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مستوى الخدمات المقدمة لألطفال األيتام المقيمين بالمؤسسات اإليوائية وعالقتها 
 السموكية بمشكالتهم

  د. ريهام جالل دسوقى حجاج

 ممخص البحث

   يٍدؼ البحث بصفة  رئيسية  إلى التعرؼ عمى طبيعة العبلقة  بيف هستكل
الخدهات الهقدهة لؤلطفاؿ األيتاـ الهقيهيف بالهؤسسات اإليكائية كهشكبلتٍـ السمككية 

الهقدهة  دراسة هستكل الخدهات -كذلؾ هف خبلؿ تحقؽ األٌداؼ الفرعية اآلتية :
الرعاية  –لؤلطفاؿ األيتاـ الهقيهيف بالهؤسسات اإليكائية بأبعادٌا ) الرعاية الغذائية 

الرعاية الثقافية كالديىية ( عيىة البحث ،  -الرعاية اإلجتهاعية كالىفسية –الصحية 
 -اضطراب التفكير -التعرؼ عمى الهشكبلت السمككية بأبعادٌا ) اإلضطراب السمككى

أضطراب التكاصؿ كالكبلـ( لدل األطفاؿ األيتاـ الهقيهيف  –ىفعالى اإلىسحاب اإل
بالهؤسسات اإليكائية ، تقييـ العبلقة بيف بعض هتغيرات الهستكل اإلقتصادل 
كاإلجتهاعى ككؿ هف الخدهات الهقدهة لؤلطفاؿ األيتاـ الهقيهيف بالهؤسسات اإليكائية 

الكشؼ عف طبيعة الفركؽ بيف األطفاؿ  بأبعادٌا كالهشكبلت السمككية بأبعادٌا لديٍـ ،
الهقيهيف بالهؤسسات اإليكائية عيىة البحث  فى كؿ هف الخدهات الهقدهة بأبعادي 
كالهشكبلت السمككية لديٍـ بأبعادي تبعا لمجىس ، تحديد طبيعة الفركؽ بيف األطفاؿ 

ادي الهقيهيف بالهؤسسات اإليكائية عيىة البحث  فى كؿ هف الخدهات الهقدهة بأبع
كالهشكبلت السمككية لديٍـ بأبعادي تبعا هكاف كجكد الهؤسسة ، الكشؼ عف االختبلفات 
بيف األطفاؿ الهقيهيف بالهؤسسات اإليكائية عيىة البحث  فى كؿ هف الخدهات الهقدهة 

دكافع تكاجد الطفؿ فى  -بأبعادي كالهشكبلت السمككية لديٍـ بأبعادي كفقا ) سف الطفؿ
 عدد السىكات التى يقضيٍا الطفؿ داخؿ الهؤسسة (. –ب كاألـ حالة األ –الهؤسسة 

   حيث تككىت أدكات البحث هف  ـ الهىٍج الكصفي كالتحميمي ااستخدكقد تـ
هستكل الخدهات الهقدهة لؤلطفاؿ األيتاـ الهقيهيف استبياف ك استهارة البياىات العاهة 

ية لؤلطفاؿ األيتاـ بأبعادٌا . ثـ بالهؤسسات اإليكائية بأبعادي ، استبياف الهشكبلت السمكك
 طفؿ هف األطفاؿ الهقيهيف بالهؤسسات األيكائية .( 100دكات البحث عمي )أ تطبق
  كأظٍرت الىتائج  عف كجكد عبلقة ارتباطية سالبة دالة احصائيا بيف

هستكل الخدهات الهقدهة لؤلطفاؿ األيتاـ الهقيهيهف بالهؤسسات اإليكائية بأبعادٌا 
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، كها أسفرت  0001لسمككية لديٍـ بأبعادٌا كذلؾ عىد هستكم هعىكية كالهشكبلت ا
الىتائج عف كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف الهشكبلت السمككية لؤلطفاؿ الهقيهيف 

لصالح   0.01بالهؤسسات اإليكائية فى الريؼ كالحضر كذلؾ عىد هستكل داللة 
فركؽ دالة احصائيا فى هستكل  األطفاؿ الهقيهيف فى الهؤسسات بالحضر، بيىها تكجد

الخدهات الهقدهة لؤلطفاؿ بالهؤسسات اإليكائية فى الريؼ كالحضر عىد هستكل داللة ) 
 ( لصالح هؤسسات الحضر.0.01
 : كاىت سكاء لؤليتاـ، ىكعية رعاية تقديـ في الهساٌهة -كتكصى الدراسة 
 ٌذي عبر خاصة هعاهمة ـاليتي هع كالتعاهؿ أك إيكائية، تعميهية أك هالية الرعاية ٌذي

 يعيشً ، االٌتهاـ الذم الحرهاف هكقؼ قدر اإلهكاف يتىاسى حتى الهساىدة؛ الرعاية
األىشطة  عبر اإليكائية، الرعاية هؤسسات في يعيشكف الذيف األيتاـ باألطفاؿ
 الهرحمة االعتبار بعيف األخذ هع ،( كالترفيٍية كالتربكية، التعميهية،)  الهساىدة
 في يقاربكىً الذيف أقراىً هع التكافؽ عمى أقدر اليتيـ الطفؿ إف حيث ميتيـ،العهرية ل
 .العهر
 :هستكل الخدهات الهقدهة بالهؤسسات اإليكائية  -الكمهات الهفتاحية– 

 الهشكبلت السمككية لؤلطفاؿ األيتاـ.
 مقدمة البحث

أف الطفؿ تحتؿ رعاية الطفكلة أٌهية خاصة في الفكر االجتهاعي الهعاصر ذلؾ      
الهستقبؿ، كأم جٍد يكجً لرعايتً كحهايتً ٌك في ىفس الكقت تأهيف لهستقبؿ األهة  ٌك

 ٌاها لهكرد هخزكىا األطفاؿ (. حيث يعد118:  2004) ببلؿ ،   لسبلهتٍا كتدعيهان 
 فى سميها إعدادا أعددىاٌـ ها كاذا األجؿ طكيؿ إستثهاريا كعائدا ، البشرية الهجتهع
قتصاديا إجتهاعيا ببلدٌـ تىهية فى بفاعمية الهشاركة ستطيعكفي فإىٍـ طفكلتٍـ  هها.  كا 
 الى األطفاؿ كيحتاج ، الهجتهع تىهية عىاصر هف رئيسيا عىصرا األطفاؿ ٌؤالء يجعؿ
ـ فترات فى احتياجاتٍـ لتمبية يكفيٍـ ها كالهعىكية الهادية العىاية أكجً  ليصبحكا ىهٌك

  . (242: 2222 ، شقير)  أصحاء
كتعتبر هرحمة الطفكلة هرحمة ٌاهة فى حياة الفرد ، فهف خبللٍا تتككف كتىهك    

الشخصية  ، كهف خبلؿ األسرة يبدأ فى اإلتصاؿ كالتكاصؿ هع الهحيط الخارجى ، 
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فٍى هسئكلة عف إكساب الطفؿ السهات كالخصائص اإلجتهاعية التى يتفاعؿ بٍا هع 
ميٍا ىظرية التحميؿ الىفسى إف السىكات الهحيط الخارجى ، كترل الفمسفة التى تقكـ ع

األكلى هف عهر الفرد لٍا تأثير كبير فى تككيف شخصيتً هستقببل ، كفى تحديد سمككً 
 هىظَهة األسرة تُعد(.حيث 243:  2004سكاء كاف سكيا أـ شاذا ) هىسى ، 

 عاداتً ،َثقافتً هجتهعً ةػلغ تعمنػي اػَفيٍ ،َقبمٍا َالدتً هىذ ؿالطف بٍا يتأثر اجتهاعية
 يشبع حيث َرعايتً ؿالطف تىشئة عو الهسؤَلة األٌن البيئة ٌَي ،َاتجاٌاتً َقيهً
 َالهحبة و األهػب فيشعر ،َاالجتهاعية َالىفسية الهادية حاجاتً خبللٍا هو

 تقتضي السَية َالتىشئة.  َاآلخريو ىفسً هع تَافقاً أكثر َيصبح ،َاالطهئىاو
 فػَالعط بالحب هشبع جَ في َاألن األب بَجَد سمين أسري لَسط ؿالطف هعايشة
  ػؿلمطف ائيػالىه َرػالتط ىػعم رػكبي تأثير لٍا بأسرتً ؿالطف عبلقة َإو ،َاألهاو

(.26 ،2006 ،َاإلهان القهش)  
 كيحتاج لىهكي األكلى المحظة هىذ اجتهاعي إطار في يىهك اجتهاعي كائف فالطفؿ     
 فيٍا ىستقرئ هستقبمية ىظرة ىإل يحتاج لؤلطفاؿ االجتهاعي كالىهك الرعاية، إلى

راف،)  أفاقً الهستقبؿ كىستطمع  طباعً كشخصيتً كتتشكؿ  ،( 43: 2002 يسرم،  ٌز
(. كبها أف الطفؿ ٌك تمؾ الفرد األقؿ 6:  2009 دكاـ،)  كاتجاٌاتً كعاداتً كهيكلً

قدرة عمى هجابٍة تمؾ الظركؼ ، كيحتاج الى رعاية هتعددة كيعتهد عمى غيري كخاصة 
تً ككالديً فى تمبية احتياجاتً الهادية كالىفسية كالتربكية ، فكيؼ اذا تعرض الطفؿ أسر 

الى ضغكط كبيرة فى حاؿ غياب البيئة األسرية الطبيعية هف أب كأـ كالحرهاف هىٍـ ، 
يداعٍـ فى هؤسسات رعاية بعيدا عف حضف العائمة ) هحهد ، (.  278:  2017بؿ كا   

ك الذم يحتاج إلى كبها أف الطفؿ األقؿ قد       رة عمى هجابٍة تمؾ الظركؼ ، ٌك
كيعتهد عمى غيري كخاصة أسرتً ككلديً في تمبية احتياجاتً الهادية  رعاية هتعددة 

إذا تعرض الطفؿ إلى ضغكط كبيرة في حاؿ غياب البيئة  كالىفسية كالتربكية، فكيؼ
ؤسسات رعاية بعيدان كالحرهاف هىٍـ ، بؿ ك إيداعٍـ في ه األسرية الطبيعية هف أب كأـ

كاف فقداف احد أفراد األسرة كخاصة الكالديف يجعؿ الطفؿ يشعر  عف حضف العائمة .
كعدـ الثقة هها يجعمً يبالغ في تقدير الهكاقؼ التي يهر بٍا  بعدـ األهاف كعدـ الكفاية

القدرة عمى هكاجٍة الضغكط هها يجعمً أكثر قمقا  عمى إىٍا تهثؿ ضغكط كيشعر بعدـ
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)أم الطفؿ ( في تكقع الخطر كالشرسكاء لىفسً أك ألسرتً ، كيهتد ٌذا القمؽ  كيبدأ
(..3: 2002) الشريؼ ،  كتكقع الشر في الحاضر كالهستقبؿ   

( يهر بٍا األطفاؿ ) دكف سف البمكغتعتبر هرحمة اليتـ هف الهراحؿ الحرجة التي ك       
لها لٍا هف دكر أساسي فاعؿ في حيث يككىكف بحاجة هاسة لمرعاية الكالدية كاألسرية ، 

ـ كهستقبمٍـ، كلها لٍا هف أٌهية في  البىاء الىفسي كاالجتهاعي لشخصياتٍـ في حاضٌر
الىفسي كاالجتهاعي في جك الهتغيرات الهحيطة بٍـ . ككها ٌك هعركؼ أف  تكافقٍـ

ية، الطبيعية تشكؿ الجزء األكبر هف حياة األطفاؿ اإلرشادية كالتكجيٍ الرعاية األسرية
ي هرحمة التمقي كاالستقباؿ هف  حيث أف هرحمة الطفكلة ٌي هرحمة التأسيس لمحياة ، ٌك

هف قبؿ الكالديف ، فأم خمؿ قد يطرأ عمى األسرة فإىً  الطفؿ لمتكجيٍات كاإلرشادات
 البديؿ الهىاسب الذم يكازم الخمؿ الحاصؿ. حتهان سيؤثر عمى األطفاؿ إف لـ يكجد

 هؤسسة األكلى لرعاية األطفاؿ الرعاية الصحيحة بأقطابٍاكاألسرة الطبيعية ٌي ال
ي الهكاف الطبيعي لمتربية السميهة  -األـ  -الطبيعية ) األب  األخكة كاألخكات ( ، ٌك

ا الكبير عمى الطفؿ  كها أف السىكات األكلى التي يقضيٍا الطفؿ في أسرتً لٍا تأثيٌر
ا الكبير أيضان عمى قدرة  الىفسية في طفكلتً كعىدها يكبر، كلٍا كعمى صحتً تأثيٌر

 (.45:  2002كالتكيؼ هستقبل ) أبك شهالة ،  الطفؿ عمى التكافؽ
فقد تتعرض األسرة لبعض الظركؼ التى تقكدٌا الى إيداع الطفؿ فى إحدل       

هؤسسات اإليكاء ، كهف ٌذي الظركؼ كفاة أحد الكالديف كزكاج اآلخر كرفؽ الزكج 
كرعايتٍـ ، ككفاة كبل هف الكالديف كرفض األقارب لرعاية األبىاء  الجديد ضـ األبىاء اليً

ا هف الظركؼ )  أك حاالت الطبلؽ كالتفكؾ األسرل كحاالت العجز اإلقتصادل كغيٌر
 جَ في يعيش الَالديو هو لمحرهاو يتعرض عىدها ؿ(. فالطف3: 2000سميهاف ، 
 تظٍر َقد التكيف سَء ؿا يؤدي هها، َالتَتر بالقمق َيتهيز هستقر غير اجتهاعي

 هو الحرهاو أو الي الدراسات هو العديد َتشير سَي الغير السمَك هظاٌر عىدي
 الجسهي الىهَ ؿتعطي فيٍا يحدث حيث ؿالطف عمي سيئة ىتائج إلي يؤدي الَالديو
 (. َفي88:  ٢٠٠٢ ،قااسح)الىفسي الىهَ اضطراب جاىب الي َاالجتهاعي َالذٌىي

 الهشكبلت حدة هو التخفيف الي ٌدفت قد( ٢٠٠٢)حهده دراسة أو ىجد ذلك ضَء
 هو هبلييو ٌَىاك األطفاؿ هجٍكلى الىسب . تَاجً  التي َاالجتهاعية الىفسية
 الَالديو رعاية هو الحرجة الهرحمة ٌذي فى حرهَا العالن فى األيتان ؿاألطفا
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 الرعاية َتقدين دعهٍن ؿأج هو هؤسسات فى إيداعٍن تن لذا َاألقارب َاألجداد
 البديمة الرعاية ؿأشكا أحد اإليَائية الهؤسسات َتعتبرخدهات التى يحتاجكف اليٍا كال

 َاألخبلقية َاالجتهاعية َالعاطفية َالىفسية حاجاتٍن  الهادية إلشباع ؿلؤلطفا
 َالرَحية 

 )Routray et al, 2015, p.38    (  
 هَظفيو طريق عو عميٍا اإلشراف َيتن تدار أو يىبغي الهؤسسات ٌذي إو     

ؿبالعه لمقيان َالدافع الحافز َلديٍن دربيوه  (Vasudevan,2014,p.1)  فإو لٍذا ،
 أىشطة ؿلتهَي دَالر هبلييو 110 هو يقرب ها يىفق لمطفَلة األهريكي الهكتب

 ؿهجا فى لمعاهميو الهٍىية التىهية ؿأج هو َالبحَث َالتدريب الفىية الهساعدات
ؿالطف رعاية خدهات . (Brodowski ,2013,p.10) 

 الي تٍدف التي االجتهاعية الرعاية هؤسسات هو العديد ظٍَر ىجد ٌىا َهو     
 ىجد حيث،  الرعاية فاقدي لؤليتان َاالىشطة َالبراهج الخدهات هو العديد تقدين
 أٌهية يعطيٍا هها االجتهاعية الرعاية بهؤسسات الهمتحقة العهرية الفئات في تىَع
 االسري األهو تحقيق ؿأج هو َذلك عهرية فئة ؿك هع ؿالتعاه تحقيق في خاصة
 ليست الرعاية هؤسسات ( أف كظيفة157:  2016اثبتت خكج )    ، حيث لٍن 
 كظيفتٍا إىها كهأكل، كهمبس، هأكؿ، هف الطبيعية األساسية لمحاجات اإلشباع هجرد
كالسمككية ،  كالىفسية، االجتهاعي، الفرد لهتطمبات الهتكاهؿ اإلشباع إلى أيضا تٍدؼ
سعى الى تقديـ العديد هف الخدهات الهتىكعة لرعاية األطفاؿ فاقدل الكالديف ، كلكىً ت

كرغبة هىا في االٌتهاـ باألطفاؿ كخاصة األيتاـ هىٍـ لتكجيً الذكر الحكيـ ك الرسكؿ 
( حتى 6لىا بذلؾ حيث قاؿ تعالي " الـ يجدؾ يتيها فأكم" ) سكرة الضحى :آية  الكريـ

ـ كلد يتيها كتربى يتيها فأكاي اهلل عز كجؿ حتى ترعرع اهلل عميً كسم اف الىبي صمى
فحرم بىا أف ىقكـ عمى أكلئؾ الهحركهيف برعايتٍـ كالكشؼ  ككبر ككاف خير البشرية

طيبة كريهة . كقكؿ الرسكؿ )صمي اهلل عميً كسمـ ( "   عف ٌهكهٍـ كصكال بٍـ لحياي
البخارم ، ص ) بة كالكسطي"السباإصباعيً ب أىا ككافؿ اليتيـ في الجىة كٍاتيف كأشار

8 ). . 
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 في كأخذت عاـ  بكجً هصر في األيتاـ ترعى التي الهؤسسات عدد زاد حيث     
 كحسب بٍا، الهكدعيف عدد كزاد األخيرة السىكات في خاصةن  كبيرة بصكرة االىتشار
 الهؤسسات عدد زيادة تكضح كالتي 2006 عاـ االجتهاعي التضاهف كزارة  إحصائية
 هؤسسة(  263)  إلى كصمت 1993 عاـ هؤسسة( 170)  كاىت أف فبعد اإليكائيً

 1993 عاـ طفؿ(  4750) هف بٍا الهكدعيف األيتاـ عدد زاد كأيضا ، 2006 عاـ
 االجتهاعي التضاهف لكزارة إحصائية آخر كحسب.  2006 عاـ طفؿ(  8230)  إلى
 األسرية لرعايةا هف  الهحركهيف األطفاؿ هؤسسات عدد يبمغ 2020عف شٍر هايك  

 الهستفيديف عدد كبمغ ، طفؿ 210236 بسعة ، إيكائية كحضاىة أيتاـ دار 521
%.65إشغاؿ بىسبة ، هستفيد 11234 الفعمي  
فقد عاش هبلييف هف األطفاؿ فى جهيع أرجاء العالـ فترات طكيمة هف حياتٍـ بعيدا      

شراؼ سمطا ـ داخؿ أسر بديمة أك هؤسسات تحت سمطة كا  ت هعىية بالرعاية، عف أسٌر
ا ، كقد  كقد تحهؿ ٌذي الهؤسسات أسهاء عديدة هثؿ دكر األيتاـ ، دكر الرعاية كغيٌر
تخضع تمؾ الهؤسسات إلدارة جٍات حككهية أك جهعيات أٌمية أك جٍات خاصة 

كالشركات أك األفراد . كيكدع األطفاؿ فى هثؿ تمؾ الهؤسسات بسبب فقداف الرعاية 
ل يرجع الى العديد هف األسباب هىٍا كفاة الكالديف أك إحداٌها أك الكالدية ، األهر الذ

ٌجرة األسرة هف هىطقة ألخرل بسبب الحركب كالككارث الطبيعية أك تعرض األطفاؿ 
ـ كهىاطقـ أك الهشكبلت األسرية التى  لمخطؼ أك الهتاجرة بٍـ لمعهؿ بعيدا عف أسٌر

طفاؿ الهكلكديف خارج ىطاؽ الزكاج تؤدل باألطفاؿ الى حياة الشارع باإلضافة الى األ
(.12: 2012الشرعى ) الحصاف كآخركف ،   

حيث يشير تقرير اليكىيسيؼ عف أكضاع األطفاؿ فى العالـ قد فقدكا رعاية أحد         
الكالديف أك كبلٌها كفى العالـ العربى أظٍر الهؤتهر العربى الثالث كالذل عقد فى يىاير 

هميكف طفؿ عربى لـ يتـ  18فؿ أف ٌىاؾ أكثر هف حكؿ إتفاقية حقكؽ الط 2004
استخراج شٍادة هيبلد لٍـ . كها أكضح تقرير جاهعة الدكؿ العربية " عالـ عربى جدير 

هميكف طفؿ فى سف الدراسة كلـ يتـ إلحاقٍـ بالتعميـ  7باألطفاؿ " أف ٌىاؾ ها يفكؽ 
(.241-240: 2011الىظاهى ) هىصكر ،  
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داخؿ هؤسسات الرعاية االجتهاعية هعىاي حرهاىٍـ هف بيئة إف طبيعة الحياة        
الطبيعية كهعطياتٍا ، إذ تتصؼ ٌذي البيئة بكصفٍا جافة بعيدان عف األسرة   األسرة

األسرم الهألكؼ ، الذم تسكدي األلفة كالهحبة ، خاصة أىٍـ لـ يخكضكا  الطبيعية كالجك
ا الهجتهع ، إذ أىٍـ يعيشكف في  تجربة االىدهاج في حدكد هكاىية ، ال يجكز لٍـ تجاكٌز

تتسـ بالتقدير كااللتزاـ بالىظاـ الذم تفرضً الطبيعة الكظيفية   ، كها أف طبيعة الجهاعة
بالكحدة كالعزلة ، هفتقدان لهتطمبات الىهك : الحب  لمهؤسسات، هها يجعؿ الطفؿ يشعر

رية ، كاالستقبلؿ الفردم كاالىتهاء كالح كالحىاف كالتقدير ، كاألهف كاالستقرار الىفسي ،
ا هف االحتياجات الهككىة لمشخصية  كالخصكصية ، كاكتساب الخبرات الجديدة ، كغيٌر

ـ االجتهاعي ، فإذا لـ  السكية ، ها يىعكس سمبا عمي تكافؽ الهحركهيف، كاستقراٌر
بصكر شتى،  يتعٍدكا بتربية هتكاهمة الجكاىب فإىٍـ سيىتقهكف هف كاقعٍـ كهجتهعٍـ

 العزلة كعدـ التفاعؿ كأعبلٌا الجريهة بأىهاطٍا الهختمفة ، هعربيف بذلؾ عفأدىاٌا 
ـ ىحك أىفسٍـ كبيئتٍـ  ) الفقيٍي  (..455:  2006، شعكٌر  

غالبان لمٍزات  اختبلؿ اتزاف الهثمث األسرم )األب، األـ، األبىاء(حيث يؤدل     
كجكد أسرة  فإف لٍذا. (  135، ص  2007كاالضطرابات الىفسية لؤلطفاؿ )بطرس، 
أحد  كفقداف أساسان لمصحة الىفسية ألفرادٌا، عدهكتهمة العىاصر)األب كاألـ كاألطفاؿ( ي

تظٍر  حيث الكالديف أك كميٍها يترؾ آثاران سمبية كبيرة عمى الصحة الىفسية لؤلطفاؿ،
كجكد عبلقة  الدراسات االضطرابات السمككية كالكجداىية كاضحة لديٍـ. كقد بيىت بعض

لديٍـ، حيث إف  الىفسية ية بيف كجكد األطفاؿ في دكر اإليكاء كاضطراب الصحةطرد
األهر الذم  اختبلفٍا، % هف الهؤسسات ال تمبي حاجات األطفاؿ الىفسية عمى 86

ساعد عمى ظٍكر العديد هف الهشكبلت السمككية لديٍـ كال يهكف ألية هؤسسة أخرل 
  (.59،  2005يتكف كآخركف، )ز  لٍـ أف تحؿ هحؿ األسرة بديمة هٍها قدهت

( الى أف هؤسسات 2019كقد أشارت كزارة التضاهف اإلجتهاعى فى تقرير لٍا لعاـ )   
السكف الهىاسب لئلقاهة الكاهمة  تٍيئة-الرعاية اإلجتهاعية تٍدؼ بصفة رئيسية الى :

تمبية كافة ، كتكفير هستكل هعيشي هبلئـ لؤلطفاؿ بها يضهف لٍـ الحياة الكريهة
حتياجات الصحية كالغذائية كالتعميهية كالىفسية كاالجتهاعية لؤلطفاؿ كالشباب كاحتراـ اال

رغباتٍـ كآرائٍـ كخصكصيتٍـ هع تقديـ الهساىدة كالتكجيً كالهشكرة إلكسابٍـ سمككيات 
تٍيئة الهحيط االجتهاعي كالهىاخ األسرل الهىاسب الذم  ،إيجابية كهقبكلة هف الهجتهع
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ألطفاؿ عمى حقكقٍـ الهشركعة كالتي تكفمٍا لٍـ الدكلة تحقيقا يضهف حصكؿ ٌؤالء ا
( أف هف 2014،كها أكد تقرير كزارة التضاهف اإلجتهاعى )لمبعد كالتكازف االجتهاعي

تكفير أساليب حهاية األطفاؿ هف االىحراؼ  أٌـ أٌدؼ هؤسسات الرعاية األيكائية
، كتكفير اآلهاف االجتهاعي كاألخطار التي يتعرضكف لٍا كدعـ السمكؾ السكم لديٍـ

تىهية قدرات األطفاؿ البدىية كالىفسية كالمغكية ، لٍـ لتىشئتٍـ تىشئة اجتهاعية سميهة
كالعقمية كاالجتهاعية كتٍيئتٍـ لهكاجٍة الحياة الطبيعية بها يتفؽ كأٌداؼ الهجتهع كقيهً 

ة إيجابية تجاي الثقة بالذات لدل األطفاؿ هف أجؿ بىاء ىظر ، تعزيز  الديىية كالثقافية
 هع.أىفسٍـ، كهساعدتٍـ لبلعتهاد عمى أىفسٍـ، بها يجعمٍـ فاعميف في الهجت

ا فى تىشئة الطفؿ يجب أف تستخدـ إسمكب       كلكى تحقؽ الهؤسسات اإليكائية دكٌر
الهحاكاة لجك األسرة داخمٍا هف خبلؿ إستخداـ أىظهة ههاثمة ، كيراعى التدريب عمى 

لذل يرفع هستكل األداء لكؿ العاهميف بالهؤسسة هها يكسبٍـ تمؾ األساليب األهر ا
:  2014الخبرات كالهٍارات التى تحقؽ األٌداؼ التى أىشئت هف أجمٍا ) هحهكد ، 

( الى أف اإلهكاىات الهكجكدة فى 20: 2020( . فقد تكصمت دراسة ىصر ) 194
ة أف هعظـ الهؤسسات اإليكائية تغطى البراهج كالخدهات الهطمكبة فقط ، عبلك 

 اإلهكاىات تعتهد عمى التبرعات .
( أف هف أكثر الفئات التى يشيع فيٍا الهشكبلت 201:  2011كها يشير ببلؿ )       

السمككية بأىكاعٍا الهختمفة فئة األطفاؿ األيتاـ ، ىظرا لفقداف الرعاية األسرية ، كالتأثر 
ث أف الحرهاف هف األسرة كحيبهف حكلٍـ هف أصدقائٍـ المذيف يهارسكف ىفس السمكؾ. 

سيئة عمى الطفؿ، فقد أشار "هحهد  كالكجكد الهبكر في الهؤسسة اإليكائية لً آثار ىفسية
الهؤسسة، هؤكدان عمى كجكد  هدحت أبك بكر" لكجكد آثار سمبية إليداع الطفؿ داخؿ

ؿ الهؤسسات اإليكائية هقارىة بأطفا قصكر في الىهك المغكم كاالجتهاعي كالعقمي ألطفاؿ
حيث أكدت األبحاث زيادة الهخاطر (.178: 2011) هىصكر ،  األسر الطبيعية

هؤسسات اإليكاء ىتيجة عدـ إشباعٍـ  البيكلكجية كالىفسية عمى األطفاؿ الهقيهيف في
بيىٍـ كبيف ٌيئة اإلشراؼ  الحتياجاتٍـ الىفسية، ككجكد عبلقات اىضباطية صارهة

تكترة كهضطربة تؤثر عمى الهعرفة كالسمكؾ الطبية كالىفسية هها يؤدم إلى عبلقات ه
( ،عبد العاؿ 179: 2007هحهكد ) كها اتفقت دراسة كؿ هف كالهشاعر لٍؤالء األطفاؿ

أحهد  (،201: 2012(، راشد )197: 2011)  ببلؿ  (2009:405) 
أف أطفاؿ الهؤسسات اإليكائية يعاىكف هف العديد هف الهشكبلت ( 315،2020)
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 ككالتي تتهثؿ في اضطراب في الحالة االجتهاعية كالعاطفية، االجتهاعية كالىفسية
ـ، كسمككياتٍـ االجتهاعية كهىٍا الشعكر الدائـ بالقمؽ كىسب  كاضطراب في هشاعٌر

،إضطراب التفكير ، إضطرابات التكاصؿ  كالتكتر كاإلحباط كاالكتئاب عالية هف العدكاف
 كالكبلـ هع األخريف.

