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  إهــــــداء
  
  

ناس     اعز     وأيب    أيم    إىل    .    معرهام   يف   هللا     أمد   ،       لا
ية      زوجيت    إىل    .       لالغا
   .  جىن      با يت    إىل
   .      وأخوايت      إخويت         حأ ايئ    إىل
ناء      إخويت    إىل      . ط    الر      مصىل      رواد   و       بأ
    ".   غزة     حرب       شهداء    "     العىل   ا    بلغو        أروا م ب      ا  ن    إىل
هم       و دوا      احلرب     بعد      ا  ن        األطفال    إىل    .      وأ اهتم      أ هئم    من       حمرومني        نفسأ

  
  
  

  إليكم مجيعا أهدي مثرة جهدي  ،،،،
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  شكر وعرفان
 

 رب العالمين والصالة والسالم على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه      الحمد هللا

 أوزعين أن اشكر نعمتك اليت أنعمت على وعلى والدي وان اعمل صاحلا رب" قال تعالىأجمعين 
  )19: سورة النمل                                                                             (.   "ترضاه

  

  ......باجلميلاعرتافا 

  شـعت  نلييكمـا : أتقدم بالشكر الجزيل إلى سعادة رئيس الجامعة اإلسالمية الدكتور          
على ما بذله من جهد ، في سبيل تهيئته البيئة العلمية لطالب الجامعـة ، وتـذليل  كـل                    

  .الصعوبات التي تواجههم أثناء فترة  الدراسة والبحث

الى صاحب القلب الكبير، والنفس الطويل، والعلم الوفير ، الذي غمرنـي بعطفـه ،               
المـشرف علـى هـذه       . ير قوتة سم: ورعاني بحسن توجيهه وإرشاده ، سعادة الدكتور      

 وعظيم االمتنان والدعاء للعلي القدير أن يجزيكم كل خير رالرسالة ، أتقدم لكم بوافر الشك    
  .وأن يجعل ما قدمتموه لي في موازين حسناتكم انه على ذلك لقدير

كامل خالد الشامى :   فى غزة األستاذ الدكتور SOSإلى مدير عمليات قرى األطفال 
لمتواصلة فى خدمة البحث العلمي والمحرومين واأليتام ، وأيضا الشكر على جهوده ا

 على ما قدمه من وائل أبو مصطفى:   األستاذ  SOSموصول إلى مدير قرية األطفال 
  .تسهيالت لتطبيق الدراسة وتسهيل إجراءاتها
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 الذي كان له الدور األساسي في اإلشراف على كتابة الرسـالة            "أبو يوسف "إلى آخى 
  .عتها وطبا

إلى كل الذين ساعدوني فى كتابة وتحليل الدراسة، وخدمتي فى كافة فروع الرسـالة              
  . النظرية والتطبيقية أتقدم لكم بكامل الشكر والعرفاناومجاالته

  
 العلى القدير ان جيعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأخر دعوانا ان احلمد رب العاملني وفى اخلتام اسأل ا .  

                                                                                                                                                     
  
  

                                                 
  

                                                                                                               الطالب                                                             
  ياسر يوسف حممود إمساعيل 
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  ملخص الدراسة 
  

 "المشكالت السلوكية لدى األطفال المحرومين من بيئـتهم األسـرية           : "  عنوان الرسالة        
التعرف علي أهم المشكالت السلوكية وأكثرها شيوعاً لدى أطفال مؤسـسات  وهدفت الدراسة إلى  

 التعرف علي مـدى اخـتالف تلـك         ل المحرومين من الرعاية األسرية ، وأيضا      اإليواء واألطفا 
المشكالت لدي المحرومين باختالف متغير فترة الفقدان، ونوعه، وعمر الطفل أثنـاء الفقـدان،              

الوصفي م الباحث المنهج    استخد ، وقد    نوع الرعاية المؤسسات ، والمستوي الدراسي     والجنس، و 
 طفل وطفلة من مؤسسات اإليواء فـي قطـاع غـزة            )133(بلغت عينة الدراسة     ، و    التحليلي

مقيـاس  :  كما استخدم الباحث مجموعة مـن األدوات وهـي           . سنة   16-10وأعمارهم ما بين    
من إعداد الدكتور   : اختيار العصاب    و   كتور عبد العزيز ثابت     ترجمة الد : التحديات والصعوبات 

اهـم  مـن   و .                      إعداد ماريا كوفـاكس    CDIمقياس االكتئاب لدي األطفال      و "أحمد عبد الخالق    " 
االنحـراف  المتوسط الحـسابي و    والنسب المئوية و     تالتكرارااألساليب التي استخدمها الباحث     

" ت"اختبـار  ز  )  (Pearson Correlationط بيرسون معامل ارتباالمعياري والوزن النسبي و 
 One )تحليل التباين أحادي االتجـاه   و )  Independent Sample t-test(لعينتين مستقلتين 

Way ANOVA) . وخرجت الدراسة بنتائج أهمها :  

توصلت الدراسة إلى أن أكثر المشكالت التي يعانى منها المحرومين من بيئته األسـرية               -1
" بالدرجـة األولـى     "  سلوك السيئ ،العصاب ،االكتئاب ،األعـراض العاطفيـة       ال"هى  

 .بالدرجة الثانية" ومشكالت األصدقاء ،زيادة الحركة

 لـصالح  وجد هناك فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في زيـادة الحركـة             -2
  .من وجهة نظر األمهات البديالت ومختصين رعاية الطفلاإلناث 

ق ذات داللة إحصائية بين الجنسين من وجهة نظر الطفل فـي االكتئـاب              أن هناك فرو   -3
 .لصالح الذكوروالعصاب  

لصالح مؤسسات  الفصل    نوع  الرعاية    أن هنالك فروق ذات داللة إحصائية وفقا لمتغير          -4
بين الجنسين ، حيث أظهرت النتائج ان األسرة البديلة  اقل في  المـشكالت الـسلوكية                 

 .سلوكية والعاطفية وخاصة  األعراض ال
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وأيضا أظهرت النتائج أن األطفال ضعيفي التحصيل لديهم مشكالت مع أقرانهم حـسب              -5
رأي األم والطفل على حد السواء ، واكتئاب ومـشكالت عامـة أكثـر مـن مرتفعـي                   

 .التحصيل

وأيضا أظهرت النتائج أن األطفال الذين حرموا من اآلباء بالطالق لديهم مشكالت كثيرة              -6
انهم حسبا رأى األم والطفل على حد سواء ، بينما حقق األطفال فاقـدي أبـائهم                مع أقر 

 .بالموت درجة اقل في المشكالت السلوكية وخاصة مع أقرانهم
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Abstract  
  

Behavioral Problems of Children Deprived of Their Family Atmosphere  
Objectives  
1- Recognizing the most important and the most common behavioral problems of 
children who are living at shelter institutes and deprived of family care. 
2-  Recognizing the different levels of these problems of the deprived considering the 
variable of the period of loss, its type, child age during loss period, gender, institute type 
of care and academic acquaintance. 

 
Methodology 
The scholar uses the analytic descriptive methodology.  

 
Sample 
The sample of the study is 133 children (male and female). They are from shelter 
institutes in Gaza Strip. Their ages are 10-16 years.  

 
Study Tools   
1- Challenges and Difficulties Measurement: Translated by: Dr. Abdul Aziz Thabet 
2- Neurosis Test: Prepared by: Dr. Ahmad Abdul Khaleq  

3- Depression Measurement of Children – CDI: Prepared by: Maria Kofax  

 
Statistical Methods 

o Frequencies and Percentages.  

o Mean, Standard Deviation and Relative Weight  
o Modulus of Pearson Correlation  

o Independent Sample t-test  
o ( One Way ANOVA)  

Study Results  
1- The study concluded the problems that the deprived of their family atmosphere 

suffer from are: bad behavior, neurosis, depression, mainly emotional symptoms 
ones, friends problems and movement increase in the second degree.  

2-  There are differences of statistical significance between males and females 
regarding movement increase. This is for females rather than males from the 
point of view of the alternative mothers and child care specialists. 

3-  There are differences of statistical significance between both genders from the 
point of view of child concerning depression and neurosis for males.  



  
 

 ط 

4- There are differences of statistical significance according to the variable  of care 
type for the institutes that separate between both  genders. Results show that 
alternative family has less behavioral problems, especially behavioral and 
emotional symptoms.  

5- Results show that, according to mother and child points of view without 
distinction, children with low academic acquaintance have more problems, 
depression and general problems than their counterparts who have higher 
academic acquaintance.   

6- Results show that children who are deprived of their parents who have been 
divorced have more problems with their counterparts, according to mother and 
child point of view without distinction  Children whose parents are dead 
get less degree in behavioral problems, especially with their counterparts.  

7- Some behavioral problem that deprived children at shelter institutes suffer from 
can be treated from Islamic point of view according to the scholar. 
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 محتويات الدراسة

  ج  اإلهداء

  د  شكر وتقدير

  و  )بالعربية(ملخص الدراسة 

  ح  )االنجليزية(ملخص الدراسة 

  ي  قائمة المحتويات

  م  قائمة الجداول

  س  قائمة الرسوم

  ع  قائمة المالحق

  

  )خلفية الدراسة(الفصل األول 
o 2  المقدمة  

o 5 مشكلة الدراسة  

o 5  أسئلة الدراسة  

o 6  فروض الدراسة  

o 6  أهداف الدراسة  

o 6  أهمية الدراسة  

o 7  مصطلحات الدراسة  

o  10  حدود الدراسة  

  

  )اإلطار النظري(الفصل الثاني 
  .المشكالت السلوكية: المبحث األول 

o  12  تعريف المشكلة السلوكية  

o 14  أبعاد السلوك المشكل  

o  15  خصائص األطفال ذوي المشكالت  السلوكية  

o 15  لوك الشاذ معايير السلوك السوي والس  

o  18  نسبة انتشار المشكالت السلوكية  
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o  20  أهم التصنيفات التي انتشرت في مجال المشكالت السلوكية  

  20  :النشاط الزائد: أوال

  21  السلوك السيئ : ثانيا

  26  المشكالت العاطفية: ثالثا

  27  المشكالت مع األصدقاء: رابعا 

  28  العصاب: خامسا 

  29  االكتئاب : سادسا

o  ً29  خصائص المضطربين سلوكيا  

o  34  أساليب الكشف عن المشكالت السلوكية  

o 37   للمشكالت السلوكية ةأبرز االتجاهات النظرية المفسر  

  الحرمان:المبحث الثاني

o  45  مفهوم الحرمــان  

o 46  أنواع الحرمان  

o  48  الفرق بين المحروم من األسرة واليتم  

o  48 الكريم والسنة والقانون الدوليالمحرومين واأليتام في القران  

o 50  رعاية األيتام في اإلسالم  

o 51  رعاية األسرية للطفل  

o 52  حاجات المحرومين من البيئة األسرية  

o 53  اآلثار المترتبة على الحرمان  

o  66  العوامل المؤثرة في نتائج الحرمان  

o  69  العوامل التي تعوق تمتع األطفال بالرعاية في أحضان والديهما  

  مؤسسات رعاية األيتام في قطاع غزة: المبحث الثالث

o 71  مؤسسات االيواء  

  

  الدراسات السابقة: الفصل الثالث 
o 74 الدراسات العربية  

o 84 الدراسات األجنبية  

o  91  تعليق على الدراسات  
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  إجراءات الدراسة: الفصل الرابع 
o 95 منهج الدراسة  

o 96 عينة الدراسة  

o 101  أبعاد الدراسة  

o 102 أدوات الدراسة  

  CDQ  102مقياس القوة والصعوبات   •

  CDI 104مقياس  االكتئاب  •

  104  مقياس العصاب لألطفال  •

o   105  األساليب اإلحصائية  

  

  )نتائج الدراسة وتفسيرها (الفصل الخامس 
o  107  نتائج التساؤل األول ومناقشتها  

o  115  نتائج التساؤل الثاني ومناقشتها  

o  118  األول ومناقشتها نتائج الفرض  

o  121  نتائج الفرض الثاني ومناقشتها  

o  124  نتائج الفرض الثالث ومناقشتها  

o  128  نتائج الفرض الرابع ومناقشتها  

o  132  نتائج الفرض الخامس ومناقشتها  

o  135  نتائج الفرض السادس ومناقشتها  

  
  138  توصيات الدراسة 

  144  مقترحات الدراسة

  146  المراجع العربية

  155  المراجع األجنبية

  157  الملحقات
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 قائمة الجداول

رقم 
  الجدول

رقم   عنوان الجدول
  الصفحة

دراسة مسحية للمشكالت السلوكية في قطاع غزة أجرها برنامج غـزة للـصحة             1
  .النفسية

18  

  96 . األطفال في العينة  بياناتمدلي يوضح   2
  97  .الجنسا لمتغير يوضح توزيع مفردات عينة الدراسة وفق  3
  97   .لمستوى الدراسييوضح توزيع مفردات العينة وفقا   4
مؤسـسة  فـي   األطفال  وجود   ل الزمنيةفترة  لليوضح توزيع مفردات العينة وفقا        5

  .الرعاية
98  

  99  . األطفال في مؤسسة الرعايةألسباب إيواءيوضح توزيع مفردات العينة وفقا   6
  100  .مؤسسة الرعاية مأثناء دخوله األطفال لعمرة وفقا يوضح توزيع مفردات العين  7
مؤسـسة  فـي  األطفال  عايـة رنظام  لطبيعة  يوضح توزيع مفردات العينة وفقا   8

  .الرعاية
101  

                               مقياس الـصعوبات والتحـديات                   في أبعاد                        نسبة معاناة األطفال  جدول  يوضح        9
  .                                          لألطفال حسب وجهة نظر األم البديل والطفل نفسه

107  

  108   من األكثر انتشارا الى األقل انتشارا حسب نتائج األمترتيب للسلوكيات  10
  108   من األكثر انتشارا الى األقل انتشارا حسب نتائج الطفلترتيب للسلوكيات  11
 لمقيـاس   المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النـسبي      جدول يبين     12

 .االكتئاب وكذلك العصاب لدى األطفال

115  

لكشف الفروق بين الذكور واإلناث في المـشكالت     )ت(اختبار  نتائج  جدول يبين     13
  .السلوكية النفسية لدى األطفال المحرومين

118  

لكشف الفروق بين أنواع الرعاية المؤسسية المقدمة   )ت(اختبار  نتائج  جدول يبين     14
  .ومينلألطفال بالنسبة للمشكالت السلوكية النفسية لدى األطفال المحر

121  

 بين المستويات الدراسـية لألطفـال       تحليل التباين األحادي  يوضح نتائج   جدول    15
  .بالنسبة لالضطرابات السلوكية النفسية لدى األطفال المحرومين

124  

 للمقارنات البعدية للمستويات الدراسية لألطفال      LSDاختبار  جدول يوضح نتائج      16
  .في المشكالت النفسية والسلوكية

126  
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 بين أسباب اإليواء المختلفة لألطفـال       تحليل التباين األحادي  يوضح نتائج   جدول    17
  .بالنسبة لالضطرابات السلوكية النفسية لدى األطفال المحرومين

128  

 للمقارنات البعدية ألسباب اإليواء لألطفال في       LSDاختبار  جدول يوضح نتائج      18
  .بعد المشاكل مع األصحاب

130  

 بين فترة الفقدان لألطفـال بالنـسبة        تحليل التباين األحادي  ضح نتائج    يو جدول    19
  .لالضطرابات السلوكية النفسية لدى األطفال المحرومين

132  

 بين الفئات العمرية لألطفـال أثنـاء        تحليل التباين األحادي  يوضح نتائج   جدول    20
  .مينالفقدان بالنسبة لالضطرابات السلوكية النفسية لدى األطفال المحرو

135  
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  فهرست األشكال
 

رقم 
  الشكل

  رقم الصفحة  عنوان الشكل

 فـي   لمعطي بيانـات األطفـال    شكل يوضح توزيع مفردات عينة الدراسة وفقا          1
  . العينة

96  

  97  . ألفراد العينةنوع الجنسشكل يوضح توزيع مفردات عينة الدراسة وفق   2
 ألفـراد   المـستوى الدراسـي   ينة الدراسة وفق    شكل يوضح توزيع مفردات ع      3

  .العينة
98  

األطفـال  وجود   ل الزمنيةفترة  الشكل يوضح توزيع مفردات عينة الدراسة وفق          4
  .مؤسسة الرعايةفي 

99  

 فـي   ألسباب إيـواء األطفـال    شكل يوضح توزيع مفردات عينة الدراسة وفقا          5
  .مؤسسة الرعاية

99  

 مأثناء دخوله لفئات عمر األطفال الدراسة وفقا    شكل يوضح توزيع مفردات عينة      6
  .مؤسسة الرعاية

100  

في   األطفال عايةرنظام  لطبيعة  شكل يوضح توزيع مفردات عينة الدراسة وفقا          7
  .مؤسسة الرعاية

101  

 حـسب األم البـديل     نسبة معاناة األطفال من المشكالت السلوكية     شكل يوضح     8
  .وكذلك الطفل

108  

  108  .  حسب رأي األميب المشكالت السلوكيةترتشكل يوضح   9
  108  . حسب رأي الطفلترتيب المشكالت السلوكيةشكل يوضح   10
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  مالحق الدراسة
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  :مقدمـــة الدراســــة 
تعد األسرة هي رحم المجتمع ، الذي يجد فيه األبناء المناخ الفطري المالئم الذي يترعرعون 
فيه في جميع مراحل طفولتهم وصوالً إلى البلوغ  ، وفى ظل تنشئة متوازنة خالية ، بإذن اهللا 

 فاألسرة نافذة كبيرة ، يطل منها الطفل فيتعلم من االضطرابات النفسية والمشكالت السلوكية،
معظم ضوابط وقيود ومحرمات المجتمع على سلوكه، و التي تؤهله للتعامل مع اآلخرين خارج 
نطاق أسرته التي تخضع لعملية التحفيز ، واالستجابة ، واالستبدال ، واالمتصاص النفسي ، 

عند الطفل حاجات عاطفية ، واجتماعية، واالجتماعي ، والثقافي ، و التي بواسطتها تتولد 
  . وثقافية، و يكون من خاللها األبعاد األساسية لبناء شخصيته 

ولألبوين أهمية كبيرة في تلبية مطالب أساسية وجوهرية في تنشئة الطفل تنشئة أسرية ، 
 ونخص بالذكر األب لما له من دور كبير في أن يكون قدوة يحتذي بها األبناء ، وصورته في

   )          2002:2أبو شمالة ،          (   .                         نظرهم عظيمة ال توازيها عظمة 

والتي يقـصد  " ليس هناك مكان مثل المنزل: " John Bolin وانطالقا من مقولة جون بولين 
البـاحثين أن   فيها اإلشارة لدور األسرة في تربية الطفل وتنشئتهم وتطبيعهم ، فلقد وجد كثير من               

 يؤدي إلى ازدياد معدل المـشكالت الـسلوكية وانخفـاض مـستوي حـل               الحرمان من األسرة  
المشكالت عند األطفال ، وان أطفال المالجئ يشعرون بعدم األمن واألمان والخـوف والتـوتر               

       )    119:1980الكردي(    . الذين يعيشون في كنف أبويهم والتوقع وأنهم اقل تكيفا من نظرائهم 

وتعد األسرة المكونة من األب واألم أقدم مؤسسة اجتماعية للتربية عرفها اإلنسان، وال تزال 
تقوم بدورها في تعليم وتهذيب النشء، وتزويدهم بخبرات الحياة ، ومهاراتها المحدودة ومعارفها 

  )         162:2004ف ، أبو د.                                                             (البسيطة 

وبما أن الطفل األقل قدرة على مجابهة تلك الظروف ، وهو الذي يحتاج إلى رعاية متعددة 
ويعتمد على غيره وخاصة أسرته وولديه في تلبية احتياجاته المادية والنفسية والتربوية،  فكيف 

ة من أب وأم إذا تعرض الطفل إلى ضغوط كبيرة في حال غياب البيئة األسرية الطبيعي
  .والحرمان منهم ، بل و إيداعهم في مؤسسات رعاية بعيداً عن حضن العائلة 

وان فقدان احد أفراد األسرة وخاصة الوالدين يجعل الطفل يشعر بعدم األمان وعدم الكفاية 
وعدم الثقة مما يجعله يبالغ في تقدير المواقف التي يمر بها على إنها تمثل ضغوط ويشعر بعدم 

في توقع الخطر والشر ) أي الطفل (ة على مواجهة الضغوط مما يجعله أكثر قلقا ويبدأ القدر
  .سواء لنفسه أو ألسرته ، ويمتد هذا القلق وتوقع الشر في الحاضر والمستقبل 

  )2002:3الشريف ، (                                                              
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الرعاية األسرية ، نتيجة لفقدان الوالدين ، قد يترتب عليه ومن المعروف أن الحرمان من 
 إلى أن هؤالء األطفال ومن واقع الباحثكما يشير . وجود مشكالت نفسية ، سلوكية ، اجتماعية 

معايشتي معهم في عملي ، أنهم غالبا ما يصابوا بعدد من األمراض النفسية ، والتوترات 
اإلحساس بعدم األمان ، كما يصابون بحاالت فقدان الثقة العصبية ، نتيجة للقلق ، والغضب ، و

بالنفس بسبب الخبرات السابقة  وسوء المعاملة ، كما إنهم يفتقدون إلى األمان  والتقدير 
  . االجتماعي واالنتماء 

 مما يدفع تلك الشريحة إلى اللجوء للعدوان للتغلب على بيئتهم ، وإرغامها على تحقيق 
.  صفة العناد والتي تسبب إزعاجا مستمرا للعاملين في الدور اإليوائية مطالبهم ، كما يكسب

وهذا بالطبع ناتج من عوامل اجتماعية مختلفة ، كالقسوة في المعاملة ، أو الضرب والتجريح ، 
  )       2006 :2الفقيهي،        (     .                         و اهانة الطفل ، والنقد أمام اآلخرين 

 يمكن أن نؤكد أن المشكالت السلوكية لألطفال إنما هي مشكالت ترجع في المقام األول كما
إلى ظروف غير مواتية وغير مناسبة أيضا يعيشها األطفال، تعصف بصحتهم النفسية وتؤثر 

  )13:1999مختار ،                       (      .                             على سلوكياتهم 

 أن الطفل المحروم من الرعاية األسرية يفتقد الشعور بالحب          دراسة سابقة أكدت الباحثة       وفي  
الذي حرم منه وأن الصورة التي قام برسمها تملئه مشاعر الحزن واالكتئاب وشعور بالعـدوان                

  )1983 القمـاح ،  (                                                       .وانخفاض تقدير الذات  
يشتكي العاملون في تلك الدور من أن هناك إشكالية تتعرض لهـا األسـرة البديلـة مـع مـن         و

تحتضنهم من األيتام ، كان سببا رئيسيا  في انهيار عملية االحتضان لدى كثير من األسر ، فـي                   
واستئصالها باألسلوب الـصحيح ،     . الوقت الذي لم يوجد فيه من يتابعها ، ويعمل على عالجها            

إما التخلي عـن المحتـضن ، أو تـدهور حالتـه النفـسية              . ستشري ، فكانت النتيجة     قبل أن ت  
والسلوكية ، أو  فشله في دراسته أو إهمال األسرة له ، مما يدفعه إلى االنحراف  ، وفـى هـذه                
الحالة فان المحروم يصطدم بالواقع ، الذي لم يتعرف عليه بالقدر الكافي ، وهـو فـي مرحلـة                   

ا ، إلى ما يرشده  ويأخذ بيده ، وفى الواقع فان شعور الطفل المحـروم بـان               أحوج ما يكون فيه   
األسرة غير موجودة ، وحرمانه من والديه، يخلق لديه شعور بعدم االكتراث والتقـدير ألحـد ،                 

الناتجة عن شعوره بالضياع االجتماعي والنفسي      ، مما يؤدي إلى العديد من اإلضرابات السلوكية      
وقد يلجأ بعضهم   ، في محاولة إلثبات وجوده     ، اصطدامه بالبنية االجتماعية    ويترتب علي ذلك    ، 

لالنتقام مـن الـذات     . أو تعاطي الممنوعات أو االنحرافات األخالقية       ، كالسرقة  ، إلى الجريمة   
والوقوف بجانبهم  ، عندما ال يجدون من أفراده التكافل االجتماعي السليم         ، ومن المجتمع   ، أحياناً  
  .ومادياً معنوياً 
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إن طبيعة الحياة داخل المؤسسات الرعاية االجتماعية معناه حرمانهم من بيئة األسرة 
إذ تتصف هذه البيئة بوصفها جافة بعيداً عن األسرة الطبيعية والجو ، الطبيعية ومعطياتها 

 تجربة االندماج في اخاصة أنهم لم يخوضو، الذي تسوده األلفة والمحبة  ، فاألسري المألو
كما أن طبيعة الجماعة ، ال يجوز لهم تجاوزها ، لمجتمع ، إذ أنهم يعيشون في حدود مكانية ا

مما يجعل الطفل يشعر ، تتسم بالتقدير وااللتزام بالنظام الذي تفرضه الطبيعة الوظيفية للمؤسسات
، ار النفسي واألمن واالستقر، الحب والحنان والتقدير : مفتقداً لمتطلبات النمو ، بالوحدة والعزلة 

وغيرها من ، واكتساب الخبرات الجديدة ، واالستقالل الفردي والخصوصية ، واالنتماء والحرية 
واستقرارهم ، ما ينعكس سلبا علي توافق المحرومين، االحتياجات المكونة للشخصية السوية 

ومجتمعهم فإذا لم يتعهدوا بتربية متكاملة الجوانب فإنهم سينتقمون من واقعهم ، االجتماعي 
معربين بذلك عن ، أدناها العزلة وعدم التفاعل وأعالها الجريمة بأنماطها المختلفة ، بصور شتى

   )    4 : 455، الفقيهي           (       .                          شعورهم نحو أنفسهم وبيئتهم 

  

الحكيم و الرسول الكريم  منا في االهتمام باألطفال وخاصة األيتام منهم لتوجيه الذكر ةورغب
حتى ان النبي صلى ) 6آية :سورة الضحى " ( الم يجدك يتيما فأوي" لنا بذلك حيث قال تعالي 

اهللا عليه وسلم ولد يتيما وتربى يتيما فأواه اهللا عز وجل حتى ترعرع وكبر وكان خير البشرية 
 وصوال بهم لحياه  نقوم على أولئك المحرومين برعايتهم والكشف عن همومهمأنفحري بنا 

أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وأشار ) " صلي اهللا عليه وسلم ( وقول الرسول .  طيبة كريمة 
  )8ص، البخاري (                                                 "          بالسبابة والوسطي

  

ل ،والتعذيب ،والسجن وللخصوصية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني وذلك نتيجة للقت
وللفقر الشديد الذي أدي إلي التفكك  ،  من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي لآلباء لفترة طويلة

 في ميدان األطفال المحرومين الباحثاألسري، وازدياد حاالت الحرمان األسري ،ونتيجة لعمل 
ورغبتاً منا في . تهمومالحظة أولئك األطفال وسلوكيا، من أسرهم سواء بالموت أو االنفصال 

 في معرفة اإلضرابات والمشكالت السلوكية بشكل علمي يساعدنا في SOS قرية األطفال 
الوقاية منها ومعالجتها،  وبعد قراءة موسوعة وكبيرة وواسعة للدراسات والموضوعات التي 

  .أجريت حول هذا الموضوع  وتحدثت عنه 
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اسة ذلك الموضوع ، وبعد بحث واسع تبين  في درالباحثزاد من أهمية الموضوع وتحفيز 
للباحث أن كمية الدراسات التي تتحدث عن هذا الموضوع قليلة جداً مقارنة بالمشكالت التي 
تظهر علي تلك الفئة وخاصة في قطاع غزة، حيث ال توجد دراسة على حد عالم الباحث تدرس 

ساتها في قطاع غزة على األقل ، المشكالت السلوكية الظاهرة لتلك الفئة في دور األيتام ومؤس
فضالً عن اختالف النوعية في الدراسة حيث أن أغلب الدراسات تدرس عنصر في جانب 
شخصين المحروم ومقارنته بعامل أخر أو دراسة لموظفين قائمين على تربية األطفال، األمر 

  .الذي حفز الباحث لدراسة تلك الفئة في مؤسساتها والتعرف على سلوكياتهم

  

  :ـشكلـة الدراسـة م

  :السؤال الرئيسي
 ما المشكالت السلوكية األكثر انتشارا لدى األطفال المحرومين من بيئتهم األسرية  

  والمودعين في مؤسسات اإليواء في قطاع غزة؟ 
  :ألسئلة الفرعية ا

  الطفل واألم؟ حسب مقياس التحديات والصعوبات عند السلوكيةما مدى انتشار المشاكل  -1
 ى درجة االكتئاب ودرجة العصاب لدى األطفال المحرومين؟ما مستو -2

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوي المشكالت السلوكية لدى المحرومين  -3
 ؟من البيئة األسرية يعزى إلى فترة الحرمان 

  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوي المشكالت السلوكية لدى المحرومين  -4
 ؟) عدم قدرة على ظروف الحياة – طالق–وفاة.( رمان الحسببيعزى إلى 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوي المشكالت السلوكية لدى المحرومين  -5
 يعزى إلى الجنس ؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوي المشكالت السلوكية  لدى المحرومين   -6
  ؟سريةمن البيئة األ يعزى إلى عمر الطفل أثناء الحرمان

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوي المشكالت السلوكية لدى المحرومين  -7
 يعزى إلى نوع الرعاية المؤسسية ؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوي المشكالت السلوكية لدى المحرومين  -8
  ؟ من البيئة األسرية يعزى إلى المستوى ألتحصيلي للطفل المحروم 

  



  
 

6 

  :ة فروض الدراس
في مستوي المشكالت ) α 0,05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة  -1

  .السلوكية  لدى المحرومين تعزى إلى فترة الحرمان
في مستوي المشكالت ) α 0,05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة  -2

  .السلوكية  لدى المحرومين تعزى إلى نوع الحرمان
في مستوي المشكالت )  α 0,05( ات داللة إحصائية عند مستوي الداللةتوجد فروق ذ -3

  .السلوكية  لدى المحرومين يعزى لعامل الجنس
في مستوي المشكالت ) α 0,05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة  -4

  .السلوكية  لدى المحرومين تعزى إلى عمر الطفل أثناء الحرمان
في مستوي المشكالت ) α 0,05(  إحصائية عند مستوي الداللة توجد فروق ذات داللة -5

  .السلوكية لدى المحرومين تعزى نوع الرعاية المؤسسية التي تلقاها الطفل
في مستوي المشكالت ) α 0,05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة  -6

  .السلوكية  لدى المحرومين تعزى إلى المستوي التحصيلي
  :دراسة أهداف ال

التعرف علي أهم المشكالت السلوكية وأكثرها شيوعاً لدى أطفال مؤسسات اإليواء  -1
  .واألطفال المحرومين من الرعاية األسرية

التعرف علي مدى اختالف تلك المشكالت لدي المحرومين باختالف متغير فترة الفقدان  -2
  .والمستوي الدراسيونوعه وعمر الطفل أثناء الفقدان والجنس ونوع الرعاية المؤسسات 

  :أهمية الدراسة 
 األطفال الفلسطينيين الذين األوضاع الصعبة التي عاشهاتستمد تلك الدراسة أهميتها من 

  .     عانوا ويالت الحرمان األسري سواء على صعيد حرمان جزئي أو حرمان كلي 

 تعرضت لنوع فلم تسلم عائلة إال. ومن سلسلة النكبات الطويلة على مدى سنوات االحتالل 
ولم تقتصر الخسائر على األطفال في األمور المادية فقط بل تعدت ذلك ووصلت . من الحرمان 

  .       إلى أنماط سلوك نجمت عن الظروف التي عقبت الحرمان 

واكتسبت الدراسة أهميتها من الفئة التي تدرسها والتي فقدت الرعاية األسرية ،ومن ثم فهي 
وعلى مشكالتها ، وما يمكن أن يؤدى إلى عدم توافق أفراد هذه الفئة مع بحاجة للوقوف عليها، 

دواتهم ومجتمعهم ، فهم جزء من المجتمع الذي يعيشون فيه وان كانت هناك حدود مكانية 
واجتماعية ، قد تعيقهم عن مد جسور وبناء عالقات متينة مع بقية أفرادها ، وربما ترجع أسبابها 
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.  اتها االجتماعية  بسبب الحرمان العاطفي،أو بسبب مشكالت سلوكية لقصور في إكسابهم لمهار
تمت بعيدا عن عيون الباحثين واألخصائيين ،وهو ما يمكن تالفيه في حال الوقوف على تلك 

وما قد تؤدي . المشكالت، ومن ثم إعداد برامج تربوية سلوكية يمكن من خاللها الحد من تأثيرها
 لم -كما انه على المستوي المحلى، وعلى حد علم الباحثين انحراف ،  شكلها النهائي من إليه في

تلق هذه الفئة  االهتمام من قبل الباحثين بقدر حجم المشكلة التي يعانون منها من جراء فقدانهم 
للحياة األسرية ، وما تمثله من حياة تمنح االستقرار النفسي واالجتماعي لذلك فان لهذه الدراسة 

  ....... هي أهمية

  .الوقوف على المشكالت األكثر شيوعا لدى األطفال المحرومين من الرعاية األسرية -1
القيام بواجب اإلسهام في تطبيق منهج البحث العلمي على فئة األطفال المحرومين من  -2

 المحلية في تالرعاية األسرية والذين على حد علم الباحث ، ومن خالل رجوعه للدراسا
تمام الكامل من الباحثين ومن هنا تكتسب هذه الدراسة حداثتها قطاع غزة لم يجدوا االه

وأهميتها النظرية ، بوصفها تضيف إلى  األطر النظرية ونفتح الباب أمام الباحثين لمزيد 
 .من الدراسات في ظل قلة الدراسات العلمية في هذا المجال 

اد برامج إرشادية التعرف على المشكالت السلوكية لدى األطفال المحرومين ومن ثم إعد -3
  .تقوم على معالجة تلك المشكالت 

يمكن أن تؤدي هذه الدراسة نتائج وتوصيات  تمكن المختصين والقائمين على رعاية  -4
 مما سيعود بالفائدة عليهم وعلى ةاألطفال في المؤسسات من تحسين الخدمة التربوي

 .مجتمعهم

  

  :مصطلحات الدراسة 
  .المشكالت السلوكية : أوال 
ضطرابات وظيفية في الشخصية ، نفسية المنشأ تبدو في صورة أعراض نفسية اهي 

 ممارسة حياته لى عؤثروجسمية مختلفة ويؤثر في السلوك الشخصي فيعوق توافقه النفسي وي
  ) 206:2003هناء ،   (        .                            السوية في المجتمع الذي يعيش فيه 

األخطاء السلوكية الصادرة عن األفراد  في أقوالهم وأفعالهم في ب) : ابو دف (اويعرفه
  )33:2006أبو دف ،         (    .                  المجاالت العقائدية واألخالقية واالجتماعية
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سلوك يصدر من الطفل ويكون هذا السلوك غير مرغوب وتكون بأنها ) : محمد ( ويعرفها 
حيطين به ، ويتصف هذا السلوك بالتكرار و تتحدد المشكالت نتائجه غير مرضية لآلخرين الم

  .السلوكية في التبول الالإرادي ، العدوان ، التمرد ، الكذب ، مشكالت الطعام 

  )405:2003محمد ،       (         

 هي جملة من السلوكيات الالتوافقية التي يسعى المقياس المستخدم في الدراسة للكشف عن 
اضطرابات السلوك ، االكتئاب ، اضطراب التفكير ، : ل عينة الدراسة وتشمل شدتها لدي أطفا

االنسحاب االنفعالي ، النشاط الزائد ، القلق ، اضطرابات التواصل والكالم ، الالزمات العصبية 
، والتي يتحدد مدي ظهورها وفقا لتقديرات المالحظين التي تسجل على مقياس االضطرابات 

  )9: 2006وافي ،(  .             دم في هذه الدراسةلصم والمكفوفين المستخالسلوكية لألطفال ا

  :التعريف اإلجرائي للمشكالت السلوكية

يصدر من الطفل المحروم ،ويكون هذا السلوك غير مرغوب وتكون نتائجه ظاهر سلوك " 
  ."غير مرضية لآلخرين المحيطين به

  
 الحرمان األسري: ثانيا 

الدين وما في ذلك من فقدان األثر الخاص الذي يستتبع الرباط العائلي هو االنفصال عن الو"
، فالحرمان من الوالدين هو حرمان من سبل الحياة األسرية الطبيعية بما ينطوي عليه من 
انقطاع العالقات والتبادل الوجداني الدائم بالوالدين ومن ثم فان االنفصال يفضي إلى خبرة 

   )18 ، 1983القماح    (                                           " .               الحرمان

هو خبرة موضوعية تحدث من وقت ألخر ، وتدور حول فقدان شخص عزيز يعتبرها "
البعض مأساة عظيمة ، وقد يعاني فيها الكثيرون ، وهذه  الحيرة قد يصاحبها انفعاالت قوية 

ية أو مظاهر يطلق عليها الحداد وهو الطريقة التي كالحزن واآلسي والمظاهر السلوكية السلب
  ) 12:2002الشريف ،.          (يعبر بها عن اآلسي والحزن وتخضع لألطر الثقافية المختلفة 

  

  :  التعريف اإلجرائي للحرمان األسري

الحرمان األسري غياب الطفل عن أسرته الطبيعية من أب وأم وإخوة وإيداعه  في إحدى " 
التي تعتني باليتامى سواء  كان ذلك بموت احد الوالدين أو الطالق أو أي سبب يسمح المؤسسات 

  " .بإيداع الطفل في المؤسسة حسب شروط المؤسسة والشئون االجتماعية
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  الطفل:ثالثا 
وهو أيضا مرحلة عمرية من دورة حياة الكائن . الصغير ، الشيء الرخص الناعم  : لغوياً 

  ) 47:1997الريماوي ،   (   .                     د إلى بداية المراهقة اإلنساني تمتد من الميال

ويعرف الطفل طبقا للقانون واتفاقيات حقوق الطفل ، بأنه  كل من يبلغ من العمر أقل من "
  )25:2006قنديل،  (   ".     ثمانية عشر عاما وهذا ما يؤكده وال يختلف عليه التشريع الدولي 

  

  .ل  المحرومالطفـ: رابعا 
هو الطفل الذي يفقد والديه األب وأالم معا منذ والدته وانعدام بدائل شخصية ثابتة له ، 

  .األمر الذي يفقد الطفل شكل الحياة األسرية مما يؤدي إلى إيداعه في احدي المؤسسات 

  ) 19:2002قاسم ،(                                                                    

  :  التعريف اإلجرائي للطفل المحروم

طفل دعته الظروف التعليمية واالجتماعية أن يحرموا من الرعاية الالزمة لهم  في أسرهم "
ألي سبب من األسباب لتقوم بإيواء هذه الفئة في مؤسسات إيوائية حكومية وغير حكومية تقدم 

 سنة مفصولين عن 16الى10مابين هم أطفال " الرعاية ، والمقصود باألطفال في الدراسة  
".                                                                       ويعيشون داخل مؤسسات إيواء لهم أصول شرعيةنأهلهم الطبيعيي

  

  .المؤسسات اإليوائية : خامسا 
 يلجأ إليه اإلنسان  هو مأوي وتشتق كلمة المأوي من اإليواء أي المكان الدائم الذي:اإليواء 

وتطلق هذه الكلمة على المكان الذي يربي فيه األطفال أو يودعون فيه نتيجة لظروف أسرية 
  )405:2003محمد ،    (    .                      تحول بين هؤالء األطفال وأسرهم الحقيقية 

ية األسرية تقوم ر إليواء األطفال من الجنسين المحرومين من الرعااد : المؤسسة اإليوائية
األم ( الرعاية داخل هذه المؤسسة على الرعاية الجماعية من حيث إقامة األطفال مع المشرفة  

 أطفال 10 : 8في حجرة كبيرة وهم من مراحل عمرية متشابهة ويتراوح عددهم بين ) البديلة 
ة تخلو من ويتناولون طعامهم في مطاعم واسعة لكل أطفال المؤسسة ويعيش فيها األطفال حيا

  )405:2003محمد ،         (    .                             الفردية والشعور بالخصوصية 
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هي دار إليواء األطفال المحرومين من الرعاية األسرية من الجنسين بسبب اليتم أو التفكك و
  )  2003 :406محمد ،   (       .    أو التصدع األسري وفقا لما يسفر عنه البحث االجتماعي 

هي دار مجهزة لإلقامة الداخلية إليواء األطفال المحرومين من الرعاية األسرية بسبب و
الظروف االجتماعية الصعبة التي حالت بينهم وبين استمرار معيشتهم داخل نطاق أسرهم 
الطبيعية كاألطفال مجهولي النسب واألطفال الضالين واليتامى وبسبب التفكك األسري ويسبب 

  )332:2006قنديل،          (   .                                أو عجز احد الوالدين المرض

  

  :حدود الدراسة 
 .ومؤسسة معهد األمل   SOS قرية األطفال :  الحد المكاني

تتناول الدراسة جميع األطفال المحرومين من بيئتهم األسرية ويعيشون في دور : لبشريالحد ا
 .ولهم أصول شرعيةاإليواء من الجنسين 

تتناول الدراسة جميع األطفال داخل  مؤسسات اإليواء في قطاع غزة من عمر  : الحد العمري
 . سنة 16 سنوات حتى 10

 .2009  /2008 الدراسة في  العامتجريأ : الحد ألزماني
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  المبحث األول

  .المشكالت السلوكية
  .تعريف المشكلة السلوكية 

المشكلة السلوكية هي سلوك متكرر الحدث غير مرغوب فيه يثير استهجان البيئة االجتماعية 
بجدر تغيرها لتدخله في كفاءة الطفل وال تتفق مع مرحلة النمو التي وصل إليها الطفل ، و

االجتماعية والنفسية أو كالهما ، ولما لها من أثار تنعكس على قبول الفرد اجتماعيا وعلى 
سعادته ورفاهيته ويظهر في صورة عرض أو عدة أعراض سلوكية متصلة ظاهرة ويمكن 

  )23: 2006  الفقيهي ،".           (مالحظتها مثل السرقة والكذب والتدمير والتشاجر وغيرها 
المشكلة السلوكية سلوك متكرر الحدوث وغير مرغوب فيه  ) : 1984سالمة ، (تعريف 

  .يثير استهجان البيئة االجتماعية
المشكالت السلوكية هي جميع التصرفات واألفعال غير المرغوبة ):1985زكي،(تعريف 

وك السري المتعارف عليه في التي تصدر عن الطفل بصفة متكررة  وال تتفق مع معايير السل
  .البيئة االجتماعية والتي تنعكس على كفاءة الطفل االجتماعية والنفسية 

يرى أن األطفال المضطربين سلوكياً وانفعالياً بأنهم  ) : Wood ، 1969( تعريف وودي 
دى غير قادرين على التوافق والتكيف مع المعايير االجتماعية المهددة للسلوك المقبول مما يؤ

والتأثير على عالقاته الشخصية مع المعلمين والزمالء في ، إلى التراجع مستوى الدراسي 
  .كما أنه يعانى من مشكالت تتعلق بالصراعات النفسية وكذلك التعلم االجتماعي، الصف 

  ) 17: 2000، يحيى  ( 
 للداللة حيث استخدموا مصطلح الجنوح األحداث: Kracos and Miller  تعريف كراكوس وميلر

 السلوكية ألن األحداث الجانحين كثيرة من المشاكل السلوكية المشابهة لمشاكل تعلى االضطرابا
عبارة عن (  القانونية بأنه ةوقد عرف جنوح األحداث من الواجه، األطفال المضربين سلوكياً 

اعية أو معايير مؤسسات اجتم، سلوك يصدر من الصغار ينتهكون فيه معايير وقوانين عامة 
خاصة وذلك بشكل متكرر وخطير بحيث يستلزم إجراءات قانونية ضد من قاموا بهذه االنتهاكات 
سواء كانوا أفراد أو جماعات ويشير التعريف إلى أربع تغيرات معتمدة عند وصف الحدث 

  :بالجنوح 
  .خطورة االنتهاك أو المخالفة  •
 .شكل االنتهاك أو نوعيته  •

  .تكرار االنتهاك أو المخالفة •

   ) 19 : 2000، القاسم وآخرون       ( .       وك الفرد السابق وشخصيتهسل •
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  : مفهوم المشكالت السلوكية 
قبل البدء بتعريف المشكالت السلوكية ال بد من اإلشارة إلى أنه ال يوجد خط فاصل بين 

 السوي و( السلوك السوي والسلوك الالسوي وكذلك ال يوجد تعريف جامع مانع لمفهومي 
هذا ويواجه الباحثون في كثير من ،  التي قد يستند إليها روذلك بسبب اختالف المعايي) الالسوي 

األحيان مشكالت وصعوبات جمة عند تعريف أحد المفاهيم في دراساتهم على اختالفها ، غير 
 أن هذه المشكالت والصعوبات التي تعترض الباحثون ليست الصعوبة في حد ذاتها ،فأحياناً تنجم

وفى أحيان أخرى يكون ، الصعوبة عن قلة التعريفات المتاحة نظراً لجدة وحداثة الموضوع 
تعدد التعريفات وكثرتها ووجود العديد من التناقضات واالختالفات في هذه التعريفات وبدرجة 

وهذا ما يؤكد ، يصعب معها اختيار أحد هذه التعريفات وتبينها حسب المدارس واالتجاهات 
، على أن المشاكل السلوكية ليست نوعاً واحدة أو درجة واحدة  ) 75 : 2004، لظاهر ا( عليه 
 أنواع متعددة ودرجة متباينة ومن هنا يأتي صعوبة إيجاد تعريف يتفق عليه المهتمون هيوإنما 

 عند إلقاء الضوء حول الباحثحيث أن كل شخص يعرفه برؤيته الخاصة وبالفعل هذا ما واجهه 
وإنما ، فالمشكالت ناتجة عن قلة بالرغم من حداثة الموضوع ، كالت السلوكية ما هيه المش

رجل ، الطبيب ، المعلم ( ناتجة عن تعدد تعريفات واختالفها فكل يعرف حسب اختصاصه 
، السلوكية ( وحسب االتجاه أو المدرسة التي ينتمي إليها ، ... ) ، األخصائي النفسي ، القانون 

، االجتماعي ( وكذلك حسب المعيار أو المحك ، ) البيوفسيولوجية ، ة البيئي، التحليلية 
  .لذلك ظهرت تعريفات ومسميات متعددة ، ...) ، الذاتي ، النفسي ، اإلحصائي 

  : أسباب عدم وجود تعريف واحد متفق عليه بشكل عام للمشكالت السلوكية 
  .عدم توافر تعريف متفق عليه للصحة النفسية •
 .لوك واالنفعاالتصعوبة قياس الس •

 .تباين السلوك والعواطف  •

 .تنوع االتجاهات النظرية واألثر الفلسفية المستخدمة •

 .اختالف وجهات النظر إزاء السلوك المضطرب من مجتمع آلخر ومن ثقافة لثقافة  •

  ) 31 : 2002، العزة .   ( تباين الجهات والمؤسسات التي تصنف األطفال المضطربين •
  

 أن تنوع المشكالت وتباينها أدى إلى محاولة حصر تلك المشكالت في وأيضا يرى الباحث
تعريفات إجرائية تساعد على دراسة بعض المشكالت وتصنيفها بشكل موضوعي غير مفتوح 

  . أبعاد معينة يرها هي األكثر شيوعا لدى األطفال المحرومينمن خالل وضعها ضمن 
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  :أبعاد السلوك المشكل
 إلى انه أثبتت الدراسات التي قام بها عدد من الباحثين األمريكيين Hrert 1980أشار هريرت 

  .على وجود بعدين للسلوك المشكل 
  :البعد األول 

: ويشمل على مشكالت الشخصية ، وهى تلك المشكالت التي تتضمن أنماط السلوك التالية 
يج ، الوعي الذاتي ، الشعور بالنقص ، عدم الثقة  بالذات ، واالنسحاب االجتماعي ، النزعة للته

الخجل ، القلق ، الالمباالة ، عدم القدرة على المرح ، فرط الحساسية ، الخمول واالنعزال ، 
  .ويري  الباحثون على أن األصل االنفعالي لهذا البعد يعود الشعور بعدم األمن والطمأنينة 

 الحالية  وهما  من خالل الدراسةأساسية لذلك البعد من خالل بعدين  الباحثوهنا يتطرق
  .األعراض العاطفية واالكتئاب 

  
  :البعد الثاني 

مشكالت السلوك وهى تلك المشكالت التي تميل إلى الظهور معا والتي تتضمن األنماط 
 ، عدم السكون ، السلبية ، هالتمرد ، التفكك ، الصخب ، الشجار ، جلب االنتبا: السلوكية التالية 

ة االنتشار ، نوبات الغضب ، فرط النشاط ، عدم االحترام عدم االرتباط ، التخريب ، سرع
  .لآلخرين ، الغيرة ، حرمة المقدسات ، عدم التعاون 

واستنتج الباحثون أن هذه األنماط عبارة عن تحد صريح للسلطة وسوء سلوك واضح 
وفى حالة مشكالت السلوك تعبير الدوافع عن ذاتها ويعاني .يتضمن العدوان والضبط المحدود

المجتمع من جراء ذلك ، بينما في حالة مشكالت الشخصية تكبت الدوافع وتكف المشاكل بشكل 
  )Hrert ، 49-45:1980  هريرت   ( .                     عاناة واضح والطفل هو مسرح الم

 من خالل الدراسة الحالية  وهي ة أساسيأنماط لذلك البعد من خالل عدة  الباحثوتطرق
والعصاب ومشكالت األقران وزيادة الحركة ، ويذلك يكون الباحث قد أجمل نوعا السلوك السيئ 

  .ما أبعاد السلوك المشكل في دراسته 
  

  .خصائص األطفال ذوي المشكالت  السلوكية 
 .األطفال المضطربون يتمتعون بمظهر وهيئة عامة كأقرانهم غير المضطربين -1

 .دواتهم وتقديرهم لها غالباً ما يعانون من انخفاض في مستوي فهمهم ل -2
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نقص االهتمام بالحياه العامة ، ويفضلون الدروس العملية على النظرية ويعتمدون على  -3
حواسهم في اكتساب المعرفة ، ويميلون للتفاعل بشكل أفضل مع طرق التدريس المستندة 

 .للنشاط أكثر من التلقين 

د ، ومحدودية المهارات المعاناة من ضعف مستوي التحصيل والقدرة على اإلنصات الجي -4
 .اللفظية والكتابية 

 .ن  وقد يتمتعون بمواهب وقدرات يغفل عنها المرب -5

تري األطفال المضطربين يرغبون في التمتع بمزيد من االهتمام من قبل األم البديل  -6
 .وغيرها داخل حجرة البيت أو المدرسة أو غيرها 

 .طات سوء المدرسية او البيتية  للتسرب المدرسي أو عدم المشاركة في النشانيلجأ و -7

 .يحتاجون لمواءمة األنشطة الصيفية و والبيتية مع طبيعتهم وواقعهم  -8

 مع اآلخرين واعتبار ةلديهم نقص االهتمام بالحياة وعدم الرغبة في مشاركة ايجابي -9
 .الحياة شيء سيئ 

ولخصوصية األطفال ذوي االضطرابات السلوكية وطبيعة ما يمكن إن تتركه تلك 
االضطرابات على مظاهر حياتهم المختلفة ، وفي حياتهم البيتية عند األم البديل ، فيرى الباحث 

إضافة إلى ما أورده عند الحديث عن ( في هذا الجانب ضرورة التركيز على خصائصهم العامة 
، والتي تميز جميع األطفال المضطربين مع تباينها من ) األبعاد المختلفة لهذه االضطرابات 

  .فل آلخر ط
  

  : معايير السلوك السوي والسلوك الشاذ 
  :        لتحديد مشكالت السلوكية أو السلوك الشاذ ال بد من وجود معايير ومن هذه المعايير 

انحراف السلوك عن المعايير المقبولة اجتماعياً واختالف معايير الحكم على السلوك  •
  .باختالف المجتمعات والثقافات والعمر والجنس 

تكرار السلوك وهو عدد مرات حدوث السلوك في فترة زمنية معينة حيث يعد السلوك  •
 .غير سوي إذا تكرر حدوثه بشكل غير طبيعي في فترة زمنية معينة 

ألن مدة حدوثها قد ، مدة حدوث السلوك حيث تكون بعض أشكال السلوك غير عادية  •
 .تستمر فترة أطول بكثير أو أقل بكثير مما هو متوقع 

 .بوغرافية السلوك وهو الشكل الذي يأخذه الجسم عندما يقوم اإلنسان بالسلوك ط •

فالسلوك قد ، شدة السلوك حيث يكون السلوك غير عادى إذا كانت شدته غير عادية  •
 ) 84: 2004،الظاهر .                   ( يكون قوياً جداً أو ضعيفاً وفق الزمان والمكان
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   : معاير سواء السلوك
  : قة الصحية مع الذات العال -1

وفهم  ، فهم الذات وتقبل الذات وتطوير الذات: وتتمثل هذه العالقة في ثالثة أبعاد وهى 
وأن يفهم ذاته فهماً أقرب إلى الواقع فال ، الذات أن يعرف المرء نقاط القوة ونقاط الضعف لديه 

إنه ال ، المفهوم النسبي العام وال يقلل من قيمتها انطالقاً من ، يبالغ في تقدير خصائصه وصفاته 
كما ال يوجد من هو عاطل كلية عن بعض الجوانب ، يوجد من يخلو من بعض الجوانب السلبية 

أي أن يتقبل الفرد ذاته بإيجابيتها وسلبياتها ، ثم يأتي البعد الثاني وهو تقبل الذات ، االيجابية 
يترتب عليه عجز الفرد عن تقبل الن رفض الذات أو كراهيتها س، وأال يرفضها أو يكرهها 

بل أن هذا ، وتقبل الفرد لذاته ال يعنى بالطبع الرضا السلبي عن الذات ، اآلخرين تقبالً حقيقياً 
أما البعد الثالث فينبغي ، التقبل ال يمنع أن ينتقد الفرد ذاته أو يحاسبها وأن يقيم سلوكه باستمرار 

والتحسين والتطوير ، ليه أن يحاول تحسينها وتطويرها بل ع، أال يقنع الفرد بتقبل ذاته كما هي 
والتخلص من ، ومحاولة التغلب على النقائص ومناطق الضعف ، يحدث بتأكد جوانب القوة 

ألن من يرفض ذاته لن ، العيوب والتقليل من أثارها على األقل إذن فتقبل الذات مقدمة لتحسينها 
وك الالسوي يتضمن عدم فهم الذات أو عدم تقبلها أو وفى المقابل السل، يحاول تطويرها بالطبع 

   )28 – 27 : 1990، كفافى .             ( عدم الرغبة في تحسينها كل هذه األبعاد أو بعضها
  : المرونة  -2

الشخص السوي قادر على التكيف والتوافق وظروف الحياة دائمة التغير لذلك يضطر 
وقد ، شاطاته كلما تغيرت ظروف البيئة التي يعيش فيها اإلنسان إلى أن يعدل استجابته أو يغير ن

