالمية اإلغاثة جتماعي.
ككرامةكؿاأليتاـفيأسرىـ.

األيتاـ:يجبأخذاألمكرالتاليةبعيفاالعتباربخصكصالعمؿمع
 عتداءإاألكقاتمفأمجميعمفكاجبمكظفيرعايةالطفكلةحمايةاأليتاـتحتإشرافيـفي

 حالة أم عاطفي. أك أفعإجسدم يجب فييا مشككؾ أك معركؼ عنياتداء التبميغ يتـ
 لمسمطاتالمعنيةفكران.

 السمطات الخطربمساعدة مفىذا حمايتيـ األطفاؿالمعرضيفلخطركشيؾيجبأفيتـ
 المعنية.

 تصاؿباليتيـأكبعائمتوبأمالةشريطةأفاليحاكؿالكافؿاإلاإلغاثةاإلسالميةتسمحبالكف
 اإلسالمية.اإلغاثةقبؿحاؿمفاألحكاؿمفدكفتفكيضخاصمف
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 المراسالتفيأمكقتعبرمكاتبجمعالتبرعاتكالمكاتباليتيـكقدتتبادؿالجيةالمانحة
ذاتالصمة كيجبالميدانية لضمافاالمتثاؿ، البريديةكفحصيا مراقبةجميعالمكاد أفتتـ

 اإلسالمية.لسياسةاإلغاثة
 مفأفيمكف خطية مكافقة عمى حصكلو شريطة الخاصة نفقتو عمى اليتيـ المانح يزكر

اإلغاثةاإلسالميةكالتيبدكرىايجبأفتطمباإلذفمفكلياألمركمكافقةخطيةبالزيارة.
الدكلة. كقتداخؿ فيكؿ الطفكلة الزياراتتحتإشراؼمكظفيرعاية تككف  يجبأف

 األقؿ عمى يككف أف م2)يجب بدكفمف الزيارات دكلة(. كؿ في الطفكلة رعاية كظفي
المكافقةلفتتـ.كلفيتـالسماحلممانحالذىابلميتيـأكعائمتوكلفيحصؿعمىمساعدةمف

 المكتبمفدكفالحصكؿعمىاإلذف.
 .يجبأفتطمباإلغاثةاإلسالميةمفالمانحفحصالخمفيةالجنائية 
 ميةبنشرعنكافأكىاتؼأكبريدالكتركنيألممفاألطفاؿأكيجبأالتقكـاإلغاثةاإلسال

 أسرىـ.
 اإلغاثةاإلسالميةبإخفاءعنكافك  ليتيـحتىيتـمعرفةالكافؿ.اسـعائمةا يجبأفتقـك
 تستخدـ اإللكتركنية الصفحة عمى األيتاـ برنامج عمى المحممة األخرل كالبيانات الصكر

دىـبمعمكماتلياعالقةببرنامجرعايةالطفكلة.اليمكفلغرضجمبمانحيفجدد،كتزكي
عمىالصفحة عمىبرنامجاأليتاـ نسخأكتحميؿأكتكرارأممعمكماتأكصكرمحممة

 اإللكتركنيةمفدكفالحصكؿعمىإذفاإلغاثةاإلسالمية.
 ؤىـنسخةيجبتكعيةاأليتاـكأكلياءأمكرىـحكؿحقيـفيالحمايةمفالعنؼ.كيجبإعطا

يجب كما اإلسالمية. اإلغاثة في بيا المعمكؿ الطفكلة حماية كسياسة اليتيـ حقكؽ عف
 حدكث حاؿ في اإلتصاؿ بمكظفي عمىإتعريفيـ تؤثر قد شككل أم أك تخكيؼ، عتداء،

 رخائيـكأمنيـ.