( أف إضطراب السمكؾ الذل يعاىى هىً األطفاؿ 238:  2004كيذكر الخطيب )     
األيتاـ الهقيهيف بهؤسسات الرعاية يتهثؿ فى ىكبات البكاء الغضب كالعصبية كالشجار 
كالعىاد كالسرقة كالكذب كالٍركب كالتخريب كتمؾ السمككيات تىشأ ىتيجة لمغيرة كالشعكر 

هاف أك حب السيطرة األهر بالقمؽ أك اإلضطٍاد كفقد الثقة بالىفس كعدـ اإلحساس باأل
الذل يؤدل بالىٍاية الى عدـ تكافؽ الطفؿ إجتهاعيا هع الهجتهع الخارجى كيؤدل بً 
إلى إىسحاب الطفؿ بعيدا عف أقراىً كبقاءي دائها هىعزال. كيتهيز األطفاؿ الهىسحبيف 
إىفعاليا بعدـ القدرة عمى التكاصؿ كالخجؿ كالحزف كالفشؿ فى الهشاركة باألىشطة 

ـ عادة طفكلييف فى سمككٍـ ا لهختمفة كأيضا فى تككيف عبلقة هع اآلخريف ، ٌك
ـ هىعزلكف اجتهاعيا كأصدقائٍـ  كتصرفاتٍـ ، كيهيمكف لمتهرد فى التفاعؿ هعٍـ ، ٌك
قميمكف ، كقد يمجئكف الى الخياؿ كأحبلـ اليقظة كيعاىكف هف هخاكؼ ال أسباب لٍا هها 

 (.123: 2000القاسـ كآخركف ،  يؤدل بٍـ الى إضطراب فى التفكير )
لقد هىح اهلل تعالى عقبل هيزي عف سائر الهخمكقات ، كعززي بقدرات هتىكعة يعد      

التفكير إحداٌا كالذل يمعب دكرا ٌاها فى ترتيب األفكار كتسمسمٍا كترابطٍا كتىاسبٍا 
ثر بشكؿ هع الهكاقؼ الحياتية الهختمفة كأل إضطراب فيٍا هٍها كاف ىكعً يهكف أف يؤ 

أك بآخر عمى أل هف كظائفً ، كهع أىً قد يظٍر لدل اإلىساف هظٍر ها هف هظاٌر 
اإلضطراب ىتيجة لهركري بخبرات صادهة أك التعرض لضغكط الحياة بألكاىٍا الهختمفة ، 
فإف اإلرتفاع فى حدة ذلؾ اإلضطراب قد يمقى بالىاس عاهة كالطفؿ بشكؿ خاص فى 

د هف قدراتً عمى التعبير عها يجكؿ بداخمً هف األفكار دائرة الصراع الىفسى بها يح
 (.165:  2002كبالتالى إىحصار هحاكالتً الهستهرة إلشباع رغباتً  ) العزة ، 

( أف إضطراب التفكير يعد هف أٌـ 12،  2009كقد أكدت دراسة إسهاعيؿ )     
الى خمؿ فى  الهشكبلت السمككية التى يعاىى هىٍا األطفاؿ األيتاـ كالتى تؤدل بٍـ

التكاصؿ كالكبلـ كالتى تتهثؿ فى عدـ قدرة الطفؿ عمى الكبلـ بصكرة عادية تىاسب 
عهري الزهىى كجىسً ، كيبدك ذلؾ فى  صعكبة ىطقؽ أصكات الكبلـ أك تركيب 
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األصكات هع بعضٍا لتككيف كمهات هفٍكهة كعدـ إستخداـ الكبلـ بصكرة فعالة هها 
 (.84:  2004اٌر ، يعيؽ التكاصؿ هع اآلخريف ) الظ

لذلؾ يجب عمي هؤسسات الرعاية االجتهاعية اعداد العديد هف البراهج التي      
سمككية أك في الحد هف الهشكبلت التي تكاجً االطفاؿ سكء كاىت هشكبلت  تساعد

ـ( الي أٌهية  ٢٠٠٢جسهية . حيث تكصمت دراسة عكض)  ىفسية اك اجتهاعية اك
هف  لؤلطفاؿ الهكدعيف بالهؤسسات اإليكائية. السمككيةك  ةالحد هف الهشكبلت االجتهاعي

 ٌىا كاف هف الضركرم العهؿ عمي تحسيف ىكعية الحياة لؤلطفاؿ الهمتحقيف بهؤسسات
 الرعاية االجتهاعية الي جاىب تٍيئة ظركؼ اسرية بديمة. حيث أكد عمي ذلؾ دراسة

حياة لؤلطفاؿ (عمي أٌهية الهتطمبات الخاصة بتحسيف ىكعية ال ٢٠٢٢رهضاف) 
(عمي أٌهية تكفير  ٢٠٢٢الرعاية االجتهاعية. كها أكدت ايضا دراسة سعد)  بهؤسسات

كهف ٌىا ىجد  بديمة لؤلطفاؿ الهمتحقيف بهؤسسات الرعاية االجتهاعية. ظركؼ اسرية
العديد هف  ظٍكر العديد هف هؤسسات الرعاية االجتهاعية التي تٍدؼ الي تقديـ

العهرية  شطة لؤليتاـ فاقدم الرعاية ، حيث ىجد تىكع في الفئاتالخدهات كالبراهج كاالى
 الهمتحقة بهؤسسات الرعاية االجتهاعية هها يعطيٍا أٌهية خاصة في تحقيؽ التعاهؿ

لمكشؼ الهبكر عف أية هشكبلت تصب الطفؿ سكاء أكاىت هع كؿ فئة عهرية كذلؾ 
 (.234:  2020سمككية أك ىفسية ) عبد الهىعـ ، 

 راسة :مشكمة الد
 يعيش الطفؿ حياتً الطبيعية في أسرتً التي تتحهؿ هسئكلية رعايتً كحهايتً     

عمى  كالصراعات، كتساعدي عمى إكسابً القدرة خالية هف التكترات سميهةكتىشئتً تىشئة 
يطرأ د خمبلن قحدكث التكافؽ الىفسي كاالجتهاعي السميـ. في حالة كجكد أباي. أها في 

التكتر، كالقمؽ، كالحزف،  حؽ أضراران جسيهة باألبىاء تتىكع ها بيفعمى األسرة كقد تم
كغيري هف الهظاٌر ، ٌذا  كاالكتئاب، إلى ضعؼ في الىهك الجسهي كالعقمي كالىفسي
األهر الذل فقداف الهعيؿ ،  فضبلن عف الضرر االقتصادم كالهالي الذم يىشأ بسبب

كاجتهاعي هىاسب  ير جك ىفسيلتكفيؤدل الى إيداع الطفؿ بأحد هؤسسات الرعاية 
 ٌهية الدكر الذم تقكـ بً هؤسسات الرعاية في تىشئة عددـ كبالرغـ هف ألٍؤالء األيتا

كبير هف األطفاؿ كتقديـ العديد هف الخدهات لٍـ سكاء كاىت خدهات صحية أك تعميهية 
كاف  إال أف فقداف الطفؿ لمجك األسرل الذل .اكغذائية اك غير ذلؾ هف الخدهات الٍاهة

 يشعر بالقمؽ كعدـ االستقرار، حيث يفقد الثقة بىفسً كبالهحيطيف بًيعيش بً تجعمً 
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 كيشعر بالخكؼ كفقداف األهاف، كتتأثر عبلقاتً االجتهاعية داخؿ األسرة كخارجٍا،
األطفاؿ األيتاـ  عتبري  كتظٍر لديً هجهكعة هف االضطرابات السمككية كالكجداىية

حيث يعيشكف  كميٍها، يٍا بسبب فقداىٍـ ألحد كالديٍـ أكضحايا لظركؼ ال ذىب لٍـ ف
االحتياجات  بتزايد حياة تختمؼ عف أقراىٍـ كخاصة في كقتىا الحاضر الذم يتصؼ

كالثقة بالىفس  كالعطؼ كالتحديات، فتتضاعؼ حاجاتٍـ إلى الحب كالحىاف كالهكاساة
لصعكبات  يتعرضكفف كتككيد الذات، كتزداد هشكبلتٍـ هقارىة باألطفاؿ العادييف،

كهشكبلت سمككية عديدة تجعمٍـ يىعزلكف عف  كاضطرابات سمككية ككجداىية في حياتٍـ
ٌتهاـ هجاؿ إدارة هؤسسات األسرة  الهجتهع كىظرا لقمة األبحاث فى ٌذا الهجاؿ كا 
كالطفكلة بٍذي الفئة هف األطفاؿ ىظرا لها يعاىكف هىً هف ألـ الفقد كالفراؽ األهر الذل 

هشكمة  ـ العديد هف الهشكبلت الىفسية كالسمككية فهها سبؽ يهكف بمكرةيسبب  لٍ
  الدراسة فى التساؤؿ التالي:

 بالمؤسسات المقيمين األيتام لألطفال المقدمة الخدمات ما العالقة بين مستوى
 السموكية التى يعانون منها ؟ والمشكالت اإليوائية

 هدف البحث 
 هستكل بيف  العبلقة طبيعة عمى التعرؼ ىإل  رئيسية  بصفة يٍدؼ البحث     

 الرعاية) اإليكائية بأبعادي  بالهؤسسات الهقيهيف األيتاـ لؤلطفاؿ الهقدهة الخدهات
(   كالديىية الثقافية الرعاية -كالىفسية اإلجتهاعية الرعاية – الصحية الرعاية – الغذائية

 اإلىسحاب -التفكير اضطراب -السمككى اإلضطراب) بأبعادي  السمككية كهشكبلتٍـ
 :اآلتية الفرعية األٌداؼ تحقؽ خبلؿ هف كذلؾ( كالكبلـ التكاصؿ إضطراب – اإلىفعالى

 بالهؤسسات الهقيهيف األيتاـ لؤلطفاؿ الهقدهة الخدهات هستكل دراسة -1
 .البحث عيىة بأبعادٌا اإليكائية

 فالهقيهي األيتاـ األطفاؿ لدل بأبعادٌا السمككية الهشكبلت عمى التعرؼ -2
 .اإليكائية بالهؤسسات

 ككؿ كاإلجتهاعى اإلقتصادل الهستكل هتغيرات بعض بيف العبلقة تقييـ -3
 بأبعادٌا اإليكائية بالهؤسسات الهقيهيف األيتاـ لؤلطفاؿ الهقدهة الخدهات هف

 .لديٍـ بأبعادٌا السمككية كالهشكبلت
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 اإليكائية بالهؤسسات الهقيهيف األطفاؿ بيف الفركؽ طبيعة عف الكشؼ -4
 بأبعادي لديٍـ السمككية كالهشكبلت بأبعادي الهقدهة الخدهات هف كؿ فى  البحث عيىة
 .لمجىس تبعا
 عيىة اإليكائية بالهؤسسات الهقيهيف األطفاؿ بيف الفركؽ طبيعة تحديد -5

 تبعا بأبعادي لديٍـ السمككية كالهشكبلت بأبعادي الهقدهة الخدهات هف كؿ فى  البحث
 .الهؤسسة كجكد لهكاف

 عيىة اإليكائية بالهؤسسات الهقيهيف األطفاؿ بيف االختبلفات عف كشؼال -6
 كفقا بأبعادي لديٍـ السمككية كالهشكبلت بأبعادي الهقدهة الخدهات هف كؿ فى  البحث

 السىكات عدد – كاألـ األب حالة – الهؤسسة فى الطفؿ تكاجد دكافع -الطفؿ سف)
 (. الهؤسسة داخؿ الطفؿ يقضيٍا التى

 بحثأهمية ال

  لهستكل الخدهات التى سكؼ تسٍـ ٌذي الدراسة في تككيف تصكر كاضح
 لؤليتاـ الهمتحقيف بٍا.اإليكائية هؤسسات ال تقدهٍا

  األطفاؿ األيتاـ،  لدل ضطرابات السمككية كالكجداىيةالضكء عمى االتسميط
ذا يساعد عمى فٍـ ىفسياتٍـ ككيفية التعاهؿ هعٍـ هف دكر عمى رعايتٍـ في  القائهيف ٌك

 األيتاـ كفي األسر.
   كضع براهج إرشادية كقائية كعبلجية لتحسيف رعاية األطفاؿ األيتاـ، كالتي

 يفيد هىٍا الهرشدكف الىفسيكف كالقائهكف عمى رعايتٍـ. أف يهكف
  ٌذي الدراسة قاعدة عمهية بحثية لبلىطبلؽ هىٍا إلى بحكث قادهة لتتكاهؿ  تعد
 ىد األيتاـ.باقي االضطرابات الىفسية ع كشؼ هع
  االٌتهاـ الكاسع الذم تكليً الهؤسسات الهحمية كالدكلية بهكضكع إظٍار

 األيتاـ كرعايتٍـ
  اإليجابية الجكاىب تعزيز في لمهساٌهة ٌادفة هحاكلة الحالية الدراسة تهثؿ 
ا األيتاـ هؤسسات رعاية في  عائقان  تشكؿ التي السمبية الظكاٌر هف كالحد ، كتطكيٌر

 . افقٍـ الطبيعيتك  في لؤليتاـ
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 فروض البحث

بيف هستكل الخدهات الهقدهة لؤلطفاؿ تكجد عبلقة ارتباطية دالة احصائيا   -1
 الهقيهيف بالهؤسسات اإليكائية بأبعادٌا كالهشكبلت السمككية لديٍـ بأبعادٌا.

تكجد عبلقة ارتباطية دالة احصائيا بيف بعض هتغيرات الهستكم االجتهاعي  -2
عدد السىكات التى يقضيٍا الطفؿ فى  -متحقيف بالهؤسسةعدد الهكاالقتصادم ) 

ككؿ هف هستكل الخدهات الهقدهة بالهؤسسات االيكائية بأبعادي (  سف الطفؿ -الهؤسسة
 .كالهشكبلت السمككية بأبعادي لدل عيىة هف األطفاؿ الهقيهيف بالهؤسسات اإليكائية

كؿ هف في  عيىة البحثتكجد فركؽ دالة احصائيا بيف الذككر كاإلىاث  -3
 .الخدهات الهقدهة لؤلطفاؿ الهقيهيهيف بالهؤسسات اإليكائية كالهشكبلت السمككية لديٍـ

كؿ هف الخدهات الهقدهة لؤلطفاؿ الهقيهيهيف تكجد فركؽ دالة احصائيا في في  -4
بالهؤسسات اإليكائية عيىة البحث كالهشكبلت السمككية لديٍـ كفقا لهكاف الهؤسسة ) 

 .حضر ( -ريؼ
كؿ هف الخدهات الهقدهة لؤلطفاؿ الهقيهيهيف في بايف داؿ احصائيا يكجد ت -5

بالهؤسسات اإليكائية عيىة البحث كالهشكبلت السمككية لديٍـ تبعا لكؿ هف )عدد 
 .سف الطفؿ(  –السىكات التى يقضيٍا الطفؿ داخؿ الهؤسسة 

كؿ هف الخدهات الهقدهة لؤلطفاؿ الهقيهيهيف في يكجد تبايف داؿ احصائيا  -6
لهؤسسات اإليكائية عيىة البحث كالهشكبلت السمككية لديٍـ كفقا لدكافع تكاجد الطفؿ با

 داخؿ الهؤسسة. 
كؿ هف الخدهات الهقدهة لؤلطفاؿ الهقيهيهيف في يكجد تبايف داؿ احصائيا  -7

 بالهؤسسات اإليكائية عيىة البحث كالهشكبلت السمككية لديٍـ كفقا لحالة األب كاألـ.
كؿ هف الخدهات الهقدهة لؤلطفاؿ الهقيهيهيف في صائيا يكجد تبايف داؿ اح -8

بالهؤسسات اإليكائية عيىة البحث كالهشكبلت السمككية لديٍـ تبعا لعدد األطفاؿ 
 الهمتحقيف بالهؤسسة.

 اإلسموب البحثي
  -ى :المصطمحات العممية والمفاهيم اإلجرائ -أوال :
  -:Residential establishments المؤسسات اإليوائيةأوال : 
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ٌك هأكم كتشتؽ كمهة الهأكم هف اإليكاء أم  -: accommodationإليواء ا      
كتطمؽ ٌذي الكمهة عمى الهكاف الذم يربي فيً  الهكاف الدائـ الذم يمجأ إليً اإلىساف

ـ   األطفاؿ أك يكدعكف فيً ىتيجة لظركؼ أسرية تحكؿ بيف ٌؤالء األطفاؿ كأسٌر
 (405:2003الحقيقية )هحهد ، 

         المؤسسةاإليوائية     
accommodation establishment  دار إليكاء األطفاؿ هف الجىسيف الهحركهيف :

الرعاية داخؿ ٌذي الهؤسسة عمى الرعاية الجهاعية هف حيث  هف الرعاية األسرية تقكـ
ـ هف هراحؿ عهرية  إقاهة األطفاؿ هع الهشرفة ) األـ البديمة ( في حجرة كبيرة ٌك

بٍة كيتىاكلكف طعاهٍـ في هطاعـ كاسعة لكؿ أطفاؿ الهؤسسة كيعيش فيٍا األطفاؿ هتشا
 (.405:  2003) هحهد ، حياة تخمك هف الفردية كالشعكر بالخصكصية .

بأىٍا دكر إليكاء األطفاؿ الهحركهيف هف الرعاية  -: وتعرفها الباحثة إجرائيا      
األسرة كالغرض هىٍا ٌك تقديـ أكجً  األسرية هف الجىسيف كذلؾ بسبب اليتـ أك تفكؾ

الرعاية اإلجتهاعية كالثقافية كالتعميهية كالصحية كالغذائية كالهٍىية كالتركيحية لؤليتاـ هف 
 الجىسيف الهحركهيف هف الرعاية األسرية 

 الرعاية الصحة Healthcare : بأىٍا تعاهؿ الهؤسسة هع  -تعرؼ إجرائيا
ىى سميـ هف خبلؿ تكافر طقـ طبى لمكشؼ الهبكر احتياجات األطفاؿ الصحية بشكؿ هٍ

عمى األطفاؿ كالتعاهؿ هع األزهات الصحية هع هتابعة دكرية كهستهرة لحاالت األطفاؿ 
كمى ......الخ( كتكفير األدكية الهختمفة  –ضغط  –هف ذكل األهراض الهزهىة ) سكر 

 كتحصيف األطفاؿ ضد األهراض الهعدية.
 الرعاية الغذائية nutritional care  : إٌتهاـ الهؤسسة بتقديـ  -تعرؼ بأىٍا

الكجبات الغذائية الرئيسية كالتى تحتكل عمى جهيع العىاصر الغذائية كالبلزهة لىهك جسـ 
هدادي بالطاقة كالكفاء بإحتياجاتً الغذائية الهختمفة الهطمكبة لمىهك.  الطفؿ كا 

 الرعاية النفسية واإلجتماعية  Psychological and social care  تعرفٍا
بأىٍا شعكر الطفؿ بحالة ىفسية تساعدي عمى تحقيؽ أٌدافً كحاجاتً  -الباحثة إجرائيا :

الىفسية الهختمفة هف خبلؿ إكسابً بعض األىهاط اإلجتهاعية  الهختمفة إلستقرار حياتً 
اليكهية دكف إضطرابات أك خمؿ كذلؾ هف خبلؿ تكافر اإلحتياجات األساسية كسبؿ 

 هعيشة الكريهة.الحياة كال
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 الرعاية الثقافية والدينية Cultural and religious care   تعرؼ إجرائيا
تقديـ الهؤسسة لمبراهج كاألىشطة الثقافية كالديىية الهختمفة كذلؾ لتقكية الكازع  -بأىٍا :

 الديىى لدل الطفؿ.
                   behavioral problems                  السموكية  المشكالت ثانيا :    

 أعراض صكرة في تبدك الهىشأ ىفسية ، الشخصية في كظيفية اضطرابات ٌي       
 عمى كيؤثر الىفسي تكافقً فيعكؽ الشخصي السمكؾ في كيؤثر هختمفة كجسهية ىفسية

(.206: 2003هحهد ، ) فيً يعيش الذم الهجتهع في السكية  حياتً ههارسة  
 أقكالٍـ في األفراد عف الصادرة السمككية باألخطاء:  (33:  2006دؼ ) ابك كيعرفٍا
 . كاالجتهاعية كاألخبلقية العقائدية الهجاالت في كأفعالٍـ

   المشكالت السموكيةكتعرؼ     behavioral problems     إجرائيا بأىٍا
 ،كتككف الهحركـ الطفؿ هف التى تصدرٌي جهمة هف السمككيات البلتكافقية  -:

كتتهثؿ تمؾ  بً الهحيطيف لآلخريف هرضية غير ىتائجٍا كتككف بةهرغك  سمككيات غير
االىسحاب االىفعالي ،  اضطراب التفكير ، ،اضطرابات السمكؾ ،  السمككيات فى 

 .اضطرابات التكاصؿ كالكبلـ 
:  2001يعرؼ باظة )  -: behavioral disorder    اإلضطراب السموكى -1

بية كالهقاكهة لمتعاهؿ كالغضب كالهعارضة أك ( بأىً  العدائية كعدـ التعاكف كالسم13
 الهخالفة .

أىكاع هف السمكؾ السمبى كالعىاد كالتحايؿ الذل يعبر عف عدكاف  -كها عرؼ بأىً : -
كعىفا عىد األطفاؿ يرتبط بأفعاؿ كالسرقة كالتخريب كاإلىحراؼ ، كغالبا ها تككف ٌذي 

يى الصحة الىفسية أف ها السمككيات عمى حساب حقكؽ اآلخريف ، كهها يؤرؽ هٍى
:  2001%( هف أؤلئؾ األطفاؿ يصبحكف هجرهكف ) عبد الخالؽ ،  40 -35ىسبتً ) 
680.) 
تمؾ السمككيات السيئة  -فى حيف تعرؼ الباحثة اإلضطراب السمككى إجرائيا بأىً :* 

غير اإلجتهاعية كالتى تىعكس بشكؿ أساسى عمى عبلقة الطفؿ هع ذاتً كاآلخريف ككؿ 
البيئة هف حكلً عمى حد سكاء هثؿ العدكاىية كاىتٍاؾ حقكؽ الغير كتدهير  ها فى

 الههتمكات. 
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عبارة عف تغيرات شاذة  -: Thinking disorders   إضطرابات التفكير -2
كهمحكظة فى التفكير كتفكؾ األفكار كغير هعقكليتٍا كاإلعتقادات الخاطئة كالضبلالت 

ؿ ظٍكر بعض األعراض الهرضية فى اإلدراؾ ، كتتضح لدل األطفاؿ هف خبل
كاضطراب التقيد كالٍبلكس كالٍذاءات ، كيمعب كؿ هف الكراثة كالخبرات الصادهة كسكء  
ا لديٍـ  الهعاهمة الكالدية كالتفكؾ األسرل كالخبلفات العائمية دكرا ٌاها فى إهكاىية ظٍكٌر

 (.107: 2007) ثابت، 
 عبارة عف هعتقدات  -ىٍا :إجرائيا بأ فى حين تم تعريف إضطرابات التفكير

ى  تظٍر بشكؿ خاص فى لغة الفرد  شاذة كأعراض هرضية تظٍر عمى الطفؿ ٌك
كأحاديثً كعدـ تقيدي بالكاقع ، كعدـ تهاسؾ األفكار كتدفقٍا كاىتقالٍا هف هكضكع الى 
أخر ال صمة لً بً  ، أك عمى شكؿ فصاهية هتهثمة فى اإلىفصاؿ الجزئى عف الكاقع 

خياالت كأحبلـ اليقظة كاإلىسحاب اإلجتهاعى ، كضعؼ القدرة عمى  كاإلستغراؽ فى
اإلستجابة اإلىفعالية الهىاسبة ، كقد يبدكا عمى الطفؿ الذل يعاىى هىٍا بأىً غير هٍتها 
 بىظافتً الشخصية كقد يرتد فى سمككً الى هراحؿ عهرية أدىى أك ها يسهى بالىككص.

عرفً باظة   -:Emotional withdrawalاإلنسحاب اإلنفعالى  -3
( بأىً الصراعات التى يعاىى هىٍا الطفؿ كالتى تشعري بالعجز عف تحقيؽ 2001:14)

 رغباتً ، األهر الذل يجعمً يتقكقع حكؿ ىفسً كيضرب طكقا هىيعا بيىً كبيف الهجتهع.
كها تـ تعريفً أىً تجهيد هشاعر الطفؿ كسمككً إها لفترة كجيزة ريثها يستعيد      

هتد لتشكؿ خطرا قد يٍدد سمككً كهف سكاعبلقتً هع أقراىً كهجتهعً ىشاطً ، أك ت
كيهيزي سمبا عهف سكاي كيشهؿ هجهكعة هف األعراض هىٍا فتكر العاطفة ، كالصهت 

 (.123: 2000‘ اإلختيارل  ) القاسـ كآخركف 
  عدـ قدرة الطفؿ عمى التكاصؿ هع  -إجرائيا بأىً : اإلنسحاب اإلنفعالىكيعرؼ

شعكر الدائـ بالحزف كالخجؿ كالفشؿ فى الهشاركة باألىشطة الهختمفة سكاء اآلخريف كال
هدرسية ......الخ ( األهر الذل يؤدل بالطفؿ فى الىٍاية  –أكاىت أىشطة ) إجتهاعية 

 الى العزلة كالبعد عف اآلخريف كتفضيؿ اإلبقاء هىفردا كحيدا.
 Communication and speech disorders إضطرابات التواصل والكالم -4
ٌى عدـ قدرة الطفؿ عمى ههارسة الكبلـ بصكرة عادية تىاسب عهري الزهىى كجىسً  -:

، كيبدك ذلؾ فى صعكبة ىطؽ أصكات الكبلـ أك تركيب األصكات هع بعضٍا البعض 
لتككيف كمهات هفٍكهة أك ٌك ها يهثؿ صعكبة فٍـ هعىى الكبلـ الهسهكع فى صكرة 
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ـ بصكرة فاعمة فى عهمية التكاصؿ هع اآلخريف ) جهؿ هفٍكهة أك عدـ إستخداـ الكبل
 (.22: 2001سعفاف ، 

( أف إضطراب التكاصؿ كالكبلـ ٌك عبارة عف إضطراب 165:  2001كيرل العزة )
همحكظ فى الىطؽ أك الصكت أك طبلقة الكبلـ أك التأخر المغكل األهر الذل يجعؿ 

 الطفؿ بحاجة الى براهج تربكية.
 كؿ العكاهؿ التى تؤثر عمى ىهك الطفؿ اليتيـ لغكيا  -ىً :كتـ تعريفً إجرائيا بأ

 كعدـ قدرتً عمى تبادؿ الهعمكهات المفظية كغير المفظية.
استخدـ الهىٍج الكصفي كالتحميمي الذم يقكـ عمى الدراسة  -:  ثانيا المنهج البحثي

جراء الهقارىات بيىٍا )عبيدات كأخركف ،  العمهية لمظكاٌر كتحميمٍا كاستخبلص الىتائج كا 
2008،12) . 

 -:حدود البحث -ثالثا:

 : الحدود البشرية  -عينة البحث 
طفؿ هف األطفاؿ األيتاـ الهقيهيف  20قكاهٍا -: عينة البحث اإلستطالعية -أ

 .كذلؾ لتقىيف أدكات البحث  بالهؤسسات اإليكائية
أليتاـ طفؿ هف األطفاؿ ا 100دكات البحث عمي أتـ تطبيؽ  -: الكمية البحثعينة -ب

   الهقيهيف بالهؤسسات االيكائية.

  ألدكات البحث في صكرتٍا الىٍائية في  تـ التطبيؽ الهيداىي -: الحدود الزمنية
تطبيؽ العيىة االستطبلعية  ك  7/2020بكاقع  2020/ 9ى حت 2020/ 7الفترة هف 

 .تطبيؽ العيىة الكمية 2020/ 9 -8
 عمى عدد هف الهؤسسات اإليكائية داخؿ تـ تطبيؽ أدكات البحث  -: الحدود المكانية

ى ) هؤسسة السيدة ىفيسة بشبيف الككـ  هؤسسة تربية البىات  –هحافظة الهىكفية ٌك
هؤسسة  –هؤسسة تربية البىيف بشبيف الككـ  –هؤسسة الرحهة بالبتاىكف  –بسرس المياف 

 هؤسسة البىيف بالهال(. –البىيف بشبيف الككـ 
  أدوات البحث -رابعا:
 -:ى ها يميعمالتي اشتهمت أدكات البحث  الباحثة باعدادقاهت 
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 استهارة البياىات العاهة  -1
الخدهات الهقدهة لؤلطفاؿ الهقيهيف بالهؤسسات اإليكائية بأبعادي) استبياف  -2

الرعاية الثقافية  –الرعاية اإلجتهاعية كالىفسية  –الرعاية الصحية  –الرعاية الغذائية 
 كالديىية (.