وبالتالي فإن المرونة تعد من أول ، يحتاج في بعض األحيان إلى إحداث تغيير في البيئة ذاتها 
أي أن التصلب مدعاة لحدوث ، مستلزمات اإلنسان لكي يحيا حياة سوية والعكس صحيح 

  .االضطراب والتوتر وسوء التوافق 
  : االستفادة من الخبرة القدرة على  -3

يتميز اإلنسان السوي بقدرته على التعلم من الخبرة واالستفادة من التجارب الماضية وهو ما 
  . الشخص العصابى أو المعادى للمجتمع هيفتقد

  :القدرة على التواصل االجتماعي  -4
ياً والشخص المتوافق اجتماع، تقوم حياة اإلنسان على التفاعل االجتماعي مع اآلخرين 

وتتميز عالقته االجتماعية وتفاعالته بالعمق واالقتراب ، يشارك في ذلك إلى أقصى حد 
   )23 : 2000، يوسف         (                .                  واالستقالل في الوقت ذاته 
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  : الواقعية  -5
 وتطلعاته في ،فالذي يحدد أهدافه في الحياة ، والواقعية تعنى التعامل مع حقائق الواقع 

للمستقبل على أساس إمكانياته الفعلية وعلى أساس المدى الذي يمكن أن يصل إليه باستعداداته 
وهذا يعني أن السوي ال يضع لنفسه أهدافاً صعبة التحقق بالنسبة له ، الخاصة يعتبر فرد سوى 

، د ما يستطيع أي أنه يري، حتى ال يشعر بالفشل بل إنه يعمل على تحقيق ما يمكنه تحقيقه ، 
ولذلك هو يشعر بالنجاح ولذة تحقيق اإلمكانيات وفى المقابل فإن من يختار ، ويستطيع ما يريد 

فالواقعية ، طلباً للشعور بالنجاح ال يسلك سلوكياً سوياً ، لنفسه أهدافاً سهلة التحقيق بالنسبة له 
  .هي أن ينظر الفرد إلى الحياة نظرة واقعية 

 : الشعور باألمن  -6

وهذا ال يعني أن السوي ال ينتابه القلق ، شعر الفرد السوي باألمن والطمأنينة بصفة عامة ي
ويخاف إذا ما ، بل أنه يقلق عندما يعرض له ما يثير القلق ، وال يشعر بالخوف وخبر الصراع 

أو بعض المواقف التي ، تهدد أمنه ويخبر الصراع إذا ما واجه مواقف االختيار الحاسمة 
فيها المشاعر ولكنه في كل الحاالت السابقة يسلك السلوك الذي يعمل مباشرة على حل تتعارض 

المشكلة أو يعمل على إزالة مصادر التهديد ويحسم األمر باتخاذ القرار المناسب في حدود 
فإن ، وإذا كان الشعور باألمن والطمأنينة هو القاعدة في حياة السوي االنفعالية ، إمكانياته 
خاصة ، قلق والتوجس هي المشاعر التي تشكل أرضية الحياة االنفعالية لغير السوي الخوف وال

  .وتستبد به مشاعر الدونية والنقص ، العصابي الذي يكون دائم القلق وتتحكم فيه المخاوف 
  : التوجه الصحيح -7

ويحدد عناصرها ويضع الحلول التي ، عندما يعرض للشخص السوي مشكلة فإنه يفكر فيها 
ويواجهها مواجهة ، وهو في هذا يتجه مباشرة إلى قلب المشكلة ،  أنها كفيلة بحلها يتصور

وقد يعلن فشله إذا لم ينجح في حلها وفى المقابل فإن السلوك غير السوي ال يتجه ، صريحة 
  .بل يعمد إلى الدوران حولها متهرباً من اقتحامها مباشرة ، مباشرة إلى المشكلة 

  :التناسب -8
، والتناسب يعني عدم المبالغة ،  السمات الهامة التي تميز السلوك السوي والتناسب من

وكل ، والسوي يشعر بالسرور والزهو واألسى والحزن والدهشة ، خاصة في المجال االنفعالي 
االنفعاالت األخرى ولكنه يعبر عنها بقد مناسب للمثيرات التي أثارها ، لذلك إن هناك تناسباً بين 

والموقف الذي يصدر فيه السلوك ،أما السلوك الغير سوي فيتضمن بالغة من السلوك السوي 
   )28-1990:30كفافى ، .                                  (االنفعال ،تزيد عما يتطلبه الموقف
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  انتشار المشكالت السلوكية في قطاع غزة 
 المستفيدين من على ) 2001، برنامج غزة للصحة النفسية ( فى دراسة مسحية أجراها 

تبين أن نسب المضطربين سلوكيا  ،  سنة16-6 الرعاية الصحية لألطفال في سن إحدى عيادات
  : وكانت كما يلي ) التي اهتمت بها الدراسة الحالية (من بينهم وفقاً ألبعاد االضطرابات السلوكية 

  
  دراسة مسحية للمشكالت السلوكية في قطاع غزة) 1(جدول 
  المجموع   نسبة اإلناث   الذكور نسبة   االضطراب 

  %4.04  %1.54  %2.5  اضطراب التصرف والمسلك 
  %8.25  %2.58  %5.67  االكتئاب 

  %1.54  %0.71  %0.83  اضطراب التفكير 
  %1.03  %0.3  %0.73  النشاط الزائد 

  %2.13  %0.69  %1.44  االنفعالي 
  %5.63  %3.47  %2.16  القلق 

  %2.38  %0.66  %1.72  اضطرابات التواصل 
  %0.14  %0.04  %0.1  الالزمات 
  %25.14  %9.99  %15.15  اإلجمالي 

  ) 43: 2006وافي ، (
  

وتجدر اإلشارة إلى أن معدل االنتشار يكون بصفة عامة عالياً حين يبدي المربين آرائهم 
و محكات محددة ، حول األنماط السلوكية المزعجة وليس عند المطابقة بين سلوك تالميذهم 

 المدرسين تشير إلى  أن معدالت انتشار المدركة من قبل فقد وجد ، ، ت السلوكية لالضطرابا
 لديهم  % )5.6( خفيفة و   من التالميذ لديهم مشكالت سلوكية  % )12.6  (  أن نسبة

 ابنشان  بول ووأكد، لديهم اضطرابات سلوكية حادة   % ) 2.2(  متوسطة و  مشكالت سلوكية
Paul and Epinchanاوهذ، من المجتمع المدرسي الكلي % ) 11(  أن معدل االنتشار  على 

   )203 : 2004، هنلي( .ديهم اضطرابات سلوكية انفعاليةماليين تلميذاً ل ) 8 – 6( يبلغ ما بين 
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  ومن أهم التصنيفات التي انتشرت في مجال المشكالت السلوكية ؛
  :التصنيف حسب شدة االضطراب  -1

  -:بتصنيف المشكالت السلوكية إلى  ) 1969 (       حيث قام وودي
وتضم األطفال الذين يعانون من اضطرابات سلوكية : االضطرابات السلوكية البسيطة  •

  .ويمكن للمعلم في المدرسة أن يقدم لهم المساعدة من خالل البرامج اإلرشادية 
،  انفعالية وتضم األطفال الذين يعانون من مشكالت: االضطرابات السلوكية المتوسطة  •

والى المعلم مختص في التربية الخاصة لمساعدتهم                               ،  المختص مويحتاجون خدمات فريق التقيي
   ) 79 : 2004، الظاهر   ( 

  : التصنيف النفسي التربوي  -2
ويعتمد هذا التصنيف على وجود مشاكل في مجاالت الحياة المختلفة للطفل ومن هذه 

  -:التالمجا
  .األسرة والتفاعل مع أفرادها واآلخرين  •
 .....الصراخ وغيرها ) ثورات الغضب ، الهياج ( مشكالت في االنفعال  •

 .مشكالت في المدرسة مثل الهروب والتشتت وتدنى مستوى التحصيل الدراسي  •

 .الصحبة السيئة  •

 .العدوان مشكالت تكيفية غير آمنة مثل اإلكتئاب والقلق والسلوك وإيذاء الذات و •

 .مشكالت مع الرفاق واإلخوة بشكل متكرر وغير طبيعي  •

 .عدم القدرة على تكوين صداقات  •

 .عدم القدرة على تعلم مهارات حل المشكالت  •

 .تدنى مفهوم الذات  •

 ) .العزلة واالنطواء ( ظهور المشكالت اإلنسحابية  •

 .ظهور مشكالت عدوانية متكررة في سلوكه  •

 .لفوضوية األنانية واالعتماد وا •

 .عدم تقبل التغيير والتجديد  •

   )40 : 2002، العزة .                                       ( وجود صراعات وقلق  •
    

 التصنيف النفسي التربوي هو األكثر داللة على المشكالت السلوكية التي الباحث ان ويرى 
سته السابقة ومالحظاته داخل يدرسها الباحث وسوف يصنف الباحث المشكالت بناءا على درا

  .مع األخذ باالعتبار التصنيفات السابقةمؤسسات اإليواء 
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  : للمشكالت السلوكية  تصنيف الباحث-6
ويرى الباحث أن كثير من التصنيفات تطرقت للمشكالت السلوكية في المدرسة وقليال جدا 

 اليتيم داخل مؤسسة تطرقت إلى حيات الطفل داخل أسرته في حياته فضال عن دراسة الطفل
  : المشكالت السلوكية إلىيصنف الباحثترعاه وتقوم يدور األم واألب لذلك 

  :النشاط الزائد: أوال
كم يشعر الوالدين بالسعادة عندما يرون صغيرهم يتمتع خالل سنوات عمره األولي بالحركة 

تتحول تلك النشاطات والنشاط الحيوية علي نحو منقطع النظير ، ولكن في سن المدرسة غالبا ما 
إلي سبب إزعاج لهم وللمدرسين وألداء األطفال المدرسي علي حد سواء فما يكون مقبوال في 
مرحلة عمرية ما قد ال يقبل في أخري وهذا هو الحل في النشاط الزائد والذي يعتبر في عالم 

 تشكل مشكلة المدرسة أحد األسباب  التي يمكن أن تؤدي بالطفل إلي الهاوية وبالتالي فهيا
سلوكية يمكن تهذيبها في أحسن األحوال أو اضطرابا سلوكيا يحتاج من الجهد والوقت الكثير 
لخفضه أو التقليل من أثاره علي أداء الطفل في أفضل الظروف حيث يتميز بنقص مدي االنتباه 

لفترة واالندفاعية الزائدة وفرط الحركة وفيه يفشل الطفل في توجيه يقظته نحو مثير معين 
مناسبة بدرجة تجعله موضع شكوى من اآلخرين خصوصا في المواقف التعليمية الذي يستدعي 
درجة كافية من االنتباه الستقبال المعلومات وفهمها وتتشتت أفكاره بسهولة وال يتمكن من إنهاء 

ع أنه مهامه وال يتمتع بمهارات االستماع الجيد ويجد صعوبة في التركيز في النشاطات الذهنية م
ال يعاني من نقص في مستوي الذكاء وهو بحاجة إلي أشراف مكثف النجاز واجباته وكثير ما 
يلجأ إلي أسلوب النداء العلني والحديث المستمر مع زمالءه في الفصل ويحاول التحرك 
باستمرار ويسهل إخالله في النظام العام او الخاص في المواقف المختلفة ويقاطع اآلخرين ويقحم 

   )565 :2004 ،الخطيب   (   .    ة  إال عندما يشعر باإلعياءه عليهم وال يكف عن الحركنفس
مجموعة من االضطرابات التـي تتميـز بالبدايـة المبكـرة           ويعرف النشاط الزائد على انه      

      .         وتتشابك بين مفرط في النشاط وقليل التهذيب مع عدم انتباه شديد وفقدان القدرة على االندماج 
  )        759 :2003عكاشة ، (

حركات جسمية تفوق الحد الطبيعي او المعقول، ويظهر من خالله  النشاط غير المالئم وهو 
وغير الموجه بالمقارنة مع سلوكيات الطفل النشط الذي تتسم فعاليته بأنها هادفة و ممنهجة وقد 

راب في إفراز الغدد او الورم تكون الصدمات على الرأس والظروف البيئية والوراثة واالضط
  . الدماغي والخلل في كهرباء الدماغ ، أسبابا لظهوره عند األطفال 

) 6 : 1989، Scheffer and Mailman   (  
  أن الطفل الذي يعاني من اضطراب زيادة الحركة لديه زيادة فيما ال طائل  الباحثويرى

 وتهور، وأندفاع وراء نزواته، من ورائه، وقلق، وتململ، وعجز عن التفكير، وعصبية،
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ولحوح، ويتصف بالعدوانية في أغلب سلوكياته، وال يشعر بالسعادة ويصعب عليه تكوين 
 وقد يتصف باإلنسحابية والرفض والخوف الشديد والتقوقع داخل نفسه خوفا من حدوث ءأصدقا

  . شيء ما
م التركيز، االستشارة لحركة وعدم االستقرار في المكان ، عدزيادة ا : ومن أهم مظاهرهم

   )28: 1998ثابت،(          .ين التدخل في اآلخرالذهن ، تشتيت التسارع، ، التململ ، الزائدة
  

  السلوك السيئ : ثانيا
إن السلوك السيئ هو المحور األساسي للحكم علي مدي وجود المشكالت السلوكية و يعتبر 

رد نفسه والجماعة من حوله، ويعد ذلك البعد  أن السلوك السيئ له أبعاد سلبية علي الفالباحث
 أنها الباحث هو األكثر شيوعا ومالحظة داخل مؤسسات اإليواء، ويعتبر الباحثحسب رأي 

ليست مرضية في حد ذاتها، بل هي أعراض ألمراض نفسية وأساليب للتعبير عن النفس 
  :ويتضمن. نسبيا والخبرات السابقة والحياة الطبيعية  التي حرموا منها حتى لو كان 

  العدوان-1
سلوك يصدره الفرد لفظيا أو بدنيا أو ماديا ، صريحا أو ضمنيا ، مباشرا أو غير مباشر ، " 

ناشطا أو سلبيا ، يترتب على هذا السلوك  إلحاق أذي بدني أو مادي أو نقص للشخص نفسه 
  ) 1999 :50مختار ،   ( "                                         صاحب السلوك أو لآلخرين 

  .أشكال السلوك العدواني 
 :السب واالستهزاء  -1

  . كان يذكر الطفل الوقائع أو المعلومات بلهجة سلبية 
 :التحقير  -2

 وهو إطالق العبارات والشتم التي تنتقص من قيمة الطرف األخر وتجعله موضعا 
 .للسخرية والضحك 

 :االستفزاز  بالحركات  -3

 . الخبط على األرض بقوة  كالركض في الغرفة أو

 :السلبية الجسدية  -4

 . كمهاجمة شخص لألخر إللحاق االذي به 

 : التنفير  -5

 .وهو تدمير أشياء اآلخرين وتخريبها

  التزمت  باآلراء وطلب اإلذعان الفوري من شخص آخر دون مناقشة  -6
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  .العناد والتمرد -2
سيلجأ إلى الطرف األخر مستمدا من المتوقع أن يلجا الطفل إلى نوبات الغضب والبكاء ، ثم 

حمايته على أمل أن يجيبه إلى ما يريد ، في  هذه الحالة قد تجاب رغباته تحت تهديد سالح 
  ..الغضب والعناد 

 يلجا إلى السالح الفعال ،  أنفيتعلم الطفل انه كلما أراد تحقيق شئ وقوبل بالرفض ، فعليه
  .هما أو أحداهما ، ثم يبدأ الطفل في تعميم سلوكهألنه يتوقع أن التراجع سيكون شيمة أبوية كلي

  ) 1999 :40مختار ،( 
ويبدوا أن التوازن ما بين بعض درجات العناد للوالدين وتحقيق ذات الطفل تكون ضرورية 
للتطور الصحي للطفل ،والعناد في األطفال يمكن أن يظهر في أي سن وفى كل وقت في األوالد 

  .والذي يكون فيه دور الوالدين واضح في الثورة والعناد والبنات  ، هناك عدة مواقف 
لتدليل أو القلق في نوع التربية القيود الشديدة من الوالدين والتي تنشا من شعور اآلباء بالذنب أو ا

االنفتاح الشديد والذي يؤدى إلى حرمان الطفل من الغرض لكي يتعلم مفاهيم صحيحة في و
ت والذي يصل أن يكافأ الطفل لتصرف معين ويعاقب لنفس عدم الثبا .المعاملة والمجتمع 

  )1998 :86ثابت ، (                              .                    التصرف في اليوم التالي 
  

  .الغضب-3
)             85:1998ثابت ، "                                              ( هو الثورة ضد السلطة " 

األسباب التي تؤدي إلى االنفعال والغضب هو إخفاق الطفل في قيامه بعمل من األعمال ومن 
، يرغب في انجازه ويحقق به ذاته ، وقد ينفجر الطفل غضبا دون ما سبب واضح ، ولكن إذا 
ما دققنا في البحث  وجدنا انه يهدف إلى جعل نفسه مركز االنتباه وبؤرة االهتمام ، بدال من ذلك 

  . او الفرد المضاف جديدا للبيت المولود
  :وقد يلجا الطفل إلى كثير من المظاهر للتعبير عن الغضب منها 

  .التمتمة بألفاظ غير مسموعة  -1
 .الميل إلى االنزواء -2

  ) 1999 :38مختار ،  (                      .الجنوح عن المستحب ألحالم اليقظة  -3
  

  .أساليب  الغضب عند األطفال بوجه عام 
  .ايجابي / ل األو

ويتميز بالثورة والصراخ أو إتالف األشياء وهي أساليب ايجابية حيث يفرغ الطفل الغاضب 
  .شحنة الغضب ، ويعبر عنها بصورة ظاهرة 
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  .سلبي / الثاني 
يتميز باالنسحاب واالنزواء أو اإلضراب عن الطعام وهذه أساليب سلبية ألنه تعتمد على 

غ شحناته االنفعالية ، بل تظل تؤرقه دون أن يبوح بها ، فيكره الكبت ، فالطفل الغاضب ال يفر
  )1999 :39مختار ، .               ( الحياة وينسحب من الواقع فيقع فريسة لألمراض النفسية 

 أن الطفل المحروم يستخدم الغضب السلبي الذي هو اخطر من االيجابي، الباحثويرى 
عما بداخله بأسلوب غير الئق، بل يمكن أن يوقع األذى بحيث ينتظر الفرصة المناسبة للتعبير 

باآلخرين ويعد الغضب السلبي مرض له أعراض سلوكية ال يمكن حصرها من تخريب وتدمير 
  .وإشعال نار 

  
  : السرقــــة-4

وهي عبارة عن استحواذ الطفل على مل ليس له حق وبإرادة منه وأحيانا باستغفال مالك " 
مية حادث بأنه سرقة ، يجب أن يعرف الطفل أن من الخطأ أن يأخذ  وحتى يمكن تس–الشيء 

  )1999 :56برنامج غزة ، " .                                       ( الشيء دون إذن صاحبه 
  

  .أنواع السرقـة
  : السرقة بذكاء  •

  ويدبر لها بأسلوب جيد يسرق الطفل أشياء يريدها 
   بغباءالسرقة  •

  . أشياء يمكن اكتشافها بسهولة وهى األخطر يسرق بغباء هو أن 
  .السرقة المنفردة  •

  . يسرق الطفل أشياء منفردة بعينها تعد فى نظره لها قيمة
  :السرقة المختارة •

  .الطفل يأخذ األشياء الالزمة 
  :السرقة العشوائية •

 يتم سرقة كل ما يتم الوصول إليه وهو مرض نفسي يؤدى إلى التمتع في أخد حاجات اآلخرين
  ) 82:1998ثابت ،.                                                     ( وقهر اآلخرين عليها 

  
  
  



  
 

24 

  . الكذب -5
هو ذكر شيء غير حقيقي ، مع معرفة بأنه كذب وبنية غش أو خداع شخص أخر : تعريفه 

    .من اجل الحصول على فائدة، أو من اجل التملص من أشياء غير سارة 
  .ب  أنواع الكذ

  .كذب خيالي أو التلفيقي  -1
ال ينبغي أن يشفق اآلباء من عجز و. كذب احالم اليقظة ) 304 :2006قنديل ،( ويسميه 

أبنائهم عن االلتزام الدقة والصدق في سرد الوقائع وذلك الن الطفل يمر بفترة طويلة من قبل 
فاخرة بقيمته الذاتية إلى ما يلجا الطفل في سبيل الم.أن يستطيع التفرقة بين الحقيقة والخيال 

المبالغة في بعض المواقف التي قام بدور فيها ، وكثيرا ما يكون لألقاصيص التي ينسجها 
أساس واه من الواقع ، بيد أنها كثيرا ما تكون أيضا أمورا لفقها الطفل ، حتى يتجاهل الناس 

  )1999 : 161 مختار ، (                                                 .أمره تجاهال مطلقا 
  .الكذب أاللتباسي  -2

ن الكذب ال يدل على انحراف سلوكي وسببه ان الطفل يتلبس عليه األمر وهذا النوع م
لتداخل مع الواقع بحيث ال يفرق بينهما ، مثال ذلك أن يسمع الطفل قصة خرافية او واقعية 

  )13 : 1993جرجس ،(                 .تمتلك عليه مشاعره وبعد أيام يتقمص أحداث القصة 
  .الكذب أالدعائي  -3

هذا النوع من الكذب يلجا إليه بعض األطفال الذين  يعانون الشعور بالنقص أو الدونية 
  . لتغطيته بالمبالغة ، وبهدف الحصول على مركز مرموق وسط الجماعة 

كن على األب أن وهذا النوع من الكذب شائع بين األطفال وال ضرر منه فهو يؤدي أحدا ، ول
  .يحاولوا عالج مثل هذه الحالة بشئ من التوضيح للحقائق 

  )1999 :  167مختار ، ( 
  .الكذب االنتقامي  -4

وهو من أكثر أنواع الكذب خطر على قد يكذب الطفل إلسقاط اللوم على األطفال اآلخرين ، 
  .ع سبق اصرار ألنه ناتج عن كذب م. الصحة النفسية وعلى كيان المجتمع ومثله ومبادئه 

  )18 : 1993جرجس ،(
  .الكذب الدفاعي  -5

أن العقاب إذا كان مطردا قاسيا ، ال يتناسب مع ما يتطلبه الموقف أدى إلى اتخاذ الكذب 
وسيلة للوقاية ، وتؤكد أن العقاب نفسه كثيرا ماال يتحقق الغرض من توقيعه ، فان كثيرا  من 

غريزي وقاية ألنفسهم من أساليب العقاب ، خاصة األطفال يندفعون إلى استخدام الكذب كسالح 
  ائرا ال عدل فيه إذا كان القصاص ج
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  .الكذب األناني  -6
الكذب األناني نوع من أنواع الكذب ، يلجا إليه الطفل ليحقق منفعة لنفسه أو ليمنع نفعا 
ألخيه أو صديقه ، وهذا النوع من الكذب يرتبط بدرجة النمو الخلقي لدى الطفل ، ونوع 

 أو القدرة التي كانت متاحة أمامه ممثلة في الوالدين ويكذب الطفل ، ألنه يقوم منذ جلنموذا
  .البداية على أن يحب لآلخرين ما يحب لنفسه 

  .الكذب لمقاومة القسوة والسلطة  -7
كثيرا ما يكذب األطفال ألنهم يعانون من قسوة الوالدين أو المدرسة ، والكذب سالح 

  .، نتيجة التغلب على مقاومة السلطة الصارمة .....  اإلحساس  يستخدمه األطفال لمجرد
  )1999 : 169مختار ، ( 

  
  
  

  . العزلة االجتماعية -6
هي شكل متطرف من االضطرابات في العالقة مع الرفاق فعندما ال يقضي الطفل وقتا في 

) االجتماعية ( التفاعل مع اآلخرين تكون النتيجة عدم حصوله على تفاعل ايجابي كافي ، وتعاني
  .الصحية والتفاعل مع مجموعة والشعور باالنتماء 

والعزلة فتعني االنفصال عن اآلخرين وبقاء الشخص منفردا وحيدا معظم الوقـت والعـزل              
مرتبط ارتباطا واسعا بالمشكالت وصعوبات الـتعلم وسـوء التكيـف والمـشكالت االنفعاليـة               

  . ك منحرف األمر الذي يؤدي إلى تطور  سلو. والسلوكية
    

  )388 : 1989، Scheffer and Mailman  (   
  

 أن  العزلة االجتماعية هي عنف موجه ضد الذات ،وهي عبارة عن عدم قدرة الباحثويرى 
الطفل على التعبير كما خلفه الموقف من عنف وتوتر انفعالي، وبالتالي هذا التأثير على النطاق 

اب شامل اجتماعيا ، األمر الذي يؤدى إلى عدم نمو االنفعالي الداخلي بل ويؤدى إلى انسح
مهاراته االجتماعية التي يحتاجها الحقا في عالقاته مع اآلخرين، وتالحظ العزلة بشكل كبير عند 

  .تعامل بعض أطفال  المؤسسات مع اآلخرين
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  المشكالت العاطفية: الثثا
لشعور بانخفاض اعتبار الذات ، إن كثيرا من مشكالت الطفولة الباكرة والمتأخرة ينجم عن ا

فالشعور الذي يحمله األطفال نحو أنفسهم  هو احد محددات السلوك البالغة األهمية وشعور 
الطفل بأنه شخص بال قيمة يفتقر إلى احترام الذات يؤثر على دوافعه واتجاهاته وسلوكه فهو 

من (الل ثالثة أسئلة ينظر إلى كل شي بمنظار تشاؤمي ويمكن التعرف على صورة الذات من خ
  ).أنا ؟ ، وكيف أقوم بعملي ؟ ، وكيف أقوم بعملي مقارنة باآلخرين  ؟ 

وتقاس كمية الذات عادة باألداء في المدرسة  وفى العمل وفى العالقات االجتماعية  أن 
األطفال الذين يفتقرون إلى الثقة بالذات ال يكونون متفائلين  حول نواتج جهودهم، فهم يشعرون 

لعجز والنقص  والتشاؤم ويفقدون الحماية بسرعة ،وتتبدد األشياء بالنسبة لهم كأنها تسير دائما با
 بشكل خاطئ ،وهم يستسلمون بسهولة وغالبا ما يشعرون بالخوف

)150 : 1999، Scheffer and Mailman  (   
  

واء يجد  أن الطفل الذين فقد والديه ولم يجد احد يقدره، ووضع في مؤسسة إيالباحثويرى 
بل يكون احترامه لذاته ضعيف جدا ، وهذا . انخفاض شديد فى ذاته، وانه شخص ال قيمة له

الشعور ناتج عن شعور الطفل إذ أن اقرب الناس له تركوه ولم يقدروه فان اآلخرين يتعاملون 
معه بعين الشفقة والرحمة وليس لشخصهم وذواتهم ، األمر الذي يظهر أعراض عاطفية سلبية 

  :داد تلك األعراض عند األطفال المحرومين بسبب اإلهمال والطالق ومنها وتز
  
  

  ) الفوبيا ( الخوف  .1
قد يكون الخوف من مواقف طبيعية وخفيفة أو مواقف غير طبيعي وغير حقيقي كما أن 
األطفال قد يشعرون بالخوف من أشياء غامضة قد تذكرهم من قريب أو بعيد بالموقف المفزع 

  ) 1995 :37أبو هين ، .                                          ( ف األصلي وتذكرهم بالخو
وأعراض الفوبيا متعلمة خاصة إذا كان هناك احد أفراد العائلة يعاني من أعراض الرهاب ، 
وفي بعض األحيان  تظهر تلك األعراض في األطفال الذين يعنون من نقص في قدراتهم على 

. ويمكن أن يظهر الرهاب من ضمن أعراض نفسية أخري مثل االكتئاب . االجتماع باآلخرين 
وبعض أنواع الرهاب يمكن أن  يكون نتيجة  لتعرض الطفل لكثير من الخوف في تجربة مؤلمة 

  .مثال يخاف الطفل الكالب ويكون قد هاجمه كلب قبل وبدا في اخذ حقن للعالج من عضة الكلب
  ) 1998 :45ثابت ،( 
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خوف لدي األطفال في خوفهم من بعض األشياء البسيطة التي ال تثير فيه تظهر أعراض ال
الخوف، أولم يسبق أنا أثارت إليه خوفاً أو من األصوات العالية أو من الحيوانات، ويظهر أيضاً 

أو عدم اللعب مع األطفال والبقاء في المنزل ، في التصاق الطفل بالكبار وعدم افتراقه عنهم 
  " .االرتجاف وضربات القلب وشحوب الوجه"هرها علي شكل أوجاع   مثل بجوار األم أو يظ

    )38  ،   1995، أبو هين  ( 
  . القلق -2

والخجل والتشاؤم ، قد تتحول بعض خصائص الشخصية مثل الجمود والحساسية الزائدة 
ي لتصبح مشكالت للشخصية عندما تبدأ في أحداث قلق  مزمن لدي األطفال وتحد من قدرته عل

فالطفل الذي يعاني من إطراب القلق الذي تم تعميمه ال يتسم ، اإلنجاز المهم للنمو العادي 
وإنما يعاني من خوف يشل حركته عن مواجهة متطلبات التفاعالت اإلنسانية ، بالجبن فحسب 

  .إذ يصعب مثال تحية أصدقاء األسرة أو توجيه سؤال للعلم، البسيطة 
   )30: 2007 ، لجنة التعريب والترجمة  ( 

 القلق الذي تم تعميمه لدي بعض األطفال في صورة توقع أي شئ مخيف أو روقد يظه
  .   امزعج باستمرار كما أشار إلي ذلك دليل تشخيص اإلضرابات النفسية وإحصائه

   )30: 2007، لجنة الترجمة ( 
  . الخجل-3

 األطفال بالخجل غير تؤدي لحساسية حيال ردود أفعال اآلخرين غالباً إلي شعور هؤالء
فإن ، وسهولة االرتباك وبدالً من المخاطرة باحتمال تعرضهم للحماقة أو الكبر ، المناسب 

أو الذهاب إلي أماكن جديدة أو مقابلة أناس ، هؤالء األطفال يحاولون تجنب عمل أي شئ جديد 
 الدراسة بدالً جدد ، دون صحبة أو حماية الوالدين لهم ، ويفضلون الجلوس مزويين في غرفة

  . من احتمال تعرضهم لقول المعلم بان إجاباتهم خاطئة ، أو سماع  تعليق سخيف من زمالئهم 
   )16 : 2007، لجنة الترجمة         ( 

  
  المشكالت مع األصدقاء : رابعا

 أخواته فقط ، بل يضطهد األطفال اآلخرين سواء في الحي أو دهذا الطفل ال يضطه
 أن في استطاعته أن يفعل ذلك دون عقاب ، حتى إذا عوقب فانه ال يرتدع  المدرسة ، إذا وجد

، بل يتمادي في إيذاء اآلخرين ، وقد يتلذذ بذلك  وعادة ما ينشا توتر  بين هذا  الطفل  وبين 
  )999 :97مختار ، .                                                         ( والديه ومعلميه 
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 أن مشكالت الطفل مع أصدقاء وزمالئه تعتبر من المشكالت األكثر شيوعا حثالباويرى 
داخل مؤسسات اإليواء ،حيث يعاني منها مربين األطفال والمعلمين على حد السواء، حيث تعتبر 

  . عائقا أساسيا في طريق نمو وتطور األطفال
  

  العصاب : خامسا
 القطب على شكل ثنائي فهو عامل ي،االنفعال االتزانأما عن عامل العصابية فى مقابل 

 فى طرف ، وبين اختالل االنفعاليمتصل يجمع بين مظاهر حسن التوافق والنضج أو الثبات 
 تقترب من الطرف الموجب التيفالنقط .  فى الطرف المقابل االنفعاليهذا التوافق وعدم الثبات 

 تتجه نحو التيصابية ، أما النقط للمتصل تمثل الشخصيات المتكاملة والثابتة انفعاليا وغير الع
 فتمثل الشخصيات ضعيفة التكامل وغير الثابتة انفعاليا أى الفرضيالطرف السالب للمتصل 

  . العصابية 
والفروق بين العصابى وغير العصابى ليست فروقا كيفية بمعنى أن يكون الشخص عصابيا 

  )28 : 1993عبد الخالق ، (                .أو غير عصابى ، بل هى فروق كمية فى أساسها 
  

 أن تكون استجاباتهم االنفعالية مبالغا فيها، إلى الدرجات العليا فى العصابية يويميل ذو
ولديهم صعوبة فى العودة إلى الحالة السوية بعد مرورهم بالخبرات االنفعالية ، وتتكرر الشكوى 

اب الهضم واألرق وآالم لديهم من اضطرابات بدنية من نوع بسيط ، مثل الصداع واضطر
الظهر وغيرها ، كما يقررون بأن لديهم كثيرا من الهموم والقلق وغير ذلك من المشاعر 

 باالضطرابات العصابية ، حيث لإلصابةاالنفعالية الكريهة ، ويتوافر لديهم االستعداد أو التهيؤ 
  . األمر ، وتزداد المشقة ، وتشتد الضغوط عليهم يصعبتحدث فعال عندما 

  )29 : 2000عبد الخالق، (
  

، بل هى النفسي أو االضطراب neurosis ليست هى العصاب neuroticism والعصابية 
 بتوافر درجة مرتفعة من إال الحقيقييحدث العصاب   بالعصاب ، واللإلصابةاالستعداد 

  نتيجة لحوادث وخبرات الحياةstressالعصابية والضغوط الشديدة أو المشقة واالنعصاب 
  ) بمرض مزمنكاإلصابة( أو الضطراب البيئة الداخلية ) خسارة مالية (

  ) 28 : 2000عبد الخالق ،  (
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  االكتئاب : ساساد
هناك بعض األطفال هادئين  وغير اجتماعين بطبيعتهم ، وبالتالي يكونون غالباً متسامحين 

فغالبا ، ه الطفل ولكن إدا ارتبطت الكآبة بموقف ضاغط تعرض ل، مع المواقف االجتماعية 
  .يكون سبب الكآبة هو نتاج مرور الطفل بالموقف الصعب والضاغط 

فإذا ظهرت الكآبة علي ألطفل وهو في األصل غير كئيب وكانت غريبة عن طبيعته فإن هدا 
  العرض يكون نتاج األحداث ضاغطة تعرض لها الطفل وأدت إلي تغيرات الطاهرة في انفعاالته 

  :تعرض للمواقف الضاغطة التاليةوقد يكون الطفل قد 
  .  فقدان أحد أفراد األسرة -1
  . فقدان منزله بالتدمير أو اإلغالق-2
  . التفكك األسري وضرب األم أمامه-3
   )41 : 1995، أبو  هين  .                       (   عزل الطفل عن بيئته الطبيعية -4
  الكتأب امظاهر 

  .االضطرابات في المزاج •
  .رة علي االستمتاع وفي الوظائف النمائية عدم القد •
  .ضعف في تقدير الذات •
  . مع اآلخرينشخصياالضطرابات السلوك ال •

  
  :خصائص المضطربين سلوكياً 

،  شامل للمشكالت السلوكية يتصف بها جميع المضربين سلوكياً جمن الصعب تحديد نموذ
ون ويتميزون بخصائص سلوكية فبما أن مشاكلهم السلوكية متنوعة ومختلفة ال بد أنهم يتصف

من هنا قام المختصين في دراسة االضطرابات السلوكية بإعداد قوائم تشتمل على أكثر ، مختلفة 
الخصائص شيوعاً لدى المضطربين سلوكياً فمعظم هؤالء األطفال لديهم واحدة أو أكثر من هذه 

  :  سلوكياً وفيما يلي عرض ألهم هذه الخصائص السلوكية للمضطربين ، الخصائص 
   
  : الذكاء .1

إن البحوث العلمية تشير إلى أن الذين يعانون من مشكالت سلوكية ليست لديهم قدرات عقلية 
وتشير الدراسات إلى أن ، عالية حيث ساد مثل هذا االعتقاد في األواسط التربوية المهتمة مهم 

 وعدداً قليالً من    )IQ  90    (  درجة ذكاء 90متوسط نسبة ذكاء هؤالء تقدر بحوالى 
وأن نسبة كبيرة من هؤالء ، المضطربين سلوكياً فقط يتمتعون بقدرات عقلية أعلى من المتوسط 
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 Slowاألطفال المضطربين سلوكياً تعتبر من حيث نسبة الذكاء من ذوى فئة بط التعلم 

Learning من  وفئة التخلف العقلي البسيط وتشير الدراسات أيضاً إلى أن هؤالء يعانون
مشكالت تعليمية مختلفة وتدنى في مستوي التحصيل الدراسي بسبب تشتت انتباههم وعدم 
قدرتهم على التركيز وااللتزام بالدراسة وبسبب حركتهم الزائدة وسلوكياتهم غير الناضجة اآلمنة 

اإلعاقة : وعدم وجود دافعيه لديهم عالوة على ذلك الحاالت المصاحبة لهذه االضطرابات مثل ، 
   )51 : 2002، العزة .                                     ( لسمعية أو البصرية أو الحركية ا

  : التحصيل الدراسي  .2
إلى أن معظم الدراسات قد  ) Melar and Deved ،1982 ميلر وديفد ( يذكر كال من 

بالتحصيل أشارت إلى أن التحصيل الدراسي للمضطربين سلوكياً يعتبر منخفضاً إذا ما قورنت 
طفالً  ) 130( ويشهد بالدراسة التي أجريت على  ، نالدراسي للمضطربين سلوكياً من العاديي

منهم كان تحصيلهم منخفضاً في القراءة وأن % 81من المضطربين سلوكياً والتي وجدت أن 
باإلضافة إلى ذلك ،  في الرياضيات أقل مما كان متوقعاً منهم تقد حصلوا على درجا% 72

  .  عدد من التربويين أن هناك ارتباطاً قوياً بين صعوبات التعلم و االضطرابات السلوكيةلوحظ
   )114 : 2000، القاسم وآخرون               (                                              

  :السلوك العدواني  .3
ضطربين سلوكياً يعتبر السلوك العدواني واحداً من الخصائص التي يتصف بها كثير من الم

وهذا ما ، وتتمثل في الضرب والقتال والصراخ والشتم والرفض واألوامر والتخريب المتعمد ، 
الحظه الباحث من خالل المسح الذي أجره حول المشكالت السلوكية األكثر شيوعاً لدي طالب 

 نتائج هذا حيث دلت، المرحلة اإلعدادية من وجهه نظر العاملين في الحقل التعليمي  التربوي 
المسح على أن العدوان من أكثر المشكالت السلوكية األكثر شيوعاً لدى طالب المرحلة 

  . اإلعدادية 
  : الذاكرة .4

وبعض األطفال المضطربين ، الذاكرة هي القدرة على استرجاع المعرفة المتعلمة سابقاً 
 الشخصية مثل المالبس سلوكياً لديهم مهارات ذاكرة ضعيفة فال يستطعمون تذكر موقع ممتلكاتهم

  .وكذلك قوانين السلوك ، واألدوات ومواقع صفوفهم 
  : القلق  .5

يظهر القلق في السلوك المطرب الذي يوحى بالخوف والتوتر واالضطراب وهذا السلوك 
ويصف ، يمكن أن يكون نتيجة لخطر متوقع ومصدره مجهول وغير مدرك من قبل الفرد 

، ون وانسحابيون وال يشتكون بسلوكيات هادفة في بيئتهم األطفال القلقون عادة بأنهم خائف
  .ويظهرون القلق في النجاح وفى الفشل 
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  : السلوك الهادف إلى جذب االنتباه  .6
بحيث يستخدمه الطفل لجذب انتباه اآلخرون والسلوك ، وهو أي سلوك لفظي أو غير لفظي 

 يقوم هؤالء األطفال بأنماط وعادة، عادة تكون غير مناسب للنشاط الذي يكون الطفل بصدده 
أو األخذ بآخر ، أو التهريج ، من السلوكيات لجذب االنتباه تتضمن الصراخ أو المرح الصاخب 

، والبعض يقومون بحركات جسدية باليدين أو لرجلين ، حرف من كلمة في أي تعامل لفظي 
، حركة الزائدة أن مثل هؤالء األطفال غالباً ما يوصفون بذوي ال ) Shea . 1978( وترى 

  .ولكن ما يميزهم هو جذب االنتباه 
  : السلوك الفوضوي  .7

ويتمثل السلوك الفوضوي في ، هو السلوك الذي يتعارض مع سلوكيات الفرد أو الجماعة 
، والغناء والصفير ، والضرب بالقدم ، والضحك والتصفيق ، غرفة الصف بالكالم غير المالئم 

وتتضمن هذه السلوكيات العجز في االشتراك ، لقائمة وسلوكيات أخرى تعيق النشاطات ا
  .بالنشاطات واستخدام األلفاظ السيئة 

  :عدم االستقرار  .8
ومن ، في المزاج من حزن إلى سرور ، يعود إلى المزاج المتقلب المتصف بالتغير السريع 

اوناً إلى وبين كونه متع، ومن الهدوء إلى الحركة ، السلوك العدواني إلى السلوك اإلنسحابي 
، ويحدث دون وجود سبب ظاهر ، هذا التقلب في المزاج غير متنبأ به ، وهكذا ، غير متعاون 

  .ويصف دائماً هؤالء بأنهم سريعو التهيج  وسلوكهم غير قابل ألن يتنبأ به 
  
  : التنافس الشديد  .9

ول أو أي يكون الفرد األ، وهو عبارة عن سلوك لفظي أو غير لفظي يكون للفوز بالمنافسة 
وهذه المنافسة يمكن أن تكون مع الذات أو مع ، األحسن في نشاط معين أو مهمة معينة 

وهذه المنافسة ،  واحدة من أكثر الصفات المالحظة في مدارسنا  ةوروح المنافس، اآلخرين 
 وأما المنافسة الشديدة فتؤثر تأثيراً كبيراً، وفي المدرسة ، تكون موجودة في األحداث الرياضية 

  .وبخاصة إذا كانت المنافسة غير واقعية ، على مفهوم الذات لدي الطفل 
  

  : عدم االنتباه  .10
ويوصف الطفل قليل ، هو عدم القدرة على التركيز على مثير لوقت كاف إلنهاء مهمة ما 

هذا السلوك يتضمن عدم ،  المعطاة له في الوقت المحدود ةاالنتباه بعدم القدرة على إكمال المهم
ويظهر انه مشغول ، وعدم االهتمام بالتوجيهات المعطاة من قبل المشرف ، تباه بالمهمة االن

  .البال أو يقوم بأحالم اليقظة 
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  : االندفاع  .11
بحيث تظهر هذه االستجابة على شكل ضعيف في التفكير ، هو االستجابة الفورية ألي مثير 

وغالباً ما تكون ، ير مالئمة وضعف في التخطيط وتكون هذه االستجابة سريعة ومتكررة وغ، 
  .ويوصف األطفال المندفعون بأنهم ال يفكرون ، هذه االستجابات خاطئة 

  : التكرار  .12
بحيث يجد ، هو النزعة في االستمرار في نشاط معين بعد انتهاء الوقت المناسب لهذا النشاط 

ن لفظية أو جسدية هذه المثابرة قد تكو،هؤالء األطفال صعوبة في االنتقال من نشاط إلى آخر 
فقد يستمر الطفل بالضحك مدة طويلة بعد سماع نكتة عندما يكون اآلخرون قد توقفوا عن 

أو أن يستمر في ، أو أن يجيب عن سؤال بعد مدة طويلة بحيث يتعدى المدة المناسبة ، الضحك 
و رقم معين أو أن يستمر في ترداد كلمة معينة أ، الكتابة على الورقة ليصل إلى أقصى نهايتها 

  .وهكذا ، 
  :مفهوم ذات سيئ أو متدن  .13

وهكذا بحيث يكون ، أو طالب أو متعلم ، أو ابنة ، أو ابن ، هو إدراك الشخص لذاته كفرد 
ويدرك كثير من األطفال أنفسهم على أنهم فاشلين أو غير ، غير متقبل بالمقارنة مع فعالية 

، " أستطيع فعل ذلك " ال : س هذا المفهوم مثل ويتمثل مفهوم الذات السيئ بعبارات تعك، مقبلين 
ومثل هؤالء األفراد يكون لديهم ، " أنا بست جيدا " ، " لن أفوز أبداً " ، " هو أفضل مني " 

  .وال يكون لديهم رغبة في االنخراط في كثير من النشاطات، حساسية مفرطة ضد النقد 
  : السلبية  .14

والتوجهات المقدمة من قبل ، والنصائح ،احات هي المقاومة المتطرفة والمستمرة لالقتر
الموافقة ( و ، ) عدم الرغبة في أي شيء (  تتمثل في ةوهذه المقاومة أو المعارض، اآلخرين 

، ) ودائماً يقولون ال ( و ، )  بعدد محدود من النشاطات عاالستمتا( و ، على النشاطات قليلة 
ء في المدرسة أو في برنامج معين أو مع وإذا سئلوا يدل جوابهم على عدم السعادة سوا

  فهم يظهرون عدم االستمتاع في الحياة ، األصدقاء أو تناول الطعام أو في البيت أو في المجتمع 
  : النشاط الزائد  .15

وهو غير متنبأ ، ويتصف بعدم التنظيم ، هو النشاط الجسدي الزائد المستمر وطويل البقاء 
ويتصف ، شاط الزائد يكون رد فعلهم للمثيرات البيئية شديداً فاألطفال ذوي الن، به وغير موجه 

  .سلوكهم بأنه متواصل وعصبي وعدواني 
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  : االنسحاب .16
هو سلوك انفعالي يتضمن الهرب من مواقف الحياة بحيث أنها من وجهة نظر إدراك الفرد 

خمول ، نعزل ويوصف الطفل اإلنسحابي بأنه م، ممكن أن تسبب له صداعاً نفسياً أو عدم راحة 
  . لديه أحالم اليقظة ، قلق ، ومكتئب ، خائف ، خجول ، 

  :عدم النضج االنفعالي  .17
أي أن الكبار يظهرون سلوكاً غير ، ويقصد به السلوك غير المناسب للمرحلة العمرية 

ويظهر هذا السلوك عادة عندما يكون ، وإنما يظهره األطفال األصغر عمراً ، مناسب لعمرهم 
يفشل الطفل غير الناضج اجتماعياً في المهارات ، ضع غير مألوف أو مضغوط الطفل في و

ويتميز بمحدودية ميكنزمات االستجابة االجتماعية المتواجدة ، المناسبة للمرحلة العمرية 
مما يدع اآلخرين ويصفونه ، مما يتطلب منه استخدام إجابات أقل نضوجاً ، لالستعمال الفوري 

أو األكبر ، ومن صفات هؤالء األطفال أنهم يفضلون األصغر منهم سناً ، بأنه طفل غير ناضج 
والنشاطات التي تسبق مرحلتهم ، ويختارون اللعب والدمج ، سناً أو األكبر سناً كاألصدقاء 

وفى مناسبات قليلة في أوضاع اجتماعية وغير مضغوطة يظهرون سلوكيات تتناسب ، العمرية 
  .ة ومرحلتهم العمرية ولكنها زائف

  
  : االنحراف الجنسي  .18

حيث أن هذا السلوك ، وهو عبارة عن سلوكيات ذات داللة جنسية غير مقبولة اجتماعياً 
وتتمثل أنماط ، يخلق مشاكل كثيرة ومتنوعة عندما تكون هناك محاوالت إلظهار هذه السلوكيات 

    -: فيما يلي ) االنحراف الجنسي ( السلوك الجنسي 
  .أو تدل لألطفال أو للحيوانات ،  غالباً ما تظهر على شكل إثارة ذاتية إظهار انحرافات جنسية

 .ة مختلفة عن أقرانه من نفس الجنسأي أنه يتصرف بطريق، سلوك غير مناسب لجنس الفرد 

 .ألفاظ أو إيماءات ذات داللة جنسية 
 

  : الشكوى من علل نفس جسمية  .19
) الجسدي (  والجهاز الجسمي إن مصطلح نفس جسمي يشير إلى تداخل الجهاز النفسي

والصراعات الداخلية النفسية التي تظهر على شكل أعراض ، واعتماداً كل منهما على اآلخر 
أما حقيقي أو وهمي وهذا كثير ، هذه األعراض يمكن أن تكون نتيجة اضطراب جسمي ،جسمية 

ضغوط فيه فكثيراً فمثالً عندما يكون اإلنسان في وضع م، ومعظم الناس تتعرض له ، ما يحدث 
لهذا السبب يتم فحص الطفل أو أي شخص ، ما يتظاهر بالصداع والغثيان واأللم في المعدة 

  .فحصاُ كامالً من قبل أطباء 
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  :التمرد المستمر  .20
فالطفل المتمرد يوصف بأنه دائماً يشترك في ، هو نشاط مناقض للقوانين واالتجاهات

وكثير من المراهقين الذين أدخلوا إلى صفوف ،همنين والديه واتجاهاتنشاطات مناقضة لقوا
  .المضطرين سلوكياً والمعوقين انفعالياً هم متمردون بشكل مستمر وال يطيعون أبسط القواعد 

  : مشاكل الدافعية  .21
تتضمن مشاكل الدافعية أن يكون لدي الفرد سبب ايجابي لممارسة نشاط معين وبشكل عام 

عدد قليل ، ويوصفون بأنه ليس لديهم دافعية ، تراك في النشاطات فالكبار لديهم دافعية ذاتية لالش
يفقد ، من األطفال ال يبحثون عن ممارسة النشاطات في المدرسة االبتدائية وعندما يكبر بعضهم 

يمكن أن يكون عدم ، والسبب وراء ذلك أي وراء عدم ظهور الدافعية لديه ، حماسه للمدرسة 
أو انخفاض مفهوم الذات لديهم ، نشاطات الجديدة أو المختلفة فهمهم للنشاط أو الخوف من ال

   ) 101 – 89 : 2000، يحيى .                                          ( نتيجة تكرار الفشل 
  

  : أساليب الكشف عن المشكالت السلوكية 
ومن أهم ، هناك العديد من األساليب التي تستخدم في الكشف عن وتحديد المشكالت السلوكية

  :هذه األساليب ما يلي 
  :مقياس التقرير الذاتي  -1

واألطفال وذلك لتعرف ،تعد مقاييس التقرير الذاتي من أكثر المقاييس شيوعاً بين المراهقين 
ومع ذلك فنادراً ما يقرر األطفال والمراهقين أنهم يعانون من ، على األعراض المرضية المختلفة 

لى عالج من نوع معين وعلى الرغم من المأخذ على هذه المقاييس مشكلة معينة وأنهم في حاجة إ
 الذاتي قد تكون له قيمته وأهميته الخاصة في قياس المشكالت السلوكية م الذاتي إال أن التقييمالتقيي

  ) Kazdin ، 2002 : 77   كازدين(         . التي يحتمل أن يتم إخفائها أو حجبها عن الوالدين
أن الدراسات أشارت إلى تقديرات المعلمين لألطفال  ) 1995، ي القريون( ويضيف 

المضطربين أفضل عندما يكون السلوك المضطرب الموجه نحو الخارج كالعدوان والتخريب 
والحركة الزائدة ، ولكن التقدير الذاتي يكون أفضل في حالة اإلضراب الموجه نحو الداخل الذي 

التجاهات واألمور الداخلية ، وهذه التقديرات مفيدة يتطلب وصف الذات من خالل المشاعر وا
  )109: 2000يحيى ،                  (.                        أنفسهملألطفال غير المقتنعين ب

ستخدم الباحث في دراسته الحالية استبانه يجيب عليها سوف ي وبما ان الدراسة وصفية 
المربية،وذلك ليشمل جميع جوانب الظاهرة السلوكية ها األم البديل ويالطفل واستبانه تجيب عل

  .والمشكالت بشكل عام 
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 :تقارير اآلخرين ذوي األهمية -2

 على سبيل نتعد تقارير اآلخرين ذوي األهمية بالنسبة للفرد كالوالدين والمعلمين والمعالجي
أهم المصادر المثال من أكث المقاييس شيوعاً عند تناول اضطرابات األطفال ، ويعتبر الوالدان 

  )Kazdin ، 2000 :78 (    .   تالتي يتم االستناد إليها باستمرار في الحصول على المعلوما
كما ويعتبر المعلم من أكثر األشخاص أهمية في عملية الكشف عن األطفال المضطربين 
انفعالياً وسلوكياً في سن المدرسة وقد أشارت دراسات عديدة على أن تقديرات المعلمين من 

 المعلم  بعض المعلومات من الباحث  سوف سأخذلذلك، أهداف التقديرات وأكثرها موضوعية 
والمرشد النفسي واالجتماعي وبعض أولياء األمور عندما قام بحصر المشكالت السلوكية في 

  .المرحلة اإلعدادية 
 :تقديرات األقران  -3

ع األطفال االجتماعي يرتبط أن الدراسات الحديثة في علم النفس و التربية يشير إلى أن وض
وذلك مع التحصيل االكاديمى وعلى هذا فإن تقديرات األقران ، اجاباً مع التكيف في المدرسة 

وعادة ما يتم ، يعتبر أحدي الطرق المستخدمين للكشف عن المشكالت االجتماعية ولالنفعالية 
التي تركز على العالقات استخدامه المقاييس وعادة ما يتم استخدام المقاييس السوسيومترية 

وتستخدم لقياس إدراك الطفل وهي مفيدة في طرق ، الشخصية واالجتماعية في المجموعة 
إذا ما فسرت بحذر فإنها يمكن أن تكون ذات فائدة للمعلم في عملية التخطيط لطرق ، الكشف 
   )108 : 2000يحيى .                                                               ( التدخل 

  : المالحظة المباشرة للسلوك  -4
أن سلوكيات أي طفل سواء في المنزل أو في  ) Once McMahon Hand  )1998يرى 

وهناك العديد من المزايا التي ، المدرسة أو المجتمع المحلي يمكن أن تتم مالحظاتها بشكل مباشر 
عة من التكرارات الواقعية أو الفعلية تميز المالحظة المباشرة ومن أهمها أنها تزودنا بمجمو

وبذلك يتميز هذا األسلوب عن ، لسلوكيات معينة سواء كانت اجتماعية أو مضادة للمجتمع 
أو أسلوب التقارير من جانب اآلخرين ذوى األهمية بالنسبة للفرد حيث ، أسلوب التقارير الذاتية 

إال أن ، اعات من جانب هؤالء اآلخرين قد يتأثر هذا األسلوب األخير كثيراً باألحكام واالنطب
هناك العديد من العوائق التي قد تصادف المالحظة المباشرة وتعرضها بين حين وآخر حيث نجد 

وإساءة استخدام ، العديد من السلوكيات وخصوصاً األفعال غير الظاهرة أو الخفية كالسرقة 
 ومع هذا فإن المالحظة يمكن أن ،العقاقير على سبيل المثال ال تتم مالحظتها بشكل مباشر 

تضيف لنا العديد من المعلومات الفريدة التي تتاح بواسطتها وذلك عن طريق اختبار سلوكيات 
  .معينة بشكل مباشر 
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  : السجالت الخاصة بالمؤسسات االجتماعية  -5
التي تصدر ) المضطربة ( يمكن االستناد في تشخيص وتقييم السلوكيات المضادة للمجتمع 

ألطفال إلى السجالت الخاصة بالمؤسسات االجتماعية، وذلك بشكل مستمر ومن األمثلة عن ا
وتد ، السجالت القضائية ، السجالت المدرسية ، العديدة لتلك السجالت سجالت الشرطة 

