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 مدينة ربك نحو ىاتجاهات مواطن

 األبوينمجهولى كفالة األطفال 
 حسن عبد هللا هارون ىلؤ د.                                                          

 كلية اآلداب ـ قسم علم النفسمساعد أستاذ 

 جمهورية السودان  ىجامعة اإلمام المهد

 

 مقدمة:
الساعات األولى من والدته من الشارع أو تهرب  ىف لتقطي   األبوينالطفل مجهول أن 

 ىويتسبب حرمانه من الحنان والعطف والرعاية النفسية، ف ،عنه والدته من المستشفى

اكتساب النشاط الزائد والميل إلى العدوان واالكتئاب واالنطواء والخجل وانخفاض تقدير 

تولى االتجاهات االجتماعية السالبة للمجتمع وت اا معادي  فيسلك سلوك   ،الذات والخوف والقلق

وبالطبع فهو ؛ م(9112االنتقام )عثمان،  ىنحوه إعادة  إنتاج األزمة فيمأله الحقد والرغبة ف

والنعدام الفرص الكافية  ىواالجتماع ىوالنفس ىمعرض للمخاطر الدائمة، وللموت البيولوج

األنا وتعلم األدوار وضبط ين من بينها تكو ىلتعلم سلسلة المهام الطويلة بالمجتمع، والت

حاجته أن يشبه  ى، ه، أول حاجات الطفل للتعلم بعد إيفاء حاجاته البيولوجية واألمنيةالسلوك

ا من السمات واالتجاهات والقيم والدوافع خر يشاركه انفعاالته ويتبنى منه نمط  آا شخص  

 م(.9112الغ التعقيد )المجيد، ا بعد موقف  ي   ها، وفقدان هذا الشخص وبديلا اجتماعي  ليصبح كائن  

م(، إلى أن األطفال 7221م( ودراسة )عبد القادر ، 7229كما أشارت دراسة )عبد الرحيم ، 

الشوارع  ىرميهم ف :غير عادية مثل ظروف   ىلذلك يتم وضعهم ف ،عابرة ةيولدوا نتيجة شهو

 المستشفيات واألسواق وبراميل األوساخ. :واألمكنة العامة مثل

 لبحث:مشكلة ا
وزارة الشئون االجتماعية معاناة األمهات الكافالت  ىف هالحظ الباحث من خالل عمل

لهؤالء األطفال، فعند تقديم إجراءات الكفالة يترك العديد منهم ملفات التقديم وال يعودون 

 ىوذلك نسبة للوصمة الت ،الكثير منهم ىأن اتجاهات المجتمع تؤثر فتضح او ،لمتابعتها

لذلك جاء هذا البحث  ،الكفالة ىة هذا الطفل مع الرغبة األكيدة من األسر فتصاحب والد

 لإلجابة على التساؤالت اآلتية: 

 باإليجابية ؟ األبوين ىهل تتسم اتجاهات األسر نحو كفالة األطفال مجهول -7

تعزى لمتغير  األبوينمجهولى االتجاه نحو كفالة األطفال  ىهل توجد فروق ف -9

 (؟ىالمستوى االقتصاد – ىالمستوى التعليم –الحالة االجتماعية  –مر الع –)النوع 

 أهمية البحث ومبررات القيام بها:
البحوث والدراسات النفسية فى تتبدى أهمية هذا البحث من منطلق الندرة الواضحة 

محورها  ىوالت ،بصفة خاصة ىوالمجتمع السودان ،المجتمعات العربية بصفة عامةفى 

اتجاهات وممارسات  ىاألبوين فهمجهولى هات المجتمع نحو كفالة األطفال األساسي اتجا

إما محمودة  ىفه ،يجابيةوبين السلبية واإل ،يومية متنوعة تتراوح بين الصواب والخطأ

وإما وخيمة العواقب على نمو الطفل وتكيفه،  ،النتائج على مستوى إعداد الطفل وتربيته

مجال الوصمة فى نفس المجال للباحثين فى ث تحديد نقاط مستقبلية ومواضيع بحو

 االجتماعية وكيفية محاربتها.

إعداد برامج تدريبية فى الخروج بتوصيات قد تفيد المستشفيات ووزارة الصحة  

 اإلسعافات األولية لهؤالء األطفال.   ىكيفية التعامل وتلقفى الة فع  
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 أهداف البحث:
مجهولى سر نحو كفالة األطفال التعرف على اتجاهات األفى يهدف البحث  -7

 باإليجابية. األبوين

لمتغير  اوفق   األبوينمجهولى االتجاه نحو كفالة األطفال فى التعرف على الفروق  -9

 (ىالمستوى االقتصاد –التعليمى المستوى  –الحالة االجتماعية  –العمر  –)النوع 

 الفرضيات:
 باإليجابية. األبوينلى مجهوتتسم اتجاهات األسر نحو كفالة األطفال  -7

 –وفقا  لمتغير )النوع  األبوينمجهولى االتجاه نحو كفالة األطفال فى توجد فروق  -9

 .(ىالمستوى االقتصاد –التعليمى المستوى  –الحالة االجتماعية  –العمر 

 

