
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Compatibility Problems among The Orphans of Special Conditions within Their Foster 

Families (A study Applied to Foster Families in Medina) 
 

 لباحث/ عجمي عنيزان المطيريإعداد ا

 واإلصالح األسري، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية التوجيهماجستير في 
 

 :ملخص الدراسة

كافلةة التةابعين هدفت الدراسة إلى قياس التوافق النفسي واالجتماعي لدى األيتام ذوي الظروف الخاصة من وجهة نظر األسر ال

باإلضةةافة إلةةى التعةةرف علةةى االاةةتالف فةةي التوافةةق النفسةةي واالجتمةةاعي ل يتةةام ذوي ، إلدارة األسةةر الكافلةةة بالمدينةةة المنةةورة

تم ااتيارهم بالطريقة العشوائية مةن  ،( أسرة99تكونت عينة الدراسة من ) ،الظروف الخاصة من وجهة نظر األسر الكافلة لهم

استخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي ومةن األدوا  التةي اعتمةد الباحةث ، (٪5.61صلي وبلتت نسبتهم )مجتمع الدراسة األ

إعةداد  الباحةث تكونةت االسةتبانة مةن مجموعةة  واالجتمةاعياستبانة مشكال  التوافق النفسةي ، عليها في تحقيق أهداف الدراسة

افةق النفسةي واالجتمةاعي ل يتةام ذوي الظةروف الخاصةة مةن ( عبارة تشةم  محةورين مشةكال  التو03من العبارا  وعددها )

توصةلت الدراسةةة إلةةى عةدد مةةن النتةائج مةةن أهمهةات ارتفةةاد المتوسةطا  لعةةدد مةةن ، وجهةة نظةةر األسةر الكافلةةة بالمدينةة المنةةورة

يةة واالنتمةال، الثقةة )التوافق النفسي( والتي تمثلت على الترتيب كالتةاليت عةعور الطفة  بالةدفل والحما العبارا  للمحور األول

كالتاليت تميةز ، بالنفس كبيرة وعالية بأفراد األسرة. بينما جال المحور الثاني )التوافق االجتماعي( عباراته المتمثلة في االرتفاد

)مشةكال  التوافةق النفسةي  الطف  باكتسابه لمهارا  مع أقرانه. ال يوجد فروق دالة احصائية بين فقرا  عبارا  المحور األول

والدرجة الكلية( بين الذكور واإلناث من األسر الكافلة في استجاباتهم لهذه العبارة. وجود فروق ذا  داللة احصائية بين األسةر 

 من حيث مستوى الدا  األسري.

 

 .التوافق النفسي واالجتماعي، مشكال  توافق األيتام، ذوي الظروف الخاصة، األسر الحاضنة الكلمات المفتاحية:

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

 

Compatibility Problems among The Orphans of Special Conditions within Their Foster 

Families (A study Applied to Foster Families in Medina) 

 

Abstract 

The study aimed at psychological compatibility, the point of view of the family, the joint family 

was in the joint family, in addition to identifying the joint family in the family and Medina, in 

addition to identifying the joint family in the atmosphere, and, finally, the special circumstances 

from the families' point of view, the study sample is (99) The researcher used the descriptive 

approach and the type that the researcher adopted in achieving the objectives of the study, the 

psychological and social compatibility questionnaire prepared by the researcher. The 

questionnaire consisted of their own set of statements (30). The atmosphere of their oceans, and 

for a common benefit between their atmosphere, and the point of view of families, the study 

reached a number of results, the most important of which are: High averages of phrases for the 

first axis (psychological compatibility), presented in order as follows: The child's feeling of 

warmth, protection and belongingness The self-confidence is great and high with family 

members. While the second axis (social compatibility) came its expressions of height, as 

follows: The child was distinguished by acquiring skills with his peers. This phrase was present 

in one of the families, one of the families in revenue. There are statistically significant 

differences between families in terms of the level of family income. 

Keywords: Compatibility problems of orphans, People with special circumstances, Foster 

families, Psychological and social compatibility. 

 :مقدمة. 1

ية تعتبر حالة التوافق األسري ل طفال باألسر العادية في حاجة إلةى ييةادة مةن البنةال وإعةباد الحاجةا  البيولوجيةة والفسةيولوج

فهةالالل  هةم األطفةال  ،التي يحتاجها الطف  حتى ال تتعرض األسرة إلى مشاك  قد تنهكهم في كثير من الضجر والضيق والتعب

ما بالنا في الطف  اليتيم حينما يتعايش مع أسرة ثانية لم تكن األسرة هي الوالدة له بة  ، العاديين الذين يعيشون مع األسرة األولى

لى توفير احتياجاته وتقوم بمهام األسرة البديلة أو الكافلة فتكون الصدمة ل سرة والطف  في حةال تةذمر هي مجرد راعية تقوم ع

 في بيت واحد. اجتماعياأحدهم وعدم توافقهم نفسياً أو 

لذلك تعتبر مرحلةة الطفولةة مةن أهةم مراحة  نمةو اإلنسةان حيةث تكمةن أهميتهةا فةي كونهةا ليسةت مرحلةة إعةداد للحيةاة المسةتقلة 

 ،فحسب وإنما أيضاً مرحلة النمو الفرد من جميع جوانبه



 
 
 
 

 
 

 

ففي ضول ما يتلقاه فيها من رعاية وتنشئة اجتماعية وما يكتسبه من ابرا  تحدد معالم عخصيته في المستقب ، ويكسب الطفة   

ذه العةادا  في األسرة مجموعةة مةن عةادا  التكيةت التةي تمكنةه مةن أن يتوافةق مةع معظةم الظةروف التةي يتعةرض لهةا وتعةد هة

والسلوكيا  المقبولة من المجتمع هو الذي يجعلنا نالكد القول أن الطف  فةي السةنوا  األولةى مةن حياتةه يمةر بعمليةة تربويةة لهةا 

 (.53، ص7352)عامر، أارى من األثر ما يفوق أي عملية تربوية 

سةي الةذي يتركةه فقةدان أحةد الوالةدين أو والحكمة مةن مخالطةة األيتةام ذوي الظةروف الخاصةة والتعةايش معهةم، سةد الفةرا  النف

كالهما حتى ينشأ اليتيم مع أناس يتعايش معهم بشك  طبيعي ومتواين وال يصةب  فةي عزلةة عةن المجتمةع فيفقةد والله وانتمةاله 

فليس المقصود عموله بالعطت والشفقة وإنما اإلصالح لةه وتهيئتةه ليصةب  عضةوا فةاعال فةي المجتمةع وإن فهةم حاجةا  الطفة  

 (.571، ص7339)السدحان،  يتيم ومن في حكمه وطرق إعباعها يقلص من تعرضه للمشاك ال

وتالكد العديد من الدراسا  على أن التوافق أمر نسبي يختلت بااتالف المكان والزمان فقد يكون الفةرد متوافقةاً فةي مجتمةع وال 

النفسةية إذا كانةت أهةداف الفةرد تتفةق مةع معةايير  يكون متوافقاً في مجتمع آار وتضيت الدراسا  أن التوافق يدل على الصةحة

وقيم المجتمع وإعباعها بسلوك مقبول ويدل على ضعت الصةحة النفسةية إذا لةم يبةارك المجتمةع أهدافةه أو كانةت سةلوكياته تثيةر 

حاجاتهةا سخط الناس ويعني توافق الفرد مع نفسه رضاه عنها وعةن ماضةيها وحاضةرها ومسةتقبلها وتقبلةه لقةدراتها وصةفاتها و

وطموحاتهةةا وسةةعيه إلةةى تنميتهةةا أمةةا توافةةق الفةةرد مةةع المجتمةةع فيقصةةد بةةه رضةةاه عةةن النةةاس الةةذين يعةةيش معهةةم وعةةن عاداتةةه 

وتقاليدهم وعةعوره بالتقبة  والحةب والتعةاون معهةم ورفبتةه فةي االلتةزام بقواعةد السةلوك السةائدة فةي مجتمعةه ومةن المعلةوم أن 

طفال وعلى حيةاتهم الحاضةرة والمسةتقبلة كمةا أن الرعايةة المالسسةاتية تختلةت عةن الرعايةة أسلوب الرعاية أيضاً يالثر على األ

 (.51ت ص7330األسرية الطبيعية) الحكيمي وآارون، 

كما تعد األسرة من أهةم المالسسةا  اإلجتماعيةة التةي لهةا تةأثير قةوي وواضة  علةى الطفة  فةي تشةكي  عخصةيته وتكوينهةا عةن 

عية التي تعم  على تحوي  الطف  من مجرد كائن بيولوجي إلى فةرد يمتلةك عةادا  وتقاليةد وتةراث طريق عملية التنشئة االجتما

 وسلوك الجماعة التي ينتمي إليها.

" أن العام  الحاسةم فةي وجةود اإلنسةان Ren Komingوفي هذا الصدد يوض  عالم النفس اإلجتماعي اآللماني " رينية كوبنج 

ي وليس الميالد األول البايولوجي، ويقصد بالميالد الثاني هو امتلةك الفةرد عخصةية اجتماعيةة واستمراره هو الميالد وليس الثان

 ثقافية تنتمي إلى مجتمع وتدين بثقافةة ذلةك المجتمةع وبطبيعةة الحةال فةبن صةاحبة الفصة  فةي تحقيةق المةيالد الثةاني هةي األسةرة

 (.97،  ص7352)عامر وآارون، 

لذي تالديه األسرة في حياة الطفة  ونسةتطيع أن نلمةس كيةت أن الكثيةر مةن مظةاهر التوافةق أو ومن هنا يتبين لنا الدور الخطير ا

عدم التوافق التي تظهر في سلوك األفراد وتحقيق نجاحهم أو فشلهم في الحياة يمكن إرجاعها إلى نود العالقةا  اإلنسةانية التةي 

)عةةامر وآاةةرون،  ب المعاملةةة التةةي واجههةةا فةةي الحيةةاةسةةاد  بةةين أفةةراد الطفةة  فةةي مختلةةت مراحةة  حياتةةه األولةةى وإلةةى أسةةالي

 (.90، ص7352

لذلك يسعى الباحث في هذه الدراسة الى التعرف على أهم مشاك  التوافق سوال كانةت نفسةية أو إجتماعيةة التةي تواجةه األطفةال 

كونوا من األطفال الذين ينطبةق علةيهم المكفولين من أسر تعولهم ويكونوا تابعين إلدارة األسر الكافلة بالمدينة المنورة على أن ي

 الشروط المنظمة لإلدارة. 



 
 
 
 

 
 

 

 مشكلة الدراسة. 1.1 

تبري المشكلة الواقعية التي تواجه هذه الفئة وتشك  اطورة تهدد الكيان النفسي لها هي المشكال  التي تتعلق بالهوية واالندماج 

ن يتعام  مع هةذه الفئةة يتعةاملون معهةم بحةذر فةال يبصةرونهم االجتماعي والوعي بالذا  واالستبصار بحقيقتها ذلك أن معظم م

بحقيقتهم وال يواجهونهم بها وإنما يتحاعون ذلك ويخفقون فيه لما يشك  لهم هةذا األمةر مةن حةرج فةي جةانبين الطفة  مةن النظةر 

هةا ومعرفةة أكثةر المشةكال  إليه بأنه مجهول الوالدين وهو ما اتض  أثنةال التعامة  مةع هةذه الفئةة لمحاولةة فهةم طبيعتهةا وحاجات

انتشار فيها حيث ظهر  بعض التصورا  حول الجوانب المهمة التي هي بحاجة إلةى تطةوير وتتييةر لضةمان تحسةين مسةتوى 

الوعي لهم وإن وعي الطف  بذاته عملية تعينه على تحقيق التوافق االجتماعي وهذه التفةاعال  تحتةاج منةه أن يكةون متمكنةا مةن 

بأنها مجموعة أعمال وأنشطة يقةوم بهةا الفةرد  (Bastian and veneta,2005,p73)فها باسيشن وفينيتا مهارا  أساسية يعر

في الحياة اليومية وتتضمن تفاعله مةع أعةيال ومعةدا  وأعةخاص ومالسسةا  وتتطلةب هةذه التفةاعال  تمكةن الفةرد مةن التعامة  

 (.17ص ،م7331، معها بدقة ومهارة)عبدالعاطي

كةةز الرئيسةةةي التةةي تسةةةهم فةةي تكةةةوين عخصةةية أبنائهةةا ولهةةةا الةةدور األكبةةةر فةةي التةةةأثير فةةي مجةةةاال  حيةةث تعةةد األسةةةرة المر

التوافةةةةق النفسةةةةي المختلفةةةةة للفةةةةرد أو سةةةةول التوافةةةةق حيةةةةث يكةةةةون األبنةةةةال عةةةةديدي التةةةةأثر بالتجةةةةارب الماللمةةةةة والخبةةةةرا  

ألبنةةةال حيةةةث تخلةةةق جةةةواً يسةةةاعد علةةةى الصةةةادمة كفقةةةد الوالةةةدين وتماسةةةك األسةةةرة فوجةةةود الوالةةةدين لةةةه دور كبيةةةر فةةةي حيةةةاة ا

 (.93ت ص7352، )عامر النمو النفسي السليم ل بنال وتماسك وتكام  عخصياتهم

يعةةاني فيهةةا األيتةةام مةةن المشةةكال  السةةلوكية أو اإلجتماعيةةة والنفسةةية بسةةبب إفتقةةادهم لوجةةود أحةةد األبةةوين أو كليهمةةا ممةةا يةةالدي 

علةى اكتسةاب األبنةال للقةيم االجتماعيةة كالتعةاون مةع اآلاةرين والحةوار ويكونةوا الضطراب توافقهم مع المجتمةع ويةالثراً سةلباً 

 (.Paul,&Bruce,1999,p.26كذلك أق  سعادة وتوافقاً واستمتاعاً بحياتهم مقارنة بالذين يعيشون مع أسرهم)

ده فةةةي ( إلةةةى أهميةةةة وجةةةود الطفةةة  فةةةي بيةةةت أسةةةري فهةةةو أفضةةة  بكثيةةةر مةةةن وجةةةو.733)سةةةنال اضةةةير،  وكمةةا تشةةةير أيضةةةا

أي مالسسةةةة حيةةةث يتصةةةت نمةةةط الرعايةةةة فيهةةةا بالرتابةةةة واالفتقةةةاد إلةةةى العالقةةةا  الةةةت يوفرهةةةا جةةةو األسةةةرة فالمالسسةةةا  ال 

 يمكنها تزويد الطف  باإلعباد العاطفي وتنمية الحس المناسب وتعلم أنواد السلوك االجتماعي أو اإلنفعالي.

هميةةةة دراسةةةة مشةةةاك  التوافةةةق التةةةي يتعةةةرض لهةةةا الكثيةةةر مةةةن ورفةةةم ذلةةةك إلةةةى أن الكثيةةةر مةةةن الدراسةةةا  السةةةابقة نةةةاد  بأ

( 7375، دراسةةةة )العتيبةةةياأليتةةةام مةةةع األسةةةر الكافلةةةة ااصةةةة بعةةةد مةةةرور وقةةةت مةةةن كفةةةالتهم فةةةي البيةةةت الثةةةاني لليتةةةيم مثةةة  

(. ومةةةةةةن العةةةةةةرض لمقدمةةةةةةة الدراسةةةةةةة 7335(، ودراسةةةةةةة)محمد،7350(،  ودراسةةةةةةة)حمدي، .735،ودراسةةةةةةة )جةةةةةةودة، 

عوا اإلهتمةةةام بمشةةةاك  األيتةةةام سةةةوال كةةةانوا فةةةي أسةةةر كافلةةةة أو مالسسةةةا  ومةةةا دعةةةت إليةةةه توصةةةيا  وأديبةةةا  نظريةةةة تةةةد

(، 7350(،  ودراسةةةةة)حمدي، .735( ،ودراسةةةةة )جةةةةودة، 7375بعضةةةةا مةةةةن الدراسةةةةا  السةةةةابقة مثةةةة  دراسةةةةة) العتيبةةةةي، 

ال عةةةك فيةةةه أن األطفةةةال ( ينطلةةةق الباحةةةث فةةةي دراسةةةته لتكةةةون أول دراسةةةة بالمدينةةةة المنةةةورة، وممةةةا 7335ودراسةةةة)محمد،

األيتةةةام فةةةي حاجةةةةة ماسةةةة إلةةةةى المسةةةاعدة والمسةةةاندة مةةةةن المجتمةةةع المحةةةةيط سةةةوال كانةةةت المسةةةةاعدة فرديةةةة أو مالسسةةةةاتية 

لتةةةوفير جةةةو نفسةةةي واجتمةةةاعي مناسةةةب لهةةةالالل األيتةةةام وتنتشةةةر دور الرعايةةةة المختلفةةةة ل يتةةةام فةةةي معظةةةم أنحةةةال المملكةةةة 

نت األسةةةةرة الصةةةةديقة واألسةةةةرة الكافلةةةةة أو الرعايةةةةة اإليوائيةةةةة وتضةةةةم مالسسةةةةا  العربيةةةةة السةةةةعودية وتتنةةةةود برمجهةةةةا بةةةةي

 ااصة بالبنين وأارى بالبنا ،



 
 
 
 

 
 

 

لةةذلك تنةةاول الباحةةث مشةةكلة الدراسةةة حةةول المشةةكال  التوافقيةةة التةةي تواجةةه األيتةةام مةةع األسةةر الحاضةةنة وااصةةة األسةةر  

باحةةةث صةةةيافة مشةةةكلة الدراسةةةة فةةةي السةةةالال التةةةاليت مةةةا هةةةي التابعةةةة إلدارة األسةةةر الكافلةةةة بالمدينةةةة المنةةةورة، ويسةةةتطيع ال

 مشكال  التوافق ل يتام ذوي الحاجا  الخاصة مع األسر الحاضنة ببدارة األسر الكافلة بالمدينة المنورة؟
 

 أهداف الدراسة. 1.1

الكافلةةة  نظةر األسةرالتعةرف علةى قيةاس التوافةق النفسةي واالجتمةاعي لةدى األيتةةام ذوي الظةروف الخاصةة مةن وجهةة  -5

 بالمدينة المنورة.

 الكافلة.التعرف على االاتالف في التوافق النفسي واالجتماعي ل يتام ذوي الظروف الخاصة من وجهة نظر األسر  -7

الكشت عن درجة االاتالف في التوافق النفسي واالجتماعي لدى األيتام ذوي الظروف الخاصة من وجهة نظر األسر  -0

 تصادي.الكافلة من حيث المستوى االق
 

 تساؤالت الدراسة:. 1.1

الكافلةة بالمدينةة  نظر األسرما هو مستوى التوافق النفسي واالجتماعي لدى األيتام ذوي الظروف الخاصة من وجهة  -5

 المنورة؟

 الكافلة؟ه  يختلت مستوى التوافق النفسي واالجتماعي ل يتام ذوي الظروف الخاصة من وجهة نظر األسر  -7

لة إحصائية في مستوى التوافق النفسي واالجتماعي لدى األيتام ذوي الظروف الخاصةة مةن ه  توجد فروق ذا  دال -0

 وجهة نظر األسر الكافلة من حيث مستوى دا  األسرة؟
 

 أهمية الدراسة. 1.1

 كالتاليت، العملي( -العلمي)الجانبين يمكن صيافة أهمية الدراسة من 

 أوالً: األهمية العلمية:

مجتمعاتنا اإلسالمية على وجه الخصوص فهي من الفئا  المحرومة والتي يمكن أن تتأثر  االهتمام بفئة مهمة في -5

 وتالثر سلباً على المجتمعا  التي تعيش فيها ومساندة المجتمع لهذه الفئة التي يجنبها الكثير من السلبيا .

مشةةكال  النفسةةية االسةةتفادة مةةن الدراسةةا  السةةابقة مةةن تعةةرض األطفةةال ذوي الظةةروف الخاصةةة بالعديةةد مةةن ال -7

 واالجتماعية باإلضافة إلى نقص في إعباد العديد من االحتياجا .

قلة الدراسا  والبحوث التي تناولت األطفال ذوي الظروف الخاصة واحتياجاتهم ومشكالتهم من منظةور الخدمةة  -0

 االجتماعية ااصة في المملكة العربية السعودية.

 ثانياً: األهمية العملية:

 المشكال  التوافقية النفسية واالجتماعية في تحقيق السعادة والسوال لهالالل األطفال األيتام.افض الكثير من  -5

 وضع رؤية واضحة حول طريقة تفادي المشكال  النفسية واالجتماعية ل طفال ذوي الظروف الخاصة. -7

الكافلةة وضع رؤيةة واضةحة حةول طةرق التعامة  الجيةد مةع األطفةال ذوي الظةروف الخاصةة ااصةة بةاإلدارا   -0

 لهالالل األطفال.



 
 
 
 

 
 

 

 مفاهيم الدراسة. 1.1

 التوافق -

 .توافقوا بالنب ت أي أوفق بعضهم بها لبعض التوافق .الجذرت وفق. الوينت التَّفَاُع  .ت الكلمةت التوافقتعرف لغوياً 

اجاتةةةةه يعةةةةرف علةةةةى أنةةةةه تفاعةةةة  الفةةةةرد مةةةةع بيئتةةةةه المحيطةةةةة بةةةةه وفقةةةةاً لقدراتةةةةه وامكانياتةةةةه إلعةةةةباد ح ويعرررررف ااررررط حاً:

 (.12، ص7351، عبد الحليم) ورفباته وفقاً للظروف الخارجية التي تمليها عليه تلك البيئة

ت بأنةةةةه الشةةةةعور بالسةةةةعادة مةةةةع األاةةةةرين وااللتةةةةزام بأاالقيةةةةا  المجتمةةةةع ومسةةةةايرة المعةةةةايير االجتماعيةةةةة يعرررررف اعتماعيرررراً 

 (. 553، ص7355)حسين وآارون،  والضبط االجتماعي وتقب  األارين في المجتمع

هةةةي المشةةةكال  التةةةي يتعةةةرض إليهةةةا األطفةةةال األيتةةةام فةةةي مراحةةة  احتضةةةانهم مةةةن قبةةة  األسةةةرة  يعرفهرررا الباحرررث إعرا يررراً:

الحاضةةةةةنة التابعةةةةةة إلدارة األسةةةةةرة الحاضةةةةةنة بالمدينةةةةةة المنةةةةةورة ومنهةةةةةا، المشةةةةةكال  النفسةةةةةية، والمشةةةةةكال  االجتماعيةةةةةة، 

ة التأهيةة  المهنةةي فةةي مجةةال عمةة  وظيفةةي هةة  يمكنةةه التعامةة  والمشةةكال  المهنيةةة ااصةةة بعةةد وصةةول الطفةة  إلةةى مرحلةة

مةةةع الحيةةةاة وممارسةةةة عملةةةه بشةةةك  طبيعةةةي إذا عةةةرف أنةةةه لقةةةيط مجهةةةول الوالةةةدين وتةةةم تربيتةةةه بأسةةةرة بديلةةةة ال تنسةةةب إليةةةه 

 نسباً.