السجالت الخاصة بالمؤسسات االجتماعية على درجة كبيرة من األهمية ألنها تعتبر بمثابة 
ومن المآخذ ، ومن ثم تعد ذات داللة اجتماعية ، لة وتأثيراتها المختلفة مقاييس حول آثار المشك

  .وهذا ما أكدت عليه العديد من الدراسات مثل دراسة، على هذه السجالت أن غالبية األفعال بها 
  )Kazdin ،2000كازدين  ) ( 1985،  وآخرين Alioun  اليون(و ) Mbi ،1982  إمبي( 

  :المقابالت اإلكلينيكية -6
وهي ، مقابلة من أقدم وأكثر الطرق استخداماً في البحوث النفسية واالجتماعية واإلنسانية ال

طريقة أساسية لجمع البيانات كما أنها المحور األساسي الذي تدور حوله عمليات التوجيه التربوي 
لف بين والمهني وعميالت االستشارة النفسية والعالج النفسي وتأتى المقابلة الشخصية كوسيلة للتآ

مجموعة من المعلومات جاءت عن طريق تقارير أو أقوال اآلخرين أو معوقات جاءت عن 
طريق قياس القدرات والسمات الخاصة بالشخص المفحوص ما يصل إليه القائم المقابلة بنفسه 

  .عن طريق األسئلة التي يوجهها للمفحوص وما يبدوا من سلوك أثناء المقابلة 
   )378 : 2000، جبل ( 

  : االختبارات النفسية -7
، هذه المجموعة من االختبارات تستخدم لكشف عن الصراعات التي يعانى منها الطفل 

  : ومن هذه المقاييس ،ولمعرفة ما إذا كانت األسباب ذاتية أو لعدم قدرتها لعدم التكيف 
  ) .بقع الحبر ( المقاييس االسقاطية مثل اختبار روشاخ  -
اختبار تفهم الموضوع ،  اختبار تفهم الموضوع للكبار اختبارات الترابط الحسي مثل -

  )122 : 2000، يحيى           (           .                                          لألطفال
 في دراسته مجموعة من األساليب السالف ذكرها ، والتي تتناسب مع الباحث    وقد استخدم 

لتقرير الذاتي ،وتقارير اآلخرين ذوي األهمية والسجالت دراستي الوصفية وقد استخدم مقياس ا
  .الخاصة بالمؤسسات االجتماعية 
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  : للمشكالت السلوكية ةأبرز االتجاهات النظرية المفسر
إن المتمعن في كافة العلوم يرى أنها تنطلق من مجموعة من الفروض مكونة إطارا نظرياً 

طار فكرى يفسر مجموعة من الفروض العلمية والنظرية عبارة عن إ، لهذا أو ذلك العلم 
ويتم التوصل إلى تلك النظريات من خالل أساليب البحث ، ويضعها في نسق علمي مترابط 

العلمي الدقيقة المختلفة ، والتي خرجت من خالل نتائج التجارب الدقيقة إلى الفرضيات التي 
وأن العلم ينتهي بمجرد الوصول وليس معنى هذا أن النظرية هي نهاية المطاف ، تبني عليها 

ولكن حتى وبعد التوصل إلى النظرية تبقى األبحاث مستمرة للتأكد من صحة ، إلى النظرية 
   )70 : 1948، همام .                     ( فرضيتها أي أنها تخضع للبحث العلمي المستمر 

  
المفسرة للمشكالت ) النظريات ( ومن هنا تكمن أهمية تناول دراسة االتجاهات النظرية 

وكذلك التنبؤ بتلك المشكالت المتوقع ، السلوكية وذلك بهدف فهم وتفسير وتقييم السلوك المشكل 
هذا وباإلضافة إلى أن ، حدوثها وصوالً إلى ضبطها والعمل على تعديلها في نهاية المطاف 

لتي تكمن وراء دراسة االتجاهات النظرية تعطى تصوراً واضحاً وإلماما شامالً لألسباب ا
وكذلك ، المشكالت السلوكية وطبيعة السلوك المشكل وصفات األفراد والمضربين سلوكياً 

  .التقنيات والطرق الناجحة المستخدمة في إرشاد وعالج هؤالء المشكلين 
  -:االتجاه التحليلي : أوالً

 للطبيعة ويكمن جوهر نظرية التحليل النفسي التي أسسها فرويد في ثالث مسلمات أساسية
  :اإلنسانية

 أن الخمس سنوات األولي من حياة الفرد هي من أهم سنوات حياته وأشدها تأثيراً في :أولها 
  .سلوكه خالل سنوات عمره التالية في حالتي السواء وعدمه 

وتعرف ،  أن الدفعات الغريزية الجنسية للفرد هي التي يتحدد في ضوئها سلوكه العام :ثانيها 
  .العزيزية الجنسية بأنه تعنى حاجة كل فرد إلى إشباع مطالبه الجسدية هذه الدفعات 

وكان قد نما االعتقاد ، أن الجانب األكبر من سلوك الفرد تحكمه محددات ال شعورية  : ثالثها
  :  للفرد إنما يتحدد بمجموعتين من العوامل هما الحاليلدى فريد بأن السلوك 

الحتمية (وأطلق فرويد على هذه المسلمة اسم ، بنائه النفسي العالقات بين المكونات الداخلية ل •
حيث إن سلوكه تحكمه وتوجهه الحاجة ، فاإلنسان عند فرويد ال يملك مصيره تماماً ) النفسية 

  .إلى إشباع الدوافع الغريزية البيولوجية األساسية 
 .ية وإنما يخضع لخبرات المرء الماض، أن السلوك ال يحدث صدفة أو اعتباطاً  •

   )201 – 200 : 1998، الخطيب                                               ( 
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  : أسباب المشكالت السلوكية ووجه النظر التحليلية 
تفسير االنحرافات ، حاولت نظرية التحليل النفسي التي وضع فرويد أصوله ومبادئها 

ن الحياة في ظل مبادئ التحليل النفسي السلوكية من خالل خبرات األطفال في الفترات المبكرة م
حيث أن بعض الخبرات السابقة غير السارة تكبت في الالشعور إال أن هذه الخبرات المكبوتة ، 

ويفسر ، وتؤدى بالتالي إلي االنحرافات السلوكية ، تستمر في أداء دورها في توجيه السلوك 
   )77 : 2000، يحيى     (  .     ار أنصار التحليل النفسي اإلضرابات السلوكية في هذا اإلط

على أن فرويد يري منشأ االضطراب السلوكي ) 207 : 1998، الخطيب ( هذا ويؤكد 
  :يكمن داخل الفرد نتيجة الختالل قيام الفرد بوظائف نفسية عبر مسارين هما 

  ) .الخمس سنوات األولى ( تعليم غير مالئم في مرحلة الطفولة األولى : المسار األول
  ) .األنا األعلى( و) األنا ( و) الهو ( ازنة بن منظمات النفس اختالل الحكة المتو: المسار الثاني

ومن الجدير ذكره أن االتجاه والتحليل اتجاه عريض يضم عدد من المدرسين والتوجهات 
 Jung( مثل كارل يونج ، النظرية بعضها يخرج على مؤسس النظرية وكون له مدارس خاصة 

" علم النفس الفردي "الذي أسس  ) Adler( والفريد أدلر ، " علم النفس التحليلي " أسس الذي ) 
وايرك فروم  ) Horney( كما أن بعض تالميذ فرويد مثل كارين هورناي ، 

)Fromme( وهاري ستال سولفيان )Sulivan (  وآنا فرويد واريكسون طوروا في نظريته وإن
لون ينطون تحت اللواء التحليلي الفرويدي ويسمون التحليلين اعتبروا أنفسهم تحليليين وال يزا

   ) 21 : 1990، كفافى  (                        .                  الجدد أو الفرويديون الجدد 
  
  

  :االتجاه السلوكي : ثانياً 
وسي الفسيولوجي الر ) Pavlov( بدأ هذا االتجاه السلوكي باكتشاف ايفان بتروفيتش بافلوف 

 كبير من التجارب انتهت بتأسيس االتجاه دوكان هذا االكتشاف بداية لعد، للشرطية الكالسيكية 
  .السلوكي 

 والعالم الذي يرجع اليه الفضل ، ويمثل هذا االتجاه السلوكي المنافس الوحيد لالتجاه التحليلي 
   )23 : 1990، كفافى         (     ".         جون واطس " في بلورة هذا االتجاه هو أيضا 

) نظرية التعلم( هذا ويطلق على النظرية السلوكية اسم المثير واالستجابة وتعرف كذلك باسم 
وهذا في نفس ، كيف يتعلم وكيف يتغير : واالهتمام الرئيسي للنظرية السلوكية هو السلوك ، 

،  وإعادة تعلم الوقت اهتمام رئيسي في عملية اإلرشاد التي تتضمن عملية تعلم ومحو تعلم
   )102: 1998زهران، .  (والتعلم هو محور نظريات العلم التي تدور حولها النظرية السلوكية
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  :أسباب المشكالت السلوكية من وجه النظر السلوكية
هو سلوك متعلم يتعلمه ) المشكالت السلوكية ( يرى هذا االتجاه أن االضطراب السلوكي 

حيث يعتبر هذا االتجاه بأن اإلنسان ابن البيئة بما تشمل عليه من الفرد من البيئة التي يعيش فيها 
مثيرات واستجابات مختلفة لها عالقة بمختلف مجاالت حياته االجتماعية والنفسية البيولوجية 
وغيرها وتتشكل لدى الفرد حتى تصبح جزئاً من كيانه النفسي ، والفرد عندما يتعلم السلوكيات 

علمها من محيطها االجتماعي عن طريق التعزيز والنمذجة وتشكيل الخاطئة والشاذة إنما يت
كما يرى هذا االتجاه بأن المحور أو العزل أو اإلطفاء أو ، وتسلسل السلوكيات غير المناسبة 

   )43 : 2002، العزة .             ( النمذجة االيجابية وغيرها من أهم أساليب تعديل السلوك 
لسلوكي إلى تفسير مفاده أن االضطرابات النفسية واالنحرافات وقد توصل علماء االتجاه ا

، السلوكية ما هي إال عادات تعلمها اإلنسان ليقلل من درجة توتره ومن شدة الدافعية لديه 
وبالتالي كون ارتباطات عن طريق المنعكسان الشرطية لكن تلك االرتباطات الشرطية حدثت 

اب االتجاه السلوكي أن السلوك المضطرب هو كما ويرى أصح، بشكل خاطئ وبشكل مرضى 
نتاج ومحصلة للظروف البيئية وليست للعمليات النفسية الداخلية كما يرى ذلك االتجاه التحليلي 
في علم النفس لذلك فهو يهتم باألعراض السلوكية وال يهتم بما فيه االشعور أو في األعماق 

لذلك يعتبر هذا االتجاه السلوك ، جاه التحليلي كما يرى ذلك االت، اإلنسانية من عقد أو غيرها 
  ) .قوانين التعلم أو األشراط ( بأنه ظاهرة متعلمة تكتسب وقفاً لقوانين محددة 

   ) 92: 2000، القاسم وآخرون  ( 
ولكن البيئة تترك آثارها االيجابية أو السلبية على ، وتحدد الوراثة أبعاد السلوك اإلنساني 

وبما أن السلوك من وجهه نظر هذا االتجاه هو سلوك متعلم ،  ند الفرد الخصائص السلوكية ع
إال أن عملية التعلم هذه تتحدى في ضوء خبرات الفرد ، سواء كان سلوكاً شاذاً أو سوياً 

بمعنى أنه يزداد إذا كانت له نتائج ايجابية على ، والسلوك محكوم بنتائجها ، وظروفه الحالية 
  .ضعف إذا كانت نتائجه سلبية على الفرد وعلى اآلخرين من حوله الفرد وعلى اآلخرين وي

   )43 : 2002، العزة ( 
 Billبايلل و إبانشين (وفي اإلطار نفسه وتأكيداً على دور الوراثة وفى السلوك المتعلم يرى 

and Ipanshin  ،1999 ( أن ويعتقدون السلوكيين أن الفرد يتعلم أن يسلك بطريقة محددة من
اعله مع البيئة ويرثى تركيبيا بيولوجياً يساعده في عملية التفاعل التي تحدد السلوك كما خالل تف

ال تورث بل تنتج عن التفاعل ويركز ...  يعتقدون بأن بعض السلوكيات كالقيادة والصداقة الخ
السلوكيين على ماذا يفعل الفرد بدالً من ما هو ؟ ومن الضروري فهم الطفل بدالً من إطالق 

   )    40 : 2000، يحيى  (                                                             .سمياتالت
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وهذه ،  مكونة األساس النظري لها النظرية السلوكيةالفرضيات التي ترتكز عليها         
  :الفرضيات هي 

  .معظم سلوك اإلنسان متعلم ومكتسب سواء كان السلوك سوياً أو مضطرب  •
وك المضطرب المتعلم ال يختلف من حيث المبادئ عن السلوك العادي المتعلم إال أن السل •

 .السلوك المضطرب غير متوافق 

وحدوث ، السلوك المضطرب يتعلمه الفرد نتيجة للتعرض المتكرر للخبرات التي تؤدى إليه  •
 .ارتباط شرطي بين تلك الخبرات وبين السلوك المضطرب 

 .تبر تجمعاً لعادات سلوكية خاطئة متعلمة جملة األعراض النفسية تع •

 .السلوك المتعلم يمكن تعديله  •

وعن طريق التعلم يكتسب دوافع جديدة ثانوية ، يولد الفرد ولديه دوافع فسيولوجية أولية  •
اجتماعية تمثل أهم حاجاته النفسية وقد تكون تعلمها غير سوي يرتبط بأساليب غير توافقية في 

   )      336 : 1980، زهران  (   .             ج إلي تعلم جديدة أكثر توافقاً إشباعها ومن ثم يحتا
 

السلوك محكوم " أن محتوى النظرية السلوكية يتلخص بعبارة  ) Shwa 1978( وتضيف 
وتهتم النظرية السلوكية بالسلوك الظاهر غير المالئم وتصميم برنامج التدخل المناسب " بنتائجه 

   )40: 2000، يحيى          ( .                   حظ وتعديلهالسلوك المالللعمل على تغيير 
  
  : االتجاه الفسيولوجي : ثالثاً 

أول من أعتبر أن الدماغ عضواً مركزياً للفعالية الذهنية وأرجع ) فيتاغورث ( لقد كان 
النفسية الذي صنف األمراض ) هيبوقراط ( تبعه في ذلك ، المرض النفسي إلى مرض الدماغ 

والهذيان ورسم الصورة السريرية لكل مرض منها معتمداً على . كالهوس والسوداء أو االكتئاب 
  .المالحظة السريرية اليومية 

  
أمثال     ، سار األطباء اليونانيون والرومانيين في اإلسكندرية على الخطأ العلمية لهيبوقراط 

وميز الوهم من ، رض الحاد والمزمن الذي يعتبر أوب من الحظ بين الم) اسكليبيارس ( 
في نهاية القرن الميالدي األول إلى فكرة اعتبار االضطرابات ) أريطاويس ( الهلوسة وألمح 

في عالج المرض )  م200 – 130غالن ( ولم يساهم ، العقلية امتداداً للظواهر النفسية العادية 
ريح الجهاز العصبي وأرجع المرض أو رسم صورته السريرية غير أنه تبنى منهجاً علمياً لتش

ونفسية كالخوف والصدمات واألزمات ، النفسي إلى أسباب عضوية كالجروح والتسمم الكحولي 
   ) 108 : 2000، القاسم وآخرون .                                               ( االقتصادية
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سباب العضوية للمرض النفسي لقد كشف التطور العلم السريع في القرن الثامن عشر عن األ

التي تشكل تطوراً علمياً في فهم ) الفسيولوجية ( وسرعان ما برزت وجه النظر العضوية 
قد "  Krbelanأميل كربيالن " أن  ) 38 : 1986، أسعد ( ويذكر ، أمراض النفسي وعالجه 

 في كتابه الذي لعب دوراً حاسماً في تأكيد فكرة األسباب العضوية من األمراض النفسية وذلك
وكذلك لقد وضع ، والذي فيه أهمية مرض الدماغ في توليد المرض النفسي  ) 1963(نشره عام 

) 1981( هذا ويشير كيرك ، ساً لها تصنيفاً لالضطرابات النفسية اتخذته التصنيفات الحديثة أسا
اكل السلوكية في إلى أنه خالل العقود القليلة الماضية كان هناك ميل شديد لالعتقاد بأن المش

أو بين الطفل ورفاقه وجيرانه ، المحيط االجتماعي تقود إلى التفاعل قائم بين الطفل وأسرته 
وفى السنوات األخيرة بدأت العوامل البيولوجية ، والجوانب االجتماعية الموجودة في المجتمع 

  .تأخذ مكاناً كعوامل مسببة لالضطرابات السلوكية واالنفعالية 
  

أن بعض المختصين يعتقدون أن كل   ) Heward & Orlansky(  كالً من كما ويرى
ومع أن هذا االستعداد قد ال يكون سبب في ، األطفال يولدون ولديهم االستعداد البيولوجي 

، اضطرابات السلوك إال أنه قد يدفع الطفل إلى اإلصابة باالضطراب أو إلى المشاكل السلوكية 
لوجية واضحة أكثر في اإلضطرابات السلوكية واالنفعالية الشديدة فاألدلة على األسباب البيو

إلى أن السلوك يمكن أن يأثر بالعوامل  ) 1982، هاالهام ديكو فماف ( والشديدة جداً ويضيف 
وأن هناك عالقة بين جسم الفرد ، أو أكثر من عامل فيها ، الجنسية والعصبية والبيوكميائية 

عوامل البيولوجية على أنها وراء االضطراب السلوكي واالنفعالي وسلوكه لذلك من ينظر إلى ال
 بين العامل البيولوجي المحدد واالضطراب ة إظهار العالقة السببينونادراً ما يكون باال مكا

   ) 65 – 64 : 2000، يحيى          (                                .  السلوكي واالنفعالي 
  

جاه البيوفسيولوجي يرى أن االضطراب السلوكي هو نتاج ومحصلة ويشير إلى أن هذا االت
لخلل في وظائف وأعضاء في جسم اإلنسان ، األمر الذي ينتج عنه اضطراب في السلوك لديه، 

والحركة ، قد يكون نتاجاً لنقص أو زيادة في افرازات الغدد الصماء أو غيرها في جسم اإلنسان 
 الثيروكيسين في الدم على سبيل المثال ال الحصر ويضيف بني الزائدة قد تكون نتاج زيادة مادة

هذا االتجاه مرتبط بعلم البيولوجيا التي ترى بأن الوراثة دور واضح في ظهور االضطراب 
تلعب دوراً في وجود ) المورثات ( ويرى هذا االتجاه بأن الكروموسمات والجينات ، السلوكي 

وكذلك ، دور في ذلك ) التمثيل الغذائي ( و وااليض االضطراب السلوكي كما أن عمليات النم
الحساسية لألدوية واألصباغ ونضج األجهزة وسير عملية نمو الفرد وسالمة الحيوان النوى 
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والبويضة ومشاكل الرحم وتعرض األم الحامل ألمراض كالحصبة األلمانية أو مرض الزهري، 
 السكري ومشاكل الحمل وما قبله وما وعدم وجود بيئة رحمية مناسبة لديها، وتعرضها لمرض

بعده والتسمم الوالدي ونقص في األكسجين أثناء عملية الوالدة ،وتناولها للحبوب الممنوعة 
 وعدم x والوالدة العسرة وتعرضها ألشعة صوالتدخين وتناولها للمواد السامة كالرصا

لمولود كلها ألسباب قد تكون  على سالمة انمراجعتها للطبيب والقيام بالفحوص الالزمة لالطمئنا
،  سلوكية تمسئولة ومستويات معينة عن وجود إعاقات لدى هذا المولود وتعرضه لالضطرابا

كما أن حرمان الطفل عاطفياً ومادياً يمكن اعتباره أحد األسباب المؤدية إلي االضطراب 
  .ألم السلوكي باإلضافة إلى عوامل سوء التغذية لدى األم واختالف دمها عن دم ا

   )44 : 2002، العزة  ( 
  

  :االتجاه البيئي : رابعا
يقوم هذا االتجاه على مبدأ على المشكالت السلوكية التي تحدث للطفل ال تحدث من العدم أو 

  .بل هي تحدث نتيجة التفاعل الذي يحدث بين الطفل والبيئة المحيطة به ، من الطفل وحده 
أنه ال يقصد بالبيئة النطاق الجغرافي  ) 1973،  جالل (وبالنسبة للبيئة المحيطة بالفرد يرى 

 تأثر في التيوإنما المقصود بها ذلك النتاج الكلى لجميع المؤثرات ، وال المحلى وال العالمي 
فيعرف البيئة بأنها جميع المؤثرات ) 1996، خوري ( الفرد من الحمل إلى الوفاء أما 

التي تؤثر في الفرد منذ بدأ حياته وحتى ... الخ ، اسية السي، الفكرية ، الجغرافية ، االقتصادية 
 يويقول البيئيون إن حدوث االضطراب السلوكي واالنفعال، ) 10 : 1996، خوري ( مماته  

فالبيئة السليمة ال تؤدى إلى حدوث ، لدي األفراد يعتمد على نوع البيئة التي ينمو بها 
فسية المختلفة ودراسة السلوك اإلنساني النظريات الن، االضطراب السلوكي لدي الطفل 

وتطبيقاتها في تدريس الطفل المضطرب سلوكياً مبنية على أساس الفلسفة النظرية الفردية 
أن الطفل المطرب سلوكياً يحتاج  ) Shea ، 1978( وهذا يروى ، لإلنسان والطبيعة والعالم 

  .مة بشكل طبيعي لنمط معين من البيئات بحيث يتجه ويميل لممارسة حياته العا
فالفرد ال ينفصل عن بيئته ، االتجاه البيئي يميل لربط الفرد في البيئة في مفهوم واحد 

فبالتالي فإن مشاكل الفرد تصبح شائعة لدي المجتمع وال يتم التعامل مع المشاكل بشكل فردى 
لنظام البيئي يقدم لنا وا، فإن الفرد سيتأثر بالبيئة ، وكنتيجة إذا كان هناك اضطراباً لدى المجتمع 

هذا ويعرف هارنج وفليب المضطرب ، وأنا سوف أسيئ لك ، لقد أسأت لي : نموذجاً يقول 
الشخص الذي لديه مشاكل شديدة مع األشخاص األخرسين مثل الرفاق أو اآلباء أو " سلوكياً ألنه 
   ) 53 : 2000، يحيى ( ".                                                          المدرسين 
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لقد شدد عدد كبير من علماء النفس والتربية على أهمية البيئة في حياة الفرد وقالوا أن 
  :العوامل التي تؤثر فيه هي 

  
  :  العوامل الجغرافية –أ 

فمثالً سلوك أبناء الجبال غير سلوك أبناء السهول غير ، تلعب دوراً هاماً في تشكيل السلوك 
فنمو الطفل في المناطق ،  كما أن النضج والنمو ليس واحداً عند جميع األطفال أبناء الشواطئ

أنه إذا كان  ) 1966، راجح ( الحارة غيره في المناطق الباردة والمعتدلة وهذا ما يؤكد عليه 
فإن مثل هذا ، الطفل يعيش في أرض تحميه خوف الجماعة من األخطار الخارجية فقمم الجمال 

، تجبر أهبها على الكدح والعمل المتواصل ، ايرا وآخر يعيش في أرض قاحلة الفرد سينشأ مغ
التي تسكن في " إبش " فالفرد سيخرج إلى الحياة مبتسماً بروح المسالمة والصداقة كما في قبائل 

غينيا الجديدة وأما اآلخر فأنه يتسم بروح التحدي واالعتماد على النفس والمبادأة واألنانية والشدة 
   ) 13 – 12 : 1996، خوري .               ( في قبائل االسكيمو شبه جزيرة غرين الند كما 
   
  :  العوامل األسرية -ب

فهي التي تالزمه لفترة طويلة ، تعتبر العوامل األسرية من أكثر العوامل تأثيراً على الطفل 
، ة يتعلم عادتها فاإلنسان عندما ينشأ ويترعرع في كنف أسر، من حياته وتؤثر في شخصيته 

  .ولغتها وقيمها 
  

حيث يعتبر أن األسرة هي العامل األولى  ) 52 : 200، جبل (  شدد عليه اوهذا آن
واألساسي في صنع سلوك الطفل بصبغته االجتماعية ألن سنوات الطفل األول تتولها األسرة 

وكل ما يكتسبه ... افق النفسي بالرعاية والعناية تؤثر تأثيراً بالغاً في التوافق النفسي أو عدم التو
الطفل في هذه األسرة من خبرات مؤلمة والناجمة عن أساليب خاطئة في التنشئة تبقى معه هذه 

مما يكون عرضة لألمراض ، ، الخبرات حتى يكبر وتؤدى به إلى اضطرابات في شخصيته 
  . النفسية التي تبعده من حالة األسوياء 

  
، ى أن في هذه األسرة يتعلم الطفل الكثير من عقائده فير ) 13 : 1996، خوري ( أما 

كما هي المكان الذي يتأثر به من جوها ، التي تدل على التسامح والغضب ، وأفكاره ، ومخاوفه 
  .فيتأثر بها وتؤثر في مركزه االقتصادي واالجتماعي 
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والمعايير أن سلوك األطفال يعكس االتجاهات واآلراء  ) 55 :2000، يحيى ( من هنا يرى 
، فعوامل معينة مثل مشاكل الوالدين ، والظروف التي مرت عليهم وقدمت لهم من خالل األسرة 

وغيرها من ... والضغوطات من أجل الحصول على سلوكيات ناضجة جداً ، والحرمان 
  .المواقف التي تحدث داخل األسرة كلها بالتأكيد ستساهم في المشكالت السلوكية

  
راسات والبحوث أن األسرة التي تغرس في نفوس أطفالها اتجاهات الحب هذا وقد أكدت الد

والتقدير واالحترام والثقة في النفس وفي اآلخرين هي األسر التي تبني أشخاصاً أسوياء ، وذلك 
على العكس من األسر التي تغرس في نفوس أطفالها اتجاهات سلبية كالكراهة والحقد والخوف 

فهي تبني الشخصيات المنحرفة الجامحة والمضطربين ،  اآلخرين وعدم الثقة في النفس وفي
   ) 20-19 : 1986، حسين   ( .                     والذهانيناجتماعياً وسلوكياً و العصابيين 

  
  : العوامل المدرسة -ج

المدرسة هي المؤسسة العلمية الرسمية التي تقوم بعملية الصقل والتربية وتعديل السلوك 
  .وى الذي اكتسبه الطفل في تنشئته االجتماعية األولى في األسرةالغير س

وفي المدرسة يتفاعل التلميذ مع مدرسيه وزمالئه ويتأثر بالمنهج الدراسي في معناه الواسع 
كما تستخدم المدرسة أساليب نفسية عديدة أثناء ، علماً وثقافة وتنمو شخصيته في كافة جوانبها 

وتقوم بتوجيه ، ألساليب دعم القيم االجتماعية السائدة في المجتمع تربية التالميذ ومن هذه ا
األنشطة التربوية المختلفة بحيث تعمل هذه األنشطة على تشكيل وتعليم األساليب السلوكية 

والعمل أيضاً على فطام الطفل انفعالياً في التخلص من السلوكيات التي اكتسبها ، المرغوبة 
   )54 : 2000، جبل .         (  بنماذج صالحة من السلوك السويالطفل في األسرة واستبدلها

وأيضا تعد المدرسة عامال أساسيا في بناء سلوكيات خاطئة ومشكالت سلوكية كبيرة اذا لم 
يتم التعامل مع الطفل باألسلوب المناسب والجيد فيمكن ان ينطوي الطفل على نفسه او يثير 

  . سيئ مشكالت النشاط الزائد او السلوك ال
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  المبحث الثاني
  الحرمان

  
  : الحرمانتعريف

  :الحرمان في اللغة :  أ 
  )168 : 1960هارون،  (                .    منعه إياه :  حرماناً –فالناً الشئ ) حرم (     *

 .المنع ، الحرية الحرمان ، والحرمان نقيضه اإلعطاء والرزق : الحرم     *

  ) 125 : 1991ابن منظور،                           (                     

  )128 : 1986المنجد ،  (                            .       الشئ منعه إياه: حرماناً     *

  . المنع ، فقدان أو خسران حق أو حاسة بذيئة : الحرمان     *
   )362 : 1997القاموس العربي ،( 

 يحتاجها حاجات وأشياء وأمور ان هو الشعور بعدم وجود  أن الحرمالباحثويرى       
  .وتكون مهمة لبناء وتشكيل شخصيته اإلنسان، 

  
  .الحرمان األسري : ب 

هو االنفصال عن الوالدين وما في ذلك من فقدان األثر الخاص الذي يستتبعه الرباط "      
رية الطبيعية بما ينطوي عليه العائلي ، فالحرمان من الوالدين هو حرمان من سبل الحياة األس

من انقطاع العالقات والتبادل الوجداني الدائم بالوالدين، ومن ثم فان االنفصال يفضي إلى خبرة 
    )18 : 1983القماح ،        (        ".                                              الحرمان 

يين قبل أن يوثق بهما عالقة ، لما يترتب هو حرمان  الطفل من األب واألم الطبيعو "      
عليه من انقطاع اإلشباع الكمي والكيفي للحاجات النفسية كالحب والعطف البيولوجية إلى غياب 
الوقت المناسب لتقديم المثيرات المادية والنوعية للطفل واألسلوب الالئق لعملية اإلشباع ، ومن 

ي يحدث عندما يودع الطفل في مؤسسه اجتماعية ثم فان االنفصال يفضي إلى خبرة الحرمان الذ
حيث ال تتاح له فرصة عقد عالقة مستمرة مع بديل الوالدين ، وال يتلقى رعاية امومية وأبوية 

   ) 13 : 1988العربي ، " . (كافية تسمح له بالتفاعل الحقيقي مع الصور الوالدية بصورة سليمة
  

بل والديه أو أحداهما أو من قبل الذين يقومون  هو كل طفل يرفض أو يهمل من قوأيضا "     
برعايته سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين ، أو هو ذلك الذي ال يحصل على إشراف 
وتوجيه اسري مناسب وعلى الرعاية التي  تتطلبها مرحلة نموه أو الذي يتعرض إلساءة معامله 
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طفل غير الشرعي واللقيط كما يدخل مفهوم في مظاهرها الجسمية والنفسية واالجتماعية أو ال
الطفل المحروم في جوانب أكثر خصوصية حيث يتصل بقيام األطفال بعمليات التسول 
والسمسرة وتجارب السلع والمواد المحرمة كالمخدرات أو بعملهم في مجاالت ال تناسب نموهم 

   )72 : 1992الدويبي، (       " .وقدراتهم وتحرمهم من الدراسة ومن إشباع حاجاتهم األخرى
هو الطفل الذي يفقد والديه األب وأالم معا منذ والدته وانعدام بدائل " الطفل المحروم"      

شخصية ثابتة له ، األمر الذي يفقد الطفل شكل الحياة األسرية مما يؤدي إلى إيداعه في احدي 
       )19:2002قاسم ،             ( .                                                  المؤسسات 

الحرمان موقف ضاغط على اإلنسان وهو حالة شعورية داخلية عند اإلنسان تنشأ من عدم       
تمكنه من إشباع حاجة أو أكثر من حاجاته األساسية أو الشخصية نتيجة لذلك يستشعر بعوز 

   ) 58 : 1989الشنطي و أبو سنينة، .                                                  (نفسي 
  : الحرمان إجرائيا : ج 

بأنه غياب الطفل عن أسرته الطبيعية من أب وأم وإخوة " ويعرف الباحث الحرمان       
وإيداعه  في احد المؤسسات التي تعتني باليتامى سواء  كان ذلك بموت احد الوالدين أو الطالق 

ؤسسة حسب شروط الشئون االجتماعية ومؤسسات أو أي سبب يسمح بإيداع الطفل في الم
  " .اإليواء الخاصة

  
  

  أنواع الحرمان
ومع أنواع الحرمان التي يتعرض لها اإلنسان حرمانه من األسرة ومن عالقته الوثيقة والحميمة 
بها نتيجة للموت او الطالق أو أي سبب أخر قد يتعرض له ويحرمه من مصدر دفئه وحنانه 

   :نوعين وهذا الحرمان يأخذ
  : الحرمان انواع:    أ 

 من الحرمان ويتفق مع هذا التمييز                 نوعينبين  ) 79 ، 1967مصطفي فهمي ( لقد ميز 
   ) .135 ، 1995راوية دسوقي ( و  ) 173 ، 1986فاروق جبريل ( 

  :  هما لنوعانوهذان ا
كامالً لسبب من األسباب إن يكون الطفل منفصالً عن األسرة ومحروماً منها حرماناً  -1

  ".وهذا ما تعتني به الدراسة الحالية."كالطالق والموت 
إن يكون الطفل محروماً عن أمه حرماناً جزئياً ، كان يعيش معها ولكنها لم تستطيع إن  -2

 :تمنحه الحب الذي يحتاج إليه هذا النوع من الحرمان يحدث في احدي الحاالت اآلتية 
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القاً ، ويحدث ذلك بسبب التقلب االنفعالي للولدين وعجزهما عدم وجود الجو األسري إط  - أ
عن إقامة عالقات أسرية صحيحة ويرجع ذلك بدوره إلى أنهم حرموا لثناء طفولتهم من 
الحياة البيئية السوية وهكذا نرى أنفسنا أمام حلقة مفرغة أطفال حرموا من الحياة البيئية 

  .الصحيحة فحرموا أبناءهم من هذه الحياة 
إيواء  ما الحتضان و لسبب ما عن أداء وظيفته الوالدينوجود الجو األسري مع عجز - ب

  . مستمراً األطفال بشكل 
 ،وذلك من خالل الفقدان الذي يراه األول فقط أن الدراسة تعتني بالشكل الباحثويرى 

  .ة األم البديل داخل المؤسس، ووضعهم بشكل مستمر عند أهلهم عند  وجودهم من عدم األطفال 
 

  
  : على النحو التالي1986انواع الحرمان زمنيا  صنف هاريس  : ب 

 :حرمان قصير ألمدي ومتكرر  -1

ونرك الطفل ساعات يوميا مع شخص أخر يقوم على .  مثل خروج األم  لميدان العمل 
  .رعايته غير انه ال يرتبط بالطفل عاطفيا 

 :حرمان قصير ألمدي غير متكرر  -2

 .فى أو مع راشد لرعايته عدة أيام مثل وضع الطفل  في مستش

 :حرمان طويل ألمدي المؤقت  -3

 مثل انفصال الطفل عن والديه ألسابيع وشهور عديدة ، ألسباب مختلفة وترك الطفل مع 
 .أشخاص آخرين أو رعاية بديلة 

 :حرمان دائم  -4

   ) 2002 :34قاسم ،.   (  فقدان األم واألب الدائم وبصفة مستمرة لموتهما أو لفقدانهم نهائيا 
  

 في تلك الدراسة للتعامل مع الشكل األول من أشكال الحرمان وهم األطفال لباحثويهدف ا
الذين فقدوا أسرهم لسبب ما، وموجدين في مؤسسات لإليواء، وتقوم المؤسسة برعايتهم رعاية 

  .كاملة
واالجتماعية والحرمان الكلى يعد له تأثير كبير على حياة الطفل في كافة النواحي السلوكية 

والتربوية األمر الذي يؤدى إلى الوقوع بالمشكالت السلوكية المتنوعة، وزيادة حدتها ، حيث 
 الباحث فى عمله مع هؤالء األطفال تلك المشكالت وشدتها ، والتي أوزعت الباحثالحظ 

حرمان لدراسة تلك السلوكيات، لذلك يتم التعامل مع اشد أنواع الحرمان وأكثرها تأثيرا وهو ال
  .الكلى والمنفصل تماما 
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  الفرق بين المحروم من االسرة واليتم 
حيث أن الحرمان من األسرة اعم واشمل من اليتم، وذلك ألنها تشمل جميع األطفال الذين 

  .حرموا من والديهم سواء بالطالق أو الموت أو التشرد أو التفكك 
وهو يتيم ،  الفرد وكل شيء يعز نظيره :واليتيم ، بالضم هو فقد األب : اليتم : واليتيم لغة

 )193: الفيروز أبادي، ب ت(وجمعه أيتام ويتامى ويتمه              ، ويتمان ما لم يبلغ الحلم 

واليتيم هو ، أعيا وأبطأ : ويتم ييتم يتما ويتما ، يتم ييتم يتما انفرد :وفي المعجم الوسيط
  )1063: أنيس وآخرون.         ( باه من الحيوانالصغير الذي فقد أباه من اإلنسان والذي فقد أ

  
وحق هذا إن يقع علي الصغار والكبار لبقاء ، من مات أبوه فانفرد عنه: اليتيم اصطالحا

إال انه قد غلب أن يسموا به قبل أن يبلغوا مبلغ الرجال فإذا ما .  معني االنفراد عن اآلباء
ال " قال رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم   ، نهماستغنوا عن كافل وقائم عليهم زال هذا االسم ع

  ) 989: 1985، حوي  (                                                                       " يتم بعد الحلم 
  

، حسب سبب الحرمان أن األطفال المحرومين الذين يهدف الباحث لدراستهم الباحثويرى 
ن بالطالق، ومحرومين بالتفكك األسرى، وتعد جميع الفئات وهم محرومين باليتم ومحرومي

 وقد أسهب القرآن الكريم والسنة النبوية بالحديث عن  بحكم بعدهم الدائم عن أهلهممحرومين 
  .األيتام بحكم أنهم الفئة األكبر من فآت المحرومين  

 
  

  :المحرومين في القران الكريم والسنة والقانون الدولي
 
  :كريم القران ال- 1

حفل القران الكريم باليتيم واأليتام بصفه عامة حيث ورد ذكرهم في ثالثة وعشرين موضعا 
، مجملها يرغب باالهتمام باأليتام واإلنفاق عليهم ودفع كامل حقوقهم المالية واالجتماعية ، 

 وآيات أخري تحذر من أكل ماله أو عدم دفع مستحقاته أو اإلنقاص منه ومن هذه اآليات يقول
  )52:اإلنعام ..."        ( وال تقربوا مال اليتيم إال بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده: " اهللا تعالي 
في معرض تفسيره لهذه اآلية ، انه علي من يتولي اليتيم أال يقرب ماله إال " قطب"يقول 

ه أشده ، حتى يسلمه له كامال ناما عند بلوغ، فيصونه وينميه ، بالطريقة التي هي أحسن لليتيم 
 القيام عليه وبذلك تكون الجماعة قد نويحس، ليحمي ماله. أي اشتداد قوته الجسمية والعقلية

  ..)32، 1232، 1980، قطب.                  (وسلمته حقه كامال ، أضافت إليها عضوا نافعا
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  : السنة النبوية  : 2
هتمام باأليتام مراعاتهم والحفاظ       وردت أحاديث كثيرة في السنة النبوية والسيرة توجه لال

علي نفسياتهم وأمورهم االجتماعية ، بعد فقد معيلهم وتدعو للمحافظة علي أموالهم من الضياع 
قال : عن سهل بن سعد رضي اهللا عنه قال :حتى ال يكونوا عرضة للهالك ومن هذه األحاديث 

وأشار بإصبعيه السبابة والوسطي ، أنا وكافل اليتيم هكذا : " رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم 
قال رسول اهللا صلي : وعن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال ) .رواه البخاري " ( وفرج بينهما 

وأشار الراوي وهو " - أنا وهو كهاتين في الجنة –كافل اليتيم له أو لغيره : " اهللا عليه وسلم 
   )1992 :113ط : النووي        ( ".           رواه مسلم " مالك بن انس بالسبابة والوسطي 

  
  :لدواليارعاية األطفال األيتام المحرومين في القانون  : 3

حتى أن األمم المتحدة وضعت ، تحظى رعاية األطفال باهتمام خاص في معظم دول العالم 
وذلك لما ، ميثاقا لحقوق األطفال تلزم به جميع الدول األعضاء باحترامه وتطبيقه في دولها

  :ال من دور فاعل في بناء مستقبل العالم وليس بناء وطنهم فحسبلألطف
  :القانون الخاص برعاية األيتام والمحرومين والضحايا 

من اتفاقية حقوق الطفل الخاصة باألطفال المحرومين على ) 20(وقد نص الميثاق في المادة رقم 
  :أن
 الذي ال يسمح له ، حفاظاً على للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية ، أو -1

مصلحته الفضلى ، بالبقاء في تلك البيئة ، الحق في  حماية ومساعدة خاصيتين توفرهما الدولة 
.  
 .تضمن الدول األطراف ، وفقاً لقوانينها الوطنية ، رعاية بديلة لمثل هذا الطفل  -2

لورادة في القانون يمكن  أن  تشمل هذه الرعاية في جملة أمور ، الحضانة أو الكفالة ا -3
 .االسالمى أو التبني ، او عند الضرورة اإلقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية األطفال 

   )75 : 1990يونسيف ،  ( 
فالقانون الدولي يولى رعاية خاصة باأليتام والمحرومين، ويعطي الحق لهذا  الطفل بالعيش 

خاصة لرعايته والقيام بأموره في في حياة كريمة بين أهله أو من يحتضنه أو من المؤسسات ال
  .جميع النواحي االجتماعية واالقتصادية والنفسية 
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  .رعاية األيتام في اإلسالم 
تعتبر رعاية األيتام في اإلسالم من اسمي الغايات وأنبلها ورأينا في ذلك في اآليات القرآنية 

  .ك الكريمة واألحاديث النبوية الشريفة التي كانت خير دليل علي ذل
  :ورعاية األيتام تشمل ثالث نواحي رئيسية هي 

  : الرعاية المالية- 1
ومنذ ذلك ، فقد رأينا اآليات واألحاديث التي تحض علي رعاية أموال اليتيم أو اإلنفاق عليه 

من قبض يتيما بين المسلمين إلي طعامه : " ما روي عن النبي صلي اهللا عليه وسلم انه قال 
رواه "  تعالي اوجب اهللا تعالي له الجنة البتة الن يعمل ذنبا ال يغفر له وشرابه حتى يغنيه اهللا

   )242:1981،  الخياط( الترمذي                                                              
  : الرعاية االجتماعية– 2

اديث كثيرة في دعا اإلسالم إلي رعاية األيتام اجتماعيا ، وضمهم وكفالتهم ، ومرت بنا أح
كفالة األيتام والكفالة تعني الضمانة ، والكافل هو الذي يتعهد رعاية الصغير أو اليتيم ، وقد 
روي ابن ماجة في صحيحه عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال قــال رسول اهللا صلي اهللا 

يت فيه يتيم خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه وشر بيت في المسلمين ب" عليه وسلم 
  " .يساء إليه أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين يشير بإصبعيه  

  :الرعاية النفسية-3
ال يكفي أن نطعم اليتيم ونلبي حاجاته المادية من مأكل ومشرب ومسكن فحسب وإنما  
تتعدى الرعاية إلي الحاجات النفسية والعاطفية والتي تعتبر من الحاجات األساسية لأليتام فهو 

وقد كانت تعاليم اإلسالم حاثة ، بحاجة إلي األمن واالطمئنان وهو بحاجة للحب وبحاجة لالنتماء
ألنة حين فقد أباه شعر بالحاجة إلي من يحميه ، مراعاة لنفسيته ، علي معامله اليتيم معاملة طيبة 

ملبيا ،ا وقد كان يجد في أبيه داعيا حامي، ويقوي عزيمته وإصابة شيء من الذل واالنكسار ، 
فلما فقده وشعر بالوحشة فكان البد من التعويض عليه لئال بنشاء منطويا منعزال شيء ،لما يريد 

  ) 1981 : 241 ،الخياط .                                                        (النظرة للناس
  

سالم ، حيث وضع ويرى الباحث انه ال يوجد أي دين أو نظام أعطى األيتام حقوقهم مثل اإل
لهم حقوق نفسية ومادية وتربوية تنوعت بين القرآن الكريم والسنة النبوية، ويرى الباحث في 

أنها عالج نفسي اجتماعي شامل لجميع )   9:الضحى"  ( فأما اليتيم فال تقهر"اآلية الكريم 
   .متطلبات اليتيم ، حيث كانت جامعة لجميع المفاهيم والمتطلبات النفسية للطفل
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  رعاية األسرية للطفلال
   أهمية الرعاية األسرية-1

احتلت األسرة مرتبة أولي في تنشئة الطفل في مرحلة الطفولة فهي مصدر الرعاية ، إال أن 
دور األسرة يتراجع كلما زاد الطفل بالعمر حيث يبدأ جماعات  ومؤسسات أخري تأخذ مكانة 

ين إذن ، أن يسعوا وهما يراقبان طفلهما ينمو وعلى الوالد. متقدمة في تربية وتطبيع الطفل 
ويتطور بمعزل عن توجيهاتهما  الصارمة والدقيقة وتدخالتهما التي صار أالن ال مبرر لها ، 
وعندما يكبر الطفل ستتحدد عالقة الوالدين بأطفالهما بحيث سيميز أنماط معاملة والدية معينة 

  . تبعا لبعدين 
  .لكرة التي يوجهه اآلباء لألبناء درجة الحب في مقابل ا: أوال 
  )345:2003الريماوي،.      (درجة الضبط مقابل درجة االستقاللية التي يسمح بها : ثانيا 

  
  :أمور يجب ان تتوفر في البيئة األسرية -2

إن الطفل في هذا الجو العائلي يتعلم كيف يعيش، وفيه ينمو، وتتكون شخصيته، وعاداته، 
  :ولكي ينمو الطفل نمواً صحيحاً يجب أن تتوفر في هذا الجو األمور اآلتية. واتجاهاته، وميوله

أن يشعر الطفل أنه مرغوب فيه، محبوب، وتحقيق هذه الحاجات النفسية عن طريق  .1
الوالدين واإلخوة، ويعتبر تحقيقها الدعامة األولي لتقوية الروابط الوجدانية بين األطفال 

ن الخوف أو الكراهية أو اإلحساس باإلثم، لخليق أن وإن طفال يترعرع في جو م. وذويهم
 .تنتابه نزعات عدوانية

ويكون ذلك عن طريق . تعتبر األسرة المسرح األول الذي ينمي فيه الطفل قدراته .2
اللعب، ومشاركة رفاقه في لهوهم، ومسراتهم، وخبراتهم، والشك أن للتشجيع والمناقشة 

ويحسن أال نصدمه بأمور ال يفهمها، أو . طورهاالمشروعة أثرها في نمو هذه القدرات وت
  65) : 1965، فهمي .             ( يصعب عليه القيام بها حتى ال يدب اليأس إلي نفسه

  
 أن أفضل مؤسسة مجهزة الستقبال األيتام والمحرومين، ال ترقى بمتطلبات  الباحثويرى

عية ،لذلك نحن في مؤسسات اإليواء ال األيتام النفسية واالجتماعية كما تقوم بها األسرة الطبي
  .نستطيع خلق بيئة طبيعية تماما ولكن نسعى إلى االقتراب إلى الحياة الطبيعية 
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  :حاجات المحرومين من البيئة األسرية 
بل تتعداها إلي ، إن حاجات المحرومين ال تقتصر علي جوانب الرعاية التي تسبق ذكرها 

من غيرهم تأثيرا بالمحيط بعد فقدهم إباءهم وقد لخصها ألنهم أكثر ، أمور نفسية خاصة 
  :في النواحي التالية " القائمي"

  :الحاجة إلي المحبة والحنان •
، أي أنه فقد منبع العطف الحقيقي والمحبة الصادقة، لقد فقد الطفل اليتيم والده أو والدته

ذ أن الرسول اهللا صلي اهللا ونداعبه إ، بأن نعامل الطفل بكل لطف، ويجب عليها تلبية حاجته هذه
ويمسح علي رؤوسهم ، علية وسلم كان عندما يري األيتام يجلسهم إلي جانبه أو علي فخذه 

  .ويقول أن اهللا يؤجر الفرد بعدما يمسح من الشعر بيده 
  : الحاجة إلي التعليق والتبعية •

خاصة عندما يكون و، ومعنى ذلك أن الطفل الفاقد لوالدته بحاجه إلي من يناديها بكلمه أماه
أو أثناء النوم ويبدأ بالبحث عن والدته أو لغرض ، مريضا ويحتاج إلي مراقبه وعناية أكبر

إذ يجيب أن يمتلك من يختاره أبا أو أما له لكي يتأكد من توفير الحماية له ، قضاء إحدى حوائجه
  .من قبلهم

  :الحاجة إلي المواساة •
، شكواه ومعاناته التي تواجهه في مختلف األحيانالطفل بحاجه إلي من يستمع ألمه ويهتم ب

فلو أفصح عن إحدى همومه أن يقروا له بذلك لو طلب منهم االستماع إلي مسألة ما يجب أن 
إن اللجوء إلى هذا األسلوب والعمل بهذه المسئولية تجاهه سيؤدي إلى إضفاء حاله ، يستجيبوا له

  .من الهدوء والسكينة عليه
  :والسيطرةالحاجة إلي الضبط  •

ولكن يجب أن ال تصبح معاملتنا إياه بالعطف والحنان سببا الن يشعر بأنه ، صحيح انه يتيم
إذ قال الرسول : قادر على اإلقدام على أي عمل يريده هو وان أحدا ال يرقبه أو يمنعه في ذلك

ي ذلك راعوا اهللا وبعبارة أخرى فاألساس ف". أدبوا األيتام كتأديبكم ألبنائكم:"صلى اهللا عليه وسلم 
  .فيهم واعتبروا أنفسكم آباءهم ففي هذه سوف لن تخدش عواطفهم ومشاعرهم 

  :الحاجة إلى التأكيد •
إن األيتام وبسبب المعضلة الخاصة التي يعانون منها من المحتمل أن يفقدوا العزة والثقة 

لكي ، صيتهم وضرورة التربية تستوجب بأن يصار إلى تهيئه مناخ أعاده بناء شخ، بأنفسهم 
حتى ال يكونوا ، ويرون ألنفسهم أهميه ومكانه تليق بهم، يستعيدوا الثقة  بأنفسهم مره أخرى

  .عرضه لالنحراف والخطر
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  :الحاجة إلى المداراة •
يجب مداراه اليتيم كما يجب عدم جرح مشاعره أثناء تربيته، كما هوا حالنا عاده مع أطفالنا 

نا قلبه الكسير، ونعلم بأنه سريع البكاء إذ أن بكاءه يهز اآلخرين ،ويجب أن نأخذ في حسبان
  "إذا بكى اليتيم اهتز العرش:"العرش كما قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

   ) 188 ، 187 : 1994القائمي                                                      (
  :اآلثار المترتبة على الحرمان
مان من األب أو األم أو من األبوين معا سواء كان الحرمان قد يتعرض األطفال للحر

أو بالموت فيقلب الجو األسري الذي يعيش الطفل في كنفه إلي جو ) الطالق ( باالنفصال 
بل ، اجتماعي غير مستقر، ويتميز بالقلق والتوتر واضطراب العالقات االجتماعية داخل األسرة 

ه مما يؤدي إلي سوء التكيف وقد تظهر عنده مظاهر إن الطفل بمفرده يتأثر وتتوتر عالقات
  .الالسوية

وقد ثبت لدي علماء النفس أن الخبرات المؤلمة في الطفولة تكتسب مواقف يدرك فيها الطفل 
مما يشعره بعدم الطمأنينة والتعاسة وكلها خبرات تنمي فيه االستعداد للقلق وتكوين ، عدم تقبله 

 علي توافقه في مراحل حياته التالية كما يشير فاروق جبريل مفهوم سلبي عن الذات مما يؤثر
 هو أول األسباب المؤدية إلي االضطراب في شخصية ةإلي أن الحرمان من الرعاية الوالدي

) أو أي منهما ( األبناء، وتتحدد درجة الضرر من الحرمان بمدي العالقة بين الطفل ووالديه 
وتختلف باختالف نوع الرعاية البديلة وحالة ، لحرمان قبل الحرمان وبالسن التي يتم عندها ا

الطفل الصحية والظروف والمالبسات المحيطة وقت الحرمان وتشير الدراسات إلي أن الحرمان 
  :منها ، من الوالدين يؤدي إلي نتائج صعبة علي الطفل 

 :تعطيل النمو الجسمي والذهني واالجتماعي .1

من الوالدين في الطفولة المبكر تؤثر  علي بناء تشير معظم الدراسات إلي أن الحرمان 
وتكاد كل البحوث تتفق على أن مستويات . الطفل من النواحي الجسمية والذهنية واالجتماعية 

النمو تهبط هبوطا كبيرا في نهاية السنة األولي من العمر وذلك في حالة الحرمان من رعاية األم 
مثل هذا التأخر يالحظ أيضا في السنة الثانية حتى وأن ، وخاصة عندما ينشأ الطفل في مؤسسة 

وكلما طال بقاء الطفل في المؤسسة أي بعيدا عن البيئة زاد الهبوط في مستويات النمو ، الرابعة 
وأنه عندما ، إلي أهمية دور األم في عملية تطبيع وليدها ) جولد فارب وبولبي(وأشار كل من . 