ـ،يرلالباحثأفاإلغاثةتتبعسياسةمفصمةكشركطمحكمةفيمايخصحمايةاألطفاؿاأليتا
حيثقديعتقدالبعضأفذلؾمغاالةمفقبؿاإلغاثةاإلسالمية،كلكفذلؾمفشأنوتعزيزالثقة
يتعمؽبحمايةأبنائيـاأليتاـمفأيةسكءمعاممةأك أسراأليتاـلإلغاثةاإلسالميةفيما التييكلييا

 ضطيادقديقععمييـمفقبؿالمانحيفأكالكفالء.إستغالؿأكإ

 مع األرامل واأليتامالعمل  2.6.18
البرامجىـاألرامؿكاأليتاـ.كيعتبركؿمفاألرامؿكاأليتاـاألكثرعرضةمفالمستفيدكفاألساسيكف

 عتداءكالترىيب.كيجبأفيخضعكؿالمكظفيفالعامميفمعيـلمكشؼكالذميشمؿ:لخطراإل
 .فحصالخمفيةالجنائية 
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 .فحصالتكافؽ 
 سابقةشياداتمعرفيفمفمؤسسات. 
 خبرةمسبقةذاتصمةفيرعايةاألطفاؿأكالتنمية. 
 الديكفككشؼالذمةالمالية. 

فيحاؿعدـتكفرأممفالشركطالمذككرةأعالهفيالمكظؼالمرادتكظيفوفمفيتـتعيينو
 اإلسالمية.فياإلغاثة

فتعييفمكظفةأنثىفيبرنامجإثةاإلسالميةكمناطؽعممياتيا،فبسببطبيعةعمؿاإلغا
حتياجاتيـإرعايةالطفكلةأفضؿفيالعمؿمعاأليتاـكاألرامؿكذلؾألنيـقادريفعمىالتعبيرعف

كمخاكفيـمفدكفالشعكرباإلحراجأكالخكؼ.يجبأفاليجمسمكظؼاأليتاـكحدهمعاألطفاؿ
منازليـبغرضالتقييـ.كتطبؽنفسالشركطالذيفليسلوتعامؿمعيـ،حتىعندزيارةاأليتاـفي

عمىالمتطكعيف.

 الشكاوى 2.6.19
 عتداء،يجبمالحظةالتالي:فيحاؿالحكادثكأيةشكاكلعفاإل

الطفكلة. حماية قانكف بمكجب الشككل تسجيؿ يجب المعايير، لمكظؼ الشككل حاؿ في
شككل أم في التحقيؽ عف الشخصالمسئكؿ ىك اإلىماؿمكظؼالمعايير الترىيب، ،حكلحدكث

أكأمشككلتقدميااألرامؿكاأليتاـ،كعندالضركرةإبالغالمديراإلقميميأكمسئكؿحمايةزالتميي
الطفكلةفيالمؤسسةكالسمطاتذاتالعالقة.أمشككلغيرمدعمةباألدلةالينتجعنياأمعقكبة

 شريطةأفتككففيمصمحةالطفؿكالتحمؿنكاياخبيثةمفالطرؼالثالث.
 تتخذكافةاإلجراءاتالقانكنيةأف،يحؽلإلغاثةاإلسالميةلشككلمزكرةأكضارةإذثبتأفا

 تتخذ أف ليا يحؽ كما المدعي، المدعيضد كاف لك فكرية تؤدمإلقالة إجراءاتتأديبية
 .مكظفانلدلاإلغاثةاإلسالمية

 تحكيؿ يتـ  يجبأف ك ضده، التحقيؽفياالدعاءاتالمكجو اليحؽألمشخصمتيـ
أك المؤسسة، لمدير اإلسالمية اإلغاثة مكظفي مف مكظؼ أم ضد المكجية االدعاءات

 مسئكؿحمايةالطفكلةكمكتباإلغاثةاإلسالميةعبرالعالـ.
 .يجبتسجيؿكافةالحكادث 
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 تعيين موظفو األيتام/ رعاية الطفولة 2.6.20
 اإلغاثة لدل األطفاؿ كحقكؽ بكاجبات الطفكلة رعاية مكظفي كافة تعريؼ يتـ أف يجب

تفاقيةاألمـالمتحدةحكؿحقكؽالطفؿكتطبيؽىذهالحقكؽا اإلسالمية،كسياساتالحماية،ك
 إفأمكف.