 الدراسات السابقة:
 م(:6991بكر محمد )امجدولين ب دراسة

النستتتب نحتتتو والتتتديهم مجهتتتولى ألبنتتتاء اهتمتتتذ هتتتذه الدراستتتة بمعرفتتتة اتجاهتتتات ا

ا، واجتماعي   اجاهات على توافق هذه الفئة نفسي  البيولوجيين ولمعرفة مدى تأثير نوعية هذه االت

 ىوبالتتال ،تكتوين هتذه االتجاهتاتفتى كما عنذ الدراسة بمعرفة مدى تأثير البيئتة االجتماعيتة 

و إنجتتاب أطفتتال بتتالطرق غيتتر معرفتتة إمكانيتتة تكتترار تجربتتة الوالتتدين وستتط هتتذه الفئتتة نحتت

(، طفال  من دور الرعاية االجتماعية اإليوائيتة العاملتة 21الشرعية، تكونذ عينة البحث من )

النستتب بواليتتة الخرطتتوم وكشتتفذ النتتتائج تتتأثير مجهتتولى مجتتال تنشتتئة ورعايتتة الشتتباب فتتى 

وأكثتر  اأقتل توافق تتكوين وتحديد نوعية االتجاه نحو الوالدين، التذكور فى العوامل االجتماعية 

 .اإلناث نحو تكرار تجربة الوالدينمن  ميال  

  :م(3002دراسة عبد الرحمن أحمد عثمان )

نحو الطفل غير السودانى  وهدفذ للتعرف على ممارسات واتجاهات المجتمع  

ضوء المعايير، وأدوات الدراسة قامذ على المقابالت واالستماع إلى فى معلوم الوالدين 

، فى المناطق الثقافية السودانية األبوينمجهولى ة عن أوضاع األطفال يشفاهالروايات ال

فى سبق تحديدها  ىبالمناطق الثقافية الت اللكشف عن االتجاهات مرتبط   اصمم الباحث مقياس  

، اتجاه الشرق نحو فى مجملة سالب نحو الطفلاتجاه الشمال  :وخرجذ بنتائج منها السودان.

يجعل ممارسة هذا النوع من االتجاه صعب  ىوالمجتمع القبل ،لبةالطفل مجهول النسب سا

إال  األبويننحو الطفل مجهول  ةيجابيإفاتجاهاته  ؛ا ما منطقة تداخلالتعلم، أما الوسط فنوع  

، أما اتجاه الغرب فتتباين بين اتجاهات ةالقليل من المتمسك بعاداته وتقاليده فله اتجاهات سالب

  يجابية.االتجاهات اإل هيغلب علي ةبإلى اتجاهات موج ةسالب

 م(:3001دراسة عايدة أحمد خليفة )

، تكونذ ىلدى األطفال بدور اإليواء التربواالنفعالى هدفذ الدراسة لمعرفة التوافق 

من دور اإليواء وهم العينة التجريبية  ( طفال  81منهم ) ( طفال  791عينة الدراسة من )

عشوائية، وخرجذ نتائج الدراسة  ةعين ىنة ضابطة وهعي ىوه ،( من األسر الطبيعية89و)

بين األطفال بدور التربية اإليواء واألطفال  ىبوجود فروق دالة عند مستوى التوافق االنفعال

فى ا األسر الطبيعية، ال توجد فروق دالة إحصائي  فى األسر الطبيعية لصالح األطفال فى 

أوضاع الدور اإليوائية بوالية فى ة النظر عزى لمتغير النوع، إعادت   ىالتوافق االنفعال

 .ىالتربية واألمهات والدعم المادفى جانب المنهج المتبع فى الخرطوم 

 

 



(9172)فبراير  71، 71اتجاهات مواطنى مدينة ربك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أدب األطفال ع   

17 

 

 :م(3002دراسة صباح عبد هللا طه )

مجهولى هدفذ إلى التعرف على العوامل االجتماعية المؤدية لظاهرة األطفال 

، استخدمذ ا( فرد  291نة الدراسة )تكونذ عي ،فى، استخدمذ الدراسة المنهج الوصاألبوين

  وخرجذ توصيات الدراسة بضرورة االهتمام ،جمع البياناتفى الباحثة استمارة المقابلة 

، بضرورة تغيير مفاهيم المجتمع تجاه الطفل مجهول بالشباب وتيسير فرص الزواج لهم

 تفعيل دور اإلعالم لمناقشة هذه الظاهرة بشفافية.و، األبوين

 حث:مصطلحات الب
مستقر  ىم( بأنه تنظيم نفس7211يعرفه )إبراهيم مدكور، :ااالتجاه اصطالح  

 ىتحديد الشكل النهائفى للعمليات اإلدراكية والمعرفية والوجدانية لدى الفرد، يسهم 

ن هذه  إلالستجابة الصادرة نحو األشياء أو األشخاص والمسميات المعنوية من حيث 

بها من  مر   ىويعتمد هذا التنظيم على الخبرات الت ،لرفضاالستجابة استجابة بالقبول أو ا

  .وعلى سماته المزاجية من ناحية أخرى ،ناحية

مقياس فى ل عليها المفحوص صيتح ىالدرجة الت :بأنه اجرائي  إيعرفه الباحث 

 االتجاه.