ت السمككية لؤلطفاؿ األيتاـ بأبعادي )اإلضطراب السمككى الهشكبلاستبياف  -3
 إضطراب التكاصؿ كالكبلـ (. –اإلىسحاب اإلىفعالى  –إضطراب التفكير  –
تٍدؼ إلي دراسة الخصائص اإلجتهاعية كاإلقتصادية  -: استمارة البيانات العامة-1

همتحقيف بالهؤسسة عدد ال -لؤلطفاؿ األيتاـ الهمتحقيف بالهؤسسات اإليكائية كتتضهف:
أكثرهف  –طفؿ  30: أقؿ هف  20 –طفؿ  20كتـ تقسيهٍا الى ثبلث فئات ) أقؿ هف 

 4طفؿ( ، عدد السىكات التى يقضيٍا الطفؿ بالهؤسسة  كتـ تقسيهٍا الى )أقؿ هف  30
سىكات ( ،  10أكثر هف  0سىكات  10 -8 -سىكات 8: 6 –سىكات  6: 4 –سىكات 

 8-6اليٍا الطفؿ ، سف الطفؿ تهتقسيهً الى ثبلث فئات ) اسـ الهؤسسة التى يىتهى 
سىة( ، جىس الطفؿ تـ تقسيهً  12سىة ، أكثر هف  12-10سىكات،  10-8سىكات، 

حضر( ، دكافع  –أىثى( ، هكقع الهؤسسة تـ تقسيهً الى ) ريؼ  –الى فئتيف ) ذكر 
 -دية لبلسرة الظركؼ االقتصا -التكاجد بالهؤسسة  تـ تقسيهٍا الى هجٍكؿ الىسب 

تسمط كتشدد  -الحرهاف هف الكالديف ، حالة األب كاألـ كقسهت الى ) كفاة أحد الكالديف
 سجف أحد الكالديف.                                                                                              -الكالديف 

 ٌدؼ -:اإليوائية بالمؤسسات ينالمقيم لألطفال المقدمة الخدمات استبيان-2
هستكل الخدهات الهقدهة لؤلطفاؿ األيتاـ الهقيهيف بالهؤسسات اإليكائية  لقياس االستبياف

الرعاية  –الرعاية اإلجتهاعية كالتفسية  –الرعاية الصحية  –بأبعادي ) الرعاية الغذائية 
 عباري (44) عباراتً عدد كاىت األكلية صكرتً في االستبياف الثقافية كالديىية ( كإلعداد

( 12) هف الرعاية الغذائية كتككف: األكؿ البعد: يمي كها األربعة  أبعادي عمي هقسهً
الرعاية : الثالث البعد عبارة،(10) الرعاية الصحية كتضهف: الثاىي البعد عبارة،

عبارة، البعد الرابع : الرعاية الثقافية كالديىية ( 10) اإلجتهاعية كالىفسية كتضهف
 عمى هجهكعة عمى األكلية صكرتً في االستبياف عرض تـ ( عبارة 12كتضهف )
 الهىزؿ إدارة بقسـ كالهؤسسات الهىزؿ بإدارة الهتخصصيف الهحكهيف هف هجهكعة
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 االقتصاد بكمية الهىزؿ إدارة كقسـ الهىكفية جاهعة الهىزلي االقتصاد كمية كالهؤسسات
ر، جاهعة الهىزلي  الزقازيؽ جاهعة الىكعية التربية كمية هىزليال االقتصاد كقسـ األٌز
 إدارة قسـ الهىكفية، جاهعة بأشهكف الىكعية التربية كمية الهىزلي االقتصاد كقسـ

( 14) كبمغ عددٌـ حمكاف، جاهعة الهىزلي االقتصاد كمية كالطفكلة األسرة هؤسسات
 بٍا الخاص لمهحكر عبارة كؿ هىاسبة هدم عمي الحكـ سيادتٍـ هف كطمب. هحكـ
ضافة عبارة كؿ اتجاي كتحديد العبارات صياغة ككذلؾ  ىسبة حساب كتـ. هقترحات أم كا 
 ها اتفاؽ ىسبة كتراكحت االستبياف، عبارات هف عبارة كؿ عمى الهحكهيف لدم االتفاؽ
 اتفاؽ ىسب عمي كبىاءان %(.  95%( :) 84) بيف ها العبارات عمى الهحكهيف بيف

 كحذؼ الهطمكبة العبارات صياغة عمى التعديبلت ءبإجرا الباحثة قاهت العبارات
( 40) عبارات عدد يصبح كبالتالي. عميٍا الهحكهيف باتفاؽ تحظي لـ التي العبارات
  -:التالي بالشكؿ هقسهة عبارة

هستكل الخدهات الغذائية عبارات تعبر عف  (10)تضهف   -: الرعاية الغذائية - أ
ا الهؤسسات اإليكائية لؤلطفا  عمى سبيؿ الهثاؿ )يكجد .ؿ األيتاـ الهقيهيف بٍا التى تكافٌر

 كجبات هحددة ، تصرؼ هكاعيد فى الكجبات تىاكؿ ، يتـ الغذائية الكجبات لتىاكؿ هطعـ
 ىكعية لى ، تتىاسب الهقررة الكهية تىاكؿ لـ إذا األطعهة لطمباتؾ ، تحفظ كفقا إضافية
 الكقت هعظـ اإلحتياجات بً كفرتت كاىتيف كهتطمباتى ، يكجد احتياجتى الهقدهة الطعاـ
 (..هىاسب بسعر
عف أكجً الرعاية الصحية ( عبارة تعبر 10اشتهؿ عمى ) -: الرعاية الصحية - ب

ا الهؤسسة اإليكائة لؤلطفاؿ الهقيهيف بٍا كهدل تهتع األطفاؿ بٍذي الخدهة  التى تكافٌر
 الهزهىة األهراض بعض هف بالهؤسسة ، أعاىى صحية رعاية عمى سبيؿ الهثاؿ )تتكفر

 الهؤسسة ، أقـك داخؿ يكهيا الطبيب ، يتكاجد (الخ......كمى تعب -ضغط– سكر)
 الصحى التأهيف الهؤسسة لى بالهؤسسة ، تكفر الهمحقة الصيدلية هف العبلج بصرؼ

 ههرضة بٍا ، تكجد التحاقى قبؿ الهؤسسة فى الطبى الكشؼ بعهؿ لمعبلج ، قهت
 سريع(. أكلى اسعاؼ ال إلجراء هقيهة

عف ( عبارة تتضهف اطار عاـ 10كتككف هف ):   الرعاية اإلجتماعية والنفسية  -ج
عمى سبيؿ .أكجً الرعاية األجتهاعية كالىفسية التى يحصؿ عميٍا الطفؿ داخؿ الهؤسسة 
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 هصركؼ بالهدرسة ، أتقاضى زهبلئى كبيف بيىى فيها كاأللفة بالهكدة الهثاؿ )أشعر
 هع فردية هقاببلت الهؤسسة ، أجرل داخؿ صيةبالخصك  الهؤسسة ، أشعر هف يكهى

 البراهج عمى االجتهاعى األخصائى دائها ، يشرؼ اإلجتهاعيف األخصائيف
 (.االجتهاعية

األشكاؿ الهختمفة ( عبارة تعبر عف 10تككىت هف ) -:  الرعاية الثقافية والدينية -د
إليكائية كالتى تعد أهرا لمرعاية الثقافية كالديىية التى يتمقاٌا الطفؿ داخؿ الهؤسسة ا

ضركريا فى تشكيؿ شخصيتً كتىهيتٍا بالشكؿ الذل يضهف لً التعاهؿ هع الهجتهع 
 الهؤسسة ، يقـك داخؿ هكتبة الخارجى بصكرة سكية ، عمى سبيؿ الهثاؿ )تكجد

الطفؿ ،  خبرة تزيد تعميهية رحبلت األىشطة ، تكجد ٌذي عمى باإلشراؼ الهشرفيف
 داخؿ القرآف لتحفيظ شيخ الهسابقات ، يكجد فى الهىافسة عمى لمتشجيع جكائز تكجد

 بالهؤسسة ، تقـك ديىية هكاد ديىية ، تدرس ىدكات بعهؿ الهؤسسة الهؤسسة ، تقكـ
 هىتظهة(. بصكرة رحبلت بعهؿ الهؤسسة

 :االستبياف: يقصد بٍا حساب صدؽ كثبات  تقنين اإلستبيان
  -:عمي اإلستبياف حقؽ هف صدؽاعتهد البحث الحالي لمت -: اإلستبيانصدق 

 :لحساب صدؽ االتساؽ الداخمي لبلدكات تـ تطبيؽ  -صدؽ االتساؽ الداخمي
طفؿ هف األطفاؿ األيتاـ الهقيهيف  20االستبياف بعد تعديؿ آراء الهحكهيف عمي 

افراد العيىة االستطبلعية كالتي تتكافر فيٍـ ىفس شركط العيىة  بالهؤسسات اإليكائية 
بعد التطبيؽ تـ حساب الصدؽ هف خبلؿ  هعاهؿ ارتباط بيرسكف بيف األساسية ك 

( كجكد عبلقة 2(، )1عبارات كؿ هحكر كالدرجة الكمية لبلستبياف  كيكضح جداكؿ )
بيف جهيع  0.01،  0.05ها بيف ارتباطية هكجبة دالة احصائيا عىد هستكم هعىكية 

 ثةبلستبياىات كيسهح لمباحالعبارات كالهجهكع هها يدؿ عمي صدؽ االتساؽ الداخمي ل
 ى.بإستخداهٍا في البحث الحال
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مستوى الخدمات المقدمة لألطفال المقييمين ( معامالت االرتباط بين عبارات استبيان 2جدول )
 لمبعد.والدرجة الكمية  بالمؤسسات اإليوائية 

 الرعاية الصحية الغذائية الرعاية
الرعاية االجتهاعية 

 كالىفسية
افية الرعاية الثق
 كالديىية

 رقـ العبارة
هعاهؿ 
 االرتباط

رقـ 
 العبارة

هعاهؿ 
 االرتباط

رقـ 
 العبارة

هعاهؿ 
 االرتباط

رقـ 
 العبارة

هعاهؿ 
 االرتباط

1 0.531**  1 0.417**  1 0.341**  1 0.478**  
2 0.331**  2 0.421**  2 0.205*  2 0.418**  
3 0.380**  3 0.391**  3 0.391**  3 0.577**  
4 0.290**  4 0.567**  4 0.818**  4 0.479**  
5 0.197*  5 0.395**  5 0.258**  5 0.488**  
6 0.272**  6 0.307**  6 0.341**  6 0.579**  
7 0.367**  7 0.320**  7 0.295*  7 0.420**  
8 0.289**  8 0.443**  8 0.391**  8 0.206*  
9 0.361**  9 0.567**  9 0.818**  9 0.209*  
10 0.552** 10 0.421** 10 0.376** 10 0.286* 
 (0.05* دالة عىد هستكل داللة )           (0.01دالة عىد هستكم داللة ) **

يقصد بالثبات " قدرة االختبار في إعطاء ىفس الىتائج أك ىتائج  -:اإلستبيافثبات 
قريبة هىٍا إذا أعيد تطبيقً عمي ىفس األفراد" كتـ حساب هعاهبلت الثبات لبلستبياىات 

 باستخداـ طريقتيف 
باستخداـ التجزئة الىصفية حيث تـ تقسيـ االستبياف إلى ىصفيف  -:ىالطريقة األول

األكؿ لمعبارات الفردية كالثاىي لمعبارات الزكجية كتـ استخداـ هعادلة جتهاف 
Guttman Split-Half Coefficient  . 

لتحديد قيهة  Alpha- Cronbachباستخداـ هعادلة ألفا كركىباخ   -الطريقة الثانية:
 اخمي حيث تـ حساب هعاهؿ ألفا لكؿ عبارة عمى حدي كلبلستبياف ككؿ االتساؽ الد
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مستوى الخدمات المقدمة لألطفال المقيمين ( معامالت الثبات لمحاور الستبيانات 8جدول )
 22بالمؤسسات اإليوائية ن= 

هيتكل الخدهات أبعاد استبياف 
القدهة لؤلطفاؿ بالهؤسسات 

 اإليكائية

عدد 
 العبارات

هعاهؿ 
ألفا 
 كركىباخ

 هعاهؿ ارتباط التجزئة الىصفية
هعادلة 

 براكف -سبيرهاف
 هعادلة جتهاف

 0.731 0.692 0.603 10 الرعاية الغذائيةالبعد األكؿ: 
 0.682 0.873 0.768 10 الرعاية الصحيةالبعد الثاىي: 

الرعاية  البعد الثالث: 
 اإلجتهاعية كالىفسية

10 
0.700 0.788 0.663 

ع : الرعاية الثقافية البعد الراب
 كالديىية

10 
0.801 0.797 0.705 

هستكل الخدهات الهقدهة 
 بالهؤسسات اإليكائية

40 0.837 0.704 0.789 

هسػتكل الخػدهات الهقدهػة ( كاىت قيهة هعاهؿ ألفا كركىباخ السػتبياف 3هف جدكؿ )     
التي تدؿ عمى ثبات  ( القيهة0.837)بالهؤسسات اإليكائية لؤلطفاؿ األيتاـ الهقيهيف بٍا 

بػػراكف  –االسػػتبياف. بيىهػػا كاىػػت قيهػػة هعاهػػؿ ارتبػػاط التجزئػػة الىصػػفية لهعادلػػة سػػبيرهاف 
(. كتػػػػػدؿ تمػػػػػػؾ القػػػػػيـ عمػػػػػػى ثبػػػػػػات 0.789كبمغػػػػػت قيهػػػػػػة هعادلػػػػػة جتهػػػػػػاف )(، 0.704)

 االستبياف.
هستكل الخدهات الهقدهة لؤلطفاؿ األيتاـ كتحددت استجابات األبىاء عف استبياف      

ال(، ككاىت عمى هقياس  -أحياىا  –كفؽ استجابات )ىعـ هقيهيف بالهؤسسات اإليكائية ال
( تبعا التجاي العبارة. ككاىت أعمي درجة هشاٌدة حصؿ عميٍا األبىاء عيىة 3-2-1)

(  40) ( درجة بيىها كاىت أقؿ درجة ٌي  120)   إلجهالى اإلستبياف ككؿ البحث
عيىة األطفاؿ األيتاـ يهة لكؿ بعد لكؿ هف ( اعمي كأقؿ ق4درجة. كيكضح جدكؿ )

 البحث.
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 مستوى الخدمات المقدمة بالمؤسسات اإليوائية( توزيع درجات أبعاد استبيان 4جدول )

أقؿ  األبعاد
 قيهة

أعمى 
 قيهة

طكؿ  الهدل
 الفئة

الخدهات الهقدهة هستكيات 
 بالهؤسسات اإليكائية

 هرتفع هتكسط هىخفض
ية الرعاالبعد األكؿ: 
 الغذائية

10 30 20 7 
(10 :16) (17 :23) (24 :30) 

الرعاية البعد الثاىي: 
 الصحية

10 30 20 7 
(10 :16) (17 :23) (24 :30) 

الرعاية  البعد الثالث: 
 اإلجتهاعية كالىفسية

10 30 20 7 
(10 :16) (17 :23) (24 :30) 

البعد الرابع : الرعاية 
 الثقافية كالديىية

10 30 20 7 
(10 :16) (17 :23) (24 :30) 

هستكل الخدهات 
الهقدهة بالهؤسسات 

 اإليكائية ككؿ.

40 120 80 27 
(40 :66) (67 :93) (94 :120) 

 
 اإليوائية فى المؤسسات المقيمين لألطفال السموكية استبيان المشكالت -3

 هستكل الهشكبلت السمككية التى يعاىى هىٍا األطفاؿ لقياس االستبياف ٌدؼ      
 –إضطراب التفكير  –الهقيهيف بالهؤسسات اإليكائية بأبعادي )اإلضطراب السمككى 

 صكرتً في االستبياف إضطراب التكاصؿ كالكبلـ ( كإلعداد –اإلىسحاب اإلىفعالى 
 البعد: يمي كها األربعة  أبعادي عمي هقسهً عباري (48) عباراتً عدد كاىت األكلية
إضطراب التفكير : الثاىي البعد عبارة،( 12) فه اإلضطراب السمككى كتككف: األكؿ

عبارة، البعد ( 13) اإلىسحاب اإلىفعالى كتضهف: الثالث البعد عبارة،(10) كتضهف
 في االستبياف عرض تـ ( عبارة 13الرابع : إضطراب التكاصؿ كالكبلـ كتضهف )

 زؿالهى بإدارة الهتخصصيف الهحكهيف هف هجهكعة عمى هجهكعة عمى األكلية صكرتً
 كقسـ الهىكفية جاهعة الهىزلي االقتصاد كمية كالهؤسسات الهىزؿ إدارة بقسـ كالهؤسسات
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ر، جاهعة الهىزلي االقتصاد بكمية الهىزؿ إدارة  التربية كمية الهىزلي االقتصاد كقسـ األٌز
 جاهعة بأشهكف الىكعية التربية كمية الهىزلي االقتصاد كقسـ الزقازيؽ جاهعة الىكعية
 حمكاف، جاهعة الهىزلي االقتصاد كمية كالطفكلة األسرة هؤسسات إدارة قسـ الهىكفية،

 عبارة كؿ هىاسبة هدم عمي الحكـ سيادتٍـ هف كطمب. هحكـ( 14) كبمغ عددٌـ
ضافة عبارة كؿ اتجاي كتحديد العبارات صياغة ككذلؾ بٍا الخاص لمهحكر  أم كا 
 عبارات هف عبارة ؿك عمى الهحكهيف لدم االتفاؽ ىسبة حساب كتـ. هقترحات
%( 90) بيف ها العبارات عمى الهحكهيف بيف ها اتفاؽ ىسبة كتراكحت االستبياف،

 عمى التعديبلت بإجراء الباحثة قاهت العبارات اتفاؽ ىسب عمي كبىاءان %(. 96:)
. عميٍا الهحكهيف باتفاؽ تحظي لـ التي العبارات كحذؼ الهطمكبة العبارات صياغة
  -:التالي بالشكؿ هقسهة عبارة( 44) باراتع عدد يصبح كبالتالي

العديد هف عبارات تعبر عف  (10)تضهف   -:  اإلضطراب السموكى -1
السمككيات التى تىعكس بشكؿ أساسى عمى عبلقة الطفؿ هع ذاتً كهع اآلخريف ككؿ ها 

الهشكبلت ،  كثرة هف فى البيئة هف حكلً عمى حد سكاء عمى سبيؿ الهثاؿ )أعاىى
 هشاعرل الهشرفيىة، تتقمب حضكر فى الكقت ، أرتبؾ هعظـ قمؽ خصش بأىىى أشعر
 كؿ أف تافٍة ، أشعر أشياء عمى بشدة ظاٌر ، أثكر سبب بدكف كالحزف السعادة بيف
 حياتى( . فى دائها باإلٌاىة االٌاىة رد هبدأ أعصابى ، اتبىى يثير شئ
هكبكتة تشير الى الرغبات ال ( عبارة12اشتهؿ عمى ) -: اضطراب التفكير -2

كالدكافع غير الهرغكب فيٍا اجتهاعيا التى تصدر عف الطفؿ كأيضا بعض األفكار 
الهكت ،  فى دائها السمبية التى ال يهكف لمطفؿ التخمى عىٍا عمى سبيؿ الهثاؿ )أفكر

الىاس ،  كؿ فى دائها اإلطبلؽ ، أشؾ عمى بأحد أٌتـ حقيقية ، ال غير أشياء أتخيؿ
 .الهستقبؿ( هف هرض ، أخاؼكال كثيرة ٌكاجس يأتيىيى

تعبر عف الصراعات التى ( عبارة 10كتككف هف ):   اإلنسحاب اإلنفعالى -3
عمى .يعاىى هىٍا الطفؿ كالتى تشعري بعجزي عف تحقيؽ رغباتً كتجعمً يشعر بالذىب 

 غيرل ، أخجؿ هف أفضؿ أفكارل ، أشعربأىىى عف التعبير أستطيع سبيؿ الهثاؿ )ال
أصدقائى ،  هع المعب أستطيع أصدقائى ، ال تجاي بالحب أشعرأصدقائى ،  هف دائها
 (..أخطأت اذا دائها كاقعى ، أىزعج عمى دائها أتهرد
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تتضهف عف عدـ هقدرة ( عبارة 12هف )تككىت  -:  اضطراب التواصل والكالم -4
 الطفؿ عمى هههارسة الكبلـ بصكرة تتىاسب هع عهري  ، عمى سبيؿ الهثاؿ )أستخدـ

 هشاكؿ التعمـ ، أكاجً فى صعكبة بسٍكلة ، أجد ذاتى عف متعبيرل كاضحة كمهات
أريدي ،  ها كؿ بسٍكلة ، أعهؿ قصة سرد كالهؤسسة ، أستطيع الهدرسة فى عديدة
 الكبلـ ، التـز أثىاء الحركؼ بعض أصدقائى ، أكرر هع الجيدة عبلقتى عمى أحافظ

 .حكلى( هف اىتقاد ألتفادل أحياىا الصهت
 :اإلستبياف: يقصد بٍا حساب صدؽ كثبات  اإلستبيانتقنين 
  -:اعتهد البحث الحالي لمتحقؽ هف صدؽ الهقاييس عمي -:اإلستبيافصدؽ 
 :لحساب صدؽ االتساؽ الداخمي لبلدكات تـ تطبيؽ  -صدؽ االتساؽ الداخمي

طفؿ هف األطفاؿ األيتاـ الهقيهيف  20االستبياف بعد تعديؿ آراء الهحكهيف عمي 
افراد العيىة االستطبلعية كالتي تتكافر فيٍـ ىفس شركط العيىة  ائية بالهؤسسات اإليك 

األساسية كبعد التطبيؽ تـ حساب الصدؽ هف خبلؿ  هعاهؿ ارتباط بيرسكف بيف 
( كجكد عبلقة 2(، )1عبارات كؿ هحكر كالدرجة الكمية لبلستبياف  كيكضح جداكؿ )

بيف جهيع العبارات كالهجهكع  00001ارتباطية هكجبة دالة احصائيا عىد هستكم هعىكية 
بإستخداهٍا في  ثةهها يدؿ عمي صدؽ االتساؽ الداخمي لبلستبياىات كيسهح لمباح

 البحث الحالي.
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المشكالت السموكية لألطفال األيتام الممقيمين ( معامالت االرتباط بين عبارات استبيان 2جدول )
 والدرجة الكمية لمبعد. بالمؤسسات اإليوائية 

اإلضطراب  
 السمككى

 اإلىسحاب اإلىفعالى إضطراب التفكير
إضطراب التكاصؿ 

 كالكبلـ

 رقـ العبارة
هعاهؿ 
 االرتباط

رقـ 
 العبارة

هعاهؿ 
 االرتباط

رقـ 
 العبارة

هعاهؿ 
 االرتباط

رقـ 
 العبارة

هعاهؿ 
 االرتباط

1 0.289* 1 0.260* 1 0.448** 1 0.421** 
2 0.377** 2 0.465** 2 0.601** 2 0.422** 
3 0.488** 3 0.734** 3 0.286* 3 0.651** 
4 0.197* 4 0.265* 4 0.426** 4 0.210* 
5 0.381** 5 0.205* 5 0.231* 5 0.454** 
6 0.678** 6 0.730** 6 0.448** 6 0.222* 
7 0.480** 7 0.396** 7 0.601** 7 0.421** 
8 0.291* 8 0.262* 8 0.660** 8 0.401** 
9 0.333** 9 0.697** 9 0.393** 9 0.651** 
10 0.608** 10 0.730** 10 0.464** 10 0.223** 

 
11 0.234* 

 
11 0.548** 

12 0.393** 12 0.421** 
 (0.05* دالة عىد هستكل داللة )          (0.01** دالة عىد هستكم داللة )

يقصد بالثبات " قدرة االختبار في إعطاء ىفس الىتائج أك ىتائج  -ثبات االستبياىات :
قريبة هىٍا إذا أعيد تطبيقً عمي ىفس األفراد" كتـ حساب هعاهبلت الثبات لبلستبياىات 

 باستخداـ طريقتيف 
باستخداـ التجزئة الىصفية حيث تـ تقسيـ االستبياف إلى ىصفيف  -:ألولىالطريقة ا

 Guttmanاألكؿ لمعبارات الفردية كالثاىي لمعبارات الزكجية كتـ استخداـ هعادلة جتهاف 
Split-Half Coefficient  . 
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لتحديد قيهة  Alpha- Cronbachباستخداـ هعادلة ألفا كركىباخ   -:الطريقة الثانية
 .الداخمي حيث تـ حساب هعاهؿ ألفا لكؿ عبارة عمى حدي كلبلستبياف ككؿ  االتساؽ

المشكالت السموكية لألطفال األيتام المقيمين معامالت الثبات لمحاور الستبيانات  (7جدول )
 22بالمؤسسات اإليوائية ن= 

 الهشكبلت السمككيةأبعاد 
عدد 
 العبارات

هعاهؿ 
ألفا 
 كركىباخ

 لىصفيةهعاهؿ ارتباط التجزئة ا
هعادلة 

 براكف -سبيرهاف
 هعادلة جتهاف

اإلضطراب البعد األكؿ: 
 **0.854 **0.868 0.899 10 السمككى

اضطراب البعد الثاىي: 
 **0.877 **0.899 0.789 12 التفكير

اإلىسحاب البعد الثالث: 
 **0.902 **0.905 0.910 10 اإلىفعالى

البعد الرابع : إضطراب 
 **0.859 **0.895 0.890 12 التكاصؿ كالكبلـ

                        0.898 0.900 0.839 44 الهشكبلت السمككية ككؿ.
الهشػػػكبلت السػػػمككية ( كاىػػػت قيهػػػة هعاهػػػؿ ألفػػػا كركىبػػػاخ السػػػتبياف 3هػػػف جػػػدكؿ )     

( القيهػػة التػػي تػػدؿ عمػػى ثبػػات 0.839لؤلطفػػاؿ األيتػػاـ الهقيهػػيف بالهؤسسػػات اإليكائيػػة )
بػػراكف  –يىهػػا كاىػػت قيهػػة هعاهػػؿ ارتبػػاط التجزئػػة الىصػػفية لهعادلػػة سػػبيرهاف االسػػتبياف. ب

(. كتػػػػػدؿ تمػػػػػػؾ القػػػػػيـ عمػػػػػػى ثبػػػػػػات 0.898كبمغػػػػػت قيهػػػػػػة هعادلػػػػػة جتهػػػػػػاف )(، 0.900)
 االستبياف.

هستكل الخدهات الهقدهة لؤلطفاؿ األيتاـ كتحددت استجابات األبىاء عف استبياف      
ال(، ككاىت عمى هقياس  -أحياىا  –استجابات )ىعـ كفؽ الهقيهيف بالهؤسسات اإليكائية 

ككاىت أعمي درجة هشاٌدة حصؿ عميٍا األبىاء  الهشكمة.تبعا التجاي ( 3 -2 -1)
( 44)( درجة بيىها كاىت أقؿ درجة ٌي  132)   إلجهالى اإلستبياف ككؿ عيىة البحث
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عيىة تاـ األطفاؿ األي( اعمي كأقؿ قيهة لكؿ بعد لكؿ هف 5درجة. كيكضح جدكؿ )
 البحث.
المشكالت السموكية لألطفال األيتام المقيمين بالمؤسسات ( توزيع درجات أبعاد استبيان 3جدول )

 اإليوائية

أقؿ  األبعاد
 قيهة

أعمى 
 قيهة

طكؿ  الهدل
 الفئة

الهشكبلت السمككية لؤلطفاؿ األيتاـ هستكيات 
 عيىة الدراسة

 هرتفع هتكسط هىخفض
البعد األكؿ: 

 اب السمككى.اإلضطر 
10 30 20 7 

(10 :16) (17 :23) (24 :30) 

البعد الثاىي: 
 إضطراب التفكير

12 36 24 8 
(12 :18) (19 :26) (27 :36) 

البعد الثالث: 
 اإلىسحاب اإلىفعالى.

10 30 20 7 
(10 :16) (17 :23) (24 :30) 

البعد الرابع : 
إضطراب التكاصؿ 

 كالكبلـ.

12 36 24 8 
(12 :18) (19 :26) (27 :36) 

الهشكبلت السمككية 
 ككؿ

44 132 88 29 
(44 :72) (73 :101)  (102 :132) 

 : إسمكب تطبيؽ األدكات عمى العيىة: -خاهسا- 
طفؿ هف األطفاؿ األيتاـ الهقيهيف  100دكات البحث عمي أتـ تطبيؽ         

ـ ه  10 -7ا بيف بالهؤسسات االيكائية كاىكا هف الذككر كاإلىاث كقد تراكحت أعهاٌر
،حيث قاـ األطفاؿ األيتاـ بتعبئة اإلستبياف بهساعدة الباحثة كاألهٍات البديبلت  سىكات

كتعد عيىة البحث صغيرة ىظرا لرفض عدد كبير جدا هف الهؤسسات اإليكائية هقابمة 
األطفاؿ الهقيهيف بداخمٍا أك التعاهؿ هعٍـ بأل شكؿ هف األشكاؿ ىظرا لمظركؼ 

تـ التطبيؽ  رة الهؤسسات الشديد هف تفشى فيرس كركىا الهستجد كقدالراٌىة كخكؼ ادا
 2020/ 9ى حت 2020/ 7ألدكات البحث في صكرتٍا الىٍائية في الفترة هف  الهيداىي
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ى )  ، حيث تـ التطبيؽ عمى عدد هف الهؤسسات اإليكائية داخؿ هحافظة الهىكفية ٌك
هؤسسة  –بىات بسرس المياف هؤسسة تربية ال –هؤسسة السيدة ىفيسة بشبيف الككـ 

 –هؤسسة البىيف بشبيف الكـك  –هؤسسة تربية البىيف بشبيف الككـ  –الرحهة بالبتاىكف 
هؤسسة الرحهة بالبتاىكف ( كتـ هكافقة ٌذي الجٍات عمى  –هؤسسة البىيف بالهال 

 التطبيؽ بعد التأكد هف التزاـ الباحثة بكافة اإلجراءات اإلحترازية.

 ائيةصلجات االحالمعا -سادسا:*
جهع البياىات تـ تفريغٍا كتبكيبٍا كجدكلتٍا كتحميمٍا احصائيا باستخداـ برىاهج يعد 
SPSS كاختبار  لهعرفة الهتكسط كاالىحراؼ الهعيارمT   كهعاهؿ ايتا كاختبارF  ك

( كالىسب الهئكية كالثبات باستخداـ الفا Rاختبار شيفية  كهعاهؿ االرتباط  البسيط )
 التجزئة الىصفية.كركىباخ ك 

 الىتائج كالهىاقشة
  وصف العينة -أوال :

الخصائص اإلجتماعية واإلقتصادية والتعميمية لممبحوثين والمبحوثات عينة   -
 الدراسة الكمية .
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  لألطفال األيتام المقيمين بالمؤسسات اإليوائية عينة البحث( التوزيع النسبي 9جدول )
 222ن= 

البيئة   ٪ العدد الىكع
 السكىية

ىظاـ الرعاية  ٪ العدد
 بالهؤسسة

 ٪ العدد

برىاهج األسر  36 36 ريؼ 40 40 ذككر
 الكافمة 

12 12 

برىاهج األسر  64 64 حضر 60 60 إىاث
 الصديقة

88 88 

هؤسسات 
األيتاـ 

الهمتحؽ بٍا 
 الطفؿ

الفرقة  % العدد السف ٪ العدد
 الدراسية

 % العدد

هؤسسة 
السيدة ىفيسة 

 يف الكـكبشب

12 12 7 
 سىكات

أكلى  38 38
 ابتدائى

35 35 

هؤسسة تربية 
البىات بشبيف 

 الكـك

22 22 8 
 سىكات

تاىية  22 22
 ابتدائئى

21 21 

هؤسسة تربية 
البىات 

 بسرس المياف

20 20 9 
 سىكات

ثالثة  19 19
 ابتدائى

22 22 

هؤسسة 
الرحهة 
 بالباتىكف

15 15 10 
 سىكات

2 رابعة ابتدائى 21 21
2 

2
2 
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هؤسسة 
البىيف بالهال 
 كشبيف الكـك

31 31  

دوافع تواجد 
الطفل داخل 
المؤسسة 
 اإليوائية

العد
 د

حالة  %
األب 
 واألم

عدد  % العدد
السنوات 
التى 

يقيضيها 
الطفل داخل 
 المؤسسة.

 % العدد

هجٍكؿ 
 الىسب 

كفاة أحد  33 33
 الكالديف 

12 57
.1 

 4أقؿ هف 
 سىكات

19 19 

سكء 
الظركؼ 

تصادية اإلق
 لؤلسرة

سجف  46 46
أحد 
 الكالديف

3 14
.2 

(4 :6 )
 سىكات

24 24 

الحرهاف هف 
 الكالديف

تسمط  21 21
كتشدد 
أحد 
 الكالديف

6 28
.5 

(6 :8 )
 سىكات

12 12 

  (8 :10  )
 سىكات

23 23 

أكبر هف 
سىة 10  

22 22 

   اسية األس ( أف ها يقرب هف ثمثى العيىة  9الجدكلية لجدكؿ ) أظٍرت الىتائج
% هىٍـ كاىكا هف  40% كف إىاث كذلؾ فى هقابؿ 60هف األطفاؿ األيتاـ كذلؾ بىسبة 

% فى هقابؿ  64الذككر يقطىكف بالهؤسسات التى تتىتهى لمحضر حيث بمغت ىسبتٍـ 



 

1542 

2222 ينايرـ  والثالثون الثامنـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

ها يقرب هف ثمث الغيىة األساسية يقطىكف بالهؤسسات الريفية ، حيث أف الغالبية 
أكجً الرعاية الهؤسسية عف طريؽ برىاهج األسرة  العظهى هف ٌؤالء األطفاؿ يتمقكف

% هىٍـ يتمقكف أكجً الرعاية  12% كذلؾ فى هقابؿ 88الصديقة كذلؾ بىسبة 
قياـ  -:برىاهج األسر الكافمةالهؤسسية عف طريؽ ىظاـ األسر الكافمة ،  حيث يتضهف 

كدائهة تحقؽ لً  أسرة برعاية طفؿ يتيـ هف األيتاـ التي تشرؼ عميٍـ الكزارة رعاية كاهمة
األهاف الىفسي كاإلشباع العاطفي، كتكسبً العادات كالقيـ االجتهاعية الهثمى، حيث 

أها ‘  يككف الطفؿ اليتيـ فردان هف األسرة كفؽ الضكابط الشرعية الهىظهة لٍذا األهر
 الذيف األيتاـ األطفاؿ تعكيض إلى يٍدؼ برىاهج ٌك -:الصديقة األسرة برىاهج برىاهج

 كفؽ جزئية رعاية رعايتٍـ في الراغبة لؤلسر يسمهكا بأف الحتضاىٍـ الفرصة حتسى لـ
 هف أكثر أك بكاحد باالرتباط الهجتهع في الطبيعية األسر إحدل بهكجبً تقكـ ىظاـ

 الرعاية لككالة التابعة اإليكائية االجتهاعية الدكر إحدل في الهقيهيف األيتاـ األطفاؿ
)  اإلجازات فترة هثؿ هحددة فترة خبلؿ لديٍا تضافتًاس بٍدؼ االجتهاعية كالتىهية
 أك اإلجازة اىتٍاء بعد الطفؿ يعاد ثـ(  الصيفية اإلجازة أك األسبكع ىٍاية أك األعياد
فيٍا ) كزارة التضاهف اإلجتهاعى ،  يقيـ التي الهؤسسة أك الدار إلى الهحددة الفترة

2018.) 
 مث األطفاؿ عيىة البحث يىتهكف الى كتبيف الىتائج الجدكلية بأف ها يقرب هف ث

هؤسستى البىيف الهكجكدة بشبيف كالهال حيث تـ فصؿ البىيف بهؤسستيف داخؿ هديىة 
شبيف الككـ جسب فئات السف كذلؾ لزيادة أعداد األطفاؿ بهؤسسة البىيف بشبيف الكـك 

%( ، فى حيف تقاربت ىسب األطفاؿ الهىتهيف الى هؤسستى 31حيث بمغت ىسبتٍـ )
بية البىات بشبيف الككـ كتربية البىات بسرس المياف فقاربت الى ىصؼ عيىة البحث تر 

%( عمى التكالى يميٍـ األطفاؿ الهىتهيف الى 20%( ، )22حيث بمغت ىسبتٍـ ) 
%( كجاءت أقؿ ىسبة لؤلطفاؿ الهقيهيف 15هؤسسة الرحهة بالبتاىكف كذلؾ بىسبة ) 

 %(.12ـ )داخؿ هؤسسة السيدة ىفسية حيث بمغت ىسبتٍ
  كيكضح التكزيع الىسبى ألعهار األطفاؿ عيىة البحث أف أكثر هف ثمث العيىة

ـ ال تتعدل  % يميٍا األطفاؿ  38سىكات كذلؾ بىسبة  7األساسية كاىت ألطفاؿ أٌهاٌر
% ، فى حيف أف األطفاؿ  22سىكات حيث كاىت ىسبتٍـ  8البالغيف هف العهر 
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% كأف ها يقرب هف ربع األطفاؿ عيىة  19ٍـ سىكات كاىت ىسبت 9البالغيف هف العهر 
ـ   %. 21سىكات كذلؾ بىسبة  10البحث تبمغ أعهاٌر

  ( أف ها يقرب هف ثمث عيىة البحث األساسية هف  9كتشير ىتائج جدكؿ )
 األطفاؿ األيتاـ كاىكا هف طبلب الصؼ األكؿ 

الث كالرابع اإلبتدائى ، فى حيف تساكت ىسبة كؿ هف األطفاؿ الهمتحقيف بالصفيف الث
كتقاربت ٌذي الىسبة هع الطبلب الهمتحقيف بالصؼ  22اإلبتدائى  حيث بمغت ىسبتٍـ 

 %. 21الثاىى اإلبتدائى حيث بمغت ىسبتٍـ 
 األساسية هف األطفاؿ  أف ها يقرب هف ىصؼ عيىة الدراسة  أظٍرت الىتائج

لظركؼ % تعزل دكافع تكاجدٌـ داخؿ الهؤسسة الى سكء ا46األيتاـ كذلؾ بىسبة 
% هىٍـ كاىكا 33اإلقتصادية لؤلسرة كالتى تتهثؿ فى الفقر كضعؼ الدخؿ فى حيف أف 

% كاف سبب تكاجدٌـ 21هجٍكلى الىسب كأف ها يقرب هف ربع العيىة كذلؾ بىسبة 
 داخؿ الهؤسسة حرهاىٍـ هف الكالديف سكاء بكفاة أحدٌها أك االثتيف أك اىفصالٍها.