ية لألطفال ولكن دون أن يلقوا عالقة مناسبة مع الشخصية يعتني بالحاجات الفسيولوجية األساس
وأن حرمان ، فإننا نالحظ تأخيرا في نموهم غالبا ما يحدث بصورة عامة ، التي تقوم محل األم 

الطفل الصغير لفترة طويلة من عناية األم قد يكون له آثار خطيرة وعميقة علي خصائصه 
  )1987 : 96 ، أحمد                              ( .    وشخصيته وبالتالي علي مستقبل حياته
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 ):اضطراب تكوين األنا واألنا األعلى ( اضطراب النمو النفسي  .2

، يعتبر النمو النفسي للطفل أحد نتائج الحياة األسرية السليمة التي يحياها الطفل مع أبويه 
أبيه فبعد أ كانت بينه ويشير المليجي إلي أن النمو النفسي رهن بظهور عاطفة الحب ألمه و

تصبح رابطة عاطفية مستقلة عن الحاجات الفسيولوجية ، وبين أمه رابطة فسيولوجية محضة 
   ) 1971 : 221 ،المليجي .                                                 (والمطالب النفعية 

، ات الشعورية للطفل إلي أنه خالل العامين الثاني والثالث تتكون الذ" فهمي " كما أكد 
والذي يحدث أن األم تهتم ، ويرجع الفضل في تكوين هذه الذات إلي المربية األولى وهي األم 

فتعطف عليه وتشبع حاجاته الجسمية والنفسية فهي التي تحمله وتعطيه الثدي وتضمه بين 
  :ذراعيها ويمر تكوين ذات الطفل في مراحل 

فنجد الطفل يقوم بكل سلوك يحقق له اللذة ، ت لمبدأ اللذة وتخضع فيها الذا : المرحلة األولي
هذا هو المبدأ الذي يسيطر علي سلوك الطفل في العام األول وجزء من ، ويبعد عنه األلم 

 .الثاني

نجد فيها األم بالقيام بتوجيهات نتيجة عدم رضاها عن سلوك الطفل الذي  : المرحلة الثانية
فنجد الطفل يعدل من سلوكه ، تعاقبه إذا قام بسلوك ال يرضيها يسعي به وراء مبدأ اللذة فهي 

  ) 1997 : 92 ،فهمي .                            (وهذا هو التكوين الطبيعي لألنا الالشعورية 
من المالحظ أن الحرمان من األبوين يؤثر سلبا علي حياة الطفل ونموه الجسمي والنفسي مما 

يعطي تصورا لدي من يقوم مقامها أن لهم مهمة كبيرة في الحد و، يشكل خطرا علي مستقبله 
وإعطائهم قدرا مالئما من ، قدر اإلمكان من الظواهر الخطيرة علي هؤالء األطفال المحرومين

الثقة بالنفس والعاطفة الوالدية البديلة عسي أن يتكيفوا مع الواقع الجديد بشيء من اإليجابية 
  .لناتجة عن الحرمانويتغلبوا علي بعض المشكالت ا

 ان للحرمان آثارا سلوكية في الباحثولم يقتصر الناتج عن الحرمان علي ما سبق بل يؤكد 
نوعية السلوك وتباين في حدة تلك المشكالت، حيث يعتبر الباحث ان تلك المشكالت السلوكية 

ه  سابقة يظهرها الطفل وتؤثر في حياتتليست أمراضا بل هي أعراض لخبرات واضطرابا
، وتؤثر دراسيا عليه كما يمكن أن تظهر أثار بعيدة المدى لمشكالت نوعية ةالنفسية واالجتماعي

  .لدى األطفال
  نظرة إلى بعض اآلثار

ومدى ، يعتبر الطفل بعد والدته من الوجه النفسية وحده مع أمه فال يجوز هنا االنفصال 
ار العناية التي يالقيها وهو حديث تقدمه في النمو الجسمي والتنبه العام لحواسه مرتبط بمقد

فاألمومة الطبيعية ضرورة حيوية لصحة الطفل ، الوالدة من شخص أمه ال أي فرد آخر 
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الجسمية والنفسية معاً وأن حرمان الطفل من ثدي أمه هو حرمان له من لذة الحياة بمعناها 
   )25 ، 24 : 1963عزيز   (.                                                        العميق 

على دور الوالدين  ) Robert & Henry " )1973 ، 310 – 311يؤكد روبرت وهنري 
وأنه في حالة انفصال الوالدين أو وفاتهم فإنه ال يمكن أن يحل ، ووجودهم في حياة أبنائهم 

  .مكانهم أي أحد سواء كان من أحد أقاربهم أو والديهم بالوصاية 
س أن السنين األولى من عمر اإلنسان تمثل مرحلة مصيرية تحدد آفاق ويرى علماء النف

المستقبل لإلنسان ، وأن أكثر األطفال الذين خطوا في سني الحياة األولى بالمحبة والثناء بلغوا 
وعلى العكس منهم فالذين لم يتم إشباعهم بالمحبة ، فيما بعد مراحل ودرجات عالية في الحياة 

وا يشعرون في السنين التالية من العمر بالوحدة واالنعزال وأن أكثر محبة في هذه المرحلة أخذ
  .يتقبلها الطفل هي محبة والديه وأن عدم وجود ذلك يؤذيه ويؤلمه 

   ) 188 : 187 ، 1994القائمي                  (                                         
توضح أثر الحرمان البيئي الشديد  ) Skells  )1966وبتتبع الدراسات نجد دراسة سكيلس 

ألطفال عاشوا في مؤسسات ذات مستوى منخفض من التنبيه واإلثارة إلى أن بلغ متوسط 
ثم تم تحويل بعضهم إلى دار حضانة تتوافر فيها رعاية واهتمام وانتقلوا ،  شهراً 18أعمارهم 

 عاماً تبين أن هذه 25ة بعد مرور وعند تتبع هذه المجموع، بعد ذلك إلى بيوت ضيافية ورعاية 
المجموعة المحولة إلى دار الحضانة أصبحت سوية بينما المجموعة األخرى التي ظلت 

  . وشغل بعضهم أعماالً ذات مستوى منخفض جداً ، بالمؤسسة أصبحوا من المتأخرين 
   ) 340 : 1995نخبة،                                                                   ( 

 ) Cree  1980واهتمت بعض الدراسات بطبيعة العالقة بين األم وطفلها منها دراسة كرى 
المعرفة أثر نمو الطفل على العالقة المتبادلة بين األم والطفل، وكانت عينة األطفال تتراوح 

ت العالقة وقد أظهرت الدراسا" واثني عشر شهراً ، ثمانية أشهر ، ستة أشهر " أعمارهم ما بين 
كما أظهرت ، االرتباطية في التفاعل االجتماعي مع األم في مواقف االبتسام واللمس والكالم 

وجود عالقة ارتباطيه دالة بين عالقة األم بطفلها وبين نموه  ) 1983( دراسة فاطمة بالل 
   ) 345 : 1995نخبة،               (           .        النفسي خالل السنة األولى من عمره 

أن الطفل الذي يحرم من أن يحب وينحب في باكورة  ) 240 ، 1975فؤاد السيد ( ويؤكد 
حياته نتيجة لعزله بعيداً عن والديه يتأخر نموه البدني والعقلي واللغوي واالجتماعي وتصاب 

ما فإذا لم يتجاوز مدة ابتعاد الطفل عن والديه ثالثة شهور فانه سرعان ، شخصيته بضرر بالغ 
فإذا امتد الحرمان ، يسترد قدرته على مبادلتها عواطفها ويعود إلى مظاهر نموه الطبيعي 

العاطفي لخمسة شهور أخرى فإن النمو العاطفي للطفل ما يلبث أن يختلف بشكل ملحوظ عن 
واألطفال الذين يحرمون نهائياً من أمهاتهم فإنهم يتغلبون ، النمو العاطفي ألقرانه من هم في سنة 
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 العاطفي القاسي إذا كانت لهم بدائل لألمهات يقمن بمثل وظائف نإلى حد ما على هذا الحرما
األمهات ويبادلهم حباً بحب وعطفاً بعطف مثل هؤالء األطفال يبدون أحسن حظاً في سرعة 

  . ألمهاتهم لنموهم عن أقرانهم الذين ال يجدون بدائ
ور يؤدي إلى توتر في نموهم البدني  أن غياب الطفل عن والديه لمدة شهالباحثويرى 

والعقلي واللغوي واالجتماعي ، فإن من األحرى أن يتأثر الطفل المحروم من أسرته  بشكل 
كامل ومعزول في مؤسسات إيوائية بشكل اكبر في التأثر بالمشكالت ، األمر الذي يؤدي إلى 

  .زيادة في المشكالت السلوكية ونوعيتها وشدتها ومدة صدورها
     

على أن األم هي أبرز شخص في حياة الطفل في حياة الطفل في ) Bolpyبولبى ( ويؤكد 
المراحل األولى من الحياة حيث يرى أن الحرمان من األم هو سبب االضطراب النمو االنفعالي 

) Attachment( لتعليق الوجداني  مؤكداً في كتاباته على رابطة ا، والعقلي واالجتماعي للطفل 
  .    استجابة مبرمجة بيولوجياً لدى كل من األم والطفل تهدف إلى حماية وبقاء النوع وكيف أنها

   )130 : 1978سالمة ،                                               (
 وأن حرمان الطفل من رعاية األسرة له آثار سلبية منها تعطيل النمو الجسمي والعقلي

ألبحاث أن جفاف العناية بالطفل في أسابيعه وأشهره األولى بعد واالجتماعي للطفل، ولقد أثبتت ا
الوالدة تسبب في مظاهر انتكاسية بنموه ،فيشحب لونه، ويتجمد جلده ، وبنطفي بريق عينيه، 
ويقل نشاطه الحركي، ويكف عن البكاء أو يتمادى فيه ثم يتقيأ طعامه باستمرار أو يصاب 

تعنى في النهاية اإلبطاء في النمو الجسمي والعقلي وإذا وكل هذه األعراض ، باإلسهال المزمن 
   )27 : 1990الزبادي و الخطيب ، .       (استمرت أشهر طويلة فإنها تؤدى إلى وفاة الطفل 

بأبحاث في أمريكيا درس فيها األطفال اللقطاء وقسم  ) Spitz  )1947وقد قام سبيتز 
 ال يقطنون دور حضانة خاصة تراودها األمهات األولى تحتوى أطفاالً: المجموعات إلى قسمين 

أما القسم الثاني يدرس ، البيولوجيات لألطفال يقمن برعايتهم طوال أوقات وجودهن بالحضانة 
وجاءت ، لقطاء ال يعرف لهم أي من األبوين تقوم على خدمتهم ممرضة أثناء عملها في الملجأ 

في المالجئ في السنتين األولين % 27ضانات ونتائج أبحاثه بأن عدد الوفيات كان صفراً في الح
كذلك استطاع أطفال الحضانات الوصول إلى مستويات مقبولة من النضج الجسمي ، بعد الوالدة 

على من عاش في ) المجاعة النفسية ( خلف أو ما سماهبينما أوضحت مظاهر الت، واالنفعالي 
من العمر المشي واالعتماد على النفس في المالجئ فلم يكن في مقدورهم إلى نهاية العام الثاني 

.                                            المأكل وظهر عليهم جميعاً أعراض التأخر العقلي وتبنوا سلوكاً غير هادف في معظم األحيان 
   )139 : 1983حقي ، (
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ية تقريراً وعلى ضوء كثير من األبحاث في جميع أنحاء العالم أصدرت هيئة الصحة العالم
واألمومة هنا ال ،  يوضح األهمية القصوى لدور األمومة في سالمة نضج الطفل 1951في سنة 

  .بل تعنى الراعي المتبنى سواء كان ذكراً أو أنثى، نقصد األم البيولوجية فقط 
في الواليات المتحدة  ) Fried and Mayer وماير ديفرا( ناداً إلى هذه النظرية وجد واست
ية أن هناك عوامل نفسية واجتماعية تتسبب في فشل نمو العظام بأجسام أطفال المالجئ األمريك

في كندا أن هناك عوامل ) بينينج ( ثم وجد ، وأن العوامل ليست متصلة بالتغذية على اإلطالق 
تتسبب في إبطاء نمو الطفل إذا فقد أحد أو كال والديه بسبب الوفاة أو الطالق أو االغتراب ولم 

وأن هذه العوامل لم تكن أمراضاً جسمية في أي من ) قريب أو صديق ( ضه بديل نفسي يعو
   ) 222 ، 221 : 1986حقي    (                                                     .الحاالت

إلى عالقة الطفل الرضيع بأمه حيث أن الطفل  ) 269 ، 1995سيد الطواب ( ويشير 
ؤيته ألمه ويبكى هذا الطفل إذا تركته أمه بعيدا وقد يحبو نحوها عندما الرضيع يبتسم عند ر

وتعتبر هذه التطورات إنجاز متميز من جانب الطفل يتمثل في نمو ، يواجه موقفاً غير مألوفة له 
  .التعلق االجتماعي الذي حاول فيه الرضيع أن يكون بجانب أفراد معينين وليس أي شخص

أن الطفل يقع فريسة للمرض عندما ينتاب االتصال  ) Bateson ، 1960(ويرى باتسون
   )120 : 1984كفاني ،.                                 (بينه وبين األبوين التشويه أو التدمير

أن أساس ثقة الطفل بنفسه وبالعالم تتبع من  ) ( E Erikson نويؤكد المحلل النفسي أريكسو
أن هذه الثقة تتوقف إلى حد كبير على تنوع العالقة بين كما ، نموه في سني حياته األولى 

) Ribbleريبل ( وفى بحث آخر الحظت  ، الوالدين والطفل في هذه المرحلة المبكرة من نموه 
مائة وثمانين طفالً حديثي الوالدة واستنتجت أن الطفل إذا حرم من الرضاعة الطبيعية يتعرض 

 تر الحرمان من حنان األم يعانى الطفل من اضطرا بالنوع من التوتر العضلي التام إذا استم
    )39 : 1984العاصي،             (     .                          الهضم وصعوبة التنفس 

فقارن أطفال  ) Gold Farbجولد فارب ( وأجريت أبحاث على أطفال أكبر سناً قام بها 
وات بآخرين ممن تمتعوا بالعالقات يتامى ممن شبوا في مؤسسة خاصة قضوا بها ثالث سن

اإلنسانية التي تتميز بها حياة األسر بسبب نشأتهم في أسر بالتبني واستخدم أربع مجموعات 
وقد أسفرت الدراسة عن أطفال المؤسسة في كل  " 12 ، 8.5 ، 6.5 ، 3.5" أعمارهم 

ء وكان تأخيرهم أكثر مجموعات السن كانوا أقل من األطفال المتبنين في كل من اختبارات الذكا
ظهوراً من ناحية التعقل والتفكير المعنوي واالختبارات الخاصة بتعلم األغاني والقصص وفى 

 في ا ليعيشواوبالرغم من أن كثير من أطفال المؤسسة انتقلو، تذكر الماضي وتصور المستقبل 
 من العطف والحب وقت واستنتج أن الحرمان، أسر بالتبني إال أن استعداداتهم العقلية لم تتحسن 

الطفولة قد يؤدى إلى أثار سيئة إذ يتأخر الطفل في األداء العقلي وتستمر أثاره باقية حتى إذا 
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إلى هذه الحقائق فهداه تفكيره إلى ) هيرمان جمانيز ( تغيرت ظروفهم إلى األحسن ولقد فطن 
ة بحيث يكون هناك من تنشئة األطفال المحرومين من آبائهم في أسر أقرب إلى األسر الطبيعي

  .  يقوم بدور األم التي اعتبرها دعامة كل مجموعة وعليها نجاح أو فشل المشروع 
   ) 42  :1984العاصي،          (                                                         

ائج السلبية أن مجرد اختفاء الوالدين من حياة الطفل ليس هو العمل الوحيد المسئول عن النت
فقد تحدث نفس النتائج السلبية مع وجود األم بجانب الطفل في البيت بسبب ما تتصف به من ، 

وهذه اآلثار السلبية ترجع إلى ،  نفسية تإهمال أو نبذ أو عدوانية أو ما تعانيه من اضطرا با
ابة السريعة عدم توافر الخبرات التفاعلية الطبيعية المرتبطة باألم كالحنان والحب واالستج

لحاجته األساسية وتوفير جو من الرعاية الصحية والنفسية يتيح حرية الحركة واللعب التلقائي 
المتنوعة وحينما تتوافر تلك الخبرات سواء عن طريق األم ، والنشاط ويكتسب الخبرات 

ضانة أو وسواء كان ذلك في البيت أو في مؤسسة داخلية أو في الح، البيولوجية أو األم البديلة 
واألهم أن ، في الروضة يتحقق النمو الجسمي والنفسي المتكامل بإبعاده ومظاهره المتعددة 

تتوافر خبرات األمومة الطبيعية وتفاعلها وهو العامل المؤثر وتفيد الدراسات أن أكثر التأثيرات 
تمام باآلخرين السلبية تقع على الجانب االنفعالي للطفل المحروم حيث البرود العاطفي وعدم االه

   )303 ، 302: 1983الفقى ،           (.               اركة الوجدانية أو عدم الشعور بالمش
أن التنبيه الحسي وإشباع  ) jon kongr : 1996 ، 205 ، 206 جون كونجر( ويؤكد 

الجوع والعطش وفرص التعلم التي تنطوي عليها ألوان التفاعل السوي بين الرضيع وأمه ومن 
يقوم مقام األم تؤثر تأثيراً داالً على مجرى نموه االجتماعي واالنفعالي والعقلي ،ففي محاولة قام 

لتربية الرضيع في ظروف الحرمان النفسي ،أمر األمهات البديالت )  الثاني كفريد ري( بها 
 ، ما والممرضات بإرضاع األطفال وغسلهم دون التحدث إليهم والنتيجة أن األطفال ماتو جميعاً

  . المستبشرة وكلمات الحب التي يرددونها نكانوا ليعشوا بدون تدليل األمهات البديالت ووجوهه
بمالحظة أطفال قضوا السنة األولى من حياتهم في ) Spitzسبيتز ( وفى دراسة أخرى قام 

منهم بدأت تظهر عليهم من % 15فبين له أنه ، مؤسسات اإليداع حيث الرعاية غير السليمة 
ل النصف الثاني من السنة األولى سلسلة غير عادية من السلوك غير السوي وأولها أنهم خال

فكان ، بدءوا يبكون باستمرار ثم زال البكاء بعد عدة شهور وتحولوا إلى عدم االكتراث بالكبار 
األطفال يجلسون ويرقدون وعيونهم مفتوحة واسعة وال تعكس أي تعبير ووجوههم جامدة ال 

ون إلى مكان بعيد سحيق وكأنهم في غيبوبة بحيث كان الواضح أنهم ال يدركون ما تتحرك ينظر
أن هذا السلوك غير العادي يبدأ يظهر بعد أن انفصل الطفل عن ، يجرى في البيئة من حولهم 

أمه أو أمه البديلة وأن الطفل كان يعود إلى مجرى النوم السوي إذا عادت العالقات طبيعية بينه 
د فترة ال تزيد على ثالثة اشهر أما إذا استمر الحرمان فترة أطول من خمسة شهور وبين أمه بع
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وهي  ) Spitz  سبتيز( ا وتوجد دراسة تؤيد دراسةفان الطفل ال يتحسن وإنما يزداد سوءاً وتأخر
أن عدداً من الرضع وصغار األطفال انتقلوا من ملجأ لأليتام من النوع المحروم إلى مؤسسة 

تأخرات عقلياً ، حيث لقي األطفال قدراً ملحوظاً من الرعاية الفردية من قبل نزيالت للفتيات الم
وكانت الفتيات . المؤسسة المتأخرات عقلياً بدرجة طفيفة وأيضاً من قبل موظفات هذه المؤسسة 

يعلمن األطفال المشي والكالم واللعب وبعض العادات وفى هذه البيئة الجديدة التي تعتبر أكثر 
 46و3من متوسط قدره (  درجة 27من التنبيه ، أظهر األطفال ازدياداً في نسبة الذكاء حظا 

وفى المقابل أظهر متوسط )  بعد سنتين 91و8عندما انتقلوا إلى المؤسسة إلى متوسط قدره 
عند مجموعة )  في نفس الفترة الزمنية 60و5 إلى 76و7من (  درجة 16الذكاء انحداراً مقداره 

   ) 208 :1983الفقى،     (                .طفال تركوا في ملجأ األيتام األصلي ضابطة من األ
هناك دراسة سلوكية أكثر تفصيالً تمت المقارنة بين االستجابات لالنفصال بين مجموعتين 
من األطفال ممن تبلغ أعمارهم السنتين ، أما المجموعة األولي فكانت تقضي وقت النهار في 

والمجموعة الثانية فكانت حضانة وتعود في المساء إلى البيت والوالدين ، مدرسة نهارية لل
وقد تعيش بصفة دائمة في دار حضانة مقيمة ، فهي محرومة بدرجة شديدة من حنان الوالدين 

اظهر األطفال في المجموعة الثانية عند مقارنتهم بالمجموعة األولي قدراً من االضطراب 
ني مع الهيئة العاملة بالحضانة ، وعدد أكثر من انفجارات العدوان ورغبة اقوي في االتصال البد

، باإلضافة إلى حوادث التبول والتبرز بدرجة اكبر وإنهم أكثر ميالً المتصاص األصابع ، ثم 
عرض األطفال لموقف اللعب بالعرائس ، فأظهرت المجموعة الثانية جانباً أكبر من العدوان في 

عرائس ، فهذه النتائج متوقعة المتزاج أمرين معاً هما الرغبة  عن الاقصصهم التي انشأوه
لذلك نستطيع التنبوء . المتزايدة في حب الوالدين واإلحباط المستمر الذي يواجه هذا الدافع الهام 

بان االستجابات الناضجة التوافقية المستقبلية يكون احتمال وقوعها وتدعيمها وتكرارها أكبر في 
   )209 ، 208: 1986 ،حقي  ( .                         ها في حالة غيابحالة وجود األم من

أن نقص رعاية الوالدين لطفلها ربما يعرقل نمو  ) 210 ، 208 ، 1997 عبد اهللا(ويؤكد 
وأن حرمان ، ومن ثم ال يستطيع أن يبادلها غيره في مراحل حياته التالية ، عاطفة الحب لديه 

اب االنحرافات النفسية التي تغشى سلوك الطفل في هذه المرحلة الطفل من أمه هو أحد أسب
وأن أثار الحرمان المرضية على شخصية وسلوكه تختلف باختالف بأشكال ، المبكرة من حياته 

فالحرمان الجزئي يأتي في رفقته القلق واإللحاح في طلب الحب والعطف والرغبة ، الحرمان 
وما يلبث أن يغشى سلوكه ، ن العطف والحنان األموي في االنتقام من المجتمع الذي حرمه م

خاصة أن الطفل في هذه الفترة المبكرة من ، الحقد واالكتئاب وقد ينتهي به األمر إلى الجناح 
بما ينتظمها من جوانب نمو مختلفة عقلية واجتماعية وجسمية ، حياته لم تكتمل شخصيته بعد 

ربما إلى ، بعيدة المدى في تطور شخصيته وسلوكه أما الحرمان الكامل فله أثاره ، ونفسية 
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المدى الذي يعرقل قدرة الطفل على إقامة عالقات اجتماعية راضية مرضية بينه وبين اآلخرين 
كما أن القلق الناشئ عن العالقات غير السوية في الطفولة المبكرة قد هيأت الطفل للرد على ، 

قد أثبتت معظم الدراسات في هذا الصدد على أن و، المؤثرات الالحقة بطريقة غير اجتماعية 
إنما هي مظاهر افتقاد األطفال ألمهاتهم باإلضافة إلى ما ينشأ عن هذا ، مواقف القلق المبكرة 

  .                   االفتقاد أو االنفصال كاإلغراق في اإلهمال 
  

لخطر وله أثاره الضارة إن إهمال الطفل وحرمانه من الحب والحنان غالباً ما يهدد كيانه با
فالحرمان الجزئي يصحبه القلق والحاجة ، وهذه اآلثار تختلف في درجتها حسب نوع الحرمان 

فالطفل الصغير الذي لم يكتمل نضجه العقلي ، الملحة إلى الحب والمشاعر القوية باالنتقام 
طرق استجابته لكل هذه وقد تؤدى ، واالنفعالي ال يستطيع أن يقاوم كل هذه االنفعاالت والدوافع 
أما الحرمان التام فإن تأثيره على ، االضطرابات إلى أمراض عصبية ونقص في ثبات الخلق 

، نمو الخلق يكون أعنف وقد يعوق تماماً قدرة الطفل على إقامة عالقات مع غيره من الناس 
ما وضعوا بالمقارنة بين مجموعتين من األطفال أحداه ) Gold Farbجولد فارب ( وقد قام 

أطفالها في مؤسسات منذ والدتهم حتى الثالثة واألخرى كان أطفالها يعيشون في منازل بديلة 
إبان تلك الفترة ، فوجد أن مشكالت السلوك بين أطفال الموسسات وهم بين السادسة والثانية 

   )  126 : 1980دياب،      (.    من مشكالت األطفال اآلخرين عشرة من عمرهم أكثر كثيراً 
إن الطفل منذ اللحظة األولى التي يبدأ فيها برضاعة لبن أمه يأخذ برضاعة نتائج الحضارة 

واللغة بشتى أشكالها هي الطريق والواسطة في ذلك وأن اللغة تصبح ، والتاريخ البشرى بأجمعه 
تجابات الوسيلة الكبرى التي يعبر بها إلى أبويه عن مطالبه أو يلتقى منها شتى التوجيهات واالس

وأن تأثير أبويه والعائلة على لغة الطفل تظهر عند المقارنة بين أطفال العائالت وأطفال المعاهد 
أن طفل الثانية قد يتأخر ستة أشهر في كالمه عن الطفل السوي على " أنا فرويد " حيث تذكر 

نه يتقدم في وحين يرجع طفل المعاهد إلى أمه في أيام العيد فإ، أساس تعادل العوامل األخرى 
وبعكس ذلك نجد أن ، لغته في أسبوع أو أسبوعين ما ال يفعله في دار الحضانة في ثالثة أشهر 

ويجب أن ، طفل العائلة ذا سافرت عنه أمه سرعان ما يفتقد موهبة الكالم التي اكتسبها حديثاً 
     )149-147 :1962،الشماع .         (نذكر أن تأخر الكالم قد يتبعه تأخراً مماثالً في الذكاء 

ويضيف الشماع كذلك الحال عند األطفال الذين ينشأون في المياتم ودور اللقطاء ال يكون الحال 
لديهم في تقدم اللغة بهذه السرعة وأن كل عمليات اللغة عندهم تتصف بصورة عامة بالتأخر وقد 

   ) 94: 1962الشماع ،  (           .                             يالزم هذا التأخر مدى الحياة 
إن العالقات الطبيعية بين الوالدين وطفلها وتكرارها لألصوات التي تحدثها وتشجيعه على 
التلفظ بالكلمات والتفاعل بينهما يشجع الطفل على تعلم الكالم ، وعلى العكس من ذلك نجد أن 
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الم التي اكتسبها حديثاً ، غياب األم عن طفلها يعوق على نموه اللغوي وقد يفقده موهبة الك
أن العالقات األسرية الجيدة وخاصة العالقات بين األم ) Wayatt ، 1959ويات ( ويرى 

والطفل عامل أساسي لنمو التكوين الرمزي واالكتساب الناجح للغة وأن تذبذب هذه العالقة قد 
ير الواضح ، ويالحظ  الكالم مثل التلعثم والثأثأة والتلفظ غتيؤدي إلى تخلف لغوي واضطرا با

أن العديد من الحاالت الشديدة كالثأثأة مثالً تظهر عند األطفال الذين تتسم عالقاتهم األسرية 
  )Hrmoz ، 1989 : 132 هرمز    (     .                             بالتوترات االنفعالية 

أن الرضع دون كذالك أظهرت الدراسات التي نتاولت بحث األطفال في مالجئ األيتام 
الشهر السادس من العمر يتأخرون كثيراً من حيث نسبة ما يصدر عنهم من منطوقان ، ومن 
حيث عدد األسواط وأنماطها، أيضاً تشير الدراسات التي أجريت على الرضع واألطفال الذين 
هم أكبر سناً، أن بعض أنواع خبرات اإليداع بالمؤسسات قد تؤثر على مجرى نمو األطفال 

بب ظروف اإليداع التي تخلو إلي حد ملحوظ من تلك الخبرات التي تكون موجودة في بس
  .التفاعالت بين األم والطفل في الظروف األسرية العادية 

 هو ويرى الباحث أن المتغير الجوهري المسئول عن اآلثار السلوكية لإليداع بالمؤسسات
ام اللعب والبيئة الحسبة الرتيبة وسوء ،ويرى بعض الباحثين  أن إنعانعدام شخصية الوالدين  

 هو سبب هذه اآلثار ،وعلى العموم فإن اللغوي واالستجابة االجتماعية يتأثرا ضالتغذية والمر
  .تأثيراً سياً نتيجة الرعاية القائمة على الحرمان في المؤسسات 

فتراق وتشير الدراسات إلى أن من دواعي القلق لدى الطفل في سن الثانية الخوف من اال
عن أمه ، ونذكر فيما يلي ما قد يحدث لطفل عمره سنتين ينفصل عن أمه فجأة وتضطر األم 
إلى مغادرة المنزل بسبب العمل وتقوم األم البديلة برعاية الطفل ، فكان الطفل يثور في غياب 

 كالما أمه ولكن عند عودتها يلتصق بها كالعلقة وال يدع األم البديلة التقرب منه ويصاب بالذعر
خطر له أن أمه ستفارقه من جديد ويزداد قلقه هذا وقت النوم ويقوم كل محاوله لنقله إلى 
الفراش وإذا انفصلت أمه عنه يتملكه الرعب ويأخذ في الصراخ ساعات طويلة ، وإذا جلسة 

 بها قربه يهدأ طالما تبقى قربه ، أم إذا صدرت عنها أية حركة تجاه الباب فإنه يقفز فوراً للتعلق
، هذا مما دفع العلماء من تحذير األم بتأجيل عمل أو رحلة لفترة سنه عند بلوغ الطفل السنتين 

  .وإذا تم تستطيع التأجيل يجب تعريف الطفل بالبديل الذي سوف يرعاه حتى يطمئن له ويثق به 
  )Ospock، 1981 :364 أسبوك                            (

أن قلق االنفصال عند كثير من األطفال ينمو ) 253 ، 252 ، 1996عادل األشول ( ويؤكد 
فقد تم ) شهرا18ًو13( إذا ابتعدوا عن والديهما عادة ما يصل قلق االنفصال إلى ذروته فيما بين 

في مواقف اللعب حيث )Ainswrth،1970أينسورت ( دراسة ردود فعل االنفصال بواسطة 
 وتترك الحجرة لفترة وجيزة وبعدها تعود ،وقد تكون األم جالسة مع طفلها في حجرة اللعب
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وضح أن الطفل الذي عمرة سنة وتتركه األم لدقائق قليلة مثل هذا الموقف قد بكى وكان يذهب 
إلى الباب وينظر حول الحجرة وعندما تعود األم يتوقف عن البكاء ويتسلق أعلى ركبتها ويمسك 

  .بها بإحكام ويقاوم في أن يوضع على األرض 
أن اآلباء الذين يعودون من سفر طويل قد يجدون أطفالهم الصغار ما )Bobly بولبي(ير ويش

يتسمون بالخضوع واالنسحاب كلما لو إنهم في حالة االكتئاب أو قد ) شهرا24الى 18(بين 
  .يرتدون إلى عمليات التبرز رغم تعلمهم التحكم فيها 

النفصال على األطفال بوضعهم بأنه يمكن تجنب ردود فعل ا) Morre،1969مور (ويشير 
في بيئة مألوفة لديهم وبعض من ممتلكاتهم وأشيائهم الخاصة ، وأن يعتني بهم أمهات بديلة 

  .معروفين لهم 
  

إن قلق االنفصال للطفل الذي يبعد عن والديه أو الشخص الخاص له عند بلوغ الشهر التاسع 
االنفعالي واالجتماعي ، فقد أثبتت دراسة له عالقة بالنمو العرفي للطفل كلما له عالقة بنموه 

أن قسم العالقة بين الطفل وبين من يمثل األم في الفترة الواقعة بين  ) yorrow 1964يارو (
الشهر السادس للطفل ونهاية السنة الثانية ، قد يترتب عليه جرحاً كبيراً في نفسية الطفل في 

اسة على تطور األساليب السلوكية التي وزمالؤه در) Bowlby،1969بولبي (المستقبل وأجرى 
 شهراً 30 شهراً و 15تصدر كرد فعل لالنفصال من جانب أطفال يتراوح أعمارهم فيما بين 

  :األساليب تسير في التتبع األتي ووجد إن هذه  
البكاء والصياح ومحاولة مالحقة الحاضن والمغادر ، أن نحيد بشكل ال : االحتجاج : أوالً 

عند الذهاب إلى الفراش ، ويكون هذا النمط من السلوك قوياً في الثالث أيام األولى يمكن تهدئته 
  .لالنفصام 
  .يقل االحتجاج ويصبح ذلك الحزن واالنزواء : اليأس : ثانياً 
عندما يجتمع الشمل بين الحاضن والطفل مرة أخرى يتحول الطفل عن : التباعد : ثالثاً 

كانت عيناه مليئة بالدموع كما يبدي الطفل حزناً شديداً من أي الحاضن ويكون الكفل هادئاً وان 
  )293، 291 ، 1989إسماعيل .                                   (احتمال للفراق مرة أخري 

  
إن التقاريب تشير إلى انه إذا اختفى الحاضن من حياة  ) 94 ، 1989إسماعيل (ويضيف 

ن هؤالء األطفال يظهرون بروداً في استجاباتهم االنفعالية الطفل بالمرة مثل أطفال المؤسسات فا
أو انعدام هذه االستجابات كلية نحو اآلخرين ، كذلك يظهر عليهم تخلف في جميع النواحي 
األخرى كالنمو والحركة واللغو والمعرفي والذكاء العام ، فانعدام وجود األم يحرمه من الشعور 



  
 

63 

يئة وبالتالي ال يستطيع إن يبني عالقة مع اآلخرين أو يستكشف بالثقة واألمن الالزمين له في الب
  .أو يختبر أو يجاهد في سبيل الوصول إلى مستويات النمو المتوقعة منه في هذه المرحلة 

إن مخاوف األطفال تتمثل في االنفصال عن الوالدين ، فالطفل يري بانفصاله عن والديه 
نفصال ال بد إن يشعر الطفل ان الشخص الذي تهديدا بسالمته ومن اجل أن يتحمل هذا اال

انفصل عنه سيعود إليه وسيلقي نفس العناية السابقة ، هذا الشعور يسبب له ارتباطاً نفسياً ، 
يصعب عالجه ، ونذكر هنا " جرحاً انفعالياً " ولكن االنفصال الطويل المتكرر قد يحدث عنده 

 نفس الوقت الذي تركت فيه مربيتها ، بنت في السادسة انفصلت عن أمها بسبب المرض في
فأصبحت تعاني من انفصال مزدوج ، نتج عنه أنها أصبحت في حالة قلق استمرت معها وقتاً 
طويالً فحتى بعد إن بلغت الثانية عشرة رفضت الذهاب إلى المدرسة بعد إن كتبت لها أمها 

 وكانت تهرب للتأكد من المكان الذي ستكون فيه في كل ساعة من ساعات بقائها في المدرسة
  .أمها تنتظرها في المنزل ، فما اشد الرعب الذي كانت تعيش فيه هذه الطفلة 

   )Ross  ،1961 ، 29 ، 30روس (
إن الخوف من االنفصال من  ) Baldin Wallman  ،1991 ، 184بلدن وولمان ( ويضيف 

ل إن يكون االنفصال األبوين وخاصة األم من أكثر مخاوف األطفال شيوعاً ، ومن المحتم
المتكرر والذي يمتد لفترات طويلة مثيراً لالضطراب الشديد عند األطفال ، فأثناء الغارات 
الجوية على لندن في الحرب العالمية الثانية تم إجالء كثير من األطفال وإرسالها إلى أماكن أكثر 

ابا من هؤالء الذين بقوا مع أمانا ، فوجد ان األطفال الذين ابعدوا عن إبائهم كانوا أكثر اضطر
  .آبائهم في أذن تحت القصف الجوى الثقيل 

وبناءاً على نتائج عدة دراسات اعتنت بتأثير غياب األسرة على األطفال ثم التخلص من 
معظم هذه المؤسسات بالنسبة لألطفال األصحاء في مختلف البلدان، وتم إيجاد بلدان تتبني 

الطبيعيين ، وسواء أكان االفتقار إلى رعاية األسرة أو إلى األطفال الذين يفترقون لآلباء 
المثيرات الخارجية أو كليهما ، فان األطفال الذين يجدون أنفسهم في مواضع كئيبة من 
المؤسسات يصابون بأضرار عاطفية وعقلية غير موجودة في األطفال التي يوضعون في رعاية 

االفتقار  ) 1945، سبيتز ، 1953لبولبي ،(السيكية األسر التي تتبناهم ، وقد سجلت األعمال الك
إلى العاطفة والتأخر في النمو اللغوي وغيرها من األضرار العقلية لذي هؤالء األطفال وكشفت 

إن المؤسسات التي يكون مستوي  ) Provence and Lipton  ،1964بروفنس وليبتون ( أعمال 
 كانت ادني مستوي كشفت عن تأخر حاد في الصحة والتغذية بهما مقبولين ، ولكن المثيرات

السلوكيات التي تحتاج إلى التفاعل مع الكبار ومع ذلك فقد ثبت إن العناية الجيدة والتشجيع 
والتفاعل الجيد من قبل األم يخفف من آثار الحياة في المؤسسات، وعندما يعود الطفل إلى بيت 

  )1991:295جابر،( . الحرمان الحادةة ما تختفي أعراض طبيعي بعد انقضاء وقت من المؤسس
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إن من أسباب اضطراب النمو واألرق عند الطفل هو الخوف من االنفصال عن الوالدين أو 

الكتئاب فقد وجد في بحث قام به أحداهما وفى الغالب األم وعن عالقة االنفصال عن األبوين با
 حالة 153بيتين تتكون من في انجلترا إذا قارن مجموعتين تجري ) Maneroo  ،1966 وما نر(

 فرداً فوجد إن نسبة من يعانون 163تعاني من اكتئابات  بمجموعة ضابطة من األسوياء تتكون 
من اكتئاب حاد في العينة التجريبية تكون حوالي ثلثي أفراد العينة ، وقد وجد إن نسبة كبيرة 

   )228 ، 1970جالل (                        . سنة16منهم قد فقدت احد األبوين بالموت قبل 
إن أي انفصال عن األم يستمر طويالً له اثر حاسم على الطفل الصغير ، فهو يؤثر في 
عالقاته العاطفية والنفسية ، والطفل المحروم ينظر إلى االنفصال الطويل عن األم بأنه دليل على 

لفور ويظهر ذلك في عدم محبة من قبل أمه له ، ونتيجة لذلك يسوء نموه وقد يتوقف ، على ا
نفوره من اآلخرين ومخاوفه المتزايدة وعدم اعتماده على ذاته عندما يجد بديالً مناسباً لألم يمكن 
إن يعود إلى نموه الطبيعي مرة أخري ، إال إن أالم االنفصال عن األم قد كبت األمر الذي 

ة عندما يكبر فقد أودي من  على حياته في المستقبل فنجده مثالً يتجنب أي عالقة بأي امرأريسيط
النموذج األول لكل النساء ، قد يميل  إلى إن يؤذي النساء كما آذته أمه ، كذلك الفتاة التي تحرم 
من أمها ال تجد من تتحد معها مما يفقدها عملية التنميط الجنسي ، فهي فقدت أمها التي تعرفها 

، وان توحدت البنت مع أبيها فهذه ال على خصائص جنسها وتعرفها بالحياة والعالم المحيط بها 
   )82 ، 1989حسين   (  .  كير وأحاسيس الذكر عن األنثى يساعدها نتيجة الختالف طريقة تف

ونؤكد على دور األم في تنشئة االبن ، وان دورها خطير لغاية في تكوين شخصية الطفل 
وذلك الن بديالت األمهات ال واتجاهات األساسية في الحياة وان اى بديلة عنها ال تؤدي دورها 

   )108 : 1984اسعد ،  (    .       قبالة فلذات أكبادهن يشعرن بإحساسات األمهات الحقيقيات
وإن الطفل الذي ينشا في مؤسسة خاصة بعيدة عن أمه أو تتغيب األم عنه النشغالها بعملها      

 إلى يصيته، مما سيؤدأو يتكرر انفصالها يكون قد تعرض لصدمات لها اثر سيئ على شخ
ظهور مشكالت سلوكية مختلفة لديه في عهد الصغر ، كالمخاوف الشاذة واضطراب النمو 
والتبول الالإرادي ونوبات الغضب مما يمهد الطريق الضطراب اشد خطورة في شخصيته حين 

في بلندن أن األطفال الذين أجلوا عن المدن الكبرى  ) Bolpe بولبي( يكبر حيث ظهر في بحث 
الحرب العالمية الثانية فيحرمون من رعاية أمهاتهم ويوكل أمرهم إلى مربيات يتولين أمرهم 
بالجملة ، ظهرت على وجوههم مشاعر الوحشة والعزلة واالغتراب وكانوا يعجزون عن عقد 
صداقات مع غيرهم من األطفال أو الكبار وعن تقبل الحب أو تبادله مع غيرهم من الناس ، كما 

يهم نزعات عدوانية صريحة نحو المجتمع في سن الشباب وكانوا أعصى على العالج بدت لد
   )428 : 1973راجح ،  (        .       المشكلين والجانحين والتقويم عن غيرهم من الشباب
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الذي درس األحداث الجانحين دراسة نفسية مستفيضة ) Bertبيرت ( وأيضاً نشير إلى بحث 

وامل في جناح األحداث وأكثرها اضطراباً وتدميراً هي العوامل التي تدور أشيع الع: " إذ يقول 
وهو يعني بذلك البيوت التي حطمها الطالق أو الشقاق أو موت " حول حياة األسرة في الطفولة 

  .احد الوالدين أو كليهما 
  . المدى تقسيم اآلثار المترتبة على الحرمان من الوالدين إلى أثار قريبة المدى وأثار بعيدة

  :وتتمثل اآلثار القريبة المدى في اآلتي : أوال 
  .استجابة عدوانية تجاه أبويه عند عودة االتصال بها  -1
 .اإللحاح المتزايد في طلب األم وبديلتها مرتبط في الرغبة الشديدة بالتملك  -2

 .تعلق سطحي بأي شخص بالغ في محيط األسرة  -3

 .عالية انسحاب بال مباالة من جميع الروابط االنف -4

  : اآلثار البعيدة المدى : ثانيا 
فتشير الدراسات إلى وجود آثار بعيدة المدى يمكن أن تصبح أحياناً نكبات على األطفال 

وتتلخص هذه الخبرات بعدم ، الذين يمرون بخبرات مؤلمة نتيجة للحرمان الشديد من الوالدين 
 األولى أو حرمان الطفل من أمه وجود أي فرصة لتكون ارتباط مع صورة األم أثناء السنوات

وقد تمتد أكثر من سنة أثناء السنوات األربع األولى أو االنتقال ، لمدة ثالث أشهر على األقل 
وبالمقارنة بين المجموعتين من األطفال األيتام الذين ، بين صورة وأخرى لألم في الفترة نفسها 

نشأت المجموعة األولى خالل السنوات حيث عاشت أو ، لم يتلقوا الرعاية من والديه من قبل 
، الثالث في المؤسسات قبل أن تنتقل إلى أسرة بديلة ونشأت الثانية منذ البداية في أسر بديلة 

  :وتبين أن المجموعة األولى تختلف عن المجموعة الثانية في اآلتي 
تكوين ميول مضادة للمجتمع وعدم القدرة على تكوين عالقات اجتماعية سليمة  -1
  .اآلخرين مع 

 .تأخر في النمو اللغوي وظهور مشكالت النطق والكالم واستمرارها طويالً  -2

 .تأخر في النمو العقلي واستمرار ذلك حتى المراهقة  -3

 .تأخر في النمو الجسمي والحركي  -4

 .اتصاف سلوكهم بالعدوانية ضد اآلخرين كالضرب وتدمير الممتلكات  -5

 .الغضب والسرقة والكذب  -6

 .ة واالعتماد على الكبار الميل لإلتكالي -7

عدم القدرة على التكيف االجتماعي واالنفعالي والميل لالنعزال والبرود  -8
   )69 - 68 : 1989سمارة ، .                  (االنفعالي واستمرار ذلك حتى المراهقة 
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عاون إن حرمان األبناء من الوالدين يؤثر سلباً على اكتساب األبناء للقيم االجتماعية مثل الت
مع اآلخرين والمناقشات في الجلسات وأنهم يحصلون على أقل درجات من السعادة والتمتع في 

  .حياتهم بالمقارنة باألطفال الذين يعيشون مع أسرهم 
  )Poal R. Amato and Bruce Keth"" 1991، 26بول اماتو وبروس كيث (

  
  .العوامل المؤثرة في نتائج الحرمان 

أثار الحرمان باختالف سن الطفل الذي يحدث به الحرمان، تختلف  : العمر الزمني -1
فمثالً قد يحدث التأخير اللغوي والعقلي للطفل المحروم في أي مرحلة من مراحل النمو رغم إن 

ففي الشهور القليلة األولى من الحياة . طبيعة القصور الناشئ يختلف باختالف مراحل العمر 
اة وإصدار األصوات وضعف التجارب لألطفال يمكن مالحظة تأخر النمو ونقص المناغ

المحرومين ، وانه يبدو كلما تقدم العمر الزمني للطفل عند حدوث الحرمان كان تأخر النمو 
وباألخذ في االعتبار أن أقصى زيادة في نمو المخ هي تلك التي . الحادث بعد ذلك أقل بكثير 

تكون الكائنات أكثر تعرضاً لإلصابة تحدث خالل العامين األولين بعد الميالد واحتمال أن 
بالضرر أثناء مراحل النمو السريع لذا يبدو إذا اعتقدنا أن أثار الحرمان تبدو أكثر وضوحاً في 

  .هذه المرحلة 
هناك تناقض واضح في النتائج الخاصة بالفروق بين الجنسين في أثار  : جنس الطفل -2

كد ان الذكور أكثر قابلية للمعاناة من اآلثار الحرمان ، إال انه بعض الدراسات وجدت فروقاً تؤ
الضارة لخبرات االنفصال ، وإذا تأكدت هذه النتائج المبدئية فأنها تتفق مع النتائج التي وجدت 
ان الذكور أكثر حساسية للضغوط النفسية ، كما أنهم بكل تأكيد أكثر قابلية لإلصابة في مواجهة 

 .الضغوط البيولوجية 

تشير الدراسات إلى مدي أهمية الصفات المزاجية كأحد أهم  . ةالخصائص المزاجي -3
الجوانب المسئولة عن تباين االستجابة للحرمان فقد وجد أن جزءاً  من الفروق الفردية في 
االستجابات لخبرات االنفصال يمكن ان تفسره خصائصهم النفسية وصفاتهم المزاجية المميزة 

 إن أكثر األطفال اضطرابا عقب خبرة االنفصال ، حيث وجد. لهم قبل حدوث هذه الخبرات 
هؤالء الذين كانوا قبل هذه الخبرة يمكن ان تصفهم على أنهم عدوانيون قليلو التعبير واالتصال 

 .باآلخرين ، غير اجتماعيين 

ينبغي ان يكون الطفل قد أقام عالقة تعلق  . نوعية العالقة السابقة بين األم والطفل -4
إن محنة االنفصال  ) Shafarشافر( ي من خبرات االنفصال عنها ، فقد وجد باألم قبل ان يعان

، أي ذلك االضطراب االنفعالي الحاد في أعقاب هذه الخبرة ال تحدث قبل بلوغ الطفل ستة 
شهور من عمره نظراً ألنه في حوالي هذه السن تقريباً تصبح رابطة التعلق قائمة وثابتة ، 
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ة يبدو إن المحنة االنفعالية في أعقاب خبرات االنفصال تقل إذا وبخالف هذه النتيجة المؤكد
كانت عالقة الطفل بأمه قبل حدوث هذه  الخبرة عالقة طيبة وعنده ثقة بعودتها ، وهناك أراء 
ترى انه إذا كانت العالقة بين الطفل وأمه طيبة قبل الفراق فانه يزداد سوءاً ، أما إذا كانت 

مشوشة مضطربة فانه قد يري انفصاله عنها مخرجاً للعالقة التي العالقة بين الطفل وأمه 
وانه من المعتقد إن االضطراب يقل حده إذا كان الطفل يقوم على رعايته أكثر . تربطه معها 
 .من شخص 

 
يفترض عموماً أن األطفال الذين سبق لهم أن مروا بإحدى  : خبرات االنفصال السابقة -5

 أقل صدمة لهم ةحصانة بحيث تكون خبرات االنفصال الالحقخبرات االنفصال يصبحون أكثر 
من " الريزيوس"فقد وجد عند صغار ، غير أن األدلة المؤيدة لذلك قليلة ، بشكل خاص 

الحيوانات في الخبرة الثانية لالنفصال تستجيب بنفس الشدة التي استجاب بها الصغار من نفس 
نى اإلنسان فهناك القليل فهناك القليل الذي يؤيد أما في ب، العمر في الخبرة األولى لالنفصال 

فحين كان لألطفال خبرة سابقة ، الرأي القائل بزيادة الحساسية بالنسبة للخبرة األولى لالنفصال 
غير سعيدة كانت استجاباتهم لخبرات االنفصال الالحقة أكثر سوءاً من تلك الخاصة بأطفال لم 

والواضح ، تكرار االنفصال قد ال يصاحبه اآلثار السيئة فان ، يسبق لهم أن مروا بخبرة طيبة 
أن استجابات الطفل لخبرات االنفصال تتأثر كثيراً على نحو أفضل أو أسوأ بطبيعة خبرات 

 .االنفصال السابقة 
 

تزداد المحنة النفسية المترتبة على االنفصال بزيادة مدة استمراره  : طول مدة االنفصال -6
ر لدى األطفال في نهاية مدة انفصالهم عن أمهاتهم مقارنة بالذين فقد وجد اضطرابا أكث، 

 . عن أمهاتهم لمدة أقل اانفصلو

تترتب على االنفصال أثار لمدى طويل فقط  : االنفصال أو البيئة غير المألوفة للصغير -7
حين يصحب هذه الخبرة تغيير في البيئة المعتادة ولدراسة هذه المشكلة يجب تحديد ما الذي 

ث حين يكون الطفل في صحبة األم في بيئة ال يألفها ؟ وما الذي يحدث إذا وجد الطفل في يحد
بيئة مألوفة له دون أمه ؟ ويمكن أن نستخلص إلى أن األشخاص الذين ال يألفهم الطفل في 
والبيئات الغريبة عليه تمثل مثيرات دافعة للخوف غير أن وجود األم معه في مثل هذه المواقف 

 .أن يقلل من اضطراب الصغير أو قد يزيله تماماًمن شأنه 

قد وجدت دراسات عديدة أن األشخاص الذين  : وجود أشخاص مع الطفل غير األم -8
يخفف وجودهم من وقع المعاناة عن االنفصال عن األم في موقف ، يألفهم الطفل غير األم 

 .غريب على الطفل 
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سين الظروف له أثر طيب في أن تح : الحرمان/ طبيعة الظروف أثناء االنفصال  -9
والواضح تماماً أن الظروف خالل ، خفض معاناة األطفال نتيجة انفصالهم عن أمهاتهم 

 كبيرة في االستجابات تاالنفصال أو وضع الطفل تحت رعاية مؤسسة يمكن أن تحدث تباينا
 & Burlingharاالنفعالية لألطفال ومن الدراسات الهامة التي قامت بها بولنجهام وأنا فرويد 

Fread في دارها مستيد لإليواء تم التأكد بشدة على ضرورة إتاحة رعاية أمومية بديلة عالية 
وقد وجدت الدراسات أيضاً زيادة في ، الكفاءة تتسم باالستمرار والمحبة والتفاعل االيجابي 

طفل من معامل نمو األطفال بالمؤسسات نتيجة تخصيص ساعة زيادة من االهتمام والعناية بال
  )Michael Rutter  ،1991 :32  مايكل راتر(                 .       رعايته قبل القائمين على

  
  : الوقاية من آثار الحرمان من الوالدين 

عند فقدان الوالدين بسبب الموت أو الطالق أو المرض يجب رعاية الطفل من قبل أم  -1
  .م والحب بديلة قادرة على أن تقدم له كل الرعاية واالهتما

بل يجب عليهم منح ، عدم تكرار ما عاناه الوالدان من حرمان في طفولتهم مع أبنائهم  -2
 .األطفال الرعاية والحب واالهتمام حتى ال تعود القصة من جديد 

ضرورة تفاعل األسرة مع األقارب حتى يتمكن األطفال من الحصول على العطف من  -3
 .العطف في بعض األحيانأقاربهم إذا عجزت األسرة عن تقديم هذا 

 .إشعار الطفل بأنه مقبول ومرغوب فيه من قبل الوالدين وترجمة هذا التقبل إلى عمل  -4

يجب على المجتمع تقديم الرعاية الكافية لألطفال المحرومين من الحياة األسرية  -5
   ).70 : 1989سمارة ، .  (األطفال السوية من خالل إقامة المؤسسات االجتماعية كقرى 

  
  :عوامل التي تعوق تمتع األطفال بالرعاية في أحضان والديهما وهي ال

تؤكد كثير من الدراسات التي أجريت حول تأثير موت  : وفاة أحد األبوين أو كليهما -1
األم وغيابها المفاجئ األبدي على رعاية الطفل وعلى حقيقة التأثير السلبي على برنامج 

  .اتها على شخصيته وعالقاته المستقبلية وإبعاد وطبيعة رعاية الطفل ، وتترك بصم
يعتبر عجز الوالدين أما إلعاقة أو مرض من  : عجز أو مرض احد األبوين أو كليهما -2

األمور التي يكون لها أثرها في حرمان الطفل من الرعاية الطبيعية بشكل كلي أو جزئي 
 .تبعا لوع اإلعاقة أو المرض أو العجز 
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  :    رمان في المجتمع الفلسطيني العوامل التي تؤدى إلى الح
فإننا سنركز في هذا ، وبما أننا نتحدث عن المجتمع الفلسطيني الذي تعرض لظروف خاصة
  .الجزء حول الحرمان في المجتمع الفلسطيني وأسبابه وعالماته ومظاهره

 م واحتالل كامل أراضيه في 1948حيث تعرض المجتمع الفلسطيني لنكبات متتالية منذ عام 
 إلجراءات نومنذ ذلك الوقت خضعت األراضي الفلسطينية والسكان الفلسطينيي،  م 1967ام ع

أشعر السكان بموجبها يفقدان األمن  ، ةاحتاللية قاسية وفرضت عليهم إجراءات عسكرية تضييقي
  .وأشعرهم بالحرمان من ممارسة حياتهم الطبيعية 

  : ومن مظاهر هذا الحرمان 
  .الحرمان من السفر -1
 .رمان من التعليم الح -2

 .الحرمان من العمل لبعض الشرائح  -3

 .الحرمان من التعبير  -4

 .اإلبعاد -5

 .الحرمان من ممارسة الحياة الطبيعية  -6

إن هذه الظروف وهذه الخصوصية أثرت على نفسية الشعب الفلسطيني وعملت على تشكيل 
ية يكتنفها المحبة حرمان الفرد من رعاية أسر، الشخصية الفلسطينية شخصية تتسم بالحرمان 

حيث ، وبشكل خاص حرمان الفرد من رعاية أمومة طبيعية ، والدفء في العاطفة بشكل عام 
كثرة حاالت استشهاد النساء ، أنه في فترة االحتالل بشكل عام وفى فترة االنتفاضة بشكل خاص 

 خبرة نفسية وما يرافق هذا االستشهاد من حرمان األبناء ألمهاتهم وما يسببه هذا الفراق من
مؤلمة لها أثارها القريبة والبعيدة على صحة األبناء كذلك كثرة حاالت اإلصابة من النساء وما 

وعدم قدرتها على منح أبنائها معظم حاجاتهم ، ينتج عنها من إعاقة وشعور المرأة بإعاقتها 
على القيام الضرورية كفقد عين أو كسر في العظام أو ترك آثار نفسية لألم تفقدها قدرتها 

  .بواجباتها اتجاه األبناء مما يعد حرماناً من العالقة الطبيعية التي تربط االبن بأمه 
  

مما يحرم الطفل من ، أيضاً تعرضت المرأة الفلسطينية لالعتقاالت لفترة طويلة وقصيرة 
  .مكل هذه الظروف خارجة عن إرادة االبن وأيضاً خارجة عن إرادة األ، أمه ومن إقامته معها 

وبناء على أحداث االنتفاضة والمواجهة مع االحتالل توجه اآلباء بحث أبنائهم بالزواج في 
سن صغير أمالً منهم في تفويضهم وحرصاً عليهم فإذا تزوج األبناء في سن صغير وأنجبوا 
أطفاالً فلن يكن بمقدورهم إقامة عالقة مبينة على الحب والدفء في العاطفة لعدم معرفتهم 

  .م في شئون تربية األطفال مما يعد حرماناً للطفل من العالقة السوية التي تربط الطفل بأمهخبرته
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والتي تجعل          ، واآلن في ظل األوضاع الصعبة حيث تسود الظروف االقتصادية الصعبة 

زل مما يدفع األم إلى العمل وترك المن، األسرة تعانى من حرمان بالمتطلبات الضرورية للحياة 
األمر ، وترك أبنائها مما ينتج عن هذا العمل حرمان األبناء من الرعاية الكاملة من قبل األم 

  .الذي قد يؤثر على شخصيتهم وعلى صحتهم النفسية 
هذه الظروف كلها تدفع باتجاه جعل األبناء في مجتمعنا الفلسطيني يعانون حرماناً من أبسط 

ة أمومة سوية تسودها المحبة مما قد ينتج عن هذا حقوقهم الطبيعية والتي تتمثل في رعاي
  .الحرمان دفع الطفل للسلوك غير السوي 

  
 التي شنتها إسرائيل في السابع والعشريين من كانون اول وأيضا الحرب األخيرة على غزة

 االجتماعية وصل ن رملت نساء كثر ،ويتمت أطفال بلغ عددهم في تقدير الشؤو حيث2008عام 
 طفل وهذا يزيد من أعداد المحرومين من بيئتهم األسرية ، ويرى 550 الى  SOSلمؤسسة 

الباحث ان الطفل اليتيم من األبوين بالشهادة لديه مناعة نفسية عالية تجعله قليل المشكالت األمر 
  .الذي يخرجه من الدراسة 
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  المبحث الثالث
  مؤسسات رعاية األيتام في قطاع غزة

  
 :مقدمة

بر رعاية األيتام من أفضل األعمال التي يتقرب بها اإلنسان إلى ربه، وقد أولى اإلسالم تعت
هذا األمر أهمية خاصة ، فكانت التوجيهات القرآنية والنصائح النبوية سالفة الذكر التي تحض 

  .على ذلك وتدفع إليه دفعاً 
ين وتختلف حسب هناك الكثير من مؤسسات الرعاية في قطاع غزة التي تعتني بالمحروم

  حيث تشمل..الخدمة المقدمة للمحروم 
والذين ليس لهم مأوى مثل قرية األطفال ومعهد " شرعيين"األطفال المشردين  •

  .األمل لأليتام  
  .األطفال اللقطاء مثل مبرة الرحمة  •
  . الرعاية لأليتام وهم موجودين عند أهلهم مثل الجمعية اإلسالمية •

سة سوف تشمل األطفال من النوع األول الموجودين في مؤسسات  أن الدراالباحثويؤكد      
اإليواء ،والذين يعدوا أطفاال لهم وآباء ، فقدوهم لسبب معين، كما تحدده الدراسة، وأهل يمكن 

   SOSقرية األيتام االرتباط بهم، وهم الموجودين في البند األول وستنحصر الدراسة على 
  . ثل شروط الدراسة مع تلك المؤسساتوذلك لتما. غزةرفح  ومعهد األمل 

  
  مؤسسات اإليواء

 : مبرة الرحمة لألطفال  •

وهي المؤسسة الوحيدة في قطاع غزة التي تهتم برعاية اللقطاء وتنشئهم حتى سن الخامسة 
وهي ، إلى أن تأتي أحد األسر لتطلب أحد األطفال لتربيته لسبب أو آلخر ، أو أكثر أو أقل 

  . م  1993ام مؤسسة أهلية تأسست ع
وهؤالء األطفال عند ، وبطبيعة الحال فإن اللقطاء يعاملون معاملة اليتيم الذي فقد أباه وأمه 

وعليه فإن الرعاية ، دخولهم للمؤسسة ال تتجاوز أعمارهم األيام أو األسابيع على أكثر تعديل 
،  مقام األم يقمن)  مشرفات  6(المقدمة لهؤالء األطفال شاملة عن طريق مشرفات مختصات 

كما ويوجد في المؤسسة مشرفة اجتماعية تقوم بمتابعة األيتام وحل مشكالتهم السلوكية مثل 
  ). الخ .... - التبول الالإرادي –مص اإلبهام (
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   :معهد األمل لأليتام  •
؛ وهذا المعهد من المؤسسات اإليوائية التي تتبع النظام المغلق إال في 1949تأسس عام 

في هذه المؤسسة حيث ) المنزلية (ليمية فيعيش  األطفال األيتام حياتهم الطبيعية الناحية التع
المتابعة الجماعية بجميع جوانبها التغذية والمبيت وفي الصباح يذهبون إلي مدارسهم التي 

 لممارسة حياتهم اليومية ةيدرسون بها مع أقرانهم الطالب العاديين ؛ ومن ثم يعودون للمؤسس
اب ومذاكرة الدروس إضافة إلي دروس  التقوية عن طرق مدرسين متخصصين  من طعام وألع

كما أن بإمكان .يتيمة تقريبا   )  33 (يتيما؛ وفي قسم اإلناث  )  72 (ويعيش في قسم الذكور .
ثم ،                                                                                 األطفال زيارة أهلة وأقاربه نهاية األسبوع وفي األعياد والمناسبات أيض ا إن رغب في ذلك 

مشرفين معظمهم من )  6 (ويعمل في معهد األمل في قسم الذكور  . ؤسسة العودة إلى الم
الجامعيين أصحاب التخصصات كما يوجد مشرف اجتماعي يتابع أحوال هؤالء األيتام ويحل 

ويتابعن ، مشرفات يحملن الشهادة الجامعية )  5 (أما في قسم الطالبات فيوجد ، مشاكلهم 
لتقوية وبرامج متنوعة لهن بالتعاون مع مؤسسات محلية الطالبات في حل الواجبات ودروس ا

  .كما يوجد مشرفة اجتماعية نفسية وتحل مشاكلهم السلوكية والنفسية ، مجتمعية وإسالمية 
   رفح  SOSقرية األطفال   •

؛ وهذه القرية  من المؤسسات اإليوائية التي )2001(أنشأت القرية في مدينة رفح في العام 
 سنة  فيعيش  12ق إال في الناحية التعليمية لألطفال الذي يتعدى عمرهم تتبع النظام المغل

في هذه بيوت داخل المؤسسة وتكون معهم ام ترعاهم ) المنزلية (األطفال األيتام حياتهم الطبيعية 
وتسمى باألم البديل ، حيث المتابعة الجماعية بجميع جوانبها التغذية والمبيت وفي الصباح 

  للطالب االبتدائي أو الخارجية لطالب " مدرسة المستقبل " سهم سواء الداخلية يذهبون إلي مدار
لممارسة حياتهم اليومية من طعام وألعاب ومذاكرة الدروس وحل الواجبات البيتية  إضافة 

كما يعيش األطفال من عمر الميالد حتى .إلي دروس  التقوية عن طرق مدرسين متخصصين  
مشتركين إخوة وأخوات ثم ينفصل بعد ذالك األطفال الى شباب  سنة مع االم البديل 12سن

" 110"وشابات يسكنون في بيوت مخصصة لهم ومنفصلين عن بعضهم  ويقتن المؤسسة حوالي 
كما أن بإمكان األطفال زيارة أهلة . بيوت للشباب    3 بيت لألمهات و11طفل موزعين على 

ثم العودة إلى المؤسسة ،                       ات أيض ا إن رغب في ذلك وأقاربه نهاية األسبوع وفي األعياد والمناسب
ويعمل بالمؤسسة عدد كبير من الموظفين سواء في إدارة القرية أو أمهات األطفال وقادة . 