 اليتيم. -

م واألب معةاً ممةا أدى ذلةك إلةى عةدم إلى الصبي الذي فقد أباه قب  البلو  الطفة  الةذي يفقةد والديةة األ يشير مفهوم اليتيم لغوياً:

، عةامر)المالسسةا  األمر الذي يفقد الطف  عك الحياة األسرية الطبيعية ممةا أدى ذلةك إلةى إيداعةه ببحةدى  لهتوجود بدائ  ثابتة 

 (.57ت ص7352

لةةةذي يفقةةةد الطفةةة  الةةةذي والديةةةه األم واألب معةةةاً ممةةةا أدى ذلةةةك إلةةةى عةةةدم وجةةةود بةةةدائ  ثابتةةةة، األمةةةر ا ويعرفرررص اارررط حاً:

 (.50ت ص7352)عامر،  الطف  عك  الحياة األسرية الطبيعية مما أدى إلى إيداعه ببحدى المالسسا 

بأنةةه الطفةة  الةةذي فقةةد الوالةةدين أو أحةةدهما ولةةم يقومةةوا بتربيتةةه فةةي سةةن مةةا قبةة  البلةةو  وقامةةت  ويعرفررص الباحررث إعرا يرراً:

 ته وتوفير احتياجاته األساسية.أحد األسر الكافلة التابعة إلدارة األسر الكافلة برعاي

 ذوي الظروف الخااة: -

تعةةةةدد  المسةةةةميا  المسةةةةتخدمة للتعبيةةةةر عةةةةن مجهةةةةولي الهويةةةةة فمةةةةنهم مةةةةن أطلةةةةق علةةةةيهم مجهةةةةولي النسةةةةب أو مجهةةةةولي 

الهويةةةة أو مجهةةةولي األبةةةوين أو األيتةةةام ذو الظةةةروف الخاصةةةة، ومهمةةةا تعةةةدد  المصةةةطلحا  التةةةي تخةةةتص بهةةةذه الفئةةةة فةةةبن 

اللقطةةةال" واللقةةةيط مصةةةطل  إسةةةالمي ااتصةةةت بةةةه المصةةةادر االسةةةالمية دون فيرهةةةا، فةةةال يوجةةةد مصةةةطل  المقصةةةود بهةةةم "

واحةةةد فةةةي المصةةةادر األجنبيةةةة ذا مةةةدلول مشةةةابه لمةةةدلول اللقةةةيط وإنمةةةا هةةةي عةةةدة مصةةةطلحا  تفيةةةد مجتمعةةةة المةةةدلول المةةةراد 

 (.15، ص7331)العساف،  باللقيط

مين النسةةةب لةةة ب أو األم أو كليهمةةةا ويعامةةة  معاملةةةة اللقةةةيط وتقةةةوم أحةةةد ت هةةةم األطفةةةال فيةةةر معلةةةويعرفرررص الباحرررث إعرا يررراً 

 المالسسا  أو األسر الكافلة بتربيته لسن البلو .

 

 



 
 
 
 

 
 

 

 األسر الحاضنة. -

هةةةي التةةةي تقةةةوم باحتضةةةان المجهةةةول أو المحةةةروم مةةةن األبةةةوين بةةةدالً مةةةن العةةةيش دااةةة  مالسسةةةة إيوائيةةةة رفبةةةة فةةةي الثةةةواب 

يعيةةةة التةةةي حةةةرم منهةةةا ليكتسةةةب منهةةةا مةةةا ينقصةةةه مةةةن االحتياجةةةا  الفرديةةةة والضةةةرورية مةةةن ت لتعويضةةةه عةةةن أسةةةرته الطب

فةةةي تكوينةةةه االجتمةةةاعي والنفسةةةي ويسةةةتقي منهةةةا المبةةةادر والقةةةيم الدينيةةةة واألسةةةرية والمفةةةاهيم االجتماعيةةةة العامةةةة التةةةي ال 

وأن ، نةةةد احتضةةةان الطفةةة علةةةى أن تكةةةون األسةةةرة مكونةةةة مةةةن أبةةةوين ع، يمكةةةن أن يحصةةة  عليهةةةا فةةةي المالسسةةةة اإليوائيةةةة

 (.9ص، .733، )نصار يتوفر لديهم المكان المناسب لتنشئة الطف  فير الشرعي تنشئة صحية سليمة

رعايةةةة يتةةةيم  مسةةةئولة عةةةنبأنهةةةا األسةةةرة التابعةةةة إلدارة األسةةةر الكافلةةةة بالمدينةةةة المنةةةورة وتكةةةون  يعرفهرررا الطالرررئ إعرا يررراً:

 يم.ويطبق عليها لوائ  اإلدارة في تربية اليت

 اإلطار النظري والدراسات السابقة. .1

 تمهيد

يتنةةةاول الباحةةةث فةةةي أدبيةةةا  البحةةةث محةةةورين رئيسةةةين، المحةةةور األول وفيةةةه يكةةةون اإلطةةةار النظةةةري للبحةةةث ويشةةةتم  علةةةى 

متتيةةةةرين المةةةةرتبطين بموضةةةةود الدراسةةةةة وهةةةةمت مشةةةةكال  التوافةةةةق ل يتةةةةام والمتتيةةةةر الثةةةةاني األسةةةةر الحاضةةةةنة، وينتهةةةةي 

 ر الثاني ويشم  الدراسا  المرتبطة بالموضود ثم تعقيب عام على الدراسا  السابقة.الفص  بالمحو

 اإلطار النظري: .1.1

 مشك ت التوافق:

 المعنى اللغوي للتوافق:

( وفق الوفاقت الموافقة والتوافق واالتفاق والتظاهر وفق الشئ ما اللمة وقد وفقةه موافقةة 717، ص7337عرفه )ابن منظور، 

 تفق معه وتوافق وتقول هذا وفق هذا ووفاقه وفيقه وفوقه وسيئه وعدله ووافقت فالنا على أمر كذا أي اتفقنا عليه معاً.ووفاقا وا

 المعنى االاط حي للتوافق:

( التوافةةق بأنةةه ثمةةرة التكيةةت وهةةو لةةيس فقةةط أن يتتلةةب الفةةرد علةةى العقبةةا  أو العوائةةق .05، ص7337، عبةةد المجيةةدعةةرف )

ه سوال بالعجز أو بالزيادة في هذه القدرة فبنه يواجه عقبا  أارى من نود يرجع أساساً إلى تتيةرا  ظةروف الراجعة إلى قدرت

 الحياة ومواقت الفرد ويتعين عليه تخطى هذه العوائق أيضاً.

 مستويات التوافق:

 ( أن هناك ثالثة مستويا  للتوافق هيت59، ص7332ذكر  )ايناس أحمد، 

 المستويا  البيولوجية. .5

 لمستوى االجتماعي.ا .7

 المستوى السيكولوجي. .0

 أوالًت التوافق على المستوى البيولوجي.



 
 
 
 

 
 

 

يشترك ك  من لورانس وعوبين في أن الكائنا  الحية تمي  إلى أن تتير من أوجه نشاطها في استجابتها للظروف المتتيةرة فةي 

ى أنه ينبتي علةى الكةائن الحةي أن يجةد طرقةا جديةدة بيئتها ذلك أن تتير الظروف ينبتي أن يقابله تتيير وتعدي  في السلوك بمعن

 إلعباد رفباته وإال كان المو  حليفه أي أن التوافق هنا إنما هو عملية تتسم بالمرونة والتوافق المستمر مع الظروف المتتيرة.

 ثانياًت التوافق على المستوى االجتماعي.

تي يعدل فيها الفرد سلوكه في سبي  االستجابة للموقت المركب الةذي يرى عافر إن الحياة إنما هي سلسلة من عمليا  التوافق ال

ينتج عنه حاجاته وقدرته على إعباد هذه الحاجا  ولكي يكون اإلنسان سويا ينبتي أن يكون توافقه مرنا وينبتي أن تكةون لديةه 

 القدرة على استجابا  منوعة تاللم المواقت وتنج  في تحقيق دوافعه.

 لى المستوى السيكولوجي.التوافق ع ثالثاًت

( إن الكائنةا  الحيةة تمية  إلةى أن تحةتفل بحالةة مةن االتةزان الةداالي إال أن الصةراد صةفة 13، ص7355تذكر )ايناس أحمد، 

ماليمة لك  سلوك وترى أن التوافق السوي بأنه اعتدال في اإلعباد إعباد عام للشخص عامة ال إعباد لدافع واحةد عةديد علةى 

ى والشخص المتوافق توافقاً ضعيفا هو الشخص فير الواقعي وفير المشبع ب  والشخص المحيط الذي يمية  حساب دوافع أار

إلى التضحية باهتماما  اآلاةرين كمةا يمية  إلةى التضةحية باهتماماتةه أمةا الشةخص حسةن التوافةق فهةو الةذي يسةتطيع أن يقابة  

 (.51، ص7355تعوق قدرته على اإلنتاج.)محمد، العقبا  والصراعا  بطريقة بنالة تحقق له إعباد حاجاته وال

 معوقات التوافق:

الشخص لديه احتياجا  ضرورية وإذا لم يشبعها يالدي به إلى عدم الوصول إلى األهداف المطلوبة وبالتالي تعتبر من معوقةا  

 التوافق لديه.

يام بفاعلية التي ينتظرها اآلارون منةه ( أن المعوقا  لدى الشخص تتمث  في عدم قدرته على الق01، 5951ويرى )الدسوقي، 

 وتشم  معوقا  جسمية وعقلية واجتماعية وهيت

في األعضال وضعت البنية وعك  وحجم الجسم عدم التةواين فةي التةدد نقةص االسةتعداد الرياضةي  معوقات عسمية: .5

 ر.كصالبة المفاص ( عدم جاذبية الشك  أو المظه)الحركة نقص أجهزة الحس)كالسمع( نقص أجهزة 

انخفةاض الةذكال لدرجةة عةةدم مسةايرة فةي التعلةيم أو القةائم بعمةة  مهنةي أو العكةس بقةدرة مبالتةة فيهةةا  معوقرات عقليرة: .7

كبجبةةار اآلبةةال ل بنةةال الحصةةول علةةى معةةدل عةةال لمةةا لةةدى الفةةرد باسةةتعداد مةةن نقةةص طبيعةةي فةةي قةةدرة معينةةة كعةةدم 

 االستعداد للرياضيا .

م قدرتةةه علةةى كسةةب األصةةدقال عةةدم القةةدرة علةةى صةةيانة األنةةا فةةي مواجهةةة نقةةص الصةةداقة وعةةد معوقررات اعتماعيررة: .0

 السخرية أو التهكم مع الكبار واألعلى درجة.

 المشك ت لألطفال األيتام:

مشةةةكال  األطفةةةال المحةةةرومين مةةةن الرعايةةةة األسةةةرية يعةةةانون مةةةن مشةةةكال  عديةةةدة  (.55، ص7373)الخوالةةةدة،  يةةةذكر

النفسةةةةي، وهةةةةم ال يسةةةةتطيعون بمفةةةةردهم وفةةةةي فيةةةةاب أبةةةةويهم  واالسةةةةتقرارواألمةةةةن  مثةةةة  فقةةةةدان الحةةةةب والحنةةةةان والتقةةةةدير

إعةةةةةباد حاجةةةةةاتهم وال معرفةةةةةة مةةةةةا يةةةةةنفعهم إذ أنهةةةةةم يفقةةةةةدون القةةةةةدوة والموجةةةةةه لهةةةةةم، ويمكةةةةةن ذكةةةةةر المشةةةةةكال  ل طفةةةةةال 

 المحرومين من األسر أو الوالدين في التاليت



 
 
 
 

 
 

 

بالنسةةةبة لةةةه وتختلةةةت هةةةذه الحاجةةةا  وتتنةةةود  أن للطفةةة  حاجةةةا  صةةةحية وفذائيةةةة ضةةةرورية المشرررك ت الةرررحية: -5

حسةةةب نمةةةوه بشةةةك  طبيعةةةي وإن عةةةدم إعةةةباد هةةةذه الحاجةةةا  أو إعةةةباعها بشةةةك  اةةةاطئ أو نةةةاقص يةةةالدي إلةةةى العديةةةد 

مةةةةن المشةةةةكال  الصةةةةحية المختلفةةةةة بةةةةالتعرض لةةةةبعض األمةةةةراض المختلفةةةةة وهنةةةةاك مةةةةنهم مةةةةا يتةةةةأار نمةةةةوهم فةةةةي 

 متعلقة نقص في الرعاية والعناية بالتتذية. وراثية أوباب جوانب معينة من الجسم وقد يرجع ذلك إلى أس

ت إن للطريقةةةة التةةةي يتعامةةة  بهةةةا الطفةةة  فةةةي سةةةنواته األولةةةى دور فةةةي تكوينةةةه النفسةةةي فأسةةةلوب المشرررك ت النفسرررية -7

التربيةةةة الةةةذي يثيةةةر مشةةةاعر الخةةةوف وانعةةةدام األمةةةن فةةةي مواقةةةت التفاعةةة  يترتةةةب عليةةةه تعةةةرض الطفةةة  لمشةةةكال  

ن أبريهةةةا القلةةةق والخةةةوف واالنطةةةوال والخجةةة  وتةةةدني اعتبةةةار الةةةذا  واضةةةطراب الهويةةةة وفقةةةدان نفسةةةية عديةةةدة ومةةة

المعنةةى إضةةافة إلةةى أن األعةةيال بالنسةةبة لهةةم تبةةدو وكأنهةةا تسةةير دائمةةاً بشةةك  اةةاطئ يستسةةلمون بسةةهولة وفالبةةاً مةةا 

والتضةةةةب وعةةةةاجز ويتعةةةةاملون مةةةةع مواقةةةةت اإلحبةةةةاط  سةةةةيليشةةةةعرون بةةةةالخوف ويصةةةةفون أنفسةةةةهم بصةةةةفا  مثةةةة  

 بطريقة فير مناسبة.

ت يتعةةةرض كثيةةةر مةةةن األطفةةةال اةةةالل مراحةةة  نمةةةوهم لمشةةةكال  اجتماعيةةةة عديةةةدة ومختلفةةةة المشرررك ت االعتماعيرررة -0

ذا  عوامةةة  متباينةةةة وأثارهةةةا بالنسةةةبة للطفةةة  اطيةةةرة للتايةةةة حيةةةث أنهةةةا قةةةد تعوقةةةه عةةةن التوافةةةق والتكيةةةت مةةةع نفسةةةه 

 المشاركة وضعت العالقا  االجتماعية.بصفة عامة وأبريها العزلة االجتماعية وعدم 

وأهمهةةةةا الضةةةةعت العقلةةةةي إضةةةةافة إلةةةةى مشةةةةكال  عقليةةةةة أاةةةةرى تةةةةرتبط بالعمليةةةةا  العقليةةةةة المشررررك ت العقليررررة:  -1

 .المعروفة كالتخي  والتركيز والترابط والتفكير

 أساليئ التوافق:

صةةحة النفسةةية علةةى أنهةةا قةةدرة الفةةرد يعتبةةر التوفةةق هةةو األسةةاس فةةي الصةةحة النفسةةية بةة  إن بعةةض التعريفةةا  قةةد عرفةةت ال

علةةةى التوافةةةق والتكيةةةت إن الفةةةرد ككةةةائن اجتمةةةاعي عليةةةه أن يشةةةبع حاجاتةةةه ويحةةة  مشةةةكالته باألسةةةلوب الةةةذي يحفةةةت تةةةوتره 

فةةةي ضةةةول المعةةةايير التةةةي اكتسةةةبها مةةةن مجتمعةةةه وحينمةةةا ينسةةةحب الفةةةرد للمواقةةةت المختلفةةةة فبنةةةه يسةةةلك مةةةن اةةةالل مةةةا لديةةةه 

لمشةةةكلته وإذا مةةةا   ترجةةةع إلةةةى الجماعةةةة ومةةةن النةةةاس مةةةن يسةةةلك سةةةلوكاً إيجابيةةةاً إنشةةةائياً لحةةة مةةةن ابةةةرا  سةةةوال فرديةةةة أو

 (.095، ص7350)يكار،  فش  يحاول أن يجرب بدائ  أارى

 قسمينتالتوافق ينقسم الى  (. ان523، 5951أبو حطب، )ويذكر 

الهةةةدف والبحةةةث عةةةن طةةةرق ت والتةةةي منهةةةا بةةةذل الجهةةةد إليالةةةة العةةةائق والوصةةةول إلةةةى أسررراليئ مبا ررررا للتوافرررق -5

 متعددة للوصول إلى الهدف واستبدال الهدف بتيره واستخدام أسلوب ح  المشكلة.

ت وذلةةةك باسةةةتخدام الحيةةة  الدفاعيةةةة لتحقيةةةق التوافةةةق النفسةةةي واالجتمةةةاعي والتتلةةةب أسررراليئ  يرررر مبا ررررا للتوافرررق -7

لةةدوافع والحاجةةا  والتةةي تسةةتمر علةةى ابةةرة اإلحبةةاط والصةةراد النةةاجم عةةن عةةدم تحقيةةق األهةةداف أو عةةدم إعةةباد ا

االسةةةقاط، الةةةتقمص،  الكبةةت،لفتةةرة طويلةةةة بسةةبب عجةةةزه عةةةن التتلةةب عليهةةةا بةةالطرق المباعةةةرة ومةةةن هةةذه األسةةةاليب 

 التوحد، وفيرها من أساليب الحي  الدفاعية.

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

 نظريات التوافق:

قفاً واضحاً فةي دراسةاتهم العلميةة الدقيقةة النظرية التحليليةت أهتم كثير من علمال بدراسة الشخصية إلى إعطال التوافق مو

بحيث اعتبر التوافق والشخصية موضوعين متاليمين ومن العسير التحدث عن أحدهما دن اآلاةر فمةا مةن عخصةية سةليمة إال 

 (.91، ص7335الخالدي، )التوافقي وتتسم بالصحة النفسية السليمة والسلوك 

 فالباً مةا تكةون ال عةعورية أي أن األفةراد ال تعنةي األسةاليب الحقيقيةة ت اعتقد فرويد أن عملية التوافق الشخصي فرويد

لكثير من سلوكياتهم ويرى فرويد أن العصاب والذهان ما هي إال عبارة على عك  من أعكال سول التوافق ويقةرر أن 

 ألنا.السما  األساسية للشخصية المتوافقة والمتمتعة بالصحة النفسية تتمث  في ثالثة مسميا  هي قوة ا

فةةي الدراسةةة الحاليةةة فةةي فهةةم الجوانةةب السةةريرية واألعةةراض السةةلوكية التةةي تظهةةر علةةى  ويظهررر دور نظريررة فرويررد

 النفسية،األطفال للتعرف على أهم المشكال  التي يواجهها األطفال وااصة إن كانت تلك المشكال  ترتبط بالجوانب 

نفسةية للطفة  وااصةة فةي مراحة  الطفولةة ودور الكافة  وجال الباحةث للتطةرق لنظريةة فرويةد فةي فهةم الخصةائص ال

 للطف  بعد كفالته لتالعي أهم السلبيا  التي يتعرض لها الطف .

 ت اعتقد يونج أن مفتاح التوافق والصحة النفسية يمكن في استمرار النمو الشخصي دون توقت أو تعطة  كمةا أكةد يونج

 في الشخصية السوية المتوافقة.على أهمية اكتشاف الذا  الحقيقية وأهمية التواين 

من تلك النظرية في تكيةت األطفةال والةتخلص مةن أهةم المشةكال  التةي يتعةرض لهةا الطفة  وااصةة  يستفيد الباحث 

المشةكال  االجتماعيةة التةةي يتعةرض لهةةا أثنةال فتةةرة تربيةة الطفةة  مةن الكافةة  وحتةى يمكةةن ااةراج طفةة  سةوي مةةوائم 

 لتتيرا  البيئة.

 لطبيعة اإلنسانية تعد أساساً أنانية واالل عمليا  التربية فبن بعض األفراد ينمون ولديهم اهتمةام قةوي ت اعتقد أن اأدلر

ينتج عن رؤية األارين مستجابين لرفباتهم ومسيطرين على الدافع األساسي للمناقشة دون مبرر ضد األاةرين طالبةاً 

 (.71، 7331محمد، )السيطرة للسلطة أو 

ك النظريةةةة مةةةن اةةةالل فهةةةم مشةةةاعر الطفةةة  باكتشةةةاف المةةةواد المكبوتةةةه لديةةةه فةةةي الالعةةةعور وهةةةي مةةةن تلةةة ويمكرررال االسرررتفادا

جملتهةةةا ابةةةرا  ماللمةةةة ودوافةةةع متصةةةارعة تمنعةةةه مةةةن التكيةةةت الطبيعةةةي مةةةع البيئةةةة الدااليةةةة والبيئةةةة الخارجيةةةة نتيجةةةة مةةةا 

 تعرض له الطف  من ذكريا  فير سارة في حياته األولى وتمنعه من التكيت الطبيعي.

 األطفال األيتامت

 مفهوم اليتيم: -

 مفهوم اليتيم لغة:

، 7330السةةةدحان، )أبويةةةه اإلنفةةةراد واليتةةةيم تعنةةةي الفةةةرد الةةةذي فقةةةد األب والعجةةةي الةةةذي فقةةةد األم واللطةةةيم الةةةذي فقةةةد كةةةالً 

9.) 