  األيتاـ عيىة الدراسة األساسية ههف كاف سبب كها أكضحت الىتائج أف األطفاؿ
تكاجدٌـ داخؿ الهؤسسة اإليكائية يرجع الى الجرهاف هف الكالديف كاف أكثر هف ىصؼ 

عاىكا هف كفاة أحد الكالديف أك كبلٌها هقابؿ ها يقرب  57.1ٌؤالء األطفاؿ كىسبتٍـ 
% 28.5كذلؾ بىسبة هف ثمث العيىة تكاجدكا داخؿ الهؤسسة بسبب قسكة كتشدد الكالديف 

 %.  14.3بيىها كاىت أقؿ ىسبة لؤلطفاؿ المذيف تـ سجف أبائٍـ حيث بمغت تمؾ الىسبة 
   ( الى أف ها يقرب هف ربع األطفاؿ األيتاـ عيىة  9كأشارت ىتائج جدكؿ )

% 24( سىكات كذلؾ بىسبة 6: 4الدراسة األساسية هتكاجديف فى الهؤسسة هف حكالى )
( سىكات كأيضا هف يقيهكف 10:  8أقاهكا فى الهؤسسة لهدة هف ) كها تقاربكا هع  هف 

% عمى التكالى ، 22،  23سىكاتحيث بمغت ىسبٍـ  10فى الهؤسسة هف أكثر هف 
( سىكات كذلؾ 8:  6كتأتى أقؿ ىسبة لكؿ هف األطفاؿ الهقيهيف فى الهؤسسة لهدة ) 

 .% 12بىسبة 
 :لمستويات العينة ثانيا: النتائج الوصفية

 :ويات الخدمات المقدمة بالمؤسسات اإليوائية مست .2
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األطفال األيتام وفقا لمستويات الخدمات المقدمة بالمؤسسات اإليوائية ( توزيع 22جدول )
 المقيمين بها

الرعاية  الهئكيةالىسببة  العدد الدرجة الهستكيات بالهؤسسات اإليكائيةالخدهات الهقدهة 
الغذائية

 %31 31 (16: 10) هىخفض 
 %27 27 (23: 17) تكسطه

 %42 42 (30:  24) هرتفع
الرعاية  100 100 اإلجهالى

صح
ال

ية
الرعاية  100 100 اإلجهالى %45 45 (30:  24) هرتفع %25 25 (23: 17) هتكسط %30 30 (16: 10) هىخفض 

اإلجتها
عية 
يةكالىفس
الرعاية  %100 100 اإلجهالى %38 38 (30:  24) هرتفع %21 21 (23: 17) هتكسط %41 41 (16: 10) هىخفض 

الثقافية 
كالديىية

هستكل  %100 100 األجهالى %37 37 (30:  24) هرتفع %38 38 (23: 17) هتكسط %25 25 (16: 10) هىخفض 
الخدها
ككؿت 

 %100 100 اإلجهالى %45 45 (120: 94) هرتفع %28 28 (93:  67) هتكسط %33 33 (66: 40) هىخفض 
  ( أف ها يقرب هف ىصؼ األطفاؿ عيىة الدراسة  10تكضح ىتائج جدكؿ )

يحصمكف عمى احتياجاتٍـ الغذائية بشكؿ كافى كهرضى الى حد هرتفع حيث بمغت 
%( كأف الهؤسسة تكفر لٍـ أىكاع هختمفة هف الطعاـ التكاهؿ العىاصر 42ىسبتٍـ ) 

فى حيف أف ها يقرب هف ثمث العيىة  الغذائية الذل يرضى أذكاقٍـ كيشبع رغباتٍـ ،
%( كاىكا يرضكف عف الخدهات الغذائية بشكؿ هتكسط كعبركا عف 27كذلؾ بىسبة ) 

ذلؾ بأىٍـ عادة ها يأكمكف الهتكاجد بالهطبخ كال يتدخمكف فى ها يطٍى كال يبدكف حتى 
%( كاىكا راضيف بشكؿ 31آرائٍـ ، فى حيف أف ها يفكؽ ثمث العيىة كذلؾ بىسبة ) 

ضعيؼ عف تمؾ الخدهات الغذائية الهقدهة لٍـ كيركف أف الهؤسسة تحتاج الى الدعـ 
ـ.  حتى يحصمكف عمى احتياجاتٍـ الغذائية البلزهة لهتطمبات ىهٌك

   ( أف ها يقرب هف ىصؼ األطفاؿ األيتاـ عيىة   10يتبيف هف ىتائج جدكؿ )
الهؤسسة تقدـ لٍـ  الدراسة األساسية يتمقكف هستكل خدهات صحية بشكؿ هرتفع كأف

 خدهات صحية بهستكل عالى بالشكؿ الهرضى لٍـ حيث بمغت ىسبتٍـ
%( يركف أف هستكل  25%( فى حيف أف ربع عيىة األطفاؿ تقريبا كذلؾ بىسبة ) 45) 

الخدهات الهقدهة لٍـ هتكسطة كتحتاج الى تحديث كدعـ كيحتاجكف الى رعاية صحية 
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%( هف ٌؤالء األطفاؿ غير راضيف عف  30أكثر هف قبؿ الهؤسسة ، بيىها كاف ) 
هستكل الخدهات الصحية الهقدهة لٍـ داخؿ الهؤسسة ككاىكا يصركف عمى أىٍـ 
يحتاجكف الى رعاية صحية أفضؿ كخاصة فى ظؿ اىتشار فيرس كركىا ، كتتفؽ ٌذي 

( حيث أكدتا عمى أف األطفاؿ يحتاجكف الى 2018الىتائج هع دراسة شعيب كصقر ) 
ؼ عميٍـ بشكؿ دكرل كتكفير العبلج الهىاسب لٍـ كها كجدكا أف األطفاؿ تكقيع الكش

ذا ها كجدتً الباحثة خبل ؿ تطبيؽ االستبياف فى بعض الهؤسسات  لديٍـ كعى صحى ٌك
عيىة الدراسة كهف خبلؿ الزيارات الهيداىية لمباحثة كأثىاء تطبيؽ اإلستبياف كجدت أف 

تباع اإلجراءات اإلحترازية فى ٌىاؾ هؤسسات تعاىى هف قصكر فى الخدهات  الصحية كا 
 ظؿ اىتشار فيرس كركىا الهستجد. 

  أها بالىسبة لمخدهات اإلجتهاعية كالىفسية فقد أكضحت الىتائج أف أكثر هف
%( راضيف بدرجة هرتفعة عف الخدهات  38ثمث األطفاؿ األيتاـ كذلؾ بىسبة ) 

حيث تكفر لٍـ الهؤسسة  اإلجتهاعية كالىفسية التى تقدـ لٍـ هف خبلؿ الهؤسسة
جتهاعيف قائهيف عمى حؿ الهشكبلت التى تكاجٍٍـ كها تتيح لٍـ  أخصائيف ىفسييف كا 
فرصة اإلىدهاج بالهجتهع الخارجى ، فى حيف أف أقؿ هف ربع العيىة كاىكا راضيف عف 

%( ، بيىها 21تمؾ الخدهات التى تقدهٍا لٍـ الهؤسسة بشكؿ هتكسط ككاىت ىسبتٍـ ) 
بة األطفاؿ الذيف يعاىكف هف قمة هستكل تمؾ الخدهات الهقدهة لٍـ حيث أىٍـ ارتفعت ىس

%( كترل الباحثة أف الهؤسسات 41راضيف عىً بشكؿ ضعيؼ حيث بمغت ىسبتٍـ ) 
اإليكائية تحتاج الى تطكير كتحسيف هستكل الخدهات اإلجتهاعية كالىفسية الهقدهة 

خصائيف الىفسيف كاإلجتهاعيف لٍؤالء األطفاؿ كذلؾ هف خبلؿ تكافر عدد هف األ
الهدربيف كالهاٌريف فى هجالٍـ كتقديـ يد العكف لؤلطفاؿ األيتاـ لمتغمب عمى هشكبلتٍـ 
الهختمفة كهحاكلة دعهٍـ كدهجٍـ بالهجتهع الخارجى كذلؾ لها تحهؿ ٌذي الهرحمة هف 

 ة.أٌهية كبيرة فى حياتٍـ ككؿ حيث يتـ فيٍا تككيف شخصيتٍـ كسمككياتٍـ الهختمف
   ( (  أف أكثر هف ثمث األطفاؿ األيتاـ كذلؾ بىسبة )  10كتكضح ىتائج جدكؿ
%( راضيف بدرجة هرتفعة عف الخدهات الثقافية كالديىية التى تقدـ لٍـ هف خبلؿ  37

الهؤسسة حيث تكفر لٍـ الهؤسسة البراهج كالدركرات الثقافية كالديىية كها يتكاجد داخؿ 
بإستهرار لتحفيظ القرآف لؤلطفاؿ كتفسيري ، فى حيف أف الهؤسسات هحفظ قرآف يتكاجد 
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ربع العيىة كاىكا راضيف عف تمؾ الخدهات التى تقدهٍا لٍـ الهؤسسة بشكؿ هتكسط 
%( ، بيىها ارتفعت ىسبة األطفاؿ الذيف يعاىكف هف قمة هستكل تمؾ 25ككاىت ىسبتٍـ )

غت ىسبتٍـ ) الخدهات الهقدهة لٍـ حيث أىٍـ راضيف عىً بشكؿ ضعيؼ حيث بم
%( كتؤكد الباحثة أف ضعؼ هستكل الخدهات الثقافية كالدسىية التى تقدهٍا تمؾ 37

الهؤسسات يعزل الى ضعؼ اإلهكاىيات كالهكارد البشرية كالهادية داخؿ الهؤسسة حيث 
ذا ها أكدتً  أف الخدهات تقكـ بشكؿ كبير عمى  الهدرسيف كاألخصائيف الهتطكعيف ٌك

 ( .2018دراسة  شعيب & صقر )
   ( أف ها يقرب هف ىصؼ األطفاؿ األيتاـ عيىة   10يتبيف هف ىتائج جدكؿ )

الدراسة األساسية يتمقكف هستكل خدهات بشكؿ هرتفع كأف الهؤسسة تقدـ لٍـ خدهات 
%( فى حيف 45بهستكل يرضيٍـ كيمقى لديٍـ استحساف كقبكؿ حيث بمغت ىسبتٍـ ) 

%( يركف أف هستكل الخدهات 38ذلؾ بىسبة )أف أكثر هف ثمث عيىة األطفاؿ تقريبا ك 
الهقدهة لٍـ هتكسطة كتحتاج الى تحديث كدعـ كيحتاجكف الى رعاية كدعـ أكثر هف 

%( هف ٌؤالء األطفاؿ غير راضيف عف هستكل  33قبؿ الهؤسسة ، بيىها كاف ) 
 الخدهات الهقدهة لٍـ داخؿ الهؤسسة.

بالمؤسســات اإليوائيــة قيمــين مســتوى المشــكالت الســموكية لألطفــال األيتــام الم .2
 -عينة البحث:
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 األطفال األيتام وفقا لمستويات المكشالت السموكية لديهم.( توزيع 22جدول )
ضطرا الهئكيةالىسببة  العدد الدرجة الهستكيات لؤلطفاؿ األيتاـالهشكبلت السمككية 

ااإل
ب 

السمككى
 %19 19 (16: 10) هىخفض 

 %35 35 (23: 17) هتكسط
 %46 46 (30:  24) هرتفع

 %100 100 اإلجهالى
ضطرا

إ
التفكيرب 

 %58 58 (36: 27) هرتفع %10 10 (26: 19) هتكسط %32 32 (18: 12) هىخفض 
 %100 100 اإلجهالى

اإلىسحا
ب 

اإلىفعالى
 %64 64 (30:  24) هرتفع %22 22 (23: 17) هتكسط %14 14 (16: 10) هىخفض 

 %100 100 اإلجهالى

ضطرا
إ

ب 
صؿ 

التكا
كالكبلـ

 %53 53 (36: 27) هرتفع %12 12 (26: 19) هتكسط %35 35 (18: 12) هىخفض 
الكشبلت  %100 100 األجهالى

السمككية 
ككؿ

 %47 47 (132: 102) هرتفع %25 25 (101: 73) هتكسط %28 28 (72: 44) هىخفض 
 %100 100 اإلجهالى

 
 ( أف ها يقرب هف ىصؼ األطفاؿ  11جدكلية لجدكؿ )  تكضح الىتائج ال

األيتاـ عيىة الدراسة األساسية يعاىكف بشكؿ هرتفع هف اإلضطراب السمككى حيث كاىت 
، فى حيف أف أكثر هف ثمث ىفس عيىة األطفاؿ األيتاـ يعاىكف بصكرة .%(46ىسبتٍـ ) 

%( هف 19)  %(  بيىها يعاىى35هتكسطة هف اإلضطراب السمككى كذلؾ بىسبة )
ٌؤالء األطفاؿ بشكؿ هىخفض هف اإلضطراب فى سمككٍـ كتؤكد الباحثة ضركرة 
ـ كذلؾ لتقميؿ  اإلٌتهاـ بٍؤالء األطفاؿ كهحاكلة تعكيضٍـ عف الحرهاف هف أسٌر
إضطرابٍـ السمككى كأيضا تىظيـ دكرات تدريبية كجمسات ىفسية هف قبؿ الهختصيف 

 لتحسيف أدائٍـ السمككى.
 ( أف ها يقرب هف ثمثى األطفاؿ األيتاـ عيىة  11جدكؿ )   كها تبيف هف

%( 58الدراسة األساسية لديٍـ إضطراب فى التفكير بشكؿ هرتفع حيث كاىت ىسبتٍـ ) 
، بيىها أف أكثر هف ثمث ٌؤالء األطفاؿ يعاىكف بشكؿ ها بيف هتكسط كهىخفض هف 
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ترجع الباحثة ذلؾ %( عمى الترتيب ك 32%( ، )10إضطرابات التفكير كذلؾ بىسبة )
 عميً كجكد يترتب قد ، الكالديف لفقداف ىتيجة ، األسرية الرعاية هف الحرهاف الى أف
 كهف األطفاؿ ٌؤالء أف إلى تشير الباحثة كها.  اجتهاعية ، سمككية ، ىفسية هشكبلت

 هف بعدد يصابكا ها غالبا أىٍـ ، كاقع هف يقكهكف عمى خدهتٍـ كرعايتٍـ يقكلكف
ضطرابات التفكير ، ىفسيةال األهراض  بعدـ كاإلحساس ، كالغضب ، لمقمؽ ىتيجة ، كا 
 الهعاهمة كسكء السابقة الخبرات بسبب الثقة بالىفس فقداف بحاالت يصابكف كها ، األهاف

 .كاالىتهاء كالتقدير االجتهاعي األهاف إلى يفتقدكف إىٍـ كها ،
  ( أف ىسبة كبيرة هف   11بيىها يتضح هف ىتائج جدكؿ ) األطفاؿ األيتاـ

الهقيهيف بالهؤسسات اإليكائية عيىة الدراسة حيث يهثمكف أكثر هف ثمثى العيىة كذلؾ 
%( يعاىكف بشكؿ هرتفع هف اإلىسحاب اإلىفعالى كعدـ القدرة عمى التكاصؿ 64بىسبة ) 

هع اآلخريف كالخجؿ كالحزف كالفشؿ فى الهشاركة فى األىشطة الدرسية كتككيف عبلقات 
( أف  األطفاؿ الهىسحبيف إىفعاليا 2010اآلخريف كتؤكد دراسة السكيٍرل ) ىاجحة هع

ـ هىعزلكف إجتهاعيا كأصدقائٍـ قميمكف جدا  عادة ها يهيمكف الى التهرد فى التعاهؿ ، ٌك
كها أىٍهيمجؤف الى الخياؿ كاألحبلـ ، فى حيف أف ها يقرب هف ربع عيىة الدراسة كذلؾ 

يهيمكف الى العزلة كاإلىسحاب اإلىفعالى بشكؿ  %( هف ٌؤالء األطفاؿ25بىسبة )
%( هف األطفاؿ يهيمكف الى اإلىسحاب اإلىفعالى بشكؿ 14هتكسط زذلؾ هقابؿ ) 

 هىخفض.
   ( أف ها أكثر هف ىصؼ  11فى حيف تكضح الىتائج الجدكلية لجدكؿ )

كاصؿ األطفاؿ األيتاـ عيىة الدراسة األساسية يعاىكف بشكؿ هرتفع هف اإلضطراب فى الت
%( فى حيف أف أكثر هف ثمث ىفس عيىة األطفاؿ 53كالكبلـ حيث كاىت ىسبتٍـ ) 

%(  35األيتاـ يعاىكف بصكرة هىخفضة هف إضطراب التكاصؿ كالكبلـ كذلؾ بىسبة )
%( هف ٌؤالء األطفاؿ بشكؿ هتكسط هف اإلضطراب فى التكاصؿ 12بيىها يعاىى )

 كالمغة.
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 األطفاؿ األيتاـ عيىة الدراسة األساسية  كقد أكدت تمؾ الىتائج ارتفاع ىسبة
ى ها تقرب 47المذيف لديٍـ هشكبلت سمككية بصكرة كبيرة حيث كاىت ىسبتٍـ )  %( ٌك

ذا ها أكدتً دراسة إسهاعيؿ ) ( حيث تكصؿ الى 2009هف ىصؼ عيىة الدراسة ٌك
 رارتفاع هعدالت األطفاؿ األيتاـ المذيف يعاىكف هف الهشكبلت السمككية كأف هف أكث

اإلضطراب " األسرية ٌى بيئتً هف الهحركهيف هىٍا التى يعاىى الهشكبلت السمككية 
 كهشكبلت" األكلى بالدرجة "العاطفية ،األعراض ،االكتئاب ،العصاب السمككى
، فى حيف أف ربع ىفس عيىة األطفاؿ األيتاـ .الثاىية بالدرجة "الحركة ،زيادة األصدقاء

%( هف 28%(  بيىها يعاىى )25سطة كذلؾ بىسبة )لديٍـ هشكبلت سمككية بصكرة هتك 
 الطفؿ ٌؤالء األطفاؿ بشكؿ هىخفض هف الهشكبلت السمككية ، كترل الباحثة أف شعكر

 االكتراث بعدـ شعكر لديً يخمؽ كالديً، هف كحرهاىً ، هكجكدة غير األسرة باف الهحركـ
 شعكري عف الىاتجة السمككية، اإلضرابات هف العديد إلى يؤدم هها ، ألحد كالتقدير
 في ، االجتهاعية بالبىية اصطداهً ذلؾ عمي كيترتب كالىفسي، االجتهاعي بالضياع
 تعاطي أك ، كالسرقة ، الجريهة إلى بعضٍـ يمجأ كقد ، كجكدي إلثبات هحاكلة

 عىدها ، الهجتهع كهف ، أحياىان  الذات هف لبلىتقاـ.  األخبلقية االىحرافات أك الههىكعات
كهاديان ،  هعىكيان  بجاىبٍـ كالكقكؼ ، السميـ االجتهاعي التكافؿ أفرادي فه يجدكف ال

كبالتالى فعمى الهؤسسات اإليكائية اإلٌتهاـ بٍؤالء األطفاؿ كخمؽ بيئة أسرية هىاسبة لٍـ 
هداد  ا حتى ىتهكف هف تقميؿ الهشكبلت السمككيةلديٍـ كا  ـ التى فقدٌك تعكضٍـ عف أسٌر

 يا قادريف عمى العطاء.الهجتهع بأطفاؿ أسكياء ىفس
 -ثالثا النتائج في ضوء فروض البحث :

  الخدمات مستوى بين احصائيا دالة ارتباطية عالقة توجدالفرض األول 
 لديهم السموكية والمشكالت بأبعادها اإليوائية بالمؤسسات المقيمين لألطفال المقدمة
 .بأبعادها
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العبلقات اإلرتباطية بيف  تـ تحديد طبيعةكلمتحقؽ هف صحة الفرض األكؿ       
هستكل الخدهات الهقدهة لؤلطفاؿ الهقيهيف بالهؤسسات اإليكائية كالهشكبلت السمككية 

 بيرسكف.هعاهؿ االرتباط البسيط لديٍـ باستخداـ 
مستوى الخدمات المقدمة بالمؤسسات اإليوائية ( معامالت ارتباط بيرسون بين 22جدول )

 لسموكية لديهم بأبعادها.لممبحوثين بأبعادها والمشكالت ا

اإلضطراب  الهتغيرات
 السمككى

إضطراب 
 التفكير

اإلىسحاب 
 اإلىفعالى

إضطراب 
التكاصؿ 
 كالكبلـ

الهشكبلت 
السمككية 
 ككؿ

 - **230. الرعاية الغذائية 
. 192** 

- 
.435** 

- 
.346**

- 
.598** 

- 

- الرعاية الصحية
.600**- 

.203**
- 

.923** 
- 

-
.307**

- 

.549** 
- 

لرعاية اإلجتهاعية ا
 كالىفسية

-.449** 
.276**

- 
.199** 

- 
.774**

- 
.371**

- 

 الرعاية الثقافية كالديىية
-

.324**- 
-

.279** 
-

.305** 

-
.583**

- 

.764**
- 

 هستكل الخدهات ككؿ
-

.439**
- 

-
.292** 

-
.418** 

-
.404**

- 

.552**
- 

 0001** داللة هعىكية عىد هستكم 
سالبة دالة إحصائيا لى كجكد عبلقة ارتباطية إ( 12بجدكؿ )تشير الىتائج البحثية      

 اإليكائية لؤلطفاؿ األيتاـ الهقيهيف بٍا بالهؤسسات الهقدهة الخدهات بيف كؿ هف هستكل
( بهعىى 0.01بأبعادٌا كذلؾ عىد هستكم داللة ) لديٍـ السمككية كالهشكبلت بأبعادٌا

اؿ األيتاـ الهقيهيف بالهؤسسات اإليكائية أىً كمها زاد اإلٌتهاـ بالخدهات الهقدهة لؤلطف
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كرعايتٍـ أدل ذلؾ الى خفض هعدؿ الهشكبلت السمككية لديٍـ ، كتتفؽ تمؾ الىتائج هع 
( حيث أشارت تمؾ الدراسات الى 2014( ، جكخ )2020دراسة كؿ هف عبد الهىعـ )

الهادية ا الهؤسسات اإليكائية أحد أشكاؿ الرعاية البديمة لؤلطفاؿ إلشباع حاجاتٍأف 
 الهؤسسات كالعاطفية كاالجتهاعية كاألخبلقية كالركحية، لذلؾ فإف ٌذي كالصحية كالىفسية

يىبغي أف تدار كيتـ اإلشراؼ عميٍا عف طريؽ هكظفيف هدربيف كلديٍـ الحافز كالدافع 
هبلييف دكالر لتهكيؿ  لٍذا فإف الهكتب األهريكي لمطفكلة يىفؽ ها يقرب هف،  لمقياـ

الهٍىية لمعاهميف فى هجاؿ  كالتدريب كالبحكث هف أجؿ التىهية ساعدات الفىيةأىشطة اله
كذلؾ لتقميؿ حدة الهشكبلت السمككية التى تكاجً األطفاؿ األيتاـ  خدهات رعاية الطفؿ

 .(Vasudevan,2014,p1)كالعهؿ عمى تحسيف ىفسيتٍـ كتعديؿ سمككٍـ 
  بيف دالة احصائية بيف  سالبةية ( كجكد عبلقة ارتباط12أظٍرت الىتائج بجدكؿ )كها

 اإليكائية لؤلطفاؿ األيتاـ الهقيهيف بٍا بالهؤسسات الهقدهة الخدهات كؿ هف هستكل
كالديىية ،  الثقافية كالىفسية ، الرعاية اإلجتهاعية الصحية ، الرعاية الرعاية بأبعادٌا ) 

اط حيث بمغت قيـ هعاهؿ اإلرتبككؿ( كاإلضطراب السمككى  الخدهات هستكل
عمى -**439.-،  -**324.-،  **449.-، -**600.-،  -** 230.)

