
 عمادة الدراسات العميا 
 جامعة القدس

 
 
 
 

اإلكتئاب لدى األطفال المقيمين في دور عالقتو بالقمق و  أعراض إنتشارمدى 
 .المحافظات الشمالية رعاية األيتام في

 
 
 
 

 دعاء  صالح عمي سميمان
 
 
 

 رسالة ماجستير
 
 

 فمسطين –القدس 
 
 

 م2020 -ىـ 1441



 عمادة الدراسات العميا 
 دسجامعة الق

 
 
 
 
 

اإلكتئاب لدى األطفال المقيمين في دور ب عالقتوو القمق أعراض مدى إنتشار 
 .المحافظات الشمالية رعاية األيتام في

 
 
 

 دعاء  صالح عمي سميمان
 
 
 

 رسالة ماجستير
 
 

 فمسطين –القدس 
 
 

 م2020 -ىـ 1441



ور لدى األطفال المقيمين في د القمق وعالقتو باإلكتئابأعراض  مدى إنتشار
 .المحافظات الشمالية رعاية األيتام في

 
 
 

 اعداد:
 دعاء صالح عمي سميمان 

 
 

 فمسطين. – جامعة بيرزيتمن   بكالوريوس عمم نفس
 
 
 

 .الخطيب محمود : الدكتورة نجاحةالمشرف
 
 
 

لمتطمبات درجة الماجستير في الصحة النفسية  قدمت ىذه الرسالة استكمالً 
 .كمية الدراسات العميا في جامعة القدس –فسي مسار العالج الن /المجتمعية

 
 

 م2020 -ىـ 1441
 





 

 الىداء:

 

 أمي كأبي .....لى جنتيإ

 الى مف رحمت بسبلـ.... جدتي 

 االستاذ أحمد القيسي. .... لى قدكتي كمعممي الفاضؿإ 

 

 دعاء صالح عمي سميماف

 

 



 

 أ

 

 

 

 
 
 

 إقرار:
 

الرسالة بأنيا قدمت لجامعة القدس، لنيؿ درجة الماجستير، كأنيا نتيجة أبحاثي الخاصة،  ةأقر انا معد
كرد، كأف ىذه الرسالة، أك أم جزء منيا لـ يقدـ لنيؿ درجة عميا ألم بإستثناء ما تـ اإلشارة لو حيثما 

 جامعة اك معيد آخر.
 
 
 

 اإلسم: دعاء صالح عمي سميمان
 

 التوقيع: 
 

 13-1-2020 التاريخ:
 
 

 

 

 



 

 ب

  الشكر والعرفان:

 

جت اهلل ادم التي نايلى األإثـ مف نجز ىذا المشكار الجميؿ مف العطاء كالعمـ اال بفضؿ اهلل ك ألـ اكف 

لى صدقاء كالزمبلءلى جدتي كجدم كاخي كأخكاتي كأىمي جميعا كصديقاتي كاألإ ...دكمان  جميأمف  ، كا 

 الدكاترة كالمعمميف كاالساتذة مف كاف ليـ الفضؿ العظيـ.

خص أفي طريؽ العمـ   امينان  كؿ مف عممني حرفا فكنت لو كما زلت لو رسكالن الى  كما كأتقدـ بالشكر

 .ة الدكتكرة نجاح الخطيبكر الفاضمبالذ

لى المبلئكة الصغار الذيف قابمتيـ في دراستي جميعا ا  كؿ طالب عمـ كمعرفة ك كما كأتقدـ بالعرفاف الى 

 .تماـ الدراسةإل ثر االكبرككاف لكجكدىـ األ

الضفة المحافظات الشمالية )لى مؤسسات دكر الرعاية في إزيؿ الشكر كالعرفاف جتقدـ بكفي النياية أ 

 عمى مساعدتيـ كمساندتيـ كتكفير المعمكمات بمنتيى التعاكف كالمباقة. (بيةالغر 
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 ممخص الدراسة:
 

اإلكتئاب لدل األطفاؿ المقيميف في عبلقتو بالقمؽ ك  أعراضمدل إنتشار إلى متعرؼ ل ىدفت الدراسة

 تككنت ، كقداليةالمحافظات الشم سنة( في 12 - 6أعمارىـ ما بيف ) راكحتت فدكر رعاية األيتاـ الذي

سنة(  6-12مف جميع األطفاؿ  المقيميف في دكر الرعاية مف الفئة العمرية ما بيف )  الدراسة عينة

 اإلناث. مف (96)الذككر ك مف (116) منيـ كطفمة، طفبلن   (212)حيث بمغت 

اس القمؽ مقي كؿ مف الدراسة أداة ككانت في ىذه الدراسة، اإلرتباطي كقد تـ استخداـ المنيج الكصفي

بعد استخراج صدؽ كثبات  ( كمقياس بيرلسكف لئلكتئاب،RCMAS) الظاىر المعدؿ لؤلطفاؿ

 االجتماعية. لمعمـك اإلحصائية الرزمة بكساطة اإلحصائية المعالجة تمت ثـ المقاييس

( α 0.05≥)ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  كأشارت نتائج الدراسة الى كجكد فركؽ ظاىرية 

تبعا  المحافظات الشمالية انتشار أعراض القمؽ لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ فيفي 

 لدل أطفاؿ المناطؽ الريفية أعمى منو لدل أطفاؿ المناطؽ الحضرية، تلمتغير مكاف السكف، فكان

تكاجد  لمتغير سبب( تبعا α 0.05≥ايضا كانت ىناؾ فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة )

يما، غير ذلؾ( ي، التيتـ، الفقر، مرض أحد الكالديف أك كمالطبلؽ، اإلنفصاؿالطفؿ في دكر الرعاية )

المقيميف  يميو األطفاؿ ،أعمى لدل األطفاؿ بسبب غياب أحد الكالديف أك كمييما ت أعراض القمؽفكان

األكاديمي حيث كاف القمؽ  غير التحصيؿتبسبب التيتـ، كما تبيف كجكد فركؽ تبعا لم في دكر الرعاية

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية لكؿ  ـالتحصيؿ الممتاز كالجيد جدا، بينما ل مأعمى لدل األطفاؿ ذك 

 األخرل.غرافية ك كغير الديممف المتغيرات الديمكغرافية 
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 0.05≥)ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة كجكد فركؽ ظاىرية  كما أشارت نتائج الدراسة الى

α )المحافظات الشمالية في انتشار أعراض اإلكتئاب لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ في 

سنكات،  8تبعا لمتغير عمر الطفؿ حيث تبيف ارتفاع أعراض اإلكتئاب بيف األطفاؿ الذيف أعمارىـ 

ى مف بقية ثاني أعمكما تبيف كجكد فركؽ تبعا لمتغير الصؼ الدراسي فكانت لدل أطفاؿ الصؼ ال

( تبعا α 0.05≥ايضا كانت ىناؾ فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة  ) ،الصفكؼ األخرل

، الطبلؽ، اإلنفصاؿلمتغير سبب تكاجد الطفؿ في دكر الرعاية ) كذلؾ غرافيةك متغيرات غير الديممل

 أعمى لدل األطفاؿ ابت أعراض اإلكتئيما، غير ذلؾ( فكانيالتيتـ، الفقر، مرض أحد الكالديف أك كم

بسبب غياب أحد الكالديف أك كمييما، كما تبيف كجكد فركؽ تبعا لتمغير  المقيميف في دكر الرعاية

تكجد  ـبينما ل، التحصيؿ الممتاز مالتحصيؿ األكاديمي حيث كاف اإلكتئاب أعمى لدل األطفاؿ ذك 

 األخرل. ديمكغرافيةكغير ال فركؽ ذات داللة إحصائية لكؿ مف المتغيرات الديمكغرافية

عمى النتائج المذككرة أعبله خرجت الباحثة بمجمكعة مف التكصيات لؤلخصائييف العامميف  كبناءن 

كالباحثيف المستقبمييف كصناع القرار بالتحديد اإلدارة في مؤسسات الرعاية كمنيا: أىمية تكفير البرامج 

، باالضافة الى فاؿ المقيميف في دكر الرعايةؤلطالنفسية كاإلرشادية كتكفير الدعـ النفسي كالمجتمعي ل

زيادة عدد الدراسات التي تيتـ بفئة األطفاؿ المقيميف في دكر الرعاية في فمسطيف، كتسميط الضكء 

 عمى المشاكؿ كاالحتياجات النفسية كالجسدية كالمادية التي يعاني منيا األطفاؿ كسبؿ حميا، كاىمية

 كف في دكر األيتاـ لمنع المزيد مف العكاقب.التدخؿ المبكر لؤلطفاؿ الذيف يعيش
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"The extent symptom of anxiety and its relationship with depression 

among children who live in orphanages in the northern governorates of 

Palestine." 

 

Prepared By: Duaa Saleh Ali  Suliman 

Supervised By: Dr. Najah AL-Khatib 

 

Abstract: 

The study aims to identify the extent symptom of anxiety and its relationship with 

depression among children who live in orphanages in the northern governorates of 

Palestine. The sample of the study consists of children living in orphanages aged between 

12-6 years. A total number of 212 boys and girls, of whom 116 males and 96 females, has 

been under study. 

The study used the descriptive research method. The instruments of the study 

included both the Revised Children's Manifest Anxiety Scale (RCMAS) and the Birleson 

Depression Scale. 

The results of the study showed that 38.7% of the children in care homes have 

symptoms of anxiety while 87.3% of them have symptoms of depression. Indeed, the 

results of the study pointed to the presence of a statistically significant correlation between 

the symptoms of anxiety and depression amongst children living in orphanages in the 

northern governorates of Palestine. In other words, the more symptoms of anxiety, the 

greater the symptoms of depression found among these children. 

The results indicated that there were statistically significant differences at α≤ 0.05 

in the prevalence of anxiety symptoms among children who live in orphanages in the 

northern governorates of Palestine in relaction to the place of  residence. 
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also there were statistically significant differences at the level of significance (α≤ 

0.05) in the prevalence of anxiety symptoms among  children residing in orphanages in the 

northern governorates of palestine according to the variable the reason for the child's 

presence in care homes (divorce, separation, orphans, poverty), the symptoms of anxiety 

were higher in children due to the absence of one or both parents, followed by children 

living in care homes due to orphans, also  there were  differences in the academic 

achievement variable and the symptom were higher in children with excellent and very 

good school achievement and the symptom were higher in children with excellent and very 

good school achievement .However, there were no statistically significant differences for 

each of the other demographic and  non-demographic variables. 

The results also pointed out that there were statistically significant differences at the level 

α≤ 0.05 in the prevalence of depression symptoms in children who reside in orphanages in 

the northern governorates of Palestine in relation to age of the child. It has been found that 

the symptoms of depression were more prevalence among those who age was 8 years. It 

has also been found out that when considering the variable of the school grade, second 

graders have a higher rate of manifesting of depression symptoms than other graders. 

The results also indicated that there were statistically significant difference at the level of 

significance (α≤ 0.05) in the the northern governorates of Palestine according to some of 

the non-demographic variables. The variable the reason for the child's presence in care 

homes (divorce, separation, orphans, poverty, one or both parents' illnesses, etc.) was 

actually found to be higher among children due to the absence of one or both parents. 

Besides, differences were found due to academic achievement where depression was 

higher among children with excellent performance. 



 

 خ

That being said, there were no statistically significant differences in the prevalence of 

depression symptoms in children who reside in orphanages for each of the other 

demographic and non-demographic variables. 

Based on the above results, the researcher has come up with a number of recommendations 

for the specialists working in care homes, future researchers and decision-makers, 

particularly those in the management of care homes. Some of recommendations include: 

The importance of providing counseling programs and psychosocial support to children 

living in care homes, In addition to dedicating studies that tackle the living situation of 

children who live in care homes in Palestine. Highlighting the psychological and physical 

problems and needs of children and ways to solve these problems is also key. Finally, the 

study stresses the importance of early intervention for children living in orphanages to 

prevent further consequences. 
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 ل:والفصل األ 
___________________________________________________  

 الدراسة وأىميتياخمفية 
 

 :المقدمة 1.1  

ىػـ المراحػؿ لمطفػؿ كمػا كتعػد مرحمػة الطفكلػة مػف أ طفػاؿلػى لؤلك سرة البيئة الحاضنة األألتعتبر ا       

 يػة خبػرات أ أك مشػكمة أيػة فإفػ لػذا بعػد، فيمػا طفػؿال شخصػية تكػكيفصػقؿ ك  فػي أىميػةلمػا ليػا مػف 

 فػي مراحػؿ حياتػو خصػائص شخصػيتو عمى ضحةكا بصمات تترؾ المرحمة ىذه في الطفؿ ليا يتعرض

شبو ما تككف بسمسمة متصمة مف الحمقات، كػكف ىػذه المرحمػة مرحمػة كمستقبمو فيي أ الحاضرة كالبلحقة

الحقيقيػػػة مػػػع بيئتػػػو كبدايػػػة لتفاعػػػؿ الطفػػػؿ  أىميتيػػػا مػػػف بػػػدايتيا كىػػػي فتػػػرة الرضػػػاعة تبػػػدأ حساسػػػة جػػػدان 

؛ 2006)الزغػػػػػػكؿ،  الػػػػػػذاتتقالية كاإلعتمػػػػػػاد عمػػػػػػى سػػػػػػاإل تقػػػػػػكد الفػػػػػػرد كتكجيػػػػػػو نحػػػػػػكالخارجيػػػػػػة التػػػػػػي 

  .( 2000العيسكم،

ي نفعالساسي لمنمك اإلأالذم ىك شرط  األمفساس أ ـى سرماألي  ستقرارالمحبة كالقبكؿ كاإل فإلذلؾ ف

ؿ الذم ينشأ ك األ اإلجتماعيسرة ىي المجاؿ مف مقكمات التكيؼ السميـ، فاأل ىاـ ـلمطفؿ، كىك مقكٌ 

 أك طبيعيان  ما نمكان إسباب نمك الطفؿ أساسي مف أ ىي سبب ةالعبلقات العائمي فإففيو الطفؿ، لذلؾ 

عدـ تكييفو مف  أكثر كبير في رشده كتكيفو أالتي يحس بيا الطفؿ ليا  األمفدرجة  فإ، لذلؾ فمرضيان 

 .( 2012العطاس،) كالنفسية ةاإلجتماعيالكجية 

كالدية عف بيئة  لتنشئة بعيدان كا طفاؿاألا بعض ىناؾ الكثير مف الظركؼ القاسية التي يعيشيكلكف  

 لدل كبيران  مان اىتما تمقى التي كاضيعالم أحد في دكر الرعاية طفاؿاألحياة عتبر كت ،سميمة كقكيمة

 المشكبلت ىذه فىتـ عمماء النفس كاإلجتماع كاألسرة بيـ كبمشكبلتيـ أل، كقد إاإلنسانية المجتمعات

 لـ ذاإالمجتمع  عمى بعد فيما تنعكس كالتي كشخصيتو نفسيتو كعمى لفردا عمى سمبية ان ثار آ قد تترؾ 
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 ، يتاـاأل لرعاية ةاإلجتماعي المؤسسات داخؿ األداء مستكل بمغ ينبغي، كميما كما معيا التعامؿ يتـ

 ذلؾ أف إال ،في دكر الرعاية جبرتو الظركؼ عمى العيشالطفؿ الذم أ أك ،باليتيـ ىتماـا  ك  رعاية مف

 .(2012، آخركفك  الجمعافطبيعية )ال رتوأس داخؿ رعايتو يضاىي ال كمو

 كميان  رتبط إرتباطان ي  ،سرتوعف أي  كالحب كعيش الطفؿ بعيدان ة مف الحياة األسري الحرماف فإكبالتالي ف

كزيادة  كأعراضيا ،كتئابكاإل ،النفسية المتمثمة بالقمؽ كالمشكبلت اتضطراببإحتمالية ظيكر اإل

ضطرابك  مخاكؼال كيعد كؿ مف  ،بنفسو كشعكره بالتعاسة ة الطفؿكضعؼ ثق ،ةشييال فقدافك  ،نكـال ا 

، خاصة لدل ىا شيكعان أكثر ك  ،ات النفسية التي قد تظير في عمر الطفكلةضطرابمف اإل كتئابكاإلالقمؽ 

األطفاؿ المحركميف مف أسرىـ كمف العيش في بيكت مستقرة تكفر ليـ الحب كالحناف كالحاجات 

ممف يعيشكف في دكر  طفاؿاألال بد مف تسميط الضكء عمى  كافلذلؾ  ،كمتزنة لحياة سميمةالضركرية 

المعطي، عبد ) مف أجؿ دراسة كضعيـ النفسي كمدل إنتشار أعراض القمؽ كاإلكتئاب لدييـ الرعاية

2003). 

 

 مشكمة الدراسة:2.1  

جبرت عائبلتيـ لكضعيـ الذيف أي  اآلخريف طفاؿاأل أك ،يمايكم أككالدتو  أككالده الطفؿ اليتيـ الفاقد  فإ

 كىك سيؿ كالرئك الداعـ األ إلىتفتقد  ككنيا ،كصعبة في بيكت رعاية تفرض ظركؼ حياة مختمفة

لىك  ،األسرة كمفيكميا  أسرةعف  لى بعيدان ك األ في سنكاتو حياة الطفؿ أف، حيث مافتماء كاألنإلالحب كا ا 

ستقرار شعكر الطفؿ بعدـ اإلف ،ينفعالمكه النفسي كاإلكن توى شخصيمكبشكؿ كبير ع ثرتحتكيو قد تؤ 

فسـ كلمحياة نحيث تختمؼ نظرتيـ أل ،ذاتو كثقتو بنفسول كؿ جكانب حياتو خاصة مفيكمو كس عمىعين

 ،كضعيـتسكد لدييـ مشاعر اليأس كالعجز بسبب شعكرىـ بعدـ عدالة الحياة ك يزداد كمستقبميـ ك 

 .طفاؿاألكالقمؽ لدل ىؤالء  كتئابإللظيكر ا ان كبير  ان بالتالي ىذا مؤشر 
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تكاجدىـ  إلىدت غير عادية أ ان حساسية مرحمة الطفكلة كخاصة لمف يعيشكف ظركف إلىكتشير الباحثة 

الرعاية  في دكر طفاؿاألثناء العمؿ مع ية إناف خبلؿ تجربة الباحثة الميدفي دكر الرعاية، فم

فسيـ نأل ة سمبيةنظر ك  ،عميؽ باليأسدييـ شعكر ل طفاؿاألىؤالء  أفصبح لدييا قناعة بكمبلحظتيا أ

، كمشاكؿ النـك ،التكترتتمثؿ في:  نفسيةمنيـ مشاكؿ  بعضال لدل أفالحظت  ،خريفآللمستقبميـ ك لك 

بشكؿ معمؽ عمى ىذه الفئة الباحثة في تسميط الضكء  كغيرىا، كعميو رغبت كالخكؼ، كمشاكؿ سمككية

 القمؽأعراض  إنتشارخبلؿ معرفة مدل مف  ،اتيـ النفسيةفي دكر الرعاية كحي طفاؿاألىؤالء  عمى

األطفاؿ  مفيره كب ىناؾ عدده  أفسيما عف مفيـك كسقؼ العائمة،  في ظؿ عيشيـ بعيدان  لدييـ كتئابكاإل

 ، باالضافة إلى كجكد دكر رعاية في أغمب المحافظات ،دكر الرعاية في فمسطيف الذيف يعيشكف في 

 طفاؿأللرعاية ا مؤسسة 17 )المحافظات الشمالية(تضـ الضفة الغربية ةفحسب المكسكعة الفمسطيني

 بمغت فد دكر الرعاية التي تكفر االقامة عدما أ، في الضفة الغربية مكزعة عمى المحافظات المختمفة

؛ كزارة الشؤكف 2018، ةاإلجتماعي كزارة التنمية) مكزعة عمى محافظات الضفة الغربيةبيكت 8

 .(2013المكسكعة الفمسطينية،  2000;، ةاإلجتماعي

 

 سة:ىمية الدراأ3.1  

في  المقيميفكبالتحديد  طفاؿاألط الضكء عمى فئة في المجتمع كىـ في أنيا تسمتنبع أىمية الدراسة  

 إنسانيةقضية ككنيـ  إلى ضافةباإل ،مف أزمات نفسية يعانكفمف المحتمؿ أنيـ دكر الرعاية الذيف 

جبرتيـ التي أ ،بسبب ظركفيـ الصعبة المجتمع مؤسساتاء مف كافة حتك ا  تدخؿ نفسي ك  إلىبحاجة 

، كحرمانيـ مف الحب كالحناف كالرعاية األسرية ،كعائبلتيـ األصمية سرةعف سقؼ األ عمى العيش بعيدان 

 التالي: يمكف تمخيص أىمية الدراسة عمى النحك ك 
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القمؽ أعراض  إنتشارمدل  لتقييـ أجريت التي الدراسات في نقص ىناؾ ألف الدراسة ذهى اختيار تـ -

الدراسة  ييالمحافظات الشمالية، ف في الفمسطينية في دكر الرعاية طفاؿاأل لدل كتئاباإلعبلقتو  بك 

 سنة 12 إلى 6لمرحمة العمرية مف في ا طفاؿلؤلفي المحافظات الشمالية  ذلؾ لى التي تقيسك األ

 .حسب عمـ الباحثة

اإلىتماـ   أفالنفسية، حيث ك  ةاإلجتماعيفي الدراسات كالعمكـ ما ىا تشكؿ مرحمة الطفكلة محكران  -

 جانببتمؾ المرحمة يفكؽ باقي المراحؿ نتيجة حساسيتيا كتعقيدىا كتبمكر شخصية الفرد فييا ككؿ 

كبالتالي فمف  ،كينعكس الحقا عمى شخصية الفرد كتطكره ،الحياة يؤثر بشكؿ كبير جكانبمف 

 ة في ىذا الحقؿ بالتحديد.الضركرم فيـ كتقديـ المعرف

 في دكر  الرعاية. طفاؿاأللدل  كتئابكاإلالقمؽ  أعراض إنتشار مدل ة إحصائيات عفتكفر الدراس -

ميف مف طمبة الجامعات كالميت يتاـتدفع دكر رعاية األ قد كجدانيةالالنفسية ك  ألعراضمعرفة شدة ا أف -

 .طفاؿاألمع ىؤالء التدخبلت تكثيؼ  أككقائية  بناء برامج نفسية إلىكالتخصصات 

عند  كالمشكبلت النفسية اتضطرابفة العكامؿ المساعدة في ظيكر اإلمعر تساعد الدراسة في  -

 .تسميط الضكء عمييا محاكلةك  في دكر الرعاية طفاؿاأل

 

 أىداف الدراسة:4.1 

 طفاؿألالدل  كتئاباإلأعراض ك  القمؽ أعراض كؿ مف إنتشار مدلإلى متعرؼ لالدراسة  ىدفت -

 .المحافظات الشمالية في سنة( 12 إلى 6مف عمر ) يتاـالمقيميف في دكر رعاية األ

المحافظات  في يتاـالمقيميف في دكر رعاية األ طفاؿاأللدل   القمؽ إنتشارمدل إلى رؼ تعال -

 صميالعمر، مكاف السكف اال الجنس،التي تمثمت في  غرافيةك الديم بالمتغيرات كعبلقتو الشمالية

 .، الصؼمنطقة السكفمدينة، قرية، مخيـ(، )
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يتاـ في لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األالقمؽ  أعراض التعرؼ عمى مدل إنتشار -

في عمر الطفؿ عند دخكلو غرافية التي تمثمت ك ديمالغير بالمتغيرات  المحافظات الشمالية كعبلقتو

أك  إخكةعددىـ، ككجكد /لو في دار الرعاية خكةإدار الرعاية، مدة اإلقامة في دار الرعاية، كجكد 

مف كجية نظر  عددىـ، مستكل الدعـ اإلجتماعي لمعائمة األصمية/أخكات في غير دكر الرعاية

فقر، مرض أحد التيتـ، ال، الطبلؽ، اإلنفصاؿ) ، سبب تكاجد الطفؿ في دكر الرعايةالمبحكث

التحصيؿ األكاديمي مف كجية ، ك ل الطفؿ، كجكد أمراض جسدية لديما، غير ذلؾ(يكم الكالديف أك

 .نظر المبحكث

يتاـ في لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األالتعرؼ عمى مدل إنتشار أعراض اإلكتئاب  -

الجنس، العمر، مكاف السكف التي تمثمت في  غرافيةك الديم بالمتغيرات المحافظات الشمالية كعبلقتو

 .الصؼ ،السكفمنطقة االصمي)مدينة، قرية، مخيـ(، 

يتاـ في لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األاإلكتئاب أعراض التعرؼ عمى مدل إنتشار  -

في عمر الطفؿ عند دخكلو غرافية التي تمثمت ك ديمالغير المحافظات الشمالية كعبلقتو بالمتغيرات 

أك  إخكة، ككجكد ددىـع/لو في دار الرعاية إخكة، كجكد اية، مدة اإلقامة في دار الرعايةدار الرع

مف كجية نظر  الدعـ اإلجتماعي لمعائمة األصميةعددىـ، مستكل /أخكات في غير دكر الرعاية

فقر، مرض أحد التيتـ، ال، الطبلؽ، اإلنفصاؿ) ، سبب تكاجد الطفؿ في دكر الرعايةالمبحكث

ديمي مف كجية التحصيؿ األكا، ك ، كجكد أمراض جسدية لدل الطفؿيما، غير ذلؾ(يكم الكالديف أك

 نظر المبحكث.

لدل األطفاؿ المقيميف في دكر اإلكتئاب  أعراضالقمؽ ك أعراض التعرؼ عمى العبلقة  بيف إنتشار  -

 .المحافظات الشمالية يتاـ فيرعاية األ
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 أسئمة  الدراسة:5.1  

مف  يتاـالمقيميف في دكر رعاية األ طفاؿاأللدل  كتئاباإلأعراض ك  القمؽ أعراض إنتشار ما  مدل -

 ؟المحافظات الشمالية طة كالمتأخرة ( في م مرحمتي الطفكلة المتكس)أ سنة(6- 12 عمر )

في  يتاـيميف في دكر رعاية األالمق طفاؿاأللدل  القمؽ أعراض إنتشارىؿ ىناؾ فركؽ في  -

 الجنس، العمر، مكاف السكفالتي تمثمت في غرافية ك الديملممتغيرات  تبعان المحافظات الشمالية 

 ؟الصؼ ،منطقة السكف)مدينة، قرية، مخيـ(،  االصمي

يتاـ في لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األىؿ ىناؾ فركؽ في إنتشار أعراض القمؽ  -

عمر الطفؿ عند دخكلو دار تبعان لممتغيرات غير الديمكغرافية التي تمثمت في المحافظات الشمالية 

أك أخكات  إخكةعددىـ، ككجكد /لو في دار الرعاية إخكةكجكد  الرعاية، مدة اإلقامة في دار الرعاية،

، مف كجية نظر المبحكث الدعـ اإلجتماعي لمعائمة األصميةعددىـ، مستكل /في غير دكر الرعاية

 فقر، مرض أحد الكالديف أكالتيتـ، ال، الطبلؽ، اإلنفصاؿ) سبب تكاجد الطفؿ في دكر الرعاية

التحصيؿ األكاديمي مف كجية نظر  ،سدية لدل الطفؿ، كجكد أمراض جيما، غير ذلؾ(يكم

 ؟المبحكث

يتاـ في لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األاإلكتئاب  أعراض ىؿ ىناؾ فركؽ في إنتشار -

الجنس، العمر، مكاف السكف غرافية التي تمثمت في ك تبعان لممتغيرات الديمالمحافظات الشمالية 

 ؟الصؼ ،طقة السكفمناالصمي)مدينة، قرية، مخيـ(، 

يتاـ في لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األاإلكتئاب  أعراض ىؿ ىناؾ فركؽ في إنتشار -

عمر الطفؿ عند دخكلو دار غرافية التي تمثمت في ك ديمالغير تبعان لممتغيرات المحافظات الشمالية 

أك أخكات  إخكةعددىـ، ككجكد /لو في دار الرعاية إخكة، كجكد اية، مدة اإلقامة في دار الرعايةالرع

، مف كجية نظر المبحكث الدعـ اإلجتماعي لمعائمة األصميةعددىـ، مستكل /في غير دكر الرعاية
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 فقر، مرض أحد الكالديف أكالتيتـ، ال، الطبلؽ، اإلنفصاؿ) سبب تكاجد الطفؿ في دكر الرعاية

اديمي مف كجية نظر ، كجكد أمراض جسدية لدل الطفؿ، التحصيؿ األكيما، غير ذلؾ(يكم

 ؟المبحكث

كر رعاية المقيميف في د طفاؿاأللدل  كتئاباإل أعراضالقمؽ ك أعراض  إنتشارىؿ ىناؾ عبلقة بيف  -

 ؟المحافظات الشماليةفي  يتاـاأل

 

 محددات الدراسة 6.1

ؿ المجاؿ ف نتائج ىذه الدراسة محددة بالفترة الزمنية التي جرت فييا الدراسة كىي تمثإ الحدود الزمانية:

الزماني في فترة جمع المادة العممية كفترة جمع المعمكمات كفترة تفريغ كجدكلة كمعالجة المعمكمات 

 الذم إنتيت فيو الدراسة. 2020 ثانيالكانكف  إلى 2018إحصائيان مف تاريخ كانكف الثاني 

الجنسيف  سنة مف كبل 12إلى  6إقتصرت ىذه الدراسة عمى األطفاؿ مف عمر  الحدود البشرية:

 .المحافظات الشمالية فيالمقيميف في جميع دكر رعاية األيتاـ 

لدل األطفاؿ في دكر اىيمية عمى اعراض القمؽ كاالكتئاب الحدكد المفإقتصرت  الحدود المفاىيمية:

 المحافظات الشمالية.الرعاية في 

مف فمسطيف التاريخية التي  أم األراضي المتبقيةالمحافظات الشمالية كيشار ىنا إلى  الحدود المكانية:

تسمى  ، كالتي كانت قبؿ ذلؾ تحت الحكـ األردني1967احتمت مف قبؿ اإلحتبلؿ اإلسرائيمي عاـ 

 .)الضفة الغربية(
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 مصطمحات الدراسة:7.1  

ك كى ،كعدـ راحة ،كشعكر باليـ كالتيديد ،إنفعاؿ غير سار يرافقو عدـ إستقرار:  Anxityالقلق -

كما  ،الخكؼ مف المجيكؿ كالمستقبؿبكغالبان ما يتعمؽ  ،مبررالغير الخكؼ الدائـ إحساس بالتكتر ك 

 (.1987)عبد الخالؽ،  حقيقيان  ان يتضمف إستجابة مبالغة لمكاقؼ ال تعني خطر 

 القمؽ مقياس عمى طفاؿاأل قبؿ مف عمييا الحصكؿ تـ التي النتائجكفؽ  جرائيان كتعرؼ الباحثة القمؽ إ

تعني بأف الشخص  فكؽ ماف 18 بمغت التي الكمية الدرجة أفإذ  ،(RCMAS) فاؿطلؤل عدؿالمالظاىر 

  .القمؽ أعراض مف يعاني

نفعالية ك إكتئابفعؿ  ىي ردات: كتئاباإل  - خر، بحيث تككف ي مستكل شدتيا مف مكقؼ آلية تختمؼ فا 

 .(2006)الزغكؿ،  خرلأمنخفضة في مكاقؼ كحادة كشديدة في مكاقؼ 

 كتئابحصكؿ عمييا كفؽ مقياس بيرلسكف لئلتـ الكفؽ النتائج التي  جرائيان إ كتئابكتعرؼ الباحثة اإل

 . مف أعراض االكتئابني بأنو يعاني فيذا يعفما فكؽ  17مجمكع عبلماتو  كاففي حاؿ ، طفاؿاألعند 

ؿ كو أنلحقكؽ الطفؿ التي تبنتيا ىيئة األمـ المتحدة بتفاقية الدكلية الطفؿ ضمف اإل ؼيعر الطفل:  -

و أنالخاصة بدكلة ما سف الرشد عمى  القكانيفز سف الثامنة عشرة مف العمر ما لـ تحدد اك لـ يتج فاسنإ

 .(2012بك سكينة كراغب، أ) قؿ مف الثامنة عشرةأ

، سنة  12 -6عمارىـ الزمنية ما بيف أ حك اتتر  في ىذه الدراسة ىـ األشخاص الذيف :صطالحاً إالطفل 

 .(2008)العطية،  المتأخرةالمتكسطة ك رحمة الطفكلة كيمثمكف م مف كبل الجنسيف،

يتـ  ىك الطفؿ الذم :Institutionalized children( الطفل المقيم في دور الرعاية )فمسطينياً  -

يكائية اية اإلماكف الرعأمف  خرآم نكع أ أك يتاـدكر رعاية األ إلىصمية نقمة مف منزؿ عائمتو األ

 .(2000، ةعياإلجتماكزارة الشؤكف فمسطيف، )
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ىك الطفؿ الذم  :حسب ىذه الدراسة اما التعريف اإلجرائي لمطفل المقيم في دور الرعاية فمسطينيا -

تـ تحكيمو مف قبؿ مؤسسات الدكلة أك مف قبؿ عائمتو االصمية الى دكر الرعاية نتيجة ظركؼ أسرية 

  السجف.ا، يميأك كمفقر، مرض أحد الكالديف التيتـ، ال، الطبلؽ، اإلنفصاؿشممت: 

ميف المحرك  طفاؿة اإليكائية طكيمة األمد لؤلمؤسسات تقدـ الرعاي : Orphanagesيتامدور األ -

 دكر رعاية في الضفة الغربية 8حسب الدراسة  ، كقد بمغ عددىاكتحؿ محؿ العائبلت الطبيعية

 .(2000، ةاإلجتماعيكزارة الشؤكف فمسطيف، ) )المحافظات الشمالية(
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 طار النظري والدراسات السابقة:: اإلثانيالالفصل 
 

 يوائية:المؤسسة اإل2.1 
 .يؼ المؤسسات اإليكائيةتعر 1.1.2 
 .في فمسطيف يتاـدكر رعاية األ 2.1.2
 تحكيؿ الطفؿ لممؤسسات اإليكائية. سبابأ  3.1.2
 أسباب تحكيؿ األطفاؿ لممؤسسات اإليكائية الفمسطينية.   4.1.2

 .عمى الطفؿ المحركـ عاطفيان في ظيكر المشاكؿ النفسية المؤثرة العكامؿ5.1.2 
 طفالاألالقمق عند    2.2

 مفيـك القمؽ بشكؿ عاـ 1.2.2
 . طفاؿاألمفيـك القمؽ عند 2.2.2 
 .عند األطفاؿ عراض القمؽأ 3.2.2

 .عند األطفاؿ أسباب القمؽ4.2.2 
 .قمؽالتي تفسر ال النظريات  5.2.2
 :طفالاألعند  كتئاباإل 3.2 

 .كتئاباإل تعريؼ 1.3.2
 .طفاؿاألعند  كتئابأشكاؿ اإل 2.3.2
 .طفاؿاألعند  كتئابأعراض اإل 3.3.2
 .طفاؿاألعند  كتئابأسباب اإل 4.3.2
 .كتئابالنظريات التي تفسر اإل 5.3.2

 كتئابالعالقة بين القمق واإل  4.2
 الدراسات السابقة:5.2 

 الدراسات العربية. 1.5.2
 بية.الدراسات األجن 2.5.2

 .تعقيب عمى الدراسات السابقة 3.5.2 
 طار المفاىيمياإل 6.2
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 :الثانيالفصل 
___________________________________________________  

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
 

 :مقدمة

ثبلثة  إلى طار النظرمأدبيات الدراسة النظرية، حيث تـ تقسيـ اإل ىذا الفصؿتعرض الباحثة في 

عند  كتئاباإليميو الحديث عف  طفاؿاألعند  القمؽ محكريكائية ثـ سسات اإلؤ رئيسية تبدأ بالم حاكرم

لدراسات السابقة العربية تمخيص ا تكضيح العبلقة بيف القمؽ كاإلكتئاب، كفي النيايةب متبكعان ، األطفاؿ

 كاألجنبية كالتعقيب عمييا.

 

 يوائية:المؤسسة اإل1.2 

  :يوائية لألطفالاإل ةف المؤسسيتعر 1.1.2 

لجنسيف المحركميف مف الرعاية الكالدية مف ا طفاؿاألجتماعية متخصصة في رعاية إسسة ىي مؤ 

حككمية كتقدـ ىذه المؤسسة الرعاية  أكمية ىالعجز كقد تككف أ أكالتفكؾ األسرم  أكبسبب التيتـ 

 .(2016، عثماف) فييا طفاؿؤلميمية كالتركيحية كالصحية لكالمينية كالتع ةاإلجتماعياإليكائية ك 

 طفاؿار بتأمينو لؤل: كىي كؿ ما تقكـ الديتاـية األيكائية دكر رعاطمؽ عمى المؤسسات األقد يك 

كالعناية معنكية كتشمؿ: المسكف كالطعاـ كالكساء كالممبس  أكمادية المقيميف مف خدمات سكاء 

 عيش الكريمة كالجك النفسي السميـلكالنفسية ككؿ ما يكفر سبؿ ا ةاإلجتماعيالصحية كالتعميمية ك 

 .(2003)السيمي، 

ساسية لظيكر كما كتشكؿ حاضنة أعمى الحككمات،  تشكؿ عبئان  المؤسسات اإليكائية لؤلطفاؿ تال زال

ىناؾ إختبلؼ كبير في اإلحصائيات العالمية لعدد ات النفسية، ك ضطرابكاإل ةاإلجتماعيالمشاكؿ 
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ا ناؾ مى أف 2009 عاـفي إحصائاتيا ل اليكنسيؼ قد أشارتك  ،ةي دكر الرعايممف يعيشكف ف طفاؿاأل

لنفس إنقاذ الطفؿ مؤسسة  ما إحصائيةأ، في العالـ ؿ دكر الرعايةمميكف طفؿ يعيشكف داخ 2يزيد عف 

عداد األ كبصرؼ النظر عفالعالـ يعيشكف في دكر الرعاية،  مميكف طفؿ في 8حكلي أف قدرت فالعاـ 

سرىـ كيعيشكف في دكر أالمحركميف مف  طفاؿاألرتفاع عدد حقيقية في إ مةمشك إلىيشير  ذلؾ فإف

 .(et al,2011 Engle)  الرعاية

 مف فك كالمحركم ،ف في دكر البديمة عف األسرةقيمك الم طفاؿاأل يـأنب االيكائية المؤسسات أطفاؿ يعرؼ

 .(2014)شريـ،  فييا ايعيشك  أف ضر تالمف مف التي الطبيعية العادية األسرية الحياة

 أف يجبي  ،كحمايتوطفؿ ال ترعرعنمك ك ل الطبيعية كالبيئة المجتمع في األساس الركف ىي العائمة ككفلك 

، لذلؾ ذلؾ أمكف متى الييا إعادتو أك العائمة كنؼ في الطفؿ بقاءإل لىك األ الدرجةفي  الجيكد تنصب

 تكان حاؿ فيلذلؾ  ،قدراتو كامؿ كتعزز كترعاه كتحميو تدعمو بيئة في طفؿ كؿ يتكاجد أف مف الميـ

 كافية رعاية تأميف مف العائمة تتمٌكف لـ حاؿ في، ك أصبلن  مكجكدة غير أك كافية غير الكالدية الرعاية

 حقكؽ حماية عف مسؤكلة الدكلة تككف الطفؿ عف تخمييا حاؿ في أك المبلئـ الدعـ بكجكد حتى لمطفؿ

 لجنة األمـ) بيا معترؼ اتيةخدم كمؤسسات مةمؤى محمية مرجعيات مع مناسبة رعاية كتأميف الطفؿ

 .(2009 الطفؿ، لحقكؽ المتحدة

مؤسسات الحككمية كغير التي تكفرىا ال ةاإلجتماعيبرامج الخدمة المؤسسات اإليكائية مف أىـ تعد ك 

ف عشباع حاجات األطفاؿ كلتعكيضيـ المناسبة إللتكفير الرعاية البديمة تطكرت الحككمية، حيث انيا 

 .تنشئة صالحة لكي يتـ تنشئتيـ ةاإلجتماعيو ك إشباع حاجاتيـ الطبيعية ك يعانكنالذم  فالحرما

 داعمةالبيئة التكفير  مف خبلؿلتعكيض الطفؿ  تشكؿ البديؿ المناسب دكر الرعايةفإف في ىذا السياؽ 

 تأميفمف خبلؿ ، ، باالضافة الى  تكفير الرعاية الشاممة كالسميمةلو دةمسانالك  كالحامية لمطفؿ

كقد  راؼيككف ضحية لمتشرد كالتسكؿ كاإلنح االحتياجات االساسية كاالستقرار النفسي كتمنعو مف أف
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ـ سمككو كتقكٌ  ممان تييئ الظركؼ المناسبة لنمكه نمكان طبيعيان كسي تككف مكاف األمف كاألماف الكحيد لمطفؿ

 .(1977)مطر،  التي قد يحـر منيابرامج التعميـ كالصحة لو ر كتكف

 

 :فمسطين في يتامدور رعاية األ 2.1.2

حتبلؿ أثناء إ متقدمان  ان كانمالفمسطينييف لـ تكف تحتؿ  طفاؿاأللكيات أك إحتياجيات ك  أفمف الكاضح 

لمقياـ بتدخبلت كدراسات مكجية لـ يتـ بذؿ الكثير مف الجيد  أنو حتى الضفة الغربية كقطاع غزة، 

 مع قياـ كزارة الشؤكف، 1994عاـ  الكطنية الفمسطينية قدكـ السمطة رعاية حتىلفي دكر ا طفاؿلؤل

باإللتزاـ  1995في عاـ تعيدت الحككمة الفمسطينية  إذ، طفاؿاألاإلىتماـ ب حيث بدأ ةاإلجتماعي

رعاية عمى كضع خدمات  ان ، مما انعكس ايجاب1989الدكلية لحقكؽ الطفؿ المكقعة عاـ  تفاقيةباإل

محركميف مف ال البديمة لؤلسرة كالتي سعت لتقديـ الرعاية لؤلطفاؿ في دكر الرعاية طفاؿاألكحماية 

 .(2000، ةاإلجتماعي)كزارة الشؤكف  عطؼ كعناية عائبلتيـ

تنص   20كالمادة  3المادة  فإفي دكر الرعاية ف طفاؿاألإلتفاقية حقكؽ الطفؿ  التي تتعمؽ ب ككفقان 

 عمى ما يمي:

 :3المادة 

 أكالعامة  ةاإلجتماعي، سكاء قامت بيا مؤسسات الرعاية طفاؿاألعمؽ بفي جميع اإلجراءات التي تت1. 

ؿ لمصالح الطفؿ ك عتبار األالييئات التشريعية، يكلى اإل أكة السمطات اإلداري أكالمحاكـ  أكالخاصة، 

 .الفضمى

ات تضمف لمطفؿ الحماية كالرعاية البلزمتيف لرفاىو، مراعية حقكؽ ككاجب أفتتعيد الدكؿ األطراؼ ب2. 

تتخذ تحقيقا ليذا الغرض، جميع عنو، ك  يان كننايرىـ مف األفراد المسؤكليف قغ أكصيائو أك  أككالديو 

 .التدابير التشريعية كاإلدارية المبلئمة
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 طفاؿاألحماية  أكتتقيد المؤسسات كاإلدارات كالمرافؽ المسؤكلة عف رعاية  أفتكفؿ الدكؿ األطراؼ 3. 

ات المختصة، كالسيما في مجالي السبلمة كالصحة كفي عدد مكظفييا، بالمعايير  التي كضعتيا السمط

 ككذلؾ مف ناحية كفاءة اإلشراؼ. 

 :20المادة 

عمى  الذم ال يسمح لو، حفاظان  أكدائمة مف بيئتو العائمية  أكلمطفؿ المحرـك بصفة مؤقتة . 1

ف تكفرىما تيخاص ما، كىمساعدةالحماية ك الالفضمى، بالبقاء في تمؾ البيئة، الحؽ في  مصالحو

 .الدكلة

 .ينيا الكطنية، رعاية بديمة لمثؿ ىذا الطفؿناتضمف الدكؿ األطراؼ، كفقا لقك 2. 

 القانكفالكفالة الكاردة في  أك، حضانةتشمؿ ىذه الرعاية في جممة أمكر، ال أفيمكف 3. 

النظر كعند  ؿطفااألعند الضركرة اإلقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية  أك التبني، أكاإلسبلمي، 

ستمرارية في تربية الطفؿ كلخمفية ستصكاب اإلالكاجب إل  عتبارفي الحمكؿ، ينبغي إيبلء اإل

  .(1989، الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة) الطفؿ اإلثنية كالدينية كالثقافية كالمغكية

كزارة الشؤكف كحسب  ،ر الخدمات ليـكتكف طفاؿاألمسطينية التي تعنى بىناؾ العديد مف المؤسسات الف

 1714في دكر الرعاية  الذيف يقيمكف كالمحرميف يتاـاأل طفاؿاأل، فقد بمغ عدد 2000لعاـ  ةاإلجتماعي

مص تق ، كقدمؤسسة 21كائية يد المؤسسات اإلكقد بمغ عد، كالقدس في الضفة الغربية كقطاع غزة طفبلن 

عدد  حيث بمغ األطفاؿ ليؤالء التي تقدميا ىذه المؤسسات الخدمات رغـ بقاء 2018العدد في عاـ 

)كزارة الشؤكف مؤسسات  8سنة  12كحتى  6عمر  مف طفاؿالمؤسسات اإليكائية التي تقدـ اإلقامة لؤل

 .(2018، ةاإلجتماعي ؛ كزاة التنمية2000، ةاإلجتماعي
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، كتؤكد كسمككية كجدانيةينتج مشكبلت نفسية ك قد مد طكيؿ في المؤسسات أل اإليكاء كمف المرجح أف

 معاناة إلى شارتأ عمى األطفاؿ في دكر الرعاية ةاإلجتماعيف جرتيا كزارة الشؤك عمى ذلؾ دراسة أ

 أكثرمف  األعراض النفسية تكان، ك مف مختمؼ المشكبلت السمككية كالنفسية كالبدنيةمنيـ   %47.81

 تكانفي حيف  ،%10.75 كتئابكاإل %11.9بنسبة  مة بالقمؽثمتم عراض التي اشير الييااأل

 .(2000، ةاإلجتماعي)كزارة الشؤكف  مثؿ السرقة كالكذب قؿ تكراران األعراض السمككية ىي األ

 

 :ممؤسسات اإليوائيةل تحويل الطفل أسباب  3.1.2

 عدـ ألف باألمف يشعر حتى كالنفسية الجسميةاألكلية  لحاجاتو إشباعان  يتطمب كالدتو منذ الفرداف 

 الكالديف كجكد ظؿ في إال اإلشباع ىذا يكتمؿ كال كاإلكتئاب، القمؽ مشاعر في سببان  يككف إشباعو

 هى الىفسية الحاجات شباعحيث أف إ ،لمطفؿ النفسية الحاجات إشباع في األساسي الدكر ليما الذيف

 التي فهي ،واإلجتماعية والىفسية الفسيىلىجية الىاحية مه الفرد لدي التىازن ألحداث الرئيس المدخل

كما أف مستكل الرعاية الكالدية التي يتمقاىا الطفؿ  كيحصؿ  .اآلخريه ومع وفسه مع فقللتىا الفرد تقىد

مف خبلؿ ابتو كتعاممو مع المجتمع كالبيئة تعكس طريقة إستج وعمييا مف كالديو كطريقة تعامميـ مع

بات اإلضطراالمشكبلت ك تككيف رد فعؿ لديو نتيجو ما اكتسبو مف كالديو، كبالتالي قد تختمؼ طبيعة 

أك غياب األب أك غياب األـ، فمكؿ طرؼ أثره المختمؼ  كالسمككية لدل الطفؿ نتيجة فقدافالنفسية 

 (.2013عساكرية،  ؛2013 ،)األسطؿ عف اآلخر

  كالتالي: دكر الرعايةتحكيؿ الطفؿ إلى ل متؤد التي الرئيسية األسباب أبرزتعكد ك 

االمر الذم  الطفكلة مف لىك األ المرحمة في اصةخ ك، يمايكم أك الكالديف أحد كفاة مأ : الوفاة -

لمرعاية في كنؼ األسرة  يؤدم الى ارساؿ الطفؿ الى المؤسسات االيكائية في حاؿ عدـ تكفر بديؿ
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جكدة، )المؤسسة االيكائية إلى إرسالو في حاؿ تـقد يؤثر عمى الطفؿ نفسيا كاجتماعيا  االصمية، مما

 .( 2012الحيالي، ؛ 2016

 الجك عمى الحفاظ في عائبلت ال تنجحال مف الكثير ىناؾ( نفصالاإل  أو الطالق (ألسريا التفكك -

 أسرة في كجكده مف الطفؿ حرماف عميو يترتب مما نفصاؿاإل أك بالطبلؽ األمر ينتيي ك سرماأل

يعتبر خبرة  نفصاؿاإل أك ككف الطبلؽ العائمي فاالكي تفكؾ بسبب كالديو، جانب إلى يوأك ت طبيعية

 عمى سمبيان  يؤثر مماتكتره كقمقو،  إلىلي تقكد اتغيرات جكىرية في حياتو كبالت إلىة لمطفؿ تؤدم صادم

و السبب في أنحيث يعتبر  لوالقمؽ الدائـ  إلى ضافةباإل السكية الطفؿ شخصيةكعمى  العاطفي الثبات

الطفؿ الى المؤسسات  تحكيؿب ينتيي األمر قد بالتالي ،الكالديف المنزؿ أحدمغادرة  أككالديو  إنفصاؿ

 ( The Mental Health foundation,1997 ; 2015نعيمة،  ) اإليكائية

 ،ىتماـ بوعدـ اإل أك طفميما كراىية نحك يمايمك أك الكالديف أحد تجاهإ ىك  :والرفض اإلىمال -

 أك إلحاؽ األذل البدنيمما يزيد مف خطر  ليـ، بالنسبة مفضؿكغير  ثقيؿ حمؿ وأن عمى ليوإ ينظرك 

 .(2016خمكيف،) الى المؤسسات اإليكائية إرسالو يتـبالتالي  لطفؿالنفسي با أكالعقمي 

 السميمة الرعاية تقديـعمى  يماأك كمي الكالديف أحد قدرة عدـ ىك : لموالدين والعقمي الجسمي العجز -

 عاقةإ كأ جسدم أك نفسي مرض نتيحة حتياجات الضركرية كرعايتوكتكفير اإل، بالطفؿ ىتماـكاإل

  شتيتح، ؛2016ىكيكة،) كبالتالي يككف مصير الطفؿ ىك العيش داخؿ المؤسسات اإليكائية

Doku,2012 ; 2016).