تخلى عنه والداه خشية  ىهو الطفل الذ ،الطفل فاقد الرعاية الوالدية: األبوينمجهول 

 ىولم يقم برعايته أحد من األقارب )المجلس القوم ،آخر سبب   ىصمة واإلمالق أو ألالو

 م( . 9177لرعاية الطفولة، 

 حدود الدراسة:
 مدينة ربك. –والية النيل األبيض  -جهورية السودان المكانية: 

 .م9171أكتوبر الزمانية: 

مجهتتولى طفتتال ألمدينتتة ربتتك نحتتو ا ىقتصتتر علتتى دراستتة اتجاهتتات متتواطناالموضوووعية: 

 .األبوين

 :ىاإلطار النظر
ذ ال يوجد تعريف واحد مقنن يعترف به جميع إ ؛تعددت تعريفات علم النفس لالتجاه

 ىعزى ذلك إلى تاثر الباحث بطبيعة النظرية النفسية التوي   ،مجال علم النفسفى المشتغلين 

 يتمسك بها .

االتجاهات )بأنها  ذم( عرف9111، سلوى الطيب عبد هللا)فقد عرفته تعريف مفهوم االتجاه: 

 محدد(. ىءتنظيم متناسق من المفاهيم والمعتقدات والعادات والدوافع نحو ش

 ،ىيجابإأو  ىنه تقويم على هيئة حكم سلبأتجاه بم( اال7212فؤاد أبو حطب، ) عرف

 متصل يمتد بين اإليجاب، الحياد، السلب.فى النوع والشدة فى ويختلف 

للعوامل  ةستجابم( االتجاهات على أنها الميل نحو اال7221،سعود النمر)عرف 

 تصدر منها المنبهات الخارجية. التى البيئية المحيطة 

 

 مكونات االتجاه :
لتعطى  ؛من ثالثة عناصر أساسية تتفاعل مع بعضها البعض ىيتكون االتجاه النفس

 .ىالشكل العام لالتجاه النفس

عبتتارة عتتن مجموعتتتة متتن المعلومتتتات  م(7211ود، متتاهر محمتتت)أشتتتار : ىن المعرفووالمكووو   

أو  وانتقلذ إلى الفرد عتن طريتق التلقتين ،تتصل بموضوع االتجاهالتى والخبرات والمعارف 

ذلتك  ىوعلت ،وذلك باإلضافة إلى رصتيد المعتقتدات التوقعتات ،عن طريق الممارسة المباشرة

فى ن المعرتحديد هذا المكو  فى  اا رئيسي  الثقافية والحضارية تكون مصدر  فإن قنوات التواصل 
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يتعترف متن خاللهمتا الفترد علتى التتى وهتو مؤسستات التربيتة والتنشتئة  ،خترآبجانب مصتدر 

 الخبرات المباشرة.

يمثل قوة االنفعاالت المرتبطة بوجدان اإلنسان حول موضوع االتجاه : ىنفعالن االالمكو  

يميزه عن حول موضوع االتجاه بما  تصاحب تفكير الفردالتى مشكلة بذلك الشحنة االنفعالية 

التى ن بمثابة القلب لالتجاهات ويعتبر هذا المكو   ،ايجابي  إا أو ا سلبي  غيره فيكون بذلك اتجاه  

االحترام أو التحقير،  :يبديها الفرد بما يتضمنه من مشاعر وأحاسيس إيجابية أو سلبية مثل

فى المعر ىن العقليرتبط بالمكو   ىالوجدانن فإن المكو   ،المحبة أو الكراهية، التقبل أو الرفض

   .م(9111يتعذر الفصل بينهما )أسماء محمد إدريس،  هحتى أن

 ىيتمثتتتل الجانتتتب الستتتلوكإلتتتى أنتتته م( 9112، ىلجبتتتالا ىحستتتن)وأشتتتار : ىن السووولوكالمكوووو  

المحصلة النهائية والترجمة العملية لتفكير اإلنسان وانفعاالته حول مثيرات هذا الموضوع بما 

ة مكونتة االتجتاه العتام نحتوه يكفل االستجابة لها على شكل خطوات إجرائية لفظيتة أو عضتوي

يعبر الفترد متن خاللته عتن اتجاهاتته الذى هو المنفذ  ىن السلوكن المكو  إحيث  ،اأو إيجاب   اسلب  

ويظهرهتتا لمتتن حولتته بمتتا يتتدل علتتى قبولتته أو رفضتته لمتتن حولتته بنتتاء علتتى تفكيتتره وإحساستته 

نتته ال يقتصتتر علتتى الجانتتب إحيتتث  ،ويعتبتتر هتتذا متتن أخطتتر مكونتتات االتجتتاه ،هبتت ىالوجتتدان

تصتبح  ىوبالتتال ،بل قد يتترجم إلتى إلتى أفعتال ستلوكية نحتو االتجتاه ،فقط ىوالفكر ىالشعور

 . اخاصة إذا كان محتوى االتجاه سلب  ذات خطر 

 تجاهات:معوقات تغيير اال
تولتتتد لتتتدى األفتتتراد متتتن ختتتالل م(، أن االتجاهتتتات ت7222حمديتتتة،  أيمتتتن أبتتتو)ذكتتتر 

ح الحيتتاة العمليتتة يصتتبفتتى المشتتاعر واألفكتتار تجتتاه مواقتتف معينتتة، ونتيجتتة للتكتترار والخبتترة 

