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  الملخص

 المرحلة تالميذ لدى السلوكية المشكالت أبعاد أهم على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت

 ، الخليل مدينة في معلميهم نظر وجهة من األيتام رعاية دور في يعيشون الذين الدنيا االبتدائية

 تبعا التالميذ لدى السلوكية المشكالت في الفرق وتحديد المشكالت تلك انتشار درجة ومعرفة

   . الوظيف ونوع االجتماعية والحالة الخبرة  وسنوات المعلم جنسل

 رعاية ودور مدارس تالميذ معلمي من ومعلمة اًمعلم ) 124 ( من الدراسة عينة تكونت

 البيانات معالجة وتمت ، الطبقية العشوائية العينة بطريقة اختيارهم تم ، الخليل مدينة في األيتام

 )  t‐test (واختبار المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات حساب طريق عن إحصائيا

 ومعامل ، )  Tukey (توكي واختبار )  one‐way ANOVA ( األحادي التباين وتحليل

 استخدام وبعد ، )  SPSS ( اإلحصائية الرزم وبرنامج ، (pearson) بيرسون االرتباط

   .وثباتها صدقها من التأكد وتم خاصة استبانة

 نظر وجهة من األيتام رعاية دور تالميذ لدى السلوكية المشاكل درجة أن النتائج وأظهرت

 أفراد ألداء الحسابي المتوسطات قيمة بلغت حيث منخفضة كانت الخليل مدينة في معلميهم

 المشكالت في تمثلت السلوكية المشكالت أبعاد أهم وان ، ) 2.25 (الدراسة أداة على العينة

 ومتغير جنس المعلم في المجال ، اقلها االجتماعية المشكالت كانت بينما ، التعليمية المدرسية

  . االجتماعي ولصالح الذكور ومتغير نوع الوظيفة في المجال االجتماعي ولصالح المشرفين 

 المشكالت درجة في )α=0.05( ولم تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 المتعلق الدراسة مجال في  الوظيفة نوع ومتغير المعلم جنس متغيرل تعزى السلوكية
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 ومتغير الخبرة سنوات لمتغير تعزى فروق وجود عدم وكذلك ، والنفسية المدرسية بالمشكالت

   . االجتماعية الحالة

 رعاية دور تزويد ضمنها من الدراسة نتائج على اعتمادا التوصيات من بعدد الدراسة انتهت

 في تدريبية بدورات األيتام رعاية دور ومعلمي مشرفي وإلحاق مؤهلين بأخصائيين األيتام

 الندماج اإليوائية والجمعيات المؤسسات بين المشاركات زيادة على والعمل السلوك تعديل

 مسابقات في األطفال وإشراك المحلي المجتمع في المؤسسات هذه داخل الموجودين األفراد

   . وورشات معارض وعمل



 ه 
 

The Psychological Problems of Orphan Children From The View of Their 

Teachers in Hebron City . 

 

Abstract 

 This study aimed at recognizing the most important dimension of the behavior of 

problems of children who live in the orphanages of the eity of Hebron, as viewed by 

the teachers of these children. It also aimed at Knowing the degree of the spread of 

these problems as well as the difference in the behavioral problems of children due to 

the teacher's sex and years of experience and the jovial conelition and type of 

position. 

The sample consisted of 124 teachers from the school and orphan ages of the city of 

Hebron. It was selected by the stratified random method a sample was selected after 

its validity and reliability were ass wied. The sample of study consisted of 124 

teachers of the orphan children in the schools and orphanages of Hebron. These were 

selected by the random stratified method. The data were statistically treated through 

the useof means, standard deviation, t test , one way ANOVA, TUKEY and Pearson r, 

using the (SPSS). 

Result showed that degree of  behavioral problems of the children  of the orphanages 

of the city of Hebron as viewed by the teachars was low. The mean of these problems 

was only 2.25. Behavioral problems came first and social problems lame last. The 

study showed significant differences in the social. Domain due to sex and in favor of 

the supervisors. There were no significant differences at α≤0.05 in the degree of 

behavior of problems(in the domain of school and psychological problems). Due to 

the teacher's years of experience and social status.  

The study recommended proving the orphanages with qualified personnel; providing 

training courses in behavior modification , increasing the participation of the residents 

of these institution in social and cultural activities.  
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  : المقدمة  1.1

 تهدف إلى نمو الطفل نمواً اجتماعياً ، ويتحقق  األسرة وحدة حية ديناميكية لها وظيفة  

هذا الهدف بصفة مبدئية عن طريق التفاعل العائلي الذي يحدث داخل األسرة والذي يلعب 

فالسمات األولية للسلوك االجتماعي . دوراً هاما في تكوين شخصية الطفل وتوجيه سلوكه 

ه بأفراد أسرته واتجاهات هؤالء للفرد ترجع إلى المرحلة األولى من حياته ، وإلى عالقات

األفراد وأنماط سلوكهم ، وتتكون الدعائم األولى للشخصية اإلنسانية في محيط األسرة في 

مرحلة الطفولة وتعمل العالقات األسرية على تطبيع الطفل وتنشئته على الخصائص والسمات 

وإنما هي تشتق . فصلة االجتماعية السائدة في األسرة ، واألسرة ال تمثل وحدة اجتماعية من

ثقافتها وأنماط سلوكها ومقومات حياتها بشكل عام والعادات والتقاليد ومن عالقاتها بالمجتمع 

  ) .1982حسين ، زيدان ، (الخارجي ومدى تشربها لثقافته  

 فيها الطفل ويتفاعل مع أعضائها وحدة االجتماعية األولى التي ينشأاألسرة ال تعتبر   

كبر في اإلشراف على نموه وتكوين شخصيته وتوجيه سلوكه ، وتسعى إلى وتسهم بالقدر األ

ل هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجع((: تحقيق الطمأنينة ألفرادها حيث يقول سبحانه وتعالى 

  .) 189: األعراف   (..... ))منها زوجها ليسكن إليها 

فهي مصدر الرعاية احتلت األسرة مرتبة أولى في تنشئة الطفل في مرحلة الرضاعة   

 فتشبع  ال يقوى على إشباع أي حاجة من حاجاته ، لتتواله رعاية وحباًللطفل ، تتلقفه ضعيفاً

 وتشبعه  ونظافة ، وتحميه من األمراض والحوادث ، ، ونوماً وعطشاًحاجاته البيولوجية جوعاً

شارية قد إالثنان بلغة  تلك الرابطة القوية بين الطفل وأمه ويتفاهم احبا وعطفا وحنانا ، فتنشأ

صراخا ومناغاة وابتساما وإيماءات وإشارات صادرة من العيون وما هي : ال يعرفها سواهما 

إال شهور حتى تبدأ األم بتعليم الطفل لغته وشيئا فشيئا يتفاهمان باأللفاظ إضافة لإلشارة ، 

 وقد صار يفهم ينتبه وتظل األم هي األقدر على ترجمة لغة الطفل ، تغمرها السعادة وهي تراه

  .) 2003الريماوي ، (ويدرك   

وتظهر أهمية األسرة وأثرها العميق في تنشئة الطفل االجتماعية على إظهار دور األم على انه 

الدور الرئيسي في عملية تنشئته المبكرة ، وعلى مركزها الجوهري بالنسبة للطفل وبخاصة 
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م الغذاء والوقاية فقط بل تقدم معها ما هو أهم من في السنوات األولى من حياته ، واألم ال تقد

 وإذا كان إهمال الغذاء والحماية كثيرا ما يؤدي بالطفل إلى المرض أو اً وحناناً وحباًذلك عطف

إلى الهالك في بعض األحيان فان إهمال الطفل وحرمانه من العطف والحنان والمحبة غالبا ما 

في كالجوع ال يمكن للطفل أن يتغلب عليه أو يتحمله يهدد كيانه بالخطر ألن الحرمان العاط

دون أن يصيبه منه الضرر وخاصة في السنوات األولى من عمر الطفل وفي السنوات الخمس 

أو األربع بعد السنة األولى يلعب األب واألفراد اآلخرون في األسرة أدواراً مهمة في حياة 

األم الميدان االجتماعي األول الذي يحتويه الطفل وتنشئته االجتماعية ذلك ألنهم يؤلفون مع 

والذي يكون أساس خبراته االجتماعية وتجاربه وطرق سلوكه كما يمثل أيضا العادات والتقاليد 

السائدة وبذلك تصبح األسرة المدخل الذي يدخل منه الطفل رحاب الحياة االجتماعية بكل 

  ) .1979ذياب ، (أبعادها وأطرافها المتراصة  

تاج الطفل منذ نعومة أظفاره إلبداء بعض المعارضة والمقاومة كما يحتاج كما يح  

ا ال مألطر وحدود ينبغي أن يقف عندها فال يتعداها ، ترسمها له على األغلب األسرة ، وعند

تحسن األسرة التعامل مع األطر والحدود التي وضعتها للطفل نجده يتعرض لمخاطر فعلية 

ا اإلحساس بالعجز والقصور الذاتي وشتى مشاعر الصد والحرمان وواقعية تثير بداخله ، غالب

  .) 1991نصار ، (والقلق  

كما أن نشوء عالقة آمنة متبادلة بين الطفل ومن يرعاه مع توافر خبرة سعيدة يساعد 

على نمو مالئم للطفل وصحة عقلية جيدة في الطفولة وينعكس هذا على مرحلة الرشد وهنا 

 انعكاسات ايجابية على اخاصية العناية الوالدية للطفل في عمر مبكر لهعلى أن ) wolpy(أكد 

، لذا فإن ... مختلف مجاالت نمو الطفل من جسدية نفسية ، انفعالية ، معرفية ، اجتماعية 

  . العائلة تعد من أهم الجوانب المؤثرة في حياة الطفل منذ والدته 

حدى الصور المبكرة للتفاعل االجتماعي فظاهرة التعلق أو أنماط الرعاية الوالدية هي إ

الذي يتعرض له الفرد منذ والدته فكونه يحتاج للرعاية والعناية يبدأ يتعلق بالشخص الذي يقدم 

له هذه االحتياجات التي تساعده على البقاء ويكون هذا الشخص عادة األم، إضافة إلى ذلك فان 

ص الحاضن له، فسلوكيات مثل المناغاة ، الطفل يولد مجهزا بيولوجيا الستنزاع اهتمام الشخ

  .) 2005يونس ، ( البكاء ، االبتسام ، تدفع الشخص الحاضن لالقتراب من الطفل الرضيع 
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ن من واجب األسرة أن إ فل يتأثر الحقه بسابقه ، ومن ثمومن المعروف أن نمو الطف

 في مستقبل حياتهم، وأي تهتم بتنمية أبنائها منذ طفولتهم المبكرة حتى تضمن لهم نموا سليما

 عنه إال سلوك  لن ينشأها في حياتهم المبكرةتالميذإهمال من جانب األسرة لنمو وتنشئة 

  .)1992الشيباني ، ( في مراحل نموهم الالحقة  مضطرب

 المحرومين من األم واألب يحتاجون إلى حب حقيقي يتجسد من أب وأم التالميذإن 

نان في ظل حبهم لهم ، فالطفل المحروم من حنان األبوين يعيشون في كنفهم ، وينعمون بالح

ويظل يعاني من الحرمان والبحث . مهما قدمت إليه من الحنان يظل في حاجة له أكثر 

 في نفس الطفل فيشكله ويشكل كل ن فقد حنان األبوين يظل محفوراًإالمستمر عن الحب ، و

لالضطرابات النفسية التي ية أكثر استهدافا  المحرومين من الرعاية الوالدالتالميذن وإذرة فيه 

  .)2002احمد و محمد ، ( متعددة مثل األنانية والسلبية تأخذ مظاهر

 المحرومين من الرعاية األسرية يحتاجون إلى المزيد من الرعاية التالميذإن   

رعاية االجتماعية والنفسية ويتجسد ذلك في البيئة األسرية وما يتلقاه الطفل داخل األسرة من 

 التالميذوعالقات اجتماعية سليمة ، فأساليب الرعاية الممزوجة بالشفقة والعطف الذي يتلقاه 

 من خالل الرعاية البديلة بأشكالها المتنوعة يمكن أن تؤثر على حياة الطفل النفسية ونالمحروم

ة من  على محبة اآلخرين أو تقبله المحبوخاصة في سنوات عمره األولى بحيث تجعله قادراً

اآلخرين ، هذا باإلضافة إلى نظام المعيشة داخل المؤسسات اإليوائية الذي يسير على نظام 

   .)1980العزبي ، (جعلهم يشعرون بالنقص والدونية  يالتربية الجماعية 

 ما تتعرض له األسرة من مشكالت كالطالق أو الصراع المستمر بين أفرادها وإن   

ن أبناء األسرة المتصدعة يعانون مشكالت وإنفسية األبناء،  عميقة في سيترك بال شك آثاراً

  .) 2003الريماوي ، (قل توافقا وأكثر عدوانية وقلقا  أنمو أكثر من غيرهم، ويكونون 

 ما يحدث أن يموت األب أو األم أو كالهما كما يحدث في أيام الحروب أو في وكثيراً   

 يجب أن يحافظ عليهم في المجتمع الذي  ضعافاً صغاراًاًتالميذحادث ويتركون من خلفهم 

 عنهم، ويطلق البعض على هذه الحالة باليتيم أي يتيم األب أو يتيم األم، والطفل يصبح مسؤوالً

 له الحق في قدر مناسب من الحب والحنان والعطف والتوجيه التالميذاليتيم كغيره من 

ز المادي كنقص الغذاء والكساء العو: واإلرشاد، فقد يعاني الطفل اليتيم من مشكالت منها
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 والمأوى، والحرمان االنفعالي من الحب والعطف والحنان، وقد يؤدي عدم الرعاية السليمة

، وتخلفه العلمي وجنوحه، وقد وجد في بعض البحوث أن إهمال اليتيم يؤدي   إلى تشردهلليتيم

ضع نظام ، وتهتم الدول بولى تكوين العقد النفسية مثل الشعور بالنقص إإلى التأخر الدراسي و

توفيره  كبر قدر تستطيعأ، وتهتم مؤسسات ودور رعاية األيتام بتوفير لرعاية األيتام وتربيتهم

  . من الخدمات والرعاية المادية والنفسية والتربوية واالجتماعية

وقد وضع اإلسالم أفضل نظام لرعاية وتربية الطفل اليتيم يتضمن التعاليم الدينية 

ن تربية الطفل اليتيم في أسرة أفضل من تربيته في دار وإ. قية والقانونية الخاصة بهواألخال

ت أغنى ن كانإقل من حيث إمكانات الحب والحنان حتى وألرعاية األيتام التي غالبا ما تكون 

يودعون في  من الذين ، وهناك إحصاءات تدل على أن عددا كبيراًمن حيث اإلمكانات المادية

   باليتيم خيراً اإلسالميداث من بين األيتام يفتقرون إلى الرعاية، وقد أوصى الدينمؤسسات األح

   )9سورة الضحى ، آية ... )) (فأما اليتيم فال تقهر (( قال اهللا تعالى . )2004زهران ، (

 على  سيئاًإلى أن بعض أنواع خبرات اإليداع بالمؤسسات قد تؤثر تأثيراً ويشار    

كبر تأثر بظروف اإليداع التي تخلو إلى حد أن الظاهر أن النمو يتأثر أ، و التالميذمجرى نمو 

ملحوظ من تلك الخبرات التي تكون موجودة في التفاعالت المركبة بين األم والطفل في 

الظروف األسرية العادية ، من بين هذه الخبرات التنبيه الحسي المناسب واإلشباع المنتظم 

ة لتعلم األنواع المعقدة من السلوك االجتماعي واالنفعالي للجوع والعطش والفرص المتاح

 الذين ينشئون في بيئة المؤسسات قد يظهرون مجموعة من األعراض التالميذوالحركي و

وألنه . تتميز بالبالدة االنفعالية ، والخلو من القدر السوي من االنفعال وعدم االكتراث بالناس 

 ن االحتمال يكون قليالًإ لإلثابة ، فاً أو اآلخرون مصدرلم يسبق في حياة الطفل أن كان الناس

 عند الطفل دافعية قوية إلى أصبح للناس عند الطفل قيمة اثابية موجبة ، ولذلك ال تنشيفي أن 

  .  باآلخرين االتصالأن يلتمس اإلشباع والمتعة عن طريق 

 المؤسسات مثلها مثل  أو بسيط التركيب، واناً نقياً إن اإليداع بالمؤسسات ليس متغير   

األمهات واألمهات البديالت تتفاوت فيما بينها من حيث الرعاية الفردية التي توليها للطفل ومن 

وقد يتعرض  ،حيث عدد الفرص التي تتيحها للطفل لكي يتعلم المهارات اإلدراكية والحركية

تصدر عنهم  إلى درجات حادة من القلق واإلحباط وفي هذه الحاالت يمكن أن التالميذ
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سلوكيات حادة وفي كثير من األحيان نجد أن هذه السلوكيات الحادة غير مقبولة اجتماعيا، 

 بعض المشكالت السلوكية، وال يعتبر سلوك التالميذوتسمى بالسلوك المشكل ، ويصدر عن 

 إال إذا حالت كثرة هذه السلوكيات أو حدتها دون قدرته على تأدية وظائفه على الطفل مشكالً

كونجر وآخرون، (التفاعل االجتماعي السوي مع غيره نحو مرض أو دون استمتاعه ب

1981(.  

 حاجات الطفل البيولوجية والنفسية ، إشباعوهذه االضطرابات السلوكية تنتج عن قلة 

وذلك نتيجة الحرمان والتوتر والقلق ، مما يجعل شخصية الطفل شخصية مضطربة ، تظهر 

سعادة (عيق النمو الجسدي والعقلي واالجتماعي لدى الطفل  سلوكية قد تأعراضعليها 

  ).2002 ، وآخرون

 االضطرابات السلوكية واالنفعالية في إلى أشار من أول) Wickman(ويعتبر ويكمان 

 لتحديد حجم مشكلة واألبحاثمن ذلك التاريخ بدأت الدراسات  ،)1928( المدارس

  . االضطرابات االنفعالية السلوكية 

د من المصادر التي يمكن االعتماد عليها في عملية الكشف والتعرف على هناك عد

 االعتماد على هذه أوالمعلم وتقديرات الوالدين والرفاق  : أهمها ومن التالميذمشكالت 

 في الكشف عن المشكالت السلوكية لدى األساسيالمصادر جميعها ويعتبر المعلم المصدر 

  ) .  1992شحادة ،  (طفولة المبكرة   في الأو في عمر المدرسة التالميذ

 الفلسطينية ، منها دراسة ثابت األراضي في أجريتوتؤكد العديد من الدراسات التي 

 التالميذ نسبة االضطرابات السلوكية بين أن ) : Thabet & Vostanis (1998وفوستانيس 

،   هذه االضطرابات هي الخوفوأكثر% ) 20 -% 57( الفلسطينيين تتراوح بين 

 ، الخجل ، الحزن األصبع  ، النشاط الزائد ، اضطرابات النوم ، مص اإلدراكيةاالضطرابات 

 االضطرابات السلوكية تزداد مع تقدم الطفل في السن أن الدراسات وأظهرت، االكتئاب ، كما 

 حرمان الطفل من والديه قد يكون سببا في أنوهي منتشرة بشكل كبير بين الفتيات ، كما 

  . عض االضطرابات السلوكية لديه ظهور ب
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لة حيوية وضرورية للغاية ، أ االضطرابات السلوكية المبكرة مسإلىويعد التعرف 

 االضطرابات السلوكية منذ ميالد الطفل إلى التعرف أساليبحيث كان من الضروري تطوير 

 التي من المشكالت بعض وذلك الن التشخيص المبكر والعالج المبكر يساعدان على تحاشي 

 قدرة على تحقيق التوافق مع البيئة أكثر الطفل يكون أن أخر تواجه الطفل  ، بمعنى أنيمكن 

 المشكلة في وقت مبكر ، حيث يمكن وضع إلى ، عندها يتم التعرف أسرعالمحيطة بشكل 

  . القضاء عليها أوخطط  التدخل المناسبة لتخفيف هذه المشكالت 

   :  وأسئلتهامشكلة الدراسة 2.1

المدرسية التعليمية ، النفسية (تعددت الدراسات التي  بحثت في المشكالت السلوكية

 بمتغيرات مختلفة ، ولكن نالحظ ندرة الدراسات التي بحثت ) اإلنفعالية ،االجتماعية التكيفية 

 وخاصة ة بشكل مباشر حسب علم الباحثاأليتام دور رعاية تالميذفي المشكالت السلوكية لدى 

  .  الوطن على مستوى

 حالة نسبية قد ال تتوافر دائما األسري االستقرار أنوتبرز مشكلة هذه الدراسة من 

 الطالق وغيرها من العوامل التي أو كليهما أولعوامل كثيرة ومتنوعة ، كوفاة احد الوالدين 

 األسر هذه تالميذ على األكبر وضعف روابطها ، حيث يكون الضرر األسرة تفكك إلىتؤدي 

 ، ومهما كان االهتمام األيتام العيش في دور لرعاية إلى األمر غالبا ما ينتهي بهم الذين

 مما يؤثر بدوره على الجانب أزمات إلى قد يتعرضون أنهم إال على مستوى جيد التالميذب

السلوكي للطفل وعلى سياق تفكيره الطبيعي ومستواه التعليمي ويولد لديه مجموعة من 

 تالميذ  السلوكية لدى أهم المشكالت هذه الدراسة لمعرفة تأتيومن هنا المشكالت السلوكية ، 

 من وجهة نظر معلميهم في مدينة األيتاممدارس ودور رعاية المرحلة األساسية الدنيا في 

   :  التالية األبعادالخليل وذلك حسب 

 . المشكالت المدرسية التعليمية  •

 . المشكالت النفسية االنفعالية  •

 . جتماعية التكيفية المشكالت اال •
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 : ولقد انبثق عن السؤال الرئيسي األسئلة الفرعية التالية 

) المدرسية التعليمية ، النفسية االنفعالية ، االجتماعية التكيفية(ما المشكالت السلوكية  .1

دور رعاية األيتام من وجهة نظر معلميهم في تالميذ المرحلة األساسية الدنيا في لدى 

 مدينة الخليل ؟

 متوسطات في)  α = 0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  .2

 دور رعاية األيتام في مدينة الخليل تعزى لمتغيرات تالميذالمشكالت السلوكية لدى 

 . جنس المعلم وسنوات الخبرة والحالة االجتماعية ونوع الوظيفة

  : فرضيات الدراسة  3.1

 استجابات في ) α = 0.05(عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  .1

 دور رعاية تالميذمعلمي دور األيتام في مدينة الخليل حول المشكالت السلوكية لدى 

 .األيتام تعزي لمتغير جنس المعلم 

 استجابات في ) α = 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .2

 دور رعاية تالميذيل حول المشكالت السلوكية لدى معلمي دور األيتام في مدينة الخل

 . األيتام تعزي لمتغير سنوات الخبرة 

 استجابات في  )α = 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .3

 دور رعاية تالميذمعلمي دور األيتام في مدينة الخليل حول المشكالت السلوكية لدى 

 . لة االجتماعية األيتام تعزي لمتغير الحا

 استجابات في ) α = 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .4

 دور رعاية تالميذ في مدينة الخليل حول المشكالت السلوكية لدى األيتاممعلمي دور 

 . تعزي لمتغير نوع الوظيفة األيتام
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  : أهمية الدراسة  4.1

 األيتام، التالميذها لمجتمع الدراسة الذي يتألف من  الدراسة في إختيارتبرز أهمية هذه .1

وهو مجتمع لم يتعرض له الباحثون بالدراسة أو البحث فيما يتعلق بدراسة المشكالت 

السلوكية الناتجة بسبب الحرمان من الرعاية األسرية ، ومن هنا تطمح الباحثة في ان 

ت السلوكية والعمل على يكون هذا البحث مساهماً في تسليط الضوء على هذه المشكال

 .دراستها ووضع البرامج العالجية المناسبة لما لهذه الشريحة من أهمية 

وضع نتائج هذه الدراسة بين أيدي مسؤولين لوضع برامج لالستفادة منها في رفع كفاءة  .2

 . هذه الدور ومحاولة تجاوز مواطن الضعف والسلبيات 

ناول موضوع المشكالت السلوكية لدى عينات  لدراسات أخرى تتتفتح هذه الدراسة مجاالً .3

 . ذات خصائص وأعمار مختلفة تتناول متغيرات أخرى ذات صلة بمؤسسات األيتام 

  أهداف الدراسة   5.1

 : تهدف هذه الدراسة إلى التعرف إلى 

 المشكالت السلوكية التي يعاني منها  أبعاد تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أهم .4

 . ن يعيشون في دور رعاية األيتام من وجهة نظر معلميهم في مدينة الخليل الذيالتالميذ 

دور رعاية تالميذ المرحلة األساسية الدنيا في  درجة انتشار المشكالت السلوكية لدى  .5

 .األيتام 

 دور رعاية األيتام تبعا لمتغير عمر الطفل تالميذالفروق في المشكالت السلوكية لدى  .6

 التحصيل وجنس المعلم وسنوات الخبرة والحالة االجتماعية ونوع المؤسسة ومستوى

 . ونوع الوظيفة 
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  : حدود الدراسة   6.1

 دور رعاية األيتام الذين يدرسون تالميذ اقتصرت هذه الدراسة على :البعد البشري 

  ) . الصف األول ، الثاني ، الثالث ( في المرحلة األساسية األولى 

يتام الموجودة في مدينة  هذه الدراسة على دور رعاية األ اقتصرت:البعد الجغرافي 

جمعية الشبان المسلمين ، مدرسة الرحمة ، مدرسة مصباح أبو حنك النتشة ، بيت (الخليل 

  ) .الخليل الخيري لأليتام ، بيت الخليل الخيري لليتيمات 

ها الدراسة دد نتائج هذه الدراسة بالفترة الزمنية التي أجريت في تتح:البعد الزمني 

  .م 2009 / 2008وهي الفصل الثاني من العام الدراسي 

 نتائج هذه الدراسة على التحليل اإلحصائي المستخدم وعلى أداة القياس وعلى استجابات تحددت

  . مجتمع الدراسة 
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  :مصطلحات الدراسة  7.1

هم المأوى األمن وتهيئة  من األيتام لتوفر ل بيوت داخلية تضم أعداداً:دور رعاية األيتام  −

حياة إنسانية كريمة من خالل تقديم الرعاية الشاملة التي تشمل الرعاية التعليمية والصحية 

واالجتماعية والمأكل والمشرب  والملبس ليستطيعوا العيش بكرامة وإنسانية وتحقيق 

   ) .2008الخليل ، / الجمعية الخيرية ( النجاح ألنفسهم وخدمة مجتمعهم  

 استجابة داخلية أو خارجية تحدث نتيجة لتعرض اإلنسان لمثيرات داخلية أو :وك السل −

   ) .1999العيسوي ، ( خارجية  

 ابتعاد سلوك الفرد ، بشكل متكرر ، عن السلوك العام المتفق عليه :المشكالت السلوكية  −