 مأكؿ مف األبناء متطمبات تكفير فع األباء عجز في حاؿ : البطالة( أو)الفقر  يتصادقاإل العجز -

 المالية قدراتيـ مع ألبنائيـ المناسبة الكريمة المعيشة ظركؼ تكفير عمى ةقدر ال كعدـ لباس، أك

 في بديمةال اإليكاء بمؤسسة بالتالي ينتيي المطاؼ باالستعانة ،المحدكدة أك عدـ كجكد معيؿ في األسرة

 .(2014عمي،  ؛2016 ,شتيتح) تعميميـك  األطفاؿ تربية
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ية ميمة حيث شرؼ العائمة قضية ثقاففي البمداف العربية كمنيا فمسطيف،  : الشرعية غير العالقات -

 الشارع في الطفؿ إلقاء زكاج مف خبلؿ بدكف المرأة حمؿما يتـ التخمص مف عار  عادةجدان لؤلسرة، 

 عمى الخطكرة بالغة أضرار إلى يؤدم الحرماف فيذا ،ةاإلجتماعي المؤسسات لحدأل عنو بالتنازؿ أك

 . ( 2016كة،ىكي ؛2016)خمكيف، باالنتماء كاليكية كاألمف النفسي كتفقده احساسو شخصيتو

 

 أسباب تحويل األطفال لممؤسسات اإليوائية الفمسطينية: 4.1.2

كالطفكلة كاجب كطني  ةمكم( بأف رعاية األ29ساسي الكطني الفمسطيني في المادة )حسب القانكف األ

لعاـ  (7)نكف الطفؿ الفمسطيني رقـ اق أفالحؽ في الحماية كالرعاية الشاممة، باإلضافة إلى  طفاؿكلؤل

 أكية الطبيعية بصفة دائمة ملمطفؿ المحركـ مف بيئتو العائ وأنعمى ( 32المادة ) حيث تنص ،2004

أك مف سرة الحاضنة )البديمة( التي تتكلى كفالتو كرعايتو، مؤقتة الحؽ في الرعاية البديمة مف خبلؿ: األ

 سرة الحاضنةألالخاصة اذا لـ تتكفر ا أكمؤسسات الرعاية اإلجتماعية العامة تحكيمو إلى خبلؿ 

 (.2004نكف الطفؿ الفمسطيني، قا2011;  )حسينات كآخركف،

إف ثمثي األطفاؿ المتكاجديف في دكر الرعاية اإليكائية يتـ تحكيميـ إما مف خبلؿ عائبلتيـ أك بكاسطة 

إدارات كزارة الشؤكف اإلجتماعية في كؿ المحافظات، بعد أف يتـ بذؿ الجيكد المكثفة بإثبات عدـ نجاح 

سرىـ في تمبية إحتياجات الطفؿ في بيئتو المنزلية، حيث يتـ التحكيؿ مف قبؿ الكزارة مع مشاركة أ

 (.2000)كزارة الشؤكف اإلجتماعية،  فطراؼ آخريأ

اإلعاقة أك ، العجز ،اإلنفصاؿ ،الطبلؽ ،فمسطينيا إلى التيتـ تصنؼ أسباب اإليكاء في بيكت اإليكاء

عنؼ الجسدم أك العاطفي أك ال ،العنؼ اإلسرم ،السجف ،يماكميلمرض النفسي ألحد الكالديف أك ا

كرغـ المحاكالت  .قمة المكارد أك الظركؼ اإلقتصادية السيئة كالفقر كالبطالة ،االىماؿالجنسي، 

بحاجة لممزيد مف التحسينات كالسياسات التي تقع عمى عاتؽ  ااإل أني اإليكاءالمبذكلة لتحسيف بيكت 
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بالتالي ، (2018ة التنمية اإلجتماعية، ر كزا ؛2000)كزارة الشؤكف اإلجتماعية، اعيةكزارة الشؤكف اإلجتم

كتطكره،  الطفؿ لنمك محكرية فترة الطفكلةفإف كؿ تمؾ االسباب كالظركؼ تنعكس عمى الطفؿ، ككف  

تؤثر عميو بشكؿ محتمؿ كتعرضو لمشكبلت كالقمؽ كالتكتر كالشعكر بالكحدة كتدني تقدير الذات 

كالعاطفية كالسمككية، حيث تؤثر سمبان عمى جميع  النفسية مشكبلتال مف كغيرىاكالحزف  ،ئابكاإلكت

التخصص  ، بالتالي تقكد جيات(العاطفيك  كاإلجتماعي السمككيجسدم ك كال عقميال )جكانب تنمية الطفؿ

لعاطفي سكاء يكائية  لتنمية امكانياتو في ظؿ  اإلىماؿ النفسي كالمعنكم كالتحكيمو الى المؤسسات اإل

 ;Stevens et al, 2011; ONG et al, 2015) داخؿ األسرة األصميةداخؿ  دكر الرعاية أك 

Maclean ,2003)  

 

 : في ظيور المشاكل النفسية م عاطفياو المحر  عمى الطفل  المؤثرة العوامل5.1.2 

 طكر يا فيفي الطفؿ يككف التي تمؾىي  الفرد، حياة في حساسية كثراأل الفترة أف : الزمني العمر -

 مف مرحمة أم في لمطفؿ كالعقمي المغكم التأخير يحدث قد فمثبلن  ثابتة كجدانية نفعاليةإ عبلقات بناء

 لىك األ القميمة الشيكر ففي العمر، مراحؿ ختبلؼإب يختمؼ الناشئ القصكر طبيعة أف رغـ النمك مراحؿ

صدا المناغاة كنقص النمك تأخر مبلحظة يمكف الحياة مف  طفاؿلؤل التجارب كضعؼ األصكات ركا 

 النمك تأخر كاف الحرماف حدكث عند لمطفؿ الزمني العمر تقدـ كممالذلؾ  ،سرىـأمف  المحركميف

 .(2016)خمكيف،  بكثير أقؿ ذلؾ بعد الحادث

تعتبر االناث اكثر حساسية كتأثرا بقدر أكبر مف الذككر في ظيكر القمؽ كاالكتئاب،    ل:الطف جنس -

 عف تختمؼ األنثى طبيعة ألف كذلؾ الذككر مف سمة بكصفو قمقان  أكثراإلناث  أف لسبب إلى كيعزل ا

ة التي تفرض عمييا التصرؼ كالمحافظة عمى صكرة عكد السبب إلى التنشئة اإلجتماعيكي الذكر، طبيعة

 ابباإلكتئ اإلناث شعكركما أف  ،كمركنة معينة عمى عكس صكرة الذكر التي تتسـ بأنو أكثر حرية
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كقد يرجع الى طبيعة التككيف النفسي لؤلنثى، ككنيا أكثر حساسية كتمجأ الى التفكير  الذككر  مف أكثر

كما كترتفع أيضا أعراض اإلكتئاب كالقمؽ مع إنخفاض جكدة الحياة كبالتحديد العاطفي كالتأممي، 

 .(Johansson et al, 2013 ؛  2000أبك زيد، ) الجانب الصحي

 لخبرات ستجاباتيـإ يجعؿ ارةس غير سابقة خبرةل  تعرض األطفاؿ أف :السابقة نفصالاإل خبرات  -

 أسكأ أك أفضؿ نحك عمى كثيران  تتأثر نفصاؿاإل لخبرات الطفؿ استجاباتف ،حدة أكثر البلحقة نفصاؿاإل

 .(2009سماعيؿ، )إ في حياتو السابقة نفصاؿاإل خبرات طبيعةحسب 

بيف  باألـ التعمؽ عف الناتج العاطفي الحرماف ف آثارإ : والطفل األم بين السابقة العالقة نوعية -

 أفطكاء، كما ناإل بالسعادة، الشعكر عدـ الصمت، بالقمؽ، بالشعكر الفترة ىذه مثؿ فيتتشيكر   6-9

 نمك مرحمة فيي ،خطكرة أكثريا أنسنكات تتميز ب 5-3ثار الحرماف في الطفكلة المبكرة ما بيف آ

ن  تنسى ال نفصاؿلئل الصادمة الخبرة إفبالتالي ف ،الشخصية كتتميز بظيكر  .كعيالبل في تكبت ماكا 

 العدكاف نحك يتجوقد ك  القمؽ،ك  اإلكتئاب،ك  الحزف،ب الطفؿ كشعكر ،السف ىذا في سمككية مشكبلت

 .(2015)نعيمة،  لآلخريف كاإلساءة

بسطحية عبلقة الطفؿ مع  تتسـفكالمتأخرة  الكسطى الطفكلة مرحمة في العاطفي ثار الحرمافآما أ 

باإلضافة إلى ، اآلخريفب ىتماموإ ختفاء مشاعر الطفؿ الحقيقية كعدـ قدرتو عمى  إظيارا  ك  اآلخريف

 زيادة ظيكرتقديـ المساعدة لو ك  كؿاكالشعكر بالغضب لكؿ شخص يح اآلخريفتجنب كالبعد عف ال

)نعيمة،  السرقة كالكذب ممارسة لىباإلضافة إ مبكر، كقت في الجنسية رافاتنحكاإل العدكاني السمكؾ

2015). 

، فيككف ىاستمرار إ مدة بزيادة نفصاؿاإل عمى المترتبة النفسية صدمةال تزداد :نفصالاإل  مدة طول -

 لمدة فصمكانإ بالذيف مقارنةطكيمة دة م فصمكا عف كالدييـنإالذيف  طفاؿاأل لدل أكثر كاألثر ضطراباإل

 .(2016،فخمكي) أقؿ
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 :طفالاألد القمق عن  2.2

 :مفيوم القمق بشكل عام 1.2.2

بعدـ اإلرتياح كاليـ المتعمؽ بالمستقبؿ،  حالة نفسية تظير عمى شكؿ تكتر كالشعكريعرؼ القمؽ بأنو 

ككجكد خطر ييدده، كقد يككف الخطر مكجكدان فعبلن أك متخيبلن ال كجكد لو في الكاقع، تصاحبو 

 (.2007،لكجية مختمفة )ممحـات فيسيك إضطراب

عكر باليـ كالتيديد كعدـ عبد الخالؽ القمؽ عمى أنو إنفعاؿ غير سار يرافقو عدـ إستقرار كش كيعرؼ

حساس بالتكتر كالخكؼ الدائـ راحة ك  الخكؼ مف المجيكؿ كالمستقبؿ كما بمبرر كغالبان ما يتعمؽ الغير ا 

 .(1987)عبد الخالؽ،  حقيقيا ان يتضمف إستجابة مبالغة لمكاقؼ ال تعني خطر 

يصاحبو إحساسات  ،يرافقو خكؼ كتكتر ،غامض ،ما عكاشة فيعرؼ القمؽ بأنو شعكر غير سارأ

بالتحديد زيادة نشاط الجياز العصبي الئلارادم، كيأتي عمى شكؿ نكبات متكررة )حجازم، ك جسمية 

2013). 

التجنب أك  نمط استجابة الفرد التمقائية لممثيرات التي تؤدم إلى ردة فعؿبأنو  Wolpe  كيعرفو كيمبي

 .( 2008تخضع لمنظاـ العصبي )العطية، ك اليرب، كتككف االستجابة لممثيرات مشركطة

عمى أنو   Anxiety State، كيشير القمؽ بكصفو حالة سمة أكئلشارة إلى القمؽ بكصفو حالة ال بد لك 

ديد مف شيء دكف خبرة إنفعالية غير سارة يعاني الفرد منيا عند شعكره بالخكؼ أك التيحالة داخمية أك 

تزكؿ  طارئة كقتية إستطاعتو تحديده بشكؿ كاضح، أم حالة انفعالية يشعر بيا الفرد كتككف حالة مؤقتة 

كزيادة  ،كتصاحب ىذه الحالة في الغالب بعض التغيرات الفسيكلكجية ،المسبب لمقمؽ أك بزكاؿ السبب

رتفاع في ضغط الدـ ،عدد ضربات القمب كعدـ القدرة عمى  ،دة معدؿ التنفسكزيا ،كفقداف الشيية ،كا 

 باإلضافة إلى عدـ القدرة عمى التفكير كالتنظيـ، ،كالتكتر العضمي ،كاإلحساس بالتعب ،النكـ العميؽ
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نشاط الجياز العصبي  ، حيث يزدادأم أف الشخص يعي ما يحصؿ لو مدركة شعكرياالحالة كتككف 

  .(2012 شييد،2011; )الشبؤكف،  ر تمؾ العبلماتتظيالذاتي، بالتالي 

لشخص بشكؿ ثابت نسبيا، يدفعو ذلؾ اإستعداد  فتشير إلى قابمية أك Anxiety Traitما سمة القمؽ أ

فرد مف خبرات سابقة كفقا لما اكتسبو كؿ  لئلستجابة لممكاقؼ المدركة عمى أنيا مكاقؼ خطيرة كميددة

كامف لمقمؽ حيث  د سمككيتدؿ عمى  استعداك كتككف مف سمات الشخصية المزاجية،  ،في طفكلتو

 (.2007 القمش كالمعايطة،) الطفكلة كتبقى قائمة طيمة فترة الحياة منذ تكتسب ىذه السمة

ككغيره مف العمميات  ،فالقمؽ مظير لمعمميات اإلنفعالية المتداخمة التي تحدث خبلؿ اإلحباط كالصراع

 ،كالشعكر بالعجز ،كالفزع ،خكؼالباإلنفعالية لو جانب شعكرم كآخر غير شعكرم، يتمثؿ الشعكرم 

  البلشعكرم عمى كمشاعر التيديد كغيرىا، إلى جانب ىذه المشاعر يشتمؿ القمؽ ،كاإلحساس بالذنب

كف إدراكو د قمؽعمميات معقدة متداخمة يعمؿ الكثير منيا دكف كعي الفرد بيا، فيعاني الفرد مف ال

 (.2001، مكسى) ليذا القمؽ ىي مصدرمعكامؿ التي ل

االكؿ كىك القمؽ المكضكعي كىك أقرب الى : قمؽ حسب تصنيؼ عمـ النفس المرضي نكعافكال

لديو، اما النكع الثاني مف القمؽ ىك القمؽ  ان الخكؼ، ككف المريض يعرؼ مصدر خكفو كيككف كاضح

المرضي أك العصابي حيث ال يدرؾ المريض مصدر قمقو، كلكنو يشعر بحالة مف الخكؼ كالتيديد 

 .(2001)مكسى،  المحدد الغامض غير

 

 مفيوم القمق عند األطفال: 2.2.2

 ان مبرر  ان قد يككف قمقف ماط متعددة مف القمؽ في المراحؿ العمرية المختمفة،أنمف  طفاؿاألغالبية  يعاني

 ،غير مبرر يككف أك لمطفؿ، مف عناصر المراحؿ التطكرية ان عنصر  ، أك يككفنتيجة لحادث طبيعي
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           القمؽ المرضيكىذا ما يعرؼ ب عراضياشكاليا كأسبابيا كأتتبايف في أ سباب كامنةعف أ يعبر

 .(;Turner,2012 2006،) الزغكؿ

أك عدـ  ،أك فقداف الحب الكالدم ،ى شكؿ خكؼ مف االذل الجسدممكيظير القمؽ عمى األطفاؿ ع

كيزداد  ،خيالية كرمقدرتيـ عمى التكيؼ مع األحداث، ففي الطفكلة المبكرة يككف مصدر القمؽ مف أ

 ان ، كقد يككف مصدر القمؽ لمطفؿ إما كاقعيالقمؽ عند األطفاؿ مف سف الثانية كحتى السادسة مف العمر

خكفيـ مف اإلنفصاؿ عف ذكييـ سكاء يككف في عند األطفاؿ غالبا كعمكما فإف منشأ القمؽ ، ان أك خيالي

 .(; Cristea et al,2015 2008)شيفر كميمماف، األـ أك األب أم قمؽ اإلنفصاؿ

 ال قد ،األجؿ طكيمة، كقد تنتج عنيا آثار سمبية القمؽلفرد قد تؤدم الى مف األ الميددة الظركؼ أف

، ، كالصدماتالكفاة أك ،كاعوأنب الحرمافك  ،بانكاعيا كاإلعتداءات بسيكلة طفاؿاأل منيا يتعافى

األكضاع  ىذه أف .طفاؿاأل لدل مفالمز  القمؽ تسبب أف يمكف  ، التيةاإلجتماعيكالمشاكؿ الصحية ك 

في حدكث تغيرات في نشاط الدماغ ك تسبب ضغطان نفسيان لمطفؿ كفي حاؿ استمرت لفترة طكيمة يمكف 

 التعمـ عمى الطفؿ قدرةالضغط النفسي الزائد عمى  يؤثر عمى بنية الدماغ، كذلؾ كقد تؤثركفائتو، 

ف قدرة الطفؿ عمى أداء كظائفو الحياتية كما ىك م كيخؿكما ، الفاعمة كالحياة االجتماعية كالمشاركة

)Silverman & ;  The National Scientific Council on the Developing Child,2010متكقع منو

Field ,2011). 
، كتظير ىذه الشدة أك ظرؼ ضاغط ضيؽ أكشدة  عند األطفاؿ حصكؿ القمؽ ظيكر عادة ما يسبؽ

 حيث يمكف، كثيقان  ان رتباطبخبرة الشخص إؼ تككف أحيانا مرتبطة كىذه الظرك  منبو لمقمؽ،يا النكأك 

 القمؽ قد يككف سببأك  ،حرمافصابو مف أ كفحص مادة ساعة الكال منذ الطفؿ خبرات إلىالرجكع 

  الحرمافك ،جتماعية عاشيا الطفؿإ أك ،يةإنفعال كجدانيةككف ألسباب يابتعاد مقدمي الرعاية عنو أك 

 أكالطفؿ مف ىزات نفسية ض لو نتاج لما تعرٌ الذم يرل بأف القمؽ ىك فركيد  كالفقر كما عبر عنو 
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 فمجد مف يقدـ لو األلـ يأك انو  ،رؤيتو لحادث مؤلـ أكىما أحد أكردكد فعؿ عكسية كمكت الكالديف 

المبكر  نفصاؿاإلفيظير القمؽ نتيجة  ،التو النفسية المنكسرةعاطفة كالدؼء كالتعكيض عف حكالحب كال

الخميدم ) لمقمؽ مستمران  يشكؿ مصدران  الذم حب الكالديف فقدافالخكؼ مف  إلى ضافة، باإلالكالديفعف 

فسيـ أن ف عمىالقمقي طفاؿاأل يككف مفيكـكنتيجة لذلؾ  .( 2008،ميممافك شيفر  ؛1997ككىبي،

ات مف ناإلمتحفي ا جازان نقؿ إأقد يككنكف ك  ،اإلعتماد عمى البالغييف إلى كيميمكف غالبان ضعيفان نسبيان 

أك قد يمنع الطفؿ مف  داء العمؿ بكفاءة، ككف القمؽ يتدخؿ في قدرتيـ عمى أ ،اآلخريفالطبلب 

 .(1999، فاممير كم)شفيلحؿ المشكبلت أك اإلنجاز في حياتو بشكؿ عاـ بدائؿالتفكير في 

 

  ستجابة الجسم الفسيولوجية لمقمق:إ

مكاجية أك اليركب أك التجمد  كردة لمف خبلؿ ا كالقمؽلعكامؿ الخطر كالتكتر  يمجأ الجسـ لبلستجابة

 ء ت مف الغدد التي تؤثر عمى األعضامكاقؼ، حيث يتـ افراز العديد مف اليركمكناليذه الفعؿ 

في حاالت الخطر التي  بينفريف( اليرمكف الرئيسباإلكالجسـ، كيعتبر ىرمكف االدرناليف )كيعرؼ ايضا 

، مما يجعؿ الشخص يتنفس بسرعة أكبػر، في الشرارييفضخ الدـ د زداتفرزه الغدة الكظرية، حيث ي

باالكسجيف لضماف عمؿ العضبلت كالجسـ بفاعمية إما بالقتاؿ  غنيليضمف الجسـ تكفير دـ 

ىذه المكاقؼ  كالمكاجية أك اليركب، كما يحفز االدرناليف الحكاس لبلستجابة بشكؿ اسرع كبالتالي فاف

سكء  كالمشكبلت النفسية ككف استمرارىا يؤدم الى  نيا تؤدم إلى االضطرابإىا فؤ طاؿ بقا االطارئة إذ

 إلى حدكث أضرار بالغة بالجسـ ترة طكيمة مما يؤدملف فسيكلكجيةالتغيرات كاستمرار الالتكيؼ 

 .(2013)مكنزم،  األعراض السايككسكماتيةك

البلرادم بنكعيو السمبثاكم ك  بالتالي فاف ردة الفعؿ الفطرية تتمثؿ في زيادة نشاط الجياز العصبي

بالتالي يتحرؾ السكر في الدـ كيظير  ،الباراسمبثاكم، فتزيد نسبة االدرناليف كالنكادرناليف في الدـ
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شحكب في الجمد كزيادة التعرؽ كجفاؼ الحمؽ كقد يحدث رجفة في االطراؼ نتيجة لنقص األكسجيف 

 فييا كزيادة حامض البلكتيؾ.

كزيػادة افػراز ىرمػكف  كر ميما في زيادة القمؽ حيث اف  فرط نشػاط الغػدة الدرقيػة كتمعب الغدة الدرقية د

سػػػػبؽ  هز حيػػػػث اف جميػػػػع المصػػػػابيف بزيػػػػادة افػػػػرا زداد انفعاالتػػػػو،فيػػػػزداد تػػػػكتر االنسػػػػاف كتػػػػ الثيرككسػػػػيف،

فيػؤدم نفسية قكية، مما يجعؿ الجياز العصبي ليـ في حالة يقظة دائمػة  كتعرضكا الزمات كضفكطات

اليقظػػػة فػػػي كقػػػت اليػػػدكء كالراحػػػػة، أم أف  درجػػػة عاليػػػة مػػػفقمػػػؽ الػػػدائـ كالعصػػػبية كقمػػػة النػػػـك ك الػػػى ال

عػػػراض ال تقػػػؿ مػػػع اسػػػتمرار التعػػػرض لبلجيػػػاد، كبالتػػػالي تحػػػدث صػػػعكبة التكيػػػؼ لػػػدل االشػػػخاص األ

سػػػػبب لمشػػػػخص التعػػػػب كاالرىػػػػاؽ المسػػػػتمر، ف القصػػػػكر فػػػػي الغػػػػدة الدرقيػػػػة تي كعمػػػػى العكػػػػس فػػػػإ القمقػػػػيف

 (. 2018الحريرم كالحارثي،  ؛2012  )جبر،كالشعكر بانعداـ الطاقة، كاإلكتئاب أك اليأس  كاالحباط،

 

 :عند األطفال عراض القمقأ 3.2.2

 :عراضك الصكرة الرئيسية لمقمؽ في عدة أكتبد

 كتشتت  ،رجفة ك رعشةستقرار، الحركة كعدـ اإل كتتمثؿ في زيادةجسمية فسيكلكجية  عراضأ

، كسرعة ضربات كتصبب العرؽ الدـ، فاالحمؽ، كسرعة جريكجفاؼ  طراؼ،بركدة األك ، اإلنتباه

ضطرابالقمب، ك  كيصحك خائفا بسبب  الطفؿ د يناـق أك الصعكبة في بدء النكـك ات في النكـا 

الطعاـ كمشاكؿ اليضـ ات في إضطراب أك الشيية فقداف، كالصداع، ك نكبات ذعر ليمي أكككابيس 

ضطراب، ك كؿرفض األ أككآالـ المعدة  ؛ 2007ممحـ، ) ، كاإلسياؿؿ كالخدرافكالتنم ات التنفسا 

 .(1999 ، فاممير كمشيف

 :تتمثؿ في إضطرابات سمككية نككصية كمص األصبع أك قضـ األظافر كالتبكؿ  أعراض سمككية

 .اآلخريفالئلرادم كالحركة الزائدة كاليركب كالسمككات التكرارية القيرية كالعزلة عف 



 

26 

 :كصعكبة التركيز كالفيـ  ،كالشعكر بعدـ الكاقعية ،كالتفكير السمبي ،كش اإلدراؾكتش أعراض معرفية

 باإلضافة إلى المفاىيـ المحرفة المعرفية كالخكؼ مف األذل الجسمي ،كاليقظة الزائدة ،اإلنتباهك 

نخفاض اإلنجاز كقمة اإلبداع كالنسياف كالسرحاف كاإلستدالالت غير المنطقية  كاليكاجس كالمكت كا 

 معتقدات البلعقبلنية.كال

 :اآلخريفيدا كاالبتعاد عف كالرغبة في البقاء كح ،االجتماعية تتمثؿ في العزلة أعراض إجتماعية،  

 (.2008؛ العطية، 2007)ممحـ،  كفقداف الصداقات كنقص التفاعؿ اإلجتماعي كقمة المجامبلت

  الضغط االضافة الى ب ،ةمباشر كجكد عكامؿ  دكف الخكؼ الشديدب الشعكرأعراض نفسية: تظير في

ذل كالمصائب، كعدـ القدرة ، كتكقع األمشعكر بالعجز كالعزلةل ان ير ىذا الشعكر مرافقكيظ ،الشدة أك

ؼ مف مكاقؼ م مكقمكاجية أ ينة كالرغبة في اليرب عندأن، كعدـ الثقة كالطماإلنتباهعمى تركيز 

نفسية  ان كما يكاجو الشخص اعراض رتياح.إلؾ كالحيطة الزائدة كالشؾ كعدـ ارتباالحياة، كالتشاـؤ كاإل

 ،كالصراخ كالبكاء ،نزعاجكالخكؼ كالرعب كاليمع كاإل ،انفعالية تتمثؿ في الحساسية المفرطة

 كاأللـ الداخمي. ،كالعصبية كالغـ كالتكتر كالفزع

عصاب، فالصكت الضعيؼ يزعجو كالحركة البسيطة تكتر األالشعكر ب إلىالقمؽ  االنساف يميؿكما 

 أف باالضافة الى التشاؤـ كسكء الظف. يميؿ إلى فسيراما يظير حكلو ت فسيرتكذلؾ يميؿ الى  تثيره،

نظرة الذات الدكنية كانخفاض تقدير  يضاكأ ،كالمكت الحرمافبالعادة تككف مرتبطة ب  أفكار الشخص

 .(2003زيد، أبك) لدل الشخص القمؽنظرة سمبية كجكد كلـك الذات ك  ،كقمة الرضا عف النفس ،الذات
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 :عند األطفال سباب القمقأ4.2.2 

  سباب وعوامل عديدة:نتيجة أل طفالاألالقمق لدى ينشأ 

حيث يكلد ىذا الشعكر لدل الطفؿ مشاعر الخكؼ كالتكتر كتدني مفيـك : فااألمالشعكر ب فقداف1. 

بعدة متغيرات  ألمفاكالدكنية، كيرتبط الشعكر ب اآلخريفإلعتماد عمى الذات كيطكر لدييـ مشاعر ا

 تشمؿ ما يمي: 

 المبكر عنيـ.  نفصاؿاإل أكيما كمي أكالكالديف  أحد فقداف -

 ليـ قمؽمل تشكؿ مصدران بالتالي فيي  عمى األطفاؿ باء تكقعات عاليةنتيجة فرض اآل المثالية/الكماؿ -

 بسبب عدـ قياميـ بالعمؿ المطمكب منيـ بشكؿ كامؿ.

 ستخدامو.إ أكالتيديد بالعقاب  أك اآلخريفكالتجاىؿ مف قبؿ  ىماؿاإل -

 .يشعركف بعدـ القيمة كالدكنية كالقمؽالمكجو لمطفؿ مف الراشديف يجعميـ  النقد -

المدرسة،  كأك مقدمي الرعاية كال سيما مف قبؿ الكالديف في معاممة الطفؿ  ـ الثبات كالتقاربعد -

 بالتالي يعيش الطفؿ حالة مف التشكيش كالقمؽ. 

ثر بشكؿ خاصة الشديدة منيا كالتي قد تؤ فؿ اث المجيدة في حياة الطحدرة الضغكط ككثرة األكث2. 

 كبير عمى صحة الطفؿ النفسية كتطكرىا كتتمثؿ في:

لدل الطفؿ مشاعر الخكؼ كالشعكر  مما يكلد الفشؿ المتكرر كىذا ينتج عف :حباط المستمراإل -

  .اإلجتماعيك  كاديمي مى مجاؿ األداء األسمبا ع تنعكس كالتي اآلخريفعتمادية عمى بالنقص كاإل

كرىـ بعدـ شع أكفعاؿ خاطئة نتجة قياميـ بأ طفاؿاألحيث تنتج مشاعر الذنب لدل  الشعكر بالذنب: -

نتيجة احساسيـ  يضا الشعكر بالذنبتكقع منيـ القياـ بيا، كقد ينتج أعماؿ المقدرتيـ عمى القياـ باأل

يستحؽ ك مكت أحد الكالديف، كأنو معاقب ك فصاؿ أنت األسرية أك إف عف المشكبللك بأنيـ المسؤك 

 عف أسرتو األصمية. العيش بعيدان 
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ناىيؾ عف العكامؿ البيئية كاالجتماعية المتمثمة ببيئة الطفؿ المدرسية كالصراعات ما بيف الطبلب أك 

ضافة الى ظركؼ اخرل المعمميف، باالضافة الى بيئة الفقر كعدـ تكفر االحتياجات االساسية لو، باال

بك أ؛ 1996 حقي،) غيرىا مف الظركؼما ينتج عنو تمييز في المعاممة ك تؤثر كالمرض أك االعاقة م

 (  Kazdin Lahey  & 1985,؛2012سكينة كراغب، 

ف عصابية لمطفؿ حيث أكد فركيد عمى أسمات الشخصية كبالتحديد تطكر سمات الشخصية ال3.

 أىمية ليما ،الطفؿ فييا ينمك التي لمبيئة الكمي الثقافي كالسياؽ لؤلنماط العاطفية الفعؿ كردكد السمكؾ

مف خبلؿ  الطفكلة مرحمة في العصبية الصفات عمى أيضا ينطبؽ كىذا الشخصية نمط تحديد في كبيرة

كاحتمالية تككيف  يف االعتبار النمك التطكرم لمطفؿف يتـ االخذ بعأ، بالتالي يجب ظيكر المخاكؼ

 ، حيث يمر االنساف بمراحؿ مختمفة مف التطكر خبلؿ مرحمة الطفكلة المبكرةعصابيةالشخصية ال

ستجابة لمقمؽ طفاؿ عمى اإلبالتالي تتطكر قدرات األ ،كغيرىا( )االجتماعية كالمعرفية كالنفسية كالجسمية

ميؿ ناؾ فركؽ فردية ثابتة في الىف ، حيث أليات الدفاع المختمفةخبلؿ آ اقؼ مفثيره المك الذم ت

عالية كفسيكلكجية سريعة ف لدييـ استثارة انفميددة، حيث االشخاص القمقك  نيا إلدراؾ المكاقؼ عمى أ

المبالغة في الشعكر كذلؾ فإف  اآلخريفف بقية األفراد نفعاال كحساسية تجاه المكاقؼ عر إكثكيككنكا أ

Shakya  2012;جبر،) يـيزيد مف شدة قمق عند الكالديف كمقدمي الرعاية لؤلطفاؿبالقمؽ كالتكتر 

0820). 

 ،كسكء المعاممة ،الشخصيةنمط ك  ،المتمثمة في الفقداف كالحرمافسابقا ك سباب المذككرة ف األكعميو فإ

لى العيش في اجياد إ ؿ كبالتحديد ممف يعيشكف في بيكت الرعايةاطفألتقكد انفصاؿ كاإل ،حباطاإلك 

 .محفاظ عمى ثبات البيئة الداخميةل ان عاليان جميع ىذه الظركؼ تتطمب تكييفف ،مستمر

عمما  ،جسـمبعض التغيرات الفسيكلكجية في الكظيفة البنائية لبيا الطفؿ تحدث  التي يمر الضغكط ف

، الضغكط كاالستجابة ليا تختمؼ مف شخص الى آخر تبعا لخصائصو النفسيةىذه اف تأثيرات 
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 بثبلث General Adptation Syndromالتأقمـ العاـ لبلجياد اك ما يسمي ؿ  كيستجيب الجسـ الى

 مراحؿ:

 .أك التيديد لعكامؿ االجياد: كتبدأ بإدراؾ الشخص مرحمة اإلنذار 1.

باستخداد أساليب التكيؼ كالتكافؽ المعتاده  التأقمـ مع االجيادىنا يحاكؿ الطفؿ ك  :مرحمة المقاكمة 2.

 لديو.

مى المقاكمة كالتحمؿ  نتيجة استمرار مة يفقد الشخص قدرتو عكفي ىذه المرح :مرحمة االنياؾ 3.

االستعداد لحدكث يزداد كبالتالي  ،المحافظة عمى ثبات البيئة الداخمية كال يستطيع اإلنسافاالجياد 

خرل أ داخمية كخارجية بظركؼ كعكامؿ الضغكط في حاؿ ارتبطتلدل الشخص المشكبلت كاالمراض 

تمعب العكاطؼ ، كما كالظركؼ االجتماعية كغيرىا كالعمر كالجنس كاالستعداد الكراثي كالصحة العامة

 (.2002)شتيكم،  النفسية كالجسدية كاالمراضالنفسية رئيسيا في ظيكر المشكبلت  ان كاالنفعاالت دكر 

 

 سر القمق النظريات التي تف 5.2.2

 :التحميل النفسينظرية 

ذار لخطر ييدد شخصية نإرة اشعتبر القمؽ إا لمصطمح القمؽ كاستخدامالعمماء إ أكثريعد فركيد مف  

 ،ساسية لمقمؽصدمة الميبلد بإعتبارىا العكامؿ الكحيدة كاألخبرات ناتج عف القمؽ  أفالفرد، كيرل فركيد 

بالتالي يتسبب في تغيرات فسيكلكجية داخمية كاخرل خارجية تظير عمى مبلمح الطفؿ، فيك رد فعؿ 

خطرة تيدد الفرد في مراحؿ نمكه المختمفة،  كجكد مكاقؼ فإكفي نظر فركيد فغريزم خطير داخمي، 

خاصة  ،ديب"أك "عقدة  كما يحصؿ عند االطفاؿ الذيف لدييـ األـ أك فقداف حبيا،لطفؿ مف مثؿ خكؼ ا

، خصاءالتيديد باإلالخكؼ الناشئ عف في المرحمة القضيبية يثير القمؽ ، ك مرحمة الطفكلة المبكرةفي 

كر بالذنب )تيديد الضمير كالشع الناشئ عف تيديد الذات العمياالخطر كفي مرحمة الكمكف يثير القمؽ 
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حباطية تتصؿ باشباع ذلؾ ما يتعرض لو الطفؿ مف عكامؿ إ(، ككاإلجتماعيبسبب عممية التطبيع 

لىاأللـ ك  إلىىذا العقاب  ملية كالعقاب مثبل فيؤدك دكافع األال  إلىالشعكر بالخكؼ، كىذا بدكره يؤدم  ا 

 .(2001)مكسى، القمؽ

عي مع المخاكؼ كالرغبات، اقسـ الك الكيقسـ العقؿ البشرم الى قسميف الكعي كالبلكعي بحيث يتعامؿ 

كقد يككف مف الصعب في بعض األحياف التعامؿ معيا فيتـ دفنيا في البلكعي بدال مف محاكلة حميا، 

 .(2013)مكنزم،  كبيذا ينتج القمؽ التعبير عنيا فمما يزيد الخكؼ م

حيث يأخذ إما صكرة حالة مستمرة  لشدتو كطكؿ المدة،  القمؽ مف حيث الشدة تبعان كت أعراض تتفا

عتبر القمؽ بمثابة ، كيي ة الرعبدرج كمزمنة أك عمى شكؿ نكبات أكثر حدة كمحددة زمنيان قد تصؿ إلى

جعؿ الشخص تف غرائز اليك المكبكتة أ بحيث  ،جياز إنذار مبكر كمؤشر لكجكد صراع ييدد الذات

 صعكبة الشخص يجدبحيث  ستخداـ الحيؿ الدفاعية لتخفيؼ حدة القمؽمجأ إل، فيكتكتر دائـ في خكؼ

 عمىا األنكافع اليك كمطالب األا في تحقيؽ التكافؽ بيف دناأل ، فإذا فشمتاؿفعاإلن عمى السيطرة في

يتجنب حيث  كلد الشعكر بالقمؽ كالتكتريكالتناقضات فيما بينيما،  عف حؿ الصراعات كعجزت

كاء نتيجة الخطر كالتيديد المنبعث، كىذا ىك مكاقؼ كيتسـ سمككو بالعزلة كاالنطالعديد مف الالشخص 

 (.2016سمماف كالكناني، ؛2006)الزغكؿ، أساس العصاب حسب رأم فركيد. 

" النفسي الجياز" تطكر مف معينة مرحمة مع يتكافؽ سمبي  أك خطر مكقؼ كؿ أفعتبر فركيد بكا

 ،اإلخصاء قمؽك  ،الحب فقداف مف القمؽ: لمقمؽ في الطفكلة حسب فركيد كىي تحاال ثبلث كىناؾ 

 .(Ollendick  et al , 2013)اإلجتماعي كالقمؽ

الذم  كافمالطفؿ مف ال إنفصاؿشأ عف صدمة الميبلد الناتجة عف القمؽ ين أف عتبرفي Rankؾ نااما ر 

رد في جميع مراحؿ مثيرات المزعجة، فالفكىك عالـ ال خرعالـ آ إلىيشعر كينعـ بو بالسعادة كالمذة 

يا يمر ب نفصاؿؿ خبرة لئلأك  أفحيث  ،نفصاؿاإلشحصيتو يمر بخبرات متتالية مف نمكه كتطكر 
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ؿ ك لذلؾ أطمؽ عميو القمؽ األ شديدان  كتثير فيو قمقان  نفصاؿاإلتسبب لو صدمة مؤلمة مف الشخص 

ؾ عمى نار فسير جميع حاالت القمؽ بالنسبة لت فإ، بالتالي فؽ مع الفرد طكاؿ حياتومكيستمر ىذا الق

لذلؾ  ـعف األ نفصاؿؿ لئلك القمؽ األ نفعاؿبارة عف تنفيس إلساس عأساس قمؽ الميبلد الذم ىك باأل

 .(2008فيما بعد سببا لظيكر القمؽ لديو )العطية،  إنفصاؿيصبح أم 

اسة عبلقة ر ىتمكا بدإ ، فقد(ليفافسك ركادىا )أدلر كىكرني ك  أبرزكمف  (التحميميكف الجدد)ما مدرسة أ

 م تيديد ليذه العبلقة يثير القمؽ.أ أفالفرد بمجتمعو معتبريف بذلؾ 

يحصؿ لمطفؿ الذم  ،Basic Anxietyساسي عف القمؽ األتحدثت  التي Horney ىكرني كترل -

 سباب التالية: ؤلنتيجة ل ،األـ جانبنتيجة عدـ حصكلو عمى إشباع دائـ مف 

 ركـ مف الحب كالعطؼ محك و منبكذ أنسرة كشعكر الطفؿ بالعاطفي في األ الدؼء إنعداـ

 .بالتالي الشعكر بالعزلة كالعجز كالعدكاف ىـ مصدر مف مصادر القمؽكىك أ حنافكال

 احتراـ  خبلؼ بالكعكد، كعدـاإلفالقمؽ لديو،  نشكء إلىالتي يتمقاىا الطفؿ تؤدم كاع المعاممة أن

 .لدل الفردمشاعر تكقظ مشاعر القمؽ  م،  كغيرىا مفسر الطفؿ، كالجك العدائي األ

  ،و أنبا يجعؿ الطفؿ يشعر مكاالحباط، م الحرمافكالبيئة كما تحكيو مف تعقيدات كمتناقضات

ظيار الكره لى إمما يدفعو إ و ضعيؼ تجاه ىذا العالـ القكمأنيعيش في عالـ متناقض ك 

 (.2016سمماف كالكناني،) كالعداء كتكقع االذل كالضرر

طبيعة العبلقات بيف الطفؿ كاالفراد  إلىؽ كمنبعو يعكد سبب القم أف Sullivan فاكيرل سمكليف -

ذا لـ القمؽ يزداد إ فإبيف األـ كالطفؿ كالتي تمثؿ غاية اإلىتماـ الشخصي لذلؾ ف المحيطيف كبالتحديد

، كأكد عمى كالنفسية ساسيةشباع لحاجاتو األالطفؿ كأمو عبلقة قكية يحدث فييا إتكف العبلقة بيف 

 .(2018، الفارسي) عامؿ التعمـ حيث ينتقؿ الشعكر بالقمؽ الى الطفؿ مف خبلؿ كالديو أىمية
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  :المدرسة السموكية

فييا  مف البيئة التي يعيش متعممان  كسمككان  ستجابة مكتسبةإىك القمؽ  أفيرل أصحاب ىذه المدرسة 

مكاقؼ  أكقد ينتج القمؽ العادم تحت ظركؼ ك  ،السمبي التدعيـ أكيجابي الفرد تحت شركط التدعيـ اإل

فقد يتعرض الفرد منذ طفكلتو لمكاقؼ يحدث فييا خكؼ كتيديد كال  ،ؾلستجابة بعد ذمعينة، ثـ تعمـ اإل

ي كما نفعالية مف أىميا عدـ اإلرتياح اإلإنفعاليؼ ناجح، كيترتب عمى ذلؾ مثيرات يصاحبيا تك

  ستقرار.يصاحبو مف تكتر كعدـ إ

 أكلمقمؽ  شتراطية لمثيرستجابة إإعتباره إنظر السمككييف بكيمكف بذلؾ تمخيص القمؽ مف كجية 

 في محيط الطفؿ اآلخريفمبلحظة سمككات التقميد مف خبلؿ  أك اآلخريف النمذجة عف كما أف ،الخكؼ

تعمـ السمككيات تؤثر عمى دافعية الطفؿ في  عقابالأك مف خبلؿ التعزيز  كالنتائج المترتبة عمييا سكاء

في  ان قمقظير أ في حاؿسمكؾ كالديو أك المحيطيف  يبلحظ الطفؿمف خبلؿ تقميدىا أك عدمو، كقد 

 .(2008العطية، ) المشابيةالمكاقؼ كبالتالي تقميدىا في المكاقؼ الحياتية بعض 

 

 النظرية المعرفية:

الفرد إذا فسر د االنساف لذلؾ نو يحدث نتيحة خمؿ في تفسير مكاقؼ الحياة عنعمى أ القمؽ بيؾ  يرل

القمؽ،  إضطرابت كالتفكير في نفعاال، كربط بيؾ بيف اإلو خطر فسيشعر بالقمؽأنعمى  ما مكقؼ

شعكر  أكتصكر  أكتكقع  إلىترجع  فكاران ا مف التيديد كأكاعن أنبر تمف القمؽ يخ يعانيمف  أف أكدحيث 

ما لمتصرؼ بشكؿ دفاعي إشارات مقى الفرد إغضب، عندىا يتمف ال نكبات إلىالذم قد يؤدم  الخطر،ب

تكماتيكية كالسمكؾ كالعمميات المعرفية ك ثارة األاإل القمؽ إضطرابفي نرل لذلؾ  .المكاجية أكلتجنب با

ردة مف القمؽ يبالغكف في  يعانكفذيف شخاص الكرة مكضكعية لمستكل التيديد، فاألالتي ال تعمؿ بص

 فالشخص القمؽ، قدراتيـ عمى التعامؿ معيا تضعؼيـ كبالتالي اث الخكؼ التي تكاجيأحد فعميـ تجاه
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المتكررة سكاء كعميو فإف األفكار المغمكطة كالبلنمطية أشار بيؾ لديو خمؿ في التفكير الكاقعي كما 

 رتعمـ كمثيرات لمقمؽ ككنذير خطذارات كاذبة( نإكحدكث كقائع مؤذية ) ،صكرية عف الخطر أكية لفظ

 .(1990mynn & RehL , ;2008)العطية،

 

 :طفالاألعند  كتئاباإل  3.2

 :كتئابتعريف اإل  1.3.2

عبارة عف مجمكعة مف كىك ية بالغة الخطكرة، نفعالات اإلضطرابمف اإل طفاؿاألعند  كتئابيعتبر اإل

حيث يتضمف  (.Depressive Syndromeية )كتئابركبة التي تسمى بمفيـك الزممة اإلعراض الماأل

نخفاضالحزف كالنزعة إليذاء الذات ك لشعكر بالكٌابة ك ا ذلؾ  إلى ضافةباإل ،مستكل النشاط كالدافعية ا 

 الذات كزيادة الحساسيةحتراـ إحباط كتدني التعب كالكسؿ كالعجز كالشعكر باإل وعراضتشمؿ أ

الـ الجسمية كتكىـ الشيية كالتشاؤـ كالشككل مف اآل فقدافك  كالشعكر بالكحدة مؿاأل فقدافك  اإلنفعالية

 يب الذات. أنتك  اإلجتماعي كصعكبة التركيز كاليركب اإلجتماعيسحاب نلمرض كاإلا

 مشكبلت النفسية عند األطفاؿ كالمراىقيفأخرل مف الكاع أنقد يرتبط ب كتئاباإل أفب كيرل المختصكف

ي ك النشاط كاديمكثكرات الغضب ك الفشؿ األالعصبي كالنفسي مثؿ الجنكح كالتبكؿ الئلرادم كاإلعياء 

 في المراحؿ العمرية المبكرة كيستمر كيتعمؽ في مرحمة المراىقة كالشباب كتئابالزائد. كقد يتطكر اإل

 .(; Ruttenberg and Angert,1980 2012؛ ابك سكينة كراغب، 2006الزغكؿ، )

كيرتبط ، ة عشرةالثانيالمكتئبيف ممف ىـ دكف  طفاؿاألمف  متزايده  عدده  ىناؾ في عالمنا الحديث

ىك السبب  اإلنتحاريعتبر ك  سنة. 21ك 8يذاء الذات بيف عمر إ أك اإلنتحارإرتباط قكيا ب ابكتئاإل

التي تدفع سباب األ أبرزكمف  ،سنة 14 إلى 5بيف ما  طفاؿاألسباب كفيات الثامف في ترتيب أ

 كأ الكالديف أحدإيذاء الذات الفشؿ الدراسي، مكت  أك اإلنتحاركالمراىقيف لئلقداـ عمى  طفاؿاأل
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، سريةكالخبلفات اإل ةاإلجتماعيالفقر، المشكبلت  االسرة ذات المعيؿ الكاحد، ،الكالديف طبلؽاألقارب، 

، مرض الطفؿ أك اصابتو بمرض عضكم أك تشكىات ىماؿسكء المعاممة كاإلساءة بكؿ أشكاليا كاإل

ه كادراكو بأف جسدية، المستكل المنخفض مف تماسؾ االسرة كاعاقة في عبلقة الطفؿ باخكتو، كشعكر 

 .(; Cicchetti et al,2009  2008،ميممافشيفر ك 2016; عبد الخالؽ، )اخكتو ال يساندكنو 

في مرحمة  شارناإل يظير في مرحمة الطفكلة كلكنو يعد كاسعقد  ونإف لئلكتئابكمف المنظكر التطكرم 

، ففي السنكات ناثاإلكر ك كىك منتشر ما بيف الذكثناء مرحمة البمكغ حادة أ يأخذ صكرة وأنالرشد، كما 

دل يزداد معدلو ل كلكف بعد مرحمة البمكغ  ان يك ابيف الجنسيف متس نتشارلى يككف معدؿ اإلك المبكرة األ

 (; Huberty ,2010 ; Roberts,2014  2008)النياؿ، 1:2بنسبة  الذككر مقابؿ ناثاإل

االنطكاء كالميؿ الى العزلة، كقمة  مف خبلؿ ان يسمكك كيتـ التعبير عف االكتئاب لدل األطفاؿ في الغالب

 الغضب كعدـ الرضى كرفض الكاقع النشطة اليكمية ككميا تعبيرات عفاالقباؿ عمى ممارسة ا

 (.2010)الطراكنة،

 

 : طفالاألعند  كتئابأشكال اإل  2.3.2

 كاع: أنثبلثة  إلى طفاؿاألعند  كتئابيقسـ اإل

 غير المزمف أك حادال كتئاباإل Acureبشكؿ مفاجئ نتيجة حدث  كتئاباإل النكع مف : يظير ىذا

بنشاطو كعبلقاتو  كران ،  كيككف الطفؿ مشيراضوكيمتاز بشدة أع شخص عزيز فقداف أكمؤلـ 

 .كتئابعية قبؿ الكقكع بيذا النكع مف اإلالطبي

  المزمف كتئاباإل Cronic رتباطيا بحادثة معينة، إدكف  كتئاب: تظير عمى الطفؿ أعراض اإل

 زمات النفسية دكران األ أككتمعب الحكادث غير السارة  ،ة التكترات كالصراعات الداخميةكلكف نتيج

 .(2006؛ الزغكؿ،2007) ممحـ، عراض ىذا النكع بشكؿ متكررأتظير بزيادة تفاقمو كشدتو، ك 
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 المقنع كتئاباإل Masked depression : ال تظير ك  طفاؿاأللدل  شيكعان  كتئابكاع اإلأن أكثركىك

غير  خرلأعراض أتظير ما نا  ك  عمى الطفؿ بشكؿ كاضحالمعركفة في ىذا النكع  كتئابإلأعراض ا

مف  شكبلن  سمكؾ الطفؿمامو، كقد يتخذ لحركة كالعبث باألشياء التي تظير أمثؿ كثرة ا مباشرة

 أكالشيية  فقدافالمكـ ك  أكستجابة السمبية نحك الثناء كاإل يةالعدكانك شكاؿ التكسير دكف قصد، أ

 (2008؛ النياؿ، 2012ابك سكينة كراغب، ) ان أنيحة أالسمن

 

 :طفالاألعند  كتئابأعراض اإل  3.3.2

 لدل األطفاؿ فيما يمي: كتئاباإل تتمثؿ أعراض

 حيث تتمثؿ في  :سيككلكجيةال أك النفسية األعراض 

 ييجكالدكنية كاليأس كالت كالبكاء بالحزفالشعكر كالمزاج المنخفض ك  عراض المتعمقة بالمزاجاأل 

 .كالتكتر كنكبات البكاء كالغضب

 معظميا أك شطةناأل كؿ في ستمتاعاإل أك كالرغبة في الحياة المعتادة ىتماماتاإل فقداف. 

   التشاؤـك ، يب الضميرأنكت بالذنب مفرط شعكر أك القيمة إنعداـب أحاسيس. 

 قمقيف كىـ يستيقظكف المكتئبيف كقد يدكـ لدل الشخص المكتئب فترة طكيمة، كقد نجد القمؽ ،

 صعبا يككف معيـ تكاصؿال جعؿي مما كالغضب الييجاف بسرعة دائما مرتبط فالقمؽ

 (. DSM-5,2013  2017;،نصاركبنات)

 كتشمؿ كتئاباإل تصاحب التي الجسمية التغيرات مأ  :الجسمية األعراض: 

 خمكؿ أك حركي نفسي نكـ كىياج فرط أكرؽ كاأل : النـك في اتإضطراب. 
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   أك الشيية إنخفاض أك كزف كسب أك الطعاـ، عف الحمية بغياب كالكزف يةالشي فقداف 

 عند المتكقع، الكزف كسب في اإلخفاؽ ،فاالحسب في الكضع مع تقريبان  يـك كؿ زيادتيا،

 .طفاؿاأل

 كالصداع كاالالـ البطف في الجسد اآلالـ أبسط مف المكتئبكف يشتكي  :الجسدية جاعك األ. 

