
  

  :مشكلة الدراسة: أوالً 

شهدت العقود األخیرة من القرن الماضـي اهتمامـًا بالغـًا باألطفـال علـى اعتبـار أنهـم شـباب 

الغــد ورجـــال المســتقبل لـــذلك صــدرت القـــوانین التـــي تحــث علـــى رعایــة هـــذه الفئــة علـــى المســـتویین 

المصــري أولهمــا العــالمي والمحلــي ففــي مصــر أعلــن رئــیس الجمهوریــة عــن عقــدین لحمایــة الطفــل 
  . ٢٠١٠وحتى  ٢٠٠٠والثاني من  ٢٠٠٠إلى  ١٩٩٠من 

 وال أحد ینكر أهمیة مرحلة الطفولة لكونها المرحلة التي تتشكل فیها شخصیة اإلنسان ،

ولذلك فمن الضروري االهتمام بهذه المرحلة لكي نكون ونشكل شخصیات قادرة على مسایرة 

  .یاةالتقدم ،وتستطیع أن تتغلب على عقبات الح

ولقــد أكـــد علمـــاء الـــنفس علـــى أن شخصـــیة الفـــرد تتكـــون فـــي الخمـــس ســـنوات االولـــى مـــن 

إال . حیاتـه ، أمــا المراحــل التالیــة فمـا هــي إال عملیــة تطــور ونمـو ولكــل منهــا خصائصــها الخاصــة 

أن الســمات األساســیة للشخصــیة إذا تكونــت ومــرت بطریقــة ســلیمة ضــمنا ســالمة الشخصــیة علــى 

أي خلــــل فـــي هـــذه المرحلــــة وأي اضـــطراب وتشـــویش تكــــون لـــه بصـــماته علــــى مـــدى الحیـــاة ،وأن 
فهذه المرحلة هـي مرحلـة نمـو انفعـالي واجتمـاعي وعقلـي تتحـدد علـى أثـره نوعیـة  شخصیة الطفل ،

شخصیة الفرد التي تتكون بالدرجة األولـى مـن السـمات الوراثیـة و المكتسـبة مـن الوالـدین ،والفـرص 

شــباع حاجـات نفســیة ســس شخصـیة مــن تقمـص،المنزلیـة المتاحــة لتكـوین أ ٕ  –الحنــان  –الحـب (  وا

فــإذا تــوفى أحــد الوالــدین یكــون لــه . ،والتــي هــي مــن واجــب الوالــدین ) التعلــیم -التوجیــه  –الرعایــة 

أثـــره العمیـــق علـــى شخصـــیة هـــذا الطفـــل فـــي المســـتقبل ،وممـــا یكـــون لـــه عمیـــق األثـــر فـــي الصـــورة 

حاجـات نفسـیة واجتماعیـة الوالدیة التي یكونها الطفـل لوالـده الـذي فقـد بوفاتـه مصـدرًا مهمـًا إلشـباع 

  لها دورها الفعال في شخصیته 

ویحتـاج الطفــل فــي مراحـل حیاتــه األولــى بصـفة خاصــة إلــى الشـعور بــاألمن الــذي یوصــله 
وهـو فــي هـذا یحتــاج إلــى  إلـى التوافــق النفسـي واالجتمــاعي ،ویحفـظ توازنــه النفســي ویؤكـد اســتقراره،



ه بــاألمن والطمأنینــة ،وهــذه العناصــر یســتقیها الحــب والقبــول واالســتقرار كعناصــر أساســیة إلحساســ

ألن الحــب واألمــن الــذي یجــده الطفــل عنــد أمــه یــؤثر علــى نمــوه  ممــن یحیطــون بــه خاصــة األم ،

  .االنفعالي والجسمي والعقلي واالجتماعي

وعـدم االسـتقرار  ونشأة الطفل محرومًا من أسرته الطبیعیة قد یؤدي إلـى حالـة مـن القلـق ،

لوجــداني تجعلــه أكثــر اســتعدادًا للجنــوح ،أو العصــاب أو قــد تصــبغ ســلوكه بأنمــاط ،وعــدم االتــزان ا
غیر مرغوبـة ممـا یجعلـه عرضـة لكثیـر مـن المشـكالت وقـد ینشـأ الطفـل محرومـًا مـن أسـرته نتیجـة 

لظــــروف وأوضــــاع عدیــــدة كــــالطالق والهجــــر ،أو وفــــاة أحــــد الوالــــدین أو كالهمــــا ،أو ســــجن أحــــد 

ء األطفـال یودعـون فـي المؤسسـات االجتماعیـة اإلیوائیـة لعـدم وجـود الوالدین وهنـاك عـدد مـن هـؤال

مــن ینــوب عــن الوالــدین فــي رعــایتهم ،وال شــك أن المؤسســات اإلیوائیــة یمكــن أن تكــون بــدیًال عــن 