 مكظفك كافة اإليتحدث الطفكلة التقاريررعاية تحضير عمييـ أف حيث بطالقة نجميزية
يصاليا  لمكتباإلغاثةاإلسالميةعبرالعالـ.كا 

 يجبأفيتـالرجكعإلىمكتباإلغاثةاإلسالميةعبرالعالـقبؿتعييفالمرشحيفالمحتمميف
لمعمؿببرنامجرعايةالطفكلةكرؤساءاألقساـ،)أمالمدراء،المنسقيفأكمسئكلياأليتاـ،كىذا

الذمسيرأسبرنامجاأليتاـكرعايةالطفكلة،باستثناءالمرشح،يتكقؼعمىالمكتبالميداني(
مكظفيف أم تعييف عند العالـ عبر اإلسالمية اإلغاثة مكتب إلى الرجكع بالضركرة كليس

 آخريف.
 .يجبأفيتـتدريبمكظفيالبرنامجبحيثيصمكفلمستكلمناسب 

 العمل مع المؤسسات/الشركاء  2.6.21
اإلسالميةيجبمفاإلغاثةالحصكؿعمىتمكيؿالمؤسساتكالشركاءالراغبةفيالعمؿك/أك

اإلغاثة بسياسة االلتزاـ عمى تكافؽ  اإلسالميةأف اإلغاثة في بيا المعمكؿ السياسات اإلسالمية.
 ييليستقابمةلمتفاكض.فتحاكؿأفتحقؽالحداألدنىلذا

 واجبات الشركاء 2.6.22
 رفاقيامعالمستنداتيعبءيجبأف الشركاءنمكذجتقييـالشراكةمعاإلغاثةاإلسالميةكا 

لدلمكتباإلغاثة التدقيؽ فريؽ مف لمشراكة نمكذج آخر عمى الحصكؿ يمكف المطمكبة.
اإلسالميةعبرالعالـ.

 يجبأفيكافؽالشركاءعمىإصدارتقاريربالنمكذجالمعمكؿبولدلاإلغاثةاإلسالميةكذلؾ
 حسبطمباإلغاثةاإلسالميةأكأممفالمانحيف.

 .يجبأفيقدـالشركاءحساباتمدققةسنكيان 
 الشركاءبحمايةالطفكلةكيجبأفيككفلدييـ  جراءاتبيذاالخصكص.إيجبأفيمتـز
 .يجبأفيككفلدلالشركاءمكظفيفمؤىميفقادريفعمىالعمؿبشكؿفعاؿ 

 واجبات دار األيتام  2.6.23
 يجبأفتمتثؿداراأليتاـلسياسةاإلغاثةاإلسالميةكأفيككفلديياالحداألدنىمنمكظفي

أيتاـ،كأخصائي10رعايةالطفكلة.يجبأفيككفىناؾمشرؼكاحدكمدرسمنزليلكؿ
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يتيـكمحاسبفيكؿدارأيتاـكاثنيف50يتيـكطبيبيعمؿبدكاـجزئيلكؿ30نفسيلكؿ
فة.مفعماؿالنظا

 .يجبأفيتمقىاأليتاـثالثكجباتعمىاألقؿمتكازنةكمغذيةيكميانكفيأكقاتمعقكلة
 كفراش يجبأفيككفلدلاأليتاـمساحةكافيةخالؿفتراتالترفيوكفترةحدأدنىكافيةلمنـك

. مقبكؿلمنـك
 كاأل كالصحة النظافة معايير مف األدنى الحد عمى األيتاـ يحافظ أف باإلضافةيجب ماف

لمرافؽالغسيؿكالنظافةالشخصيةلعددمفاأليتاـكاإلشراؼعمييا.
 .يجبأفيزكداأليتاـبمالبسمالئمةلممناخكالظركؼ
 .يجبأفيمتحؽاأليتاـفيسفالدراسةبالمدرسةباإلضافةإلىتمقييـالتعميـالمناسب
 داخؿالمؤسسة.تضعممثالنعنياأففيحاؿالضركرة،يحؽلإلغاثة
 لإلغاثة كيجبحينيايحؽ مسبؽ، إنذار أمكقتكبدكف بالتفتيشفي تقكـ أف اإلسالمية

كمنحو كالتدقيؽ بغرضالمراقبة األيتاـ كؿ لمقابمة الطفكلة رعاية لمكظؼ الفرصة إعطاء
لإلغاثة كيحؽ كما كقتيتطمبذلؾ. أم كفي الالزمة تسحبأفاإلسالميةالخصكصية

 التمكيؿفيأمكقتفيحاؿ:
 لتزاـبسياسةالمؤسسةعدـاإل. 
 لتزاـبمعاييرالحداألدنىعدـاإل. 