 ىالفترد، وبالتتالفتى مواقتف معينتة وهتذا الستلوك يرست   اههنالك سلوك منتظم إلى حتد متا تجت

حتل وعمليتات وإنمتا جتاء عبتر مرا ةتغييره ألن هذا االتجاه ليس وليد الساعفى توجد صعوبة 

التعتترف علتتى هتتذه االتجاهتتات ومعرفتتة فتتى وتكمتتن الصتتعوبة  ،ومتتن ختتالل الخبتترة والتكتترار

 أدت إلى تكوينها.التى مكوناتها 

ألنهتتا  ؛بطيئتتة م( أن عمليتتة التغييتتر تعتبتتر عمليتتة9112محمتتود العميتتان، )وأوضتتح 

 ىوبالتتال ،هامع مكونات وعناصر معرفية وانفعالية غيتر ملموستة وال نستتطيع تحديتد تتعامل

 :ومن أهمها ،على مجموعة من العواملفإن مدى القابلية للتغيير تعتمد 

عنتتد األفتتراد،  ىوصتتالبة التترأ ىمتتدى قتتوة االتجتتاه القتتديم ورستتوخه، الجمتتود الفكتتر

مجتتاالت التغييتتر علتتى األفتتراد ولتتيس علتتى الجماعتتات، تتغيتتر اتجاهتتات الفتترد فتتى االقتصتتار 

تاقتتف االجتموالجماعتة بتغيتر المو ، ىأو بتغيتتر المستتوى االقتصتتاد ااعيتة عنتتدما يصتبح مدرس 

العالقتتات بتتين األفتتراد والجماعتتات كظهتتور القنبلتتة فتتى إلتتى تغييتتر  ىيتتؤد ىالتغييتتر التكنولتتوج

المجتمتتتع فتتتى  ى، المناقشتتتة والقتتترار الجمتتتاعالذريتتتة أدى إلتتتى تغيتتتر االتجتتتاه نحتتتو الحتتترب

تغييتر فتى عيتة، ممتا لتذلك متن أهميتة اتختاذ القترارات الجمافتى له أهميتة خاصتة  ىالديمقراط

 االتجاهات النفسية.

 منهج البحث وإجراءاته الميدانية:
وذلك ألن هذا المنهج هو األنسب  ؛ىالتحليلفى ينطلق البحث من المنهج الوص

الراهن  وهو منهج قائم على وصف وتحديد الحقائق المتعلقة بالموقف ،إلجراء هذه الدراسة

والبحث . ات المتوافرة من العينة المدروسةبداللة الحقائق والبيان اتفسيري   احيث يصفها وصف  

يمكن بواسطته معرفة ما إذا كان الذى هو ذلك النوع من أساليب البحث  ىرتباطاالفى الوص

كانذ ومن ثم معرفة درجة تلك العالقة وما إذا  ،هنالك ثمة عالقة بين متغيرين أو أكثر

 م(. 9112 ،ى)خالد الكرد و موجبةالعالقة طردية أو عكسية، سالبة أ
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والية  ىوه ،والية  النيل األبيض  ىوه ،ويمثل السكان القاطنين مدينة ربك: مجتمع البحث

 . جنوب السودان بحدوده الحاليةفى حدودية  تقع 

 :عينة البحث

وعدد من  األبوينمجهولى طفال مهات الكافالت ألاألفى يمثل مجتمع الدراسة 

من  ا( فرد  21ا يمثل )( فرد  81وبلغذ عينة الدراسة ) ،بكلمدينة رن ينتمون المواطني

يمثلون بقية  ا( فرد  21بمدينة ربك بوالية النيل األبيض، و) مهات الكافالت لألطفالاأل

 :يوضح ذلكالتالى والجدول  .المواطنين الساكنين مدينة ربك

 
متغير 

 التوصيف

 النسبة التكرار التدرج

 2232 30 ذكور النوع

 1136 00 ناثإ

 60030 10 المجموع

المستوى 

 ىالتعليم

 

6 60 3232 

3 26 7636 

2 66 6232 

0 0 136 

Total 10 60030 

 232 7 6 العمر

3 60 3232 

2 30 0030 

0 66 3232 

Total 10 60030 

الحالة 

 الزواجية

6 22 7730 

3 6 6636 

2 2 730 

0 0 136 

7 62 3636 

Total 10 60030 

المستوى 

 ىاالقتصاد

6 36 2730 

3 26 7636 

2 2 6232 

Total 10 60030 

 

  أدوات البحث:

 : األبوينمجهولى مقياس االتجاهات نحو كفالة األطفال 

قسم اللغة  ىمقياس االتجاهات  مقتبس من  سناء حسن مشكور، لقياس اتجاهات مطبق

ويتكون مقياسها من  ،ىمهنة التدريس بجامعة ديال كلية التربية األساسية نحوفى العربية 

الباحث من خيارين لإلجابة )نعم(، )ال(  هاقتبسالذى يتكون مقياس االتجاهات  ،( عبارة22)

وعرض على عدد من النساء الكافالت ( درجة 7) (و)ال ،( درجة9) (حيث أعطيذ )نعم

 .من أعضاء المجتمع غير الكافلين ضافة إلى عدد  إ ،بالمدينة
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 للمقياس: ىالصدق الظاهر

