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اليتامى طفال لدى السلوكية املشكالت ببعض ئات كمن الرعاية مقدمي أساليب
سيطة ال ة الفكر عاقة   يذو

ع يم إبــــرا الــــرحمن عبــــد كواســــة،محمــــد ســــليمان هللا عبــــد عبــــد،عــــزت أحمــــد
امل   التواب

بية ال لية النفسية، ة ال جامع قسم رة، ربالقا   زة

ي و لك يد   Mohammed Ali 1247.el@azhar.edu.eg: ال

  املستخلص

املـــــشكالت بــــبعض ئــــات كمن الرعايــــة مقـــــدمي معاملــــة أســــاليب مــــن التحقـــــق ــــ إ البحــــث ــــدفت

جتمـــــــا–العنـــــــاد–العـــــــدوان(الـــــــسلوكية اب ذو) ـــــــ اليتـــــــامى طفـــــــال عاقـــــــةيلـــــــدي

سيطة ال ة اسة. الفكر بالد ك روشا مـن) 106(ر م أعمـا تراوحـت ممـن رطفـال
ً

وتـم) 14- 8( عامـــــا،
ً

طفـــال قبـــل مـــن املدركـــة املعاملـــة أســـاليب مقيـــاس مـــا و الباحـــث إعـــداد مـــن ن مقياســـ تطبيـــق

انيــة إم ــ إ النتـــائج ــم أ ت وأشــا طفـــال قبــل مــن املدركـــة الــسلوكية املــشكالت بـــؤرومقيــاس الت

ســــــلوب خـــــالل مـــــن بالعنــــــاد بـــــؤ والت والـــــديمقراطي، ـــــسلطي ال ن ســــــلو خـــــالل مـــــن بالعـــــدوان

والــــــديمقراطي ــــــسلطي ال ســــــلوب خــــــالل مــــــن جتمــــــا اب ــــــ باال بــــــؤ والت فقــــــط، ـــــسلطي ال

السابقة اسات والد ات النظر ضوء النتائج تفس وتم روالفوضو   .ي

املفتاحيــــة لمــــات الرع: ال الرعايــــة ،ايــــةأســــاليب ــــة،اليتــــامى،مقــــدمي الفكر املــــشكالت،عاقــــة

  . السلوكية
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Caregivers' Styles as Predictors of some Behavioral Problems 
among Orphan Children with Mild Intellectual Disability 

Mohammad Abdul-Rahman Ibrahim Ali*, Ezzat Abdullah 
Kawasah, Ahmed Abdultawab Kamel 
Mental Health Department, Faculty of Education (Cairo), Al-
Azhar University, Egypt 

*E-mail: Mohammed Ali 1247.el@azhar.edu.eg 

ABSTRACT 
This research aimed at investigating caregivers' styles as 
predictors of some behavioral problems (aggression – 
stubbornness – social withdrawal) among the orphaned children 
with mild intellectual disability. The participants were (106) 
orphan children with mild intellectual disability between (8 - 14) 
years old. Two scales were prepared by the researchers, namely 
the perceived behavioral methods by children and the perceived 
behavioral problems by children to collect the study data. Results 
of the study indicated that aggression could be predicted through 
both authoritative and authoritarian styles. Only the authoritarian 
style was a significant predictor of stubbornness. Authoritative, 
authoritarian and chaotic styles predicted social withdrawal 
significantly. The results were interpreted in the light of previous 
theories and studies. 
Keywords: caregiving styles, caregivers, orphans, intellectual 
disability, behavioral problems. 
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البحث :مقدمة  

الطفــل ـا مع يتفاعــل ـ ال ــ و جتماعيـة املعــامالت مـن الوالديــة املعاملـة أســاليب عـد
وســلوكھ الفــرد حيــاة ــ ــ كب أثــر ذات مباشــرة عالقــة ــا بأ ــسم ت حيــث حياتــھ؛ بدايــة نومــ، منــذ

ميـة غايـة م أبنا حياة الوالدان يلعبھ الذي ي يجا الدو أن بھ عمـل، راملسلم والـذي
جتماعيــــة ــــشئة الت عمليــــة خــــالل الــــسليم النفــــ ــــو ا إشــــاعة ــــ ــــا، ع طيا ــــ تحمــــل حيــــث

ــــ امل ــــ والديــــھ مــــن الطفــــل ــــا يتلقا ــــ ال املعاملــــة أســــاليب مــــن متعــــددة اال لأشــــ ً
التــــا،  فــــإنو

نفــسية مــشكالت مــن ي عــا قــد فإنــھ للطفــل الــسليم النفــ ــو ا ــ ت لــم إذا الوالديــة املعاملــة
عد فيما سلوكية اضطرابات إ ر(تؤدي الياز يمحمد   ).2012،5، و

مـــــن املـــــستمدة الرعايــــة مـــــصدر مــــن ـــــة الفكر عاقــــة ذو يتـــــام طفــــال يحـــــرم ووعنــــدما ُ

ـــ املتمثلـــة ال"ســـرة نالوالـــدين الفئـــة، "بيولـــوجي ـــذه برعايـــة يتكفـــل الـــذي ـــو املجتمـــع ، فـــإن
ـ كب ل ـش م حيا مسار ع تؤثران ن ت كب ن لت مش من ي عا عاقـة(وال و التـا)اليـتم و ؛

خـر اصـة ا الفئـات عـن م لرعـاي املجتمـع ا أعـد ـ ال املؤسـسات تختلـف أن ض ـ املف ، ىفمن
ــــؤالء عايـــــة مــــصادر نـــــوع ت يةركمــــا الـــــ الرعايـــــة ــــا ف يتلقـــــو ــــ ال املؤســـــسات نــــوع ب نفـــــراد

ن مـــــشرف مـــــن املؤســـــسات تلـــــك ـــــ ع ن القـــــائم وكـــــذلك والتعليميـــــة بـــــديالت، والنفـــــسية ـــــات ، وأم
مـــصط ــو ظ ـــ إ ذلــك أدي وقـــد ن؛ ومعلمــ ن اجتمـــاعي ن البديلــة(روأخــصائي  Foster) ســـرة

Family يــة وتر عايــة ال أشــ مــن ل شــ ــ ــ نروال بــو ــو مج أو يتــام طفــال، طفــال أو
املـــرض ب ـــس م عـــاي م آبـــا ـــ ع يتعـــذر وضـــع، رالـــذين مـــن بـــدال الرعايـــة مـــن الـــنمط ـــذا ـــر وظ

ً

مـة امل ذه تقوم مؤسسة معـاي، الطفل ـ البديلـة الرعايـة مجـال ـ العمـل أساسـيات ومـن
وتر الطفل برعاية تقوم سوف ال سرة السكر(تھاختيار   ).2000،208، يحمدي

طفــال مــع التعامــل ــ إ البديلــة ســر أو يــواء دو ــ الرعايــة ــ ع القــائمو ــأ ي روقــد ن
ـــ تفك دو الطفـــل واحتياجـــات غبـــات ـــل إشـــباع ـــ مـــثال التـــدليل ـــا م ســـاليب مـــن نبالعديـــد ر

ً
 ،

انــت إذا وخاصــة الزائــدة مايــة ا ــ إ ــات م عــض ــأ ت عــصابيةوقــد ســمات ــا ل البديلــة ُم

عليـھ ـوف وا ـرص ا شـديدة ا عـدوانيا، تجعل الطفـل ـشأ في ـات تجا جميـع مـن بـھ فتحـيط
ً

ثائرا
ً

يمـــــــا،  ي الطفـل ـو ي عنـدما وخاصـة املعاملـة ـ التفرقة أسلوب أو النبذ وكذلك مال أو
ً

ن
سب ال و مج ن(لأو وآخر فت   ).2014،946،ونادر

ــش الطفــلو عالقــة ــ ــر تظ ــ ال الــسلوكية املــشكالت مــن العديــد ــ إ البحثيــة دبيــات
أن ـ إ اسـات الد عـض ت أشـا حيـث ن خر ومع نفسھ مع للتعليم القابل ـــــا فكر املعاق يم رالي ر

ً

الــذات وإيــذاء العــدوان ســلوكية مــشكالت مــن عــانو يتــام طفــال  ,Chakraborty (نعــض
2015; Davis & Oliver, 2016; Pavlovic, 2013; Ruddick et al., 2015 .(ـار إظ ـ غرابـة وال

التكيفـي ـ غ الـسلوك مـن مختلفـة ألنمـاط ــــا فكر املعاق الطفل
ً

ـو،  التكيفـى الـسلوك ـ ز فـال
ة الفكر عاقة ف عر اسمة ا العناصر   .(Patton et al., 2000, 82)أحد

ع مراجعة خالل مـنومن ـل اسـة كد الـسابقة اسات والد البحوث رض  ,Thomas, at, elر
اسـة)(2001 ود  ,et, al, Ellis,(، Groark  2005) (Jameel, et, al  (Qahar,et, al, 2004،2004)(ر،
الرعايــة، )(2017 مقـدمي معاملـة أسـاليب خـالل مـن الـسلوكية باملـشكالت بـؤ الت انيـة إم ، يتـ
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اســا الد نتــائج توصــلت أســاليبرحيـث خــالل مــن الــسلوكية املــشكالت بــبعض التبـؤ انيــة إم ــ إ ت
سيطة ال ة الفكر عاقة ذو اليتامي لألطفال تقدم ال   .ياملعاملة

الرعايــة أســاليب ا تــأث ـا أك ومــن الــسلوكية، املــشكالت ـو ظ ــ املــؤثرة العوامــل نـوع ًوت ر
ل جتماعيـــــــة ـــــــشئة الت عمليـــــــة ـــــــ الثقـــــــل مركـــــــز تمثـــــــل ـــــــ نال ـــــــو ت ـــــــ البـــــــالغ ـــــــا لتأث ألطفـــــــال

للطفـــــل يحة الــــ بيــــة ال أن ــــ ع ــــذا و ــــــا، واجتماعيــــــــ وعقليــــــــــا ونفــــسيـــــا جــــسميــــــا م ــــصيا
ً ً ً ً

بيــة ال بقواعــد ملــام ــ إ اجــة ا يجعــل مــا ــو و برعايتــھ، يقــوم مــن ليــة وأ كفــاءة ــ ع تتوقــف
ألن ــــــــا، ضر أمــرا الــسليمة

ً
ور ــً إ يــؤدي ــشئة والت التوجيــھ ــ خاطئــة أســاليب واعتمــاد ــا ــل ا

والنفـسية الـسلوكية املـشكالت من عدد و وظ نموه، مراحل خالل الطفل ن و ت ئة س رنتائج
سواء حد ع م وذو طفال ا مرا يتجرع وس،( رال ع يل   ).2010ن

منـــــــصو محمـــــــد اســـــــة د تؤكـــــــد نمـــــــا رب يمكـــــــن) 2011(ر أنـــــــھ ـــــــ املـــــــشكالتع بـــــــبعض بـــــــؤ الت
ا ســ يما ـ ال ة ســو ـ الغ ســاليب عـض خــالل مـن جتمــا اب ـ و العــدوان رالـسلوكية

والفوضو سلطي ال األسلوب الرعاية مقدمي   .يعض

البحث س سبق ما خالل اومن الرعايةا مقدمي معاملة أساليب عن الكشف إ
ل السلوكية املشكالت ببعض ئات سيطةكمن ال ة الفكر عاقة ذو اليتامي   .يألطفال

البحث لة   :مش

مــــن ــــل اســــة د مثــــل الــــسابقة اســــات الد عــــض اســــتقراء خــــالل رمــــن ، )Dunn) 2002 ر
ميــدي ا ســـمعان، )(2004 ، Groark 2005) (Karen &Larry ،)2003(فاطمــة م ، )2010(مــر

وس ــــــ ع يـــــل املنــــــصو، )2010(ن ر، )2011(رمحمـــــد اليــــــاز يمحمـــــد ــــــ، )2012(و ي ، )2014(خولـــــة
Hermenau (2014) ،امللــــــــك محمــــــــد، )2015(أشـــــــرف أحمــــــــد ) (Warner 2017، )2016(مجـــــــذوب

طفــال لــدي الــسلوكية واملــشكالت الرعايــة مقــدمي معاملــة أســاليب ن بــ عالقــة نــاك أن ن بــ ي
طفـال ـ ع سـاليب ـذه تـؤثر أن مكـن و ـسيطة، ال ة الفكر عاقة ذو ـم، ياليتامى وتـؤدي

جتمـــا اب ـــ و والعنـــاد العـــدوان مثـــل والـــسلوكية النفـــسية ضـــطرابات مـــن العديـــد ـــ إ
الذات   . وإيذاء

