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  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. 
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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 