تماعي االج: وفقا لمعيار محدد ، بغض النظر عن نوع هذا المعيار ن ومن أهم المعايير 

  .) 2000قاسم وآخرون ، ( واإلحصائي ، والذاتي ، والتكيف النفسي المثالي 

 الفترة الواقعة ما بين سن السادسة حتى نهاية الثامنة وهي :مرحلة الطفولة المتوسطة  −

المرحلة األساسية الدنيا وتتميز هذه المرحلة بهدوء النمو وتوصف بأنها المرحلة المناسبة 

جتماعية وغرس القيم األخالقية وتعتبر فترة حرجة للطفل لنمو لعملية التنشئة اال

   ) .2005الهنداوي ، ( االستقاللية وتحمل المسؤولية وتتصف بالنشاط الزائد 

 المشكالت المتمثلة في حاالت ضعف التحصيل المدرسي وتشتت :المشكالت المدرسية  −

   ).2000 ، الروسان( االنتباه وحاالت العدوانية والهرب من المدرسة  

هي مشكالت واضطرابات متمثلة في حاالت االنطواء  : )النفسية ( المشكالت االنفعالية  −

وهو السلوك  ) 2000الروسان ، ( والخجل والخوف والقلق وقضم األظافر والتبول الالارادي 

   ) .2005العناني ، ( الذي يعبر عن عدم التناسق داخل الشخصية أو سوء التفاعل مع المحيط  

 وإطالق ن بلغ الحلم ال يسمى يتيماًأ من فقد أباه قبل أن يبلغ الحلم فاليتيم :الطفل اليتيم  −

   ) .1996أيوب ،   (  وليس حقيقةًاًاليتيم عليه بعد البلوغ مجاز

  

  



13 
 

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  الخلفية النظرية والدراسات السابقة
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  الفصل الثاني

  أدبيات الدراسة

  ربوي المتعلق بالطفولة  األدب الت 1.2

   األدب التربوي المتعلق بالمشكالت السلوكية  2.2

  . األدب التربوي المتعلق بالحرمان األسري ودور الرعاية 3.2

  الدراسات السابقة  4.2

 الدراسات العربية   1.4.2

 الدراسات األجنبية  2.4.2

  

  

  

  

  

  

  

  



15 
 

  الفصل الثاني

  أدبيات الدراسة

برز المعايير التي يقاس بها تقدم المجتمعات أهتمام بها من تعد دراسة الطفولة واال

 التالميذن االهتمام بالطفولة هو اهتمام بمستقبل األمة كلها ، كما أن تربية ألوتطورها ، 

ورعايتهم تعني إعدادهم لمواجهة التحديات الحضارية التي تفرضها حتمية التطور ، وكما 

نا وتهمنا في عملية تالميذنا ، تهم تالميذيتعرض لها كانت دراسة المشكالت السلوكية التي 

 المحرومين من الرعاية الوالدية ألي سبب كان ، فقد رأت التالميذتنشئتهم وتربيتهم ، خاصة 

 في التالميذنه من األهمية أن تفرد هذه الدراسة للحديث عن المشكالت السلوكية لدى أالباحثة 

  .دور رعاية األيتام 

اجعة عدد كبير من األدبيات التي تناولت موضوع المشكالت السلوكية لقد قامت بمر   

  . من ناحية وموضوع الطفولة الوسطى من ناحية أخرى 

 ففي هذه الدراسة حاولت االستفادة من تلك األدبيات وانتقاء ما يناسب دراستها، بدءاً

زاتها ومظاهر النمو في  بأهميتها ومن ثم تعريفها ومميباألدب التربوي المتعلق بالطفولة بدءاً

تلك المرحلة وبعد ذلك تم الحديث عن النظريات التي تحدثت عن مرحلة الطفولة الوسطى ثم 

  .  النفسية التالميذالحديث عن اضطرابات ومشكالت 

ثم تناولت األدب التربوي المتعلق بالمشكالت السلوكية وتم التطرق إلى الحديث عن 

اهات التي فسرت المشكالت السلوكية والعوامل المسببة لها السلوك المشكل والحديث عن االتج

بعد ذلك تم الحديث عن تصنيف اضطرابات السلوك والحديث عن العدوان واالستراتيجيات 

  . التعليمية والعالجية لالضطرابات السلوكية 

ثم تناولت األدب التربوي المتعلق بحرمان الطفل من الرعاية الوالدية وتم الحديث عن 

سات ودور رعاية األيتام والخدمات التي تقدمها واالضطرابات النفسية والشخصية الناتجة مؤس

  . عن اإلقامة داخل المؤسسات 
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وكذلك تم عرض الدراسات العربية واألجنبية المتعلقة بالمشكالت السلوكية ودور 

  . الرعاية وفي النهاية تم التعقيب على الدراسات السابقة من قبل الباحثة 

   األدب  التربوي  المتعلق  بمرحلة  الطفولة  1.2

 من معلوماته الطفولة تعتبر من أهم المراحل في حياة الفرد فهو يكتسب فيها كثيراً

ومهاراته وقيمه واتجاهاته ، وهي مرحلة لها أهميتها من الناحية االجتماعية ، وجاءت أهمية 

طفولة في شخصية الفرد سلبا أو ثر مرحلة الأمرحلة الطفولة نتيجة الدراسات التي أكدت 

دراسة مرحلة الطفولة إلى أن  التي عاشها ، ويرجع االهتمام ب للظروف البيئيةإيجابا تبعاً

 التالميذن ألمرحلة الطفولة تعتبر من المعايير الهامة التي يقاس بها تقدم المجتمع وتطوره و

، وكذلك تعتبر دراسة يشكلون شريحة عريضة في المجتمع تمثل مستقبل األمة بكاملها 

  . ) 1997قطاهي وبرهوم ، (  من مطالب التغير االجتماعي  الطفولة مطلباً

للطفل أهمية كبرى في حياة كل المجتمعات ، وكل ما تقدم المجتمع في مضمار   

ه ، فإذا كانت تالميذه وزادت أوجه الرعاية التي يقدمها لتالميذالحضارة كل ما زاد اهتمامه ب

ن ما أل سعادة الطفل ذات أهمية خاصة فأن بصفة عامة ،  وحيوياً هاماًان أمراًسعادة اإلنس

يلقاه الطفل من خبرات سارة أو مريرة وقاسية تترك بصماته وآثاره على حياة الطفل في 

مراحل حياته األخرى فحياة اإلنسان سلسلة متصلة الحلقات يتأثر فيها الحاضر بالسابق ويؤثر 

  . ، وال شك أن خبرات الطفولة تنطبع على شخصية الفرد طوال حياته الحاضر في المستقبل 

ن الطفل يكون في مرحلة التكوين والتشكيل ولمرحلة الطفولة أهمية خاصة وذلك أل  

واإلعداد ، وتكون شخصيته ببيضاء لينة وخبراته قاصرة محدودة وقدراته غير ناضجة 

 إلى اإلشباع المادي وحسب لحاجاته ومعارفه قاصرة ، ويخطئ من يظن أن الطفل في حاجة

الجسمية كالمأكل والمشرب والملبس والمأوى وإنما الحقيقة أن الطفل في حاجة أيضا إلى 

إشباع حاجاته النفسية واالجتماعية والروحية والخلقية وال يجدي أن تشبع هذه الحاجات 

  . تمام بالطفل  بالعطف والحنان وااله ذلكبصورة آلية ميكانيكية بل البد من اقتران

مرحلة الطفولة الوسطى هي الفترة ما بين سن الخامسة أو السادسة والحادية أو الثانية   

 ، وهذه الفترة من النمو المتمهل غير المتعجل تقع بين فترتين أكثر سرعة في النمو ةعشر
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وفي هذه المرحلة  )  1997األشول ، . ( وهي مرحلة ما قبل المدرسة ومرحلة المراهقة 

 من دار الحضانة أو  من المنزل مباشرة أو منتقالًما قادماًإيلتحق الطفل بالمدرسة االبتدائية 

   . تالميذروضة 

  : تتميز هذه المرحلة بما يلي 

 . اتساع اآلفاق العقلية المعرفية وتعلم المهارات األكاديمية في القراءة والكتابة والحساب •

 .  وألوان النشاط العادية تعلم المهارات الجسمية الالزمة لأللعاب •

 . اطراد وضوح فردية الطفل ، واكتساب اتجاه سليم نحو الذات  •

اتساع البيئة االجتماعية والخروج الفعلي إلى المدرسة والمجتمع واالنضمام لجماعات  •

 . جديدة واطراد عملية التنشئة االجتماعية 

 . توحد الطفل مع دوره الجنسي  •

 . )2004زهران ، ( ين  زيادة االستقالل عن الوالد •

 

  : مظاهر النمو خالل مرحلة الطفولة المتوسطة 

 : النمو الجسمي  −

يتصف النمو الجسمي في هذه المرحلة بالبطء المستمر وأيضا تغير المالمح العامة 

التي كانت تميز شكل الجسم في مرحلة الطفولة المبكرة ، ومن مظاهر النمو الجسمي أيضا 

في السنة وزيادة الوزن % 5جم رأس الراشد وزيادة الطول بنسبة وصول حجم الرأس إلى ح

 ) 2006الحسين ، ( في السنة ، تتساقط األسنان اللبنية وظهور األسنان الدائمة % 10بنسبة 

 هذه المرحلة إلى تالميذويصبح الشعر أكثر خشونة بعد أن كان ناعم الملمس وتميل وجوه 

 وتكبر العضالت في الحجم وتزداد قوتها ويزداد النحافة وأطرافهم تكون أكثر استطالة

أما بالنسبة إلى النمو العظمي يزداد في هذه . ارتباطها بالعظام ونضوج العضالت الدقيقة 

   . )2005الهنداوي ، ( المرحلة إذ تتحول كثيرا من الغضاريف إلى عظام 
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 : النمو العقلي  −

قدرات عقلية معينة يسميها بياجيه  ما بين سن السادسة والسابعة التالميذينمو لدى 

بالعمليات العيانية ويعزى إلى هذه العمليات قدرة تالميذ المدارس االبتدائية في تكوين مفاهيم 

األصناف أو الطبقات والعالقات واألعداد وبتلك الوسيلة يتسع عالمهم التصوري بصورة 

                                                            . )1999االشول ، ( كبيرة   

   وتتسم هذه المرحلة بالنمو العقلي السريع في الذكاء والتخيل والتذكر واالنتباه كما يبدأ 

 وإدراك  ايجابياًالتفكير بالتحول من التفكير الحسي إلى التفكير المجرد وإدراك ذاته إدراكاً

، والتبريرات عند اختيار ) ساعة  ويفهم اليفهم اآلن وغداً( الوقت واألحداث المرتبطة به 

                                                                . )2006الحسين ، ( ه أو القيام بعمل ما  ئأشيا

تتميز مرحلة الطفولة المتوسطة بنضوج العمليات اإلدراكية ومما يساعد على النمو   

جموعة من عمليات الكشف والتجريب والمقارنة اإلدراكي ذهاب الطفل إلى المدرسة والقيام بم

والتقليد والقراءة حيث يدرك الطفل موضوعات العالم الخارجي من حيث اتصال بعضها 

ات ، ويبدأ تفكير الطفل في ئي وال يعتني بالجزياتببعض ، ويدرك الموضوعات من حيث هي كل

 ) 2005الهنداوي ، (اج إلى مجهود عقلي الصيغة الواقعية وترك التخيالت ويتعلم األمور التي تحتاتخاذ 

.   

 : النمو الحسي  −

ومن مظاهر النمو الحسي زيادة التوافق البصري اليدوي وقوة حاسة اللمس ، واستمرار 

نمو حاسة السمع واقتراب التمييز السمعي للطفل في سن السابعة من تمييز الراشد ومن هذه 

  . ) 2006الحسين ، ( شياء   المرحلة يحب الطفل اختبار قدراته وتجريب األ

وينمو اإلدراك الحسي عن مرحلة الطفولة المبكرة ، فيالحظ في إدراك الزمن أن الطفل 

في سن السابعة يدرك فصول السنة ، وفي سن الثامنة يدرك شهور السنة ، ويدرك الطفل 

داد قدرة المدى الزمني للدقيقة والساعة واألسبوع والشهر وينمو إدراك المسافات أكثر وتز

الطفل على إدراك األعداد فيتعلم  العمليات الحسابية األساسية ويستطيع الطفل إدراك األلوان ومع 

   ) 2004زهران ، .  ( بداية المدرسة االبتدائية تظهر قدرته على التمييز بين الحروف الهجائية 
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 : النمو الحركي  −

درة على الكتابة وعمل أشكال من مظاهره نمو العضالت الكبيرة والعضالت الصغيرة والق

متنوعة من المواد القابلة للتشكيل مثل الصلصال والتمكن من رسم الرجل والمنزل والشجرة ، 

  . ) 2006الحسين ، ( وبعض األشكال الهندسية ، وتصنيف األشياء  

ويشاهد في هذا العمر النشاط الزائد وتعلم المهارات الجسمية والحركية الالزمة    

ثل لعب الكرة والجري والتسلق والرفس ونط الحبل وركوب الدراجة وفي نهاية هذه لأللعاب م

  . ) 2004زهران ،  (  المرحلة يستطيع العوم

ويستطيع أن يقوم بأعمال يستقل فيها عن مساعدة اآلخرين ، فهو يلبس لوحده             

   . )2005الهنداوي ، ( ، ويربط حذاءه لوحده ويرعى أموره الشخصية  

 : النمو اللغوي  −

تعد مرحلة الطفولة المتوسطة مرحلة الجمل المركبة الطويلة وتتسم هذه المرحلة بالقدرة على 

التعبير الشفوي والتحريري والقدرة على القراءة وتمييز المترادفات واكتشاف األضرار وسرد 

  .) 2006 الحسين ، (ل عن العالم المحسوس المادي والوقت     أالحكايات ، وكثرة األسئلة ، فيس

وتزداد مفردات الطفل باستمرار خالل هذه المرحلة ويزداد تعقد التركيب اللغوي   

ن اللغة العامية متغلبة على اللغة الفصحى ويتأثر النمو اللغوي بالجنس أبازدياد العمر ، و

والذكاء وظروف البيئة والعوامل الجسمية ومستوى الطبقة االجتماعية واالضطرابات 

   . )2005الهنداوي ، ( فعالية وعوامل أخرى  االن

 : النمو االنفعالي  −

 هذه المرحلة بالحب والمرح والشعور بالمسؤولية والخوف من المدرسة تالميذيتسم 

والعالقات االجتماعية والغضب خصوصا بعد اإلحباط ، وأحيانا كثرة الشغب ، وحب اللعب 

  . )2006 الحسين ،(  اآلخرين  التالميذوصنع المقالب ب

 لمرحلة الهدوء االنفعالي ، ويالحظ النمو وتتهذب االنفعاالت في هذه المرحلة عن ذي قبل تمهيداً

في سرعة االنتقال من حالة انفعالية إلى أخرى نحو الثبات واالستقرار االنفعالي إال أن الطفل ال 
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لية ، ويعبر الطفل عن الغيرة يصل في هذه المرحلة إلى النضج االنفعالي فهو قابلة لالستثارة االنفعا

  .)  2004زهران ، ( بمظاهر سلوكية منها الضيق والتبرم من مصدر الغيرة  

 : النمو االجتماعي  −

تتسع البيئة االجتماعية للطفل وخالل هذه الفترة يكتسب خبرات هامة ، فمنها يتدرب على 

عي مع أفراد آخرين ، تكوين عالقات اجتماعية متنوعة ويتدرب على ضروب التفاعل االجتما

  . إذ يتدرب على األخذ والعطاء والتنافس والتعاون والكفاح والمثابرة 

والطفل في هذه المرحلة يبدأ اندماجه الكلي في جماعة وتتألف جماعته من أقرانه في العمر ،   

 وتزداد العالقات االجتماعية تعقدا وتشوقا وتتسع مساحة نشاط الطفل وتبرز لديه بعض الصفات

اتساع . االجتماعية التي تتجلى في الزعامة والتبعية والصداقة وحب الوحدة أو الروح الجماعية 

  . ) 2005الهنداوي ، (  دائرة الميول واالهتمامات ونمو الضمير واالمتثال للمعايير االجتماعية 

 : النمو الجنسي  −

 بالشؤون الجنسية،  هذه المرحلة باألنشطة االجتماعية أكثر من انشغالهمتالميذينشغل 

وتنمو األعضاء التناسلية بمعدل أبطا نسبيا من باقي أعضاء الجسم وتدعى هذه المرحلة 

 بألعابهم وواجباتهم المدرسية واالجتماعية ، وتشهد التالميذبمرحلة الكمون الجنسي النشغال 

معرفة  على استطالع الجسم ووظائفه والتالميذهذه المرحلة حب االستطالع الجنسي ويصر 

  . ) 2004زهران ، ( الفروق بين الجنسين 

 : النمو الفسيولوجي  −

 هذه المرحلة بتزايد ضغط الدم وتناقص معدل النبض ، ويزداد عدد تالميذيتصف 

الوصالت العصبية وطولها وسمك األلياف العصبية ، وتقل عدد ساعات النمو لتصل إلى 

من  % 95نهاية هذه المرحلة إلى ساعة ويزداد وزن المخ حتى يصل في  ) 11( حوالي 

  . ) 2005الهنداوي ، ( وزنه عند الراشد ، ويحتاج الطفل النامي إلى غذاء أكثر  
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 : النمو الديني  −

حيث يكون أداء الفروض وسيلة لتحقيق ) النفعية ( يميز النمو الديني في هذه المرحلة 

األمن ، ومع االلتحاق بالمدرسة منفعة كالحصول على لعبة أو النجاح في االمتحان أو تحقيق 

وبداية دراسة مقررات التربية الدينية يأخذ الدين بالتدريج مكانه العقلي ، ويزيد في التكوين 

العقلي فكرة اهللا والخلق والعالم اآلخر والمالك والشيطان ، ويتعلم الطفل الكثير من المعايير 

االحترام   قواعد السلوك األخالقي القائم علىويزداد إدراك. الدينية خاصة معايير الحالل والحرام 

  .  )2004زهران ، ( المتبادل ، ويصدر الطفل أحكاما أخالقية على أساس الثواب والعقاب   

   النفسية التالميذ ومشكالت اضطرابات

يسير الطفل في نموه بمراحل مختلفة ، ولكل مرحلة منها خصائصها المميزة ويالحظ 

 ثم يبطئ نموه في السابعة  سريعاًحية الجسمية الظاهرة بعد والدته نمواًأن الطفل ينمو من النا

إن مراحل النمو هي الطفولة األولى : أو الثامنة ويستمر كذلك حتى البلوغ ، وعموما نقول 

  . والمبكرة والطفولة المتوسطة والطفولة المتأخرة 

. لوكية واالنفعالية  يمرون بفترات من الصعوبات السالتالميذومن المالحظ أن جميع 

وقد بينت بعض الدراسات أن كالً من اإلناث والذكور يعانون في المتوسط من خمس إلى ست 

 التالميذإن مشكالت . مشكالت في أي وقت خالل مرحلة ما قبل المدرسة والمدرسة االبتدائية 

 ال تتجه يجب أال يقلل األهل من أهميتها ، فبالرغم من شيوعها بحاجة إلى أن تعالج لكي

  . لمزيد من التعقيد 

  

  وأشكالها التالميذعوامل اضطرابات  −

  : النفسية التالميذعوامل اضطرابات ومشكالت 

 وترتبط في سوء التكيف عند الفرد ،وقد تعود إلى بعض العاهات :العوامل الداخلية  )1

ن إفرازات الغدد تؤثر بصورة أمن جهة أخرى ف. واألمراض العضوية عند الطفل 

كما أن ما يمر به  الطفل من نشاط . رة في نمو الطفل وحساسيته وتطور مزاجه مباش
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وحيوية أو خمول أو كسل يرجع إلى مدى سالمة نموه الجسمي ، وخاصة إصابته في 

 .المرحلة الجينية وأمراض األم خالل الحمل وااللتهابات 

كالطعام  ( عيةواالجتما   من جهة ثانية فإن الحاجات األولية والحاجات الشخصية 

ن إإذا لم تنل قدراً كافياً من اإلشباع ، ف) والشراب ، والراحة ، والمحبة ، والعطف والتقدير 

 االنفعالي ، زادت االتزان التوتر والقلق وعدم أزدادالطفل يصبح ميداناً للتوتر النفسي ، وكلما 

  .  في السلوك بأشكاله المتعددة االضطراباتمظاهر 

 وهي متنوعة منها األسرية ، واالجتماعية ، والتربوية ، : بالطفل العوامل المحيطة )2

، الطالق ، االفتراق ،القسوة ، الخالفات ، السيطرة ) والديه(وتشمل عالقة الطفل باألهل 

أو اإلهمال ، التربية الجنسية ،أصول الطعام واللباس  ، والتجارب الحياتية والصدمات ، 

 في عالقة الطفل بوالديه وموقفهما تجاهه يؤثر كثيراًوقد بينت الدراسات النفسية أن 

 .نضجه النفسي 

 

  :  النفسية التالميذأنواع اضطرابات مشكالت 

إن األطباء وعلماء النفس األمريكان في دليلهم التشخيصي الثالث والمعدل لألمراض 

طفولة اضطرابات تحدث عادة في ال:  تحت اسم لالضطراباتالعقلية ، وقد وضعوا أول فئة 

  :أو المراهقة ، وقد ضمنوها األنواع التالية 

التخلف العقلي بأنواعه ، اضطرابات نقص االنتباه ، اضطرابات السلوك والتصرف ، 

اضطرابات القلق بالطفولة ، اضطرابات األكل والتغذية ، اضطرابات الحركة ، اضطرابات 

إضافة ) لسرنمة ، والفزع الليلي كالنطق والتبول الالإرادي وا( ذات مظاهر فيزيقية وبدنية 

   . )2004عبد اهللا ، )  (القراءة ، الكتابة (إلى اضطرابات نمائية خاصة  مثل صعوبات التعلم  
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   األدب التربوي المتعلق بالمشكالت السلوكية  2.2

  يمرون بفترات من الصعوبات السلوكية التالميذمن المالحظ بشكل عام أن جميع 

 من الذكور واإلناث يعانون ٍل تظهر نتائج دراسة النمو في كاليفورنيا إلى كواالنفعالية حيث

بالمتوسط من خمس إلى ست مشكالت ، كما أن ظهور المشكالت  السلوكية أكثر شيوعا بين 

  .)1996 ، وميلمان  شيفر(الذكور منه بين اإلناث   

ضطربة  الذين يعانون من صعوبات سلوكية مزعجة أو مالتالميذحيث يتصرف 

اجتماعيا بطريقة تضر  باآلخرين أو بطريقة ال تكون منسجمة ،مع المعايير االجتماعية  ، 

 الذين يعانون من اضطرابات سلوكية يسرقون ويتعاركون مع بعضهم ويكذبون التالميذف

 فرط النشاط واضطراب في االنتباه ،  يعانون منويزعجون الدرس ويهربون من المنزل

المشكالت  من االضطرابات  النفسية والتالميذمن % 20حتى % 12بين ويعاني على األقل 

  .)2007رضوان ،( السلوكية 

ن السلوك المشكل هو السلوك الشاذ غير المألوف لدى أوبهذا نستطيع أن نقول ب

المجتمع الذي يعيش فيه وفق معايير السواء  في ذلك المجتمع ، ومن هذه المعايير  ثقافة 

المثال  ، وكيف تنظر إلى الشذوذ أو عدم السواء  ،  والسلوك المضطرب ل بيالمجتمع على س

خذين بعين االعتبار آأو المشكل  هو سلوك مستهجن  لدى المجتمع الذي يعيش فيه الفرد 

  .مستوى النضج والمرحلة العمرية التي يمر فيها الفرد 

ء مجتمعهم فالسلوك المشكل سلوك يتصف به  نسبة معينة  من الناس ما بين أبنا

يماثلونهم في نفس العمر ، بحيث يكون ذلك السلوك يعيق نموهم اللغوي ، أو المعرفي  أو 

النفسي ، ويحول دون تكيف هؤالء األفراد مع محيطهم االجتماعي ، ويؤثر على  أو العقلي

    .) 2002العزة ،(  مجمل حياتهم بكاملها ، ويؤثر على إنتاجيتهم وعدم قدرتهم على التعلم
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    التي فسرت المشكالت السلوكية والنظرياتاالتجاهات

 ألسباب  شامالًإن دراسة النظريات التي فسرت االضطرابات السلوكية تعطي تصوراً

  .االضطرابات السلوكية ، وطبيعة السلوك المضطرب وفيما يلي بعض هذه النظريات 

  االتجاه السلوكي  −

س هو دراسة السلوك الظاهر للكائن ترى هذه النظرية أن الهدف األساسي لعلم النف

ومن هذا المنطلق فقد فسر .  للمالحظة والتجريب  قابالًالحي ، وذلك باعتباره متغيراً

السلوكيون العمليات النفسية الداخلية من هذا المنظور فالجزء من السلوك الذي ال نستطيع 

السلوك الذي ال نستطيع ن إإخضاعه للمالحظة المباشرة ينبغي استبعاده وفي أفضل الحاالت ف

 ينبغي إسقاطه من االعتبار ، األسلوب  غيبياً للدراسة يعتبر متغيراً قابالً إجرائياًتعريفه تعريفاً

السلوكي في الدراسة أسلوب علمي منظم لفهم السلوك كمجموعة من االستجابات ، فهو يركز 

 لمواقف تجريبية دقيقة ، على العالقة بين المثيرات واالستجابات ، ويخضع تلك االستجابات

  .) 1987رزوق ، ( ويستخدم القياس في ضبط نتائج الدراسات  

 أن معظم السلوك اإلنساني متعلم ومكتسب سواء أكان السلوك ويرى السلوكيون أيضاً

 ، إال أن السلوك المضطرب يتعلمه الفرد نتيجة تعرضه المتكرر للخبرات  أم مضطرباًسوياً

نه إوث ارتباط شرطي بين تلك الخبرات وبين السلوك المضطرب ، والتي تؤدي إليه ، وحد

البد لكل مثير من استجابة مناسبة له ، فإذا كانت العالقة بين المثير واالستجابة سليمة كان 

   . )2000الزعبي ،  ( ، وإذا كانت العالقة بينهما غير سوية كان السلوك غير سويالسلوك سوياً

 : االتجاه التحليلي  −

ط هذه النظرية ارتباطا وثيقا بالعالم فرويد الذي افترض أن النفس اإلنسانية تتكون ترتب