ي جهيعا دالة عىد هستكم هعىكية الترتيب  كذلؾ يشير أىً بارتقاع كتحسف .  0001ٌك
جكدة الخدهات الهقدهة لؤلطفاؿ األيتاـ الهقيهيف بالهؤسسات اإليكائية تىخقض هعدؿ 

كتفسر الباحثة ذلؾ بأف كبل هف  الهشكبلت السمككية كخاصة اإلضطراب السمككى لديٍـ
 عمى الرعاية اإلجتهاعية كالىفسية  الهقدهة لمطفؿ فى تمؾ الهؤسسات تؤثر تأثيرا إيجابيا

اإلجتهاعية كتعدؿ هف سمككً بطريقة ىفسية صحيحة تقضى   عزلتً هف فتقمؿ الطفؿ
أف  عمى اإلضطرابات الىفسية التى هف الههكف أف تصيب األطفاؿ فى ٌذا السف ، كها

كالديىية يزيد هف حصيمة الطفؿ  الثقافية حرص الهؤسسة عمى تقديـ أكجً الرعاية 
المغكية كيزيد هف هعدؿ ذكاءي كيىهى قدراتً الهختمفة األهر الذل هف شأىً القضاء عمى 

 أضطراب الىطؽ كالكبلـ لدل الطفؿ اليتيـ الهقيـ بالهؤسسة.
   احصائيا بيف كؿ هف هستكل الخدهات فى حيف أىً تكجد عبلقة ارتباطية سالبة دالة

 الرعاية ، الصحية الهقدهة لؤلطفاؿ األيتاـ بالهؤسسات اإليكائية بأبعادٌا )الرعاية
ضطراب  الخدهات هستكل ، كالديىية الثقافية الرعاية ، كالىفسية اإلجتهاعية ككؿ( كا 
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،  -**276.،  -*203.، -** 192. -التفكير جيث بمغت قيـ هعاهبلت االرتباط )
 .0.01( كجهيعا قيـ دالة إحصائيا عىد هستكل داللة **292.-،**279.-
  كقد أكدت الىتائج الجدكلية كجكد عبلقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا بيف كؿ هف

 الصحية ، الرعاية هستكل الخدهات الهقدهة لؤلطفاؿ عيىة البحث بأبعادٌا )الرعاية
ككؿ( كاإلىسحاب  الخدهات الديىية ، هستكلك  الثقافية كالىفسية ، الرعاية اإلجتهاعية

، -** 923.، -** 435.-اإلىفعالى لديٍـ حيث بمغت قيـ هعمهبلت اإلرتباط )
ى قيـ دالة إحصائيا عتد **418.-، **305.-،  -** 199. ( عمى التكالى ٌك

 .0.01هستكل داللة 
 تكل الخدهات بيىها أظٍرت الىتائج كجكد عبلقة ارتباطية سالبة دالة إجصائيا بيف هس

 اإلجتهاعية الصحية ، الرعاية الهقدهة لؤلطفاؿ الهقيهيف بالهؤسسات اإليكائية ) الرعاية
ضطراب التكاصؿ  الخدهات كالديىية ، هستكل الثقافية كالىفسية ، الرعاية ككؿ(  كا 

-حيث بمغت قيـ هعاهؿ اإلرتباط ) 0.01كالكبلـ لديٍـ كذلؾ عىد هستكل داللة 
.346**- ،-.307**- ،.774**-  ،-.583**-  ،-.404**-.) 
   هها سبؽ يتضح كجكد عبلقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا بيف هستكل الخدهات

الهقدهة لؤلطفاؿ األيتاـ الهقيهيف بالهؤسسات اإليكائية بأبعادي كهشكبلتٍـ السمككية 
 هها يثبت تحقؽ صحة الفرض األكؿ. 0.01بأبعادي عىد هستكل هعىكية 

 متغيرات بعض بين احصائيا دالة ارتباطية عالقة توجد -اني :الفرض الث 
 التى السنوات عدد -بالمؤسسة الممتحقين عدد)  واالقتصادي االجتماعي المستوي
 بالمؤسسات المقدمة الخدمات مستوى من المؤسسة ( وكل فى الطفل يقضيها
 المقيمين لاألطفا من عينة لدى بأبعاده السموكية والمشكالت بأبعاده االيوائية

 .اإليوائية بالمؤسسات
تـ تحديد طبيعة العبلقات اإلرتباطية بيف بعض لمتحقؽ هف صحة الفرض       

 السىكات عدد -بالهؤسسة الهمتحقيف عددهتغيرات الهستكم االجتهاعي كاالقتصادم ) 
 الهؤسسة داخؿ الطفؿ تكاجد دكافع -الطفؿ سف -الهؤسسة فى الطفؿ يقضيٍا التى

 كالهشكبلت بأبعادي االيكائية بالهؤسسات الهقدهة الخدهات هستكل هف ككؿ(  اإليكائية
 .هعاهؿ االرتباط البسيط )بيرسكف(األطفاؿ عيىة البحث باستخداـ  لدل بأبعادي السمككية
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( معامالت االرتباط بين بعض متغيرات المستوي االجتماعي واالقتصادي لممبحوثين 22جدول )
 لهم بالمؤسسات اإليوائية بأبعادهاومستوى الخدمات المقدمة 

الرعاية  الهتغيرات
 الغذائية

الرعاية 
 الصحية

الرعاية 
اإلجتهاعية 
 كالىفسية

 الرعاية
 الثقافية
 كالديىية

 هستكل
 الخدهات
 ككؿ

 -008.- 023. 052. 069.- 068.- بالهؤسسة الهمتحقيف عدد

 إقاهتً سىكات عدد
 **332. **231. **314. **282. **555. بالهؤسسة

 084. 114. 109. 106. 121.- سف الطفؿ

إلى أىً ال تكجد عبلقة إرتباطية بيف عدد ( 13اظٍرت الىتائج البحثية بجدكؿ )     
الرعاية  –الرعاية الصحية  –الهمتحقيف بالهؤسسة ككؿ هف )هستكل الرعاية الغذائية 

هستكل الخدهات ككؿ(  –الرعاية الثقافية كالديىية  –الىفسية كاإلجتهاعية كالىفسية 
( 0.008-، 0.023، 0.052، 0.069-، 0.068حيث بمغت قيـ اإلرتباط )

كجهيعٍا قيـ غير دالة إحصائيا ، كترجع الباحثة ذلؾ الى زيادة اٌتهاـ الدكلة ككزارة 
التضاهف اإلجتهاعى بتمؾ الهؤسسات كتكفير جهيع اإلهكاىات كالهكارد الهادية التى 

الرعاية الهختمفة دكف أف يؤثر عدد الهمتحقيف بالهؤسسة عمى تتيح لٍـ تقديـ أىكاع 
( 2014أىهاط كأكجً الرعاية الهقدهة ، كتختمؼ ىتائج ٌذي الدراسة هع دراسة خكج )

حيث أظٍرت تمؾ الىتائج كجكد عبلقة إرتباطية سالبة بيف كؿ هف هستكل الخدهات 
هؤسسة كأرجع خكج الهقدهة بهؤسسات الرعاية اإلجتهاعية كعدد الهمتحقيف بال

 –( تمؾ العبلقة الى ىقص الهكارد كاإلهكاىات الهادية الهتاحة لتمؾ الهؤسسات 2014)
كقد أشارت الباحثة فى البحث الحالى الى اإلتجاي اإليجابى كالدعـ الهقدـ هف هعظـ 

 هؤسسات الدكلة لمهؤسسات اإليكائية لرعاية كخدهة فئة تعد هف أٌـ فئات الهجتهع.
كجكد عبلقة ارتباطية هكجبة بيف ( الى  13شارت الىتائج البحثية لجدكؿ ) كقد أ     

الرعاية  –عدد سىكات إقاهة الطفؿ اليتيـ بالهؤسسة ككؿ هف )هستكل الرعاية الغذائية 
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هستكل  –الرعاية الثقافية كالديىية  –الرعاية الىفسية كاإلجتهاعية كالىفسية  –الصحية 
، **0.314،**0.282، **0.555إلرتباط )  الخدهات ككؿ( حيث بمغت قيـ ا

بهعىى  0.01عىد هستكل داللة ( كجهيعٍا قيـ دالة إحصائيا **0.332،**0.231
أىً كمها زاد عدد سىكات التحاؽ الطفؿ بالهؤسسة أدل ذلؾ الى زيادة األٌتهاـ بكؿ 
هف الغذاء الهقدـ لً كحالتً الصحية هف خبلؿ اإلٌتهاـ بحالتً الىفسية كتىهية ذاتً 
ؿ ليدرؾ كيفية التعاهؿ هع اآلخريف كيصبح سكل اجتهاعيا هحبا كهمها لمثقافة هف خبل

تىية ثقافتً الديىية كاإلجتهاعية  كترجع الباحثة ذلؾ الى حرص الهؤسسة الدائـ عمى 
تكفير العىاصر الغذائية الهختمفة لمطفؿ اليتيـ كزيادة األٌتهاـ بهستكل الخدهات 
الهقدهة لً ككؿ كمها تقدـ فى العهر لعمهٍا التاـ بإحتياجاتً الهتعددة الكتهاؿ ىهكي 

ات إقاهتً داخؿ الهؤسسة يؤدل ذلؾ الى تعكدي كاىدهاجً هع كأيضا بزيادة عدد سىك 
جهيع أفراد الهؤسسة األهر الذل يجعمً يعبر عف احتياجاتً كها يريدي دكف خكؼ أك 

 قمؽ إلعتباري الهؤسسة بيتً الذل يقيـ فيً.
 كجكد عبلقة ارتباطية بيف( الى عدـ  13فى حيف أظٍرت الىتائج البحثية لجدكؿ )  

 –الرعاية الصحية  –يتيـ بالهؤسسة ككؿ هف )هستكل الرعاية الغذائية سف الطفؿ ال
هستكل الخدهات  –الرعاية الثقافية كالديىية  –الرعاية الىفسية كاإلجتهاعية كالىفسية 

( كجهيعٍا قيـ 084.،114.،109.،106.،  121.-ككؿ( حيث بمغت قيـ اإلرتباط )
(  حيث أشارت 2008هع دراسة فريد )غير دالة إحصائيا كتختمؼ ىتائج ٌذي الدراسة 

الى كجكد عبلقة ارتباطية هكجبة بيف كؿ هف سف الطقؿ كهستكل البراهج كالخدهات 
الهقدهة بهؤسسات الرعاية اإلجتهاعية بهعىى أىً كمها ارتفع سف الطفؿ أدل ذلؾ الى 
ا تحسف جكدة الخدهات الهقدهة لً داخؿ الهؤسسات اإليكائية كتـ تفسير ذلؾ أىً كمه

تقدـ الطفؿ بالعهر كمها زادت احتياجاتً داخؿ الهؤسسة األهر الذل يجعؿ الهؤسسة 
تسعى إلى تحسيف حكدة الخدهات التى تقدهٍا لمطفؿ ختى تىاسب احتياجاتً الهختمفة 

( كهحهد 2012،فى حيف اتفقت ىتائج تمؾ الدراسة هع دراسة كؿ هف رهضاف )
كجكد عبلقة ارتباطية بيف سف الطفؿ ( حيث أكدت ٌذي الدراسات عدـ كجكد 2012)

الهقيـ داخؿ الهؤسسة كتحسيف ىعية الحياة كالخدهات داخؿ هؤسسات الرعاية 
 اإلجتهاعية.
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( معامالت االرتباط بين بعض متغيرات المستوي االجتماعي واالقتصادي لممبحوثين 24جدول ) 
 ومشكالتهم السموكية

اإلضطراب  الهتغيرات
 السمككى

إضطراب 
 التفكير

اإلىسحاب 
 اإلىفعالى

إضطراب 
التكاصؿ 
 كالكبلـ

الهشكبلت 
السمككية 
 ككؿ

 -077.- -166.- -039.- -049.- -017.- بالهؤسسة الهمتحقيف عدد
 إقاهتً سىكات عدد

 -001.- 0 030. 0.002 -025.- 189. بالهؤسسة

 013. 046. *0.197 051. -049.- سف الطفؿ

إلى أىً ال تكجد عبلقة إرتباطية بيف عدد ( 14اظٍرت الىتائج البحثية بجدكؿ )    
الهمتحقيف بالهؤسسة كالهشكبلت السمككية التى يعاىى هىٍا اإلطفاؿ األيتاـ الهمتحقيف 

اإلىسحاب  -إضطراب التفكير  –بالهؤسسات اإليكائية بأبعادٌا )اإلضطراب السمككى 
( حيث بمغت قيـ الهشكبلت السمككية ككؿ –إضطراب التكاصؿ كالكبلـ  –اإلىفعالى 
( كجهيعٍا قيـ 077.-، -166.-، -039.-،049-،017.-اإلرتباط )

(، كقد 2004غير دالة إحصائيا كتختمؼ ىتائج ٌذي الدراسة هع ىتائج دراسة عربى )
( كالتى أشارت  الى عدـ كجكد عبلقة 2010اتفقت هع ىتائج دراسة  السكيٍرل) 

أليتاـ بالجهعيات الخيرية كعدد ارتباطية بيف إضطراب التفكير لدل األطفاؿ ا
الهمتحقيف بٍا هها يؤكد اختبلؼ ىتائجٍا هع ىتائج الدراسة الحالية ، فى حيف اختمفت 

( كالتى أكدت كجكد عبلقة إرتباطية هكجبة 2007أيضا هع ىتائج دراسة إبراٌيـ ) 
عمى هقياس إضطراب التفكير لؤلطفاؿ فى هرحمة الطفكلة الهتأخرة تبعا لعدد 

 حقيف بهؤسسة الرعاية اإلجتهاعية لؤليتاـ.الهمت
( عدـ كجكد عبلقة ارتباطية بيف عدد  14كقد أشارت الىتائج البحثية لجدكؿ )      

سىكات إقاهة الطفؿ بالهؤسسة كالهشكبلت السمككية لديٍـ بأبعادي )اإلضطراب 
 –إضطراب التكاصؿ كالكبلـ  –اإلىسحاب اإلىفعالى  -إضطراب التفكير –السمككى 
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-025.-،189.الهشكبلت السمككية ككؿ( حيث بمغت قيـ هعاهؿ اإلرتباط )
( كجهيعٍا قيـ غير دالة إحصائيا كتتفؽ ىتائج ٌذي -001.-،0. 030.،0.002،

( فى عدـ كجكد عبلقة 2007( كأحهد )2007الدراسة هع ىتائج دراسة كؿ هف فرج )
الكمية لمهشكبلت السمككية ارتباطية بيف عدد سىكات إقاهة الطفؿ بالهؤسسة كالدرجة 

 لكؿ هف أطفاؿ الشكارع كاألطفاؿ الهقيهيف بهؤسسات الرعاية اإلجتهاعية.
كجكد عبلقة ارتباطية هكجبة ( الى   14فى حيف أظٍرت الىتائج البحثية لجدكؿ )      
سف الطفؿ اليتيـ بالهؤسسة كاإلىسحاب اإلىفعالى لديً حيث بمغت قيهة اإلرتباط بيف 

ى قيهة دالة إحصائيا عىد هستكل داللة  *(00.197) بهعىى أىً كمها زاد  0.05ٌك
عدد سىكات التحاؽ الطفؿ بالهؤسسة أدل ذلؾ الى بعد الطفؿ عف الهجتهع الخارجى 
كزيادة إىسحابً اإلىفعالى كتفسر الباحثة ذلؾ بأىً كمها تقدـ الطفؿ بالعهر زاد إدراكً 

لعديد هف التساؤالت حكؿ اختبلفً عف جهيع كهعرفتً بظركفً اإلجتهاعية كأصبح لديً ا
األطفاؿ بالخارج كعدـ كجكدي بها يعرؼ باألسرة الهككىة هف األب كاألـ األهر الذل 
يجعمً غير قادر عمى التكاصؿ هع اآلخريف كشعكري الدائـ بالفشؿ كالحزف ، فى حيف 

اإلىسحاب  –أىً ال تكجد عبلقة إرتباطية بيف سف الطفؿ ككؿ هف)اإلضطراب السمككى 
الهشكبلت السمككية ككؿ( حيث بمغت قيـ  –إضطراب اؿ  تكاصؿ كالكبلـ  –اإلىفعالى 

(. كترل الباحثة أىً هٍها تعددت 013.، 046.،  034.،-049.--اإلرتباط )  
أسباب تكاجد الطفؿ داخؿ الهؤسسة كالهتهثمة فى سكء األحكاؿ اإلقتصادية كالتى 

أحد هؤسسات الرعاية أك ككف الطفؿ هجٍكؿ  تضطر األسرة الى إيداع الطفؿ فى
الىسب ككفاة أحد الكالديف أك كبلٌها فٍى فى الىٍاية دافع أساسى لكجكد الهشكبلت 
السمككية لدل الطفؿ اليتيـ كالتى تؤدل الى سكء حالتً الىفسية ىظرا الفتقادي هعىى 

 األسرة كحرهاىً هف تكاجدي فى  الجك األسرل كالعائمى .
كجكد عبلقة ارتباطية هكجبة بيف عدد سىكات إقاهة الطفؿ داخؿ ؽ يتضح سب هها     

سف الطفؿ كهستكل الخدهات الهقدهة داخؿ الهؤسسات اإليكائية  –الهؤسسة اإليكائية 
دكافع تكاجد  –بأبعادي  ، بيىها ال تكجد عبلقة ارتباطية دالة احصائيا بيف سف الطفؿ 

ت السمككية لدل الطفؿ اليتيـ بأبعادي  سبؽ الطفؿ داخؿ الهؤسسة اإليكائية كالهشكبل
 الفرض الثاىي جزئيا. يتضح صحة
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  :البحث عينة واإلناث الذكور بين احصائيا دالة فروق توجد -الفرض الثالث 
 والمشكالت اإليوائية بالمؤسسات المقيمين لألطفال المقدمة الخدمات من كل في

 .لديهم السموكية
هف األطفاؿ األيتاـ عيىة البحث فى الذككر كاإلىاث  لدراسة طبيعة الفركؽ بيف     

 استخداـ اختبار ت  أبعادٌا تـ ب هستكل الخدهات الهقدهة لٍـ بالهؤسسات اإليكائية
 األطفال األيتام المقيمين بالمؤسسات اإليوائبية(  داللة الفروق  لمتوسطات درجات  22جدول ) 

 222ن= لهم بتمك المؤسسات مستوى الخدمات المقدمةعينة البحث الكمية في 
 البياف

 

الفركؽ  60اإلىاث ف=  40الذككر ف= 
بيف 

الهتكسطا
 ت

 Tقيهة 
هستكل 
 الهعىكية

االىحراؼ  الهتكسط
 الهعيارم

االىحراؼ  الهتكسط
 الهعيارم

16.1 الرعاية الغذائية
2 

2.51 15,8
0 

2.23 0.32 1.0
1 

0.402
 غير داؿ

 3.31 17.80 الرعاية الصحية
17.1

2 `2.12 0.68 
1.5
7 

0.521 
 غير داؿ

الرعاية اإلجتهاعية 
 كالىفسية

23.9
7 

1.63 
23.1

8 
2.08 0.79 

0.4
5 

0.634 
 غير داؿ

الرعاية الثقافية 
 كالديىية

18.3
3 

3.55 
18.0

9 
3.43 0.24 

1.8
0 

0.198 
 غير داؿ

هستكل الخدهات 
 ككؿ

76.2
2 

8.57 74.1
9 

7.40 2.03 1.4
8 

0.137 
 غير داؿ

( عدـ كجكد فركؽ دالة احصائيا بيف الذككر كاإلىاث 15ائج جدكؿ ) اظٍرت ىت     
الرعاية  –هستكل الخدهات الهقدهة بالهؤسسات اإليكائية بأبعادي )الرعاية الغذائية في 
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هستكل الخدهات  –الرعاية الثقافية كالديىية  –الرعاية اإلجتهاعية كالىفسية  –الحية 
ى  (  1.48،   1.80،  0.45،  1.57،   1.01)حيث بمغت قيـ ت ككؿ (  ٌك
قؿ هف ت الجدكلية لذا فٍي غير دالة احصائيا.أم ال تكجد فركؽ دالة احصايا أجهيعا 

فى هستكل الخدهات التى تقدـ لٍـ داخؿ الهؤسسات اإليكائية بيف الذككر كاإلىاث 
،  (2008الهمتحقيف بٍا بأبعادٌا، كتتفؽ ىتائج ٌذي الدراسة هع دراسة  كؿ هف فريد )

( حيث أكدت تمؾ الدراسات عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا فى هستكل 2012هحهد ) 
الخدهات الهقدهة لؤلطفاؿ األيتاـ القائهيف بدكر الرعاية تعزل لىكع الطفؿ ) ذكر أك 

 الرعاية لهؤسسات التكجيٍية ( أف الهبادئ2020أىثى( ، فى حيف أكدت عبد الهىعـ ) 
 عمي العهؿ - .بٍا ستقرار األسرل كالىفسى لمهمتحقيفكاإل األهف لتحقيؽ االجتهاعية

 بهؤسسات الرعاية الهمتحقيف لؤليتاـ الهجتهع قبؿ هف الهقدهة الخدهات تطكير
 األسرم األهف هف قدر يحقؽ بها تطكيري عمي كالعهؿ أسرم جك ، خمؽ-االجتهاعية

 الخدهات افةك تقديـ عمي االجتهاعية، العهؿ الرعاية بهؤسسات لؤليتاـ الهمتحقيف
ترفيٍية  –غذائية  –تعميهية  –إجتهاعية  –كاالحتياجات الهختمفة سكاء أكاىت ) صحية 

 الحهاية هف قدر لٍـ يحقؽ الرعاية بها بهؤسسات الهمتحقيف لؤليتاـ كها الى ذلؾ(
االجتهاعية دكف الىظر الى سف الطفؿ أك ىكعً كجىسيتً. ، كترل الباحثة أف القرآف 

عاية اليتيـ كاإلٌتهاـ بإحتياجاتً الهختمفة فقد قاؿ اهلل تعالى فمى كتابً الكريـ اٌتـ بر 
( كقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميً كسمـ " اىا 9الكريـ " فأها اليتيـ فبل تقٍر " ) الضحى :

ككافؿ اليتيـ كٍاتيف فى الجىة كأشار بإصباعيً السبابة كالكسطى " صدؽ رسكؿ اهلل 
ت كؿ األدياف السهاكية عمى اإلٌتهاـ بالطفؿ اليتيـ صمى اهلل عميً كسمـ كقد حث

كرعايتً كذلؾ حتى يصبح عىصرا فعاال فى الهجتهع يىتج كيبتكر كيصبح قادرا عمى 
العطاء كاإلبداع كتبذؿ الدكلة بكافة أجٍزتٍا الهختمفة قصارل جٍدٌا لتمبية إحتياجات 

 لرعاية اإلجتهاعية.تمؾ الفئة هف األطفاؿ كتقكـ بالكثير هف الدعـ لمهؤسسات ا
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

األطفال األيتام المقيمين بالمؤسسات اإليوائية (  داللة الفروق  لمتوسطات درجات  21جدول ) 
 222ن=مستوى المشكالت السموكية لديهم عينة البحث الكمية في 

 البياف

هحاكر 
 االستبياف

الفركؽ  60اإلىاث ف=  40الذككر ف= 
بيف 

الهتكسطا
 ت

الهتكس يةهستكل الهعىك  Tقيهة 
 ط

االىحراؼ 
 الهعيارم

االىحراؼ  الهتكسط
 الهعيارم

اإلضطراب 
 السمككى

9,75 2.11 9,11 2.81 0.57 2.32 
0.024 

داؿ عىد   0.05 

أضطراب 
 التفكير

12.
6 1.84 

11.1
3 1.99 1.53 2.08 

0.031 

داؿ عىد   0.05 

اإلىسحاب 
 اإلىفعالى

15.
8 

2.64 13.7
7 

1.32 1.31 2.05 
0.025 

عىد  داؿ  0.05 

إضطرابات 
 المغة كالكبلـ

19.
33 

5.03 
15.7

4 
4.47 3.59 2.45 

0.035 

داؿ عىد   0.05 

الهشكبلت 
السمككية 
 ككؿ

56.
7 8.54 

49.7
5 9.80 7.12 2.01 

0.048 

داؿ عىد   0.05 

فى هعدؿ  ( تظٍر كجكد فركؽ دالة احصائيا بيف الذككر كاإلىاث16ىتائج جدكؿ )    
 –إضطراب التفكير  –يٍـ بأبعادٌا ) اإلضطراب السمككى الهشكبلت السمككية لد
حيث  الهشكبلت السمككية ككؿ ( –إضطرابات المغة كالكبلـ  –اإلىسحاب اإلىفعالى 

ى قيـ (  2.01، 2.45،  2.05،    2.08،  2.32   سجمت قيـ ت الهحسكبة ) ٌك
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

(  2009يؿ )كذلؾ لصالح الذككر كيرل  إسهاع 0.05دالة إحصائيا عىد هستكل داللة 
 يجد اىخفاض إيكاء هؤسسة في ككضع يقدري، احد يجد كلـ كالديً فقد الذيف الطفؿ أف

ذا  ، جدا ضعيؼ لذاتً احتراهً يككف بؿ .لً قيهة ال شخص ذاتً،كاىً فى شديد ٌك
 اآلخريف فاف يقدركي كلـ ترككي لً الىاس اقرب أف إذ الطفؿ شعكر عف ىاتج الشعكر

 يظٍر الذم األهر ، كذكاتٍـ لشخصٍـ كليس كالرحهة قةالشف بعيف يتعاهمكف هعً
 بسبب الهحركهيف األطفاؿ الذككر عىد األعراض تمؾ سمبية كتزداد عاطفية أعراض
أكثر هف اإلىاث كتتفؽ ىتائج ٌذي الدراسة هع دراسة  السكيٍرل ،  كالطبلؽ اإلٌهاؿ

فى هعدؿ  ( حيث أكدت تمؾ الدراسة كجكد فركؽ دالة إحصائيا2010عبد اهلل )
ككر كذلؾ عىد هستكل الهشكبلت السمككية  كالىفسية لدل األطفاؿ األيتاـ  لصالح الذ

 . 0.01داللة 
هها سبؽ يتضح عدـ كجكد فركؽ دالة احصائيا بيف الذككر كاإلىاث في هستكل      

الخدهات التى تقدـ لٍـ داخؿ الهؤسسات اإليكائية بأبعادٌا فى حيف تكجد فركؽ دالة 
بيف الذككر كاإلىاث فى هستكل الهشكبلت السمككية التى يعاىكف هىٍا بأبعادٌا  أحصائيا

كبالتالى تحقؽ صحة الفرض الثالث  0.05لصالح الذككر كذلؾ عىد هستكل داللة 
 جزئيا
 :المقدمة الخدمات من كل في احصائيا دالة فروق توجد -الفرض الرابع 

 لديهم السموكية والمشكالت البحث عينة اإليوائية بالمؤسسات المقيميمين لألطفال
 (. حضر -ريف)  المؤسسة لمكان وفقا
 ف األطفاؿ األيتاـ الهقيهيف بهؤسسات الريؼ كالحضر لدراسة طبيعة الفركؽ بي

 أبعادٌا تـ ب عيىة البحث فى هستكل الخدهات الهقدهة لٍـ بالهؤسسات اإليكائية
 استخداـ اختبار ت 
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 األطفال األيتام المقيمين بالمؤسسات اإليوائبيةوسطات درجات  (  داللة الفروق  لمت27جدول ) 
 مستوى الخدمات المقدمة لهم بتمك المؤسسات تبعا لمكان المؤسسةعينة البحث الكمية في 

 222ن=
 البياف

هحاكر 
 االستبياف

 64ف=  ريؼ 36ف=  حضر

الفركؽ بيف 
 الهتكسطات

االىحرا الهتكسط هستكل الهعىكية Tقيهة 
ؼ 

 رمالهعيا

االىحراؼ  الهتكسط
 الهعيارم

الرعاية 
 الغذائية 

52.92 
7.03

2 
49.39 6.52 3.533 4.02 

 0.000 داؿ عىد 

0.001 

الرعاية 
 الصحية

53.45 
6.03

2 
50,15 7.07 3.299 4.16 

0.000 

0.001داؿ عىد   

الرعاية 
اإلجتهاعية 
 كالىفسية

48.16 
6.78

0 
44.60 6.59 3.562 4.03 

0.000 

0.001داؿ عىد   

الرعاية الثقافية 
 كالديىية

43.28 5.99 38.18 5.98 5.10 5.38 
0.000 

0.001داؿ عىد   

هستكل 
 الخدهات ككؿ

197.81 10.2 182.3 12.95 15.49 4,92 
0.000 

0.001داؿ عىد   

كؿ هف الهؤسسات كجكد فركؽ دالة احصائيا بيف  الى( 17ت ىتائج جدكؿ )أشار       
الخدهات التى تقدهٍا لؤلطفاؿ األيتاـ الهقيهيف بٍا بأبعادي  هستكلفي  الريفية كالحضرية
الرعاية الثقافية  –الرعاية اإلجتهاعية كالىفسية  –الرعاية الصحية  –)الرعاية الغذائية 

،   4.162،    4.021)  حيث بمغت قيـ ت هستكل الخدهات ككؿ (  –كالديىية 
ى قيـ دالة إحصائيا ع (   4.92، 5.381،  4.025  0.001ىد هستكل داللة ٌك
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

كذلؾ لصالح الهؤسسات التى تكجد بالحضر كذلؾ ىتيجة الثكرة التتكىكلكجية التى يتهع 
بٍا الهجتهع الحضرل كتعدد اإلهكاىات التى تحتاجٍا الهؤسسات اإليكائية لتطكير 
خدهاتٍا الهختمفة األهر الذل يفسر الفركؽ التى أثبتتٍا ٌذي الدراسة لصالح الهؤسسات 

( حيث 1547، 2009ضرية كتتفؽ ىتائج ٌذي الدراسة هع دراسة الفقى ، الهمتجى ) الح
أظٍرت كجكد فركؽ ذات داللة إحصائيا بيف هكسسات هحافظتى الهىكفية كحمكاف فى 

لصالح  0.01الخدهات الىفسية التى تقدـ لؤلطفاؿ األيتاـ كذلؾ عىد هستكل داللة 
ىتائج ٌذي الدراسة هع دراسة شعيب الهؤسسة الحضرية بحمكاف ،فى حيف إختمفت 

( حيث أكدت تمؾ الدراسة كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف أطفاؿ 2018كصقر )
الهؤسسات سكاء أكاىت الهؤسسات الريفية كالحضرية فى أكجً الرعاية الهقدهة لٍـ 

( كأرجعت الباحثتاف 0.001كذلؾ لصالح الهؤسسات الريفية كذلؾ عىد هستكل داللة ) 
ؽ الى حرص األسر الريفية عمى تعميـ األطفاؿ  الحرؼ كالهٍارات اليدكية تمؾ الفرك 

الصىاعية كالزراعية عبلكة عمى ذلؾ يتـ تقديـ الدعـ الهادل كالهعىكل لمهؤسسات هها 
يجعمٍا قادرة عمى أداء الهٍاـ الهككمة اليٍا كتقديـ خدهتٍا لؤلطفاؿ الهقيهيف بٍا ، كها 

ط كتكائـ العبلقات اإلجتهاعية بداخمً فيتعاهمكف هع ٌؤالء يتهيز الهجتهع الريفى بإرتبا
األطفاؿ بحب ككد كيشهمكىٍـ بالرعاية كالعطؼ حيث يعتبركىٍـ فى هىزلة أبىائٍـ بؿ 
كيحرصكف عمى زكاج أبىائٍـ هف بىات الهؤسسة لثقتٍـ الكاهمة فى أخبلقٍـ كقدرة 

 ربيتٍـ كتىشئتٍـ التىشئة السميهة.الهؤسسة عمى ت
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

األطفال األيتام المقيمين بالمؤسسات اإليوائية (  داللة الفروق  لمتوسطات درجات  23جدول ) 
 222ن=مستوى المشكالت السموكية لديهم تبعا لمكان المؤسسة عينة البحث الكمية في 

 البياف

هحاكر 
 االستبياف

 64ف=  ريؼ 36ف=  حضر
الفركؽ بيف 
 الهتكسطات

 Tقيهة 
هستكل 
االىحراؼ  سطالهتك  الهعىكية

 الهعيارم
الهتكس

 ط
االىحراؼ 
 الهعيارم

اإلضطراب 
 السمككى

14.9
5 

2.18 
12.
80 

3.16 3.15 
2.7
2 

0.0077 

داؿ عىد  
0.01 

أضطراب 
 التفكير

18.7
4 

3.75 
15.
83 

4.92 2.91 
2.5
3 

0.0051 

داؿ عىد  
0.01 

اإلىسحاب 
 اإلىفعالى

13.7
9 

5.04 
11.
04 

5.73 3.75 
2.8
8 

0.0072 

د داؿ عى 
0.01 

إضطرابات 
 المغة كالكبلـ

12.9
8 

3.20 
10.
90 

4.05 2.08 
2.6
8 

0.0064 

داؿ عىد  
0.01 

الهشكبلت 
 السمككية ككؿ

60.4
6 

6.72 
50.
57 

7.53 2.07 
2.2
5 

0.0087 

داؿ عىد  
0.01 

 -:( 18ىتائج جدكؿ )كأكضحت     
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 في كؿ هف الهؤسسات الريفية كالحضريةكجكد فركؽ دالة احصائيا بيف  الى 
هستكل اإلضطراب السمككى الذل يعاىى هىً األطفاؿ الهقيهيف بٍا حيث كاف هتكسط 
قيـ درجات األطفاؿ الهقيهيف بالهؤسسات الحضرية يزيد عف درجات أطفاؿ الهؤسسات 

ى قيهة دالة عىد 2.72( كقد بمغت قيهة ت الهحسكبية )2.15الريفية بهقدار )  ( ٌك
 (.0.01هستكل داللة )

 هستكل في  إحصائيا بيف كؿ هف الهؤسسات الريفية كالحضرية تكجد فركؽ دالة
إضطراب التفكير الذل يعاىى هىً األطفاؿ الهقيهكف بٍا حيث كاف هتكسط قيـ درجات 
األطفاؿ الهقيهيف بالهؤسسات الحضرية يزيد عف درجات أطفاؿ الهؤسسات الريفية 

ى قيه2.53( كقد بمغت قيهة ت الهحسكبية )2.91بهقدار )  ة دالة عىد هستكل ( ٌك
 (.0.01داللة )
 هستكل في  تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف كؿ هف الهؤسسات الريفية كالحضرية

اإلىسحاب اإلىفعالى الذل يعاىى هىً األطفاؿ الهقيهيف بٍا حيث كاف هتكسط قيـ 
درجات األطفاؿ الهقيهيف بالهؤسسات الحضرية يزيد عف درجات أطفاؿ الهؤسسات 

ى قيهة دالة عىد 2.88( كقد بمغت قيهة ت الهحسكبية )2.75)  الريفية بهقدار ( ٌك
 (.0.01هستكل داللة )

 هستكل في  تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف كؿ هف الهؤسسات الريفية كالحضرية
إضطرابات المغة كالكبلـ الذل يعاىى هىً األطفاؿ الهقيهيف بٍا حيث كاف هتكسط قيـ 

ت الحضرية يزيد عف درجات أطفاؿ الهؤسسات درجات األطفاؿ الهقيهيف بالهؤسسا
ى قيهة دالة عىد 2.68( كقد بمغت قيهة ت الهحسكبية )2.08الريفية بهقدار )  ( ٌك
 (.0.01هستكل داللة )

 هستكل في  تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف كؿ هف الهؤسسات الريفية كالحضرية
أبعادٌا حيث كاف هتكسط الهشكبلت السمككية التى يعاىى هىً األطفاؿ الهقيهيف بٍا ب

قيـ درجات األطفاؿ الهقيهيف بالهؤسسات الحضرية يزيد عف درجات أطفاؿ الهؤسسات 
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

ى قيهة دالة عىد 2.25( كقد بمغت قيهة ت الهحسكبية )2.07الريفية بهقدار ) ( ٌك
( ، كتفسر الباحثة أف الهشكبلت السمككية أكثر كضكحا فى 0.01هستكل داللة )

كذلؾ ألف الهجتهع الحضرل يتسـ بقمة اإلجتهاعيات كعدـ الهؤسسات الحضرية 
اإلختبلط كضعؼ العبلقات اإلجتهاعية كاألسرية هقارىة بالريؼ هها يؤثر سمبيا عمى 
قتصار تعاهبلتً  الطفؿ بالهؤسسات ىظرا لقمة إختبلطً كاىدهاجً بالهجتهع الخارجى كا 

ـ هها يؤدل الى اليكهية عمى أقراىً كهف يتعاهؿ هعٍـ داخؿ الهؤسسة فقط  دكف غيٌر
قتصار تعاهمً عمى أفراد بعيىٍـ األهر الذل يزيد لديً  اىسحابً كعزلتً داخؿ الهؤسسة كا 

 الهشكبلت السمككية بأبعادٌا الهختمفة.
 في كالحضرية الريفية هها سبؽ يتضح كجكد فركؽ دالة احصائيا بيف الهؤسسات     

اإليكائية بأبعادٌا فى حيف تكجد فركؽ  هسىكل الخدهات التى تقدـ لٍـ داخؿ الهؤسسات
فى هستكل الهشكبلت السمككية التى  في كالحضرية الريفية دالة أحصائيا بيف الهؤسسات

يعاىى هىٍا األطفاؿ األيتاـ الهقيهكف بٍا هىٍا بأبعادٌا لصالح الهؤسسات الحضرية  
 كميا. كبالتالى تحقؽ صحة الفرض الثالث0.001،  0.01كذلؾ عىد هستكل داللة 

 :المقدمة الخدمات من كل في احصائيا دال تباين يوجد -الفرض الخامس 
 لديهم السموكية والمشكالت البحث عينة اإليوائية بالمؤسسات المقيميمين لألطفال

 .سن الطفل(  –المؤسسة  داخل الطفل يقضيها التى السنوات لكل من )عدد تبعا
استخداـ أسمكب تحميؿ التبايف في  كلمتحقؽ هف صحة ٌذا الفرض احصائيا تـ      

هستكل الخدهات الهقدهة لؤلطفاؿ األيتاـ بالهؤسسات الستبياف  ANOVAاتجاي كاحد 
، كتـ تطبيؽ اختبار األيكائية بأبعادٌا كالهشكبلت السمككية لٍؤالء األطفاؿ بأبعادٌا 

L.S.D الطفؿ  تبعا لعدد السىكات التى يقضيٍا لهعرفة داللة الفركؽ بيف الهتكسطات
 داخؿ الهؤسسة.