 ،اختبار وهو صدق االختبار ىعد صدق االختبار من الخصائص المهمة لبناء أي  

مم االختبار لقياسها الباحث وأفضل وسيلة لتقدير ذلك وهو تقدير ص  التى وهو قياس السمة 

 ،علم النفسفى من الخبراء والمختصين  فقد عرض الباحث هذا البحث على عدد   ،الخبراء

لمحكمون ا ىأوصالتى (، وعدد العبارات 78صورته النهائية )فى كانذ العبارات الموجبة و

 . ( عبارة77بحذفها عددها )

 الصدق والثبات:

مدينة ربك نحو كفالة األطفال مواطنى الدراسة االستطالعية لمقياس اتجاهات 

مدينة مواطنى األبوين. لمعرفة الخصائص السيكومترية للفقرات بمقياس اتجاهات مجهولى 

قام الباحث بتطبيق صورته المعدلة بتوجيهات  ،األبوينمجهولى ربك نحو كفالة األطفال 

تم اختيارهم  ا( مفحوص  21لى عينة أولية حجمها )( فقرة ع91نة من )المحكمين والمكو  

وبعد تصحيح االستجابات قام الباحث  ،ىبطريقة عشوائية بسيطة من مجتمع البحث الحال

 :ىومن ثم تم اآلت ى،الحاسب اآللفى برصد الدرجات وإدخالها 

 للفقرات: ىصدق االتساق الداخل -6 
مدينة مواطنى لمعرفة  صدق اتساق الفقرات مع الدرجة الكلية بمقياس اتجاهات 

، قام الباحث ىلحالاألبوين عند تطبيقه بمجتمع البحث امجهولى ربك نحو كفالة األطفال 

والجدول  ،بحساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل فقرة مع الدرجة الكلية للمقياس

 جراء:يوضح نتائج هذا اإلالتالى 

يوضح معامل ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية بمقياس اتجاهات  (6جدول رقم )

 :ىقه بمجتمع البحث الحالاألبوين عند تطبيمجهولى مدينة ربك نحو كفالة االطفال مواطنى 

 
 البند االرتباط البند االرتباط البند االرتباط

.376 69 .036 60 .273 6 

.666 30 .366 66 .073 3 

.262 36 .266 63 .000 2 

.077 33 .273 62 -.007 0 

-.690 32 .201 60 .313 7 

-.363 30 .397 67 .027 1 

-.360 37 .262 61 -.062 6 

.221 31 .336 66 .266 2 

-.327 36 .232 62 .633 9 

 

االرتباط لجميع الفقرات موجبة يالحظ الباحث من الجدول السابق أن جميع معامل 

مع الدرجة الكلية  ىن جميع الفقرات لديها ارتباط قوأ(، و1011شارة عند مستوى داللة )اإل

سالبة وقد ضعيفة وهى ف ؛(2،8،1،2،71،91،99،92،92،91،91) تيةعدا الفقرات اآل

( فقرة تمثل الصورة 78أن بقية الفقرات والبالغ عددها ) ىقرر الباحث حذفها، وهذا يعن

 .ىبمجتمع البحث الحال ىقو ىصورة تتمتع بصدق اتساق داخلهى النهائية للمقياس، و

 :معامالت الثبات -9

لة مدينة ربك نحو كفامواطنى لمعرفة نسبة الثبات للدرجة الكلية لمقياس اتجاهات 

قام الباحث بتطبيق  ،الحالىصورته النهائية بمجتمع البحث فى األبوين مجهولى األطفال 

فبينذ نتائج هذا  على بيانات العينة األولية، براون( -)ألفا كرونباخ وسيبرمان ىمعادلت

 :ىاإلجراء النتائج المعروضة بالجدول األت
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ة لمقياس اتجاهات يوضح نتائج معامالت الثبات للدرجة الكلي (3) جدول رقم

صورته النهائية عند تطبيقه فى األبوين مجهولى مدينة ربك نحو كفالة األطفال مواطنى 

 :ىبمجتمع البحث الحال

 
معامالت الثبات بعد 

 التصحيح

عدد الفقرات 

الصورة فى 

 النهائية

 

 المقياس

 ألفا ب -س

مواطنى اتجاهات  61 6303 .667

مدينة ربك نحو كفالة 

جهولى ماألطفال 

 األبوين

   

يالحظ الباحث من الجدول السابق أن معامالت الثبات للدرجة الكلية لمقياس  ككل 

مة هذا المقياس صورته النهائية لقياس اتجاهات ءيؤكد مالالذى (، األمر 1011كبر من )أ

األبوين لدى المفحوصين بمجتمع البحث مجهولى مدينة ربك نحو كفالة األطفال مواطنى 

 .ىالحال

 :ىالصدق الذات

لمعامل ثبات ألفا  ىلتربيعاقام الباحث بإيجاد الجزر  ،للمقياس ىلحساب الصدق الذات

 :التالىوهو على النحو  ،باخ للمقياس بعد التصحيحنكرو

171 =                  .128# . 