  .الوالدین ، فوجود األسرة یمثل أهمیة كبیرة في حیاة الطفل

مـا زالـت تتصـدر المراكـز  وتعد دراسة مفهوم الـذات وتقـدیره مـن الموضـوعات المهمـة التـي

  .األولى في البحوث النفسیة والشخصیة 

فـنحن نعـیش فـي عصـر محفـوف بتغیــرات سیاسـیة واقتصـادیة وثقافیـة لهـا تأثیرهـا المباشــر 
علـــى الكـــائن البشـــري ،فتزیـــد مـــن معـــدالت االنعصـــاب والمشـــقة والضـــغط والتـــي بـــدورها ترفـــع مـــن 

دون توافق الفـرد السـلیم، فتـؤثر تـأثیرًا جوهریـًا علـى معدالت االضطرابات النفسیة والجسمیة لتحول 

  تقدیره لذاته: شخصیته مما یؤدي إلى خلل في احد األجهزة المهمة في الشخصیة أال وهو

  :ثانیًا أهداف الدراسة

هناك هدف رئیسي للدراسة یتمثل في اختبار فاعلیة مدخل انتقائي فـي خدمـة الفـرد لتنمیـة 

ألیتام ویتحقق هذا الهدف من خـالل ثالثـة أهـداف فرعیـة وهـي كالتـالي تقدیر الذات لدى األطفال ا

:  

اختبــار فاعلیــة مــدخل انتقــائي فــي خدمــة الفــرد وتنمیــة الشــعور بــاألمن لــدى األطفــال  -١
  .األیتام



اختبار فاعلیـة مـدخل انتقـائي فـي خدمـة الفـرد وتنمیـة الشـعور باالنتمـاء لـدى األطفـال  -٢

 .األیتام

مـــدخل انتقـــائي فـــي خدمـــة الفـــرد وتنمیـــة الشـــعور بالثقـــة بـــالنفس لـــدى اختبـــار فاعلیـــة  -٣

  .األطفال األیتام

 :ثالثًا فروض الدراسة

ر مـدخل انتقـائي فـي خدمـة الفـرد حیث إن الدراسة الحالیة تسعى للكشـف عـن تـأثی  

فــــرض الفـــي المؤسســــات اإلیوائیــــة ،فإنــــه یمكــــن بلــــورة لتنمیـــة تقــــدیر الــــذات لــــدى األطفــــال األیتــــام 

  : ي للدراسة على النحو التالي سیئالر 

فــي المؤسســات تقــدیر الــذات لــدى األطفــال األیتــام  توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین

باستخدام مـدخل انتقـائي فـي خدمـة الفـرد وینبثـق  التدخل المهني ممارسة برنامج قبل وبعد اإلیوائیة

  :من هذا الفرض مجموعة من الفروض الفرعیة التالیة

فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین درجـــات األطفـــال األیتـــام علـــى البعـــد الفرعـــي توجـــد  -١

  .للمقیاس المتعلق بالشعور باألمن قبل وبعد ممارسة برنامج التدخل المهني

توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین درجـــات األطفـــال األیتـــام علـــى البعـــد الفرعـــي  -٢

 .سة برنامج التدخل المهنيللمقیاس المتعلق بالشعور باالنتماء قبل وبعد ممار 

توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین درجـــات األطفـــال األیتـــام علـــى البعـــد الفرعـــي  -٣

 .للمقیاس المتعلق بالشعور بالثقة بالنفس قبل وبعد ممارسة برنامج التدخل المهني

 :رابعًا مفاهیم الدراسة
  تضمنت الدراسة أربعة مفاهیم أساسیة

  انتقائي مدخلمفهوم  

 تقدیر الذات مفهوم 

 مفهوم الطفل الیتیم 



 مفهوم المؤسسة اإلیوائیة 

 :اإلجراءات المنهجیة للدراسة

  :نوع الدراسة -١

، التي تستخدم الختبار الفرض الرئیسي التجریبیةدراسات التعتبر هذه الدراسة من 

الممارسة للدراسة، من خالل مجموعة من االجراءات المنهجیة، التي تتعلق بمدى المالئمة بین 

حیث یتركز هدفه االساسي في الكشف عن العالقات السببیة ، والواقع اإلجتماعي الذي نعیشه

  .الدقیقة التي تحدث بین عناصر الظاهرة الواحدة أو الظواهر االجتماعیة المتداخلة معها

  

  :المنهج المستخدم -٢

لدراسة هذا وقد تم اعتمدت الباحثة علي استخدام المنهج شبه التجریبي تماشیا مع نوع ا

  .ةباستخدام جماعة واحد) البعدیة -القبلیة( اختیار المنهج شبه التجریبي وذلك باستخدام التجربة 