 إلى  ، إضافةالحسـ عدـ أك التركيز، أك التفكير عمى القدرة اضإنخف: المعرفية األعراض

 .تحارنلئل محددة خطة أك خطة دكف متكرر تحارمإن تفكير أك ،المكت عف متكررة أفكار

  مظير الخارجي، كالنظافة الشخصية ىتماـ بالعدـ اإل إلىاألعراض السمككية: نشير

 .ةجتماعياإلزلة الكسؿ كبطء الحركة كالكبلـ كالع إلى إضافة

د، يجب أف يجتمع مجمكعة مف حاك  عرض خبلؿ مف كتئاباإل عمى نحكـ أف يمكفبالتالي ال 

           دلمفر  كالجسمية كالعقمية النفسية الحالة عمى كتأثيرىا األعراض مذككرة إضافة إلى زيادة حدتيا

( ;DSM-5,2013 ;Jorm et al,2013  Rey et al,2012 ) 

 

 طفال:عند األ كتئابأسباب اإل  4.3.2

 ينشأ اإلكتئاب لدى األطفال نتيجة ألسباب وعوامل عديدة:

 ال يتمقىية كالظركؼ اإلجتماعية، بالتالي لفقداف اك الطبلؽ كالخبلفات األسر كاالحرماف المبكر . 1

بأنيـ  التي تشعرىـالرعاية األساسية كقد ال يتمقكف ، اإلنتباهالرعاية الكافية مف العطؼ ك  األطفاؿ

كمف ثـ  ،ال يستحقكف السعادةأنيـ ك  ،لذلؾ يتطكر لدييـ الشعكر بعدـ الجدارة ،منكف نفسيان بكف كآمرغك 

 سيء أك و غير مقبكؿأنشعكر الطفؿ بيضا يترتب عمى ذلؾ لكآبة طريقتيـ الطبيعية لمحياة، أتصبح ا

يـ نإلذلؾ ف ،شجار أككفاة شخص  أكو السبب في حادثة أنعتقاده بإ أكنتيجة الفشؿ  كيستحؽ العقاب



 

37 

 كتئاب، كيصبح اإلاآلخريفؤكلكف عف غضب كعدـ راحة كتييج فسيـ مسأنيعتبركف ك فسيـ أنيمكمكف 

 (.2016؛  بف عمر،1996)شيفر كميمماف،  طريقا طبيعيا ليـ في الحياة

ذات، كقد يصبح م لمتؤدم إلى سمكؾ تدمير قد اف خبرة الفقداف كالشعكر العاـ بو تعتبر صدمة رئيسية 

 ،إعتمادييف، كفاقدم اإلىتماـاتيـ اليكمية المعتادة أك كلة نشاطف عمى مزااؿ غير قادرياألطف

 (.2006ميكؿ إنتحارية )الزغكؿ،  ممتشائميف، أك ذك 

حيث يعبر لو تأثيرات معقدة كخطيرة عمى الطفؿ، ف اإلنفصاؿ عف األـ في مرحمة الطفكلة المبكرة إ

تمر كاإلنسحاب كعدـ القدرة عمى النـك كفقداف الكزف كالتأخر الطفؿ عف إكتئابو بعدة طرؽ كالبكاء المس

كسيمة لمتعبير عف رفضو  اآلخريف نحكفي النمك كقد يتخذ الطفؿ مف العدكاف كالغضب كالعداء 

 Anaclitic depressionلئلنفصاؿ كىذا النكع مف اإلكتئاب يسمى اإلكتئاب اإلتكالي 

 (lahey& kazdin, 1982  2008;)النياؿ،

حقيقيان أك رمزيان فإنو يدخؿ الشخص في حالة حزف، فغياب أك فقداف الكالديف  ان فقداف سكاء كاف فقدانالف

أم أف فقداف الحب أحد المسبباب لظيكر  ،أك أحدىما أثناء فترة الطفكلة الحرجة قد يكلد عاطفة الكره

 .(2017نة،كتا ؛2017)قشطة، اإلكتئاب

ينشأ ي أك االعتمادم الطفؿ اك ما يسمى باالكتئاب االتكالاف االكتئاب في السنة االكلى مف عمر 

ىماؿ الذم قد يتعرض لو الطفؿ كيصاب طفي كيرتبط بمشاكؿ العبلقة مع األـ كاإلنتيحة الحرماف العا

ي مو الم سبب سكاء المكت اك البعد الجسدم كيظير لدل الطفؿ بطء ممحكظ ففقد أي ل نتيجةبو 

 .(2010 )الطركانة، ر النمك العقميخالحركة كتبمد تعابير الكجو كتأ

في النمك  فمو أعراض اخرل حيث تظير لدل الطفؿ تأخر سنكات 3ما اكتئاب ما بيف السنة كأ

 .أبكر في النمك اإلنفعالي كالسمككيالحركي كالعقمي بشكؿ ممحكظ كنككص الى مرحمة 
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ؤثر بشكؿ بالغ عمى شخصية ت  -كىي االقكل تأثيرا -سنكات  6سنكات الى  3مف كفي الفترة الكاقعة 

كيضطرب نكمو  متعاكف مع مف حكلو كمنعزالن  رالطفؿ حيث يظير عميو الحزف كيككف عصبيا كغي

 كتظير لديو االحبلـ كالككابيس المزعجة كعدـ الرغبة في المعب.

تككف االعراض اكثر كضكحا كمشابية لدل الكبار بحيث يككف شعكر   12سنكات حتى7كفي عمر 

باالنشطة المحببة لبلطفاؿ، عدل عف انعزالو كتدىكر  ، كيصبح أقؿ استمتاعان كضكحاالحزف اكثر 

 (.2010 )الطركانة، تتصؼ بالمكـ كالتيديدك   افكاره اكثر سمبيةتصبح االداء المدرسي كالعدكانية ك 

مما  ،الضاغظة اة اليكميةعدـ القدرة عمى التكيؼ مع مشكبلت الحيالضغكط النفسية كالحياتية ك . 2

لما  جدان  ان الطفؿ حساس الفشؿ لدل الطفؿ، حيث يككف كتعزيز شعكرز كاليأس بالعج تسبب بالشعكري

ال يعبر عف ردة فعمو  حيث أنو، الجنسيةة أك النفسية أك ساءة المعالمة الجسدييدكر حكلو، كما أف إ

 .(2012بك سكينة كراغب، أ؛ 1999، ميمماف)شيفر ك كانما تبقى حبيسة تؤثر عميو بشكؿ كبير 

في ظيكر لكراثي العامؿ اتأثر المككنات الكراثية ك  إلشارة الىال بد مف ا يناالعكامؿ البيكلكجية ف3. 

يؤدم  قد أك االضطرابات كتئابالكالديف مف اإل أحد معاناة أفحيث االضطرابات النفسية كاالنفعالية، 

بأف الخمؿ ناتج مف افراز لبعض  كما اف التفسير الفسيكلكجي يؤكدنقؿ إستعداد اإلصابة لؤلبناء،  إلى

 ؛2006لزغكؿ،)ا النكاقؿ العصبية مثؿ النكربنكفكيف كالسيركتكنيف الذم يؤدم الى حدكث االكتئاب

  .(2017كتانة،

 

 : عند األطفال كتئابالنظريات التي تفسر اإل  5.3.2

السنكات   ة التحميؿ النفسي بتركيزىا عمى  أىميةحيث تتمحكر نظري  :النفسي التحميل نظرية 

 فقداف يثيرىا عصبية حالة االكتئاب يرل فركيدإذ ، (2017ة، نالى في عمر الطفؿ )كتك كالخبرات األ

 القمؽ يغطيو عصاب فاالكتئاب كاستكثارىا شأنيا مف كالحط الذات كانتقاد بالقمؽ كتتسـ عزيز
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، أم تثبيتان عند مية لمطفؿإلحتياجات الفا إلىاإلكتئاب يعكد ك  .السارة غير كاألفكار التعاسة مف بمزاج

أف ما إفره فيو، شكف اما باالمتناع عف األكؿ أك اللذلؾ فإف أعراض ىذه المرحمة تك المرحمة الفمية،

 إلى أنشطة تتسـ بيا ىذه المرحمة كمص األصابع، كما قد يحدث نككص شباعيافي إ ؿيقم أك يبالغ

 .(2010)أبك فايد،

حيث ـ بغضب يترج  ـ( كىذا الفقد يصاحبو رفض شديد)األالمكضكع  فقدافيتعرض الطفؿ ل كما قد

 في السبب وأن يعتقد ونأل، بالذنب مشعكرل نتيجة الداخؿ إلى الخارج مف الغضب بتحكيؿ الطفؿ يقكـ

 نفسو كقد يؤذم نفسو بطريقة ما، شعكر الطفؿ باإلحباط أك الذنب يجعمو غاضبان عمىف ف، فقداال ذلؾ

بحركات جسمية مف خبلؿ شتـ أنفسيـ أك غيرىـ  كالتقميؿ مف األطفاؿ  عندكيتـ التعبير عف الغضب 

في العادة الكآبة كميميـ إلى األنزكاء كىذا مف أخطر  ، كما أف غضب األطفاؿ ترافقوقيمة ذكاتيـ

 .(1998مختار،؛ 1996المسالؾ الضارة في الصحة النفسية لمطفؿ)شيفر كميمماف، 

سية التي تظير عمى الشخص بما فر التي مؤداىا بأف األمراض النميمية كجية النظحكتبنت النظرية الت

 مف اضطيادنا االكتئاب كيمثؿفييا القمؽ كاإلكتئاب ىي نتاج لمصراعات المبكرة التي عاشيا الشخص، 

 شعكرينا ال المريض يرغبيا كاف التي بالطريقة األنا تعامؿ األعمى األنا نجد ذلؾ كعمى األعمى األنا

كأف مفيكـ البلشعكر الذم أكجده فركيد ليبيف أف ظيكر األمراض  ،المفقكدة اإلشباع مصادر معاممو

حمة الطفكلة ىك تكرار الشعكرم رمزم لكؿ ما يحدث خبلؿ الستة سنكات األكلى مف ر النفسية بعد م

مرحمة الطفكلة، أم اف القمؽ كاالكتئاب أك االضطرابات النفسية ىي جزء بسيط مف  في عمر الطفؿ 

فحياة الطفؿ  ،مؾ االضطرابات مدفكف في البلشعكراب الحقيقية، كاف الجزء األكبر المؤدم الى تاألسب

 حسب فركيد تتميز بالصراعات.

كأكد التحميمييف بأف أثر الحرماف المبكر مف الكالديف  يترؾ اثارا عميقة عند الطفؿ كغياب الدعـ 

 (.2010أبك فايد،  ؛1998كتئاب )ابراىيـ،االجتماعي مف المخاطر الرئيسية كالعبلمات المنذرة باال
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 حيث ات،ضطراباإل بظيكركعبلقتو ـ كالطفؿ في تركيز نظريتيا عمى األ كبليف يبلنيمفي حيف ترل 

 في يتمثؿ ؿك فاأل األفعاؿ، ردكد مف فيأساسي نمطيف حكؿ يتمحكر الطبيعي نمكه في طفؿ كؿ أف تعتقد

بالكضع  فيتمثؿ الثاني الكضع أما لمطفؿ، األـ تسببو الذم اإلحباط يصؼ كىك الفصامي الكضع

 كخاصة في كضع أمو غضب اتجاه بالذنب كيشعر  هضمير  ينمك عندما الطفؿ يحزفحيث  يكتئاباإل

في عقؿ الطفؿ ت المتكررة التي تختزف مخبرانتيجة ل نفصاؿاإلقمؽ مما يسبب  مفاآلتعمؽ غير لا

 Van de Walle et al,2016 ; 2017) )قشطة، مفاآلغير إلى التعمؽ طكر تكبالتالي ت

 

  :السموكية النظرية

بشكؿ عاـ عند  النشاط في بخفض أساسا تتميز حالة يعتبر كتئاباإل أف التعمـ نظرية أصحاب يرل

 ال ظركؼ في الشخص نفسو يجدمفيـك العجز المتعمـ الذم يظير عندما  فأ فاكيرل سميجم الفرد،

ات نفسية خبر ينتج عف  كتئاباإل أف، ك كالسمبية كالعجز سبلـستاإل إلى يؤدم مما زىاك اتج يستطيع

 إنخفاض تؤدم الى ، يزيميا مف عقمو أكيحميا  أفكلـ يستطع  ،في صغره اإلنسافسمبية مؤلمة مر بيا 

 زيادة معدؿ الخبرات السيئة التي تككف بمثابة عقاب لمفرد إلىؤدم مما يتفاعبلت الشخص مع بيئتو 

2011) ,Carvalho and Hopko; ،2012أمينة). 

 مف كاؼو  غير إيجابينا تعزيزنايتمقكف  فيالمكتئب األشخاص أفيضا أصحاب ىذه النظرية أكيضيؼ  

بالتالي  اإليجابية كافيةالغير  الفعؿ ردكد بسببفي حياتيـ  ميميفال محيطيف بيـ خاصة األشخاصال

 &Reynolds) يكتئاباإل أكالسمبي يتـ تعزيز السمكؾ  أك المتبادؿ اإلجتماعيضائؿ معدؿ التعزيز يت

 Johnston,2013  ). 
 لؤلحداث ان سبب حيث يرل الطفؿ نفسو السببيةك  مفيكـ العزكأىمية ركزت ىذه النظرية عمى أف كما 

مكـ الذات كاعتبار الشخص انو تتسـ بلديو  ، لذلؾ فإف ردة الفعؿ السمككية كاالنفعاليةالسمبية في أسرتو
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ر عرضة الف أكث الشخص يككفائـ كمتكرر كفي حاؿ استمر ىذا بشكؿ د ،اآلخريفسبب في مشاكؿ 

 .(2017)قشطة، االحداث السيئة حدة كعدد عند تصاعد يصبح مكتئبان 

 

  :المعرفية النظرية

 ستمرارإ ك حدكث في اأساسين  دكران  تمعبمفاىيـ المعرفية الخاطئة ال أف ىذه المدرسة  صارأن يرل

، فيرل بيؾ بأف الفرد المكتئب كه اإلدراؾ المعرفيث نتيجة تشيحد كتئاباإل أف بيؾ يعتقد ،كتئاباإل

 لديو مفاىيـ غير حقيقية كمشكشة ككنيـ يبالغكف في تضخيـ اخطائيـ اك العكائؽ التي تكاجييـ،

فالخبرات السمبية التي يمر بيا الطفؿ، كالتي تجعمو حساسا بدرجة زائدة كظركؼ فقداف أحد الكالديف أك 

ائـ لمشخص مف قبؿ أقرانو أك المحيط، تجعؿ الشخص يستجيب مع كافة االستجابات الرفض الد

المطمقة كالمتطرفة في مثؿ ىذه باستجابة شبيية في حياتو البلحقة، فتجعمو مياال الى األحكاـ 

ف الفرد يرل نفسو كعالمو كمستقبمو ـ النظرية الى الثالكث المعرفي، أم أحيث قسـ المفاىيركؼ، الظ

 كتسيطر عمىار بشكؿ أكبر كمما زاد االكتئاب مما كاف الثالكث مسيطرا عمى األفكسمبية، كك بطريقة

براتو لحزف، حيث يميؿ الفرد الى تفسير خت كااالشخص االفكار الدكنية كالشعكر بالعجز كلكـ الذ

بة فاالستجا، ضمف حدكد االنيزاـ كالحرماف، فيرل الحياة صعبة كقاسية كال يمكف تغيير االحداث

، لذاتو كلمعالـ كالمستقبؿ عرفية تككف مميئة بتحريفات كتشكيو لمصكرة الحقيقية تنعكس عمى نظرتوالم

 ، كمف ثـ يقـك الشخص بتعميميامبلئمةالغير أحداث الحياة الصعبة كالصادمة ك تككنت نتيجة  كالتي

 (.2012الحمك،  ؛2014)سميماف،

تسـ بالحزف كالتشاؤـ كالتييج ت كجدانية -رفيةخبرات مععبارة عف و أنعمى  كتئابكيرل بيؾ اإل

نعداـلمذات ك  ستثارة كالنظرة الدكنيةكاإل الطاقة كتغيرات  فقدافية ك اإلنتحار األفكار  إلى ضافةالقيمة باإل ا 

العبلقات ة ك شطناإلىتماـ بكافة األ فقدافرىاؽ كصعكبة التركيز ك في نمط النكـ كالشيية كالغضب كاإل
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االعراض ف كؿ تمؾ حيث أ ،لمحرماف كاالنيزاـ كالخبرات السمبية في حياة الطفؿ جميعيا تعكد كالمحيط

عمى نمط مف التفكير السمبي كالتشكه المعرفي الذم يعكد الى الثالكث  السمككية كاالنفعالية  ترتكز

 ىداؼأك األ حداثيا ككاقعيا( كالمستقبؿ)أ أك البيئة الذات كالحياة السمبي، كالذم يشمؿ كؿ مف المعرفي

 (2014سميماف، ؛ 2011 ،آخركف)عبد الخالؽ ك 

الجانب العقبلني حيث يككف لدل الفرد القدرة  :أف طبيعة االنساف تتككف مف جانبيفيرل فليس أ ماأ -

الشعكر كأف  ،خر غير العقبلني الذم لو دكر في تشكيو االفكارعمى التفكير السميـ كالمنطقي كاآل

ا م فإتعيؽ تحقيؼ اليدؼ، بالتالي ف أك خبرات سمبية ينةمعاث أحدزعاج يحدث عند حدكث نباإل

ثر عمى مشاعرىـ كسمككياتيـ كبالتالي تتشكؿ ؤ اث تحدحكؿ األسمبية يحممو الناس مف معتقدات 

فمعتقدات  ،كالفقداف كالحرماف التي مر بيا الشخص اثحدة عف األجالنات السمبية المعتقدات كالمشاعر

تؤثر عمى  أك غير ضاغطة يا ضاغطةأنمى داركيا عا  في تفسير المكاقؼ ك ية نالبلعقبل فكارهأرد ك فال

، المنطقية تعكد الى مرحمة الطفكلةدات غير ق، فالمعتيةكتئابلصحة النفسية كالتعرض لممشاعر اإلا

 اآلخريفحيث يتميز الطفؿ في ىذه المرحمة بالحساسية لكؿ المؤثرات الخارجية، كاالعتمادية عمى 

غير ير غير منطقي يؤدم الى التفكير ديف في التفكير كاتخاذ القرار، بالتالي أم تفككبالتحديد الكال

دراكو كأفكاره شكه الفرد كيعمـ ما يدركو تبعا إلعقبلني لمطفؿ، كاثناء عمميتي التفكير كاالدراؾ، يال

ر نساف عاجز غير قادكما يدركو مف أنو إ اآلخريفا يسبب اضطرابات في تعاممو مع الخاطئة، مم

 .(2015العصار،  ؛2018)بمعيد،  عمى حؿ المشكبلت

 

 نظرية التعمق:

 أكية كتئاباإل األعراض ساسي لظيكرالمحكر األ أف Melges & Bowlbyبكلبي كيشير ميمجز ك 

نعداـىك الشعكر باليأس ك صابة بو لدل الفرد اإل غير أمف بمقدـ كاف تعمؽ الطفؿ  في حاؿ  مؿاأل ا 
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محققة بالنسبة لو الغير ىداؼ ىمية األأبعدـ قدرتو عمى تحقيؽ أىدافو، رغـ  دفر حيث يعتقد ال، الرعاية

، حيث كضح بكلبي أف لكؿ طفؿ سمككيات فطرية مختمفة تقـك في التفكير بيا بقي الفرد مستغرقان يف

عمى قيد الحياة، حيث يشكؿ الطفؿ  في امكانية بقائونيا تساعده ا بتقريب مقدـ الرعاية  منو كما أبدكرى

 المشتقة مف خبرات الطفؿ المبكرة  مع مقدـ الرعاية نماذج داخمية كىي بمثابة مجمكعة مف التكقعات

بكجكد أك غياب مقدـ كىي مرتبطة بشكؿ كبير التي ظيرت كنتيجة لتفاعؿ الطفؿ مع مقدـ الرعاية، 

 .(2017 ؛ كتانة،2011)ىرمز،  كبالتحديد كقت الغضب كالتكتر كالحبالرعاية لمدعـ 

يئتو كبيف حاجاتو مف المعب كاالستكشاؼ لبيمثؿ التكازف بيف لدل الطفؿ لتعمؽ ل بكلبي بأف اكير 

منة يتكجو ليا عند شعكره ا التكازف فيك بحاجة الى مرجعية آمشعكر باألماف، كلتحقيؽ ىذاحتياجو ل

، فاذا كاف تعمؽ الطفؿ بالشخص الذم يؤمف لو الحماية كاألمافكؼ أك التيديد أك عدـ األماف، فيبالخ

ات مع مف عمى بناء عبلق ان قادر يككف يستطيع الطفؿ التناغـ كاالنسجاـ مع مف حكلو ك  ان التعمؽ أمن

 ،كالتكتر النفسي كالتكافؽ النفسي، غير األمف الذم يرتبط بعدـ التكيؼحكلو، عمى عكس التعمؽ 

؛ 2014 غزاؿ كفمكه،أبك )كسكء، كتقدير ذات منخقض كالشعكر بالكحدة، كالخكؼ مف الفشؿ كالرفض 

 .(2017 كتانة،

 

 :كتئابالعالقة بين القمق واإل  4.2

الكجدانية الشائعة ك المدمرة لذات الطفؿ ككنو ما زاؿ في مراحؿ  مشكبلتيعد القمؽ كاإلكتئاب مف ال

النمك كالتطكر كبناء الذات كالشخصية سكاء في الطفكلة أك المراىقة كتمعب الظركؼ األسرية المفككة 

  .(1995)مميجي، ىااؿ كالحرماف األسرم كالعاطفي دكران ميما في ظيكر كاإلىم

 منيمامة عف بعضيا البعض بحيث يتسـ كؿ المنفص المشكبلتمف  كتئابكاإلالقمؽ يعتبر كؿ مف ك 

كالخكؼ  شتركة بينيماعناصر مككجكد التداخؿ  كمع ذلؾ ىناؾ العديد مف بأعراض مختمفة،
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 ، ، ىبد)، التعب، صعكبة التركيزكتقدير الذات انخفاض مستكيات الطاقةكالتكجس، تغيير في نمط النـك

2013). 

كالمذاف قد  كجدانيةال أك يةنفعالاإل مف المشكبلتعمى انيما  كتئابالقمؽ كاإل مف الممكف أف نرل

شارت أك  ،اك ال كتئابأعراض اإلبدك عميو تقد الطفؿ القمؽ  أفأم ، ا منفصميف أك مجتمعيف معان يتكاجد

 طفاؿاأل% مف 21 أف كتئابالعبلقة بيف القمؽ كاإللت ك اتنكالتي ( 1988) آخركفة ستراس ك دراس

قد يككف عامبلن  القمؽ أفبالمقكلة التي تقكؿ  عمىكتستند الصحة النفسية . مزمنان  ان إكتئابظيركا أالقمقيف 

 رتباط بيفاإليناؾ  تتطكر منذ الطفكلة، ف، حيث مف الممكف أف كتئابلئل مبكرال خطرال مف عكامؿ

 ،لمفرد خبرة غير سارة فيمثبل كتئاب، فالقمؽ كاإلكتئاباإل كبيف سمة بكصفو كالقمؽ حالة بكصفو القمؽ

 (Johansson et al, 2013  Fox,2010 ;) كبير حدو  إلى متشابكة تيعد أعراضيما أف كما

ؽ يضا قمة يصاحبيا أيكتئاباإل عراضاألكجكد  أفكالقمؽ  حيث  كتئابا ىناؾ رابطة قكية بيف اإليضأ

 كتئابكاإل القمؽ أعراض  فإبالتالي ف طفاؿاألعف القمؽ لدل  كتئابداخمي، كال نستطيع فصؿ اإل

، جميعياات النفسية ضطرابىك العرض الجكىرم المشترؾ في اإل القمؽ أفكما ، كبيرنا ارتباطنا مرتبطة

 كالمشكبلت اتضطرابديد مف اإلك لمع كتئابكىك السمة المميزة كالمشتركة لئل فيك محكر العصاب

 .(2008ىيندز،  Sameroff et al, 2000;) نيةاالسمككية كالذى
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 الدراسات السابقة: 5.2

 الذيف طفاؿاألمنيا  يعانيالنفسية التي  مشكبلتة لمعرفة الجنبيتمت مراجعة الدراسات العربية كاأل

 .كت الرعايةفي بي كفيعيش

 

 الدراسات العربية: 1.5.2

ن طمبـة النفسـي وعالقتـو بمعنـى الحيـاة لـدى عينـة مـ األمـن مسـتوى: " 2017)) صـالح دراسـة -

  س"قة ضواحي شرقي القدطالمؤسسات اإليوائية في من

ياة عمى عينة مف طبلب المدارس النفسي كعبلقتو بمعنى الح األمفقياس مستكل  إلىالدراسة  ىدفت

في ت الباحثة المنيج الكصإستخدميس(. ك دبي القدس )العيزرية كأيكائية في منطقة ضكاحي شرقاإل

 األمفكؿ مف مقياس  الدراسة أدكات، شممت طالب كطالبة 100رتباطي، كقد بمغت عينة الدراسة اإل

النفسي  األمففي مستكل  ان إنخفاضنتائج الدراسة  أبرز تكاناسمك كمقياس معنى الحياة، ك النفسي لم

ناؾ عبلقة ى تكانيكائية متكسطة، ك المؤسسات اإلة في درجة مستكل معنى الحياة لمطمب تكانلمعينة ك 

نى النفسي لمشخص كما زاد مع األمفأم كمما زاد النفسي كمعنى الحياة  األمفطردية بيف مستكل 

 يكائية.الحياة لمطبلب في المؤسسات اإل

 أليتاما يةمالداخ المدارس بةطم لدى المستقبل قمبق ووعالقت النفسي األمن :"(2017) دراسة العط -

المدارس  طمبة لدل المستقبؿ بقمؽ كعبلقتو النفسي األمف إلى لمتعرؼ الدراسة ىدفت "سطينمف في

المنيج الكصفي  الباحث إستخدـ .فسيـأن الطمبة نظر كجية مف فمسطيف في األيتاـ الداخمية

لعاشر مف طمبة المدارس الداخمية مف الصفكؼ التاسع كا 77بمغت عينة الدراسة قد ك  اإلرتباطي،

مقياس ماسمك  ، شممت أدكات الدراسة كؿ مفكالحادم عشر في محافظات القدس كبيت لحـ كالخميؿ

 األمف بيف عكسية  عبلقة كجكد  إلىشارت نتائج الدراسة كأ، لؤلمف النفسي كمقياس قمؽ المستقبؿ
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لىك بؿ المستق قمؽ الدراسة مع كجكد درجة متكسطة في  مستكل عينة لدل المستقبؿ كقمؽ النفسي  ا 

 فركؽ كجكد عدـ إلى ضافةباإل ،لدل عينة الدراسة النفسي األمف مستكل في متكسطة درجة كجكد

 يتاـاأل الداخمية المدارس ةبطم لدل النفسي األمف متكسطات قمؽ المستقبؿ ك متكسطات إحصائية في

كالصؼ الدراسي  الجنس الدراسة التي شممت يراتلمتغ ان تبع ) يؿمخكال لحـ كبيت القدس (محافظات في

 السكف كطبيعة اليتـ. كافمك 

 "اليتيم لمطفل النفسية الصحة عمى األسري التشتت انعكاسات ": (2017) عالويدراسة  -

لنفسي، كالبعد الجسدم، كالبعد األسرم، )البعد ا النفسية الصحة مستكيات معرفة إلىالتي ىدفت  

الذم  األسرم التشتت متغير ضكء في  ،الجزائر في كالية سعيدة في اليتيـ لمطفؿ (اإلجتماعيكالبعد 

 الغياب أك الطبلؽ أك اليجر أك كمييما، أك الكالديف أحد كفاة عف ينتج كما األسرم التفكؾيقصد بو 

 ان يتيم طفبلن  30بمغت عينة الدراسة  كقد ، ستكشافياإل الكصفي المنيج استخداـتـ  ، األجؿ طكيمة لمدة

 مؤسساتسنة مكزعيف عمى سبع  11 إلى 9عمارىـ ما بيف أ راكحتت الجنسيف، مف مقصكدة عينةك

 عف ناتجةال النفسية لمعرفة التداعيات المتعمقة بالصحة استمارةتمثمت أداة الدراسة في تصميـ  تعميمية،

 طفاؿاأل لدل كتئاباإل مؤشرات مستكيات رتفاعإ النتائج أظيرتك  ،اليتيـ لمطفؿ األسرم التشتت

 سرم.نتيجة التفكؾ األ كالتشاؤـ الجسدم ياؾنكاإل القمؽ في المتمثمة اليتامى،

 "الحرمان العاطفي األبوي وعالقتو باإلكتئاب وقمق المستقبل(: "2017) قشطةدراسة  -

 يتاـؽ المستقبؿ لدل األمكق كتئابم كاإلك بالعاطفي األ الحرمافمستكل  ؼ عفالكش إلىالدراسة ىدفت  

العاطفي  الحرمافة بيف سرىـ، كالكشؼ عف العبلقـ المقيميف مع أانيأقر ك  اإليكاءالمقيميف في مراكز 

 كقد ت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي،إستخدم، غزةقطاع في  كقمؽ المستقبؿ كتئابككؿ مف اإل

مقياس ك لمطفكلة كالمراىقة  كتئابالعاطفي ككؿ مف مقياس اإل الحرمافالدراسة مقياس  أدكات شممت

 ع مراكزيكطفمة في جم طفبلن   74ت عينة الدراسة مفنتكك . كالمراىقيف طفاؿاألقمؽ المستقبؿ عند 
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  نتائج كأشارتكطفمة.  بلن طف 126سرىـ بمغت المقيميف مع أ طفاؿاألعينة مف  إلى ضافةباإل اإليكاء

كالدرجة الكمية  كتئابكالدرجة الكمية لئل العاطفي الحرمافحصائيا بيف كجكد عبلقة دالة إ إلىالدراسة 

،  كتئاببعض األعراض الفرعية لئل يضان قمؽ المستقبؿ كأل ، اإلستمتاع، التعب( فقداف)مشكبلت النـك

المقيميف في مراكز  يتاـألالعاطفي بيف ا الحرمافحصائيا في مستكل إكجكد فركؽ دالة  إلى إضافة

فركؽ  عدـ كجكد إلى ضافةباإل ،اإليكاءفي مراكز  طفاؿاألـ المقيميف مع أسرىـ لصالح أقرانيك  اإليكاء

تعزل لمتغيرات  كتئابفي مستكل اإل مع أسرىـ ـ المقيميفأقرانيك  اإليكاءالمقيميف في مراكز  يتاـبيف األ

، الحرمافب كسبب الكفاة كسنكات الصؼ الدراسي كالعمر عند كفاة األالجنس ك  الدراسة التي شممت:

ـ المقيميف في أقرانيك  اإليكاءمراكز في  مع أسرىـ المقيميف يتاـفركؽ بيف األ لـ يبلحظ أم ايضان 

 الحرمافب كسبب الكفاة كسنكات غيرات  الجنس كالعمر عند كفاة األمستكل قمؽ المستقبؿ تعزل لمت

 .كالتاسع كالسابع  رلصالح الصفكؼ الثاني عش ت فركؽ تعزل لمتغير الصؼ الدراسيبينما ظير 

كتئاب لدى األطفال األيتام المسجمين لدى باإل وعالقتو أنماط التعمق : " 2017)) كتانةدراسة   -

  "وزارة التنمية اإلجتماعية في محافظة نابمس

دل االطفاؿ األيتاـ المسجميف كعبلقتو باإلكتئاب النفسي ل الدراسة إلى التعرؼ عمى أنماط التعمؽ ىدفت

الباحثة إستخدمت  لدل كزارة التنمية االجتماعية كالذيف يعيشكف داخؿ أسرىـ في محافظة نابمس،

 (160) ك ان ذكر  (153)مقسميف الى  ان يتيم 313في اإلرتباطي، كقد بمغت عينة الدراسة المنيج الكص

. مارككس لقياس أنماط التعمؽ كمقياس بيرلسكف لئلكتئاب شممت أدكات الدراسة كؿ مف مقياس ،انثى

ككانت ىناؾ عبلقة ، (32.9%كجكد اكتئاب لدل األطفاؿ األيتاـ بنسبة )كانت أبرز نتائج الدراسة 

دل ؽ غير أمف زاد مف نسبة االكتئاب لتعمالكاف  فكممامف كاالكتئاب، اآلغير التعمؽ بيف  ارتباطية

الكضع يرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف اإلكتئاب ك ظاألطفاؿ األيتاـ، كما أ

نتائج  كتئاب، في حيف لـ تظيرزاد مف كجكد اال ان م متدنياداالقتصادم فكالما كاف الكضع االقتص
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الدراسة ام فركؽ دالة احصائيا بيف بقية المتغيرات المتمثمة في جنس كعمر الطفؿ اليتـ كفترة الحرماف 

 كمكاف السكف.

 من األسرية بيئتيم من المحرومين األطفال لدى السموكية المشكالت(: "2016)دراسة ىويوة   -

 طفاؿاأل عند المنتشرة السمككية المشكبلت أىـ عمى لتعرؼا لىإ الدراسة ىدفت ."المعممين نظر وجية

 المسعفة الطفكلة كمركز بتدائيةاإل في المدارس المعمميف نظر كجية مف األسرية البيئة مف يفالمحركم

 الدراسة أداةت الباحثة المنيج الكصفي كشممت إستخدم ،في الجزائر باتنة بكالية التكتة عيف بمنطقة

 الحركة فرط -زائدال النشاط ك الكذب ك السرقة في المتمثمة السمككية المشكبلت يتضمف فاستبيإتطبيؽ 

لدل  بنسبة كبيرة المشاكؿ السمككية إنتشارالنتائج تتمحكر حكؿ  أبرز تكان .يالعدكان السمكؾ ك -

ثـ  ان إنتشار المشاكؿ  أكثري مف العدكانمشكمة السمكؾ  تكانك سرية المحركميف مف بيئتيـ األ طفاؿاأل

  مشكمة السرقة. إلى ضافةباإل ان إنتشار  كثراأل السمككية المشكبلت مف الحركة فرط مشكمة

 إلى الدراسة ىدفت " القمق واإلكتئاب لدى األطفال األيتام في غزة " (2015): الصوافدراسة   -

 إستخدـ في دكر الرعاية في قطاع غزة.  يتاـاأل طفاؿاأللدل  كتئابمستكل القمؽ كاإل عمىالتعرؼ 

بمغت  . كقدcross sectional design أك المقطعي ةالمستعرض الكصفي التحميمي الباحث المنيج

 .سبلميةاإلكجمعية الصبلح الخيرية  يتاـديف في معيد األمؿ لؤل، لكؿ المتكاجيتيمان  168عينة الدراسة 

 القمؽ العاـ المعدؿ ة كؿ مف مقياسالدراس أدكاتسنة. كشممت  18 إلى 9مف  عمار األطفاؿأ تراكحت

في مستكل القمؽ  ان كاضح ان فاعرتإالنتائج  أبرز تكان. كتئابكمقياس بيرلسكف لئل (RCMAS) طفاؿلؤل

عدـ  إلى ضافةباإل ،كتئاباإل مف أعمى مستكلعمى  ناثاإل كحصمت ، يتاـاأل طفاؿاأللدل  كتئابكاإل

 التعميـ، كمستكل العمر،بمتغير  تعمؽالم كتئابكاإل القمؽ مستكل في إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد

 .ـأقرانيمف  أعمى كتئابكاإل القمؽ مستكل كاف أقؿلدييـ  الدراسي التحصيؿ كاف الذيف يتاـاأل كلكف
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 اليتيـ بنكع المتعمؽ كتئابكاإل القمؽ مستكل في كبيرة ختبلفاتإ النتائج تعكس لـ ،ذلؾ إلى ضافةباإل

 . الكالدية الكفاة كسبب

 ." خارجها الدولة دور داخل االيتام مشكالت : "(2012) آخرونو  عانالجم دراسة -

 ،داخؿ دكر الدكلة كخارحيا في البصرة يتاـعمى حدة مشكبلت األالتعرؼ  إلى الدراسة ىدفت  

 :ىيك  محاكر خمسة في الباحثات قبؿ مف تصنيفيا تـ المشكبلت مف مجمكعة عمى التعرؼك 

 92 عينة الدراسةبمغت كقد  .(قتصاديةاإلك  ،ةاإلجتماعيك  صحية،الك  النفسية،ك  المشكبلت الدراسية،(

 تكان. الذيف يعيشكف مع ذكييـ يتاـالمتكاجديف في دكر الدكلة كاأل يتاـجريت عمى عدد مف األأي ك  طفبلن،

 يعانيمف بيف المشكبلت التي لى ك في المرتبة األ جاءت المشكبلت النفسية أفبلدراسة اائج نت أبرز

 الذم الدراسي لميتيـ في دكر الرعاية حصيؿالت تدني  المشاكؿ عمى النحك التالي:  تكانك منيا اليتيـ 

 لمدراسة، الدافعية يفقده مما المحيطيف مف قبؿ الدراسي بمستكاه ىتماـاإل كعدـ اليتيـ ىماؿإ إلى يعكد

 مف معاناةكال ، النفسي األمفب كالشعكر ستقراراإل إلى يفتقدكف يـنألمشكمة الشركد  إلى ضافةباإل

 كشعكره  اليتيـ عمى فقدافال ثارآ إلى المشكمة ىذه تعكد ، حيثسرةاأل فرادأ أحد فقداف مف الخكؼ

 أف اليتيـ يشعر اذ كالعزلة، طكاءنيضا مشكمة اإلأ، ك المؤلمة الخبرة ىذه تكرارر يةكانمإ مف بالخكؼ

 .اإلجتماعية لعزلةإالى ا اليتيـ يدفع وأنف متكىمان  أك الشعكر حقيقيان  ىذا كاف كسكاء يتقبمكنو، ال اآلخريف

: " الشعور بالطمأنينة والوحدة النفسية لدى األيتام المقيمين في دور (2012) دراسة العطاس  -

 كالكحدة ينةأنبالطم الشعكر مستكل ىعم تعرؼإلى ال الدراسة ىدفت. الرعاية والمقيمين لدى ذوييم"

 كؿ مقارنةك  ،في السعكدية ذكييـ لدل المقيميف يتاـكاأل الرعايةدكر  في المقيميف يتاـاأل لدل النفسية

في  ذكييـ لدم كالمقيميف الرعاية دكر في المقيميف يتاـاأل لدم النفسية كالكحدة ينةأنبالطم الشعكر مف

 مف 32 مف الدراسة عينة تككنتحيث  المقارف، الكصفي المنيجالدراسة   تإستخدم كقد .السعكدية

 أدكاتشممت   .المكرمة بمكة ذكييـ لدل المقيميف يتاـاأل مف 22 ك الرعاية دكر في يفالمقيم يتاـاأل
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ىـ  نتائج أ تكانفي الدراسة. ك  بالكحدة الشعكر كمقياس النفسية، ينةأنالطم مقياسالدراسة كؿ مف 

 مف ميأع بمستكم النفسية ينةأنالطم في فقر مف يعانكف الرعاية دكر في المقيميف يتاـاأل أف الدراسة

 ذكييـ لدل المقيميف يتاـكاأل الرعاية دكر في المقيميف يتاـاأل مف كؿ أفك   ذكييـ، لدل المقيميفـ أقراني

 كاف النفسية بالكحدة الرعاية دكر في المقيميف يتاـاأل شعكر أفك  ،النفسية بالكحدة الشعكر مف يعانكف

 يتاـكاأل ذكييـ لدل المقيميف تاـياأل شعكر ظير حيف فيـ، ذكيي لدل المقيميف ـأقراني مف أكبر

 دكر في يتاـاأل شعكر كاف فقد ذلؾ كرغـ النفسية الكحدة مف الدرجة بنفس الرعاية دكر في المقيميف

  .الداللة لمستكل الفرؽ يصؿ لـ كلكف،ذكييـ لدل المقيميف يتاـاأل مف أكبر النفسية بالكحدة الرعاية

في  يتامكدراسة مقارنة بين األ ةاإلجتماعيوالقيم  كتئابالقمق واإل : "2011))دراسة بارون   -

لدل عينة  ةاإلجتماعيكالقيـ  كتئابمقاييس القمؽ كاإلتحديد الفركؽ عمى  إلى الدراسة ىدفت. "الكويت

الذيف يعيشكف في مختمؼ دكر الرعاية كمؤسسات ك طفبل يتيما في الككيت  856كبيرة تككنت مف 

عاـ، كشممت  18 إلى 10اعمارىـ ما بيف  تراكحتثى، أن 446ك  ان ذكر  411 الدراسة الدكلة شممت

النتائج  أبرز تكان، ك ةاإلجتماعيكالقيـ  كتئابمقاييس سمة القمؽ كاإل قائمة الصفات الشخصية ك داةاأل

كتئابك  ان قمق أكثرؤسسات الدكلة الذيف يعيشكف في كنؼ كم يتاـاأل أف ، طفاؿاألمف بقية مجمكعات  ان ا 

ف لرعاية لجنة فااليتاـ التابعك  الذيف يعيشكف فيو كافمبالنسبة لم  يتاـجكىرية بيف األىناؾ فركؽ  تكانك 

األقؿ درجات عمى مقياسي القمؽ كاإلكتئاب مقارنة باأليتاـ الذيف يعيشكف في كنؼ  ااألسرل كانك 

كتئابان  ، كالذيف كانكاكرعاية الدكلة ان، مرتفع كاف لدييـ كتئابمتكسط اإل أف إلى ضافة، باإلأكثر قمقان كا 

 الذككر. و لدلمن أعمى كتئابعمى مقياسي القمؽ كاإل ناثاإلمتكسط درجات  أفالنتائج  كأظيرت

اإلضطرابات السـموكية والوجدانيـة لـدى الطفـال المقيمـين فـي دور األيتـام (: "2011) بالندراسة  -

 السمككية اإلضطرابات إنتشار مدل عمى التعرؼ إلىالدراسة  ىدفت ."من وجية نظر المشرفين عمييم

 كذلػؾ ،الدراسػة متغيػرات حسػب لػدييـ شػدتيا ككذلؾ األيتاـ، دكر في المقيميف األطفاؿ كالكجدانية لدل
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 (178) مػنيـ كطفمػة، طفػبلن  ( 270 ) مػف الدراسػة عينػة تككنػت كقػد ،المشرفيف عمييـ نظر كجية مف

مقيػاس  الدراسػة أداة نػتككا، كحمػب كحمػص دمشػؽ محافظػات مػف اإلنػاث، مػف (92) ك الػذككر مػف

كانت نتائج  .ستة بنكد عمى مكزعة عبارة (54) مف كالمككف لؤلطفاؿ كالكجدانية السمككية اإلضطرابات

بصػكرة  األيتػاـ دكر فػي المقيمػيف األطفػاؿ بػيف كالكجدانيػة السػمككية االضػطرابات نتشػارإالدراسػة 

 كاإلنػاث الػذككر األطفػاؿ بػيف لكجدانيػةكا السػمككية االضطرابات شدة عمى دالة فركؽككجكد ممحكظة، 

، باالضػافة الػى كجػكد فػركؽ ذات حيػث كانػت لػدل اإلنػاث أعمػى مػف الػذككر األيتػاـ دكر فػي المقيمػيف

 لمتغيػر كفقػان  األيتػاـ دكر فػي المقيمػيف األطفػاؿ بػيف كالكجدانية السمككية االضطرابات شدة عمى داللة 

نو كاف ، كما أام زيادة شدة األعراض لدل المراىقيف 11 -15عمر ا بيفحيث اتسمت بالشدة م العمر

 األيتػاـ دكر فػي المقيمػيف األطفػاؿ بػيف كالكجدانيػة السػمككية االضػطرابات شػدة عمػى دالػة فػركؽ ىناؾ 

 ، ايضػاشػدة االضػطرابات مػع ازديػاد سػنكات اإلقامػة تحيػث زاد الميػتـ في اإلقامة سنكات لمتغير كفقان 

 األيتػاـ دكر فػي المقيمػيف األطفػاؿ بػيف كالكجدانيػة السػمككية الضػطراباتا شػدة عمػى دالػة فركؽ كجدت

 األبكيف كجكد حاؿ في القمؽ شدة في حيث كاف ىناؾ ارتفاع  كمييما أك الكالديف أحد كفاة لمتغير كفقان 

 .الحياة قيد عمى

 إلػىىػدفت  ."مالحالة النفسية اإلجتماعية والتطورية لألطفال األيتا " :(2010) فوزي وفؤاددراسة  -

كقػد  في مصر. محافظة الشرقيةالب يتاـدكر األاألطفاؿ في ات العاطفية كالتطكرية بيف ضطرابتحديد اإل

 12-6أعمػارىـ بػيف  تراكحػتبمحافظػة الشػرقية  يتػاـمبلجػئ لؤل 4طفػبلن مػف  294بمغت عينػة الدراسػة 

 Child Depression) كتئػػػابكػػػؿ مػػػف مقيػػػاس اإل فاالباحثػػػ إسػػػتخدـ مػػػف كػػػبل الجنسػػػيف. ،سػػػنة

Inventory)، طفػػاؿكمقيػػاس القمػػؽ العػػاـ لؤل (RCMAS)، كقائمػػة  ،ك مقيػػاس تقيػػيـ الػػذات لركزنبػػرغ

 أفنتػػائج الدراسػػة  أبػػرز تكانػػ. ( Pediatric Symptom Checklistالتحقػػؽ لممراحػػؿ التطكريػػة )

ابطػػػة بقػػػكة مػػػع كمتر  يتػػػاـدكر األ طفػػػاؿأات العاطفيػػػة كالتطكريػػػة بػػػيف ضػػػطرابىنػػػاؾ نسػػػبة عاليػػػة مػػػف اإل



 

52 

ىتػاؾ  كافك  ،45%كالقمؽ  ،21% كتئاباإل إنتشارمعدؿ  كافكالديمكغرافية ك  ةاإلجتماعيالخصائص 

ضطرابك  23% بنسبةتقدير الذات ل إنخفاض  .61% بنسبةالنمك  في ا 

  .: " المشكالت السموكية لدى األطفال المحرومين من بيئتيم السرية"(2009) اسماعيلدراسة  -

 اإليكاء مؤسسات أطفاؿ لدل شيكعان  ىاأكثر ك  السمككية المشكبلت أىـ ىعم التعرؼ إلى ةالدراس ىدفت

 المحركميف لدم المشكبلت تمؾ اختبلؼ مدلعمى  كالتعرؼ ،األسرية الرعاية مف المحركميف طفاؿاألك 

   الدراسة عينة بمغت حيث ،التحميمي الكصفي المنيج الباحث إستخدـ كقد ،متغيرات الدراسة باختبلؼ

سنة.  16-10اعمارىـ ما بيف  تراكحت ،غزة قطاع في اإليكاء مؤسسات مف كطفمة طفبلن   (133)

 السمكؾ" ىى األسرية ـبيئتي مف فك المحركم منيا ىناعي التي المشكبلت أكثر أفنتائج الدراسة  أشارتك 

 "الحركة زيادةك  األصدقاء، كمشكبلت" لىك األ بالدرجة "العاطفية األعراض ،كتئاباإل ،العصاب السيئ،

 درجة في الطفؿ نظر كجية مف الجنسيف بيف إحصائية داللة ذات فركؽ ناؾىككاف  . ةالثاني بالدرجة

 لدييـ التحصيؿ ضعيفي طفاؿاأل أف النتائج أظيرت أيضار، الذكك  لصالح كالعصاب كتئاباإل

كتئابك  ،السكاء حد عمى كالطفؿ األـ رأم حسب ـأقراني مع مشكبلت  مف أكثر مةعا كمشكبلت ا 

 مشكبلت لدييـ بالطبلؽ اآلباء مف حرمكا الذيف طفاؿاأل أف أيضان  النتائج أظيرتك  .التحصيؿ مرتفعي

كاف لدييـ  بالمكت أبائيـ فاقدم طفاؿاأل بينما ،سكاء حد عمى كالطفؿ األـ رأل حسب ـأقراني مع كثيرة

 .ـأقراني مع كخاصة السمككية المشكبلت مف قؿأ درجة

ىدفت  ." المشاكؿ الصحية النفسية لبلطفاؿ االيتاـ في قطاع غزة ": 2007) ) نآخريو  ثابتدراسة  -

في قطاع  يتاـفي ممجئيف لؤل طفاؿاألالمشاكؿ الصحية النفسية لدل  إنتشارمعرفة نسبة  إلىالدراسة 

ب. ؤلل فاقديفال يتاـمف األ ان عام 16ك 9اعمارىـ ما بيف  تراكحت طفبلن  113غزة.  بمغت عينة الدراسة 

مقاييس  تتعمؽ بالصحة النفسية شممت مقياس كرب ما بعد الصدمة عند   4الدراسة أدكاتشممت  كقد

مقياس القمؽ عند ك  ،(CDI-27) طفاؿاأل إكتئاب( كالقائمة الخاصة بCPTSD – RI) طفاؿاأل
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 طفاؿاأللدل  أفالتحديات. أظيرت النتائج بكمقياس الصعكبات ك  (RCMAS)  المعدؿ طفاؿاأل

%(  عانكا 28.5ك ) ،عانكا مف االكتئابمنيـ %( 49)حيث أف  كتئابعدالت عالية مف القمؽ، كاإلم

أك الرعاية  دارمتغير الجنس أك العمر عند دخكؿ تعزل لكلـ يكف ىناؾ فركؽ دالة احصائيا مف القمؽ. 

ه النتائج يجب مثؿ ىذ أفت الدراسة أكدك ، مدة اإلقامة اك الفترة التي عاشكىا مع عائبلتيـ األصمية

أخذىا بعيف االعتبار مع اىمية  إشراؾ المؤسسات المجتمعية  في  معالجة مثؿ ىذه المشاكؿ النفسية 

  كمحاربة كصمة اليتيـ.

بالتوافق وعالقتو : " أساليب الرعاية في مؤسسات رعاية األيتام (2002) بو شمالةأ دراسة -

 .النفسي واإلجتماعي"

 تبعا يتاـاأل طفاؿاأل عند اإلجتماعيك  النفسي التكافؽ مستكل في فركؽال عفلمكشؼ ىدفت الدراسة  

الباحث المنيج  إستخدـ. غزة قطاع في يتاـاأل رعاية مؤسسات مف يتمقكنيا التي الرعاية ألساليب

 بمغت عينة الدراسة، كقد اإلجتماعيالتكافؽ النفسي ك  إختبارالدراسة  أداة تكانالكصفي التحميمي، ك 

اعمارىـ ما بيف  تراكحتالخامس كالسادس كالسابع ام  كؼمف الصفمف األيتاـ  كطفمة طفبلن   (169)

 داللة ذات فركؽ  تشير لكجكدالنتائج  أبرز تكان. يتاـسنة مف ثبلثة مؤسسات لرعاية األ 13-10

 التعميمية الرعاية أطفاؿ درجات متكسطات بيف اإلجتماعيك  النفسي التكافؽ مستكل في إحصائية

ـ ل حيث الجسمي البعد عدا ما التعميمية الرعاية أطفاؿ لصالح العاـ التعميـ أطفاؿ درجات تكمتكسطا

 النفسي التكافؽ مستكل في إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد لـكايضا  .المجمكعتيف بيف فركؽ كجدت

 حيث اعياإلجتم البعد باستثناء الشيداء كأبناء طبيعية كفاة المتكفيف أبناء درجات بيف اإلجتماعيك 

 مستكل في إحصائية داللة ذات فركؽ عدـ كجكد  إلى ضافة. باإلالشيداء أبناء لصالح فركؽ كجدت

 البعد باستثناء ) إناث – ذككر(  الجنس إلى تعزل الدراسة عينات بيف اإلجتماعيك  النفسي التكافؽ

 .الذككر لصالح الفركؽ ىذه كجدت حيث النفسي
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 الدراسات األجنبية: 2.5.2

(: " الختالفات في الصحة النفسية بين المراىقين 2018)Sahad et al  نساىد وآخري اسةدر    -

 .األيتام وغير األيتام"

 يتاـكغير األ يتاـختبلفات في الصحة النفسية بيف المراىقيف األالتعرؼ عمى اإل إلى ىذه الدراسة ىدفت

يتيمنا مراىقا   240ينة الدراسة بمغت عك  ،الباحثكف المنيج الكمي لجمع المعمكمات إستخدـفي ماليزيا. 