مــن ــ أك ــ إ مــصر ــ ـــا ــ فكر ن املعــاق يتــام طفــال عــدد ــ ــادة بوجــود القــو مكــن و
ً

ز ل
عــام400 ــ جتمــا التــضامن ة ا و ــر تقر ــ ع بنــاء رطفـل ز املؤســساتب، م2018ً عــدد بلــغ نمــا

مــن ــ ألك طفــال ــؤالء ــ تر ــ ــة18ال و م ا أنحــاء جميــع ــ متفرقــة عايــة ردار اســتقراء. ر و
نــــاك أن يتــــ ــــة، الفكر عاقــــة وذو يتــــام ــــ ع ــــت أجر ــــ ال الــــسابقة اســــات الد يوتحليــــل ر

الــسلوكية املــشكالت مــن بالبالعديــد ســواء طفــال ــؤالء ــا ر يظ ــ يــةًال جن  ,Bhatia(ئــات
2005; Erol, 2008; Myrbakk, 2008; (يـة العر القمـش،(أم إســماعيل،2006مـصطفى ياسـر ؛

وجـــــــھ). 2009 ـــــــ ع ــــــــــا فكر ن واملعـــــــاق عـــــــام ل ـــــــش لألطفـــــــال ة الـــــــسو الرعايـــــــة أن منطلـــــــق ومـــــــن
ً

ســـ ومما والتقبـــل ـــب ا مبـــادئ ترســـيخ خـــالل مـــن الـــسو النمـــو تحقيـــق ـــ م ـــس ـــصوص را اي
واملعـــاي القـــيم منظومـــة وفـــق طفـــال لـــدى واملعرفيـــة جتماعيـــة و النفـــسية وانـــب ا ـــشكيل و

الرعايـــــة مقـــــدمي أســــاليب عـــــض مــــن التحقـــــق ـــــ إ ــــا ا البحـــــث ــــس و املقبولـــــة، جتماعيــــة
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يمكـن ـ وال سيطة، ال ة الفكر عاقة ذو اليتامى طفال لدى السلوكية باملشكالت ئات يكمن
يربلو ساؤ ال   :لا

الــــــــسلوكية املــــــــشكالت بــــــــبعض بــــــــؤ الت يمكــــــــن اب–العنــــــــاد–العــــــــدوان(ـــــــل ــــــــ
أســـاليب) جتمـــا عـــض خـــالل مـــن ـــسيطة ال ـــة الفكر عاقـــة ذو اليتـــامى طفـــال يلـــدى

الرعاية؟   مقدمي

البحث الـ: دف املـشكالت بـبعض بـؤ الت انية إم من التحقق إ ا ا البحث سلوكيةدف
جتمــــــــا–العنــــــــاد–العــــــــدوان( اب ــــــــة) ــــــــ الفكر عاقــــــــة ذو اليتــــــــامى طفــــــــال يلــــــــدى

الرعاية مقدمي أساليب عض خالل من سيطة   .ال

البحث مية ي :أ ما خالل من   :تت

ة النظر تمتـاز: مية ومـا الطفولـة مرحلـة ـ ع ـ ك ال خـالل مـن ميتـھ أ ـا ا البحـث ـستمد
مــــن ـــــبــــھ تق عنــــدما وخــــصوصا املـــــستقبلية، الفــــرد حيــــاة ـــــ بالغــــة ميــــة وأ ة ـــــ متم نخــــصائص ً

مـــــــن ــــــد املز ز ــــــ ي ــــــة الفكر عاقــــــة ذو اليتــــــامى بفئـــــــة تمــــــام فاال اليــــــتم، مــــــع ــــــة الفكر يعاقــــــة
ــم اصــة ا نــاو. حتياجــات ي امــل مت نظــر إطــار وضــع خــالل مــن البحــث ميــة أ تتــ لكمــا ي

الفك عاقـــة ات ـــ ـــمتغ د و ملـــا اســـتكماال الـــسلوكية، املـــشكالت عـــض و الرعايـــة وأســـاليب ـــة، رر
ً

ـــات والتوج ـــة النظر طـــر وأحـــدث أبـــر الســـتدماج وســـعيا الـــصدد، ـــذا ـــ الـــسابقة اســـات زالد ً ر
سيطة ال ة الفكر عاقة ذو اليتامى طفال لدى وخصوصا العوامل لتلك ياملفسرة ً. 

التطبيقيـــة البحـــث: ميـــة م ئـــةـــس الب ـــ اســـة الد ات ـــ متغ لقيـــاس أدوات إعـــداد ـــ ـــا را
تحديـــدا اليـــة ا اســـة الد وعينـــة ة املــصر
ً

شـــادية. ر إ بـــرامج إعـــداد ـــ البحـــث نتـــائج تفيــد قـــد ركمـــا
النفـــــــــسية الـــــــــسلبية ثـــــــــار ـــــــــة ملواج ـــــــــسيطة ال ـــــــــة الفكر عاقـــــــــة ذو اليتـــــــــامى لفئـــــــــة يوعالجيـــــــــة

البحــــــــث موضــــــــوع رة للظــــــــا جتماعيـــــــة التوصــــــــياتكمــــــــا. و مــــــــن مجموعــــــــة اســــــــة الد تقــــــــدم رقـــــــد
اصة ا والفئات عاقة مجال ن املتخصص تفيد ال والنفسية ة بو ال   .والتطبيقات

البحث ات   : مصط

ــــــسيطة )1 ال ــــــة الفكر عاقــــــة ذو ــــــة: ياليتــــــامى الفكر عاقــــــة ذو اليتــــــامى ــــــف عر ييمكــــــن
فقــــدوا الــــذي طفــــال م بــــأ ــــا ا بالبحــــث ــــسيطة مــــاال ل أو م أبــــو مــــن، أحــــد وحرمــــوا

الطبيعيــــــة ة ســــــر وتــــــم، الرعايــــــة ــــــسيطة ال ــــــة الفكر عاقــــــة مــــــن م معانــــــا ــــــ إ باإلضــــــافة
يوائية الرعاية مؤسسات إحدي م   .إيداع

الرعايـة )2 مقـدمى قبل من املعاملة سلوكـــــا: أساليب املتـضمنة ـة بو ال الطـر مـن مجموعـة
ً

ق
الرعايــــــة مقـــــدمي ـــــھ ت اليتــــــامىي لألطفـــــال جتماعيــــــة ـــــشئة الت ـــــ يوائيــــــة باملؤســـــسات

ــــدف الطفــــل ســـلوك نحــــو اللفظـــي ــــ غ أو اللفظـــي ــــ التعب ـــ تتمثــــل كمـــا ـــــا، ـــ فكر ن املعـــاق
ً

املختلفــــــــة جتماعيــــــــة يــــــــاة ا مواقــــــــف ــــــــ تــــــــوجي تــــــــأث ســــــــاليب، إحــــــــداث ــــــــذه ومــــــــن
يعال، التقـــدير/التقبـــل، والتوجيـــھ، الـــديمقراطي( ـــ/ـــ والعقـــاب، التحف ـــسلط، الثـــواب ، ال

ل/التدليل، تمام/مال سا املعاملة، ال  ).املساواة/التمي
الـــسلوكية )3 ـــ:املــشكالت نفـــسية عوامــل ـــ إ عــز ـــصية لل الــوظيفي داء ـــ ىاضــطراب

سلب وتـؤثر متكـر ل ـش الطفـل ـا ر يظ ـ ال الـسلوكيات مـن مجموعـة بدى و ـــــارساس
ً
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العـــــدوان، املــــشكالت ـــــذه ومــــن ـــــادي و جتمــــا و النفـــــ املــــستو ـــــ ع توافقــــھ ىــــ
والعناد ركة، ا فرط الكذب،   .والسرقة،

البحث عاقـة :حدود ذو اليتـامى طفال من ن املشارك إطار ا ا البحث نتائج يتتحدد
عــة ــا ع بفر الــسندس بمؤســسة ــة رالفكر نــ، و ال نــاديودار وال مــشاركة، ا ودار لأليتــام از د رودار

ــام ا للعــام رة القــا بمحافظــة ــ ســاليب2019/2020ا و دوات و الوصــفي، ــاملن و م،
البيانات ة معا املستخدمة   .حصائية

السابقة اسات والد ة النظر يم     :راملفا

أوال
ً

ة:  الفكر عاقة ذو اليتامى   :يطفال

الب ــــ ب للطــــبي كيــــة مر معيــــة ا وضــــعتھ الــــذي ــــة الفكر عاقــــة ــــف عر ــــا ا حــــث
ا بأ منالنف أقل اء الذ معامل و ي بحيث املتوسط دو عق نأداء س70ن مقـاي ـ ع جة رد

اء ن، الذ الرا الوظيفي داء ر جو ن، يونقص اثنـ ـ املتوسـط دو الذ القصو ر ظ نو ر
امل مجاالت من اك التاليةأو التكيفية ات ـصية، التواصـل: را ال جتماعيـة، العنايـة ات ـا روامل

الوظيفيــــة اديميــــة وانــــب وا والــــسالمة ة والــــ ي الــــذا والتوجيــــھ املجتمــــع مــــن ســــتفادة و
املــــــــستقلة يـــــــــاة وا العمــــــــل ات ـــــــــا وم الفــــــــراغ وقـــــــــت الثامنـــــــــة، روقــــــــضاء ســــــــن قبـــــــــل ذلــــــــك ـــــــــر ظ و

  ).sociationAmerican Psyciatric As, )2013("(عشرة

فقــدوا الــذي طفــال م بــأ ــا ا بالبحــث ــة الفكر عاقــة ذو اليتــامى ــف عر مكــن يو
مـا ل أو م أبـو الطبيعيـة، أحـد ة سـر الرعايـة مـن عاقـة، وحرمـوا مـن م معانـا ـ إ باإلضـافة

يوائية الرعاية مؤسسات إحدي م إيداع وتم سيطة ال ة   .الفكر

سيطةخصائ ال ة الفكر عاقة ذو اليتامى طفال  :يص

ركية )1 وا سمية ا صائص   ا
ــ إ ــسيطة ال ــة الفكر عقــة ذو اليتــامي لألطفــال ــي ر وا ــس ا النمــو معــدل ييميــل

عاقــة، شــدة ــادة بز نخفــاض جــة د وتــزداد ن العــادي مــن م أقــرا عــن عــام ل ــش رنخفــاض
ال عــدم ــ إ باإلضــافة والطــوــذا ن الــو ن بــ لتناســب املــخ، ز ن و وانـــب، زونقــص با يتعلــق وفيمــا

ن العادي من م غ نة مقا ي ر ا النمو أبطأ م ف ركية ة، را ـا م إتقـان م تأخر رفيالحظ
ي ر ا البصر والتآز ى ر ا تزان ة صعو م ولد يامل ـ، ر سـواء ي ر ا النمو طء و

واملـــ لـــوس ـــم، ا مف بلـــوغ قبـــل املـــ يبـــدأو ـــ، ســـنوات3نال الـــتحكم ـــستطيعو ال نكمـــا
العمر من عة الرا سن بلوغ عد خراج القمش(عملية   ).2011،41، مصطفي

املعرفية )2 صائص   ا
بــــــاه ن ـــــ عـــــام ضــــــعف مـــــن ـــــسيطة ال ـــــة الفكر عاقــــــة ذو اليتـــــامى طفـــــال ي ، يعـــــا

ت ــــــش لل العاليــــــة كمــــــاوذ، والقابليــــــة التعليميــــــة، املواقــــــف ــــــ داء م مواصــــــل عــــــدم يفــــــسر لــــــك
التـــذكر ــــ ات صـــعو ـــو ةوخاصـــة، نيواج قـــص ضــــعف، املــــدىالــــذكره خـــالل مــــن ذلـــك فـــسر و

ال شــــــ ن بــــــ ــــــ التمي ــــــ ة صــــــعو ن ــــــر ظ و التــــــذكر، ضــــــعف ــــــ ا ه بــــــدو يــــــؤدي الــــــذي بــــــاه ون ر
العـــــ عـــــن م بـــــأقرا م مقــــــا ائح والـــــر لـــــوان و ـــــام رو ــــــسمو ي ـــــم ف للتخيـــــل ــــــسبة ال و ن، ادي
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التخيـل ألن ايحتـاجباملحدوديـة قـصو طفـال ـؤالء ـر يظ ا ـ وأخ ـا، وترتي الـصو اسـتدعاء ـ ًرإ ًر

املجردة ار ف اك اد وخاصة اك د رعملية محمد،(ر   ).2010،64عادل

ة )3 اللغو صائص   ا
ـــــسيطة ال ـــــة الفكر عاقــــة ذو اليتـــــامى طفـــــال ــــر اللغـــــو ييظ النمـــــو ـــــ ــــوظ م يبـــــطء