الشباب وخاالت تقوم بدور األم إذا غابت األم مع وجود موظفين مساعدين من معلمين مدرسة 
 ومختصين اجتماعيين ونفسيين عألسبوورياض األطفال وأمناء مكتبة  وأطباء على مدار ا

  .الخ....
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  الفصل الثالث

  الدراسات السابقة

  الدراسات العربية: أوال 
تنمية تقـدير الـذات لـدى األطفـال     استخدام العالج العقالني ل  ) : " 2003 (دراسة السيسي

 إلى اختيار فاعلية العالج العقالني واالنفعالي في تنمية         ت هدف "المحرومين من الرعاية األسرية     
وقامـت   .الشعور باألمن لدى األطفال المحرومين ومدي فعالية البرنامج في رفع الثقة  بالنفس              

حث مقياس تقـدير الـذات  وبرنـامج         الدراسة على مجموعة قليلة من المحرومين واستخدم البا       
العالج  العقالني االنفعالي والمقابالت كما خرجت الدراسة بنجاح كبير الستخدام العالج العقالني             
لتنمية تقدير الذات  حيث ساعد أفراد المجموعة على تنمية دواتهم ، وخرجت النتائج على وجود                

عدي في زيادة الشعور بـاألمن  وأيـضا          فروق إحصائية بين التطبيق القبلي والبعدي لصالح الب       
  .الشعور باالنتماء ، والشعور بالثقة بالنفس يرجع لفاعلية البرنامج العالجي

  
 في المرحلة   نالمشكالت السلوكية لدى األطفال الفلسطينيي     ) :" 2002 ( دراسة سعادة وآخرون  

لمون وعالقتهـا بـبعض   األساسية الدنيا بمحافظة نابلس خالل انتفاضة األقصى كما يراها المع 
 فـي  نهدفت الدراسة إلى التعرف على المشكالت السلوكية لدى األطفال الفلـسطينيي     "المتغيرات  

المرحلة األساسية الدنيا خالل انتفاضة األقصى كما يراها المعلمون في محافظة نابلس في ضوء              
و موقع المدرسة   ، والمستوى التعليمي   ، نوع المؤسسة التعليمية    ، الجنس  : خمس متغيرات هي    

فقـرة لقيـاس     ) 41( وقد تم تطوير اسـتبانة مـن        ، ومكان المدرسة من أحداث االنتفاضة      ، 
المشكالت السلوكية لدى تالميذ الصفوف األربعة األولى من المرحلة األساسية حيث تم توزيعها             

اسـة  والختبـار فرضـيات الدر    ، من معلمي الصفوف األربع األولى ومعلماتها        ) 276( على  
( واختبـار             ، واختبـار التحليـل التبـاين األحـادي     ، ) ت ( استخدم الباحث اختبار  

L.S.D (            وأظهرت نتائج الدراسة وجود العديد من المشكالت السلوكية لدى التالميذ الصغار مثل
كمـا تبـين   ، والعدوانيـة   ، والقلق  ، والخوف من صوت الطائرات     ، تدنى المستوى التحصيلى    

ولموقع ، د فروق ذات داللة في المشكالت السلوكية تعزى إلى متغير الجنس لصالح اإلناث              وجو
لصالح مدارس المدينة والمخيم ولمتغير موقع المدرسة مـن      ، ) مخيم  ، قرية  ، مدينة  ( المدرسة  

كما أظهرت نتائج الدراسة عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى            ، أحداث االنتفاضة   
ومتغير المستوى التعليمي الذي يقوم المعلمـون       ، ) وكالة  ، حكومة  ( ير نوع المؤسسة    لكل متغ 
  ) .رابع ، ثالث ، ثاني ، أول ( بتدريسه 
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إعزاءات المعلمين للمشكالت السلوكية لدى تالميذ المرحلة        ) :" 2002 ( دراسة محمود وأحمد  
 للتعرف على المشكالت األكثـر       هدفت الدراسة  "االبتدائية ودرجة شيوع هذه المشكالت لديهم       

انتشاراً التي يواجهها المعلمون والمعلمات لدي تالميذ المرحلة االبتدائية في بعض مدارس مدينة             
فرداً من الجنسين وتـضمنت      ) 184( وتكونت عينة الدراسة من     ، أسوان والكشف عن أسبابها     

مة المشكالت السلوكية لتالميـذ     قائ: ومن األدوات المستخدمة في الدراسة      ، ثالث عينات فرعية    
  :وبنيت نتائج الدراسة ما يلي ، ) إعداد الباحثين(المرحلة االبتدائية 

وجود فروق ذات داللة إحصائية يمكن ردها لمتغير خبرة المعلم التدريـسية فـي إدراكـه                
  .وتقديره لألنواع المختلفة من المشكالت السلوكية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية 

فـي  ) أنثـى   / ذكر  ( جود فروق ذات داللة إحصائية يمكن ردها لمتغير نوع المعلم           عدم و 
 .إدراكه وتقديره لألنواع المختلفة من المشكالت السلوكية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجة شيوع وانتشار المشكالت السلوكية كما يـدركها              
 .معلمات أفراد العينة ويقدرها المعلمون وال

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين عوامل و أسباب المـشكالت الـسلوكية لتالميـذ                
المستوى االقتصادي واالجتماعي والتعليمـي     ، األسرة ودورها التربوي    ( المرحلة االبتدائية   

 ةيمكن ردها لمتغير خبرة المعلم التدريسي) حالة التلميذ السيكولوجية ، لألبوين 

فـي إدراك  ) أنثـى  / ذكـر   ( عدم وجود تفاعل بين متغيري الخبرة التدريسية ونوع المعلم          
 .وتقدير األنواع المختلفة لمشكالت تلميذ المرحلة االبتدائية السلوكية 

فـي عوامـل    ) أنثى  / ذكر  ( عدم وجود تفاعل بين متغيري الخبرة التدريسية ونوع المعلم          
  .لة االبتدائية السلوكية عزو أسباب مشكالت تلميذ المرح

  
 هدفت الدراسة إلـى الكـشف        ". البناء النفس الشخصية الطفل اليتيم    ) : 2000 (دراسة شتات 

عن مكونات البناء النفس الشخصية الطفل اليتيم كما هدفت إلى التعرف إلـى بعـض العوامـل                 
تكونـت   . الميالدي المؤثرة في ذلك البناء والفروق بين متغيرات الجنس ونمط الرعاية والترتيب 

) 106(مـودعين بالمؤسـسات اإليوائيـة و        ) 88(طفال يتيما ، منهم     ) 194(عينة الدراسة من    
  .يعيشون ضمن أسرهم 

عبد اهللا  : باحثة اختبار البناء النفسي من إعداد الباحث ، وقائمة مفهوم الذات ، إعداد              استخدمت ال 
  :وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج ، منها . الكيالني وعلي عباس 

وجود فروق ذات داللة إحصائيا بين الذكور واإلناث في الدرجة الكليـة للبنـاء النفـسي                
  . تأثيرا بوفاة األب من البنات لصالح الذكور مما يدل أن الذكور أقل

 .عدم وجود فروق بين األطفال األيتام في درجة البناء النفسي تعزي إلى نمط الرعاية
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 عدم وجود فروق بين األطفال األيتام في درجة البناء النفسي، تعزي إلى الترتيب الميالدي 

المـيالدي علـى    عدم وجود أثر تفاعل دال بين متغيرات الجنس ونمط الرعاية والترتيب            
 .الدرجة الكلية للبناء النفسي 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية على الدرجة الكلية لمفهوم الذات بين األطفال األيتام              
  .، تعزي للجنس والترتيب الميالدي ونمط الرعاية 

وجود فروق دالة إحصائيا بـين المحـرومين بـالطالق والمحـرومين بالوفـاة لـصالح          
 .الق المحرومين بالط

تشوه واضطراب البنية النفسية في جانبها الوجداني لدى مرتفعي ومنخفضي التوافق نتيجة افتقاد             
األمومة الحنونة واألبوة الصادقة واإليداع بالمؤسسات اإليوائية كما تغلغل عاملي الميل لالنطواء            

  .واالستعداد لالضطراب النفسي في جميع أفراد العينة 
  

مفهوم الذات واالضطرابات الـسلوكية لألطفـال المحـرومين مـن           " ) : 1994 (دراسة قاسم 
 هدفت الدراسة إلى التعرف على االضطرابات السلوكية ومفهـوم الـذات لألطفـال              "الوالدين  

طفـال  ) 120(المحرومين من الوالدين والمودعين بالمؤسسات واألسر البديلة ، تكونت عينة من            
طفـال وطفلـة ومجموعـة      ) 40( البديلة وقوامها    وطفلة في ثالث مجموعات ، مجموعة األسر      

  :طفال وطفلة ، استخدم الباحث عدة أدوات منها ) 40(االسر الطبيعية وتتكون من 
طلعت منصور وحلـيم بـشاي      :  اختبار مفهوم الذات لألطفال سن ما قبل المدرسة ، إعداد            -1
)1981. (  
   تعريب وتعديل الباحث Guire & Richman قائمة سلوك طفل ما قبل المدرسة ، إعداد -2
   .Goodenough – Hrris:  اختبار رسم الرجل ، إعداد -3
  . استمارات لبيانات األطفال ، إعداد الباحث -4

  : وتوصلت الدراسة إلى 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أطفال األسر البديلة ، وأطفال المؤسسات فـي مفهـوم       

   .الذات ، لصالح أطفال األسر البديلة
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أطفال األسر البديلة ، وأطفال األسـر الطبيعيـة فـي                 

 .مفهوم الذات ، لصالح األسر الطبيعية 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين كل من أطفال األسر البديلة ، وأطفـال المؤسـسات ،                 
 ح أطفال األسر الطبيعية وبين أطفال األسر الطبيعية ، في بعض أبعاد مفهوم الذات ، لصال
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بناء قائمة المـشكالت الـسلوكية لـدى األطفـال فـي البيئـة        ) :" 1993 ( ةدراسة أبو ناهي  

 أجريت هذه الدراسة بهدف بناء قائمة المشكالت السلوكية لدى األطفال           "الفلسطينية بقطاع غزة    
دراستين األولى تضم عينـة  وقد تمت عملية التقنين من خالل    ، في البيئة الفلسطينية بقطاع غزة      

وقـد  ، طفالً عادياً ومـشكالً      ) 60( طفالً عادياً في حين تكونت الثانية من         ) 98( مكونة من   
، النشاط الزائـد    : ( مرت عملية بناء القائمة بعدة مراحل وتكونت من ستة مجاالت فرعية هي             

والـسلوك  ، ك التمـرد    وسـلو ، و اللزمات العـصبية     ، والعادات الغريبة   ، والسلوك المنحرف   
وقد حسب ثبات المقاييس الفرعية وكـذلك صـدقها بطـرق     ، ) والسلوك اإلنسحابي   ، العدواني  

  .وتتميز بدرجة عالية من الصدق ، مختلفة فتبين أنها تتميز بثبات واستقرار مرتفع 
  

 دراسة عاملية للتكوين النفسي لألطفال المحرومين أسريا في ضـوء         ) : "1993 (دراسة يونس 
هدفت الدراسة إلـى التعـرف علـى سـمات شخـصية األطفـال       " أنماط مختلفة من الحرمان   

كما هدفت إلى الكشف عن البنية      . المحرومين أسريا سواء كان هذا الحرمان بالوفاة أو بالطالق          
العاملية لمتغيرات التكوين النفسي لألطفال المحرومين ومدى اختالفها بـاختالف المجموعـات            

الدراسة ، إضافة إلى الكشف عن البناء النفسي الـدينامي لألطفـال المحـرومين      المستخدمة في   
طفال من األطفـال المحـرومين    ) 425(بلغت عينة الدراسة  .أسريا مرتفعي ومنخفضي التوافق     

أسريا والمقيمين بمؤسسات الرعاية االجتماعية من عدة محافظات في مصر ، استخدم الباحـث              
مقياس الشخصية لألطفال مـن إعـداد الباحـث ومقيـاس التكيـف         : عدة أدوات للدراسة منها     

  :عطية هنا ، وكشفت نتائج الدراسة عن : الشخصي واالجتماعي ، إعداد 
وجود فروق دالة إحصائيا بين المحرومين قبل وبعد الخامسة ، لصالح المحرومين قبل الخامسة              

ولصالح المحرومين  ..  واالضطراب   االنطواء ، سوء التوافق االجتماعي ،     : في السمات السلبية    
  .بعد الخامسة في التكيف الشخصي واالجتماعي ومتغيراتهما 

  
أنماط الرعاية األسرية ألطفال المرحلـة االبتدائيـة بعـد الطـالق             ) :" 1993 ( دراسة دينان 

  .وعالقتها بتوافقهم النفسي واالجتماعي وتصور لدور الخدمة االجتماعية في هذا المجال
فت الدراسة إلى التعرف على أنماط الرعاية األسرية ألطفال المرحلـة االبتدائيـة بعـد                    هد

الطالق وعالقتها بتوافقهم النفسي واالجتماعي وتصور لدور الخدمة االجتماعية في هذا المجـال             
  : وكانت العينة المستخدمة مكونة من مجموعتين 

ى أنماط الرعاية األسرية المختلفـة بعـد         طفالً وطفلة ينتمون إل    250المجموعة األولى وعددهم    
  .الطالق 
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 طفالً وطفلة ينتمون إلى تحت رعاية والديهما بشكل طبيعـي           250والمجموعة الثانية تتكون من     
  : واستخدمت الباحثة 

   ) 1965، إعداد عطية هنا .                              (  مقياس الشخصية -أ
   ) 1988، إعداد عبد العزيز ( جتماعي        استمارة المستوى االقتصادي اال-ب
  ).إعداد الباحثة (  استمارة التعرف على أنماط الرعاية األسرية التي يعيش فيها األطفال -ج

وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين األطفال الذين ينتمون إلى أسر               
ي والتوافق العام لصالح األطفال الذين يرعـاهم        طبيعية في التوافق الشخصي والتوافق االجتماع     

  .كال الوالدين
  .وأوضحت الدراسة أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين في متغيرات الدراسة

  
دراسة مقارنة لبعض الجوانب النفسية واالجتماعية للطالب  األيتـام          ) : "1991 (دراسة عطية 

الجوانب النفسية واالجتماعية للطالب األيتام مثل التوافـق        هدفت الدراسة إلى بعض     " والعاديين
مقارنة مع زمالئهم العاديين الـذين يعيـشون مـع          . النفسي، والتقدم األكاديمي، وفهم الشخصية    

طالبا من لصف األول والثاني من المرحلـة الثانويـة          ) 331(تكونت عينة الدراسة من      .والديهم
من الطالب المتوفى والدهم مـن      ) 101( فرعية ، هي     من الجنسين مقسمة إلى أربع مجموعات     

من الطالب  ) 161(طالبة و   ) 26(من الطالب المتوفاة والدتهم منهم      ) 58(طالبة ،       ) 41(بينهم  
من الطالب المتوفى كال والـديهم نـم        ) 11(طالبة و ) 64(الذين يعيشون مع كال والديهم ، منهم        

  :دة نتائج منها وخلصت الدراسة إلى ع .طالبات ) 3(بينهم 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعات الحرمان متوفى األب ، متـوفى األم ،          

االجتماعية ،الحرص ،التفكير األصيل ،العالقـات      : متوفى األب واألم عاديين في متغيرات       
  ...الشخصية ، تقدير الذات 

المكانـة االجتماعيـة ،     : بينما توجد فروق ذات داللة ترجع لنمط الحرمان في متغيـرات            
 .التنافس ، والحيوية ، وتقدير الذات ، والمبادأة والثقة بالنفس 

: كما نتج عن الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين فـي متغيـرات                 
االجتماعية، والمكانة االجتماعية ، التنافس في الخصوبة ، الحـرص ، التفكيـر األصـيل ،     

 .ة العالقات الشخصي

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين نمط الحرمان والجنس في جوانب شخصية الطـالب       
  موضع الدراسة عدا متغيرات تقدير الذات أو الجاذبية االجتماعية والثقة بالنفس 
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 هدفت الدراسة إلى معرفة     "المشكالت السلوكية لدى أطفال المالجئ      ) " 1990 (دراسة البحيري 
وقد تكونت عينـة   . بين أطفال المالجئ والكشف عن العوامل المسببة لها   تكالمدى انتشار المش  

إناث تراوحت أعمـارهم مـن      ) 76( ذكور  ) 89(من أبناء المؤسسات منهم     ) 165(الدراسة من   
سنة واستخدم الباحث أدوات منها سجالت المؤسسة ، والمقابلة ألفراد العينة والمشرفين            ) 15-6(

 الموضوع لألطفال ، وقائمة المشكالت السلوكية تتكون من أربعة مقـاييس          عليهم ، واختيار تفهم   
وقد أظهرت النتائج ان معدل انتـشار        .فرعية كل منها يتناول مجموعة من المشكالت السلوكية         

المشكالت السلوكية لدى الذكور أكثر من اإلناث ومن أكثـر تلـك المـشكالت االضـطرابات                
راب الحركة والكالم ، كما أظهرت النتائج بأنه ال يوجد تـأثير             االجتماعية ، واالكتئاب ، واضط    

لكل من العمر ودرجة الحرمان ، على جميع المشكالت السلوكية ، ما عدا اضـطرابات الكـالم                 
  .التي تزداد خاصة لدي الذكر بازدياد العمر 

  
اء فـي   المخاوف المرضية لدى عينة من أطفال دور اإليو       ) . " 1990 (دراسة عيسوي ، مدحت   

هدفت الدراسة إلى التعرف على المخاوف المرضية التي يعاني         "  الجنس والسن     :ضوء عاملي 
وقد تكونت عينة الدراسـة مـن        .منها أطفال دور اإليواء وعالقة تلك المخاوف بالجنس والسن          

اختيرت بطريقة عشوائية وقد استخدم الباحث أدوات       . طفال متناصفة بين الذكور واإلناث      ) 60(
نها مقياس الخوف المرضي من إعداد الباحث وقد استخدم مجموعة من األساليب اإلحـصائية              م

 والتصميم التجريبـي ألعـاملي    T testومنها المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واختيار 
وخرجت النتائج بوجود فرق  جنسي جوهري يرجع إلى تأثير  عامل الجنس بمفـرده ووجـود                 

  .ملي الجنس والسن معا تفاعل جوهري بين عا
  

حرمان الطفل من الوالدين وعالقته بنموه اللفظي في مرحلـة مـا             ) :" 1990 ( دراسة حسيب 
وهدفت الدراسة لمعرفة العالقة بين حرمان الطفل من الوالـدين وبـين نموهمـا              " قبل المدرسة 

طفـالً مـن    )  80( اللفظي ومرحلة ما قبل المدرسة وكانت عينة الدراسة المستخدمة وقوامهـا            
ومين مـن الوالـدين     المجموعة األولى وتشمل المحر   : الذكور واإلناث مقسمين إلى مجموعتين      

  . طفل 40المجموعة الثانية وتشمل األطفال غير المحرومين وعددهم  طفل و40وعددهم 
بطاريـة القـدرات النفـسية     والتعبير اللفظي مـن     ، اختبار اإلدراك السمعي    : واستخدم الباحث   

ـ  ( اختبار رسم الرجل  و  ) هدى برادة وفاروق صادق     : قنين  تعريب وت (يةاللغو  هـا  فلجـودا ن
( استمارة بيانات عن الطفل     و  ) امية القطان   س( استمارة المستوى االقتصادي والثقافي     و ) سري

وأسفرت النتائج عن وجود فروق جوهرية في النمو اللفظي بين أطفال مـا قبـل      ) إعداد الباحث   
  .حرومين وغير المحرومين من الرعاية الوالدية لصالح الفئة األخيرة  المدرسة الم
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 وهـدفت الدراسـة     "أثر الحرمان من الوالدين على شخصية الطفل       ) :" 1988 ( دراسة العربي 
وكانت عينة الدراسـة    ، إلى معرفة اآلثار الناتجة عن الحرمان من الوالدين على شخصية الطفل            

 والمجموعـة   ةالمجموعة األولى تجريبي  : كومترية من مجموعتين    المستخدمة مكونة من عينة سي    
الجنس والمـستوى  ( مفردة محددة بأوصاف خاصة  ) 50( الثانية ضابطة تضم كل واحدة منهما  

  .ير المستقل والحرمان من الوالدينأما المجموعة التجريب فيضاف إليها المتغ)  السن –الدراسي 
أدوات الدراسـة االيكلنيكيـة     و  ) لرافن  ( ات المتتابعة المقنن    فاختبار المصفو : واستخدم الباحث   

مغامرات الخروف ذي الرجـل الـسوداء للـوبس كورمـان           ( مثل اختبار الشخصية االسقاطى     
 .واختبار رسم األسرة للوبس كورمان 

وأسفرت النتائج عن أن صورة الذات لدى أفراد المجموعة المحرومة من الوالدين غارقـة فـي                
بؤس واالنزواء واالنعزال وغياب السن واألمان وتنطبق عليها مشاعر الـذنب والقلـق        مشاعر ال 

  .والدونية وانخفاض تقرير الذات 
  

الحرمان من الوالدين في الطفولة المبكرة وعالقته بـالنمو الجـسمي           ) :" 1987 (دراسة أحمد 
مان من الوالـدين     هدفت هذه الدراسة إلى بحث موضوع الحر       ".والعقلي واالنفعالي واالجتماعي  

تكونـت عينـة الدراسـة مـن         .وعالقته بجوانب النمو المختلفة في مرحلة الطفولة المبكـرة          
من أطفـال الحـضانة اإليوائيـة       )  إناث   14 ذكور و  29(طفال  ) 43(مجموعتين األولى شملت    

وتقـدم  . كانوا أطفاالً من ظـروف خاصـة        %) 5(، منهم لقطاء مجهولو الوالدين ، و      %) 95(
ء الرعاية الغيوائية المناسبة تحت إشراف أمهات بديالت ،والمجموعة الثانية تكونـت مـن              لهؤال

مع مراعاة تجانس المجموعتين بقـدر اإلمكـان ، اسـتخدم           )  إناث   14 ذكور و  29(طفل  ) 43(
الباحث اختبار ستانفورد بينيه للذكاء ، ومقياس فاينالند للنضج االجتماعي ، وبطاقة تقويم طفـل               

  .تي تشمل النمو االنفعالي والنمو االجتماعي الروضة ال
  :ودلت نتائج الدراسة على 

  . عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين مجموعتي الدراسة في النمو الجسمي 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين كل من متوسطات درجات مجموعة أطفـال اإليـواء               

 على بعد النمو العقلـي لـصالح        ومتوسطات درجات مجموعة األطفال ذوي األسر الطبيعية      
 .مجموعة األطفال ذوي األسر الطبيعية 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين على بعد التحـصيل الدراسـي لـصالح               
 .المجموعة الثانية 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعين في النضج االجتمـاعي       
  .الح أطفال األسر الطبيعية وبطاقة النمو االجتماعي لص
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  " اليتم وأثره على الحالة الوجدانية والصورة الوالدية لدى المراهق"  :)1987 (دراسة حنين
هدفت الدراسة إلى التوصل إلى مدى تأثير اليتم المبكر على نمو الطفل االنفعالي ، وعلى حالتـه         

ة المضفاة على الوالـد المفقـود ،        وكذلك الصورة الوالدي  . الوجدانية ، وهو في مرحلة المراهقة       
وبالتالي الوصول إلى صورة واضحة لبعض سمات اليتم ،اتبع الباحث المنهج اإلكلينيكـي فـي               

 تفهـم   – االختبـارات اإلسـقاطية      – المقابلة اإلكلينيكيـة     –استمارة البيانات   ( دراسته بأدواته   
 النتائج التي حـصل عليهـا  ،         الموضوع اختبار الرورشاخ ثم المنهج المقارن حيث قام بمقارنة        

وتـم  . شخصاً من مدرستين ثانويتين من مدينة بكرة في الجزائـر  ) 20(وبلغ العدد الكلي للعينة     
اختارهم تبعا لتجانسهم في أعمارهم عند فقد أحد الوالدين والعمر الحالي والمستوى االجتمـاعي              

  : واالقتصادي،ودلت النتائج إلى 
اهقين األيتام ، والذين شكلوا عينـة البحـث ، وبـين المـراهقين              أن هناك اختالفاً بين المر    

العاديين الذي يعيشون مع والديهم وخاصة في المتغيرين األساسيين بالدراسة ، وهي الحالـة           
  .الوجدانية والصورة الوالدية 

كما دلت النتائج أن النمو االنفعالي للمراهقين وحالته الوجدانية يتأثر بصدمة االنفصال فـي              
 .لطفولة المتأخرة ا

مشاكل نفسية مشتركة ومتعددة كما كان الفتقاد أحد الوالـدين تعلـق            . أن لأليتام المراهقين    
شديد بالوالد الباقي ، كما أظهرت النتائج أن هناك اختالفاً واضحاً بين مرحلة مراهقة اليتـيم                

ف وتغيـر فـي   الذي فقد أحد والديه والمراهق الذي يعيش مع والديه وذلك ناتج عن اخـتال     
المحيط ، وافتقاده لحنان ورعاية أحد الوالدين ، مما يؤثر على الناحية الوجدانية واالجتماعية              

   تأثير على الطموحات المستقبلية ، كما له
  

هـدفت  "على التفكير والـذكاء لألبنـاء       )  األب   –األم  ( أثر غياب    ) : "1986 ( دراسة جبريل 
اب األم أو األب على التفكير أالبتكـاري والـذكاء لألطفـال          الدراسة إلى التعرف على تأثير غي     

مقارنة بمجموعة أخرى تعيش مع والدتهم ، بلغت عينة الدراسـة للمجموعـة األولـى وهـي                 
تلميذا وتلميذة في حين بلغت مجموعة المحرومين مـن األب  ) 34(مجموعة المحرومين من األم  

ميذات الذين يعيشون مع األب واألم معـا فبلغـت    ت تلميذا وتلميذة أما مجموعة التالميذ والتل      98
أحمـد زكـي صـالح ،       : تلميذا وتلميذة ،استخدم الباحث اختبار الذكاء المصور إعـداد          ) 70(

  :وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج 
وجود فروق ذات داللة إحصائية في متغيرات التفكير أالبتكاري ما عـدا األصـالة، بـين                

  .لصالح غير المحرومين المحرومين وغير المحرومين، 
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المحرومين من األم وقرنائهم المحرومين من األب ،               
 .في متغيرات التفكير أالبتكاري 

وجود فروق دالة سالبة بين مدة الحرمان ومتغيرات التفكير أالبتكاري، فكلما زادت سـنوات          
لما نقصت سنوات الحرمان قلت قدرات التفكيـر        ك، الحرمان زادت قدرات التفكير أالبتكاري    

 .أالبتكاري وذلك يرجع إلى أن خبرة الحرمان يمكن أن تزول تدريجيا مع الوقت 

  
  ".أثر الحرمان من الوالدين على البناء النفسي للطفل ):" 1983 ( دراسة القماح

ذي يتميز به الطفـل      وهدفت الدراسة إلى معرفة أثر الحرمان من الوالدين على تكوين النفسي ال           
 أطفال المحرومين من األسرة     10المحروم من الرعاية األسرية وكانت عينية الدراسة مكونة من          

  : ، واستخدم الباحث )  من اإلناث 5 من الذكور و5( 
  .لألطفال  ) CAT( اختبار تفهم الموضوع  -1
 .طريقة اللعب الحر  -2

سرة المتحركة لهوفمان وبيرنـز،  اختبار رسم األ: مجموعة من اختبارات الرسم وتشمل      -3
 .اختبار رسم الشخص إعداد ما كوفر ، أسلوب الرسم الحر 

 عن أن الطفل المحروم من الرعاية األسرية يفتقد الشعور بالحب الذي حرم منه              جوأسفرت النتائ 
وأن الصورة التي قام برسمها تملئه مشاعر الحزن واالكتئاب وشعور بالعدوان وانخفاض تقـدير           

  .الذات
  

  "الفروق في مفهوم الذات بين األيتام وغير األيتام ) : "1981 (دراسة الكيالني وعباس
هدفت الدراسة إلى التعرف إلى الفروق في مفهوم الذات بين األيتام الـذين يقـدم لهـم                   

برنامج خاص للرعاية االجتماعية في عينة من األطفال الفلسطينيين الذين يعيشون فـي األردن              
طفال من األيتام وغيـر     ) 333(، بلغت عينة الدراسة     ) 67(وعام  ) 48(ا أثر حرب    والذين نزحو 

  : األيتام من كال الجنسين ، وأظهرت نتائج الدراسة 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين األيتام وغير األيتام في جميع أبعاد مفهـوم الـذات ،                  

ى وجود فروق ذات داللة إحـصائية لـصالح         باستثناء بعد القيمة االجتماعية التي دلت نتائجها إل       
  .األيتام 

أن األطفال األيتام الذين يعيشون في كنف أسرة ممتدة وتقدم لهم برامج رعاية خاصة يتمتعـون                
 . بمستوى جيد من التكيف ال يقل عن األطفال العاديين الذين لم يفقدوا والديهم

كمـا كـان    . ناث ، لصالح اإلنـاث      وجود فروق ذات داللة في مستوى التكيف بين الذكور واإل         
  .لمتغير العمر أثر واضح وذا داللة إحصائية لصالح األكبر عمرا 
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  " التوافق والتكيف الشخصي واالجتماعي لدى أطفال المالجئ ): " 1980 (دراسة الكردي
هدفت الدراسة إلى الكشف عن شعور الطفل بذاته ومـدي رضـائه عـن نفـسه وخلـوه مـن         

) 15(المجموعة األولي ، تكونت من      :  وتكونت عينة الدراسة من مجموعتين       االنحرافات النفسية 
من ) 15(أطفال ذكور من المقيمين في قري األطفال ، أما المجموعة الثانية فقد تكونت أيضا من                

وقد استخدمت الباحثة اختيـار      .سنوات لعينة الدراسة    ) 9(األطفال العادين ، ويبلغون من العمر       
، ويستخدم للكشف عـن عـدة جوانـب مـن           ) عطية محمود مهنا    (  إعداد   الشخصية وهو من  

  .، وتم تقسيمه إلى التكيف الشخصي والتكيف االجتماعي ) التكيف العام ( الشخصية ويقصد به 
  

  مفهوم الذات عند األطفال المحرومين من األب ) : 1976 (دراسة الدمرداش
ال المحرومين مـن األب ، وتكونـت عينـة          هدفت الدراسة إلى معرفة مفهوم الذات عند األطف       

تلميذا من تالميذ الصف الرابع للذكور وتتراوح أعمارهم بين عينة الدراسـة  ) 200(الدراسة من   
فئة التالميذ الذكور غير المحرومين     : سنة وضمت هذه العينة فئتين رئيسيتين       ) 11(،  ) 10(من  

 .ومين من األب كمجموعة تجريبية فئة التالميذ الذكور المحر .من األب كمجموعة ضابطة 

وقد اهتمت الباحثة بتثبيت زمن الحرمان من األب بعد سـن الخامـسة ، ألن األطفـال الـذين                   
يحرمون من األب بعد سن الخامسة ، تكون لديهم الفرصة لالحتفاظ بـصورة األب بدرجـة أو                 

اء ، والمـستوى    بأخرى كما اهتمت الباحثة بمجانسة العينة ، من حيث متغيـر الـسن ، والـذك               
  .االقتصادي واالجتماعي 

  :وقد دلت النتائج على 
وجود فروق دالة بين لمجموعتين الضابطة والتجريبية في متغير تقبل الذات فـي حـين ال                
توجد فروق دالة بين المجموعة الضابطة ومجموعة الحرمان بسبب العمل أو الطالق ، كما              

مجموعة الحرمان بسبب العمل في الخارج في       لم توجد فروق دالة بين المجموعة الضابطة و       
  .تقبل اآلخرين ووجدت فروق دالة بين المجموعة الضابطة ومجموعة الحرمان بالوفاة 

ووجد فروق ذات داللة في بعض سمات الشخـصية بـين أطفـال المجموعـة الـضابطة                 
فسية والسلوك  والتجريبية ، كما وجد أن أفراد العينة التجريبية تعاني كثيرا من الصعوبات الن            

 العصابي 
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  الدراسات األجنبية : ثانيا 
 نالمشكالت االنفعالية لدى األطفال الفلـسطينيي     ") : 2002 (وثابت Faustinisدراسة فوستانيس   

  "الذين يعيشون في منطقة الحرب 
      في هذه الدراسة تعرض الباحث  إلى طبيعة وشـدة المـشاكل االنفعاليـة بـين األطفـال          

 الذين سبق وان هدمت بيوتهم خالل االنتفاضة الحالية في فلسطين مقارنة مع أطفال              ننييالفلسطي
 طفـل تعرضـت    91وتم اختيار عينة مكونة مـن  . يعيشون في أجزاء أخري من قطاع غزة 

بيوتهم للهدم خالل أحداث انتفاضة األقصى في منطقة بوابة صالح الدين ، وحـي التفـاح فـي        
 طفل كعينة ضابطة تعرضوا إلـى أنـواع    91مرات في دير البلح ، وخانيونس ، وحول المستع

تم تطبيـق اختبـار المخـاوف لألطفـال         . أخري من األحداث المؤلمة تعلقت بالعنف السياسي        
األطفال الـذين تعرضـت بيـوتهم       .ومقياس القلق المعدل ، ومقياس ردود الفعل على الصدمة          

ية ما بعد الصدمة وكذلك أعـراض الخـوف         للقصف والتهديم اظهروا أعراض اضطرابات نفس     
من أطفال المجموعة التي    % 59.3أكثر من أفراد المجموعة الضابطة ، ولقد كانت النتائج بنسبة           

من المجموعة الضابطة اخبروا عن ردود فعل اضـطرابات مـا   % 24.7تعرضت بيوتهم للهدم   
الصادمة مثل قصف البيوت    بعد الصدمة ، لقد كانت هناك عالقة مباشرة بين التعرض للخبرات            

على النقيض فان األطفال الذين تعرضوا لخبرات صادمة أخـري          . وظهور ردود الفعل النفسية     
  .منقولة من البالغين ووسائل اإلعالم اظهروا القلق وتعبير إدراكي عن الكرب 

  
مقارنة تصور الذات وعالقته بالتحصيل األكاديمي ) : "Nakadi & Mukallid) 2000دراسة 

   "في ضوء الجنس والصف لدى عينة من طالب المرحلة المتوسطة في دار األيتام في لبنان 
    هدفت الدراسة إلى عقد مقارنة لمفهوم الذات وعالقته بالتحصيل األكاديمي لدى عينـة مـن               

الصف ، الجنس ، نمط العناية االجتماعيـة ، الحرمـان          : األيتام في ضوء متغيرات عدة ، مثل        
من الذكور  ) 90( الحرمان األمومي ، والحرمان من االثنين معا ، بلغت عينة الدراسة             األبوي أو 

من اإلناث في الصفوف الخامس والسادس والسابع في مدرسة األيتام في أحد مدن لبنان               ) 85(و
والذي يـشمل    ) Shavelson: ( ، استخدم الباحث استبيان تصور الذات متعدد األوجه ، إعداد           

  . لتصور الذات ثمانية أبعاد
  :ودلت نتائج الدراسة إلى عدة نتائج ، منها 

  .وجود فروق ذات داللة إحصائية في مفهوم الذات ، تعزي إلى الصف والجنس 
 .عدم وجود فروق ذات داللة في مفهوم الذات ، يعزي إلى نوع الحرمان 

 .وجود عالقة ارتباطيه من عناصر مفهوم الذات والتحصيل الدراسي 

  .قة ارتباطيه دالة بين مفهوم الذات العملية وبين التحصيل الدراسي وجود عال
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أثر فقدان أحد الوالـدين وتفكـك الـروابط     ) :"Linda Cerny ) 1999 يدراسة ليندا لو سيرن
  "العائلية على األطفال الصغار واحتمال إصابتهم باألمراض 
كك الروابط العائلية علـى األطفـال             هدفت الدراسة إلى معرفة أثر فقدان أحد الوالدين وتف        

: وكانت العينة المـستخدمة مكونـة مـن مجمـوعتين           ، الصغار واحتمال أصابتهم باألمراض     
 عامـاً  16طالباً جامعياً ممن فقدوا أحد والديهما قبل عمـر   ) 30( المجموعة األولى تتكون من    

  .طالباً لم يفقدوا والديهم  ) 31( والمجموعة الثانية من 
  : دم الباحث في دراسة األدوات التالية واستخ

  .تقويم نوعية الروابط األسرية
للطالب قبل وخـالل    " الكوريتزول  "      تسجيل قراءات ضغط الدم وقياسات هرمونات التوتر        

  .وبعد أدائهم عدداً من المهمات المؤثرة مثل لقاء خطبة 
ني وزيـادات فـي مـستويات      وأسفرت النتائج عن وجود قراءات عالية من ضغط الدم الـشريا          

  .هرمونات الكوريتزول خالل جميع مراحل الدراسة في الطالب الذين فقدوا أحد والديهم 
  
  

المشكالت السلوكية لدى األطفال ومدى تكرارها ضـمن         ) : " Gilbert  )1999 دراسة جلبرت 
  "مطالبات القضاء في رعاية األحداث األمريكية 

يعة المشكالت السلوكية لألطفال ومـدى تكرارهـا ضـمن                هدفت الدراسة إلى فحص طب    
وتكونت عينية الدراسـة مـن مجموعـة مـن          ، مطالب القضاء في رعاية األحداث األمريكية       

حيث قاموا بتعبئة قائمة تدقيق خاصة      ،األمهات واآلباء والمعلمين ذوى العالقة باألطفال األحداث        
قد تم تقييم األطفال ضمن مجموعات وذلك بنـاء         و، بأنماط المشكالت السلوكية ألطفال األحداث      

وبعـد تحليـل   ، وفيما إذا كان للطفل أشقاء أم ال وقت إجراء الدراسـة         ، على متغيرات الجنس    
البيانات والمعلومات الخاصة باألطفال التي تم تقديمها من قبل األمهات واآلباء والمعلمـين ذوى              

ت قد قمن بتقديم معلومـات أكثـر عـن المـشكالت        تبين أن األمها  ، العالقة باألطفال األحداث    
كما ظهر أن البنات أقل إيجاد للمشكالت السلوكية مـن          ، السلوكية لألطفال من اآلباء والمعلمين      

وأوضحت النتائج كذلك بأن األمهات يؤكدن بأن األطفال الذكور الذين لهم أشـقاء قـد               ، األوالد  
  . لديهم أشقاءأظهروا مشكالت سلوكية أقل من أقرانهم الذين
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تأثير وصاية الوالدين المنفـصلين  )  :" Josef and Lazar ) 1998  دراسة جوزيف و الزر
وهـدفت الدراسـة إلـى    .على أبنائهم من حيث تحصيلهم العلمي ومن حيث الناحية االجتماعية        

ـ               ة معرفة أثر وصاية الوالدين المنفصلين على أبنائهم من حيث تحصيلهم االكاديمى فـي المدرس
 منهم تحـت    16 طفالً   59وكانت العينة المستخدمة مكونة من      ،  االجتماعية   مومن حيث عالقاته  

وأسفرت نتائج الدراسة عن    . تحت وصاية األب واألم معاً       20 تحت وصاية و   23، وصاية األب   
أن األبناء الذين يعيشون بوصاية األب واألم معاً سجلو عدد درجات في التكيف االجتماعي فـي                

نه ليس هناك اختالف كبير بين األطفال والذين يعيشون بوصاية األم وحدها واألب وحـده               حين أ 
  . ألطفال الذين يعيشون بوصاية األبإلى أن الذين يعيشون بوصاية األم تقدموا بشكل بسيط عن ا

  
االنفـصال النفـسي    ):" Sandra Allen Stoltberg ) 1995 دراسة ألـن سـاندرا وسـتولتبرج   

   )"األم واألب (  المراهقين المتأخرين والراشدين الشباب عن والديهم والحرمان لدى
في االنفـصال النفـسي   ) ذكور وإناث ( حيث هدفت الدراسة إلى بحث الفروق بين الجنسين  

وكانـت العينـة   ، والحرمان من الوالدين لدى المراهقين المتـأخرين والراشـدين الـشباب         
واستخدم الباحـث اسـتبيانات     ، طالبة من الجامعين    طالباً و  ) 182( المستخدمة مكونة من    

حص جدوى نظرية الذات    وقوائم توجه هدفها نحو أثر االنفصال عن الوالدين وذلك بغرض ف          
بحيث أن اإلناث   ، وأسفت نتائج الدراسة عن أن الفروق جاءت في صالح اإلناث           في عالقتها   

  .ف الذكور ذكرن أنهن أقمن أنواع مختلفة من العالقات المساندة بخال
  

ديناميكية شخصية المراهقين الذكور فـي حـال   ) :  "Nelson C Valliant  )1993 دراسة 
 هدفت الدراسة إلى الكشف عن سمات شخصية المراهقين الذين حرموا من آبـائهم           "غياب اآلباء 

سـة  والذين يعيشون مع األب البديل والذين يعيشون مع آبائهم الحقيقيين ، وقد بلغت عينـة الدرا          
سنة ، واستخدم الباحثان عدة أدوات لقياس سمات        ) 18-13(مراهقا تتراوح أعمارهم بين     ) 60(

  :الشخصية ،ودلت نتائج الدراسة إلى 
وجود عالقات ودالالت االكتئاب ، وتوهم المرض ، والشعور بالذنب لدى المراهقين الـذين              

  .حرموا من آبائهم 
لذين يعيشون مع آبائهم ، وبين المـراهقين الـذين          وجود تشابه إلى حد ما بين المراهقين ، ا        

 .يعيشون مع األب البديل 

المراهقين المحرومين من األب ، والمراهقين الذين يعيشون ظروف اجتماعيـة اقتـصادية             
  .صعبة متشابهين إلى حد ما في سمات الشخصية 
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  "بناءأثر غياب الوالدين على األ ): "Zepher Atasoy ) 1992 دراسة زيفر أتاسوى
  طفـل ،   211وكان عـدد العينـة      ،وهدفت الدراسة إلى معرفة أثر غياب الوالدين على األبناء          

طفالً محرومين مـن     ) 99(المجموعة األولى   : وكانت العينة المستخدمة مكونة من مجموعتين       
  .طفالً يعيشون مع والديهم  ) 112( تتكون من : المجموعة الثانية الوالدين و

لدراسة عن أن األطفال الذين يعيشون مع والديهما سجلوا درجـات أدنـى مـن               وأسفرت نتائج ا  
وأن األطفال الـذين يعيـشون مـع    ، المجموعة التي حرمت من الوالدين في المشاكل المدرسية         

  .والديهما أكثر استقراراً وأقل اضطراراً من المجموعة المحرومة من الوالدين 
  

  "كأحد عوامل غياب األب العدوانية ) : " Abdalla) 1992دراسة 
هدفت الدراسة إلى معرفة مدى العدائية الموجودة عند عينة من المراهقين األيتـام مقارنـة                  

مراهقا موجـود   ) 60(مراهقا ،   ) 150(بلغت عينة الدراسة    .بأمثالهم المراهقين الموجود آباءهم     
عدوانية للوصول إلـى نتـائج      استخدم الباحث اختبار ال   . مراهقا آباؤهم غائبون    ) 90(األب ، و    

  :الدراسة ، توصلت الدراسة إلى عدة نتائج ، منها 
وجود عالقة ارتباطيه دالة بين كم العداء عند المراهقين متغيب األب والمراهقين حاضـري              

  .لصالح المراهقين غائبي األب . األب 
طالق ( الغياب  عدم وجود عالقة ارتباط دالة في حجم العداء في حالة غياب األب سبب هذا               

 ) . عمل في الخارج – موت –

 .، لصالح اإلناث ) ذكر أو أنثر ( وجود عالقة دالة في حجم العداء وجنس المراهق 

وجود عالقة ارتباطيه في حجم العداء بين المراهق ذي الوضع االقتصادي الجيد والمراهـق        
  .ذي الوضع االقتصادي السيئ لصالح الثاني 

ن الحرمان األبوي واالقتصادي يؤدي إلـى زيـادة العدوانيـة عنـد       وأشارت الدراسة إلى أ   
  .المراهقين 
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دراسة مسحية للمشكالت الـسلوكية التـي    ) :" 1991 (  وآخرونOchenbah  دراسة أشنباح
هدفت الدراسة إلى التعرف على المـشكالت التـي          " سنة ) 16 – 4( يعاني منها األطفال من     
طفالً من المحولين إلـى عيـادات نفـسية     ) 2600( ونت عينة الدراسة يعاني منها األطفال وتك 

سنة  ) 16 – 4( من األطفال العاديين والذين تتراوح أعمارهم        ) 2600( والعدد نفسه   ، للعالج  
، والية من واليات األمم المتحدة األمريكية وتمنت كالً من الجنسين            ) 48( وقد شملت العينة    ، 

 استخدامها في الدراسة قائمة المشكالت السلوكية التي و جههـت لآلبـاء             ومن األدوات التي تم   
وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك فروقاً دالة إحـصائية بـين مـشكالت األطفـال               ، واألمهات  

كما بينت النتائج تشابه كالً مـن األب واألم فـي           ، المحوليين لعيادات نفسية واألطفال العاديين      
وكانت أهم المشكالت التي يعانى منها      ،  لدي أطفالها من كال العينتين       تحديد المشكالت الموجودة  

عدم القدرة على االنتبـاه     : األطفال المحولين إلى عيادات نفسية مقارنة مع األطفال العاديين هي           
، % ) 14( والمـشكالت االجتماعيـة     ، % ) 61( والقلق  ، % ) 16( واالنسحاب  ، % ) 22( 

، % ) 8( والمـشكالت الـسيكوسوماتية     ، % ) 15( العدوان  ، % ) 16( واالنحراف السلوكي   
  % ) .11( والمشكالت االدراكية 

  
هدفت الدراسة إلى الكشف عن داللة االكتئاب والتـوتر  ) :Spigelman) 1991دراسة سبجلمان   

طفـال  ) 108(لدى األطفال المحرومين ، مقارنة بأقرانهم غير المحرومين ، بلغت عينة الدراسة             
طفـال ،  ) 27(طفـل مـنهم    ) 54( بين ذكر وأنثى وقسمت إلى مجموعتين المجموعة األولى          ما
اسـتخدم الباحـث    .طفلـة   ) 27(طفال ، و  ) 27(، منهم   ) 54(طفلة والمجموعة األخرى  ) 27(و

، ودلت نتائج الدراسة على عـدة        ) Rorschach( األسلوب اإلكلينيكي وبالذات اختبار روشاخ      
 مقارنـة بـأقرانهم غيـر       وعة المحرومين أعلى معـدالت االكتئـاب      سجلت مجم : أمور منها   

 تميز أداء المحرومين في اختبار الرورشاخ بالخصومة والعدوانية في حـين لـم              المحرومين و 
  .توجد هذه الميزة عند غير المحرومين 

  
أثر الطالق على تفاعل الطفـل  ): "Spigelman and Jaber    )1991 دراسة سبجلمان  وجابر

  "والديه وعلى صحته الجسمية مع 
وهدفت الدراسة إلى قياس مدى تفاعل الطفل مع والديه بعد الطالق ومعرفة العالقة بين طـالق                

تتراوح أعمارهم  ،  طفالً   90الوالدين وصحة الجسم لدى الطفل وكانت العينة المستخدمة وقوامها          
الدين يعيشون معاً ، وأسفرت      لو 44،  من األطفال لوالدين منفصلين      46،  سنة   12 – 10ما بين   

نتائج الدراسة عن أن أطفال الوالدين منفصلين سجلوا درجات أدنى في التفاعل مع والديهم وأنهم               
  .ال يستطيعون التحدث معهم بحرية مقارنة باألطفال الذين يعيشون مع والديهما معاً 
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  " ألطفالالحرمان من األم وانعكاساته على سلوكيات ا" : )Tifany) 1991دراسة 
     هدفت الدراسة إلى دراسة أثر الحرمان من األم وانعكاسـات الحرمـان علـى سـلوكيات                