 أدكات تكانعامنا. ك  17ك  13أعمارىـ ما بيف  تراكحتالذيف  يتاـمف المراىقيف غير األ 240ك 

الصحة مستكل لقياس ان بند 21حيث تككف المقياس مف  ،كالقمؽ كاالجياد كتئابالدراسة مقياس اإل

الصحة  مستكل ىناؾ اختبلفات في أفيرت النتائج النفسية بيف المراىقيف اليتامى كغير اليتامى. أظ

 اكؿبكثير مف مش أعمىلدييـ مستكل   يتاـاأل كافحيث  يتاـكغير األ يتاـبيف المراىقيف األ نفسيةال

كالقمؽ  كتئاباإل بالترتيب التالي: تكانك  ،مف المراىقيف غير اليتامى عمى التكالي نفسيةالصحة ال

األطراؼ، بما في ذلؾ المنظمات الحككمية، كالمنظمات غير  جميع أفأكصت الدراسة كالتكتر. 

تنظيـ إجراءات مثؿ تنفيذ البرنامج كالتدخؿ  إلىلياء األمكر، تحتاج أك ، ك يتاـالحككمية، كمراكز األ

  في ماليزيا. يتاـاستمرارية الصحة العقمية خاصة بيف المراىقيف األ فالضم

 الذين األطفال بين الكتئاب انتشار Ramagopal et al(2016" :)  نراماجوبال وآخري دراسة  -

 " األيتام دار في يعيشون

في  يتاـؤللالذيف يعيشكف في دار  طفاؿاألبيف  كتئابكشدة اإل إنتشارتقييـ مدل   إلى الدراسة ىدفت

عينة شممت  ،  cross sectional descriptiveالكصفي المقطعي  الباحثكف المنيج  إستخدـ اليند.

قد ك . مف كبل الجنسيف يتاـسنة يعيشكف في دار لؤل 18-12الفئة العمرية  مفطفبلن  180ة الدراس

٪ مف 54 أفالنتائج تشير ب أبرز تكانك . (HAM-D) كتئابئللىاممتكف الدراسة مقياس  أداة شممت

٪ لدييـ 35٪ ذككر ك 48ك  إناث٪ 52سنة ك  17-15٪ مف 46سنة ك  14-12الفئة العمرية 
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. ناثاإلالغالبية مف  تكانسنة. ك  17-15في الفئة العمرية  كتئابعظميـ مصابيف باإلم كافك  إكتئاب

٪  14ك  ،معتدؿ إكتئاب٪ لدييـ  23ك  ،الخفيؼ كتئاب٪ مف اإل 52ىناؾ  كاف كتئابلشدة اإل كفقان 

لدييـ  كتئابالمصابيف باإل طفاؿاأل٪ مف  38حاد جدا ك  إكتئاب٪ لدييـ  9ك  ،حاد إكتئابلدييـ 

الذيف  طفاؿألمع ا فاضركري المبكر التعرؼ كالتدخؿ ىمية أف أت الدراسة عمى أكدك تحارية. نإيا نكا

 لمنع المزيد مف العكاقب. يتاـيعيشكف في دكر األ

(: " الصحة العامة واألمن النفسي 2014) Dangi and Anand دانجي وأناند دراسة  -

  وانعدامو بين األيتام لدى مجموعات عمرية مختمفة"

 يتاـكمقارنتيـ مع األ عند األطفاؿ الكالديف أحد الى فحص مدل تأثير فقداف دراسةال ىدفت ىذه

نعداـك  ليـ عمى الصحة العامة كالدييـفاقديف كبل ال  150حيث بمغت عينة الدراسة  ،النفسي األمف ا 

انية مف كالث 12-6تـ تقسيميـ عمى مجمكعتيف األكلى مف عمر  سنة، 18 -  6ان مف عمرذكر  طفبلن 

ا شماؿ نافي كالية ىاري أطفاؿربعة بيكت رعاية تـ اختيارىـ بشكؿ عشكائي مف أسنة،  18-13عمر 

لقياس   PFIمف مقياس الباحثكف كبلن  إستخدـ. بشكؿ متساكمتـ تقسيميـ عمى مجمكعتيف  اليند

نعداـك  كمقياس األمف( PGI Health Questionnaire)الصحة العامة  -Security) األمف ا 

Insecurity Inventory)،  يتاـاأل بيف إحصائية داللة ذات ان ىناؾ فركق  أفضحت النتائج  أك ك 

 ختبلؼكجد إي ـلكذلؾ . العمريتيف المجمكعتيف كبل مف فاقديف ألحد الكالديف كالفاقديف لكبل الكالديفال

نعداـك  العامة الصحة في كبير بشكؿ  جد الباحثاف أفك كما ، بيف كبل المجمكعتيف مف األيتاـ األمف ا 

 .تقدـ الطفؿ في العمر كمما يزداد األمفعدـ الشعكر ب
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 بين والعاطفية السموكية الضطرابات انتشارRahman et al(2012" :)  نرحمن وآخري دراسة -

 ."الضطرابات بيذه المرتبطة والعوامل األيتام

 في يعيشكف الذيف طفاؿاأل بيف ةكالعاطفي ةالسمككي اتضطراباإل إنتشار مدل معرفة إلى الدراسة ىدفت

 إستخدـ .اتضطراباإل كجكدب المرتبطة المحتممة العكامؿ كتقييـ ،، بنغبلدشدكا مدينة في يتاـاأل دار

 يتاـاأل دكر في cross sectional descriptive مستعرضال مقطعيال الباحثكف المنيج الكصفي 

 أداة تكانك  .سنة 18-6ما بيف أعمارىـ  تتراكحكطفمة  طفبلن  342 بمغت عينة الدراسة. المختارة

رابات العاطفية طضإللتقيـ ا The Development and Well-Being Assessment)) الدراسة

ات العاطفية كالسمككية بيف ضطراباإل إنتشار في رتفاع عاؿو إ إلىالنتائج تشير  تكان .كالسمككية

 فيات العاطفية ضطراباإلكتمثمت  ، %40.35بمغت حيث كالمراىقيف  في دكر الرعاية  طفاؿاأل

ضطرابك  نفصاؿاإلقمؽ  إضطراب  ما بعد الصدمة. كرب  ا 

 في يعيشون الذين المراىقونÖzcebeand Çaman  (2011" :)كامان وأوزسيب  دراسة - 

  ."المرتبطة والعوامل البدني النشاط ومستوى النفسية األعراض: أنقرة في األيتام دور

 المراىقيف لدل البدني النشاط بمستكل رتباطياا  ك  النفسية األعراض مدل انتشار ـتقييالدراسة إلى  ىدفت

 مستعرضال مقطعيال الباحثكف المنيج الكصفي إستخدـ .قرة، تركياأنفي  يتاـاأل دكر في يعيشكف الذيف

cross sectional descriptive  كمراىقة  ان مراىق  166لجمع المعمكمات،  كقد بمغت عينة الدراسة

شممت دكر رعاية، ك  أربعشممت  ، سنة يعيشكف في دكر الرعاية  13-16اعمارىـ ما بيف  اكحتتر 

جكدة كنكعية الحياة مقياس ك  BSIعراض النفسية معرفة تكزيع األ فاالدراسة كؿ مف استبي أداة

Kiddo-KINDL Quality of Life،  دكر في يعيشكف الذيف المراىقيف أفالنتائج  أبرز تكانك 

 العقمية، الصحة مقياس درجات عمى بناء ،اآلخريفمقارنة بالمراىقيف  الحرماف مف يعانكف يتاـاأل

 لدل النفسية األعراض إنتشار كاف، ك األدكية ستخداـا  ك  العقمية، اتضطرابلئل السريرم كالتشخيص
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 تكانك  .العامة المراىقة سف في عميو كاف مما أعمى يتاـاأل مبلجئ في يعيشكف الذيف المراىقيف

 لممراىقيف أفضؿ العقمية الصحة مؤشرات تكان، أيضا مراض شيكعان األ أكثري ناات العقمية ثضطرابإلا

لذلؾ  .مبلءمة أكثر كالمكاد كالكحكؿ بالتبغ يتعمؽ فيما التدخيف عف االمتناع كسمككيات جسديان  النشطيف

 يتاـاأل دكر في رياضيةال المرافؽ كتحسيف الرياضية األلعاب في المشاركة عمى المراىقيف تشجيع فإف

 .العقمية الصحة تعزز أف يمكف تدخبلت ىي

 الذين األطفال بين النفسية الضطراباتMargoob et al (2006" :) نمارجوب وآخري دراسة -

  "كشمير خبرة من -األيتامدور  في يعيشون

 مفئةدكر الرعاية  لشيكعا بيف الفتيات في  كثرات النفسية األضطرابالتعرؼ عمى اإل إلىالدراسة ىدفت 

رعاية الثى، حيث تـ اختيار دار أن 32بمغت عينة الدراسة  .في كشمير سنة 12-5 مف العمرية

ككانت أداة الدراسة فحكصات نفسية أجراىا طبيب  ،في منظقة كشمير ناثاإلالكحيدة التي تضـ 

 دكر في طفاؿاأل فأ النتائج أظيرت .متدرب لمتعرؼ عمى األطفاؿ الذيف يعانكف مف مشكبلت نفسية

العاطفي كالسمككي لؤلطفاؿ تفاقـ الكضع  لكحظ كما ،النفسية لممشاكؿ كبير بشكؿ معرضكف الرعاية

 كافك . العدكاف ذلؾ في بما ،السمبية السمككيات مف مجمكعة طفاؿاأل يطكرحيث  ،يتاـألا دار في

 كافكذلؾ  ،٪(40.62) بنسبة شيكعان  النفسية اتضطراباإل أكثر مف الصدمة بعد ماكرب  إضطراب

 .%25  بنسبة كتئاباإل ىك شيكعا كثراأل التشخيص

 

 تعقيب عمى الدراسات السابقة 3.5.2 

سرم كالقمؽ األ الحرمافلت مكضكع ك امف خبلؿ عرض ما سبؽ مف الدراسات العربية كاالجنبية التي تن

 المقيميف في دكر الرعاية يستدؿ ما يمي: طفاؿاأللدل  كتئابكاإل
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معرضكف بشكؿ كبير لمشاكؿ في النمك المقيميف في دكر الرعاية  طفاؿاأل أفغمب الدراسات أينت ب -

ات ضطرابي كالتطكر العقمي مما قد يسبب ليـ الكثير مف اإلناي كالكجدنفعالالجسمي كالحسي كاإل

ك في في دكر الرعاية كما ى طفاؿاأللدل عراض النفسية  السمككية كالعقمية كالمشكبلت كاألالنفسية ك 

 andÇaman  كاماف كأكزسيب كدراسة ،Margoob et al (2006) فمارجكب كاخري دراسة

Özcebe (2011)فساىد كاخرب ، كدراسةSahad et al  (2018)(2012)ف رحمف كاخري ، كدراسة  

Rahman et al (2010) ، كدراسة فكزم كفؤاد(2009)سماعيؿ إ، كدراسة (2011) ببلف، كدراسة ،

 .((2016كدراسة ىكيكة 

مقيميف في دكر ال طفاؿاأللى بيف أك بدرجة  كتئابرتفاع كبير  كاضح في مستكل القمؽ كاإلإىناؾ  -

 (2018) فساىد كآخري كدراسة ،Margoob et al (2006) فيخر مارجكب كآ الرعاية مثؿ دراسة

Sahad et al،  كدراسة فكزم كفؤاد2009))اسماعيؿ ، كدراسة ((2007فآخريكدراسة ثابت ك ، 

 .  (2015)الصكاؼ ، كدراسة(2011)، كدراسة باركف (2010)

البيئة االسرية ككجكد صدمات الطفكلة عمى كجكد مف الكالديف  ك  الحرمافبينت الدراسات تأثير  -

رتفاع مؤشراتيـ كما في دراسة ا  ك  كتئابات كالضغكط النفسية كبالتحديد القمؽ كاإلضطرابكظيكر اإل

 . (2017)كدراسة كتانة ،2017)  ) ،  كدراسة قشطة(2017) عبلكم

نخفاضك  تضح ايضا مف الدراسات كجكد الخكؼكما إ - المقيميف في دكر  طفاؿاألالتحصيؿ لدل  ا 

نخفاضالرعاية ك  كما في دراسة  الحرمافمف  معاناةكال كالكحدة النفسية النفسي األمف إنعداـ أك ا 

Özcebeand Çaman  (2011) كدراسة (2012) العطاس، كدراسة (2017)، كدراسة  صبلح ،

 2012).) فآخريك  الجمعاف

حيث اشارت كؿ  ،ناثاإللمتغير الجنس بيف الذككر ك  ختبلؼ في تمؾ الدراسات كفقان ىناؾ تبايف كا   كاف

 مستكل أفب Ramagopal et al (2016) ف مارجكباؿ كآخريرادراسة ك  (2015)مف دراسة الصكاؼ 
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 أفإلى  الذم أشار2011) )اتفقت معيـ دراسة باركف مف الذككر، ك  أعمى  ناثاإللدل  كتئاباإل

 مف الذككر. أعمى كتئابعمى مقياسي القمؽ كاإل ناثاإلدرجات  مستكل

 أعمىلمذككر  كتئاباإل مستكل أفب أشارعكس ذلؾ حيث (2009)اسماعيؿ، ت دراسة أكد في حيف

في  ىؿجديف بسبب طبلؽ األالمتكا دكر الرعاية أطفاؿبيف  ان ىناؾ اختبلف أفاضاؼ بكما . ناثاإلمف 

 داخؿ دكر الرعاية. اآلخريفـ أقرانيمقارنة ب أعمىظيكر المشاكؿ السمككية بدرجات 

 فركؽ عمى عدـ كجكد  أكدك  اإلجتماعيمستكل التكافؽ النفسي ك  ناكؿتفقد  (2002) اما ابك شمالة

 متغير إلى تعزل ةالدراس عينات بيف اإلجتماعيك  النفسي التكافؽ مستكل في إحصائية داللة ذات

كايضا  االكتئاب، في نسبةتشير الى عدـ كجكد فركؽ بيف الجنسيف 2017) )ككانت كتانة  .الجنس

 و ال يكجد فركؽ في ظيكر درجات القمؽ بيف الجنسيف.أنب (2017)اشار العط 

كر الذيف يعيشكف في د طفاؿلؤلىمية التدخؿ المبكر كتنفيذ برامج  أ إلىغالبية الدراسات  كأشارت

 لمنع المزيد مف العكاقب. يتاـاأل

ىدافيا الدراسة حسب إحتياجات الدراسة كأ أدكاتة إجراء البحث ك كتنكعت الدراسات السابقة في طريق

لى مف نكعيا ك ىذه الدراسة تعد األ أفتنكع الدراسات السابقة كتعددىا إال  كطبيعتيا. كعمى الرغـ مف

المحافظات الشمالية المقيميف في كؿ دكر الرعاية في  طفاؿألالدل  كتئابالقمؽ كاإلالتي قامت بدراسة 

 أف. حيث حسب عمـ الباحثة لمرحمة الطفكلة المتكسطة كالمتأخرة مف كبل الجنسيف (الغربية الضفة)

نتشاردكر الرعاية ك  لـ تحظ بدراسات كثيرة  كتئابالنفسية بالتحديد القمؽ كاإل كالمشكبلت اتضطراباإل ا 

غمب الدراسات تركز عمى التعمؽ أ تكانحيث  ،الصعيد العربي أكالصعيد المحمي  عمىسكاء مف قبؿ 

 النفسي كالمشكبلت السمككية بشكؿ كبير.  األمفك 
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 طار المفاىيمي اإل 6.2

طار المفاىيمي في الدراسة يساىـ في تحديد المتغيرات كيحدد العبلقة بيف المتغيرات، كصؼ اإل فإ

 أفحيث حيث يكضح العبلقة بيف المتغيرات ار النظرم لمدراسة طاال إلىكيشير الشكؿ التالي 

منطقة ، )مدينة، قرية، مخيـ(السكف االصمي كافمغرافية شممت: الجنس، العمر، ك المتغيرات الديم

بينما شممت المتغيرات المستقمة: عمر الطفؿ عند دخكلو دار الرعاية، مدة اإلقامة في  ،الصؼك  السكف

أخكات في غير دكر  أك إخكةككجكد  ،عددىـ/لو في دار الرعاية كةإخككجكد  ،دار الرعاية

سبب تكاجد الطفؿ  ،مف كجية نظر المبحكث لمعائمة األصمية اإلجتماعيعددىـ، مستكل الدعـ /الرعاية

 التحصيؿ األكاديمي مف كجية نظر المبحكث، ك كجكد أمراض جسدية لدل الطفؿ ،في دكر الرعاية

تـ في الدراسة التعرؼ عمى تأثير العكامؿ المستقمة عمى كقد  :(كتئابؽ كاإلالقم) كالمتغيرات التابعة

كفقا لمتغيرات  طفاؿاأللدل  كتئابالقمؽ كاإل أعراض إنتشارمدل عمى العكامؿ التابعة كالتعرؼ 

 .الدراسة
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 القمق 

 

   

 

 

  كتئاب اإل      

 

 مكانالجنس، العمر،  :ات الديمغرافيةالمتغير 
منطقة ، )مدينة، قرية، مخيم( السكن الصمي

 الصف السكن،

عمر الطفؿ عند دخكلو دار الرعاية، مدة اإلقامة في دار 
 إخكةكجكد عددىـ،/لو في دار الرعاية إخكةكجكد اية، الرع
عددىـ، مستكل الدعـ /أخكات في غير دكر الرعاية أك

 ،مف كجية نظر المبحكث لمعائمة األصمية اإلجتماعي
، اإلنفصاؿ ،الطبلؽ)سبب تكاجد الطفؿ في دكر الرعاية 

 ،(كبلىما، غير ذلؾ أكالكالديف  أحدقر، مرض تيتـ، ف
التحصيؿ األكاديمي ،كجكد أمراض جسدية لدل الطفؿ
 المبحكث مف كجية نظر
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 الفصل الثالث:

___________________________________________________ 

 الطريقة واإلجراءات

 

 مقدمة: 

لتحقيؽ أىداؼ الدراسة كاإلجابة  استخدمتيا الباحثة كاإلجراءات التي يقةلطر الفصؿ اي ىذا ف يعرض

 إلىينة الدراسة، ككيفية الكصكؿ ، كعيج الدراسةمناختيار سئمتيا، كتمثمت ىذه اإلجراءات بعف أ

حصائية الدراسة كآلية تطبيقيا، كفي النياية تـ تكضيح األساليب اال أدكاتاختيار  إلى ضافةالعينة، باإل

عتبارات كالمعايير ا مع االخذ بعيف االعتبار ذكر اإلالمتبعة في الدراسة لمخركج بالنتائج كتحميمي

 األخبلقية التي تـ العمؿ بيا في الدراسة.

 

 : واإلجراءات المنيجية  1.3

 :منيج الدراسة 1.1.3

حيث تـ  لطبيعة الدراسة،، كذلؾ لمبلئمتو اإلرتباطي الكصفي المنيجالباحثة في ىذه الدراسة  تعتمدإ

اإلجابة عف أسئمة الدراسة جؿ يقة كمف ثـ تفسيرىا كتحميميا مف أدقجمع المعمكمات بطريقة مكضكعية ك 

 .يتاـف في دكر رعاية األالمقيمي طفاؿاأللدل   كتئابالقمؽ كاإل أعراض إنتشارمدل كمعرفة 
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 :مجتمع الدراسة 2.1.3

كيبمغ  ،المحافظات الشماليةفي  المقيميف في دكر الرعاية اؿطفاألتمثؿ مجتمع الدراسة في جميع  

، مف كبل الجنسيف يتاـفي دكر رعاية األ سنة18 سنكات كحتى  5كطفمة مف عمر  طفبلن  480عددىـ 

 ية. نادكر الرعاية الثم ًقبؿ لمباحثة مف مقدمةات اليحصائكفقا لئلدكر رعاية  8مكزعيف عمى 

 

 :عينة الدراسة 3.1.3

 أداةالدراسة كعينة فعمية تـ تطبيؽ  أداةستطبلعية مف أجؿ تقنيف عينة إ إلىعينة الدراسة قسمت نإ

 الدراسة كالخركج بالنتائج منيا

مككنة  طفاؿاألمف أجؿ تقنينيا عمى مجمكعة مف  داةستطبلعية: قامت الباحثة بتطبيؽ األالعينة اإل -

حيث سنة 12  إلى6  اعمارىـ ما بيف  اكحتتر  ناثاإلم بيف الذككر ك ك امقسكميف بالتس أطفاؿ 10مف 

تعديؿ في صياغة العمييا تـ  ، كبناءن ستطبلعية خارج نطاؽ عينة الدراسة الفعميةالعينة اإل تكان

 .طفاؿغير كاضحة لؤل تكانالفقرات التي 

الدراسة  شركط في دكر الرعاية مف كبل الجنسيف كفؽ طفاؿاأل جميعستيداؼ إتـ  العينة الفعمية: -

تـ  صغيران  مجتمع الدراسة، كككف سنة في كؿ دار رعاية 12 إلى 6فة االعمار التي تقع ما بيف لكا

المحافظات  كالجدكؿ التالي يكضح كافة مؤسسات دكر الرعاية في طفاؿاألتطبيؽ الدراسة عمى كافة 

 .سيفنسنة مف كبل الج 12 إلى 6المقيميف مف عمر  طفاؿلؤل (الضفة الغربية) الشمالية
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 وعدد األطفال فييا المحافظات الشماليةدور الرعاية وتوزيعيا في أسماء ( 1.3دول رقم )ج 

-5) العدد الكمي لألطفال المدينة اسم المؤسسة #
 في مؤسسة الرعاية (18

 (12-6عدد األطفال )

 إناثان( 6ذككران   (30  36 55 طكلكـر جمعية دار اليتيـ العربي 1
 إناث 7 11 نابمس ربيتحاد النسائي العجمعية اإل 2
 إناث( 4ذككر   10) 14 32 قمقيمية جمعية دار االيماف لرعاية كايكاء األيتاـ 3
 أنثى 16 25 راـ اهلل جمعية إنعاش االسرة -مركز الفتاة الفمسطينية 4
  كرذك 3 50 العيزرية سبلميةدار األيتاـ اإل 5
 صدقاء دار األيتاـ االسبلمية أجمعية  6

 لميتيمات دار الزىرات
 إناث 8 45 العيزرية

 ان ذكر  40 51 العيزرية مؿجمعية جيؿ األ 7
 إناثان(55 ذككران ك  33 )  88 221 الخميؿ سبلميةالجمعية الخيرية اإل 8

 إناثان(  96ذككران ك 116) 212   طفبلن  480 المجموع الكمي
 

 :وغرافيةالديم توزيع العينة تبعا لمتغيرات الدراسة 4.1.3

 ير جنس الطفل:متغ -

 :( توزيع عينة الدراسة حسب متغير جنس الطفل المقيم في دار الرعاية2.3جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد جنس الطفل  
 %54.7 116 ذكر
 %45.3 96 أنثى

 %100.0 212 المجموع
%( 45.3%(، مقابؿ )54.7) بمغت الذككرنسبة إلى أف   (2.3) تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ

 مف اإلناث.
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 متغير عمر الطفل الحالي: -

 ( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير عمر الطفل الحالي:3.3جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد عمر الطفل الحالي
7+6 34 16.0% 
8 23 10.8% 
9 29 13.7% 
10 42 19.8% 
11 47 22.2% 
12 37 17.5% 

 %100.0 212 المجموع
تشير (،  كذلؾ 9سنة بمتكسط العمر) 12الى  6تائج أف أعمار المجمكعة تراكحت ما بيف بينت الن

سنة، كأدناىا كانكا  11كانت أعمارىـ  أعمى نسبة إلى أف   (3.3المعطيات الكاردة في الجدكؿ )

 سنكات. 8األطفاؿ الذيف أعمارىـ 

 

 متغير مكان السكن األصمي لمطفل: -

 :عينة الدراسة حسب متغير مكان السكن األصمي لمطفل ( توزيع أفراد4.3جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد األصمي  مكان السكن
 %31.6 67 حضرم
 %68.4 145 مخيـ( /ريفي )قرية 

 %100.0 212 المجموع
( إلى أف غالبية المبحكثيف كانكا مف سكاف الريؼ )قرل 4.3) لمعطيات الكاردة في الجدكؿتشير ا

 %(.31.6%(، في حيف كاف سكاف الحضر يمثمكف ما نسبتو )68.4) كمخيمات( بنسبة
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 :قة السكن األصميمتغير منط -

 :األصمية منطقة السكنأفراد عينة الدراسة حسب  ( توزيع5.3جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد منطقة السكن 
 %22.6 48 كسط الضفة الغربية
 %27.8 59 شماؿ الضفة الغربية

 %49.5 105 غربيةجنكب الضفة ال
 %100.0 212 المجموع

يسكنكف في جنكب الضفة الغربيػة  إلى أف غالبية المبحكثيف (5.3) جدكؿطيات الكاردة في التشير المع

%(، كأدنػى نسػبة 27.8شماؿ الضفة الغربيػة يمثمػكف مػا نسػبتو ) %(، كأف الذيف يسكنكف49.5بنسبة )

 %(.22.6الغربية بنسبة )الذيف يسكنكف في كسط الضفة  كانت المبحكثيف
 

 :الدراسي لمطفل متغير الصف -

 :لمطفل الدراسي عينة الدراسة حسب متغير الصفأفراد ( توزيع 6.3جدول رقم )

 

 

 

 

 

 
 

%( مف المبحكثيف كانكا في الصؼ 26.4)إلى أف  (6.3) كؿجدتشير المعطيات الكاردة في ال

 %(.9.0الصؼ األكؿ األساسي بنسبة ) في، في حيف كانت أقؿ نسبة الخامس

 النسبة المئوية العدد الصف الدراسي 
 %9.0 19 األكؿ
 %10.8 23 الثاني
 %15.1 32 الثالث
 %17.9 38 الرابع
 %26.4 56 الخامس

 %20.8 44 ك أعمىأالسادس 
 %100.0 212 المجموع
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 :الديموغرافيةغير توزيع العينة تبعا لمتغيرات الدراسة  5.1.3

 :فل عند دخولو دار الرعايةعمر الطمتغير  -

 :عمر الطفل عند دخولو دار الرعاية( توزيع عينة الدراسة حسب متغير 7.3جدول رقم )

عمر الطفل عند دخولو دار الرعاية 
 بالسنوات

 النسبة المئوية العدد

 %17.9 38 ما دكفف 5
6 40 18.9% 
7 34 16.0% 
8 36 17.0% 
9 23 10.8% 
10 25 11.8% 

 %7.5 16 فأعمى11 
 %100.0 212 المجموع

أعمى نسبة مف المبحكثيف دخمكا دار الرعاية في  إلى أف (7.3) لمعطيات الكاردة في الجدكؿتشير ا

 %(.7.5سنة بنسبة ) 11%(، كأقؿ عمر كاف 18.9سنكات بنسبة ) 6عمر 
 

 :لمطفل مدة اإلقامة في دار الرعايةمتغير  -

 لمطفل  مدة اإلقامة في دار الرعايةحسب متغير ( توزيع عينة الدراسة 8.3جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد مدة اإلقامة في دار الرعاية 
 %28.3 60 أهقؿ مف سنة

 %51.9 110 سنكات 1-3مف 
 %19.8 42 سنكات  فأكثر  4

 %100.0 212 المجموع
امكا في دار الرعاية أق أعمى نسبة مف المبحكثيف إلى أف (8.3) لمعطيات الكاردة في الجدكؿتشير ا

%(، كأخيرا 28.3%(، تبعيا الذيف أمضكا أقؿ مف سنة بنسبة )51.9سنكات( بنسبة ) 1-3مف )

 %(.19.8سنكات فأكثر بنسبة ) 4الذيف أمضكا 
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 :في دار الرعاية لمطفل  أو اخوات إخوةوجود متغير  -

 :في دار الرعاية ل لمطف إخوةوجود عينة الدراسة حسب متغير أفراد ( توزيع 9.3جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد لمطفل في دار الرعاية أو أخوات إخوةوجود 
 %77.4 164 نعـ
 %22.6 48 ال

 %100.0 212 المجموع
في دكر   أك أخكات إخكةأف غالبية األطفاؿ لدييـ ( إلى 9.3) لمعطيات الكاردة في الجدكؿتشير ا

في  أك أخكات إخكة%( ال يكجد لدييـ 22.6ا نسبتو )%(، في حيف أف م77.4الرعاية كذلؾ بنسبة )

 دار الرعاية.
 

 :لمطفل في دار الرعاية خوةمتغير عدد اإل -

لمطفل في دار  األخوات \خوةعدد اإلعينة الدراسة حسب متغير أفراد ( توزيع 10.3جدول رقم )

 :الرعاية

 النسبة المئوية العدد ر الرعايةافي د خوةعدد اإل 
1 92 56.1% 
2 51 31.1% 

 %12.8 21 فأكثر 3
 %100.0 164 المجموع

، مف المبحكثيف لدييـ أخ أك اخت %(56.1) إلى أف (10.3) لمعطيات الكاردة في الجدكؿتشير ا

أخكات  \إخكة ة%(، كأخيرا الذيف لدييـ ثبلث31.1بنسبة ) خكاتاأل /خكةاثناف مف اإلتبعو الذيف لدييـ 

 %(.12.8فأكثر بنسبة )
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 :دار الرعاية غير في لمطفل  و أخوات أ إخوةوجود ير متغ -

دار غير في  لمطفل  أخوات \إخوةوجود ( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير 11.3جدول رقم )

 :الرعاية

 النسبة المئوية العدد دار الرعاية غير لمطفل في أو أخوات  إخوةوجود 
 %83.5 177 نعـ
 %16.5 35 ال

 %100.0 212 المجموع
كأخكات في غير دكر  إخكة( إلى أف غالبية األطفاؿ لدييـ 11.3) لمعطيات الكاردة في الجدكؿتشير ا

في غير دكر أخكات  /إخكةيـ %(، في حيف كانت نسبة الذيف ليس لدي83.5الرعاية كذلؾ بنسبة )

 %(.16.5الرعاية )
 

 دار الرعاية:غير لمطفل في  األخوات \خوةمتغير عدد اإل -

دار  غير لمطفل في أخوات \خوةد عينة الدراسة حسب متغير عدد اإل( توزيع أفرا12.3قم )جدول ر 

 :الرعاية

 النسبة المئوية العدد في غير دور الرعاية أخوات \خوةعدد اإل
1 45 25.4% 
2 40 22.6% 
3 30 16.9% 
4 16 9.0% 
5 18 10.2% 

 %15.8 28 فأكثر 6
 %100.0 177 المجموع
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في  أك أختخ لدييـ أ%( مف المبحكثيف 25.4)إلى أف  (12.3)ات الكاردة في الجدكؿ لمعطيتشير ا

كأقؿ نسبة (، %22.6بنسبة )أك األخكات  خكةناف مف اإلإثتمييا الذيف لدييـ ، غير دكر الرعاية

 %(.9.0في غير دكر الرعاية بنسبة ) أخكات \إخكة 4لذيف لدييـ لممبحكثيف ا
 

 :من وجية نظر المبحوث لعائمة األصميةمن قبل ا تماعيمستوى الدعم اإلجمتغير  -

لعائمة من امستوى الدعم اإلجتماعي عينة الدراسة حسب متغير أفراد ( توزيع 13.3جدول رقم )

 :من وجية نظر المبحوث األصمية

مستوى الدعم الجتماعي لمعائمة 
 من وجية نظر المبحوث األصمية

 النسبة المئوية العدد

 %6.6 14 ممتاز
 %12.3 26 جيد جدا
 %19.8 42 جيد
 %42.0 89 مقبكؿ

 %19.3 41 ال يكجد دعـ
 %100.0 212 المجموع

أفراد عينة الدراسة كاف مستكل  %( مف42.0)( إلى أف 13.3)لمعطيات الكاردة في الجدكؿتشير ا

الجتماعي ، كأقمو لدل األطفاؿ الذيف مستكل الدعـ امف العائمة األصمية مقبكؿ الدعـ االجتماعي

 %(.6.6 بنسبة ) ان لمعائمة األصمية ممتاز 
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 :سبب تواجد الطفل في دور الرعايةمتغير  -

 :سبب تواجد الطفل في دور الرعايةعينة الدراسة حسب متغير أفراد ( توزيع 14.3جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد سبب تواجد الطفل في دور الرعاية
 %47.6 101 االنفصاؿ اك السجف( غياب احد الكالديف )الطبلؽ أك

 %33.5 71 التيتـ
 %9.9 21 الفقر

 %9.0 19 يمايمرض أحد الكالديف أك كم
 %100.0 212 المجموع

( إلى أف غياب أحد الكالديف )الطبلؽ أك االنفصاؿ أك 14.3) لمعطيات الكاردة في الجدكؿتشير ا

 التيتـ بنسبة  يميو  %(،47.6ية بنسبة )السجف( كاف السبب األكثر لكجكد األطفاؿ في دكر الرعا

يما بنسبة ىك بسبب مرض أحد الكالديف أك كمي كأقؿ سبب (%9.9)، ثـ الفقر بنسبة %33.5)

(9.0.)% 
 

 :وجود أمراض جسدية لدى الطفلمتغير  -

  :وجود أمراض جسدية لدى الطفلمتغير حسب  ( توزيع أفراد عينة الدراسة15.3جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد ديةأمراض جس وجود
 %7.5 16 نعـ
 %92.5 196 ال

 %100.0 212 المجمكع
 

إلى أف غالبية األطفاؿ ال يكجد لدييـ أمراض جسدية  (15.3) تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ

%( 7.5%(، في حيف أف األطفاؿ الذيف يكجد لدييـ أمراض جسدية كانت نسبتيـ )92.5بنسبة )

 .بة المبحكثيف لدييـ صحة جسدية جيدة بشكؿ عاـ، أم أف غالفقط
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 :طبيعة األمراض الجسدية لدى الطفل يرمتغ -

طبيعة األمراض الجسدية لدى األطفال  عينة الدراسة حسب متغيرأفراد  ( توزيع 16.3جدول رقم )

 :جسدية اً الذين اجابوا أن لدييم أمراض

 النسبة العدد طبيعة األمراض الجسدية لدى الطفل 
 %62.5 10 االجيزة الحسية)عيكف، سمع، نطؽ(

 %12.5 2 الجياز الدكرم
 %12.5 2 الجياز الييكمي
 %6.3 1 الجياز التنفسي
 %6.3 1 الجياز البكلي
 %100.0 16 المجموع

( إلى أف  طبيعة األمراض الجسدية التي يعاني منيا 16.3) لمعطيات الكاردة في الجدكؿتشير ا

مشاكميـ الصحية متمثمة  الحسية حيث كانت أعمى في األجيزةاية ىي األمراض األطفاؿ في دكر الرع

 لي بنسبة متساكيةكالجياز البك  ، كأقؿ نسبة كانت في أمراض الجياز التنفسي(62.5%بنسبة ) بذلؾ

(%6.3)   
 

 متغير التحصيل األكاديمي من وجية نظر المبحوث: -

من وجية نظر سب متغير التحصيل األكاديمي ( توزيع أفراد عينة الدراسة ح17.3جدول رقم )

 :)الطفل( المبحوث

 النسبة المئوية العدد التحصيل األكاديمي 
 %37.7 80 ممتاز
 %24.1 51 جيد جدا
 %26.9 57 جيد
 %11.3 24 مقبكؿ
 %100.0 212 المجموع
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تحصيميـ  %(  مف المبحكثيف يركف أف37.7( إلى أف )17.3تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ )

التحصيؿ الجيد جدا بنسبة  %(، ثـ ذكك26.9التحصيؿ الجيد بنسبة ) الدراسي ممتاز، تبعيا ذكك

 %(.11.3التحصيؿ المقبكؿ بنسبة ) %(، كأخيرا ذكك24.1)

 

 :جراءات الدراسةإ 6.1.3

 اإلجراءات التالية: تمت الدراسة كفؽ

 لنظرم كالدراسات السابقة.مراجعة األدبيات  لممادة النظرية المتمثمة باإلطار ا -

 .طفاؿاأللدل  كتئابالدراسة المرتبطة بالقمؽ كاإل أدكاتإختيار  -

 (1ممحؽ رقـ )كفقا لمعايير الدراسة  حصر كتحديد عينة الدراسة التي تنطبؽ عمييا الشركط   -

 (2تطبيؽ الدراسة ممحؽ رقـ )لتسييؿ ميمة  الحصكؿ عمى مكافقة الجيات ذات االختصاص -

 فراد العينة مف قبؿ الباحثة نفسيا مف خبلؿ اإللتقاء بيـ  في بيكت الرعايةعبئة اإلستمارات لكؿ أت  -

 .كبشكؿ فردم

 (.SPSS) ةاإلجتماعيحصائية لمعمـك باستخداـ الرزمة اإل كمعالجتيا احصائيان  البياناتادخاؿ  -

مع الدراسات السابقة، كمف ثـ كمناقشتيا مف خبلؿ ربطيا كمقارنتيا  البياناتعرض النتائج كتحميؿ  -

 تقديـ تكصيات الدراسة.

 

  الدراسة: قاتمعو  7.1.3

ت الترتيبات اإلدارية كافة المؤسسات اإليكائية في المحافظات الشممية، حيث استغرق شممت الدراسة -

إلى  ، باالضافة الى الزيارات المتكررة كالسفرتعبئة اإلستبانة كقت طكيؿ لممؤسسات كترتيب المكاعيد ك

 .كافة المحافظات
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 6مع كافة األطفاؿ المقيميف في دكر الرعاية مف عمرانات بشكؿ فردم يتعبئة كافة االستبتـ   -

 .كفقا لبلجابات مف قبؿ األطفاؿ بيافحيث قامت الباحثة بطرح األسئمة كتعبئة االست ،سنة 12كحتى 

 كالحزف تعابير الخكؼك اف الحرممشاعر كانت  أياـ عمؿ، 3استغرقت بعض المناطؽ أكثر مف  -

باالضافة الى الحركات البلرادية الصادرة عنيـ كفرؾ  كاضحة كه تمؾ األطفاؿجكاأللـ كالتردد عمى ك 

جابة ، حاكلت الباحثة خبلليا أف تبني عبلقة الثقة كتؤكد عمى سرية االاصابع اليد كحركات األرجؿ

ككانت بعض  فة االطفاؿ في مثؿ عمر الطفؿ،بانة سيتـ تعبيئتيا مع كاكما كتـ تكضيح بأف ىذه االست

ر فييا تحضير كالشركد الذىني، ككف بعض األسئمة يسكتغرؽ العديد مف الكقت كالتفساالجابات ت

 .الطفؿ ألمو كمعاناتو

سنة  13كاف األطفاؿ في منتيى التعاكف، كقد كاف ىناؾ تعاكف مف قبؿ األطفاؿ األكبر سٌنا أم   -

 .بشكؿ فردم تنظيـ دخكؿ األطفاؿ مف أجؿ إحضارىـ كفأكثر 

 

 الدراسةتطبيق  كانم 8.1.3

بيكت رعاية مكزعة  8شممت ك  المحافظات الشمالية مف فمسطيف)الضفة الغربية(،تـ تنفيذ الدراسة في 

، ك  جمعية دار اليتيـ العربي في مناطؽ شممت6  عمى  تحاد النسائي العربي جمعية اإلمدينة طكلكـر

 -مركز الفتاة الفمسطينيةمدينة قمقيمية، ك في  يتاـيكاء األا  لرعاية ك  فايمية دار اإلجمعمدينة نابمس، ك في 

 يتاـدار األمدينة الخميؿ، ك سبلمية في الجمعية الخيرية اإلمدينة راـ اهلل، ك عاش االسرة في نإجمعية 

بمدة مؿ في جمعية جيؿ األمات ك دار الزىرات لميتي -االسبلمية يتاـصدقاء دار األأجمعية االسبلمية ك 

 العيزرية.
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 :الدراسة أدوات 9.1.3

 لمدراسة كشممت التالي:  أداةالمقاييس التالية ك ت الباحثة إستخدم

غرافية كالتي شكمت ك ديمالغير غرافية ك ك سكاء المعمكمات الديم المعمكمات الشخصية لمطفؿ استبانة -

السكف  كافمبمتغيرات الجنس، العمر، غرافية ك الديممعمكمات الالعكامؿ المستقمة لمدراسة. كتمثمت 

تمثمت فغرافية ك ديمالغير  معمكماتاما ال الدراسي، الصؼ، منطقة السكفصمي)مدينة، قرية، مخيـ(، اال

لو في دار  أك أخكات إخكةكجكد  ،يةفي عمر الطفؿ عند دخكلو دار الرعاية، مدة اإلقامة في دار الرعا

لمعائمة  اإلجتماعيعددىـ، مستكل الدعـ /غير دكر الرعاية أخكات في أك إخكةككجكد  ،ـعددى/الرعاية

، تيتـ، فقر، نفصاؿاإلالطبلؽ، ) سبب تكاجد الطفؿ في دكر الرعاية ،مف كجية نظر المبحكث األصمية

كجكد  التحصيؿ األكاديمي مف كجية نظر المبحكث، ،يما، غير ذلؾ(يكم أكالكالديف  أحدمرض 

 .ف كجدتكنكعيا ا أمراض جسدية لدل الطفؿ

 RCMAS- Revised Children's Manifest) طفاؿمقياس القمؽ الظاىر المعدؿ لؤل -

Anxiety Scaleثابت مف قبؿ العربية  إلىتمت ترجمة المقياس  1985سنة  ريتشمكند ك ( لرينكلدز

 أعراض ، تـ تصميـ المقياس لتقييـ مستكل كطبيعةكىك معدؿ لمبيئة الفمسطينية ،1998 عاـ آخركفك 

الذيف  طفاؿلؤلكيستخدـ المقياس . طفاؿاألتحديد درجة كطبيعة القمؽ المزمف عند  إلى ضافةباإل قمؽال

القمؽ تشمؿ:  إلىعكامؿ مؤدية  3كيشكؿ مضمكف فقرات  المقياس . عاـ 6-19ح أعمارىـ بيف ك اتتر 

تككف المقياس كي كعكامؿ تتعمؽ بالتركيز عكامؿ فسيكلكجية، عكامؿ تتعمؽ بالقمؽ كالحساسية المفرطة،

القمؽ أعراض عتبار نقطة الفصؿ لتشخيص إكقد تـ ، ال أكفقرة يتـ االجابة عمييا بنعـ   28مف 

ستخداـ المقياس في العديد مف إكتـ  18 . في ىذه الدراسة الفصؿأم اف نقطة  نقطة، 18بكجكد 

 . احثيفمف الب كغيرىـ (2007ثابت كآخركف )ك  (2015) كدراسة صكاؼ الدراسات الفمسطينية
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مف قبؿ العربية  إلى ترجميا كقد  1987مف اعداد بيرلسكف عاـ  طفاؿلؤل كتئابمقياس بيرلسكف لئل -

كىك عبارة عف سمسمة مف ليناسب البيئة الفمسطينية  تـ تعريبو كمكائمتوك  1998ثابت كاخركف عاـ 

ككف المقياس مف كيت .كالمراىقيف طفاؿاأللدل  كتئاباإل أعراض األسئمة كضعت لقياس شدة كعمؽ

جابة بدائما يتـ اإل .طفاؿاألشائعة بيف ال كتئاباإلأعراض درجة ك تقييـ  إلىكؿ منيا ييدؼ  ،فقرة 18

قمب البنكد التالية  ، كيتـ2، ك" دائمان" تأخذ 1ان" تأخذ أن"ال" تأخذ صفر، "أحي أفحيث  ،ال أكا أناحي أك

كيعتبر المبحكث لديو  ، 2, ال=فرصليصبح  دائما =  18,17,15,14,10,6,5,3في التصحيح 

 فما فكؽ. 17ـ تككف مجمكع عبلماتي عندما كتئاباإلأعراض مف  يعانكفأعراض اإلكتئاب اك 
 

 :داةصدق األ10.1.3 

مف خبلؿ  كتئابالدراسة المتمثمة بمقياس القمؽ المعدؿ الظاىر كمقياس اإل أداةمف صدؽ  حقؽتـ الت

حممة درجة الدكتكراه  في مجاؿ عمـ  مفكالخبرة ختصاص ذكم اإل محكميف مف 3عمى  داةعرض األ

أىمية تعديؿ صياغة بعض الفقرات  كالذيف أبدكا بعض المبلحظات حكؿ ،النفس كالصحة النفسية

ىذا مف   ، كبناءن عميو تـ إخراج االستبانة بشكميا الحالي،كبذلؾ يككف الصدؽ الظاىرم قد تحقؽ

ا بحساب معامؿ االرتباط بيرسكف ناحية، كمف ناحية أخرل تـ التحقؽ مف  صدؽ األداة أيضن

(Pearson correlation لفقرات الدراسة مع الدرجة الكمية ألدكات ) الدراسة، كما ىك مبٌيف في

 .6ك5 ممحؽ رقـ ال
 

 ثبات األداة: 11.1.3

يد مف تطبيؽ اإلختباريف في العدا البيئة الفمسطينية ك عمى الرغـ مف ترجمة اإلختباريف عربيا ليناسب

 2015)) كدراسة صكاؼ الدراسات سكاء في البيئة الفمسطينية أك االردنية المشابية لمبيئة الفمسطينية
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تـ حساب الثبات بطريقة االتساؽ الداخمي كبحساب معادلة الثبات كركنباخ الفا ، فقد 2017) ) ككتانة

(Cronbach Alpha( كما ىك كاضح في الجدكؿ ،)18.3.) 

 ( لثبات أدوات الدراسةCronbach Alphaنتائج معامل كرونباخ ألفا )(: 18.3جدول رقم )

 قيمة ألفا عدد الفقرات عدد الحالت متغير التابعال
 0.84 28 212 مقياس القمؽ لدل األطفاؿ

 0.63 18 212 مقياس بيرلسكف لبلكتئاب عند األطفاؿ
 

لدل األطفاؿ يتمتع بدرجػة عاليػة مػف الثبػات، إلى أف مقياس القمؽ  (18.3) لمعطيات الكاردة في الجدكؿتشير ا

(، فػػي حػػيف أف قيمػػة الثبػػات لمقيػػاس بيرلسػػكف لبلكتئػػاب عنػػد األطفػػاؿ بمغػػت 0.84حيػػث بمغػػت قيمػػة الثبػػات )

 .، كىي نسبة متكسطة مف حيث الثبات(0.63)
 

 :حصائيةالمعالجة اإل 12.1.3

باستخراج المتكسطات  الدراسة كترميزىا الحقا لتفريغ إجابات عينة تمت المعالجة اإلحصائية لمبيانات

(، اختبار تحميؿ t-testالحسابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة، اختبار "ت" )

(، كمعامؿ Tukey test(، اختبار تككي )One Way Analysis of Varianceالتبايف األحادم )

( SPSSباستخداـ الرـز اإلحصائية ) (، كذلؾPearson correlationاالرتباط بيرسكف )

(Statistical Package For Social Sciences) 21 version.  
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 متغيرات الدراسة 13.1.3

 :تضمف تصميـ الدراسة المتغيرات التالية

 المتغيرات المستقمة:

 غرافية:و المتغيرات الديم

 جنس الطفؿ -

 (,12,11,10,9,8 6+7)مستكيات ستة عمر الطفؿ الحالي: كلو  -

 (مخيـ/ حضرم، ريفي: قرية )صمي: كلو فئتافاأل السكف كافم -

 )شماؿ الضفة الغربية، كسط الضفة الغربية، جنكب الضفة الغربية( ثبلثة فئات ا: كليقة السكفمنط -

 (أعمى أك، الثالث، الرابع، الخامس، السادس الثانيؿ، ك ستة مستكيات)األ : كلوالصؼ الدراسي -

 غرافية:و ات غير الديمالمتغير 

  (أعمىف 11,10,9,8,7,6فما دكف، 5: كلو سبعة مستكيات )عمر الطفؿ عند دخكلو دار الرعاية -

سنكات    4، سنكات 1-3مف مستكيات )أقؿ مف سنة،  ثبلثة: كليا مدة اإلقامة في دار الرعاية -

  (أكثرف

 عددىـ/بػػ )نعـ أك ال( كتحمؿ اإلجابة  في دار الرعاية أك أخكات لمطفؿ إخكةكجكد  -

 عددىـ / كتحمؿ اإلجابة بػػ )نعـ أك ال(  في غير دكر الرعاية لمطفؿ أخكات أك إخكةكجكد  -

: كلو خمسة مستكيات)ممتاز، مف كجية نظر المبحكث لمعائمة األصمية اإلجتماعيمستكل الدعـ  -

  جيد جدان، جيد، مقبكؿ، ال يكجد دعـ(

 أك نفصاؿاإل أكالطبلؽ الكالديف ) أحدغياب ) فئات ة: كلو أربعرعايةسبب تكاجد الطفؿ في دكر ال -

  يما(كمي أكالكالديف  أحد السجف، تيتـ، فقر، مرض
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، كتحمؿ اإلجابة بػػ )نعـ أك ال(، مع ذكر نكع المرض طبيعتيا / كجكد أمراض جسدية لدل الطفؿ -

 .في حاؿ كانت اإلجابة نعـ

مستكيات) ممتاز، جيدا جدا، جيد،  ةالمبحكث:  كلو أربعمف كجية نظر  التحصيؿ األكاديمي -

 مقبكؿ(

 المتغيرات التابعة:

 القمؽ -

 كتئاباإل -
 

 الخالقية المعايير 14.1.3

بطريقة شفكية  سكاء  ر لمغرض كاليدؼ مف جمع المعمكماتىناؾ تفسي كاف، فايفي بداية االستب -

 .إدارة بيكت الرعايةلؤلطفاؿ اك المشرفيف عمييـ كتقديـ كتب رسمية الى 

مف خبلؿ عدـ ذكر أسماء المبحكثيف عمى االستبانة، كبعدـ  الخصكصية كالسرية ةالباحث تضمن -

 .حضكر أم شخص اخر باستثناء الباحثة

مف  مف خبلؿ تعبئة االستبانة، كالمشاركات المشاركيفجميع بنفس الطريقة مع  باناتتكزيع االستتـ  -

 يف.قبؿ الباحثة لجميع المشارك

 حيادية الباحثة كعدـ التحيز عند تفسير النتائج. -

 دارة المؤسسات لتنفيذ الدراسة.إتـ الحصكؿ عمى مكافقة رسمية مف قبؿ  -

)االختبارات تنفيذ البحث كاإلستبانة  عمىلجامعة القدس تـ الحصكؿ عمى مكافقة المجنة االخبلقية   -

 المحكميف.بعد تحكيميا مف قبؿ النفسية لمقمؽ كاإلكتئاب( 

 تـ الحصكؿ عمى مكافقة  لجنة برنامج الصحة النفسية المجتمعية عمى تنفيذ الدراسة.  -
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 تـ الحصكؿ عمى مكافقة الطفؿ قبؿ تعبئة االستمارة.  -

 داخؿ المؤسسة.الشخص المسؤكؿ عف الطفؿ تـ الحصكؿ عمى مكافقة  -
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 الفصل الرابع: نتائج الدراسة 

 

 نتائج السؤال األول  1.4

 نتائج السؤال الثاني 1.1.4

 نتائج السؤال الثالث 2.1.4

 نتائج السؤال الرابع 3.1.4

 نتائج السؤال الخامس 4.1.4

 نتائج السؤال السادس 5.1.4
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 الفصل الرابع:

___________________________________________________  

 نتائج الدراسة:

 

 مقدمة:

نتائج الدراسة التي تـ الخركج بيا الحقا لمتحميؿ اإلحصائي  رضلباحثة في ىذا الفصؿ عتناكلت ا

لمبيانات التي تـ الحصكؿ عمييا مف عينة الدراسة، مف خبلؿ اإلجابة عمى كؿ مف مقياس القمؽ العاـ 

 كفرضياتيا. نتائج الدراسة كاإلجابة عمى اسئمتياكمقياس بيرلسكف لئلكتئاب كفيما يمي عرض ل

 

 :بالسؤال األول النتائج المتعمقة 1.4

يتام من لدى األطفال المقيمين في دور رعاية األاإلكتئاب عراض القمق وأعراض ما  مدى إنتشار أ

 في المحافظات الشمالية؟)أي مرحمتي الطفولة المتوسطة والمتأخرة (  سنة(6- 12 عمر )

يتام ور رعاية األلدى األطفال المقيمين في دالقمق  أعراض ما  مدى إنتشارالقسم األول لإلجابة: 

 ؟المحافظات الشمالية في

القمؽ لدل  أعراض لنسب المئكية لدرجة انتشارلئلجابة عف السؤاؿ السابؽ تـ استخراج األعداد، كا

األطفاؿ، ككذلؾ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمظاىر انتشار القمؽ لدل األطفاؿ 

 .(7ممحؽ )ك  (1.4)اضح مف خبلؿ الجدكؿ ك  المقيميف في دكر رعاية األيتاـ، كما ىك
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القمق لدى األطفال المقيمين في دور  أعراض لنسب المئوية لدرجة انتشار(، األعداد وا1.4جدول )

 .المحافظات الشمالية رعاية األيتام في

 النسبة المئوية العدد القمق وجود أعراض
 %61.3 130 (18ال )أقؿ مف 

 %38.7 82 (أك أكثر  18 نعـ )
 %100.0 212 المجمكع

 حسب مقياس القمق لدى األطفال(لقيم األداة   أو أكثر18  المجموع العام  وجود * )اعتبرت نقطة الفصل

 

%( مف 38.7قمؽ لدل )لم عراضإلى أف ىناؾ كجكد أ (1.4) تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ

ال تتكاجد ىذه األعراض لدل بينما ، المحافظات الشمالية فياأليتاـ األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية 

 %( منيـ.61.3)

 

األعداد والنسب المئوية لمظاىر أعراض انتشار القمق لدى األطفال  الى  ((7 ممحق رقمالويشير 

 .المقيمين في دور رعاية األيتام

النسب المئكية لممشكبلت  كؿ ارتفاع كاضح في إلى( 7تشير المعطيات الكاردة في الممحؽ رقـ )حيث 

، ككجكد مؤشرات كاضحة كانت مرتفعة مظاىر كأعراض القمؽ لدل األطفاؿ افالنفسية التي تشير الى 

 " كانت مف األطفاؿ 75.50%لممشكبلت التي يعاني منيا األطفاؿ حيث اخذت أعمى قيمة نسبة 

 ىذه"، أشعر بالقمؽ لما سيقكلو لي اآلخركف"% 35.80كأف أقؿ نسبة كانت   "ان أصحى مف النكـ مرعكب

: عكامؿ فسيكلكجية، تشممبشكؿ كاضح القمؽ  ىعكامؿ مؤدية إل 3 شرات تؤكد بأنو اجتمعتالمؤ 

 .كعكامؿ تتعمؽ بالتركيز عكامؿ تتعمؽ بالقمؽ كالحساسية المفرطة،
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لدى األطفال المقيمين في دور اإلكتئاب  أعراض ما  مدى إنتشار: السؤال األولمن القسم الثاني 

 ؟محافظات الشماليةاليتام في رعاية األ

االكتئاب لدل  أعراض لنسب المئكية لدرجة انتشارلئلجابة عف السؤاؿ السابؽ تـ استخراج األعداد، كا

ارية لمظاىر إنتشار أعراض اإلكتئاب األطفاؿ، ككذلؾ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعي

 .(8)( كممحؽ 2.4كؿ )جديتاـ، كما ىك كاضح مف خبلؿ الطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األلؤل

الكتئاب لدى األطفال المقيمين في أعراض  لنسب المئوية لدرجة انتشار(، األعداد وا2.4جدول )

 .المحافظات الشمالية دور رعاية األيتام في

 النسبة المئوية العدد الكتئاب * وجود أعراض
 %12.7 27 (17ال )أقؿ مف 

 %87.3 185 (فأكثر17نعـ )
 %100.0 212 المجمكع

فأكثر حسب مقياس  17بأنيم الذين كان مجموع عالماتيم  الكتئاب   ضأعر  األطفال الذين يعانون من * )تم اعتبار

 بيرلسون لالكتئاب لدى األطفال(

 

%( مف 87.3اكتئاب لدل ) أعراضإلى أف ىناؾ كجكد  (2.4)في الجدكؿ تشير المعطيات الكاردة

ان يبيف حان كاضتمثؿ ىذه النسبة مؤشر ، ك المحافظات الشماليةيتاـ في اية األرع األطفاؿ المقيميف في دكر

مف األطفاؿ  12.7%، مقارنة معف في دكر الرعايةمييلدل األطفاؿ المق أعراض اإلكتئاب إرتفاع 

 .الذيف ال تكجد لدييـ أعرض اكتئابية 
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الكتئاب  أعراض انتشارالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لمظاىر  ( الى8ويشير ممحق )

 لدى األطفال المقيمين في دور رعاية األيتام.