 :عدد السنوات التى يقضيها الطفل داخل المؤسسة- 
  -الفروق بين األطفال األيتام عينة البحث فى مستوى الخدمات المقدمة لهم:أوال: 
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

لألطفال األيتام عينة البحث فى مستوى الخدمات ( تحميل التباين في اتجاه واحد 29جدول )
 عاده تبعا لعدد السنوات التى يقيضيها الطفل داخل المؤسسة.المقدمة بالمؤسسات اإليوائية بأب

 البياف
 

 البعد   
هجهكع  هصادر التبايف

 الهربعات
درجات 
 الحرية

هتكسط 
هجهكع 
 الهربعات

هستكل  قيهة ؼ
 الداللة

 بيف الهجهكعات الرعاية الغذائية 
 داخؿ الهجهكعات

 الكمى
13.021 4 3.255 .544 

0 
 

.704 
 5.983 95 568.419 غير داؿ

581.440 99  

 بيف الهجهكعات الرعاية الصحية
 داخؿ الهجهكعات

 الكمى

5.906 4 1.477   
0.281 

 
.890 
 5.254 95 499.094 غير داؿ

505.000 99  

الرعاية اإلجتهاعية 
 كالىفسية

 بيف الهجهكعات
 داخؿ الهجهكعات

 الكمى

57.854 4 14.463   
0.935 

 
.447 
ؿغير دا  1469.056 95 15.464 

1526.910 99  

الرعاية الثقافية 
 كالديىية

 بيف الهجهكعات
 داخؿ الهجهكعات

 الكمى

9.041 4 2.260  
0.410 

 
.801 
 5.507 95 523.199 غير داؿ

532.240 99  

 بيف الهجهكعات هستكل الخدهات ككؿ
 داخؿ الهجهكعات

 الكمى

133.972 4 33.493  
0.560 

 
.693 
 59.859 95 5686.618 غير داؿ

5820.590 99  

( عدـ كجكد تبايف داؿ إحصائيا بيف  19يتضح هف الىتائج الجدكلية لجدكؿ )       
هتكسطات درجات األطفاؿ األيتاـ عيىة البحث فى كؿ هف هستكل الخدهات الهقدهة 

الرعاية  –الرعاية الصحية  –ة لٍـ بالهؤسسات اإليكائية بأبعادٌا ) الرعاية الغذائي
هستكل الخدهات ككؿ ( تبعا لعدد  –الرعاية الثقافية كالديىية  –اإلجتهاعية كالىفسية 

 ، 0 544السىكات التى يقضيٍا الطفؿ داخؿ الهؤسسة حيث بمفت قيـ ) ؼ ( ) 
ى قيـ غير دالة إحصائيا ، 0.560 ،0.410 ،0.281،0.935 ( عمى التكالى ٌك

( ، كأشارت كزارة التضاهف 2018ٌذي الدراسة هع دراسة شعيب،صقر)كاتفقت ىتائج 
( الى أف هؤسسات الرعاية اإلجتهاعية تٍدؼ 2019اإلجتهاعى فى تقرير لٍا لعاـ ) 

السكف الهىاسب لئلقاهة الكاهمة كتكفير هستكل هعيشي  تٍيئة-بصفة رئيسية الى :
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افة االحتياجات الصحية كالغذائية تمبية ك، هبلئـ لؤلطفاؿ بها يضهف لٍـ الحياة الكريهة
كالتعميهية كالىفسية كاالجتهاعية لؤلطفاؿ كالشباب كاحتراـ رغباتٍـ كآرائٍـ كخصكصيتٍـ 
 ،هع تقديـ الهساىدة كالتكجيً كالهشكرة إلكسابٍـ سمككيات إيجابية كهقبكلة هف الهجتهع

ٌؤالء األطفاؿ تٍيئة الهحيط االجتهاعي كالهىاخ األسرل الهىاسب الذم يضهف حصكؿ 
تكفير  ،عمى حقكقٍـ الهشركعة كالتي تكفمٍا لٍـ الدكلة تحقيقا لمبعد كالتكازف االجتهاعي

أساليب حهاية األطفاؿ هف االىحراؼ كاألخطار التي يتعرضكف لٍا كدعـ السمكؾ 
تىهية ، السكم لديٍـ، كتكفير اآلهاف االجتهاعي لٍـ لتىشئتٍـ تىشئة اجتهاعية سميهة

فاؿ البدىية كالىفسية كالمغكية كالعقمية كاالجتهاعية كتٍيئتٍـ لهكاجٍة الحياة قدرات األط
الثقة بالذات لدل ، تعزيز  الطبيعية بها يتفؽ كأٌداؼ الهجتهع كقيهً الديىية كالثقافية

األطفاؿ هف أجؿ بىاء ىظرة إيجابية تجاي أىفسٍـ، كهساعدتٍـ لبلعتهاد عمى أىفسٍـ، 
 هع.هجتبها يجعمٍـ فاعميف في ال

 الفروق بين األطفال األيتام عينة البحث فى المشكالت السموكية : ثانيا
  -لديهم:
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لألطفال األيتام عينة البحث فى المشكالت السموكية ( تحميل التباين في اتجاه واحد 22جدول )
 لديهم بأبعاده تبعا لعدد السنوات التى يقيضيها الطفل داخل المؤسسة.

 البياف
 
 لبعد   ا

هجهكع  هصادر التبايف
 الهربعات

درجات 
 الحرية

هتكسط 
هجهكع 
 الهربعات

هستكل  قيهة ؼ
 الداللة

 بيف الهجهكعات اإلضطراب السمككى
 داخؿ الهجهكعات

 الكمى

15.017 4 3.754 .622 
0 
 

.648 
 6.031 95 572.983 غير داؿ

588.000 99  

 بيف الهجهكعات أضطراب التفكير
 لهجهكعاتداخؿ ا

 الكمى

49.400 4 12.350 
2.214 

 
.073 
 5.579 95 529.990 غير داؿ

579.390 99  

 بيف الهجهكعات اإلىسحاب اإلىفعالى
 داخؿ الهجهكعات

 الكمى

44.693 4 11.173 
1.904 

 
.116 
 5.868 95 557.497 غير داؿ

602.190 99  

إضطرابات المغة 
 كالكبلـ

 تبيف الهجهكعا
 داخؿ الهجهكعات

 الكمى

50.261 4 12.565 
2.063 

 
.092 
 6.092 95 578.729 غير داؿ

628.990 99  

الهشكبلت السمككية 
 ككؿ

 بيف الهجهكعات
 داخؿ الهجهكعات

 الكمى

550.407 4 137.602 
1.847 

 
.126 
 74.486 95 7076.183 غير داؿ

7626.590 99  

  (عدـ كجكد تبايف داؿ إحصائيا بيف هتكسطات   20تشير ىتائج جدكؿ )
درجات األطفاؿ األيتاـ الهقيهيف بالهؤسسات اإليكائية عيىة البحث فى هستكل 
اإلضطراب السمككى لديٍـ تبعا لعدد السىكات التى يقضيٍا الطفؿ داخؿ الهؤسسة حيث 

عىد درجة كتعد ٌذي القيهة أقؿ هف قيهة ؼ الجدكلية كذلؾ  0.622بمفت قيهة ) ؼ ( 
 لذا فٍى غير دالة إحصائيا. 99، 4حرية  

  عدـ كجكد تبايف داؿ إحصائيا بيف هتكسطات درجات األطفاؿ األيتاـ الهقيهيف
بالهؤسسات اإليكائية عيىة البحث فى هستكل إضطراب التفكير لديٍـ تبعا لعدد السىكات 
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د ٌذي القيهة كتع 2.214التى يقضيٍا الطفؿ داخؿ الهؤسسة حيث بمفت قيهة ) ؼ ( 
 لذا فٍى غير دالة إحصائيا. 99، 4أقؿ هف قيهة ؼ الجدكلية كذلؾ عىد درجة حرية  

  عدـ كجكد تبايف داؿ إحصائيا بيف هتكسطات درجات األطفاؿ األيتاـ الهقيهيف
بالهؤسسات اإليكائية عيىة البحث فى هستكل اإلىسحاب اإلىفعالى لديٍـ تبعا لعدد 

كتعد ٌذي  1.904فؿ داخؿ الهؤسسة حيث بمفت قيهة ) ؼ ( السىكات التى يقضيٍا الط
لذا فٍى غير دالة  99، 4القيهة أقؿ هف قيهة ؼ الجدكلية كذلؾ عىد درجة حرية  

 إحصائيا.
  عدـ كجكد تبايف داؿ إحصائيا بيف هتكسطات درجات األطفاؿ األيتاـ الهقيهيف

ة كالكبلـ لديٍـ تبعا لعدد بالهؤسسات اإليكائية عيىة البحث فى هستكل إضطرابات المغ
كتعد ٌذي  2.063السىكات التى يقضيٍا الطفؿ داخؿ الهؤسسة حيث بمفت قيهة ) ؼ ( 

لذا فٍى غير دالة  99، 4القيهة أقؿ هف قيهة ؼ الجدكلية كذلؾ عىد درجة حرية  
 إحصائيا.

  عدـ كجكد تبايف داؿ إحصائيا بيف هتكسطات درجات األطفاؿ األيتاـ الهقيهيف
ؤسسات اإليكائية عيىة البحث فى هستكل الهشكبلت السمككية لديٍـ ككؿ تبعا لعدد باله

كتعد ٌذي  1.847السىكات التى يقضيٍا الطفؿ داخؿ الهؤسسة حيث بمفت قيهة ) ؼ ( 
لذا فٍى غير دالة  99، 4القيهة أقؿ هف قيهة ؼ الجدكلية كذلؾ عىد درجة حرية  

( حيث أكدت كجكد 2011هع دراسة الثهيرل )إحصائيا ، كتختمؼ ىتائج ٌذي الدراسة 
فركؽ دالةإحصائيا فى هستكل الهشكبلت السمككية لدل األطفاؿ األيتاـ الهمتحقيف بدكر 

( سىكات كأرجع الثهيرل 10: 8الرعاية الهختمفة  لصالح األطفاؿ الهقيهيف هف ) 
اخؿ الهؤسسة ( ذلؾ الى أىً بزيادة عدد السىكات التى يقيـ فيٍا الطفؿ د218:  2011)

تتعدد حاجاتً كأحبلهً كطهكحاتً التى تعجز الهؤسسة عف تحقيقٍا بالكاهؿ ىتيجة 
لىقص اإلهكاىيات كالهكارد الهتاحة لدل الهؤسسات هها يؤدل الى زيادة حدة الكشبلت 
حساسً بعدـ القدرة عمى اإلىدهاج داخؿ الهجتهع األهر الذل يصؿ بً  السمككية لديً كا 

 بالتفكير كالعديد هف الهشكبلت السمككية.   الى إضطراب همحكظ
 : سف الطفؿ- 
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كلمتحقؽ هف صحة ٌذا الفرض احصائيا تـ استخداـ أسمكب تحميؿ التبايف في اتجاي     
إلستبياف هستكل الخدهات الهقدهة لؤلطفاؿ األيتاـ الهقيهيف – ANOVAكاحد 

، كتـ  تبعا لسف الطفؿ ادي بالهؤسسات اإليكائية بأبعادي كالهشكبلت السمككية لديٍـ بأبع
(إلى 21لهعرفة داللة الفركؽ بيف الهتكسطات، الجدكؿ هف) L.S.Dتطبيؽ اختبار 

 ( يكضحا ذلؾ:24)
  -الفروق بين األطفال األيتام عينة البحث فى مستوى الخدمات المقدمة لهم:أوال: 

مستوى الخدمات  لألطفال األيتام عينة البحث فى( تحميل التباين في اتجاه واحد 22جدول )
 المقدمة بالمؤسسات اإليوائية بأبعاده تبعا لسن الطفل.

 البياف
 
 البعد

هجهكع  هصادر التبايف
 الهربعات

درجات 
 الحرية

هتكسط 
هجهكع 
 الهربعات

هستكل  قيهة ؼ
 الداللة

 بيف الهجهكعات الرعاية الغذائية
 داخؿ الهجهكعات

 الكمى

10.326 3 3.442  
0.579 

 
  0.630 
 5.949 96 571.114 غير داؿ

581.440 99  

 بيف الهجهكعات الرعاية الصحية
 داخؿ الهجهكعات

 الكمى

19.959 3 6.653 
1.317 

 
 0.273 
 5.053 96 485.041 غير داؿ

505.000 99  

الرعاية اإلجتهاعية 
 كالىفسية

 بيف الهجهكعات
 داخؿ الهجهكعات

 الكمى

29.444 3 9.815  
0.629 

 
 0.598 
 15.599 96 1497.466 غير داؿ

1526.910 99  

الرعاية الثقافية 
 كالديىية

 بيف الهجهكعات
 داخؿ الهجهكعات

 الكمى

9.847 3 3.282  
0.603 

 
 0.614 
 5.442 96 522.393 غير داؿ

532.240 99  

هستكل الخدهات 
 ككؿ

 بيف الهجهكعات
 داخؿ الهجهكعات

 الكمى

59.747 3 19.916  
0.332 

 
 0.802 
 60.009 96 5760.843 غير داؿ

5820.590 99  

  (عدـ كجكد تبايف داؿ إحصائيا بيف هتكسطات   21تكضح ىتائج جدكؿ )
درجات األطفاؿ األيتاـ الهقيهيف بالهؤسسات اإليكائية عيىة البحث فى هستكل الرعاية 
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كتعد  0.579فؿ حيث بمفت قيهة ) ؼ ( الغذائية الهقدهة لٍـ بالهؤسسة تبعا لسف الط
لذا فٍى غير دالة  99، 3ٌذي القيهة أقؿ هف قيهة ؼ الجدكلية كذلؾ عىد درجة حرية  

 إحصائيا  .
  عدـ كجكد تبايف داؿ إحصائيا بيف هتكسطات درجات األطفاؿ األيتاـ الهقيهيف

ا لسف الطفؿ بالهؤسسات اإليكائية عيىة البحث فى هستكل الرعاية الصحية لديٍـ تبع
كتعد ٌذي القيهة أقؿ هف قيهة ؼ الجدكلية كذلؾ عىد  1.317حيث بمفت قيهة ) ؼ ( 

 لذا فٍى غير دالة إحصائيا. 99، 3درجة حرية  
  عدـ كجكد تبايف داؿ إحصائيا بيف هتكسطات درجات األطفاؿ األيتاـ الهقيهيف

ة كالىفسية الهقدهة لٍـ بالهؤسسات اإليكائية عيىة البحث فى هستكل الرعاية اإلجتهاعي
كتعد ٌذي القيهة أقؿ هف  0.629بالهؤسسة تبعا لسف الطفؿ حيث بمفت قيهة ) ؼ ( 

 لذا فٍى غير دالة إحصائيا. 99، 3قيهة ؼ الجدكلية كذلؾ عىد درجة حرية  
  عدـ كجكد تبايف داؿ إحصائيا بيف هتكسطات درجات األطفاؿ األيتاـ الهقيهيف

ىة البحث فى هستكل الرعاية الثقافية كالديىية الهقدهة لٍـ بالهؤسسات اإليكائية عي
كتعد ٌذي القيهة أقؿ هف 0.603بالهؤسسة تبعا لسف الطفؿ حيث بمفت قيهة ) ؼ ( 

 لذا فٍى غير دالة إحصائيا . 99، 3قيهة ؼ الجدكلية كذلؾ عىد درجة حرية  
 ـ الهقيهيف عدـ كجكد تبايف داؿ إحصائيا بيف هتكسطات درجات األطفاؿ األيتا

بالهؤسسات اإليكائية عيىة البحث فى هستكل الرعاية الهقدهة ككؿ لٍـ بالهؤسسة تبعا 
كتعد ٌذي القيهة أقؿ هف قيهة ؼ الجدكلية 0.332لسف الطفؿ حيث بمفت قيهة ) ؼ ( 

 لذا فٍى غير دالة إحصائيا.  99، 3كذلؾ عىد درجة حرية  
  -لبحث فى المشكالت السموكية لديهم:الفروق بين األطفال األيتام عينة ا: ثانيا
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لألطفال األيتام عينة البحث فى المشكالت السموكية ( تحميل التباين في اتجاه واحد 28جدول )
 لديهم بأبعاده تبعا لسن الطفل.

 البياف
 

 البعد   
هجهكع  هصادر التبايف

 الهربعات
درجات 
 الحرية

هتكسط 
هجهكع 
 الهربعات

هستكل  قيهة ؼ
 لةالدال

 بيف الهجهكعات اإلضطراب السمككى
 داخؿ الهجهكعات

 الكمى
16.053 3 5.351 .898 

0 
 

.445 0 
 5.958 96 571.947 غير داؿ

588.000 99  

 بيف الهجهكعات أضطراب التفكير
 داخؿ الهجهكعات

 الكمى

21.159 3 7.053 
1.213 
 

.309 0 
 5.815 96 558.231 غير داؿ

579.390 99  

 بيف الهجهكعات اإلىسحاب اإلىفعالى
 داخؿ الهجهكعات

 الكمى

24.469 3 8.156 
1.355 
 

.261 0 
 6.018 96 577.721 غير داؿ

602.190 99  

 بيف الهجهكعات إضطرابات المغة كالكبلـ
 داخؿ الهجهكعات

 الكمى

26.234 3 8.745 
1.393 
 

.250 0 
 6.279 96 602.756 غير داؿ

628.990 99  

 بيف الهجهكعات الهشكبلت السمككية ككؿ
 داخؿ الهجهكعات

 الكمى

323.620 3 107.873 
1.418 
 

.242 0 
 76.073 96 7302.970 غير داؿ

7626.590 99  
  (عدـ كجكد تبايف داؿ إحصائيا بيف هتكسطات   23تشير ىتائج جدكؿ )

ت اإليكائية عيىة البحث فى هستكل درجات األطفاؿ األيتاـ الهقيهيف بالهؤسسا
كتعد ٌذي القيهة  0.898اإلضطراب السمككى تبعا لسف الطفؿ حيث بمفت قيهة ) ؼ ( 

لذا فٍى قيهة غير دالة  99، 3اقؿ هف قيهة ؼ الجدكلية كذلؾ عىد درجة حرية  
 إحصائيا.

  عدـ كجكد تبايف داؿ إحصائيا بيف هتكسطات درجات األطفاؿ األيتاـ الهقيهيف
بالهؤسسات اإليكائية عيىة البحث فى هستكل إضطراب التفكير لديٍـ تبعا لسف الطفؿ 

كتعد ٌذي القيهة أقؿ هف قيهة ؼ الجدكلية كذلؾ عىد  1.213حيث بمفت قيهة ) ؼ ( 
 لذا فٍى غير دالة إحصائيا. 99، 3درجة حرية  
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 هقيهيف عدـ كجكد تبايف داؿ إحصائيا بيف هتكسطات درجات األطفاؿ األيتاـ ال
بالهؤسسات اإليكائية عيىة البحث فى هستكل اإلىسحاب اإلىفعالى لديٍـ تبعا لسف الطفؿ 

كتعد ٌذي القيهة أقؿ هف قيهة ؼ الجدكلية كذلؾ عىد 1.355حيث بمفت قيهة ) ؼ ( 
 لذا فٍى غير دالة إحصائيا . 99، 3درجة حرية  

 األيتاـ الهقيهيف  عدـ كجكد تبايف داؿ إحصائيا بيف هتكسطات درجات األطفاؿ
بالهؤسسات اإليكائية عيىة البحث فى هستكل إضطرابات المغة كالكبلـ لديٍـ بالهؤسسة 

كتعد ٌذي القيهة اقؿ هف قيهة ؼ 1.393تبعا لسف الطفؿ حيث بمفت قيهة ) ؼ ( 
 لذا فٍى غير دالة إحصائيا. 99، 3الجدكلية كذلؾ عىد درجة حرية  

 ف هتكسطات درجات األطفاؿ األيتاـ الهقيهيف عدـ كجكد تبايف داؿ إحصائيا بي
بالهؤسسات اإليكائية عيىة البحث فى هستكل الرعاية الهقدهة ككؿ لٍـ بالهؤسسة تبعا 

كتعد ٌذي القيهة اقؿ هف قيهة ؼ الجدكلية  1.418لسف الطفؿ حيث بمفت قيهة ) ؼ ( 
 لذا فٍى غير دالة إحصائيا .  99، 3كذلؾ عىد درجة حرية  

سبؽ يتضح عدـ كجكد تبايف داؿ إحصائيا بيف هتكسطات درجات األطفاؿ  هها     
األيتاـ الهقيهيف بالهؤسسات اإليكائية فى هستكل الخدهات الهقدهة لٍـ ككؿ كالهشكبلت 
السمككية لديٍـ بأبعادي تبعا لعدد السىكات التى يقضيٍا الطفؿ داخؿ الهؤسسة كبالتالى 

 عدـ تحقؽ صحة الفرض الخاهس .
  المقدمة الخدمات من كل في احصائيا دال تباين يوجد -ض السادس:الفر 

 لديهم السموكية والمشكالت البحث عينة اإليوائية بالمؤسسات المقيميمين لألطفال
 .المؤسسة داخل الطفل تواجد لدوافع وفقا
كلمتحقؽ هف صحة ٌذا الفرض احصائيا تـ استخداـ أسمكب تحميؿ التبايف في       

هستكل الخدهات الهقدهة لؤلطفاؿ األيتاـ بالهؤسسات الستبياف  ANOVAاتجاي كاحد 
، كتـ تطبيؽ اختبار األيكائية بأبعادٌا كالهشكبلت السمككية لٍؤالء األطفاؿ بأبعادٌا 

L.S.D كفقا لدكافع تكاجد الطفؿ داخؿ الهؤسسة. لهعرفة داللة الفركؽ بيف الهتكسطات 
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  -م عينة البحث فى مستوى الخدمات المقدمة لهم:الفروق بين األطفال األيتاأوال: 
لألطفال األيتام عينة البحث فى مستوى الخدمات ( تحميل التباين في اتجاه واحد 22جدول )

 المقدمة بالمؤسسات اإليوائية بأبعاده تبعا لدوافع تواجد الطفل داخل المؤسسة.
 البياف
 

 البعد   
هجهكع  هصادر التبايف

 الهربعات
درجات 

 ريةالح
هتكسط 
هجهكع 
 الهربعات

هستكل  قيهة ؼ
 الداللة

 بيف الهجهكعات الرعاية الغذائية 
 داخؿ الهجهكعات

 الكمى
16.956 3 5.652 .961 

0 
 

.414 0 
 5.880 96 564.484 غير داؿ

581.440 99  

 بيف الهجهكعات الرعاية الصحية
 داخؿ الهجهكعات

 الكمى

9.637 3 3.212 .623 
0 
 

.602 0 
 5.160 96 495.363 غير داؿ

505.000 99  

الرعاية اإلجتهاعية 
 كالىفسية

 بيف الهجهكعات
 داخؿ الهجهكعات

 الكمى

83.178 3 27.726 
1.844 
 

.144 0 
 15.039 96 1443.732 غير داؿ

1526.910 99  

الرعاية الثقافية 
 كالديىية

 بيف الهجهكعات
 داخؿ الهجهكعات

 الكمى

7.742 3 2.581 .472 
0 
 

.702 0 
 5.464 96 524.498 غير داؿ

532.240 99  

 بيف الهجهكعات هستكل الخدهات ككؿ
 داخؿ الهجهكعات

 الكمى

181.730 3 60.577 
1.031 
 

.382 0 
 58.738 96 5638.860 غير داؿ

5820.590 99  
   (عدـ كجكد تبايف داؿ إحصا 25تشير ىتائج جدكؿ ) ئيا بيف هتكسطات

درجات األطفاؿ األيتاـ الهقيهيف بالهؤسسات اإليكائية عيىة البحث فى هستكل الرعاية 
الغذائية الهقدهة لٍـ بالهؤسسات اإليكائية تبعا لدكافع تكاجد الطفؿ داخؿ الهؤسسة حيث 

كتعد ٌذي القيهة أقؿ هف قيهة ؼ الجدكلية كذلؾ عىد درجة  0 .961بمفت قيهة ) ؼ (
 لذا فٍى غير دالة إحصائيا. 99، 3  حرية
  عدـ كجكد تبايف داؿ إحصائيا بيف هتكسطات درجات األطفاؿ األيتاـ الهقيهيف

بالهؤسسات اإليكائية عيىة البحث فى هستكل الرعاية الصحية الهقدهة لٍـ بالهؤسسات 
 0 .623اإليكائية تبعا لدكافع تكاجد الطفؿ داخؿ الهؤسسة حيث بمفت قيهة ) ؼ ( 
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لذا فٍى غير  99، 3تعد ٌذي القيهة أقؿ هف قيهة ؼ الجدكلية كذلؾ عىد درجة حرية  ك 
 دالة إحصائيا.

  عدـ كجكد تبايف داؿ إحصائيا بيف هتكسطات درجات األطفاؿ األيتاـ الهقيهيف
بالهؤسسات اإليكائية عيىة البحث فى هستكل الرعاية اإلجتهاعية كالىفسية الهقدهة لٍـ 

ئية تبعا لدكافع تكاجد الطفؿ داخؿ الهؤسسة حيث بمفت قيهة ) ؼ ( بالهؤسسات اإليكا
لذا  99، 3كتعد ٌذي القيهة أقؿ هف قيهة ؼ الجدكلية كذلؾ عىد درجة حرية   1.844

 فٍى غير دالة إحصائيا.
  عدـ كجكد تبايف داؿ إحصائيا بيف هتكسطات درجات األطفاؿ األيتاـ الهقيهيف

حث فى هستكل الرعاية الثقافية كالديىية الهقدهة لٍـ بالهؤسسات اإليكائية عيىة الب
بالهؤسسات اإليكائية تبعا لدكافع تكاجد الطفؿ داخؿ الهؤسسة حيث بمفت قيهة ) ؼ ( 

لذا  99، 3كتعد ٌذي القيهة أقؿ هف قيهة ؼ الجدكلية كذلؾ عىد درجة حرية  0. 472
 فٍى غير دالة إحصائيا.

 تكسطات درجات األطفاؿ األيتاـ الهقيهيف عدـ كجكد تبايف داؿ إحصائيا بيف ه
بالهؤسسات اإليكائية عيىة البحث فى هستكل الخدهات الهقدهة لٍـ ككؿ بالهؤسسات 

كتعد 1.031اإليكائية تبعا لدكافع تكاجد الطفؿ داخؿ الهؤسسة حيث بمفت قيهة ) ؼ ( 
غير دالة  لذا فٍى 99، 3ٌذي القيهة أقؿ هف قيهة ؼ الجدكلية كذلؾ عىد درجة حرية  

 إحصائيا.
  -الفروق بين األطفال األيتام عينة البحث فى المشكالت السموكية لديهم:: ثانيا
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لألطفال األيتام عينة البحث فى المشكالت السموكية ( تحميل التباين في اتجاه واحد 21جدول )
 لديهم بأبعاده تبعا لدوافع تواجد الطفل داخل المؤسسة.