 ومفهومص ااط حاً:

 (Tania Boker & Kate carroll,2003,p2)هو الطف  الذي فقد كال اآلبال أو والديهم فقط 



 
 
 
 

 
 

 

ويعةةةرف بأنةةةه الطفةةة  الةةةذي فقةةةد كةةةالً الوالةةةدين بسةةةبب المةةةو  أو هجةةةرتهم أو إذا كةةةان الوالةةةدان فيةةةر قةةةادرين علةةةى تةةةوفير 

 (.Skinner ،tsheko,2004.p2) الرعاية أو فير رافبين ويتم تصنيت الطف  يتيما ضمن طيفا  الضعفال

 أنواع اليتيم: -

كةةةان أو أنثةةى وهةةةو دون سةةةن البلةةو  ويبقةةةى يتيمةةةاً حتةةى يبلةةة  فةةةبذا  ت ويطلةةق علةةةى كةةة  مةةن مةةةا  أبةةةوه ذكةةراً اليترريم الحقيقررري

 بل  يال عنه اليتيم.

ت هةةةو الةةةذي فقةةةد معيلةةةه وحاميةةه وراعيةةةه ويمكةةةن أن يقةةةاس عليةةةه األطفةةةال الةةذين لهةةةم آبةةةال فيةةةر ميتةةةين لكةةةنهم اليترريم الحكمررري

ة مةةةن هةةةذه األصةةناف مةةةن الناحيةةةة فةةي حكةةةم األمةةةوا  ويمكةةن اعتبةةةار أوالدهةةةم فةةي حكةةةم األيتةةةام وفةةي المجتمةةةع نمةةةاذج كثيةةر

الفعليةةة وهةةم نمةةاذج متكةةررة فةةي كةة  المجتمعةةا  بشةةك  عةةام وفةةي مجتمعنةةا السةةعودي بشةةك  اةةاص وأهةةم األصةةناف التةةي 

أبنةةةال األسةةةر مةةةن ذوي األحكةةةام العاليةةةة واللقطةةةال وأبنةةةال المعةةةاقين ألن آبةةةالهم ( تةةةدا  تحةةةت مسةةةمى اليتةةةيم الحكمةةةي هةةةي

ة أبنةةةائهم وأبنةةةال المطلقةةةين وأيتةةةام األم الةةةذين فقةةةدوا عطفهةةةا ورعايتهةةةا سةةةوال بموتهةةةا عةةةاجزون عةةةن رعايةةةة أنفسةةةهم ورعايةةة

أو طالقهةةةا األطفةةةال المشةةةردون أبنةةةال المتتةةةربين الةةةذين يقضةةةون عمةةةرهم بعيةةةداً عةةةن يوجةةةاتهم وأوالدهةةةم مةةةن أجةةة  العمةةة  

 .(23، 7351)كالب،  أبنال المفقودين الذين انقطعت أابارهم فال يعرف موتهم من حياتهم

 تةنيف اليتيم: -

 مجهول الوالدين أو اللقيطت -5

فهةةو مولةةةود طرحةةةه أهلةةةه اوفةةةا مةةةن العيلةةةة والفقةةةر أو فةةةراراً مةةةن تهمةةةه فقةةةد يكةةةون لةةةه أبةةةوان ولكةةةن دعةةةتهم الحاجةةةة والفقةةةر  

إلةةةى تركةةةه فةةةي المستشةةةفى بعةةةد والدتةةةه مباعةةةره أو إلقائةةةه فةةةي الشةةةارد ال يعةةةرف لةةةه أب أو أم وتعتبةةةر حالتةةةه أعةةةد حالةةةة مةةةن 

ألنةةةه مجهةةةور الوالةةةدين لةةةيس لةةةه قريةةةب أو نسةةةب فهةةةو محةةةروم عةةةن الحيةةةاة األسةةةرية الطبيعيةةةة ال يجةةةد جةةةو أسةةةري  اليتةةةيم

يرضةةي بوجةةوده فضةةال عةةن المعانةةاة التةةي يلقاهةةا فةةي المجتمةةع منةةذ صةةتره فةةاللقيط هةةو الطفةة  المنبةةوذ المطةةروح المرمةةى 

 (.55، ص7330)السدحان،  به مجهول األبوين والنسب

  الطف  فير الشرعيت -7

وهةةةو المولةةةود نتيجةةةة لقةةةال محةةةرم بةةةين رجةةة  وامةةةرأة ال يربطهمةةةا عقةةةد يواجةةةي وفةةةي هةةةذه الحالةةةة تكةةةون أنةةةه معروفةةةه أمةةةا 

 (.517، 7351)أبو الحسن،  والده فير معروف

أبنةةةال السةةةجنال أو األسةةةر المتصةةةدعةت هةةةم األطفةةةال الةةةذين يعةةةانون مةةةن وجةةةود االفةةةا  دااةةة  أسةةةرهم كحةةةدوث الطةةةالق أو 

وجين أو انحةةةراف أحةةةد الةةةزوجين وداولةةةه السةةةجن لسةةةنوا  طويلةةةة وحرمةةةوا مةةةن رعايةةةة أبنةةةائهم وينةةةتج االنفصةةةال بةةةين الةةةز

 (.517، ص7351)أبو الحسن،  عن ذلك تشرد هالالل األطفال

تعةةةد ظةةةاهرة األطفةةةال األيتةةةام مةةةن الظةةةواهر اإلجتماعيةةةة التةةةي ظهةةةر  وانتشةةةر  فةةةي المجتمعةةةا  العربيةةةة بشةةةك  ملحةةةوظ 

طةةط الموضةةوعية للحةةد مةةن هةةذه الظةةاهرة ولكنهةةا تزايةةد مسةةتمر فهةةذا قةةد يرجةةع إلةةى أسةةباب علةةى الةةرفم مةةن الجهةةود والخ

مجتمعيةةةة عديةةةدة وقةةةد ينةةةتج مةةةن هةةةذه الظةةةاهرة مشةةةكال  اجتماعيةةةة ونفسةةةية وأاالقيةةةة وصةةةحية ل طفةةةال األيتةةةام فيعتبةةةر 

اعدة اآلاةةةةرين فةةةةبن هةةةةالالل األطفةةةةال مةةةةن الفئةةةةا  الضةةةةعيفة فةةةةي المجتمةةةةع والتةةةةي ال تقةةةةدر علةةةةى القيةةةةام بةةةةدورها إال بمسةةةة



 
 
 
 

 
 

 

اإلحسةةةةان إلةةةةى اليتةةةةامى ضةةةةرورة ملحةةةةة لمةةةةا يعانونةةةةه مةةةةن ضةةةةعت وحاجةةةةة إلةةةةى العطةةةةت والحنةةةةان والمسةةةةاعدة اإلنسةةةةانية 

 (.52.، ص.735والنفسية وكذلك المساعدة المادية)اموين، 

 احتياعات األطفال األيتام: -

ال العةةةاديين فةةةي أسةةةرهم إال أن االهتمةةةام تتعةةةدد احتياجةةةا  األطفةةةال األيتةةةام فهةةةي ال تختلةةةت عةةةن االحتياجةةةا  لةةةدى األطفةةة

ببعةةةةباد تلةةةةك االحتياجةةةةا  يعتبةةةةر ضةةةةروري واصوصةةةةا فةةةةي األمةةةةور المتعلقةةةةة باالحتياجةةةةا  النفسةةةةية ومةةةةن أهةةةةم هةةةةذه 

 االحتياجا ت

ت تشةةةةةم  التتذيةةةةةة والرعايةةةةةة الصةةةةةحية واللعةةةةةب والنشةةةةةاط أي نوعيةةةةةة وكميةةةةةة التةةةةةذال وممارسةةةةةة حاعرررررات عسرررررمية -5

حقةةةةةق النمةةةةو العقلةةةةةي والصةةةةحي السةةةةةليم وإعةةةةعاره باألمةةةةةان والثقةةةةة وتكةةةةةوين الرياضةةةةة واأللعةةةةاب وذلةةةةةك حتةةةةى يت

 (.179، 7333)عامر،  الشخصية المتكاملة وإحداث التفاعال  االجتماعية بالمجتمع

تشةةةم  تنميةةةة القةةةدرة علةةةى التفكيةةةر وممارسةةةة الخبةةةرا  الحسةةةية واكتسةةةاب المهةةةارة اللتويةةةة التةةةي  حاعرررات عقليرررة: -7

 (.179، 7333)عامر،  ر والبحث واالستطالد والمعرفةتتذى قدرة الطف  على التفكي

ت يحتةةاج اليتةةيم إلةةى تكةةوين صةةداقا  حتةةى يشةةعر مةةن االلهةةا باأللفةةة والمحبةةة ومةةن عةةأنه سةةرعة حاعررات اعتماعيررة -0

التكيةةةةت والتوافةةةةق مةةةةع المجتمةةةةع وكةةةةذلك فةةةةي أعةةةةد الحاجةةةةة إلةةةةى وجةةةةود تنشةةةةئة اجتماعيةةةةة سةةةةليمة ذا  توجيهةةةةا  

 اطئةةةةة تةةةةالثر علةةةةى الطفةةةة  وتصةةةةاحبه طيلةةةةة حياتةةةةه وتعمةةةة  علةةةةى تكةةةةوين عخصةةةةيتهوإرعةةةةادا  فةةةةبن التنشةةةةئة الخ

 (.721، ص.735)جمال،

 -الحاجةةةة إلةةةى التعلةةةق والتبعيةةةة -الحاجةةةة إلةةةى التأكيةةةد -ت )وتتمثةةة  فةةةي الحاجةةةة إلةةةى المحبةةةة والحنةةةانحاعرررات نفسرررية -1

 (.0.، 7337الحاجة إلى المواساة(.)عبدالرحمن، 

 هيت األطفال،التي يحتاجها ومن الحاجا  النفسية واإلجتماعية 

ت وهةةةي عةةةعور الطفةةة  بةةةاألمن العةةةاطفي وأنةةةه فةةةرد محبةةةوب ومرفةةةوب بةةةه وموضةةةع حةةةب الحاعرررة إلرررى الحرررئ .5

 واحترام من اآلارين.

 ت حاجة الطف  إلى العطت واإلحترام من اآلارين.الحاعة إلى العطف والرحمة والتقدير واالحترام .7

 يعةةةيش الطفةةة  وحيةةةداً وإنمةةةا يتفاعةةة  مةةةع المجتمةةةع بكافةةةة فئاتةةةه ت ويقصةةةد بهةةةا أالالحاعرررة إلرررى الررردمج فررري المجتمررر  .0

 مما يجعله يشعر بالثقة بالنفس.

ت حاجةةةة الطفةةة  إلةةةى التعبيةةةر عةةةن أقوالةةةه وأفعالةةةه وعمةةةا يجةةةول فةةةي اةةةاطره دون الشةةةعور الحاعرررة إلرررى الحريرررة .1

إذا لةةةم تشةةةبع بةةةالخوف أو التةةةردد لكةةةي يسةةةتطيع القيةةةام بمةةةا يرفةةةب بةةةه دون تهديةةةد أو ضةةةتط مةةةن قبةةة  اآلاةةةرين و

حاجةةة الحريةةة عنةةةد الطفةة  فةةةبن ذلةةك سةةةيجعله يشةةعر بوجةةةود قيةةود حولةةةه ممةةا يجعلةةةه فيةةر قةةةادر علةةى االسةةةتقاللية 

 (..735)القضاة،  وتحم  المسالولية

ويةةةرى العةةةاملون فةةةي العةةةالج النفسةةةي إن مصةةةطل  يتةةةيم يطلةةةق علةةةى كةةة  مةةةن فقةةةد الشةةةعور بالهويةةةة األسةةةرية والذاتيةةةة وعةةةدم 

 (..733الي)المشوح،التقب  الذاتي الدا



 
 
 
 

 
 

 

( إن فقةةةدان أحةةةد الوالةةةدين أو كالهمةةةا يةةةالثر سةةةلباً علةةةى بنةةةال عخصةةةية الطفةةة  وتتمثةةة  7330وقةةةد أعةةةار  )آمةةةال مليجةةةي، 

 اآلثار السلبية بما يليت

 انخفاض المستوى التحصي  األكاديمي لدى األطفال. -5

 االنطوال والعزلة والشعور بالوحدة والحزن المستقبلي. -7

عاطفيةةةةة تتمثةةةة  فةةةةي العنةةةةت والعةةةةدوان والتبةةةةول الةةةةالإرادي وعةةةةدم القةةةةدرة علةةةةى اضةةةةطرابا  سةةةةلوكية و -0

 التعام  مع اآلارين.

 عدم القدرة على التكيت مع المجتمع والبيئة المحيطة. -1

 فقدان الشهية وانخفاض مستوى النمو الجسدي. -1

 ضعت المهارا  اللتوية السليمة التي تعتمد على تأكيد الذا . -.

( الى إن فئة األيتام المحرومين من الرعايةة والبيئةة األسةرية يعةانون مةن Rutter and Taylor,2003) ويشير روتر وتايلور

اضةةطرابا  فةةي الشخصةةية والسةةلوك العةةام تتمثةة  فةةي عةةدم القةةدرة علةةى مواجهةةة المشةةكال  الحياتيةةة المتعةةددة كمةةا يالكةةد) 

(Carr,2006 علةى السةنوا  األولةى مةن عمةره ويعتمةد علةى  أن بنال عخصية الفرد وتحسين مستوى فاعلية الذا  لديه يرتكةز

 وجود أسرة سوية وأن حدوث أي ال  في العالقة بين الطف  وأسرته يالثر على تكام  عخصيته والتوافق عنده.

مما سبق يعد فقدان أحد الوالدين أو كليهما ذا  أثر واض  على بنية الشخصية لدى الطفة  ممةا يجعلهةا عخصةية متذبذبةة وفيةر 

ا القابلية لوجود العديد من االضطرابا  النفسية والسلوكية مقارنة باألطفال العةاديين وبةالرفم ممةا تقدمةه المالسسةا  متزنة لديه

اإليوائيةةة ودور الرعايةةة باأليتةةام مةةن اهتمةةام ورعايةةة إال إنهةةا تبقةةى األسةةر العاديةةة ومهمةةا كانةةت ظروفهةةا هةةي المكةةان األنسةةب 

 واألفض  لتنشئة الفرد تنشئة سليمة.

 سر الحاضنة:األ

 تعريف األسرا الحاضنة: -

هةةةي التةةةي تقةةةوم باحتضةةةان المجهةةةول أو المحةةةروم مةةةن األبةةةوين بةةةدالً مةةةن العةةةيش دااةةة  مالسسةةةة ايوائيةةةة رفبةةةة فةةةي الثةةةواب 

مةةةن ت لتعويضةةةه عةةةن أسةةةرته الطبيعيةةةة التةةةي حةةةرم منهةةةا ليكتسةةةب منهةةةا مةةةا ينقصةةةه مةةةن االحتياجةةةا  الفرديةةةة والضةةةرورية 

والنفسةةةي ويسةةةتقي منهةةةا المبةةةادر والقةةةيم الدينيةةةة واألسةةةرية والمفةةةاهيم االجتماعيةةةة العامةةةة التةةةي ال فةةةي تكوينةةةه االجتمةةةاعي 

يمكةةةن أن يحصةةة  عليهةةةا فةةةي المالسسةةةة االيوائيةةةة علةةةى أن تكةةةون األسةةةرة مكونةةةة مةةةن أبةةةوين عنةةةد احتضةةةان الطفةةة  وأن 

 (.7351)الشامي،  يتوفر لديهم المكان المناسب لتنشئة الطف  فير الشرعي صحية سليمة

( أن الرعايةةةةة األسةةةةرية البديلةةةةة تكفةةةة  لمجهةةةةولي النسةةةةب بقةةةةائهم وتةةةةوفر لهةةةةم األمةةةةن النفسةةةةي 5999)الحةةةةوراني،  ويةةةةرى

والجسةةةدي واإلجتمةةةاعي وقةةةد لجةةةأ المجتمةةةع إلةةةى إتاحةةةة فةةةرص مناسةةةبة لمثةةة  هةةةالالل األطفةةةال حيةةةث سةةةيجدون مةةةن االلهةةةا 

وفر لهةةةم رعايةةةة بديلةةةة ضةةةمن أسةةةرة مناسةةةبة أو فةةةي منااةةةاً اجتماعيةةةاً أقةةةرب مةةةا يكةةةون إلةةةى منةةةا  األسةةةرة الطبيعيةةةة ويةةة

 (.7351)الشامي،  مالسسة اجتماعية تم إعدادها لمث  هذا الترض

 



 
 
 
 

 
 

 

ويعةةةرف األسةةةرة البديلةةةة فةةةي قةةةوانين األسةةةرة ورعايةةةة الطفولةةةة يتمثةةة  فةةةي األسةةةرة الحاضةةةنة التةةةي تقةةةوم باحتضةةةان الطفةةة  

الطبيعيةةة التةةي حةةرم منهةةا وليكتسةةب مةةن االلهةةا مةةا  مجهةةول النسةةب أو المحةةروم مةةن األبةةوين وذلةةك لتعويضةةه عةةن أسةةرته

ينقصةةةةه مةةةةن االحتياجةةةةا  الضةةةةرورية لتكوينةةةةه االجتمةةةةاعي والنفسةةةةي وليسةةةةتقي منهةةةةا المبةةةةادر والقةةةةيم األسةةةةرية والمفةةةةاهيم 

 (..13، 7339)األعقر،  العامة للمجتمع حتى تصب  عخصية مستقرة وصالحة

أثةةةر كبيةةةر فةةةي تشةةةكي  عخصةةةيا  أفرادهةةةا رفةةةم أن هنةةةاك تتييةةةرا  تعةةةد األسةةةرة مةةةن أهةةةم البيئةةةا  للتفاعةةة  لمةةةا لهةةةا مةةةن 

عديةةةدة طةةةرأ  علةةةى بيئةةةة األسةةةرة مةةةن حيةةةث عةةةددها ووظائفهةةةا إال أن دورهةةةا فةةةي التفاعةةة  مةةةا يال هةةةو الركيةةةزة األساسةةةية 

ائه وتعتبةةر الوحةةةدة االجتماعيةةة األولةةةى التةةةي ينشةةأ فيهةةةا الفةةرد ويلتقةةةي بهةةةا ممةةا يجعةةة  الطريقةةة التةةةي يتفاعةةة  بهةةا مةةةع أعضةةة

ونةةةود العالقةةةا  التةةةي يجةةةدها تمثةةة  النمةةةاذج التةةةي ستشةةةك  وفقةةةاً لهةةةا تفاعالتةةةه وعالقاتةةةه االجتماعيةةةة ويتةةةأثر بهةةةا نمةةةوه 

 (.7331)عثمان، االنفعالي كما أن األسرة أساسية في تشكي  طبيعة الفرد

للطفةةة  وقةةةد أثبتةةةت  وحرمةةةان الطفةةة  مةةةن الرعايةةةة األسةةةرية مةةةن األسةةةباب فةةةي تةةةأار النمةةةو الجسةةةمي والعقلةةةي واالجتمةةةاعي

معظةةةم األبحةةةاث أن جفةةةاف العنايةةةة بالطفةةة  فةةةي أسةةةابيعه وأعةةةهره األولةةةى بعةةةد الةةةوالدة تسةةةبب فةةةي مظةةةاهر انتكاسةةةيه بنمةةةوه 

فيشةةةحب لونةةةةه ويقةةة  نشةةةةاطه الحركةةةةي ويكةةةت عةةةةن البكةةةال أو يتمةةةةادى فيةةةةه ويتقيةةةأ الطعةةةةام باسةةةتمرار ويصةةةةاب باإلسةةةةهال 

بطةةال فةةي النمةةو الجسةةمي والعقلةةي وإذا اسةةتمر  مةةدة طويلةةة فبنهةةا تةةالدي المةةزمن كةة  هةةذه األعةةراض تعنةةي فةةي النهايةةة اإل

 (.79ص ، 7355عربيا ،  )فيت إلى وفاة الطف 

 النظريات المفسرا للدراسة: -

 نظرية األنظمة

ذي إن المحيط الذي يشك  معنى الحياة ل فراد واأليواج واألسرة  هو السياق الذي يعيش فيه الفرد نفسه والسةياق أو المحةيط الة

يعيش فيه الفرد يتم التركيز فيه على أن نظم األسرة هو المسالول أو مصدر السلوك المشةك  واألسةرة مةا هةي إال مجموعةة مةن 

األنظمة المشكلة وتضمنت المبادر األساسية للعديد من النظريا  على أن األسرة هي المشك  األول للسلوك وتمركز  نظريةة 

منظم وأن الك  هو أكبر من مجمةود األجةزال كمةا ترتكةز علةى العديةد مةن المبةادر التةي  األنظمة على مبدأ أن أي نظام هو ك 

 (.7353تسهم في فهم كيفية السلوك الناتج من الطف  وكيفية النظام الذي يخرج به)كفافي، 

للطفة  ويمارسةه من نظرية األنظمة وتوظيفها فةي اإلطةار النظةري مةن اةالل فهةم النظةام الةذي يتبعةه الوالةدين  يمكال االستفادا

فاعتبار األنظمة هي الهيك  األساسي لكة  أسةرة تمةارس التربيةة الجيةدة أو التربيةة السةوية  متبادل،الطف  ناحية والديه في نسق 

لةذا يةأتي دور مواكبةة الطفة  ألهةم المشةكال  النفسةية واالجتماعيةة التةي  األسةرة،في ااراج طف  سةوي يمكةن التمسةك بمبةادر 

 ي فترة كفالته.يتعرض لها الطف  ف

 نظرية الع ج األسري البنا ي:

تطةةةور العةةةالج األسةةةري البنةةةائي علةةةى يةةةد العةةةالم سةةةلفادور منيوعةةةن ويفتةةةرض منيوعةةةن وجةةةود بنةةةال دااةةة  األسةةةرة متسلسةةةالً 

هرميةةةاً كةةةي تعمةةة  األسةةةرة بصةةةورة جيةةةدة فةةةبن أفةةةراد األسةةةرة يجةةةب أن يعملةةةوا سةةةوياً لتنفيةةةذ وتحقيةةةق وظةةةائت األسةةةرة ومةةةن 

 (.Minuchin,1974مة الفرعية عيوعاً في األسرة هي الزوج والزوجة والوالدان واألطفال واإلاوة)أكثر األنظ

 



 
 
 
 

 
 

 

نظر منيوعن في أواار عقد الستينا  إلى المشكال  من منظور أسةري بةدالً مةن منظةور فةردي حيةث ينظةر للمعانةاة االنفعاليةة 

شاك  الفةرد تبقةى مةن اةالل تصةميم أسةري مةنظم ولةيس مةن ل سر من االل منظور منظم يعود إلى العالج األسري البنائي فم

االل المرض الشخصي وترجع أصول النظريةة البنائيةة فةي اإلرعةاد األسةري إلةى بدايةة السةتينا  مةن القةرن العشةرين والتةي 

نسةق ارتبطت بأبحاث سلفادور منيوعةن وتقةوم هةذه النظريةة علةى أسةاس أن معظةم األعةراض تنةتج نتيجةة لفشة  البنةال دااة  ال

األسري فاألعراض ال يمكن أن تقهم جيداً إال من االل النظر إلةى نمةاذج التفةاعال  دااة  األسةرة فةالتتييرا  البنائيةة البةد أن 

تحدث في األسرة قب  نماذج التفاعال  داا  األسرة فالتتييرا  البنائية البد أن تحدث في األسرة قب  إمكانية تحسين أو افةض 

ريةةة البنائيةةة تنظةةر إلةةى الفةةرد صةةاحب العةةرض علةةى أنةةه بمثابةةة مالعةةر لبنةةال أسةةري يعةةاني مةةن الةة  األعةةراض الفرديةةة فالنظ

 (.Minuchin,Rosman & Baker,1978وإلحداث تتيير لدى الفرد ينبتي أن يحدث التتيير ضمن بنال األسرة)

مةن االلةه يقةوي الجوانةب النفسةية  ه،عليةمن نظرية العالج األسري البنائي بأن ك  أسرة لها بنةال هرمةي تقةوم  يمكال االستفادا

لذا يأتي دور العةالج األسةري البنةائي فةي تشةكي  األبنةال بقواعةد  ،واالجتماعية لدى الطف  وتتحسن العالقا  بين األبنال واآلبال

 تربوية أساسية تمكن األسرة من كفاله طفلها.