عـــام ل اللغـــة، ــش ــساب واك النطـــق ــ ن يتـــأخر التــا الكــالم، وو ـــ ة م، وصــعو لـــد ــر تظ كمـــا
الصوت غمة مالئمة وعدم التأتأه الكالم ولكـن، اضطرابات النطق التأخر م لد يالحظ كما

ملموس ل ش الكالم ع ة القد و ريطو ن وافحة(ر س   ).2010،71،ت

صية )4 ال صائص   ا
عاقــــة جـــــة د ــــا م عومـــــل عــــدة ــــــا ــ فكر املعــــاق ـــــيم الي الطفــــل ـــــصية رتتــــأثر َ ً

وتوقيـــــت، 
ا ــــــشاف املقدمـــــــة، اك الرعايـــــــة اليـــــــتم، ونـــــــوع نمـــــــط ا ـــــــ وأخ

ً
العقليـــــــة،  اتـــــــھ قد مـــــــستو رفإنخفـــــــاض ي

ن العــادي مــن بأقرانــھ نــة مقا الــضعيف املوقــف ــ يــضعھ التكيفــى الــسلوك ــ روالقـصو طــ، ر روو
بالدونيــــة الـــشعو لديــــھ لديـــھ، رذلـــك جتماعيــــة التوقعــــات مـــستو عرضــــھ، يوانخفــــاض أن كمــــا

لذاتــــھ تقييمــــھ انخفــــاض ــــ إ يــــؤدي العقليــــة اتــــھ قد انخفــــاض بحكــــم الفــــشل ات ــــ خ مــــن ــــ ، رلكث
يا ـــس مرتفـــع فـــشل توقـــع مـــع م لـــد الدافعيـــة مـــستو انخفـــاض يالحـــظ التـــا و
ً

،(ي متـــو يفكـــر
2015،25.(  

صا )5 جتماعيةا  ئص
طفـــال ـــ ـــسيطةيتم ال ـــة الفكر عاقـــة ذو التكيـــفياليتـــامى ـــ ع ة القـــد ربـــضعف

ن، جتمـــــا خـــــر مـــــع التفاعـــــل أو جتماعيـــــة املواقـــــف ـــــ التـــــصرف مـــــستو، أو يفإنخفـــــاض
لديـھ عـز و ألقرانـھ ـسبة بال الـضعيف موقـف يضعھ التكيفي سلوكھ وقصو العقلية اتھ زقد ر ر

جتماعيــــة املــــشكالت مــــن ــــ كث ــــ يــــضعھ ممــــا ــــز وال بالدونيــــة ــــ، حــــساس ــــز ال ان كمــــا
فيــــــھ ك ـــــشا مــــــا بقـــــدر العقليـــــة ات القــــــد ي تـــــد ــــــ إ اساســـــية بـــــصفة عــــــود ال التكيفـــــي رالـــــسلوك ر

ــم ل م معــامال وطــر عقليـا ن املعــاق نحــو ن خــر ـات املــشكالت، قاتجا مــن ــ الكث ــم على ـر فتظ
اجتماعيـةجتماعية عالقـات ـشاء ا وعـدم نفعـال ضـبط ـ ع ة القـد وعدم اب لال رامليل

ـ الغ مــع، مـع نفـسھ موائمـة عـن عـاجزا تجعلـھ عقليـا للمعــاق ـ العق النمـو اكتمـال عـدم أن كمـا
ً ً

ئــة الرعايــة، الب مقــدمي قبــل مــن جيــة ا ا مايــة وا الرعايــة ــ إ دائمــة حاجــة ــ باظــة(رو ، آمــال
2009،23 .(  

نفعالية )6 صائص   ا
طفــــــال ســــــلوك ــــــ ع ــــــسيطةغلــــــب ال ــــــة الفكر عاقــــــة ذو نفعـــــــاياليتـــــــامى التبلــــــد

م حول يدو ملا اث ك وعدم الـتحكم، روالالمباالة وعدم ندفاعية سلوك ر يظ النقيض وع
م لــــد نفعــــاالت نق، ــــ ولة وســــ للمجتمــــع املــــضاد والــــسلوك العدوانيــــة عــــة وســــرعةوال يــــاد

واء والقلـــــق، ســـــ ســـــتجابة ـــــطء و دد ـــــ ـــــا، وال ـــــ يتم ـــــ ال نفعاليـــــة ـــــصائص ا ـــــم أ ومـــــن
عقليا ن املعاق يتام طفال
ً

المده( ا ة  ).2017،44،زفو

التـإو و ـا ف باالمـان ـشعر وال ماعـة ا مـن وف با ـــا فكر املعاق الطفل شعر ما عادة
ً ً

ا ـــــ ـــــ إ بالدونيـــــةيميـــــل ـــــشعر و للعزلـــــة دائمـــــا ميـــــل و جتمـــــا والتفاعـــــل املواقـــــف مـــــن ب
حباط و ـم، والنقص مع اللعـب ـ منـھ سـنا صغر طفال مشاركة إ يميل كما

ً
أن،  الحـظ و
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وعــدم عاقـة عـن النـاتج بــالنقص م شـعو ب ـس اب ـ ــ ا أميـل ــــا فكر ن املعـاق رطفـال
ً

اة مجا ع م رقد نر العادي طفال من م عبدالبا(غ  ).2000،90، عالء

ــا ثانيــ
ً

يتام:  بدو الرعاية مقدمي معاملة   رأساليب
الرعاية مقدمى معاملة أساليب وم   .مف

الطــــر مــــن مجموعــــة ــــا أ ــــ ع ــــا ا بالبحــــث الرعايــــة مقــــدمي معاملــــة أســــاليب قعــــرف
مقــدمي ــھ ت ي سلوكــــــا املتــضمنة ــة بو ال

ً
جتماعيــة ــشئة الت ــ يوائيــة باملؤســسات الرعايــة
الطفـل سـلوك نحـو اللفظي غ أو اللفظي التعب تتمثل كما ــــا، فكر ن املعاق اليتامى لألطفال

ً

املختلفــــــة جتماعيــــــة يــــــاة ا مواقــــــف ــــــ تــــــوجي تــــــأث إحــــــداث ســــــاليب، ــــــدف ــــــذه ومــــــن
يع، ديرالتقـــــــ/التقبـــــــل، والتوجيـــــــھ، الـــــــديمقراطي( ــــــــ ـــــــ/ال والعقـــــــاب، التحف ــــــــسلط، الثـــــــواب ، ال

ل/التدليل، تمام/مال سا املعاملة، ال   ).املساواة/التمي

املعاملة أساليب   :أنواع
عــــض بمراجعــــة تمــــت املعاملــــة، أســــاليب مختلــــف ن بــــ ــــشابك وال التــــداخل مــــن ـــــا انطالقـــ

ً

مثــل اســات ت) Dunn, 2002; Groak, 2005(رالد ــ بالرعايــةال ن القــائم معاملــة أســاليب ناولــت
س واملــــدا يتــــام دو ــــ ن والنفــــسي ن جتمـــاعي ن خــــصائي و ن واملــــشرف ن املعلمــــ ــــ راملتمثلـــة ر
عقليــا ن واملعـاق يتـام طفـال مــع ا تكـرا ـ ك سـاليب اختيــار وتـم ـة، الفكر بيـة بال اصـة ا
ً ً

ر
للتعليم ن   .القابل

ال اعتمــــــــد ثــــــــم األســـــــــلوبومــــــــن يجابيــــــــة املعاملــــــــة أســــــــاليب عــــــــض ــــــــ ع ــــــــا ا بحــــــــث
ـــب وا التقبـــل يجابيـــة ســاليب معظـــم ـــ ع جوانبـــھ عــض ـــ ـــشتمل والـــذي الــديموقراطى

شـــاد و والنـــ واملناقـــشة ـــوار مؤســـسات، روا ـــ معاملـــة كأســـلوب ـــستخدم أن يمكـــن ـــ وال
عقليـــــا ن املعــــــاق يتـــــام طفــــــال عايـــــة دو
ً

ر أســــــاليب،ر أعــــــم ـــــ ع أيــــــضا اســـــة الد أعتمــــــدت كمــــــا
ً

ر
يــــــضم والــــــذي ــــــسلطى ال األســـــلوب الرعايــــــة دو ــــــ ا ــــــشا وأن شـــــموال ــــــا وأك الــــــسلبية راملعاملـــــة

ً
ر

ً

أيـــــــضا جوانبــــــھ ــــــ ي البـــــــد والعقــــــاب القــــــسوة
ً

ـــــــسم،  ي الــــــذي الفوضــــــو ســـــــلوب ــــــ إ يباألضــــــافة
والتـدليل ل ـسا ال جانــب ـ ع ـشتمل و املعاملــة ـ املعاملـةبالتذبـذب ــ التفرقـة ـ إ وصــوال

ً
ثــم، 

شدد وال زم معظـم، ا تـضم شـاملة مظلـة اسـة الد ـا ن ت ـ ال الثالثة ساليب تلك عت رحيث
طفــال مــع عاملــھ ــ الرعايــة مقــدم ا ــستخدم أن يمكــن ــ وال ة الــسو ــ وغ ة الــسو ســاليب

عقليا ن املعاق يتام
ً

.  

ألس املفسرة ات النظر الرعايةعض مقدمي معاملة   اليب

النف   -أ  التحليل ة   نظر

ــــد فر الطفــــل) Freud(وــــش حيــــاة مــــن ــــ و الــــسنوات ميــــة أ ــــ ة، إ ــــ ف ــــا رباعتبا
سلوكية لة مش أو نف اضطراب ألى ساس ر تضع ية و الدعامـة، ت تمثـل ـا أ كمـا

جتماعيـــ و النفـــسية حياتـــھ عـــد فيمـــا ـــا عل تقـــوم ـــ ال ـــ معظــــم، ةو أن ـــ او ثـــم ومـــن
مـن كمـة م إحباطـات ا سب و ي قد طفال لدي ر تظ أن يمكن ال السلوكية ناملشكالت

ة سو غ معاملة بأساليب طفال مع التعامل ،(خالل شاذ ميد   ).286: 2001عبدا
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جتما  -ب  الدو ة   رنظر

جتماع ه أدوا ــسب يك الطفـــل أن ـــة النظر ـــذه أنـــصار ريــر التعـــاطفى ـــق طر عـــن يـــة
املباشــر الــتعلم ـق طر عــن نفـسھ ــ انـة م ــم ل الــذين بـھ، ن املحيطــ مـع جتمــا والتفاعـل
ســلوكھ مناســبة ة ضــر مــا اب بتعلــيم مــا مقام يقــوم مــن أو مــا ل أو الوالــدين أحــد ورفيقــوم
يتحــــــدد ــــــا يحتـــــذي ــــــ ال والنمـــــاذج ســــــرة ــــــق طر فعـــــن وعليــــــھ ـــــسھ، ج أو عمــــــره أو لـــــسنھ

ا ام ل م عل معينة أدوار ،(لألطفال منصو   ).  32-31: 2000رعبداملجيد

السلوكية  -ج  ة   النظر

عاقــة ذو يتــام طفــال ســلوكيات عــض تفــس يمكــن ــة النظر ــذه خــالل يومــن
مقـــدمي ــ واملتمثلــة ــم املحيطــة ئــة الب مـــن متعلمــة ســلوكيات ــا أ ــ ع ــسيطة ال ــة ُالفكر

قـــ و عـــن، رانالرعايــة الـــسلوكية مـــشكالتھ عــض ـــسب يك أن يمكـــن الطفـــل فــإن ثـــم ومـــن
ملقـــــدم يمكــــن كمـــــا الرعايــــة، كمقـــــدمي بــــھ ن املحيطـــــ مــــن بـــــالتعلم ــــسبة املك العـــــادات ــــق طر
مـــن ســـلوك أي يطفـــئ أو املـــادي ز بـــالتعز ـــا ف املرغـــوب الـــسلوكيات عـــض يـــدعم أن الرعايـــة

ســــلوكياتھ الطفــــل ــــسب فيك طفــــال، عقــــاب ــــمخــــالل تــــأثر و ــــم مع يتعامــــل إيمــــان(ممــــن
ي،   ).52-50: 2001زفو

  :عقيب  

 ل ــــــــش ت أن يمكــــــــن الطفــــــــل أن أن ــــــــ إ الــــــــذات ــــــــة ونظر النفــــــــ التحليــــــــل ــــــــة نظر ت راشــــــــا
حياتھ من املبكرة املراحل تھ  .ص

 ل ـــش ت طفـــال معظـــم أن ـــ ع جتمـــا الـــدو ـــة ونظر الـــسلوكية ـــة النظر اتفقـــت نمـــا رب
مـــن م جتماعيــةــصي م ئـــ ب ــ ـــم ن املحيطــ مـــع املباشــر م تفـــاعل مـــن، خــالل وذلـــك