 البياف
 

 البعد   
هجهكع  لتبايفهصادر ا

 الهربعات
درجات 
 الحرية

هتكسط 
هجهكع 
 الهربعات

 هستكل الداللة قيهة ؼ

 بيف الهجهكعات اإلضطراب السمككى
 داخؿ الهجهكعات

 الكمى
11.391 3 3.797 .632 

0 
 

.596 0 
 6.006 96 576.609 غير داؿ

588.000 99  

 بيف الهجهكعات أضطراب التفكير
 داخؿ الهجهكعات

 ىالكم

18.155 3 6.052 
1.035 
 

.381 0 
 5.846 96 561.235 غير داؿ

579.390 99  

 بيف الهجهكعات اإلىسحاب اإلىفعالى
 داخؿ الهجهكعات

 الكمى

32.054 3 10.685 
1.799 
 

.153 0 
 5.939 96 570.136 غير داؿ

602.190 99  

إضطرابات المغة 
 كالكبلـ

 بيف الهجهكعات
 جهكعاتداخؿ اله

 الكمى

4.508 3 1.503 .231 
0 
 

.875 0 
 6.505 96 624.482 غير داؿ

628.990 99  

الهشكبلت السمككية 
 ككؿ

 بيف الهجهكعات
 داخؿ الهجهكعات

 الكمى

207.345 3 69.115 .894 
0 
 

.447 0 
 77.284 96 7419.245 غير داؿ

7626.590 99  
  (عدـ  26تشير ىتائج جدكؿ )  كجكد تبايف داؿ إحصائيا بيف هتكسطات

درجات األطفاؿ األيتاـ الهقيهيف بالهؤسسات اإليكائية عيىة البحث فى هستكل 
اإلضطراب السمككى لديٍـ تبعا لدكافع تكاجد الطفؿ داخؿ الهؤسسة حيث بمفت قيهة ) 

، 3كتعد ٌذي القيهة أقؿ هف قيهة ؼ الجدكلية كذلؾ عىد درجة حرية   0 .632ؼ ( 
 لذا فٍى غير دالة إحصائيا. 99
  عدـ كجكد تبايف داؿ إحصائيا بيف هتكسطات درجات األطفاؿ األيتاـ الهقيهيف

بالهؤسسات اإليكائية عيىة البحث فى هستكل إضطراب التفكير لديٍـ تبعا لدكافع تكاجد 
كتعد ٌذي القيهة أقؿ هف قيهة  1.035الطفؿ داخؿ الهؤسسة حيث بمفت قيهة ) ؼ ( 

 لذا فٍى غير دالة إحصائيا. 99، 3دكلية كذلؾ عىد درجة حرية  ؼ الج



 

1577 

2222 ينايرـ  والثالثون الثامنـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

  عدـ كجكد تبايف داؿ إحصائيا بيف هتكسطات درجات األطفاؿ األيتاـ الهقيهيف
بالهؤسسات اإليكائية عيىة البحث فى هستكل اإلىسحاب اإلىفعالى لديٍـ تبعا لدكافع 

كتعد ٌذي القيهة أقؿ هف  1.799تكاجد الطفؿ داخؿ الهؤسسة حيث بمفت قيهة ) ؼ ( 
 لذا فٍى غير دالة إحصائيا. 99، 3قيهة ؼ الجدكلية كذلؾ عىد درجة حرية  

  عدـ كجكد تبايف داؿ إحصائيا بيف هتكسطات درجات األطفاؿ األيتاـ الهقيهيف
بالهؤسسات اإليكائية عيىة البحث فى هستكل إضطرابات المغة كالكبلـ لديٍـ تبعا لدكافع 

كتعد ٌذي القيهة أقؿ هف  0.231خؿ الهؤسسة حيث بمفت قيهة ) ؼ ( تكاجد الطفؿ دا
 لذا فٍى غير دالة إحصائيا. 99، 3قيهة ؼ الجدكلية كذلؾ عىد درجة حرية  

  عدـ كجكد تبايف داؿ إحصائيا بيف هتكسطات درجات األطفاؿ األيتاـ الهقيهيف
لديٍـ ككؿ تبعا لدكافع بالهؤسسات اإليكائية عيىة البحث فى هستكل الهشكبلت السمككية 

كتعد ٌذي القيهة أقؿ هف 0.894تكاجد الطفؿ داخؿ الهؤسسة حيث بمفت قيهة ) ؼ ( 
لذا فٍى غير دالة إحصائيا ، كترل  99، 3قيهة ؼ الجدكلية كذلؾ عىد درجة حرية  

الباحثة أف الطفؿ اليتيـ ضحية ظركؼ ال ذىب فيٍا ، بسبب فقداىً ألحد الكالديف أك 
الىظر لمظركؼ التى يتعرض لٍا، حيث يعيشكف حياة تختمؼ عف أقراىٍـ  كميٍها بغض

كخاصة فى كقتىا الحاضر الذل يتصؼ بتزايد اإلحتياجات كالتحديات ، فتتضاعؼ 
حاجاتٍـ الى الحب كالحىاف كالهكاساة كالعطؼ كالثقة بالىفس كتككيد الذات ، كتزداد 

لصعكبات كاضطرابات كجداىية هشكبلتٍـ هقارىة باألطفاؿ العادييف ، فيتعرضكف 
: 2007كسمككية فى حياتٍـ.كقد اٌتهت العديد هف الدراسات كهىٍا دراسة سخيطة ) 

( بالهشكبلت التى يعاىى هىٍا األطفاؿ األطفاؿ فاقدل الرعاية الكالدية ، كالمذيف تـ 43
إيداعٍـ فى هؤسسات الرعاية اإلجتهاعية ، ككاف هف أٌـ تمؾ الهشكبلت الهشكبلت 

سمككية كالهتهثمة فى فرط الحركة كاضطراب التفكير ، اإلىسحاب اإلىفعالى ، ال
 فى اإليكائية الهؤسسات تمعبً أف يىبغي الذل الدكر هف الرغـ الهشكبلت الىفسية . فعمى

عدادٌـ ٌؤالء األطفاؿ تىشئة  هف يعاىكف الهؤسسات بٍذي األطفاؿ أف إال لمهستقبؿ كا 
 هع التكافؽ هٍارات كضعؼ العدكاىي كالسمكؾ جتهاعيةاال الهشكبلت كالعزلة هف عديد
:  2011 ، ههدكح)  كاالضطرابات كاالكتئاب الذات تقدير بٍـ كاىخفاض الهحيط الكاقع
38.) 



 

1578 

2222 ينايرـ  والثالثون الثامنـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 كتذكر التكيؼ هشكبلت هف يعاىكف األطفاؿ ٌؤالء أف( 2010) جابر كتؤكد     
ـ عمى تؤثر التي بيةالقرا لمركابط كاالفتقاد الهؤلهة الىفسية كالصدهات األحداث  ىهٌك
 كالهبلبس الغذاء ىقص عمى(  Oleke, 2007) دراسة أكدت حيف فى كىفسيا، جسهيا
 أعباء كثرة بسبب تقبمٍـ كعدـ الرعاية هقدهي قبؿ هف األطفاؿ بيف الرعاية فى كالتهييز
 هف األطفاؿ ٌركب ىسبة تزايد عمى أكدت التي(  ٢٠٠٢ ، حاهد) كدراسة العهؿ،

 .بيىٍـ فيها العبلقات ضعؼك  الهؤسسات
 األطفاؿ درجات هتكسطات بيف إحصائيا داؿ تبايف كجكد عدـ يتضح سبؽ هها       
 كالهشكبلت ككؿ لٍـ الهقدهة الخدهات هستكل فى اإليكائية بالهؤسسات الهقيهيف األيتاـ

الهؤسسة كهف ثـ عدـ تحقؽ صحة  تبعا لدكافع تكاجد الطفؿ داخؿ لديٍـ السمككية
 .السادسالفرض 

 : المقدمة الخدمات من كل في احصائيا دال تباين يوجد -الفرض السابع 
 لديهم السموكية والمشكالت البحث عينة اإليوائية بالمؤسسات المقيميمين لألطفال

 .واألم األب لحالة وفقا
كلمتحقؽ هف صحة ٌذا الفرض احصائيا تـ استخداـ أسمكب تحميؿ التبايف في       

هستكل الخدهات الهقدهة لؤلطفاؿ األيتاـ بالهؤسسات الستبياف  ANOVAاتجاي كاحد 
، كتـ تطبيؽ اختبار األيكائية بأبعادٌا كالهشكبلت السمككية لٍؤالء األطفاؿ بأبعادٌا 

L.S.D كفقا لحالة األب كاألـ. لهعرفة داللة الفركؽ بيف الهتكسطات 

  -ى الخدمات المقدمة لهم:الفروق بين األطفال األيتام عينة البحث فى مستو أوال: 
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لألطفال األيتام عينة البحث فى مستوى الخدمات ( تحميل التباين في اتجاه واحد 27جدول )
 المقدمة بالمؤسسات اإليوائية بأبعاده تبعا لحالة األب واألم.

 البياف
 

 البعد   
هجهكع  هصادر التبايف

 الهربعات
درجات 
 الحرية

هتكسط 
هجهكع 
 الهربعات

كل هست قيهة ؼ
 الداللة

 بيف الهجهكعات الرعاية الغذائية 
 داخؿ الهجهكعات

 الكمى

.353 2 .176 .029 
0 
 

.971 0 
 5.991 97 581.087 غير داؿ

581.440 99  

 بيف الهجهكعات الرعاية الصحية
 داخؿ الهجهكعات

 الكمى

2.817 2 1.409 .272 
0 
 

.762 0 
 5.177 97 502.183 غير داؿ

505.000 99  

الرعاية اإلجتهاعية 
 كالىفسية

 بيف الهجهكعات
 داخؿ الهجهكعات

 الكمى

71.989 2 35.995 
2.400 
 

.096 0 
 14.999 97 1454.921 غير داؿ

1526.910 99  

الرعاية الثقافية 
 كالديىية

 بيف الهجهكعات
 داخؿ الهجهكعات

 الكمى

12.030 2 6.015 
1.122 
 

.330 0 
 5.363 97 520.210 غير داؿ

532.240 99  

هستكل الخدهات 
 ككؿ

 بيف الهجهكعات
 داخؿ الهجهكعات

 الكمى

152.340 2 76.170 
1.303 
 

.276 0 
 58.436 97 5668.250 غير داؿ

5820.590 99  
   (عدـ كجكد تبايف داؿ إحصائيا بيف هتكسطات  27تشير ىتائج جدكؿ )

الهقيهيف بالهؤسسات اإليكائية عيىة البحث فى هستكل الرعاية درجات األطفاؿ األيتاـ 
الغذائية الهقدهة لٍـ بالهؤسسات اإليكائية تبعا لحالة األب كاألـ لمطفؿ اليتيـ حيث بمفت 

كتعد ٌذي القيهة أقؿ هف قيهة ؼ الجدكلية كذلؾ عىد درجة حرية   0.029قيهة ) ؼ ( 
 لذا فٍى غير دالة إحصائيا. 99، 2
 كد تبايف داؿ إحصائيا بيف هتكسطات درجات األطفاؿ األيتاـ الهقيهيف عدـ كج

بالهؤسسات اإليكائية عيىة البحث فى هستكل الرعاية الصحية الهقدهة لٍـ بالهؤسسات 
كتعد ٌذي 0. 272اإليكائية تبعا لحالة األب كاألـ لمطفؿ اليتيـ حيث بمفت قيهة ) ؼ ( 
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لذا فٍى غير دالة  99، 2عىد درجة حرية  القيهة أقؿ هف قيهة ؼ الجدكلية كذلؾ 
 إحصائيا.

  عدـ كجكد تبايف داؿ إحصائيا بيف هتكسطات درجات األطفاؿ األيتاـ الهقيهيف
بالهؤسسات اإليكائية عيىة البحث فى هستكل الرعاية اإلجتهاعية كالىفسية الهقدهة لٍـ 

بمفت قيهة ) ؼ ( بالهؤسسات اإليكائية تبعا لحالة األب كاألـ لمطفؿ اليتيـ حيث 
لذا  99،  2كتعد ٌذي القيهة أقؿ هف قيهة ؼ الجدكلية كذلؾ عىد درجة حرية  2.400

 فٍى غير دالة إحصائيا.
  عدـ كجكد تبايف داؿ إحصائيا بيف هتكسطات درجات األطفاؿ األيتاـ الهقيهيف

لٍـ  بالهؤسسات اإليكائية عيىة البحث فى هستكل الرعاية الثقافية كالديىية الهقدهة
بالهؤسسات اإليكائية كفقا لحالة األب كاألـ لمطفؿ اليتيـ حيث بمفت قيهة ) ؼ ( 

لذا  99، 2كتعد ٌذي القيهة أقؿ هف قيهة ؼ الجدكلية كذلؾ عىد درجة حرية  1.122
 فٍى غير دالة إحصائيا.

  عدـ كجكد تبايف داؿ إحصائيا بيف هتكسطات درجات األطفاؿ األيتاـ الهقيهيف
اإليكائية عيىة البحث فى هستكل الخدهات الهقدهة لٍـ ككؿ بالهؤسسات بالهؤسسات 

كتعد ٌذي 1.303اإليكائية تبعا لحالة األب كاألـ لمطفؿ اليتيـ حيث بمفت قيهة ) ؼ ( 
لذا فٍى غير دالة  99، 2القيهة أقؿ هف قيهة ؼ الجدكلية كذلؾ عىد درجة حرية  

 إحصائيا.
  -ام عينة البحث فى المشكالت السموكية لديهم:الفروق بين األطفال األيت: ثانيا
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لألطفال األيتام عينة البحث فى المشكالت السموكية ( تحميل التباين في اتجاه واحد 23جدول )
 لديهم بأبعاده تبعا لحالة األب واألم .

 البياف
 

 البعد   
هصادر 
 التبايف

هجهكع 
 الهربعات

درجات 
 الحرية

هتكسط 
هجهكع 
 الهربعات

قيهة 
 ؼ

ستكل ه
 الداللة

 اإلضطراب السمككى
بيف 

 الهجهكعات
داخؿ 

 الهجهكعات
 الكمى

1.857 2 .928 
.154 

0 
 

.858 0 
 غير داؿ

586.143 97 6.043 
588.000 99  

 أضطراب التفكير
بيف 

 الهجهكعات
داخؿ 

 الهجهكعات
 الكمى

3.892 2 1.946 .328 
0 
 

.721 0 
 5.933 97 575.498 غير داؿ

579.390 99  

 اإلىسحاب اإلىفعالى
بيف 

 الهجهكعات
داخؿ 

 الهجهكعات
 الكمى

1.686 2 .843 .136 
0 
 

.873 0 
 6.191 97 600.504 غير داؿ

602.190 99  

إضطرابات المغة 
 كالكبلـ

بيف 
 الهجهكعات
داخؿ 

 الهجهكعات
 الكمى

11.884 2 5.942 .934 
0 
 

.396 0 
 6.362 97 617.106 غير داؿ

628.990 99  

الهشكبلت السمككية 
 ككؿ

بيف 
 الهجهكعات
داخؿ 

 الهجهكعات
 الكمى

53.560 2 26.780 .343 
0 
 

.710 0 
 78.072 97 7573.030 غير داؿ

7626.590 99  
   (عدـ كجكد تبايف داؿ إحصائيا بيف هتكسطات  28تشير ىتائج جدكؿ )

الهؤسسات اإليكائية عيىة البحث فى هستكل درجات األطفاؿ األيتاـ الهقيهيف ب
اإلضطراب السمككى لديٍـ لحالة األب كاألـ لمطفؿ اليتيـ حيث بمفت قيهة ) ؼ ( 

لذا  99، 2كتعد ٌذي القيهة أقؿ هف قيهة ؼ الجدكلية كذلؾ عىد درجة حرية   0.154
 فٍى غير دالة إحصائيا.

 طفاؿ األيتاـ الهقيهيف عدـ كجكد تبايف داؿ إحصائيا بيف هتكسطات درجات األ
بالهؤسسات اإليكائية عيىة البحث فى هستكل إضطراب التفكير لديٍـ لحالة األب كاألـ 
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كتعد ٌذي القيهة أقؿ هف قيهة ؼ الجدكلية 0.328لمطفؿ اليتيـ حيث بمفت قيهة ) ؼ ( 
 لذا فٍى غير دالة إحصائيا. 99، 2كذلؾ عىد درجة حرية  

 بيف هتكسطات درجات األطفاؿ األيتاـ الهقيهيف  عدـ كجكد تبايف داؿ إحصائيا
بالهؤسسات اإليكائية عيىة البحث فى هستكل اإلىسحاب اإلىفعالى لديٍـ لحالة األب 

كتعد ٌذي القيهة أقؿ هف قيهة ؼ  0.136كاألـ لمطفؿ اليتيـ حيث بمفت قيهة ) ؼ ( 
 لذا فٍى غير دالة إحصائيا. 99، 2الجدكلية كذلؾ عىد درجة حرية  

  عدـ كجكد تبايف داؿ إحصائيا بيف هتكسطات درجات األطفاؿ األيتاـ الهقيهيف
بالهؤسسات اإليكائية عيىة البحث فى هستكل إضطرابات المغة كالكبلـ لديٍـ لحالة األب 

كتعد ٌذي القيهة أقؿ هف قيهة ؼ  0.934كاألـ لمطفؿ اليتيـ حيث بمفت قيهة ) ؼ ( 
 لذا فٍى غير دالة إحصائيا. 99 ،2الجدكلية كذلؾ عىد درجة حرية  

  عدـ كجكد تبايف داؿ إحصائيا بيف هتكسطات درجات األطفاؿ األيتاـ الهقيهيف
بالهؤسسات اإليكائية عيىة البحث فى هستكل الهشكبلت السمككية لديٍـ ككؿ لحالة 

كتعد ٌذي القيهة أقؿ هف قيهة  0.343األب كاألـ لمطفؿ اليتيـ حيث بمفت قيهة ) ؼ ( 
 لذا فٍى غير دالة إحصائيا. 99، 2جدكلية كذلؾ عىد درجة حرية  ؼ ال
 األيتاـ األطفاؿ درجات هتكسطات بيف إحصائيا داؿ تبايف كجكد عدـ يتضح سبؽ هها

 كالهشكبلت ككؿ لٍـ الهقدهة الخدهات هستكل فى اإليكائية بالهؤسسات الهقيهيف
ـ كبالتالى لـ يتحقؽ صحة الفرض كفقا لحالة األب كاألـ لؤلطفاؿ األيتا لديٍـ السمككية
 السابع.

 : المقدمة الخدمات من كل في احصائيا دال تباين يوجد -الفرض الثامن 
 لديهم السموكية والمشكالت البحث عينة اإليوائية بالمؤسسات المقيميمين لألطفال

 .لممؤسسة الممتحق بها الطفل تبعا
اـ أسمكب تحميؿ التبايف في كلمتحقؽ هف صحة ٌذا الفرض احصائيا تـ استخد      

هستكل الخدهات الهقدهة لؤلطفاؿ األيتاـ بالهؤسسات الستبياف  ANOVAاتجاي كاحد 
، كتـ تطبيؽ اختبار األيكائية بأبعادٌا كالهشكبلت السمككية لٍؤالء األطفاؿ بأبعادٌا 

L.S.D كفقا لعدد الهمتحقيف بالهؤسسة. لهعرفة داللة الفركؽ بيف الهتكسطات 

  -الفروق بين األطفال األيتام عينة البحث فى مستوى الخدمات المقدمة لهم: أوال:
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لألطفال األيتام عينة البحث فى مستوى الخدمات ( تحميل التباين في اتجاه واحد 29جدول )
 المقدمة بالمؤسسات اإليوائية بأبعاده تبعا لممؤسسة الممتحق بها الطفل

 البياف
 
 البعد

هجهكع  هصادر التبايف
 هربعاتال

درجات 
 الحرية

هتكسط 
هجهكع 
 الهربعات

هستكل  قيهة ؼ
 الداللة

 الرعاية الغذائية
 بيف الهجهكعات

داخؿ 
 الهجهكعات
 الكمى

39.839 4 9.960 
1.747 
 

.146 0 
 5.701 95 541.601 غير داؿ

581.440 99  

 الرعاية الصحية
 بيف الهجهكعات

داخؿ 
 الهجهكعات
 الكمى

57.117 4 14.279 
3.029 
 

.021 0 
داؿ عىد 
0.05 

447.883 95 4.715 
505.000 99  

الرعاية اإلجتهاعية 
 كالىفسية

 بيف الهجهكعات
داخؿ 

 الهجهكعات
 الكمى

173.788 4 43.447 
3.050 
 

.021 0 
داؿ عىد 
0.05 

1353.122 95 14.243 
1526.910 99  

الرعاية الثقافية 
 كالديىية

 اتبيف الهجهكع
داخؿ 

 الهجهكعات
 الكمى

23.339 4 5.835 
1.089 
 

.366 0 
 5.357 95 508.901 غير داؿ

532.240 99  

هستكل الخدهات 
 ككؿ

 بيف الهجهكعات
داخؿ 

 الهجهكعات
 الكمى

781.470 4 195.368 
3.683 
 

.008 0 
داؿ عىد 
0.05 

5039.120 95 53.043 
5820.590 99  

  ( عدـ كجكد تبايف داؿ إحصائيا بيف هتكسطات  29ؿ)  تشير ىتائج جدك
درجات األطفاؿ األيتاـ الهقيهيف بالهؤسسات اإليكائية عيىة البحث فى هستكل الرعاية 
الغذائية الهقدهة لٍـ بالهؤسسة لمهؤسسة الهمتحؽ بٍا الطفؿ حيث بمفت قيهة ) ؼ ( 

لذا  99، 4درجة حرية   كتعد ٌذي القيهة أقؿ هف قيهة ؼ الجدكلية كذلؾ عىد 1.747
 فٍى غير دالة إحصائيا.

   يكجد تبايف داؿ إحصائيا بيف هتكسطات درجات األطفاؿ األيتاـ الهقيهيف
بالهؤسسات اإليكائية عيىة البحث فى هستكل الرعاية الصحية لديٍـ تبعا لمهؤسسة 

ة ؼ كتعد ٌذي القيهة أعمى هف قيه 3.029الهمتحؽ بٍا الطفؿ حيث بمفت قيهة ) ؼ ( 
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لذا فٍى دالة إحصائيا عىد هستكل داللة  99، 4الجدكلية كذلؾ عىد درجة حرية  
0.05. 
  يكجد تبايف داؿ إحصائيا بيف هتكسطات درجات األطفاؿ األيتاـ الهقيهيف

بالهؤسسات اإليكائية عيىة البحث فى هستكل الرعاية اإلجتهاعية كالىفسية الهقدهة لٍـ 
كتعد ٌذي 3.050ؽ بٍا الطفؿ حيث بمفت قيهة ) ؼ ( بالهؤسسة تبعا لمهؤسسة الهمتح

فٍى دالة إحصائيا عىد  99، 4القيهة أقؿ هف قيهة ؼ الجدكلية كذلؾ عىد درجة حرية  
 .0.05هستكل داللة 

  عدـ كجكد تبايف داؿ إحصائيا بيف هتكسطات درجات األطفاؿ األيتاـ الهقيهيف
ية الثقافية كالديىية الهقدهة لٍـ بالهؤسسات اإليكائية عيىة البحث فى هستكل الرعا

كتعد ٌذي  1.089بالهؤسسة تبعا لمهؤسسة الهمتحؽ بٍا الطفؿ حيث بمفت قيهة ) ؼ ( 
لذا فٍى غير دالة  99، 4القيهة أقؿ هف قيهة ؼ الجدكلية كذلؾ عىد درجة حرية  

 إحصائيا .
 كجكد تبايف داؿ إحصائيا بيف هتكسطات درجات األطفاؿ األيتاـ الهقيهيف 

بالهؤسسات اإليكائية عيىة البحث فى هستكل الرعاية الهقدهة ككؿ لٍـ بالهؤسسة تبعا 
كتعد ٌذي القيهة اعمى هف 3.683لمهؤسسة الهمتحؽ بٍا الطفؿ حيث بمفت قيهة ) ؼ ( 

لذا فٍى دالة إحصائيا عىد هستكل  99، 4قيهة ؼ الجدكلية كذلؾ عىد درجة حرية  
  0.05داللة 
األطفاؿ  درجات هتكسطات بيف الفركؽ داللة لهعرفة( L.S.D) اراختب كبتطبيؽ     

 ها األيتاـ فى هستكل الرعاية الهقدهة لٍـ بالهؤسسات اإليكائية التى يقيهكف بٍا تبيف
 ذلؾ(   ) جدكؿ يكضحً
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 بحثعينة الاأليتام لمتعرف عمى داللة الفروق بين متوسطات درجات  L.S.Dاختبار ( 82جدول )
 لممؤسسة الممتحق بها الطفل.بأبعاده تبعًا ات المقدمة لهم بالمؤسسات اإليوائية مستوى الخدمفي 

المؤسسة الممتحق  األبعاد
 بها الطفل

مؤسسة 
السيدة نفيسة 
 بشبين الكوم

 28.93م = 

تربية البنات 
 بشبين الكوم

 22.29م =

مؤسسة 
تربية البنات 
 بسرس الميان 

 23.92م = 

الرحمة 
 بالبتانون 

 
م 

=22.23 
  

البنين 
بالماى 
وشبين 
 الكوم
م = 

22.48 

 الرعاية الصحية

مؤسسة السيدة 
 نفيسة بشبين الكوم

 
   

  

مؤسسة تربية 
البنات بشبين 

 الكوم

-
1.69565-

* 
  

  

مؤسسة السيدة 
نفسية بشبين 

 الكوم

-
2.18182-

* 
-.48617-  

  

مؤسسة الرحمة 
 بالباتنون

-
2.25000-

* 
-.55435- -.06818- 

  

ة البنين مؤسس
بالماى وشبين 

 الكوم

-
2.48148-

* 
-.78583- -.29966- 

-
.23148- 

 

الرعاية اإلجتماعية 
 والنفسية

المؤسسة الممتحق 
 بها الطفل

مؤسسة 
السيدة نفيسة 
 بشبين الكوم

 28.21م = 

تربية البنات 
 بشبين الكوم

 28.22م =

مؤسسة 
تربية البنات 
 بسرس الميان 

 29.92م = 

الرحمة 
 بالبتانون 

 
م = 

21.32 

البنين 
بالماى 
وشبين 
 الكوم
م = 

22.28 
مؤسسة السيدة 

 نفيسة بشبين الكوم
 

   
  

مؤسسة تربية 
البنات بشبين 

 الكوم

-
2.28261- -  

  

-مؤسسة السيدة 
3.27273--.99012- -   
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نفسية بشبين 
 الكوم

* 

مؤسسة الرحمة 
 بالباتنون

-
3.43750-

* 
-

1.15489- -.16477- 
-  

ة البنين مؤسس
بالماى وشبين 

 الكوم

-
4.35185-

* 
-

2.06924- 
-

1.07912- 

-
.91435- 

- 

 مستوى الخدمات ككل

المؤسسة الممتحق 
 بها الطفل

مؤسسة 
السيدة نفيسة 
 بشبين الكوم

 22.22م = 

تربية البنات 
 بشبين الكوم

 22.38م =

مؤسسة 
تربية البنات 
 بسرس الميان 

 23.29م = 

الرحمة 
 بالبتانون 

 
م = 

22.82 

البنين 
بالماى 
وشبين 
 الكوم
م = 

22.22 
 السيدة مؤسسة
 بشبين نفيسة

 الكوم
-   

  

مؤسسة تربية 
البنات بشبين 

 الكوم

-
4.09420- -  

  

مؤسسة السيدة 
نفسية بشبين 

 الكوم

-
7.33333-

* 
-

3.23913- - 
  

مؤسسة الرحمة 
 بالباتنون

-
8.08333-

* 
-

3.98913- -.75000- 
  

ن مؤسسة البني
بالماى وشبين 

 الكوم

-
8.42593-

* 
-

4.33172-
* 

-
1.09259- 

-
.34259- 

 

لهعرفة داللة الفركؽ بيف  L.S.Dأىً بتطبيؽ اختبار (   30  يتضح هف جدكؿ )     
هستكل الرعاية اإلجتهاعية عيىة البحث في كؿ هف  ألطفاؿ األيتاـهتكسطات درجات ا

 مهؤسسة الهمتحؽ بٍا الطفؿتبعان لككؿ كالىفسية ، الرعاية الصحية ، هستكل الخدهات 
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هؤسسة هؤسسة البىات بسرس المياف كالتابعة لجهعية تحسيف الصحة كجد أىٍا لصالح 
( حيث أرجعتا ٌذا التبايف 2018كتتفؽ ىتائج ٌذي الدراسة هع دراسة شعيب كصقر )

الكاضح فى الخدهات الهقدهة لمطفؿ اليتيـ لصالح هؤسسة سرس المياف الى الجك 
ريفيى الذل يحيط بالهؤسسة حيث تتكافر بٍذي الهىطقة خدهات هتعددة كتتهيز بحرص ال

األٌالى فيٍا عمى الىظافة كاالٌتهاـ بالصحة كالتعميـ كالجكاىب اإلجتهاعية كاإلقتصادية 
كالترفيٍية ، كها تتهيز ٌذي الهؤسسة بتقدير الهجتهع بٍا فى أٌهية رعاية األيتاـ كتقبمٍـ 

لهادل كالهعىكل لجهيع ىزالء الهؤسسة ، كيهتاز الٍيكؿ اإلدارل بالصبر كتقديـ الدعـ ا
كالكفاءة اإلدارية كتحرص الهؤسسة عمى تعميـ البىات كاألطفاؿ حرؼ يدكية كهٍارات 

 عديدة تساعدٌـ فى قضاء أكقات فراغٍـ بالطريقة الصحيحة.