 نظرية الدور:

ما تعتمد على الدور أو األدوار االجتماعية التي يشتلها في المجتمع فضةالً تعتقد النظرية أن سلوك الفرد وعالقاته االجتماعية إن

عةن أن منزلةةة الفةةرد االجتماعيةةة ومكانتةةه تعتمةد علةةى أدواره االجتماعيةةة ذلةةك يشةةتلها فةي المجتمةةع فضةةالً عةةن أن منزلةةة الفةةرد 

حقوقةه واجبةا  وحقةوق اجتماعيةة فواجبةا  االجتماعية ومكانته تعتمد على أدواره االجتماعيةة ذلةك أن الةدور الةذي يشةتله أمةا 

 (.579، ص7331الفرد يحددها الدور الذي يشتله أما حقوقه فتحددها الواجبا  والمهام التي ينجزها في المجتمع )الحسن، 

هةو أما ما يمكن أن يعود علةى الدراسةة الحاليةة  ،الدور في فهم دور ك  فرد في األسرة ويرعه ناحية أبنائهم يستفاد مال نظرية

تمكين األطفال في فترة الحضانة من توضي  الدور للطف  في فترة حضانته من االل مسئوليته ناحية نفسه وناحيةة أاوانةه مةن 

لكي يتجنب صدام الجوانب النفسية والعزلة واالنطوال الذي تعرض له من االل فترة انتكاسته مةن والديةه الةذين جةالوا  ،كافليه

 دور من المسئولية ناحية أبنائهم.به في الدنيا دون ععور بأدنى 

 

 الدراسات السابقة: .1.1

النفسةةي واالجتمةةاعي ل يتةةام ذوي  التوافةةق، الدراسةةةبمتتيةةرا   اهتمةةتيتنةةاول الباحةةث مجموعةةة مةةن الدراسةةا  السةةابقة التةةي 

هي مشةاك  التوافةق  وكذلك مشاك  األسر الحاضنة مع هالالل الفئة ااصة بعد ما يقومون برعايتهم لفترة ما ،الظروف الخاصة

 التاليت ،ومن هذه الدراسا  التي استطاد أن يتناولها الباحث، أسرهم األطفال معالتي تواجه هالالل 

 دراسا  ترتبط بمشكال  التوافق ل يتام. .5

 دراسا  ترتبط باألسر الحاضنة لذوي الظروف الخاصة. .7

 لأليتام.أوالً المحور األول: دراسات ترتبط بمشك ت التوافق 

 ( بعنوان: المشك ت االنفعالية واالعتماعية لدى األيتام المراهقيال في قضاء بئر السب .1111، اسة )العموردر

هةدفت الدراسةةة للتعةرف إلةةى المشةكال  االنفعاليةةة واالجتماعيةة لةةدى األيتةام المةةراهقين فةي قضةةال بئةر السةةبع فةي ضةةول 

( مراهقاً ومراهقة من المةراهقين األيتةام فةي قضةال بئةر 151من )متتيرا  الجنس والعمر ونود الرعاية تكونت عينة الدراسة 



 
 
 
 

 
 

 

تم ااتيارهم بالطريقة العشةوائية الطبقيةة ولتحقيةق أهةداف الدراسةة تةم اسةتخدام المةنهج  7351السبع في فلسطين للعام الدراسي 

عةةد التحقةةق مةةن اصائصةةه الوصةةفي وتطةةوير مقيةةاس المشةةكال  االنفعاليةةة واالجتماعيةةة وتطبيقةةه علةةى أفةةراد عينةةة الدراسةةة ب

السيكومترية وأظهر  النتائج أن مدى انتشار المشكال  االنفعالية واالجتماعية لدى المراهقين األيتام في قضال بئر السبع جةال 

وأظهر  النتائج وجود فروق دالةة إحصةائيا فةي مةدى انتشةار المشةكال   7651ضمن المستوى المتوسط وبمتوسط حسابي بل  

جتماعيةةة بةةااتالف الجةنس ولصةةال  الةةذكور ووجةةود فةروق دالةةة إحصةةائياُ فةةي مةدى انتشةةار المشةةكال  االنفعاليةةة االنفعاليةة واال

 واالجتماعية بباتالف العمر.

( بعنرروان: المشررك ت السررلوىية لرردى األطفررال األيتررام مررال وعهررة نظررر المشرررفات فرري ضرروء بعرر  1112، )العطررار دراسررة

 افظة مسقط.المتغيرات في مرىز رعاية الطفولة بمح

هدفت الدراسة إلى التعرف على أكثر من المشكال  السلوكية انتشاراً لدى األطفال األيتام من وجهة نظر المشرفا  فةي 

ضةةول بعةةض المتتيةةرا  فةةي مركةةز الطفولةةة فةةي محافظةةة مسةةقط واتبةةع البحةةث المةةنهج الوصةةفي وقةةد اسةةتخدم الباحةةث مقيةةاس 

مشةرفا  11وبلة  عةدد أفةراد العينةة  .735مةن البيئةة األسةرية مةن إعةداد هوبةوة  المشكال  السلوكية لةدى األطفةال المحةرومين

تةم  .765ومشرفة وتوص  البحث إلةى أن أكثةر المشةكال  السةلوكية انتشةاراً لةدى األطفةال األيتةام هةي مشةكلة الكةذب بمتوسةط 

ر جةال  مشةكلة السةرقة بمتوسةط وفةي األاية 5690تليها مشكلة السةلوك العةدواني بمتوسةط  5691مشكلة فرط الحركة بمتوسط 

كم أظهر  النتائج عدم وجود فروق دالةة احصةائية بةين الةذكور واإلنةاث فةي المشةكال  السةلوكية ولةم تظهةر فةروق فةي  5621

متتيةةر فتةةرة الحرمةةان الوالةةدي وفةةي ضةةول نتةةائج البحةةث تةةم تقةةديم جملةةة مةةن التوصةةيا  والمقترحةةا  لتفعيةة  عةةالج المشةةكال  

 سلطنة عمان وعموم الدول العربية.السلوكية ل طفال ب

( وموضررروعها: فعاليرررة الررررات ىمتغيرررر وسررريط فررري ع قرررة العنرررف المررردر  باضرررطرا  السرررلو  1112، )الشرررنيفي دراسرررة

 لدى األيتام ذوي الظروف الخااة بمدينة الرياض.

لوكية لةدى األيتةام هدفت الدراسة لمعرفة دور فعاليةة الةذا  كتتيةر وسةيط فةي عالقةة العنةت المةدرك واالضةطرابا  السة

ااتيةروا بأسةلوب الحصةر ، ( يتيمةا ويتيمةة99وبلة  عةدد العينةة )، ذوي الظروف الخاصة )مجهولي النسب( في مدينة الريةاض

ومقيةاس اضةطرابا  السةلوك ، (7351، الشام  واستخدمت الباحثة مقياس فعالية الذا  ومقياس العنت المدرك إعدادت المشوح

ر أهم نتائج الدراسة إلى وجود عالقة دالةة إحصةائيا بةين العنةت المةدرك واالضةطرابا  السةلوكية وتشي، 5995، إعدادت حنورة

لدى عينة البحث كما ظهر  فروق دالة إحصةائيا بةين أفةراد عينةة البحةث علةى مقيةاس االضةطرابا  السةلوكية ونوعهةا تعةزي 

كما أظهر  النتائج وجود قدرة تنبوئية لك  من فاعليةة ، المستوى التعليمي( -العمر -المتتيرا  الديمترافية والشخصية )الجنس

 الذا  والعنت المدرك باضطراب السلوك لدى عينة البحث.

(. وموضوعها: فاعلية برنامج إر ادي انتقا ي لتنمية التوافق النفسي واالعتماعي لدى األيتام ذوي 1111، دراسة )العتيبي

 الظروف الخااة في المرحلة الثانوية.

اسةةةةة إلةةةةى التعةةةةرف علةةةةى مةةةدى فاعليةةةةة برنةةةةامج إرعةةةةادي انتقةةةةائي لتنميةةةة التوافةةةةق النفسةةةةي واالجتمةةةةاعي لةةةةدى هةةةدفت الدر

( يتيمةةةةةا مةةةةةن دار الرعايةةةةةة 73وذلةةةةةك علةةةةةى عينةةةةةة عةةةةةملت )، األيتةةةةةام ذوي الظةةةةةروف الخاصةةةةةة فةةةةةي المرحلةةةةةة الثانويةةةةةة

 ،اعياالجتماعية بجدة ممن حصلوا على درجا  منخفضة على مقياس التوافق النفسي واالجتم



 
 
 
 

 
 

 

( يتيمةةةةا وقةةةةد تةةةةم تقسةةةةيم الطةةةةالب إلةةةةى مجمةةةةوعتين 3.حيةةةةث تةةةةم ااتيةةةةارهم بعةةةةد تطبيةةةةق المقيةةةةاس علةةةةى عينةةةةة عةةةةددها ) 

واألاةةةةرى ضةةةةابطة  ،( أيتةةةةام حيةةةةث تةةةةم تطبيةةةةق البرنةةةةامج اإلرعةةةةادي علةةةةيهم53متجانسةةةةتين األولةةةةى تجريبيةةةةة وعةةةةددهم )

واالجتمةةةةاعي مةةةةن إعةةةةداد سةةةةهير ابةةةةراهيم  ( أيتةةةةام وتمثلةةةةت أدوا  الدراسةةةةة فةةةةي مقيةةةةاس التوافةةةةق النفسةةةةي53وعةةةةددهم )

( 9( والبرنةةةامج اإلرعةةةادي االنتقةةةائي لتنميةةةة التوافةةةق النفسةةةي واالجتمةةةاعي مةةةن إعةةةداد الباحةةةث والةةةذي تكةةةون مةةةن )7331)

جلسةةةا  إرعةةةادية تةةةم تطبيقةةةه علةةةى مةةةدى امسةةةة أسةةةابيع وقةةةد أظهةةةر  النتةةةائج فعاليةةةة البرنةةةامج اإلرعةةةادي االنتقةةةائي فةةةي 

ي واالجتمةةةاعي حيةةةث وجةةةد  فةةةروق ذا  داللةةةة إحصةةةائي بةةةين المجمةةةوعتين التجريبيةةةة والضةةةابطة تنميةةةة التوافةةةق النفسةةة

 ،في القياس البعدي لصال  المجموعة التجريبية

وقةةةد أوصةةةت الدراسةةةة ، كمةةةا وجةةةد  فةةةروق بةةةين القيةةةاس القبلةةةي والبعةةةدي للمجموعةةةة التجريبيةةةة لصةةةال  القيةةةاس البعةةةدي 

مع وييةةةادة ثقةةةتهم وتقةةةبلهم ألنفسةةةهم وإجةةةرال بحةةةوث مماثلةةةة علةةةى أسةةةر السةةةجنال بأهميةةةة العمةةة  علةةةى دمةةةج هةةةذه الفئةةةة بةةةالمجت

 واألحداث الجائحين.
 

 الخااة.ثانيا المحور الثاني: دراسات ترتبط باألسر الحاضنة لأليتام ذوي الظروف 

ر األيترام دراسرة ( بعنروان: العوامرا االعتماعيرة واالقتةرادية المرعثرا علرى التكيرف االعتمراعي ألسر1112، )القديري دراسة

 ميدانية مطبقة على عينة مال أسر األيتام التابعة للجمعية الخيرية.

هدفت الدراسة إلى الكشت عةن أثةر العوامة  االجتماعيةة واالقتصةادية علةى التكيةت االجتمةاعي ألسةر األيتةام واعتمةد  

خيريةةة لرعايةةة األيتةةام حيةةث بلةة  حجةةم الدراسةةة علةةى العينةةة العشةةوائية مةةن أسةةر األيتةةام المسةةتفيدين مةةن اةةدما  الجمعيةةة ال

( أسرة عاملة لفرود الجمعية األربعة في مدينة الرياض وتم استخدام مقياس التكيةت االجتمةاعي للكشةت عةن مةدى 1.3العينة)

التكيةت الشخصةي واألسةري والمجتمعةةي ألسةر األيتةام وتواصةلت الدراسةةة إلةى أن معةدل التكيةت االجتمةةاعي عنةد أسةر األيتةةام 

جيد وأن تكيت أفراد أسر األيتام مةع المجتمةع أفضة  مةن التكيةت األسةري ثةم يليةه التكيةت الشخصةي ثةم التكيةت مةع  بشك  عام

الظروف االقتصادية كما توصلت الدراسة إلى أن بعض العوام  االجتماعية وااصة عمر األم والحالة االجتماعية لها لةيس لةه 

شهري ألسر األيتام بضعت مستوى التكيت االجتماعي عند أفراد األسةرة عالقة بمعدل التكيت االجتماعي وأن ضعت الدا  ال

بجانبية الشخصي ومع المجتمع أما طول الفتةرة الزمنيةة بعةد وفةاة األب فيسةاهم بزيةادة التكيةت االجتمةاعي ومةع المجتمةع بينمةا 

راً سةةلبياً علةةى مسةةتوى التكيةةت يةةالثر عةةدم امةةتالك أسةةر األيتةةام لمنةةزل اةةاص وإقةةامتهم فةةي منةةايل تابعةةة لجمعيةةا  ايريةةة تةةأثي

 االجتماعي مع المجتمع.

 ( بعنوان: دور الجمعيات األهلية في رعاية األطفال األيتام بمةر.1111، )ميخا يا دراسة

هةةةةدفت الدراسةةةةة إلةةةةى التعةةةةرف علةةةةى الجمعيةةةةا  األهليةةةةة فةةةةي المجتمةةةةع المصةةةةري بشةةةةك  عةةةةام مةةةةن حيةةةةث عةةةةأنها 

ها ومةةةةدى تحقيةةةةق التعةةةةاون والتكامةةةة  بينهةةةةا وبةةةةين الدولةةةةة حيةةةةث أن وتطورهةةةةا والهةةةةدف مةةةةن تأسيسةةةةها ومجةةةةاال  أنشةةةةطت

الجمعيةةةا  األهليةةةة هةةةي األداة التةةةي يعبةةةر بهةةةا الفةةةرد عةةةن احتياجاتةةةه المختلفةةةة التةةةي ال تسةةةتطيع الدولةةةة توفيرهةةةا فتعتبةةةةر 

وسةةةةةيلة لسةةةةةد وإعةةةةةباد حاجةةةةةا  المجتمةةةةةع وأفةةةةةراده مةةةةةن تقةةةةةديم الخةةةةةدما  والمسةةةةةاعدا  الخيريةةةةةة والمبةةةةةادرا  الفرديةةةةةة 

والجماعيةةةة فتنوعةةةت فةةةي تقةةةديم نوعيةةةة الخةةةدما  للمجتمةةةةع فمنهةةةا جمعيةةةا  تخةةةتص برعايةةةة الطفولةةةة واألمومةةةة وتنظةةةةيم 

األسةةةرة وأاةةةرى تقةةةدم الخةةةدما  الثقافيةةةة والعلميةةةة وتأهيةةة  المعةةةاقين وعلةةةى رأسةةةهم محةةة  الدراسةةةة ادمةةةة ورعايةةةة األطفةةةال 



 
 
 
 

 
 

 

عيةةةا  األهليةةةة لرعايةةةة األيتةةةام وتأثيرهةةةا فةةةي المجتمةةةع المحةةةرومين مةةةن الرعايةةةة األسةةةرية ومعرفةةةة مةةةدى فعاليةةةة أدال الجم

كنةةةود مةةةن أنةةةواد الجمعيةةةا  األهليةةةة التةةةي تهةةةدف للوصةةةول إلةةةى فئةةةة معينةةةة مةةةن المةةةواطنين وتقةةةدم لهةةةم الخةةةدما  الاليمةةةة 

 لالرتقال بهم وإعباد االحتياجا  المطلوبة.

بأنمررراط تنشرررئتهم لألطفرررال مجهرررولي  ( وعنوانهرررا: ئةرررا ص أربرررا  األسرررر الحاضرررنة المتنبئرررة1111، )العلررروان دراسرررة

 النسئ في المجتم  األردني.

هةةةةدفت الدراسةةةةة التعةةةةرف علةةةةى اصةةةةائص أربةةةةاب األسةةةةر الحاضةةةةنة المتنبئةةةةة بأنمةةةةاط تنشةةةةئتهم ل طفةةةةال مجهةةةةولي 

( رب أسةةةةةرة عةةةةةكلوا مةةةةةا نسةةةةةبته 91النسةةةةةب فةةةةةي المجتمةةةةةع األردنةةةةةي وذلةةةةةك مةةةةةن اةةةةةالل عينةةةةةة فرضةةةةةية بلةةةةة  حجمهةةةةةا)

( رب أسةةةةرة وقةةةةد جمعةةةةت بيانةةةةاتهم بموجةةةةب أداة االسةةةةتبانة والصةةةةت الدراسةةةةة إلةةةةى ...( مةةةةن مجمةةةةوعهم )%.5167)

عةةةدد مةةةن النتةةةائج ومةةةن أهمهةةةا اصةةةائص أربةةةاب األسةةةر الحاضةةةنة مةةةن مثةةة  جنسةةةهم وسةةةنهم ومسةةةتوى تعلةةةيمهم وعالقةةةتهم 

عةةةة بالنشةةةاط االقتصةةةادي ومكةةةان إقةةةامتهم وعةةةدد سةةةنوا  احتضةةةانهم ومعةةةدل إنفةةةاقهم الشةةةهري علةةةى احتياجةةةا أسةةةرهم وطبي

مسةةةاكنهم ولةةةم تنيةةةأ فةةةي نمةةةط تنشةةةئتهم الةةةديمقراطي ل طفةةةال مجهةةةولي النسةةةب وعةةةدم وجةةةود سةةةوى ثالثةةةة اصةةةائص ألربةةةاب 

األسةةةةر الحاضةةةةنة تتنبةةةةأ بتنشةةةةئتهم الفوضةةةةوية والتسةةةةلطية وهةةةةي جنسةةةةهم وهةةةةي جنسةةةةهم ومكةةةةان إقةةةةامتهم وعةةةةدد سةةةةنوا  

ة االجتماعيةةةةةة علةةةةةى تطةةةةةوير نظةةةةةام احتضةةةةةانهم وأعةةةةةار  الدراسةةةةةة إلةةةةةى جملةةةةةة مةةةةةن التوصةةةةةيا  تسةةةةةاعد ويارة التنميةةةةة

 االحتضان.

لرررردور معسسررررات الرعايررررة االعتماعيررررة فرررري تحقيررررق األمررررال  تقييمررررص( بعنرررروان: دراسررررة 1111، عبررررد المررررنعم) دراسررررة

 األسري لأليتام المتلحقيال بها.

. وذلك ألهميةة تقييم دور مالسسا  الرعاية االجتماعية في تحقيق األمن األسري ل يتام الملتحقين بها إلىهدفت الدراسة 

الدور الذي تقوم به مالسسةا  الرعايةة فةي تنشةئة عةدد كبيةر مةن األطفةال وتقةديم العديةد مةن الخةدما  لهةم سةوال كانةت اةدما  

جانب ذلك نجد ايضا أهميةة دور مالسسةا  الرعايةة فةي الةق  إلىصحية أو تعليمية او فذائية او فير ذلك من الخدما  الهامة. 

وبنةال علةي ذلةك تةم تطبيةق اسةتمارة  المجتمةع.ن بهةا ولةذلك مةن اجة  جعلهةم اعةخاص صةالحون فةي جو أسري ل يتام الملتحقةي

استبيان علي العاملين بمالسسا  الرعاية االجتماعية بمحافظة الفيوم بعنةوان "فعاليةة مالسسةا  الرعايةة االجتماعيةة فةي تحقيةق 

يةةة وهةةيت دور مالسسةةا  الرعايةةة االجتماعيةةة فةةي تةةوفير األمةةن االسةةري ل يتةةام الملتحقةةين بهةةا" المكونةةة مةةن اربعةةة أبعةةاد فرع

دور مالسسةا  الرعايةة االجتماعيةة  -دور مالسسا  الرعاية االجتماعية في توفير بيئة أسرية بديلةة  -الخدما  األساسية ل يتام

 (٩٥)مكونةة مةن  دور مالسسةا  الرعايةة االجتماعيةة فةي تةوفير الخةدما  للخةارجين منهةا. وتلةك األبعةاد –في توفير بيئة آمنه 

جانب عم  مقابلة مع األيتام الملتحقين بالمالسسا  الرعاية االجتماعية وذلك من أج  معرفة دور مالسسا  الرعاية  عبارة إلى

 االجتماعية في توفير األمن األسري لهم.