م ن املحيط من النمذجة أو باملالحظة التعلم ات خ نقل   .خالل

ــا ــ ثالثـ
ً

السلوكية:    املشكالت

الـــــــوظيفي داء ـــــــ اضـــــــطرابات ـــــــا أ ـــــــ ع ـــــــا ا بالبحـــــــث الـــــــسلوكية املـــــــشكالت عـــــــرف
عوامــــــل ــــــ إ عــــــز ــــــصية مـــــــنىلل مجموعــــــة ــــــ املــــــشكالت تلـــــــك وتتــــــ ســــــاس ــــــ نفـــــــسية

النفـــــ املــــستو ــــ ع توافقــــھ ــــ سلبــــــــا وتـــــؤثر متكــــر ل ــــش الطفــــل ــــا ر يظ ــــ ال ىالــــسلوكيات
ً

ر
ـــــادي و جتمــــا الـــــسلوك. و ـــــ ـــــا ا البحـــــث ـــــا ناول ي ـــــ ال الـــــسلوكية املـــــشكالت وتتمثـــــل

والتمرد والعناد ي يةوالسلوك، العدوا جن اسات الد من العديد ا لتوافر وذلك ي را
الفئة ذه لدى ية   . والعر

التا النحو ع املشكالت ذه تناو مكن   : لو

  Aggressionالعدوان )1

املعـــاق ـــيم الي الطفـــل بـــھ يقـــوم ســـو ـــ غ ســـلوك بأنـــھ ـــا ا البحـــث ـــ العـــدوان ىعـــرف
ــــا ـ فكر
ً

أ،  ن خـــر أو الـــذات ايـــذاء ـــ إ ـــاتـــدف املمتل ـــ، و غ أو مباشـــر الـــسلوك ـــذا ـــو ي نوقـــد
معنو، مباشر أو مادي أو لفظي و ي يوقد التعلم، ن عملية عن ناتج السلوك ذا و   .نو
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سيطة ال ة الفكر عاقة ذو اليتامي طفال لدي  يالعدوان
وا جتماعيـة ات ــا امل ـ ــ وا قـصو مـن ـــا ـ فكر ن املعـاق طفــال معظـم ي رعـا ر

ً
لــسلوك

الــــسلبية، الالتكيفــــي الــــسلوكية املــــشكالت مــــن ــــ الكث عليــــھ تــــب ي ن، ممــــا ــــ و م بيــــ تحــــو ــــ لوال
سـليم ل ـش ـم املحيطـة ئـة الب مـع ملـا، التـأقلم يجـة ن ي العـدوا الـسلوك ـ إ ئـو ي مـا نفغالبـا

ً

اليوميـة يــاة ا ــ إحبـاط مــن ونـھ نفع، يواج الناحيـة مــن ــسمو ي ـم يجعل مــا ــو عــددنو اليــة
العدوان ا مقدم ي يأ السلبية السمات الشاذ(من   ). 2014،612، رانيا

ـر طبيعـة Ruddick et al. (2015, 308) يو لـھ ـــا فكر ن املعـاق طفـال لـدي العـدوان أن
ً

الطفـل، خاصة لـدي عاقـة شدة حسب ع العدوان جة د ي، روتختلف العـدوا الـسلوك ـ عت و
امل طفـال عاقـةلـدي ــشدة متعلقـة مرضـية ســمة شـديدة إعاقـة ـــا ـ فكر ن عـاق

ً
العــدوان،  نمـا ب

أو املحيطـة ئـة الب مـن ـسب مك أو مـتعلم ـو ي قـد للتعلـيم ن القابل ــا فكر ن املعاق طفال نلدي
ً

بالطفل املحيطة حباط مواقف عن ناتج و ي   .نقد

  العناد )2

مـــ نمــط بأنـــھ ــا ا البحـــث ــ العنـــاد بـــھعــرف يقــوم واملتمـــرد الــسل الـــسلوك أنمــاط ن
مقــــدمي ــــ املتمثلــــة الـــسلطة مــــو تجــــاه ـــسيطة جــــة بد ـــــا ــ فكر ن املعـــاق يتــــام طفــــال زعـــض ر ر

ً

ن، الرعايــة خـــر مــضايقة مثـــل الـــسلوكية نمـــاط مــن العديـــد فيـــھ تـــ م، و عـــاج وتقلـــب، زوإ
املزاجيـــــة الـــــة مـــــ، ا تلبيـــــة وعــــــدم الـــــسلطة مـــــو زومقاومــــــة ــــــدور ير ــــــسلط، نا بال للـــــشعو يجـــــة رن

  .والقسوة

للتعليم ن القابل عقليا ن املعاق طفال لدي العناد
ً

: 
طفـال لــدي ة و املـش ر الظــوا مـن العنــادي الـسلوك رعـد امتثــال، ُ عـدم ــ ذلـك تــ و

ن خر ألوامر ما، طفال تصرف ع يصر أو بھ يؤمر ما الطفل ينفذ ال ـو، َوفيھ ي ما نو ـذار
فيـھ مرغـوب ـ غ سـلوك أو خطأ عـن، التصرف ـ للتعب الـسلوك ـذا الطفـل يتخـذ الـسلوك ـذا و

املـــــشرفة او يـــــة املر أو املعلمـــــة ـــــ املتمثـــــل ن خـــــر لـــــرأي وعـــــدم، رفـــــضھ باإلصـــــرار العنـــــاد ـــــ تم و
اجــــع داخليـــــا، ال بموقفــــھ محتفظـــــا الطفـــــل يظــــل والقـــــسر كـــــراه حالــــة ـــــ ـــــ ح

ً ً
العنـــــاد،  ـــــ عت و

الكبارم ونوا الصغ وطوحات غبات ن ب التصادم ي(رحصلة الشر ا   ).2002،63، زكر

ي )3 ا   السلوك

ن املعــاق يتــام طفـال اب ــ ا بأنـھ ــا ا بالبحـث ي ا ــ الـسلوك ــف عر يمكـن
ال أو ـل ا بـدافع ـ تخي عـالم ـ إ ـم املحيطـة جتماعيـة ياة ا واقع من ــــا فكر

ً
ـر ظ و ب وـر

ن خر مع والتفاعل جتماعية شطة املشاركة وعدم والعزلة اب   .ذلك

السلوكية للمشكالت املفسرة ات النظر   :عض

النف )1 التحليل ة  نظر

يولــــد قــــوة عــــن ناتجــــة طبيعيــــة ــــزة غر ي العــــدوا الــــسلوك أن ــــة النظر ــــذه اب ــــ ا ييــــر
ــ غبتـھ ـ إ وترجــع ـا ــد، التـدمرـسان فر عنـد يـاة ا طاقــة بمثابـة ـو العــدوان أن وحيـث



أسالیب مقدمي الرعایة كمنبئات ببعض المشكالت السلوكیة لدى األطفال 
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اضــية الر لعـاب خــالل مـن إجتماعيـا مقبولــة ة صـو ــ ـا غ تفر يمكـن العدوانيــة الطاقـة ـذه و
ً

ر
والتدم والقتل ن خر ع العدوان مقبولة غ بأساليب املصر(أو ن   ). 44: 2006، يشر

بأنھ العناد سلوك د فر فسر مـاووقد و النفـ النمو مراحل من ن مرحلت ضمن يحدث
والذاتيـة باالسـتقاللية الـشعو لتنميـة العنـاد ي يـأ حيـث الـشرجية املنفـصلة، راملرحلة أنـاه وتأكيـد

الـــسابقة املرحلـــة ــ ـــان الـــذي والـــتالحم ام ــ عـــد خـــر ف، عــن ظـــر تحـــت للعنـــاد مكــن وو
يجـ أن التطـرف مـن يبلـغ أن اثيـة و أو ية مـاربي نقـيض يفعـل أن دائمـا مـضطرا نفـسھ ص الـ د

ً ً

منھ محمد(يطلب   ).19: 2015، شيماء

نقـــــــص يجــــــة ن الطفولــــــة مرحلــــــة ــــــ يحـــــــدث جتمــــــا اب ــــــ أن ــــــ إ ــــــد فر ــــــش وو
ات أو، ا يتوقـف قد صية ال جوانب من جانبا فإن اجاتھ الطفل إشباع عدم جانب إ

ً

مــــا ة د ـــ إ نمــــوه يرجـــ، رعيـــق الطفولــــةوقــــد مرحلــــة ـــ حبــــاط و الفــــشل ـــ إ اب ــــ ب ســــ ع
ب ــــــس والدونيــــــة بــــــالنقص الــــــشعو أو ــــــيم الي للطفــــــل العــــــاطفي رمــــــان ا عــــــن ــــــ النا راملبكــــــرة

عبدالرسو(عاقة ج لأ   ).234: 2011، ر

السلوكية )2 ة  النظر

الـ ن لقوان وفقا عديلھ و شافھ اك يمكن متعلم سلوك العدوان أن السلوكيو ير
ً ُ ن ، تعلمي

الـــتعلم نمــوذج ـــدم القيــام ـــق طر عــن ــو الظ مـــن منعــھ أو ي العـــدوا الــسلوك ـــ الــتحكم ــتم رو
جديــد علـم نمــوذج بنـاء وإعــادة ي م. العـدوا اســ د ــ ن الـسلوكي اســات ود بحـوث ركــزت رولـذلك ر

ئـــة الب مـــن ـــسب ومك مـــتعلم الـــسلوك معظـــم أن ـــ و ـــا يؤمنـــو حقيقـــة ـــ ع ُللعـــدوان عـــصام(ن
  ).112: 2001، فعبداللطي

ــــي جرا لإلشـــراط ـــ سا ـــوم املف ـــ ع بنـــاءا العنـــاد ســـلوك الـــسلوكية ـــة النظر وتفـــسر
ً

سك ضھ اف ـز، الذي عز مـن عـده يحـدث ملا يجة كن يتكر ي ستجا السلوك أن ع قوم رو
عقـــاب مـــن عـــده يحـــدث ملـــا يـــنقص التـــا تـــ، و قـــد ـــة النظر ـــذه ـــ ع بنـــاءا العنـــاد لة فمـــش

ً
دوم

املالئمـة غ لألستجابة الوالدين ز لتعز يجة الطفـل، ن لـسلوك الزائـد بـاه ن يخ، مثـل التـو أو، أو
نزعــاج و ا، الغــضب ـــسلك ــ ال قـــة الطر بــنفس يتـــصرف الطفــل أن يجــة ن العنـــاد يــدوم قـــد أو

والنمذجـــة بالتقليـــد عـــرف فيمـــا أحمـــد(الوالـــدين ـــ محمـــد، ع شـــيماء ـــ محمـــود : 2015،محمـــد
20.( 

ـ إ ـسيطة ال ـة الفكر عاقـة ذو يتـام طفال لدى جتما اب ب س ييرجع
املعاملـة ــ ـسلط ال او مـال اإل الرعايــة مقـدم مــع التعامـل عـن الناتجــة خطـاء أن، عـض كمــا

ـــي املر ــة ج مـــن بــاألمن حـــساس لديــھ يولـــد الطفــل لـــدي اب ــ ــز ســـبق، عز مــا ـــ ع نــاء و
جتماي اب تفس السلوكية ة النظر الباحث محمد(ب  ).154: 2000، عادل

جتما )3 التعلم ة  نظر

باملالحظـــــة ـــــسب مك ســـــلوك ي العـــــدوا الـــــسلوك أن ـــــ ع جتمـــــا الـــــتعلم ـــــة نظر تؤكـــــد
جتماعيـة تـھ بي ـ بالطفل ن املحيط فراد خالل من اة واملحا فـإ، والتقليد ثـم الطفـلومـن ن

املالحظــة خــالل مــن ي العــدوا الــسلوك ــسب يك أن يمكــن ــسيطة ال ــة الفكر عاقــة ذو ــيم يالي
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حبــھ بــدافع الرعايــة كمقــدمي النمــاذج عــض تقليــد خــالل مــن أو بــھ ن املحيطــ لألطفــال والتقليــد
م الدين( ل عز   ).   52: 2010، خالد

ســ ــساب اك أن ـــ إ جتمــا الــتعلم ـــة نظر ــش إنمـــاكمــا جتمــا اب ــ و العنـــاد لوك
ن خـــــر لــــسلوك الفـــــرد ســـــلوك ــــاة محا أو مالحظـــــة أو ملراقبــــة يجـــــة ن ــــو مـــــن، ني الفـــــرد ــــتعلم و