  -السموكية لديهم: الفروق بين األطفال األيتام عينة البحث فى المشكالت: ثانيا
لألطفال األيتام عينة البحث فى المشكالت السموكية ( تحميل التباين في اتجاه واحد 82جدول )

 لديهم بأبعاده تبعا لممؤسسة الممتحق بها الطفل.
 البياف
 

 البعد   
هجهكع  هصادر التبايف

 الهربعات
درجات 
 الحرية

هتكسط 
هجهكع 
 الهربعات

هستكل  قيهة ؼ
 الداللة

 ضطراب السمككىاإل
 بيف الهجهكعات

داخؿ 
 الهجهكعات
 الكمى

101.803 4 25.451 
4.973 
 

.001 
داؿ عىد 
0.01 

486.197 95 5.118 
588.000 99  

 ضطراب التفكيرإ
 بيف الهجهكعات

داخؿ 
 الهجهكعات
 الكمى

16.933 4 4.233 
.715 
 

.584 
 5.921 95 562.457 غير داؿ

579.390 99  

 إلىسحاب اإلىفعالىا
 بيف الهجهكعات

داخؿ 
 الهجهكعات
 الكمى

58.648 4 14.662 
2.563 
 

.043 
داؿ عىد 
0.05 

543.542 95 5.721 
602.190 99  

 إضطرابات المغة كالكبلـ
 بيف الهجهكعات

داخؿ 
 الهجهكعات
 الكمى

44.327 4 11.082 
1.801 
 

.135 
 6.154 95 584.663 غير داؿ

628.990 99  
 272. 1.311 99.741 4 398.966 بيف الهجهكعات الهشكبلت السمككية ككؿ
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 البياف
 

 البعد   
هجهكع  هصادر التبايف

 الهربعات
درجات 
 الحرية

هتكسط 
هجهكع 
 الهربعات

هستكل  قيهة ؼ
 الداللة

داخؿ 
 الهجهكعات
 الكمى

 غير داؿ  76.080 95 7227.624
7626.590 99  

   (كجكد تبايف داؿ إحصائيا بيف هتكسطات درجات  31تكضح ىتائج جدكؿ )
ة عيىة البحث فى هستكل اإلضطراب األطفاؿ األيتاـ الهقيهيف بالهؤسسات اإليكائي

كتعد  4.973السمككى لديٍـ تبعا لمهؤسسة الهمتحؽ بٍا الطفؿ حيث بمفت قيهة ) ؼ ( 
لذا فٍى دالة  99، 4ٌذي القيهة أعمى هف قيهة ؼ الجدكلية كذلؾ عىد درجة حرية  

 .0.01إحصائيا عىد هستكل داللة 
  األطفاؿ األيتاـ الهقيهيف عدـ كجكد تبايف داؿ إحصائيا بيف هتكسطات درجات

بالهؤسسات اإليكائية عيىة البحث فى هستكل إضطراب التفكير لديٍـ تبعا لمهؤسسة 
كتعد ٌذي القيهة أقؿ هف قيهة ؼ 0.715الهمتحؽ بٍا الطفؿ حيث بمفت قيهة ) ؼ ( 

 لذا فٍى غير دالة إحصائيا. 99، 4الجدكلية كذلؾ عىد درجة حرية  
  بيف هتكسطات درجات األطفاؿ األيتاـ الهقيهيف يكجد تبايف داؿ إحصائيا

بالهؤسسات اإليكائية عيىة البحث فى هستكل اإلىسحاب اإلىفعالى لديٍـ تبعا لمهؤسسة 
كتعد ٌذي القيهة أعمى هف 2.563الهمتحؽ بٍا الطفؿ الهؤسسة حيث بمفت قيهة ) ؼ ( 

يا عىد هستكل لذا فٍى دالة إحصائ 99، 4قيهة ؼ الجدكلية كذلؾ عىد درجة حرية  
 0.05داللة 
  عدـ كجكد تبايف داؿ إحصائيا بيف هتكسطات درجات األطفاؿ األيتاـ الهقيهيف

بالهؤسسات اإليكائية عيىة البحث فى هستكل إضطرابات المغة كالكبلـ لديٍـ تبعا تبعا 
كتعد ٌذي القيهة أقؿ هف  1.801لمهؤسسة الهمتحؽ بٍا الطفؿ حيث بمفت قيهة) ؼ( 

 لذا فٍى غير دالة إحصائيا. 99، 4دكلية كذلؾ عىد درجة حرية  قيهة ؼ الج
  عدـ كجكد تبايف داؿ إحصائيا بيف هتكسطات درجات األطفاؿ األيتاـ الهقيهيف

بالهؤسسات اإليكائية عيىة البحث فى هستكل الهشكبلت السمككية لديٍـ ككؿ تبعا 
د ٌذي القيهة أقؿ هف كتع 1.311لمهؤسسة الهمتحؽ بٍا الطفؿ حيث بمفت قيهة ) ؼ ( 

 لذا فٍى غير دالة إحصائيا 99، 4قيهة ؼ الجدكلية كذلؾ عىد درجة حرية  
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 األطفاؿ درجات هتكسطات بيف الفركؽ داللة لهعرفة( L.S.D) اختبار كبتطبيؽ     
 ذلؾ:(  32)  جدكؿ يكضحً ها تبيف الهشكبلت السمككية لديٍـ هستكل فى األيتاـ

 بحثعينة الاأليتام لمتعرف عمى داللة الفروق بين متوسطات درجات  L.S.D( اختبار 82جدول )
 لسن الطفل.بأبعاده تبعًا المشكالت السموكية لديهم في 

 الهؤسسة الهمتحؽ بٍا الطفؿ األبعاد
هؤسسة 

السيدة ىفيسة 
 بشبيف الكـك

 18.58ـ = 

تربية البىات 
 بشبيف الكـك

 19.79ـ =

هؤسسة تربية 
البىات بسرس 

 المياف 
 22.67= ـ 

الرحهة 
 بالبتاىكف 

 20.58ـ = 

البىيف 
بالهال 
كشبيف 
 الكـك
ـ = 
21.94 

 اإلضطراب السمككى

هؤسسة السيدة ىفيسة بشبيف 
 الكـك
 

   
  

هؤسسة تربية البىات بشبيف 
 الكـك

-
1.94928-

* 
  

  

هؤسسة تربية البىات بسرس 
 المياف 
 

.01515 1.96443*  
  

   -61932.- 1.34511 -60417.- هؤسسة الرحهة بالباتىكف
هؤسسة البىيف بالهال كشبيف 

 الكـك
-

2.31481-
* 

-.36554- 
-

2.32997-
* 

-
1.71065-

* 

 

 اإلىسحاب اإلىفعالى

 الهؤسسة الهمتحؽ بٍا الطفؿ
 هؤسسة

 ىفيسة السيدة
 الكـك بشبيف
 21.06ـ = 

تربية البىات 
 بشبيف الكـك

 21.48ـ =

هؤسسة تربية 
البىات بسرس 

 المياف 
 24.19ـ = 

الرحهة 
 بالبتاىكف 

 22.65ـ = 

البىيف 
بالهال 
كشبيف 
 الكـك
ـ = 
23.02 

هؤسسة السيدة ىفيسة بشبيف 
 الكـك
 

   
  

هؤسسة تربية البىات بشبيف 
 الكـك

-
1.66304-   

  

هؤسسة تربية البىات بسرس 
 المياف 

 
-.20455- 1.45850*  

  

   01705. 1.47554 -18750.- هؤسسة الرحهة بالباتىكف
هؤسسة البىيف بالهال كشبيف 

 الكـك
.43519 2.09823* .63973 

.62269  
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لهعرفة داللة الفركؽ بيف  L.S.Dأىً بتطبيؽ اختبار (   32  يتضح هف جدكؿ )
هستكل اإلضطراب السمككى عيىة البحث في كؿ هف  ألطفاؿ األيتاـهتكسطات درجات ا

كجد أىٍا لصالح  سسة الهمتحؽ بٍا األطفاؿ األيتاـ، االىسحاب اإلىفعالى لديٍـ كفقا لمهؤ 
ذا ها الحظتً الباحثة خبلؿ زياراتٍا الهتعددة لمهؤسسة  هؤسسة البىات بسرس المياف ٌك
كأرجعت ذلؾ الى كجكد البىات بصفة دائهة داخؿ الهؤسسة كخاصة فى فترة العطمة 

يب العقاب كالشدة الصيفية كها أف الهشرفات داخؿ الهؤسسة يفرطف فى إستخداـ أسال
هع األطفاؿ هثؿ الحرهاف هف التىزي هع أصدقائً كأيضا الحرهاف هف الطعاـ فى بعض 
األحياف عىد حدكث أل خطأ هف الطفؿ كذلؾ لخكؼ الهؤسسة عميٍـ كايهاىا هف 
الهشرفات بأف تمؾ الكسائؿ تعتبر هف أٌـ كسائؿ التٍذيب لشخصية الطفؿ هها يجعؿ 

ٌبة هف الهجتهع الخارجى كها أف اإلفراط فى العقاب يؤثر الطفؿ يشعر بالخكؼ كالر 
 عمى ىفسية الطفؿ كيؤدل الى إضطراب سمككً.

 األطفاؿ درجات هتكسطات بيف إحصائيا داؿ تبايف كجكد عدـ يتضح سبؽ هها     
هستكل الرعاية اإلجتهاعية كالىفسية ، الرعاية  فى اإليكائية بالهؤسسات الهقيهيف األيتاـ
، فى حيف أىً يكجد تبايف داؿ إحصائيا  لديٍـ ككؿ السمككية كالديىية كالهشكبلت الثقافية

كاإلىسحاب اإلىفعالى كاإلضطراب  ككؿ لٍـ الهقدهة الخدهات فى كؿ هف هستكل
كفقا لمهؤسسة الهمتحؽ بٍا الطفؿ  0.01، 0.05السمككى لديٍـ كذلؾ عىد هستكل داللة

 ف جزئيا.اليتيـ هها يؤكد تحقؽ صحة الفرض الثاه
 التوصيات

تقدـ  ، الدراسات هف كثيران  كافقت كالتي الدراسة إليً تكصمت ها ضكء في    
 الرعاية هؤسسات في األيتاـ أكضاع لتحسيف سبيبلن  تككف لعمٍا الباحثة تكصيات

ـ أك عاهة بصفة  الىفسي التكافؽ هف أكبر قدران  يىالكا حتى الطبيعية في أسٌر
 أف شأىٍا هف التي الهشكبلت السمككية هف كريهة خالية ةحيا كبالتالي كاالجتهاعي،

 : يمي فيها التكصيات كتحدد الباحثة  اليتيـ، حياة الطفؿ في عائقان  تشكؿ
 كاالٌتهاـ عاهة، بصفة األيتاـ بشريحة االٌتهاـ في الدراسة ىتائج هف االستفادة * 

 لحياة الطرؽ أفضؿ لتقديـ خاصة، بصفة الرعاية دكر في باأليتاـ الهكجكديف
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 في اليتيـ الطفؿ يعيشً كاجتهاعي ىفسي تكافؽ كبالتالي هف التكترات، خالية سميهة
 .لً تقمؿ هف الهشكبلت السمككية لديً الهقدهة الرعاية كىؼ
 أك هالية الرعاية ٌذي كاىت سكاء لؤليتاـ، ىكعية رعاية تقديـ في الهساٌهة * 

 الهساىدة؛ الرعاية ٌذي عبر خاصة عاهمةه اليتيـ هع كالتعاهؿ أك إيكائية، تعميهية
 .يعيشً الذم الحرهاف هكقؼ قدر اإلهكاف يتىاسى حتى
 عبر اإليكائية، الرعاية هؤسسات في يعيشكف الذيف األيتاـ باألطفاؿ االٌتهاـ * 

 االعتبار بعيف األخذ هع ،( كالترفيٍية كالتربكية، التعميهية،)  األىشطة الهساىدة
 الذيف أقراىً هع التكافؽ عمى أقدر اليتيـ الطفؿ إف حيث يتيـ،العهرية لم الهرحمة
 .العهر في يقاربكىً

 رعاية لهؤسسات(  اجتهاعية - ىفسية - شرعية)  عميا هتخصصة ٌيئة * تشكيؿ
 تقديـ كبالتالي(  كالديىية - كالىفسية - الهادية) الحياتية األيتاـ أهكر األيتاـ لهتابعة
 . األيتاـ ءلٍؤال هتكاهمة أفضؿ رعاية

 االجتهاعييف)  الهرشديف تكظيؼ عميٍا كالقائهيف األيتاـ رعاية هؤسسات عمى * 
 أهر يقتصر كال ، كالخبرة العهمية الكفاءة ذكم( التربكييف أك - أكالىفسييف -

 . فقط العمهية عمى الشٍادة التكظيؼ
 عهؿ تكرشا كعهؿ باستهرار األيتاـ شئكف عمى كالقائهيف الهكظفيف هتابعة * 

 . األيتاـ لؤلطفاؿ هتكاهمة سميهة لتربية السبؿ بأفضؿ لتزكيدٌـ شبً دكرية
 الذيف الذككر األيتاـ رعاية أهر كتككيؿ الهرشدات، عمى التكظيؼ عىد التركيز * 

ـ  العهرية السف ٌذي في األطفاؿ ٌؤالء أف حيث. لٍف سىكات 10 عف تقؿ أعهاٌر
 في هىح أقدر الهرشدات أك البديبلت كاألهٍات كحب، كحىاف عاطفة بحاجة إلى

 لؤلطفاؿ كذلؾ حتة تتغمب عمى هشكبلتٍـ السمككية. األهكر ٌذي
كالعهؿ عمى حمٍا حتى يستطيع  االٌتهاـ بالهشكبلت الىفسية التي تقابؿ االيتاـ* 

 الطفؿ التعاهؿ هع الهجتهع الخارجى.
 كالعهؿ هؤسسات اإليكائية باالىشطة الهقدهة لؤلطفاؿ الهقيهيف بال األٌتهاـ *   ضركرة

.اكتشاؼ هكاٌبٍـ كتدعيهٍا عمي  
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 المراجع

 ـيتىظ قةي(، تصكر هقترح هف هىظكر طر  ٢٠٢٢عمى )  هاءيش ـ،يھإبرا     -1
رسالة  ة،يكائيكلي الىسب بالهؤسسات اإلھكهج تاـياأل اتية هشكبلت الفتھالهجتهع لهكاج

 ، جاهعة حمكاف . ةيالخدهة االجتهاع ةيكم ر،يهاجست

( . دراسات في الفكر التربكم اإلسبلهي ، الطبعة  2006أبك دؼ ، هحهكد )    -2
 الطبع هحفكظة . األكلي ، حقكؽ

( . " أساليب الرعاية في هؤسسات  2002أبك شهالة ، أىيس عبد الرحهف )   -3
كعبلقتٍا بالتكافؽ الىفسي كاالجتهاعي " . رسالة هاجستير غير هىشكرة ،  رعاية األيتاـ
 الجاهعة اإلسبلهية، غزة. ية ،كمية الترب

، هركز  4(: الصحة الىفسية كالتكافؽ ، ط2007أحهد ، سٍير كاهؿ )   -4
 األسكىدرية لمكتاب ، األسكىدرية ، جهٍكرية هصر العربية.

( : " فعالية ههارسة العبلج السمككى الهعرفى 2020أحهد ، ايهاف ابراٌيـ )  -5
ٍـ ، هجمة الدراسات فى الخدهة اإلجتهاعية لمحد هف أهراض اإلكتئاب لؤليتاـ الهساء الي

 2020، ابريؿ  1، الهجمد 50العدد  –كالعمـك اإلىساىية 

(: أساليب الرعاية في هؤسسات رعاية األيتاـ  ٢٠٠٢اسحؽ ، ساهي عكض )   -6
كاالجتهاعي ، رسالة هاجستير هىشكرة ، كمية التربية ، قسـ  كعبلقتٍا بالتكافؽ الىفسي

 ة االسبلهية ، عزة.عمـ الىفس ، الجاهع
( : " الضغكط الىفسية 2011الثهيرل ، عبد الهمؾ بف ابراٌيـ بف عبد العزيز  )    -7

الدراسية لدل الطبلب األيتاـ فى دكر التربية اإلجتهاعية بالرياض ، رسالة هاجيستير 
 غير هىشكرة ، كمية العمـك اإلجتهاعية ، جاهعة اإلهاـ هحهد بف سعكد.

( : " الهساىدة اإلجتهاعية كعبلقتٍا باألهاف الىفسى  2010السيهيرل ، ىجاح )  -8
لدل أٌالى البيكت الهدهرة خبلؿ العدكاف اإلسرائيمى عمى هحافظات عزة ، هجمة الىجاح 

 ، ىابمس ، فمسطيف. 2010، ديسهبر  8، العدد 24لؤلبحاث العمهية ، الهجمد 
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قيف الهحركهيف هف (: " الهشكبلت السمككية لدل الهرا2006ٌالفقيٍى ، هحهد ) -9
الرعاية األسرية فى الههمكة العربية السعكدية  ، رسالة هاجيستير غير هىشكرة ، جاهعة 

 ىايؼ لمعمـك األهىية ، الرياض ،السعكدية .
(. االضطرابات السمككية ، عهاف : دار صفاء  2000القاسـ ، جهاؿ كآخركف )  -10

 لمىشر
اؿ ذكم االحتياجات (: األطف 2006القهش، هصطفى كاإلهاـ هحهد )   -11

 الخاصة،
(: االضطرابات السمككية  2007القهش، هصطفى كالهعايطة، خميؿ )   -12

 كاالىفعالية، 
(. التربية الخاصة لؤلطفاؿ ذكم االضطرابات السمككية ،  2002العزة ، سعيد )  -13

 عهاف
(: اإلعاقة السهعية كاضطرابات الكبلـ كالىطؽ 2001العزة، سعيد حسيىى )  -14

 ، الدار العمهية الدكلية لمىشر كالتكزيع ، عهاف ، األردف.1كالمغة ، ط 
(: هقياس االضطرابات السمككية كالكجداىية  2001باظة، آهاؿ عبد السهيع )   -15

 لؤلطفاؿ
( : "األسس الىفسية كاإلجتهاعية لمتكيؼ اإلجتهاعية  2004ببلؿ ، عرابى )    -16

 ،.15 ، العدد4عىد األيتاـ " هجمة الطفكلة كالتىهية ، هجمد 

(. "الهشكبلت االىفعالية لدل األطفاؿ  2002ثابت ، عبد العزيز كآخركف )   -17
الذيف يعيشكف في هىطقة الحرب "، دراسات في الصحة الىفسية في قطاع  الفمسطيىييف
 األكلي . غزة ، الطبعة

كدعـ  ةيالهشاركة الهجتهع في(، العبلقة ب ٢٠٢٠جابر، سهاح هحهد )   -18
 ة،يالخدهة االجتهاع ةيهىشكرة، كم ريغ ريهاجست رسالة ة،يكائيإلا ةيالهؤسسات االجتهاع

 .جاهعة حمكاف
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لدكر األخصائي االجتهاعى فى العهؿ  ةيهي(، دراسة تقك  ٢٠٠٢حاهد، هجدم )   -19
الخدهة  ةيكم ر،يهاجست تاـ،يلؤل ةياالجتهاع ةيالرعا بدكر ةيهع الحاالت الفرد

 جاهعة حمكاف . ة،ياالجتهاع
(، هعكقات هشاركة أطفاؿ ببل هأكل فى  ٢٠٢٢فى ) ههدكح هصط حسف،  -20

األهؿ"  ةيا " دراسة هطبقة عمى قر ھتھهكاج فى كدكر خدهة الجهاعة ةيالبراهج الجهاع
 .حمكاف جاهعة ة،يالخدهة االجتهاع ةيكم ر،ي، رسالة هاجست

( : دكر التشريعات اإلجتهاعية فى 2013الحصاف ، إياد عدىاف كآخركف )   -21
، يىاير 22األيتاـ ، هجمة كمية اآلداب ، جاهعة بىى سكيؼ ، العدد حهاية األطفاؿ 

 ـ ، بىى سكيؼ ، جهٍكرية هصر العربية. 2012

(. التكجيً كاإلرشاد الىفسي بيف الىظرية  2004الخطيب ، هحهد جكاد )   -22
 .، هكتبة آفاؽ ، غزة ، فمسطيف 3كالتطبيؽ ،ط 

ير أساليب رعاية االيتاـ ( : تصكر هقترح لتطك  ٢٠14خكج ، حىاف أسعد )    -23
بعض الدكؿ العربية "دراسة هقارىً " كمية اآلداب كالعمـك  بالسعكدية في ضكء اتجاٌات

 العزيز. الىفسية ، قسـ عمـ الىفس ، جاهعة الهمؾ عبد
( : " الهٍارات اإلجتهاعية لدل األطفاؿ 2016خكج ، حىاف أسعد )   -24

دييف بالههمكة العربية السعكدية ، هجمة الهكدعيف بالهؤسسات اإليكائية كاألطفاؿ العا
ق ،  1437، ربيع اآلخر  39العمكـ اإلىساىية ) هجمة عمهية فصمية هحكهة ( ، العدد 

 الرياض ، الههمكة العربية السعكدية .

(: تقييـ أكجً الرعاية الهتىكعة بهؤسسات  2009فاطهة حساف ) دكاـ،    -25
صية، رسالة هاجيستير، كمية اإلقتصاد بسهاتٍـ الشخ رعاية أطفاؿ الشكارع كعبلقتً

 الهىزلي، جاهعة الهىكفية.

(: فاعمية برىاهج إرشادم إلشباع بعض  ٢٠٢٢راشد ، فاطهة هحهد )   -26
بالهؤسسات اإليكائية في الههمكة األردىية الٍاشهية  الحاجات اإلرشادية لدم األـ البديمة

 ربكية ، قسـ االرشاد الىفسي.الدراسات الت ، رسالة دكتكراي ، جاهعة القاٌرة ، هعٍد
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(: هتطمبات تحسيف ىكعية الحياة لؤليتاـ  ٢٠٢٢رهضاف ، اسهاء صبلح )  -27
، رسالة هاجستير ، غير هىشكرة ، قسـ هجاالت  األيتاـ بهؤسسات الرعاية االجتهاعية

 الفيكـ. الخدهة االجتهاعية ، كمية الخدهة االجتهاعية، جاهعة

 (: االضطرابات االىفعالية كالسمككية لدل 2006الزغمكؿ، عهاد عبد الرحيـ )    -28
راف ،   -29 (: دراسات عمـ  2002إجبلؿ هحهد )  يسرل ،حاهد عبد السبلـ،ٌز

 السادسة، القاٌرة. ىفس ىهك، عالـ الكتب، الطبعة

(: الصحة كالعىؼ، الهجمس الكطىي  2005زيتكف، هىذر عرافات كآخركف )  - 30
 لشؤكف
: الهشكبلت الىفسية كاالضطرابات السمككية ( 2007سخيطة، أحهد عزاـ )  - 31

 السائدة
(: تقكيـ دكر الحضاىات االيكائية لرعاية  ٢٠٢٢سعد ، دعاء هىير )  - 32

، رسالة هاجستير ، غير هىشكرة ، قسـ  األطفاؿ الهحركهيف هف الرعاية االسرية
. هجاالت الخدهة االجتهاعية ، كمية الخدهة االجتهاعية، جاهعة  الفيـك

( : اإلرشاد الىفسى لمطفؿ ، الجزء األكؿ ، 2001ف ، هحهد أحهد ) سعفا -  33
 دار الكتاب الحديث ، القاٌرة ، هصر.

( : " تصهيـ برىاهج إرشادل لتحسيف هفٍكـ الذات 2000سميهاف ، هحهد ) - 34
عىد أطفاؿ الهؤسسات اإليكائية " ، رسالة هاجيستير غير هىشكرة ، هعٍد الدراسات 

 ٍد الدراسات العميا لمطفكلة ، جاهعة عيف شهس ، القاٌرة.العميا لمطفكلة ، هع

( . " الهساىدة االجتهاعية كتقدير  2002الشريؼ ، هحهد يكسؼ )  - 35
 الشخصية كعكاهؿ

 –الطفؿ   -(: " كيؼ ىرل أبىائىا ) الجىيف 2001شقير ، زيىب هحهكد )   - 36
 ة .، جهٍكرية هصر العربي 2الهراٌؽ( ، هكتبة الىٍضة الهصرية ، ط 

( : " الخدهات 2018شعيب ، ٌبة اهلل عمى ، صقر ، هىى هحهد )  - 37
الهقدهة لؤلطفاؿ فى هؤسسات رعاية األيتاـ كعبلقتٍا بالسمكؾ اإلجتهاعى كاألهف 

 الىفسى لديٍـ ، جاهعة عيف شهس ، القاٌرة ، جهٍكرية هصر العربية.
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اف : دار ، عه 2(. تعديؿ السمكؾ ، ط  2004الظاٌر ، قحطاف أحهد )  -   38
 كائؿ لمىشر

( : " تأثير برىاهج كشؼ هقترح عمى بعض 2009عبد العاؿ، رهضاف ) - 39
الجكاىب الىفسية لدل أطفاؿ الهؤسسات اإليكائية بهديىة الهىيا ، هجمة أسيكط لعمكـ 

، كمية التربية الرياضية  2009، هارس  3، الجزء  28كفىكف التربية الرياضية ، العدد 
 ية.جهٍكرية هصر العرب

(: " دراسة تقيهية لدكر هؤسسات 2020عبدالهىعـ ، ايهاف عبد الستار )  - 40
الرعاية اإلجتهاعية فى تحقيؽ األهف األسرل لؤليتاـ الهمتحقيف بٍا ، هجمة دراسات فى 

 .2020، أكتكبر 1، الهجمد  52الخدهة اإلجتهاعية كالعمـك اإلىساىية ، العدد 

البحث العمهي  -(:2008يد عبدالحؽ  ) كعبدالرحهف عدس ككا ذكقاف عبيدات - 41
 .دار الفكر لىشر  –الطبعة الست عشر  -هفٍكهة كأدكاتً كأساليبً  –

(: العبلقة بيف الههارسة الهٍىية لمخدهة  ٢٠٠٢عكض ، غادة ربيع هحهد )  - 42
االطفاؿ الهكدعيف بالهؤسسات االيكائية ، رسالة  االجتهاعية كالحد هف هشكبلت

االجتهاعية ، كمية الخدهة االجتهاعية ،  ة ، قسـ هجاالت الخدهةهاجستير غير هىشكر 
.  جاهعة الفيـك

فى  ةيىھالـ ةيهعكقات التىه في(، دراسة هقارىة ب ٢٠٠٢بارح )  ةيفرج، ساه - 43
د ھالهدرسي، بحث هىشكر بالهؤتهر العمهي السادس لمهع  الهجاؿ الطبي كالهجاؿ
 . ؿيأبر  5: ٢ كهييرة، ھبالقا ةيالعالي لمخدهة االجتهاع

(: الهشكبلت الىفسية كاالضطرابات السمككية  ٢٠٠٢فريد ، هحهد عزاـ )   - 44
كسبؿ الكقاية هف هخاطر االساءة كاالىحراؼ عىد االيتاـ  السائدة في الهؤسسات االيكائية

 الخيرية الهمكية ، البحريف ، الهىاهة. ، الهؤتهر الدكلي لرعاية االيتاـ، الهؤسسة

(: دراسة االحتياجات التدريبية لؤلخصائييف  ٢٠٢٢زت ) حهد ، عادؿ عه - 45
الرعاية االجتهاعية لؤليتاـ في العاصهة الهقدسة  االجتهاعيف العاهميف في هؤسسات

االجتهاعية لمدراسات كالبحكث  "هكة الهكرهة " ، بحث هىشكر في هجمة كمية الخدهة
 االجتهاعية ، جاهعة الفيـك ، العدد الثاهف ، يكليك .
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: التدخؿ الهٍىي لمخدهة االجتهاعية ( 2002)حهد ، عاطؼ خميفة ه - 46
التي يعاىي هىٍا األطفاؿ هجٍكلي  كالتخفيؼ هف حدة الهشكبلت االجتهاعية كالىفسية

هجاالت الخدهة  الىسب بهؤسسات الرعاية . رسالة دكتكراي ، غير هىشكرة ، قسـ
 .االجتهاعية ، كمية الخدهة االجتهاعية ، جاهعة الفيـك 

(. " العبلقة بيف تطبيؽ برىاهج تدريبي  2003هحهد ، ٌىاء احهد )  - 47
لؤلهٍات البديبلت بالهؤسسات اإليكائية كتىهية هعارفٍف عف الهشكبلت السمككية 

ف ، جهٍكرية هصر ، هجمة كمية اآلداب ، جاهعة حمكا 2جزء 13لؤلطفاؿ " ، العدد 
 العربية.

ألهف األسرم العربي في ضكء (: ا ٢٠٢٢هحهكد ، خالد صبلح حفىي )  - 48
الثالث األهف االسرم الكاقع كالتحديات ، اسطىبكؿ ،   تحديات العصر ، الهؤتهر الدكلي

 يكليك. 22:  ٢٠تركيا ، 

( : " الهسئكلية اإلجتهاعية لمهؤسسات 2014هحهكد ، خالد صالح صالح ) -  49
عية لمبىات بهديىة طىطا ، اإليكائية تجاي األيتاـ : دراسة هطبقة عمى دار الرعاية اإلجتها

، أكتكبر 4، الجزء  37هجمة دراسات  فى الخدهة اإلجتهاعية كالعمكـ اإلىساىية ، العدد 
 ، كمية الخدهة اإلجتهاعية ، جاهعة حمكاف جهٍكرية هصر العربية . 2014

 ةيالرعا فيب تاـيلؤل ةياالجتهاع ةيالرعا ةي(، فعال ٢٠٠٢هحهكد عمى )  هحهكد، - 50
 ةيكائياإل
( : " التكجيً  كاإلرشاد الىفسى كىظرياتً " ، دار 2004هىسى ، حسف )   -52

 .1الكىدل ، ط 
لؤلخصائي  ةيىھالههارسة الـ ـي( ، تقك  ٢٠٢٢)  هافيهىصكر، اىجي سم -53

 ريهف خبلؿ خط ىجدة الطفؿ، رسالة هاجست هأكل االجتهاعي فى العهؿ هع أطفاؿ ببل
 عة حمكافجاه ة،يالخدهة االجتهاع ةيهىشكرة، كم ريغ
(: " العبلقة بيف التىهية الهٍىية لؤلخصائيف 2020ىصر ، خالد صفى الديف )  -54

اإلجتهاعيف بالهؤسسات اإليكائية لؤلطفاؿ كتحسف أدائٍـ الهٍىى عمى هستكل الكحدات 
 ، ، الهجمد  ٢٠ العدد اإلىساىية، كالعمـك االجتهاعية الخدهة في دراسات الكبرل ، هجمة

 كرية هصر العربية .، جهٍ 2020إبريؿ  ٢
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(: هعايير جكدة هؤسسات الرعاية  ٢٠06كزارة التضاهف االجتهاعي )   -55
 ىاير.االجتهاعية لؤليتاـ الهحركهيف هف الرعاية األسرية ، جهٍكرية هصر العربية ، ي

 ةيلمهؤسسات الرعا ةي(، البلئحة الىهكذجأ  ٢٠٢٢التضاهف االجتهاعي )  كزارة -56
 .ةياألسر  ةيهف الرعا فيهالهحرك  لؤلطفاؿ ةياالجتهاع

الجكدة بهؤسسات  اسيق ؿي( ، دل ب ٢٠٢٢التضاهف االجتهاعي )  كزارة  -57
 .بهصر ةياألسر  ةيهف الرعا فيالهحركه األطفاؿ ةيلرعا ةياالجتهاع ةيالرعا
 ةيلمهؤسسات الرعا ةي(، البلئحة الىهكذج ٢٠19كزارة التضاهف االجتهاعي )  -58

 .ةياألسر  ةيالرعا هف فيلؤلطفاؿ الهحركه ةياالجتهاع
(: هعايير جكدة هؤسسات الرعاية  ٢٠20كزارة التضاهف االجتهاعي )   -59

 .الرعاية األسرية ، جهٍكرية هصر العربية ، يكليك االجتهاعية لؤليتاـ الهحركهيف هف
، الهكتبة الجاهعية ،  1( : " السمكؾ اإلىساىى " ، ط2000يكىس ، اىتصار ) -60

 ربية .األسكىدرية ، جهٍكرية هصر الع
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The level of services provided to orphaned children residing in 

residential institutions and its relationship to their behavioral 

problems 

     The research aims mainly to identify the nature of the 

relationship between the level of services provided to orphaned 

children residing in residential institutions and their behavioral 

problems, by achieving the following sub-objectives: - Studying 

the level of services provided to orphaned children residing in 

residential institutions with its dimensions (food care - health care 

- social and psychological care - Cultural and religious care 

(research sample, identifying behavioral problems in their 

dimensions (behavioral disorder - thinking disorder - emotional 

withdrawal - communication and speech disorder) among 

orphaned children residing in residential institutions . Evaluation 

of the relationship between some variables of the economic and 

social level and each of the services provided to orphaned children 

residing in residential institutions with their dimensions and 

behavioral problems with their dimensions, revealing the nature of 

the differences between children residing in residential 

institutions, the research sample in each of the services provided 

with its dimensions and behavioral problems with its dimensions 

according to gender, determining the nature of the differences 

Among the children residing in residential institutions, the 

research sample in each of the services provided in its dimensions 

and the behavioral problems they have in its dimensions 

depending on the location of the institution ,Disclosure of the 

differences between children residing in residential institutions, 

the research sample in each of the services provided in its 

dimensions and behavioral problems they have in its dimensions 

according to (the child's age - the motives of the child's presence 

in the institution - the status of the father and mother - the number 

of years the child spends inside the institution). 

 The descriptive and analytical approach was used, where the 

research tools consisted of a general data form and a questionnaire 

on the level of services provided to orphaned children residing in 

residential institutions with its dimensions, a questionnaire on the 



 

1600 

2222 ينايرـ  والثالثون الثامنـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

behavioral problems of orphaned children with its dimensions. 

Then the research tools were applied to (100) children residing in 

residential institutions. 

The results showed. There is a negative, statistically significant, 

correlation between the level of services provided to orphaned 

children residing in residential institutions with their dimensions 

and their behavioral problems with their dimensions at the level of 

significance 0.01. The level of significance is 0.01 in favor of 

children residing in urban institutions, while there are statistically 

significant differences in the level of services provided to children 

in residential institutions in rural and urban areas at the level of 

significance (0.01) in favor of urban institutions. 

The study recommends: Contribute to providing qualitative care 

for orphans, whether this care is financial, educational or 

accommodation, and dealing with the orphan a special treatment 

through this supportive care; In order to forget as much as 

possible the situation of deprivation in which he lives, taking care 

of orphaned children who live in residential care institutions, 

through supportive activities (educational, educational, and 

recreational), taking into account the age stage of the orphan, as 

the orphan child is better able to agree with his peers who are 

close to him in Age.. 

Keywords: - Level of services provided in residential institutions 

- Behavioral problems for orphaned children. 

 

 
 

 