 :عرض ومناقشة وتفسير النتائج

 عرض نتيجة الفرض األول:

تتسم اتجاهات  نصه: ..الذى و ،فروض الدراسةللتحقق من صحة الفرض األول من 

 باإليجابية. األبوينمجهولى األسر نحو كفالة األطفال 

قام الباحث بإجراء اختبار)ت( لمتوسط مجتمع واحد،  ،وللتحقق من صحة الفرض

 يوضح نتائج هذا اإلجراء:التالى والجدول 

اتجاهات  كم علىيوضح نتيجة اختبار )ت( لمتوسط مجتمع واحد للح (6) جدول رقم

 (:11 )د ح= األبوينمجهولى األسر نحو كفالة األطفال 

 
وسط  العدد المتغير

 ىحساب

انحراف 

  ىمعيار

 قيمة

 محكية

 )ت( قيمة

 المحسوبة

قيمة 

 احتمالية

 االستنتاج

االتجاهات  .000 603116 30 33632 36362 79 االتجاهات

 يجابيةإ

 

( عند 710887)ت( المحسوبة بلغذ)من الجدول أعاله يالحظ الباحث أن قيمة 

 مما يشير إلى تحقق الفرض. ،ادالة إحصائي  هى .(، ف111مستوى داللة )

 :ىعرض نتيجة الفرض الثان

توجد " نصه:الذى و ،من فروض الدراسة الحالية ىللتحقق من صحة الفرض الثان

)ذكر، أنثى(. عزى لمتغير النوع ت   األبوينمجهولى االتجاه نحو كفالة األطفال فى فروق  

قام الباحث بإجراء اختبار )ت( للعينتين المستقلتين، والجدول  ،وللتحقق من صحة الفرض

 يوضح نتائج هذا اإلجراء:التالى 
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فى  عينتين المستقلتين لمعرفة الفروقيوضح نتائج اختبار )ت( لل (3جدول رقم )

 :لجنس )ذكر، أنثى(عزى لمتغير ات  التى  األبوينمجهولى االتجاه نحو كفالة األطفال 

 
االنحراف  المتوسط ن النوع السمة

 ىالمعيار

قيمة)ت( 

 المحسوبة

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

 االستنتاج

توجد  .023 76 -33699 33620 31312 69 ذكور االتجاهات

فروق  

لصالح 

 اإلناث

 90122 91021 21 إناث

. تحقق الفرض 129ى داللة عند مستو (-90722)بما أن قيمة )ت( المحسوبة بلغذ 

 عزى للجنس لصالح اإلناث. ت   األبوينمجهولى االتجاه نحو كفالة األطفال فى وجود فروق فى 

 

 عرض نتيجة الفرض الثالث:

توجد  ".. نصه:الذى و ،للتحقق من صحة الفرض الثالث من فروض الدراسة الحالية

. "ىعزى لمتغير المستوى التعليمت   األبوينمجهولى االتجاه نحو كفالة األطفال فى فروق 

( فأظهر النتائج ىقام الباحث بإجراء اختبار )التباين األحاد ،وللتحقق من صحة الفرض

 :التالية

االتجاه فى  ( لمعرفة الفروقىيوضح نتائج اختبار )التباين األحاد( 2جدول رقم )

 :ىعزى لمتغير المستوى التعليمت   األبوينمجهولى نحو كفالة األطفال 
مصدر  المتغير

 التباين

مجموع 

 المربعات

متوسط  د ح

 المربعات

النسبة 

 الفائية

 االستنتاج ح

بين  االتجاهات

 المجموعات

توجد  .077 33196 623226 2 773613

فروق 

دالة 

ا إحصائي  

لصالح 

 ىالجامع

داخل 

 مجموعات

2603960 77 13262 

  72 0203621 ىالكل

(، عند قيمة احتمالية 90821أن قيمة )ف( بلغذ ) احثأعاله تالحظ الب من الجدول

االتجاه  ىتوجد فروق ف تحقق الفرض إذا النتيجةمما يشير إلى  ،ادالة إحصائي   هى .(، ف111)

 .)لصالح الجامعيين( ىعزى لمتغير المستوى التعليمت   األبوينمجهولى نحو كفالة األطفال 

 

ا لمتغير المستوى التجاهات وفق  الدرجة الكلية لمقياس افى ولمعرفة الفروق 

 ( فأظهر النتائج التالية:ى)توك تم إجراء اختبار ،التعليمى

 :ىا للمستوى التعليماالتجاهات وفق  فى يوضح الفروق  (0) جدول رقم
 Alpha العدد التدرج المتغير

 

المستوى 

 ىالتعليم

0 0 30370 

2 66 36321 

3 20 32300 

6 60 32376 
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 رض نتيجة الفرض الرابع:ع

توجد " نصه:الذى و ،للتحقق من صحة الفرض الرابع من فروض الدراسة الحالية

وللتحقق من  ".عزى لمتغير العمرت   األبوينمجهولى االتجاه نحو كفالة األطفال فى فروق 

 :( فأظهر النتائج التاليةىقام الباحث بإجراء اختبار )التباين األحاد ،صحة الفرض

االتجاه نحو فى فروق ( لمعرفة الفروق ىيوضح نتائج اختبار )التباين األحاد (7قم )جدول ر

 :عزى لمتغير العمرت   األبوينمجهولى كفالة األطفال 

 