 ميام ومسئوليات المكتب الميداني  2.6.24
 بالرغـمفأفالمشرؼالمباشرعفمكظفيبرنامجرعايةالطفكلة،كمنسؽالبرنامجكمدير

البرنامجىكالمديراإلقميمي،يجبأفيككفىناؾاتصاؿمباشرلمتبميغبيفمكتباإلغاثة
اإلسالميةعبرالعالـكمكظفيكمنسؽكمديربرنامجرعايةالطفكلة.

 يمخزكفمفالطمباتلكفالةيتيـبحيثيتمكفمفإرساؿيجبأفيككفلدلالمكتبالميدان
طمبانفياألسبكع.30حتى

 يجبأفيككفالمكتبالميدانيقادرعمىحفظنسخةمفكؿطمبيرسمولمكتباإلغاثة
اإلسالميةعبرالعالـ،كيفضؿأفيككفمرفقانبصكرإضافية.

 .يجباإلبالغعفأمتغييراتعمىحالةاليتيـأكإلغاءالكفالةفيالحاؿ
 .يجبكتابةأكعمؿدراسةحالةكؿأربعأشيرعمىاألقؿليتيميفمختمفيف 
 األيتاـ لمقترحاتدعـ المتكاصؿ التطكير عف مسئكؿ الطفكلة كرعاية األيتاـ برنامج مدير

ميةكالتمكيؿالمؤسسيبالتعاكفمعالمكاتباإلقميميةكرعايةالطفكلةلشركاءاإلغاثةاإلسال
 كبرنامجاأليتاـكرعايةالطفكلةلدلمكتباإلغاثةاإلسالميةعبرالعالـ.
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 مسئوليات الشركاء 2.6.25
 فيحاؿأبدلالممكؿإ لمكفالة األيتاـ بياناتالكفاالتعمىاالنترنتلتحديد قاعدة ستخداـ

لتزاموبالكفالة.إ
 مكتباإلغاثةاإلسالميةعبرالعالـفكرالقياـبإلغاءالكفالةمعإعطاءفترةالالقياـبإبالغ

شيكركذلؾلمنحالكقتالمناسبإليجادمانحبديؿكسيتـإدخاؿذلؾعمىالنظاـ3تقؿعف
.الذميعمؿمباشرةعمىاالنترنت

 مانحيفيتناسبمعمالأليتاـمفطرؼالالقياـبفحصكالتأكدمفأفالبريدالذميتـإرسالو
اإلسالمية.تقتضيوسياسةاإلغاثة

 مبكران ككذلؾالمكاتبالميدانية العالـ عبر اإلسالمية بإبالغمكتباإلغاثة أيةالقياـ حكؿ
يكما(.15زياراتمخططليامفقبؿالمانحلمميداف)خالؿفترةالتقؿعف

 لماتتضمنو.ايةالطفكلةكالسيركفقانالتأكدبأفالكفالءكالمانحيفعمىعمـبسياسةحم
 القياـبإبالغاإلغاثةاإلسالميةعبرالعالـبأيةتقاريرناقصةأكغيرمرضيةبالنسبةلممانح

 فيمايتعمؽببرنامجكفالةاأليتاـ.
 التنسيؽمعمكتباإلغاثةاإلسالميةعبرالعالـفيمايتعمؽبحمالتالتسكيؽلمشاريعخاصة

.كرعايةالطفكلةباأليتاـ
 .إرساؿطمباتصرؼمبالغإضافيةفيبدايةكؿربع،مثاؿىدايا،دعـطبيلأليتاـ
 يخصاإلالتكاصؿمعمكتباإلغاثة الميدانيفيما أفيككفاإلسالمية لبرنامجستفسارات،

لمكتب خاصة نسخة عمؿ مع الخ. أيتاـ... بتقارير ذلؾطمباتتتعمؽ مثاؿ اليتيـ، كفالة
العالـ عبر اإلسالمية أم-اإلغاثة أك عامة قضايا كجكد حاؿ كفي باليتيـ. العناية قسـ

 شكاكليجبإبالغيالمكتباإلغاثةاإلسالميةعبرالعالـ.