  .  Super Ego ، األنا األعلى  Ego ، األنا  IDالهو : من ثالثة أجهزة هي  

 مستودعاً للغرائز الفطرية والبدائية ذات IDثم حدد محتويات كل جزء فجعل الهو 

  Ego ، أما األنا والذكريات المؤلمة والمرفوضة اجتماعياًالطبيعة الجنسية ، وكذلك الحوادث 

فهو المسؤول عن الحياة الشعورية للفرد من خالله يتم التعامل مع معطيات العالم الخارجي ، 
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 مخزنا للقيم والعادات والتقاليد التي تعلمها الفرد من  Super Ego جعل األنا األعلى وأخيراً

  . ) 1994الشناوي ، ( ة االجتماعية المجتمع من خالل عملية التنشئ

ويرى هذا االتجاه أن كل طفل يمر بعدة مراحل للنمو وبشكل منتظم ، ولكن قد يحدث 

نوع من التداخل فيما بينها مما يؤدي إلى ظهور بعض االضطرابات السلوكية نتيجة لذلك ، 

ته النفسية في وقد تنمو االضطرابات السلوكية لدى الطفل ألنه يسخر كمية كبيرة من طاق

ن الصغار إمرحلة واحدة بحيث ال تتوفر لديه طاقة نفسية كافية لمواجهة المراحل الالحقة و

الذين يصادفون صعوبات في مراحل متأخرة قد ينكصون الخصائص السلوكية للمراحل 

  . ) 1987السرطاوي ،  (  المبكرة

 )Adler(الفرد ادلر  −

ه ، وما لم يتوفر له االهتمام والتقدير عن إن الطفل في نظر أدلر شديد الشعور بذات

طريق طبيعي ، فإنه البد أن يفرض نفسه بطريق منحرف تعويضي ، والتعويض إذا تم وأشبع 

سيؤدي بالطفل إلى التفوق ، أما إذا لم يشبع النقص فال يحمد صاحبه ، بل تراه يعوض عن 

 2002السبيعي ، ( عفاء البنية نقصه بطريقة شاذة ملتوية ، كالقسوة والتسلط والتحكم عند ض

ويرى أدلر أن ترتيب الطفل بين أخوته عامل مهم يتدخل في توجيه وتكوين شخصية )  ب –

الطفل ، ولو أنه بالطبع ليس بالعامل الوحيد في ذلك ، يرى أن شخصية كل طفل تختلف حسب 

جح أدلر هذا اإلختالف وقد ر. ترتيبه في األسرة ، هل هو األول أم األوسط أم األخير أم الوحيد 

  . )1999احمد ، ( إلى الخبرات المتميزة التي تمر بها كل طفل بوصفه عضواً في األسرة  

  Erikson )ريكسون أ( النظرية النفسية االجتماعية  −

لقد تحدث أريكسون عن مراحل عديدة يمر بها اإلنسان ، تبدأ بمرحلة اإلحساس بالثقة 

 اإلحساس بالتكامل مقابل اإلحساس باليأس ، وتأتي مرحلة مقابل عدم الثقة وتنتهي بمرحلة

الطفولة الوسطى ، مرحلة اإلحساس بالجهل مقابل اإلحساس بالنقص ، ويعني أريكسون بهذه 

المرحلة بأن الطفل ينمي أحاسيس الكفاية أو الدونية ، ويتعلم الطفل أثناء هذه السنوات 

لعرف وأن يؤدي المهام الدراسية ومكافأة التعلم االرتباط بأقرانه ، وأن يتعامل بالقواعد وا



26 
 

والمساعدة عليه يؤدي إلى اإلحساس بالكفاية وأن اإلخفاق وعدم القدرة على التعامل مع البيئة 

  ) .1982االشول ، ( يؤدي إلى أحاسيس الدونية  

وتتسع التفاعالت االجتماعية للطفل وتزداد قدرته في مواجهة التحديات االجتماعية 

زايدة ويزداد شعور الطفل بالمسؤولية االجتماعية المتالكه قدرات لغوية وعقلية وحركية المت

تساعده في التأثير على األشخاص ، وفي هذه المرحلة يبدأ الضمير بالنمو ويصبح حساساً  

   ) .1992جامعة القدس المفتوحة ، ( للصواب والخطأ ويميز بين الحالل والحرام  

 Piaget) ياجيه ب( النظرية المعرفية  −

تتحدث هذه النظرية في التطور العقلي ، حيث قسم بياجيه مراحل النمو العقلي إلى 

 يختلفون في سرعة االنتقال من مرحلة إلى أخرى في نموهم التالميذأربع مراحل ، ويعتقد أن 

ابعة المعرفي ، وحدد المرحلة الثالثة من مراحل النمو العقلي التي تمتد منذ بداية السنة الس

حتى سن الحادي عشر وسماها مرحلة التفكير المادي وتتميز هذه المرحلة بأن الطفل يتمكن 

من حل مشكلة ثبات الكميات ويبدأ بتصنيف األشياء الحية والجمادات وأن ينسق بين عملية 

العد اللفظية وتحديد األعداد ، ويستطيع حل بعض المشاكل عن طريق المحاكاة ويستطيع أن 

 الوقت الحالي والوقت الماضي ، وتنمو قدرته على التصنيف من حيث الشكل يفرق بين

  ) .2003أبو جادو، ( واللون 

 ) الوظيفي ( االتجاه الفسيلوجي  −

حد أيعتبر أصحاب هذا االتجاه أن سوء األداء الوظيفي للجهاز العصبي المركزي هو 

  الوظيفي للمخ يلعب دوراًن سوء األداءأأهم األسباب المؤدية لالضطرابات السلوكية ، و

حاسما في ظهور بعض حاالت االنحراف السلوكي وباإلضافة إلى ذلك توجد مجموعة من 

الظروف الفسيولوجية التي ال يمكن في بعض األحيان تتبعها أو تصحيحها ، فقد لوحظ أن 

درسية العوامل الفسيولوجية ترتبط أحيانا بحاالت التهيج وعدم إحراز تقدم في الواجبات الم

 يرتكز هذا االتجاه على األبحاث الطبية في وبعض االضطرابات األخرى في السلوك وأخيراً

نه كلما قامت األعضاء بوظائفها أ، ويفترض ) الفسيولوجي ( مجال علم وظائف األعضاء 

نه إذا أبشكل اعتيادي ولم يحدث فيها أي اختالل كان سلوك األفراد طبيعيا ومائال للسواء ، و
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ي اضطراب في وظائف األعضاء ، المختلفة لإلنسان أدى ذلك إلى ظهور أعراض حدث أ

  . ) 2000الزعبي وآخرون ، ( الضطرابات سلوكية متعددة  

 : أبو حامد الغزالي  −

ه التربوية على نظرته إلى النفس اإلنسانية وعلى فهمه لطبيعة الطفل ء الغزالي آراىبن

 الطفل الخصال الحميدة ألن نفسه في بداية حياته مادة وميوله وقدراته ويرى التبكير في تعويد

ة خالية من كل نقش يسوالصبي أمانة عند والديه وقلبه الطاهر جوهرة نف" خام وفي هذا يقول 

والطفل بهذا يكون قابال " وصورة ، وهو قابل لكل ما ينقش عليه ومائل إلى كل ما يحال إليه 

لى عاتق كل من يتصدى لتربيته ، وانطالقا من هذه للخير والشر مما يلقي مسؤولية كبيرة ع

النظرة إلى طبيعة الطفل يرى الغزالي أن على المربي أن يصون الطفل عن اآلثام ، بأن 

يهذبه ويؤدبه ويعلمه محاسن األخالق ويحفظه من قرناء السوء وال يعوده التنعم ، وال يحبب 

 إذا كبر ، ويشير الغزالي إلى قضية نفسية إليه الزينة وأسباب الرفاهية فيضيع عمره في طلبها

مهمة وهي أن صحة النفس تتحقق من اعتدال مزاج البدن عندما يتكامل الجسم والنفس       

 / ) .ت . ب / الغزالي ، ( 

وفي تربية األوالد يشير الغزالي إلى أهمية الترويح عن طريق اللعب الذي له وظائف 

 منها يروض جسم الصغير ويقويه ، ويدخل السرور تربوية على درجة كبيرة من األهمية

، وأن منع الصبي من اللعب وإرهاقه إلى التعلم دائماً ، يميت  ) 1998مدكور ، ( على قلبه 

 وينغص عليه العيش ، وأن يقتصر بالمتعلم على قدر فهمه فال يلقي إليه ماال اءهقلبه ويبطل ذك

 أمرنا أن ننزل الناس منازلهم ونكلمهم على قدر نحن معاشر األنبياء: " يبلغه عقله حيث قال 

 ، تعويد الطفل على التالميذومن آراء الغزالي في تربية  ) . /ب، ت / الغزالي ،" ( عقولهم 

الخشونة والتعود على البذل والعطاء ، وأهمية المرح والتعزيز للطفل على خلقه وفعله الحسن 

   ) .2003الفندي ، ( أمام الناس 
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  ل السببية في االضطرابات السلوكية العوام

لقد تعددت التفسيرات السببية النحرافات السلوك وتداخلت هذه األسباب وتشابكت مع 

بعضها البعض ، لذلك سوف يتم عرض أهم األسباب مصنفة في ثالث مجموعات من العوامل 

  : السببية هي 

   العوامل السيكولوجية  :أوال

ب اضطرابات السلوك متعددة ، وتختلف باختالف النظريات العوامل السيكولوجية التي تسب

  : برز هذه العوامل ما يأتي أالسيكولوجية ، ومن 

وهي حالة تنتج عن التأخر في الحصول على إثابة للسلوك أو عن إعاقة تحقيق : اإلحباط  .1

 . األهداف أو عن الصراع 

يه ، أو عن وفاة وهو ينتج عن انفصال الطفل عن شخص محبوب لد: حرمان الطفولة  .2

هذا الشخص مما يؤدي إلى اضطرابات سلوكية في فترة تالية من الحياة تتضمن الجنوح 

 . واإلجرام واالكتئاب 

الثبوت على مرحلة من المراحل النمائية المبكرة ، أو النكوص إلى هذه المرحلة حيث أن  .3

ى الشخصية فيما بعد الحرمان اللفظي في الطفولة المبكرة يؤثر على العادات اللفظية وعل

وينظر البعض إلى األساليب العنيفة للتدريب على عادات اإلخراج على أنها أسباب لبعض 

 . اضطرابات الشخصية والسلوك 

 

  ) البيئية (  االجتماعية –العوامل النفسية : ثانيا 

ن جميع اضطرابات السلوك تنبع من اإلحباط في مواقف مباشرة أو أال يمكن االدعاء ب

ا تنتج عن التباعد بين قدرة الطفل على السلوك وبين المتطلبات البيئية ، الشك أن توجد أنه

أيضا بعض العوامل األخرى التي تشمل الخبرات األسرية المبكرة والمظاهر االجتماعية 

  . واالقتصادية السائدة في بيئة الطفل 
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 المحيط األسري  من العوامل السائدة فيوقد أظهرت العديد من الدراسات أن عدداً

والعالقة بين الطفل وأخوته . وبصفة خاصة العالقة بين األم والطفل ، وعالقة األب بالطفل 

 التي تظهر فيها األساليب غير المتسقة التالميذترتبط بانحرافات السلوك وأي أساليب تنشئة 

جابيا للضبط والنظام والتي تتسم بالرفض والعنف من جانب الوالدين ترتبط ارتباطا اي

  . باضطرابات السلوك 

  : ويمكن تلخيص المتغيرات البيئية التي ترتبط بانحرافات السلوك على النحو التالي 

الحرمان من الوالدين سواء وضعهم في مؤسسات داخلية أو غياب األم بشكل جزئي  .1

 .  الذين يأتون من بيوت مهدمة التالميذو

دين منحرفين ويعتبر الوالدان نماذج  من والالتالميذالخصائص الوالدية مثل إنجاب  .2

 . للعدوان وصراعات الحياة الزوجية 

أنماط تنشئة الطفل مثل الميول العقابية لدى الوالدين والتسامح الزائد واإلهمال والميول  .3

 . التسلطية وتشجيع العدوان من جانب الوالدين 

 

  العوامل الفسيولوجية : ثالثا 

يكولوجية والعوامل النفسية االجتماعية ال تفسر جميع  حقيقة األمر فان العوامل السفي

إذ يعتبر الكثيرون أن سوء األداء الوظيفي للجهاز العصبي . أشكال االنحرافات في السلوك 

 آخر من أسباب هذه االنحرافات ، ومما ال شك فيه أن سوء األداء الوظيفي بالمركزي سب

وكية ، باإلضافة إلى سوء األداء  الوظيفي  في بعض حاالت االنحرافات السلللمخ يلعب دوراً

للمخ توجد مجموعة من الظروف الفسيولوجية ال يمكن في بعض األحيان تتبعها ، فقد لوحظ 

 بحاالت التهيج ، وعدم إحراز تقدم في العمل المدرسي أن العوامل الفسيولوجية ترتبط أحياناً

   . )1988، عبد الرحيم .  ( وبعض االضطرابات  األخرى في السلوك 
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  تصنيف اضطرابات السلوك *

  :  مشكالت في السلوك أو سوء التوافق االجتماعي :أوال 

إن هذه األشكال من السلوك ال تكون مقبولة من جانب المجتمع وغالبا ما تقاوم 

 الذين يعانون من صعوبات التالميذالمعايير االجتماعية بطرق تتميز بالعنف ، ويتصرف 

 غير التالميذ بطريقة تضر باآلخرين  ، ويكون هؤالء مضطربة اجتماعياًسلوكية مزعجة أو 

 تصعب السيطرة عليهم أو ضبط التالميذناضجين في سلوكهم االجتماعي ، مثل هؤالء 

  . ) 1988عبد الرحيم ، ( سلوكهم في المنزل والمدرسة  

  :  وتضم )االجتماعيةالمشكالت  (أشكال 

 . العصيان والتمرد  −

 .السرقة  −

 .لكذب ا −

 . الغش  −

  . المشاجرة مع زمالئه −

  ) 2004عبد اهللا ، ( الهروب من المنزل والمدرسة  −

 . العدوان  −

  . محاولة االنتقام −

  .  في معاملة اآلخرينالقسوة −

 . العزلة االجتماعية  −

 . ) 2002العزة ، ( مضايقة اآلخرين أثناء الدرس  −

 ، اُ أم لفظياًكان هذا اإليذاء جسديهو سلوك يقصد منه إيذاء شخص ما ، سواء : العدوان 

أو تدمير ملكية واالستجابات العدوانية كثيرة ومتنوعة ، كما أنها تتأثر بمجموعة واسعة من 

  . ) 1987جبر ، ( العوامل الداخلية والخارجية  
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ويتميز الطفل العدواني بكثرة الحركة والالمباالة والرغبة في إثارة الغير والمشاكسة 

  . كة أو التعاون وسرعة التأثر واالنفعالوعدم المشار

  : ويمكن تصنيف العدوان إلى أشكال مختلفة وهي كما يلي *

 باأللقاب واستخدام كلمات أو جمل تنابزويشمل السباب ، الشتائم ، وال: العدوان اللفظي  −

 . للتهديد 

اليد على ويكون باستخدام إشارات مثل إخراج اللسان أو حركة قبضة : العدوان التعبيري  −

 . اليد 

 . ويكون باستخدام الضرب والرفس ، وقد تكون لألظافر واألسنان : العدوان الجسدي  −

 . يوجهه الطفل لشخص معين كصديقه أو أخيه :العدوان الفردي  −

 . وهو قيام جماعة باالعتداء على غيرها : العدوان الجماعي  −

ل لطم الوجه أو شد الشعر أو وفيه يوجه الطفل العداء نحو ذاته مث: العدوان الذاتي  −

ضرب الرأس بالحائط أو جرح الجسم باألظافر أو إتالفه لمالبسه وكتبه ويشير إلى وجود 

 . اضطراب في سلوك الطفل 

 . يكون نحو أهداف معينة وله أسبابه ودوافعه : العدوان المقصود  −

صدر من وهو سلوك طائش ودوافعه غامضة وأهدافه مشوشة ، وي: العدوان العشوائي  −

الطفل نتيجة عدم شعوره بالخجل واإلحساس بالذنب ، فيعتدي على من حوله دون سبب 

 . واضح ، وهو يشير إلى أعراض نفسية في شخصية الطفل 

  : األسباب المؤدية للعدوان 

 . الرغبة في التخلص من سلطة الكبار التي تحول دون تحقيق رغبة الطفل  −

 . الشعور بالفشل والحرمان  −

 . لشديد والحماية الزائدة الحب ا −

 لمدة  الذين يأتون من بيوت يكون فيها األب غائباًالتالميذغياب األب حيث لوحظ أن  −

 .  ، وكأنهم يريدون إثبات قوتهم وسيطرتهم طويلة يظهرون عدوانا شديداً
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تقليد سلوك اآلخرين العدواني سواء من خالل مقابلة نماذج واقعية تمارس العداء أو التأثر  −

 . مشاهدة األفالم والصور الكرتونية ب

  .  األقل ذكاء أكثر عدواناًالتالميذوجد أن : الذكاء  −

 . الشعور بالغضب  −

 . الشعور بالغيرة نتيجة الشعور بالنقص أو عدم  الثقة بالنفس  −

 . الرغبة في جذب االنتباه  −

ك العدواني  للسلوأاستمرار اإلحباط وعدم القدرة على تلبية حاجاته لمدة طويلة فيلج −

 . لتحقيق هدفه 

     العقاب الجسدي من الكبار يدعم في ذهن الطفل أن العدوان والقسوة أمر مسموح به  −

 . ) 2006الحسين ، ( 

 

 مشكالت الشخصية أو االضطرابات االنفعالية غير مناسبة لمثيرها بالزيادة أو :ثانيا 

 االضطراب.  انفعالياً اضطراباًنه يعتبرإفالخوف الشديد من مثير غير مخيف ف. بالنقصان

  . ) 2004زهران ، ( االنفعالي حالة تكون ردود الفعل االنفعالية غير مناسبة بمثيرها  

وهذا باإلضافة إلى حدة المشكلة واستمراريتها ومقاومتها للتغير فهناك دالئل محددة يجب 

ويصاب الطفل بواحد منها االنتباه إليها تشير إلى أن الطفل يعاني من مشكالت انفعالية جدية 

  : وهذه الدالئل هي 

 . قلق مزمن ومستمر، أو خوف مسيطر على الطفل ال يتناسب مع الواقع  .1

 . أعراض االكتئاب مثل فقدان االهتمام المتزايد أو االنسحاب وتجنب الناس  .2

 . تغير مفاجئ في مزاج الطفل أو سلوكه بحيث يختلف تماما عما كان عليه سابقا  .3

 . مفهوم الذات بعد أن كان الطفل يثق بنفسه تدني في  .4

 . ) 1999شعبان وتيم ،  (  ظهور الخجل عند الطفل بدون سبب ظاهر .5
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  : االنفعالية المشكالت النفسية أشكال 

 .الحركة الزائدة  −

  . التشتت وضعف التركيز −

 . القلق  −

 . الخوف  −

 . تدني مفهوم الذات  −

 . الخجل  −

 . مص األصبع  −

 . قضم األظافر  −

 . تبول الالإرادي ال −

 . )2002العزة ،  (  اضطرابات األكل  −

 

  : التعليمية  المشكالت المدرسية 

 وهي التالميذتعتبر المشكالت المدرسية من المشكالت السلوكية النفسية التي يعاني منها 

 المشاكل التي تواجه المربين لما تسببه من هدر للموارد االقتصادية والبشرية وتتضمن أهممن 

  : ه المشكالت هذ

 . التأخر الدراسي وانخفاض مستوى التحصيل  −

 . البطء في التعلم  −

 . ضعف الكتابة والقراءة  −

 . إتالف الكتب واألثاث المدرسي  −

 . الشعور بالملل داخل غرفة الصف  −
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 . الغش  −

  . انخفاض الدافعية للدراسة  −

ية وكما يرتبط وقد يرجع التأخر الدراسي إلى عدة عوامل حسية أو جسمية أو اجتماع

  . بحاالت التخلف العقلي أو الغباء 

  

  : األسباب التي تؤدي إلى فشل بعض التالميذ ومن هذه األسباب 

عدم التركيز ، ضعف البنية وسوء التغذية ، عوامل ( ظروف وعوامل صحية وشخصية  .1

ضعف السمع والبصر ، اضطرابات الكالم ، سرعة النسيان ، نقص القدرات العقلية 

 ) . راكية االضطرابات النفسية كالقلق والشعور باإلحباط ، عدم الثقةواإلد

تشجيع األسرة على السهر المتواصل ، وجود مشكالت أسرية ، ( ظروف وعوامل منزلية  .2

 ). نبذ داخل األسرة 

 ). عدم توافق بين الزمالء ، استخدام المعلمين ألساليب تنفيرية( ظروف وعوامل مدرسية  .3

 . ة معينة أو باختبار محدد ظروف تتعلق بماد .4

أسباب انفعالية مثل  اضطراب الجو األسري واالضطراب االنفعالي للوالدين والشعور  .5

 . ) 2006الحسين ، ( بالنقص  

 

  . االستراتيجيات التعليمية والعالجية لالضطرابات السلوكية 

ية  المصابين باضطرابات في السلوك والشخصالتالميذإن مسؤولية عالج حاالت   

كانت من اختصاص األطباء النفسيين بصفة أساسية ، وفي واقع األمر فان الحاالت التي تلقت 

مثل هذا النوع من العالج محدودة ، ومن هنا ظهرت حاجة ماسة إلى توسيع نطاق العمل 

كان من نتيجة ذلك أن .  المضطربين التالميذكبر عدد من هؤالء أبحيث يشمل . العالجي 

 لتحويل العمل العالجي في المؤسسات الطبية التي يقوم فيها د قوة وانتشاراًظهر اتجاه يزدا
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أخصائيو التربية الخاصة بدور ثانوي مساعد ، إلى المؤسسات التربوية التي يمكن أن تستعين 

  . بخبرات األطباء النفسيين واألخصائيين النفسيين واالجتماعيين كخدمات إضافية مساندة 

ة التعليم والعالج لحاالت االضطراب السلوكي مسؤولية وعندما تكون مسؤولي  

المؤسسات التربوية في المقام األول فان على هذه المؤسسات أن تعيد النظر في استراتيجياتها 

 طبقا للمشكالت التي يعانون التالميذوبرامجها ، وهذا يقتضي بالضرورة التمييز بين فئات 

  . افق االجتماعي منها كاالضطرابات االنفعالية وسوء التو

وعلى مدى عديد من السنوات من البحث العلمي المنظم والممارسة العملية لألساليب   

 تبلورت في الوقت الراهن  واجتماعياً المضطربين انفعالياًالتالميذالتعليمية والعالجية مع فئات 

  : فيما يلي نتناول هذه االستراتيجيات . مجموعة من االستراتيجيات المتميزة 

  . إستراتيجية التحليل النفسي وديناميات النفس البشرية : أوال 

تؤكد هذه اإلستراتيجية على دور الجانب الطبي في تقييم الحاالت وتشخيصها 

  . وعالجها واتخاذ القرار بشأنها وتحديد مدى التقدم الذي يطرأ على الحالة 

 التحليل النفسي التي حيث تقوم إستراتيجية ديناميات السلوك في جوهرها على مبادئ  

 السلوك على مالئمةأرسى قواعدها سيجموند فرويد ، تنظر مدرسة التحليل النفسي إلى عدم 

نا األعلى األ ، و Egoنا واأل ، ID انه نتيجة للصراع بين مكونات النفس البشرية وهي الهو 

Super  Ego إزالة ن العملية العالجية في ضوء هذه النظرة تتضمن محاولةأ ، لذلك ف 

  . األسباب بدال من محاولة التخلص من األعراض 

ويهتم األسلوب العالجي في ظل هذه اإلستراتيجية على العالج النفسي مع النظر إلى   

المتغيرات التعليمية والتربوية على أنها تأتي في الدرجة التالية ، في مثل هذه الحالة تصبح 

  . لطفل والمعالج من األمور بالغة األهمية عملية تقبل الطفل وتكوين عالقة وثيقة بين ا
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  :من المبادئ التي تقوم عليها استراتتيجية ديناميات السلوك 

 . تقوم على نظرية التحليل النفسي لفرويد  −

 . ن االضطراب هو نتيجة للصراعات النفسية الداخلية أيعتقد ب −

 . يهدف العمل العالجي إلى إزالة السبب في انحراف السلوك  −

 . ن المشكالت تنتج عن أحداث وقعت في فترة الطفولة المبكرة أقد بيعت −

 . أساسيات العالج هي استبصار المريض والعالقة التحولية االيجابية مع المعالج  −

 

  ستراتيجية تعديل السلوك ا: ثانيا 

 أو مؤيدو إستراتيجية تعديل السلوك ينظرون إلى السلوك اإلنساني ما كان منه متوافقاً

نه أنه سلوك متعلم ، حيث ينظر السلوكيون إلى السلوك الظاهر على أ على –لتوافق سيء ا

  . هو المشكلة التي يتوجب التعامل معها بصورة مباشرة 

 األساليب منبشرح أنواع مختلفة " رينيا " و" سالتر " و " وولب " حيث قام كل من 

واالشراط ) الكالسيكي ( ابي العالجية التي تم استخدامها بتطبيق مبادئ االشراط االستج

مصدر ( اإلجرائي وعالج المخاوف واالستجابات االنفعالية يتحقق عن طريق إطفاء االستجابة 

، ابيةمصحوبة بمثير مرغوب فيه أو محبب إلى الطفل والذي يستجيب له بطريقة ايج) الخوف 

تبع االستجابات ن اإلجراءات تعمل من خالل ضبط المثيرات التي تأومن الناحية األخرى ف

على سبيل المثال ، لو أن طفال يقوم بقضم أظافره أثناء مشاهدته للتلفزيون ، تستطيع األم أن 

وتقوم األم بتشغيل الجهاز . ترتب إغالق الجهاز عندما يكون الطفل واضعا إصبعه في فمه 

ضم سريعا ما يتعلم الطفل أن يمتنع عن سلوك ق. عندما يتوقف الطفل عن قضم أظافره 

يتم ) قضم األظافر ( ن اإلجراء أاألظافر من أجل إبقاء جهاز التلفزيون في هذا الموقف ف

  . الذي تبع االستجابة ) إغالق التلفزيون ( ضبطه من خالل المثير 
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  اإلستراتيجية النمائية  : ثالثا 

ب  من أساليببناء برنامج تعليمي يعتبر بصفة أساسية أسلوباً ) 1968) ( هويت ( قام 

االنتباه ، : تعديل السلوك ، مع إتاحة تسلسل نمائي يتكون من سبعة أهداف تعليمية هي 

واالستجابة ، والترتيب والنظام ، والهدف االستكشافي والهدف االجتماعي ، واإلتقان أو 

  . السيطرة واالنجاز 

 في نه لكي يتحقق األسلوب الناجحأأن اإلستراتيجية النمائية تفترض " هويت " يرى   

ن يستكشف البيئة من حوله أن يتبع التعليمات وأن يستجيب وأالحياة فالبد للطفل من أن ينتبه و