مصدر  المتغير

 التباين

مجموع 

 المربعات

متوسط  د ح

 المربعات

النسبة 

 الفائية

 االستنتاج ح

بين  االتجاهات

 المجموعات

توجد  .111 90181 710112 2 180277

فروق 

دالة 

 احصائي  إ

لصالح 

(2) 

داخل 

 مجموعات

2120192 11 80121 

  11 2210728 ىالكل

 

قيمتة احتماليتة  (، عنتد90181أن قيمة )ف( بلغتذ ) من الجدول أعاله تالحظ الباحث

 فتتى توجتتد فتتروق  تحقتتق الفتترض إذا النتيجتتةممتتا يشتتير إلتتى  ،ادالتتة إحصتتائي   هتتى .(، ف111)

 .(81-11) لصالح األعمار عزى لمتغير العمرت   األبوينمجهولى ه نحو كفالة األطفال االتجا

 

تتم إجتراء  ،الدرجة الكلية لمقياس االتجاهات وفقتا لمتغيتر العمترفى ولمعرفة الفروق 

 ( فأظهر النتائج التالية:ىاختبار)توك

 

 ا للعمر:االتجاهات وفق  فى يوضح الفروق  (1)  جدول رقم

 Alpha العدد رجالتد المتغير

 

 98011 72 9 ىالعمر الزمن

7 1 91081 

2 92 91022 

2 71 91027 

Sig.  .712 

 

 عرض نتيجة الفرض الخامس:

"..  نصه:الذى و ،للتحقق من صحة الفرض الخامس من فروض الدراسة الحالية

الحالة عزى لمتغير ت   األبوينمجهولى االتجاه نحو كفالة األطفال فى توجد فروق 

( ىقام الباحث بإجراء اختبار )التباين األحاد ،وللتحقق من صحة الفرض ".االجتماعية

 :فأظهر النتائج التالية
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 للحالة الزواجية: اوفق  ( لمعرفة الفروق ىيوضح نتائج اختبار )التباين األحاد (6جدول رقم )

 

مصدر  المتغير

 التباين

مجموع 

 المربعات

متوسط  د ح

 المربعات

سبة الن

 الفائية

 االستنتاج ح

بين  االتجاهات

 المجموعات

ال توجد  .711 70189 790279 2 220822

فروق 

دالة 

 اإحصائي  
داخل 

 مجموعات

2110211 12 10128 

  11 2210728 ىالكل

 

(، عند قيمة احتمالية 70189من الجدول أعاله تالحظ الباحث أن قيمة )ف( بلغذ )

ال توجد فروق  مما يشير إلى عدم تحقق الفرض إذا النتيجة ،اإحصائي   غير دالةهى .(، ف711)

 .عزى لمتغير الحالة االجتماعيةت   األبوينمجهولى االتجاه نحو كفالة األطفال  فى .. فروق ىف

 

 عرض نتيجة الفرض السادس:

"توجد  نصه:الذى و ،للتحقق من صحة الفرض السادس من فروض الدراسة الحالية

 ،وللتحقق من صحة الفرض تعزى للحالة االقتصادية؛ األبوينلة الطفل مجهول كفافى فروق 

 :( فأظهر النتائج التاليةىقام الباحث بإجراء اختبار )التباين األحاد

 

للحالتتتة  اوفق تتت( لمعرفتتتة الفتتتروق ىيوضتتتح نتتتتائج اختبتتتار )التبتتتاين األحتتتاد (2جووودول رقوووم )

 االقتصادية:

مصدر  المتغير

 التباين

مجموع 

 عاتالمرب

متوسط  د ح

 المربعات

النسبة 

 الفائية

 االستنتاج ح

بين  االتجاهات

 المجموعات

التوجد  .211 1770 80117 9 790719

فروق 

دالة 

 اإحصائي  
داخل 

 مجموعات

2710122 18 10281 

  11 2210728 ىالكل

 

ة .(، عند قيمة احتمالي177من الجدول أعاله تالحظ الباحث أن قيمة )ف( بلغذ )

مما يشير إلى عدم تحقق الفرض إذا النتيجة ال توجد فروق  ،اغير دالة إحصائي  هى .(، ف211)

 .تعزى للحالة االقتصادية األبوينكفالة الطفل مجهول فى 
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 :المستخلص
مدينة ربك نحو كفالة الطفل مواطنى ف هذا البحث إلى التعرف على اتجاهات د  ه  

ن مجتمع البحث من األمهات ، تكو  ىالتحليل ىث المنهج الوصفاألبوين، استخدم الباحمجهول 

تم اختيار  ،بمدينة ربك، والمواطنين القاطنين مدينة ربك مجهولى األبوينالكافالت لألطفال 

( من 21: )ى(، موزعة كاألت81عينة البحث بالطريقة العشوائية البسيطة بلغ حجم العينة )

لمواطنين القاطنين مدينة ربك، تم استخدام مقياس ( من ا21األمهات الكافالت لألطفال، )

 .االتجاهات من إعداد الباحثة سناء حسون مشكور

Abstract: 
This research aims to identifying the attitudes towards the bail of 

unknowing parents children, The research adopts the descriptive 

correlative method , the community of the research consist of mothers 

who bail unknown parents’ children and other people in rabak town . 