ألعراض الى ارتفاع مؤشرات اإلكتئاب كبالتحديد في ا (8)محمؽ تشير المعطيات الكاردة فيحيث 

بة في اإلبتعاد عف غر التغيير في طريقة النظر الى األمكر ك الجسمية كآالـ في المعدة باالضافة الى 

باالضافة الى األحبلـ كالككابيس المزعجة كالشعكر بالحزف دالئؿ كاضحة  بالكحدةكالشعكر  الناس

 أعراض االكتئاب.ات ر الرتفاع مؤش

 

 النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني: 1.1.4

يتام في لدى األطفال المقيمين في دور رعاية األىناك فروق في إنتشار أعراض القمق  ىل -

الجنس، العمر، مكان السكن غيرات الديموغرافية التي تمثمت في المحافظات الشمالية تبعًا لممت

 ؟الصف ،منطقة السكن)مدينة، قرية، مخيم(،  الصمي

 لئلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ تحكيؿ السؤاؿ الى فرضيات كضعتيا الباحثة عمى النحك التالي:

ئية عند مستوى الدللة ل توجد فروق ذات دللة إحصا النتائج المتعقة بالفرضية األولى:1.1.1.4 

(α≤ 0.05 في انتشار أعراض القمق لدى األطفال المقيمين في دور رعاية األيتام في )فظات المحا

إنتشار ( الى الفروق 3.4، حيث تشير النتائج الموضحة في جدول )تبعا لمتغير الجنس الشمالية

  بين الجنسين. أعراض القمق
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لمفروق في درجة انتشار  (α 0.05≥)عند مستوى الدللة  " T.test(: نتائج اختبار "3.4جدول )

حسب متغير  المحافظات الشمالية م فيأعراض القمق لدى األطفال المقيمين في دور رعاية األيتا

 الجنس

 العدد الجنس
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة )ت( 
 المحسوبة

الدللة 
 اإلحصائية

 5.89 15.88 116 ذكر
210 0.962 0.337 

 5.90 15.10 96 أنثى
 

إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  (3.4) تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ

انتشار أعراض القمؽ لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ في في مدل  (α 0.05≥)الداللة 

كىي غير  0.05) ) أكبر مف تبيف أف مستكل الداللةحسب متغير الجنس، حيث  المحافظات الشمالية

 .تالي تـ قبكؿ النظرية الصفريةل، كبادالة إحصائيا

 

ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة  النتائج المتعقة بالفرضية الثانية:1.1.2.4 

(≤0.05 α) المحافظات  تام فيفي انتشار أعراض القمق لدى األطفال المقيمين في دور رعاية األي

 تبعا لمتغير العمر  الشمالية

 أعراضنحرافات المعيارية النتشار لبلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاال

القمؽ لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ حسب متغير العمر، ككذلؾ نتائج اختبار تحميؿ 

القمؽ لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ في  أعراض رالتبايف األحادم لمفركؽ في انتشا

 (.5.4ك 4.4 حسب متغير العمر، كما ىك مكضح في الجداكؿ )المحافظات الشمالية 



 

88 

 (: المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لنتشار أعراض القمق لدى األطفال4.4جدول )

 العمرالمقيمين في دور رعاية األيتام حسب متغير 

 النحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد العمر
 5.71 17.44 34 فما دكف7

8 23 16.48 5.31 
9 29 15.17 6.38 
10 42 14.31 6.18 
11 47 14.66 5.84 
12 37 15.97 5.59 

 

إلى كجكد فركؽ ظاىرية في درجة انتشار أعراض القمؽ  (4.4) تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ

 .المحافظات الشمالية فياألطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ لدل 

في  (ANOVA) معرفة مستكل الداللة تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم لفحص الفركؽلك  

حسب المحافظات الشمالية مدل انتشار أعراض القمؽ لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ في 

 :(5.4)ي الجدكؿالعمر، كما ف متغير

لمفروق في  (α 0.05≥)(: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي عند مستوى الدللة 5.4جدول )

المحافظات الشمالية درجة انتشار أعراض القمق لدى األطفال المقيمين في دور رعاية األيتام في 

 .حسب متغير العمر

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

 بعاتمتوسط المر 
قيمة )ف( 
 المحسوبة

الدللة 
 اإلحصائية

 50.801 5 254.007 بيف المجمكعات
 34.441 206 7094.762 داخؿ المجمكعات 0.199 1.475

  211 7348.769 المجمكع
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إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( 5.4)تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ 

انتشار أعراض القمؽ لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ في مدل  في  (α 0.05≥)الداللة 

كىي غير   (0.05) مفحيث تبيف أف مستكل الداللة أكبر حسب متغير العمر،  المحافظات الشمالية

 تالي تـ قبكؿ النظرية الصفرية.لدالة إحصائيا، كبا

 

وق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ل توجد فر النتائج المتعقة بالفرضية الثالثة: 1.1.3.4 

(≤0.05 α)  المحافظات  في انتشار أعراض القمق لدى األطفال المقيمين في دور رعاية األيتام في

 تبعا لمتغير مكان السكن. الشمالية

" لمفركؽ في انتشار أعراض القمؽ لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية T.testتـ استخراج اختبار "

حسب متغير مكاف السكف األصمي، كما ىك مكضح في الجدكؿ  المحافظات الشمالية فيـ األيتا

(6.4.) 

ـــــة  " T.test"(: نتـــــائج اختبـــــار "6.4جـــــدول ) لمفـــــروق فـــــي   (α 0.05≥)" عنـــــد مســـــتوى الدلل

المحافظــــات  درجـــة انتشــــار أعــــراض القمــــق لـــدى األطفــــال المقيمــــين فــــي دور رعايـــة األيتــــام فــــي

 مكان السكن األصمي. حسب متغير الشمالية

مكان السكن 
 األصمي

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة )ت( 
 المحسوبة

الدللة 
 اإلحصائية

 6.08 14.25 67 حضرم
ريفي )قرية/  0.036* -2.117 210

 مخيـ(
145 16.12 5.73 

 (0.05* دالة إحصائيا عند مستوى الدللة )

إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  (6.4) الكاردة في الجدكؿ تشير المعطيات

(≤0.05 α)  انتشار أعراض القمؽ لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ فيفي مدل 
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مف  قؿأحيث تبيف أف مستكل الداللة حسب متغير مكاف السكف األصمي،  المحافظات الشمالية

 .، كبالتالي تـ رفض النظرية الصفريةصائيا، كىي دالة إح(0.05)

فقد كانت ىذه الفركؽ لصالح األطفاؿ الذيف يسكنكف في المناطؽ الريفية )قرل/ مخيمات(، حيث بمغ 

( لؤلطفاؿ الذيف يسكنكف في 14.25(، مقابؿ )16.12المتكسط الحسابي لدرجة أعراض القمؽ لدييـ )

 المناطؽ الحضرية.

 

ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة بالفرضية الرابعة:  النتائج المتعقة1.1.4.4

(α≤ 0.05في انتشار أعراض القمق لدى األطفال المقيمين في دور رعاية األيتام في )  المحافظات

 قة السكن.منط تبعا لمتغير الشمالية

المعيارية النتشار أعراض تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات ، لئلجابة عمى ىذا الفرضية

، ككذلؾ نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ رعاية األيتاـالقمؽ لدل األطفاؿ المقيميف في دكر 

حسب  المحافظات الشمالية فيفي انتشار أعراض القمؽ لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ 

 (.8.4ك 7.4 كما ىك مكضح في الجداكؿ ) ،متغير منطقة السكف

نتشار أعراض القمق لدى األطفال معيارية إل (: المتوسطات الحسابية والنحرافات ال7.4جدول )

 .ة السكنرعاية األيتام حسب متغير منطقالمقيمين في دور 

 النحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المحافظة
 6.06 16.15 48 كسط الضفة الغربية
 6.27 16.17 59 شماؿ الضفة الغربية
 5.60 14.90 105 جنكب الضفة الغربية
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إلى كجكد فركؽ ظاىرية في درجة انتشار أعراض القمؽ  (7.4) تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ

 .، حسب متغير منطقة السكفالمحافظات الشماليةدكر رعاية األيتاـ في لدل األطفاؿ المقيميف في 

 فركؽ فيلفحص ال( ANOVA)ار تحميؿ التبايف األحادم اختبمستكل الداللة تـ استخداـ  معرفةلك 

حسب المحافظات الشمالية انتشار أعراض القمؽ لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ في  مدل

 :(8.4)، كما في الجدكؿقة السكفمتغير منط

فروق في لم (α 0.05≥)(: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي عند مستوى الدللة 8.4جدول ) 

المحافظات الشمالية  درجة انتشار أعراض القمق لدى األطفال المقيمين في دور رعاية األيتام في

 قة السكن.حسب متغير منط

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة )ف( 
 المحسوبة

الدللة 
 اإلحصائية

 42.318 2 84.637 بيف المجمكعات
 34.757 209 7264.132 اخؿ المجمكعاتد 0.298 1.218

  211 7348.769 المجمكع
 

إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  (8.4)تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ

انتشار أعراض القمؽ لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ في في  (α 0.05≥)الداللة 

، ((0.05أكبر مف حيث تبيف أف مستكل الداللة ، قة السكفغير منطحسب مت المحافظات الشمالية

 .، كبالتالي تـ قبكؿ النظرية الصفريةكىي غير دالة إحصائيا
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ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى قة بالفرضية الخامسة: مالنتائج المتع1.1.5.4

قيمين في دور رعاية األيتام في في انتشار أعراض القمق لدى األطفال الم (α 0.05≥)الدللة 

 تبعا لمتغير الصف الدراسي.المحافظات الشمالية 

تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية النتشار أعراض ، لئلجابة عمى ىذا الفرضية

 القمؽ لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ حسب متغير الصؼ الدراسي، ككذلؾ نتائج اختبار

تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ في انتشار أعراض القمؽ لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ 

 (.10.4ك  9.4متغير الصؼ الدراسي، كما ىك مكضح في الجداكؿ ) حسبالمحافظات الشمالية في 

طفال (: المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لنتشار أعراض القمق لدى األ9.4جدول )

 المقيمين في دور رعاية األيتام حسب متغير الصف الدراسي.

 النحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الصف
 5.98 17.11 19 األكؿ
 6.22 17.13 23 الثاني
 5.40 15.56 32 الثالث
 6.79 15.32 38 الرابع
 5.40 14.09 56 الخامس

 5.72 16.02 44 اك أعمى السادس
 

إلى كجكد فركؽ ظاىرية في درجة انتشار أعراض القمؽ  (9.4)في الجدكؿيات الكاردة تشير المعط

 الصؼ الدراسي.متغير حسب المحافظات الشمالية لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ في 
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( لفحص الفركؽ في ANOVAمعرفة مستكل الداللة تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم )لك  

حسب المحافظات الشمالية شار أعراض القمؽ لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ في مدل انت

 :(10.4)الصؼ الدراسي، كما في الجدكؿ متغير 

لمفروق في  (α 0.05≥)(: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي عند مستوى الدللة  10.4جدول )

الشمالية  المحافظاتن في دور رعاية األيتام في درجة انتشار أعراض القمق لدى األطفال المقيمي

 حسب متغير الصف الدراسي

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة )ف( 
 المحسوبة

الدللة 
 اإلحصائية

 46.951 5 234.754 بيف المجمكعات
 34.534 206 7114.015 داخؿ المجمكعات 0.241 1.360

  211 7348.769 المجمكع
 

إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  (10.4) تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ

انتشار أعراض القمؽ لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ في في  (α 0.05≥) الداللة

، كىي 0.05)حيث تبيف أف مستكل الداللة أكبر مف ) حسب الصؼ الدراسي، المحافظات الشمالية 

 .، كبالتالي تـ قبكؿ النظرية الصفريةغير دالة إحصائيا
 

 النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث: 2.1.4

يتام في لدى األطفال المقيمين في دور رعاية األىل ىناك فروق في إنتشار أعراض القمق 

طفل عند دخولو دار عمر التبعًا لممتغيرات غير الديموغرافية، التي تمثمت في المحافظات الشمالية 

أو أخوات  إخوةووجود  ،عددىم/لو في دار الرعاية إخوةوجود  ،الرعاية، مدة اإلقامة في دار الرعاية

 ،من وجية نظر المبحوث عددىم، مستوى الدعم اإلجتماعي لمعائمة األصمية/في غير دور الرعاية

قر، مرض أحد الوالدين أو فالتيتم، ال، الطالق، اإلنفصال) سبب تواجد الطفل في دور الرعاية
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، والتحصيل األكاديمي من وجية نظر وجود أمراض جسدية لدى الطفل ،يما، غير ذلك(يكم

 المبحوث؟

 لإلجابة عن السؤال السابق تم استخراج الفرضيات التالية:

ىل ىناك فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى النتائج المتعمقة بالفرضية األولى: 2.1.1.4 

في انتشار أعراض القمق لدى األطفال المقيمين في دور رعاية األيتام في  (α 0.05≥)الدللة 

 :عمر الطفل عند دخولو دار الرعايةتبعا لمتغير  المحافظات الشمالية

لبلجابة عمى ىذه الفرضية، تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية النتشار أعراض 

ف في دكر رعاية األيتاـ حسب متغير عمر الطفؿ عند دخكلو دار الرعاية، القمؽ لدل األطفاؿ المقيمي

ككذلؾ نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ في انتشار أعراض القمؽ لدل األطفاؿ المقيميف في 

حسب متغير عمر الطفؿ عند دخكلو دار الرعاية، كما ىك  المحافظات الشمالية دكر رعاية األيتاـ في

 (.12.4ك 11.4ي الجداكؿ )مكضح ف

(: المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لنتشار أعراض القمق لدى األطفال 11.4جدول )

 المقيمين في دور رعاية األيتام حسب متغير عمر الطفل عند دخولو دار الرعاية.

عمر الطفل عند 
 دخولو دار الرعاية

 النحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد

 6.10 16.66 38 فما دكف 5
6 40 16.13 6.89 
7 34 15.09 5.70 
8 36 16.86 4.98 
9 23 12.91 5.42 
10 25 13.76 5.27 

 5.75 15.88 16 فأعمى 11
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( إلى كجكد فركؽ ظاىرية في درجة انتشار أعراض القمؽ 11.4)تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ 

حسب عمر الطفؿ عند دخكلو  المحافظات الشماليةاأليتاـ في لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية 

 دار الرعاية. 

( ANOVAكلمعرفة مستكل الداللة بيف المجمكعات تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم )

لفحص الفركؽ في مدل انتشار أعراض القمؽ لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ في 

 (:12.4ب متغير عمر الطفؿ عند دخكلو دار الرعاية، كما في الجدكؿ )حسالمحافظات الشمالية 

لمفروق في   (α 0.05≥)(: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي عند مستوى الدللة 12.4جدول )

المحافظات الشمالية درجة انتشار أعراض القمق لدى األطفال المقيمين في دور رعاية األيتام في 

 .ل عند دخولو دار الرعايةحسب متغير عمر الطف

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة )ف( 
 المحسوبة

الدللة 
 اإلحصائية

 61.777 6 370.664 بيف المجمكعات
 34.040 205 6978.105 داخؿ المجمكعات 0.098 1.815

  211 7348.769 المجمكع
 

( إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 12.4)ؿ تشير المعطيات الكاردة في الجدك 

في مدل انتشار أعراض القمؽ لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ في  (α 0.05≥)الداللة 

متغير عمر الطفؿ عند دخكلو دار الرعاية، حيث تبيف أف مستكل الداللة  حسبالمحافظات الشمالية 

 دالة إحصائيا.، كىي غير 0.05)أكبر مف )
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ىل ىناك فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى النتائج المتعمقة بالفرضية الثانية:  2.1.2.4

في انتشار أعراض القمق لدى األطفال المقيمين في دور رعاية األيتام في   (α 0.05≥)الدللة 

 ؟مدة اإلقامة في دار الرعايةتبعا لمتغير المحافظات الشمالية 

الفرضية، تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية النتشار أعراض  كلئلجابة عمى

القمؽ لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ حسب متغير مدة اإلقامة في دكر الرعاية، ككذلؾ 

دكر نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ في انتشار أعراض القمؽ لدل األطفاؿ المقيميف في 

حسب متغير مدة اإلقامة في دكر الرعاية، كما ىك مكضح في  المحافظات الشماليةرعاية األيتاـ في 

 (.14.4ك 13.4الجداكؿ )

(: المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لنتشار أعراض القمق لدى األطفال 13.4جدول )

 دور الرعايةالمقيمين في دور رعاية األيتام حسب متغير مدة اإلقامة في 

 النحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد مدة اإلقامة في دور الرعاية
 5,69 15,01 60 أهقؿ مف سنة

 5,65 15,78 110 سنكات 1-3مف 
 6,85 15,61 42 سنكات  فأكثر   4

 

( إلى كجكد فركؽ ظاىرية طفيفة في درجة انتشار أعراض 13.4تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ )

حسب مدة اإلقامة في دكر المحافظات الشمالية  قيميف في دكر رعاية األيتاـ فيالقمؽ لدل األطفاؿ الم

 الرعاية.

( ANOVAكلمعرفة مستكل الداللة بيف المجمكعات تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم )

ة األيتاـ في لفحص الفركؽ في مدل انتشار أعراض القمؽ لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاي

 (:14.4)تغير مدة اإلقامة، كما في الجدكؿ حسب مالمحافظات الشمالية 
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لمفروق في   (α 0.05≥)(: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي عند مستوى الدللة  14.4جدول )

المحافظات الشمالية درجة انتشار أعراض القمق لدى األطفال المقيمين في دور رعاية األيتام في 

 متغير مدة اإلقامة في دور الرعاية. حسب

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة )ف( 
 المحسوبة

الدللة 
 اإلحصائية

 11.559 2 23.117 بيف المجمكعات
 35.051 209 7325.652 داخؿ المجمكعات 0.719 0.330

  211 7348.769 المجمكع
 

( إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 14.4) في الجدكؿ تشير المعطيات الكاردة

في مدل انتشار أعراض القمؽ لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ في  (α 0.05≥)الداللة 

حسب متغير مدة اإلقامة في دكر الرعاية، حيث تبيف أف مستكل الداللة أكبر مف المحافظات الشمالية 

 غير دالة إحصائيا، كبالتالي تـ قبكؿ النظرية الصفرية.، كىي 0.05))

 

ىل ىناك فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى  النتائج المتعمقة بالفرضية الثالثة: 2.1.3.4

في انتشار أعراض القمق لدى األطفال المقيمين في دور رعاية األيتام في  (α 0.05≥)الدللة 

 ؟لو في دار الرعاية إخوةد وجو  تبعا لمتغيرالمحافظات الشمالية 

" لمفركؽ في انتشار أعراض القمؽ لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية T.testتـ استخراج اختبار "

أك أخكات لدل الطفؿ في دكر الرعاية، كما  إخكةحسب متغير كجكد  المحافظات الشماليةاأليتاـ في 

 (.15.4ىك مكضح في الجدكؿ )
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لمفروق في درجة  (α 0.05≥)عند مستوى الدللة   " T.test ار "(: نتائج اختب15.4جدول )

حسب  المحافظات الشماليةانتشار أعراض القمق لدى األطفال المقيمين في دور رعاية األيتام في 

 أو أخوات لدى الطفل في دور الرعاية. إخوةمتغير وجود 

أو  إخوةوجود 
أخوات لمطفل في 

 دور الرعاية
 العدد

المتوسط 
 يالحساب

النحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة )ت( 
 المحسوبة

الدللة 
 اإلحصائية

 5.90 15.64 164 نعـ
210 0.514 0.609 

 5.94 15.14 48 ال
 

( إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 15.4تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ )

لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ في  في مدل انتشار أعراض القمؽ (α 0.05≥)الداللة 

أك أخكات لمطفؿ في دكر الرعاية، حيث تبيف أف مستكل  إخكةحسب متغير كجكد  المحافظات الشمالية

 ، كىي غير دالة إحصائيا، كبالتالي تـ قبكؿ النظرية الصفرية.0.05)الداللة أكبر مف )

 

ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى : النتائج المتعمقة بالفرضية الرابعة 2.1.4.4

في انتشار أعراض القمق لدى األطفال المقيمين في دور رعاية األيتام في   (α 0.05≥)الدللة 

 في دور الرعاية. خوةعدد اإل تبعا لمتغير المحافظات الشمالية

معيارية النتشار أعراض تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات ال لبلجابة عمى ىذه الفرضية،

في دكر الرعاية، ككذلؾ  خكةالقمؽ لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ حسب متغير عدد اإل

نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ في انتشار أعراض القمؽ لدل األطفاؿ المقيميف في دكر 

في دكر الرعاية، كما ىك مكضح في  خكةإلحسب متغير عدد ا المحافظات الشماليةرعاية األيتاـ في 

 (.17.4ك 16.4الجداكؿ )
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(: المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لنتشار أعراض القمق لدى األطفال 16.4جدول )

 في دور الرعاية. خوةالمقيمين في دور رعاية األيتام حسب متغير عدد اإل

 النحراف المعياري ابيالمتوسط الحس العدد في دور الرعاية خوةعدد اإل
1 92 15,35 5,79 
2 51 16,71 6,17 

 5,60 14,38 21 فأكثر3 
 

( إلى كجكد فركؽ ظاىرية في درجة انتشار أعراض القمؽ 16.4عطيات الكاردة في الجدكؿ )تشير الم

في  خكةحسب متغير عدد اإلالمحافظات الشمالية لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ في 

 دكر الرعاية.

( ANOVAكلمعرفة مستكل الداللة بيف المجمكعات تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم )

لفحص الفركؽ في مدل انتشار أعراض القمؽ لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ في 

 (17.4في دكر الرعاية، كما في الجدكؿ ) خكةحسب متغير عدد اإلالمحافظات الشمالية 

  (α 0.05≥)( عند مستوى الدللة ANOVA(: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي )17.4جدول )

المحافظات لمفروق في درجة انتشار أعراض القمق لدى األطفال المقيمين في دور رعاية األيتام في 

 .في دور الرعاية خوةحسب متغير عدد اإل الشمالية

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 لحريةا

متوسط 
 المربعات

قيمة )ف( 
 المحسوبة

الدللة 
 اإلحصائية

 49.539 2 99.078 بيف المجمكعات
 34.661 161 5580.410 داخؿ المجمكعات 0.243 1.429

  163 5679.488 المجمكع
 



 

111 

( إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 17.4تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ )

في مدل انتشار أعراض القمؽ لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ في  (α 0.05≥)ة الدالل

في دكر الرعاية، حيث تبيف أف مستكل الداللة أكبر مف  خكةحسب متغير عدد اإل المحافظات الشمالية

 ، كىي غير دالة إحصائيا، كبالتالي تـ قبكؿ النظرية الصفرية.0.05))

 

ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى متعمقة بالفرضية الخامسة: النتائج ال 2.1.5.4

في انتشار أعراض القمق لدى األطفال المقيمين في دور رعاية األيتام في  (α 0.05≥)الدللة 

 ة:في غير دور الرعاي لمطفل أو أخوات إخوةوجود  تبعا لمتغير المحافظات الشمالية

لمفركؽ في انتشار أعراض القمؽ لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية " T.test تـ استخراج اختبار " 

في غير دكر الرعاية، كما ىك مكضح في  إخكةحسب متغير كجكد المحافظات الشمالية األيتاـ في 

 (.18.4الجدكؿ )

لمفروق في درجة   (α 0.05≥)" عند مستوى الدللة "T.test (: نتائج اختبار "18.4جدول )

حسب  المحافظات الشماليةالقمق لدى األطفال المقيمين في دور رعاية األيتام في  انتشار أعراض

 .في غير دور الرعاية إخوةمتغير وجود 

في غير  إخوةوجود 
 دور الرعاية

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة )ت( 
 المحسوبة

الدللة 
 اإلحصائية

 5.91 15.62 177 نعـ
210 0.490 0.625 

 5.88 15.08 35 ال
( إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 18.4تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ )

في مدل انتشار أعراض القمؽ لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ في   (α 0.05≥)الداللة 
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الرعاية، حيث تبيف أف مستكل الداللة أكبر في غير دكر  إخكةحسب متغير كجكد  المحافظات الشمالية

 ، كىي غير دالة إحصائيا، كبالتالي تـ قبكؿ النظرية الصفرية.0.05)مف )

 

ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى النتائج المتعمقة بالفرضية السادسة:  2.1.6.4

دور رعاية األيتام في في انتشار أعراض القمق لدى األطفال المقيمين في  (α 0.05≥)الدللة 

 في غير دور الرعاية: خوةاإل عدد تبعا لمتغيرالمحافظات الشمالية 

لبلجابة عمى ىذه الفرضية، تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية النتشار أعراض 

رعاية، في غير دكر ال خكةالقمؽ لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ حسب متغير عدد اإل

ككذلؾ نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ في انتشار أعراض القمؽ لدل األطفاؿ المقيميف في 

في غير دكر الرعاية، كما ىك  خكةحسب متغير عدد اإلالمحافظات الشمالية دكر رعاية األيتاـ في 

 (.20.4ك 19.4 مكضح في الجداكؿ )

نحرافات المعيارية لنتشار أعراض القمق لدى األطفال (: المتوسطات الحسابية وال 19.4جدول )

 في غير دور الرعاية. خوةالمقيمين في دور رعاية األيتام حسب متغير عدد اإل

في غير  خوةعدد اإل
 دار الرعاية

 النحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد

1 45 16.36 5.71 
2 40 15.35 6.00 
3 30 15.77 5.74 
4 16 14.75 7.18 
5 18 14.11 6.00 

 5.76 16.14 28 فأكثر 6
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( إلى كجكد فركؽ ظاىرية في درجة انتشار أعراض القمؽ 19.4تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ )

في غير دكر  خكةحسب عدد اإلالمحافظات الشمالية  لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ في

 الرعاية.

( ANOVAالمجمكعات تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم ) كلمعرفة مستكل الداللة بيف

لفحص الفركؽ في مدل انتشار أعراض القمؽ لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ في 

 (20.4)في غير دكر الرعاية، كما في الجدكؿ  خكةحسب متغير عدد اإلالمحافظات الشمالية 

لمفروق في  (α 0.05≥)لتباين األحادي عند مستوى الدللة (: نتائج اختبار تحميل ا20.4جدول )

 المحافظات الشماليةدرجة انتشار أعراض القمق لدى األطفال المقيمين في دور رعاية األيتام في 

 في غير دور الرعاية خوةحسب متغير عدد اإل

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة )ف( 
 المحسوبة

لدللة ا
 اإلحصائية

 17.731 5 88.654 بيف المجمكعات
 35.515 171 6072.984 داخؿ المجمكعات 0.777 0.499

  176 6161.638 المجمكع
 

( إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 20.4تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ )

دل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ في في مدل انتشار أعراض القمؽ ل  (α 0.05≥)الداللة 

في غير دكر الرعاية، حيث تبيف أف مستكل الداللة  خكةحسب متغير عدد اإلالمحافظات الشمالية 

 ، كىي غير دالة إحصائيا، كبالتالي تـ قبكؿ النظرية الصفرية.0.05)أكبر مف )
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روق ذات دللة إحصائية عند مستوى ل توجد فالنتائج المتعمقة بالفرضية السابعة:  2.1.7.4

في انتشار أعراض القمق لدى األطفال المقيمين في دور رعاية األيتام في   (α 0.05≥)الدللة 

ة )من وجية نظر مستوى الدعم اإلجتماعي لمعائمة األصمي تبعا لمتغير المحافظات الشمالية

 المبحوث(:

الحسابية كاالنحرافات المعيارية النتشار أعراض تـ استخراج المتكسطات  لئلجابة عمى ىذه الفرضية،

القمؽ لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ حسب متغير مستكل الدعـ االجتماعي لمعائمة 

األصمية، ككذلؾ نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ في انتشار أعراض القمؽ لدل األطفاؿ 

حسب متغير مستكل الدعـ االجتماعي لمعائمة  المحافظات الشمالية المقيميف في دكر رعاية األيتاـ في

 (.22.4ك 21.4األصمية، كما ىك مكضح في الجداكؿ )

(: المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لنتشار أعراض القمق لدى األطفال 21.4جدول )

من وجية  عائمة األصميةالمقيمين في دور رعاية األيتام حسب متغير مستوى الدعم الجتماعي لم

 .نظر المبحوث

مستوى الدعم الجتماعي 
 لمعائمة األصمية

 النحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد

 7.24 17.21 14 ممتاز
 6.37 17.12 26 جيد جدا
 4.80 15.67 42 جيد
 5.77 15.25 89 مقبكؿ

 6.36 14.44 41 ال يكجد دعـ
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( إلى كجكد فركؽ ظاىرية في درجة انتشار أعراض القمؽ 21.4ؿ )تشير المعطيات الكاردة في الجدك 

حسب مستكل الدعـ االجتماعي المحافظات الشمالية لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ في 

 لمعائمة األصمية.

( ANOVAكلمعرفة مستكل الداللة بيف المجمكعات تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم )

لفحص الفركؽ في مدل انتشار أعراض القمؽ لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ في 

 (22.4حسب متغير مستكل الدعـ اإلجتماعي لمعائمة األصمية، كما في الجدكؿ )المحافظات الشمالية 

في  لمفروق (α 0.05≥)(: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي عند مستوى الدللة 22.4جدول )

المحافظات الشمالية درجة انتشار أعراض القمق لدى األطفال المقيمين في دور رعاية األيتام في 

 .من وجية نظر المبحوث حسب متغير مستوى الدعم الجتماعي لمعائمة األصمية

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة )ف( 
 المحسوبة

الدللة 
 اإلحصائية

 40.441 4 161.765 ف المجمكعاتبي
 34.720 207 7187.004 داخؿ المجمكعات 0.327 1.165

  211 7348.769 المجمكع
 

( إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 22.4تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ )

في دكر رعاية األيتاـ في في مدل انتشار أعراض القمؽ لدل األطفاؿ المقيميف  (α 0.05≥)الداللة 

مستكل الدعـ االجتماعي لمعائمة األصمية، حيث تبيف أف مستكل الداللة  حسبالمحافظات الشمالية 

 ، كىي غير دالة إحصائيا، كبالتالي تـ قبكؿ النظرية الصفرية.0.05)أكبر مف )
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ئية عند مستوى ل توجد فروق ذات دللة إحصا النتائج المتعمقة بالفرضية الثامنة: 2.1.8.4

في انتشار أعراض القمق لدى األطفال المقيمين في دور رعاية األيتام في  (α 0.05≥)الدللة 

تيتم، ال، الطالق، اإلنفصال) سبب تواجد الطفل في دور الرعاية تبعا لمتغيرالمحافظات الشمالية 

 (: يما، غير ذلكيفقر، مرض أحد الوالدين أو كمال

ية، تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية النتشار أعراض لئلجابة عمى ىذه الفرض 

القمؽ لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ حسب متغير سبب تكاجد الطفؿ في دار الرعاية، 

ككذلؾ نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ في انتشار أعراض القمؽ لدل األطفاؿ المقيميف في 

حسب متغير سبب تكاجد الطفؿ في دار الرعاية، كما ىك المحافظات الشمالية ر رعاية األيتاـ في دك 

 (.24.4ك  23.4مكضح في الجداكؿ )

(: المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لنتشار أعراض القمق لدى األطفال 23.4جدول )

 طفل في دار الرعاية.المقيمين في دور رعاية األيتام حسب متغير سبب تواجد ال

 النحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد سبب تواجد الطفل في دار الرعاية
 الطبلؽ أك االنفصاؿغياب احد الكالديف )

 اك السجف(
101 15.58 5.81 

 5.75 16.75 71 التيتـ
 4.36 15.29 21 الفقر

 6.57 11.00 19 يمايمرض أحد الكالديف أك كم
 

( إلى كجكد فركؽ ظاىرية في درجة انتشار أعراض القمؽ 23.4الكاردة في الجدكؿ )تشير المعطيات 

حسب سبب تكاجد الطفؿ في دار المحافظات الشمالية رعاية األيتاـ في لدل األطفاؿ المقيميف في دكر 

 الرعاية.
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 (ANOVAكلمعرفة مستكل الداللة بيف المجمكعات تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم )

لفحص الفركؽ في مدل انتشار أعراض القمؽ لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ في 

 (24.4حسب متغير سبب تكاجد الطفؿ في دكر الرعاية، كما في الجدكؿ ) المحافظات الشمالية

لمفروق في   (α 0.05≥)(: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي عند مستوى الدللة 24.4جدول )

 المحافظات الشماليةفي ة انتشار أعراض القمق لدى األطفال المقيمين في دور رعاية األيتام درج

 .حسب متغير سبب تواجد الطفل في دار الرعاية

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة )ف( 
 المحسوبة

الدللة 
 اإلحصائية

 165.504 3 496.512 بيف المجمكعات
 32.944 208 6852.257 داخؿ المجمكعات *0.002 5.024

  211 7348.769 المجمكع
 (0.05* دالة إحصائيا عند مستوى الدللة )

 

( إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 24.4تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ )

(≤0.05 α)  يميف في دكر رعاية األيتاـ في في مدل انتشار أعراض القمؽ لدل األطفاؿ المق

حسب سبب تكاجد الطفؿ في دار الرعاية، حيث تبيف أف مستكل الداللة أقؿ مف المحافظات الشمالية 

 ، كىي دالة إحصائيا، كبالتالي تـ رفض النظرية الصفرية.0.05))

انتشار أعراض كإليجاد مصدر الفركؽ تـ  استخدـ اختبار تككي لممقارنات الثنائية البعدية لمفركؽ في 

حسب سبب تكاجد الطفؿ  المحافظات الشمالية القمؽ لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ في

 (.25.4في دار الرعاية، كما ىك كاضح مف خبلؿ الجدكؿ )
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(: نتائج اختبار توكي لممقارنات الثنائية البعدية لمفروق في انتشار أعراض القمق 25.4جدول )

حسب سبب تواجد الطفل في  المحافظات الشماليةفي مقيمين في دور رعاية األيتام لدى األطفال ال

 دار الرعاية

الطالق أو غياب احد الوالدين ) المقارنات
 مرض أحد الوالدين أو كمييما الفقر التيتـ او السجن( النفصال

الطالق أو غياب احد الوالدين )
 او السجن( النفصال

 -1.162 0.289 *4.584 

 5.746* 1.460   تيتـال
 4.285    الفقر

     يمايمرض أحد الوالدين أو كم
 

( إلى أف الفركؽ كانت بيف األطفاؿ الذيف لدييـ 25.4) ت الثنائية البعدية في الجدكؿتشير المقارنا

غياب ألحد الكالديف، كاألطفاؿ الذيف أحد كالدييـ أك كبلىما مريضاف، كلصالح األطفاؿ الذيف كاف أحد 

الكالديف غائبان، كالذيف لدييـ أعراض قمؽ أكثر. أيضا كجدت فركؽ بيف األطفاؿ األيتاـ، كاألطفاؿ 

الذيف أحد كالدييـ أك كبلىما مريضاف، كلصالح األطفاؿ الذيف كانكا أيتامان، كالذيف لدييـ أعراض قمؽ 

 أكثر.

ة إحصائية عند مستوى ل توجد فروق ذات دللالنتائج المتعمقة بالفرضية التاسعة:  2.1.9.4

في انتشار أعراض القمق لدى األطفال المقيمين في دور رعاية األيتام في  (α 0.05≥)الدللة 

 :وجود أمراض جسدية لدى الطفلتبعا لمتغير المحافظات الشمالية 

" لمفركؽ في انتشار أعراض القمؽ لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية T.test تـ استخراج اختبار " 

حسب متغير كجكد أمرض جسدية لدل الطفؿ، كما ىك مكضح في المحافظات الشمالية األيتاـ في 

 (.26.4الجدكؿ )
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لمفروق في درجة انتشار   (α 0.05≥)(: نتائج اختبار "ت" عند مستوى الدللة 26.4جدول )

سب متغير ح المحافظات الشماليةفي أعراض القمق لدى األطفال المقيمين في دور رعاية األيتام 

 ض جسدية لدى الطفلاوجود أمر 

وجود أمرض 
جسدية لدى 

 الطفل
 العدد

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة )ت( 
 المحسوبة

الدللة 
 اإلحصائية

 5.64 15.12 16 نعـ
210 0.287- 0.774 

 5.93 15.56 196 ال
 

ى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند ( إل26.4تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ رقـ )

في مدل انتشار أعراض القمؽ لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية   (α 0.05≥)الداللة مستكل 

حسب متغير كجكد أمرض جسدية لدل الطفؿ، حيث تبيف أف مستكل المحافظات الشمالية األيتاـ في 

 التالي تـ قبكؿ النظرية الصفرية.، كىي غير دالة إحصائيا، كب0.05)الداللة أكبر مف )

 

ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى : النتائج المتعمقة بالفرضية العاشرة 2.1.10.4

في انتشار أعراض القمق لدى األطفال المقيمين في دور رعاية األيتام في  (α 0.05≥)الدللة 

 :جية نظر المبحوثمن و  لمتغير التحصيل األكاديمي تبعاالمحافظات الشمالية 

لبلجابة عمى ىذه الفرضية، تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية النتشار أعراض 

القمؽ لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ حسب متغير التحصيؿ األكاديمي، ككذلؾ نتائج 

دل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ في انتشار أعراض القمؽ ل
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حسب متغير التحصيؿ األكاديمي، كما ىك مكضح في الجداكؿ  المحافظات الشماليةفي األيتاـ 

 (.28.4ك 27.4)

(: المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لنتشار أعراض القمق لدى األطفال 27.4جدول )

 لتحصيل األكاديمي.المقيمين في دور رعاية األيتام حسب متغير ا

 النحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد التحصيل األكاديمي
 5.73 17.18 80 ممتاز
 5.79 15.76 51 جيد جدا
 5.14 14.79 57 جيد
 6.34 11.33 24 مقبكؿ
( إلى كجكد فركؽ ظاىرية في درجة انتشار أعراض القمؽ 27.4في الجدكؿ )تشير المعطيات الكاردة 

 حسب التحصيؿ األكاديمي.المحافظات الشمالية فاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ في لدل األط

( ANOVAكلمعرفة مستكل الداللة بيف المجمكعات تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم )

لفحص الفركؽ في مدل انتشار أعراض القمؽ لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ في 

 (28.4حسب متغير التحصيؿ األكاديمي، كما ىك كاضح مف خبلؿ الجدكؿ )الشمالية المحافظات 

لمفروق في   (α 0.05≥)(: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي عند مستوى الدللة 28.4جدول )

المحافظات الشمالية درجة انتشار أعراض القمق لدى األطفال المقيمين في دور رعاية األيتام في 

 التحصيل األكاديمي حسب متغير

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة )ف( 
 المحسوبة

الدللة 
 اإلحصائية

 224.412 3 673.235 بيف المجمكعات
 32.094 208 6675.533 داخؿ المجمكعات 0.000* 6.992

  211 7348.769 المجمكع
 (0.05* دالة إحصائيا عند مستوى الدللة )
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( إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 28.4تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ )

(≤0.05 α)   في مدل انتشار أعراض القمؽ لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ في

، كىي 0.05)حسب التحصيؿ األكاديمي، حيث تبيف أف مستكل الداللة أقؿ مف ) المحافظات الشمالية

 دالة إحصائيا، كبالتالي تـ رفض النظرية الصفرية.

كإليجاد مصدر الفركؽ استخدـ اختبار تككي لممقارنات الثنائية البعدية لمفركؽ في انتشار أعراض القمؽ 

حسب التحصيؿ األكاديمي مف المحافظات الشمالية لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ في 

 (.29.4كما ىك كاضح مف خبلؿ الجدكؿ )كجية نظر المبحكث، 

(: نتائج اختبار توكي لممقارنات الثنائية البعدية لمفروق في انتشار أعراض القمق 29.4جدول )

 حسب التحصيل األكاديمي المحافظات الشماليةلدى األطفال المقيمين في دور رعاية األيتام في 

 مقبول جيد جيد جدا ممتاز المقارنات

 5.841* 2.385 1.410  ممتاز
 4.431* 0.975   جيد جدا
     جيد
     مقبكؿ

 

( إلى أف الفركؽ كانت بيف األطفاؿ ذكم التحصيؿ 29.4تشير المقارنات الثنائية البعدية في الجدكؿ )

الممتاز، كالتحصيؿ المقبكؿ، كلصالح الطمبة ذكم التحصيؿ الممتاز، كالذيف كانت درجة القمؽ لدييـ 

كجدت فركؽ بيف الطمبة ذكم التحصيؿ األكاديمي جيد جدا، كالطمبة ذكم التحصيؿ  أعمى شيء. أيضا

 المقبكؿ، كلصالح الطمبة ذكم التحصيؿ الجيد جدا، كالذيف كانت درجة القمؽ لدييـ أعمى شيء.
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 النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع: 3.1.4

 يتام فيين في دور رعاية األلدى األطفال المقيماإلكتئاب أعراض ىل ىناك فروق في إنتشار 

الجنس، العمر، مكان السكن غرافية التي تمثمت في و تبعًا لممتغيرات الديم المحافظات الشمالية

 .؟، الصفقة السكنمنطصمي)مدينة، قرية، مخيم(، ال

 :ؤاؿ السابؽ تـ استخراج الفرضيات التاليةلئلجابة عف الس

ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى  النتائج المتعمقة بالفرضية األولى:3.1.1.4 

لدى األطفال المقيمين في دور رعاية األيتام في  اإلكتئابفي انتشار أعراض   (α 0.05≥)الدللة 

 تبعا لمتغير الجنس. المحافظات الشمالية

كر " لمفركؽ في انتشار أعراض االكتئاب لدل األطفاؿ المقيميف في د" T.test"تـ استخراج اختبار "

 (.30.4حسب متغير الجنس، كما ىك مكضح في الجدكؿ ) المحافظات الشماليةرعاية األيتاـ في 

لمفروق في درجة انتشار   (α 0.05≥)" عند مستوى الدللة T.test(: نتائج اختبار"30.4جدول )

غير حسب مت المحافظات الشماليةفي أعراض الكتئاب لدى األطفال المقيمين في دور رعاية األيتام 

 الجنس.

 العدد الجنس
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة )ت( 
 المحسوبة

الدللة 
 اإلحصائية

 4.59 22.43 116 ذكر
210 1.439 0.152 

 5.43 21.44 96 أنثى
 

إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  (30.4) تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ

انتشار أعراض االكتئاب لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ في مدل   (α 0.05≥)لة الدال

، كىي 0.05)حيث تبيف أف مستكل الداللة أكبر مف )حسب متغير الجنس، المحافظات الشمالية في 

 .، كبالتالي تـ قبكؿ النظرية الصفريةغير دالة إحصائيا
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ــائج المتعمقــة بالفرضــية3.1.2.4  ــة:  النت ــة إحصــائية عنــد مســتوى الثاني ل توجــد فــروق ذات دلل

لـدى األطفـال المقيمـين فـي دور رعايـة األيتـام فـي  اإلكتئابفي انتشار أعراض   (α 0.05≥)الدللة 

 تبعا لمتغير العمر.المحافظات الشمالية 

نتشار أعراض تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية اللئلجابة عمى ىذا الفرضية 

االكتئاب لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ حسب متغير العمر، ككذلؾ نتائج اختبار تحميؿ 

التبايف األحادم لمفركؽ في انتشار أعراض االكتئاب لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ في 

 (.32.4ك  31.4) العمر، كما ىك مكضح في الجداكؿحسب متغير المحافظات الشمالية 

(: المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لنتشار أعراض الكتئاب لدى األطفال 31.4جدول )

 المقيمين في دور رعاية األيتام حسب متغير العمر

 النحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد العمر
 4.88 22.26 34 فما دكف 7 

8 23 24.70 5.51 
9 29 21.21 5.09 
10 42 20.50 5.58 
11 47 21.53 4.40 
12 37 22.95 4.13 

إلى كجكد فركؽ ظاىرية في درجة انتشار أعراض  (31.4) الجدكؿ تشير المعطيات الكاردة في

، بحيث كانت أعبلىا المحافظات الشماليةاالكتئاب لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ في 

 .سنكات 10كات، كأدناىا لدل األطفاؿ ذكم األعمار سن 8لدل األطفاؿ ذكم األعمار 
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( لفحص الفركؽ في ANOVAمعرفة مستكل الداللة تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم )لك 

المحافظات الشمالية لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ في  اإلكتئابمدل انتشار أعراض 

 (32.4) ، كما في الجدكؿالعمرحسب متغير 

لمفروق في  (α 0.05≥)(: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي عند مستوى الدللة 32.4جدول )

المحافظات الشمالية درجة انتشار أعراض الكتئاب لدى األطفال المقيمين في دور رعاية األيتام في 

 حسب متغير العمر.

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مة )ف( قي
 المحسوبة

الدللة 
 اإلحصائية

 65.128 5 325.641 بيف المجمكعات
 24.089 206 4962.340 داخؿ المجمكعات *0.022 2.704

  211 5287.981 المجمكع
 (0.05* دالة إحصائيًا عند مستوى الدللة )

 

عند مستكل الداللة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية  (32.4) تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ

(≤0.05 α)   انتشار أعراض االكتئاب لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ في في مدل

، كىي دالة 0.05)حيث تبيف أف مستكل الداللة أقؿ مف )حسب متغير العمر، المحافظات الشمالية 

 .، كبالتالي تـ رفض النظرية الصفريةإحصائيا

دية لمفركؽ في ه الفركؽ تـ استخدـ اختبار تككي لممقارنات الثنائية البعكلمعرفة مستكل الداللة ليذ

حسب المحافظات الشمالية  لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ في انتشار أعراض اإلكتئاب

 (.33.4)، كما في الجدكؿ التاليمتغير العمر
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ة لمفروق في انتشار أعراض الكتئاب (: نتائج اختبار توكي لممقارنات الثنائية البعدي33.4جدول )

 حسب متغير العمرالمحافظات الشمالية لدى األطفال المقيمين في دور رعاية األيتام في 

 12 11 10 9 8 فما دون7 المقارنات
 -0.681 0.732 1.764 1.057 -2.430  فما دكف  7

8   3.488 *4.195 3.163 1.749 
9    0.706 -0.325 -1.739 
10     -1.031 -2.445 
11      -1.414 
12       

 

 8إلى أف الفركؽ كانت بيف األطفاؿ الذيف أعمارىـ  (33.4في جدكؿ ) تشير المقارنات الثنائية البعدية

سنكات، كالذيف لدييـ أعراض  8سنكات، كلصالح األطفاؿ الذيف أعمارىـ  10سنكات كالذيف أعمارىـ 

 اكتئاب أكثر.

ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى  عمقة بالفرضية الثالثة:النتائج المت3.1.3.4 

لدى األطفال المقيمين في دور رعاية األيتام في  اإلكتئابفي انتشار أعراض   (α 0.05≥)الدللة 

 تبعا لمتغير مكان السكن الصمي. المحافظات الشمالية

كتئاب لدل األطفاؿ المقيميف في دكر لمفركؽ في انتشار أعراض اال "T.test"تـ استخراج اختبار 

حسب متغير مكاف السكف األصمي، كما ىك مكضح في الجدكؿ  المحافظات الشماليةرعاية األيتاـ في 

(34.4.) 
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لمفروق في درجة   (α 0.05≥)عند مستوى الدللة  "T.test"(: نتائج اختبار 34.4جدول )

حسب  المحافظات الشماليةفي دور رعاية األيتام انتشار أعراض الكتئاب لدى األطفال المقيمين في 

 متغير مكان السكن األصمي.

مكان السكن 
 األصمي

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة )ت( 
 المحسوبة

الدللة 
 اإلحصائية

 5.20 21.59 67 حضرم
ريفي )قرية/  0.448 0.762- 210

 مخيـ(
145 22.17 4.92 

 

إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  (34.4)المعطيات الكاردة في الجدكؿ  تشير

انتشار أعراض االكتئاب لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ في  في مدل (α 0.05≥)الداللة 

حيث تبيف أف مستكل الداللة أكبر مف حسب متغير مكاف السكف األصمي، المحافظات الشمالية 

 .، كبالتالي تـ قبكؿ النظرية الصفرية، كىي غير دالة إحصائيا0.05))

 

ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى  النتائج المتعمقة بالفرضية الرابعة:3.1.4.4 

لدى األطفال المقيمين في دور رعاية األيتام في  في انتشار أعراض اإلكتئاب  (α 0.05≥)الدللة 

 تبعا لمتغير منطقة السكن.المحافظات الشمالية 

استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية النتشار أعراض  ، تـلئلجابة عمى ىذا الفرضية

، ككذلؾ نتائج اختبار تحميؿ رعاية األيتاـ حسب منطقة السكفاالكتئاب لدل األطفاؿ المقيميف في دكر 

لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ في  التبايف األحادم لمفركؽ في انتشار أعراض االكتئاب

 (.36.4 ك 35.4كما ىك مكضح في الجداكؿ ) ،منطقة السكف حسب متغير المحافظات الشمالية
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(: المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لنتشار أعراض الكتئاب لدى األطفال 35.4جدول )

 .نطقة السكنالمقيمين في دور رعاية األيتام حسب متغير م

 النحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد منطقة السكن
 4.72 22.52 48 كسط الضفة
 5.25 21.93 59 شماؿ الضفة
 5.02 21.78 105 جنكب الضفة

 

إلى كجكد فركؽ ظاىرية طفيفة في درجة انتشار أعراض  (35.4) تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ

حسب مدة اإلقامة في المحافظات الشمالية يميف في دكر رعاية األيتاـ في ل األطفاؿ المقاالكتئاب لد

 دكر الرعاية.

( لفحص الفركؽ في ANOVAمعرفة مستكل الداللة تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم )لك  

المحافظات الشمالية لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ في  اإلكتئابمدل انتشار أعراض 

 (36.4) حسب متغير منطقة السكف، كما في الجدكؿ

لمفروق في   (α 0.05≥)(: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي عند مستوى الدللة 36.4جدول )

المحافظات الشمالية درجة انتشار أعراض الكتئاب لدى األطفال المقيمين في دور رعاية األيتام في 

 .قة السكنحسب متغير منط

 مجموع المربعات نمصدر التباي
درجات 
 الحرية

 متوسط المربعات
قيمة ف 
 المحسوبة

الدللة 
 اإلحصائية

 9.156 2 18.311 بيف المجمكعات
 25.214 209 5269.670 داخؿ المجمكعات 0.696 0.363

  211 5287.981 المجمكع
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صائية عند مستكل إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إح (36.4) تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ

انتشار أعراض االكتئاب لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ في في مدل  (α 0.05≥)الداللة 

، 0.05)حيث تبيف أف مستكل الداللة أكبر مف )، قة السكفحسب متغير منطالمحافظات الشمالية 

 .، كبالتالي تـ قبكؿ النظرية الصفريةكىي غير دالة إحصائيا

ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى النتائج المتعمقة بالفرضية الخامسة: 3.1.5.4 

في انتشار أعراض اإلكتئاب لدى األطفال المقيمين في دور رعاية األيتام في   (α 0.05≥)الدللة 

 تبعا لمتغير الصف الدراسي.المحافظات الشمالية 

يارية النتشار أعراض االكتئاب لدل األطفاؿ تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المع

المقيميف في دكر رعاية األيتاـ حسب متغير الصؼ الدراسي، ككذلؾ نتائج اختبار تحميؿ التبايف 

األحادم لمفركؽ في انتشار أعراض االكتئاب لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ في 

 (.38.4 ك 37.4كما ىك مكضح في الجداكؿ )حسب متغير الصؼ الدراسي،  المحافظات الشمالية

(: المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لنتشار أعراض الكتئاب لدى األطفال 37.4جدول )

 المقيمين في دور رعاية األيتام حسب متغير الصف الدراسي.

 النحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الصف
 4.87 21.26 19 األكؿ
 5.11 24.39 23 الثاني
 5.62 22.00 32 الثالث
 5.16 22.11 38 الرابع
 4.69 20.45 56 الخامس

 4.32 22.91 44 اك أعمى السادس
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إلى كجكد فركؽ ظاىرية في درجة انتشار أعراض  (37.4) تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ

، حسب الصؼ الدراسيالشمالية  المحافظاتاالكتئاب لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ في 

كؽ ككانت الفركؽ متقاربة حيث كاف أعمى متكسط لئلكتئاب لدل طمبة الصؼ الثاني يميو الصف

كالرابع كالثالث باختبلفات بسيطة، ثـ الصؼ األكؿ، ككاف أقؿ متكسط حسابي لدل طمبة  السادس

 .الصؼ الخامس

( ANOVAاختبار تحميؿ التبايف األحادم )تـ استخداـ  بيف المجمكعات معرفة مستكل الداللةلك  

لفحص الفركؽ في مدل انتشار أعراض اإلكتئاب لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ في 

 (38.4، كما في الجدكؿ )الصؼ الدراسيحسب متغير المحافظات الشمالية 

لمفروق في   (α 0.05≥)الدللة  (: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي عند مستوى38.4جدول )

المحافظات الشمالية درجة انتشار أعراض الكتئاب لدى األطفال المقيمين في دور رعاية األيتام في 

 .حسب متغير الصف الدراسي

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة )ف( 
 المحسوبة

الدللة 
 اإلحصائية

 62.753 5 313.764 بيف المجمكعات
 24.147 206 4974.217 داخؿ المجمكعات *0.026 2.599

  211 5287.981 المجمكع
 (0.05* دالة إحصائيا عند مستوى الدللة )

 

إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  (38.4) تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ

(≤0.05 α) اؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ في انتشار أعراض االكتئاب لدل األطف في مدل

، كىي دالة 0.05)حيث تبيف أف مستكل الداللة أقؿ مف )حسب الصؼ الدراسي، المحافظات الشمالية 

 .، كبالتالي تـ رفض النظرية الصفريةإحصائيا
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ي كلمعرفة مستكل الداللة ليذه الفركؽ تـ استخدـ اختبار تككي لممقارنات الثنائية البعدية لمفركؽ ف

حسب  المحافظات الشماليةانتشار أعراض القمؽ لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ في 

 (.39.4)، كما في الجدكؿالصؼ الدراسيمتغير 

(: نتائج اختبار توكي لممقارنات الثنائية البعدية لمفروق في انتشار أعراض الكتئاب 39.4جدول )

 .حسب الصف الدراسي المحافظات الشماليةفي يتام لدى األطفال المقيمين في دور رعاية األ

 السادس أو أعمى الخامس الرابع الثالث الثاني األول المقارنات
 1.645- 0.816 0.842- 0.736- 3.128-  األكؿ
 1.482 3.944* 2.286 2.391   الثاني
 0.909- 1.553 0.1.5-    الثالث
 0.803- 1.658     الرابع

 2.462-      الخامس
       السادس اك أعمى

 

إلػػى أف الفػػركؽ كانػػت بػػيف طمبػػة الصػػؼ الثػػاني،  (39.4فػػي الجػػدكؿ ) تشػػير المقارنػػات الثنائيػػة البعديػػة

، فػي حػيف لػـ تكػف ىنػاؾ ام فػركؽ ذات داللػة احصػائيا كالذيف كانت درجة االكتئاب لدييـ أعمػى شػيء

 .بيف بقية الصفكؼ كانما فركؽ ظاىرية بسيطة

 

 ئج المتعمقة بالسؤال الخامس:النتا 4.1.4

ىل ىناك فروق في انتشار أعراض اإلكتئاب لدى األطفال المقيمين في دور رعاية األيتام في 

عمر الطفل عند دخولو دار غرافية التي تمثمت في: و الديمممتغيرات غير تبعا ل المحافظات الشمالية

أو أخوات  إخوةووجود  ،عددىم/ر الرعايةلو في دا إخوةوجود  ،الرعاية، مدة اإلقامة في دار الرعاية

، من وجية نظر المبحوث عددىم، مستوى الدعم اإلجتماعي لمعائمة األصمية/في غير دور الرعاية

فقر، مرض أحد الوالدين أو التيتم، ال، الطالق، اإلنفصال) سبب تواجد الطفل في دور الرعاية
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تحصيل األكاديمي من وجية نظر ، والوجود أمراض جسدية لدى الطفل ،يما، غير ذلك(يكم

 .المبحوث

 لإلجابة عن السؤال السابق تم استخراج الفرضيات التالية:

فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى  ل توجد النتائج المتعمقة بالفرضية األولى:4.1.1.4 

تام في في انتشار أعراض اإلكتئاب لدى األطفال المقيمين في دور رعاية األي  (α 0.05≥)الدللة 

  :عمر الطفل عند دخولو دار الرعايةلمتغير تبعا المحافظات الشمالية 

تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية النتشار أعراض لبلجابة عمى ىذه الفرضية، 

االكتئاب لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ حسب متغير عمر الطفؿ عند دخكلو دار 

ككذلؾ نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ في انتشار أعراض االكتئاب لدل األطفاؿ  الرعاية،

حسب متغير عمر الطفؿ عند دخكلو دار  المحافظات الشماليةالمقيميف في دكر رعاية األيتاـ في 

 (.41.4 ك 40.4الرعاية، كما ىك مكضح في الجداكؿ )

حرافات المعيارية لنتشار أعراض الكتئاب لدى األطفال (: المتوسطات الحسابية والن40.4جدول )

 المقيمين في دور رعاية األيتام حسب متغير عمر الطفل عند دخولو دار الرعاية.

 النحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد عمر الطفل عند دخولو دار الرعاية
 5.24 23.24 38 فما دكف5 

6 40 21.60 5.42 
7 34 21.32 5.55 
8 36 22.69 4.58 
9 23 20.57 4.57 
10 25 21.24 4.13 

 4.67 23.06 16 فأعمى11 
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إلػػػى كجػػػكد فػػػركؽ ظاىريػػػة فػػػي درجػػػة انتشػػػار أعػػػراض  (40.4) تشػػػير المعطيػػػات الػػػكاردة فػػػي الجػػػدكؿ

حسب عمر الطفػؿ عنػد المحافظات الشمالية ي دكر رعاية األيتاـ في االكتئاب لدل األطفاؿ المقيميف ف

 دار الرعاية.دخكلو 

( ANOVAكلمعرفػػػة مسػػػتكل الداللػػػة بػػػيف المجمكعػػػات تػػػـ اسػػػتخداـ اختبػػػار تحميػػػؿ التبػػػايف األحػػػادم )

اإلكتئػػاب لػػدل األطفػػاؿ المقيمػػيف فػػي دكر رعايػػة األيتػػاـ فػػي لفحػػص الفػػركؽ فػػي مػػدل انتشػػار أعػػراض 

 :(41.4)كؿ متغير عمر الطفؿ عند دخكلو دار الرعاية، كما في الجدحسب المحافظات الشمالية 

لمفروق في   (α 0.05≥)(: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي عند مستوى الدللة )41.4جدول )

المحافظات الشـمالية درجة انتشار أعراض الكتئاب لدى األطفال المقيمين في دور رعاية األيتام في 

 حسب متغير عمر الطفل عند دخولو دار الرعاية.

 مصدر التباين
مجموع 

 بعاتالمر 
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة )ف( 
 المحسوبة

الدللة 
 اإلحصائية

 29.547 6 177.283 بيف المجمكعات
 24.930 205 5110.698 داخؿ المجمكعات 0.315 1.185

  211 5287.981 المجمكع
 

عند  إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية (41.4رقـ ) تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ

في مدل انتشار أعراض االكتئاب لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية  (α 0.05≥)مستكل الداللة 

حيث تبيف أف حسب متغير عمر الطفؿ عند دخكلو دار الرعاية، المحافظات الشمالية  األيتاـ في

 .صفرية، كبالتالي تـ قبكؿ النظرية ال، كىي غير دالة إحصائيا0.05)مستكل الداللة أكبر مف )
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فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة  ل توجدالنتائج المتعمقة بالفرضية الثانية: 4.1.2.4

(≤0.05 α)  في انتشار أعراض اإلكتئاب لدى األطفال المقيمين في دور رعاية األيتام في

  :مدة اإلقامة في دار الرعايةتبعا لمتغير المحافظات الشمالية 

طات الحسابية كاالنحرافات المعيارية النتشار أعراض االكتئاب لدل األطفاؿ تـ استخراج المتكس

المقيميف في دكر رعاية األيتاـ حسب متغير مدة اإلقامة في دكر الرعاية، ككذلؾ نتائج اختبار تحميؿ 

التبايف األحادم لمفركؽ في انتشار أعراض االكتئاب لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ في 

 42.4حسب متغير مدة اإلقامة في دكر الرعاية، كما ىك مكضح في الجداكؿ ) المحافظات الشمالية

 (.43.4ك

(: المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لنتشار أعراض الكتئاب لدى األطفال 42.4جدول )

 المقيمين في دور رعاية األيتام حسب متغير مدة اإلقامة في دور الرعاية

 النحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد قامة في دور الرعايةمدة اإل
 4.72 21.68 60 قؿ مف سنةأن 
 5.08 22.14 110 سنكات 1-3مف 
 5.31 22.05 42 سنكات  فأكثر  4

 

( إلى كجكد فركؽ ظاىرية طفيفة في درجة انتشار أعراض 42.4تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ )

حسب مدة اإلقامة في المحافظات الشمالية األيتاـ في ؿ المقيميف في دكر رعاية االكتئاب لدل األطفا

 دكر الرعاية.

( ANOVAكلمعرفة مستكل الداللة بيف المجمكعات تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم )

اإلكتئاب لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ في لفحص الفركؽ في مدل انتشار أعراض 

 ( التالي:43.4حسب متغير مدة اإلقامة، كما في الجدكؿ رقـ )المحافظات الشمالية 
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لمفروق في   (α 0.05≥)(: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي عند مستوى الدللة 43.4جدول )

المحافظات الشمالية درجة انتشار أعراض الكتئاب لدى األطفال المقيمين في دور رعاية األيتام في 

 .متغير مدة اإلقامة في دور الرعاية حسب

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة )ف( 
 المحسوبة

الدللة 
 اإلحصائية

 4.069 2 8.138 بيف المجمكعات
 25.262 209 5279.843 داخؿ المجمكعات 0.851 0.161

  211 5287.981 المجمكع
 

( إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 43.4ي الجدكؿ )تشير المعطيات الكاردة ف

في مدل انتشار أعراض االكتئاب لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ   (α 0.05≥)الداللة 

حيث تبيف أف مستكل الداللة أكبر متغير مدة اإلقامة في دكر الرعاية،  حسبالمحافظات الشمالية في 

 ، كبالتالي تـ قبكؿ النظرية الصفرية.ي غير دالة إحصائيا، كى0.05)مف )

 

فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى  ل توجدالنتائج المتعمقة بالفرضية الثالثة: 4.1.3.4 

في انتشار أعراض اإلكتئاب لدى األطفال المقيمين في دور رعاية األيتام في   (α 0.05≥)لة الدل 

 :لو في دار الرعاية إخوةوجود  يرتبعا لمتغالمحافظات الشمالية 

تـ استخراج اختبار "ت" لمفركؽ في انتشار أعراض االكتئاب لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية  

أك أخكات لدل الطفؿ في دكر الرعاية، كما  إخكةحسب متغير كجكد المحافظات الشمالية األيتاـ في 

 (.44.4ىك مكضح في الجدكؿ )
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لمفروق في درجة   (α 0.05≥)عند مستوى الدللة  "T.test"ختبار (: نتائج ا44.4جدول )

حسب المحافظات الشمالية انتشار أعراض الكتئاب لدى األطفال المقيمين في دور رعاية األيتام في 

 أو أخوات لدى الطفل في دور الرعاية. إخوةمتغير وجود 

أو  إخوةوجود 
أخوات لدى 

الطفل في دور 
 الرعاية

 العدد
ط المتوس

 الحسابي
النحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة )ت( 
 المحسوبة

الدللة 
 اإلحصائية

 4.96 22.05 164 نعـ
210 0.345 0.730 

 5.18 21.77 48 ال
 

( إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 44.4تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ )

راض االكتئاب لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ في مدل انتشار أع  (α 0.05≥)الداللة 

حيث تبيف أك أخكات لدل الطفؿ في دكر الرعاية،  إخكةحسب متغير كجكد المحافظات الشمالية في 

 ، كبالتالي تـ قبكؿ النظرية الصفرية.، كىي غير دالة إحصائيا0.05)أف مستكل الداللة أكبر مف )

 

فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى  ل توجد بالفرضية الرابعة:النتائج المتعمقة 4.1.4.4 

في انتشار أعراض اإلكتئاب لدى األطفال المقيمين في دور رعاية األيتام في   (α 0.05≥)الدللة 

 في دور الرعاية:  خوةعدد اإل تبعا لمتغيرالمحافظات الشمالية 

ية النتشار أعراض االكتئاب لدل األطفاؿ تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيار 

في دكر الرعاية، ككذلؾ نتائج اختبار تحميؿ  خكةالمقيميف في دكر رعاية األيتاـ حسب متغير عدد اإل

التبايف األحادم لمفركؽ في انتشار أعراض االكتئاب لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ في 
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 ك 45.4في دكر الرعاية، كما ىك مكضح في الجداكؿ ) خكةاإلحسب متغير عدد المحافظات الشمالية 

46.4.) 

(: المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لنتشار أعراض الكتئاب لدى األطفال 45.4جدول )

 في دور الرعاية. خوةالمقيمين في دور رعاية األيتام حسب متغير عدد اإل

 النحراف المعياري الحسابي المتوسط العدد في دور الرعاية خوةعدد اإل
1 92 22.05 4.87 
2 51 22.76 4.76 

 5.67 20.33 21 فأكثر3 
 

( إلى كجكد فركؽ ظاىرية في درجة انتشار أعراض 45.4تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ )

ي ف خكةحسب عدد اإل المحافظات الشماليةاالكتئاب لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ في 

 دكر الرعاية.

( ANOVAكلمعرفة مستكل الداللة بيف المجمكعات تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم )

 اإلكتئاب لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ في لفحص الفركؽ في مدل انتشار أعراض 

 :(46.4)في دكر الرعاية، كما في الجدكؿ  خكةحسب متغير عدد اإلالمحافظات الشمالية 

لمفروق في  (α 0.05≥)(: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي عند مستوى الدللة 46.4جدول )

الشمالية المحافظات  درجة انتشار أعراض الكتئاب لدى األطفال المقيمين في دور رعاية األيتام في

 .في دور الرعاية خوةحسب متغير عدد اإل

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

 متوسط المربعات
قيمة )ف( 
 المحسوبة

الدللة 
 اإلحصائية

 43.967 2 87.935 بيف المجمكعات
 24.438 161 3934.571 داخؿ المجمكعات 0.169 1.799

  163 4022.506 المجمكع
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( إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 46.4تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ )

في مدل انتشار أعراض االكتئاب لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ   (α 0.05≥)ة الدالل

حيث تبيف أف مستكل الداللة أكبر في دكر الرعاية،  خكةحسب متغير عدد اإلالمحافظات الشمالية في 

 ، كبالتالي تـ قبكؿ النظرية الصفرية.، كىي غير دالة إحصائيا0.05)مف )

ىل ىناك فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى المتعمقة بالفرضية الخامسة:  النتائج4.1.5.4 

في انتشار أعراض اإلكتئاب لدى األطفال المقيمين في دور رعاية األيتام في  (α 0.05≥)الدللة 

تـ استخراج : في غير دور الرعاية لمطفل أو أخوات إخوةوجود  تبعا لمتغيرالمحافظات الشمالية 

" لمفركؽ في انتشار أعراض االكتئاب لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ في T.testاختبار "

أك أخكات لدل الطفؿ في غير دكر الرعاية، كما ىك  إخكةحسب متغير كجكد المحافظات الشمالية 

 (.47.4مكضح في الجدكؿ )

في درجة انتشار لمفروق    (α 0.05≥)تبار "ت" عند مستوى الدللة (: نتائج اخ47.4جدول )

حسب متغير المحافظات الشمالية أعراض الكتئاب لدى األطفال المقيمين في دور رعاية األيتام في 

 أو أخوات لدى الطفل في غير دور الرعاية. إخوةوجود 

أو  إخوةوجود 
أخوات لدى 

الطفل في غير 
 دور الرعاية

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

مة )ت( قي
 المحسوبة

الدللة 
 اإلحصائية

 4.99 21.91 177 نعـ
210 -0.492 0.632 

 5.09 22.37 35 ال
 

إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  (47.4) تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ

ر رعاية في مدل انتشار أعراض االكتئاب لدل األطفاؿ المقيميف في غير دك  (α 0.05≥)الداللة 

حيث أك أخكات لدل الطفؿ في دكر الرعاية،  إخكةحسب متغير كجكد المحافظات الشمالية األيتاـ في 
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، كبالتالي تـ قبكؿ النظرية ، كىي غير دالة إحصائيا0.05)تبيف أف مستكل الداللة أكبر مف )

 الصفرية.

إحصائية عند مستوى  فروق ذات دللة ل توجدالنتائج المتعمقة بالفرضية السادسة: 4.1.6.4 

في انتشار أعراض اإلكتئاب لدى األطفال المقيمين في دور رعاية األيتام في  (α 0.05≥)الدللة 

 في غير دور الرعاية:  خوةاإل عدد تبعا لمتغير المحافظات الشمالية

عراض لبلجابة عمى ىذه الفرضية، تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية النتشار أ

في غير دكر الرعاية،  خكةاالكتئاب لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ حسب متغير عدد اإل

ككذلؾ نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ في انتشار أعراض االكتئاب لدل األطفاؿ المقيميف 

ي غير دكر الرعاية، كما ىك ف خكةحسب متغير عدد اإل المحافظات الشماليةفي دكر رعاية األيتاـ في 

 (.49.4ك48.4 مكضح في الجداكؿ )

(: المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لنتشار أعراض الكتئاب لدى األطفال 48.4جدول )

 في غير دور الرعاية خوةالمقيمين في دور رعاية األيتام حسب متغير عدد اإل

في غير  خوةعدد اإل
 دور الرعاية

 النحراف المعياري سط الحسابيالمتو  العدد

1 45 22.53 5.31 
2 40 22.35 4.62 
3 30 21.47 5.56 
4 16 20.19 4.62 
5 18 20.11 5.36 

 4.11 22.93 28 فأكثر 6
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( إلى كجكد فركؽ ظاىرية طفيفة في درجة انتشار أعراض 48.4تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ )

في  خكةحسب عدد اإلالمحافظات الشمالية األيتاـ في  في دكر رعايةاالكتئاب لدل األطفاؿ المقيميف 

 غير دكر الرعاية.

( ANOVAكلمعرفة مستكل الداللة بيف المجمكعات تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم )

اإلكتئاب لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ في لفحص الفركؽ في مدل انتشار أعراض 

 :( 49.4في غير دكر الرعاية، كما في الجدكؿ ) خكةت الشمالية حسب متغير عدد اإلالمحافظا

لمفروق في   (α 0.05≥)(: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي عند مستوى الدللة 49.4جدول )

المحافظات الشمالية درجة انتشار أعراض الكتئاب لدى األطفال المقيمين في دور رعاية األيتام في 

 .في غير دور الرعاية خوةمتغير عدد اإل حسب

 مجموع المربعات مصدر التباين
درجات 
 الحرية

 متوسط المربعات
قيمة ف 
 المحسوبة

الدللة 
 اإلحصائية

 33.178 5 165.890 بيف المجمكعات
 24.759 171 4233.839 داخؿ المجمكعات 0.250 1.340

 176 4399.729 المجمكع
 

 

( إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 49.4دة في الجدكؿ )تشير المعطيات الكار 

في مدل انتشار أعراض االكتئاب لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ   (α 0.05≥)لة الدال

حيث تبيف أف مستكل الداللة في غير دكر الرعاية،  خكةحسب متغير عدد اإلالمحافظات الشمالية في 

 ، كبالتالي تـ قبكؿ النظرية الصفرية.، كىي غير دالة إحصائيا0.05)أكبر مف )
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فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى  ل توجد النتائج المتعمقة بالفرضية السابعة:4.1.7.4 

في انتشار أعراض اإلكتئاب لدى األطفال المقيمين في دور رعاية األيتام في  (α 0.05≥)الدللة 

من وجية نظر  ةمستوى الدعم اإلجتماعي لمعائمة األصمي عا لمتغيرتبالمحافظات الشمالية 

 :المبحوث

تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية النتشار أعراض االكتئاب لدل األطفاؿ  

المقيميف في دكر رعاية األيتاـ حسب متغير مستكل الدعـ االجتماعي لمعائمة األصمية، ككذلؾ نتائج 

االكتئاب لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية  األحادم لمفركؽ في أعراض حميؿ التبايفاختبار ت

مستكل الدعـ االجتماعي لمعائمة األصمية، كما ىك حسب متغير المحافظات الشمالية األيتاـ في 

 (.51.4ك  50.4مكضح في الجداكؿ )

ار أعراض الكتئاب لدى األطفال (: المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لنتش50.4جدول )

 المقيمين في دور رعاية األيتام حسب متغير مستوى الدعم الجتماعي لمعائمة األصمية.

 النحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد مستوى الدعم الجتماعي لمعائمة األصمية
 5.09 23.43 14 ممتاز
 4.44 23.08 26 جيد جدا
 4.64 22.17 42 جيد
 5.26 21.79 89 مقبكؿ

 5.12 21.07 41 ال يكجد دعـ
 

( إلى كجكد فركؽ ظاىرية في درجة انتشار أعراض 50.4تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ )

حسب مستكل الدعـ  المحافظات الشماليةاأليتاـ في االكتئاب لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية 

 االجتماعي لمعائمة األصمية.

( ANOVAلداللة بيف المجمكعات تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم )كلمعرفة مستكل ا

اإلكتئاب لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ في لفحص الفركؽ في مدل انتشار أعراض 
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حسب متغير مستكل الدعـ االجتماعي لمعائمة األصمية، كما في الجدكؿ  المحافظات الشمالية 

(51.4:) 

لمفروق في   (α 0.05≥)(: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي عند مستوى الدللة 51.4جدول )

المحافظات الشمالية درجة انتشار أعراض الكتئاب لدى األطفال المقيمين في دور رعاية األيتام في 

 .حسب متغير مستوى الدعم الجتماعي لمعائمة األصمية

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 ةالحري

 متوسط المربعات
قيمة )ف( 
 المحسوبة

الدللة 
 اإلحصائية

 24.787 4 99.149 بيف المجمكعات
 25.067 207 5188.832 داخؿ المجمكعات 0.415 0.989

  211 5287.981 المجمكع
 

( إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 51.4تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ )

في مدل انتشار أعراض االكتئاب لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ   (α 0.05≥)الداللة 

حيث تبيف أف مستكل حسب مستكل الدعـ االجتماعي لمعائمة األصمية، المحافظات الشمالية  في

 ، كبالتالي تـ قبكؿ النظرية الصفرية.، كىي غير دالة إحصائيا0.05)الداللة أكبر مف )

فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى  ل توجد: ئج المتعمقة بالفرضية الثامنةالنتا4.1.8.4 

في انتشار أعراض اإلكتئاب لدى األطفال المقيمين في دور رعاية األيتام في  (α 0.05≥)الدللة 

تيتم، ال، الطالق، اإلنفصال) سبب تواجد الطفل في دور الرعاية تبعا لمتغيرالمحافظات الشمالية 

 يما، غير ذلك(يرض أحد الوالدين أو كمفقر، مال

تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية النتشار أعراض االكتئاب لدل األطفاؿ  

المقيميف في دكر رعاية األيتاـ حسب متغير سبب تكاجد الطفؿ في دار الرعاية، ككذلؾ نتائج اختبار 

راض االكتئاب لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ في انتشار أع
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حسب متغير سبب تكاجد الطفؿ في دار الرعاية، كما ىك مكضح في المحافظات الشمالية يتاـ في األ

 (.53.4ك 52.4الجداكؿ )

(: المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لنتشار أعراض الكتئاب لدى األطفال 52.4جدول )

 دور رعاية األيتام حسب متغير سبب تواجد الطفل في دار الرعاية. المقيمين في

 النحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد سبب تواجد الطفل في دار الرعاية
 4.92 22.14 101 اك السجف( الطبلؽ أك االنفصاؿغياب احد الكالديف )

 4.57 22.93 71 التيتـ
 4.65 21.52 21 الفقر

 5.94 18.21 19 يمايأك كم مرض أحد الكالديف

إلى كجكد فركؽ ظاىرية في درجة انتشار أعراض  (52.4) تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ

حسب سبب تكاجد المحافظات الشمالية االكتئاب لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ في 

 الطفؿ في دار الرعاية.

( ANOVAستخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم )كلمعرفة مستكل الداللة بيف المجمكعات تـ ا

اإلكتئاب لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ في حص الفركؽ في مدل انتشار أعراض لف

 :(53.4) حسب متغير سبب تكاجد الطفؿ في دار الرعاية، كما في الجدكؿالمحافظات الشمالية 

لمفروق في   (α 0.05≥)حادي عند مستوى الدللة (: نتائج اختبار تحميل التباين األ53.4جدول )

المحافظات الشمالية درجة انتشار أعراض الكتئاب لدى األطفال المقيمين في دور رعاية األيتام في 

 حسب متغير سبب تواجد الطفل في دار الرعاية

 متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
قيمة )ف( 
 المحسوبة

 ة اإلحصائيةالدلل

 113.626 3 340.878 بيف المجمكعات
 23.784 208 4947.103 داخؿ المجمكعات *0.003 4.777

  211 5287.981 المجمكع
 (0.05* دالة إحصائيا عند مستوى الدللة )
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إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  (53.4) تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ

(≤0.05 α)  في مدل انتشار أعراض االكتئاب لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ في

حيث تبيف أف مستكل الداللة أقؿ مف حسب سبب تكاجد الطفؿ في دار الرعاية، المحافظات الشمالية 

 .، كبالتالي تـ رفض النظرية الصفرية، كىي دالة إحصائيا0.05))

بار تككي لممقارنات الثنائية البعدية لمفركؽ في انتشار أعراض كإليجاد مصدر الفركؽ استخدـ اخت

سبب متغير حسب المحافظات الشمالية االكتئاب لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ في 

 (.54.4تكاجد الطفؿ في دار الرعاية، كما ىك كاضح مف خبلؿ الجدكؿ )

ية البعدية لمفروق في انتشار أعراض الكتئاب (: نتائج اختبار توكي لممقارنات الثنائ54.4جدول )

حسب سبب تواجد الطفل في  المحافظات الشماليةلدى األطفال المقيمين في دور رعاية األيتام في 

 دار الرعاية

الطالق أو غياب احد الوالدين ) المقارنات
مرض أحد الوالدين أو  الفقر التيتم او السجن( النفصال

 يماكمي
الطالق أو ين )غياب احد الوالد
 او السجن( النفصال

 -0.790 0.614 *-3.928 

 -4.719* 1.405   التيتـ
 3.313    الفقر

     يمايمرض أحد الوالدين أو كم
 

 

إلى أف الفركؽ كانت بيف األطفاؿ الذيف لدييـ  (54.4)في جدكؿ  تشير المقارنات الثنائية البعدية

يما مريضاف، كلصالح األطفاؿ الذيف لدييـ حد كالدييـ أك كمياألطفاؿ الذيف أغياب ألحد الكالديف، ك 

 ألحد الكالديف أك كبلىما، كالذيف لدييـ أعراض اكتئاب أكثر. غياب
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ىل ىناك فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى النتائج المتعمقة بالفرضية التاسعة: 4.1.9.4 

ل المقيمين في دور رعاية األيتام في في انتشار أعراض اإلكتئاب لدى األطفا (α 0.05≥)الدللة 

 :وجود أمراض جسدية لدى الطفل تبعا لمتغيرالمحافظات الشمالية 

" لمفركؽ في انتشار أعراض االكتئاب لدل األطفاؿ المقيميف في دكر T.testتـ استخراج اختبار " 

ما ىك مكضح جسدية لدل الطفؿ، ك حسب متغير كجكد أمرض المحافظات الشماليةرعاية األيتاـ في 

 (.55.4في الجدكؿ )

لمفروق في درجة   (α 0.05≥)عند مستوى الدللة  "T.test(: نتائج اختبار "55.4جدول )

حسب المحافظات الشمالية انتشار أعراض الكتئاب لدى األطفال المقيمين في دور رعاية األيتام في 

 :جسدية لدى الطفل متغير وجود أمرض

 وجود أمرض
جسدية لدى 

 الطفل
 العدد

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة )ت( 
 المحسوبة

الدللة 
 اإلحصائية

 5.24 20.56 16 نعـ
210 -1.188 0.236 

 4.98 22.10 196 ال
 

( إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 55.4تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ )

مدل انتشار أعراض االكتئاب لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ  في  (α 0.05≥)الداللة 

حيث تبيف أف مستكل الداللة الطفؿ،  جسدية لدل حسب متغير كجكد أمرضالمحافظات الشمالية في 

 .، كبالتالي تـ قبكؿ النظرية الصفرية، كىي غير دالة إحصائيا0.05)أكبر مف )
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فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى  ل توجدلفرضية العاشرة: النتائج المتعمقة با4.1.10.4

في انتشار أعراض اإلكتئاب لدى األطفال المقيمين في دور رعاية األيتام في   (α 0.05≥)الدللة 

 من وجية نظر المبحوث. التحصيل األكاديمي تبعا لمتغيرالمحافظات الشمالية 

ت المعيارية النتشار أعراض االكتئاب لدل األطفاؿ تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافا

المقيميف في دكر رعاية األيتاـ حسب متغير التحصيؿ األكاديمي، ككذلؾ نتائج اختبار تحميؿ التبايف 

األحادم لمفركؽ في انتشار أعراض االكتئاب لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ في 

 56.4حصيؿ األكاديمي، كما ىك مكضح في الجداكؿ )حسب متغير الت المحافظات الشمالية

 (.57.4ك

(: المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لنتشار أعراض الكتئاب لدى األطفال 56.4جدول )

 المقيمين في دور رعاية األيتام حسب متغير التحصيل األكاديمي.

 ريالنحراف المعيا المتوسط الحسابي العدد التحصيل األكاديمي
 4.85 23.09 80 ممتاز

 4.99 22.08 51 جيد جدا
 4.69 21.61 57 جيد 
 5.29 19.04 24 مقبكؿ

 

إلى كجكد فركؽ ظاىرية في درجة انتشار أعراض  (56.4) تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ

حسب التحصيؿ المحافظات الشمالية االكتئاب لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ في 

 األكاديمي.

( ANOVAكلمعرفة مستكل الداللة بيف المجمكعات تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم )

االكتئاب لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ في لفحص الفركؽ في مدل انتشار أعراض 

 :(57.4) حسب متغير التحصيؿ األكاديمي، كما في الجدكؿالمحافظات الشمالية 
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لمفروق في   (α 0.05≥)(: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي عند مستوى الدللة 57.4)جدول 

 المحافظات الشماليةدرجة انتشار أعراض الكتئاب لدى األطفال المقيمين في دور رعاية األيتام في 

 حسب متغير التحصيل األكاديمي

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

 متوسط المربعات
قيمة )ف( 
 المحسوبة

الدللة 
 اإلحصائية

 104.480 3 313.440 بيف المجمكعات
 23.916 208 4974.541 داخؿ المجمكعات *0.005 4.369

  211 5287.981 المجمكع
 (0.05* دالة إحصائيا عند مستوى الدللة )

ة عند مستكل الداللة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائي (57.4) تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ

(≤0.05 α)  في مدل انتشار أعراض االكتئاب لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ في

، كىي 0.05)حيث تبيف أف مستكل الداللة أقؿ مف )التحصيؿ األكاديمي،  حسبالمحافظات الشمالية 

 .، كبالتالي تـ رفض النظرية الصفريةدالة إحصائيا

البعدية لمفركؽ في انتشار أعراض ؽ استخدـ اختبار تككي لممقارنات الثنائية كإليجاد مصدر الفرك 

حسب التحصيؿ المحافظات الشمالية االكتئاب لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ في 

 (.58.4) األكاديمي، كما ىك كاضح مف خبلؿ الجدكؿ

دية لمفروق في انتشار أعراض الكتئاب (: نتائج اختبار توكي لممقارنات الثنائية البع58.4جدول )

 حسب التحصيل األكاديمي المحافظات الشماليةلدى األطفال المقيمين في دور رعاية األيتام في 

 مقبول جيد جيد جدا ممتاز المقارنات
 4.045* 1.473 1.000  ممتاز

 3.036 0.464   جيد جدا
 2.572    جيد

     مقبكؿ
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إلى أف الفركؽ كانت بيف األطفاؿ ذكم التحصيؿ  (58.4في الجدكؿ ) البعديةتشير المقارنات الثنائية 

انت درجة االكتئاب الممتاز، كالتحصيؿ المقبكؿ، كلصالح الطمبة ذكم التحصيؿ الممتاز، كالذيف ك

 .لدييـ أعمى شيئان 

 

 النتائج المتعمقة بالسؤال السادس: 5.1.4

لدى األطفال المقيمين في دور رعاية اإلكتئاب ض أعراالقمق و أعراض ىل ىناك عالقة بين إنتشار 

 ؟المحافظات الشماليةيتام في األ

لئلجابة عف السؤاؿ السابؽ استخرج معامؿ االرتباط بيرسكف لمعبلقة بيف القمؽ كاالكتئاب لدل األطفاؿ 

 .(59.4كما ىك كاضح مف خبلؿ الجدكؿ ) ،المحافظات الشماليةالمقيميف في دكر رعاية األيتاـ في 

(: نتائج معامل الرتباط بيرسون لمعالقة بين القمق والكتئاب لدى األطفال المقيمين 59.4جدول )

 .المحافظات الشماليةفي دور رعاية األيتام في 

 الدللة اإلحصائية قيمة )ر( العدد المتغيرات
 0.000 0.600** 212 القمؽ * االكتئاب

القمؽ،  أعراضدالة إحصائية بيف  طرديةعبلقة لى كجكد إ (59.4) تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ

، حيث كانت الداللة المحافظات الشماليةكاالكتئاب لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ في 

القمؽ زادت أعراض االكتئاب لدل  أعراضبحيث كمما زادت ، كىي دالة إحصائيا، 0.05≥ اإلحصائية

 .، كالعكس صحيحالمحافظات الشماليةة األيتاـ في األطفاؿ المقيميف في دكر رعاي
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 مناقشة النتائح والتوصيات الفصل الخامس:
 

  جمناقشة النتائ5.1 

 التوصيات5.2 
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 :الفصل الخامس

___________________________________________________ 

 والتوصيات: مناقشة النتائج

تائج الدراسة التي تـ الخركج بيا بعد التحميؿ االحصائي، باالضافة يحتكم ىذا الفصؿ عمى مناقشة لن

 الى عرض التكصيات التي انبثقت مف الدراسة.

 

 مناقشة نتائج أسئمة الدراسة: 1.5

اإلكتئاب لدى وأعراض القمق  أعراضمناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال األول "ما  مدى إنتشار 

سنة( )أي مرحمتي الطفولة المتوسطة  6-12من عمر )يتام األطفال المقيمين في دور رعاية األ

 ؟المحافظات الشماليةفي والمتأخرة( 

%( مف األطفاؿ المقيميف في دكر الرعاية لدييـ أعراض 39)حكالي أشارت نتائج ىذه الدراسة  أف 

ران كتعتبر ىذه النسب مؤش ،%(87.3)غالبية األطفاؿ لدييـ أعراض إكتئابية بنسبة  القمؽ، بينما

 .ككذلؾ نسبة أعمى في اإلكتئابكاضحان يبيف إرتفاع إنتشار أعراض القمؽ 

الحالية فيما يتعمؽ بانتشار كؿ مف أعراض القمؽ كاالكتئاب لدل األطفاؿ المقيمػيف  الدراسة نتائج اتفقت

 23.1%بنسبة  إرتفاع في مستكل القمؽ بينت حيث(2015) مع نتائج دراسة الصكاؼ في دكر الرعاية

كمػػػا أف دراسػػػة بػػػاركف  ،لػػػدل األطفػػػاؿ األيتػػػاـ المقيمػػػيف فػػػي دكر الرعايػػػة%  37.6بنسػػػبة  إلكتئػػػابكا

كتئابػان مػف بقيػة  نتائجياأكدت  2011)) أف األيتاـ الذيف يعيشكف في كنؼ مؤسسات الدكلػة أكثػر قمقػان كا 

 السػمككية تاالضػطرابا إنتشار( فكانت النتائج تشير الى 2011مجمكعات األطفاؿ، كفي دراسة ببلف)

، كمػا أكػدت ايضػا دراسػة فػكزم األيتػاـ بصػكرة ممحكظػة دكر فػي المقيمػيف األطفػاؿ بػيف كالكجدانيػة
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( أف ىناؾ نسبة عالية مف اإلضطرابات العاطفيػة كالتطكريػة بػيف أطفػاؿ دكر األيتػاـ فكػاف 2010كفؤاد)

 المشػكبلت أف أكثػر ( تبيف2009٪. كفي دراسة اسماعيؿ) 45كالقمؽ  ،٪ 21معدؿ إنتشار اإلكتئاب 

 العصػاب، ،ءالسػي السػمكؾ" األسػرية بالدرجػة األكلػى ىػك بيئػتيـ مػف فالمحركمػك  منيػا التػي يعػانى

األيتػػاـ  أف لػػدل األطفػػاؿ 2007)ف) يدراسػػة ثابػػت كآخػػر  كمػػا أظيػػرت .العاطفيػػة األعػػراض اإلكتئػػاب،

 مف االكتئاب.  %(49(، ك )28.5%معدالت عالية مف القمؽ بنسبة ) المقيمف في دكر الرعاية

 Rahman ف يالدراسات االجنبية ففي دراسة رحمف كآخر بعض الدراسة الحالية مع  كاتفقت ايضا نتائج

et al (2012 أظيػػرت النتػػائج إرتفاعػػان فػػي  إنتشػػار اإلضػػطرابات العاطفيػػة كالسػػمككية بػػيف األطفػػاؿ )

 Margoob et alف ير . كمػا أف دراسػة مػارجكب كآخػ 40.35%كالمػراىقيف  فػي دكر الرعايػة بمغػت

كمػا لػكحظ أنػو  ،( أكدت  أف األطفػاؿ فػي دكر الرعايػة معرضػكف بشػكؿ كبيػر لممشػاكؿ النفسػية2006)

 في دكر رعاية األيتاـ يتفاقـ الكضع العاطفي كالسمككي لؤلطفاؿ.

يػكر نتائج الدراسة الحالية مع ما أكد عميو عممػاء نظريػة التحميػؿ النفسػي  كظكفيما يتعمؽ بالقمؽ اتفقت 

القمؽ نتيجة لفقداف الحب في الطفكلة الذم يتحكؿ الى غضب كتكتر داخمي كاحباط، كما كترل ىػكرني 

فالحرمػاف كالفقػداف كالظػركؼ  بأف عدـ حصكؿ الطفؿ عمى إشباع دائـ مػف جانػب األـ يتطػكر الػى قمػؽ

سػاءة المعاممػة لمطفػؿ  كحر ك  االجتماعية نعداـ الػدؼء العػاطفي فػي األسػرة كا  الحػب كالحاجػات  مانػو مػفا 

اسػػباب ميمػػة كأساسػػية لظيػػكر  ،كمػػا ىػػك الحػػاؿ مػػع األطفػػاؿ ممػػف يعيشػػكف فػػي دكر الرعايػػةاألساسػػية 

عف المشكبلت األسرية أك انفصاؿ اك  نتيجة شعكره بأنو المسؤكؿ كما أف احساس الطفؿ بالذنب ،القمؽ

جميعيا ظركؼ ميػددة ألمػف  مكت أحد الكالديف، كأنو معاقب كيستحؽ العيش بعيدا عف أسرتو األصمية

 (.2016سمماف كالكناني، 2008;  الطفؿ تشكؿ ضغطا نفسيا كتسبب القمؽ لو )شيفركميمماف،

كترل الباحثة بأف ارتفاع مؤشرات القمؽ في الدراسة ناتج عف  انعكاس لمحرماف العاطفي أك الفقداف مف 

النفسي الذم يعاني منيا الطفؿ في ك العيش بعيدا عنيـ، فيزيد مف التكتر كالضغط  ،البيئة االسرية
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كالحرماف مف  ،فيظير القمؽ نتيجة اإلنفصاؿ المبكر عف الكالديف كالعيش بعيدا عنيـ ،دكر الرعاية

ك خكفو  ،بعيدا عف اسرتو األصمية مف جية كميمؿ بأنو متركؾ الطفؿ ايضا شعكر العطؼ كالحب،

 وتجعم كاألذل النفسي التي يعيشيا الطفؿ خر أك فقداف حب عائمتو، فجميع تمؾ الظركؼآمف فقداف 

 دائـ االنشغاؿ كالتفكير كالخكؼ ك تشكؿ مصدران مستمران لمقمؽ.

  اما فيما يتعمؽ باالكتئاب فيؤكد فركيد أف تعرض الطفؿ لفقداف المكضكع )األـ( ينتج عنو رفض شديد

 ألنو بالذنب الشعكر ةنتيج الداخؿ إلى الخارج مف يعبر عنو  نفسيا عند الطفؿ بغضب يتـ تحكيمو

أف  Melges & Bowlbyفي حيت يرل كؿ مف ميمجز ك بكلبي  الفقداف،  ذلؾ في السبب أنو يعتقد

نعداـ األمؿ كالخكؼ كالتيديد في  المحكر األساسي لظيكر األعراض اإلكتئابية ىك الشعكر باليأس كا 

كجكد مقدـ الرعاية  أك عدـ  حاؿ تعمؽ الطفؿ غير اآلمف بمقدـ الرعاية، كلو عبلقة بكجكد أك عدـ

 (. 1996تقديـ الدعـ كاحتكاء الطفؿ كقت الغضب كالتكتر)شيفر كميمماف، 

فالفقداف سكاء كاف فقدانان حقيقيان أك رمزيان فإنو يدخؿ الطفؿ في حالة حزف، فغياب أك فقداف الكالديف أك 

ظيكر ىك أحد أسباب ف الحب كاألمف ك أحدىما أثناء فترة الطفكلة الحرجة يعني لمطفؿ فقدا

 (.2017اإلكتئاب)قشطة،

كنتيجة لمظركؼ كالخبرات  كاضحه  االكتئاب الغمبية األطفاؿ مؤشره  كترل الباحثة بأف ارتفاع مؤشرات

الخبلفات  كأالحرماف المبكر كالفقداف اك الطبلؽ سكاء تمثمت في المؤلمة التي تعرض ليا الطفؿ 

ثرت عمى عدـ تمقي تمؾ الظرككؼ أ جميع اإلجتماعية،كالظركؼ أكالعيش في أسرة مفككة األسرية 

كيقارف األطفاؿ دائما أنفسيـ خرل، لعطؼ، كشعكره بأنو كحيد في بيئة أالطفؿ الحب كالدؼء كا

الشعكر بالحزف  ـطكر لدييتفيت  ،يفغير مرغكبمرفكضكف أك  يـنكأبالدكنية  ـفيزداد شعكرى اآلخريفب

كالخبرات السمبية التي عاشكىا  دائـ االنشغاؿ باالحداث ـما أف فكرىالفرح كالسعادة ك كفال يستحق ـكأني

 ـنفسيأ كفكيعتبر  ـ،نفسيأ كىافيمكمالسبب في حادثة أك كفاة شخص  ـبأني ـإعتقادى، كما أف كيعيشكنيا
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التفكير كاالنسحاب كبالتالي  جميعيا أسباب  لظيكر  يدائم كف، فيصبحاآلخريفلمشاكؿ كحزف  ان سبب

 . التي تقكد الى اإلكتئاب اض الحزف كاليأسكتفاقـ أعر 

 

ىل ىناك فروق في إنتشار أعراض القمق لدى " بالسؤال الثانيمناقشة النتائج المتعمقة 2.5 

األطفال المقيمين في دور رعاية األيتام في المحافظات الشمالية تبعًا لممتغيرات الديموغرافية التي 

 الصف؟ ،صمي )مدينة، قرية، مخيم(، منطقة السكنتمثمت في الجنس، العمر، مكان السكن ال

 انتشار القمق وعالقتو بمتغير جنس الطفل:

فػػي  (α 0.05≥)تشػػير نتػػائج الدراسػػة الػػى عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل الداللػػة 

لمتغير  تبعاالمحافظات الشمالية انتشار أعراض القمؽ لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ في 

 الجنس.

حيث أشارت نتائج الدراسػة الػى عػدـ كجػكد فػركؽ كفقػا   (2017) كتتفؽ ىذه النتيجة مع  دراسة قشطة

 (.2007ف )يلمتغير جنس الطفؿ، كايضا دراسة ثابت كآخر 

( 2011(  كدراسة ببلف )2011(  كدراسة باركف)2015بينما تختمؼ نتائج الدراسة مع دراسة صكاؼ)

( حيث كانت متكسطات درجػات االنػاث عمػى 2016) Ramagopal et al فيكاخر كدراسة راماجكباؿ 

 مستكل القمؽ أعمى مف الذككر.

يما أك غيابيمػا عػف مثؿ في فقداف أحد الكالديف أك كميكالمت كترل الباحثة اف الحرماف االسرم كالعاطفي

يػػػع مراحػػػؿ حياتػػػو ثػػػاره تػػػؤثر عمػػػى الطفػػػؿ كتعتبػػػر كصػػػدمة كخبػػػرة مؤلمػػػة تػػػؤثر عمػػػى جمكآ حيػػػاة الطفػػػؿ

نو بغض النظر عػف الجػنس فاألطفػاؿ يتػأثركف بغيػاب األىػؿ كالحرمػاف أمما يدؿ  ،التطكرية كالشخصية

بحاجػة الػى كالديػو فػي مختمػؼ المراحػؿ العمريػة،  ان أك بنت ان ؿ سكاء كاف كلد، فالطفالعاطفي بنفس الدرجة
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السػتقرار النفسػي، كالخػكؼ، كالحرمػاف، يعنػي عػدـ ا كاإلنفصػاؿ عػنيـ بغيػر إرادتػو كبالتالي فإف غيابيما

 . قبؿ، كنقص الحب كالحناف كالرعايةكالقمؽ مف المست

 :انتشار القمق وعالقتو بمتغير عمر الطفل

فػػي  (α 0.05≥)تشػػير نتػػائج الدراسػػة الػػى عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل الداللػػة 

تبعا لمتغير  المحافظات الشماليةرعاية األيتاـ في انتشار أعراض القمؽ لدل األطفاؿ المقيميف في دكر 

 العمر.