  . ن يؤدي وظائفه بطريقة مالئمة في عالقاته باآلخرين أبحرية ودقة و

 الذين يعانون من تالميذويمكن توضيح اإلستراتيجية النمائية لألساليب التعليمية لل

  : لي اضطرابات السلوك في ما ي

االنتباه ، : يستخدم مدخل تعديل السلوك مع توفر أهداف تعليمية سبعة في تتابع نمائي هي  .1

 . واالستجابة ، والترتيب ، واالستكشاف ، والموافقة االجتماعية ، واإلتقان ، واالنجاز 

 : أساسيات التعلم المؤثر والفعال تتضمن ثالثة أركان أو محاور هي  .2

  . ابة على إتمام الواجب ، والضبط التنظيمي من جانب المعلم اختيار الواجب ، واإلث

محور اإلتقان والسيطرة بهدف انجاز الواجب وإتقان : هندسة الفصل الدراسي تتضمن  .3

 على إتباع التعليمات التالميذالمجاالت األكاديمية ، ومحور الترتيب مصمم بهدف تدريب 

 ، والمحور االستكشافي يستخدم لألنشطة واستكمال الواجبات المسندة إليهم وضبط سلوكهم

 . العلمية والفنية وأنشطة التواصل 

يسند الطفل إلى محور من المحاور السابقة ويعطي له الواجب وينال إثابة على سلوكه  .4

 . كتلميذ 
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  : ستراتيجية صعوبات التعلم ا: رابعا 

خاصة بالتعلم ستراتيجية توجه جهودها بشكل مباشر إلى عالج الصعوبات الهذه اال

سواء كانت صعوبة في اللغة أو في القراءة أو الكتابة أو في الهجاء أو في اإلدراك أو التفكير 

، حيث يميل العالج الفعال إلى تخفيض مشكالت السلوك والشخصية من خالل مساعدة الطفل 

  . على تخفيض التباعد بين قدرته على األداء وبين متطلبات البيئة 

  

  : تربوية –راتيجية النفس ستاال: خامسا 

ستراتيجية التي  من اال بشكل أو بآخر مزيجاً– تربوية –تعتبر اإلستراتيجية النفس 

ستراتيجية التي تقوم على الديناميات النفسية ، بمعنى آخر واالتتبنى نظرية تعديل السلوك ، 

ن أل الذي أدى بالطفل  تربوية تهتم بما يفعله الطفل كما تهتم بالسبب–فان اإلستراتيجية النفس 

 من  كبيراًن عدداًأل التعلم ، فييسلك بالطريقة التي يسلك بها كما تهتم بالصعوبات الخاصة 

   .  دراسياً الذين يعانون من اضطرابات السلوك يظهرون تخلفاًالتالميذ

وبهذا يجب أن يتعلم الطفل أن يحافظ على سلوكه في نطاق الحدود المقبولة ، حيث 

بوصف أربعة احتماالت للسلوك التي يمكن أن تستخدم  New Man و Long قام كل من

  . بواسطة المعلمين

أول هذه االحتماالت يطلق عليه التخطيط الوقائي وهو يشير إلى توفير بيئة صحية 

  . ن يكون سلوك الطفل تحت ضبط األخصائيين أتسمح ب

نماط من السلوك يجب واالحتمال الثاني يطلق عليه التسامح ويشير إلى أن بعض األ

رض الملعب أ من جانب المعلم في بعض األوقات مثل الجري والصياح في أن تجد قبوالً

المدرسي ، أما البديل الثالث فيطلق عليه االحتمال وهو يشير إلى أن المعلم يجب أن يتحمل 

 هذا السلوك يتجاوز قدرة الطفل على الضبط بصفة ألنويقبل السلوك من جانب الطفل 

  . رحليةم
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أما االحتمال األخير فيقتضي أن يتدخل المعلم ويعطل التتابع السلوكي بقصد حماية 

  .الطفل ، وحماية اآلخرين في الفصل الدراسي ولحماية األنشطة التي تأخذ طريقها إلى الفصل

تربوية  ينظرون إلى تقبل الطفل والى ال – يةالمدافعون عن إستراتيجية العوامل النفس

جل أالشخصية االيجابية المتبادلة بين الطفل والكبار على أنها عناصر أساسية من العالقات 

تحقيق العالج الفعال ، والتقبل في هذا اإلطار ال يعني تقبل السلوك بل تقبل الطفل ذاته ،  

 مع شخصية الطفل بطريقة تجعل استجابات المعلم ىن التقبل يجب أن يتمشإعالوة على ذلك ف

  . ى تعلم المسايرة الضرورية تساعد الطفل عل

  

  اإلستراتيجية البيئية : سادسا 

ن إعادة تعريف طبيعة المرض أو االنحراف أأنصار هذه اإلستراتيجية يؤمنون ب

االجتماعي يعتبر من األمور الضرورية ، وإستراتيجية المتغيرات البيئية تفترض أن 

قع بين المثير وهو الطفل والمستجيب المشكالت اإلنسانية تنتج عن العمليات المضطربة التي ت

، إن اضطراب السلوك هو نقطة من عدم ... ) األسرة والرفاق والمعلمون ( وهو البيئة 

  . التناسب بين الطفل والبيئة التي تحيط به 

 التالميذبتنفيذ هذه اإلستراتيجية في برامج  ) 1969( وزمالؤه ) Hopes( كما قام

 المضطربين انفعاليا ، كما التالميذعلى ذلك مشروع إعادة تعليم المضطربين انفعاليا وأطلقوا 

أن أنصار المدخل البيئي يرفضون االعتماد على العالج النفسي ويرون أن الطفل جزء ال يقبل 

العزل من نظام اجتماعي صغير ، هو جزء من وحدة بيئية تتكون من الطفل وأسرته ومدرسته 

بوصفها ) Hopes(العام إلعادة التعلم عددا من المبادئ قام ومجتمعه المحلي ، ويتبع البرنامج 

  : على النحو التالي 

 وجوب أن يعيش الطفل كل لحظة من حياته   .1

 في كل لحظة من لحظات اليوم في التالميذيمكن تحقيق هذا المبدأ من خالل مشاركة 

  . أنشطة هادفة وفي أنشطة يستطيعون تحقيق النجاح فيها 
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 نب الطفل الوقت حليف في جا .2

 في حالتهم بمجرد مرور الوقت ، إال أن الطفل يجب أال يبقى في  تحسناًالتالميذيحقق 

ن طول الوقت يترتب عليه شعور الطفل ألإحدى المؤسسات  الداخلية لفترة طويلة من الوقت 

  . بالغربة عن أسرته 

 الثقة أمر ضروري  .3

اسية ، إال أن بعض العاملين مع إن األفراد ال يتعلمون الثقة من خالل المقررات الدر

 المضطربين انفعاليا يعرفون الطرق التي يمكنهم من خاللها غرس الثقة في نفوس التالميذ

   . التالميذهؤالء 

 تحقيق النجاح أمر ضروري  .4

إن تنظيم البيئة وواجبات التعلم يجب أن تكون جيدة البناء بحيث يكون الطفل قادرا على 

  .  واحترام ذاته من خالل أدائه وخبراته الناجحة الحصول على الثقة بنفسه

 : األعراض يمكن بل ويجب التحكم فيها وضبطها  .5

 من محاولة استخدام اإلطار في ضوء هذا المبدأ يتم التأكيد على معالجة األعراض بدالً

  . الطبي لمعالجة األسباب 

 الضبط المعرفي أمر يمكن تعليمه  .6

الخبرة المباشرة ، ومن خالل معرفة طرق عمل األشياء يمكن تحقيق هذا المبدأ من خالل 

  . من لحظة إلى أخرى ، ومن خالل العالقة اليومية بين المدرس والتلميذ 

 المشاعر البد من تطبيعها  .7

يمكن تنظيم المواقف مع الحيوانات أو مع أفراد البشر بحيث تسمح للطفل بإظهار االنتماء 

  . والتعاطف وغير ذلك من المشاعر 
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  تالميذالجماعات بالغة األهمية بالنسبة لل .8

 في برنامج إعادة التعلم في شكل مجموعات صغيرة مع توفر اثنين من التالميذيتم تنظيم 

  . المدرسين يقومان بالعملية اإلرشادية 

 الفرص الترويحية توفر مجاال للنظام واالستقرار والثقة .9

بات االجتماعية وعضوية النوادي بدور  تقوم األنشطة الترويحية كاالحتفاالت في المناس

 .  المضطربين انفعاليا على النظام واالستقرار واكتساب الثقة بالنفس التالميذرئيسي في تعويد 

 الجسم هو الدرع الواقي للذات  .10

  . يتحقق هذا من خالل األنشطة الرياضية كالسباحة والتسلق وغير ذلك من أنشطة بدنية 

 ماعية في الحياة بالغ األهمية التعرف على المظاهر االجت .11

األنشطة التي تعطي للطفل إحساسا بالمسؤولية تجاه المجتمع كالزيارات التي يقوم بها إلى 

ن أحد مراكز إطفاء الحريق وغيرها تتوافر من خالل برنامج إعادة التعلم باإلضافة إلى ذلك فأ

ل المضطرب انفعاليا إلى الحياة المعلم يستطيع أن يهيئ األسرة والمدرسة والمجتمع لعودة الطف

  . االجتماعية بعد فترة بقائه بعيدا عن هذه الحياة أثناء إقامته في المؤسسات الداخلية 

 يجب أن يجد المرح طريقه إلى الطفل  .12

في برنامج إعادة التعلم يقوم المدرس المرشد بترتيب المواقف بالنسبة لكل طفل كي يدرك 

  .)1988عبد الرحيم ، ( الشعور بالمرح في األيام  التالية  ن يأمل في أالمرح في كل يوم و

    األدب التربوي المتعلق بالحرمان األسري ودور الرعاية 3.2

 المحرومين من الوالدين اهتماما كبيرا بين العلماء التربويين التالميذحظي موضوع   

لموضوع من المواضيع والنفسانيين واالجتماعيين على المستوى العالمي والعربي ويعتبر هذا ا

  . المهمة 
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ويرتبط مفهوم الحرمان بنمط المعيشة وبالسياسة السكانية وبثقافة المجتمع وغيرها من   

االعتبارات االجتماعية واالقتصادية والنفسية وهنا يمكن الوقوف على عدد من التعريفات 

  . لمفهوم الطفل المحروم 

 واقف المختلفة فالطفل يكون محروماًيقصد بالحرمان تسمية عامة تتضمن عدد من الم  

حتى ولو كان يعيش مع أسرته إذا لم تكن األم أو لبديلتها القدرة على منحه رعاية الحب ، 

بعد عن رعاية أمه لسبب ما ، وهناك الحرمان الجزئي والحرمان أ إذا ما كذلك يكون محروماً

ة لإلقامة الدائمة أو المستشفيات  المالجئ أو دور الحضانة المخصصتالميذالتام وهو ما يعانيه 

  . ) 1979ذياب ، ( 

وهناك اتجاه نحو ربط الحرمان أساسا بفقدان الرعاية الطبيعية على مستوى األسرة   

إذا قد يكون الطفل .  ووظيفة ، سواء بفقدان األبوين أو بعدم استطاعتهما تقديم الرعاية بناًء

ذان األبوان غير قادرين على رعايته ، أو  إذا كان ه حتى مع وجود أبويه خصوصاًمحروماً

  . ) 1997عدس ، ( حتى فهم حاجاته ومتطلبات نموه  

حدهما أوالمفهوم العام للطفل المحروم هو كل طفل يرفض أو يهمل من قبل أبويه أو   

 طبيعيين أم اعتباريين ، أو هو الطفل اًأو من قبل الذين يقومون برعايته سواء كانوا أشخاص

سري مناسب وعلى الرعاية التي تتطلبها مرحلة نموه أحصل على إشراف وتوجيه الذي ال ي

أو الذي يتعرض إلساءة المعاملة في مظاهرها الجسمية والنفسية واالجتماعية ، أو حرمان 

الطفل من الشيء الذي يحبه ويميل إليه كنوع من أنواع العقاب غير المباشر لحل بعض 

  . ) 1987الدويبي والحوات ،  ( التالميذع المشاكل السلوكية غير السوية م

وتستمر العالقة الحارة الوثيقة الدائمة التي تربط الطفل بوالديه وأي حالة تحرم الطفل   

  : من هذه العالقة تسمى بالحرمان ويقسم الحرمان على النحو التالي 

ا رعايتها لهم هو حرمان األيتام من األم إذا أقاموا بعيدا عنها وفقدو: مومي األالحرمان  .1

 . نتيجة للطالق أو االنفصال أو الموت أو المرض أو العجز والفقر 
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وهو حرمان األبناء من األب إذا أقاموا بعيدا عنه وفقدوا رعايته : الحرمان األبوي  .2

وتوجيهاته واالمتثال به وبقيمه واتجاهاته نتيجة للطالق أو االنفصال أو الموت أو العجز 

 . والفقر 

كان يعيش الطفل محروما من أسرته ألي سبب من األسباب نتيجة : لكلي الحرمان ا .3

 .  المادي ماللطالق أو المرض أو  الموت للوالدين أو لعجزه

كان يعيش الطفل مع أسرته الطبيعية ولكنها ال تمنحه الحب والحنان : حرمان الجزئي ال .4

لعمل أو كثرة األبناء أو الفقر الذي يحتاج إليه لنموه النفسي نتيجة النشغال احد الوالدين با

 .) 1995دسوقي ، ( والخالفات أو المنازعات أو الحالة االقتصادية لألسرة أو المرض  

 ، ويقصد به حرمان الطفل من  تاماًوالحرمان يمكن أن يأخذ شكلين إما أن يكون حرماناً

 ، أو التالميذقرى حد الوالدين وإقامته في إحدى مؤسسات الرعاية االجتماعية أو أالعيش مع 

حد الوالدين وإقامته مع اآلخر وقد أويقصد به حرمان الطفل من العيش مع  :  جزئياًحرماناً

رعاية جسمية وغذائية غير مناسبة : تكون مظاهر الحرمان واضحة على الشكل التالي 

وقاصرة ، نقص أو غياب الرعاية الصحية للطفل من وقاية وعالج ، إساءة معاملة الطفل 

سميا ونفسيا واجتماعيا ، غياب اإلشراف والتوجيه من قبل القائمين على رعاية الطفل ، ج

حرمان الطفل من التعليم واللعب والترويح ، حرمان الطفل من عالقات القرب وااللتصاق 

  . ) 2000عبد اهللا ، ( واالنتماء  

لديه أو كليهما حد واأ   ولقد تناول معظم الباحثين انعكاسات حرمان الطفل من رعاية 

على بنيته  النفسية واالجتماعية ، حيث وجدوا أن انفصال الطفل عن األم من العوامل 

األساسية التي تهز كيانه النفسي واالجتماعي ، وتحرمه من العطف والحنان والمحبة ، كما أن 

االرتباك غياب األم عن الطفل يمثل فقدان األمن والسند له ، وهذا ما يشعره بالحيرة والقلق و

والشقاء، وتربط الطفل بأمه عالقة قوية وثيقة الصلة ، وأي انقطاع لهذه العالقة أو الصلة 

  . ) Bowlby 1991 ،1990فهيم ، ( النعكاسات سلبية يعرضه

 الذين انفصلوا عن آبائهم ساءت حالتهم النفسية التالميذوتشير بعض الدراسات إلى أن   

هم من يعاني من حاالت االنطواء واالكتئاب النفسي وفقدوا السيطرة على أنفسهم ، فمن
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واالنسحاب االجتماعي والسلبية ، باإلضافة إلى بعض أنواع السلوك العدواني والتبول 

  . ) 1998طنجور ، ( الالإرادي مع صعوبات في التفاعل االجتماعي  

 ، انه بالخطحبة ، غالبا ما يهدد كين إهمال الطفل وحرمانه من العطف والحنان والمإ   و

الحرمان من األمومة كالجوع ، ال  ) John Bowlby( ألن الحرمان العاطفي، الذي يسميه 

يمكن للطفل أن يتغلب عليه أو يتحمله دون أن يصيبه منه الضرر ، وتختلف اآلثار الضارة 

للحرمان في درجتها ، فالحرمان الجزئي يصحبه القلق والحاجة الملحة إلى الحب ، والمشاعر 

والطفل الصغير الذي لم يكتمل بعد . لقوية باالنتقام، وينتج عن ذلك الشعور باإلثم واالكتئاب ا

نضجه العقلي واالنفعالي ال يستطيع أن يقاوم كل هذه االنفعاالت والدوافع وقد تؤدي طرق 

استجابته لكل هذه االضطرابات في حياته الداخلية إلى أمراض عصبية ونقص في ثبات 

الحرمان التام فان تأثيره على نمو الخلق يكون أعمق وقد يعوق تماما قدرة الطفل الخلق، أما 

  . على إقامة عالقات مع غيره من الناس 

 ت ، إحداهما كانالتالميذبين مجموعتين من  ) Gold Farb(  وفي دراسة مقارنة قام بها 

ها يعيشون تالميذ  قد وضعوا في مؤسسات منذ والدتهم حتى سن الثالثة واألخرى كانتالميذ

 المؤسسات وهم بين السادسة تالميذمنازل بديلة إبان تلك الفترة ، فوجد أن مشكالت السلوك بين في 

  .  ) 1980ذياب ، (  اآلخرين التالميذوالثانية عشر من عمرهم ، كانت أكثر كثيرا من مشكالت 

لديهم مشاكلهم المتعددة سر بديلة أ الذين يعيشون في التالميذ     لذلك نجد أن العديد من 

غلب الصعوبات أفي عالقاتهم ، لذا يتوجب على المربين االهتمام بالكشف والتعرف على 

العامة التي تدل على قصور الذات وعجزها عند الطفل ، حتى يمكن تكوين صورة عن 

ن  الذيالتالميذمشاعر الطفل ، وقد الحظ جون بولبي ، وادموند برجلر ، وميالني كلين ، إن 

سر بديلة لمدة طويلة دائما ما يجتاحهم الشعور العام بعدم األهمية ، أيتم وضعهم في رعاية 

 رد الفعل من جانب تصفوأيضا الشعور بوضعهم في اسر بديلة بسبب رداءتهم ، لذلك ي

  . ) 1990ميخائيل ، ( الطفل بعدم االهتمام والالمباالة  

ذين تربيهم أمهاتهم في الظروف العائلية  الالتالميذكما تدل نتائج البحوث على أن   

 الذين ينمون في ظروف اإليداع في المؤسسات التالميذ أحسن من اًالسوية العادية ينمون نمو

التي ال تقوم على العالقات االجتماعية الشخصية ، إن الحرمان االنفعالي الذي يعاني منه 
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دل االنفعالي الموجب بين الطفل  أو انعدام التبااًالطفل الذي يوضع في مؤسسة يعني نقص

ن إيداع الطفل بالمؤسسة لسوء حظه في نقص إوشخص آخر يحتاج إليه ليرعى نموه و

 الفرص المتاحة لتعلم األنواع المعقدة من ية تنقصه إما مؤقتا أو بصفة دائمةالرعاية الوالد

 شخصيته السلوك االجتماعي واالنفعالي والحركي ، وليس في المؤسسة من يتقمص الطفل

  . ) 1977زهران ، ( ويتوحد معه وليس فيها من يثق فيه ، وليس فيها نموذج يحتذى به  

  

  : مؤسسات ودور رعاية األيتام 

إن من أهم أسباب نشأة وتطور مؤسسات األيتام في العالم هو نشوب الحروب والنزاعات 

يا وأرامل وأيتام ، التي أفرزتها الحركات االستعمارية األوروبية وما نجم عنها من ضحا

وكذلك ازدحام المدن عن طريق الهجرة الريفية إليها وكذلك نشاط حركات جمعية اإلحسان 

 في العالم ، إذا نص ميثاق الحقوق اإلنسانية للطفل العربي على تأكيد وكفالة 1969منذ عام 

  . حق اليتيم في األمن االجتماعي والتنشئة في صحة وعافية 

 األيتام أو التالميذن مؤسسات ودور الرعاية التي تستقبل فئة حيث يوجد العديد م  

 األسر المفككة أو الحاالت اإلنسانية كالفقر الشديد ، وتقدم تالميذ مجهولي النسب وفئة التالميذ

  :  الذين ترعاهم الخدمات اآلتية تالميذهذه المؤسسات لل

 . لبديلة الرعاية االجتماعية وذلك من خالل توفير السكن ، األسرة ا .1

 . مين الحاجات األساسية من ملبس ومأكل ومشرب أت .2

الرعاية التعليمية وذلك من خالل توفير كافة المستلزمات الدراسية وتوفير المدارس  .3

 . الثانوية واألساسية ، ومراكز تحفيظ القران الكريم 

 . الرعاية الصحية الكاملة  .4

 .النشاطات الثقافية  .5

 . النشاطات الترفيهية  .6

 . ريب المهني على بعض المهن التد .7
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وتعتمد مؤسسات األيتام على سياسة الباب المفتوح حيث تقوم المؤسسة بتوثيق صالت 

 ، التالميذ مع أسرهم وأقاربهم ، وذلك حتى من خالل الزيارات المنزلية ألسر هؤالء التالميذ

الجمعية ( ة معهم أو السماح لهم بزيارة أسرهم وأقاربهم وقضاء العطالت األسبوعية والصيفي

  . ) 2008الخيرية اإلسالمية الخليل ، 

  : االضطرابات النفسية والشخصية الناتجة عن الحرمان واإلقامة في داخل المؤسسات اإليوائية 

يؤدي الحرمان إلى اضطرابات في الشخصية ، واضطرابات النمو النفسي المختلفة ، 

إنسانا كأي إنسان ، يحتاج ولو بقدر قليل فمجهول األبوين الذي يعيش داخل المؤسسة بصفته 

إلى الضروريات الطبيعية المكونة للشخصية السوية ، فبقدر افتقاره لهذه االحتياجات الفطرية ، 

بسبب حرمانه من بيئة األسرة الطبيعية ، يحدث الخلل في تكيفه واستقرار شخصيته ، والذي 

  : بات يتضح في سلوكه وتفاعله االجتماعي ومن هذه االضطرا

ضعف الشخصية ، سهولة االنقياد للقرناء والميل لالنحراف ، الشعور بالدونية والنقمة  .1

على الذات مع محاولة مضاهاة اآلخرين في كل شيء دون جدوى ، والتعلق بالمظاهر 

 . والشكليات 

الغرق في أحالم اليقظة ، والشعور بالوحدة ، وكثرة الهواجس والتفكير في الذات ،  .2

 . عادة التدخين بشراهة ، وارتياد المقاهي الليلية والمكوث فيها هروبا من الوحدةوممارسة 

تتضح عليهم سلبيات العيش داخل المؤسسات في مرحلة الطفولة والمراهقة ، مثل جهلهم  .3

النفس ، واالستمرار في االتكالية على اآلخرين وعدم االعتماد ببالواقع ، وضعف الثقة 

  ) . 1982حسن ، ( تياجاتهم المادية واالجتماعية  على أنفسهم في تامين اح

 

  : للمقيمين في داخل المؤسسات اإليوائية  تالميذ للأعراض سوء الصحة النفسية

يشعرون بعدم األمن والخوف من المستقبل ، . يشعرون بالحرمان من الدفء العاطفي  .1

سرحان ، صعوبة ويشعرون بالقلق واالكتئاب ، يعانون من توتر متزايد وشرود ذهني و
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بشعورهم أنهم مختلفون عن اآلخرين ، ) الدونية ( في  التركيز ، يشعرون بالنقص 

 . يعانون من الشعور بالظلم واالضطهاد 

أنفسهم ، وال القدرة على تحمل بغلبهم إلى العزلة واالنسحاب ، ليس لديهم الثقة أيميل  .2

ا ، يالحظ ارسون الكذب كثير التخريب والتعدي على اآلخرين ، يمونالمسؤولية ، يحب

 .عليهم سرعة االنفعال 

يشعرون بالضيق الشديد لوجودهم في المؤسسات ، يظهر عليهم الخجل عند التعامل مع  .3

 . اآلخرين ، تنقلب حالتهم المزاجية والوجدانية بين الحزن والسعادة دون سبب ظاهر 

ي الكثير منهم من يميل غالبيتهم للعناد والعمل على عكس ما يطلب منهم ، يعان .4

 . االضطرابات أثناء النوم والتبول الالإرادي 

يكثر فيهم التعثر في الدراسة وعدم الرغبة فيها وتركها بدون هدف مع انعدام الطموح  .5

    .لديهم

وذلك بسبب عيش هؤالء المحرومين داخل مؤسسات إيوائية وحرمانهم من بيئة األسرة التي 

 . تتحقق لهم من خالل كفالتهم واحتضانهم داخل اسر بديلة ينعم بها غيرهم والتي يمكن أن

  ) .1985الدويبي ، (

  :مواصفات الرعاية البديلة في مؤسسات ودور الرعاية

 يلتحقوا بالرياض والمدارس العامة كي يتاح لهم تحقيق التفاعل أن التالميذحق  .1

 .االجتماعي السليم 

 محيط العائلة والجو إلىيكون  في محيط اقرب ما التالميذ يعيش أنالحرص على  .2

 .األسري

 مشاعر الود إبراز وتطويرها داخل المؤسسة والعمل على اإلنسانيةتحسين العالقات  .3

  المقيمين مع بعضهم بعضاً التالميذوالمحبة والتعاطف من جانب العاملين وبين 

 . المقيمين تالميذللتنمية القدرة على مواجهة حل المشكالت اليومية  .4
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 الجماعي في حالة ظهور عالمات أو العالج االجتماعي الفردي أسلوباستخدام  .5

 . االجتماعي على الطفل أو النفسي اإلطراب

 الحاجات االجتماعية للنمو االجتماعي والثقافي للطفل حتى ينمو شخصا أهمتحدي  .6

 والشعور أسرة إلى الشعور باالنتماء إشباعها هذه الحاجات الواجب أهمسوياً ومن 

  اآلخرين المجتمع أعضاءة وتحقيق الذات باالرتباط والتعاون مع بالكرام

 أو بديلة أسرة رعاية الطفل في أو والتدابير التي تتخذ لحماية اإلجراءاتاتخاذ كل  .7

 الذي يعيش به الطفل اإلنساني لمسايرة التطور المجتمع إيوائيةمؤسسة 

  (Gleen &Segal,1986).المحروم

داخل بعضها مع بعض سواء كان ذلك على المستوى األسرة أو ترى الباحثة أن العوامل تت

المجتمع أو داخل المؤسسات اإليوائية ، لتخفيف اآلثار السيئة الناجمة عن الحرمان والذي 