وســائل مــن ــ ح أو ســة املد أو إلىوميــة يــاة ا أو ســرة ــ ذلــك ــان ســواء حولــھ الــذي راملجتمــع
ســـلوك، عـــالم مــــع ا ــــشا ــــ أك ليـــصبح ســــلوكھ الفــــرد طــــو لــــمرو إذا خاصــــة املالحــــظ النمــــوذج

ة و امل أفعالھ ع النموذج وصفي( رعاقب   ).35-34: 2013، ديانا

ــا ــ ــ ــ عـ ا
ً

ــــدي: ر لـــ ــــسلوكية الــ باملــــــشكالت ــا ــ ـــ وعالق ــــة الرعايــ ــــدمي مقــ ــــة معاملـــ ــــاليب أســ
سيطة ال ة الفكر عاقة ذو اليتامي   .يطفال

معاملــة أســاليب ــ الفطفــالعت عاقــة ذو تــؤثرياليتــامى امــة رة ظــا ــسيطة ال ــة كر
جتمـــا و والنفـــ الـــص ونمـــوه الطفـــل ـــ قـــد، ع اطئـــة ا املعاملـــة أســـاليب عـــض أن كمـــا

الـــــسلوكية املـــــشكالت بـــــبعض عالقـــــة ـــــا ل ـــــو املـــــشكالت، ني ـــــو ظ ـــــ ع املـــــؤثرة العوامـــــل نـــــوع روت
اطئـــة ا املعاملـــة أســـاليب عـــض ـــا أك ومـــن الت، الـــسلوكية عمليـــة تمثـــل جتماعيــــةإذ ـــشئة

م ـــــصي ن ـــــو ت ـــــ البالغـــــة ميـــــة طفـــــال جـــــسميالــــدى
ً

وعقليـــــا ونفـــــسيا
ً ً

ـــــل،  ا أن كمـــــا
الــسلوكية املــشكالت ــو وظ الطفـــل ــ ع ســلبية نتــائج ـــ ا يــؤدي ة الــسو املعاملــة يـــل(ربأســاليب ن

وس   ).2010،227، ع

عمــــــر أحــــــالم اســــــة د ــــــش مقــــــدمي) 2014،1308(رو اســــــتخدام أن ـــــــ ألســـــــاليبإ الرعايــــــة
األســــــلوب يجابيــــــة ـــــــبالــــــديموقراطياملعاملــــــة با تمتــــــاز طيبــــــة عالقــــــة بوجــــــود ــــــ يتم والــــــذي

الطفــل ــصية ام ــ واح والتواصــل نــان وا الطفـــل، والعطــف ثقــة ــادة ذلــك ــ ع تــب ي زممــا
بنفسھ يم املشكالت، الي من ھالسلوكيةوالتقليل تواج ان يمكن   .ال

م مـر تؤكـد نمـا لــدي)2010،806(ســمعانب جتمـا اب ـ ن بــ عالقـة وجـود ـ ع
الزائـــــــدة مايــــــة وا ــــــسلطي ال األســــــلوب اطئــــــة ا املعاملـــــــة وأســــــاليب ــــــــــا فكر ن املعــــــاق طفــــــال

ً

املعاملــة ــ والتذبــذب يـتم، والتـدليل الــذي خاطئــةمعاملتــھفالطفــل قــة ثقتــھ، بطر لديــھ تنمــو ال
انخفــا، بنفــسھ مــن ي عــا الــذاتو ــوم مف ــ اتــھ، ض قد تتطــو روال عــدم، ر الــشعو ــ إ يــؤدي رممــا
ـــــا، رتياح فكر املعـاق الطفـل تـدفع القلقـة العالقـة تلـك من الناتجة اطئة ا املعاملة فأساليب

ً

الواقـع مــن خــا خيــا عــالم ـ املــؤلم، إ الواقــع مـن ــا ر الطفــل فيــھ فيــنغمس
ً

ــ، و إ ت أشــا ركمــا
سلب عالقة عاقةوجود جة ود جتما اب ن ب   . رة

ــــــا م أ مـــــن طفـــــال لـــــدي الـــــسلوكية املــــــشكالت عـــــض ـــــو لظ املؤديـــــة ســـــباب روتتعـــــدد
ــشئة الت ـ ـاو وال ل ـسا املعاملـة، نال ــ ـسلط بال ـسم ي الــذي م الـصا النقــد، روالنظـام وكـذلك

بالطفـــل ن املحيطـــ الكبـــار مـــن ـــوالتذبــــذب، الزائـــد الثبـــات بيـــةوعـــدم مقــــدمي، ال اء آ روتنـــاقض
ــم، الرعايـة يجعل لألطفــال ــسدي ا يــذاء و القــسوة أســلوب الرعايــة مقــدمي اســتخدام أن كمــا

والتـــدم ـــب التخر أعمـــال ـــ إ يميلـــو ن، نمتمـــردين اجتماعيـــاومـــضطر
ً

ـــ ع ن ج وخـــا روســـلوكيا
ً

الثقافيـــة والتقاليـــد والعــــادات الـــسلوك ما، قواعـــد ا أســـلوب الطفــــلواســــتخدام مـــع الزائــــدة يـــة
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اســـتقالليتھ وعــدم جتماعيـــة و ـــصية ال باملـــسئولية ه شــعو عـــدم ـــ إ ســـيد(ريــؤدي عبداملجيـــد
ن   ).2001،122،ووآخر

ـــش امللـــكو ن)2015،471(أشـــرف بـــ عالقـــة وجـــود ـــ نإ املعلمـــ معاملـــة إســـاءة أســـاليب
ـــسيطة جــة بد ــــا ـــ فكر ن املعــاق لـــدي الــسلوكية رواملــشكالت

ً
أ،  ألســـلوبكمــا ن املعلمــ اســـتخدام ن
طفـــال ـــؤالء لـــدي العـــدوان حـــدة ـــادة ـــ إ يـــؤدي بأســـتخدام، زالعقـــاب طفـــال معاملـــة وعنـــد

أو الواقعيــــة يــــاة ا عــــن م عــــد و اجتماعيــــا طفــــال اب ــــ ا ــــ إ يــــؤدي ــــب ا ب ــــ أســــلوب
ً

م ن املحيط مع   .التعامل

الرعايـــة مقــــدم اســــتخدام أن يتـــ ســــبق مـــا خــــالل قــــدومـــن الــــسلبية ســـاليب لــــبعض
طفـــال لـــدي الــسلوكية املـــشكالت مـــن ـــ الكث ـــ، يخلــق إ يـــؤدي قـــد ـــسلطي ال ســلوب أن حيـــث

عـدم، العـدوان ــ إ تـؤدي الزائــدة مايـة ا نمــا قــد، باملـسئوليةرالــشعوب مــال أسـلوب ان كمــا
جتمـــايـــؤدي ــــل وا النفــــسية الوحــــدة لة مــــش ــــ الرعايــــة، إ مقــــدم اســــتخدم مــــا إذا ولكــــن

املـسئولية وتحمـل الـنفس ـ بالثقـة ـا قو ا شـعو الطفـل لـدي ـ تن قـد يجابية ساليب عض
ً ً

ر
النفس ع عتماد و ستقالل ع عوده   .و

سابقة اسات   :رد

اســة د دفت والــسلوكيةال) Schmid et al)2006  .راسـ النفــسية املــشكالت عــن كــشف
بأملانيــــا يوائيــــة املؤســــسات أطفــــال ــــ. لــــدى اســــة الد عينــــة مؤســــسات86روتمثلــــت أطفــــال مــــن

ه قـد عمـر ـم ل العمـر املتوسـط بلغ ممن ة ا ال رالرعاية ير عامـــا11.6ي
ً

و) إنـاث% 23( مـن689،
م أعمـــــا متوســــط بلـــــغ الــــذين يوائيـــــة املؤســــسات عامــــــا14.4رأطفــــال

ً
جمـــــع). إنـــــاث% 30( وتــــم

ـــ الطف الـــسلوك قائمـــة باســـتخدام أطفـــال. البيانـــات جـــات د تفـــاع ا ـــ إ اســـة الد نتـــائج ت روأشـــا ر ر ر
معــــــدالت تفــــــاع ا ــــــ إ ــــــش بمــــــا ، ــــــ الطف الــــــسلوك قائمــــــة عــــــاد أ معظــــــم ــــــ ع ن املجمــــــوعت رلتــــــا

ضـطراب ـشار ان معـدالت انــت و ن؛ الفئتـ ن ـات لـدى الـسلوكية طفــالاملـشكالت ن بـ ـ أع ات
يوائية املؤسسات باألطفال نة مقا ة ا ال الرعاية رمؤسسات   . ر

اسـة د ـدفت الـسلوكيةSimesk et al. )(2007 رو املـشكالت ـشار ان مـدى ـ ع التعـرف ـ إ
يوائيــة املؤســسات ــ ن ق واملــرا طفــال ن بــ وذلــك ن، املعلمــ قبــل مــن ــا بــؤ والت نفعاليــة و

مــن ونــت ت عينــة ــ ع وذلــك كيــا، ن) 2280(ب بــ مــا م أعمــا اوح ــ ت ت. ســنة) 18 -6(رممــن روأشــا
املجتمــع ــ يتــام بــدو ن ق واملــرا طفــال ن بــ الــسلوكية املــشكالت معــدالت تفــاع ا ــ إ رالنتــائج ر

مقابل% 23.2(بواقع يتام،   ). املجتمع% 11ردو

ســــمعان م مــــر اســــة د لة)2010(روتقـــصت ومــــش اطئــــة ا املعاملــــة أســــاليب ن بـــ العالقــــة
للتعلـيم ن القـابل عقليا ن املعاق طفال لدي جتما اب

ً
اس،  الـد ـ ك روشـا طفـال60ر

ً

ـــــسيطھ30وطفلــــة عقليـــــة إعاقــــة مـــــن ي عــــا م متوســـــطھ30و، مـــــ عقليـــــة إعاقــــة مـــــن ، نعــــانو
ن ب ما م أعما ال، سنة13 -10روتراوحت اطئـةواسـتخدمت ا املعاملـة أسـاليب مقيـاس اسـة رد

جتمـــــا اب ـــــ اب، ومقيـــــاس ـــــ ن بـــــ تباطيـــــة ا عالقـــــة وجـــــود عـــــن النتـــــائج روكـــــشفت
اطئة ا املعاملة وأساليب عقليا ن املعاق طفال لدي جتما

ً
سلبة،  عالقة وجود ت وأو

عاقة جة ود جتما اب ن   .رب
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اســـة د أطفـــالLassi et al. ) (2011 رـــدفت لـــدى الـــسلوكية املـــشكالت تقـــ ـــ إ
ـــة قر ـــ طفـــال ن بـــ نـــة املقا ـــ إ باإلضـــافة ـــذا يوائيـــة، نSOSراملؤســـسات القـــاطن باألطفـــال

التقليديــة يوائيــة ــ. باملؤسـسات ع اليــة ا اســة الد تراوحــت330روطبقــت الــذين طفــال مــن
مــن م ــ4رأعمــا عامــــا16إ

ً
تحديــدواســ.  أجــل مــن ات والــصعو القــو مقيــاس اســة الد ىتخدمت ر

البـديالت ـات م لتقـديرات طبقـــا العينـة، ألفراد السلوكية املشكالت
ً

ـشار.  ان ـ إ النتـائج ت روأشـا
سبة ب السلوكية عام% 33املشكالت ل ش اسة الد مجموع  . رلدى

اسـة د دفت ـشGearing et al. )(2013 راسـ ان ات مـستو النفـسيةتحديـد ضـطرابات ار
التفكــك عوامــل ب ــس دن بــاأل يــواء بمؤســسات ن املقيمــ ن ق املــرا لــدى الــسلوكية رواملــشكالت

ة ســر املعاملـة ســوء أو ، ـ. يسـر ع اليــة ا اســة الد روطبقـت
ُ

عــة70 بأ ــ املقي الـشباب رمــن
ا اســــة د ة واســــتما ــــ الطف الـــسلوك قائمــــة واســــتخدمت إيوائيــــة، رمراكـــز ــــار بيانا جمــــع ــــ . الـــة

حوا أن إ النتائج مـشكالت% 53وتوصلت عض من باملعاناة م يص تم العينة أفراد من
و النفــسية، ة و% 43الـ ، الــداخ التوجــھ ذات الــسلوكية املــشكالت مــن نعــانو% 46نعــانو

ــا ا التوجــھ ذات الــسلوكية املــشكالت النــوع. رمــن ات ــ متغ انــت و(و ســ)رالــذ لتحــاق، ب
ة(باملؤســـــسة ســـــر املعاملـــــة ة)ســـــوء الــــــ بمـــــشكالت ئـــــات من الرعايـــــة بمركـــــز قامـــــة مـــــدة ،