طفال في عمر المشي وفترة ما قبل       ) 80(األطفال ،أجريت الدراسة إلى عينة من األطفال قوامها         
شـهرا وكـان آبـاؤهم      ) 34(شهرا بمتوسط   ) 62(إلى  ) 12(المدرسة وتراوحت أعمارهم بين     

: مجموعات عرقية مختلفة ومن طبقة متوسطة ، تم تقـسيم العينـة إلـى مجمـوعتين                 يمثلون  
طفـال ، والمجموعـة   ) 40(مجموعة تعرضت لخبرة الحرمان واالنفصال مرة ، واحدة وعددها   

  :طفال ، ودلت نتائج الدراسة إلى أن ) 40(الثانية تعرضت للحرمان أكثر من مرة وقوامها 
  .احدة تميزت بزيادة في مستوى النشاط والتفاعل مجموعة الذين انفصلوا مرة و

 .مجموعة الذين انفصلوا عدة مرات يعانون من مشاكل في النوم وتوتر في السلوك واللعب 

األطفال الذين انفصلوا عدة مرات يعانون من ضغوط نفسية وعدم استقرار ، فـي حـين نـرى                  
 .الت مجموعة الذين انفصلوا مرة واحدة ال يعانون من هذه المشك

  
مقارنة أطفـال الـصف الرابـع والخـامس      ) :" Ann Bolgbaty  )1984 دراسة آن بولجباتى

االبتدائي ممن يعيشون مع أحد الوالدين فقط والذين يعيشون مع كال الوالدين من حيث تقـدير                
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر فقد أحد الوالدين على األبناء من حيث          " الذات والتحصيل األكاديمي  

طفالً من ثـالث مـدارس    ) 231( تقدير الذات والتحصيل عليه وكانت العينة المستخدمة مكونة   
  : سنة ، استخدم الباحث ) 11 – 10( ابتدائية بالصف الرابع والخامس مما تتراوح أعمارهم بين 

 اختبار التحصيل األكاديمي و بطارية تقديم الذات لألطفال  -1

 .ة و استبيان الحالة االجتماعية واالقتصادية للطفل للمهارات األساسي" لوا " اختبار  -2

    وأسفرت نتائج الدراسة عن عدم وجود اختالفات دالة إحـصائية فـي مقـاييس التحـصيل                
  .األكاديمي وتقدير الذات بين األطفال الذين حرموا من الرعاية األسرية لفقد أحد الوالدين 

  
 ألحد الوالـدين علـى نمـو    قوالغياب الالحأثر الطالق  ) :"Mofede ) 1980 دراسة موفيدي 

  ". سنوات 5- 3اللغة لألطفال في مدرسة الحضانة البالغين من العمر من 
،     هدفت الدراسة إلى معرفة أثر الطالق وغياب األب أو األم والجنس على النمـو اللغـوي                 

 سنوات  5 – 3 طفالً من مدارس الحضانة من سن        70كانت عينة الدراسة المستخدمة مكونة من       
.     طفالً من عـائالت غيـر مطلقـة          40 طفالً من عائالت مطلقة و     30: مقسمة إلى مجموعتين    

وأسفرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أطفال األسر المطلقـين وأطفـال                
ـ       ، األسر العاديين في النمو اللفظي       و وال توجد فروق ذات داللة بين الذكور واإلنـاث فـي النم

  .اللغوي في األسرة المطلقة 
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أثر الحرمان من األبوين على سـلوك   ) :" Karta and Alden ) 1979 دراسة كرت والدين
  . عالجها آلوم" كات " الطفلة 

     هدفت الدراسة إلى معرفة أثر الحرمان التي تعرضت لها الطفلة علـى بعـض المظـاهر                
  لة فقط التي حرمت من رعاية األم نتيجة الوفاء وكانت عينة الدراسة مكونة من الطف، السلوكية 

  :     واستخدم الباحث أسلوب الرسم مع الفتاة وطلب منها رسم مجموعة من الصور من بينها
  .صورة الرجل   - أ

 .صورة شجر الميالد  -  ب

  .صورة لمظاهر االحتفال بالعيد -ج
  .واالكتئاب        وأسفرت الدراسة عن أن هذه الفتاة تعانى من الخوف واالضطراب 

  
  ".وفات أحد الوالدين في الطفولة والتوافق النفسي الالحق) :"Woolf  )1976 فدراسة وول

    وهدفت الدراسة إلى معرفة أثر وفاه  األبوين في مرحلة الطفولة على التوافق النفسي الالحق               
جموعة مـن   م-أ: وكانت العينة المستخدمة مكونة من أربع مجموعات  موزعة كاآلتي       ، لألبناء  

  .عائالت مكتملة 
  . مجموعة من عائالت توفى فيها أحد الوالدين -ب
  . مجموعة من عائالت انفصل فيها الوالدان -ج
  ) .وفاة الوالدين (  مجموعة من عائالت بها فقد مزدوج -د

 والثقـة بـين     – ومركز الـتحكم     – واالكتئاب   –اختبارات موضوعية للقلق    : واستخدم الباحث   
  .الشخصية 

وأسفرت نتائج الدراسة عن أن وفاة أحد الوالدين في الطفولة ال يشكل في حد ذاته عامالً مؤديـاً                  
وأن إمداد األسر بالمفاهيم التي تشرح وتفسر فكرة المـوت يـساعد            ، إال سوء التوافق فيما بعد      

على التغلب على مشاعر األسى ويقلل إلى الحد األدنى إمكانية حدوث خلل فنـي وظيفـي فـي                  
  .مستقبل من أحد الوالدين أو كليهما ال
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  تعليق على الدراسات السابقة: ثالثا 
      قام الباحث باإلطالع  على العديد من الدراسات ذات العالقة بالدراسة الحالية ، سواء مـن                
حيث الفئة التى تدرسها الدراسة، أو من حيث المشكالت المراد دراستها ،األمر الذي أوجد هـذا                

الع على الدراسات دافعية أكبر لدي الباحث لدراسة هذه العينة مـن األطفـال فـي إطـار                 اإلط
وقد توخى الباحث أن ال تكون دراسته تكراراً آلياً مـن  ، مشكالتهم السلوكية في البيئة الفلسطينية  

الدراسات التي سبق عرضها، حيث عرض الباحث عدة دراسات ذات صلة باهتمامات الدراسـة              
وينبع هذا االهتمام من دراستها لفئة المحرومين ودراستها لفئـة األطفـال ودراسـتها              الحالية ،   

لمؤسسات اإليواء، كما إن جل الدراسات السابقة ركزت على عالقة بعض سـمات الشخـصية                
  .، والقليل جداً من الدراسات قد ركز على أثار الحرمان على سلوك الطفل اليتيم لبحرمان الطف

  
 : انهلذلك يرى الباحث

o     الباحث أي من الدراسات السابقة شملت  مجموعة المتغيرات          مال توجد في حدود عل 
  المشتركة فى هذه الدراسة وهذا ما يجعل الدراسة جديدة عن سابقاتها فى هذا المجال 

o                ال توجد سوى دراسة واحدة فقط تتعلق بدراسة المشكالت الـسلوكية لـدى أطفـال
وع الفقدان وعمر المحـروم أثنـاء الحرمـان         المالجئ ولكن لم تحصر متغيرات ن     

)  ، البحيـري     1995(وأجريت فى بيئة غير فلسطينية دراسة       ، والمستوى الدراسي   
  ). ، قاسم 1994(دراسة 

o              ال توجد أي دراسة توضح المشكالت السلوكية لدى األطفال المحرومين فى قطـاع
الشخـصية  إنما هناك دراسات درست بعـض سـمات         ، غزة على حد علم الباحث      

 .وعالقتها بالحرمان أو دراسة مشكلة سلوكية فقط

o                 أن كثير من الدراسات السابقة أجريت فى البلدان األجنبية ولم تجـرى فـي البيئـة
 .الفلسطينية 

o               ال توجد دراسة سابقة درست المشكالت السلوكية عند األطفال من خالل خمسة أبعاد
ض العاطفية ، ومشكالت األصـدقاء      السلوك السيئ ، العصاب، االكتئاب ، األعرا      " 

 ".،زيادة الحركة 

     
 كما أن الدراسات السابقة أظهرت تناقضاً نوعاً ما في النتائج التي توصـلت إليهـا اتجـاه                      

سلوكيات اليتيم من حيث نوع المشكالت األكثر شيوعاً ومدى توزيعها على المتغيـرات وذلـك               
 . الدراسة يرجع إلى اختالف البيئة التي أجريت فيها



  
 

92 

    لذلك وبعد دراسة معمقة لدراسات السابقة ، ورغبة الباحث أن تكون دراسته مكملة لدراسات              
السابقة، وتكون شاملة لجميع المشكالت السلوكية، ومدى انتشارها لدى األطفال المحرومين وذلك            

سـوف  حسب متغيرات وضعها الباحث،  تشمل جميع نواحي الفقدان للطفل، كمـا أن الباحـث                
يجرى الدراسة في البيئة الفلسطينية والتي تختلف عن البيئة العربية واألجنبية فـي كثيـر مـن                 

 .المجاالت

  
  :  ويعقب الباحث على الدراسات السابقة  في عدده مواضع منها 

  موضوع الدراسة  . 1
    كثير من الدراسات دراسة المشكالت السلوكية، ولكن ليس لدى المحـرومين مثـل دراسـة               

ودراسة مـع متغيـر     )  1999خضر،    (ودراسة  )  1991ااشنباح،    (ودراسة  )  2002ت ، ثاب(
  .الحرمان ولكن لم تدرس مع المشكالت السلوكية عامة وشاملة

 2002شـتات،   ( ودراسات)  1993يونس ،   (     و منها من دراسة سمات المحروم مثل دراسة       
ـ  ) 1983القماح،    (ودراسة  ) 1991عطية ،   (ودراسة  )  ( دراسـة )  1980الكـردي،   ( ةدراس

  ).1984يو لجاتي،  (دراسة )  1995ساندرا،(دراسة )   1995سكايا،
   ومنها من درست الحرمان  وأثره على الطفل من حيث مشكلة معينة،  او سمة معينة، ومنهـا        

ودراسـة  ) 1986عبد الـرحيم،  (ودراسة  ) 1996احمد ومحمد، (ودراسة  ) 1992عبداهللا،(دراسة  
  ) .1990حسيب ، (ودراسة ) 1990عيسوى،(ودراسة ) 1988العربى ، (

البحيـرى،  ( ودراسـة ) 1994قاسم ،   (     ولم تتفق الدراسة من حيث المتغيرين إال مع دراسة        
  ).1999جلبرت، (ودراسة ) 1990

    والناظر إلى الدراسات التي تتفق مع الدراسة من حيث الموضوع التـي تدرسـه، لوجـدنا                
 التي تدرسـها او للحرمـان       ة اإلجراءات لتلك الدراسات للمشكالت السلوكي     اختالف فى التعريف  

باألطفال المحرومين بسبب جرم ارتكبوه، أمـا       ) 1999جلبرت ، (ونوعيته ، حيث اهتمت دراسة      
قد اهتمت بمجموعة من اإلضرابات ليست التي اعتنى بها الباحث، بل لم            ) 1994قاسم ،   (دراسة  

) 1990البحيـرى،   ( ،وأيضا فى دراسـة      تالفقدان، ونوع المؤسسا  تنظر لمتغير العمر، ودرجة     
فهي التي تتفق نوعا ما مع الدراسة الحالية ولكن تختلف من حيث استخدام األدوات والبيئة التـي        

  .....طبقت عليها وعدد المتغيرات التى درستها الدراسة لذلك 
  

  الفروض . 2
ـ         ، وموجبـة  ) غيـر موجهـة  (فرية     جاءت الفروض فى الدراسات السابقة متنوعة بـين ص

  .ولقد توافقت فروض الدراسة الحالية مع الفروض الموجبة) موجهة(
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  األدوات . 3
اسـتخدمه قائمـة   )1999خـضر، (    دراسة المشكالت من خالل أدوات متنوعة مثال دراسـة         

،وكثير اسـتخدم مقيـاس رسـم    ) 1993إعداد جيهان أبو الرشد،    (المشكالت السلوكية لألطفال    
  ).1994قاسم، ( مثل دراسة  good enough: إعداد الرجل 

قـشطه  ( ، وقـد اسـتخدمته      )  1990(واختيار تفهم الموضوع لألطفال مثل دراسة البحيـرى         
مقياس التحديات والصعوبات الذي استخدم الباحث في الدراسة الحالية وهو من إعـداد       ) 2005،

بعـاد كثيـرة إلـى جانـب ، مقيـاس      عبد العزيز ثابت وهو يقيس أ. جودمان وترجمة وتقنين د 
  .األمر الذي جعل الدراسة أسهل فى دراسة السلوك"cdi"العصابية لألطفال ، ومقياس لالكتئاب 

  عينة الدراسة . 4
    اختلف حجم عينة الدراسة من دراسة إلى أخرى حسب المجتمع األصلي وحسب المقـدرين              

ء معينات أو طالب معينـين واختلفـت     والفئة المستهدفة ، سواء كانوا طالب أو جامعيين أو نسا         
الفئة العمرية من مدارس ابتدائية وإعدادية وثانوية ومراحل جامعة أو بالغين، كما اختلف مـنهج           
الدراسة من دراسة ألخرى فمنها دراسة حالة أو مسحي أو وصـفي أو تحليلـي أو مقـارن أو                   

  .يليدراسة طولية تتبعية وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحل
  األساليب اإلحصائية  . 5

     تنوعت األساليب اإلحصائية في هذه الدراسات طبقاً لنوع الهدف، ومـن أكثـر األسـاليب               
اإلحصائية شيوعاً في هذه الدراسات حساب المتوسـطات الحـسابية، االنحرافـات المعياريـة،             

 الحاليـة استـضاءت   ، والتحليل العاملي، والدراسة)ت(معامالت ارتباط، وتحليل تباين، واختبار   
التكـرارات  ، ومنها المتوسط الحسابي واالنحراف المعيـاري     .بهذه األساليب واستخدمت معظمها   

تحليـل  ، تعيـين مـستقلين   ) ت(اختبار  ، معامل ارتباط بيرسون  ، والنسبة المئوية والوزن النسبي   
  .التباين األحادي

  تنفرد الدراسة عن غيرها
o نية  من حيث متغيراتها الفلسطيةأول دراسة تُطبق فى البيئ.  
o              شملت متغيرات اشمل من الدراسات السابقة حيث شملت على الجنس ،والعمر المستوى

الدراسي ، وعمر الطفل أثناء الفقدان ،وفترة جود الطفل بالمؤسسة، والمـستوى الدراسـي،              
  .ونوع الخدمة المؤسساتية المقدمة له، وأسباب الحرمان

o امل مع المشكالت السلوكيةتُقدم تصور إسالمي لكيفية التع.  
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  الفصل الرابع
  إجراءات الدراسة

  
  
 

o منهج الدراسة 

o عينة الدراسة 
o أدوات الدراسة 

  CDQمقياس القوة والصعوبات   •

 CDIمقياس  االكتئاب  •

  مقياس العصاب لألطفال  •
  
o إجراءات الدراسة 
o   األساليب اإلحصائية  
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  الفصل الرابع
  امنهج الدراسة وإجراءاته

  :مقدمة
يوضح الباحث من خالل هذا الفصل الخطوات واإلجراءات التي تمـت فـي الجانـب               
والمجال الميداني من الدراسة ، ويتضمن تحديد منهجهـا، والمجتمـع األصـلي، والعينـة               
،وتتضمن كذلك أدوات الدراسة، وإجراءات تطبيق األستبانه، وتحديد األسلوب اإلحـصائي           

  : على النحو التاليالمستخدم في الدراسة، وذلك
  

  : منهج الدراسة 
تستهدف الدراسة الحالية فئة األطفال المحرومين من الرعاية األسرية، وذلـك للكـشف         
عن المشكالت السلوكية األكثر شيوعا لديهم، من اجل الوقوف على أهم المشكالت السلوكية             

  .وصفا وتحليال
سئلة المحددة، باعتباره طريقة في      لإلجابة على األ   الوصفي التحليلي اتبع الباحث المنهج    

البحث عن الحاضر، وذلك لوصف وبيان الظاهرة المراد دراستها كما توجـد فـي الواقـع                
  .وصفاً دقيقاً 

وهو منهج يهدف إلى دراسة الحاضـر ويهـدف إلـى           ) " المسحي(و المنهج الوصفي    
بقا بدقـة تتعلـق     تجهيز بيانات إلثبات فروض معينة تمهيدا لإلجابة عن تساؤالت محددة سا          

بالظواهر الحالية واألحداث الراهنة التي يمكن جمع المعلومات عنها في زمان إجراء البحث             
  ) 2002 :73األغا ،            (       .                     وذلك باستخدام أدوات مناسبة 

 من خالل هذا المنهج يتناول دراسة أحداث وظـواهر وممارسـات قائمـة               الباحث إن
وذلك إلثبات فروض معينة تمهيداً لإلجابـة عـن         ، وجودة متاحة للدراسة وقياسها كما هي     م

تساؤالت محددة سلفاً بدقة تتعلق بالظواهر الحالية، دون تدخل من الباحث فـي مجرياتهـا،               
  . الباحث أن يتفاعل معها فيصفها ويحللها بشكل علمي وموضوعي عويستطي

  
احد أشكال التحليل والتفسير العلمي المـنظم       )  "يالمسح(المنهج الوصفي   ملحم  ويعرف  

لوصف ظاهرة أو مشكلة محددة وتصويرها كميا عن طريق جمع البيانات ومعلومات مقننـة        
  )324:2000ملحم،"(عن الظاهرة أو المشكلة وتصنيفها وتحليلها وإخضاعها للدراسة الدقيقة 
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  .عينة الدراسة 
طفال المودعين داخل المؤسسات اإليوائية والتـي       قام الباحث بأخذ عينة تشمل جميع األ      

    10                                ، و قد تراوحت أعمارهم بين         2009 - 2008 تهتم برعاية دائمة للمحرومين في العام     
              بلغة عـددهم    و            سنة ،     1.7                          سنة وبانحراف معياري         12.6                          سنة ، وبمتوسط عمري        16     حتى  
                    اصفات األطفال سـوف                                                                    طفل من األطفال المحرومين من بيئتهم األسرية ، ولمعرفة مو             133

   :                                يتم عرضها من خالل النتائج التالية
  
  :معطي البيانات الخاصة باألطفال -1

من األطفال تم أخذ بياناتهم من خـالل األم البـديل           % 47.4تبين من خالل النتائج أن      
من األطفال  % 52.6، بينما   " وهي القائمة على رعاية األطفال والعيش معهم في أسرة بديلة         "

، النتـائج   "وهي المتابعة ألمورهم ومشكالتهم داخـل الـدار       "اتهم من األخصائية    تم أخذ بيان  
  )  :1(وشكل) 2(توضح من خالل جدول 

  
     يوضح معطي بيانات األطفال في العينة)2(جدول 

 % N معطي البيانات

 47.4 63  البديلاألم

 52.6 70 األخصائية

 100.0 133 المجموع

  
    ألطفال في العينةيوضح معطي بيانات ا) 1(شكل 

معطي البیانات

األخصائیة
%٥٣

األم البدیل
%٤٧

األم البدیل
صائیة األخ
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  :نوع الجنس ألفراد العينة  -2

وقـد شـكل      طفالً من األطفال المحرمين من بيئتهم األسرية،       133بلغت عينة الدراسة    
من العينة، ويتضح ذلك    % 47.4، بينما شكلن اإلناث نسبة      % 52.6الذكور في العينة نسبة     

  ):2(وشكل ) 3(من خالل جدول 
   فراد العينةيوضح نوع الجنس أل) 3(جدول 

 %النسبة  التكرار  نوع الجنس

 52.6 70 ذكر

 47.4 63 أنثى

 100.0  133  المجموع

  يوضح نوع الجنس ألفراد العينة) 2(شكل           
نوع الجنس 

52.6

47.4

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

  أنثىذكر  
 

 .المستوى الدراسي ألفراد العينة -3

مـن  % 39.8بينما  ، من األطفال مستواهم الدراسي جيد    % 33.1أشارت النتائج إلى أن     
من األطفال مـستواهم الدراسـي      % 27.1و في حين    ، م الدراسي متوسط    األطفال مستواه 

  ):3(وشكل ) 4(ضعيف، ويتضح ذلك من خالل جدول 
  

   المستوى الدراسي ألفراد العينة) 4(جدول 
  %النسبة   التكرار  المستوى الدراسي

 33.1 44 جيد

 39.8 53 متوسط

 27.1 36 ضعيف

 100.0 133  المجموع
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  وى الدراسي ألفراد العينةالمست) 3(شكل 
المستوى التحص  یلي

جید

متوسط

ضعیف 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

  ضعیف متوسطجید
  
  

 :في المؤسسةألطفال فترة وجود ا -4

فقط من األطفال هم من يقل فترة وجودهم في المؤسسة عن           % 7.5تبين من النتائج أن     
 سنوات ،و   6 إلي   2من األطفال تتراوح فترة وجودهم بالمؤسسة من        % 61.5سنتين ، بينما    

ويتضح ذلك من خـالل     .  سنوات 6عن  من األطفال تزيد فترة وجودهم بالمؤسسة       % 30.8
  )::4(وشكل ) 5(جدول 

  
  مؤسسة الرعايةفي األطفال وجود الزمنية لفترة ال) 5(جدول 

 %النسبة  التكرار الفترة الزمنية

 7.5 10  سنتين2أقل من 

 61.7 82   سنوات6 – 2

 30.8 41  سنوات6 من أكثر

 100.0 133 المجموع
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  مؤسسة الرعايةفي األطفال وجود الزمنية لفترة ال) 4(شكل 
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ت سنوات 6 – 2أقل من   ٢ سنتین أكثر من   ٦ سنوا

تكرار االف  راد
النسبة المئویة

  
 :  أسباب إيواء األطفال في مؤسسة الرعاية  -5

الغالبية العظمى من األطفال سبب وجودهم في مؤسسات الرعاية هو موت أحد والديهم             
سبب وجودهم في المؤسسة هو انفـصال الوالـدين عـن           % 21.8، بينما   % 60.9وبنسبة  

 سبب وجودهم هو نتيجة ظـروف صـعبة         كان% 17.3، في حين    ) طالق(بعضهم البعض   
  )::5(وشكل ) 6(تعيشها أسرهم ، ويتضح ذلك من خالل جدول 

   يوضح أسباب إيواء األطفال في مؤسسة الرعاية) 6(جدول 
%النسبة   التكرار سبب اإليواء   

 60.9 81 موت

 21.8 29  طالق

 17.3 23 ظروف صعبة

 100.0 133 المجموع

  
  اء األطفال في مؤسسة الرعايةيوضح أسباب إيو) 5(شكل 
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 :مؤسسة الرعاية مأثناء دخولهفئات أعمار األطفال  -6

فقط من األطفال كانت أعمارهم صغيرة أثنـاء دخـولهم المؤسـسة أي     % 3.8تبين أن   
من األطفال كانت أعمارهم متوسطة أي ما بين ستنين الى          % 33.1تحت سن سنتين  ، بينما       

طفال أعمارهم كانت كبيرة أي فوق خمـس سـنوات ،           من األ % 63.2في حين   ،  سنوات 5
  )::6(وشكل ) 7(ويتضح ذلك من خالل جدول 

  مؤسسة الرعاية مأثناء دخولهيوضح فئات عمر األطفال ) 7(جدول 
 %النسبة   التكرار    فئات عمر األطفال

 3.8 5 صغير

 33.1 44 متوسط

 63.2 84 كبير

 100.0 133  المجموع

  
  مؤسسة الرعاية مأثناء دخولهمر األطفال يوضح فئات ع) 6(شكل 
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عمر الطفل اثناء دخول المؤسسة

كرار      ت ال
ة %  ب نس ال

  
  

 :المؤسسةرعاية األطفال في نظام طبيعة  -7

 القائمة على  األسر البديلـة       ةالغالبية العظمى من األطفال يتمتعون بالرعاية المؤسساتي      
 القائمـة علـى   ةمن األطفال يتمتعون بالرعاية المؤسـساتي   % 36.8، بينما   % 63.2وبنسبة  

وشكل ) 8(، ويتضح ذلك من خالل جدول وشكل        " ى الفصل بين الجنسين   األسرة القائمة عل  "
)7:(  
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  مؤسسة الرعايةفي  األطفال عايةرنظام يوضح طبيعة ) 8(جدول 
 %النسبة   التكرار نظام الرعاية في المؤسسة

 63.2 84  بديلةأسرة

 قائمة على الفصل بـين      أسرة
 الجنسين

49 36.8 

 100.0 133 المجموع

  
  مؤسسة الرعايةفي  األطفال عايةرنظام يوضح طبيعة ) 7(شكل 
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أسرة بدیلة
ن أسرة قائمة على الفصل بین الجنسی

  
  

  أبعاد الدراسة 
  .النشاط الزائدبعد 
  . المشاكل العاطفيةبعد
  . السيئ مشاكل السلوكبعد
  .األقران مشاكل بعد

  .بعد المشاكل االجتماعية
  .بعد االكتئاب 
  .بعد العصاب 

راسـة والفئـة العمريـة      وسيبحثها الباحث من خالل أدوات ومقاييس مناسبة ألبعـاد الد         
  .للدراسة
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  .أدوات الدراسة 
  :مقياس التحديات والصعوبات .1

  مواصفات المقياس
 بندا لكل مجموعـة عمريـة مـن مـصادر           25 يشمل على     و التحديات  مقياس الصعوبات 
  : بند25من ضمن ال . المعلومات المختلفة

  . الصعوبات المدركة أربعة عشر تصف . 1
  . المدركةتحدياتصف الت عشر . 2
 .  ) للكبار عن للصغاريتماشى مع( احد حيادي و . 3

 )أحيانـا ( ، )ال(   2 -من صفر معيار   مسجل على   المدركة  بنود الصعوبات     كل بند من  
 ال ) 2( مسجلة بشكل عكسي     )7,11,14,21,25( خمسة من بنود القدرات المدركة       . )نعم  ( ،  
 بنـود   5كل  (إلى   مقسمة   25وبات ال بنود مقياس القدرات والصع    .نعم)  صفر(،  أحيانا) 1(و،  

  :) مقياس فرعيمعيار ل
  .النشاط الزائد

  .المشاكل العاطفية
  . السيئمشاكل السلوك

  .األقرانمشاكل 
 .المشاكل االجتماعية

  
 للمعـايير   هـي للصعوبات   النهائية   نتيجة  الو ) 10–من صفر (  لكل معيار    ةيتم تقديرا نتيج  

عتبر مختلفا عن الصعوبات النفـسية      التى ت  )جتماعية الخمسة بنود المشاكل اال  باستثناء  ( األربعة  
 المكون من ورقـة واحـدة ،   مقياس الصعوبات و التحديات لقد استخدم فقط    ). 40 –من صفر   (

الصفحة الثانية في المقيـاس التـي تقـيس تـأثير        يعني نحن لم نستعمل      بند،     25تحتوى على   
  .الصعوبات على الطفل على المدى الطويل

Questionnaire Goodman 1997)     (  النسخة العربية)2000، ثابت و فوستانس(  
  

بتطبيق مقياس الصعوبات والتحـديات علـى اطفـال         )  2005وسام قشطة ،    (ةوقامة الباحث    
  .المجتمع الفلسطيني في مدينة رفح ، وخرجت بمعامل صدق وثبات
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  الصدق  .1
  :صدق المقارنة الطرفية

جوهرها على تقسيم المقياس إلى قسمين ويقارن متوسط الثلث األعلـى  تقوم هذه المقارنة في    
وبعد توزيع الدرجات قام الباحث بإجراء طريقة       . في الدرجات بمتوسط الثلث األقل في الدرجات      

من الدرجات، حيث تم احتـساب      %) 25(من الدرجات وأقل    %) 25(المقارنة الطرفية بين أعلى     
  ) .0.01(فكانت دالة عند مستوى داللة أقل من ) ت(ة وقيمة المتوسطات واالنحرافات المعياري

  :صدق االتساق الداخلي
 الوالـدين   -تم التأكد من صدق االتساق الداخلي لمقياس التحديات والـصعوبات لألطفـال             

حيث ، باحساب معامل االرتباط بين درجات كل بعد من أبعاد المقياس مع الدرجة الكلية للمقياس             
وهذا دليل كافي علـى أن المقيـاس يتمتـع          )  0.80 –0.63( الرتباط بين   تراوحت معامالت ا  
    )137  : 2005وسام قشطة ، (                                        .بمعامل صدق عالي 

  
  الثبات  .2

 بتطبيق مقياس الصعوبات والتحديات ، بعد تطبيق المقيـاس قامـت الباحثـة              ة الباحث تقام
  :بطريقتين وهما كالتاليبحساب الثبات للمقياس 

  : كرونباخ–الثبات بطريقة ألفا 
طفل من أطفال محافظة رفح، وبعـد       ) 370( بتطبيق المقياس على عينة قوامها       ةقامة الباحث 

تطبيق االستبانة قامت الباحثة بحساب معامل ألفا كرونباخ لقياس الثبات مع العلم انه تـم حـذف                 
ي فقرات البعد االجتماعي، وبعد ذلك وجد أن قيمة ألفـا           وه) 20، 17، 9، 4،  1(الفقرات التالية   

  .وهي قيمة ثبات عالية تدل على أن المقياس يتمتع بمعامل ثبات عالي) 0.75(كرونباخ للمقياس 
  

  :الثبات بطريقة التجزئة النصفية
مـن  ) ذكور، إناث   ( طفل من كالً من الجنسين       370تم تطبيق المقياس على عينة تتألف من        

فح، حيث تم حساب معامل الثبات باستخدام طريقة التجزئة النـصفية للمقيـاس علـى         محافظة ر 
، ومن ثـم تـم   )20، 17، 9، 4، 1(فقرة بعد أن تم استبعاد فقرات البعد االجتماعي التالية    ) 20(

تقسيم بنود المقياس إلى نصفين وبعد ذلك تم حساب معامل االرتباط لبيرسون بين مجموع فقرات               
ومجموع فقرات النصف الثاني للمقياس، وقد بلـغ معامـل االرتبـاط لبيرسـون             النصف األول   

) 0.74( بروان المعدلة أصبح معامل الثبـات        –وبعد استخدام معادلة سبيرمان     ) 0.59(للمقياس  
  .،و هذا دليل كافي على أن المقياس يتمتع بدرجة ثبات عالية

    )140  : 2005وسام قشطة ، (
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  : اختيار العصاب -2

أحمد عبـد  "  بند ، يتم تقييم مستوى العصاب عند الطفل ، من إعداد الدكتور          19تكون من    ي
 في البيئة المصرية تصل إلى      ثباتهوكان معدل   ، حيث قام بترجمة هذا المقياس للعربية       " الخالق  

وقد قام الدكتور سمير قوتة بتطبيق      ،  ) 1978عبد الخالق    ( طريق ألفا كرومباخ  على  . % ،80
  .على طريق ألفا كرومباخ % 79االختيار بعد تقنينه في البيئة الفلسطينية حيث وصل الى هذا 

 )Qouta 2000 p23(   
   CDIمقياس االكتئاب لدي األطفال  -3

           غريب عبـد    .         وقام د(Kovacs, 1983, 1985)                                    المقياس األصلي من إعداد ماريا كوفاكس 
                                    له تحت إشـراف معدتـه األصـلية           مقننة           د معايير                               ه باللغة العربية ، وإعدا     ن                        الفتاح  بإعداده وتقني   
                                                 و يغطى المقياس طائفة واسعة من األعراض االكتئابيـة     ).     1986    ،     1985 (                       وبموافقة كتابية منها   

                                                                                      االضطرابات في المزاج، وفي القدرة علي االستمتاع، وفي الوظائف النمائية ، وفـي               :        تتضمن  
                                             ور بنود المقياس حول ما يتركه االكتئـاب              وتد  .             مع اآلخرين      شخصي                              تقدير الذات، وفي السلوك ال    

                                   ويناسب المقياس مع األطفال من       ،                                                             من آثار في مجاالت مرتبطة باألطفال، مثل المجال المدرسي          
                                           مجموعة من العبارات تتكون كل منهـا          27                                  سنة ، و يتكون المقياس من          18               سنوات إلي     7    سن  

                                 أخـذ العبـارات درجـات مـن                ا ، وت                                                         من ثالث عبارات علي المفحوص أن يقوم باختيار أحدهم        
                                                                                          وذلك في اتجاه ازدياد شدة العرض ، وبذلك فإن الدرجة علي المقياس تتدرج من صـفر                2 _   صفر
      .   54    إلي 

                                                                                            عرضت دراسات ثبات المقياس وصدقه في البيئات األجنبية وفي البيئة العربية ، تراوحـت              
      0.88          إلـى        0.72       بـين          ما                                                     باستخدام طريقتى إعادة التطبيق واالتساق الداخلي                     معامالت الثبات 

                                         في دراسة صدق المقياس وذلك بمقارنـة                                                 طريقة الصدق التكوينى أو صدق المفهوم                 واستخدمت  
                                                                                                  النتائج عليه بنتائج نفس المفحوصين علي مقاييس أخرى تقيس نفس المجال السلوكي الذي يقيسه              

     ة أو                                                                   للصغار ، وتم عمل درجات معيارية للمقياس وكـذلك درجـات فاصـل          )  د (                مقياس االكتئاب   
                                                                                                قاطعة ، تتيح االستخدام اإلكلينيكى له كأحد أدوات تشخيص االكتئـاب لـدى الـصغار وذلـك                 

            األساسـي ،     :                         من مراحـل التعلـيم        )          تلميذة     1019          تلميذ       1010   (    2029                      باستخدام درجات عدد    
  )1985غريب ، (                                                                                               .                                  اإلعدادي ، الثانوي 
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  :ليب اإلحصائيةاألسا
من أجل اإلجابة على أسئلة الدراسة وفرضياتها  قام الباحث باسـتخدام األسـاليب اإلحـصائية                

  :التالية
o والنسب المئويةتالتكرارا  

o المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي. 

o  معامل ارتباط بيرسونPearson Correlation) . (  

o  اختبار لعينتين مستقلتين)Independent Sample t-test .( 

o   تحليل التباين أحادي االتجاه( One Way ANOVA) . 
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  الفصل الخامس
  نتائج الدراسة وتفسيرها

 
 

o  مناقشة نتائج الدراسة 
  
o توصيات النتائج 

  
o مقترحات للبحث 
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  :تساؤالت الدراسة
شاكل النفسية على حسب مقياس التحديات والصعوبات عند        ما مدى انتشار الم   : التساؤل األول   

  :األطفال 
 والنسب المئوية للتصنيف مقيـاس التحـديات        تلإلجابة على هذا التساؤل تم إيجاد التكرارا      

 ، فقد تم إيجاد النسبة لهذه التـصنيفات ،  الطفل ، و كذلك لتصنيف مقياس    للمدرسين والصعوبات
  : التالي والنتائج موضحة من خالل الجدول

                                          لألطفال حسب وجهـة نظـر األم البـديل                                     مقياس الصعوبات والتحديات                                     نسبة معاناة األطفال في أبعاد      )9(جدول
     )   133  =  ن (            والطفل نفسه 

 %غير طبيعي  %علي الحد  %طبيعي  الصحة النفسية لألطفال
 وجهة نظر األم البديلة

 13.5 18.0 68.4             زيادة الحركة
 25.6 12.0 62.4                األعراض العاطفية

 70.7 12.8 16.5                 األعراض السلوكية

 28.6 16.5 54.9                  المشاكل مع األصحاب

 58.6 16.5 24.8                       المشاكل النفسية العامة

 وجهة نظر الطفل
 16.5 20.3 63.2             زيادة الحركة

 25.6 11.3 63.2                األعراض العاطفية
 51.9 26.3 21.8                األعراض السلوكية

 19.5 41.4 39.1                  المشاكل مع األصحاب
 44.4 21.8 33.8                       المشاكل النفسية العامة

  
  :مشكالت األطفال السلوكية حسب وجهة نظرهم ألنفسهم

مـن األطفـال   % 44.4حسب وجهة نظر األطفال أنفسهم فقـد أشـارت النتـائج إلـى أن       
، وهذا يعنـي أن لـديهم   لديهم مشكالت سلوكية المحرومين قد تعدوا حد السواء في المقياس أي         

% 25.6من األطفال يعانون من زيادة الحركـة ،و  % 16.5لوكية ، في حين تبين أن   مشكالت س 
مـن  % 19.5من األطفال لديهم سلوك سـيئ ، و       % 51.9من األطفال لديهم مشاكل عاطفية ،و       

  . .األطفال يعانون من مشكلة العالقة مع األصدقاء
  

  :ئية مشكالت األطفال السلوكية حسب وجهة نظر األم البديل أو واألخصا
من األمهات البديالت لألطفـال  % 58.6أشارت النتائج الموضحة في الجدول السابق أن        

، يعنـي  لديهم مشكالت سلوكية أي المحرومين أكدو أن األطفال قد تعدوا حد السواء في المقياس   
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من األطفال يعانون من زيادة الحركـة  % 13.5هذا أن لديهم مشكالت سلوكية، في حين تبين أن     
من األطفال لديهم سـلوك سـيئ ، و         % 70.7من األطفال لديهم مشاكل عاطفية ،و       % 25.6،و  

  .من األطفال يعانون من مشكلة العالقة مع األصحاب % 28.6
  

   يوضح نسبة معاناة األطفال من المشكالت النفسية حسب األم البديل وكذلك الطفل) 8( شكل 
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فیةزیادة الحركة المشاكل النفسیة العامةالمشاكل مع األصحاباألعراض السلوكیةاألعراض العاط

األم البدیل   الطفل 
  

ت السلوكية عند األطفال من وجهة نظر       وبعد االطالع على نتائج الدراسة وشدة المشكال      
حـسب رأي  األم البديل والطفل،  قام الباحث بترتيب المشكالت من األكثر انتشارا إلـى األقـل                

  ،)10(و شكل) 11( جدولوحسب رأي األم، ) 9(وشكل ) 10( جدول الطفل
  يوضح ترتيب للسلوكيات حسب نتائج األم)  9(وشكل ) 10( جدول 

  حسب رأي األم
 70.7            األعراض السلوكية 1 

 58.6        المشاكل النفسية العامة 2

 28.6        المشاكل مع األصحاب 3

 25.5            األعراض العاطفية 4

 13.5                   زيادة الحركة 5

      
 

  .يوضح ترتيب للسلوكيات حسب نتائج الطفل)  10(وشكل ) 11(جدول 
  لطفلحسب رأي ا

 51.5            األعراض السلوكية  1

 44.4        المشاكل النفسية العامة  2

 25.5            األعراض العاطفية  3

 19.5                  زيادة الحركة  4

 16.5        المشاكل مع األصحاب  5
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لمـشكالت ،   ومن هنا نجد مدى االتفاق بين وجهة نظر األم البديل والطفل في تصنيف ا             
 المشكالت مع األصدقاء ، حيث أكـدت األم البـديل علـى وجـود               دونفي جميع األعراض ،     

مشكالت بين الطفل المحروم وأصدقائه أكثر مما أكده الطفل عن نفسه ، ويفسر الباحـث ذلـك                 
 العتبار الطفل عالقة المشاكسة مع أصدقائه هي عالقة ترفيه ولعب ، بينما تنظر إليها األم البديل               

 تربية المؤسسات التـي تتعامـل       وهذا يرجع الى نوع   على أنها إزعاج يسبب اضطرابات بيتيه،       
 الـى المؤسـسة مثاليـة       يراها الزوار بأسلوب الجماعة والهدوء والتزام الضوابط التي يجب ان         

واتفقت وجهة نظر األم والطفل على إن أكثر المشكالت شـيوعا هـي األعـراض الـسلوكية                 ،
  .والعاطفية

  
  ير الباحث لنتائج المشكالت السلوكية بصفة عامة تفس

حيث أن الناظر إلى النتائج الطبيعية لألطفال العاديين يجد مدي االخـتالف بـين األطفـال                
 وأطفال مراكز اإليواء المحرومين، حيث سجل األطفال في مؤسسات اإليواء نسبة عالية             نالعاديي

برنامج غزة للصحة   ( احث بقياسها بالمقارنة بدراسة     جداً بالنسبة للمشكالت السلوكية التي قام الب      
بينمـا سـجل    % 25حيث تبين أن نسبة االضطرابات مجتمعة ال تتجـاوز          ،  ) 2001، النفسية  

  % .      44االضطراب السلوكي لدى أطفال المؤسسة أكثر من 
على نفس المقياس واختالف الفئـة حيـث درس         ) 2005قشطة ، (وبالنظر إلى نتائج دراسة     
بينما سـجل المحـرومين     عندهم اضطرابات سلوكية ،     %) 13.8(األطفال العاديين ،  نجد  أن        

زيـادة الحركـة و     (  أما بالنسبة ألبعاد مقياس الصحة النفسية للطفـل التاليـة            %) .44(نسية  
مـن  %) 5.4(فقد تبـين أن     ) األعراض العاطفية و األعراض السلوكية والعالقة مع األصحاب       

 ،  %)19(بينما سجل المحـرومين نـسية    من زيادة الحركة بشكل غير طبيعي، األطفال يعانون 
  بينمـا سـجل   يعـانون مـن األعـراض العاطفيـة،     %) 15.1(وسجل األطفال العادين نسبة  

يعـانون مـن األعـراض     %) 18.1(، ، وفي حين سجل العـاديون       %) 25(المحرومين نسية   
يعانون مـن   %) 37.6(وبينما سجل العاديين    ، %) 56(بينما سجل المحرومين نسبة     السلوكية،  

  )2005قشطة،  (   .   %)17(بينما سجل المحرومين نسية ، مشكلة في عالقتهم مع األصحاب
  

وهنا نجد مدى ارتفاع نسبة المشكالت السلوكية عند المحرومين على نفس المقيـاس حيـث               
 وهي دراسة مطبقة على     ،) 2005،قشطه( تبين انخفاض شديد في المشكالت السلوكية في دراسة       

  .أطفال عادين من البيئة الفلسطينية
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غير أن معدل المشكالت السلوكية المنتشرة المدركة من األم البديل والقائمين علـى رعايـة               
 من األطفال يعانون مـن مـشكالت سـلوكية         %58األطفال أعلى بكثير حيث أشارت إلى نسبة        
ور األيتام في تخصيص البرامج الشمولية لألطفـال        وبذلك تبين مدى المعاناة التي يجدونها في د       

بل والعالجية ، وهذا يعبر على مدى االختالل السلوكي عند األطفال المحـرومين فـي زيـادة                 
وان تأثيرها من وجهة نظر األم أعلى بكثير وهذا يـدل علـى             . ونسبة المشكالت السلوكية لديهم   

  .يدة المدىالخطر الشديد الذي يتركه سواء بآثار قريبة او بع
إن الطفل الذي ينشا في مؤسسة خاصة بعيدة عن والديهم أو تتغيـب األم عنـه النـشغالها                  

 إلى  يبعملها أو يتكرر انفصالها يكون قد تعرض لصدمات لها اثر سيئ على شخصيته مما سيؤد              
ظهور مشكالت سلوكية مختلفة لديه في عهد الصغر ، كالمخاوف الـشاذة واضـطراب النمـو                

لالإرادي ونوبات الغضب مما يمهد الطريق الضطراب اشد خطورة في شخصيته حين            والتبول ا 
   )429- 428: 1973راجح ،      (      .                                             يكبر

كما يفسر الباحث  ازدياد معدل المشكالت السلوكية بشكل عام يرجعها إلى أسباب كثيرة جداً               
والتنـشئة  ،  حرمان الطفل من والديه مصدر ثقافته السلوكية والتربية السليمة           ،من أهم األسباب    

االجتماعية االيجابية ، وأيضا يرجعها  بدايتا إلى أن الطفل فقد النمو الطبيعي في حياته كما أكـد             
بأن الطفل منذ ميالده يرضع من أمه ويتـشرب الحـضارة والتـاريخ             ) 1962صالح الشماع ،    (

ويرى الباحث أن غياب ذلـك      . ساني الذي يساعده في حل مشكالته وتنمية قدراته          اإلن لوالمستقي
  .عن الطفل المحروم ويؤدي إلى استخدام أساليب غير توافقية الستعادة شخصيته كما يعتقد

أنهم أطفال منبـوذين    ، لألطفال   الذات المدركة ويعتقد الباحث أن زيادة تلك المشكالت نتيجة        
أن المجتمع ظالم لهم األمر الذي يؤدي إلى ظهور مشكالت اجتماعية ، و             يختلفون عن المجتمع و   

فيقوم بأفعال يرى أنها تساعده على إثبات ذاته أو أفعـال           ، إلى عدم ثقة الطفل بنفسه وبمن حوله      
 للطفل كان له األثر في البحـث      الحرمان العاطفي تعمل على غياب ذاته لشعوره بالدونية ، و أن          

 للعمل على تعويض الحرمان الناتج عن الحرمان العاطفي         ةسلبية غير توافقي  عن أساليب سلوكية    
  " .الكذب من أجل منفعة ، السرقة ، الحركة الزائدة " مثل ، 

 انه غريب عن العـالم مـن         على كما يعد ازدياد معدل المشكالت السلوكية إلى نظرة الطفل        
تكون تلك األسـاليب     و ، حوله   من هم مع  وله الحق أن يقوم بأساليب تساعده على التكيف         ، حوله

وايضا يرجع إلى الوضع القـائم عنـد        . فتظهر المشكالت ، سلبية بقدر ما يشعر بأن العالم سلبي      
بحيث أصبح الطفـل    ، وضرب، ومشاكل، من تفكك "  لعائلته ةفي الزيارات البيتي   " األهل الطبيعة 

بالتقليد أو بالتفريغ عن خبرات سـابقة   المشكالت سواء يبدلذلك ي، يحمل الثقافة السلبية األسرية     
  .داخل المؤسسات 
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 لإليداع بالمؤسـسات هـو   اآلثار السلوكيةويرى الباحث أن المتغير الجوهري المسئول عن       
  . ة رتيبةيبيئة حسوجوده في   ،وأيضا انعدام اللعب وانعدام شخصية الوالدين

وأنه في حالة انفصال    ، ائهم  ويؤكد روبرت وهنري على دور الوالدين ووجودهم في حياة أبن         
الوالدين أو وفاتهم فإنه ال يمكن أن يحل مكانهم أي أحد سواء كان من أحد أقـاربهم أو والـديهم    

    )Robert Henry   ،1973 : 310 روبرت وهنري    (                         .بالوصاية 
      

 يه أفضل مـن أفـضل مؤسـسة        أسوء بيت والطفل في أحضان والد       وال يخفى علينا أيضاً أن    
لذلك تعتبر القوانين الموجودة داخل المؤسسة ونظام التعامل الجماعي          ، والطفل بعيد عن والديه   

  .مع جميع األطفال وضعف الروابط العاطفية أسباب لزيادة المشكالت السلوكية 
  : سة منهاكما يفسر الباحث زيادة المشكالت السلوكية عامة إلي أسباب ترجع إلى سياسة المؤس

o           مـن  زيادة القسوة على األطفال بالضرب أو قسوة عاطفية بعدم رغبة في وجود الطفـل 
   .األم البديل

o               ، وأيضاً إلي تضارب األفكار التي يحصل عليها الطفل وازدواجية التعليمـات والكـالم
 رأى وللمدير وللقائمين رأي     ن رأي ولألخصائيي  نبحيث لألم البديل رأي ولألهل الطبيعيي     

  .خر آ
  

   : على مقياس الصعوبات "السلوك السيئ"مناقشة وتفسير نتائج 
أي بمعدل نصف أطفال المؤسسات لديهم سلوكيات % 51.9 نسبة   السلوك السيئةحيث حقق

وتلك النتائج عالية جداً بالمقارنة مع ، سلبية تتكون من عدوان وغضب وتخزين وسرقة وكذب 
وتتفق نتائج الدراسة مع ). 2005قشطة ،( و في دراسة نتائج خرجت سابقاً على أطفال عاديين

بحيث يعانى كثر من أطفال المالجئ  من سلوك سيئ  وأيضا ) 1990، البحيرى( من دراسة لك
التى أكدت أن أطفال المؤسسات لديهم سلوكيات سلبية أكثر من األطفال ) 1992،قاسم ( دراسة

طفال المحرومين من والديهم لديهم سلوكيات التى أكدت ان األ) 1992،أحمد ( العاديين ودراسة
بأن األطفال المعاقين الموجودين عند )1992محمد ،(سلبية أكثر من العاديين ودراسة احمد و

أبائهم لديهم مشكالت سلوكية أقل من األطفال الموجودين في مؤسسات إيوائية وأيضا اتفقت 
  .الحاليةمع نتائج الدراسة ) Spigelman ،1991  سليجمان(دراسة 

لذلك تعتبر السلوكيات السيئة هي األوسع انتشاراً ألنها تعبر عن ظروف صـعبة مـر بهـا                 
بل ال زالوا يعانون من خبراتهم السابقة فيقوموا بتفريغ تلك الخبـرات          ، األطفال في سالف حياتهم   

  . السيئة من ضرب وتخريب وعدوان وكذب ةالسلوكي
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يات تعبر عما بداخل األطفال المحرومين من كبـت         أن السلوك ، ويعتبر الباحث تلك الظاهرة   
  .ومقت على المجتمع الذي يشعرون بعدم إنصافه وأيضاً كوسائل تعبير عما بداخلهم 

  : ان للحرمان آثارا ) 68 ، 1989سمارة (ويؤكد  
تكوين ميول مضادة للمجتمع وعدم القدرة على تكوين عالقات اجتماعيـة سـليمة مـع                -1

  .اآلخرين 
 .هم بالعدوانية ضد اآلخرين كالضرب وتدمير الممتلكات اتصاف سلوك -2

 .الغضب والسرقة والكذب  -3

 .الميل لإلتكالية واالعتماد على الكبار  -4

عدم القدرة على التكيف االجتماعي واالنفعالي والميـل لالنعـزال والبـرود االنفعـالي               -5
  .واستمرار ذلك حتى المراهقة 

  
  : على مقياس الصعوبات  ةمناقشة وتفسير نتائج  المشكالت العاطفي

من % 25.6 العاطفية فقد جاءت بالمرتبة الثانية حيث تبين أن مجموع            للمشكالت أما بالنسبة 
األطفال المحرومين من بيئتهم األسرية يعانون من اضطرابات عاطفية من هموم وأحزان وقلـق              

بدرجـة مرتفعـة    وخوف وحزن وفقدان الثقة بالنفس و الحياة إلى جانب االضطرابات الجسمية            
ولكن بمقارنة بدراسة برنامج غـزة للـصحة النفـسية تجـد أن      ، تتعدى ربع أطفال المؤسسات     

االضطرابات االنفعالية عند العاديين تأتي بنسبة متدنية جداً بمقارنة المحرومين وأيـضا دراسـة            
% 15 التي أكدت ان نسية األطفال الذين يعانون من أعراض عاطفية ال تتجاوز            ) 2005قشطة،(

  . لدى المحرومين   25.5بينما سجلت الدراسة الحالية 
وقد تشابهت نسبة تصور األطفال عن أنفسهم بتصور األم البديل عن طفلها بدرجـة غريبـة     

  .على كال المقاييس % 25.6جداً حيث حقق األم والطفل نسبة 
لمحـرومين  التي أكدت أن األطفال ا    )1990،عسوى ومدحت (وتتفق نتائج الدراسة مع دراسة      

التي أكـدت ان    ) 1987،حنين  (لديهم خوف مرضى ملحوظ ويؤثر على حياتهم ، وكذلك دراسة           
التـي بينـت   )1990البحيـرى ، ( النمو العاطفي االنفعالي يتاثر بفقدان الطفل لوالديه،  ودراسـة    
التـي بينـت ان     )1987كامـل ،  (المشكالت العاطفية الشديدة لدى األطفال المحرومين، ودراسة        

  طفال المحرومين ضعيفي النمو االنفعالي         األ
وذلـك لفقـدان    ،إلى جانب ذلك تعد المشكالت العاطفية األوسع انتشاراً واالسوأ للمحرومين           

والتى تكـون فـي     ، الحب والحنان الذي حرموا منه من والديهم فيقوموا بردة فعل لتلك المشاعر           
  .اطفي غالبيتها أساليب خاطئة نظراً لضعف التوجيه الع
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  : على مقياس الصعوبات  مناقشة وتفسير نتائج بعد االضطرابات مع األصدقاء
حيـث  ، ثم جاء في المرتبة الثالثة بعد االضطرابات مع األصدقاء ويدخل بذلك مع اإلخـوة             

أثبتت الدراسة مدى االنتشار الواسع للمشكالت مع األصدقاء وعدم القدرة على التوافـق وحـل               
من أطفال المؤسـسات لـديهم      % 19,5تت النسبة في الدراسة أنها تزيد عن        حيث أثب ، المشكالت

  .مشكالت مع أصدقائهم 
التي أكـدت علـى أن مـشكالت        )1997عويدات وحمدى، (وتتفق نتائج الدراسة مع دراسة      

في ) 2005،قشطة  ( الطالب واألصدقاء كثيرة عند المحرومين ، كما تختلف الدراسة مع دراسة          
ين لديهم مشكالت مع أصدقائهم أكثر من المحرومين من بيئتهم األسرية حسب            ان األطفال العادي  

  . رأي الطفل
فى لندن أن األطفال الذين أجلوا عن المـدن الكبـرى فـي             ) بولبي  ( حيث ظهر في بحث     

الحرب العالمية الثانية فيحرموا من رعاية أمهاتهم ويوكل أمرهم إلى مربيات يتولـون أمـرهم               
عـن  رت على وجوههم مشاعر الوحشة والعزلة واالغتراب وكانوا يعجزون  بالجملة ،  حتى ظه    

 عقد صداقات مع غيرهم من األطفال أو الكبار وعن تقبل الحب أو تبادله مع غيرهم من الناس                
، كما بدت لديهم نزعات عدوانية صريحة نحو المجتمع في سن الشباب وكانوا أعـصى علـى                 

   )429- 428: 1973راجح ، ( . المشكلين والجانحين العالج والتقويم عن غيرهم من الشباب
 إمكانيـة الطفـل     ةويرى الباحث أن نسبة عالية مثل التي أثبتتها الدراسة قادرة على زعزع           

خالية من االضطرابات بل ينتج عنها اضـطرابات دراسـية          ، للوصول إلى بناء شخصية سليمة      
ي رغبة خاطئة للطفل المحروم للتعبيـر        ف الباحثالحقة ويفسرها   ، وسلوكية،وعاطفية، اجتماعية

  .عن ذواتهم واثبات وجودهم 
وان شعور الطفل بالخسارة الفادحة بسبب االنفصال أو الطالق وأن فقدان احد الوالدين يمثل              

وقد يكبـت  ، وقد يظهر الطفل بمظهر ال مبالي، وهزة انفعالية ضخمة بالنسبة للطفل      ، خبرة أليمة 
 سلوكية وفى حالة فقدان الوالد في نفس الجـنس قـد            تاضطرابامشاعره حتى تظهر على شكل      

  .يتولد لدى الطفل مشاعر باإلثم مشتقة من عقدة أو ديب أو اليكترا 
   )310 ، 309 ، 1995زهران (