 الدراسات السابقة: علىالتعقيئ 

تةائج الدراسةا  التةي تناولةت مشةكال  التوافةق ل يتةام ذوي بعد استعراض الدراسا  السةابقة يمكةن القةول أن هنةاك تباينةاً فةي ن

يمكن القول أيضةاً أن الدراسةا  التةي أجريةت حةول هةذا الموضةود كانةت قليلةة وتتميةز ، الظروف الخاصة مع األسر الحاضنة

 الدراسة الحالية عن الدراسا  السابقة في اآلتيت

 



 
 
 
 

 
 

 

 مال حيث المنهج المستخدم:

 ميع الدراسا  السابقة في استخدامها للمنهج الوصفي المسحي لتحقيق أهداف الدراسة.اتفقت الدراسة الحالية مع ج

 مال حيث األدوات المستخدمة:

اتفقت الدراسة الحالية مع جميع الدراسا  السابقة في استخدامها ألداة من أدوا  الدراسة أال وهي تصميم استبانة لتحقيق هدف 

 تالف واالتفاق بين الدراسة الحالية والدراسا  السابقة في اآلتيتويمكن تلخيص أوجه الشبة واالا، الدراسة

 أوالً: أوعص االتفاق بيال الدراسة الحالية والدراسات السابقة:

 التأكيد على توفير االحتياجا  النفسية واالجتماعية ل طفال بسبب المشكال  الال توافقية التي يمكن التعرض لها. -

على مشكال  التوافق من وجهة نظر األسر الحاضنة ل طفال األيتام ذوي  االعتراك في إعداد أداة للتعرف -

 الظروف الخاصة.

 استخدام المنهج الوصفي المسحي. -

 أهمية استخدام االستراتيجيا  الحديثة المتعلقة بااليتام مع رؤية المملكة العربية السعودية. -

 قة:ثانياً: أوعص االئت ف بيال الدراسة الحالية والدراسات الساب

لةةةةم تسةةةةتخدم الدراسةةةةا  السةةةةابقة أداة للتعةةةةرف علةةةةى مشةةةةكال  التوافةةةةق ل يتةةةةام مةةةةع األسةةةةر الحاضةةةةنة بالمدينةةةةة  -

 المنورة.

لةةةةم تضةةةةةع الدراسةةةةا  السةةةةةابقة مقترحةةةةةا  تصةةةةورية فةةةةةي دراسةةةةة المشةةةةةكال  التوافقيةةةةةة ل يتةةةةام مةةةةةع األسةةةةةر  -

 الحاضنة.

 لم تتطرق الدراسا  السابقة إلى ربط األسر الحاضنة باأليتام. -

 ثالثاً: أوعص االستفادا مال الدراسات السابقة:

 عملت بعض الدراسا  السابقة على مفهوم التوافق واأليتام واألسر الحاضنة. -

استخدمت الدراسا  السابقة أداة االستبانة في جمع البيانا  ممةا قةد يسةاعد علةى جمةع المعلومةا  حةول المشةكال   -

 الخاصة باأليتام سوال النفسية أو االجتماعية.

استخدمت بعض الدراسا  السابقة المنهج الوصفي المسةحي ممةا سةيعطي الدراسةة الحاليةة رؤيةة عةاملة عةن كيفيةة  -

 استخدام هذا المنهج بصورة أفض .

اسةةتخدمت الدراسةةا  السةةابقة أسةةاليب إحصةةائية متنوعةةة ممةةا يثةةري الدراسةةة الحاليةةة فةةي سةةب  اسةةتخدام األسةةاليب  -

 اإلحصائية المناسبة. 

 الدراسة عال الدراسات السابقة: ما يميز هره

تةةةم اإلفةةةادة مةةةن االطةةةالد علةةةى الدراسةةةا  السةةةابقة فةةةي صةةةيافة مشةةةكلة الدراسةةةة وأهةةةدافها واالطةةةالد علةةةى األدب النظةةةري 

للدراسةةةا  التةةةي لهةةةا عالقةةةة بمفهةةةوم هةةةذه الدراسةةةة وكةةةذلك منةةةاهج البحةةةث المسةةةتخدمة فيهةةةا وقةةةد اتفقةةةت هةةةذه الدراسةةةة مةةةع 

ضةةةةود المتمثةةةة  فةةةةي مشةةةةكال  التوافةةةةق االجتمةةةةاعي والنفسةةةةي المتعلقةةةةة باأليتةةةةام ذوي بعةةةةض الدراسةةةةا  مةةةةن حيةةةةث المو



 
 
 
 

 
 

 

ويميةةةز هةةةذه الدراسةةةة أنهةةةا األولةةةى علةةةى مسةةةتوى الةةةوطن العربةةةي علةةةى حةةةد علةةةم الباحةةةث فةةةي مسةةةاعدة ، الظةةةروف الخاصةةةة

 تحديد المشكال  التوافقية ل يتام ذوي الظروف الخاصة بالمدينة المنورة.

 

 عراءاتهامنهجية الدراسة وإ .3

 تمهيد:

حيةةث يةةتم عةةرض المةةنهج  ،يعةةرض الباحةةث الجةةزل المنهجةةي الخاصةةة بةةأدوا  الدراسةةة التةةي اسةةتخدمت فةةي التطبيةةق الميةةداني

المستخدم ومجتمع الدراسة والعينة المأاوذة مةن المجتمةع مةع عةرح الخصةائص للعينةة األساسةية وصةدق وثبةا  أداة االسةتبانة 

 النظري. واإلطارل الدراسا  السابقة التي قام الباحث باعدادها في ضو

 منهج الدراسة:. 1.1

مشك ت توافق األيتام ذوي الظروف الخااة م  األسر الحاضنة: دراسة مطبقة بما أن هذه الدراسة استهدفت الكشت عن "

ن اج  الكشت "، استخدم الباحث لتحقيق اهداف الدراسة المنهج الوصفي المسحي معلى األسر الحاضنة في المدينة المنورا

 من وجهة نظر األسر الكافلة.، عن مشكال  توافق األيتام ذوي الظروف الخاصة مع األسر الحاضنة

 مجتم  الدراسة:. 1.1

( أسرة االل الفص  الثاني من العام 33.يتكون مجتمع الدراسة من جميع األسر الكافلة بالمدينة المنورة والبال  عددهم )

 هـ. 5117الدراسي 

 الدراسة: عينة. 1.1

( أسةةةةرة وتةةةةم ااتيةةةةارهم بالطريقةةةةة العشةةةةوائية البسةةةةيطة مةةةةن مجتمةةةةع الدراسةةةةة األصةةةةلي 99تكونةةةةت عينةةةةة الدراسةةةةة مةةةةن )

 اصائص أفراد عينة الدراسة. (5( ويوض  الجدول )٪5.61وبلتت نسبتهم )

 أداا الدراسة:. 1.1

 وصت االستبانهت -

رة تشم  محورين مشكال  التوافق النفسي واالجتماعي ل يتام ( عبا03تكون االستبانه من مجموعة من العبارا  وعددها )

 ذوي الظروف الخاصة من وجهة نظر األسر الكافلة بالمدينة المنورة. 

 تصحي  األداةت -

فير  -فير متأكد -موافق -تم تصحي  أداة الدراسة من االل استجابا  الدراسة حيث تتكون بدائ  االستبيان من )موافق بشدة

( حيث تأاذ نتائج البدائ  الدرجة لك  استجابة ويتم تجميع 5-7-0-1-1وافق بشدة( ودرجاته بالترتيب كالتالي)فير م -موافق

( في حاص  ضرب 03عدد مفردا ) 513االستجابا  للمفحوص لتكون درجة ك  أسرة من األسر الكافلة والدرجة الكلية=

 الدرجة الكبرى الستجابة العبارا .



 
 
 
 

 
 

 

 اطوا  بنال األداةت -

ال أداة الدراسة بالرجود إلى األدبيا  والدراسا  السابقة ذا  العالقة بموضود الدراسة حيث تكونت االستبانة الموجهة بن 

ه 5117إلى عينة من األسر الكافلة التابعيين إلدارة األسر الكافلة لذوي الظروف الخاصة بالمدينة المنورة في العام الدراسي 

عبارة، وبعد تحكيم االستبانة وإضافة وتعدي  بعض العبارا  بنال على إجماد نفس  (03وتكونت صورتها المبدئية من )

 ( عبارة مقسمة إلى جزأينت03النسبة على ذلك، إلى أن بلتت عبارا  االستبانة في صورتها النهائية )

 الجزء األول: تناول البيانات األولية الخااة بأفراد عينة الدراسة مثا:

 جنس الطف  اليتيم. .5

 الطف  اليتيم. عمر .7

 عدد أفراد األسرة. .0

 نود السكن ل سرة. .1

 ملكية السكن ل سرة. .1

 المستوى التعليمي ل ب. ..

 المستوى التعليمي ل م. .2

 المستوى االقتصادي. .5

 ( عبارا مقسمة على محوريال ر يسيال ىما يلي:11الجزء الثاني: وتكون مال )

 ( عبارة.51ة، وتكون من )أوالًت مشكال  التوافق النفسي ل يتام ذوي الظروف الخاص

 ( عبارة.51وتكون من )، ثانياًت مشكال  التوافق االجتماعي ل يتام ذوي الظروف الخاصة

 ادق أداا الدراسة:

 ولقد قام الباحث بالتأكد من صدق االستبانة من االل ما يليت صدق االستبانة يعني التأكد من أنها سوف تقيس ما أُعد  لقياسه

 ادق المحكميال: 

لب من المحكمين إبدال الرأي حول مدى وضوح العبارا  ومدى ماللمتها لما وضعت ألجله، ومدى مناسبة العبارا  طُ 

وتم الموافقة على عبارا  ، للمحور الذي تنتمي إليه، مع وضع التعديال  واالقتراحا  التي يمكن من االلها تطوير االستبانة

مشكال  التوافق النفسي واالجتماعي لذوي الظروف الخاصة ، االستبانه وأاذ بها كاستبانه صالحه لقياس متتيرا  الدراسة

 بالمدينة المنورة.

 االتساق الدائلي:

ثم قامت الباحثة بحساب معام   بعد التأكد من الصدق الظاهري ألداة الدراسة قام الباحث بتطبيقها ميدانيًا على عينة الدارسة،

االرتباط بيرسون لمعرفة الصدق الداالي لالستبانة، حيث تم حساب معام  االرتباط بين درجة ك  عبارة من عبارا  

 كما توض  ذلك الجداول التالية. ،االستبانة بالدرجة الكلية لالستبانه

 



 
 
 
 

 
 

 

 عة الكلية معام ت ارتباط بيرسون لعبارات المحور األول بالدر (1عدول )

 الدرعة الكلية للمحور رقم العبارا الدرعة الكلية للمحور رقم العبارا

1 1111* 11 181,2* 

1 18100** 11 181,1** 

1 18110** 11 18121** 

1 18111** 11 1811,** 

1 18110* 11 18111** 

, 34111**  

0 34135** 

, 34503* 

2 3195** 

11 111,** 

 فأقا 1811ند مستوى الداللة ي حظ ** دال ع

 معام ت ارتباط بيرسون لعبارات المحور الثاني بالدرعة الكلية  (1عدول )

 الدرعة الكلية للمحور رقم العبارا الدرعة الكلية للمحور رقم العبارا

1 1111* 11 18121* 

1 18,11** 11 18111** 

1 181,1** 11 18,11** 

1 18111** 11 18111** 

1 18111* 11 1811,** 

, 34157**  

0 34.70** 

, 34271* 

2 3.01** 

11 1011** 

 فأقا 1811ي حظ ** دال عند مستوى الداللة 

 



 
 
 
 

 
 

 

 معام ت ارتباط بيرسون لعبارات المحوريال بالدرعة الكلية  (1عدول )

الدرعة الكلية للمحور  المحاور

 األول

الدرعة الكلية للمحور 

 الثاني

 الدرعة الكلية 

 لمحوريالل

 **3937 **3.90 5 الدرعة الكلية للمحور األول

 **3907 5 **3.50 الدرعة الكلية للمحور الثاني

 55 **3907 **3937 الدرعة الكلية للمحوريال

 فأقا 1811ي حظ ** دال عند مستوى الداللة 

 ثبات أداا الدراسة:
 

 طريقة معاما ألفا ىرونباخ:  -

ان باسةتخدام معامة  ألفةا كرونبةا  للمقيةاس وجةال  النتةائج قيمةة معامة  ألفةا كرونبةا  قام الباحث بحسةاب ثبةا  االسةتبي

 .( وهذا يعني أن االستبيان يتمتع بدرجة جيدة من الثبا 36515للمقياس كك  )

 طريقة التجز ة النةفية:  -

اسةتخدام معامة   وتةم قام الباحث بتجزئة فقةرا  المقيةاس إلةى نصةفينف الفقةرا  الفرديةة فةي مقابة  الفقةرا  الزوجيةة،

( فةةي حسةةاب مةةدى اإلرتبةةاط بةةين درجةةا  النصةةفين األول والثةةاني، وجةةرى Pearson's coefficient)ارتبةةاط "بيرسةةون" 

 (،Spearman-Brown)ستخدام معادلة "سبيرمان وبراون" تصحي  الطول با

مشكال  التوافةق لةذوي الظةروف الخاصةة ( وهي قيمة تالكد على أن استبيان 0.811وكانت قيمة معام  الثبا  بهذه الطريقة ) 

 يتمتع بدرجة مرتفعة من الثبا  يصل  معها استخدامه كأداة لجمع البيانا  في الدراسة الحالية.

 ئطوات تطبيق الدراسة:

يمكن للباحث أن يعرض بااتصار مةا قةام بةه أثنةال فتةرة البحةث العلمةي بدايةة مةن اإلطةالد وحتةى اسةتخالص النتةائج 

 مقترحا توالتوصيا  وال

االطالد على مزيد من الكتب والدراسا  السابقة واالستفادة منها وتلخيص بعض األجزال ثةم تةدوينها لعمة  اإلطةار  -5

 النظري والدراسا  السابقة.

ثةم تحديةد مجتمةع الدراسةة وعينتهةا التةي يمكةن ، قرالة المزيد من المناهج وااصة منهج الدراسة )المنهج الوصةفي( -7

 التطبيق عليها.

 اد استبانه يشتم  على محورين مشكال  التوافق النفسي واالجتماعي لذوي الظروف الخاصة.إعد -0

 تطبيق االستبانه على عينة الدراسة بالمدينة المنورة. -1

 .spssتفري  تلك البيانا  وترميزها ثم رفعها على برنامج المعالجا  االحصائية  -1

 ج النهائية.استخالص تلك النتائج وتفسيرها ومناقشتها وعرض النتائ -.

 استخراج التوصيا  والمقترحا  المناسبة وفقاً لنتائج الدراسة وموضوعها. -2
 



 
 
 
 

 
 

 

 حدود الدراسة. 1.1

 ت مشكال  توافق األيتام ذوي الظروف الخاصة مع األسر الكافلة بالمدينة المنورة.الحدود الموضوعية 

 ه.5117ت تم تطبيق الدراسة في عام  الحدود الزمنية 

 م ااتيار العينة من األسر الكافلة ل طفال األيتام التابعين إلدارة األسرة الكافلة بالمدينة المنورة.ت تالحدود البشرية 

 :طبقت الدراسة مع األسر التابعين إلدارة األسر الكافلة بالمدينة المنورة. الحدود المكانية 

 

 األساليئ اإلحةا ية:. 1.,

جمعها، فقد تم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية المناسبة باستخدام الحزم لتحقيق أهداف الدراسة وتحلي  البيانا  التي تم 

 (.SPSSوالتي يرمز لها ااتصاًرا بالرمز ) Statistical Package for Social Sciencesاإلحصائية للعلوم االجتماعية 

لمقياس الخماسي )الحدود الدنيا والعليا( وذلك بعد أن تم ترميز وإداال البيانا  إلى الحاسب اآللي، ولتحديد طول االيا ا

(، ثم تقسيمه على عدد االيا المقياس للحصول على طول الخلية 1=5-1المستخدم في محاور الدراسة، تم حساب المدى )

(، بعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أق  قيمة في المقياس )أو بداية المقياس وهي الواحد الصحي ( 3453= 1 1الصحي  أي )

 ذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية، وهكذا أصب  طول الخاليا كما يأتيتو

 يمث  درجة )فير موافق بشدة( نحو ك  عبارة بااتالف المحور المراد قياسه. 5453إلى أق  من  5من  -

 يمث  درجة )فير موافق( نحو ك  عبارة بااتالف المحور المراد قياسه. 74.3إلى أق  من  5453من  -

 يمث  درجة )محايد( نحو ك  عبارة بااتالف المحور المراد قياسه. 0413إلى أق  من 74.3من  -

 يمث  درجة موافقة )أوافق( نحو ك  عبارة بااتالف المحور المراد قياسه. 1473إلى أق  من 0413من  -

 ياسه.يمث  درجة موافقة )أوافق بشدة( نحو ك  عبارة بااتالف المحور المراد ق 143إلى  1473من  -

 وبعد ذلك تم حسا  المقاييس اإلحةا ية التالية:

 حساب المتوسطا  واالنحرافا  المعيارية لعبارا  االستبيان. .5

(ت للتحقةق مةن صةدق أداة الدراسةة، وذلةك ببيجةاد Pearson Correlation Coefficientمعامة  ارتبةاط بيرسةون ) .7

 را .العالقة بين الدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبا

 (ت للتحقق من ثبا  أداة الدراسة.Cronbach's alphaمعام  ألفا كرونبا  ) .0

للتعرف على الفروق بين متوسطا  استجابا  أفراد عينة  (تKruskal Wallisتم استخدام ااتبار كروسكال واالس ) .1

 جنس الطف .، المستوى التعليمي، مستوى الدا  ،الدراسة وفقًا لمتتيرا  عمر ولي األمر

 



 
 
 
 

 
 

 

 وتفسير النتا ج. ومناقشتصالدراسة الميدانية  .1

يتناول هذا الفص  عرًضا لخصائص أفراد الدراسة والنتائج للدراسة الميدانية ومناقشتها، من االل إجابا  أفراد عينة الدراسة 

 عن أسئلة الدراسة من االل العرض الستجاباتهم على محاورها بصفة مجملة وذلك على النحو التاليت

 فراد عينة الدراسة:ئةا ص أ

 أوالً: الخةا ص للطفا اليتيم:

 اتصفت أفراد عينة الدراسة بعدد من الخصائص في ضول متتيرا  الدراسة يمكن توضيحها فيما يليت

 عنس الطفا: -أ

 توزي  أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير عنس الطفا. (1عدول )

 النسبة المئوية التكرارات عنس الطفا

٪1561 15 ذكر  

٪1561 15 أنثى  

٪111 22 اإلعمالي  

من العينة الكليةة بينمةا  ٪13بنسبة  1561يتض  من الجدول المبين أعاله أن جنس الطف  اليتيم )ذكور  إناث( بل  عدد الذكور= 

 .وهذا يعني أن نسبة اإلناث المشتركين في االستجابا  على االستبيان أكثر من الذكور ٪1561بنسبة  15بل  عدد اإلناث 

 

 ( يبيال نسئ توزي  عينة الدراسة وفقًا لمتغير الجنس للطفا اليتيم.1 كا )

بينمةا بلتةت نسةبة الةذكور  ٪1561حيةث بلتةت نسةبة اإلنةاث  ،يتض  من الشك  السابق أن نسةبة اإلنةاث أعلةى مةن نسةب الةذكور

1561٪. 

46.5

47

47.5

48

48.5

49

49.5

50

50.5

51

أنثىذكر



 
 
 
 

 
 

 

 عمر الطفا اليتيم: - 

 تتيرا  الدراسة يمكن توضيحها فيما يليتاتصفت أفراد عينة الدراسة بعدد من الخصائص في ضول م

 ( توزي  أفراد عينة الدراسة للطفا اليتيم وفقاً لمتغير عمر الطفا.1عدول )

 النسبة المئوية التكرارات عمر الطفا

سنوا  . -0من   71 73٪  

سنوا  5 -.من   55 967٪  

سنوا  53 -5من   75 5261٪  

سنة 57- 53من   10 0165٪  

 ٪111 22 اإلعمالي

 0سنة حيث كان األطفال األيتام الذين بلتوا من  57 -0يتض  من الجدول السابق أن عمر الطف  اليتيم الذي تراوح أعماره من 

 ٪967طفة  بنسةبة  55سةنوا  =  5-.بينمةا بلة  عةدد األطفةال الةذين يبلة  أعمةارهم مةن  ٪73بنسةبة  71سنوا  عددهم = . –

سةنة =  57 -53وأايةراً األطفةال الةذين يبلة  أعمةاره مةن  ٪5261بنسةبة  75نوا =س 53 -5وجال األطفال الذين أعمارهم من 

 .٪0165بنسبة  10

 

 ( يبيال نسئ توزي  عينة الدراسة وفقًا لمتغير العمر الحالي للطفا اليتيم.1 كا ) 

ل استجاباتهم حيث سنة هم أكبر نسبة تم مشاركتهم في الدراسة من اال 57-53يتض  من الشك  السابق أن عدد األعمار من 

 سنوا  هم أق  نسبة تم اعتراكها في العينة. .-0بينما عدد األطفال الذين بلتوا أعمارهم من  ٪0165كانت نسبتهم 
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 ثانياً: الخةا ص لألسرا:

 عدد أفراد األسرا: -أ 

 توزي  أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير عدد أفراد األسرا (,عدول )

اراتالتكر عدد أفراد األسرا  النسبة المئوية 

أفراد 0إلى  5من   11 1165٪  

أفراد .إلى  1من   79 7167٪  

أفراد فأكثر 2  51 5761٪  

٪111 22 اإلعمالي  

بينمةا  ٪1165بنسةبة  11أفةراد=  0 -5بينما وفي عدد أفراد األسرة الكافلة كان عدد الذين اعتركوا في العينةة ويبلة  عةددهم مةن 

 2وعدد أفراد األسرة الذين بل  أفرادها أكثر من  ٪7167بنسبة  79أفراد= . -1يبل  عدد أفرادها من  عدد األفراد األسرة الذين

 .٪5761بنسبة  51أفرادها =

 

 ( يبيال نسئ توزي  عينة الدراسة وفقًا لمتغير عدد أفراد األسرا.1 كا ) 

هم األكثر عدد في عينة الدراسةة ل سةر الكافلةة حيث يعد  11يبل  عددهم 0-5يتض  من الشك  السابق أن عدد أفراد األسر من 

 أفراد فأكثر هم أق  األسر الكافلة ل طفال األيتام. 2بينما األسر التي تزيد عن 

 

 نوع السكال: –  

 توزي  أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير نوع السكال. (0عدول )

 النسبة المئوية التكرارات نوع السكال

٪11 .. ملك  

٪5060 .5 أيجار  

٪111 22 اإلعمالي  
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بينمةا كةانوا الةذين يعيشةون فةي إيجةار  ٪11بنسةبة  ..وفي نود السكن ل سر الكافلةة كةان الةذين يملكةون سةكناً )ملةك( عةددهم=

 وهذا يعني أن نسبة الكافلين الذين يملكون سكناً ملك هم النسبة األكبر.، ٪5060بنسبة  .5عددهم= 

 

 اسة وفقًا لمتغير نوع السكال.( يبيال نسئ توزي  عينة الدر1 كا )

 يتض  من الشك  السابق أن األسر الكافلة للطف  اليتيم نسبة الذين يملكون منايل أكبر من الذين يعيشون باإليجار.