the selection of the sample was chosen by Random way , the sample is 

about (81)person distributed as (21)from mother who bail unknown 

parents children and (21)from  rabak people. The analysis of data has 

been performed by computer using statistical packages of social 

sciences program (SPSS). And the results as following : 

 Family attitude toward s bailing un known parents’ children are 

positive , there are differences in attitudes toward bailing the children 

of unknown parents’ due to sex variable, due to educational level, due 

to age variable, and due to economical standard. there are no 

differences in attitudes toward bailing the children of unknown 

parents due to social status   

 

 :خاتمةال
مدينة ربك نحو كفالة األطفال مواطنى ف البحث إلى التعرف على اتجاهات د  ه  

  (spss)تم بواسطة الحاسوب باستخدام برنامج الالذى وبعد جمع البيانات األبوين، مجهولى 

 تم التوصل إلى النتائج التالية:

 باإليجابية. األبوينمجهولى و كفالة األطفال تتسم اتجاهات األسر نح -7

عزى لمتغير الجنس )ذكر، ت   األبوينمجهولى االتجاه نحو كفالة األطفال فى توجد فروق   -9

 أنثى( لصالح اإلناث.

عزى لمتغير المستوى ت   األبوينمجهولى االتجاه نحو كفالة األطفال فى توجد فروق  -2

 )لصالح الجامعيين( . ىالتعليم

 عزى لمتغير العمر.ت   األبوينمجهولى االتجاه نحو كفالة األطفال فى توجد فروق  -2

 عزى للحالة االجتماعية  ت   األبوينمجهولى االتجاه نحو كفالة األطفال فى عدم وجود فروق  -1

عزى للمستوى ت   األبوينمجهولى االتجاه نحو كفالة األطفال فى عدم وجود فروق  -8

 .ىاالقتصاد
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 ات:التوصي
)تنويرية( خاصة لآلباء واألمهات والمجتمع ة وإرشادي ةضرورة قيام برامج توجيهي -7

 وضرورة وأهمية الكفالة للطفل. ،األبوينمجهولى عن األطفال  ىالخارج

حتى ال يقعوا  ؛األبوينمجهولى ( مستمر ألمهات األطفال ىوضع برامج تدريب )وقائ -9

 .ىرعللحمل غير الش ة فريسة وعرضمستقبال  

تعود إلى التى وباألخص البنات بالتربية الجنسية  ،االعمل على توعية األطفال عموم   -2

 التعاليم اإلسالمية.

 ةوإشباع  كل مرحل ،يمر بها الطفلالتى ضرورة االهتمام بالمراحل العمرية المختلفة  -2

 على حسب متطلباتها.

وذلك بالتقليل  ،بل الوالدين الكافلينق  لألطفال من  ىالعمل على زيادة مستوى القبول األسر -1

 الرأي اآلخر. ىمن المشاكل األسرية وقبول الرأ

 

 مقترحات لدراسات مستقبلية:
يعمل على تخفيف الوصمة االجتماعية من  ىفاعلية برنامج إرشادفى إجراء دراسة  -7

 ومنهم تجاه المجتمع. األبوينمجهولى المجتمع تجاه هؤالء األطفال من فئة 

الثقة بالنفس، القلق، تقدير الذات،  :دراسة  العالقة بين االتجاهات ومتغيرات أخرى مثل  -9

 مفهوم الذات.
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 :المراجع والمصادر
 .القران الكريم - أوال  

 :المراجع – اثاني  

فى المبيعات  ى، االتجاهات نحو الحوافز لدى مندوبم(9111أسماء محمد إدريس ) .7

أراك ودال للمياه الغازية بوالية الخرطوم وعالقتها ببعض المتغيرات، رسالة  ىشركت

 ماجستير غير منشورة، جامعة الخرطوم، السودان.

الشركات فى  ىم(، اتجاهات العاملين نحو التغيير التنظيم7222) ةأيمن حمد أبو حامدي .9

 األردن.فى الصناعية العامة 

علم النفس، جامعة النيلين، كلية فى لبحث م(، مناهج ا9112) ىخالد إبراهيم الكرد .2

 اآلداب.

، ىم(، العدد الثان9112م(، مجلة دراسات نفسية )9112عبد الرحمن أحمد عثمان، ) .2

 تصدر عن الجمعية النفسية السودانية بالخرطوم.

م(، العدد 9112م(، مجلة دراسات نفسية )9112عبد الرحمن عثمان عبد المجيد ) .1

 ة النفسية السودانية بالخرطوم.، تصدر عن الجمعيىالثان

 .م7221القبائل السودانية(، فى عمر عبد القادر )وضع الطفل فاقد اإليواء  .8

م(، السياسة الوطنية لرعاية وحماية األطفال 9177لرعاية الطفولة ) ىالمجلس القوم .1

 السودان. - الخرطوم ،فاقدي الرعاية الوالدية

دار وائل  ،منظمات األعمالفى  ىتنظيمم(، السلوك ال9112محمود سلمان العميان ) .1

 األردن. –، عمان للنشر والتوزيع

 ، قاموس دار العلم للماليين.م(9111) ىمنير البعلبك .2

م(، اآلثار االجتماعية لظاهرة األطفال غير الشرعيين 7229هبة محمد عبد الرحيم ) .71

 .عند النساء المغتربات والنساء المتزوجات

 

 

 

 