 العالمر ة عبمسئوليات اإلغاثة اإلسالمي 2.6.26
 بالكفال الطمباتالخاصة بإرساؿ أفالقياـ الكقتالمخصصلذلؾكيفضؿ في ذلؾة يككف

 كقت21خالؿ مف تحكيؿإيكـ بعمؿ اإلسالمية مكتباإلغاثة سيقكـ الطمبفيما ستالـ
المبالغبالعممةالمحمية.

 بإرساؿالمعمكماتالتيتخصكافةمشاريعاأليتاـعندالتقدـبطمبذلؾ،يجبالقياـلتزاـاإل
الخارجية.خالؿاإليقكنةبذلؾكتحميؿكافةالمعمكماتمف

 .القياـبتسميـالمانحيفتقاريرمتابعةكمفصمة 
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 التدريب يشمؿ بما الميدانية المكاتب كدعـ لمساعدة العالـ عبر اإلسالمية اإلغاثة تسعى
الميزانيةالمخصصةلممكتب يككففيحدكد كتكفيرالمعداتالالزمةكالتكظيؼبشرطأف

 الميداني.
 ختالفاتبيفالبمداففيماإيتيـحيثيكجد250يجبأفيككفىناؾمكظؼمختصلكؿ

بتك أكيتعمؽ الزيادة إلى الرقـ ىذا يخضع لذلؾ الكاحد، البمد داخؿ الجغرافي األيتاـ زيع
 النقصافبتفكيضمفاإلغاثةاإلسالميةعبرالعالـ.

 عدد يزيد كالتي الكبيرة اإلسالمية اإلغاثة مكاتب لمكظفي مكاصالت كسائؿ تكفير يتـ قد
 ة.فيحاؿعدـكجكدبدائؿأخرلمناسب500األيتاـفيياعف

 ممثميفعفمكتباإلغاثةاإلسالميةعبرالعالـبزيارةالمكاتبالميدانيةمرةكؿسنتيف يمتـز
عمىاألقؿكذلؾبغرضالقياـبعمؿتقييـ.

 اإلغاثةاإلسالميةعبرالعالـبتحكيؿالمبالغالخاصةبكفاالتاأليتاـفينيايةكؿربع تمتـز
بالمبال يتعمؽ كفيما المحمية، يتـكبالعممة اإلدارية كالتكاليؼ المشركع بأنشطة الخاصة غ

إرساليافيبدايةكؿربعمرىكنةبتمقيردكدالفعؿفيمايتعمؽباألنشطةكاإلدارة.يمكفلمكتب
اإلغاثةاإلسالميةعبرالعالـإرساؿمبالغمعينةكؿأسبكعبحيثتعطىاألكلكيةلمبمدافالتي

 ـمفعدمولمربعالسابؽ.تقكـبإرساؿتقاريرتأكيداالستال
 تصاؿكالتكاصؿبيفالشركاءكالمكاتبالميدانيةبشكؿمباشرفيمايتعمؽبالمسائؿيسمحباإل

 العامةكماىكمنصكصعميوبفقرةمسئكلياتالشركاء.

 الميزانية، المالية والتقارير: 2.6.27
 تقاريراإل تقديـ باإلضافةإلىنجازحكؿاأليتاـيجبعمىالمكاتبالميدانية بشكؿسنكم،

 التقاريرالربعيةالتيتقدـإلىقسـالبرامجالدكليةفيمكتباإلغاثةاإلسالميةحكؿالعالـ.
 يكؿالمشاريعالمتعمقةببرنامجاأليتاـيجبأفتقدـحسبالجدكؿالزمنيالمتفؽعميوف

 تفاؽمستكلالخدمة.إ
 سنكيةتفصؿجميعالتكاليؼالتيتـتحمميامفيجبعمىالمكاتبالميدانيةأفتقدـمكازنة

رساؿالمكازنةالمتكقعةلمسنيفالتاليةبحمكؿنفسالتاريخ.أغسطسك31قبؿقبؿقسـاأليتاـ  ا 
 كالمصاريؼ المشركع طمبألنشطة إرساؿ الميداني المكتب يجبعمى ربع كؿ بداية في

 تفاؽ.حسباإلاإلدارية
 ككصفيمفصؿحكؿاألمكاؿالمصركفةمفصندكؽاأليتاـيجبأفيتـتقديـتقريرمالي

 العاـعمىاألنشطةالمتعمقةباأليتاـ.
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 يجبأفيتـتقديـتقريرماليككصفيمفصؿحكؿتكزيعأمكاؿالكفاالتقبؿتحكيؿأمكاؿ
 الربعالالحؽ.