ينعكس على شخصية الطفل و سلوكه لذلك طبقت الدراسة الحالية في مؤسسات اجتماعية 

ياة عائلية دائمة في شكل مجموعات عائلية إيوائية ترعى األيتام هدفها مساعدتهم ، وتقدم ح

  معاًينشئونصغيرة تضم ومجموعة من اإلناث أو مجموعة من الذكور من أعمار مختلفة 

كاإلخوة واألخوات حيث يشرف على هؤالء اإلناث والذكور مجموعة من المشرفين 

وطبقت هذه والمشرفات يقوموا على رعايتهم حتى يصبحوا قادرين على االعتماد على أنفسهم 

الدراسة في مؤسسات ودور رعاية األيتام التابعة للجمعية الخيرية اإلسالمية حيث تعنى تلك 

 األيتام وترعاهم وتوفر لهم الرعاية الكاملة وتقدم الدعم المعنوي والمادي والتي التالميذالدور ب

 ودار اإلناث غدت مسؤولياتها عن رعاية مئات األيتام وتضم تلك الدور دار لأليتام الذكور

 )2008الجمعية الخيرية  الخليل، . (ويتبع تلك الدور مدارس تابعة لها تقوم بعملية التعليم
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  الدراسات السابقة 4.2

بموضوع الدراسة  ذات الصلة واألجنبية مجموعة من الدراسات السابقة العربية يأتيفيما 

ومتغيراتها التي تم التوصل إليها من خالل مراجعة األدب التربوي الخاص بالدراسة ، إذ من 

 في اختيار األداء  منه الباحثةدتا ، استفخالل مراجعة األدب التربوي والدراسات السابقة

ليل  والفئة التي أجريت الدراسة عليها ، كما تم االستفادة في اختيار التحةدراسللالمناسبة 

 األيتام التالميذل موضوع هذه الدراسة المشكالت السلوكية لدى اإلحصائي المناسب، لذلك تناو

  . والتي سيتم عرضها من األحدث إلى األقدم 

  

  الدراسات العربية 1.4.2

  )2008( زعول دراسة 

 أسر المعتقلين الفلسطينيين في محافظة تالميذ السلوكية لدى االضطرابات:  دراسة بعنوان 

 .بيت لحم من وجهة نظر األمهات 

 من التالميذوقد هدفت الدراسة التعرف إلى أهم مظاهر المشاكل السلوكية المنتشرة بين 

 للعمر ، ومكان  تبعاًالتالميذيد الفروق في المشاكل السلوكية لدى وجهة نظر األمهات ، وتحد

أماً من أمهات ) 201(تكونت عينة الدراسة من. السكن ، والجنس ، والمستوى التعليمي لألم 

 أسر المعتقلين في محافظة بيت لحم ، ثم اختيارهن بطريقة العينة الطبقية العشوائية تالميذ

واالنحرافات المعيارية ائياً عن طريق حساب المتوسطات الحسابية ، ،وتمت معالجة البيانات إحص

 ( ، وتحليل التباين األحادي  ) t_test) ( ت(، واختبار  one‐way  . ANOVA( واختبار توكي ،  )

Tukey (  ثم إستخدام استبانة خاصة من إعداد الباحث وتم التأكد . ، ومعامل االرتباط بيرسون

 أسر المعتقلين تالميذظهرت النتائج أن درجة المشاكل السلوكية لدى وأ.  وثباتها هامن صدق

الفلسطينيين في محافظة بيت لحم من وجهة نظر األمهات كانت متوسطة ، حيث بلغت قيمة 

وأن أهم مظاهر المشاكل ) . 3.35(المتوسط الحسابي ألداء أفراد العينة على أداة الدراسة 

كما كشفت .  ، بينما كان السلوك العدواني أقلها  الخوفاضطراباتالسلوكية تمثلت في 

 السلوكية تبعا لعمر الطفل وكانت لصالح االضطراباتالدراسة عن وجود فروق في درجة 
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ولم تكن هناك فروق ذات داللة . على الدرجة الكلية )  سنة 12 – 9( ذوي األعمار التالميذ

 ومكان السكن ، ومستوى دخل  السلوكية تعزى لمتغير الجنس ،االضطراباتإحصائية في 

  . األسرة ، ومستوى تعليم األم 

  

 دراسة هدفت إلى التعرف إلى درجة شيوع  )2006 (  عبايدة وموسى وحامددراسة

المشكالت السلوكية لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم في ظل انتفاضة 

طالبا وطالبة من طلبة ) 250(لدراسة من وتكونت عينة ا. األقصى وعالقتها ببعض المتغيرات 

وقد توصلت الدراسة إلى . وطبق عليهم إستبانه من إعداد الباحثين . المرحلة األساسية العليا 

أن درجة شيوع المشكالت السلوكية كانت مرتفعة لدى الطلبة ودرجتها : نتائج عديدة أهمها 

ة شيوع المشكالت السلوكية تبعاً لمتغير متباينة ، وان هناك فروقاً ذات داللة إحصائية في درج

الجنس لصالح الذكور ، والمستوى التعليمي لألب لصالح ذوي التعليم األساسي في حين لم يكن 

  .هناك فروق تبعاً للترتيب الوالدي أو المستوى التعليمي لألم 

  

  )2006(   أبو مصطفى دراسة 

وقد هدفت الدراسة إلى  . الفلسطينيين ميذالتال دراسة بعنوان المشكالت السلوكية الشائعة لدى 

التعرف على األهمية النسبية إلى كل من فقرات المشكالت السلوكية الشائعة ومجاالتها لدى 

  . موضع الدراسة كما يراها المعلمون والمعلمات تالميذ

والتعرف على كل من الفروق المعنوية في مجاالت المشكالت السلوكية الشائعة لدى   

، والتعرف على ) ذكر ، أنثى ( موضع الدراسة تعزى لمتغير النوع االجتماعي  تالميذ

 األمهات العامالت تالميذالفروق المعنوية في مجاالت المشكالت السلوكية الشائعة لدى كل من 

  ) . مربو الصفوف الدراسية( وغير العامالت كما يراها المعلمون والمعلمات 

 األمهات العامالت وغير تالميذ طفالً وطفلة من )160( وتكونت عينة الدراسة من   

 األمهات غير تالميذمن ) 124(  األمهات العامالت ، وتالميذمن ) 36(العامالت منهم 

  . العامالت 
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 األمهات العامالت تالميذواستخدم الباحث إستبانه المشكالت السلوكية الشائعة لدى    

  . وغير العامالت وكانت من إعداد الباحث 

 موضع الدراسة ، هي تالميذهرت الدراسة أن أكثر المشكالت السلوكية شيوعاً لدى أظ  

يجري داخل المدرسة ، يتشتت انتباهه بسهولة ، يتكلم بزيادة مفرطة ، يهمل : على التوالي 

. من أداء الواجبات المدرسية ، ويقلق راحة زمالئه ، ويصعب عليه إنهاء العمل الذي يبدأه 

 األمهات تالميذراسة أن أكثر مجاالت المشكالت السلوكية شيوعاً لدى كما أظهرت الد

  .العامالت وغير العامالت ، هو  مجال النشاط الزائد 

كذلك أظهرت الدراسة أنه توجد فروق  دالة إحصائياً بين الجنسين في مجاالت 

  .المشكالت السلوكية الشائعة كما يراها المعلمون والمعلمات لصالح الذكور 

نه توجد فروق معنوية في مجاالت المشكالت السلوكية الشائعة أأوضحت الدراسة و  

 تالميذمالت كما يراها المعلمون والمعلمات لصالح ا األمهات العامالت وغير العتالميذلدى 

  .األمهات غير العامالت 

 )2005(دراسة البنا 

 تالميذ منها يعاني يوالت شيوعا السلوكية المشكالت أكثر عن إلى الكشف الدراسة هدفت

 والدي رؤية في الجوهرية الفروق إلى ، والتعرف غزة بمحافظةنيا الد األساسية المرحلة

الوالد  جنس لمتغير تعزى غزة قطاع في الدنيا المرحلة األساسية تالميذ لمشكالت الطفل

 ميذتال لمشكالت الطفل والدي رؤية في فروق جوهرية إلى ، والتعرف)أنثى ذكر،(المستجيب 

 إلى ، والتعرف)أنثى ذكر،(الطفل لمتغير جنس تعزى غزة قطاع في الدنيا األساسية المرحلة

 غزة قطاع في الدنيا األساسية  المرحلةتالميذ لمشكالت الطفل والدي رؤية في جوهرية فروق

 تلك بعض لعالج الحلول المقترحة على لألسرة، والتعرف االقتصادي الوضع لمتغير تعزى

 منظور من قطاع غزة في نيا الد األساسية المرحلة تالميذ منها يعاني التي السلوكية المشكالت

 .إسالمي

 طفلة من( 160 ) و طفالً، ( 244 ) منهم وطفلة، طفال ( 404 ) الدراسة عينة وبلغت

 –المشكالت قائمة تطبيق وتم)  سنة12-6(بين  ما أعمارهم الدنيا، تتراوح األساسية المرحلة
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 المنهج استخدام تم وقد ، للوالدين روتر مقياس من ومشتقة الباحث إعداد من السلوكية

  . التحليلي الوصفي

 يعاني التي السلوكية المشكالت أكثر أن: أهمها نتائج عدة إلى الدراسة توصلت وأخيًرا

 الزائدة، الحركة المدرسة، من الهروب كانت الدنيا األساسية المرحلة في الطفل الفلسطيني من

 إتالف ، السرقة : جانب إلى ، السيئ المزاج التوتر، القلق، الغضب، البكاء، مشاجرة،ال

 واإلناث الذكور التالميذ بين إحصائية داللة ذات الطاعة، وجود فروق عدم العناد، ، األشياء

 الكلية الدرجة في إحصائية داللة فروق ذات الذكور، وجود لصالح السلوكية المشكالت بعد في

 الكلية الدرجة إحصائية في داللة ذات فروق وجود الذكور، عدم لصالح السلوكية، تللمشكال

المشكالت  بعض معالجة االقتصادي، يمكن المستوى لمتغير تعزى السلوكية للمشكالت

  . إسالمي منظور من غزة قطاع في الدنيا األساسية المرحلة تالميذ منها يعاني التي السلوكية

  )2004(دراسة يدر 

الرفض ا لوالدي بالسلوك / الدراسة الحالية إلى التعرف على طبيعة عالقة إدراك القبول هدفت

. التالميذالعدواني، وهدفت أيضاً إلى فحص العالقة بين مفهوم الذات والسلوك العدواني لدى 

توجد عالقة ارتباطيه : وقد تم استعراض الدراسات والبحوث السابقة ، وكانت فروض الدراسة

للقبول الوالدي من قبل األب واألم ومستوى السلوك ) البنات  ( التالميذ ين إدراكسالبة ب

للرفض الوالدي ) البنات  ( التالميذالعدواني لديهن، وتوجد عالقة ارتباطيه موجبة بين إدراك 

 سالبة بين مفهوم ارتباطيهمن قبل األب واألم ومستوى السلوك العدواني لديهن، وتوجد عالقة 

، وتوجد فروق دالة في مستوى )البنات  ( التالميذستـوى السلوك العدواني لدى الذات وم

 كبار السن، التالميذصغار السن وكبار السن لصالح ) البنات  ( التالميذالسلوك العدواني بين 

الرفض الوالدي، ومقياس مفهوم الذات، /  القبولاستمارةوكانت العينة التي تم طُبقت عليهن 

، االبتدائية طفلة من تلميذات المرحلة 174 لتقدير سلوك الطفل مكونة من ومقياس كونرز

 المعيارية ، ومعامـل واالنحرافاتواستخدمت الباحثة األساليب اإلحصائية ، والمتوسطات 

 :وأسفرت الدراسة عن النتائج التالية. للفروق بين المتوسطات) ت (  بيرسون واختبار ارتباط
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للرفض الوالدي من قبل ) البنات  ( التالميذجبة بين إدراك  موارتباطيهتوجد عالقة 

األب واألم والسلوك العدواني لديهن، وتوجد عالقة إرتباطية سالبة بين مفهوم الذات والسلوك 

في المرحلة االبتدائية، وتوجد فروق دالة في مستوى السلوك ) البنات  ( التالميذالعدواني لدى 

كبار ) البنات  ( التالميذصغار السن وكبار السن لصالح ) نات الب ( التالميذالعدواني بين 

  .السن

   )2003( السهلي دراسة

 األيتام النفسي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى طالب دور رعاية األمن:  دراسة بعنوان 

  :  ما يلي إلىبمدينة الرياض ، وقد هدفت الدراسة 

دراسي ، لدى طالب دور رعاية  النفسي وعالقته بالتحصيل الاألمنالتعرف على  .1

   .األيتام

  .األيتام النفسي ، لدى طالب دور رعاية األمنالتعرف على مستوى  .2

 األمن( وقد طبق الباحث منهج المسح االجتماعي الشامل ، واستخدم مقياس الطمأنينة النفسية 

   ) . 1993ن نفسي من إعداد ، فهد الدليم وآخريال

البالغ عددهم ، ب الموجودين في دور رعاية األيتام بالرياضوتكون مجتمع الدراسة من الطال

منهم من مؤسسة التربية النموذجية لرعاية ) 65طالبا بالمرحلتين المتوسطة والثانوية ) 95

وقد استبعد الباحث . طالبا من دار التربية للبنين طريق خريص )  30(  بالناصرية ، و األيتام

وقد ، سنة) 24-13طالبا من الفئة العمرية ) 76ح المجموع استمارة لعدم اكتمالها فأصب) 19

  .ومتغير التقدير الدراسي، والمستوى التعليمي ، وزعت العينة وفقا لمتغير العمر

 سالبة دالة عند مستوى ارتباطيهوجود عالقة : وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة

بمعنى أنه ، ي لدى طالب دور رعاية األيتامبين األمن النفسي والتحصيل الدراس، )0.01( 

كما توصلت الدراسة إلى وجود فروق ، كلما زادت الطمأنينة النفسية قل التحصيل الدراسي

كما ، ولكن بنسب ال تصل إلى المرض أو العرض، دالة إحصائيا بين فئتي األمن النفسي 

دى الطالب المقيمين بدور أظهرت نتائج الدراسة أن الطمأنينة تزيد من التحصيل الدراسي ل

  .بدرجة مرتفعة، رعاية األيتام بالرياض 
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  )2001( أبو سبعة دراسة

المشكالت السلوكية لدى المحرومات من الرعاية الوالدية وغيرهن "  فقد قامت بدراسة بعنوان 

  : التعرف على ما يلي إلىمن طالبات المرحلة االبتدائية بمدينة جدة وقد هدفت الدراسة 

لمشكالت الشائعة لدى طالبات المرحلة االبتدائية المقيمات بدار التربية االجتماعية  اأهم .1

  . ودار الحضانة 

الفروق بين الطالبات المحرومات من الرعاية الوالدية والطالبات غير المحرومات في  .2

 . المشكالت السلوكية 

 .مدى اختالف هذه المشكالت السلوكية عند المحرومات باختالف العمر  .3

) 243(وقد استخدمت الباحثة المنهج المسحي والسببي المقارن ، وقد تكونت عينة الدراسة من 

 سنوات موزعات على مجموعتين 8-6طالبة بالمرحلة االبتدائية ، تراوحت أعمارهن من 

طالبة من المقيمات بدار التربية االجتماعية  ) 76(من المحرومات منهن  ) 93( األولى تضم 

 من المقيمات بدار الحضانة االجتماعية بمدينة جدة ، والمجموعة الثانية مكونة طالبة) 17(، 

  . طالبة من الطالبات العاديات ، المقيمات مع أسرهن الطبيعية ) 15(من 

وقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في نسبة الذكاء مما يدل على 

    .تجانس مجموعتين العينة في هذا المتغير 

  :وكانت نتائج الدراسة كالتالي 

 المشكالت السلوكية شيوعا لدى الطالبات المحرومات والطالبات العاديات هي أكثر إن .1

  . لدى المحرومات أكبر من العاديات انتشارهامشكلة النشاط الزائد إال أن معدل 

 في جميع أبعاد مقياس المشكالت السلوكية بين إحصائيةوجود فروق ذات داللة  .2

 . طالبات المحرومات والطالبات العاديات لصالح المحرومات ال

إن أقل المشكالت السلوكية شيوعا لدى المجموعتين  ، هي العادات الغربية  .3

 .والملزمات العصبية 

 مختلفة في المشكالت أعمارليست هناك فروق بين الطالبات المحرومات ، من  .4

 . على اختالف المشكالت السلوكية السلوكية وبالتالي عدم وجود أثر لمتغير  العمر 
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  )2000( لشتات دراسة

 ومعرفة بعض اليتيم، الطفل لشخصية النفسي البناء مكونات عن هدفت هذه الدراسة إلى الكشف

 الجنس ونمط بمتغيرات وتأثره البناء هذا في الفروق عن والكشف البناء، هذا في لمؤثرة العوامل ا

)  (102بالمؤسسات المودعين من طفالً ( 72 ) الدراسة عينة توبلغ الميالدي، والترتيب الرعاية

 الذكور بين دالة فروق وجود عن النتائج  وأسفرت.األسر ظل في يعيشون الذين التالميذ من

 مفهوم درجة في دالة فروق وجود وعدم لصالح الذكور، النفسي للبناء الكلية الدرجة في واإلناث

 الرعاية، نمط الجنس،(المتغيرات  من كل بين دال تفاعل وجدي ال‐الجنس، و لمتغير تعزى الذات

  .الذات لمفهوم الكلية في الدرجة ) الميالدي والترتيب

  

 ) 1999( المهدي دراسة

  " . المؤسسات اإليوائية تالميذالعدوان ووجهة الضبط وعالقتهما بمفهوم الذات لدى " 

ذات والعدوان ووجهة الضبط والفروق هدفت الدراسة إلى معرفة طبيعة العالقة بين مفهوم ال

  . األسر العادية تالميذ المؤسسات اإليوائية وتالميذبينهم لدى 

سنة ) 12 – 9(طفالً من الذكور تتراوح أعمارهم الزمنية ) 116(تكونت عينة الدراسة من 

 األسر تالميذطفال من  ) 66( المؤسسات اإليوائية و تالميذطفال من  ) 50: ( مقسمين

  .يةالعاد

 ، تالميذاختبار السلوك العدواني ، واختبار مركز التحكم لل: استخدم الباحث األدوات التالية 

  . ، واستمارة بيانات عن المودعين بالمؤسسات اإليوائية تالميذومقياس مفهوم الذات لل

 المؤسسات اإليوائية تالميذبينت النتائج انه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مجموع 

 المؤسسات اإليوائية ، تالميذ األسر العادية في مفهوم الذات على بعد القلق لصالح ميذتالو

 تالميذ المؤسسات اإليوائية وتالميذوعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعة 

لمفهوم  ) االجتماعي البعد – البعد الجسمي -البعد األكاديمي  ( األسر العادية من كل من 

 سالبة بين وجهة الضبط ومفهوم الذات ، وجود عالقة رتباطيها عالقة الذات ، وجود

  .رتباطية سالبة دالة بين العدوان ومفهوم الذات ا
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  )1999 (ددراسة أحم

.  دراسة تتعلق باالنفصال عن األسرة في الطفولة وعالقته بمصدر الضبط واالكتئاب 

) 33(ونت المجموعة األولى من  تكالتالميذوقد اشتملت عينة الدراسة على مجموعتين من 

من المقيمين باألقسام الداخلية الملحقة ببعض المدارس الخاصة بمدينة ) ذكوراً وإناثاً(طفالً 

من ذوي األسر الطبيعية ، ) ذكوراً وإناثاً(طفالً ) 33(القاهرة ، وتكونت المجموعة الثانية من 

نتائج إلى وجود فروق دالة إحصائياً كما تم تطبيق مقياس مصدر الضبط ، واالكتئاب وانتهت ال

 ذوي األسر الطبيعية على التالميذ المنفصلين عن أسرهم ، والتالميذبين متوسطات درجات 

 المنفصلين عن أسرهم التالميذمقياسي مصدر الضبط واالكتئاب وذلك لصالح العينة األولى من 

  . اً  المنفصلين عن أسرهم أكثر انضباطاً واكتئابالتالميذ؛ أي أن 

  )1996(دراسة بيومي

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على التوافق الشخصي واالجتماعي لدى الطالب 

-13-12( وذلك من حيث المرحلة العمرية ةالديلرعاية الوالمحرومين وغير المحرومين من ا

من المحرومين مقسمين إلى 150سنة واقتصرت العينة على الذكور فقط بلغ حجم العينة )14

)  50( تلميذ من غير المحرومين مقسمين إلى 150لميذ لكل مرحلة عمرية على حده و ت50

اختبار التوافق -1:تلميذ لكل مرحلة عمرية على حده استخدمت الباحثة األدوات التالية 

استمارة المستوى االقتصادي -2) إعداد الباحثة (الشخصي واالجتماعي للمرحلة اإلعدادية 

توجد فروق ذات داللة :وكانت الفروض والتساؤالت)عداد سامية القطان إ(واالجتماعي الثقافي 

إحصائية بين التالميذ المحرومين وغير المحرومين في الدرجة الكلية للتوافق الشخصي 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التالميذ المحرومين -2سنة ) 12 (واالجتماعي في سن

 - 3سنة ) 13 (افق الشخصي واالجتماعي في سنوغير المحرومين في الدرجة الكلية للتو

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التالميذ المحرومين وغير المحرومين في الدرجة الكلية 

 - 1:سنة وكانت النتائج التي توصل إليها البحث ) 14 (للتوافق الشخصي واالجتماعي في سن

ين من حيث الدرجة الكلية التوجد فروق بين متوسطات درجات المحرومين وغير المحروم

 التوجد فروق بين متوسطات درجات -2 سنة )12 (للتوافق الشخصي واالجتماعي في سن

المحرومين وغير المحرومين من حيث الدرجة الكلية للتوافق الشخصي واالجتماعي في سن 
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 التوجد فروق بين متوسطات درجات المحرومين وغير المحرومين من حيث -3 سنة )13(

  .سنة ) 14 ( الكلية للتوافق الشخصي واالجتماعي في سنالدرجة

  )1992(ناصيف دراسة 

وقد ".  العاديينالتالميذ المحرومين والتالميذالنمو االجتماعي والثقة بالنفس لدى : "بعنوان  ، 

  : هدفت الدراسة إلى التعرف على ما يلي 

يين ، من جانبين من  العادالتالميذ المحرومين من الوالدين والتالميذالفروق بين  .1

  .والثقة بالنفس، النمو االجتماعي : وهما ، جوانب الشخصية 

والنمو ، الفروق بين الذكور واإلناث المحرومين والعاديين ، من حيث الثقة بالنفس  .2

 . االجتماعي

  .واستخدمت الباحثة في دراستها المنهج الوصفي المقارن لدراسة تلك الفروق

) 6-3( المحرومين من الوالدين في المرحلة العمرية تالميذالوقد طبقت الدراسة على 

سواء داخل دار الحضانة أم ، والذين يدرسون في مرحلة الروضة ، ) ذكور وإناث(سنوات 

طفال ) 53(وكان عدد أفراد العينة ، والذين ال تقل إقامتم في الدار عن سنتين ، خارجها 

 العاديين جرى التالميذوعينة من ، ناث منهم اإل) 13(منهم من الذكور و ) 40(، وطفلة 

وقد كان اختيار العينة مقصودا نظرا لقلة المتواجدين بدار . اختيارهم من أربع مدارس 

  : واستخدمت الباحثة المقاييس التالية، الحضانة 

  ).م1988إجالل سري (سنوات ) 9-3( من سن تالميذمقياس الذكاء لل .1

 . الباحثةوهو من إعداد، مقياس الثقة بالنفس  .2

 ).م1986فاروق صادق (مقياس فاينالند للنضج االجتماعي  .3

  :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية 

 العاديين التالميذ المحرومين من الوالدين والتالميذبين ،  هناك فروقا دالة إحصائياً إن .1

  ).0.01(لصالح العاديين عند مستوى داللة ، من حيث الثقة بالنفس ، 

،  العاديين التالميذ المحرومين من الوالدين والتالميذبين ، روقا دالة إحصائياً أن هناك ف .2

 ) .0.01( عند مستوى داللة االجتماعيلصالح العاديين على الدرجة الكلية للنمو 
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، لصالح العاديين ،  العاديين التالميذ المحرومين من الوالدين والتالميذأن هناك فروقا بين  .3

، وتوجيه النفس ، االتصال :  مقياس النمو االجتماعي و وهي على أربعة أبعاد من

 ) .0.01(والتطبيع االجتماعي عند مستوى داللة ) 0.05(واالنتقال عند مستوى داللة 

على أربعة أبعاد من ،  العاديين التالميذ المحرومين والتالميذلم تكن هناك فروق بين  .4

وعناية ، وعناية بالنفس طعام ، ام  بالنفس عةعناي:وهي ، مقياس النمو االجتماعي 

 .والمهنة، بالنفس ملبس 

) 0.01(عناية بالنفس طعام عند مستوى : هناك فروق بين الذكور واإلناث على األبعاد  .5

 ).لصالح الذكور) 0.01(والمهنة عند مستوى ، لصالح اإلناث 

أو ، النفس سواء على درجات الثقة ب، لم يكن هناك أثر للتفاعل بين الجنس والحرمان  .6

 .النمو االجتماعي و أو المقاييس الفرعية للنمو االجتماعي

 

  ) 1990( ميخائيل دراسة

 مقارنة للقلق لدى الطفل في األسرة البديلة والطفل في األسرة الطبيعية دراسة: ( دراسة بعنوان

طفالً ) 40(سنة ، وقد تكونت عينة الدراسة من  ) 12 – 9(في سن المدرسة االبتدائية من سن 

 الباحثة في استخدمتطفالً من األسر الطبيعية ، وقد ) 20(طفالً من األسر البديلة ، و ) 20(، 

 رسم المنزل واختبار ، التالميذ روجرز لدراسة شخصية اختباردراستها أكثر من أداة مثل 

 ، وقد بينت واالجتماعي المستوى االقتصادي واستمارة،  ) H.T.P( والشجرة والشخص 

 في القلق بين الطفل في األسرة البديلة والطفل في األسرة الطبيعة اختالفئج أن هناك النتا

لصالح الطفل في األسرة البديلة ، أي أن الطفل في األسر البديلة يعاني من درجات أعلى من 

  .القلق 

  

  )1990( البحيري دراسة

دراسة إلى معرفة مدى هدفت ال ، ئ المالجتالميذالمشكالت السلوكية لدى :  دراسة بعنوان 

وقد تكونت .  المالجئ والكشف عن العوامل المسببة لهاتالميذانتشار المشكالت السلوكية بين 