العينة ألفراد   .النفسية

امللـك أشـرف اسـة د لــدي) 2015(روحاولـت الـسلوكية املـشكالت ن بـ العالقـة عـن الكـشف
ــم ل الرعايــة مقــدمي إســاءة وأســاليب للتعلــيم ن القــاب عقليــا ن املعــاق

ً
اســةوشــ،  الد ــ ك را 120ر

ــــــة الفكر بيـــــة ال ــــــد بمع ن امللتحقـــــ للتعلــــــيم ن القـــــابل و الــــــذ ن املعـــــاق مــــــن رطفـــــال
ً

واســــــتخدمت، 
ن املعلمـــــ معاملـــــة إســـــاءة اســـــاليب ومقيـــــاس الـــــسلوكية ضـــــطرابات مقيـــــاس اســـــة ـــــرت، رالد وأظ

ن املعلمــــ معاملـــة إســــاءة أســـاليب ن بــــ إحــــصائيا دالـــة تباطيــــة إ عالقـــة وجــــود النتـــائج
ً

واملــــشكالتر
للتعلــــيم ن القــــابل عقليــــا ن املعــــاق لــــدي الــــسلوكية

ً
ــــ،  الــــسلوكية املــــشكالت ــــشار إن معــــدل ــــان و

يـــــصل ا، %58العينـــــة ـــــشا إن الـــــسلوكية ضـــــطرابات انـــــواع ـــــ أك انـــــا والعنـــــاد العـــــدوان أن كمـــــا
ً
ر

سبة ب% 54و% 64ب ت ال سبة، ع ب جتما اب ت، %52.7يليھ ـ او النتـائجكما
ي العقـــا ســـلوب ـــ متمثلـــة ن املعلمـــ قبـــل مـــن قاســـية معاملـــة ألســـاليب بتعرضـــو الطـــالب ، نأن

ب ا ب   .وأسلوب

قمر مجذوب اسة د دفت معاملـة) 2016(رو أساليب ن ب العالقة طبيعة عن الكشف إ
امل طفال لدي السلوكية واملشكالت سدية ا ساءة ع القائمة الرعاية عقليامقدمي ن عاق

ً

للــتعلم ن ــ، القـابل ملتغ وفقــا الــسلوكية واملــشكالت املعاملــة أســاليب ــ ق الفــر يومعرفــة
ً

-النــوع(و
اســـة، )العمـــر الد ـــ ك روشـــا م50ر مـــ طفـــال

ً
ذكـــرا26( 

ً
ـــ24 - أســـاليب، )أن مقيـــاس م علـــ وطبـــق

ُ

الـــسلوكية املــشكالت ومقيــاس ســال، املعاملــة عالقــة وجـــود ــ إ النتــائج املـــشكالتوتوصــلت ن بــ بة
الـــسالبة املعاملـــة وأســـاليب اب، الـــسلوكية ـــ ـــ شـــيوعا الـــسلوكية املـــشكالت ـــ أك أن كمـــا

ً

أسـاليب، والعددوان، والعناد، جتما ـ النـوع ـ ملتغ وفقـا احـصائية داللـة ذات ق فـر وتوجـد
ً

و
نـــــاث لـــــصا الـــــسلوكية واملـــــشكالت دال، املعاملـــــة ذات ق فـــــر توجـــــد ال نمـــــا ـــــوب إحـــــصائية لـــــة

العمر ملتغ وفقا املعاملة أساليب
ً

.  



أسالیب مقدمي الرعایة كمنبئات ببعض المشكالت السلوكیة لدى األطفال 
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اســــة د دفت ــــStark et al.) (2017راســـ ن القــــاطن طفـــال خــــصائص ـــ ع الوقــــوف
ة والـ والتعلـيم، قامة، ة ف والسن، النوع، ات متغ ضوء بكمبوديا يوائية املؤسسات

جراءات تحديد أجل من وذلك والنفسية، طفـالالبدنية عـدد خفـض ـا خالل مـن يمكـن ال
داعمـة ئات بب ن املقيم طفال عدد ادة و املؤسسات بتلك ن ـ. زاملقيم اسـة الد عينـة روتمثلـت

ـــــ3588 ن املقيمـــــ طفـــــال إيوائيـــــة122مـــــن بـــــال. مؤســـــسة ـــــشغل ـــــ ال القـــــضايا أبـــــر انـــــت زو
الـــ مـــشكالت ـــشار ان ـــ طفـــال ـــؤالء عايـــة ـــ ع ن واملـــشكالترالقـــائم والنفـــسية البدنيـــة ة

ــ م نمــو وتوجيــھ م حمــاي ـ ع العمــل ــا خالل مــن يمكــن ـ ال الــسبل أفــضل وتحديــد الـسلوكية
السليم   .تجاه

اســة د لــدىKaur et al.) (2018 رحاولــت نفعاليــة و الــسلوكية املــشكالت عــن الكــشف
نـد بال يوائيـة املؤسـسات ـ الد. طفال عينـة ـروانطـوت ع ن292اسـة ق واملـرا طفـال مـن

نــد بال ــساخاباتنام ف بمدينــة يــواء ة. بمؤســسات اســتما اســة الد اســتخدمت البيانــات، مــع رو ر
ات والــــصعو القــــو ومقيــــاس الديموجرافيــــة، ات ــــ ــــسبة. ىاملتغ بــــأن القــــو ــــ إ اســــة الد ــــت لوان ر

وانفعاليـــــة% 16.78 ســـــلوكية مـــــشكالت مـــــن عـــــانو العينـــــة أفـــــراد عـــــضنمـــــن ـــــ إ عـــــز ـــــذا و ى،
قامــة وسـنوات بــاملركز لتحـاق ســن بـاملركز، قامــة ب سـ النــوع، الـسن، ــ ممثلـة ات ـ املتغ

ـسبة. بھ ب ا ـشا ان املـشكالت ـ أك املـسلك اضـطرابات انت الرفـاق%34.90ًرو مـع املـشكالت ـا تل ،
ــــسبة ــــسبة%15.80ب ب نفعاليــــة املــــشكالت ثــــم فــــ14.70%، ا ــــ وأخ بلغــــتً، حيــــث ركــــة ا رط

ا شا ان   %.8.60رسبة

التالية النقاط السابقة اسات الد ع التعقيب مكن   :رو

املـــــــشكالت )1 مـــــــن يوائيـــــــة املؤســـــــسات أطفـــــــال معانـــــــاة ـــــــ ع اســـــــات الد جميـــــــع راتفقـــــــت
Schmid et ; 2011, .Lassi et al; 2018, .Kaur et al; 2013, .Gearing et al(الـسلوكية

2017, .Stark et al; 2007, .mesk et alSi; 2006, .al.( 
املــشكالت )2 مــن للعديــد ـــا عقليــــــ ن املعــاق طفــال ار اســتظ ــ ع اســات الد جميــع اتفقــت

ً
ر

امللـــــــك،(الـــــــسلوكية محمـــــــد،2015أشــــــــرف أحمــــــــد مجــــــــذوب ســــــــمعان،2016؛ م مــــــــر ؛
2010.( 

أســـــال )3 طفـــــال لـــــدى الـــــسلوكية باملـــــشكالت املرتبطـــــة ات ـــــ املتغ أبـــــر الرعايـــــةزانـــــت يب
امللـــــــــك،( ســـــــــمعان،2015أشـــــــــرف أحمـــــــــد مجـــــــــذوب ســـــــــمعان،2016؛ م مـــــــــر ،)2010؛
)Gearing et al., 2013(و الذ ممثال النوع ر،

ً
)Gearing et al., 2013.( 

العـــدوان، )4 ركــة، ا فـــرط يوائيــة املؤســـسات ألطفــال الـــسلوكية املــشكالت أبـــر زانــت
ال ، جتما اب املسلك،  .عنادمشكالت

أو )5 الرعايـة أسـاليب سـواء تناولـت قـد ن البـاحث إطـالع حـدود ـ سابقة اسة د توجد ًلم ر
اسـات الد جميع ركزت إذ ة؛ الفكر عاقة ذو اليتامى فئة لدى السلوكية راملشكالت ي

ـ ع باعـث ـان و و منفرد ل ش ة الفكر عاقة ذو أو يتام إما فئة ع يالسابقة
ا اســة الد أســاليبرإجــراء عــن الكــشف ــدف ـــــــا فكر ن املعــاق اليتــامي فئــة ــ ع اليــة

ً

ـــم ل املقدمـــة ـــسلطي(الرعايـــة ال الـــديمقراطي، ـــسلطي، مـــن) ال نـــھ ر يظ بمـــا ئـــات وكمن
جتما اب و والعناد العدوان، ممثلة سلوكية   .مشكالت
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البحث   :فرض

و ــة النظر طــر و البحــوث آدبيـات مراجعــة خــالل صــياغةمـن يمكــن الــسابقة اسـات رالد
التـــــا النحــــو ــــ ع ــــا ا البحــــث الــــسلوكية: فــــرض باملــــشكالت بــــؤ الت -العنـــــاد-العــــدوان( يمكــــن

جتمــــا اب ذو) ــــ اليتــــامى طفــــال لــــدي الرعايــــة مقــــدمي معاملــــة أســــاليب خــــالل يمــــن
سيطة ال ة الفكر   .عاقة

اسة الد   :رإجراءات

الد )1 املستخدم اسةاملن الد داف أل تھ ملناس الوصفي املن و راسة  .ر
بلـغ )2 ـسيطة ال ـة الفكر عاقـة ذو اليتـامى طفال من اسة الد عينة أفراد اختيار يتم ر

ا و50) (106(قوام من، )إناث56و، رذ ة العمر عامــــا14- 8الفئة
ً

. 
طفــال )3 قبـــل مــن املدركـــة املعاملــة أســـاليب ــ مقيا إعـــداد ــــاتــم ـــ فكر ن املعــاق يتـــام

ً

ن املعـاق يتـام طفـال قبـل مـن املدركـة الـسلوكية املـشكالت ومقياس سيطة جة ربد
اســـتطالعية عينــة ــ ع ية وم الـــسي ما خصائــص مــن والتحقـــق ــسيطة جــة بد ــــــا رفكر

ً

مـن ونـة ن50م املعــاق يتـام عايـة دو مــن ساسـية العينـة خــارج مـن وطفلـة رطفــال ر
ً

رةب القا  1.محافظة
ــم )4 ل والثبــات الــصدق حــساب وتــم ن للمقياســ ية وم الــسي ــصائص ا مــن التأكــد تــم

الفـــــــا قــــــة بطر الثبــــــات حــــــساب وتــــــم مـــــــي التال والــــــصدق ن املحكمــــــ صــــــدق ــــــق طر زعــــــن
التطبيق وإعادة النصفية والتجزئة نباخ  .وكر

عـــــــة )5 ـــــــا ع بفر الـــــــسندس بمؤســـــــسة ـــــــا ا البحـــــــث أدوات تطبيـــــــق رتـــــــم نـــــــاودار، و ال
نـــادي ر، وال شــــ مــــن ة ـــ الف ــــ رة القـــا بمحافظــــة ــــ ا مـــشاركة ودار لأليتــــام از د رودار

اير ف إ   .م2020نوفم
إحصائيا )6 ا وتحليل البيانات غ  .تفر

حصائية   :ساليب

املتدرج املتعدد نحدار  .Stepwise Multiple Regression Analysis تحليل

  

  

  

  

                                                
). 2020(البحث الحالي مستل من رسالة ماجستیر من إعداد محمد عبد الرحمن إبراھیم علي  1

فال دور األیتام دى أطالسلوكیة ل  وعالقتھا ببعض المشكالت المدركةأسالیب معاملة مقدمي الرعایة
وبالتالي تم التحقق من الخصائص السیكومتریة لكال .  جامعة األزھر- بكلیة التربیة . ًالمعاقین عقلیا

  .المقیاسین بالدراسة سالفة الذكر
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البحث   :نتائج

أنــھيــنص ــ ع البحــث الــسلوكية "فــرض باملــشكالت بــؤ الت -العنــاد-العــدوان(يمكــن
اب ـــة) ـــ الفكر عاقـــة ذو اليتـــامي طفـــال لـــدي الرعايـــة مقـــدمي أســـاليب خـــالل يمـــن

سيطة   ".ال

ام إسـ ملعرفـة املتـدرج املتعـدد نحـدار تحليـل اسـتخدام تـم الفـرض ـذا مـن وللتحقـق
الر مقدمي معاملة السلوكيةأساليب باملشكالت بؤ الت الت، عاية دو ا   لكما

  )1(لجدو

معاملة أساليب بمعلومية السلوكية باملشكالت بؤ للت املتدرج املتعدد نحدار تحليل نتائج
الرعاية   )106= ن( مقدمي