 مستوى التعليم لأل : –ج 

 توزي  أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير المستوى التعليمي لأل  او الحاضال (,عدول )

 النسبة المئوية التكرارات  المستوى التعليمي لأل

٪165 2 ال يقرأ وال يكتب  

٪5562 51 ابتدائي  

٪5761 51 متوسط  

٪0562 05 ثانوي  

٪7365 71 جامعي وما فوق  

٪111 22 اإلعمالي  

ا بينمة ٪165بنسةبة  2يتض  مةن الجةدول السةابق المسةتوى التعليمةي لة ب ل سةر الكافلةة كةان اآلبةال الةذين ال يقةرأ وال يكتةب= 

والحاصةلين علةى تعلةيم  ٪5761 بنسةبة 51والحاصلين على تعليم متوسط عددهم=  ٪5562 بنسبة 51الحاصلين على ابتدائي= 

 .٪7365بنسبة  71والذين حصلوا على تعليم جامعي وما فوق= ٪0562بنسبة  05ثانوي=

0

10

20

30

40

50

60

70

أيجارملك



 
 
 
 

 
 

 

 

 ( يبيال نسئ توزي  عينة الدراسة وفقًا لمتغير مستوى تعليم األ .1 كا )

مةةةن عينةةةة الدراسةةةة  ٪0562كبيةةةرة ن الشةةةك  السةةةابق أن اآلبةةةال الحاصةةةلين علةةةى الثانويةةةة العامةةةة يشةةةتلون نسةةةبة يتضةةة  مةةة

 .٪165بينما النسبة األق  من الذين ال يجيدون القرالة والكتابة فهي قليلة حيث بلتت 

 مستوى التعليم لألم: –د 

 عليمي لألم او الحاضنةتوزي  أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير المستوى الت (2عدول )

 النسبة المئوية التكرارات المستوى التعليمي لألم

٪1 . ال يقرأ وال يكتب  

٪967 55 ابتدائي  

٪5165 59 متوسط  

٪7167 79 ثانوي  

٪7560 01 جامعي وما فوق  

٪111 22 اإلعمالي  

بينما كان الحاصال   ٪1بنسبة  .كتبون عددهم=يتض  من الجدول السابق أن مستوى تعليم األم الكافلة الالئي ال يقرؤون وال ي

والالئةةي حصةةلوا علةةى تعلةةيم  ٪5165بنسةةبة  59والحاصةةال  علةةى تعلةةيم متوسةةط عةةددهم =  ٪967بنسةةبة  55علةةى ابتةةدائي =

 .٪7560بنسبة  01بينما الالئي حصلوا على تعليم جامعي وما فوق=  ٪7167بنسبة  79ثانوي= 
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 دراسة وفقًا لمتغير التعليم لألم.( يبيال نسئ توزي  عينة ال, كا )

يظهر من الشك  السابق أن األمها  الحاصال  على مستوى تعليم جامعي وما فوق هةم األكثةر عةدداً فةي عينةة الدراسةة عكةس 

مستوى تعليم اآلبال كان أكثر من الحاصلين علةى الثانويةة العامةة بينمةا يظهةر األمهةا  الالئةي ال يجيةدون القةرالة والكتابةة هةن 

 األق  في االستجابا .

 مستوى الدئا لألسرا: –ه 

 توزي  أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير مستوى دئا األسرا. (11عدول )

 النسبة المئوية التكرارات مستوى دئا األسرا

لاير 1333أق  من   01 7560٪  

لاير 53333لاير إلى  1333من   01 7967٪  

لاير 51333لاير إلى  53333من   55 51٪  

لاير 51333أكثر من   57 53٪  

٪111 22 اإلعمالي  

بينمةةةةا مسةةةتوى الةةةةدا   ٪7560بنسةةةبة  01لاير عةةةةددهم=  1333يتضةةة  مةةةن الجةةةةدول المبةةةين لمسةةةةتوى الةةةدا  األقةةةة  مةةةن 

لاير  51333إلةةةةى  53333وفةةةةي مسةةةةتوى الةةةةدا  مةةةةن  ٪7967بنسةةةةبة  01لاير كةةةةان عةةةةددهم  53333إلةةةةى  1333مةةةةن 

 .٪53بنسبة  57لاير عددهم  51333 واألكثر من ٪51بنسبة  55عددهم 

0

5

10

15

20

25

30

35

ال يقرأ وال 
يكتب

جامعي وما ثانويمتوسطابتدائي
فوق



 
 
 
 

 
 

 

 

 ( يبيال نسئ توزي  عينة الدراسة وفقًا لمتغير مستوى الدئا لألسرا.0 كا )

لاير هةةةم األكثةةةر حرصةةةاً علةةةى كفالةةةة 53333إلةةةى  1333يتضةةة  مةةةن الشةةةك  السةةةابق أن األسةةةر التةةةي تتةةةراوح دالهةةةم مةةةن 

ال األيتةةةام وهةةةذا يتعةةةارض مةةةع طبيعةةةة المجتمةةةع السةةةعودي األطفةةةال األيتةةةام علةةةى الةةةرفم أن المبلةةة  فيةةةر كةةةافي لكفالةةةة األطفةةة

لاير عكةةةس أصةةةحاب  1333ويةةةأتي فةةةي المرتبةةةة الثانيةةةة مةةةن مسةةةتوى الةةةدا  األسةةةري أقةةة  مةةةن ، مةةةن حيةةةث مسةةةتوى الةةةدا 

 هم األق  في كفالة األطفال األيتام. 51333الدا  المرتفع 

 نتا ج الدراسة وتفسيرها:

ها: ما مستوى التوافق النفسي واالعتماعي لدى األيتام ذوي الظروف الخااة مال نتا ج السعال األول ومناقشتها وتفسير

 وعهة نظر األسر الكافلة التابعيال إلدارا األسر الكافلة بالمدينة المنورا؟

لإلجابة عن السالال السابق قام الباحث بحساب المتوسطا  الحسابية واالنحراف المعياري إلجابا  أفراد عينة الدراسة نحو 

كشت عن" مستوى التوافق النفسي واالجتماعي لدى األيتام ذوي الظروف الخاصة"، كما تم ترتيب هذه العبارا  حسب ال

 المتوسط الحسابي لكٍ  منها، وذلك كما يليت

( التكرارات والنسئ المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري إلعابات عينة الدراسة على: مستوى 11عدول )

 22ن= النفسي لدى األيتام ذوي الظروف الخااة مال وعهة نظر األسر الكافلة التوافق

 العبارة م

 ك
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 درجة الموافقة والمتوسطا  واالنحرافا  والترتيب
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ثقة في النفس مع يتمتع بال

األارين مع مراعاة ععور 

 17 05 51 5 0 ك
165.5 56057 0 

موافق 

 01 0562 5761 365 761 ٪ بشدة
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 األارين

7 
ال يتكيت داا  المنزل 

 بشك  مستمر

 55 73 50 75 72 ك
76199 36571 55 

فير 

 967 5.62 5365 7060 7761 ٪ موافق 

0 
يشعر بعدم الرفبة في 

 الطعام لفترا  طويلة تناول

 53 52 55 .0 71 ك
76131 567.9 57 

فير 

 560 5167 967 03 7365 ٪ موافق 

1 
يمي  إلى االنطوائية والبعد 

 عن األارين

 71 13 51 5 7 ك
 أوافق  50 56010 76121

٪ 562 .62 5562 1562 7365 

1 
القدرة على فهم مشاعر 

 اآلارين تجاهه

 71 13 51 5 7 ك
 أوافق  1 .3691 06555

٪ 562 .62 5562 1562 7365 

. 
يصدر أساليب عدوانية عند 

 تعرضه لإليذال

 50 70 57 01 .5 ك
76555 36250 53 

فير 

 5365 5967 53 7967 5060 ٪ موافق 

2 
يبدو عليه في بعض 

 المواقت فئة الثقة بالنفس

 57 75 51 03 51 ك
76959 56093 9 

فير 

 53 7060 5562 71 5761 ٪ موافق 

5 
 .1 71 50 1 7 ك ثقته كبيره بأفراد األسرة.

16797 560.9 7 
موافق 

 1.62 73 5365 060 562 ٪ بشدة

9 
يحتاج للمزيد من األمن 

 النفسي داا  األسرة

 71 01 9 52 51 ك
 موافق . 56059 06050

٪ 5562 5167 261 7967 73 

53 

والحماية  يشعر بالدفل

 واالنتمال معنا

 

 12 79 57 3 5 ك

16171 36900 5 
موافق 

 1261 7167 53 3 365 ٪ بشدة

55 
يصدر مشاعر مقبولة ناحية 

 إاوانه داا  المنزل

 .0 12 57 0 5 ك
 موافق 1 56053 16517

٪ 365 761 53 0967 03 

57 

لديه احساس بالشعور 

 بالتهديد المستمر

 5 50 73 75 03 ك

76131 56717 51 

فير 

موافق 

 بشدة 
٪ 71 7060 5.62 5365 .62 

50 

يحس بالنبذ وعدم رفبة 

 األارين به

 . 75 5 70 15 ك

76727 56707 51 

فير 

موافق 

 بشدة 
٪ 0167 5967 .62 5261 1 

 موافق  5 36957 06707 50 15 57 77 55 كيحتاج إلى المزيد من  51



 
 
 
 

 
 

 

 5365 0167 53 5560 967 ٪ الشعور بذاته

51 

يشعر بأنه عضو في 

جماعة تربطه بهم مصال  

 مشركة

 55 01 75 51 53 ك

060.0 56795 2 

 موافق 

٪ 560 5761 5261 7967 51 

 26111 156393  الدرعة الكلية 

 ( ما يليت55يتض  من الجدول )

نفسةي ل طفةال األيتةام ذوي الظةروف الخاصةةت فةي المرتبةة األولةى ( فةي اسةتبيان مشةكال  التوافةق ال53جال  العبارة رقةم )-

(، حيةةث 36900(درجةةة، وانحةةراف معيةةاري )16171بمتوسةةط حسةةابي ) )يشةةعر بالةةدفل والحمايةةة واالنتمةةال معنةةا( ومحتواهةةا

 دة.، بدرجة موافق بش1633 إلى أق  من 1673وقعت في الفئة الخامسة من المقياس الخماسي والتي تتراوح ما بين 

( من وجهة نظر عينة الدراسة في المرتبة الثانية ومحتواها )ثقته كبيره بأفراد األسرة( بمتوسط حسابي 5جال  العبارة رقم ) -

(، حيةث وقعةت فةي الفئةة الخامسةة مةن المقيةاس الخماسةي والتةي تتةراوح مةا بةين 560.9( درجة، وانحراف معيةاري )16797)

 بشدة. ، بدرجة موافق1633 إلى أق  من 1673

( من وجهة نظر عينة الدراسة في المرتبة الثالثة ومحتواها )ويتمتةع بالثقةة فةي الةنفس مةع األاةرين مةع 5جال  العبارة رقم ) -

(، حيةث وقعةت فةي الفئةة الرابعةة مةن 56057( درجةة، وانحةراف معيةاري )165.5مراعاة ععور األارين( بمتوسةط حسةابي )

 ، بدرجة موافق.1673 إلى أق  من 0613ن المقياس الخماسي والتي تتراوح ما بي

( من وجهة نظر عينة الدراسةة فةي المرتبةة الرابعةة ومحتواهةا )يصةدر مشةاعر مقبولةة ناحيةة إاوانةه 55جال  العبارة رقم ) -

(، حيةةث وقعةةت فةةي الفئةةة الرابعةةة مةةن المقيةةاس 56053( درجةةة، وانحةةراف معيةةاري )16517دااةة  المنةةزل( بمتوسةةط حسةةابي )

 ، بدرجة موافق بشدة.1673 إلى أق  من 0613التي تتراوح ما بين الخماسي و

( مةةن وجهةة نظةةر عينةةة الدراسةةة فةي المرتبةةة الخامسةةة ومحتواهةةا )القةدرة علةةى فهةةم مشةةاعر اآلاةةرين 1جةال  العبةةارة رقةةم ) -

يةاس الخماسةي (، حيةث وقعةت فةي الفئةة الرابعةة مةن المق.3691( درجة، وانحراف معياري )06555تجاهه( بمتوسط حسابي )

 ، بدرجة موافق بشدة.1673 إلى أق  من 0613والتي تتراوح ما بين 

( من وجهة نظر عينة الدراسة في المرتبة السادسة ومحتواهةا )يحتةاج للمزيةد مةن األمةن النفسةي دااة  .جال  العبارة رقم ) -

فئةة الرابعةة مةن المقيةاس الخماسةي (، حيث وقعت فةي ال56059( درجة، وانحراف معياري )06050األسرة( بمتوسط حسابي )

 ، بدرجة موافق.1673 إلى أق  من 0613والتي تتراوح ما بين 



 
 
 
 

 
 

 

( من وجهة نظر عينة الدراسة في المرتبةة السةابعة ومحتواهةا )يشةعر بأنةه عضةو فةي جماعةة تربطةه 51جال  العبارة رقم ) -

(، حيةةث وقعةةت فةةي الفئةةة الرابعةةة مةةن 56795( درجةةة، وانحةةراف معيةةاري )060.0بهةةم مصةةال  مشةةركة( بمتوسةةط حسةةابي )

 ، بدرجة موافق.1673 إلى أق  من 0613المقياس الخماسي والتي تتراوح ما بين 

( من وجهة نظر عينة الدراسة فةي المرتبةة الثامنةة ومحتواهةا )يحتةاج إلةى المزيةد مةن الشةعور بذاتةه( 51جال  العبارة رقم ) -

(، حيةث وقعةت فةي الفئةة الرابعةة مةن المقيةاس الخماسةي والتةي 36957ري )( درجةة، وانحةراف معيةا06707بمتوسط حسابي )

 ، بدرجة موافق.1673 إلى أق  من 0613تتراوح ما بين 

( من وجهة نظر عينة الدراسة في المرتبة التاسعة ومحتواها )يبةدو عليةه فةي بعةض المواقةت فئةة الثقةة 2جال  العبارة رقم ) -

(، حيةث وقعةت فةي الفئةة الثالثةة مةن المقيةاس الخماسةي 56093ة، وانحةراف معيةاري )( درج76959بالنفس( بمتوسط حسابي )

 ، بدرجة فير متأكد.1673 إلى أق  من 0613والتي تتراوح ما بين 

( مةةن وجهةةة نظةةر عينةةة الدراسةةة فةةي المرتبةةة الحاديةةة عشةةر ومحتواهةةا )يصةةدر أسةةاليب عدوانيةةة عنةةد .جةةال  العبةةارة رقةةم ) -

(، حيةةث وقعةةت فةي الفئةةة الثالثةةة مةةن المقيةةاس 36250( درجةة، وانحةةراف معيةةاري )76555حسةةابي ) تعرضةه لإليةةذال( متوسةةط

 ، بدرجة فير متأكد.1673 إلى أق  من 0613الخماسي والتي تتراوح ما بين 

لطةالب ( من وجهة نظر عينة الدراسةة فةي المرتبةة الثانيةة عشةر ومحتواهةا )تقةديم الخةدما  االنتقاليةة ل5جال  العبارة رقم ) -

(، حيةث وقعةت 36.55( درجة، وانحراف معياري )561.1ذوي صعوبا  التعلم من االل فريق متخصص( متوسط حسابي )

 ، بدرجة فير موافق بشدة.5453 إلى أق  من 5في الفئة األولى من المقياس الثالثي والتي تتراوح ما بين 

ة الثالثةةة عشةةر ومحتواهةةا )ال يتكيةةت دااةة  المنةةزل بشةةك  ( مةةن وجهةةة نظةةر عينةةة الدراسةةة فةةي المرتبةة7جةال  العبةةارة رقةةم ) -

(، حيةث وقعةت فةي الفئةة الثالثةة مةن المقيةاس الخماسةي 36571( درجةة، وانحةراف معيةاري )76199مستمر( متوسط حسابي )

 ، بدرجة فير متأكد.0613 إلى أق  من 76.3والتي تتراوح ما بين 

سةة فةي المرتبةة الرابعةة عشةر ومحتواهةا )يشةعر بعةدم الرفبةة فةي تنةاول ( مةن وجهةة نظةر عينةة الدرا0جال  العبارة رقةم ) -

(، حيةةث وقعةةت فةةي الفئةةة الثانيةةة مةةن 567.9( درجةةة، وانحةةراف معيةةاري )76131الطعةةام لفتةةرا  طويلةةة( متوسةةط حسةةابي )

 ، بدرجة فير متأكد.0613 إلى أق  من 76.3المقياس الخماسي والتي تتراوح ما بين 

( من وجهة نظر عينة الدراسة في المرتبة الخامسة عشةر ومحتواهةا )يمية  إلةى االنطوائيةة والبعةد عةن 1)جال  العبارة رقم  -

(، حيث وقعةت فةي الفئةة الثانيةة مةن المقيةاس الخماسةي 56010( درجة، وانحراف معياري )76121األارين( متوسط حسابي )

 ، بدرجة فير متأكد.0613 إلى أق  من 76.3والتي تتراوح ما بين 



 
 
 
 

 
 

 

( من وجهة نظر عينة الدراسة في المرتبة الخامسة عشةر ومحتواهةا )لديةه احسةاس بالشةعور بالتهديةد 57جال  العبارة رقم ) -

(، حيةث وقعةت فةي الفئةة الثانيةة مةن المقيةاس الخماسةي 56717( درجة، وانحراف معياري )76131المستمر( متوسط حسابي )

 درجة فير متوافق.، ب76.3 إلى أق  من 5653والتي تتراوح ما بين 

( مةةن وجهةةة نظةةر عينةةة الدراسةةة فةةي المرتبةةة الخامسةةة عشةةر ومحتواهةةا )يحةةس بالنبةةذ وعةةدم رفبةةة 50جةةال  العبةةارة رقةةم ) -

(، حيث وقعت في الفئة الثانية من المقياس الخماسي 56707( درجة، وانحراف معياري )76727األارين به( متوسط حسابي )

 ، بدرجة فير متأكد.0613 أق  منإلى  76.3والتي تتراوح ما بين 

حيث نجد أن على سبي  المثال المعوقا  الجسمية  ،ويمكن استشهاد نتائج الدراسة من االل أدبيا  الدراسة والدراسا  السابقة

لةةدى األطفةةال تكةةون عائقةةاً وتوجةةد مةةن المشةةكال  النفسةةية لةةدى االسةةر الكافلةةة مةةن اةةالل معانةةاتهم فةةي فتةةرة التربيةةة أو كفةةالتهم 

كذلك من المعوقةا  االجتماعيةة نقةص الصةداقة وعةدم قةدرة األطفةال علةى كسةب األصةدقال فةي مواجهةة السةخرية أو  ،ل طفال

الدراسةةا  التاليةةةت دراسةةة  ،السةةابقة التةةي تاليةةد ذلةةك الدراسةةا (. ومةةن 5951، الةةتهكم مةةع الكبةةار وهةةو مةةا ذكةةره )الدسةةوقي

نفعالية واالجتماعية لدى األيتام المراهقين وتوصلت الدراسة إلى وجةود ( حيث هدفت الدراسة إلى المشكال  اال7351العمور)

 .فروق دالة احصائيا في مدى انتشار المشكال  االنفعالية واالجتماعية بااتالف الجنس ولصال  الذكور

لى: مستوى ( التكرارات والنسئ المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري إلعابات عينة الدراسة ع11عدول )

 22ن= التوافق االعتماعي لدى األيتام ذوي الظروف الخااة مال وعهة نظر األسر الكافلة

 العبارة م

 ك

 

& 

٪ 

 درجة الموافقة والمتوسطا  واالنحرافا  والترتيب
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5 
يشبع احتياجاته دون أن 

 يطلبها.

 52 02 55 71 0 ك
 موافق  2 56571 06151

٪ 761 73 51 0365 5167 

7 

يمي  إلى االنسحاب عندما 

يخرج مع ااوانه في 

 الحدائق العامة

 51 .5 57 72 03 ك

761.1 56179 53 

فير 

موافق 

 بشدة 
٪ 71 7761 53 5060 5562 

0 

قا  تفاعلية مع يكون صدا

اآلارين ويخلق جواً من 

 المرح.

 13 75 55 5 1 ك

06939 56523 1 
موافق 

 0060 7060 51 62. 167 ٪ بشدة

1 
يشعر بجو من التفاهم اارج 

 المنزل

 51 15 53 70 0 ك
 موافق  . 56533 06191

٪ 761 5967 560 13 5761 



 
 
 
 

 
 

 

1 

يمتلك قدرة عالية على فهم 

المنزل  األارين داا 

 واارجه.

 79 13 59 9 7 ك

 موافق  1 56353 06515
٪ 562 261 5165 0060 7167 

. 