، من اإلناث) 76(من الذكور و ) 89(من أبناء المؤسسات منهم ) 165(عينة الدراسة من 
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، سة فقد استخدم الباحث سجالت المؤس، أما األدوات . سنة) 15-6(تراوحت أعمارهم من 

 من إعداد تالميذوإختبار تفهم الموضوع لل، والمقابلة الشخصية ألفراد العينة والمشرفين عليهم 

وتتكون من ، وقائمة المشكالت السلوكية من إعداد الباحث ، ) وتوسونيا بالك، ليويولد بالك (

  .كل منها يتناول مجموعة من المشكالت السلوكية، أربعة مقاييس فرعية 

،  المشكالت السلوكية لدى الذكور أكثر من اإلناثانتشارلنتائج أن معدل وقد أظهرت ا

،  الحركة والكالم واضطراب ، االكتئاب، ومن أكثر تلك المشكالت االضطرابات االجتماعية 

على جميع المشكالت ، كما أظهرت النتائج بأنه ال يوجد تأثير لكل من العمر ودرجة الحرمان 

والتي ، بزيادة العمر ،  الكالم التي تزداد خاصة لدى الذكور باتاضطراما عدا ، السلوكية 

تظهر في صورة الكالم بدون حاجة او قلته واقتضابه وحدوث عرقلة في منتصف الحديث 

  .وتقطعه أحيانا

وجود شعور مستمر لدى أبناء المؤسسة بالحاجة للحنان والحب ، ومن النتائج المهمة 

 ، االنسحابوأنهم يميلون إلى ، وفقدان تقديرهم لذواتهم  ، االكتئابوأنهم يعانون من ، 

  .والخوف من الظالم، وتفضيل الوحدة 

  )1987( كامل دراسة

الحرمان من الوالدين في الطفولة المبكرة وعالقته بالنمو الجسمي " بإجراء دراسة بعنوان 

رمان من الوالدين هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر الح" . والعقلي واالنفعالي واالجتماعي

 التالميذ المؤسسات ومقارنتهم بتالميذلدى ) الجسمية والعقلية واالنفعالية(على مظاهر النمو 

 الحضانة تالميذمن : المجموعة األولى ، وقد تكونت عينة الدراسة من مجموعتين . العاديين

، ن اإلناث م) 14(طفال من الذكور و ) 29(منهم ، طفالً ) 43(اإليوائية وهي مكونة من 

، من مجهولي الوالدين % 95وتتضمن هذه المجموعة )  السادسة–من بداية العمر (أعمارهم 

مجموعة متطابقة مع المجموعة األولى في العدد : والمجموعة الثانية ، من أسر مفككة % 5و

 سانفورد بينيه اختباروقد استخدمت الباحثة .  العاديينالتالميذوالجنس والعمر وهم من 

من حيث النمو ، إضافة إلى بطاقة تقويم الروضة ، قياس فاينالند للنضج االجتماعي وم
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مقياس الوزن والطول (كما استخدم الباحث ، وكذلك النمو االجتماعي . االنفعالي للطفل 

  . لقياس النمو الجسمي)  الجمجمة–ومقياس الرأس 

فيما ، في البعد الجسمي ، تين وقد كشفت النتائج أن هناك فروقا دالة إحصائيا بين المجموع

 العاديين في بعد النمو العقلي التالميذفقط وكان هذا الفرق لصالح ) بالجمجمة(يتعلق 

  .    والتحصيل الدراسي والبعدين االجتماعي واالنفعالي

  )1982( عبد الغفار دراسة

  ) . المؤسسات اإليوائيةتالميذ مفهوم الذات لدى بعض الفئات من ( دراسة بعنوان 

 المودعين بالمؤسسات التالميذهدفت إلى التعرف على مفهوم الذات لدى بعض الفئات من 

 المؤسسات اإليوائية وتتراوح تالميذطفالً من ) 142(اإليوائية ، وتكونت عينة الدراسة من 

يتيم أب ، ( سنة وتشمل خمس فئات ممثلة للحرمان  ) 12 – 10( أعمارهم الزمنية ما بين 

وكذلك )  يتيم الوالدين ، انفصال الوالدين ، سوء الحالة االقتصادية واالجتماعية يتيم أم ،

شملت العينة مجموعات مناظرة في العدد وفي أسباب الحرمان ولكنهم يقيمون مع أفراد 

  . أسرهم ومن نفس األحياء السكنية لدور الرعاية االجتماعية 

 واستمارة الذكاء المصور ، ختباروا مفهوم الذات للصغار ، اختباراستخدم الباحث   

   .واالجتماعي االقتصاديالمستوى 

  : أظهرت النتائج اآلتي   

    في بعد االجتماعيةال توجد فروق دالة إحصائياً في الفئات الخمس في المؤسسات  .1

 . اإلحساس بالتباعد أو في بعد تقبل الذات أو في بعد تقبل اآلخرين 

 .ت العاديين في التباعد لصالح فئة الحرمان من األم توجد فروق دالة إحصائيا بين فئا .2

 .ال توجد فروق حقيقية في بعد تقبل الذات بين فئات العاديين  .3

توجد فروق دالة إحصائياً من بعد تقبل اآلخرين بين فئات العاديين لصالح فئة  .4

 .الظروف االجتماعية 

والعاديين في بعد  االجتماعية الرعاية تالميذال توجد فروق دالة إحصائيا بين  .5

اإلحساس بالتباعد أو في بعد تقبل الذات أو في بعد تقبل اآلخرين ، وقد فسرت هذه النتائج بأن 
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 المؤسسية قد تؤدي إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا بينهم وبين االجتماعيةبرامج الرعاية 

 .العاديين في معظم النتائج 

 

  )1982 (سعدان دراسة

 ) .التالميذالحرمان من الرعاية الوالدية على توافق ثر أ(  دراسة بعنوان 

هدفت الدراسة إلى معرفة الفروق في درجات التوافق الشخصي واالجتماعي واألداء 

  .العقلي واالضطراب النفسي بين المحرومين من الرعاية الوالديه وغير المحرومين 

سرية والبعض األخر  بعضهم ممن ينالون رعاية أالتالميذوأجري البحث  على عينة من 

سنة على أساس من  ) 14 – 12(يعيشون في مؤسسة إيواء داخلية وتتراوح أعمارهم 

التماثل في المستوى االجتماعي واالقتصادي والتعليمي وقسمهم على مجموعتين ، 

  .طفل محروم من الرعاية الوالديه ) 100(وتكونت من : المجموعة التجريبية 

محروم من كليهما ، كانت ) 20(من األم ، ) 20(ن األب ، طفالً محروماً م) 60(منهم 

نصف العينة ممن يعيشون في رعاية أسرة والنصف اآلخر ممن يعيشون في مؤسسة 

تكونت من : المجموعة الضابطة . داخلية لعدم وجود من يحل محل األبوين أو أحدهما 

  .طفالً عادياً ) 50(

يقيس أبعاد التوافق الشخصي واإلجتماعي  وتالميذاستخدم الباحث اختبار الشخصية لل

 النفسي للطفل وصحته النفسية ، االضطراب الصحة النفسية ويقيس أبعاد اختبارللطفل ، 

 الباحث النسب أستخدموقد .  الذكاء غير اللفظي ، ويقيس األداء العقلي للطفل اختبار

 . التائية لمعالجة نتائجه إحصائياً 

 الذين حرموا من الرعاية الوالدية دائماً ما تكون التالميذ أسفرت نتائج الدراسة على أن

وتبين كذلك أن هناك فروقاً جوهرية عند مقارنة العينة . استجابتهم ضعيفة أو واهية 

 ومقياس الصحة واالجتماعيالضابطة بالعينة التجريبية في اختبار التوافق الشخصي 

  . الذكاء غير اللفظي واختبارالنفسية ، 

ت النتائج على أن حرمان الطفل من رعاية والديه خطورة كبيرة عليه ، حيث أن كما أسفر

الطفل ينمو في محيط يفتقر فيه إلى الحب واألمن واالستقرار وهي األعمدة األساسية للنمو 

النفسي السليم كما أسفرت على وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات 
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لنفسية واختبار الذكاء غير اللفظي بين من يعيشون في اختبار الشخصية ومقياس الصحة ا

رعاية أسرية ممن حرموا من األب وبين الذين حرموا من األم ولم تظهر فروق ذات 

  .داللة عند نوع الرعاية 

  )1980( توق وعباس دراسة

 في التالميذأنماط رعاية اليتيم في تأثيرها على مفهوم الذات في عينة من "  دراسة بعنوان 

 " .ألردن ا

 األيتام وتأثيرها في مفهوم الذات التالميذهدفت الدراسة إلى التعرف على أنماط رعاية 

 – 8( طفالً يتيماً ، وتتراوح أعمارهم الزمنية ما بين ) 432(وبلغت عينة الدراسة من 

  :سنة وقد تم تقسيمها على النحو التالي  ) 15

سر بديلة وتقدم لهم ألذين يقيمون في رعاية  األيتام االتالميذوتشمل  : المجموعة األولى

  . برنامجاً خاصاً 

سر بديلة وال تقدم لهم أ األيتام الذين يقيمون في رعاية التالميذوتشمل  : المجموعة الثانية

  . برنامجاً خاصاً 

  . األيتام الذين يقيمون في رعاية مؤسسية التالميذوتشمل  : المجموعة الثالثة

  .تالميذاستخدم مفهوم قائمة الذات لل.  غير األيتام التالميذوتشمل  : المجموعة الرابعة

بينت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في مفهوم الذات بين المجموعة األولى 

والمجموعة الثانية لصالح المجموعة األولى ، وجود فروق ذات داللة إحصائية في مفهوم 

  .لثالثة لصالح المجموعة األولى الذات بين المجموعة األولى والمجموعة ا

  )1980( الكردي دراسة

  ) . اللقطاء( المالجئ وهم تالميذالتوافق والتكيف الشخصي واالجتماعي لدى :  دراسة بعنوان

هدفت الدراسة إلى الكشف عن شعور الطفل بذاتيته ومدى رضائه عن نفسه وخلوه 

تكونت ، المجموعة األولى : وعتين وتكونت عينة الدراسة من مجم. من االنحرافات النفسية 

فقد ، أما المجموعة الثانية ). المالجئ (التالميذ ذكور من المقيمين في قرى تالميذ) 10(من 

. سنوات لعينة الدراسة ) 9(ويبلغون من العمر ،  العاديين التالميذمن ) 10(تكونت أيضا من 

ويستخدم ). ية محمود هناعط(وهو من إعداد ، وقد استخدمت الباحثة اختبار الشخصية 
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التكيف (وتم تقسيمه إلى ، ) التكيف العام(للكشف عن عدة جوانب من الشخصية ويقصد به 

  ). والتكيف االجتماعي، الشخصي 

، على بعد التكيف الشخصي ، أنه ال يوجد فروق دالة إحصائيا ، قد أظهرت النتائج 

ود فروق ذات داللة إحصائية بين فقد دلت النتائج على وج، أما بعد التكيف االجتماعي 

 المالجئ تالميذأن ، كما أظهرت النتائج .  العاديينالتالميذوهي لصالح ، المجموعتين 

ويظهرون بمظهر المعتمد على ، يحاولون إخفاء مشاعرهم الحقيقية عند محاولة التقرب إليهم 

ولديهم ،  يشعرون باألمان  المالجئ التالميذومن النتائج المهمة أن ، النفس وتحمل المسؤولية 

عدم القدرة على النوم بسبب األحالم المزعجة والخوف : مثل ، بعض االضطرابات العصابية 

، كما اتضح أن لديهم قدرا من العدوانية الزائدة . والبكاء، ولديهم شعور مستمر بالتعب ، 

  . ويميلون إلى االنطواء واالنعزال
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  الدراسات األجنبية 2.4.2

    )Thabet & Vostanis , 2006(  ثابت وفوستانيس سة درا

بدراسة هدفت إلى معرفة العالقة بين المعرضين ألزمة الحرب والمشاكل السلوكية واالنفعالية 

روضات ) 10(طفالً من   ) 390( في غزة بلغت عينة الدراسة  ) التالميذرياض ( عند 

 مختلفة في قطاع غزة تالميذمن رياض سنوات ، حيث تم اختيارهم  ) 6 – 3(أعمارهم  بين 

واستخدم الباحثان في هذه الدراسة مقياس الصعوبات والتحديات ومقياس غزة للصحة . 

% ) 78(النفسية ، وقد قام الوالدان بتعبئة المقاييس ، حيث بينت نتائج الدراسة أن ما يعادل 

دهم صدمة متوسطة كانت عن% ) 16.8( ظهرت عندهم أعراض الصدمة خفيفة ، وما نسبته 

 التالميذ، وقد ظهر عند % ) 4.3(  كانت نسبتها التالميذ، بينما الصدمة العالية عند 

  . المشكالت مع األصحاب والنشاط الزائد عند األوالد أكثر من البنات 

  

    )Benzies , 2004( بينزيس دراسة 

 )7( في عمر تالميذ لل، بدراسة بعنوان توتر الوالدين ونوعية الزواج والمشاكل السلوكية

سنوات ، بحثت الدراسة عالقة بيئة العائلة في المراحل المبكرة وخصائص الطفل مع المشاكل 

، أستخدم )  أسبوعاً من الحمل 36 – 30( أباً ) 56(أماً و ) 62(السلوكية للطفل ، أكملت 

نوات طلب عدة نماذج خالل السنة األولى من عمر الطفل ، وعندما بلغ الطفل عمر سبع س

 الهرمي االنحدارثر السلوك وأظهر تحليل أمن الوالدين نموذجاً آخراً لمعرفة تكرار السلوك و

أن توتر األبوين بسبب لهو الطفل خالل مرحلة الطفولة المبكرة ، يتنبأ بتكرار المشاكل 

ن السلوكية التي يتحدث عنها اآلباء ، وتستطيع ممرضات الصحة العامة تقييم توتر الوالدي

ونوعية الزواج وتقديم الدعم لألمهات خالل المراحل المبكرة من مرحلة كون المرء والداً أو 

  .أماً 

 

 ، بدراسة هدفت إلى تقدير  )Thabet & Vostanis , 2001(  ثابت وفوستانيس دراسة 

 . الفلسطينيين في قطاع غزة التالميذنسبة انتشار المشكالت السلوكية والمشاكل العاطفية بين 

 ) 506( ولداً و  ) 453( طفالً من قطاع غزة ، منهم  ) 959( وتكونت عينة الدراسة من 

 الباحثان في هذه الدراسة مقياس استخدموقد ) .  سنة 12 – 6( بنتاً تتراوح أعمارهم بين 
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حيث أظهرت نتائج الدراسة أن الحاالت التي تعدت حد السواء  ) . 2( ب _ رتر للمدرسين 

 باستخدام% ) 45.5( بنسبة بالغة  ) 247(تر للمدرسين بين األوالد كانت على مقياس ري

 ) 215( وما فوق كحالة مرضية ، بينما كانت النسبة بين البنات  ) 9( معدل نسبة األعراض 

كما وأثبتت . ، أي أن األوالد لديهم مشكالت سلوكية أعلى من اإلناث % ) 41.5( بنسبة 

وما فوق على حسب رأي  ) 9(  قد تعدو الحد الفاصل التالميذ من% ) 48( النتائج أن نسبة 

المدرسين ، وقد بين التحليل العاملي وجود ثالثة عوامل وهي مشاكل سلوكية وعنف ضد 

  . المجتمع ، ومشاكل انفعالية والخوف من المدرسة 

 

  )Kumpulainen ; Rasanen ; Henttonen , 1998 (كمبالنين ورسينن وهينتونن دراسة

عاماً المبينة ) 12 – 8( من سن التالميذبدراسة المشكالت السلوكية واألعراض النفسية لدى  

 الدراسة استمرتتلميذاً وتلميذة وقد ) 1128(من قبل مدرسيهم ، وتكونت عينة الدراسة من 

أربع سنوات ، وبينت النتائج أن هناك ثالث سلوكيات شائعة وهي الملل ، النشاط الزائد ، 

 ولقد كانت أقل السلوكيات شيوعاً السرقة ، البكاء عند الوصول إلى المدرسة ، أما التمرد ،

أكثرها حدة كانت التسرب ، رفض المدرسة ، كما بينت النتائج أن الذكور كانوا يفوقون 

اإلناث في معظم هذه المشكالت السلوكية واألعراض النفسية ، كما قد بينت أن المشكالت 

  . سبة حدوثها فترة السنوات األربع وهي مدة الدراسة  نانخفضتالمتكررة قد 

  

  

  )Sacco & Murray )  1997دراسة 

 حول إشباع العالقة بين األم والطفل وفهم أسباب المشكالت التي تحدث ألبنائهن ، وإدراكها 

 ، وأشارت النتائج تالميذأماً ، وقد تم قياس الحالة المزاجية لل) 80(من خالل عينة مكونة من 

لى أن فهم األمهات لمشكالت أبنائهن وإدراكها يرتبط ايجابياً بمقدار اإلشباع بين الطفل واألم إ

، كما أن إضطراب الحالة المزاجية للطفل إرتبط بالعالقة غير المشبعة بين األم والطفل وعدم 

  . قدرة األم على فهم أسباب المشكالت النفسية والسلوكية لدى األبناء 
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   )Bubber , Cinny ,1994 (دراسة 

اإلكتئاب وعالقته بكل من فقدان أحد الوالدين ودعم الوالدين واإلنعصاب ومفهوم " دراسة 

 " .الذات 

" Depression and its relationship  with parental Loss , parental support , 
stress , and self – concept "  

ي يمكن أن تؤدي إلى اإلكتئاب في بيئة ما هدفت الدراسة إلى التأكيد على العوامل الت  

خارج العيادة وتركز على العالقة بين اإلكتئاب وكل من فقدان أحد الوالدين ودعم الوالدين 

  . واإلنعصاب ومفهوم الذات 

حالة وتم تقسيمها إلى ثالث مجموعات على  ) 179( وتكونت عينة الدراسة من   

  : النحو التالي 

  .حاالت فقدوا احد الوالدين  ) 8( نة من مكو : المجموعة األولى

  .حالة خبروا بطالق الوالدين ) 40(مكونة من  : المجموعة الثانية

  .حالة من األسر المكتملة  ) 131( مكونة من  : المجموعة الثالثة

استمارة جمع البيانات ، واإلستبيانات التي تربط بين : استخدمت األدوات التالية   

  . لدين واإلنعصاب ومفهوم الذات اإلكتئاب ودعم الوا

وقد دلت النتائج على وجود عالقات مباشرة بين االضطرابات المزاجية المتزايدة   

وكذلك )  رعاية الوالدين كل على حدة – اإلنعصاب –فقدان أحد الوالدين ( والمتغيرات التالية 

ين ، كما ثبت وجود وجود عالقة مباشرة بين انخفاض مفهوم الذات واإلنعصاب ورعاية الوالد

  . تأثير تفاعلي هام لمفهوم الذات وفقدان احد الوالدين وحدوث اإلكتئاب 

  

  )Nuran and Sibel,1993( نيوران وسيبل دراسة

 بدراسة عن العالقة بين االكتئاب وأنماط االرتباط لدى اآلباء والمؤسسات االجتماعية التي 

طفالً ) 20(طفالً يعيشون مع آبائهم و ) 20( ، وقد تكونت عينة الدراسة من التالميذتربي 

آخرين يعيشون في مؤسسات اجتماعية ، وتكونت أدوات الدراسة  من إجراء مقابالت مع 

) بيك( ممن يعيشوا مع آبائهم وممن يعيشوا في المالجئ حيث تم طرح بنود أسلوب التالميذ

 Scheiffer وشيفر Hazan، لإلحباط عليهم ، كذلك بنود أنماط االرتباط التي أعدها هازان 
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 األيتام قد أبدوا عدم ارتباط ببعضهم البعض في الملجأ التالميذوقد بينت نتائج هذه الدراسة أن 

 ممن تربوا مع عائالتهم يعتبرون أمهاتهم أكثر الناس حبا لهم ، وبعضهم سمى تالميذ، وهناك 

 األيتام كانوا أكثر قلقاً تالميذالأحد أقربائه وبعضهم سمى موظفاً في الملجأ ، كذلك تبين أن 

 الذين عاشوا مع آبائهم ، كما تبين أن أسلوب اإلرتباط واإلنضمام إلى التالميذواكتئاباً من 

   . التالميذجماعة معينة في الملجأ وتكوين العالقات مهمة لمستوى االكتئاب لدى بعض أولئك 

  )Konik ، 1987( كونيك دراسة  

حص المشكالت السلوكية والكفاءة اإلجتماعية والمواقف تجاه  بدراسة كان الهدف منها ف

 بال مأوى تالميذالمدرسة لدى التالميذ في سن الدراسة االبتدائية ، والذين هم في الوقت نفسه 

يعيشون مع آبائهم في مالجئ الطوارئ في فلوريدا وقامت الباحثة بجمع البيانات الخاصة 

ملجأ ) 11(طفالً من بين عائالت تعيش في ) 35( بلغت التالميذبالدراسة من خالل عينة من 

 المقيمين في المالجئ الطارئة والمؤقتة التالميذللطوارئ ، وتبين من خالل نتائج الدراسة أن 

 الذين التالميذيعانون من مشكالت سلوكية أعلى ومن تكيف إجتماعي متدٍن مقارنة مع 

 المشردين اعتبروا المدارس أماكن التالميذكما أن اً عاديين ، تالميذتعتبرهم الدراسة وأدواتها 

   المالجئتالميذكالمالجئ وذلك عبر عنه كثير من 

   ) Peterson, 1986(دراسة بيترسون 

  " التالميذاآلباء ، والمشاكل السلوكية لدى / التمزق الزوجي ، عالقة الطفل"  بعنوان 

Marital    Disruption  ,  Parent  –  child  Relationships  ,  and  Behavior 
problems in children . 
 

 فيما يتعلق في االختالفات التالميذهذه الدراسة تفحص مؤثرات التمزق الزوجي على سلوك   

  . اآلباء والخالف الزوجي / في ما قبل التمزق وترتيبات المعيشة ، وآثار عالقة الطفل 

  :فرضيات الدراسة   

 . زاد مستوى الخالف األبوي وطالت مدة الخالف إن تحصيل الطفل سيكون معاكساً كلما  )1

 وسيقود إلى سلوك مخالف التالميذالتمزق والخالف سيكون له آثار أقوى وأطول على  )2

 . للمجتمع ، أما البنات من الناحية األخرى سيكونون أكثر اكتئاباً أو تراجعاً 
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شعور ( د غربه  عندما يشعر الطفل أن الخالف قءإن آثار الخالف والتمزق ستصبح أسو )3

 . عن كال الوالدين ، وهذا الوضع يمكن أن يؤدي إلى نتائج مخالفة للمجتمع ) بالغربة 

حد أاآلثار المتوسطة ستنتج عندما يكون الطفل قادراً على المحافظة على عالقة قوية مع  )4

 . الوالدين 

لى المحافظة أفضل النتائج ستحصل عندما يكون الطفل الذي يكره الخالف والتمزق قادراً ع )5

 . على عالقة ايجابية مع كال الوالدين 

وأظهرت نتائج الدراسة التمزق الزوجي ترافق مع نسبة عالية من عدة مشاكل سلوكية ، 

قل إذا ما عاش الطفل مع أب أوآثار سلبية أكبر مع تحول في الزواج ، اآلثار السلبية تصبح 

 أحد أو كال الوالدين والخالف الحاد من نفس الجنس بعد الطالق أو إبقاء عالقة طيبة مع

  . والمستمر في العائالت السليمة هو أيضاً يتعلق بالمشاكل السلوكية 

 .  
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  تعقيب على الدراسات العربية واألجنبية  3.4.2

استفادت الباحثة من خالل االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة موضوع لقد 

ة وذلك من خالل التعرف على الفئات والمناطق التي تناولتها الدراسات المشكالت السلوكي

السابقة ، حتى تسنى لها عمل الدراسة في مناطق وفئات لم تتناولها الدراسات السابقة  من قبل 

  .  األيتام التالميذوال تكاد تذكر في فلسطين وبالذات فئة 

  : من خالل عرض الدراسات تبين ما يلي 

الدراسات عن العالقة بين المشكالت السلوكية ومفهوم الذات وأنماط رعاية اليتيم  كشفت :أوال 

  . وتأثيرها على مفهوم الذات 

 ، )1982( ، عبد الغفار )1999( ، المهدي )1980( وذلك في دراسة كل من توق وعباس 

   . )2004(در ي

ية وفقدان الوالدين  كشفت بعض الدراسات ارتباطا بين الحرمان من الرعاية الوالد:ثانيا 

  : وعالقته بمتغيرات أخرى منها 

  : متغير القلق واالكتئاب 

 ، )1999( ، احمد  Bubber , Cinny (1994) ، )1993(في دراسة كل من نيوران وسيبل 

   . )1990(ميخائيل 

  : متغير التوافق الشخصي واالجتماعي 

  .  )1980( ، الكردي )1982 ( ، سعدات)1996(في دراسة بيومي 

  : متغير البناء النفسي 

  ) 2000(دراسة الشتات 

  : متغير النمو النفسي واالجتماعي والعقلي واالنفعالي والثقة بالنفس 

   . )1987( ، كامل )1992(في دراسة ناصيف 

 األيتام التالميذ كشفت بعض الدراسات عن المشكالت السلوكية المنتشرة بين :ثالثا 

  .دية والمحرومين من الرعاية الوال

ثابت  ، 2006 ، ثابت وفوستانيس )2005( ، البنا )2004(وذلك في دراسة بينزيس وآخرون 

 Sacco & Murray 1997  ، 1998، كمبالنين ورسينين وهينتونن 2001وفوستانيس    ، 

 ، عبابدة 2008 ، لؤي زعول 1986 ، بيترسون 1991 ، استنباخ وآخرين 1987كوتيك 
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 ، تغريد أبو 2006 ، نظمي أبو مصطفى 2004ف السعودية ، المعار2006وموسى وحامد 

  . 1998 ، محمد السيد عبد الرحمن 2001سبيعة 

  

  : أوجه التشابه بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة 

 األيتام والذين يعيشون في التالميذاهتمت هذه الدراسة بدراسة أهم المشاكل السلوكية عند  .1

 . تطرقت إليها الدراسات األخرى دور لرعاية األيتام والتي 

، ومكان السكن ، ونوع اإلقامة والتي تطرقت تمت بدراسة بعض المتغيرات كالجنساه .2

 . إليها الدراسات األخرى 

 األيتام الذين يقيمون داخل دور الرعاية يعانون من مشكالت التالميذتبين من النتائج أن  .3

 . ن خارج دور الرعاية  األيتام الذين يقيموالتالميذسلوكية أكثر من 
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  الفصل الثالث