  قبؿأمأمكاؿمفبرنامجكفالةاأليتاـمفشخصلشخصغيرمكزعةيجباإلبالغعنيا
 الربعالتالي.

 يجبتسجيؿتكزيعاتكفاالتاأليتاـمفقبؿطرفيف.يجبأفيقكـالمستفيدبالتكقيععمى
مكتباإلغاثةاإلسالميةحكؿالعالـ يقـك قد صداربطاقةدفعكمرجع. األمكاؿالمستممةكا 

أمعضكأكستالـفيأمكقت.يجبأفيشيدمسئكؿرعايةاأليتاـبطمبإثباتالدفعأكاإل
 فياإلغاثةاإلسالميةغيرمكظفيفالدائرةالماليةعمىالدفعات.

 يجبتحكيؿكفاالتاأليتاـلكليأمراليتيـحسبسعرصرؼالسكؽ.أممكاسبصرؼ
متحققةمفصندكؽاأليتاـيجبأفيتـصرفياعمىاأليتاـالمكفكليففيمناسباتخاصة

 أخرل.أغراضألماإلضافيةاألمكاؿستخداـإمثؿاألعياد.اليجب
 حتفاظبأمكاؿكفاالتاأليتاـمفقبؿالمكتبالميدانيألممشاريعأخرلمتعمقةاليمكفاإل

 تفاؽبيفقسـاأليتاـكمكتباإلغاثةاإلسالميةحكؿالعالـ.فيحاؿاإلباأليتاـإال
 بؿمكتباإلغاثةكا عتمادمكازناتبرنامجكفاالتاأليتاـمفشخصلشخصمفقيتـإعداد

المكازناتمرنةكيمكفزيادتياعمىعدداأليتاـالمكفكليف.كاإلسالميةحكؿالعالـبناءن ىذه
 زدادعدداأليتاـالمكفكليففيدكلةمعينةبمقداركبير.إفيحاؿ

 أف يجبيجب ال الميداني، لممكتب كصكليا بمجرد األيتاـ دفعات تحكيالت صرؼ يتـ
ستخداـإ األيتاـأك كفاالت لدفع أخرل مشاريع مف أمكاؿ مكتباقتراضأم بمكافقة إال

 اإلغاثةاإلسالميةحكؿالعالـ.
يجبأفتقكـالمكاتبالشريكةبتقديـتفصيؿحكؿاألمكاؿالخاصةبكفاالتبرنامجاأليتاـأك

متعمقةأخرلأمبرامج المحكلة اإلسالميمفباأليتاـ لمكتباإلغاثة بشكؿقبميا العالـ حكؿ ة
  .ربعي
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 4ممحق رقم 
 اتفاقيــة كفالــة

 عزيزي ولي أمر اليتيم / ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المحترم/ة.
يسعدناأفنخبرؾبأفطفمؾ،قدتمتكفالتوكستجدىنابعضقكانيفالكفالةكالتيتعتبرفيالحقيقةاتفاقية

ذاكنتتكافؽعمييايجبأفتكقعيا.بينؾكبيف مكتباإلغاثةاإلسالمية.الرجاءقراءتيابعناية،كا 
 قوانيــن الكفالـــة:

 .سيتـتزكيدطفمؾبالكفالةمفأجؿمساعدتوفيالحصكؿعمىطعاـ،ممبس،تعميـكرعايةصحيةأفضؿ
مفأجؿأيةمصاريؼعائميةأخرل.لذلؾيجباستخداـالمبمغالذمسكؼتستمموفقطلرعايةطفمؾكليس

كيجبأفيكافؽمسئكؿاأليتاـفياإلغاثةاإلسالميةعمىأيةاستخداماتألمكاؿالكفالةفيأيةمنافعغير
مباشرةلمطفؿالمكفكؿقبؿصرؼالمبمغ.