املتغ
  املستقل

املتغ
ع   التا

تا R R2 B الثابت   الداللة  "ف"  "ت"  ب

  دالة  9.18  2.29-  0.32 34,0  0.14  0.40  28.97  لعدوانا

  دالة 18.22 3.09  0.37 29,0  0.26  0.35  19.66  العناد

 

  سلوب

سلطي   ال
  دالة  20.57  2.80  0.52 35,0  0.39  0.52  24.48اب

سلوب  دالة  21.94  2.86  0.33-  31,0-  0.30  0.56  26.58  العدوان
  الديمقراطي

  دالة  15.91  2.63  0.32-  43,0-  0.24  0.50  20.21اب

سلوب
  يالفوضو

  دالة  12.80  4.13  0.52 37,0  0.213  0.46  21.45  اب

جــــدو أســـــاليب) 1(لــــش خــــالل مــــن الـــــسلوكية املــــشكالت بــــبعض بــــؤ الت انيـــــة إم ــــ إ
والفوضو(املعاملة والديمقراطي سلطي ال   ).يسلوب

ســـلو - خـــالل مـــن العـــدوان لة بمـــش بـــؤ الت والـــديموقراطي(نيمكـــن ـــسلطي حيـــث) ال
قيمة ما" ف"بلغت م ل ـب) 21.94(،)9.18(ل ت ال لة، ع بمـش بـؤ الت داللـة وملعرفـة

عنـــــــد إحـــــــصائيا دالـــــــة انـــــــت والـــــــديموقراطي ـــــــسلطي ال ســـــــلوب بمعلوميـــــــة ًالعــــــدوان

 ).0,01(ىمستو

سلوب - ة قد لة) يالفوضو(رعدم بمـش بؤ الت التـا، )العـدوان(ع ـذاو يـدخل لـم
العدوان لة بمش اصة ا املتدرج املتعدد نحدار معادلة إ  .سلوب



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020 لسنة أكتوبر، )الخامس(، الجزء )188: (العدد
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املعاملــــة - أســــاليب خــــالل مــــن جتمــــا اب ــــ لة بمــــش بــــؤ الت ــــسلطي(يمكــــن ال
والفوضـــــو قيمـــــة) يوالـــــديموقراطي بلغـــــت مـــــا" ف"حيـــــث م ـــــل ،    )15.91 (،)20.57(ل

ب) 12.80( ت ال جميع، ع أن مستوكما عند إحصائيا دالة ىساليب ً)0,01.( 
 

مقـــــدمي" ف"قيمـــــة - معاملـــــة أســـــاليب بمعلوميـــــة العنـــــاد لة بمـــــش بـــــؤ الت داللـــــة ملعرفـــــة
مــــستو عنـــــد إحـــــصائيا دال ىالرعايــــة أســـــلوب، )0,01(ً فاعليـــــة ـــــ إ ــــدو ا ـــــش لكمـــــا

ال سلوب و و العناد لة بمش بؤ الت سة املدر ساليب من فقط  .   سلطيوواحد

املعاملــة - أســاليب ة قــد الــديموقراطي(رعــدم الفوضــو-ســلوب بــؤ) يســلوب الت ــ ع
لة املتعــدد، )العنــاد(بمــش نحــدار معادلــة ــ إ ســاليب ــذه مــن أي تــدخل لــم حيــث

العناد لة بمش اصة ا  .املتدرج

كما السابقة اسات والد النظر طار ضوء النتائج ذه تفس تم رو  :يي

سلطي )1 ال   سلوب

ــــر ظ و اليـــة ا اســـة الد ـــ الـــسلوكية باملــــشكالت بـــؤ الت ـــ ـــسلطي ال ســـلوب م رأســـ
ي ما خالل من   :ذلك

العدوان لة عاقة :مش ذو اليتامي طفال لدى العدوان لة بمش ي إيجا ل ش بؤ الت ييمكن
أســـال مقيـــاس ـــ ع ـــسلطي ال ســـلوب خـــالل مـــن ـــسيطة ال الرعايــــةالعقليـــة مقـــدمي معاملـــة يب

بــــؤ الت ــــ إحــــصائية داللــــة ذات اما إســــ ســــلوب ــــذا م أســــ حيــــث طفــــال، قبــــل مــــن املدركــــة
ً

بــؤ الت قيمـــة لغــت و العــدوان، لة مــن، 0.34بمــش كــال قيمـــة بلغــت نمــا ب
ً

تـــا"  " ت" ،"ف"،"ب
مكـــن) 0.32،9.8،2.29( و إحـــصائيا، دالـــة قـــيم ـــا وجميع التـــوا ـــ ع

ً
نحـــدار معادلـــة صـــياغة

التا النحو ع بؤ العدوان: للت لة سلطي× 0.34= مش ال   .28.97+ سلوب

العنــاد لة عاقـــة :مــش ذو اليتــامي طفــال لـــدى العنــاد لة بمــش ي إيجـــا ل ــش بــؤ الت ييمكـــن
الرعايــــة مقـــدمي معاملـــة أســـاليب مقيـــاس ـــ ع ـــسلطي ال ســـلوب خـــالل مـــن ـــسيطة ال العقليـــة
بــــؤ الت ــــ إحــــصائية داللــــة ذات اما إســــ ســــلوب ــــذا م أســــ حيــــث طفــــال، قبــــل مــــن املدركــــة

ً

بــــؤ الت قيمــــة لغــــت و العنــــاد، لة مــــن، 0.29بمــــش كــــال قيمــــة بلغــــت نمــــا ب
ً

تــــا"  " ت" ،"ف"،"ب
نحـدار) 0.37،18.22،3.09( معادلـة صـياغة مكـن و إحـصائيا، دالـة قيم ا وجميع التوا ع

ً

التا النحو ع بؤ العناد: للت لة سلطي× 0.29= مش ال   .19.66+ سلوب

اب ـــ لة ذو :مــش اليتـــامي طفـــال لـــدى اب ـــ لة بمـــش ي إيجــا ل ـــش بـــؤ الت ييمكـــن
مقــــدمي معاملـــة أســـاليب مقيـــاس ــــ ع ـــسلطي ال ســـلوب خـــالل مــــن ـــسيطة ال العقليـــة عاقـــة

ط قبـــل مـــن املدركـــة ـــالرعايـــة إحـــصائية داللـــة ذات اما إســـ ســـلوب ـــذا م أســـ حيـــث فـــال،
ً

بؤ الت قيمة لغت و اب، لة بمش بؤ مـن، 0.35الت كـال قيمـة بلغـت نمـا ب
ً

تـا"  ،"ف"،"ب
معادلــــة) 0.52،20.57،2.80" (ت"  صـــياغة مكـــن و إحـــصائيا، دالـــة قـــيم ـــا وجميع التـــوا ـــ ع

ً

ا النحو ع بؤ للت اب: لتانحدار لة سلطي× 0.35= مش ال   .24.48+ سلوب
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الديمقراطي )2   سلوب

جــــــــدو مــــــــن ــــــــر العــــــــدوان) 1(ليظ ــــــــ و الــــــــسلوكية املــــــــشكالت بــــــــبعض بــــــــؤ الت انيــــــــة إم
عاقــــــة ذو اليتــــــامي طفــــــال لــــــدى الــــــديمقراطي ســــــلوب خــــــالل مــــــن جتمــــــا اب ـــــ يو

ي اآل ذلك ن ب و سيطة ال   :العقلية

العدوان لة عاقـة :مش ذو اليتـامي طفـال لـدى العدوان لة بمش سل ل ش بؤ الت ييمكن
الرعايــة مقـدمي معاملــة أسـاليب مقيــاس ـ ع الــديمقراطي سـلوب خــالل مـن ــسيطة ال العقليـة
بــــؤ الت ــــ إحــــصائية داللــــة ذات اما إســــ ســــلوب ــــذا م أســــ حيــــث طفــــال، قبــــل مــــن املدركــــة

ً

ال لة بــؤبمــش الت قيمـــة لغــت و مــن، 0.31عــدوان، كــال قيمـــة بلغــت نمــا ب
ً

تـــا"  " ت" ،"ف"،"ب
نحـدار) 0.33،21.94،2.86( معادلـة صـياغة مكـن و إحـصائيا، دالـة قيم ا وجميع التوا ع

ً

التا النحو ع بؤ العدوان: للت لة الديمقراطي× 0.33= مش   .26.58+ سلوب

اب ــــ لة ذو :مـــش اليتــــامي طفــــال لــــدى اب ــــ لة بمــــش ســـل ل ــــش بــــؤ الت ييمكــــن
مقــدمي معاملــة أسـاليب مقيــاس ــ ع الـديمقراطي ســلوب خــالل مـن ــسيطة ال العقليــة عاقـة

ـــ إحـــصائية داللـــة ذات اما إســـ ســـلوب ـــذا م أســـ حيـــث طفـــال، قبـــل مـــن املدركـــة الرعايـــة
ً

لغت و اب، لة بمش بؤ بؤالت الت مـن، 0.43قيمة كـال قيمـة بلغـت نمـا ب
ً

تـا"  ،"ف"،"ب
معادلــــة) 0.32،15.91،2.63" (ت"  صـــياغة مكـــن و إحـــصائيا، دالـــة قـــيم ـــا وجميع التـــوا ـــ ع

ً

التا النحو ع بؤ للت اب: نحدار لة الديمقراطي× 0.43= مش   .20.21+ سلوب

الفوضو )3   يسلوب

جـــدو الفوضـــو) 1(ليكـــشف ســـلوب خـــالل مـــن اب ـــ لة بمـــش بـــؤ الت انيـــة يإم
ي اآل ذلك ر ظ و سيطة ال العقلية عاقة ذو اليتامي طفال   :يلدى

اب ـــ لة ذو :مــش اليتـــامي طفـــال لـــدى اب ـــ لة بمـــش ي إيجــا ل ـــش بـــؤ الت ييمكـــن
ـــ ع الفوضـــو ســـلوب خـــالل مـــن ـــسيطة ال العقليـــة مقـــدمييعاقـــة معاملـــة أســـاليب مقيـــاس

ـــ إحـــصائية داللـــة ذات اما إســـ ســـلوب ـــذا م أســـ حيـــث ، طفـــال قبـــل مـــن املدركـــة الرعايــة
ً

بؤ الت قيمة لغت و اب، لة بمش بؤ مـن، 0.37الت كـال قيمـة بلغـت نمـا ب
ً

تـا"  ،"ف"،"ب
إحـــ) 0.52،12.80،4.13" (ت"  دالـــة قـــيم ـــا وجميع التـــوا ـــ معادلــــةع صـــياغة مكـــن و صائيا،

ً

التا النحو ع بؤ للت اب: نحدار لة الفوضو× 0.37= مش   .21.45+ يسلوب

تحتـــل عقليـــا املعـــاق ـــيم الي الطفـــل تكفـــل ـــ ال املؤســـسة ئـــة ب بـــأن النتـــائج تلـــك وتفــسر
ً

الرعا مصدر عت ف السلوكية، املشكالت الطفل ساب اك مدى امة انة حيـثم ، و لية
عـــن جديـــد و مـــا ـــل بمعرفـــة ـــتم يوائيـــة واملؤســـسات الرعايـــة دو داخـــل الرعايـــة مقــدمي رأن
عايــة عنــد الــبعض ــا ف يقــع قــد ــ ال الثغــرات لــسد الــدام ب التــد ــ ع والعمــل طفــال، رحالــة ر

املخ ات ـــــا امل مــــن العديـــــد ــــساب الك املختلفـــــة ـــــشطة بمعرفــــة ـــــتم كــــذلك الفئـــــة، تلفـــــةرــــذه
ت ـــــا و ـــــة ترف بــــرحالت والقيـــــام ، التعــــاو ح ر تبعـــــث منافــــسات ـــــ واملــــشاركة ـــــا عل ب روالتــــد زر نو
قـدر والعمـل ن، واملعاق يتام طفال مشاعر ع فاظ ا ع أيضا والعمل اضة، الر النوادي

ً

أســرة شــأن مــن مــو ــذه ــل ن، بــو غيــاب م ــض عو و بــالنقص م شــعو عــدم ــ ع ـان رم ر
مباشـــر ل ـــش الطفـــل ـــا يتـــأثر ـــ وال يوائيـــة املؤســـسات داخـــل إليـــھ، الرعايـــة ت أشـــا مـــا ـــذا رو
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مـن ـل اسـة ــ) Qahar,et, al) (2004 ،et, al Rojahn 2004) رد ـشو ع الـذين طفـال أن ـ نإ
الـــــسلوكية املـــــشكالت مــــن ـــــ الكث مـــــن عـــــانو يوائيـــــة اســـــة، ناملؤســــسات د ـــــش نمـــــا  Simsekرب