( حيث لـ تظير ام فركؽ  2007) في( كثابت كاخر 2015اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة صكاؼ)حيث  

ذات داللة احصائية تعزل لمتغير العمر لدل االطفاؿ المقيميف في دكر الرعاية، فػي حػيف لػـ تتفػؽ مػع 

 كالكجدانيػة السػمككية االضػطرابات فػركؽ ذات داللػة فػي شػدةىنػاؾ  ( حيػث كانػت2011) دراسػة بػبلف

ام  15 -11العمػر حيػث اتسػمت بالشػدة مػف عمػر لمتغيػر كفقػان  األيتػاـ دكر فػي المقيمػيف األطفػاؿ بيف

 لدل المراىقيف بشكؿ أكبر.

ة كيعتبػػػر ىػػػذا الجانػػػب مػػػف الدراسػػػة المتعمػػػؽ بعمػػػر الطفػػػؿ مثيػػػر لمتسػػػائؿ، كػػػكف األطفػػػاؿ حسػػػب المرحمػػػ

العمريػػة التػػي يمػػركف بيػػا يختمفػػكف فػػي حاجػػاتيـ، كلكػػف الفئػػة المسػػتيدفة فػػي الدراسػػة كػػانكا فػػي مرحمتػػي 

رىـ بغيػػاب األىػػؿ قػػد تكػػكف متشػػابية، الطفكلػػة المتكسػػطة كالمتػػأخرة، لػػذلؾ فحاجػػاتيـ النمائيػػة كمػػدل تػػأث

ؿ حالػت دكف حػؿ الصػراع بالتالي فاف تمؾ األزمة النفسية كالظركؼ القاىرة كالصعبة التي مر بيػا الطفػ

 النفسي كاالجتماعي لمطفؿ في مراحؿ طفكلتو، مما أدل الى سكء التكافؽ النفسي كاالجتماعي لمطفؿ.

 

 :انتشار القمق وعالقتو بمتغير مكان السكن

اشارت نتيجة الدراسة الى كجكد فركؽ ظاىرية لصالح األطفاؿ الذيف يسكنكف في المناطؽ الريفية 

( 14.25(، مقابؿ )16.12ث بمغ المتكسط الحسابي لدرجة أعراض القمؽ لدييـ ))قرل/ مخيمات(، حي
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( حيث 2017لؤلطفاؿ الذيف يسكنكف في المناطؽ الحضرية. كلـ تتفؽ النتيجة مع دراسة العط )

 في األيتاـ الداخمية المدارس طمبة القمؽ لدل متكسط إحصائية في فركؽ كجكد عدـ أشارت النتائج الى

 تبعان لمكاف السكف. ) كالخميؿ لحـ كبيت دسالق (محافظات

كترل الباحثة بأف السبب قد يعكد إلى طبيعة العبلقات اإلجتماعية كالحياة كالترابط األسرم كاالجتماعي 

ككجكد األسرة الممتدة التي تزيد مف تفاقـ المشكمة في القرية كالمخيـ التي تؤثر كبشكؿ كبير عمى قمقو 

لؤلسرة، كما أف الطفؿ في القرية قد يفتقد الى  ير مرغكب كغير منتـو سو بأنو شخص غنتيجة احسا

ؿ الكصمة لدل الطفؿ بيف الميارات االجتماعية البلزمة نظران الفتقار البيئة مقارنة بالمدينة، كقد تشك

و عند عكدتو الى مكاف سكنو األصمي كقت الزيارة، كمف خبلؿ المقاببلت تبيف لمباحثة بأف أطفاؿ حيى 

مف األطفاؿ يكره نياية األسبكع ككنيـ ليس لدييـ عنكاف محدد عند عكدتيـ لعائبلتيـ، فقد  ان كبير  ان عدد

يترؾ الطفؿ لكقت متأخر مف انتياء الحصص المدرسية لحيف حضكر أحد األقارب مف أجؿ عطمة 

اليا في ىماؿ كبالتحديد أياـ الخميس تظير ارتفاعا عكع، فالرفض الذم يعيشو الطفؿ كاإلنياية األسب

 عمى أسرتو األصمية. تيجة ضياع مصيره كاحساسو بأنو عبءه القمؽ ن

كما أف نظرة المجتمع التقميدية  الدكنية لكؿ مف أطفاؿ المؤسسات كاأليتاـ كالفقراء كابناء المطمقيف تؤثر 

لمدرسة ف عنو، كما أف تأثير األقراف في االمو، كتفكيره بما يفكر بو االخرك عمى نظرة الطفؿ لذاتو كلع

يمعب دكران كبيران عمى نفسية الطفؿ كنظرتو لنفسو فخبلؿ عمؿ الباحثة تبيف بأف أطفاؿ القرية يتـ 

 المؤسسات. طمبة المدراس  كيتـ كصفيـ بأكالد االستيزاء بميجتيـ  مف قبؿ

في حيف قد يككف لدل اطفاؿ المدف الفرص في حياتيـ ككجكد اماكف لمتسمية أك المعب كالمؤسسات 

 يمة كاألندية كغيرىا  أك مزيد مف الحرية عف أطفاؿ القرل كالمخيمات.البد
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 :منطقة السكنانتشار القمق وعالقتو بمتغير 

في  (α 0.05≥)تشير نتائج الدراسة الى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 

 متغيرتبعا لالمحافظات الشمالية ي انتشار أعراض القمؽ لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ ف

 منطقة السكف.

المجتمع الفمسطيني ذك نسيج كاحد يتميز في الكثير مف الصفات كالعادات كالقيـ بأف كترل الباحثة 

المشتركة بغض النظر عف المنطقة، كما أف األطفاؿ يعيشكف في مؤسسات ليست بالضركرة أف تككف 

يشكف في مؤسسات في أطفاؿ مف محافظة الجنكب يعالمؤسسة في منطقة سكنيـ، فمثبل ىناؾ 

محافظة الشماؿ، بالتالي فإف تأثير الفقداف مف جية كعيش الطفؿ بعيدا عف أسرتو تمؾ الظركؼ 

 المؤلمة التي تؤثر عمى ظيكر القمؽ بغض النظر عف منطقة السكف.

 لقمق وعالقتو بمتغير الصف الدراسي:انتشار ا

في  (α 0.05≥)كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة تشير نتائج الدراسة الى عدـ 

تبعا لمتغير  المحافظات الشماليةانتشار أعراض القمؽ لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ في 

 الصؼ الدراسي.

قمؽ المستقبؿ  متكسطات إحصائية في فركؽ كجكد ( بعدـ2017كتتفؽ نتيجة الدراسة مع دراسة العط )

تبعان لمتغير الصؼ  ) كالخميؿ لحـ كبيت القدس (محافظات في األيتاـ الداخمية المدارس طمبة لدل

 .الدراسي

المؤلمة كصدمة بالنسبة لو تككينو كشخصيتو تعتبر تمؾ التجارب مراحؿ الطفؿ في كترل الباحثة بأف 

ث أشارت البحكث التي ، حيعمى الطفؿ ثارىاىر المشكمة متبمكر حكؿ المشكمة كآ، فجك ميما كاف صفو

تـ االستناد عمييا الى أف الحرماف مف األسرة كالعيش بعيدا عف سقؼ األسرة كما يترتب عميو مف أثار 

 كالظركؼ المؤلمة ىك محكر ظيكر المشكمة.
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ىل ىناك فروق في إنتشار أعراض القمق لدى  بالسؤال الثالث"مناقشة النتائج المتعمقة  3.5

ر رعاية األيتام في المحافظات الشمالية تبعًا لممتغيرات غير الديموغرافية، األطفال المقيمين في دو 

لو في  إخوةوجود  ،التي تمثمت في عمر الطفل عند دخولو دار الرعاية، مدة اإلقامة في دار الرعاية

عددىم، مستوى الدعم اإلجتماعي /أو أخوات في غير دور الرعاية إخوةووجود  ،عددىم/دار الرعاية

، الطالق، اإلنفصالسبب تواجد الطفل في دور الرعاية ) ،من وجية نظر المبحوث ة األصميةلمعائم

وجود أمراض جسدية لدى الطفل،  ،التيتم، الفقر، مرض أحد الوالدين أو كمييما، غير ذلك(

 والتحصيل األكاديمي من وجية نظر المبحوث؟

 ة:رعايانتشار القمق وعالقتو بمتغير عمر الطفل عند دخولو دار ال

أشارت الدراسة الى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مدل انتشار أعراض القمؽ لدل األطفاؿ 

تبعا لمتغير عمر الطفؿ عند دخكلو دار  المحافظات الشماليةالمقيميف في دكر رعاية األيتاـ في 

 الرعاية.

تائج  تشير لعدـ كجكد  فركؽ حيث كانت الن ،2007)ف) راسة الحالية مع دراسة ثابت كآخرياتفقت الدك 

 دار الرعاية. تعزل لمتغير العمر عند دخكؿ الطفؿدالة احصائيا 

كترل الباحثة بأف تجربة الحرماف كالخبرات المؤلمة التي مر بيا الطفؿ، كالظركؼ التي فرضت عميو 

ىي أساس لمعيش فييا بعيدا عف أسرتو، كحساسية مرحمة الطفكلة، تيدد اإلستقرار النفسي لمطفؿ، ك 

 لظيكر أعراض القمؽ بغض النظر عف عمره عند دخكلو دار الرعاية

 

  :مدة اإلقامة في دار الرعاية انتشار القمق وعالقتو بمتغير

أشارت الدراسة الى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مدل انتشار أعراض القمؽ لدل األطفاؿ 

 مدة اإلقامة في دار الرعاية. تبعا لمتغيرلشمالية المحافظات االمقيميف في دكر رعاية األيتاـ في 
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حيث اشارت النتائج الى عدـ كجكد  فركؽ  2007))  فراسة الحالية مع دراسة ثابت كآخرياتفقت الد

نتائج ال( فكانت 2011) لـ تتفؽ مع دراسة ببلفتعزل لمتغير مدة اإلقامة. في حيف دالة احصائيا 

 .ازدياد سنكات اإلقامة زيادة شدة االضطرابات مع تشير الى

ة بأف كجكد الطفؿ بعيدا عف أسرتو كحرمانو مف أسرتو أك شعكره بأنو متركؾ بعيدا عف ثكترل الباح

التي لـ يختارىا لمعيش فييا،  مؤسسة ال ، يعيش تحت قكانيفمصدر الرعاية كالدعـ كالحب لو، كحيدا

النصياع لمقكانيف التي قد يرفضيا و اكعميالحرية كلكف فرضت عميو، كيرل في داخميا بأنو حـر مف 

حرمانو مف الكسائؿ المكجكدة مع بقية األطفاؿ كمشاىدة التمفاز أك اختيار ك كالنكـ في ساعة معينة، 

ممارستو المعب في المكاف الذم ك كؿ، األالمعب عمى االنترنت، كاختياره لنكع ك البرنامج المفضؿ لو، 

 ،ممف يعيشكف مع أسرىـ كيتمتعكف بقضاء أكقاتيـ اآلخريففاؿ مع بقية األط ةمقارنيختاره،  يجعمو في 

جميعيا عكامؿ تزيد مف تكتر الطفؿ كقمقو كانشغالو كشعكره بأنو مرفكض كميمؿ كيحمـ بأف يعيش 

إقامتو في دار زيادة قمقو بغض النظر عف سنكات  لظركؼ اساس فيتمؾ ا اآلخريفحياة األطفاؿ 

  ىا كيدرؾ بأنو ال مكاف اخرل سكاىا.الرعاية التي يعمـ بأنو ال يريد

  :عددىم/لمطفل في دار الرعاية إخوةوجود  انتشار القمق وعالقتو بمتغير

أشارت الدراسة الى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مدل انتشار أعراض القمؽ لدل األطفاؿ 

 لمطفؿ في دار الرعاية إخكةكد كج تبعا لمتغير المحافظات الشماليةالمقيميف في دكر رعاية األيتاـ في 

 كعددىـ.

داخؿ أك خارج المؤسسة، فمـ  يعمؿ فرؽ في  إخكةف تمؾ المتغيرات المتمثمة بكجكد كترل الباحثة بأ

ة بأف الطفؿ ال يرل في إخكتو مستكل أعراض القمؽ بالنسبة لؤلطفاؿ، كىذا يدؿ حسب ما ترل الباحث

يعيشكف مع  خكةمنسي مف قبؿ أسرتو، حيث أف بعض اإل، كربما يشعر بأنو متركؾ أك ان داعم عنصران 

بالكحدة كالنسياف كاإلىماؿ، كأنو ال قيمة  هي األسرة بينما ىذا الطفؿ مكجكد في المؤسسة، مما قد يشعر 
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، مما يزيد مف شعكره بالدكنية كقمة رضاه عف الذات، لو، باإلضافة الى شعكره بأف عائمتو ال تريده

 .تو كشعكره بأف اخكتو ال يساندكنونتيجة اعاقة عبلقتو بإخك 

كلكنيـ ال  إخكةبأف ىناؾ  اإليكاءكلقد الحظت الباحثة أثناء عمميا مع األطفاؿ في بعض المؤسسات 

أك غرفة  داعميف كال يتعاممكف مع بعضيـ البعض، حتى أنيـ يتكاجد كؿ كاحد منيـ في قسـ يككنكف

ـ مشكمة ما يمجأ الى صديقو أك مشرفو كال يستنجد خكتو، كما أنو عندما تكاجو أحدىمختمفة عف غرفة إ

بأخيو، كقد الحظت أيضا في المؤسسات التي تككف فييا العكدة الى االسرة االصمية كؿ أسبكعيف 

مف يعكد  إخكة، كمف يريد قضاء نياية االسبكع مع عائمتو فيك إختيارم، فقد كاف ىناؾ عدة ةاجباري

سسة ال حيث يبدك باف المؤ كىذا أمر غريب  ،بقاء في المؤسسةيختار ال خكةنياية األسبكع كبعض اإل

في التعامؿ كالتقارب مف بعضيـ أك دعـ بعضيـ كتقميؿ االحساس بالعزلة  خكةتساعد ىؤالء اإل

 .بالتالي فإف الطفؿ ال يشعر بأف لديو مصدر دعـ لو سكاء داخؿ المؤسسة أك داخؿ البيتكالكحدة، 

  :عددىم/أو أخوات في غير دور الرعاية إخوةوجود انتشار القمق وعالقتو بمتغير 

أشارت الدراسة الى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مدل انتشار أعراض القمؽ لدل األطفاؿ 

دار غير لمطفؿ في  إخكةكجكد  تبعا لمتغير المحافظات الشماليةالمقيميف في دكر رعاية األيتاـ في 

مرفكض مف أىمو ف حياة الطفؿ التي يشعر فييا بأنو ميمؿ ككحيد، كترل الباحثة بأ كعددىـ. الرعاية

ف أخكتو  يعيش في األسرةػ، يرل نفسو حيدا أماـ مشكبلتو، كاحساسو بأنو متركؾ في مؤسسة كجزء م

 ال يكجد لديو أمؿ بما ىك قادـ، يزيد مف القمؽ لديو.

ف تككيف الثقة إقابؿ عدـ الثقة، بالتالي فأريكسكف فإف المرحة األكلى لمطفؿ تككف الثقة م إلىكباالستناد 

، يستطيع الطفؿ مف خبلليا أف يصنع ثقتو في ىك أساس الشخصية السكية، فبناءن عمى تككيف الثقة

، فاالحساس بالثقة يعتمد عمى االـ اك مقدـ الرعاية مف خبلؿ تكفير الحب كالرعاية اآلخريفالمحيط ك 

كيشعر بيا في العالـ مف حكلو كينتقؿ ىذا  ،الطمأنينة كاألمفكالعطؼ كالدفئ كالمكدة، بالتالي يشعر ب



 

148 

ي حياة الطفؿ اإلحساس الى باقي االفراد المحيطيف، بالتالي فإف عدـ كجكد الطمأنية كالحب كالدفئ ف

كبالتحديد مف دائرتو األكلى المتمثمة بأسرتو كاخكاتو كىذا ينعكس عمى احساس  كاحساسو بعدـ الثقة

 (2010)محمد، أساس لتطكر القمؽ كالتكتر كتدني تقدير الذاتىذا الطفؿ بالكحدة، ك 

 :من وجية نظر المبحوث انتشار القمق وعالقتو بمتغير مستوى الدعم اإلجتماعي لمعائمة األصمية

أشارت الدراسة الى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مدل انتشار أعراض القمؽ لدل األطفاؿ 

تبعا لمتغير مستكل الدعـ اإلجتماعي لمعائمة  المحافظات الشماليةاأليتاـ في المقيميف في دكر رعاية 

مستكل الدعـ اإلجتماعي لمعائمة األصمية مف كجية نظر المبحكث، فمـ يكف ىناؾ أم  اما  األصمية.

في مصركؼ  اإليكاءزيارات أك تكاصؿ يكمي عبر الياتؼ، كتعتمد العائمة بشكؿ كامؿ عمى مؤسسة 

ة كاإلىماؿ الشعكر بالقمؽ كالكحدك  الثبات العاطفي لمطفؿ عدـكاصبلتيـ ككسكتيـ، ىذا يؤكد األبناء كم

، كمف خبلؿ العمؿ مع المؤسسات تبيف لمبااحثة كيمحؽ األذل النفسي لمطفؿ كالرفض مف قبؿ عائمتو

، حتى واتمجبرة كممزمة برعاية طفميـ، كتأميف كافة احتياج األىالي ينظركف الى المؤسسة بأنيابأف 

مة بإعادة عكدة معظـ األطفاؿ بعد اإلجازة الى المؤسسة، تعاني المؤسسات مف عدـ إىتماـ العائ عند

 .اك حتى مصركؼ لممدرسة اك أم مصركؼ شخصي أبنائيـ بمبلبس نظيفة

فقر، ، التيتم، الالطالق، اإلنفصالانتشار القمق وعالقتو بمتغير سبب تواجد الطفل في دور الرعاية )

 :يما، غير ذلك(حد الوالدين أو كميمرض أ

اشارت نتيجة الدراسة الى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية  بيف األطفاؿ الذيف لدييـ غياب ألحد  

الكالديف، كاألطفاؿ الذيف أحد كالدييـ أك كبلىما مريضاف، كلصالح األطفاؿ الذيف كاف أحد الكالديف 

مؽ أكثر. أيضا كجدت فركؽ بيف األطفاؿ األيتاـ، ( كالذيف لدييـ أعراض ق15.58غائبان بمتكسط )

كاألطفاؿ الذيف أحد كالدييـ أك كبلىما مريضاف، كلصالح األطفاؿ الذيف كانكا أيتامان بمتكسط 

 (، كالذيف لدييـ أعراض قمؽ أكثر.16.75)
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دالة  فركؽ كجكد ( حيث أشارت الى2011مع كؿ مف دراسة ببلف)الحالية الدراسة  نتائج كاتفقت

 لمتغير كفقان  األيتاـ دكر في المقيميف األطفاؿ بيف كالكجدانية السمككية االضطرابات شدة عمى صائيان إح

 قيد عمى األبكيف كجكد حاؿ في القمؽ شدة في كمييما حيث كاف ىناؾ ارتفاع  أك الكالديف أحد كفاة

فات في الصحة أكدت عمى كجكد اختبل Sahad et al(2018) ف ساىد كآخري كما أف دراسة .الحياة

العقمية بيف المراىقيف األيتاـ كغير األيتاـ حيث كاف األيتاـ  لدييـ مستكل أعمى بكثير مف مشاكؿ 

  كتئاب كالقمؽ كالتكتر.اإل بما في ذلؾالصحة العقمية مف المراىقيف غير اليتامى 

افة الى خكؼ كقمؽ باالضكترل الباحثة أف ارتفاع القمؽ لدل األيتاـ حيث يشعر اليتيـ بفقداف لؤلىؿ 

كقد يجد الطفؿ  يف نتيجة مرض أحد الكالديف أك كمييما،عمى العكس االطفاؿ المتكاجدمف المستقبؿ، 

 المبررات المقنعة لو في تكاجده في بيئة تكفر لو االحتياجات االساسية التي ال تستطيع عائمتو تأمينيا، 

لك كاف أحدىما اك كبلىما مريضا، فإنو فالطفؿ الذم لديو أىؿ حتى ف رغـ بعدىـ، فاألىؿ مكجكدك 

في كنؼ األسرة األصمية في أياـ  ان يعرؼ أنو سكؼ يعكد ألسرتو كيجد كالديو، كما كيقضي كقت

فبل فرصة لديو ليذا، فيبحث بينما اليتيـ ، فيمنحكنو الحب كالرعاية كاالىتماـ اإلجازات كفترة الصيؼ،

 ان س باألمر السيؿ أحيانان خاصة عندما يقضي الطفؿ كقتبديؿ عند باقي أقاربو اك غيرىـ، كىذا ليعف 

ال يجد مف يمجأ جتماعي األصمي، ففي كقت اإلجازة في المؤسسة كيفقد عبلقتو مع المحيط اإل طكيبلن 

يشعر بالقمؽ تجاه حياتو كمستقبمو إليو أك عدـ كجكد عنكاف ثابت في بعض األحياف لو، مما يجعمو 

ف أك منفصميف، ىذا الكضع أقؿ ؿ أيضا في حاؿ كاف الكالداف مطمقيصككيانو أكثر، كىذا األمر يح

 صعكبة مف اليتيـ الحقيقي كالفقداف األبدم ألحد أك كبل الكالديف.

 انتشار القمق وعالقتو بمتغير وجود أمراض جسدية لدى:

طفاؿ أشارت الدراسة الى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مدل انتشار أعراض القمؽ لدل األ

 تبعا لمتغير كجكد أمراض جسدية لدل الطفؿ.المحافظات الشمالية المقيميف في دكر رعاية األيتاـ في 
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كقد عبرت معظـ المؤسسات بأنو ليس مف السيؿ قبكؿ حاالت تعاني مف إعاقات اك أمراض جسدية 

اقتصرت  ية، لذلؾتحتاج الى رعاية خاصة، اذ ال يكجد في المرسسة االمكانيات البشرية كالماد شديدة،

 كالنظر كمشاكؿ الجياز التنفسي كامراض األجيزة الحسية البسيطة فقط الحاالت عمى األمراض

 .كغيرىا

 :من وجية نظر المبحوث انتشار القمق وعالقتو بمتغير التحصيل األكاديمي

حيػػث تبعػػا لمتغيػػر التحصػػيؿ األكػػاديمي ذات داللػػة احصػػائية  أشػػارت نتػػائج الدراسػػة الػػى كجػػكد فػػركؽ

كانػػػػت بػػػػيف األطفػػػػاؿ ذكم التحصػػػػيؿ الممتػػػػاز، كالتحصػػػػيؿ المقبػػػػكؿ، كلصػػػػالح الطمبػػػػة ذكم التحصػػػػيؿ 

الممتػػاز، كالػػذيف كانػػت درجػػة القمػػؽ لػػدييـ أعمػػى. أيضػػا كانػػت ىنػػاؾ  فػػركؽ بػػيف الطمبػػة ذكم التحصػػيؿ 

ا، كالػذيف األكاديمي جيد جدا، كالطمبة ذكم التحصيؿ المقبكؿ، كلصالح الطمبة ذكم التحصيؿ الجيد جػد

 كانت درجة القمؽ لدييـ أعمى.

حيػث أف األيتػاـ الػذيف كػاف التحصػيؿ الدراسػي  (2015) كتختمػؼ نتيجػة الدراسػة مػع دراسػة الصػكاؼ

 لدييـ أقؿ كاف مستكل القمؽ  أعمى مف أقرانيـ.

 كقػد يككنػكف ،ف عف أنفسيـ يككف في العػادة نسػبيا ضػعيؼمفيـك األطفاؿ القمقي كيرل شفمر كممماف أف

، ككف القمؽ يتدخؿ في قدرتيـ عمى أداء العمؿ بكفػاءة،  اآلخريفأقؿ إنجازان في اإلمتحانات مف الطبلب 

 أك قد يمنع الطفؿ مف التفكير في بدائؿ لحؿ المشكبلت أك اإلنجاز في حياتو بشكؿ عاـ.

 كيػػػؼ يػػػرل نفسػػػو مػػػف ناحيػػػة، أم كجيػػػة نظػػػر المبحػػػكثتعبػػػر عػػػف  كانػػػتكتػػػرل الباحثػػػة بػػػأف االجابػػػة 

 كالتالي:  ةبحيث ترل الباحثة االجابة في عدة محاكر مكضح أكاديمية

، لميػػركب مػػف خفػػاء قمقػػو ليثبػػت عكػػس مػػا ىػػك مكجػػكد لديػػوالمحػػكر األكؿ دفػػاعي حيػػث يميػػؿ الطفػػؿ إل

لتحصػيمو كال يعػرؼ مف أجػؿ انكػار أك رفػض  ان كقد يككف الجكاب عكسي ،النتائج غير المريحة أك السارة
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ـ بػػأف ، كػػكف ىنػػاؾ بعػػض المبلحظػػات التػػي كانػػت تعطػػى لمباحثػػة مػػف قبػػؿ الطػػاقكيػػؼ يتعامػػؿ مػػع ذلػػؾ

 .تحصيؿ أغمب األطفاؿ متدنيه 

ككعيان ألكضاعيـ  ؿ الممتاز كالجيد جدا أكثر ذكاءن التحصي األطفاؿ ذككاما المحكر الثاني فقد يككف 

فيـ أقؿ  اء كتحصيبلن ذك، عمى عكس األطفاؿ األقؿ مف غيرىـ ر قمقاثالمعيشية كصعكبتيا بالتالي أك

ف األمؿ في امكانية تحسيف كضعيـ مبالييف بكضعيـ األكاديمي كفاقدك  ، كربما أنيـ غيران قمق

 األكاديمي، كربما استسممكا لمكاقع كسكء التحصيؿ كفقدكا اإلىتماـ  بالتعميـ كالمستقبؿ األكاديمي ليـ.

، فيميمكف لممبالغة ، طفاؿ المرحمة االبتدائيةالمحكر الثالث: اخفاء الحقيقة أك المبالغة فييا، حيث أف ا

  اك الحصكؿ عمى رضى لذاتو مف خبلؿ االجابة المعاكسة.

 

بالسؤال الرابع"ىل ىناك فروق في إنتشار أعراض اإلكتئاب لدى  مناقشة النتائج المتعمقة 4.5

الديموغرافية التي  األطفال المقيمين في دور رعاية األيتام في المحافظات الشمالية تبعًا لممتغيرات

  تمثمت في الجنس، العمر، مكان السكن الصمي)مدينة، قرية، مخيم(، منطقة السكن، الصف"

 جنس الطفل: انتشار اإلكتئاب وعالقتو بمتغير

 (α 0.05≥)أشارت نتيجة ىذه الدراسة إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 

المحافظات اب لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ في في مدل انتشار أعراض االكتئ

 .حسب متغير الجنسالشمالية 

( حيث أشارت الى عدـ كجكد فركؽ دالة 2017فقد اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة كتانة )

ركف احصائيا بيف كجكد االكتئاب تبعا لمتغير الجنس، في حيف لـ تتفؽ نتيجة الدراسة مع دراسة با

( حيث أشارت  النتائج الى 2016)Ramagopal et al ف راماجكباؿ كآخري كايضا دراسة، 2011))

( 2009) حصكؿ اإلناث عمى مستكل أعمى مف اإلكتئاب مقارنة بالذككر، في حيف أف دراسة اسماعيؿ
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حثة مف ىنا ترل البا .الى  أف نسبة اإلكتئاب لدل الذككر كانت أعمى مف االناثنتائجيا  أشارت

المقيميف  أم تأثير في ظيكر اإلكتئاب لدل األطفاؿ ليست لو جنس الطفؿكالحقا لنتيجة الدراسة بأف 

مراحؿ  حيث أف نقص الرعاية كالحرماف العاطفي كاألسرم كاثارىما جميعيا تؤثر عمى، في دكر الرعاية

رية المختمفة، بغض حياة الطفؿ التطكرية كالشخصية فيك بحاجة الى كالديو في كافة المراحؿ العم

كبالتالي فإف كبل الجنسيف يعيش نفس ظركؼ الفقداف كالحرماف، كيعيشكف في  ،النظر عف الجنس

 مؤسسات بعيدا عف األسرة أك الدعـ العائمي، فيشعركف بالكحدة كاإلىماؿ سكاء كانكا ذككران اـ اناثان.

 :عمر الطفل انتشار اإلكتئاب وعالقتو بمتغير

في مدل  (α 0.05≥)سة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة أشارت نتيجة الدرا

حسب المحافظات الشمالية انتشار أعراض االكتئاب لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ في 

 .متغير العمر

 (24.70)سنكات بمتكسط حسابي 8بيف األطفاؿ الذيف أعمارىـ  كانت الفركؽككفقان لمتغير العمر، 

 ،سنكات 8(، كلصالح األطفاؿ الذيف أعمارىـ 20.50سنكات بمتكسط حسابي ) 10كالذيف أعمارىـ 

 حيث كاف لدييـ أعراض اكتئاب أكثر.

ختمفت نتيجة الدراسة مع دراسة الصكاؼ حيث أشارت النتائج الى  (2017) كدراسة كتانة(2015)  كا 

 متغير العمر.ك ب اللة إحصائية في مستكل اإلكتئاعدـ كجكد فركؽ ذات د

سنكات التي يقدر في   8كترل الباحثة بأف ارتفاعان في أعراض اإلكتئاب لصالح األطفاؿ في عمر

بأنيـ مف طمبة الصؼ الثاني أم مرحمة الطفكلة الكسطى حيث ينمك لدل الطفؿ التفكير العقمي الغالب 

مفاىيـ بالتالي فإف ذلؾ يؤثر عمى كيتـ استدخاؿ الكثير مف المعمكمات مف البيئة كالمعايير كالقيـ كال

الطفؿ في خمؽ صراع داخمي بكاقعو كألمو كحياتو كمستقبمو كمصيره، كما يقارف نفسو باألطفاؿ 
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ينعكس ذلؾ عميو ، بالتالي اآلخريففينشأ لديو مشاعر اإلحباط كالحزف، كيبدأ يرل نفسو بعيكف  اآلخريف

 صكرة سمبية عف ذاتو. ونيكك مف خبلؿ ت

 )مدينة، قرية، مخيم(: متغير مكان السكن األصميكل من كتئاب وعالقتو بانتشار اإل 

 0.05≥)إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  كانت نتيجة ىذه الدراسة تشير

α)  المحافظات في مدل انتشار أعراض االكتئاب لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ في

 مكاف السكف األصمي لمطفؿ. متغيرلالشمالية 

( حيث أشارت الى عدـ كجكد فركؽ دالة 2017فقد اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة كتانة )

 احصائيا بيف كجكد االكتئاب تبعا لمتغير مكاف السكف.

 كالعيش بعيدا عف عائمةالحرماف مف الالعائبلت المفككة ك كترل الباحثة فيما يتعمؽ بمكاف السكف بأف  

سقؼ األسرة كما يترتب عميو مف أثار كالظركؼ المؤلمة ىك محكر ظيكر المشكمة، بصرؼ النظر عف 

 الطفؿ. سكف مكاف 

 منطقة السكن: متغيرانتشار اإلكتئاب وعالقتو ب

 0.05≥)إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  كانت نتيجة ىذه الدراسة تشير

α) المحافظات راض االكتئاب لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ في في مدل انتشار أع

 لمتغير منطقة السكف.الشمالية 

كترل الباحثة فيما يتعمؽ بمنطقة السكف بأف مشكمة االكتئاب مشكمة تتعمؽ بنظرة الفرد السمبية لذاتو 

ىرة التي يعيشيا الطفؿ، جميع كحياتو كمستقبمو كتتطكر تمؾ النظرة مف الخبرات المؤلمة كالظركؼ القا

تمؾ األسباب ذات المنبع الداخمي تتكج بغضب داخمي المنشأ كالحزف كاليأس يترجـ عمى شكؿ أعراض 

 إكتئابية بغض النظر عف منطقة السكف.
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 انتشار اإلكتئاب وعالقتو بمتغير الصف الدراسي

في مدل  (α 0.05≥)كل الداللة أشارت نتيجة الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مست

انتشار أعراض االكتئاب لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ في المحافظات الشمالية حسب 

 متغير الصؼ الدراسي، حيث كانت الفركؽ لطمبة الصؼ الثاني.

 الكسطى كترل الباحثة بأف ارتفاعان في أعراض اإلكتئاب لصالح طمبة الصؼ الثاني أم مرحمة الطفكلة

المتمثمة في االستقرار االنفعالي كاالستقبللية كاعتماده عمى نفسو كقدرتو عمى التفكير المنطقي، كزيادة 

تقديره لذاتو، كلكف العكامؿ النفسية كاالجتماعية ليا تأثير كاضح عمى حياة الطفؿ، فالطفؿ العاجز عف 

 تحقيؽ ذلؾ ينشأ لو الشعكر بالعجز كالدكنية تجاه الذات. 

 

ىل ىناك فروق في انتشار أعراض اإلكتئاب لدى  "بالسؤال الخامسمناقشة النتائج المتعمقة  5.5

األطفال المقيمين في دور رعاية األيتام في المحافظات الشمالية تبعا لممتغيرات غير الديموغرافية 

لو في  إخوةود وج ،التي تمثمت في: عمر الطفل عند دخولو دار الرعاية، مدة اإلقامة في دار الرعاية

عددىم، مستوى الدعم اإلجتماعي /أو أخوات في غير دور الرعاية إخوةووجود  ،عددىم/دار الرعاية

، الطالق، اإلنفصاللمعائمة األصمية من وجية نظر المبحوث، سبب تواجد الطفل في دور الرعاية )

ة لدى الطفل، وجود أمراض جسدي ،التيتم، الفقر، مرض أحد الوالدين أو كمييما، غير ذلك(

 والتحصيل األكاديمي من وجية نظر المبحوث".

 انتشار اإلكتئاب وعالقتو بمتغير عمر الطفل عند دخولو دار الرعاية:

أشارت نتيجة ىذه الدراسة الى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مدل انتشار أعراض اإلكتئاب 

عمر الطفؿ عند  لمتغير تبعاافظات الشمالية المحلدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ في 

 دخكلو دار الرعاية.
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، حيث كانت النتائج  تشير لعدـ كجكد  فركؽ 2007)ف) راسة الحالية مع دراسة ثابت كآخرياتفقت الد

 دالة احصائيا تعزل لمتغير العمر عند دخكؿ الطفؿ إلى دار الرعاية.

ؤلمة، كالحرماف العاطفي كعيشو بعيدا عف أسرتو كؿ الماألسرة المفككة كالظركؼ كترل الباحثة بأف 

حياة الطفؿ كنظرتو لذاتو، كتزيد تمؾ التجارب التي ىي تعد كصدمة كأحداث غير طبيعية تؤثر عمى 

بالتالي أكثر كحدة كمؤشران لظيكر  قؼ عاجزان أماـ تمؾ المأساة، أيان كاف عمره،مف حزنو كىمو كألمو، في

فيك عاش أصعب الظركؼ في تمؾ  عف عمره عند دخكلو دار الرعاية، اعراض اإلكتئاب بغض النظر

 كى ار النفسي كالعاطفي كالحب كالحنافككف فييا االستقر حمة العمرية الميمة التي يجب أف يالمر 

 .بطريقة سكية وتنمك شخصيتلاالساس ليعيش حياة سكية 

 :مدة اإلقامة في دار الرعاية انتشار اإلكتئاب وعالقتو بمتغير

شارت نتيجة ىذه الدراسة الى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مدل انتشار أعراض اإلكتئاب أ

مدة اإلقامة في دار  لمتغير تبعاالمحافظات الشمالية لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ في 

 الرعاية.

تفقت الدر  ناؾ أم فركؽ  تعزل لمتغير ، حيث لـ تكف ى2007)ف )اسة الحالية مع دراسة ثابت كآخريكا 

( حيث أظيرت أف 2011مدة اإلقامة في دار الرعاية، كاختمفت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة ببلف)

 شدة االضطرابات الكجدانية تزداد مع ازدياد سنكات اإلقامة في دكر الرعاية.

فنرل أف الطفؿ  (2017) دراسة كتانةتناد الى سكترل الباحثة بأنو بغض النظر عف مدة اإلقامة كباال

ما زاؿ يعيش داخؿ اسرتو، فجكىر المشكمة ىي الفقداف كالحرماف ىك أكثر إكتئابان كالما رغـ أنو اليتيـ 

، بصرؼ النظر عف مدة االقامة داخؿ دار مف األسرة كالعيش في ظركؼ إجبارية بعيدا عف أسرتو

 الرعاية.
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  :عددىم/في دار الرعايةلو  إخوةوجود انتشار اإلكتئاب وعالقتو بمتغير 

أشارت نتيجة ىذه الدراسة الى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مدل انتشار أعراض اإلكتئاب 

أك أخكات  إخكةكجكد  لمتغير تبعاالمحافظات الشمالية لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ في 

 عددىـ./لمطفؿ في دار الرعاية

لمطفؿ داخؿ دار الرعاية لـ يغير شيئان مف حياة الطفؿ الذم تـ كضعو  إخكة كترل الباحثة بأف كجكد

في مؤسسة رعاية، فمف خبلؿ بعض المشاىادات التي الحظتيا الباحثة في عدـ كجكد أم ترابط أك 

الى  خكةالمقيميف داخؿ دار الرعاية، ككاف ىناؾ تأكيد مف قبؿ العديد مف اإل خكةتكاصؿ يذكر بيف اإل

أيضا يتـ فقط االلتقاء أك التكاصؿ بإخكتو عند عكدتيـ في نياية االسبكع لبلسرة أك األقارب، انو يتـ 

 داخؿ دار الرعاية. إخكةفي الغرؼ، كىذا يعكس عدـ كجكد فركؽ بكجكد  اإلخكة الفصؿ بيف

 عددىم:/أو أخوات في غير دور الرعاية إخوةانتشار الإلكتئاب وعالقتو بمتغير وجود 

ىذه الدراسة الى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مدل انتشار أعراض اإلكتئاب أشارت نتيجة 

اك أخكات  إخكةكجكد  لمتغير تبعاالمحافظات الشمالية لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ في 

 خارج دكر الرعاية.

كف أحراران مع كالدييـ أك بينما اخكتو يعيش خارج دكر الرعاية لمطفؿ إخكةكجكد كترل الباحثة بأف 

أقاربيـ، كىذا يشعر الطفؿ بأنو مرفكض أك مختمؼ كأف عائمتو ربما ال ترغب بو، أك أف لديو مشكبلت 

ىك بالتحديد مف بيف إخكتو ليعيش  كقد اختارتو عائمتوغير مكجكدة لدل إخكتو خارج مؤسسة الرعاية، 

مما يقمؿ   يستطيع المجكء الييـ عند الحاجة،كال كيعيش بعيدا عنيا،خارج األسرة، فينسمخ عف أسرتو 

يتعرض لئلىانة مف قبؿ زمبلئو أك اقاربو ككحيد، كقد  كشعكره بأنو انساف ضعيؼ مف احساسو بالقيمية

يزيد مف حزنو كمعاناتو كغربتو كيمارس عميو التنمر كالسخرية سكاء مف أقاربو أك زمبلئو في المدرسة، ف
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النفسية كمنيا اإلكتئاب كالقمؽ  كالمشكبلت عرضو لبلصابة باالضطراباتعف باقي أفراد األسرة، مما ي

 بلت النفسية كالسمككية.كالميؿ لمعنؼ كغيرىا مف المشك

 :من وجية نظر المبحوث مستوى الدعم اإلجتماعي لمعائمة األصميةانتشار اإلكتئاب وعالقتو بمتغير 

ة إحصائية في مدل انتشار أعراض اإلكتئاب أشارت نتيجة ىذه الدراسة الى عدـ كجكد فركؽ ذات دالل

مستكل الدعـ  لمتغير تبعا المحافظات الشماليةلدل األطفاؿ المقيميف في دكر رعاية األيتاـ في 

 اإلجتماعي لمعائمة األصمية.

كفيما يتعمؽ بمستكل الدعـ االجتماعي لمعائمة األصمية مف كجية نظر المبحكث ترل الباحثة أنو دعـ 

قيقي، كما أف األطفاؿ ال يحصمكف عمى الدعـ اإلجتماعي الحقيقي، حيث أنو لك كاف كىمي كغير ح

ىناؾ كجكد لمدعـ لما تـ كضع الطفؿ في المؤسسة، كما أنو ال يكجد تقريبان  زيارات فعمية مف قبؿ 

ككؿ ما يحصؿ أنو يتـ  أك تكاصؿ يكمي عبر الياتؼ، العائمة األصمية لؤلطفاؿ في دكر الرعاية،

حتى لك رأل الطفؿ نفسو بأنو  مف أجؿ إعادتو اك الطفؿ أحد أفراد األسرة مف أجؿ احضار ذىاب

في مصركؼ األبناء  اإليكاءكتعتمد العائمة بشكؿ كامؿ عمى مؤسسة كما  راضو عف ذلؾ، 

كاإلىماؿ كالرفض مف قبؿ لمطفؿ  اإلكتئاب كالكحدةشعكر ، ىذا يؤكد مشاعر كمكاصبلتيـ ككسكتيـ

 عائمتو.

، التيتم، الطالق، اإلنفصالسبب تواجد الطفل في دور الرعاية )ار اإلكتئاب وعالقتو بمتغير انتش

 :الفقر، مرض أحد الوالدين أو كمييما، غير ذلك(

بيف األطفاؿ الذيف لدييـ غياب ألحد  ذات داللة احصائية أشارت نتيجة الدراسة الى كجكد فركؽ

لدييـ غياب ألحد  كبلىما مريضاف، كلصالح األطفاؿ الذيفالكالديف، كاألطفاؿ الذيف أحد كالدييـ أك 

 يما، كالذيف لدييـ أعراض اكتئاب أكثر.الكالديف أك كمي
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( حيث أكدت كجكد عبلقة بيف الحرماف العاطفي 2017كتتفؽ نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة قشطة )

( حيث 2009دراسة اسماعيؿ)كالدرجة الكمية لئلكتئاب كالدرجة الكمية لقمؽ المستقبؿ، ككذلؾ مع 

 حسب أقرانيـ كثيرة مقارنة مع مشكبلت لدييـ بالطبلؽ اآلباء مف حرمكا الذيف أشارت الى أف األطفاؿ

 في أقؿ درجة أبائيـ بالمكت كاف لدييـ فاقدم األطفاؿ بينما سكاء، حد عمى كالطفؿ األـ رأل

 أقرانيـ. مقارنة مع السمككية المشكبلت

ككضع  الحياة قيد عمى األبكيف كجكد حاؿ في أعراض اإلكتئاب شدة في ارتفاعكترل الباحثة أف ال

في دكر الرعاية يككف الكضع أكثر ألما كضررا لمطفؿ إلبتعاده عف اسرتو كأبكيو الذيف ىما عمى  الطفؿ

كانت كال يرل ليا أم مبرر  بيا ميما الطفؿ يقتنع ال قيد الحياة دكف كجكد إجابة لديو كألسباب

 .  تحطيـ لذاتو ككجكده ىذا غيره يعيشكف داخؿ األسرة، كفي إخكةديد في حاؿ كاف لديو كبالتح

يما مريضاف، كلصالح األطفاؿ الذيف أحد كالدييـ أك كميأيضا كجدت فركؽ بيف األطفاؿ األيتاـ، ك 

 كالذيف لدييـ أعراض اكتئاب أكثر. ،األطفاؿ األيتاـ

يد الحياة حتى كلك كانت لدييـ أعاقة أك مرض بحد ذاتو حيث ترل الباحثة بأف كجكد الكالديف عمى ق

 كالنفسي العاطفي التكازف لتكامؿ الصحيح كالتكجيو الحنافقكة كدعـ لمطفؿ فيك يحصؿ عمى 

لديو، بالتالي ىك يفيـ األسباب المبررة لكجكده كألسرتو  في بيئة تكفر فييا االحتياجات  كاالجتماعي

لعائمة مكجكدة كداعمة، يمجأ إلييا أثناء الزيارات  درؾ أنو منتـو ة، كيالتي لـ تتكفر في بيئتو األصمي

 كاإلجازات.

 :وجود أمراض جسدية لدى الطفلنتشار اإلكتئاب وعالقتو بمتغير إ

أشارت نتيجة ىذه الدراسة الى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مدل انتشار أعراض اإلكتئاب 

لمتغير كجكد أمرض جسدية  تبعا المحافظات الشماليةاية األيتاـ في لدل األطفاؿ المقيميف في دكر رع

ؿ قبكؿ فكانت الغالبية سميمة جسديان كقد عبرت معظـ المؤسسات بأنو ليس مف السي، لدل الطفؿ
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األمراض الحسية  أمراض جسدية شديدة، اقتصرت فقط الحاالت عمى حاالت تعاني مف إعاقات اك

  البسيطة أك المتكسطة.

 :التحصيل األكاديمي من وجية نظر المبحوثر اإلكتئاب وعالقتو بمتغير نتشاإ

الى كجكد فركؽ بيف األطفاؿ ذكم التحصيؿ الممتاز، كالتحصيؿ الحالية اشارت نتيجة الدراسة 

 المقبكؿ، كلصالح الطمبة ذكم التحصيؿ الممتاز، كالذيف كانت درجة االكتئاب لدييـ أعمى شيء.

حيث أظيرت نتائج دراستو أف األيتاـ  (2015) الحالية مع دراسة الصكاؼ كاختمفت نتيجة الدراسة

 دراسي أقؿ كاف مستكل اإلكتئاب أعمى.تحصيؿ لدييـ الذيف كاف 

انت مف حيث أف االجابة ك قمؽمع تفسيرىا في ظيكر الكترل  الباحثة بأف السبب ىنا ايضا ينطبؽ 

كاف ىناؾ جانب دفاعي مف قبؿ  يمية بالتاليكجية نظر المبحكث أم كيؼ يرل نفسو مف ناحية أكاد

كقد يككف  ،ما ىك مكجكد لديو، لميركب مف النتائج غير المريحة أك السارةالطفؿ  ليثبت عكس 

ككف ىناؾ بعض المبلحظات التي كانت تعطى  ،مف أجؿ انكار أك رفض لتحصيمو ان الجكاب عكسي

 .قـ بأف تحصيؿ أغمب األطفاؿ متدنيلمباحثة مف قبؿ الطا

أك قد يككف التفسير أيضا مف كجية نظر الباحثة بأف األطفاؿ ذكم التحصيؿ الممتاز كالجيد جدا أكثر 

بالتالي أكثر إكتئابا مف  كنظرتيـ السمبية تجاه انفسيـ ذكاءان ككعيان ألكضاعيـ المعيشية كصعكبتيا

مبالييف بكضعيـ  غير ، كربما أنيـان غيرىـ، عمى عكس األطفاؿ األقؿ ذكاء كتحصيؿ فيـ أقؿ إكتئاب

ف األمؿ في امكانية تحسيف كضعيـ األكاديمي، كربما استسممكا لمكاقع كسكء األكاديمي كفاقدك 

 التحصيؿ كفقدكا اإلىتماـ  بالتعميـ كالمستقبؿ األكاديمي ليـ.
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 القمقأعراض مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال السادس:" ىل ىناك عالقة بين إنتشار  6.5

 .المحافظات الشماليةإلكتئاب لدى األطفال المقيمين في دور رعاية األيتام في اأعراض و 

دالة إحصائية بيف أعراض القمؽ كاالكتئاب لدل األطفاؿ  طرديةة إلى كجكد عبلقة أشارت نتائج الدراس

، بحيث كمما زادت أعراض القمؽ زادت أعراض المحافظات الشماليةالمقيميف في دكر رعاية األيتاـ في 

ية مترابطة كيؤثر كؿ ضطرابات النفسية كالمشكبلت النفساإلاالكتئاب لدل األطفاؿ كالعكس صحيح، ف

 في كافة الدراسات كاف ىناؾ ترابط  بيف االكتئاب كالقمؽ.ف ، منيما عمى االخر

ان في ظيكر فالقمؽ أساس االضطرابات النفسية كعرض مف أعراض العديد منيا بالتالي يمعب دكر 

االسرم كالعاطفي،  كجدانية مدمرة لمطفؿ الذم تعرض لظركؼ االىماؿ كالحرماف كمشكمةاالكتئاب، 

بدك عميو أعراض اإلكتئاب، أيضا القمؽ جزء مف أعراض االكتئاب كىك عامؿ خطر فالطفؿ القمؽ ت

 أف كما ،مبكر ميـ لئلكتئاب كيتطكر منذ الطفكلة، فالقمؽ كاإلكتئاب يمثبلف لمفرد خبرة غير سارة

، ك ، كالخكؼ كالتكجس، كبير حدو  إلى كمشتركة متشابكة تيعد ضيماأعرا انخفاض ك تغيير في نمط النـك

 Johansson  1999)سيؼ الديف كآخركف،صعكبة التركيزك التعب، ك ، كتقدير الذات مستكيات الطاقة

et al, 2013;). 