  الطريقة واإلجراءات
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  الفصل الثالث

  الطريقة واإلجراءات

  

 منهج الدراسة   1.3

 مجتمع الدراسة  2.3

 عينة الدراسة  3.3

 أدوات الدراسة  4.3

 متغيرات الدراسة  5.3

  الدراسة جراءاتإ 6.3

 ئية المعالجة اإلحصا 7.3
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  الفصل الثالث

  جراءاتالواالطريقة 

 األداةيحتوي هذا الفصل على منهج الدراسة ، ومجتمع الدراسة ، وعينة الدراسة ، وثبات 

 الدراسة والمعالجة وإجراءات ، ومتغيرات الدراسة المستقلة والتابعة ، األداةوصدق 

  .  التي اتبعت في هذه الدراسة اإلحصائية

  

  : الدراسة منهج   1.3

 مع طبيعة الدراسة ، والمنهج الوصفي يعمل يتالءماتبعت الباحثة المنهج الوصفي الذي 

على وصف الظاهرة والواقع كما هو وجميع المعلومات والبيانات عنها ، وتصنيف هذه 

 ورسوم بيانية ، وكيفيا بان يضعها ويوضح بأرقامالمعلومات وتنظيمها ، والتعبير عنها كميا 

 فهم عالقات هذه الظاهرة مع غيرها من إلىا بحيث يؤدي ذلك في الوصول خصائصه

  .  )2001 ، وآخرونعبيدات (  الظواهر 

  

  :   مجتمع الدراسة 2.3

 في مدينة األيتام مدارس ودور رعاية تالميذ معلمي تكون مجتمع الدراسة من جميع

 2008( وذلك للعام الدراسي  معلم ومعلمة124 والبالغ عددهم التالميذالخليل الذين يدرسون 

  . حيث تم اختيارهم بطريقة العينة الطبقية العشوائية ) 2009 –

  

  : عينة الدراسة  3.3

  الذين يعملون في ون وهم المعلمهبأكمل مجتمع الدراسة أفرادتكونت عينة الدراسة من 

 والثاني ولاأل الصف تالميذفي مدينة الخليل والذين يدرسون  ودور الرعاية األيتاممدارس 

   .والثالث في تلك المدارس 
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  )1(جدول رقم  

  خصائص مجتمع الدراسة 

  القيمة الناقصة  النسبة المئوية  العدد  المتغيرات

 32.3 40  ذكر
  الجنس

 66.1 82  أنثى

2 

 49.6 61   سنوات5-10

  سنوات الخبرة 24.4 30   سنة10-15

 26.0 32   سنة15-20

1 

 25.8 32  أعزب

 71.8 89  متزوج
الحالة 

  االجتماعية
 2.4 3  مطلق

3 

 86.9 106  معلم
  الوظيفة

 13.1 16  مشرف

2 

  

من أفراد مجتمع الدراسة  كانوا من اإلناث  )%66.1(أن) 1(يتضح من الجدول رقم 

أما فيما يتعلق بسنوات الخبرة   . من إجمالي مجتمع الدراسة )%32.3(في حين شكل الذكور 

 سنوات األغلبية وبنسبة مئوية )10-5( الذين سنوات خبرتهم من فقد شكل المعلمون

سنة بنسبة مئوية )  20-15 ( تالها المعلمون والمعلمات الذين سنوات خبرتهم من)49.6%(

أما . ) %24.4( سنة وبنسبة مئوية )15-10(،تالها أفراد المجتمع الذين سنوات خبرتهم من 

تالها العزاب والعزبوات ) % 718.8( ل المتزوجونحالة االجتماعية فقد شكفيما يتعلق بال

 أخيرا فيما يتعلق ) %.2.4(أخيرا المطلقين والمطلقات بنسبة مئوية )  %25.8(بنسبة مئوية 

) % 13.1( مقابل )%86.9(بالوظيفية فقد شكل المعلمون والمعلمات األغلبية وبنسبة مئوية 

  .يعملون في مجال اإلشراف
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  :  الدراسة أداة 4.3

  :  التالية لجمع بيانات الدراسة األداة ستخدمت الباحثة ا

وهي عبارة عن البيانات الديمغرافية الخاصة بالطفل والمعلم : استمارة البيانات الشخصية  •

من حيث جنس المعلم ، عمر الطفل ، التحصيل الدراسي ، نوع المؤسسة ، المؤهل 

 وعلى المعلم وضع دائرة  الوظيفة ،  ونوعالعلمي ، سنوات الخبرة ، الحالة االجتماعية ،

 .  التي تنطبق عليه وذلك ألغراض الدراسة حول المعلومات 

 ، حيث قامت الباحثة ببناء االستبانة إعدادهااستخدمت الباحثة في هذه الدراسة استبانة خاصة من  •

 ، الصباح  )2007( ، هويدي واليماني  ) 2002( سردية أبو:  أهمهاباالعتماد على دراسات سابقة 

المشكالت المدرسية ، (  وهي األداة أبعادومن ثم تم تحديد  ) . 2008( وزعول 

 لتتناسب مع األداةوتم صياغة عبارات ) والمشكالت النفسية ، والمشكالت االجتماعية 

 تتكون األداة أصبحت ومدارسها في مدينة الخليل ، وبذلك األيتام دور رعاية تالميذمعلمي 

 .  للمشكالت السلوكية أبعاد ، تعبر عن ثالثة فقرة ) 53(من 

 وفق تدريج (Likert) العينة على فقرة االستبانة تم اختيار مقياسأفرادولحساب  استجابات 

وقد صيغت جميع عبارات المقياس ) .  ، نادرا ، مطلقا أحيانادائما ، غالبا ، ( خماسي 

ة من عدة فقرات وذلك كما هو بشكل سالب ، بحيث يتكون كل نوع من المشكالت السلوكي

  ) .2(مبين في جدول رقم 

  ) 2(جدول رقم 

   المشكالت السلوكية أبعاد

  عدد الفقرات   الفقراتأرقام  البعد

  18  18-1  التعليمية المشكالت المدرسية

  21  39-19   االنفعاليةالمشكالت النفسية

  14  53-40   الكيفيةالمشكالت االجتماعية
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   األداةتصحيح 

 اضطرابات عالية إلىاغة فقرات االستبانة بطريقة سلبية ، بحيث يشير التقدير المرتفع فيه تم صي

 ويستجيب المفحوص  )1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5(  التدريج في هذا النوع كالتالي أوزانبحيث تكون 

بدائل ) 5( التقدير الذاتي على كل متصل مكون من بأسلوبعلى كل عبارة من االستبانة 

 متساوية من العبارات التي تقيس كل نوع من االضطراب أعدادوازنة ، أي وجود عباراتها مت

  . على حدة 

  صدق األداة

 بعرضها على عدد من المحكمين من ذوي الخبرة األداة من صدق بالتأكدقامت الباحثة 

 وأشارمحكمين من جامعة القدس ، و جامعة الخليل ، ) 7(واالختصاص حيث بلغ عددهم 

 وضعت لقياسه ، وفي ضوء ا تقيس موأنها للدراسة وصدقها األداةحية ن بصالوالمحكم

 أصبحت وتعديل وحذف وتثبيت فقرات هذه االستبانة بحيث إضافةمالحظات المحكمين تمت 

  . بصورتها النهائيةاألداةيوضح ) 3(فقرة والملحق رقم ) 53(صورتها الحالية التي تتكون من 

  األداةثبات 

ت بطريقة االتساق الداخلي ، لحساب معادلة ثبات كرونباخ الفا تم حساب معامل الثبا

)Cronbach Alpha (  حيث بلغ معامل الثبات)تتمتع بدرجة األداةن إ، بذلك ف% ) 97 

   . عالية من الثبات

  مصفوفة معامالت الثبات لمجاالت الدراسة والدرجة الكلية )3(جدول رقم 

  قيمة ألفا  عدد الفقرات  البعد

 0.95 18  التعليمة المدرسية المشكالت

 0.92 21  االنفعاليةالمشكالت النفسية 

 14 0.94   التكيفيةالمشكالت االجتماعية 

 0.97 53  الدرجة الكلية
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  : متغيرات الدراسة    6.3

  :  المتغيرات المستقلة أوال

   ).وأنثىذكر (  جنس المعلم وله مستويان -

  ). سنة20-15(، ) سنة 15- 10(، )   سنوات 10-5(  مستويات ة سنوات الخبرة وله ثالث-

  ) . ، متزوج ، مطلق أعزب(  مستويات ة الحالة االجتماعية وله ثالث-

  ). معلم و مشرف (  نوع الوظيفة وله مستويان -

  ثانيا المتغيرات التابعة 

  . من وجهة نظر المعلميناأليتام دور رعاية تالميذالمشكالت السلوكية لدى 

  : الدراسة  إجراءات  7.3

 األيتام التالميذ أعداد في مدينة الخليل للحصول على األيتام تم زيارة مدارس ودور رعاية -

 حصلت الباحثة على كتب موجهة من عمادة كلية التربية في جامعة القدس لتسهيل أن بعد

  . المهمة 

قة العينة الطبقية  في مدينة الخليل بطرياأليتام التالميذ معلمي تم اختيار عينة الدراسة من -

  .العشوائية 

 ، األداة الدراسة على العينة وذلك بعد استخراج صدق وثبات أداة ثم قامت الباحثة بتطبيق -

   ) . 2009 – 2008(في الفصل الثاني للعام الدراسي 

الباحثة ، كانت كل ن على االستبانة بوجود  المعلمووأجاب باليد االستبيانات ثم تم توزيع -

   على الفقرات اإلجابة الكافية لتساعد المعلمين على كيفية واإلرشاداتمزودة بالتعليمات  استبانه

 الصالحة أرقاما متسلسلة وإعدادها إلدخالها للحاسوب ، ثم تصحيح االستبيانات  إعطاء تم -

  .  وتفريغ البيانات وتعبئتها في نماذج خاصة االستبيانات
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  :المعالجة اإلحصائية  8.3

 النسب المئويـة ،المتوسـطات       ، لجة اإلحصائية الالزمة للبيانات باستخراج األعداد     تمت المعا 

 ونتائج اختبار تـوكي      األحادياختبار ت ونتائج تحليل التباين      نحرافات المعيارية، الحسابية ،اال 

،وذلك باستخدام برنامج الرزم      ، بيرسون  ختبار  انتائج  و  ، ومعادلة الثبات كرونباخ ألفا   ونتائج  

  ).SPSS(للعلوم االجتماعية حصائية اإل
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  الفصل الرابع 

  نتائج الدراسة ومناقشتها 
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  الفصل الرابع

  ومناقشتهانتائج الدراسة 

 للبيانات اإلحصائي من التحليل إليهاتضمن الفصل عرضا للنتائج التي تم التوصل 

 وقد قامت الباحثة للرأي استبانه الدراسة أداة العينة على أفرادالمحصل عليها من استجابات 

 الدراسة وفرضياتها أسئلةباستعراض تلك النتائج وفقا النسجامها ومدى ارتباطها مع 

 العينة وتحديد درجة االضطرابات إفراد التقديرات إلى وللتعرف األولالمطروحة في الفصل 

   .السلوكية وفق قيمة المتوسط الحسابي تم اعتماد المقياس التالي 

 الفقرة أو البعد أو كانت قيمة المتوسط الحسابي للدرجة الكلية إذا : درجة مرتفعة .1

  ) . 5 – 3.5( تتراوح من 

  ) .3.49- 2.5(  كانت قيمة المتوسط الحسابي محصورة بين إذا: درجة متوسطة  .2

  ) .2.49-1(  كانت قيمة المتوسط الحسابي محصورة بين إذا: درجة منخفضة  .3

  :  الدراسة أسئلة

 دور رعاية تالميذ المشكالت السلوكية لدى أهمما  :ومناقشتها  األولالسؤال  نتائج 1.4

 على هذا السؤال تم استخراج ولإلجابة ، معلميهم في مدينة الخليل من وجهة نظر األيتام

 دور رعاية تالميذ المشكالت السلوكية لدى بعادأل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

    )4(  وذلك كما هو واضح من الجدول رقم  الخليل من وجهة نظر معلميهم ،  في مدينةاأليتام



82 
 

  )4(جدول رقم 

  :أهميتها مرتبة حسب لمشكالت السلوكية األبعاد المتوسطات  الحسابية واالنحرافات المعيارية

  
 دور رعاية تالميذالمشكالت السلوكية لدى 

  األيتام في مدينة الخليل
  الدرجة  ف المعيارياالنحرا  المتوسط الحسابي

 منخفضة 87008. 2.3621  "التعليمية "المشكالت المدرسية    .1

 منخفضة 72285. 2.3474 المشكالت النفسية  االنفعالية   .2

 منخفضة 85465. 1.9627 المشكالت االجتماعية  الكيفية   .3

 منخفضة 73424. 2.2535  الدرجة الكلية  

  

ت الحسابية كانت المشكالت  المتوسطاأعلى أن ) 4( يتضح من الجدول رقم 

            واالنحراف المعياري) 2.3621(المدرسية التعليمية حيث بلغ المتوسط الحسابي 

 وانحراف معياري) 2.3474(تالها المشكالت النفسية بمتوسط حسابي ) 0.87008(

 وانحراف معياري) 1.9627(تالها المشكالت االجتماعية بمتوسط حسابي ) 0.72285(

 دور تالميذ الدرجة الكلية للمشكالت السلوكية لدى ، ويظهر من الجدول أن  )0.85465(

 ) 2.2535(  في مدينة الخليل فكانت منخفضة ، حيث بلغ المتوسط الحسابي األيتامرعاية 

البنا وتتفق هذه النتيجة مع نتائج البحوث السابقة مثل دراسة ) 0.73424(وانحراف معياري 

 أكثر الدنيا للكشف عن األساسية غزة في المرحلة تالميذلى  عأجريتوالتي ) 2005(

  .  تلك المشكالت الهروب من المدرسةالمشكالت السلوكية شيوعا فكانت

 دراسة بعنوان المشكالت السلوكية ) 2006( مصطفى أبود .وتتفق مع دراسة أ 

ي يجري داخل  المشكالت السلوكية شيوعا هأكثر الفلسطينيين فكانت التالميذالشائعة لدى 

  .  الواجبات المدرسية أداءالمدرسة ويتشتت انتباهه ويهمل 
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المـشكالت  ناولـت   التـي ت   ) 1998( وتتفق مع دراسة كمبالنين ورسينن وهينتونن       

 المشكالت حدة هي التسرب     أكثرعاما حيث كانت     ) 12 – 8(  من سن    التالميذالسلوكية لدى   

  . سرقة  هي القلها شيوعاًٍأورفض المدرسة وكانت 

 تهتم به وتقوم بعمليـة تدريـسه        أسرة الطفل بسبب عدم وجود      إهمال إلىويعود ذلك   

وتختلف النتيجة مـع دراسـة      وتعليمه وشعور الطفل بالقلق والذنب بسبب حرمانه من والديه          

 تلـك   أكثـر  المالجئ فكانت    تالميذالتي تناولت المشكالت السلوكية لدى       ) 1990( البحيري  

  .  هي المشكالت االجتماعية المشكالت شيوعا

   .ومناقشتها األولىالنتائج المتعلقة بالفرضية    2.4

 بين  استجابات معلمـي      )α=   0.05 (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى         

 دور رعايـة األيتـام      تالميـذ دور األيتام في مدينة الخليل حول المشكالت السلوكية لدى          

 تـم اسـتخراج المتوسـطات       هذه الفرضـية    جابة  على    ،باختالف  جنس المعلم  ، ولإل      

ونتائج اختبار توكي وذلك كما هـو       )  ت   (الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار    

  )5(واضح من الجداول رقم 
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  )5(جدول رقم 

 للفروق بين استجابات معلمي     ) ت (المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  ونتائج اختبار      

 دور رعايـة    تالميـذ كية لـدى    ت دور األيتام في مدينة الخليل حول المشكالت السلو        ومعلما

  ، باختالف  الجنساأليتام

  العدد  جنس المعلم  
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجات 

  الحرية
  قيمة ت

مستوى الداللة 

  اإلحصائية

 39 92. 2.45 40  ذكر
  المشكالت المدرسية

 81 85. 2.34 82  أنثى
.645 .520 

 39 77. 2.51 40  ذكر
  المشكالت النفسية

 81 68. 2.30 82  أنثى
1.586 .115 

المشكالت  39 1.05 2.23 39  ذكر

 81 73. 1.85 82  أنثى  االجتماعية
2.051 .045 

 39 84. 2.42 40  ذكر
  الدرجة الكلية

 81 67. 2.19 82  أنثى
1.640 .104 

  

 بين  )0.05 (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوىأنه ) 5( من الجدول رقم يتضح 

 تالميذاستجابات معلمي ومعلمات دور األيتام في مدينة الخليل حول المشكالت السلوكية لدى 

الدراسة  المتعلقة بالمشكالت دور رعاية األيتام تعزى إلى جنس المعلم   ،في مجاالت 

 وهي غير )0.05>(حيث كانت الداللة اإلحصائية مدرسية والنفسية وعلى الدرجة الكلية ،ال

لدى ) 2.19 ( مقابل)2.42 (دالة إحصائيا حيث بلغت هذه الدرجة بشكل عام لدى الذكور 

 بغض النظر عن جنسهم فإنهم يعانون نفس المستوى من التالميذالن استجابات اإلناث 

  .المشكالت النفسية
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 بين  استجابات معلمي ومعلمات )0.05(وى في حين وجد فروقا دالة إحصائية عند المست .

 دور رعاية األيتام تعزى تالميذدور األيتام في مدينة الخليل حول المشكالت السلوكية لدى 

 في مجال الدراسة المتعلقة بالمشكالت االجتماعية ولقد كانت هذه الفروق  جنس المعلم إلى

  .   لدى اإلناث)1.85(مقابل )2.23 (لصالح المعلمين الذكور  وبمتوسط حسابي

 تالميذدراسة المشكالت السلوكية لدى  ) 1990( تتفق هذه النتيجة مع دراسة البحيري 

المالجئ حيث أظهرت الدراسة أن المشكالت السلوكية أكثر لدى الذكور من اإلناث ومن أكثر 

  .تلك المشكالت االضطرابات االجتماعية 

دراسة هدفت إلى معرفة العالقة بين  ) 2006(وتتفق أيضاً مع دراسة ثابت فوستانيس 

 حيث كانت التالميذالمعرضين لالزمة الحرب والمشاكل السلوكية واالنفعالية عند رياض 

  . مشكلة النشاط الزائد عند الذكور أكثر من اإلناث 

وهذا أمر متوقع بحكم التنشئة االجتماعية ففي مجتمعنا تختلف تنشئة الذكر عن تنشئة األنثى ، 

  .تمع ال يضع قيودا على سلوك الذكر بقدر ما يضع على سلوك األنثى فالمج

  : ومناقشتها ثانيةالنتائج المتعلقة بالفرضية ال 3.4

بـين  اسـتجابات     )  α=   0.05 (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى         

 دور رعايـة  تالميذمعلمي دور األيتام في مدينة الخليل حول المشكالت السلوكية لدى           

 تـم اسـتخراج     هـذه الفرضـية   األيتام ،باختالف  سنوات الخبرة  ، ولإلجابة  على           

ونتائج تحليل التباين   )  ت   (المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار     

  )6(األحادي ونتائج اختبار توكي وذلك كما هو واضح من الجداول رقم 
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فات المعيارية للفروق بين استجابات معلمي المتوسطات الحسابية واالنحرا:)6(جدول رقم 

تالميذ دور رعاية ومعلمات دور األيتام في مدينة الخليل حول المشكالت السلوكية لدى 

  ، باختالف  سنوات الخبرة األيتام

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  سنوات الخبرة  المجال

 71. 2.23 61   سنوات10- 5

 96. 2.29 30   سنة10-15

 1.01 2.66 32   سنة15-20
  المشكالت المدرسية

 87. 2.36 123  المجموع

 59. 2.25 61   سنوات10- 5

 83. 2.26 30   سنة10-15

 81. 2.59 32   سنة15-20
  المشكالت النفسية

 72. 2.34 123  المجموع

 65. 1.80 61   سنوات10- 5

 79. 1.97 30   سنة10-15

 1.15 2.22 31   سنة15-20

المشكالت 

  االجتماعية

 85. 1.95 122  المجموع

 57. 2.13 61   سنوات10- 5

 76. 2.19 30   سنة10-15

 91. 2.52 32   سنة15-20
  الدرجة الكلية

 73. 2.25 123  المجموع
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استجابات معلمي ومعلمات دور األيتام في مدينة       ) 6(تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم       

 دور رعاية األيتام ، باختالف  سـنوات الخبـرة           تالميذالسلوكية لدى   الخليل حول المشكالت    

  سنة بمتوسط حسابي)  20-15 (كانت لدى المعلمين والمعلمات الذين سنوات خبرتهم من

 )2.19( سنة بمتوسط حـسابي   )15-10( تالها المعلمين الذين سنوات خبرتهم من   )2.52 (

 ولمعرفة  )2.13 (سنوات بمتوسط حسابي  ) 10 (من أقل   خبرتهم،أخيرا المعلمين الذين سنوات     

مصدر الفروق تم استخراج نتائج تحليل التباين األحادي وذلك كما هو واضح من الجدول رقم               

)7(  

 نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق بين استجابات معلمي ومعلمـات            )7( جدول رقم   

 دور رعايـة األيتـام ،       تالميـذ وكية لـدى    دور األيتام في مدينة الخليل حول المشكالت السل       

  باختالف سنوات الخبرة 

  مصدر التباين  المشكالت
مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

قيمة ف 

  المحسوبة

مستوى الداللة 

  اإلحصائية

 1.986 2 3.972 بين المجموعات

  المشكالت المدرسية 737. 120 88.398 داخل المجموعات

  122 92.370 المجموع

2.696 

 

.072 

 

 1.326 2 2.653 بين المجموعات

 المشكالت النفسية 511. 120 61.355 داخل المجموعات

  122 64.008 المجموع

2.594 

 

.079 

 

 1.779 2 3.558 بين المجموعات

 699. 119 83.171 داخل المجموعات
المشكالت 

 االجتماعية
  121 86.729 المجموع

2.545 

 

.083 

 

 1.690 2 3.379 بين المجموعات

 الدرجة الكلية 518. 120 62.119 داخل المجموعات

  122 65.498 المجموع

3.264 

 

.042 
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بـين     )α=0.05( أنه ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد المـستوى             ) 7(يتضح  من الجدول رقم      

 تالميـذ  الخليل حول المشكالت السلوكية لدى       استجابات معلمي ومعلمات دور األيتام في مدينة      

 ،في جميع مجاالت الدراسة  ،حيث كانت الداللـة   سنوات الخبرة دور رعاية األيتام تعزى إلى      

 وهي غير دالة إحصائيا في حين وجد فروقا على الدرجة الكلية ولمعرفة             )0.05>(اإلحصائية  

  )8(هو واضح من الجدول رقم مصدر الفروق تم استخراج نتائج اختبار توكي وذلك كما 

 نتائج اختبار توكي للفروق بين استجابات معلمي ومعلمات دور األيتام في مدينـة              )8(جدول  

   دور رعاية األيتام ، باختالف سنوات الخبرة تالميذالخليل حول المشكالت السلوكية لدى 

   سنة20-15   سنة15-10   سنوات10- 5  المتوسط الحسابي  سنوات الخبرة  المجال

 394.   2.13   سنوات10- 5

    2.19   سنة10-15

    2.52   سنة15-20
  الدرجة الكلية

    2.25  المجموع

تشير نتائج اختبار توكي للفروق بين استجابات معلمي ومعلمات دور األيتام في مدينة الخليـل               

 أن الفروق    دور رعاية األيتام ، باختالف سنوات الخبرة       تالميذحول المشكالت السلوكية لدى     

ـ     )10( دونكانت بين المعلمين الذين سنوات خبرتهم        ات الـذين    سنوات والمعلمـين والمعلم

، ألنه كلما طالـت     )0.394(لح الفئة الثانية وبفارق     نوات ولصا س )10-5( سنوات خبرتهم من  

   ذالتالميفترة عمل المعلم داخل هذه الدور يصبح أكثر دراية بطبيعة المشكالت التي يعاني منها 

   .ومناقشتها الثالثةالنتائج المتعلقة بالفرضية  4.4

بين  استجابات معلمي دور     )  α=   0.05 (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى         

 دور رعاية األيتـام ،بـاختالف        تالميذاأليتام في مدينة الخليل حول المشكالت السلوكية لدى         

 تـم اسـتخراج المتوسـطات الحـسابية         ه الفرضـية  هذالحالة االجتماعية  ، ولإلجابة  على        

واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار ت ونتائج تحليل التباين األحادي ونتائج اختبـار تـوكي              

  )9(وذلك كما هو واضح من الجداول رقم 
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق بين استجابات معلمي :)9(جدول رقم 

 دور رعاية تالميذيتام في مدينة الخليل حول المشكالت السلوكية لدى ومعلمات دور األ

  األيتام، باختالف  الحالة االجتماعية  

  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  العدد  الحالة االجتماعية  المجال

 76. 2.29 32  أعزب

 91. 2.38 89  متزوج

 84. 2.56 3  مطلق
  المشكالت المدرسية

 87. 2.36 124  المجموع

 62. 2.30 32  أعزب

 76. 2.37 89  متزوج

 69. 2.13 3  مطلق
  المشكالت النفسية

 72. 2.35 124  المجموع

 67. 1.99 32  أعزب

 90. 1.92 88  متزوج

 92. 2.83 3  مطلق
  المشكالت االجتماعية

 85. 1.96 123  المجموع

 63. 2.21 32  أعزب

 77. 2.26 89  متزوج

 79. 2.46 3  مطلق
  الدرجة الكلية

 73. 2.25 124  المجموع

  



90 
 

استجابات معلمي ومعلمات دور األيتام في مدينة الخليل حول ) 9( من الجدول رقم يتضح 

 دور رعاية األيتام ، باختالف  الحالة االجتماعية  كانت لدى تالميذالمشكالت السلوكية لدى 

) 2.26( تالها المتزوجين بمتوسط حسابي )  2.46(والمعلمات المطلقين  بمتوسط حسابي المعلمين 

 ولمعرفة مصدر الفروق تم استخراج نتائج )2.21 (وأخيرا استجابات العزاب بمتوسط حسابي،

    .)10(تحليل التباين األحادي وذلك كما هو واضح من الجدول رقم 

ومعلمـات   نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق بين استجابات معلمي           )10(جدول رقم   

 دور رعايـة األيتـام ،       تالميـذ دور األيتام في مدينة الخليل حول المشكالت السلوكية لـدى           