 مسئكلةرعايةاألطفاؿفياإلغاثةاإلسالميةبتنفيذزياراتدكريةلمنزلؾلمتأكدمفأفا لطفؿالمكفكؿستقـك
ذاأتضحأفالكفالةتستخدـألغراضغيرمرتبطةبرعايةالطفؿ،سيككفلدييا ينتفعمفالخدماتالمقدمة.كا 
نقدـ أف يمكف أك لكافمو. الطفؿ عف التقرير في ذلؾ ترسؿ كأف الطفؿ كفالة في التفكير تعيد أف الحؽ

 مساعداتعينيةلمطفؿكمقابؿلمبمغالكفالةكخياربديؿ.
 إذاشعرتمسئكلةرعايةاألطفاؿفياإلغاثةاإلسالميةأفالطفؿالينتفعمفالمساعداتالمقدمة،فسكؼ

ذا نصدرلكـرسالةتحذيرتفصؿاإلجراءاتالعالجيةالمطمكبتنفيذىامفقبؿكليأمرالطفؿالمكفكؿ.كا 
اإلغاثةاإلسالميةالحؽفيإلغاءاستمرفشؿكلياألمرفيتكجيوأمكاؿالكفالةلمصمحةالطفؿ،فممكتب

ىذا اتخاذ تـ فيحالة اإلسالمية كيككفلكلياألمرالحؽفياالستئناؼلمديراإلغاثة الطفؿ. ىذا كفالة
مفاستالـالقرار.30القرار.كيجبتقديـىذااالستئناؼفيخالؿ  يـك

 لحؽفيزيارةالطفؿككتابةتقريرعفالتطكرسيككفلدلممثمياإلغاثةاإلسالميةالرسمييفلبرنامجاأليتاـا
فيكضعوفيأكقاتمحددة،عندالطمبمفالمكتبالرئيسيأكبطمبمفالكافؿنفسو.كسيتـاستخداـ
اإلغاثة كفعاليات كأنشطة الدكرية التقارير اإلسالميةكفي لإلغاثة االنترنت صفحة عمى كالصكر التقارير

 اإلسالمية.
 الذمتب باستالـبطاقةرعايةالطفؿفياليـك بتكقيعاالتفاقيةمعاإلغاثةاإلسالمية،ستقـك دأفيوالكفالةكتقـك

 مكضحانفيوتكاريخاستالـالكفالة،رقـالطفؿ،عنكافمكتباإلغاثةاإلسالميةكرقـىاتؼالمكتب.
 ةكجكدأمسببيمنعكليفقطكليأمرالطفؿالمكفكؿأكالطفؿنفسويستطيعكفاستالـالكفالة.كفيحال

كؿشخصآخربيذهالميمةبمستندمكتكبيؤكدفيوأنو الستالـالكفالةلطفمو،يجبأفيكن األمرمفالقدـك
الشخصالمرسؿباستالـمبمغالكفالةبدالنمنو.  يكافؽعمىأفيقـك

 أكأممكظؼذىكىرفيبرنا أمممثؿعنو اليسمحلمكافؿ، الطفؿ، األطفاؿفيلدكاعيحماية مجرعاية
اإلغاثةاإلسالميةبأفيككفلكحدهمعاليتيـبدكفأفيككفأحدأفرادعائمةاليتيـحاضران.كىؤالءيستطيعكف

 فقطأفيقابمكااليتيـبمكافقةكليأمراليتيـكمكتباإلغاثةاإلسالمية.
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 بالمدارسإذاكانكافيسفالمدرسةيجبأفيككفجميعاألطفاؿالمكفكليففياإلغاثةاإلسالميةممتحقكف
كاليعانكامفأمخمؿجسمانيأكعقمي.كيجبإخبارمكتباإلغاثةاإلسالميةبأيةتعميؽلدكاـالطفؿفي

 المدرسة.
 كبانتظاـ دكريا الكفالة مبمغ دفع كسيتـ ............................................  مف الكفالة تبدأ

 مالـيطرأأمسببإللغائيا.كستستمرالكفالة

 سيتم إلغاء الكفالة لألسباب التالية:
 سنةأكأكثر18كصكؿاليتيـ/ةلسف .1
 زكاجاليتيـ/ة. .2
 مغادرةالبالد)لفترةتزيدعفثالثةأشير(. .3
 زيادةدخؿاألسرةمفمصادرأخرل)دخالنثابتانيغطيكؿاالحتياجاتاألساسيةكمتطمباترعايةاأليتاـ( .4
 ؼالكافؿعفإرساؿالكفالةتكق .5