ي كثير مف األحياف ية األمراض النفسية، كىك فبكما أف أعراض القمؽ أك سمة القمؽ مكجكدة في غال

يككف منشأ ليا مف كجية نظر التحميمييف، ككذلؾ أف اساس العصاب ىك القمؽ، الذم لو أسباب 

كالظركؼ الميددة ألمف الطفؿ كالحرماف كالفقداف كالظركؼ الصعبة كاالنفصاؿ حيث تكتسب  مختمفة

 شعكرم أك ال شعكرم، قد يككف بعضيا ىذه السمة في الطفكلة كتبقى قائمة طيمة حياة الفرد، التي

لمعكامؿ التي ىي مصدر ليذا القمؽ، يؤدم إلى انييار قدرة الفرد فيعاني الفرد مف القمؽ دكف إدراكو 

 (.2007القمش كالمعايطة،) عمى التكيؼ مما يظير المرض النفسي أك األمراض األخرل
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ئؽ العصاب بكجكد ألـ مف العناصر األربعة المشتركة لمعصاب، حيث تتسـ خصا ان كيعتبر القمؽ عنصر 

نفسي يظير عمى شكؿ قمؽ مكثؼ، أيضا مف يعاني مف اإلكتئاب يمتاز بالمزاج الحزيف الذم ىك في 

العادة يرتبط بأعراض القمؽ الحاد مع اعراض فرط األكؿ، كفرط النكـ كتقمب ايقاع النكـ كاليقظة 

 .(2016)جبار، 

 لدل اإلكتئاب مؤشرات مستكيات ان فيإرتفاعأظيرت التي ( 2017) دراسة عبلكم كقد أكدت عمى ذلؾ

رابطة قكية بيف ، لذلؾ ترل الباحثة أف ىناؾ في القمؽ المتمثمة بالدرحة األكلى اليتامى، األطفاؿ

اإلكتئاب كالقمؽ  حيث أف كجكد أعراض إكتئابية يصاحبيا أيضا قمؽ ذاتي داخمي، كال نستطيع فصؿ 

 بالتالي فإف  أعراض القمؽ كاإلكتئاب مرتبطة ارتباطنا كثيقان،  ،لدل األطفاؿ أعراض القمؽ عف اإلكتئاب

كؿ مف القمؽ كاالكتئاب نتيجة خكؼ  ميزة كالمشتركة لئلكتئاب حيث يبدأكما أف القمؽ كىك السمة الم

كضيؽ نفسي يرافقو شعكر بالعجز كىذا ناتج عف الخبرات الطفكلية المبكرة كالمخاكؼ التي مر بيا 

األماف بالتالي يخمؽ لدل  ـكيرافؽ ذلؾ احساسو بعد ،طفي كحرماف مف اسرتومف فقداف عاالطفؿ 

يصبح مف الصعب مكاجية امكر الحياة الطبيعية نتيجة دـ القدرة عمى التعامؿ مع خكفو، ك الطفؿ ع

 .االكتئاب كأالقمؽ ك اضطراب مستقؿ فيما بعد الى  يتطكر يمكف أف الصراع الداخمي الذم

ا ت اإلنفعالية أك الكجدانية المذيف قد يتكاجدمؽ كاإلكتئاب عمى انيما مف المشكبلمف الممكف أف نرل الق

منفصميف أك مجتمعيف معان، أم أف الطفؿ القمؽ قد يبدك عميو أعراض اإلكتئاب اك ال، فالقمؽ قد يككف 

تباط عامبلن مف عكامؿ الخطر المبكر لئلكتئاب، حيث مف الممكف أف تتطكر منذ الطفكلة، فيناؾ  اإلر 

اإلكتئاب، فالقمؽ كاإلكتئاب يمثبلف لمفرد خبرة غير  كبيف سمة كالقمؽ بكصفو حالة بكصفو القمؽ بيف

 .(Johansson et al, 2013  Fox,2010 ;سارة )

الحب كالعيش بعيدا عف األسرة األصمية ك بالتالي فإف الظركؼ األسرية المفككة  كفقداف مصدر الرعاية 

 ؼ في نفكس االطفاؿ الذم يتفاقـ فيما بعد الى قمؽ كاكتئاب.عكامؿ رئيسية لتفاقـ الخك 
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القمؽ قد يككف ، ككف في الدراسة مقارنة بالقمؽ كترل الباحثة أيضا أف إرتفاع عاؿو في نسبة اإلكتئاب

سبب مف أسباب اإلكتئاب كعرضا مف أعراضو، بالتالي القمؽ مكجكد باإلضافة الى األعراض 

يتفاقـ القمؽ يتطكر ك  يتكاجد القمؽ بشكؿ منفصؿ كمستقؿ أك قد ر بأنو قداإلكتئابية األخرل كىذا يفس

 كتئاب أك يكجد كعرض مف أعراض االكتئاب.إالى 
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 التوصيات 7.5

الحقا لما تـ الخركج بو مف نتائج الدراسة المتعمقة بمدل انتشار القمؽ كاإلكتئاب لدل االطفاؿ في دكر 

 ة بالعديد مف التكصيات التي تستند لنتائج الدراسة عمى النحك التالي: الرعاية، خرجت  الباحث

ك عمى مستكل اإلدارة في لتشريعات تكصيات لصناع القرار سكاء عمى مستكل  مؤسسات الدكلة كا1. 

 مف حيث: مؤسسات الرعاية

 اية المقيميف في دكر الرع أىمية تسميط الضكء عمى ىذه الشريحة مف المجتمع كىي األطفاؿ -

نفسية صعبة، مع أىمية التركيز عمى تكفير البرامج النفسية  في ظركؼ الذيف يعيشكف

 كتكفير الدعـ النفسي كالمجتمعي ليـ.كالعبلجية كاإلرشادية 

 لمعامميف في دكر الرعاية.كاإلشراؼ تكفير التكجيو كالدعـ  -

 المزيد مف العكاقب. التدخؿ المبكر لؤلطفاؿ الذيف يعيشكف في دكر األيتاـ لمنعاىمية  -

 :تكصيات لمباحثيف المستقبمييف2. 

زيادة عدد الدراسات التي تيتـ بفئة األطفاؿ المقيميف في كافة  دكر الرعاية  في فمسطيف، مع أىمية  -

تكفير دراسات مف قبؿ كزارة التنمية اإلجتماعية حكؿ اإلحصائيات كاإلحتياجات النفسية كالمادية 

يط الضكء عمى المشاكؿ التي يعاني منيا األطفاؿ في دكر الرعاية كسبؿ كالجسدية، كأىمية تسم

 حميا.

قد تككف ىناؾ عكامؿ اخرل تستدعي البحث فييا لقياس الظاىرة بشكؿ متكامؿ ككاسع لجميع  -

ادارة المؤسسة، تقييـ أسمكب المتغيرات التي تحدث  كالبيئة الداخمية لدكر الرعاية، مشكمة التنمر، ك 

 ، العنؼ، المشاكؿ السمككية.العامميفكجية نظر 

كاسيا عمى الفرد كاالستفادة عأبحاث نكعية تتحدث عف تجربة العيش في مؤسسات الرعاية كان إجراء -

 منيا في برامج التدخؿ كالتطكير.
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البحث في الدكر االيجابي لدكر الرعاية في حماية االطفاؿ كالية تطكير عمميا ككنيا في أغمب  -

 لمكاف األمف الكحيد لمكثير مف األطفاؿ.األحياف ىي ا

 :يف كالمربييفامميف في دكر الرعاية مف األخصائيتكصيات لمع 3.

حتضانيـ دكر الرعاية مف خبلؿ ايجاد طرؽ إلالحد مف األثار المترتبة عمى األطفاؿ المقيميف داخؿ  -

 ية كاإلجتماعية.النفس ـبعد الخركج مف دكر الرعاية خكفا عمى صحتيك كمساندتيـ في حياتيـ 

حكؿ أىمية التنشئة األسرية ك المجتمعية كالتكعية ألىالي األطفاؿ المقيميف اىمية التكعية المجتمعية  -

 تعرضكا لو. ات النفسية كالحرماف النفسي الذمكتقكية العبلقات مع أطفاليـ لمحد مف التراكم

ؿ ما زالت لدييـ أعراض الصدمة ضركرة ادخاؿ برامج لمتدخؿ ما بعد الصدمة، ككف ىؤالء األطفا -

 دكر الرعاية.ل  إلى دخكليـالنفسية نتيجة الظركؼ المختمفة التي أدت 

 الزامية األىؿ في الحضكر الى دكر الرعاية بشكؿ دكرم. -

جيـ بشكؿ أقكل في المجتمع باإلضافة الى ميارات اإلجتماعية لدماكساب األطفاؿ المقيميف ال -

كالتكاصؿ كالتعبير عف الذات كالتفريغ كبناء عبلقات ايجابية مع المجتمع ميارات مختمفة كاالتصاؿ 

 ك العامميف معيـ.
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 .سكندريةاإل
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، 209-250ص  142) العدد ) (،37المجمد) ،العربية والجزيرة الخميج دراسات مجمة". دكلة الككيت

 الككيت. 

 مف يتاـاأل دكر في المقيميف طفاؿاأل لدل كجدانيةالك  السمككية اتضطراباإل"  (:2011) .، ؾببلف

-218       ص (2+1 (، العدد)27المجمد) مجمة جامعة دمشق،عمييـ".  المشرفيف نظر كجية
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 الجزائر.

في قطاع  يتاماأل طفالالمشاكل الصحية النفسية لأل(: 2007) ، ثابت، ع، فكستاف، ب.ثابت، ؿ

 .غزة ،غزة
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 فرنسا.
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بقمق المستقبل لدى طمبة الجامعات تو وعالقالعوامل الخمسة الكبرى لمشخصية (: 2012) جبر،أ. 

 غزة. رسالة ماجستير، جامعة األزىر .الفمسطينية بمحافظات غزة

. "خارجيا الدكلة دكر داخؿ يتاـاأل مشكبلت "(: 2012) ، الجمعاف، س، حمكد، أ.ص ،الجمعاف
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 .، العراؽ345-360ص  (1(، العدد )12المجمد) ،القادسية

. ترجمة سعيد حسني العزة. دار سيكولوجية الطفولة والمراىقة(: 1996) .شيفر، ش، ميمماف، ق
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 كالتكزيع، عماف.

مجمس الكطني لمثقافة . ال(111) ،المعرفة سمسمة عالـ .قمق الموت (: 1987) .أ عبد الخالؽ،

 دب، الككيت.كالفنكف كاأل
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 تسييل ميمة لحصر وتحديد عينة الدراسة :(1ملحق )
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 لدراسةلتطبيق ا تسييل ميمة(: 2ممحق )
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 الدراسة. داةأل التحكيم ورقة(: 3ممحق رقم)
 جامعة القدس 

 كمية الصحة العامة 
 مسار العالج النفسي \برنامج الصحة النفسية والمجتمعية

 مقياس لمتحكيم

 ة\المحترم................................ة .............................\حضرة الدكتور

 ...........................:الكمية:.................................... التخصص

مدل انتشار اضطرابي القمؽ كاالكتئاب لدل االطفاؿ في دكر الرعاية  بإجراء دراسة حكؿ ةقكـ الباحثت

ـ مسار العبلج النفسي، لذا ت -الصحة النفسية كذلؾ لمحصكؿ عمى درجة الماجستير في، في فمسطيف

كيتككف  ريتشمكند ك رينكلدز إعداد مف (RCMAS) لؤلطفاؿ عدؿالم القمؽاستخداـ كؿ مف مقياس 

مقياس بيرلسكف لبلكتئاب عند األطفاؿ كيشمؿ ك  ،فقرة يتـ االجابة عمييا بنعـ اك ال  28المقياس مف 

 عبد العزيزالدكتكر  بكاسطة العربية إلى المقياس ترجمة تمت كآخركف بيرلسكف إعداد مففقرة،  18

 . ثابت

، كأية اقتراحات أك تعديبلت تركنيا كمقترحاتكـ بشأف فقرات االستبيافلذا أرجك التكـر بإبداء رأيكـ 

 مبيئة الفمسطينية.لكمكافقتيا مناسبة لتحقيؽ ىدؼ الدراسة الحالية 

 شاكرة لكم تعاونكم

 الباحثة

 دعاء سميمان 
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 أداة الدراسة.: (4ممحق رقم)
 
 
 
 
 

 لطالب ... عزيزتي الطالبة زيزم اع

مرفؽ استبياف يتككف مف مجمكعة مف االسئمة  ييدؼ الى التعرؼ عمى مدل انتشار القمؽ كاالكتئاب 

لبلطفاؿ في دكر الرعاية، يرجى قراءة كؿ سؤاؿ بدقة كاالجابة عمى جميع االسئمة كما تشعر انت التي 

ًؾ تعبر عف \كاجابتؾ ة ىاطئة كاجابة صحيحةإجاب تكجد ال أنو العمـ مع أمانة، تعبر عف شعكرؾ بكؿ

 جمعو اسرية ك التي سيتـ المعمكمات رأيؾ الشخصي فقط بذلؾ ال داعي لكتابة االسـ، مع العمـ أف

 .فقط العممي البحث ألغراض سكؼ تستخدـ

 
 

 الشخصية البيانات :أولً 
 انثى.         جنس الطفؿ : ذكر 1.

 . عمر الطفؿ الحالي: 2

 مخيـ     ،قرية   كف االصمي:  مدينة،. مكاف الس3

 جنكب الضفة( ،شماؿ الضفة ،: ) كسط الضفةمنطقة السكف. 4

 االشير:....................... \دخكلو دار الرعاية بالسنكات. عمر الطفؿ عند 5

 لمطفؿ في دار الرعاية: نعـ      ال        عددىـ: ..................... إخكة. كجكد 6

 6اكثر مف    6الى  4مف     3الى  1القامة في دار الرعاية: اقؿ مف سنة      مف . مدة ا7
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 اك اخكات لدل الطفؿ في غير دكر الرعاية:  نعـ       ال       عددىـ: ...... إخكة. كجكد 8

. مستكل الدعـ االجتماعي لمعائمة االصمية مف كجية نظر المبحكث )زيارات مف الطرفيف اك مبيت 9

 لزيارة ( ممتاز    جيد جدا    جيد    مقبكؿ    ال يكجد دعـ.كمدة ا

مرض احد الكالديف اك ، تيتـ، ادماف، فقر، انفصاؿ -. سبب تكاجد الطفؿ في دكر الرعاية )طبلؽ10

 .......(، ......................، غير ذلؾكبلىما

 ....................... . ىؿ يكجد امراض جسدية لدل الطفؿ: نعـ     ال     طبيعتيا:....11

: ممتاز     جيد جدا    جيد    ة الخر فصؿ دراسي\مف كجية نظر المبحكث . التحصيؿ االكاديمي12

 مقبكؿ    دكف ذلؾ

 . الصؼ: ...................13
 م حاليا:\في حاؿ عدـ الذىاب لممدرسة ما تفعؿ 
 
 
 
 
 
 

  



 

193 

 األطفال لدى القمق مقياس
 عزيزتي / عزيزم
كؿ  مقابؿ المناسبة الخانة في(  √  (عبلمة بكضع عمييا اإلجابة يرجى الفقرات مف مجمكعة أمامؾ
 .فقرة
 ال نعـ  الفقرة  #

   قرار اتخاذ عمى قادر غير أنا  .1
   أريد كما األمكر تسير ال عندما أنا أقمؽ  .2
   ينجزكف الحاجات اسيؿ مني  اآلخركف  .3
   التنفس ضيؽ مف أعاني   .4
   الكقت ظـمع قمؽ أنا  .5
   كثيرة حاجات مف أخاؼ أنا  .6
   أغضب بسيكلة  .7
   االخركف لي سيقكلو لما بالقمؽ أشعر  .8
   األشياء بيا أفعؿ التي الطريقة يحبكف ال اآلخريف بأف شعرأ  .9

   لمنـك الذىاب في صعكبة أجد  .10
    مف تفكير الناس عني أقمؽ أنا  .11
   الناس عم أككف عندما كحيد بأنني أشعر دائما آنا  .12
   المعدة في بكجع عادة أشعر  .13
   إيبلمي ك مشاعرم جرح السيؿ مف  .14
   تتعرؽ يدم دائما   .15
   تعباف دائما أنا  .16
   المستقبؿ مف قمؽ أنا  .17
   مني أكثر مبسكطيف اآلخريف األطفاؿ  .18
   حبلمي مزعجة أ  .19
   قمؽ أككف عندما مشاعرم جرح السيكلة مف  .20
 بشكؿ األشياء أعمؿ بأنني خبرنيي سكؼ ما أحد باف اشعر  .21

 غير صحيح.
  

    مرعكب النـك مف أصحى  .22
   لمنـك فراشي إلى أذىب عندما أقمؽ أنا  .23
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   عني اآلخريفاشعر بالقمؽ مف فكرة   .24
   مرارباست مقعدم في أتمممؿ  .25
   كعصبي قمؽ أنا  .26
   ضدم ناسال كثير مف  بأف اشعر  .27
   لي تحدث ممكف سيئة أشياء مف قمؽ دائما أنا  .28

 
 

 ،،،شكرا عمى تعاكنكـ 
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 مقياس بيرلسون لالكتئاب عند األطفال
Birleson Depression Scale-Questionnaire 

 ترجمة د. عبد العزيز ثابت
 أنثى       □ذكر  □     الجنس __________العمر: 

 عزيزي/ عزيزتي
ي خبلؿ األسبكع الماضي مف فضمؾ ضع عبلمة أمامؾ مجمكعة مف األسئمة تتعمؽ بما تشعر/م بو ف

 صح في الخانة الصحيحة.
 

 ال بعض األحياف دائما البند
    ما زلت أنظر لألشياء في حياتي كما تعودت عمييا -1
    أنام جيدًا . -2
    أشعر بأنني سوف أبكي . -3
    أحب أن أخرج في الشارع لمعب . -4
    .وكل شيء حوليارغب في البتعاد عن الناس  -5
    أتمتع بطاقة كبيرة . -6
    تصيبني آلم في المعدة . -7
      .استمتع باألكل -8
    . العناية بنفسيأستطيع  -9

    .قيمة لياأشعر بأن الحياة ل  -10
    أفعل األشياء بشكل جيد . -11
    استمتع بعمل األشياء كما كنت في السابق . -12
    .عائمتي لتحدث معأحب ا -13
    أحمم أحالم مزعجة . -14
    .أشعر بالوحدة -15
    من السيولة أن أبتيج  -16
    لدرجة ل تطاق وأشعر بالتعاس -17
    أشعر بالممل . -18

 ،،،تعاكنكـ لكـ نشكر
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( لمصـفوفة ارتبـاط Pearson correlation(: معامل الرتباط بيرسـون )5رقم ) ممحق
 الدراسة المتعمقة بمقياس القمق لدى األطفال مع الدرجة الكمية لألداة.فقرات 
 الدللة اإلحصائية قيمة )ر( الفقرات  الدللة اإلحصائية قيمة )ر( الفقرات

1 0.08 0.268  15 0.47* 0.000 
2 0.37* 0.000  16 0.53* 0.000 
3 0.42* 0.000  17 0.40* 0.000 
4 0.34* 0.000  18 0.48* 0.000 
5 0.49* 0.000  19 0.44* 0.000 
6 0.46* 0.000  20 0.31* 0.000 
7 0.56* 0.000  21 0.41* 0.000 
8 0.52* 0.000  22 0.45* 0.000 
9 0.26* 0.000  23 0.54* 0.000 
10 0.48* 0.000  24 0.43* 0.000 
11 0.45* 0.000  25 0.32* 0.000 
12 0.52* 0.000  26 0.50* 0.000 
13 0.48* 0.000  27 0.38* 0.000 
14 0.42* 0.000  28 0.47* 0.000 

 (α≤ 0,05 )* دالة إحصائيا عند مستوى الدللة 
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( لمصـفوفة ارتبـاط Pearson correlation(: معامل الرتباط بيرسـون )6رقم ) ممحق
ــال مــع الدرجــة ال ــد األطف ــاب عن ــاس بيرلســون لالكتئ ــة بمقي ــرات الدراســة المتعمق ــة فق كمي

 لألداة.
 الدللة اإلحصائية قيمة )ر( الفقرات  الدللة اإلحصائية قيمة )ر( الفقرات

1 0.32* 0.000  10 0.58* 0.000 
2 0.53* 0.000  11 0.31* 0.000 
3 0.51* 0.000  12 0.53* 0.000 
4 0.18* 0.010  13 0.23* 0.001 
5 0.40* 0.000  14 0.51* 0.000 
6 -0.06 0.368  15 0.49* 0.000 
7 -0.21* 0.002  16 0.38* 0.000 
8 0.36* 0.000  17 0.61* 0.000 
9 0.35* 0.000  18 0.59* 0.000 

 (α≤ 0,05 )* دالة إحصائيا عند مستوى الدللة 
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األعداد والنسب المئوية لمظاىر أعراض انتشار القمق لدى األطفال   :((7ممحق رقم 
 أليتام.المقيمين في دور رعاية ا
 ل نعم  النسبة \العدد الفقرات

1 
أنا ال أعرؼ ماذا أعمؿ في حياتي )غير قادر 

 عمى اتخاذ قرار(
 110 102 العدد

 %51.90 %48.10 النسبة المئكية

2 
أقمؽ )أتكتر كأتضايؽ( عندما ال تسير األمكر مثؿ 

 ما أريد
 120 92 العدد

 %56.60 %43.40 النسبة المئكية

 ينجزكف الحاجات أسيؿ مني اآلخركف 3
 98 114 العدد

 %46.20 %53.80 النسبة المئكية

 أعاني مف ضيؽ التنفس 4
 79 133 العدد

 %37.30 %62.70 النسبة المئكية

 أنا قمؽ معظـ الكقت 5
 82 130 العدد

 %38.70 %61.30 النسبة المئكية

 أنا أخاؼ مف حاجات كثيرة 6
 86 126 العدد

 %40.60 %59.40 لمئكيةالنسبة ا

 أغضب بسيكلة 7
 78 134 العدد

 %36.80 %63.20 النسبة المئكية

 أشعر بالقمؽ لما سيقكلو لي اآلخركف 8
 136 76 العدد

 %64.20 %35.80 النسبة المئكية

9 
ال يحبكف الطريقة التي أفعؿ  اآلخريفأشعر بأف 

 بيا األشياء
 110 102 العدد

 %51.90 %48.10 النسبة المئكية

 أجد صعكبة في الذىاب لمنـك 10
 93 119 العدد

 %43.90 %56.10 النسبة المئكية
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 أنا أقمؽ مف تفكير الناس عني 11
 95 117 العدد

 %44.80 %55.20 النسبة المئكية

 أنا دائما أشعر بأنني كحيد عندما أككف مع الناس 12
 80 132 العدد

 %37.70 %62.30 النسبة المئكية

 اشعر عادة بكجع في معدتي 13
 73 139 العدد

 %34.40 %65.60 النسبة المئكية

يبلمي 14  مف السيؿ جرح مشاعرم كا 
 71 141 العدد

 %33.50 %66.50 النسبة المئكية

 دائما تتعرؽ يدم 15
 85 127 العدد

 %40.10 %59.90 النسبة المئكية

 أنا دائما تعباف 16
 94 118 العدد

 %44.30 %55.70 النسبة المئكية

17 
أنا قمؽ )متكتر( مف المستقبؿ )ماذا سيحصؿ معي 

 الحقا في حياتي(
 110 102 العدد

 %51.90 %48.10 النسبة المئكية

 مبسكطيف أكثر مني اآلخريفاألطفاؿ  18
 99 113 العدد

 %46.70 %53.30 النسبة المئكية

 أحبلمي مزعجة 19
 99 113 العدد

 %46.70 %53.30 نسبة المئكيةال

 مف السيكلة جرح مشاعرم عندما أككف قمؽ 20
 92 120 العدد

 %43.40 %56.60 النسبة المئكية

21 
أشعر بأف أحد ما سكؼ يخبرني بأنني أعمؿ 

 األشياء بشكؿ غير صحيح
 108 104 العدد

 %50.90 %49.10 النسبة المئكية

 أصحى مف النـك مرعكب 22
 52 160 العدد

 %24.50 %75.50 النسبة المئكية
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 أنا قمؽ عندما أذىب إلى فراشي لمنـك 23
 98 114 العدد

 %46.20 %53.80 النسبة المئكية

 عني اآلخريفأشعر بالقمؽ مف فكرة  24
 106 106 العدد

 %50.00 %50.00 النسبة المئكية

 أتمممؿ في مقعدم باستمرار 25
 114 98 العدد

 %53.80 %46.20 مئكيةالنسبة ال

 أنا قمؽ كعصبي 26
 83 129 العدد

 %39.20 %60.80 النسبة المئكية

 اشعر بأف كثير مف الناس ضدم 27
 83 129 العدد

 %39.20 %60.80 النسبة المئكية

 أنا دائما قمؽ مف أشياء سيئة ممكف تحدث لي 28
 109 103 العدد

 %51.40 %48.60 النسبة المئكية
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المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لمظاىر انتشار أعراض  (:8)محق رقم م
 الكتئاب لدى األطفال المقيمين في دور رعاية األيتام، مرتبة حسب األىمية.

 الفقرات #
 

 دائما بعض األحيان ل

1 
أرل األشياء حاليا )اآلف( مثؿ ما كنت 

 أشكفيا دائما

 50 59 103 العدد

 %23.60 %27.80 %48.60 لمئكيةالنسبة ا

 أناـ جيدا 2
 115 64 33 العدد

 %54.20 %30.20 %15.60 النسبة المئكية

 أشعر بأنني سكؼ أبكي 3
 95 83 34 العدد

 %44.80 %39.20 %16.00 النسبة المئكية

 أحب أف أخرج لمعب خارج البيت 4
 77 70 65 العدد

 %36.30 %33.00 %30.70 النسبة المئكية

5 
أرغب في االبتعاد عف الناس ككؿ شيء 

 حكلي

 141 45 26 العدد

 %66.50 %21.20 %12.30 النسبة المئكية

 أتمتع بطاقة كبيرة 6
 44 66 102 العدد

 %20.80 %31.10 %48.10 النسبة المئكية

 تصيبني آالـ في المعدة 7
 27 56 129 العدد

 %12.70 %26.40 %60.80 النسبة المئكية

 استمتع باألكؿ 8
 107 61 44 العدد

 %50.50 %28.80 %20.80 النسبة المئكية

 استطيع العناية بنفسي 9
 161 44 7 العدد

 %75.90 %20.80 %3.30 النسبة المئكية

 أشعر بأف الحياة ال قيمة ليا 10
 105 63 44 العدد

 %49.50 %29.70 %20.80 النسبة المئكية

 102 89 21 العدد جيد أفعؿ األشياء بشكؿ 11
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 %48.10 %42.00 %9.90 النسبة المئكية

12 
استمتع بعمؿ األشياء كما كنت في 

 السابؽ

 85 88 39 العدد

 %40.10 %41.50 %18.40 النسبة المئكية

 أحب التحدث مع عائمتي 13
 176 26 10 العدد

 %83.00 %12.30 %4.70 النسبة المئكية

 أحمـ أحبلما مزعجة 14
 109 55 48 العدد

 %51.40 %25.90 %22.60 النسبة المئكية

 أشعر بالكحدة 15
 128 40 44 العدد

 %60.40 %18.90 %20.80 النسبة المئكية

 مف السيكلة أف أفرح 16
 74 63 75 العدد

 %34.90 %29.70 %35.40 النسبة المئكية

 أشعر بالتعاسة )بالحزف( لدرجة ال تطاؽ 17
 106 56 50 العدد

 %50.00 %26.40 %23.60 النسبة المئكية

 أشعر بالممؿ 18
 81 68 63 العدد

 %83.20 %32.10 %29.70 النسبة المئكية
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 .موافقة المجنة الخالقية (:9ممحق رقم)
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 فيرس المالحق:
 177 .............................................. الدراسة عينة كتحديد لحصر ميمة تسييؿ(: 1) رقم ملحق

 182 .............................................................. الدراسة لتطبيؽ ميمة تسييؿ(: 2) رقـ ممحؽ

 191 ................................................................. .الدراسة ألداة التحكيـ كرقة(: 3)رقـ ممحؽ

 191 ................................................................................. .الدراسة أداة(: 4) رقـ ممحؽ

 الدراسة فقرات ارتباط لمصفكفة( Pearson correlation) بيرسكف االرتباط معامؿ(: 5) رقـ ممحؽ
 196 ............................................ .لؤلداة الكمية الدرجة مع األطفاؿ لدل القمؽ بمقياس المتعمقة

 الدراسة فقرات ارتباط لمصفكفة( Pearson correlation) بيرسكف االرتباط معامؿ(: 6) رقـ ممحؽ
 197 ............................. .لؤلداة الكمية الدرجة مع األطفاؿ عند لبلكتئاب بيرلسكف بمقياس المتعمقة

 دكر في المقيميف األطفاؿ لدل القمؽ انتشار أعراض لمظاىر المئكية كالنسب األعداد(:  (7 رقـ ممحؽ
 198 ................................................................................................... .األيتاـ رعاية

 لدل االكتئاب أعراض انتشار لمظاىر ريةالمعيا كاالنحرافات الحسابية المتكسطات(: 8) رقـ ممحؽ
 211 ......................................... .األىمية حسب مرتبة األيتاـ، رعاية دكر في المقيميف األطفاؿ

 213 ................................................................... .االخبلقية المجنة مكافقة(: 9) رقـ ممحؽ
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  جداول:فيرس ال
 65 .......... فييا األطفاؿ كعدد الشمالية المحافظات في كتكزيعيا الرعاية دكر أسماء( 1.3) رقـ جدكؿ

 65 ............. :الرعاية دار في المقيـ الطفؿ جنس متغير حسب الدراسة عينة تكزيع( 2.3) رقـ جدكؿ

 66 .......................... :الحالي الطفؿ عمر متغير حسب الدراسة عينة أفراد تكزيع( 3.3) رقـ جدكؿ

 66 ............... :لمطفؿ ياألصم السكف مكاف متغير حسب الدراسة عينة أفراد تكزيع( 4.3) رقـ جدكؿ

 67 .............................. :األصمية السكف منطقة حسب الدراسة عينة أفراد تكزيع( 5.3) رقـ جدكؿ

 67 ...................... :لمطفؿ الدراسي الصؼ متغير حسب الدراسة عينة أفراد تكزيع( 6.3) رقـ جدكؿ

 68 ............. :الرعاية دار دخكلو عند الطفؿ عمر متغير حسب الدراسة عينة تكزيع( 7.3) رقـ جدكؿ

 68 ................ لمطفؿ الرعاية دار في اإلقامة مدة متغير سبح الدراسة عينة تكزيع( 8.3) رقـ جدكؿ

 69 ........ :الرعاية دار في  لمطفؿ إخكة كجكد متغير حسب الدراسة عينة أفراد تكزيع( 9.3) رقـ جدكؿ

 دار فػػػي لمطفػػػؿ األخػػػكات \اإلخػػػكة عػػػدد متغيػػػر حسػػػب الدراسػػػة عينػػػة أفػػػراد تكزيػػػع( 10.3) رقػػػـ ؿجػػػدك 
 69 ............................................................................................................ :الرعاية

 دار غيػػر فػػي  لمطفػػؿ أخػػكات \إخػػكة كجػػكد متغيػػر حسػػب الدراسػػة عينػػة أفػػراد تكزيػػع( 11.3) رقػػـ جػػدكؿ
 71 ............................................................................................................ :الرعاية

 دار غيػػر فػػي لمطفػػؿ أخػػكات \اإلخػػكة عػػدد متغيػػر حسػػب الدراسػػة عينػػة أفػػراد تكزيػػع( 12.3) رقػػـ جػػدكؿ
 71 ............................................................................................................ :الرعاية

 العائمػػػة مػػػف اإلجتمػػػاعي الػػػدعـ مسػػػتكل متغيػػػر حسػػػب الدراسػػػة عينػػػة أفػػػراد تكزيػػػع( 13.3) رقػػػـ جػػػدكؿ
 71 ............................................................................ :المبحكث نظر كجية مف األصمية

 72 ..... :الرعاية دكر في الطفؿ تكاجد سبب متغير حسب الدراسة عينة أفراد تكزيع( 14.3) رقـ جدكؿ

 72 ........ :الطفؿ لدل جسدية أمراض كجكد متغير حسب الدراسة عينة أفراد تكزيع( 15.3) رقـ جدكؿ

 األطفػػاؿ لػػدل الجسػػدية األمػػراض طبيعػػة متغيػػر حسػػب الدراسػػة عينػػة أفػػراد  تكزيػػع( 16.3) رقػػـ جػػدكؿ
 73 ........................................................................ :جسدية أمراضان  لدييـ أف اجابكا الذيف
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 نظػػػر كجيػػػة مػػػف األكػػػاديمي التحصػػػيؿ متغيػػػر حسػػػب الدراسػػػة عينػػػة أفػػػراد تكزيػػػع( 17.3) رقػػػـ جػػػدكؿ
 73 ............................................................................................... (:الطفؿ) المبحكث

 78 ........ الدراسة أدكات لثبات( Cronbach Alpha) ألفا كركنباخ معامؿ نتائج(: 18.3) رقـ جدكؿ

 دكر فػػي المقيمػػيف األطفػػاؿ لػػدل القمػػؽ أعػػراض انتشػػار لدرجػػة المئكيػػة كالنسػػب األعػػداد ،(1.4) جػػدكؿ
 84 ........................................................................ .الشمالية المحافظات في األيتاـ رعاية

 دكر فػي المقيمػيف األطفاؿ لدل االكتئاب أعراض انتشار لدرجة المئكية كالنسب األعداد ،(2.4) جدكؿ
 85 ........................................................................ .الشمالية المحافظات في األيتاـ رعاية

 انتشػػػار درجػػػة فػػػي لمفػػػركؽ( α 0.05≥)  الداللػػػة مسػػػتكل عنػػػد" T.test" اختبػػػار نتػػػائج(: 3.4) جػػػدكؿ
 متغيػػػر حسػػػب الشػػمالية المحافظػػػات فػػػي األيتػػاـ رعايػػػة دكر فػػي المقيمػػػيف األطفػػػاؿ لػػدل القمػػػؽ أعػػراض
 87 ............................................................................................................. الجنس

 األطفػػػػاؿ لػػػػدل القمػػػػؽ أعػػػػراض النتشػػػػار المعياريػػػػة كاالنحرافػػػػات الحسػػػػابية المتكسػػػػطات(: 4.4) جػػػػدكؿ
 88 ......................................................... العمر متغير حسب األيتاـ رعاية دكر في المقيميف

 درجػة فػي لمفػركؽ( α 0.05≥) الداللػة مسػتكل عند األحادم التبايف تحميؿ اختبار نتائج(: 5.4) جدكؿ
 حسػػب الشػػمالية المحافظػػات فػػي األيتػػاـ رعايػػة دكر فػػي المقيمػػيف األطفػػاؿ لػػدل القمػػؽ أعػػراض انتشػػار
 88 ..................................................................................................... .العمر متغير

 انتشػػار درجػة فػي لمفػػركؽ(  α 0.05≥)  الداللػة مسػتكل عنػػد" " T.test"" اختبػار نتػائج(: 6.4) جػدكؿ
 مكاف متغير حسب الشمالية المحافظات في األيتاـ رعاية دكر في المقيميف األطفاؿ لدل القمؽ أعراض
 89 .................................................................................................. .األصمي السكف

 األطفػػػػاؿ لػػػػدل القمػػػػؽ أعػػػػراض تشػػػػارإلن المعياريػػػػة كاالنحرافػػػػات الحسػػػػابية المتكسػػػػطات(: 7.4) جػػػػدكؿ
 91 ............................................... .السكف منطقة متغير حسب األيتاـ رعاية دكر في المقيميف

 درجة في لمفركؽ( α 0.05≥) الداللة مستكل عند األحادم التبايف تحميؿ اختبار نتائج(: 8.4)  جدكؿ
 حسػػب الشػػمالية المحافظػػات فػػي األيتػػاـ رعايػػة دكر فػػي المقيمػػيف األطفػػاؿ لػػدل القمػػؽ أعػػراض انتشػػار
 91 ............................................................................................ .السكف منطقة متغير
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 األطفػػػػاؿ لػػػػدل القمػػػػؽ أعػػػػراض النتشػػػػار المعياريػػػػة كاالنحرافػػػػات الحسػػػػابية المتكسػػػػطات(: 9.4) جػػػػدكؿ
 92 ..............................................الدراسي الصؼ متغير حسب األيتاـ ةرعاي دكر في المقيميف

 فػػي لمفػػركؽ( α 0.05≥)  الداللػػة مسػػتكل عنػػد األحػػادم التبػػايف تحميػػؿ اختبػػار نتػػائج(: 10.4) جػػدكؿ
 الشػػػمالية محافظػػػاتال فػػػي األيتػػػاـ رعايػػػة دكر فػػػي المقيمػػػيف األطفػػػاؿ لػػػدل القمػػػؽ أعػػػراض انتشػػػار درجػػػة
 93 ................................................................................... الدراسي الصؼ متغير حسب

 األطفػػػاؿ لػػػدل القمػػػؽ أعػػػراض النتشػػػار المعياريػػػة كاالنحرافػػػات الحسػػػابية المتكسػػػطات(: 11.4) جػػػدكؿ
 94 ..................... .رعايةال دار دخكلو عند الطفؿ عمر متغير حسب األيتاـ رعاية دكر في المقيميف

 فػػي لمفػػركؽ(  α 0.05≥) الداللػػة مسػػتكل عنػػد األحػػادم التبػػايف تحميػػؿ اختبػػار نتػػائج(: 12.4) جػػدكؿ
 الشػػػمالية المحافظػػػات فػػػي األيتػػػاـ رعايػػػة دكر فػػػي المقيمػػػيف األطفػػػاؿ لػػػدل القمػػػؽ أعػػػراض انتشػػػار درجػػػة
 95 .......................................................... .الرعاية دار دخكلو عند الطفؿ عمر متغير حسب

 األطفػػػاؿ لػػػدل القمػػػؽ أعػػػراض النتشػػػار المعياريػػػة كاالنحرافػػػات الحسػػػابية المتكسػػػطات(: 13.4) جػػػدكؿ
 96 ................................الرعاية دكر في اإلقامة مدة متغير حسب األيتاـ رعاية دكر في المقيميف

 فػػي لمفػػركؽ(  α 0.05≥)  الداللػػة مسػػتكل عنػػد األحػػادم التبػػايف تحميػػؿ اختبػػار نتػػائج(: 14.4) جػػدكؿ
 الشػػػمالية المحافظػػػات فػػػي األيتػػػاـ رعايػػػة دكر فػػػي المقيمػػػيف األطفػػػاؿ لػػػدل القمػػػؽ أعػػػراض انتشػػػار درجػػػة
 97 ................................................................... .الرعاية دكر في اإلقامة مدة متغير حسب

 انتشػار درجػة فػي لمفػركؽ( α 0.05≥)  الداللػة مسػتكل عنػد"  T.test " اختبػار نتػائج(: 15.4) جدكؿ
 كدكج متغير حسب الشمالية المحافظات في األيتاـ رعاية دكر في المقيميف األطفاؿ لدل القمؽ أعراض
 98 ................................................................. .الرعاية دكر في الطفؿ لدل أخكات أك إخكة

 األطفػػػاؿ لػػػدل القمػػػؽ أعػػػراض النتشػػػار المعياريػػػة كاالنحرافػػػات الحسػػػابية المتكسػػػطات(: 16.4) جػػػدكؿ
 99 .............................. .يةالرعا دكر في اإلخكة عدد متغير حسب األيتاـ رعاية دكر في المقيميف

(  α 0.05≥) الداللػػة مسػػتكل عنػػد( ANOVA) األحػػادم التبػػايف تحميػػؿ اختبػػار نتػػائج(: 17.4) جػػدكؿ
 المحافظػػات فػػي األيتػػاـ رعايػػة دكر فػػي المقيمػػيف األطفػػاؿ لػػدل القمػػؽ أعػػراض انتشػػار درجػػة فػػي لمفػػركؽ
 99 ......................................................... .الرعاية دكر في اإلخكة عدد تغيرم حسب الشمالية



 

218 

 انتشػار درجػة فػي لمفػركؽ(  α 0.05≥) الداللػة مسػتكل عنػد"" T.test " اختبػار نتػائج(: 18.4) جػدكؿ
 كجكد متغير حسب ليةالشما المحافظات في األيتاـ رعاية دكر في المقيميف األطفاؿ لدل القمؽ أعراض
 111 ................................................................................... .الرعاية دكر غير في إخكة

 األطفػػػاؿ لػػػدل القمػػػؽ أعػػػراض النتشػػػار المعياريػػػة كاالنحرافػػػات الحسػػػابية المتكسػػػطات(: 19.4) جػػػدكؿ
 111 ...................... .الرعاية دكر غير في اإلخكة عدد متغير حسب األيتاـ رعاية دكر في المقيميف

 فػػػي لمفػػػركؽ( α 0.05≥) الداللػػػة مسػػػتكل عنػػػد األحػػػادم التبػػػايف تحميػػػؿ اختبػػػار نتػػػائج(: 20.4) جػػػدكؿ
 الشػػػمالية المحافظػػػات فػػػي األيتػػػاـ رعايػػػة دكر فػػػي المقيمػػػيف األطفػػػاؿ لػػػدل القمػػػؽ أعػػػراض انتشػػػار درجػػػة
 112 ............................................................ الرعاية دكر غير في اإلخكة عدد يرمتغ حسب

 األطفػػػاؿ لػػػدل القمػػػؽ أعػػػراض النتشػػػار المعياريػػػة كاالنحرافػػػات الحسػػػابية المتكسػػػطات(: 21.4) جػػػدكؿ
 نظػر كجيػة مػف صميةاأل لمعائمة االجتماعي الدعـ مستكل متغير حسب األيتاـ رعاية دكر في المقيميف
 113 ........................................................................................................ .المبحكث

 فػػػي لمفػػػركؽ( α 0.05≥) الداللػػػة مسػػػتكل عنػػػد األحػػػادم التبػػػايف تحميػػػؿ اختبػػػار نتػػػائج(: 22.4) جػػػدكؿ
 الشػػػمالية المحافظػػػات فػػػي األيتػػػاـ رعايػػػة دكر فػػػي المقيمػػػيف األطفػػػاؿ لػػػدل القمػػػؽ أعػػػراض انتشػػػار درجػػػة
 114 ................... .المبحكث نظر كجية مف األصمية لمعائمة االجتماعي الدعـ مستكل متغير حسب

 األطفػػػاؿ لػػػدل القمػػػؽ أعػػػراض النتشػػػار المعياريػػػة كاالنحرافػػػات الحسػػػابية المتكسػػػطات(: 23.4) جػػػدكؿ
 115 .................... .الرعاية دار في الطفؿ تكاجد سبب متغير حسب تاـاألي رعاية دكر في المقيميف

 فػػي لمفػػركؽ(  α 0.05≥) الداللػػة مسػػتكل عنػػد األحػػادم التبػػايف تحميػػؿ اختبػػار نتػػائج(: 24.4) جػػدكؿ
 الشػػػمالية المحافظػػػات فػػػي األيتػػػاـ رعايػػػة دكر فػػػي المقيمػػػيف األطفػػػاؿ لػػػدل القمػػػؽ أعػػػراض انتشػػػار درجػػػة
 116 ......................................................... .الرعاية دار في الطفؿ تكاجد سبب متغير حسب

 لػػدل القمػػؽ أعػػراض انتشػػار فػػي لمفػػركؽ البعديػة الثنائيػػة لممقارنػػات تػػككي اختبػػار نتػػائج(: 25.4) جػدكؿ
 دار فػػي الطفػػؿ تكاجػػد سػػبب حسػػب الشػػمالية المحافظػػات فػػي األيتػػاـ ةرعايػػ دكر فػػي المقيمػػيف األطفػػاؿ
 117 ........................................................................................................... الرعاية
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 أعػراض انتشػار درجػة فػي لمفركؽ(  α 0.05≥) الداللة مستكل عند" ت" اختبار نتائج(: 26.4) جدكؿ
 أمػراض كجكد متغير حسب الشمالية المحافظات في األيتاـ يةرعا دكر في المقيميف األطفاؿ لدل القمؽ

 118 ............................................................................................. الطفؿ لدل جسدية

 األطفػػػاؿ لػػػدل القمػػػؽ أعػػػراض النتشػػػار المعياريػػػة كاالنحرافػػػات الحسػػػابية المتكسػػػطات(: 27.4) جػػػدكؿ
 119 ..................................... .األكاديمي التحصيؿ تغيرم حسب األيتاـ رعاية دكر في المقيميف

 فػػي لمفػػركؽ(  α 0.05≥) الداللػػة مسػػتكل عنػػد األحػػادم التبػػايف تحميػػؿ اختبػػار نتػػائج(: 28.4) جػػدكؿ
 لشػػػماليةا المحافظػػػات فػػػي األيتػػػاـ رعايػػػة دكر فػػػي المقيمػػػيف األطفػػػاؿ لػػػدل القمػػػؽ أعػػػراض انتشػػػار درجػػػة
 119 ............................................................................ األكاديمي التحصيؿ متغير حسب

 لػػدل القمػػؽ أعػػراض انتشػػار فػػي لمفػػركؽ البعديػة الثنائيػػة لممقارنػػات تػػككي اختبػػار نتػػائج(: 29.4) جػدكؿ
 111 ....... األكاديمي التحصيؿ حسب الشمالية المحافظات في األيتاـ رعاية دكر في المقيميف األطفاؿ

 انتشػػػار درجػػػة فػػػي لمفػػػركؽ(  α 0.05≥) الداللػػػة مسػػػتكل عنػػػد" T.test"اختبػػػار نتػػػائج(: 30.4) جػػػدكؿ
 متغيػر حسػب الشػمالية المحافظػات فػي األيتػاـ رعايػة دكر فػي المقيمػيف األطفػاؿ لدل االكتئاب أعراض
 111 .......................................................................................................... .الجنس

 األطفػػاؿ لػػدل االكتئػػاب أعػػراض النتشػار المعياريػػة كاالنحرافػػات الحسػػابية المتكسػػطات(: 31.4) جػدكؿ
 112 ....................................................... العمر متغير حسب األيتاـ رعاية دكر في المقيميف

 فػػػي لمفػػػركؽ( α 0.05≥) الداللػػػة مسػػػتكل عنػػػد األحػػػادم التبػػػايف تحميػػػؿ اختبػػػار نتػػػائج(: 32.4) جػػػدكؿ
 الشػمالية المحافظػات فػي األيتػاـ رعايػة دكر فػي المقيمػيف األطفػاؿ لػدل االكتئػاب أعػراض انتشار درجة
 113 ........................................................................................... .العمر متغير حسب

 االكتئػػاب أعػػراض انتشػػار فػػي لمفػػركؽ البعديػػة الثنائيػػة لممقارنػػات تػػككي اختبػػار نتػػائج(: 33.4) جػػدكؿ
 114 .......... العمر متغير حسب الشمالية المحافظات في األيتاـ رعاية دكر في المقيميف األطفاؿ لدل

 انتشػػار درجػػة فػػي لمفػػركؽ(  α 0.05≥) الداللػػة مسػػتكل عنػػد "T.test" اختبػػار نتػػائج(: 34.4) دكؿجػػ
 متغيػر حسػب الشػمالية المحافظػات فػي األيتػاـ رعايػة دكر فػي المقيمػيف األطفػاؿ لدل االكتئاب أعراض
 115 ......................................................................................... .األصمي السكف مكاف
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 األطفػػاؿ لػػدل االكتئػػاب أعػػراض النتشػار المعياريػػة كاالنحرافػػات الحسػػابية المتكسػػطات(: 35.4) جػدكؿ
 116 ............................................. .السكف منطقة متغير حسب األيتاـ رعاية دكر في المقيميف

 فػػي لمفػػركؽ(  α 0.05≥) الداللػػة مسػػتكل عنػػد األحػػادم التبػػايف تحميػػؿ اختبػػار نتػػائج(: 36.4) جػػدكؿ
 الشػمالية المحافظػات فػي األيتػاـ رعايػة دكر فػي المقيمػيف األطفػاؿ لػدل االكتئػاب أعػراض انتشار درجة
 116 .................................................................................. .السكف منطقة متغير حسب

 األطفػػاؿ لػػدل االكتئػػاب أعػػراض النتشػار المعياريػػة حرافػػاتكاالن الحسػػابية المتكسػػطات(: 37.4) جػدكؿ
 117 ............................................الدراسي الصؼ متغير حسب األيتاـ رعاية دكر في المقيميف

 يفػػ لمفػػركؽ(  α 0.05≥) الداللػػة مسػػتكل عنػػد األحػػادم التبػػايف تحميػػؿ اختبػػار نتػػائج(: 38.4) جػػدكؿ
 الشػمالية المحافظػات فػي األيتػاـ رعايػة دكر فػي المقيمػيف األطفػاؿ لػدل االكتئػاب أعػراض انتشار درجة
 118 ................................................................................ .الدراسي الصؼ متغير حسب

 االكتئػػاب أعػػراض انتشػػار فػػي لمفػػركؽ البعديػػة الثنائيػػة لممقارنػػات تػػككي اختبػػار نتػػائج(: 39.4) جػػدكؿ
 119 ..... .الدراسي الصؼ حسب الشمالية المحافظات في األيتاـ رعاية دكر في المقيميف األطفاؿ لدل

 األطفػػاؿ لػػدل االكتئػػاب أعػػراض النتشػار المعياريػػة كاالنحرافػػات الحسػػابية المتكسػػطات(: 40.4) جػدكؿ
 121 ................... .الرعاية دار دخكلو عند الطفؿ عمر متغير حسب األيتاـ رعاية دكر في يميفالمق

 فػػي لمفػػركؽ(  α 0.05≥)) الداللػػة مسػػتكل عنػػد األحػػادم التبػػايف تحميػػؿ اختبػػار نتػػائج(: 41.4) جػػدكؿ
 الشػمالية المحافظػات فػي األيتػاـ رعايػة دكر فػي المقيمػيف طفػاؿاأل لػدل االكتئػاب أعػراض انتشار درجة
 121 ........................................................ .الرعاية دار دخكلو عند الطفؿ عمر متغير حسب

 األطفػػاؿ لػػدل االكتئػػاب أعػػراض النتشػار المعياريػػة كاالنحرافػػات الحسػػابية المتكسػػطات(: 42.4) جػدكؿ
 122 ..............................الرعاية دكر في اإلقامة مدة متغير حسب األيتاـ رعاية دكر في مقيميفال

 فػػي لمفػػركؽ(  α 0.05≥) الداللػػة مسػػتكل عنػػد األحػػادم التبػػايف تحميػػؿ اختبػػار نتػػائج(: 43.4) جػػدكؿ
 الشػمالية المحافظػات فػي األيتػاـ رعايػة دكر فػي المقيمػيف األطفػاؿ لػدل االكتئػاب أعػراض انتشار درجة
 123 ................................................................. .الرعاية دكر في اإلقامة مدة متغير حسب
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 انتشػػار درجػػة فػػي لمفػػركؽ(  α 0.05≥) الداللػػة مسػػتكل عنػػد "T.test" اختبػػار نتػػائج(: 44.4) جػػدكؿ
 متغيػر حسػب الشػمالية المحافظػات فػي األيتػاـ رعايػة دكر فػي المقيمػيف األطفػاؿ لدل االكتئاب أعراض
 124 ........................................................ .الرعاية دكر في الطفؿ لدل أخكات أك إخكة كجكد

 األطفػػاؿ لػػدل تئػػاباالك أعػػراض النتشػار المعياريػػة كاالنحرافػػات الحسػػابية المتكسػػطات(: 45.4) جػدكؿ
 125 ............................ .الرعاية دكر في اإلخكة عدد متغير حسب األيتاـ رعاية دكر في المقيميف

 فػػػي لمفػػػركؽ( α 0.05≥) الداللػػػة مسػػػتكل عنػػػد األحػػػادم التبػػػايف تحميػػػؿ اختبػػػار نتػػػائج(: 46.4) جػػػدكؿ
 الشػمالية المحافظػات فػي األيتػاـ رعايػة دكر فػي المقيمػيف األطفػاؿ لػدل كتئػاباال أعػراض انتشار درجة
 125 ................................................................. .الرعاية دكر في اإلخكة عدد متغير حسب

 راضأع انتشار درجة في لمفركؽ(   α 0.05≥) الداللة مستكل عند" ت" اختبار نتائج(: 47.4) جدكؿ
 كجػػكد متغيػػر حسػػب الشػػمالية المحافظػػات فػػي األيتػػاـ رعايػػة دكر فػػي المقيمػػيف األطفػػاؿ لػػدل االكتئػػاب

 126 ......................................................... .الرعاية دكر غير في الطفؿ لدل أخكات أك إخكة

 األطفػػاؿ لػػدل االكتئػػاب أعػػراض نتشػارال المعياريػػة كاالنحرافػػات الحسػػابية المتكسػػطات(: 48.4) جػدكؿ
 127 ....................... الرعاية دكر غير في اإلخكة عدد متغير حسب األيتاـ رعاية دكر في المقيميف

 فػػي لمفػػركؽ(  α 0.05≥) الداللػػة مسػػتكل عنػػد األحػػادم التبػػايف تحميػػؿ اختبػػار نتػػائج(: 49.4) جػػدكؿ
 الشػمالية المحافظػات فػي األيتػاـ رعايػة دكر فػي المقيمػيف األطفػاؿ لػدل االكتئػاب أعػراض انتشار درجة
 128 ........................................................... .الرعاية دكر غير في اإلخكة عدد متغير حسب

 األطفػػاؿ لػػدل االكتئػػاب أعػػراض ارالنتشػ المعياريػػة كاالنحرافػػات الحسػػابية المتكسػػطات(: 50.4) جػدكؿ
 129 ............ .األصمية لمعائمة االجتماعي الدعـ مستكل متغير حسب األيتاـ رعاية دكر في المقيميف

 فػػي ؽلمفػػرك (  α 0.05≥) الداللػػة مسػػتكل عنػػد األحػػادم التبػػايف تحميػػؿ اختبػػار نتػػائج(: 51.4) جػػدكؿ
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