ينجذب إلى المشاركة مع 

إاوانه من األبنال في 

 األعمال المنزلية

 01 11 50 5 3 ك

 موافق 0 .3659 16313
٪ 3 .62 5365 0.62 7560 

2 
متكيت داا  المنزل وال 

 ةيقوم بأساليب عدواني

 .0 10 57 5 3 ك
 موافق 7 36599 16353

٪ 3 .62 53 0165 03 

5 
يتميز باكتساب مهارا  من 

 أقرانه

 13 15 2 1 3 ك
 موافق  5 362.3 16717

٪ 3 060 165 13 0060 

9 
يصعب عليه االستقاللية في 

 أرائه مع اآلارين.

 2 00 51 01 53 ك
76799 56525 9 

فير 

 165 7261 5761 7560 560 ٪ موافق

53 
يحتاج إلى المزيد من األمن 

 االجتماعي داا  المنزل

 50 03 57 71 59 ك
76799 560.1 

9 

 مكرر
 موافق

٪ 5165 7365 53 71 5365 

55 
الكذب سمة أساسية في 

 جميع أقواله

 1 53 55 07 01 ك

76595 565.. 57 

فير 

موافق 

 بشدة
٪ 7560 7.62 51 560 167 

57 
يقوم الطف  بسرقة يمالئه 

 داا  الفص  الدراسي

 . 0 55 03 19 ك

56515 56571 50 

فير 

موافق 

 بشدة
٪ 1365 71 967 761 1 

50 
يظهر عليه العناد والتمرد 

 لعيعندما يطلب منه 

 1 55 51 05 71 ك
76151 5655. 555 

فير 

 167 51 5562 0562 73 ٪ موافق

51 
دما يعلو يبكي الطف  عن

 الصو  في وجهه

 57 05 50 52 59 ك
06323 56019 

5 

 مكرر
 موافق 

٪ 5165 5167 5365 0562 53 

51 
يمي  في التفاع  لإلناث 

 أكثر من الذكور

 75 75 .5 .7 51 ك
 موافق  55 56091 06323

٪ 5761 7562 5060 5261 5261 

 56950 15655  الدرعة الكلية 

 

 ( ما يليت57ول )يتض  من الجد



 
 
 
 

 
 

 

( في استبيان مشكال  التوافق االجتماعي ل طفال األيتام ذوي الظةروف الخاصةةت فةي المرتبةة األولةى 5جال  العبارة رقم ) -

(، حيةث وقعةت 76979(درجةة، وانحةراف معيةاري )16717بمتوسةط حسةابي ) )يتميز باكتساب مهارا  من أقرانةه( ومحتواها

 ، بدرجة موافق بشدة.163 إلى أق  من 1673الخماسي والتي تتراوح ما بين  في الفئة الخامسة من المقياس

( من وجهة نظر عينة الدراسة فةي المرتبةة الثانيةة ومحتواهةا )متكيةت دااة  المنةزل وال يقةوم بأسةاليب 2جال  العبارة رقم ) -

ة الخامسة من المقياس الخماسةي (، حيث وقعت في الفئ560.9( درجة، وانحراف معياري )16353عدوانية( بمتوسط حسابي )

 ، بدرجة موافق بشدة.163 إلى أق  من 1673والتي تتراوح ما بين 

( من وجهة نظر عينة الدراسةة فةي المرتبةة الثالثةة ومحتواهةا )ينجةذب إلةى المشةاركة مةع إاوانةه مةن األبنةال .جال  العبارة رقم ) -

حيث وقعت في الفئة الخامسةة مةن المقيةاس (، .3659حراف معياري )( درجة، وان16313في األعمال المنزلية( بمتوسط حسابي )

 ، بدرجة موافق بشدة.163 إلى أق  من 1673الخماسي والتي تتراوح ما بين 

( من وجهة نظر عينة الدراسة فةي المرتبةة الرابعةة ومحتواهةا )يكةون صةداقا  تفاعليةة مةع اآلاةرين ويخلةق 0جال  العبارة رقم ) -

حيةةث وقعةةت فةةي الفئةةة الرابعةةة مةةن المقيةةاس (، 56523( درجةةة، وانحةةراف معيةةاري )06939توسةةط حسةةابي )جةةواً مةةن المةةرح( بم

 ، بدرجة موافق.1673 إلى أق  من 0613الخماسي والتي تتراوح ما بين 

ين دااة  ( من وجهة نظر عينة الدراسة في المرتبة الخامسةة ومحتواهةا )يمتلةك قةدرة عاليةة علةى فهةم األاةر1جال  العبارة رقم ) -

حيةةث وقعةةت فةةي الفئةةة الرابعةةة مةةن المقيةةاس (، 56353( درجةةة، وانحةةراف معيةةاري )06515المنةةزل واارجةةه( بمتوسةةط حسةةابي )

 موافق. ، بدرجة1673 إلى أق  من 0613الخماسي والتي تتراوح ما بين 

بجةةو مةةن التفةةاهم اةةارج المنةةزل( ( مةةن وجهةةة نظةةر عينةةة الدراسةةة فةةي المرتبةةة السادسةةة ومحتواهةةا )يشةةعر 1جةةال  العبةةارة رقةةم ) -

حيةةث وقعةةت فةةي الفئةةة الرابعةةة مةةن المقيةةاس الخماسةةي والتةةي (، 56533( درجةةة، وانحةةراف معيةةاري )06191بمتوسةةط حسةةابي )

 .، بدرجة1673 إلى أق  من 0613تتراوح ما بين 

حتياجاتةه دون أن يطلبهةا( بمتوسةط ( مةن وجهةة نظةر عينةة الدراسةة فةي المرتبةة السةابعة ومحتواهةا )يشةبع ا5جال  العبةارة رقةم ) -

حيث وقعت في الفئة الرابعة من المقياس الخماسي والتي تتراوح مةا بةين (، 56571( درجة، وانحراف معياري )06151حسابي )

 أوافق. ، بدرجة1673 إلى أق  من 0613

  فةي التفاعة  لإلنةاث أكثةر مةن الةذكور( ( من وجهة نظر عينة الدراسة في المرتبةة الثامنةة ومحتواهةا )يمية51جال  العبارة رقم ) -

حيث وقعت في الفئة الثالثة من المقياس الخماسي والتةي تتةراوح (، 56091( درجة، وانحراف معياري )06323بمتوسط حسابي )

 فير متأكد. ، بدرجة0613 إلى أق  من 76.3ما بين 



 
 
 
 

 
 

 

عة ومحتواهةةا )يبكةةي الطفةة  عنةةدما يعلةةو الصةةو  فةةي ( مةةن وجهةةة نظةةر عينةةة الدراسةةة فةةي المرتبةةة التاسةة51جةةال  العبةةارة رقةةم ) -

حيث وقعت في الفئة الثالثة مةن المقيةاس الخماسةي والتةي (، 56019( درجة، وانحراف معياري )06323وجهه( بمتوسط حسابي )

 فير متأكد. ، بدرجة0613 إلى أق  من 76.3تتراوح ما بين 

المرتبة الحاديةة عشةر ومحتواهةا )يصةعب عليةه االسةتقاللية فةي أرائةه مةع ( من وجهة نظر عينة الدراسة في 9جال  العبارة رقم ) -

حيةةث وقعةةت فةةي الفئةةة الثالثةةة مةةن المقيةةاس الخماسةةي (، 56525( درجةةة، وانحةةراف معيةةاري )76799اآلاةةرين( متوسةةط حسةةابي )

 فير متأكد. ، بدرجة0613 إلى أق  من 76.3والتي تتراوح ما بين 

هةةة نظةةر عينةةة الدراسةةة فةةي المرتبةةة الثانيةةة عشةةر ومحتواهةةا )يحتةةاج إلةةى المزيةةد مةةن األمةةن ( مةةن وج53جةةال  العبةةارة رقةةم ) -

حيةةث وقعةةت فةةي الفئةةة الثالثةةة مةةن (، 560.1( درجةةة، وانحةةراف معيةةاري )76799االجتمةةاعي دااةة  المنةةزل( متوسةةط حسةةابي )

 فير متأكد. ، بدرجة0613 إلى أق  من 76.3المقياس الخماسي والتي تتراوح ما بين 

( من وجهة نظةر عينةة الدراسةة فةي المرتبةة الثالثةة عشةر ومحتواهةا )يمية  إلةى االنسةحاب عنةدما يخةرج مةع 7جال  العبارة رقم ) -

حيةةث وقعةةت فةةي الفئةةة الثالثةةة مةةن (، 56179( درجةةة، وانحةةراف معيةةاري )761.1ااوانةةه فةةي الحةةدائق العامةةة( متوسةةط حسةةابي )

 فير متأكد. ، بدرجة0613 إلى أق  من 3..7المقياس الخماسي والتي تتراوح ما بين 

( مةن وجهةة نظةر عينةة الدراسةة فةي المرتبةة الرابعةة عشةر ومحتواهةا )يظهةر عليةه العنةاد والتمةرد عنةدما 50جال  العبةارة رقةم ) -

حيةةث وقعةةت فةةي الفئةةة الثالثةةة مةةن المقيةةاس (، .5655( درجةةة، وانحةةراف معيةةاري )76151( متوسةةط حسةةابي )عةةيليطلةةب منةةه 

 فير متأكد. ، بدرجة0613 إلى أق  من 76.3سي والتي تتراوح ما بين الخما

( مةةن وجهةةة نظةةر عينةةة الدراسةةة فةةي المرتبةةة الخامسةةة عشةةر ومحتواهةةا )الكةةذب سةةمة أساسةةية فةةي جميةةع 55جةةال  العبةةارة رقةةم ) -

المقيةاس الخماسةي والتةي حيث وقعت في الفئةة الثالثةة مةن (، ..565( درجة، وانحراف معياري )76595أقواله( متوسط حسابي )

 فير متأكد. ، بدرجة0613 إلى أق  من 76.3تتراوح ما بين 

( مةن وجهةة نظةر عينةة الدراسةة فةي المرتبةة الخامسةة عشةر ومحتواهةا )يقةوم الطفة  بسةرقة يمالئةه دااة  57جال  العبارة رقم ) -

قعةةت فةةي الفئةةة الثانيةةة مةةن المقيةةاس حيةةث و(، 56571( درجةةة، وانحةةراف معيةةاري )56515الفصةة  الدراسةةي( متوسةةط حسةةابي )

 فير موافق. ، بدرجة76.3 إلى أق  من 5653الخماسي والتي تتراوح ما بين 

( أن أكثر المشكال  هي المشكال  السةلوكية انتشةاراً لةدى األطفةال األيتةام 7359ويالكد العبارا  كما جال في دراسة العطار )

لةة احصةائية بةين الةذكور واإلنةاث فةي المشةكال  السةلوكية ولةم تظهةر حيث توصلت الدراسة إلةى إظهةار عةدم وجةود فةروق دا

( هدفت إلى التعةرف علةى مةدى فاعليةة برنةامج إرعةادي انتقةائي لتنميةة 7375وفي دراسة العتيبي )، فروق في متتير الحرمان

حيث وجد  فروق ذا  داللة  التوافق النفسي واإلجتماعي لدى االيتام وتوصلت الدراسة إلى تنمية التوافق النفسي واالجتماعي

بينمةةا فةةي محةةور العوامةة  االجتماعيةةة واالقتصةةادية المةةالثرة علةةى التكيةةت ، احصةةائية بةةين المجمةةوعتين التجريبيةةة والضةةابطة



 
 
 
 

 
 

 

( الكشةةت عةةن أثةةر العوامةة  االجتماعيةةة واالقتصةةادية علةةى التكيةةت االجتمةةاعي ألسةةر األيتةةام 7359أظهةةر  دراسةةة القةةديري)

العينةةة العشةةوائية وتوصةةلت الدراسةةة إلةةى أن بعةةض العوامةة  االجتماعيةةة وااصةةة عمةةر األم والحالةةة واعتمةةد  الدراسةةة علةةى 

 االجتماعية لها ليس له عالقة بمعدل التكيت االجتماعي.

نتا ج السعال الثاني ومناقشتها وتفسيرها: هرا يختلرف مسرتوى التوافرق النفسري واالعتمراعي لأليترام ذوي الظرروف  5-5

 إناث(؟ -ذىور)للنوع األسر الكافلة لهم تعزي الخااة مال وعهة نظر 

تحديد مستوى التوافق النفسي لمعرفة ما إذا كانت هناك فروق ذا  داللة إحصائية بين وجها  نظر عينة الدراسة في 

كما يتض  في  ،(T-Test)تم استخدام ااتبار ) (  تبًعا الاتالف متتير الجنس. واالجتماعي ل يتام ذوي الظروف الخاصة

 (ت1)، (1التاليين رقم ) لجدولينا

مستوى التوافق النفسي للفروق بيال متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو ( T-Test) ( نتا ج ائتبار ت11عدول )

 22ن= لأليتام تعزي لمتغير الجنس

 العدد الجنس محور
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 قيمة

 )ت( 
 مستوى الداللة

في النفس مع األارين مع  يتمتع بالثقة

 .مراعاة ععور األارين

 

 36751 3.291 16017 15 أنثى

36715 
فير 

 06915 15 ذىر دالة
5603 

 .3650 56021 76105 15 أنثى .ال يتكيت داا  المنزل بشك  مستمر
36925 

فير 

 56011 76223 15 ذىر دالة

يشعر بعدم الرفبة في تناول الطعام 

 .لفترا  طويلة

 

 56595 5009 76017 15 أنثى

36951 
فير 

 ...76 15 ذىر دالة
56722 

 767.0 56002 .7652 15 أنثى .يمي  إلى االنطوائية والبعد عن األارين
36779 

فير 

 560.9 76795 15 ذىر دالة

 36757 36905 065.7 15 أنثى القدرة على فهم مشاعر األارين تجاهه.
36299 

فير 

 369.0 .0695 15 ذىر دالة

يصدر أساليب عدوانية عند تعرضه 

 ل بنال.

 06191 76752 76097 15 أنثى
36711 

فير 

 56750 06723 15 ذىر دالة

يبدو عليه في بعض المواقت قلة الثقة 

 بالنفس.

 ..563 56033 76251 15 أنثى
36217 

فير 

 56791 063.7 15 ذىر دالة



 
 
 
 

 
 

 

 العدد الجنس محور
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 قيمة

 )ت( 
 مستوى الداللة

 36503 56359 16027 15 أنثى .ثقته كبيرة بأفراد األسرة
36925 

فير 

 36911 16735 15 ذىر دالة

يحتاج للمزيد من األمن النفسي داا  

 األسرة.

 76225 56025 06359 15 أنثى
36515 

فير 

 56035 06223 15 ذىر دالة

 56575 56025 16139 15 أنثى يشعر بالدفل والحماية واالنتمال معنا.
36575 

فير 

 56035 16000 15 ذىر دالة

يصدر مشاعر مقبولة ناحية إاوانه داا  

 المنزل.

 ..363 36553 .1651 15 أنثى
36501 

فير 

 36225 16511 15 ذىر دالة

 .369 ..567 76097 15 أنثى لديه إحساس بالشعور بالتهديد المستمر.
361.1 

فير 

 56751 .7615 15 ذىر دالة

 56.10 560012 76315 15 أنثى اآلارين به.يحس بالنبذ وعدم رفبة 
36052 

فير 

 .5600 76133 15 ذىر دالة

 .36.5 56723 .0651 15 أنثى يحتاج إلى المزيد من الشعور بذاته.
 دالة 36212

 56713 06057 15 ذىر

يشعر بأنه عضو في جماعة تربطه بهم 

 مصال  مشتركة.

 3099 56715 06155 15 أنثى
36215 

 فير

 56770 06057 15 ذىر دالة

 الدرعة الكلية
 763.9 26912 196155 15 أنثى

36121 
فير 

 6257. 1.6133 15 ذىر دالة

مشكال  التوافق النفسي عدم وجود فروق ذا  داللة احصائية بةين )األول ( يظهر في عبارا  المحور 50يتض  من الجدول )

 وتظهر كالتاليت، متتير الذكور واإلناثعبارا  المحور والدرجة الكلية من حيث 

( ومحتواهةةا " يتمتةةع بالثقةةة فةي الةةنفس مةةع األاةرين مةةع مراعةةاة عةةعور 5ال يوجةد فةةروق دالةةة احصةائية بةةين الفقةةرة رقةم ) -

 " بين الذكور واإلناث من األسر الكافلة في استجاباتهم لهذه العبارة.األارين.

( ومحتواها " ال يتكيت داا  المنزل بشك  مستمر" بةين الةذكور واإلنةاث 7)ال يوجد فروق دالة احصائية بين الفقرة رقم  -

 من األسر الكافلة في استجاباتهم لهذه العبارة.

( ومحتواها " يشعر بعةدم الرفبةة فةي تنةاول الطعةام لفتةرا  طويلةة." بةين 0ال يوجد فروق دالة احصائية بين الفقرة رقم ) -

 ستجاباتهم لهذه العبارة.الذكور واإلناث من األسر الكافلة في ا



 
 
 
 

 
 

 

( ومحتواهةةا " يمية  إلةى االنطوائيةة والبعةةد عةن األاةرين" بةين الةةذكور 0ال يوجةد فةروق دالةة احصةةائية بةين الفقةرة رقةم ) -

 واإلناث من األسر الكافلة في استجاباتهم لهذه العبارة.

اعر األاةرين تجاهةه." بةين الةةذكور ( ومحتواهةا " القةدرة علةى فهةةم مشة0ال يوجةد فةروق دالةة احصةائية بةين الفقةةرة رقةم ) -

 واإلناث من األسر الكافلة في استجاباتهم لهذه العبارة.

التوافةةق النفسةةي( )األول هكةةذا يتضةة  فةةي جميةةع العبةةارا  ال يوجةةد فةةروق ذا  داللةةة احصةةائية وبةةاقي العبةةارا  للمحةةور  -

 وكذلك الدرجة الكلية.

مستوى التوافق سطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو للفروق بيال متو( T-Test) ( نتا ج ائتبار ت11عدول )

 22ن= االعتماعي لأليتام تعزي لمتغير الجنس

 العدد الجنس محور
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 قيمة

 )ت( 
 مستوى الداللة

 يشبع احتياجاته دون أن يطلبها.
 36201 565.3 06000 15 أنثى

36.11 
فير 

395.5 06133 15 ذىر دالة  

يمي  إلى االنسحاب عندما يخرج مع 

 إاوانه إلى الحدائق العامة.

 369.0 56120 76105 15 أنثى
36150 

فير 

 56050 76235 15 ذىر دالة

يكون صداقا  تفاعلية مع اآلارين ويخلق 

 جواً من المرح.

 76925 36925 16701 15 أنثى
36355 

فير 

 56723 061.7 15 ذىر دالة

 بجو من التفاهم اارج المنزل.يشعر 
 76729 .3699 06211 15 أنثى

36351 
فير 

 56517 06779 15 ذىر دالة

يمتلك قدرة عالية على فهم األارين داا  

 المنزل واارجه.

 76510 36593 16325 15 أنثى
36391 

فير 

 5651 06.71 15 ذىر دالة

يتجنب إلى المشاركة مع إاوانه مع األبنال 

 ألعمال المنزلية.في ا

 56395 362.0 16701 15 أنثى
36715 

فير 

 36959 06511 15 ذىر دالة

متكيت داا  المنزل وال يقوم بأساليب 

 عدوانية.

 56555 36515 .1652 15 أنثى
36..7 

فير 

 .3691 06929 15 ذىر دالة

 يتميز باكتساب مهارا  من أقرانه.
 76555 36.05 16155 15 أنثى

369.5 
فير 

 .3651 16350 15 ذىر دالة

يصعب عليه االستقاللية في أرائه مع 

 اآلارين.

  56595 76953 15 أنثى

3611. 
36225 

فير 

 565.3 76521 15 ذىر دالة



 
 
 
 

 
 

 

 العدد الجنس محور
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 قيمة

 )ت( 
 مستوى الداللة

يحتاج إلى المزيد من األمن االجتماعي 

 داا  المنزل.

 36010 .5600 76557 15 أنثى
36.9. 

فير 

 .5613 76929 15 ذىر دالة

 الكذب سمة أساسية في جميع أقواله.
 36271 56713 76721 15 أنثى

36751 
فير 

 .5632 76531 15 ذىر دالة

يقوم الطف  بسرقة يمالئه داا  الفص  

 الدراسي.

 36127 .5671 56975 15 أنثى
3635. 

فير 

 36955 56295 15 ذىر دالة

يظهر عليه العناد والتمرد عندما يطلب 

 .لعيمنه 

 36515 56710 76105 15 أنثى
36105 

فير 

 56571 76091 15 ذىر دالة

 يبكي الطف  عندما يعلو الصو  في وجهه
 36952 56112 76915 15 أنثى

36351 
فير 

 .5670 06735 15 ذىر دالة

 يمي  في التفاع  لإلناث أكثر من الذكور.
 06133 54012 06139 15 أنثى

362.. 
فير 

 56033 76.31 15 ذىر دالة

 الدرعة الكلية
 56.29 96.25 126105 15 أنثى

36.72 
فير 

 56337 136102 15 ذىر دالة

مشكال  التوافق االجتماعي عدم وجود فروق ذا  داللة احصائية )األول ( يظهر في عبارا  المحور 51يتض  من الجدول )

 وتظهر كالتاليت، كور واإلناثبين عبارا  المحور والدرجة الكلية من حيث متتير الذ

( ومحتواها " يمي  إلةى االنسةحاب عنةدما يخةرج مةع إاوانةه إلةى الحةدائق 5ال يوجد فروق دالة احصائية بين الفقرة رقم ) -

 العامة" بين الذكور واإلناث من األسر الكافلة في استجاباتهم لهذه العبارة.

واها " يكون صداقا  تفاعلية مع اآلارين ويخلق جواً من المةرح" ( ومحت7ال يوجد فروق دالة احصائية بين الفقرة رقم ) -

 بين الذكور واإلناث من األسر الكافلة في استجاباتهم لهذه العبارة.