 تفـوق   م ولكن المفاجئ في ذلك أن نسبة إدراك األمهات لمشكالت أطفالهن مـع أصـدقائه             
ت األطفال مع أصدقائهم من تصور األطفـال عـن          توقعات الطفل لنفسه، حيث حقق بعد مشكال      

وتلك الدرجة ذات فائق عالي جداً وهذا يرجع أمور سوف نفسرها           % 28.6أنفسهم وكان بدرجة    
الحقا، ولكن األم أكدت على أن النسبة أعلى من ما أدلى به األطفال حيث أكدت األم البديل على                  

صحابهم وهذا يقترب من نتـائج دراسـة        من األطفال المحرومين لديهم مشكالت مع أ      % 29ان  
  ).2005قشطة،(
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ويفسر الباحث ازدياد المشكالت مع األصدقاء إلى أن الطفل يعبر عـن ضـغط و قـوانين                 
  .المؤسسة والمربيين الى سلوكيات السخط اتجاه زمالئهم 

  
  : على مقياس الصعوبات   مناقشة وتفسير نتائج بعد زيادة الحركة

علـى  % 16.5د مشكالت سلوكية خاصة بزيادة الحركـة ونـسبته      كما أثبتت الدراسة بوجو   
  .مقياس القوة والصعوبات من األطفال كانوا قد أكدوا على أن لديهم زيادة حركة 

 والتسرع وعـدم االسـتقرار فـي    لحيث أثبتت الدراسة أن أولئك األطفال يعانون من التملم  
آلخرين ، كما أدركـت األمهـات نفـس         مكان اإلثارة الزائدة وعدم التركيز والتدخل في شئون ا        

  % .13.5وقد خرجت األم بنسبة ، النتائج بفارق بسيط 
والتي أكدت على ان األطفال المحرومين لديهم )1992عبداهللا ،(وتتفق الدراسة  مع دراسة  

على )1990البحيرى ، (زيادة ونشاط وعدوان أكثر من غيرهم وأيضا وقفت الرسالة مع دراسة 
  محرومين لديهم مشكالت فى زيادة الحركةان األطفال ال

 2-1ويرى الباحث أن المشكلة ليست في مشكلة زيادة الحركة بل تتعدى ذلك بأن ما نـسبته               
 علـى نمـو الطفـل       يؤثر  األمر الذي   ،  أفراد في المؤسسة   10يعانون من تلك المشكلة من بين       

ـ            شطة بكاملهـا وخاصـة     الطبيعي في جميع النواحي وخاصة الدراسة والتأثير على سـير األن
التدريسية والالمنهجية والتأثر على اآلخرين ، وتعد نسبة االضطراب عند األطفال المحـرومين             
عالية بمقارنة الدراسات السابقة أجريت على األطفال العادين حيث لم تتعدى نسبة األطفال الذين              

  .من األطفال % 1,3لديهم زيادة حركة 
وما ،وما حدث لهم    ، نتج عن التفكير الزائد في أمور حياتهم      ويرى الباحث أن زيادة الحركة ت     

ــم ــدث له ــشاطه   ، يح ــته أو ن ــوع دراس ــن موض ــل ع ــرج الطف ــذي يخ ــر ال   األم
األمر الذي يؤدي إلي استغالل الوقت فـي لفـت االنتبـاه            ، فيؤثر على أدائه في أنشطة حياته     ، 

  .والتدخل في شئون اآلخرين والحركة والتنقل 
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ما مستوى درجة االكتئـاب ودرجـة العـصاب لـدى األطفـال          " ينص على   : اني  التساؤل الث 
 المحرومين؟

للتعرف على مستوى أعراض االكتئاب لدى األطفال المحرومين وكذلك األعراض العصابية           
عند األطفال ، قام الباحث بحساب المتوسط واالنحراف المعيـاري والـوزن النـسبي لمقيـاس                

  :صاب لدى األطفال، والنتائج موضحة من خالل الجدول التالي االكتئاب و كذلك مقياس الع
يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعيـاري والـوزن النـسبي لمقيـاس            )  12(جدول  

  )133=ن( العصاب لدى األطفال االكتئاب وكذلك
  

 المقياس
عدد 
 الفقرات

الدرجة 
 الكلية

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
  %النسبي

 ما بعد نقطة القطع
  االنحراف المعياري األول

%21.9 32.6 8.9 17.6 54 27 االكتئاب  

%22.0 50.7 3.5 9.6 19 19  العصاب  

  100يتم حساب الوزن النسبي بقسمة الوسط الحسابي على الدرجة الكلية ثم ضرب الناتج في 
  

حرومين يتضح من نتائج الجدول السابق أن متوسط درجة أعراض االكتئاب لدى األطفال الم            
وهـذا يـدل علـى أن    %) 32.3(، وبوزن نـسبى  8.9  درجة وبانحراف معياري 17.6قد بلغ   

األطفال المحرومين من بيئتهم األسرية يعانون من أعراض االكتئاب بدرجة قليلة يمقارنة درجـة   
أما بالنسبة لألعراض العصابية فقد تبين أن نسبة معانـاة األطفـال            % . 32.6العصاب وبنسبة   

  % .50.7مين من العصاب كانت بدرجة متوسطة وبنسبة المحرو
  

  :مناقشة وتفسير نتائج االكتئاب 
أي ما يعادل ثلث أطفـال      % 32,3تبين أن نسبة االكتئاب لدي األطفال المحرومين قد بلغت          

من األطفال لـديهم اضـطراب      % 21.9مؤسسات اإليواء لديهم أعراض اكتئابية ، في حين ان          
                االضطرابات فـي   مثل  ، غير بسيطة وان لديهم باستمرار أعراض اكتئابية        االكتئاب وتلك نسبة    

                                                                                                     المزاج، وفي القدرة علي االستمتاع، وفي الوظائف النمائية ، وفي تقدير الذات، وفـي الـسلوك                
بحيـث  ، وتلك األعراض لها تأثير واسع على حياة وتفاعـل المحـروم                     مع اآلخرين ،         شخصي  ال

نشطة والشعور بعدم جدوى الحياة وعدم الرغبة فـي ممارسـة   يجبره على عدم المشاركة في األ    
  .التفاعل مع اآلخرين

وكانت نتائجها أن األطفال المحرومين      ) : 1988العربي ،   (وتتفق نتائج الدراسة مع دراسة      
هم أكثر بؤسا وانزواء وانعزاال ومشاعر الذنب والقلق والدونية وانخفاض تقدير الذات ، دراسـة             

والتي أكدت علي أن األطفال المحرومين لديهم صـورة يملؤهـا مـشاعر              ) : 1983القماح ،   (
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إلـى أن األطفـال      ) : 1990البحيـري ،    (الحزن و االكتئاب وانخفاض تقدير الذات ، دراسة         
،  Telson and Volenteتلـسون وفولينـت   (المحرومين لديهم مشكالت اكتئابية ، ودراسـة  

، كتئاب مرتفعـة جـداً عـن األطفـال المحـرومين            حيث أكدت الدراسة أن نسبة اال      ) 1993
تتفق مع الدراسة    ) Spigelman   ،1991 نسيلجما( والموجودين في مؤسسات إيوائية ، دراسة     

  .فال المحرومينبارتفاع معدالت االكتئاب عند األط
ويعتبر الباحث نتائج الدراسة التي صدرت من األطفال مهمة جدا ، بحيث أن اإلجابة علـى                

س أنتجت درجة عالية من االكتئاب لدى األطفال وهذا يرجع كمـا يفـسر الباحـث  إلـى                 المقيا
الصدمات النفسية والعاطفية التي تعرض لها المحروم منذ ميالده حتى وجوده داخـل مؤسـسة               

  .وانه فقد السند األساسي األب واألم ’ ،وشعوره بالدونية وعدم القدرة على تحقيق األهداف
 المشكالت العائلية والتفكك األسرى وصدمة الحرمان واإليداع فـي          وأيضا لتعرضه لصدمة  

المؤسسة وصدمة الشعور بالدونية بالنسبة للمجتمع ، األمر الذي يضع الطفل في موقـف غيـر                
ال سيما أن المحروم كمـا      ، والمشاركة معهم   ، قادر على الدفاع عن نفسه والتفاعل مع اآلخرين         

رفي في كل مشكالته األمر الـذي يجعلـه منطـوي وال يرغـب         سابقاً هو أقل ثراء مع    ، ذكرنا  
  .وعدم رغبته االستمرار في الحياة ، والبكاء ، والبؤس ، بالمشاركة مع اآلخرين 

  : أن للحرمان أثارا ) 68 ، 1989سمارة (ويؤكد  
تكوين ميول مضادة للمجتمع وعدم القدرة على تكوين عالقات اجتماعيـة سـليمة مـع                . 1

  .اآلخرين 
 .ل لإلتكالية واالعتماد على الكبار المي . 2

عدم القدرة على التكيف االجتماعي واالنفعالي والميـل لالنعـزال والبـرود االنفعـالي               . 3
  .     واستمرار ذلك حتى المراهقة 

كما يفسر الباحث ذلك بان المحرومين أضعف ثقة بأنفسهم ولكثـرة حـديث النـاس عـنهم                 
لعطف األمر الذي يجعل الطفل متجنباً لذلك و جـالس         والتحدث عنهم من باب الشفقة والرحمة وا      

في أماكن بعيدة عن الناس ، وأيضاً ألن هناك أمورا وخبرات  داخل عقل المحروم وخلده ،حيث                 
سيما أن المحروم يشعر انه فقد و حرم أبسط حقوقه فـي رعايـة              ، توجد أفكار خاطئة فى عقله    

لن تتحقق األمر الذي يزيد من انعزاله وهروبه        ، والديه له فإن أهدافه في الحياة وحقوقه األخرى       
  .من الواقع 
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  :مناقشة وتفسير نتائج العصاب 
ولو نظرنا إلى النتائج لوجدنا أن النسبة عالية جداً تكاد تكون أكثر من نصف األطفال لـديهم           

من األطفال المحرومين لديهم تلك األعـراض وان مـنهم          % 50.7أعراض عصابية أي حوالي     
لديهم اضطراب ومرض عصابي أي بمعدل ربع أطفال المؤسسات يعانون مـن   % 22.0ي  حوال

  .اضطرابات عصابية وهي قريبة من عدد األطفال الذين يعانون من االكتئاب 
بـل سـلوكيات    ، وال يقصد الباحث تلك األعراض السلوكية العصابية هي سلوكيات السيئة             

 غير مناسبة للموقف ، بحيث يكـون الطفـل غيـر            غير مناسبة للمثيرات الصادرة أو استجابات     
  .متزن انفعاال وال سلوكا 

حيث أكد  ميل المحروم إلى االستعداد        ) :1993يونس  ،      (وتتفق نتائج الدراسة مع دراسة      
وتتفق مع الدراسة من حيـث       ) 1976الدمرداش  ،      (لالضطراب النفسي والعصابية ، ودراسة      

  .لعصابة و االضطرابات االنفعالية والنفسيةوجود ميل لألطفال المحرومين ل
ويعتبر الباحث أن الكثير من األطفال لديهم أعراض عصابية ترجع إلـى القلـق والخـوف                
والتوجس من رجوع خبرات سلبية سابقة تكون لها آثار يحملها الطفل داخله ناتجة عن خبراتـه                 

  .السابقة
بـل  ، ور أكثر من الـالزم وتكبيرهـا        األمر الذي يجعل الطفل المحروم يقوم بتضخيم األم       

ولدبهم جاهزية للقيام بسلوكيات سيئة كرد فعل للحياة التي يشعرون أنهم ظلموا بهـا ، وهـذا إن            
دل على شيء فإنه يدل على مدي القلق والتوتر والخوف الذي يحمله المحروم داخله قد تـدخل                  

للقيام بـسلوكيات غيـر مناسـبة       بل ويكون لديه جاهزية     ، في إظهار سلوكيات أكثر من المتوقع     
ويفسر الباحث النتائج الكبيرة للعصاب الى البالدة العاطفية التى اكتسبها الطفل اليتيم من خـالل               

  . عن والديه وشعوره انه طفل منبوذ هانفصال
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  :فرضيات الدراسة
الت السلوكية  توجد فروق ذات داللة إحصائية في المشك      " الفرضية األولى التي تنص على أنه         
  )".أنثى ، ذكر ( لدى المحرومين  تعزى لنوع الجنس 

لعينتين مـستقلتين وذلـك لكـشف       ) ت(استخدام اختبار   تم   ية  لفرضه ا هذ  للتحقق من صحة     
الفروق بين الذكور واإلناث في المشكالت السلوكية النفسية لدى األطفال المحرومين من بيئـتهم              

  :الل الجدول التالي األسرية ، والنتائج موضحة من خ
 في المشكالت السلوكية النفـسية لـدى األطفـال          ثلكشف الفروق بين الذكور اإلنا    ) ت(نتائج اختبار  يبين   )13(جدول  

  المحرومين    
 االضطراب السلوكي )63= ن ( إناث  )70= ن(ذكور 

M STD M STD 
" ت"اختبار   مستوى الداللة 

 وجهة نظر األم البديل 
 0.01** 2.4- 1.5 5.0 1.8 4.2 ركةزيادة الح

 0.55// 0.61 2.3 3.7 2.8 4.0 األعراض العاطفية

 0.47// 0.73 1.7 4.5 2.0 4.7 األعراض السلوكية

 0.60// 0.53- 2.0 3.7 2.2 3.5 المشاكل مع األصحاب

 0.86// 0.17- 5.6 16.6 6.8 16.5 المشاكل النفسية العامة

 األطفال أنفسهم 
 0.02* 3.4 6.4 14.4 9.4 19.3 االكتئاب

 0.001** 3.77 3.2 8.5 3.5 10.7  العصاب

 0.23// 1.20 1.8 4.7 1.7 5.0 زيادة الحركة

 0.92// 0.10- 1.9 4.8 2.4 4.8 األعراض العاطفية

 0.22// 1.23 1.6 4.6 1.8 5.0 األعراض السلوكية

 0.46// 0.75 2.2 3.8 1.9 4.1 المشاكل مع األصحاب

 0.28// 1.09 4.7 18.0 5.4 18.9  النفسية العامةالمشاكل

  غير دالة                                //  0.05دالة عند                               * 0.001دالة عند          ** 

  :حسب وجهة نظر األمهات البديالت 
ر ومتوسـط   وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الـذكو          تبين   -

 ،الفروق كانت لصالح اإلناث، وهذا يدل على        زيادة الحركة درجات اإلناث في أعراض     
  .أن األطفال الذكور لديهم زيادة حركة أقل من اإلناث

تبين من خالل النتائج عدم وجود فروق جوهرية ذات داللـة إحـصائية بـين متوسـط          -
ة النفسية لدى األطفـال     درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث في االضطراب السلوكي       

زيادة الحركة، األعراض الـسلوكية ، األعـراض العاطفيـة ، المـشاكل مـع       ( التالية  
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، وهذا يدل على أن متغير نوع الجنس لم يكن له           )األصحاب ، المشكالت النفسية العامة      
  .اثر واضح على االضطراب السلوكية الناتجة عن فقدان األطفال لبيئتهم األسرية 

 لوحظ وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الذكور             في حين  -
-t=3.4,P) لـدى األطفـال ،       أعـراض االكتئـاب   ومتوسط درجـات اإلنـاث فـي        

value=0.02)           والفروق كانت لصالح األطفال الذكور ،وهذا يدل على األطفال الذكور ،
  . لديهم أعراض اكتئاب أكثر من األطفال اإلناث 

 أيضا وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بـين متوسـط درجـات               كما لوحظ  -
-t=3.77,P) لـدى األطفـال ،   األعراض العصابيةالذكور ومتوسط درجات اإلناث في   

value=0.01)           والفروق كانت لصالح األطفال الذكور ،وهذا يدل على األطفال الذكور ،
  .لديهم أعراض عصابية أكثر من األطفال اإلناث 

النتائج إلى عدم وجود فروق جوهرية ذات داللـة إحـصائية بـين متوسـط           أشارت   -
درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث في االضطراب السلوكية النفسية لدى األطفـال            

األعراض السلوكية ، األعراض العاطفية ، المشاكل مع األصحاب ، المـشكالت          (التالية  
الجنس لم يكن له اثر واضح على بعض        ، وهذا يدل على أن متغير نوع        )النفسية العامة   

  .االضطراب السلوكية الناتجة عن فقدان األطفال لبيئتهم األسرية 
  :مناقشة الفروق بين الجنسين في بعد زيادة الحركة

  حيث يعتبر بعد زيادة الحركة قد حقق فروق ذات داللة إحصائية لـصالح اإلنـاث حيـث              
والتـى   ) 1992  ،      عبـدا هللا  (لدراسة مـع دراسـة      وتتفق نتائج ا  ،  كانت اإلناث األكثر حركة   

  .خرجت أن العداء والحركة الزائدة أكثر عند اإلناث من الذكور 
 أدلين بنتائج تلك الفرضـية  ،         يويفسر الباحث هذه النتيجة باالتفاق مع مربيات األيتام اللوات        

لعاطفي التـي تحتاجـه     على أن البنات في دور األيتام يقمن بأفعال وحركات كرد فعل لإلهمال ا            
البنت في تلك الفترة من حياتها ، ومن المعروف علمياً أن اإلناث تحتجن إلي قـدر كبيـر مـن                    
العاطفة والحب المتبادل لكي تستطيع أن تكون سلوك ايجابي خالية من المشكالت ، ولكن اإلناث               

تركـوهم وحـدهم   في دور األيتام تعرضن في حياتهن لحرمان عاطفي من والديهم واهلهم الذين     
وإذا لم يتعرضوا لفقدان أحد والديهم  بالموت فإنهم تعرضوا لفقدانهم           ، وأودعوهم في دور األيتام     

  .وفقدان عائلتهم  بوجودهم داخل مؤسسات اإليواء 
األمر الذي يجعل البنت أكثر رغبة في شدة االنتباه من قبل اآلخرين سيما أنها تسعى بـذلك                 

التي فقدته الطفلة بغياب والديها عنها ، فتقوم أو تنتقـل مـن مكـان            إلي تعويض الحب والحنان     
من أجـل  ،  أو استشارة زائدة في السلوك والتدخل في شئون اآلخرين      عآلخر أو التململ أو التسر    

  .وضع لها موطئ قدم بين األطفال العاديين



  
 

120 

تعاسة التي تعرض    أما الذكور فيكونوا أقل حركة من البنات وذلك نتيجة للبالدة العاطفية وال           
و خصوصاً أن األطفال الذكور يقوموا بـالتعبير        ،لها أغلب األطفال الذكور في مؤسسات اإليواء        

وذلك ما أكدتـه    " أو التخريب   ، التكسير  ، مثل العدوان   " ، عما بداخلهم بأساليب سلوكية مباشرة      
 االكتئابي ،فهم يقومون    الدراسة في استعدادهم للعصاب أكثر من اإلناث أو باالنسحاب االجتماعي         

وهذا بخالف البنات اللـواتي يـسعين    ، بأساليب سيئ للفت نظر الجماعة والناس من حولهم إليهم        
للفت النظر بأسلوب غير مباشر ، يعتقد الباحث أن زيادة الحركة لدى البنات تعود إلى أن البنات                 

زيادة حـركتهن واسـتخدام     واقل تعبير عن أنفسهم األمر الذي يؤدي إلى         ،اقل خروج من البيت     
  . أساليب سلبية لتعبير عن ذلك 

تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية على مقياس العصاب و اكتئابية لـصاح الـذكور حيـث                 
  .يعتبر الذكور لديهم أعراض عصابية وكتائبية أكثر من اإلناث 

  
  :مناقشة الفروق بين الجنسين في بعد العصاب

لفروق في بعد العصاب  إلى أن الذكور أكثـر عدائيـة وأعـراض                  ويعزو الباحث نتائج ا   
عصابية ، مثل التوقع وازدياد توقع المشكالت واألعراض العصابية غير المناسبة وتتفق نتـائج              

حيث أكدت أن انتشار االضـطرابات الـسلوكية      ) 1990البحيري ،   ( الدراسة الحالية مع دراسة   
وذلك ألن األطفال الذكور قد تعرضـوا إلـى   ، من اإلناث والعصابية  لدي األطفال الذكور أكثر    

إساءة في المعاملة أكثر من اإلناث سواء داخل المؤسسة أو عند األهـل األمـر الـذي يجعلهـم       
  .متعظين منفعلين سلوكياتهم غير مناسبة 

وان فقدان احد أفراد األسرة وخاصة الوالدين يجعل الطفل يشعر بعدم األمان وعدم الكفايـة               
م الثقة مما يجعله يبالغ في تقدير المواقف التي يمر بها على إنها تمثل ضغوط ويشعر بعـدم               وعد

في توقع الخطـر والـشر      ) أي الطفل   (القدرة على مواجهة الضغوط مما يجعله أكثر قلقا ويبدأ          
  .سواء لنفسه أو ألسرته ويمتد هذا القلق  وتوقع الشر في الحاضر والمستقبل 
  )2002:3الشريف ، ( 

  :مناقشة الفروق بين الجنسين في بعد االكتئاب
 فإنهم أكثر دراية بمستقبلهم القاسي وبوضعهم وبتأثير ثقافتنا العربية               وأيضاً بالنسبة لالكتئاب  

بأن الطفل هو المسئول عن إخوانه البنات فيشعر باإلحباط تلو اإلحباط في تحقيق ذلك ، ويفـسر                 
 عند األطفال الذكور إلى أن الطفل الذكر ال يجـد متعـة فـي           الباحث زيادة األعراض االكتئابية   

فيشعر انه ال يستطيع تحقيق اى شيء بدون والديه إما          ، ألنها أفقدته اعز اثنين   ،الحياة أو رغبة بها   
  .البنات فنظرتهم أكثر تفاؤال بمستقبل واعد عندما يكبرن ويفتحن بيوت لكي يعتنين بأطفالهن
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توجد فروق ذات داللة إحصائية في المشكالت السلوكية        " على أنه     الفرضية الثانية التي تنص     
   ".لدى المحرومين  من بيئتهم األسرية تعزى لنوع الرعاية المؤسسية 

لعينتين مـستقلتين وذلـك لكـشف       ) ت(استخدام اختبار   تم   ية  لفرضه ا هذللتحقق من صحة    
( ن األطفال الذين يقـدم لهـم رعايـة    وبي) أسرة بديلة   (الفروق بين األطفال الذين يتم تقديم لهم        

في المشكالت السلوكية النفسية لدى األطفال المحـرومين  ) أسرة قائمة على الفصل بين الجنسين    
  :من بيئتهم األسرية، والنتائج موضحة من خالل الجدول التالي 

  
 لألطفـال بالنـسبة     لكشف الفروق بين أنواع الرعاية المؤسسية المقدمة      ) ت(نتائج اختبار    يبين   )14(جدول  

  للمشكالت السلوكية النفسية لدى األطفال المحرومين    

 أسرة بديلة
أسرة قائمة على الفصل    

 االضطراب السلوكي بين الجنسين
M STD M STD 

"ت"اختبار  ــستوى   مــ
 الداللة

 األم البديل
 0.29// 1.07 1.7 4.3 1.8 4.6  زيادة الحركة

 0.03* 2.1 2.3 3.2 2.5 4.2 األعراض العاطفية

 0.01** 2.4 1.57 3.98 1.83 4.76 األعراض السلوكية
 0.91// 0.12- 1.7 3.6 2.3 3.6 المشاكل مع األصحاب

 0.11// 1.63 5.9 15.4 6.4 17.2 المشاكل النفسية العامة

 األطفال 
 0.49// 0.69- 8.4 18.3 9.3 17.2 االكتئاب

 0.39// 0.87- 3.4 10.0 3.5 9.4 العصاب

 0.94// 0.08 1.8 4.9 1.7 4.9 زيادة الحركة

 0.29// 1.07- 2.4 5.1 2.0 4.7 األعراض العاطفية

 0.59// 0.54 1.7 4.7 1.7 4.9 األعراض السلوكية

 0.91// 0.12- 2.1 4.0 2.0 3.9 المشاكل مع األصحاب

 0.77// 0.30- 5.4 18.6 4.9 18.4 المشاكل النفسية العامة

  غير دالة                                //  0.05دالة عند                               * 0.001عند دالة          ** 

  :تبين من خالل الجدول السابق ما يلي
وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات األطفال الـذين تـم             تبين   -

الذين تم تقديم لهم رعاية أسـرية       تقديم لهم رعاية أسرة بديلة و متوسط درجات األطفال          
قائمة على الفصل بين الجنسين في األعراض السلوكية ،الفروق كانت لصالح األطفـال             

رعاية منفصلة ، وهـذا يـدل       ) أسرة قائمة على الفصل بين الجنسين     (الذين تم تقديم لهم     
يهم على أن األطفال الذين تم تقديم لهم رعاية قائمة على الفـصل بـين الجنـسين ، لـد        
 .أعراض سلوكية أكثر من األطفال الذين تم تقديم لهم رعاية بديلة تتكون من ام وأطفالها
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وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات األطفال الـذين تـم             تبين   -
تقديم لهم رعاية أسرية بديلة و متوسط درجات األطفال الذين تم تقديم لهم رعاية أسـرية   

بين الجنسين في األعراض العاطفية ،الفروق كانت لـصالح األطفـال   قائمة على الفصل   
الذين تم تقديم لهم رعاية منفصلة عن الجنسين ، وهذا يدل على أن األطفال الـذين تـم                  
تقديم لهم رعاية أسرية بديلة لديهم أعراض عاطفية أقل من األطفال الذين تم تقديم لهـم                

 .نرعاية أسرية قائمة على الفصل بين الجنسي

تبين  عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات األطفال الذين               -
تم تقديم لهم رعاية أسرة بديلة و متوسط درجات األطفال الذين تم تقـديم لهـم رعايـة                  
أسرية قائمة على الفصل بين الجنسين في االضطراب السلوكية النفسية لـدى األطفـال              

عراض العاطفية ، المشاكل مع األصحاب ، المشكالت النفسية         زيادة الحركة، األ  ( التالية  
، وهذا يدل على أن متغير نوعية الرعاية المؤسسية المقدمة لدى األطفال لم يكن              )العامة  

له اثر واضح على االضطراب السلوكية الناتجة عن فقدان األطفـال لبيئـتهم األسـرية                
  .وكذلك حسب وجهة نظر األطفال أنفسهم 

حظ أيضاً عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين متوسـط درجـات             كما لو  -
األطفال الذين تم تقديم لهم رعاية أسرية بديلة و متوسط درجات األطفال الذين تم تقـديم               
لهم رعاية أسرية قائمة على الفصل بين الجنسين في أعراض االكتئـاب وكـذلك فـي                

  .األعراض العصابية لدى األطفال
  

  :تفسير النتائجمناقشة و
 تبين وجود فروق بـين أنـواع        ناللذاالسلوك السيئ واألعراض العاطفية           حيث يعد بعدي    

أي أن مؤسـسات اإليـواء      ، الرعاية المؤسساتية ، وكانت لصالح مؤسسات الفصل بين الجنسين        
ة مـن   قد سجلت أقل في المـشكالت الـسلوكي       " النظام الحديث   " التي تقوم علي األسرية البديلة      

  .المؤسسات القائمة على الفصل التام بين الجنسين
حيث أكدت بوجود فروق في المشكالت السلوكية        ) 1994قاسم ،   (وتتفق النتائج مع ،دراسة     

أحمـد ومحمـد،     (دراسةبين نظام األسرة البديل ونظام المؤسسات لصالح أطفال المؤسسات ،و         
حديثـة أفـضل مـن الرعايـة التقليديـة        تتفق مع الدراسة حيث أكدت أن الرعايـة ال         ) 1996

  . السلوكية أكثر عند الرعاية التقليدية تواالضطرابا
ويرجع الباحث ذلك إلي نوع الرعاية النموذجية التي يتلقها األطفال في مؤسـسات األسـرة               

 أم ترعي البيـت أو  دالبديلة من جو البيئة الطبيعية القائمة على األخوة بين الذكور واإلناث بوجو           
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والعالقات الجيدة بين األم البديل والطفل ، ويقوم دور الطفل          ، مة عليه تقوم بدور األم الطبيعية     قائ
  .داخل األسرة كدور الطفل في أسرة طبيعية أي له أخوة وأخوات وأم وعالقات أسرية 

وأيضا يرى الباحث أن ازدياد المشكالت في مؤسسات اإليواء القائمة علـى الفـصل بـين                
إلى أن الطفل الصغير موجود مع الشاب المراهق  في عنبر واحد ، األمر الـذي             الجنسين يرجع   

يؤدي إلي تقمص سلوكيات سلبية من الكبار وتقليدها فضالً عن أن الرعاية تكون قائمـة علـى                 
معايير وأحكام أقرب إلي واإلصالحية نوعا ما ، حيث تتصف أنها قليلة في مراعاتها  للفـروق                 

  .مشاعر كل فرد على حدا ، جميع األطفال وحدة واحدة الفردية  و ال تراعى 
ويؤكد الباحث أن النتائج التي ظهرت بناء على معلومات األم ، بينما رفضت الفرصتين من               
وجهة نظر الطفل الذي لم يؤكد وجود فروق ذات داللة إحصائية ، وذلك يرجع إلى نظرة الطفل                 

الً يرفض وجوده داخل المؤسسة ، ولكـن نحـن   وأنه أص، السلبية في أي مؤسسة لوضعه القائم    
نتكلم عن إدراك األمهات ألطفالهن حيث إن األطفال الموجودين في أسرة بديلة أقـل مـشكالت                
سلوكية ، وقد يرجع ذلك إلى ما تراه األم البديلة في األسرة البديلة من قدره علـى ضـبط تلـك        

االضطراب وأن األطفـال يمكـن      المشكالت وأن أغلب ظهورها هو عادي ال يرقى إلى درجة           
متابعتهم  وتغير سلوكهم بسهولة لوجود أم قائمة عليهم، ولقلة عددهم ، ولكن المربية والمربـي                 
في دور الفصل بين الجنس يرون ازدياد تلك المشكالت لكثرة العدد عنـدهم والمـشاحنات بـين      

  .األطفال ونظام العنابر القديم وعدم وجود عالقات أسرية 
باحث ان تعويض الطفل  باألم البديل واألب البديل القائم في النظـام الحـديث هـو      ويؤكد ال 

  .األساس النخفاض المشكالت السلوكية وجعل الحياة اقرب للواقع ولألسرة الطبيعية
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توجد فروق ذات داللة إحـصائية فـي فـي المـشكالت     " الفرضية الثالثة التي تنص على أنه      
   ".بيئتهم األسرية تعزى للمستوى التحصيلي لألطفال السلوكية لدى المحرومين  من 

) One-Way ANOVA -تحليل التباين األحـادي (باستخدام اختبار  ذلك قام الباحثللتحقق من 
لدارسة الفروقات بين المستويات الدراسية المختلفة لألطفال بالنسبة للمشكالت السلوكية النفـسية            

  :نتائج المتعلقة بهذه الفرضيةال ) 14، 13( لألطفال، ويوضح الجدوالن 
 بين المستويات الدراسية لألطفال بالنسبة لالضطرابات الـسلوكية النفـسية لـدى             تحليل التباين األحادي   يوضح نتائج    )15(جدول  

  األطفال المحرومين 
درجات   مجموع المربعات  مصدر التباين االضطرابات السلوكية

  الحرية
ــط  متوسـ

  المربعات
) ف(قيمــة 

  المحسوبة
ــستوى  مـ

  الداللة
 األم البديل

 0.23// 1.49 4.54 2 9.1  بين المجموعات زيادة الحركة
   3.05 130 396.1 داخل المجموعات 
    132 405.2 المجموع 

 0.23// 1.47 9.44 2 18.9  بين المجموعات األعراض العاطفية
   6.40 130 832.4 داخل المجموعات 
    132 851.3 المجموع 

 0.92// 0.08 0.30 2 0.6  بين المجموعات  السلوكيةاألعراض
   3.61 130 469.3 داخل المجموعات 
    132 469.9 المجموع 
 0.01** 5.51 21.98 2 44.0  بين المجموعات المشاكل مع األصحاب
   3.99 130 518.3 داخل المجموعات 
    132 562.2 المجموع 
 0.07// 2.77 104.72 2 209.4  تبين المجموعا المشاكل النفسية العامة
   37.86 130 4921.3 داخل المجموعات 
    132 5130.7 المجموع 

 األطفال
 0.01** 4.52 343.57 2 687.1  بين المجموعات االكتئاب

   75.95 130 9874.1 داخل المجموعات 
    132 10561.2 المجموع 

 0.59// 0.52 6.41 2 12.8  بين المجموعات العصاب
   12.28 130 1597.0 داخل المجموعات 
    132 1609.8 المجموع 

 0.40// 0.93 2.78 2 5.6  بين المجموعات زيادة الحركة
   2.98 130 387.3 داخل المجموعات 
    132 392.8 المجموع 

 0.13// 2.11 9.80 2 19.6  بين المجموعات األعراض العاطفية
   4.65 130 604.0 داخل المجموعات 
    132 623.6 المجموع 

 0.23// 1.50 4.39 2 8.8  بين المجموعات األعراض السلوكية
   2.93 130 380.9 داخل المجموعات 
    132 389.7 المجموع 
 0.02* 4.22 16.71 2 33.4  بين المجموعات المشاكل مع األصحاب
   3.96 130 515.0 داخل المجموعات 
    132 548.4 المجموع 

 0.04* 3.30 81.89 2 163.8  بين المجموعات شاكل النفسية العامةالم
   24.80 130 3224.5 داخل المجموعات 
    132 3388.3 المجموع 

  غير دالة                        // 0.05دالة عند                * 0.001دالة عند    ** 
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  :لي تبين من خالل النتائج الموضحة في الجدول السابق ما ي
لوحظ وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين المستويات الدراسية لألطفال بالنسبة لبعد              -

المشكالت مع األصحاب حسب وجهة نظر األمهات البديالت ، ولمعرفة الفروق بين المستويات              
 للمقارنات البعدية لتجـانس التبـاين، فقـد تبـين أن       " LSD"الدراسية المختلفة تم إيجاد اختبار      

األطفال الذين مستواهم الدراسي ضعيف لديهم مشكالت مع أصحابهم أكثر من األطفـال الـذين               
 .مستواهم الدراسي جيد ، في حين لم تالحظ فروق بين المستويات الدراسية األخرى 

ال توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بـين المـستويات الدراسـية لألطفـال بالنـسبة          -
زيادة الحركة، األعراض السلوكية، األعراض العاطفية ، المشكالت        (لية  للمشكالت السلوكية التا  

وهذا يدل علـى أن متغيـر المـستوى         . حسب وجهة نظر األمهات البديالت      ) النفسية العامة     
الدراسي لم يكن له أثر على المشكالت السلوكية والنفسية لدى األطفال المحرمين من وجهة نظر               

 .األمهات البديالت

وق جوهرية ذات داللة إحصائية بين المستويات الدراسية لألطفال بالنسبة ألعراض           وجدت فر  -
للمقارنات  " LSD"االكتئاب، ولمعرفة الفروق بين المستويات الدراسية المختلفة تم إيجاد اختبار           

البعدية لتجانس التباين، فقد تبين أن األطفال الذين مستواهم الدراسي متوسـط لـديهم أعـراض            
كثر من األطفال الذين مستواهم الدراسي جيد ،في حين لم تالحظ فروق بين المـستويات    اكتئاب أ 

 .الدراسية األخرى 

لم توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين المستويات الدراسية لألطفال بالنسبة لدرجات              -
ـ       ى العصاب لدى األطفال، وهذا يدل على متغير المستوى الدراسي لم يكن له أثـر واضـح  عل

 .األعراض العصابية لدى األطفال

وجدت فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين المستويات الدراسية لألطفـال بالنـسبة لبعـد                -
المشكالت مع األصحاب ، ولمعرفة الفروق بين المستويات الدراسية المختلفة تم إيجـاد اختبـار          

"LSD "        الذين مستواهم الدراسي ضعيف     للمقارنات البعدية لتجانس التباين، فقد تبين أن األطفال 
في حين لم تالحـظ     . لديهم مشكالت مع أصحابهم أكثر من األطفال الذين مستواهم الدراسي جيد          

  .فروق بين المستويات الدراسية األخرى 
وجدت فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين المستويات الدراسية لألطفال بالنسبة للمشكالت             -

ظر األطفال أنفسهم، ولمعرفة الفروق بـين المـستويات الدراسـية           النفسية العامة حسب وجهة ن    
للمقارنات البعدية لتجانس التباين، فقد تبين أن األطفال الـذين           " LSD"المختلفة تم إيجاد اختبار     

مستواهم الدراسي ضعيف لديهم مشاكل نفسية عامة أكثر من األطفال الذين مستواهم الدراسـي              
 .ق بين المستويات الدراسية األخرى جيد ، في حين لم تالحظ فرو



  
 

126 

ال توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بـين المـستويات الدراسـية لألطفـال بالنـسبة          -
وهذا يـدل   ). زيادة الحركة، األعراض السلوكية ، األعراض العاطفية      (للمشكالت النفسية التالية    

سلوكية السابقة لدى األطفـال     على أن متغير المستوى الدراسي لم يكن له أثر على المشكالت ال           
 .المحرمين

   للمقارنات البعدية للمستويات الدراسية لألطفال في المشكالت النفسية والسلوكية LSDنتائج اختبار  )16(جدول 
 ضعيف متوسط جيد المتوسط  المستوى العنف األسري

 **0.005 0.14   1 2.9  جيد

 0.29 1   3.7 متوسط
 حسب  المشاكل مع األصحاب  

 األم البديل
 1   4.3  ضعيف

 0.11 **0.01   1 14.5  جيد

 االكتئاب 0.84 1   19.6 متوسط
 1    18.5 ضعيف

 **0.01 0.20   1 3.3  جيد
 0.42 1   4.0 متوسط

 حسب  المشاكل مع األصحاب  
  الطفل

 1   4.6 ضعيف

 *0.02 0.11   1 16.9  جيد

  العامةلسلوكيةالمشاكل ا 0.89 1   19.0 متوسط

 1   19.5  ضعيف

  غير دالة                                //  0.05دالة عند                               * 0.001دالة عند          ** 

  :مناقشة وتفسير نتائج المشكالت السلوكية العامة
حيث وجدت فروق ذات داللة إحصائية في المشكالت السلوكية العامـة لـصالح ضـعيفي               

ت تلك الفروق في المشكالت مع األصـحاب بحيـث أن األطفـال ضـعيفي               التحصيل ، ووجد  
 التحصيل لديهم مشكالت مع أصدقائهم بشكل ملحوظ ، وأيضا لديهم مشكالت نفسية عامة أكثـر              

حيث أكدت على أن     ) 1997عويدات وحمدي  ،       (وتتفق نتائج الدراسة مع دراسة      من غيرهم ،    
كالت السلوكية بحيث يكون ضعيفي التحـصيل أكثـر         هناك عالقة بين التحصيل الدراسي والمش     

  .مشكالت
  :المشاكل مع األصحابمناقشة وتفسير نتائج 

، ويفسرها الباحث بان وجود وقت فراغ كبير لألطفال ضعيفي التعليم والتحـصيل المتـدني           
 فـي الفـصل أو الـساحة ،         ماألمر الذي يجعل منهم قنابل موقوتة يمكن أن تؤثر على أصدقائه          

فيقوم بأسـاليب سـلوكية   ،  أيضا الى انعدام وجود هدف يسعى إليه األطفال ضعيفي التعلم ويرجع
سلبية مع أصدقائه كرد فعل عن وقت الفراغ وشعورهم بالدونية ، وأيضاً الـى شـعور الطفـل                  
بالدونية عند تكريم األطفال الجيدين وتشجيعهم من قبل المربين واألم البديل واالعتماد عليهم في              

  .ن أمور البيت كثير م
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األمر الذي يؤدي إلي ظهور سلوكيات معادية ألصحابهم ودعمت األم تلك الفرضـية مـن                
ناحية المشكالت مع األصحاب ألنها تري مدي الغيرة والعداء لدي ضعاف التحـصيل ،كمـا أن              

  .لضعف القدرات المعرفية في عالج المشكالت وحلها وضعف شخصياتهم 
فل من حيث المشكالت السلوكية لكن لم تتفق مع المشكالت العامـة           وتتفق إالم البديل مع الط    

ويرجع ذلك إلى أن األم تعطى فى المؤسسات ضعف الجهد فـى ضـبط سـلوكيات األطفـال                  
وعالقتهم مع أصدقائهم حيث ان اغلب المشكالت والضرب والعدوان ناتجة عن عالقـة الطفـل             

ئاب عند األطفال المرتفعين في تحصيلهم       بأصدقائه وأيضا يرجع الباحث ضعف المشكالت واالكت      
  :الى األسباب التالية

  .لديهم وقت طويل يتقاضونه في دراستهم -1
 .هم أكثر حالً للمشكالت  -2

 .عالقات طيبة مع األصدقاء  -3

 .القدرة على إقامة عالقات اجتماعية ايجابية  -4

 .أكثر تفهماً لقرارات أالم البديل والمشرف -5

لنظرة االيجابية لهم من المشرفة والمعلمة أدي الـي قلـة           نتيجة لنجاحهم في الدراسة وا     -6
 .المشكالت 

  .هم أكثر بعداً عن التفكير بأمور الحرمان التي تسبب بها الظروف  -7
  :االكتئاب مناقشة وتفسير نتائج 

ويرجع الباحث ذلك بأن األطفـال ذو    فقد وجدت فروق لصالح األطفال متوسطي التحصيل،        
ن الترفيه عن أنفسهم وفهم الحياة على أسـاس حـب الـذات وحـب         التحصيل المرتفع يستطيعو  

والسعي جاهداً لبلوغ األماني، وضعاف التحصيل يستطيعون تفريغ شحنات الخبـرات           ، اآلخرين  
السابقة عن طريق العدوان والضرب والشجار والتفكير في أمور انتقاميـة او االنـسحاب مـن                

  .مواقف الحية وعدم المشاركة
 ، هم األكثر ميول للتفكير بوضعهم و إحباطهم المتكرر في           متوسطي التحصيل  بينما األطفال 

وال القيـام بـسلوكيات     ، وعدم ثقتهم بنفسهم وغير قادرين على تحصيل الجيـدين          ، بناء ذاتهم   
  .الضعاف فيسلكون طريق البعد عن التفاعل االجتماعي وسلوك االكتئاب 
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توجد فروق ذات داللة إحصائية فـي فـي المـشكالت     " الفرضية الرابعة التي تنص على أنه         
  ".السلوكية لدى المحرومين  من بيئتهم األسرية تعزى ألسباب اإليواء لألطفال 

 One-Way -تحليـل التبـاين األحـادي   (باسـتخدام اختبـار    ذلك قام الباحثللتحقق من     

ANOVA (        الـسلوكية النفـسية     لدارسة الفروقات بين نوع الفقدان لألطفال بالنسبة للمـشكالت 
  :النتائج المتعلقة بهذه الفرضية  ) 16، 15( لألطفال ، ويوضح الجدوالن 

 بين أسباب اإليواء المختلفة لألطفال بالنسبة لالضطرابات السلوكية النفـسية لـدى       تحليل التباين األحادي   يوضح نتائج    )17(جدول  
  األطفال المحرومين 

درجات   مجموع المربعات  مصدر التباين االضطرابات السلوكية
  الحرية

ــط  متوسـ
  المربعات

) ف(قيمــة 
  المحسوبة

ــستوى  مـ
  الداللة

 األم البديل
 0.50// 0.69 2.14 2 4.3  بين المجموعات زيادة الحركة

   3.08 130 400.9 داخل المجموعات 
    132 405.2 المجموع 

 0.52// 0.65 4.22 2 8.4  بين المجموعات األعراض العاطفية
   6.48 130 842.9 ل المجموعاتداخ 
    132 851.3 المجموع 

 0.18// 1.76 6.19 2 12.4  بين المجموعات األعراض السلوكية
   3.52 130 457.5 داخل المجموعات 
    132 469.9 المجموع 
 0.05* 3.05 12.62 2 25.2  بين المجموعات المشاكل مع األصحاب
   4.13 130 537.0 داخل المجموعات 
    132 562.2 المجموع 
 0.13// 2.06 78.81 2 157.6  بين المجموعات المشاكل النفسية العامة
   38.25 130 4973.1 داخل المجموعات 
    132 5130.7 المجموع 

 األطفال
 0.47// 0.77 61.46 2 122.9  بين المجموعات االكتئاب

   80.29 130 10438.3 داخل المجموعات 
    132 10561.2 المجموع 

 0.94// 0.06 0.75 2 1.5  بين المجموعات العصاب
   12.37 130 1608.3 داخل المجموعات 
    132 1609.8 المجموع 

 0.63// 0.46 1.38 2 2.8  بين المجموعات زيادة الحركة
   3.00 130 390.1 داخل المجموعات 
    132 392.8 المجموع 

 0.44// 0.83 3.94 2 7.9  تبين المجموعا األعراض العاطفية
   4.74 130 615.8 داخل المجموعات 
    132 623.6 المجموع 

 0.44// 0.83 2.45 2 4.9  بين المجموعات األعراض السلوكية
   2.96 130 384.8 داخل المجموعات 
    132 389.7 المجموع 
 0.02* 4.23 16.75 2 33.5  بين المجموعات المشاكل مع األصحاب
   3.96 130 514.9 خل المجموعاتدا 
    132 548.4 المجموع 
 0.30// 1.23 31.41 2 62.8  بين المجموعات المشاكل النفسية العامة
   25.58 130 3325.5 داخل المجموعات 
    132 3388.3 المجموع 

        غير دالة                  // 0.05دالة عند                * 0.001دالة عند    ** 
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  :تبين من خالل النتائج الموضحة في الجدول السابق ما يلي 
 جوهرية ذات داللة إحصائية بين أسباب إيواء األطفال في المؤسسة           وجود فروق لوحظ   •

بالنسبة لبعد المشكالت مع األصحاب حسب وجهة نظر األمهات البـديالت، ولمعرفـة             
للمقارنات البعدية لتجـانس     " LSD"ار  الفروق بين أسباب اإليواء المختلفة تم إيجاد اختب       

التباين، فقد تبين أن األطفال الذين كان سبب إيوائهم الطالق بين والديهم  لديهم مشكالت               
مع أصحابهم أكثر من األطفال الذين كان سبب إيوائهم موت أحد والديهم ، في حين لـم                 

 .تالحظ أي فروق بين أسباب اإليواء األخرى 

جوهرية ذات داللة إحصائية بين أسـباب إيـواء األطفـال فـي     تبين عدم وجود فروق    •
زيادة الحركـة، األعـراض الـسلوكية ،        (المؤسسة بالنسبة للمشكالت السلوكية التالية      

. حسب وجهة نظر األمهات البديالت      ) األعراض العاطفية ، المشكالت النفسية العامة         
سة لـم يكـن لـه أثـر علـى      وهذا يدل على أن متغير أسباب إيواء األطفال في المؤس       

 .المشكالت السلوكية والنفسية لدى األطفال المحرمين من وجهة نظر األمهات البديالت

تبين عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين أسـباب إيـواء األطفـال فـي        •
المؤسسة بالنسبة ألعراض االكتئاب، وهذا يدل على متغير أسباب اإليواء األطفال فـي             

 .م يكن له أثر واضح على درجات االكتئاب لدى األطفالالمؤسسة ل

تبين عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين أسـباب إيـواء األطفـال فـي        •
المؤسسة بالنسبة لدرجات العصاب لدى األطفال، وهذا يدل على متغير أسباب اإليـواء             

 .يةالمختلفة لدى األطفال لم يكن له أثر واضح  على األعراض العصاب

وجدت فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين أسباب إيواء األطفـال فـي المؤسـسة                •
بالنسبة لبعد المشكالت مع األصحاب ، ولمعرفة الفروق بين أسباب اإليواء المختلفة تـم              

للمقارنات البعدية لتجانس التباين، فقد تبين أن األطفال الذين كـان    " LSD"إيجاد اختبار   
 بين والديهم  لديهم مشكالت مع أصحابهم أكثر من األطفال الـذين             سبب إيوائهم الطالق  

كان سبب إيوائهم موت أحد والديهم ، في حين لم تالحظ أي فروق بين أسباب اإليـواء                 
  .األخرى 

تبين عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين أسـباب إيـواء األطفـال فـي        •
زيـادة الحركـة، األعـراض الـسلوكية ،          (المؤسسة بالنسبة للمشكالت النفسية التالية    

وهذا يدل على أن متغير أسباب اإليـواء        ). األعراض العاطفية، المشاكل النفسية العامة    
 .المختلفة لم يكن له أثر على المشكالت السلوكية والنفسية لدى األطفال المحرمين
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  فال في بعد المشاكل مع األصحاب  للمقارنات البعدية ألسباب اإليواء لألطLSDنتائج اختبار  )18(جدول 
 ظروف صعبة طالق موت المتوسط نوع الفقدان المشاكل مع األصحاب

 0.67 *0.05   1 3.3 موت

 0.52 1   4.3 طالق
 حسب  المشاكل مع األصحاب  

 األم البديل
 1   3.7 ظروف صعبة

 0.11 *0.04   1 3.5 موت

 0.99 1   4.6  طالق
 حسب  المشاكل مع األصحاب  

  الطفل
 1   4.5 ظروف صعبة

  غير دالة                                //  0.05دالة عند                               * 0.001دالة عند          ** 
  

  :المشكالت السلوكية التي تعزى لنوع الفقدان مناقشة وتفسير نتائج 
 فـروق جوهريـة ذات داللـة        وقد تبين من خالل النتائج السابقة للفرضية الرابعة أن هناك         

إحصائية بين أسباب إيواء األطفال في المؤسسة بالنسبة لبعد المشكالت مع األصـحاب حـسب               
وجهة نظر األمهات البديالت ، وأيضا الطفل نفسه ، وذلك لصالح األطفال المحرومين بـالطالق               

.  
لدراسـة أن  أتفـق مـع ا   ) Tiffany ،1991تيفـاني   ( وتتفق مع النتائج الدراسة مع دراسة     

 ) 1998طنجـور ،    ( األطفال الذين فقدوا آبائهم بالطالق هم أكثر المشكالت سلوكية و دراسـة           
أكدت على زيادة المشكالت السلوكية لدى األطفال المحرومين من أسرهم يعزي إلى الطالق ، و               

وجود فروق بين المحرومين بالموت والمحرومين بـالطالق لـصالح           ) 1993يونس ،   (دراسة  
( تؤكد عدم وجود فروق في السلوك الـسيئ          ) 1992عبد اهللا ،    (محرومين بالطالق ، دراسة     ال

  .يعزى ألسباب اإليواء ) العداء 
 حيث انفردت مشكالت األصدقاء في تلك الفروق وكانت لصالح األطفال المحرومين بـسبب    

يهم بـالطالق هـم     الطالق ، ويفسر الباحث تلك الظاهرة على أن األطفال الذين حرموا من والد            
أكثر المشكالت على المستوي العام من غيرهم ، حيث يرجع الباحث ذلك إلى أن الطفل في هذه                  

وأن والديه تركوه برغم وجودهم في الحيـاة ، وأيـضاً    ،الفئة يشعر أنه مرفوض من والديه أوالً        
خل المؤسسة وأن   ذلك  بأنهم ال يستحقون العيش دا      ،الشعور بأن المجتمع ينظر إليهم نظرة سلبية        

لذلك يجدوا رفضاً متبايناً ، ويفتعل هؤالء األطفال المـشكالت داخـل            ، غيرهم أحق بالمؤسسة    
المؤسسة العتقادهم بان مشكالتهم تساعدهم على رؤية والديهم او حتى السعي للحـصول علـى               

  .الرفض والفصل من المؤسسة
مـرة ووالـده   " المطلقة" يارة والدته وأيضاً إلى الظروف المزدوجة التي ينقلها الطفل أثناء ز      

مرة أخرى والمشاحنات التي يعاني منها الطفل واألفكار االزدواجية التي يـضعها كـل منهمـا                
  .برغبة ليرضى الطفل عنه 
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ويرجع الباحث ذلك ألن الطفل غير قـادر  ، وظهرت األمور هذه في المشكالت مع األصدقاء 
 الكبار أو األمهات ، نظراً ألنه عاني مـن صـدمة            على رد فعل على ما يحمله من هموم باتجاه        

فيقوم بتعـويض ذلـك بمـشاجرة       ، اإلحباط والتعرض لضربة من الكبار سواء من األم أو األب         
  .األطفال من سنه 

ونتيجة لصدع والتفكك األسرى كان ال بد من ظهور سلوكيات سلبية تساعد على الشجار بين             
 ، وقد دعمت األم البديلة واإلحـصائية رؤيـة أطفـال            الخ  ...األصدقاء مثل الغضب والعدوان     

بوجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح األطفال المودوعين بسبب الكالم في مشكلة الشجار بين            
  .األصدقاء 
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توجد فروق ذات داللة إحصائية في فـي المـشكالت          " الفرضية الخامسة التي تنص على أنه         
  ".المحرومين  من بيئتهم األسرية تعزى لفترة الحرمان من الوالدين السلوكية لدى 

 One-Way -تحليـل التبـاين األحـادي   (باسـتخدام اختبـار    ذلك قام الباحـث للتحقق من   

ANOVA (             لدارسة الفروقات بين فترة الفقدان لألطفال بالنسبة للمـشكالت الـسلوكية النفـسية
  :رضية موضحة من خالل الجدول التالي لألطفال ، والنتائج المتعلقة بهذه الف

 بين فترة الفقدان لألطفال بالنسبة لالضطرابات السلوكية النفـسية لـدى األطفـال              تحليل التباين األحادي   يوضح نتائج    )19(جدول  
  المحرومين

درجات   مجموع المربعات  مصدر التباين االضطرابات السلوكية
  الحرية

ــط  متوسـ
  المربعات

) ف(قيمــة 
  المحسوبة

ــ ستوى مـ
  الداللة

 األم البديل
 0.65// 0.44 1.35 2 2.7  بين المجموعات زيادة الحركة

   3.10 130 402.5 داخل المجموعات 
    132 405.2 المجموع 

 0.26// 1.35 8.64 2 17.3  بين المجموعات األعراض العاطفية
   6.42 130 834.0 داخل المجموعات 
    132 851.3 المجموع 

 0.69// 0.38 1.36 2 2.7  بين المجموعات السلوكيةاألعراض 
   3.59 130 467.2 داخل المجموعات 
    132 469.9 المجموع 
 0.97// 0.03 0.11 2 0.2  بين المجموعات المشاكل مع األصحاب
   4.32 130 562.0 داخل المجموعات 
    132 562.2 المجموع 
 0.49// 0.72 28.08 2 56.2  بين المجموعات المشاكل النفسية العامة
   39.04 130 5074.6 داخل المجموعات 
    132 5130.7 المجموع 

 األطفال
 0.78// 0.25 19.91 2 39.8  بين المجموعات االكتئاب

   80.93 130 10521.4 داخل المجموعات 
    132 10561.2 المجموع 

 0.72// 0.32 4.00 2 8.0  بين المجموعات العصاب
   12.32 130 1601.9 المجموعاتداخل  
    132 1609.8 المجموع 