  باختالف الحالة االجتماعية

  مصدر التباين  المشكالت
مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

قيمة ف 

  المحسوبة

مستوى الداللة 

  اإلحصائية

 148. 2 297.  بين المجموعات

  المشكالت المدرسية 767. 121 92.819  داخل المجموعات

  123 93.116 المجموع

.193 

 

.824 

 

 138. 2 276.  بين المجموعات

  المشكالت النفسية 529. 121 63.994  داخل المجموعات

  123 64.270 المجموع

.261 

 

.771 

 

 1.208 2 2.417  بين المجموعات

  المشكالت االجتماعية 722. 120 86.695  داخل المجموعات

  122 89.112 المجموع

1.673 

 

.192 

 

 091. 2 181.  بين المجموعات

  الدرجة الكلية 547. 121 66.129  داخل المجموعات

  123 66.310 المجموع

.166 

 

.847 

 

  بين)  α=0.05( أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى            ) 10(يتضح من الجدول رقم     

 دور رعاية   تالميذ السلوكية لدى    استجابات معلمي ومعلمات دور األيتام في مدينة الخليل حول المشكالت         

حالة االجتماعية للمعلم في مجاالت الدراسة  وعلى الدرجة الكلية ،حيـث            تعزى إلى ال  األيتام  
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طلقين يعـانوا    ، الن المعلمين الم    وهي غير دالة إحصائيا   )  α<0.05 (كانت الداللة اإلحصائية  

 ويفهموا مشاعرهم ونفسيتهم أكثر     التالميذمن مشكالت نفسية حيث أنهم يشعروا بشعور هؤالء         

  .من أي إنسان أخر 

  . ومناقشتهاالرابعةالنتائج المتعلقة بالفرضية  8.4

بين  استجابات معلمي دور     )  α=   0.05 (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى         

 دور رعاية األيتـام ،بـاختالف        تالميذدينة الخليل حول المشكالت السلوكية لدى       األيتام في م  

 تم استخراج المتوسـطات الحـسابية واالنحرافـات         هذه الفرضية الوظيفة  ، ولإلجابة  على       

المعيارية ونتائج اختبار ت ونتائج تحليل التباين األحادي ونتائج اختبار توكي وذلك كما هـو               

  )11(م واضح من الجداول رق

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق بين استجابات معلمـي         ):11(جدول رقم   

 دور رعاية األيتام    تالميذومعلمات دور األيتام في مدينة الخليل حول المشكالت السلوكية لدى           

    الوظيفة، باختالف  

  العدد  الوظيفة  
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجات 

  ةالحري
  قيمة ت

مستوى الداللة 

  اإلحصائية

 105 90. 2.39 106  معلم
  المشكالت المدرسية

 15 63. 2.29 16  مشرف
.413 .680 

 105 74. 2.38 106  معلم
  المشكالت النفسية

 15 47. 2.29 16  مشرف
.617 .543 

المشكالت  105 87. 1.91 105  معلم

 15 62. 2.36 16  مشرف  االجتماعية
-1.975 .051 

 105 77. 2.26 106  معلم
  الدرجة الكلية

 15 45. 2.31 16  مشرف
-.376 .798 
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بين  )  α=0.05(  عند المستوى إحصائيةأنه ال توجد فروق ذات داللة ) 11( من الجدول رقم  يتضح

 دور تالميذ السلوكية لدى استجابات معلمي ومعلمات دور األيتام في مدينة الخليل حول المشكالت

مدرسية الدراسة  المتعلقة بالمشكالت الفي مجاالت   وظيفة  المعلم   ،إلىاية األيتام تعزى رع

وهي غير دالة )  α<0.05( اإلحصائيةوالنفسية وعلى الدرجة الكلية ،حيث كانت الداللة 

في . لدى المعلمين  )2.26 ( مقابل)2.31 ( حيث بلغت هذه الدرجة لدى المشرفين  إحصائيا

 بين  استجابات معلمي ومعلمات )  α=0.05 ( عند المستوى إحصائيةوقا دالة حين وجد فر

 دور رعاية األيتام تعزى تالميذدور األيتام في مدينة الخليل حول المشكالت السلوكية لدى 

في مجال الدراسة المتعلقة بالمشكالت االجتماعية ولقد كانت هذه الفروق  وظيفة المعلم إلى

لدى المعلمين، وقد يعود )  1.91(مقابل  )2.36( رفين وبمتوسط حسابي لصالح المعلمين المش

 البديلة لهم وهم اآلسرة في السكن الداخلي وهم التالميذ المشرفين يقيمون مع أن إلىالسبب 

 التالميذ دراية بما يعانيه هؤالء أكثرالذين يشاركوهم نشاطاتهم االجتماعية وبذلك يصبحوا هم 

  . من مشكالت اجتماعية 
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  الفصل الخامس

  

    ملخص عام لنتائج الدراسة1.5

    التوصيات2.5

  

  

  

  

  

  

  



94 
 

  الفصل الخامس

  :ملخص عام لنتائج الدراسة 

 دور رعاية تالميذ المشكالت السلوكية لدى أهمكان الغرض من الدراسة هو معرفة   

الفصل عرض وتلخيص ما  في مدينة الخليل من وجهة نظر معلميهم ، حيث تناول هذا األيتام

  .  والفرضيات لألسئلة إجاباتتمخضت عنه الدراسة الحالية من 

  تلخيص النتائج 

   األولنتائج السؤال 

 في مدينة الخليل من وجهة نظر األيتام دور رعاية تالميذ المشكالت السلوكية لدى أهمما *

  معلميهم ؟

  : وظهرت النتائج كما يلي 

 في مدينة الخليل كانت منخفضة ، األيتام دور رعاية تالميذ المشكالت السلوكية لدى أن  

 وبمتوسط ةلتعليميمشكالت المدرسية ابرز هذه المشكالت المتعلقة بالأحيث كانت 

 المشكالت وأخيرا، ) 2.34( تالها المشكالت النفسية بمتوسط حسابي )2.36(حسابي

   . )1.96(االجتماعية بمتوسط حسابي 

  

   :نتائج فرضيات الدراسة

بين استجابات معلمي ) α = 0.05( عند المستوى إحصائيةال توجد فروق ذات داللة   

 األيتام دور رعاية تالميذلدى  في مدينة الخليل حول المشكالت السلوكية األيتامومعلمات دور 

 النتائج انه ال توجد أظهرتباختالف الجنس ، سنوات الخبرة ، الحالة االجتماعية ، الوظيفية 

بين استجابات معلمي ومعلمات دور ) α = 0.05( عند المستوى إحصائيةات داللة فروق ذ

 جنس المعلم في مجال الدراسة المتعلق بالمشكالت المدرسية والنفسية في إلى تعزى األيتام
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 تعزى لجنس المعلم في مجال الدراسة المتعلق إحصائيةحين توجد فروق ذات داللة 

 . الح المعلمين الذكور بالمشكالت االجتماعية وكانت لص

 النتائج انه ال توجد فروق ذات داللة أظهرتومن ناحية الفروق وفقا لسنوات الخبرة ،   

  .  تعزى لسنوات خبرة المعلم في جميع مجاالت الدراسة إحصائية

 النتائج انه ال توجد فروق أظهرتومن ناحية الفروق وفقا للحالة االجتماعية للمعلم ،   

  .  تعزى لسنوات خبرة المعلم في جميع مجاالت الدراسة ئيةإحصاذات داللة 

 النتائج انه ال توجد فروق ذات أظهرتمعلم ، / وبالنسبة للفروق وفقا للوظيفة مشرف   

لقة بالمشكالت  المتعالدراسة وظيفة المعلم في مجاالت  نوعإلى تعزى إحصائيةداللة 

وظيفة المعلم في مجال الدراسة المتعلقة  نوع إلىبينما توجد فروق تعزى .المدرسية والنفسية

  .وكانت هذه الفروق لصالح المعلمين المشرفينبالمشكالت االجتماعية 
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  : التوصيات 

  :  الدراسة يمكن تقديم التوصيات التالية إليهافي ضوء النتائج التي توصلت 

التعامل بشكل مناسب  نفسيين مؤهلين وقادرين على بأخصائيين األيتامتزويد دور رعاية  .1

 النفسي في هذه اإلرشادوتفعيل دور  والعمل الجاد على حلها التالميذمع مشكالت 

  .المؤسسات

 واإلرشادفي تعديل السلوك  بدورات تدريبية األيتام دور رعاية معلمي مشرفي وإلحاق .2

 . النفسي والتربوي 

 وذلك إنتاجهمشات من  في مسابقات وعمل معارض ووراأليتام دور رعاية تالميذ إشراك .3

لتعزيز مفهوم الذات لديهم والتغلب على مشكالتهم السلوكية ، حيث يجدون فرصة لتفريغ 

 .طاقاتهم 

 أكاديميا المنظمة والمعدة اإليوائية المزيد من دور الرعاية والمؤسسات إنشاءالعمل على  .4

بعضهم في ضوء  انفصل الوالدين عن أو الذين توفي والديهم األفرادونفسيا الستقبال 

 .  المتاحة اإلمكانات

 األفراد الندماج اإليوائيةالعمل على زيادة المشاركات بين المؤسسات والجمعيات  .5

 في إلسعادهمالموجودين داخل هذه المؤسسات في المجتمع المحلي وتوفير جميع السبل 

  .  في مسابقات وعمل معارض وورشات التالميذ وإشراك الحياة االجتماعية

 السلوكية واالنفعالية في مرحلة الطفولة التالميذ مشاكل بأهميةة توعية المعلمين ضرور .6

 . المتوسطة وكيفية التعاون مع كل مشكلة 

باألمان والشعور باالرتياح داخل المؤسسات اإليوائية  اإلحساس إلى بحاجة األيتام التالميذ .7

-7( في سن التالميذركيز على من قبل مانحي الرعاية البديلة لمنحهم الشعور باألمان والت

9.( 
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  المراجعقائمة 

  المراجع العربية

  المراجع األجنبية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



98 
 

  المراجع العربية

  

  القران الكريم 

دار :  ، عمـان     3 ، ط  علم النفس التربـوي    ) . 2003. (  جادو ،  صالح محمد علي        أبو 

 . المسيرة للنشر والتوزيع 

 ،   الفلسطينيين التالميذالمشكالت السلوكية الشائعة لدى      ، ) 2006(  مصطفى ، نظمي ،      أبو

 .  ، غزة األقصىجامعة 

تنشئة الطفـل وحاجاتـه بـين       ،   ) 2002( احمد ، سهير كامل ، محمد ، شحاتة سليمان ،           

 .  للكتاب اإلسكندريةمركز : القاهرة  . 1ط . النظرية والتطبيق

: مـصر    . لطفل بين النظرية والتطبيـق     تربية ا  أساليب،   ) 1999( احمد ، سهير كامل ،      

 .  للكتاب اإلسكندريةمركز 

دار التوزيـع   :  ، القاهرة    1 ، ط  اإلسالمالسلوك االجتماعي في    ،   ) 1996(  ، حسن ،     أيوب

  . اإلسالميةوالنشر 

، ) عبد الهادي عبد الرحمن     : ترجمة  (  ،   سيكولوجية االنفصال  ) : 1991( بولبي ، جون ،     

 . لطليعة دار ا: بيروت 

 التالميـذ التوافـق الشخـصي واالجتمـاعي لـدى         ،   ) 1996( بيومي ، عواطف عبده ،      

 ، رسالة ماجستير ، معهد الدراسات       المحرومين وغير المحرومين من الرعاية الوالدية     

 . العليا للطفولة ، جامعة عين شمس 

 على مفهوم   تأثيرها رعاية اليتيم في     أنماط ) . 1980. ( توق ، محي الدين ، عباس ، علي         

 . 72 -55 ، 3 العلوم االجتماعية ،  ، مجلةاألردن في التالميذالذات في عينة من 

 .  ، القدس 1 ، جعلم النفس التطوري ) . 1992. ( جامعة القدس المفتوحة 
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جامعـة  :  ، نابلس 1 ، طدوافع السلوك وتطبيقاتها التربوية ) . 1987( جبر ، احمد فهيم ،      

 . النجاح 

 .  ، فلسطين ، الخليل دليل الجمعية،  ) 2008(  ، اإلسالميةلجمعية الخيرية ا

 . دار النهضة العربية :  ، بيروت الخدمات االجتماعية المقارنة ) . 1982( حسن ، محمود ، 

دار : الريـاض    . علم نفس الطفولة والمراهقة   ،   ) 2006(  عبد العزيز ،     أسماءالحسين ،   

 . الزهراء 

مكتبـة   . 1ط . الطفل والمراهق  ) . 1982( نصور ، زيدان ، محمد مصطفى ،        حسين ، م  

 . النهضة المصرية 

دراسة مقارنة لبعض سمات الشخصية لـدى       ،   ) 1995( دسوقي ، راوية محمود حسين ،       

  . 147-134 ، 36مجلة علم النفس ،  ،  الطبيعيةاألسر وأبناء المؤسسات أبناء

 . رعاية الطفل المحـروم   ،  ) 1987. ( ، الحواث ، علي الهادي      الدويبي ، عبد السالم بشير      

 .  العربي اإلنماءمعهد :  ، طرابلس 1ط

المنشاة : طرابلس   . 1ط . المدخل لرعاية الطفولة   ) . 1985( الدويبي ، عبد السالم بشير ،       

  . واإلعالنالعامة للنشر والتوزيع 

 ، مكتبة   4 ، ط   ودور الحضانة  األسرةبين  نمو الطفل وتنشئته     ) . 1980. ( ذياب ، فوزية    

 . االنجلو المصرية 

المؤسـسة العربيـة    :  ، بيـروت     3ط . موسوعة علم النفس   ) . 1987. ( رزوق ، اسعد    

 . للدراسات والنشر 

 . دار المسيرة :  ، عمان 2 ، طالصحة النفسية ) . 2007. ( رضوان ، سامر جميل 

دار الفكـر   : عمـان    . 1ط . اإلنسانيوبناء السلوك   تعديل  ) . 2000. ( الروسان ، فاروق    

 . للطباعة والنشر والتوزيع 
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 . دار الشروق للنشر  . في علم نفس الطفل ) 2003( الريماوي ، محمد عودة ، 

 . دار الشروق:  ، عمان 1ط .  الطفلفي علم نفس ) 1998( الريماوي ، محمد عودة ، 

: عمان   . االضطرابات السلوكية ) 2000. ( ، جمال   الزعبي ، عماد وعبيد ، ماجدة والقاسم        

 . دار صفاء للنشر والتوزيع 

 اسر المعتقلين الفلـسطينيين فـي       تالميذاالضطرابات السلوكية لدى     ) . 2008. ( زعول ، لؤي    

  . 949-918 . لألبحاث ، رسالة ماجستير ، مجلة جامعة النجاح محافظة بيت لحم

 . عالم الكتب : القاهرة  . علم نفس النمو ) . 2004 . (زهران ، حامد عبد السالم 

عـالم  :  ، القاهرة    3ط. الطفولة والمراهقة    : علم نفس النمو   ) . 1977. ( زهران ، حامد    

 . الكتب 

 ، سوريا   4 ، ج  3 ، ج   الحضانة والروضة  تالميذلالصحة النفسية    ) . 2002. ( السبيعي ، ع    

 . دار الفكر : 

دار عـالم   : الرياض   .  وسلوكيا أكاديمياالمعاقون   ) . 1987 . ( مداحالسرطاوي ، زيدان    

 . الكتب للنشر والتوزيع 

الحرمان من الرعاية الوالدية على توافـق       اثر   ) . 1982(  ،   إبراهيم ، عبد الصبور     سعدان

  . اإلسكندرية ، جامعة اآلداب ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التالميذ

 فـي   األساسيلمشكالت السلوكية لدى طلبة الصفوف الثاني والثالث والرابع         ا . 1992. شحادة  

 .  ، رسالة ماجستير غير منشورة األردن ، األردنيةالجامعة  . المدارس الخاصة بعمان

دار صـفاء للنـشر     :  ، عمان    1ط ) . 1999. ( شعبان ، كاملة ، الفرخ ، تيم ، عبد الجابر           

 . والتوزيع 

 ، دار غريـب      والعالج النفـسي   اإلرشادنظريات   ) . 1994. ( روس  الشناوي ، محمد مح   

 . للطباعة والنشر والتوزيع 
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 ، منـشورات جامعـة       رعاية الطفولة العربية   أسسمن   ) 1992. ( الشيباني ، عمر محمد     

 . الفاتح 

 ) . 1996( ،  ) ترجمة نسيمة داوود نزيـه حمـودي        : ( ميلمان ، هوارد    . ، شارلز    شيفر

  . األردنيةالجامعة : عمان  . 2ط .  المساعدة فيهاوأساليب التالميذمشكالت 

 أوالداالضطرابات االنفعالية والمشكالت الـسلوكية لـدى         ) . 1998 . ( إسماعيلطنجور ،   

 .  ، رسالة ماجستير جامعة دمشق ، سوريا المطلقين

 التالميـذ  لـدى    دراسة مقارنة لمفهـوم الـذات     ) . 2000( عبد اهللا ، نبوية لطفي محمد ،        

، رسالة ماجستير ، معهد الدراسات العليا للطفولة ، جامعـة عـين              األمالمحرومين من   

 . شمس ، جمهورية مصر العربية 

 . دار الفكر : عمان  . 2 ، ط الصحة النفسيةإلىمدخل  ) . 2004. ( عبد اهللا ، محمد القاسم 

استراتيجيات  (    غير العاديين  الميذالتسيكولوجية   ) . 1988. ( عبد الرحيم ، فتحي السيد      

 . دار القلم للنشر والتوزيع :  ، عمان 2ط . )التربية الخاصة 

 المؤسـسات   تالميذمفهوم الذات لدى بعض الفئات من        ) . 1982. (  فتحي   أنورعبد الغفار ،    

 . رسالة ماجيستير غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة المنصورة .  اإليوائية

البحـث العلمـي     ) . 2001. ( عبد الحق ، كايد     . عدس ، عبد الرحمن     . ، ذوقان   عبيدات  

 . دار الفكر : عمان  . 7ط . وأساليبه وأدواتهمفهومه 

عمان دار الفكـر     . 1ط .  في طفولتهم  التالميذمع   ) . 1997. ( عدس ، محمد عبد الرحيم      

 . للطباعة والنشر والتوزيع 

سة لـبعض المتغيـرات النفـسية واالجتماعيـة         درا ) . 1980. ( العربي ، مديحة محمد     

 األسرية المؤسسات المحرومين من الرعاية      تالميذالمرتبطة بالمكانة السيومترية لدى     

  . األزهر ، جامعة اإلنسانية رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية الدراسات ،
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الـدار   . األولىالطبعة   . سيكولوجية النمو في الطفولة    ) . 2002. ( العزة ، سعيد حسني     

  . األردن. ودار الثقافة للنشر والتوزيع . العلمية الدولية للنشر والتوزيع 

 . دار الفكر :  ، عمان 3 ، طالصحة النفسية ) . 2005. ( العناني ، حنان عبد الحميد 

دار : لبنـان    . 3 ، ط  مشكالت الطفولة والمراهقـة    ) . 1999. ( العيسوي ، عبد الرحمن     

 . لوم العربية الع

   .أجزاء 5. دار القلم : بيروت  . 1 ، ج1 ، ط علوم الدينإحياء) : ت  . ب . ( الغزالي ، أ 

المشكالت السلوكية لدى المراهقين المحرومين من       ) . 2006. ( فقيهي ، محمد علي محمد      

 . رسالة ماجستير .  في السعودية األسريةالرعاية 

 1ط .  ، وثمارها  وآثارها أطوارها ،   اإلسالمتربية الطفل في      ) .2003. ( الفندي ، ع ، ع      

 . دار الرازي : عمان . 

مكتبـة االنجلـو    : القاهرة   . كيف تقاوم االكتئاب والقلق النفسي     ) . 1990. ( فهيم ، كلير    

 . المصرية 

 1ط .  السلوكية االضطرابات ) . 2000. ( والزغبي ، احمد    . ومثقال ، عبيد    . قاسم ، جمال    

 . دار الصفاء للنشر والتوزيع : عمان . 

دار : عمـان    . 2 ، ط  طرق دراسـة الطفـل     ) . 1997. (قطامي ، بايفة ، برهوم ، محمد        

 .  للنشر والتوزيع الشروق

سـيكولوجية الطفولـة     ) . 1981. ( كونجر ، جون ، موسن ، بول ، كيجـان ، جيـروم              

دار النهـضة   : القاهرة   . )د جابر   ترجمة احمد سالمة وجابر عبد الحمي     ( والشيخوخة  

 . العربية 

 . مكتبة االنجلو المصرية  . علم نفس النمو ) . 1982 ( . ، عادل عز الديناألشول

 . شركة سفير :  ، مصر  حامد الغزاليأبي التربية عند أساسيات ) . 1998. ( مركور ، ع 
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ـ      ) . 2002. (  س ، م     ملحم ،  : عمـان    . 1ط . الجمشكالت طفل الروضة التشخيص والع

 . دار الفكر 

العدوان ووجهة الضبط وعالقتهما بمفهوم الذات لـدى         ) . 1999. ( مهدي ، فاطمة محمد     

 ، رسالة ماجستير غير منشورة ، معهـد الدراسـات العليـا          اإليوائية المؤسسات   تالميذ

 . للطفولة ، جامعة عين شمس 

 البديلـة   األسـر  فـي    التالميذلقلق لدى   دراسة مقارنة ل   ) 1990. (  صادق   أملميخائيل ،   

رسـالة   . سنة ) 12 – 9(  العادية في سن المدرسة االبتدائية من        األسرةوالطفل في   

 . ماجستير ، معهد الدراسات العليا للطفولة ، جامعة عين شمس 

 واقع الحرب وانعكاساتها على الطفل خاصة للطفل اللبناني        ) . 1991. ( نصار ، كريستين    

 .  والطفل في المجتمع الشرقي المعاصر األقارب جروس برس ، سلسلة  .1ط. 

جـروس بـرس ،      . 1ط .   ال تتركيني   إليك بحاجة   أنا أمي ) . 1993( نصار ، كريستين    

 .  والطفل في المجتمع الشرقي المعاصر األقاربسلسلة 

دار  . 2ط. ) الطفولـة والمراهقـة      ( علم نفس النمو   ) . 2005. ( الهنداوي ، علي فالح     
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  ) 2( ملحق رقم  
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  ) 3  (  رقم  ملحق

  استبانة للرأي

تهدف االستبانة الحالية إلى التعرف على وجهة نظرك حول بعض القضايا المتعلقة 

 دور رعاية األيتام في مدينة الخليل ، الرجاء التكرم باإلجابة تالميذالمشكالت السلوكية لدى ب

على أسئلة االستبانة بكل دقة وموضوعية وال داعي لذكر اسمك علما بان إجابتك لالستخدام 

  .في الحالة المناسبة لوجهة نظرك  ) x( العلمي فقط ، أرجو وضع عالمة 

  شكرا لكم على تعاونكم

  فداء نمر :                                                                الباحثة 

 المشرف / بيانات أولية عامة عن المعلم 

 أنثى      . ذكر              ب.   أ   :     الجنس  .1

  20- 15.                 ج15 -10.              ب10-5. سنوات الخبرة     أ .2

 مطلق         .  متزوج              ج.   أعزب            ب.  حالة االجتماعية   أال .3

 مشرف       .  معلم                ب.    أ  الوظيفة          .4
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  .  في الحالة المناسبة لوجهة نظرك Xالرجاء وضع عالمة 

  ":التعليمية" بعد المشكالت المدرسية : أوال 

  مطلقاً  نادراً  أحيانا  لباًغا  دائماً  الفقرة

            إتالف الكتب -1

            ضعف القراءة -2

            ضعف الكتابة -3

            البطء في التعلم-4

            انخفاض الدافعية للدراسة-5

            ضعف الذاكرة -6

            الغياب دون عذر-7

            إثارة الفوضى-8

            إتالف أثاث المدرسة-9

            لقوانين و األنظمة المدرسية عدم االلتزام با-10

             الشعور بالملل داخل غرفة الصف-11

            ضعف المشاركة الصفية-12

            إهمال الوظائف المدرسية-13

            النوم داخل الصف-14

            الغش في االمتحانات-15

            التأخر عن الحضور إلى المدرسة-16

            تكرار ما نهي عن القيام به-17

            اختالق األعذار للخروج من الصف-18
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  ":االنفعالية" بعد المشكالت النفسية: ثانيا

  مطلقاً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرة 

            التشتت و ضعف التركيز-19

            البطء الشديد أثناء إنجاز الواجب-20

            الحاجة لالنتباه  من اآلخرين -21

            الخجل الزائد-22

            التردد واالرتباك-23

            التلعثم عند الكالم-24

            حب السيطرة-25

            مص األصابع-26

            قضم األظافر-27

            الشرود الذهني-28

            الالمباالة-29

            التمرد و العناد-30

            االنطواء و العزلة -31

            الحساسية المفرطة-32

            ل أصغر من سنهالتصرف بشك-33

            االندفاع و التصرف دون تفكير-34

            العصبية و التوتر-35

            المعاناة من حركات الإرادية-36
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            الخوف الزائد-37

            التشكي و التذمر-38

الشعور بالخوف و االرتباك أثناء تأدية -39

  االمتحانات 

          

  " : التكيفية"بعد المشكالت االجتماعية : ثالثا

  مطلقاً  نادراً  أحيانا  غالباً  دائماً  الفقرة

            شتم اآلخرين-40

            المشاجرة مع زمالئه-41

            الثرثرة الزائدة-42

            محاولة االنتقام-43

            مضايقة اآلخرين أثناء الدرس-44

            التدخل في شؤون اآلخرين-45

            ضعف االستقاللية-46

            ة في معاملة اآلخرينالقسو-47

            التعلق الزائد بالكبار-48

            الكذب -49

            السرقة-50

            استعمال الكالم البذيء-51

            الرد على المعلم بطريقة غير مؤدبة-52

            مناداة الزمالء بألقاب مزعجة لهم-53
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   ) 4(   رقم  ملحق 

  قائمة بأسماء لجنة المحكمين

  الكلية  الجامعة  االسم

  التربية  جامعة القدس  تيسير عبد اهللا. د

  التربية  جامعة القدس  محسن عدس. د

  التربية  جامعة القدس  عفيف زيدان. د

  إرشاد/ التربية   جامعة الخليل  جمال أبو مرق. د

  إرشاد/ التربية   جامعة الخليل  كامل كتلو. د

  إلرشادا/ التربية   جامعة الخليل  عبد الناصر سويطي. د

  التربية  جامعة الخليل  علم الدين الخطيب. د

  

وقد تم توزيعها بشكل شخصي على جميع األساتذة المذكورين وتم ترتيب المواعيد مـع كـل                

  . أستاذ على حده وتم تعديل ما لزم ألداة البحث بعد إبداء مالحظاتهم 
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