  :أدوات الدراسة- ٣

اعتمدت الباحثة على مجموعة من األدوات التي تدعم هذه الدراسة في تحقیق أهـدافها 

  :وذلك على النحو التالي

ل األیتــام فــي المؤسســات اإلیوائیــة، وهــو مــن إعــداد مقیــاس تقــدیر الــذات لــدى األطفــا -١

الباحثة، ویعد اإلداة الرئیسـیة للقیـاس القبلـى والقیـاس البعـدى فـى هـذه الدراسـة ویحتـوي علـى ثـالث 

  .ابعاد رئیسیة تم وضعها فى ضوء أهداف وفروض الدراسة

  .المقابالت المقننة وشبه المقننة -٢

  :مجاالت الدراسة -٤

  :يالمجال المكان -١



اتخذت الباحثـة مؤسسـة الرعایـة االجتماعیـة بالحادقـة بمحافظـة الفیـوم مجـاًال مكانیـًا لتنفیـذ 

  .برنامج التدخل المهني

  

  : وقد تم اختیار المجال المكاني نظرًا للمبررات اآلتیة

  ).االطفال االیتام(أن تضم األطفال ممن حرموا الحیاة في أسرة طبیعیة  -١

  .االجتماعیة والنفسیة للطفل الیتیمأن تقدم الرعایة  -٢

  .یوجد بها مجموعة من المشرفین المؤهلین للتعامل مع فئة األطفال األیتام  -٣

  ).١٢ – ٩(تضم األطفال في مراحل عمریة مختلفة من سن  - ٤

  :المجال البشري -٢

طفل یتیم وفقًا للمحددات ) ١٢(یتضمن المجال البشري للدراسة عینة عمدیة مكونة من 

  :لتالیةا

أو  یكـــون تقــــدیر الـــذات متـــأثر بفقـــد أحـــد األبــــوین فقـــد األب أو األم أو كلیهمـــا حتـــى -١

  .ویكون متأثرًا بإیداعه بالمؤسسة اإلیوائیة كلیهما

  .سنة ١٢إلى  ٩أن یتراوح العمر من سن  -٢ 

 ).إعدادي -إبتدائي (أن یكون مقیدًا بمرحلة التعلیم األساسي  -٣ 

طفــل بنــاء علــي حصــولهم علــى درجــات منخفضــة علــى ) ١٢(مــن اطفــال ) ٥(وتــم اختیــار
  .مقیاس اختبار الذات القبلي

  

  :المجال الزمنى -٣

ویقصــد بــه الفتــرة الزمنیــة التــى تســتغرقها الدراســة المیدانیــة حیــث اســتغرقت الدراســة ســتة  

  . ١٦/١٢/٢٠١١إلى  ١٧/٦/٢٠١١أشهر تم فیها إجراء التدخل المهنى وذلك فى الفترة من 



  :نتائج الدراسة

إثبات صحة الفرض الرئیسي، أال وهو وجود فروق ذات داللة إحصـائیة بـین متوسـط  -١

إنتقـائي  دخلدرجات أعضاء الجماعة التجریبیة قبل وبعد التدخل المهني بإسـتخدام إسـتراتیجیات مـ

  .في خدمة الفرد على مقیاس تقدیر الذات لدى األطفال األیتام في المؤسسات اإلیوائیة

اتضـــح مـــن نتـــائج الدراســـة، وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین متوســـط درجـــات  -٢

أعضــاء الجماعــة التجریبیـــة بالنســبة لتنمیـــة تقــدیر الـــذات لــدى األطفـــال األیتــام قبـــل وبعــد التـــدخل 

  .انتقائي في خدمة الفرددخل المهني باستخدام استراتیجیات م

لـــة إحصـــائیة بـــین متوســـط درجـــات أتضـــح مـــن نتـــائج الدراســـة، وجـــود فـــروق ذات دال -٣

أعضـاء الجماعــة التجریبیـة بالنســبة لتنمیـة الشــعور بـاألمن لــدى األطفـال االیتــام قبـل وبعــد التــدخل 

  .انتقائي في خدمة الفرد دخلالمهني باستخدام استراتیجیات م

أتضـــح مـــن نتـــائج الدراســـة، وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین متوســـط درجـــات  -٤

التجریبیة بالنسبة لتنمیة الشعور باالنتماء لـدى األطفـال االیتـام قبـل وبعـد التـدخل أعضاء الجماعة 

  .انتقائي في خدمة الفرد دخلالمهني باستخدام استراتیجیات م

أتضـــح مـــن نتـــائج الدراســـة، وجـــود فـــروق ذات داللـــة احصـــائیة بـــین متوســـط درجـــات  -٥

بــالنفس لــدى األطفــال االیتــام قبــل وبعــد  أعضــاء الجماعــة التجریبیــة بالنســبة لتنمیــة الشــعور بالثقــة
  .انتقائي في خدمة الفرد دخلالتدخل المهني باستخدام استراتیجیات م

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

 