 0.48// 0.73 2.17 2 4.3  بين المجموعات زيادة الحركة
   2.99 130 388.5 داخل المجموعات 
    132 392.8 المجموع 

 0.11// 2.28 10.55 2 21.1  بين المجموعات األعراض العاطفية
   4.63 130 602.5 داخل المجموعات 
    132 623.6 مجموعال 

 0.98// 0.02 0.06 2 0.1  بين المجموعات األعراض السلوكية
   3.00 130 389.5 داخل المجموعات 
    132 389.7 المجموع 
 0.38// 0.98 4.09 2 8.2  بين المجموعات المشاكل مع األصحاب
   4.16 130 540.2 داخل المجموعات 
    132 548.4 المجموع 

 0.36// 1.04 26.77 2 53.5  بين المجموعات نفسية العامةالمشاكل ال
   25.65 130 3334.8 داخل المجموعات 
    132 3388.3 المجموع 

  غير دالة                        // 0.05دالة عند                * 0.001دالة عند    ** 



  
 

133 

  :تبين من الجدول السابق مايلي
ت داللة إحصائية بين فترات الفقدان المختلفة بالنـسبة         تبين عدم وجود فروق جوهرية ذا      -

زيادة الحركة، األعراض السلوكية ، األعراض العاطفيـة ،         (للمشكالت السلوكية التالية    
حـسب وجهـة نظـر األمهـات        ) المشاكل مع األصحاب ، المشكالت النفسية العامة          

ـ         . البديالت   م يكـن لـه أثـر علـى         وهذا يدل على أن متغير فترات الفقدان المختلفة ل
 . المشكالت السلوكية والنفسية لدى األطفال المحرمين من وجهة نظر األمهات البديالت

 تبين عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين فترات الفقدان المختلفة بالنسبة              -
لدرجات االكتئاب النفسي ، وهذا يدل على أن متغير فترات الفقدان المختلفة لم يكن لـه                

 . أثر على أعراض االكتئاب النفسي لدى األطفال المحرمين

 تبين عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين فترات الفقدان المختلفة بالنسبة              -
لدرجات العصاب ، وهذا يدل على أن متغير فترات الفقدان المختلفة لم يكن له أثر على                

 . العصاب لدى األطفال المحرمين

 فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين فترات الفقدان المختلفة بالنسبة            تبين عدم وجود   -
زيادة الحركة، األعراض السلوكية ، األعراض العاطفيـة ،         (للمشكالت السلوكية التالية    

وهذا يدل على أن متغير فتـرات       ). المشاكل مع األصحاب ، المشكالت النفسية العامة          
  .  المشكالت السلوكية والنفسية لدى األطفال المحرمينالفقدان المختلفة لم يكن له أثر على

  
  تفسير النتائج

  :ويرجع الباحث ضعف تأثير مدة وجود الطفل فى المؤسسة على المشكالت السلوكية الى 
 وجود ارتباط بينه وبين عائلته وهذا يجدد الحرمان كل مرة يعود فيها الطفل لزيـارة اهلـه                  -1

  .الطبيعيين
األطفال من فئات المهملين والمشردين الذين ال يجدون سبب لوجودهم داخـل    و الى أنا أغلب     -2

  . المؤسسة 
ويرجع ذلك حسب رأي الباحث إلي أن األطفال الذين دخلوا المؤسـسة ولـديهم مـشكالت                
سلوكية ناتجة عن تغير الظروف والبيئة واالنفصال عن األهل ، فإن نفس الظروف تبقـى لـدى        

ابقة طول وجود الطفل في المؤسسة بحيث تخرج مـن فتـرة إلـى    أطفال المؤسسات كخبرات س  
 أن ضعف أنظمة التفريغ النفسى الجيد  أدت الى دوام  الخبـرات الـسابقة                الباحثأخرى ويرى   

  .الموجودة لديهم 
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 أيضاً لو أن هناك أثراً ايجابياً لتعود الطفـل علـى المؤسـسة بعـد عـامين                  الباحثويرى  
فل لنفسه وشـعوره أنـه موجـود فـي مؤسـسة تظهـر عـدة                أو ثالثة فإن تكشف وضع الط     

مشكالت سلوكية سيئة واكتئاب واألمـر الـذي يـوازى المـشكالت الـسلوكية لـدي جميـع                  
األطفال في المؤسسة، كما أن اتفـاق األم والطفـل خيـر دليـل علـي صـدق عـدم وجـود          

فـوا  فروق حيث يعد الجميع متوافقين على عـدم وجـود فـروق بـين األطفـال الـذين التح                  
ــة        ــرة طويل ــل فت ــا قب ــوا به ــذين التحق ــصيرة وال ــرة ق ــذ فت ــسة من .                                                                                           بالمؤس
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توجد فروق ذات داللة إحصائية فـي فـي المـشكالت الـسلوكية لـدى               " الفرضية السادسة   
  ". تعزى لعمر الطفل أثناء الفقدانالمحرومين  من بيئتهم األسرية

لدارسة ) One-Way ANOVA -تحليل التباين األحادي(باستخدام اختبار  ذلك قام الباحثللتحقق من  
الفروقات بين الفئات العمرية لألطفال أثناء الفقدان بالنسبة للمشكالت السلوكية النفسية لألطفال ، والنتائج              

  :الل الجدول التالي المتعلقة بهذه الفرضية موضحة من خ
 بين الفئات العمرية لألطفال أثناء الفقدان بالنسبة لالضطرابات تحليل التباين األحادي يوضح نتائج )20(جدول 

  السلوكية لدى األطفال المحرومين 
درجات   مجموع المربعات  مصدر التباين االضطرابات السلوكية

  الحرية
ــط  متوسـ

  المربعات
) ف(قيمــة 

  المحسوبة
ــستوى  مـ

  لداللةا
 األم البديل

 0.51// 0.68 2.11 2 4.2  بين المجموعات زيادة الحركة
   3.08 130 401.0 داخل المجموعات 
    132 405.2 المجموع 

 0.81// 0.21 1.34 2 2.7  بين المجموعات األعراض العاطفية
   6.53 130 848.6 داخل المجموعات 
    132 851.3 المجموع 

 0.59// 0.53 1.88 2 3.8  بين المجموعات ةاألعراض السلوكي
   3.59 130 466.1 داخل المجموعات 
    132 469.9 المجموع 
 0.27// 1.32 5.60 2 11.2  بين المجموعات المشاكل مع األصحاب
   4.24 130 551.0 داخل المجموعات 
    132 562.2 المجموع 
 0.95// 0.05 1.87 2 3.7  بين المجموعات المشاكل النفسية العامة
   39.44 130 5127.0 داخل المجموعات 
    132 5130.7 المجموع 

 األطفال
 0.53// 0.64 51.24 2 102.5  بين المجموعات االكتئاب

   80.45 130 10458.7 داخل المجموعات 
    132 10561.2 المجموع 

 0.70// 0.35 4.35 2 8.7  بين المجموعات العصاب
   12.32 130 1601.2  اتداخل المجموع 
    132 1609.8 المجموع 

 0.99// 0.01 0.04 2 0.1  بين المجموعات زيادة الحركة
   3.02 130 392.7 داخل المجموعات 
    132 392.8 المجموع 

 0.23// 1.49 6.98 2 14.0  بين المجموعات األعراض العاطفية
   4.69 130 609.7 داخل المجموعات 
    132 623.6 المجموع 

 0.86// 0.15 0.45 2 0.9  بين المجموعات األعراض السلوكية
   2.99 130 388.8 داخل المجموعات 
    132 389.7 المجموع 
 0.16// 1.88 7.70 2 15.4  بين المجموعات المشاكل مع األصحاب
   4.10 130 533.0 داخل المجموعات 
    132 548.4 المجموع 

 0.38// 0.96 24.78 2 49.6  بين المجموعات لعامةالمشاكل النفسية ا
   25.68 130 3338.7 داخل المجموعات 
    132 3388.3 المجموع 

  غير دالة                        // 0.05دالة عند                * 0.001دالة عند    ** 
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  :تبين من الجدول السابق مايلي
 إحصائية بين عمر األطفـال أثنـاء الفقـدان          تبين عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة       -

زيادة الحركة، األعـراض الـسلوكية ، األعـراض         (بالنسبة للمشكالت السلوكية التالية     
حـسب وجهـة نظـر      ) العاطفية ، المشاكل مع األصحاب ، المشكالت النفسية العامة            

 يكن له أثـر     وهذا يدل على أن متغير عمر األطفال أثناء الفقدان لم         . األمهات البديالت   
على المشكالت السلوكية والنفسية لدى األطفال المحرمين من وجهـة نظـر األمهـات              

 . البديالت

 تبين عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين عمر األطفال أثنـاء الفقـدان                -
بالنسبة لدرجات االكتئاب النفسي ، وهذا يدل على أن متغير عمر األطفال أثناء الفقـدان               

 . ن له أثر على أعراض االكتئاب النفسي لدى األطفال المحرمينلم يك

 تبين عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين عمر األطفال أثنـاء الفقـدان                -
بالنسبة لدرجات العصاب ، وهذا يدل على أن متغير عمر األطفال أثناء الفقدان لم يكـن                

 . له أثر على العصاب لدى األطفال المحرمين

ين عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين عمر األطفال أثنـاء الفقـدان                تب -
زيادة الحركة، األعـراض الـسلوكية ، األعـراض         (بالنسبة للمشكالت السلوكية التالية     

وهـذا يـدل علـى أن    ). العاطفية ، المشاكل مع األصحاب ، المشكالت النفسية العامة     
لم يكن له أثر على المشكالت السلوكية والنفسية لـدى          متغير عمر األطفال أثناء الفقدان      

  . األطفال المحرمين
  

  تفسير النتائج
من حيث انـه ال يوجـد تـأثير     )1995البحيري،(وقد اتفقت نتائج الدراسة نسبيا مع دراسة          

لعمر فقدان الطفل لوالديه كما اتفقت الدراسة مع نص دراسة البحيري علي عـدم وجـود اثـر                  
علي الطفل المحروم ، و أنه ال يوجد تأثير للعمر علـى المـشكالت الـسلوكية                لدرجة الحرمان   

حيث أتفق مع الدراسة بحيث ال يوجد تأثير بدرجة الحرمان علـى             ) 1995البحيري،  (،دراسة    
  .المشكالت السلوكية 

ويرجع الباحث ذلك إلى أن جميع أطفال المؤسسات كان عمر دخولهم المؤسـسات يتجـاوز              
لذلك ، أي كانوا كبارا أصالً  كما صنف الباحث وفي مرحلة عمرية واحدة             ، ت  سن خمس سنوا  

، اظهر األطفال ضعف في وجود فروق بين توزيع األطفال علي العمر الذي وضـعه الباحـث                 
والتي ال تتجاوز عن خمس سنوات وهذا يدل على عدم وجود فروق بسبب قـرب الفئـات مـن         

 12بطفل قبل   ،  سنة   12نة طفل وجد في المؤسسة بعد سن        ويرى الباحث أنه لو تم مقار     ، نفسها  
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كما يفسر الباحث النتائج التـي أظهـرت   .سنة  ) 12بعد ( سنة لوجدت الفروق في صالح الكبير    
أن اتفاق األم مع الطفل علي عدم وجود فرق الي مدي تأثير الخبرات السابقة التي اكتسبها الطفل                 

س سنوات هي تلك الخبرات التي تـدفع الفـرد لمـشكالت            أثناء فقدان والديه سواء كان قبل خم      
  سلوكية منها 

  .تشابه الخبرة السابقة لجميع األطفال  -1
 .قلة الفترة الزمنية الموضوعة من الباحث في هذا المتغير -2
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  توصيات الدراسة

يعاني منها  يوصي الباحث باستخدام األساليب التالية لتخفيف من حدة المشكالت التي           
  .وتنمية سلوكيات ايجابية الطفل والمؤسسة والعمل على حلها 

  
 : تقوية عالقة المحروم باهللا عز وجل -1

وهي من األمور المهمة لدى األطفال الذين حرموا من رعاية أبائهم وأمهاتهم،  وهنا نريـد                
مـيعهم تحـت     ومن بقي لدى والديه ج     -أن نصل بالطفل لمعتقد أساسي انه من حرم من والديه           

رعاية اهللا وحفظه ، وان تقوية صلة الطفل باهللا عز وجل أساسا في بناء شخصية اإلنسان المسلم                 
  .الملتزم والخالية حياته من المشكالت السلوكية

  
وان حديث النبي صلى اهللا عليه وسلم لهو أساس في تقوية صلة المحروم بربه وهـو قـول                  

اني أعلمك كلمات ، إحفظ اهللا يحفظك ، إحفظ اهللا تجـده            يا غالم   " الرسول صلى اهللا عليه وسلم      
اتجاهك ، اذا سالت فسال باهللا ،وإذا استعنت استعن باهللا ،واعلم ان األمة لو اجتمعـت علـى ان                   
ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء اال قد كتبه اهللا لك ،وان اجتمعوا على ان يضروك بـشيء لـن                   

  ".ت األقالم وجفت الصحفيضروك اال بشيء قد كتبه اهللا  عليك رفع
  
 
  : القدوة الحسنة  -2

لقد كان لكم في رسول اهللا أسوة حسنة لمن كان يرجو اهللا واليوم اآلخر وذكـر اهللا           : " قال تعالى   
فعلى كل مسلم أن يحرص على أن يبـدي          ) 21: سورة األحزاب   ( ، صدق اهللا العظيم    " كثيرا  

لسنة والواقع الذي يشار إليه، وكل مـسلم مكلـف   رأيه في حدود مسئوليته مع دليل من الكتاب وا 
بدراسة كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم واللغة العربية وممارسة منهاج هللا في واقعه                

 قاعداً فـي  – صلى اهللا عليه وسلم –دعتني أمي يوماً ورسول اهللا    : " فعن عبد اهللا بن عامر قال       
أما أنك لـو لـم      : "  صلى اهللا عليه وسلم      – لها رسول اهللا     فقال، ها تعال أعطك    : فقالت  ، بيتنا  

فعين الولد معقـودة    ، رواه أبو داود و البيهقي في شعب اإليمان           " تعطيه شيئاً كتبت عليك كذبة      
وفى تصرفاته تكون نهاية المثاليات بالنسبة لـه      ، وعند األب تقف تطلعات االبن      ، بشخصية أبيه   

  . سرة التي تضع الخميرة األولي في صنع لبنات المجتمعومن ثم كانت خطورة دور األ، 
   ) 1984: واصل (
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  : استخدام العالج المعرفي اإلسالمي -3
سوأا كانت تلـك المعلومـات   ، من حيث التعرف على المعارف السلبية لدى الطفل المحروم  

ا ، ويربط   عن نفسه أو عن غيره من الناس والعمل على عالجه         ، والمعارف تتعلق بنظرة الطفل     
  .فكر وعقل الطفل باهللا عزوجل وبالرسول الكريم والصالحين من المجتمع اإلسالمي 

واستخدم أساليب القرآن الكريم في تعديل سلوك األطفال بل وتعديل أطفالهم ، مثل وصايا لقمـان          
  : ألبنه 

ـ           : " قال اهللا تعالى     : الوصية األولي  شرك بـاهللا إن    وإذ قال لقمان البنه وهو يعظه يا بنـى ال ت
هذا هو لقمان الحكيم وهو يوصى ابنه بحب وإشفاق ألنـه  ،  ) 13: لقمان " ( الشرك لظلم عظيم  

  .يخاف عليه ويريد له النجاة وهذه أغلى وصية وأعظمها وهى عدم اإلشراك باهللا سبحانه 
فصاله فـي   ووصينا اإلنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن و        : " قال تعالى    : الوصية الثانية 

   ) .14: لقمان " ( عامين أن أشكر لي ولوالديك إلى المصير 
يا بنى إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صـخرة فـي               : " قال تعالى    : الوصية الثالثة 

   ) .16: لقمان " (  أو في األرض يأت بها اهللا إن اهللا لطيف خبير تالسماوا
يريد لقمان البنه أن يؤدى     ،  ) 17: لقمان  " (  أقم الصالة    يا بنى : " قال تعالى    : الوصية الرابعة 

  .الصالة مع حضور قلبه وروحه ليكون في عداد الفائزين كما ذكر اهللا سبحانه 
  

  :  تدريب الطفل على احترام وممارسة القيم الدينية األخالقية والروحية -  4
سـورة  ( ، صدق اهللا العظيم    " م  وليعفوا وليصفحوا أال تحبون أن يغفر اهللا لك       : " قال تعالى   

، على العفو والصفح والتعاون وتبادل الثقة بينه وبـين اآلخـرين    : فتدريب الطفل    ) 22: النور  
، وضبط النفس واإلحـساس بالمـسئولية       ، واالعتماد على النفس والمعاملة الصريحة المستقيمة       

  .يجعله يمارسها في حياته المستقبلية 
ويتغاضـى عـن    ، ويتجه وجدانه نحو حب اهللا      ، ه يحب اهللا ومخافته     فالطفل الذي يمتلئ قلب   

من خالل النصح والموعظة والرفقة الطيبة والتدريب علـى الحـوار والتفكيـر             ، أخطاء الغير   
وخاصـة بعـد    ، ومصاحبة الطفل أباه إلي المـسجد       ، وإبداء الرأي والبحث عن الدليل والحجة       

 العاشرة يعالج بالضرب غير المؤذى إذا تلكأ عن الصالة          وفي، السابعة ثم يؤمر عندها بالصالة      
وال نعتقد أن الضرب يجدي مهمـا       ، والتربية والبناء   ، ولم تجد معه سنوات اإلعداد والتدريب       ، 

كل ذلك يجعل الطفل يـشعر باالطمئنـان        ، كان خفيفاً إذا كان الخلل في الوالدين وفى رعايتهما          
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئـك لهـم          : "  تعالى   كما قال ، والمحبة في كل مل يعمل      

   ) .82: سورة األنعام ( صدق اهللا العظيم ، " األمن وهم مهتدون 
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كذلك الطفل الذي يتشرب معنى وأهمية وشروط الصبر يـستطيع أن يعـيش حيـاة آمنـة                 
   ).5: ة المعرج سور( صدق اهللا العظيم " فاصبر صبراً جميال : " كما قال تعالى ، مطمئنة

صـبر  ... بال اعتراض   ... بال ضيق   ... بال قلق   ... فالصبر الجميل هو الصبر بال ضجر       
صبر يهون على المؤمن وقـع المـصيبة        ... صبر عند الصدمة األولى     ... باللسان والقلب معاً    

أن يأتيني  عسى اهللا   ، فصبر جميل   : " كصبر سيدنا يعقوب عليه السالم حينما فقد ابنه الثاني قال           
   ) .83: سورة يوسف ( صدق اهللا العظيم : بهم جميعا 

  
  :دورات تدريبية لألمهات البديالت -5

بحيث يتم استدعاء أمهات مثاليات من المجتمع الخارجي واستغالل خبراتهم العملية في إخـراج              
  .جيل طيب يفيد نفسه وأهله ومجتمعه 

ذ والدتهم حتى خروجهم للحياة منفصلين وتكون       وتكون تلك الدورات شاملة في تربية األطفال من       
  .في جميع جوانب شخصية التربوية، االجتماعية ، السلوكية ، المهارات الحياتية 

  
  :تنمية حب الطفل لمؤسسات رعاية األيتام -6

تنمية شعور الطفل بالدور الكبير التي تقوم به المؤسسة القائمة على تربيته وأنها تقوم بدور قـد                  
  . عزوجل بالقيام به أمرها اهللا

  .وأن من يقوم بذلك الدور ال جزاء له إال الجنة 
لذلك فان رب العزة عز وجل فضلها وكرمها من فوق سبع سماوات فحرى بك أيها المـسلم أن                  
تقوم بدور رد الجميل لتلك المؤسسة بأن تحميها وتحمى أطفالها وموظفيها وممتلكاتهـا وتكـون               

  . الجيدةعلى قدر جيد من السلوكيات
  
  : تنمية حب الطفل لألم البديل -7

حيث أن التي ربت النبي صلى اهللا عليه وسلم هي حليمة رضي اهللا عنهـا وهـي ليـست أمـه                  
الطبيعية وقد خرج النبي صلى اهللا عليه وسلم بالخلق والصفات الحسنة التي ال يوجد لها مثـيالً                  

  .في عهده وال على مر الزمان 
د لألم البديل معروفها وهل أنت كرسولك تعاملها معاملة حسنة ، وتقـدم             فهل أنت كرسول اهللا تر    

  .لها سلوكا ايجابيا بعد تربية شاقة وسهر الليالي
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  :ممارسة األنشطة والسلوكيات المتصلة بقراءة القرآن الكريم -8
سـتغفار  واإلكثار من النوافل واال، كالصالة والمداومة عليها ، المحافظة على ذكر اهللا والعبادات     

: قال تعـالى  ، والسعي والرجاء في التماس العون والقوة الطمأنينة من اهللا ، والتوبة من الذنب    ، 
أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمـات بعـضها فـوق                   " 

   ) .40، سورة النور ( صدق اهللا العظيم " بعض 
  :من حين آلخر توفير فرص الحوار والتفاعل مع األبناء -9

وخلق فرص للتـدريب علـى مهـارات حـل     ، مع تزويدهم بخبرات التعامل مع الذات واآلخر        
مع تـشجيعهم علـى التفكيـر       ، المشكالت التي تقع في محيط األسرة أو في عالقاتها الخارجية           

  .االيجابي في المشكالت وعلى األخذ بالحلول غير التقليدية للمشكالت 
   )152 : 1999، الغندور (

فمن حقهم أن يجلسوا معهم يتبادلوا األفكـار والتوجيـه والمناقـشة    ، فلألوالد حقوق على آبائهم  
   )1984، واصل ( ... والحوار في شئون الحياة على ضوء من هدي شريعتنا الحنيفة السمحة 

   المنطقي رمواجهة مشكالت األطفال بقدر من التفكي-10
ة وتحديد أسبابها الواقعية وطرح بـدائل الحـل المناسـبة           الذي يهدف إلى تحليل المشكلة الراهن     

واختيار البديل األكثر مناسبة في ظل ظروف هذا الفرد الشخصية واالجتماعية و إمكانات الواقع              
بل الموازنة بين طلب الدنيا واآلخرة      ، بما أمرنا ديننا اإلسالمي بدون إفراط أو تفريط         ، المعاش  

وابتغ فيما آتاك اهللا الدار اآلخـرة وال تـنس          : " كما قال تعالى     ، )ألن اإلسالم دين الوسطية     ( 
نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن اهللا إليك وال تبغ الفساد في األرض إن اهللا ال يحب المفسدين                  

   ) .143: البقرة ... " ( وكذلك جعلناك أمة وسطا : " وقال تعالى ،  ) 77: القصص " ( 
  : ة للطفل إشباع الحاجات النفسي-11

وعلى ، والوالدات يرضعن أوالدهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة           : " كما قال تعالى    
فإشـباع   ) 233: سورة البقرة   ( صدق اهللا العظيم    ... " المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف      

يخفـف  ، ط  كالحب واألمن والعطف والتقدير والحرية والنجاح والضب      ، الحاجات النفسية للطفل    
ألن الطفل يحتاج إلى الغذاء النفسي كمـا يحتـاج          ، ويجنبه الشعور بالخوف أو النقص أو الفشل        

   )127 ، 1997، مظاهري  (                                           .إلي الغذاء الجسمي 
: " ا قال تعـالى     كم،المطمئن بأن اهللا دائماً معه      ، وقمة األمن النفسي نجده لدى المؤمن المتفائل        

 بي لعلهم   اوإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنو             
   ) .186: سورة البقرة ( صدق اهللا العظيم " يرشدون 
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  :الجزاء والعقاب بطريقة سليمة -12
فقـال لفاعلـه    من صنع معروف    : " عن أسامة بن زيد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم             

  .وقد تفرد به وقال عنه حديث حسن جيد) رواه الترمذي " ( جزاك اهللا خيراً فقد أبلغ في الثناء 
وان خلو الثواب من مكافأة الطفل عما يجب أن يقوم به           ، فخلو العقاب من روح االنتقام والعنف       

ظر لألمور نظـرة  ال ين، يجعل الطفل أنانياً ضعيف الشخصية ، من أعمال أو يؤدى من واجبات       
كان ذلك أدعـي  ، وكلما تحول الثواب على المستوى المادي إلى المستوى المعنوي         ، موضوعية  

ال يعاقب الطفل على    ( وإتباعه السلوك المرغوب فيه بطريقة أفضل       ، إلي نمو الطفل نمواً سليماً      
  ) .خطأ واحد أكثر من مرة 

  :تجنب التدخل في كل صغيرة وكبيرة -13
وبمحاولـة  ،  من اآلباء واألمهات بتدخلهم في كل صغيرة وكبيرة في حياة أطفـالهم              يخطئ كثير 

وقد يلجأون في سبيل ذلك على وسائل العقـاب والعنـف           ، تقيد تصرفاتهم بإرادة أو بدون إرادة       
والقهر مما يترتب عليه كبت حرية الطفل وإشعاره بالحرمان فيصاب بالتردد والجبن ويفشل فـي       

  .لصائبة في األمور تكوين النظرة ا
: فقال  ، عن أولياء اهللا وما المقصود بهم       ، وقد سئل األمام جعفر بن محمد الصادق عليه السالم          

فاألبناء ال ينبغي أن يهانوا ويضربوا بل يجب أن يشكروا على مـا يقـدمون مـن                 ، هم أبناؤكم   
فاألطفال في العـادة  ، خدمات فهذا الشكر يشجعهم على تحسين عملهم وإنجازه بالشكل المطلوب           

، يسيئون ولكن على اآلباء أن يحفظوا ولكن على اآلباء أن يحفظوا أعصابهم ويتمسكوا بالـصبر    
  .بل عليهم إفهامهم بالخطأ وكيفية إصالحه واالنتهاء منه، وأال يصرخوا في وجوههم 

  : العدالة في المعاملة -14
نته في األسرة وهـذه العدالـة يجـب         ونعنى بها أن يلقى كل شخص الجزاء المناسب لسنه ومكا         

لذلك فـالمطلوب لكـي     ، إتباعها باألسرة حتى يتسنى إحداث التأثير المطلوب بين أفراد األسرة           
فقد يكون بين األبناء مـن  ، تكون األسرة متماسكة عضوياً أن تكون العدالة متماسكة بين أفرادها    

فالمعاملة يجب أن تكـون     ،  مع حالته    نتمشى، هو سريع االستثارة فيجب معاملته بطريقة معينة        
 اتقوا اهللا واعـدلوا بـين       –قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        ، حسب الحالة النفسية لكل طفل      

و إال ستدب الغيرة في نفـوس  ، والمعاملة يجب أن تكون عادلة ) من حديث متفق عليه  ( أولدكم  
إذ ، ن في يوسف وإخوته آيات للـسائلين        لقد كا : " األبناء كما جاء في قصة يوسف عليه السالم         

اقتلوا يوسـف أو  ، قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضالل مبين           
   ) 9 – 7: سورة يوسف " ( اطرحوه أرضاً يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوماً صالحين 
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  : تحقيق الحب المتبادل بين أفراد األسرة البديلة -15
ونهـر األمومـة    ، يكون الطفل ملتقيا مصب نهر األبوة الخالدة        ،   فاألسرة المتماسكة المتحابة    

خاصة إذا كان الحب بين أفراد األسرة قائما على إتباع سنة رسول اهللا صـلى              ، الحانية العطوفة   
يغفر لكم ذنوبكم   قل إن كنتم تحبون اهللا فاتبعوني يحببكم اهللا و        : " كما قال تعالى    ، اهللا عليه وسلم    

وال تعتـدوا إن اهللا ال يحـب        : " وقال تعالى   ،  ) 31: سورة آل عمران    ( صدق اهللا العظيم    .. 
   ) .190: سورة البقرة ( صدق اهللا العظيم " المعتدين 

ومما ذكر سابقاً فإن الباحث يرى أنه على األم البديل التي تسيرا في جميع المراحـل مراعـات                  
  : الية القضايا الثابتة الت

وضوح الدرب المستقيم الذي فصله اهللا تعالى في المنهاج الرباني ، أنه الدرب الوحيـد                -1
وإن هذا صـراطي    : " كما قال تعالى    ، الممتد في سبيل اهللا إلى الهدف األكبر واألسمى         

"         مستقيم فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكـم تتقـون                 
   ) .153: سورة األنعام (  اهللا العظيم صدق

 .تعلق قلوب الوالدين بالهدف األكبر واألسمى  -2

 .صدق النية وإخالصها هللا  -3

 .محاسبة النفس ورد األمور كلها إلى منهاج اهللا  -4

 .صحبة عمر وحياة ، مصاحبة منهاج اهللا صحبة منهجية  -5

وسالمة ، راداً يتمتعون بصحة الجسم     وإن كل ما يأمل فيه الباحث هو أن يقدم اآلباء واألمهات أف           
واآلباء واألمهات قادرون على تحقيـق      ، ويقدرون قيمة األشياء حولهم     ، واحترام الكبار   ، العقل  

  .ذلك بأمر اهللا تعالى 
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  مقترحات الدراسة 
  .عمل برنامج إرشادية قائمة على نتائج الدراسة •
ان على الشباب مستقبال وسلوكهم خارج دراسة اآلثار بعيدة المدى التى يتركها الحرم •

  .المؤسسات 
دراسة المشكالت السلوكية منفردة حسب أهميتها وأثرها على الطفل وكيفية التعامل  •

  .معها
  .دراسة أساليب التربية داخل المؤسسات وأفضلها والعمل على تطوير بعض األساليب  •
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   الدراسةمراجع
  

  القران الكريم: أوال
  

  الكتب و المراجع العربية :ثانيا 
  

المراجع األجنبية : ثالثا  
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  مراجع الدراسة
  .القران الكريم : أوال

  .الكتب و المراجع العربية :ثانيا 
    دار : بيروت  ،    1      ، ط   المجلد العاشر    ، لسان العرب  . ) 1991(  ابن منظور ، أبو الفضل       ) 1

  .للطباعة والنشر   ر   صاد
 ، الطبعة الثانية ، جميـع الحقـوق       مقدمة في التربية اإلسالمية   ). 1994(أبو دف ، محمود      ) 2

 .الجامعة اإلسالمية: محفوظة للمؤلف ، غزة 

 ، الطبعة األولي ، حقوق      دراسات في الفكر التربوي اإلسالمي    ) . 2006(أبو دف ، محمود      ) 3
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  يقوم به الطفل مقياس القوه و الصعوبات للمشاكل النفسية لألطفال )1(ملحق رقم 

  
  
  
  

  :تعلیمات
 دراسة ماجستیر على س لوك األطف ال ف ي دور األیت ام               اقوم أنا الباحث في الجامعة اإلسالمیة بأجراء     

ل  ذلك نرج  و م  نكم الم  ساعدة ف  ي انج  از الدراس  ة حی  ث ان م  ردود ھ  ذه الدراس  ة یع  ود بالفائ  دة عل  ى المجتم  ع   
  .الفلسطیني عامة ودور األیتام خاصة 

  نشكر تعاونكم
  

  :   البیانات الدیموغرافیة 
  

  معلومات المشرفة
  

  .............................:...........اسم المشرفة -1
 األم البدیل         األخصائیة         المدرسة :         معطي البیانات -2

  
  

 معلومات الطفل
 : ...................................................اسم الطفل  -3
 :...............................................عمر الطفل  -4
  ضعیف              متوسط              جید:   راسيالمستوى الد -5
  أنثى             ذكر:     الجنس  -6
 ظروف صعبة             طالق               موت:  سبب اإلیواء  -7
 
 2اقل من :    فترة وجود الطفل في المؤسسة  -8

  ات سنو6 الى 2                                                 من 
   سنوات6                                                 أكثر من 

                                             
 :عمر الطفل أثناء دخولھ المؤسسة  -9

           "                                   صغیر"اقل من ثالث سنوات                                                   
                                                  

  "متوسط        "5 حتى 3                                                ما بین 
  " كبیر " سنوات      5                                                اكبر من 

                                                 
 :        نظام الرعایة في المؤسسة -10

  "أوالد وبنات" أسرة بدیلة                                                 
  

                                                  أسرة قائمة على الفصل بین الجنسین 
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Strengths and Difficulties Questionnaire for completion by Teachers (T4-16) 

  ) سنه16- 4(لالم البديل –مقياس القوه و الصعوبات للمشاكل النفسية لألطفال 
  

 عزيزتي المدرسة/ عزيزي المدرس
 اعمـده    ثالثة هناك   أجابه بعد كل    األطفال مجموعه من البنود التي تصنف التصرفات التي يظهرها بعض           أمامك

اذا اظهر الطفل التصرف الموصـوف فـي االسـتبانه          ، خالل الستة أشهر الماضية   ".  تماما  ) نعم، أحيانا، ال( 
اذا اظهر الطفل تصرف ولكن اقل درجـه واقـل حـدوثا    "نعم "فنرجو ان تضع عالمه صح تحت العمود الثالث    

ال يظهـر    بـان الطفـل  اعتقادكإذا كان فى ". احيانا " تحت العمود الثانيالموجودةنضع عالمه صح في الخانه 
  " ال "األولالتصرف فضع عالمة صح على الخانة الموجودة تحت العمود 

  
  نعم  أ حيانا  ال  البنود

         يعمل حساب لمشاعر الناس اآلخرين-1
        غير مستقر في مكان واحد و يتنطط من مكان ألخر وكثير الحركة-2
        .و الشعور بالمرض، وجع في المعدة ،  يشكو من صداع -3
        طفال اآلخرين في األلعاب و األدوات المدرسية  يشارك األ-4
 تنتابه نوبات من  فقدان السيطرة على أعصابه تماما مـع الـصراخ والحركـات                -5

  الغاضبة
      

         وحيد و يميل إلي اللعب لوحده-6
         مطيع علي وجه العموم و يفعل ما يطلبه منه البالغين-7
         القلقعادة يبدو عليه،  عنده هموم عديدة -8
         يساعد اآلخرين اذا ما حدث لهم مكروه أو شاهدهم متضايقين-9

          يتململ  وعصبي باستمرار -10
         لدية على األقل صاحب واحد جيد-11
         عادة يتعارك مع األطفال األخرين أو يعاكسهم-12
        و الدموع في عينية،  عادة غير سعيد-13
         األطفال اآلخرين على العموم محبوب من-14
         من السهل شد انتباهه و تركيزه قليل-15
 عصبي  أو متشبث باآلخرين في المواقف الجديدة و من السهل أن يفقد ثقته فـي                 -16

  نفسه
      

         لطيف مع األطفال األصغر منه-17
         عادة ما يكذب و يغش-18
         يستهزأ منه أو يعاكسه األطفال اآلخرين-19
        )األطفال اآلخرين، المدرسين، الوالدين(  عادة ما يتطوع لمساعدة اآلخرين -20
         يفكر كثيرا  قبل التصرف في أي شيء-21
        المدرسة أو من أماكن أخرى،  يسرق من البيت-22
         يتماشى أحسن مع البالغين عنه مع األطفال األخرين-23
         لدية مخاوف عديدة و سهل أخافته-24
         يكمل واجباته للنهاية و لدية انتباه جيد-25

  
هل لديك أقوال أخري 

______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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التصرف ، التركيز، العاطفية:  في أحد النواحي التاليةهل تعتقد بأن هذا الطفل لديه صعوبات، علي وجه العموم
  أو مقدرته علي التعامل مع الناس اآلخرين؟

  qصعوبات شديدة / نعم  qصعوبات واضحة / نعم  qصعوبات قليله / نعم    q     ال
  

  :فمن فضلك أكمل األسئلة التاية عن تلك الصعوبات، إذا كانت اإلجابة بنعم
  

  وبات؟منذ متى الحظت تلك الصع •
  qأكثر من سنه   q شهر q  5-12 أشهر 5-1من     q      أقل من شهر

  
  هل تلك الصعوبات تضايق و تقلق الطفل؟ •
  qكثيرا جدا   qكثيرا   qقليال     q     ال
  

  هل تلك الصعوبات تتدخل في حياة الطفل اليومية في المواقف التالية؟ •
  

  qجدا كثيرا   qكثيرا   qقليال   qال   العالقه مع أصحابه  
  qكثيرا جدا   qكثيرا   qقليال   qال   الدراسة في الفصل

  
  هل تلك الصعوبات تضع أعباء عليك أو علي الفصل على وجه العموم؟ •
  qكثيرا جدا   qكثيرا   qقليال     q     ال
  

  /        /  التاريخ       ______________________________ التوقيع 
  ______________________________الوظيفة 
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  تقوم به االم مقياس القوه و الصعوبات للمشاكل النفسية لألطفال )2(ملحق رقم 

  
  
  
  

  :تعلیمات
          اقوم أنا الباحث في الجامعة اإلسالمیة بأجراء دراسة ماجستیر على س لوك األطف ال ف ي دور األیت ام          

لدراس  ة حی  ث ان م  ردود ھ  ذه الدراس  ة یع  ود بالفائ  دة عل  ى المجتم  ع  ل  ذلك نرج  و م  نكم الم  ساعدة ف  ي انج  از ا 
  .الفلسطیني عامة ودور األیتام خاصة 

  نشكر تعاونكم
  

  :   البیانات الدیموغرافیة 
  

  معلومات المشرفة
  

  :........................................اسم المشرفة -1
 ة         المدرسة       األم البدیل         األخصائی:معطي البیانات -1

  
  

 معلومات الطفل
 : ...................................................اسم الطفل  -2
 :...............................................عمر الطفل  -3
  ضعیف              متوسط              جید:              المستوى الدراسي -4
  أنثى             ذكر     :              الجنس  -5
 ظروف صعبة            طالق               موت:  سبب اإلیواء  -6
 
 2اقل من :    فترة وجود الطفل في المؤسسة  -7

   سنوات6 الى 2                                                 من 
   سنوات6                                                  أكثر من

                                              
 :عمر الطفل أثناء دخولھ المؤسسة  -8

  "                                            صغیر"اقل من ثالث سنوات                                                   
                                                  

  "متوسط        "5 حتى 3                                                ما بین 
  " كبیر " سنوات      5                                                اكبر من 

                                                 
 :        نظام الرعایة في المؤسسة -10

  "أوالد وبنات" أسرة بدیلة                                                 
  

                                                  أسرة قائمة على الفصل بین الجنسین 
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Strengths and Difficulties Questionnaire for completion by Parents (P4-16) 
  ) سنه16-4(لألطفال  –لنفسية لألطفال مقياس القوه و الصعوبات للمشاكل ا

 عزيزتي األم/ عزيزي األب
امامك مجموعه من البنود التي تصنف التصرفات التي يظهرها بعض االطفال بعد كل اجابه هناك ثالثه اعمـده                   

ـ  إذا كان فى إعتقادك بان الطفل، خالل الستة أشهر الماضية".  تماما ) نعم، احيانا، ال(  ضع ال يظهر التصرف ف
اذا اظهر الطفل تصرف ولكن اقل درجه واقل حدوثا   ".  ال"عالمة صح على الخانة الموجودة تحت العمود االول         

اذا اظهر الطفل التصرف الموصـوف فـي        ". احيانا  "نضع عالمه صح في الخانه الموجوده تحت العمود الثاني        
  ". نعم "االستبانه فنرجو ان تضع عالمه صح تحت العمود الثا لث 

  
  نعم  أ حيانا  ال  لبنودا

         يعمل حساب لمشاعر الناس اآلخرين-1
        غير مستقر في مكان واحد و يتنطط من مكان ألخر وكثير الحركة-2
        .و الشعور بالمرض، وجع في المعدة ،  يشكو من صداع -3
         يشارك األطفال اآلخرين في األلعاب و األدوات المدرسية -4
ن  فقدان السيطرة على أعصابه تماما مـع الـصراخ والحركـات              تنتابه نوبات م   -5

  الغاضبة
      

         وحيد و يميل إلي اللعب لوحده-6
         مطيع علي وجه العموم و يفعل ما يطلبه منه البالغين-7
        عادة يبدو عليه القلق،  عنده هموم عديدة -8
        ين يساعد اآلخرين اذا ما حدث لهم مكروه أو شاهدهم متضايق-9

          يتململ وعصبي باستمرار -10
         لدية على األقل صاحب واحد جيد-11
         عادة يتعارك مع األطفال األخرين أو يعاكسهم-12
        و الدموع في عينية،  عادة غير سعيد-13
         على العموم محبوب من األطفال اآلخرين-14
         من السهل شد انتباهه و تركيزه قليل-15
 عصبي  أو متشبث باآلخرين في المواقف الجديدة و من السهل أن يفقد ثقته فـي                 -16

  نفسه
      

         لطيف مع األطفال األصغر منه-17
         عادة ما يكذب و يغش-18
         يستهزأ منه أو يعاكسه األطفال اآلخرين-19
        )يناألطفال اآلخر، المدرسين، الوالدين(  عادة ما يتطوع لمساعدة اآلخرين -20
         يفكر كثيرا  قبل التصرف في أي شيء-21
        المدرسة أو من أماكن أخرى،  يسرق من البيت-22
         يتماشى أحسن مع البالغين عنه مع األطفال األخرين-23
         لدية مخاوف عديدة و سهل أخافته-24
         يكمل واجباته للنهاية و لدية انتباه جيد-25

  
 هل لديك أقوال أخري

______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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التصرف أو ، التركيز، العاطفية: هل تعتقد بأن طفلك لديه صعوبات في أحد النواحي التالية، علي وجه العموم
  ل مع الناس اآلخرين؟مقدرته علي التعام

  qصعوبات شديدة / نعم  qصعوبات واضحة / نعم  qصعوبات قليله / نعم    q     ال
  

  :فمن فضلك أكمل األسئلة التاية عن تلك الصعوبات، إذا كانت اإلجابة بنعم
  

  منذ متى الحظت تلك الصعوبات؟ •
  qأكثر من سنه   q شهر q  5-12 أشهر 5-1من     q      أقل من شهر

  
  لك الصعوبات تضايق و تقلق طفلك؟هل ت •
  qكثيرا جدا   qكثيرا   qقليال     q     ال
  

  هل تلك الصعوبات تتدخل في حياة طفلك اليومية في المواقف التالية؟ •
  qكثيرا جدا   qكثيرا   qقليال   qال   الحياة في البيت  

  qكثيرا جدا   qكثيرا   qقليال   qال   العالقه مع أصحابه  
  qكثيرا جدا   qكثيرا   qال قلي  qال   التعلم

  qكثيرا جدا   qكثيرا   qقليال   qال   النشاطات الترفيهية
  

  هل تلك الصعوبات تضع أعباء عليك أو علي افراد العائلةعلى وجه العموم؟ •
  qكثيرا جدا   qكثيرا   qقليال     q     ال
  

  /        /   التاريخ       ______________________________ التوقيع 
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 CDI مقياس االكتئاب )3(ملحق رقم 

  
  
  

  :تعلیمات
          اقوم أنا الباحث في الجامعة اإلسالمیة بأجراء دراسة ماجستیر على س لوك األطف ال ف ي دور األیت ام          

لمجتم  ع ل  ذلك نرج  و م  نكم الم  ساعدة ف  ي انج  از الدراس  ة حی  ث ان م  ردود ھ  ذه الدراس  ة یع  ود بالفائ  دة عل  ى ا  
  .الفلسطیني عامة ودور األیتام خاصة 

  نشكر تعاونكم
  

  :   البیانات الدیموغرافیة 
  

  معلومات المشرفة
  

  :........................................اسم المشرفة -1
 األم البدیل         األخصائیة      المدرسة :         معطي البیانات -2

  
  

 معلومات الطفل
 ...............................................: ....اسم الطفل  -3
 :...............................................عمر الطفل  -4
  ضعیف              متوسط               جید: المستوى الدراسي -5
  أنثى             ذكر:    الجنس  -6
 ظروف صعبة            طالق               موت: سبب اإلیواء  -7
 
 2اقل من :    فترة وجود الطفل في المؤسسة  -8

   سنوات6 الى 2                                                من 
   سنوات6                                               أكثر من 

                                           
 :عمر الطفل أثناء دخولھ المؤسسة  -9

  "                                            صغیر"اقل من ثالث سنوات                                                   
                                                  

  "متوسط        "5 حتى 3                                                ما بین 
  " كبیر " سنوات      5                                           اكبر من      

                                                 
 :        نظام الرعایة في المؤسسة -10

  "أوالد وبنات" أسرة بدیلة                                                 
  

                              أسرة قائمة على الفصل بین الجنسین                    
  
  

  )CDI(للصغار ) د(مقياس 

 

  تعليمات التطبيق 
 نربد أن نصف أنفسنا بصدق في ،وفلنعلم انھ ال توجد إجابة خاطئة وإجابة صحیحة    

  .یجب ان تختار إجابة واحدة من كل اختیار، والفترة السابقة 
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  .أرجو منك أن تختار العبارة التي تصف مشاعرك وأفكارك في اإلسبوعين األخيرين
)1(  

  بأبقى حزين أحيانا      
   
  .بأبقى حزين في أوقات كثيرة   
  

  .بأبقى حزين طول الوقت  
  
)2(  

  .مافيش حاجة حاتمشي كويس بالنسبة لي أبدا      
   
  .أنا مش متأكد من أن األشياء والظروف حتبقى كويسة بالنسبة لي   
  

  .األشياء والظروف حاتبقى كويسة بالنسبة لي  
  
)3(  

  .أنا بأعمل أغلب الحاجات بطريقة كويسة      
   
  .أنا باعمل حاجات كثيرة بطريقة غلط   
  

  .ة بطريقة غلطأنا بأعمل كل حاج  
  
)4(  

  .فيه حاجات كثيرة بتسليني      
   
  .بعض الحاجات واألشياء بتسليني   
  

  .مفيش حاجة بتسليني  
  
)5(  

  .في كل األوقات أنا مش كويس      
   
  .في أوقات كثيرة بأكون مش كويس   
  

  .أحيانا بأكون مش كويس  
  
  
)6(  

  .أحيانا بأفكر في أشياء مش كويسة بتحصل لي      
   
  .أنا قلقان ومشغول من أن بعض األشياء اللي مش كويسة حاتحصل لي   
  

  .أنا متأكد أن أشياء فظيعة حاتحصل لي  
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)7(  
  .أنا بأكره نفسي      

   
  .أنا ال أحب نفس   
  

  .أنا بأحب نفسي  
  
)8(  

  .كل الحاجات اللي مش كويسة بتكون بسببي أنا      
   
  .سة بتكون بسببي أناكثير من الحاجات اللي مش كوي   
  

  .مش دايما الحاجات اللي مش كويسة بتكون بسببي أنا  
  
)9(  
  

  .أنا ما بفكرش في أني أموت نفسي      
   
  .أنا بأفكر في أني أموت نفسي لكن مش حأعمل كدة   
  

  .أنا عايز أموت نفسي  
  
)10(  

  ).أبكي(يوميا أشعر بأني عايز أعيط       
   
  .عر بأنني عايز أعيطفي أوقات كثيرة بأش   
  

  .أحيانا بأشعر بأني عايز أعيط  
  
)11(  

  في أشياء بتضايقني طول الوقت      
   
  .في أشياء بتضايقني أوقات كثيرة   
  

  .في أشياء بتضايقني أحياناً  
  
  
  
)12(  

  .أنا بأحب أكون مع الناس      
   
  .في أوقات كثيرة أنا ما حبش أكون مع الناس   
  

  . أكون مع الناس أبداًأنا مش عايز  
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)13(  
  .أن أقرر أو أحدد رأي في األشياء) ال أستطيع(أنا ما أقدرش       

   
  .من الصعب علي أن أقرر أو أحدد رأي في األشياء   
  

  .أنا بأقرر أو أحدد رأي في األشياء بسهولة  
  
)14(  

  .أنا شكلي كويس      
   
  .فيه بعض الحاجات مش كويسة في شكلي   
  

  .ا شكلي مش كويسأن  
  
)15(  

  .يجب علي أن أدفع نفسي طول الوقت علشان أعمل واجبات المدرسة      
   
  .يجب علي أن أدفع نفسي أكثر من مرة علشان أعمل واجبات المدرسة   
  

  .واجبات المدرسة مش مشكلة كبيرة بالنسبة لي  
  

  .اتذكر أنك تصف حالك في االسبوعين األخيرين
  
)16(  

  .لة بيكون صعب على أن أنامكل لي      
   
  .في ليالي كثيرة بيكون صعب علي أن أنام   
  

  .أنا بأنام كويس جدا  
  
)17(  

  .بأشعر أحيانا بأني مجهد أو تعبان      
   
  .بأشعر في أوقات كثيرة بأني مجهد أو تعبان   
  

  .بأشعر طول الوقت بالتعب واإلجهاد  
  
  
)18(  

  .عندي نفس لألكلفي غالبية األيام بيكونش       
   
  .في أيام كثيرة بيكونش عندي نفس لألكل   
  

  .أنا بأكل كويس جدا  
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)19(  
  

  .أنا مش قلقان من أي آالم أو أوجاع      
   
  .في مرات كثيرة بأبقى قلقان من بعض اآلالم واألوجاع   
  

  .طول الوقت بأبقى قلقان من اآلالم واألوجاع  
  
  
)20(  

  .وحدةأنا ال أشعر بال      
   
  .في أوقات كثيرة بأشعر بالوحدة   
  

  .طول الوقت بأشعر بالوحدة  
  
  
)21(  

  .أنا عمري ما شعرت بالمتعة في المدرسة      
   
  .أحيانا بأشعر بالمتعة في المدرسة   
  

  .في أوقات كثيرة بأشعر بالوحدة في المدرسة  
  
)22(  

  .أنا عندي أصحاب كثير      
   
  .حاب ولكن بأتمنى يكون عندي أصحاب أكثرأنا عندي بعض األص   
  

  .أنا ما عنديش وال صاحب  
)23(  

  .المدرسي كويس-شغلي-عملي      
   
  .عملي المدرسي مش كويس زي ما كان قبل    
  

  .عملي المدرسي مش كويس في مواد كنت دايما كويس فيها  
  
)24(  

  .أنا ال يمكن أن أكون كويس مثل بقية زمالئي      
   
  .أردت فاني أقدر أكون كويس مثل باقي زمالئيلو    
  

  .أنا كويس زي باقي زمالئي  
  



  
 

169 

)25(  
  .في الحقيقة ما فيش حد بيحبني      

   
  .أنا مش متأكد أن فيه حد بيحبني   
  

  .أنا متأكد من أن بعض األشخاص بيحبوني  
  
)26(  

  .أنا في العادة بأعمل اللي بيطلب مني      
   
  .ت أنا مش بأعمل اللي بيطلب منيفي أغلبية األوقا   
  

  .أنا عمري ما عملت اللي بيطلب مني  
  
)27(  

  .أنا بأنسجم مع الناس      
   
  .في أوقات كثيرة أنا بأتورط في مشاكل   
  

  .طول الوقت أنا بأتورط في مشاكل  
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  )4(ملحق رقم 
  اختبار العصاب لألطفال

  ال  نعم  البند

يعني تكون أحياناً مبسوط وأحياناً متـضايق بـدون سـبب    ( أنت متقلب المزاج     هل -1 
  ؟)واضح

    

  ؟)الزهق( هل من السهل جداً أن تشعر بالملل والضيق -2 
    

   هل تمتلئ رأسك باألفكار لدرجة أنك ال تستطيع النوم؟-3 
    

   هل هناك أشياء كثيرة تضايقك؟-4 
    

  بدون سبب معقول؟ هل تشعر أحياناً أنك إنسان تعيس -5 
    

  ؟)مقرفة( هل تشعر غالباً أن الحياة مملة جداً -6 
    

       هل كثيراً ما تشعر بالتعب دون سبب حقيقي؟-7 

       هل تصيبك حاالت دوخة؟-8 

   هل تشعر في كثير ن األحيان أنك تضايق وزهقان؟-9 
    

ى كرسي لفتـرة     هل تصبح أحياناً أنك قلقاً جداً لدرجة أنك ال تستطيع أن تظل عل             -10 
  طويلة؟

    

   هل تحلم أحالماً مزعجة كثيرة؟-11 
    

   هل باب وماما يدققون معك بشكل غير معقول؟-12 
    

       هل تحب التجول في الشوارع بمفردك وبدون أن تخبر أحداً؟-13 

 هل تتضايق لمدة طويلة إذا أحسست أنك فعلت شـيئاً جعـل األطفـال اآلخـرين      -14 
  ؟يسخروا أو يهزءوا منك

    

       هل تشعر أحياناً أن الحياة ال قيمة لها وال تستحق أن يعيشها اإلنسان؟-15 

       هل يسرح تفكيرك غالباً عندما تقوم بعمل ما؟-16 

       هل تواجه دائماً مشاكل في البيت؟-17 

       هل تشعر بالوحدة؟-18 

       هل تشعر أحياناً بالفرح وفي أوقات أخرى بالحزن دون سبب واضح؟-19 
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 كتاب موجه لألخصائيين في المؤسسات )5(ملحق رقم 

P  
  

  بدار األيتام  / األخصائي النفسي  ـ االجتماعي / المكرم 
                                                  السالم عليكم ورحمه اهللا وبركاته،  

  
الـصحة  / أفيدكم أنني أحد الطلبة الدارسين بالجامعة اإلسالمية قسم علم النفس           

  النفسية وحيث أنني بصدد إعداد رسالة ماجستير بعنوان
  
المشكالت السلوكية لدي األطفال المحرومين من بيئتهم األسرية المقيمين في دور "

  "األيتام والرعاية الكاملة
  

  :  أرجوا أن تمنحني من وقتك لإلجابة علي السؤال المفتوح التالي 
ها شائعة بين األطفال المعنيين فـي دور        ما هي المشكالت السلوكية التي تري أن      

  األيتام التي تعمل بها ؟ 
  
  

  مع خالص الشكر وفائق التقدير لشخصكم الكريم
  والسالم عليكم ورحمه اهللا وبركاته

  
  

  
                                                                           الباحث 
 ياسر يوسف إسماعيل 
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   كتاب موجه لمدراء المؤسسات )6(ملحق رقم 

  

P  
  المحترم   ....... SOSمدير قرية األطفال / السيد األستاذ 

  
أفيد سيادتكم أنني أقوم بدراسة علمية ضمن متطلبات الحـصول علـي درجـة              

  الماجستير وموضوعها 
  

المشكالت السلوكية لدي األطفال المحرومين من بيئتهم األسرية مع تصور " 
  " معها لكيفية التعامل

                   
وذلك في مؤسسات اإليواء في قطاع غزة  وهي عبارة عـن دراسـة مـسحية                

 16-10وصفية لألطفال المقيمين في دور األيتام من البنين والبنات في العمر مابين             
  . سنة وبين يدي سعادتكم أسئلة تحتاج لإلجابة عليها  

  
  معي ، وجزآكم ا  عين خري اجلزاءإنين أقدم شكري لسعادتكم علي حسن تعاونكم 

  والسالم عليكم ورمحه ا وبركاته
  
  
  

                                                                                           الباحث 
  ياسر يوسف إسماعيل 
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 ن وزارة الـشؤو   كتابة عميد الدراسات العليا بالجامعة اإلسالمية إلـى وكيـل         

  االجتماعية
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 االجتماعية إلى مدراء مؤسسات األيتام في قطـاع         نكتابة وكيل وزارة الشؤو   

  غزة 
  
  

 
 