 حقــوق المنتفعيـــن:
مفقبمنا،كلديؾالحقكؽفيالقائمةالتالية: منذالمحظةاألكلىالتيتستمـفيياالكفالةفأنتمنتفعمحتـر

 .بإعالمؾعفقيمةالمبمغالذمسكؼتستممومنادكرياكعفاألنشطةاألخرل لديؾالحؽأفنقـك
 كاالتصاؿبولالستعالـعفأمشيءتحتاجو.معرفةمسئكؿاالتصاؿ 
 اإلغاثةاإلسالميةبتنظيمياألطفالؾالمكفكليف،مثؿالمخيـ لديؾالحؽفيحضكركؿاألنشطةالتيتقـك

 رغم أن األماكن غير مضمونة.الصيفي،الرحالت،البرامجالثقافية....إلخ
 أيةمتطمباتأساسيةأخرل،لديؾالحؽأففيحالةأنؾتحتاجدعـخاصمثؿ:عالجطبي،طعاـ،أك

 تسأؿاإلغاثةاإلسالميةعفطريؽمسئكؿاالتصاؿ)مكظفياإلغاثةاإلسالمية(.
 فحقؾأفتشتكيكأفتطمب بشكؿغيرمناسبتجاىؾ، اإلسالمية أفتصرؼمكظؼاإلغاثة فيحالة

 معاممةعادلة.الرجاءانظرسياسةالشكاكمالمرفقة.

 منتفعيــــن:واجبــات ال
منذالمحظةالتيتستمـفيياالكفالةمفاإلغاثةاإلسالميةفعميؾالكاجباتالتالية:

 اإلجابةعمىكؿاألسئمةالتييكجييالؾمكظؼرعايةاألطفاؿفياإلغاثةاإلسالميةفيمايتعمؽبظركؼ
كرعايةطفمؾ.

 إحضارجميعمستنداتالطفؿالتييطمبيامكظؼرعايةاألطفاؿ. 
 :إخباراإلغاثةاإلسالميةإذا 

 سنة.18بمغالطفؿسف 
 تزكج 
 ترؾالبالد)لمدةتزيدعفثالثةأشير(،أك 
 .)ارتفعدخؿاألسرة)دخالنثابتانيغطيكؿاالحتياجاتاألساسيةكمتطمباترعايةالطفؿ 

 يحتاجتدخؿطبيطارئ.إبالغاإلغاثةاإلسالميةإذاماكافالطفؿالمكفكؿأكأممفأخكتوأكأخكاتو
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 اتصالؾمعكافؿطفمؾسيككففقطعفطريؽمكتباإلغاثةاإلسالميةكليسبدكفإخبارمكظؼاإلغاثة
 اإلسالميةالمسئكؿ.ىذابغرضاألمافلطفمؾكعائمتؾ.

 واجبــات اإلغاثــة اإلسالميــــة:
عمىاإلغاثةاإلسالميةأف:منذالمحظةالتيتستمـفيياالكفالةمفاإلغاثةاإلسالمية،فيجب

 .تمنحؾمبمغالكفالةبانتظاـلطفمؾحتىسفانقطاعالكفالة 
 .تخبرؾبإلغاءالكفالةكأسبابوفيحالةإلغاءالكفالة،كذلؾفيقبؿشيرعمىاألقؿمفتاريخإلغاءالكفالة 
 .تخبرؾبجميعاألنشطةالتيسيتـتنفيذىالألطفاؿالمكفكليف 
 ئؿ،التقاريركاالستفساراتمفالكافؿأكالمكتبالرئيسيلإلغاثةاإلسالمية.ترسؿلؾالرسا
 .كحدأدنى بزيارتكـمرتيفسنكيان  تقـك
 .مفحؽاإلغاثةاإلسالميةاستخداـالصكرفيأنشطتيااإلعالميةالمختمفة 

أقرببنكداالتفاقيةأعاله،بدكفأمإجبارأكضغطكأكافؽعميياكميةن.

كلػػيأمػػرالطفػػػؿ:..........................................
التاريػخ:.............................................


افقاعمييا.تؤكداإلغاثةاإلسالميةبأفكليأمرالطفؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكقعىذهاالتفاقيةكأفالطرفافك

منسؽبرنامجاأليتاـالتاريخ:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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