( ومحتواهةةةا " يشةةةةعر بجةةةو مةةةن التفةةةةاهم اةةةارج المنةةةزل" بةةةةين 0ال يوجةةةد فةةةروق دالةةةةة احصةةةائية بةةةين الفقةةةةرة رقةةةم ) -

 باتهم لهذه العبارة.الذكور واإلناث من األسر الكافلة في استجا

( ومحتواهةةةا " يمتلةةةك قةةةدرة عاليةةةة علةةةى فهةةةم األاةةةرين دااةةة  0ال يوجةةةد فةةةروق دالةةةة احصةةةائية بةةةين الفقةةةرة رقةةةم ) -

 المنزل واارجه" بين الذكور واإلناث من األسر الكافلة في استجاباتهم لهذه العبارة.

لةةةى المشةةةاركة مةةةع إاوانةةةه مةةةع األبنةةةال فةةةي ( ومحتواهةةةا " يتجنةةةب إ0ال يوجةةةد فةةةروق دالةةةة احصةةةائية بةةةين الفقةةةرة رقةةةم ) -

 األعمال المنزلية" بين الذكور واإلناث من األسر الكافلة في استجاباتهم لهذه العبارة.



 
 
 
 

 
 

 

التوافةةةق )األول هكةةةذا يتضةةة  فةةةي جميةةةع العبةةةارا  ال يوجةةةد فةةةروق ذا  داللةةةة احصةةةائية وبةةةاقي العبةةةارا  للمحةةةور  -

 النفسي( وكذلك الدرجة الكلية.

لثالررث ومناقشررتها وتفسرريرها: هررا توعررد فررروق ذات داللررة إحةررا ية فرري مسررتوى التوافررق النفسرري نتررا ج السررعال ا 5-7

 واالعتماعي لدى األيتام ذوي الظروف الخااة مال وعهة نظر األسر الكافلة تعزي لمستوى الدئا األسري؟

الفةروق فةي مسةتوى التوافةق  فةي تحديةدلمعرفة ما إذا كانت هناك فروق ذا  داللةة إحصةائية بةين وجهةا  نظةر عينةة الدراسةة 

( بةديالً عةن Kruskal Wallisتةم اسةتخدام ااتبةار كروسةكال واالس ) .النفسي واالجتماعي لدى األيتام ذوي الظروف الخاصةة

(، وذلك لعدم التكافال بين فئا  متتير الدراسةة كمةا يتضة  فةي الجةدول رقةم One Way Anovaااتبار تحلي  التباين األحادي 

 (ت1)

للفروق بيال متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو ( Kruskal Wallis) نتا ج ائتبار ىروسكال واالس (11عدول )

 22ن= الفروق في مستوى التوافق النفسي واالعتماعي لدى األيتام تعزي لمستوى الدئا األسري

 العدد مستوى الدئا األسري محور
متوسط 

 الرتئ
 مستوى الداللة

تام ذوي الظروف التوافق النفسي لألي

 الخااة

 10691 01 لاير 1333أق  من 

 دالة 36333

 53333لاير إلى  1333من 

 لاير
01 1.693 

 51333لاير إلى  53333من 

 لاير
55 15600 

 05625 57 لاير 51333أكثر من 

التوافق االعتماعي لأليتام ذوي الظروف 

 الخااة

 1.607 01 لاير 1333أق  من 

 دالة 36333

 53333لاير إلى  1333من 

 لاير
01 1065. 

 51333لاير إلى  53333من 

 لاير
55 1060. 

 03629 57 لاير 51333أكثر من 

 الدرعة الكلية

 1.677 01 لاير 1333أق  من 

 دالة 36333
 53333لاير إلى  1333من 

 لاير
01 1.630 

 13691 55 51333لاير إلى  53333من 



 
 
 
 

 
 

 

 العدد مستوى الدئا األسري محور
متوسط 

 الرتئ
 مستوى الداللة

 لاير

 75605 57 لاير 51333من  أكثر

 يتض  من الجدول التاليت

أوالً في المحور األولت مشكال  التوافق النفسي ل يتام ذوي الظةروف الخاصةة يتضة  وجةود فةروق ذا  داللةة احصةائية بةين 

ه أق  مةن األسر من حيث مستوى الدا  األسري حيث تباينت األسر السعودية في مستوى الدا  األسري فمنهم من تراوح دال

وعتلت النسبة األكبر في مشكال  التوافق النفسي ومن أكثر من ذلك في مستوى الةدا  ل سةر الكافلةة لكةي تكةون سةبباً  1333

في مشكال  التوافق النفسي ل طفال األيتام عن األسر الكافلة لهم بسبب عدم قدرتهم على كفالتهم ماديةاً. وجةال المحةور الثةانيت 

تماعي ل طفال األيتام ذا  فروق بين األسر من حيث مستوى الدا  األسري من حيث الزيادة والنقصان مشكال  التوافق االج

على حسب ما ظهر في متتير مستوى الدا  المادي ل سرة وكذلك الدرجة الكلية جال  ذا  داللة إحصائية بين األسر الكافلةة 

 للطف  اليتيم ذوي الظروف الخاصة.

حيث نجد أن على سبي  المثال المعوقا  الجسمية  ،دراسة من االل أدبيا  الدراسة والدراسا  السابقةويمكن استشهاد نتائج ال

لةةدى األطفةةال تكةةون عائقةةاً وتوجةةد مةةن المشةةكال  النفسةةية لةةدى االسةةر الكافلةةة مةةن اةةالل معانةةاتهم فةةي فتةةرة التربيةةة أو كفةةالتهم 

م قةدرة األطفةال علةى كسةب األصةدقال فةي مواجهةة السةخرية أو كذلك من المعوقةا  االجتماعيةة نقةص الصةداقة وعةد ،ل طفال

 (.5951، التهكم مع الكبار وهو ما ذكره )الدسوقي

( بعض من المشكال  ل طفال المحرومين من الرعاية األسرية يعةانون مةن مشةكال  عديةدة مثة  7373، كما وض  )الخوالدة

 ومن هذه المشكال  التاليت، فقدان الحب والحنان والتقدير واألمن واالستقرار النفسي

المشكال  الصحية وتمث  في حاجا  الطف  وفذائه المناسب وتختلةت مةن حيةث الحاجةا  والتنةود حسةب نمةوه بشةك  طبيعةي 

وإن عدم إعباد هذه الحاجا  أو إعباعها بشك  اةاطئ أو نقةص يةالدي إلةى العديةد مةن المشةكال  الصةحية المختلفةة بةالتعرض 

المشكال  النفسية وتتمث  في الطريقة التي يتعام  بها الطف  في سنواته األولى وهي دوره وتكوينةه ، لبعض األمراض المختلفة

النفسي فاسلوب التربية الذي يثير مشاعر الخوف وانعدام األمن في مواقت التفاع  يترتب عليه تعرض الطف  لمشكال  نفسةية 

ضافة إلى المشكال  االجتماعيةة تعةرض الكثيةر مةن األطفةال اةالل باإل ،عديدة ومن أبريها القلق والخوف واالنطوال والخج 

 مراح  نموهم لمشكال  اجتماعية عديدة ومختلفة ذا  عوام  متباينة وآثارها بالنسبة للطف .

 الدراسا  التاليةت ،السابقة التي تاليد ذلك الدراسا ومن 

االجتماعيةة لةدى األيتةام المةراهقين وتوصةلت الدراسةة ( حيث هدفت الدراسة إلةى المشةكال  االنفعاليةة و7351دراسة العمور)

ودراسةة ، إلى وجود فروق دالة احصائيا في مدى انتشةار المشةكال  االنفعاليةة واالجتماعيةة بةااتالف الجةنس ولصةال  الةذكور

اسةة إلةى ( هدفت للتعرف علةى أكثةر مةن المشةكال  السةلوكية انتشةاراً لةدى األطفةال األيتةام حيةث توصةلت الدر7359العطار )

وفةي ، إظهار عدم وجود فروق دالة احصائية بين الذكور واإلناث في المشكال  السلوكية ولم تظهر فروق في متتيةر الحرمةان

( هدفت إلى التعرف على مدى فاعلية برنامج إرعادي انتقةائي لتنميةة التوافةق النفسةي واإلجتمةاعي لةدى 7375دراسة العتيبي )



 
 
 
 

 
 

 

نميةةة التوافةةق النفسةةي واالجتمةةاعي حيةةث وجةةد  فةةروق ذا  داللةةة احصةةائية بةةين المجمةةوعتين االيتةةام وتوصةةلت الدراسةةة إلةةى ت

( 7359بينما في محور العوام  االجتماعية واالقتصادية المالثرة على التكيةت أظهةر  دراسةة القةديري)، التجريبية والضابطة

ر األيتام واعتمد  الدراسة على العينة العشةوائية الكشت عن أثر العوام  االجتماعية واالقتصادية على التكيت االجتماعي ألس

وتوصلت الدراسة إلى أن بعض العوام  االجتماعية وااصة عمةر األم والحالةة االجتماعيةة لهةا لةيس لةه عالقةة بمعةدل التكيةت 

 االجتماعي.

 النتا ج والتوايات والمقترحات. .5

 تمهيد:

 التي تم التوص  إليها في ضول تساؤال  الدراسة وأهدافها.تناول هذا الفص  أهم نتائجها وتوصياتها ومقترحاتها 

 نتا ج الدراسة:. ,.1

تم فيه تحلي  البيانا  ونتائج الدراسة، ومناقشتها وتفسيرها. حيث تمت اإلجابة على أسئلة الدراسة من االل العرض التفصيلي 

مع التعليق على نتائج البيانا  ومحاولة  لك  مجال من مجاالتها على حدة، وعرض النتائج مدعمة بالجداول اإلحصائية

 تفسيرها وربطها بالدراسا  السابقة.

يمكن عرض مناقشة نتائج الدراسة من االل ما تم الحصول عليه من نتائج حيث نجد السةالال األول ونةص علةى التعةرف علةى 

األسةر الكافلةة التةةابعين إلدارة  " مةا مسةتوى التوافةق النفسةي واالجتمةاعي لةدى األيتةام ذوي الظةةروف الخاصةة مةن وجهةة نظةر

 توصلت النتائجت ، األسر الكافلة بالمدينة المنورة"

 التوافق النفسي( والتي تمثلت على الترتيب كالتاليت)األول ارتفاد المتوسطا  لعدد من العبارا  للمحور  -

 ععور الطف  بالدفل والحماية واالنتمال. -5

 الثقة بالنفس كبيرة وعالية بأفراد األسرة. -7

 مراعاة لمشاعر األارين. -0

 صدوره لمشاعر مقبولة ناحية إاوانه داا  المنزل. -1

 قدرته على فهم مشاعر األارين تجاهه. -1

 حاجته للمزيد من األمن النفسي داا  األسرة. -.

 التاليت، أما عن العبارا  التي حاي  على انخفاض في المحور األول

 صدوره ألساليب عدوانية داا  المنزل بشك  مستمر. .5

 وره بعدم الرفبة في تناول الطعام لفترا  طويلة.عع .7

 ميله إلى االنطوائية والبعد عن األارين. .0

 لديه الشعور بالتهديد المستمر. .1

 احساسه بالنبذ وعدم رفبة األارين به. .1

 كالتاليت، بينما جال المحور الثاني )التوافق االجتماعي( عباراته المتمثلة في االرتفاد

 هارا  مع أقرانه.تميز الطف  باكتسابه لم -5



 
 
 
 

 
 

 

 قدرته على التكيت داا  المنزل وال يقوم بأساليب عدوانية. -7

 جاذبيته إلى المشاركة مع إاوانه من األبنال في األعمال المنزلية. -0

 تكوينه صداقا  تفاعلية مع األارين والقه جواً من المرح. -1

 ععوره بجو من التفاهم اارج المنزل. -1

 التاليت، فاض في المحور الثانيأما عن العبارا  التي حاي  على انخ

 بكاله عندما يعلو الصو  في وجهه. -5

 صعوبة االستقاللية في أرائه مع اآلارين. -7

 حاجته إلى المزيد من األمن االجتماعي. -0

 ميله إلى االنسحاب عندما يخرج مع ااوانه في الحدائق. -1

 الكذب بشك  مستمر. -1

 قيامه لسرقه يمالئه داا  الفص  الدراسي. -.

رض مناقشة نتةائج السةالال الثةاني مةن اةالل مةا تةم الحصةول عليةه مةن نتةائج حيةث نجةد السةالال الثةاني نةص علةى كما يمكن ع

التعرف على " ااتالف مستوى التوافق النفسي واالجتماعي ل يتام ذوي الظروف الخاصة مةن وجهةة نظةر األسةر الكافلةة لهةم 

 توصلت النتائج ت ، إناث(" -ذكور)للنود تعزي 

وق دالة احصائية بين عبارا  المحورين )التوافق النفسي واالجتماعي( لمشكال  األطفال األيتام ذوي الظةروف عدم وجود فر

إنةاث( ويرجةع ذلةك إلةى أن األسةر الكافلةة سةوال كةانوا يكفلةون  -ذكةور)للنةود الخاصة من وجهة نظر األسر الكافلة لهم تعةزي 

يجة ألن المشكلة التي يمر بها الطف  في تلك المرحلة ال تختلت تبعةاً للنةود أطفال ذكور أو إناث ال يالثر على طبيعة المشاك  نت

 وهو ما ذكرته العديد من الدراسا  السابقة. 

كما يمكن عرض مناقشة نتائج السةالال الثالةث مةن اةالل مةا تةم الحصةول عليةه مةن نتةائج حيةث نجةد السةالال الثالةث نةص علةى 

ة في مستوى التوافةق النفسةي واالجتمةاعي لةدى األيتةام ذوي الظةروف الخاصةة التعرف على " وجود فروق ذا  داللة احصائي

 توصلت النتائجت ، من وجهة نظر األسر الكافلة تعزي للمستوى االقتصادي"

وجود فروق دالة احصائية بين محوري الدراسة )مشكال  التوافق النفسةي واالجتمةاعي( وفقةا لمتتيةر مسةتوى الةدا  األسةري 

احث لذلك بأن الدا  المادي له عام  أساسي في تلبية االحتياجا  البيولوجية وتحقيةق األمةن كمةا أعةار ماسةلو ويمكن تحلي  الب

وهةذا يظهةر بةأن معةدال  ، بأن األمن يمكةن تحقيقةه مةن اةالل تحقيةق الةذا  واعةباد االحتياجةا  البيولوجيةة واألساسةية للطفة 

لاير وهةذا يكةون سةبباً فةي تواجةد الكثيةر مةن المشةكال   1333أقة  مةن  الدا  المنخفضة تزداد لدى األسر الكافلة حيث تراوح

 النفسية واالجتماعية ل سرة التي تالثر على الطف  وتربيته.

 توايات الدراسة:. ,.1

 بناء على نتا ج الدراسة تواا الباحث إلى عدد مال التوايات:

 تنمية ععور الطف  بالدفل والحماية واالنتمال. .5

 س للطف  اليتيم داا  األسر الكافلة.تنمية الثقة بالنف .7

 تنمية حاجته للمزيد من األمن النفسي داا  األسرة. .0



 
 
 
 

 
 

 

 صدوره ألساليب عدوانية داا  المنزل بشك  مستمر. .1

 مشاركته في مزيد من األنشطة لخفض حدة االنطوائية والبعد عن األارين. .1

 مقترحات الدراسة:. ,.1

 النفسية لدى األطفال األيتام ذوي الظروف الخاصة. أثر افض مشكال  التوافق النفسي على الصحة .5

 الخدما  االنتقالية ل طفال األيتام ببدارة االسر الكافلة بالمدينة المنورةت دراسة تحليلية. .7

 تقييم المشكال  النفسية واالجتماعية لدى األطفال األيتام ذوي الظروف الخاصة بالمملكة العربية السعودية. .0

 ر النفسية واالجتماعية الناتجة عن كفالة الطف  اليتيم بالمدينة المنورة.دراسة تقويمية ل ثا .1

 الطالق وأثاره النفسية واالجتماعية ل طفال األيتام بالمدينة المنورة. .1
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المراع  العربية:. 1.0  

جتمةاعي ل يتةام ذوي الظةروف (. المعوقا  التي تواجه األاصائيين االجتمةاعيين فةي الةدمج اال7351) محمدنبي   ،أبو الحسن

مجلةةة الخدمةةة  ،الخاصةةةت دراسةةة مطبقةةة علةةى األاصةةائيين االجتمةةاعيين بمالسسةةا  رعايةةة األيتةةام بمكةةة المكرمةةة

 مصر. ،11 االجتماعيين،الجمعية المصرية ل اصائيين  ،االجتماعية

كليةة الحقةوق  ،(73) 01 ،يةة واالقتصةاديةمجلةة البحةوث القانون ،(. حقوق الطف  في القانون الةدولي7355) ايناس جابر ،أحمد

 مصر. ،جامعة المنوفية

 (.22) ،اإلسالميةمجلة الشريعة والدراسا  (. حقوق الطف  اللقيط من المنظور الفقهي. 7339) اسامة عمر ،األعقر

 األردن. ،عمان ،دار وائ  للنشر ،المتقدمةالنظريا  االجتماعية (. 7331) إحسان ،الحسن

 الجزائر. ،72عدد ،واالجتماعيةمجلة العلوم اإلنسانية  ،(. الحرمان العاطفي عند الطف  اليتيم.735) لزهرالفاطمة ا ،حموين

 ليبيا. -فريان ،المكتبة الجامعية ،الدار العربية للنشر والتوييع ،الصحة النفسية(. 7335) أديب ،الخالدي

 عمان. ،دار صفال للنشر والتوييع ،5. طوافقصحة نفسية وعالقتها بالتكيت والت(. 7339) عطا ت ،الخالدي

(. فاعلية برنامج إرعادي يستند إلى االتجاه اإلنساني في افض أيمة الهوية وتحسين المعنى لدى 7373) صال  سالم ،الخوالدة

 جامعة العلوم اإلسالمية العالمية. ،رسالة دكتوراه ،األيتام في األردن

 الرياض. ،مكتبة العبيكان ،أسر بال لأطفا (.7330) عبدا ناصر ،السدحان

 ،(. التةدا  المهنةي للخدمةة االجتماعيةة لمواجهةة بعةض مشةكال  األطفةال فةي المالسسةا  اإليوائيةة7333) محمد السيد ،عامر

 جامعة القاهرة. االجتماعية،كلية الخدمة  ،المالتمر العلمي الحادي عشر ،بحث منشور

 ،رسالة ماجستير ،اصائي االجتماعية لتنمية القيم لدى جماعا  األطفال األيتام(. دور اإل7355) الزهرالفاطمة  ،نعبد الرحم

 جامعة أسيوط. ،كلية الخدمة االجتماعية

تقييميةةة لةةدور مالسسةةا  الرعايةةة االجتماعيةةة فةةي تحقيةةق األمةةن األسةةري ل يتةةام  ة(. دراسةة7373) محمةةدإيمةةان  ،معبةةد المةةنع

 .7.5-703 ،(5) 17 ،جتماعية والعلوم االنسانيةمجلة دراسا  في الخدمة اال ،الملتحقين بها



 
 
 
 

 
 

 

 القاهرة. العربي،دار الفكر  ،5ط ،القلق وإدارة الضتوط النفسية(. 7331) فاروق السيد ،عثمان

(. المشكال  السلوكية لدى األطفال األيتام من وجهة نظر المشرفا  في ضول بعض المتتيةرا  7359) يوست محمد ،العطار

 .529-5.1 ،(0) . ،مجلة العلوم التربوية والنفسية ،لة بمحافظة مسقطفي مركز رعاية الطفو

(. اصائص أرباب األسر الحاضنة المتنبئة بأنماط تنشئتهم ل طفال مجهةولي النسةب فةي المجتمةع 7373) حسيناالد  ،العلوان

 .211-213 ،(12) 5 ،دراسا  العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،األردني

 ،رسةالة ماجسةتير ،(. المشكال  االنفعالية واالجتماعية لدى األيتام المةراهقين فةي قضةال بئةر السةبع7351) أحمد يايد ،العمور

 كلية العلوم التربوية والنفسية.

(. العوامةة  االجتماعيةةة واالقتصةةادية المةةالثرة علةةى التكيةةت االجتمةةاعي ألسةةر األيتةةام دراسةةة 7359) أمةة  بنةةت حمةةاد ،القةةديري

 50 ،مجلة العلةوم العربيةة واإلنسةانية ،من أسر األيتام التابعة للجمعية الخيرة لرعاية األيتام ميدانية مطبقة على عينة

(7)، 9.5- 5331. 

 القاهرة. ،7ط،(. الصحة النفسية7353) الدينعالل  ،كفافي

ي المالسسةةا  (. اعةةباد الحاجةةا  النفسةةية وعالقتهةةا بقلةةق المسةةتقب  لةةدى المةةراهقين األيتةةام المقيمةةين فةة7351) نسةةرين ،كةةالب

 فزة. ،الجامعة اإلسالمية ،رسالة ماجستير ،اإليوائية وفير اإليوائية بمحافظا  فزة

(. التوافق النفسي والتحصي  الدراسي وعالقتهما ببعض المتتيرا  لدى األيتام في مرحلةة الطفولةة 7355) عرفه محمد ،محمد

رسةةالة  ،اس بمدينةةة وضةةواحي الرصةةيرصدراسةةة علةةى عينةةة مةةن األيتةةام بمرحلةةة األسةة (تسةةنوا  9-.) الوسةةطى

 جامعة أم درمان االسالمية. ،ماجستير

 األردن. ،عمان ،دار الثقافة ،وعالجها -مشكال  الصحة النفسية أمراضها(. 7331) محمد جاسم ،محمد

 ية.مكتبة األنجلو المصر ،القاهرة ،األطفال والمراهقون المعرضون للخطر(. 7330) السميع باظه أمال عبد ،مليجي

أسةةاليب المعاملةةة الوالديةةة وعالقتهةةا بالتنشةةئة االجتماعيةةة كأحةةد أدوار األسةةرة الرئيسةةية فةةي (. 7353) عبةةد تسةةعد  ،المشةةوح

 الرياض. ،جامعة الملك سعود ،المجتمع السعودي

راه فيةر رسةالة دكتةو ،(. قلةق المسةتقب  وعالقتةه بكة  مةن فاعليةة الةذا  ومسةتوى الطمةوح7339) فالةب بةن محمةد ،المشيخي

 جامعة أم القرى. منشورة

-739 ،(75) ،عةمسجامعةة عةين  ،دور الجمعيا  األهلية في رعاية األطفال األيتام بمصةر(. 7373) نيفين ميخائي  ،ميخائي 
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