أسـاليب) 2007( خـالل مـن اليتـامي طفال لدي السلوكية املشكالت ببعض بؤ الت يمكن أنھ إ
ن املشرف قبل من تقدم ال   . املعاملة

ــسم ت الرعايــة مقــدي مــن ألســاليب عــرض اذا عقليــا املعــاق ــيم الي الطفــل فــإن وعليــھ
ً

اجــا ا وتلبيـة والتـدعيم نــة واملر واملناقـشة ـوار وا يعوبالديمقراطيـة ــ وال ـة واملعنو املاديـة ت
الــسلوكيات ــساب اك تنــاقص عــن ء ــ ين ذلــك فــإن الفعالــة، واملــشاركة مــات ــ التماســك ــ زع
ــــــساب اك ــــــ ي وتــــــد الــــــنفس التوافــــــق مــــــن مرتفــــــع مــــــستو ــــــ إ بــــــالفرد والوصــــــو ــــــة املرغو ــــــ ىغ ل

الــسلوكية العطــا، املـشكالت أحــالم اســة د تؤكـده مــا ــذا إ) 2014(رو ت أشــا اســتخدامرحيـث ان ــ
مـــن ــد ز و الــسلوكية املـــشكالت نــاقص ب ــ ين املعاملـــة ــ الــديموقراطي لألســـلوب الرعايــة مقــدم

اليتامي طفال لدي بالنفس والثقة   .التوافق

الرعايــــة مقــــدمي مـــن معاملــــة ألســــاليب يتعرضـــو الــــذين طفــــال فـــإن النقــــيض ـــ نوع
امل وعـدم ــشدد وال والـصراعات الفــات ا بوجـود ـسم توافــقت يقـل التقبــل، وعـدم والــرفض نـة ور

ذلـك عـد ممـا ي، يجـا التفاعـل ونقـص جتماعيـة الـسلوكية املـشكالت ة ـ ك ثـم ومـن طفال،
ـــــ ســــمة لتـــــصبح ة الــــسو ـــــ غ الــــسلوكيات مـــــن العديــــد وتنميـــــة النفــــ عتـــــدال غيــــاب ئــــا من

ً

ــــصية اك. ال ــــ ا تــــأث ــــ أك ــــو ــــسلطي ال ســــلوب أن بــــدو و
ً

يليــــھ الــــسلوكية املــــشكالت ــــساب
الباحـث يرجـع وقـد ، فقـط اب ـ باال ـ ين الـذي الفوضـو سـلوب ثـم الديمقراطي، ىسلوب
الرعايـة يتطلـب والـذي عقليـا، ن معـاق أيتـام ـم أ ـ تتمثـل وال العينة طبيعة إ يجة الن ذه

ً

الفعـال تـصال و التنظـيم ع والعمل الرعاية مقدمي قبل ـمن ع فـاظ ا أجـل مـن ي يجـا
ــ ع أنـھ أيـضا يتـ كمـا ن، العـادي ـشبھ قــة بطر ش التعـا مـن الـتمكن ثـم ومـن طفـال ة ـ

ً

مــات لأل طفــال يتعــرض عنــدما أنــھ إال الرعايــة مقــدمي قبــل مــن والالمبــااله ــسلط ال مــن زالــرغم
ــذه تخطــي أجــل مــن م ملــساعد جنــب ــ إ جنبــا قفــو و ن يتــأثر فغالبــا

ً ً
ن ــو إ ــم وصــوال مــات

ً
ز

النفــسية ة الــ مـــن املرتفعــة ات اســة، املــستو د تدعمـــھ مــا ـــذا حيـــث) et, al, Ellis,) 2004 رو
يتــام عايـة دو ـ ن املقيمــ اليتـامي طفـال لــدي ي العـدوا بالـسلوك بــؤ الت انيـة إم ـ ع رتؤكـد ر

ـــم ل املقدمـــة الرعايـــة أســـاليب خـــالل مـــ، مــن ـــل اســـة د أكـــدت نمــا ، )Bhatia, et, al) 2005نرب
التمي جتمـا) 2007(أحمد اب ـ مـن عـانو عقليـا ن املعـاق اليتـامي طفـال أن نع

ً

والفوضــــو ــــسلطي ال ة ســــو ــــ غ معاملــــة ألســــاليب م عرضــــ ب نتــــائج، يــــس مــــع اختلفــــت نمــــا ب
لة بمش بأ يت أن يمكن ال الديموقراطي سلوب أن الية ا اسة جتمارالد   .اب

اسـة د مـع البحـث ـذا نتـائج اسـة)(Thomas, at, el, 2001روتتفـق ود  ,Qahar,et, al)(ر،
2004،2004)  et, al, Ellis,(، Groark  2005) (Jameel, et, al, 2017)( ،بـــؤ الت انيـــة إم ـــ

الرعايـة مقـدمي معاملـة أسـاليب خـالل مـن الـسلوكية نتـائ، باملشكالت توصـلت اسـاتحيـث الد رج
لألطفــــال تقـــدم ـــ ال املعاملـــة أســـاليب خـــالل مــــن الـــسلوكية املـــشكالت بـــبعض التبـــؤ انيـــة إم ـــ إ

سيطة ال ة الفكر عاقة ذو   .ياليتامي
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املنـصو محمـد اسة د مع ا ا البحث نتائج اتفقت ركما اسـة) 2011(ر الد ـش رحيـث
جت اب ــــ و ي العـــدوا بالـــسلوك بـــؤ الت انيـــة إم ـــ ــــإ الغ ســـاليب عـــض خـــالل مـــن مـــا

والفوضو سلطي ال ة   .يسو

البحث   :توصيات

بنــــاء )1 خــــالل مـــن اصــــة ا حتياجـــات ذو اليتــــامي لفئـــة تمــــام مـــن ــــد املز يتوجيـــھ
م صيا مقومات ز عز دف س ال التدخلية امج ال من  .العديد

اليتـام )2 ـا ر يظ ـ ال املشكالت مع ي الفو التعامل ة رضر اصـةرو ا حتياجـات ذو يي
ا لتفاقم منعــــــا

ً
. 

ـسيطة )3 ال ـة الفكر عاقـة ذو اليتـامى لألطفـال الرعايـة ملقـدمي يـة تد ات دو يعقد ر ر
املمكنــــة الرعايـــة ســـبل أفــــضل تقـــديم نحـــو م وتـــوج الفئــــة ـــذه خـــصائص لتوضـــيح

طفال ؤالء  .ل

ذو )4 اليتـــــامي مؤســــسات ـــــ ع املــــستمر ـــــومي ا مـــــنيشــــراف اصـــــة ا حتياجــــات
العدالــــــــة ملبــــــــدأ ـــــــــا تحقيقـــ املراكــــــــز تلــــــــك ــــــــا تحتاج ــــــــ ال املتطلبــــــــات افــــــــة تــــــــوف أجــــــــل

ً

 . جتماعية

حة مق   :بحوث

السلوكية )1 املشكالت ذو ـــــا فكر ن املعاق اليتامى لألطفال النف يالبناء
ً

. 

املرا )2 لدى السلوكية باملشكالت ا وعالق جتماعية الوصمة ات اليتاميمدر ن  .ق

اليتــــــامى )3 لألطفــــــال الــــــسلوكية باملــــــشكالت ــــــا وعالق الرعايــــــة ملقــــــدمي نيــــــة امل الـــــضغوط
ـــــا فكر ن املعاق
ً

. 

لألطفـــال )4 الـــسلوكية املـــشكالت فـــض حيـــة و ال ـــشطة ـــ ع قـــائم برنـــامج فاعليـــة
ـــــا فكر ن املعاق اليتامى
ً

. 

فــض )5 ياتيــة ا ات ــا امل ـــ ع قــائم برنــامج اليتـــامىرأثــر لألطفــال الــسلوكية املـــشكالت
ـــــا فكر ن املعاق
ً

. 
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 ملراجعا

أوال
ً

ية:  العر   املراجع

عمــر محمــد العطــا املؤســسات). 2014(أحــالم ــ البديلــة م لــدي جتماعيــة ــشئة الت أســاليب
لأليتام ة: يوائية قر بالـسودان) SOS(نموذج ـسا. لأليتـام و يـة العر العلـوم ،نيةمجلـة

7)3( ،1297-1364. 

امللــك يم ابــرا ــا). 2015(اشــرف وعالق للــتعلم ن القــابل عقليــا ن للمعــاق الــسلوكية ضــطرابات
ً

ة املنـو املدينـة ـ ـم ل ن املعلمـ معاملة إساءة ـة،. ربأساليب بو ال -437، )30(117املجلـة
480. 

باظـــة عبدالـــسميع ن). 2009(آمـــال العـــادي ـــ غ لوجية اصـــةيذو-ســـي ا رة. حتياجـــات : القـــا
ة املصر نجلو   .مكتبة

وافحة مف س اصة). 2010(ت ا بية ال سرة: عمان. مقدمة امل   .دار

السكر جتماعية). 2000(يحمدي العلوم ات مصط م رة. م ة:  القا املصر ف املعا  .ردار

الــــــشاذ محمـــــد ي). 2014(رانيـــــا الــــــسلو للعـــــالج برنــــــامج الــــــسلوكفاعليـــــة عـــــديل ــــــ جتمـــــا
عقليــــا ن املعــــاق طفــــال لــــدي ي العــــدوا
ً

بيــــة.  ال ليــــة ســــعيد،-مجلــــة بــــو ،16رجامعــــة
609-629.  

ي الشر ا طفال). 2002(زكر عند النفسية رة. املشكالت ي: القا العر الفكر  . دار

محمــــد عبــــدهللا اصــــة). 2010(عــــادل ا بيــــة ال ــــ رة. مقدمــــة ــــشردار: القــــا وال للطبــــع الرشــــاد
ع  .زوالتو

منـــصو ســــيد ي، رعبداملجيـــد الــــشر احمـــد ــــا كر صــــادق، زو ة ـــسر ومــــشكالتھ). 2001(و الطفـــل
جتماعية و ة بو وال العالج: النفسية وطر رة. قسباب شر: القا لل قباء   .دار

متو لطيف عقليا). 2015(يفكر ن للمعاق س التد اساليب
ً

اض. ر الش: الر قدار  .ور

المـدة ا عبـدهللا ـة العقليـة). 2017(زفو عاقـة ذو طفـال علـيم اتجيات : عمــان). 2ط (ياسـ
ع والتو شر لل سرة امل  .زدار

أ قمـــرمجـــذوب محمـــد ـــسدية). 2016(حمـــد ا ســـاءة ـــ ع القائمـــة الوالديـــة املعاملـــة أســـاليب
السلوكية باالضطرابات ا وعالق عقليا ة،. للمعاق بو ال العلوم  .50-34،)1(17مجلة

ر اليــاز ــ ع يمحمــد ــا). 2012(و وعالق للتعلــيم ن القــابل عقليــا ن للمعــاق الــسلوكية ضــطرابات
ً

املعام غزةبأساليب قطاع الوالدية ماجست (لة غزة). رسالة سالمية امعة  .ا

ســـــمعان م بـــــبعض). 2010(مـــــر وعالقتـــــھ عقليـــــا ن املتخلفـــــ طفـــــال لـــــدي جتمـــــا اب ـــــ
ً

ات ـــ دمـــشق"املتغ محافظـــة ـــ نيـــا ذ ن املعـــوق يـــل وتأ عايـــة مراكـــز ـــ ميدانيـــة اســـة د
ً

ر ). ر
دمشق جامعة  .242-225، )4(26، مجلة



أسالیب مقدمي الرعایة كمنبئات ببعض المشكالت السلوكیة لدى األطفال 
  امى ذوي اإلعاقة الفكریة البسیطةالیت

  محمد عبد الرحمن إبراھیم علي/ أ
  عزت عبد هللا سلیمان كواسة/ د.أ

                         أحمد عبد التواب كامل/ د
  

 

 

416 

القمــــش ي نــــو عقليــــا). 2006(رمــــصطفي ن املعــــوق طفــــال لــــدى عة الــــشا الــــسلوكية املــــشكالت
ً

ات ـــ املتغ بـــبعض ــا وعالق الوالـــدين نظـــر ـــة وج مـــن ـــ امل القـــر. لداخــل أم علـــوم يمجلـــة
سانية و جتماعية و ة بو ال  .281 -216، )2(18، للعلوم

قاســم ــ فت حــافظ، نــادر ادي عبــدال يــل م، ن ســراجوفــاء النفــسية). 2014(حمــد املــشكالت ــم أ
يوائية واملؤسسات البديلة سر ا أسر ن م املحر طفال لدى جتماعية و

ً
مجلـة، و

بية ال شمس، لية ن ع  .153-129، )38(3،جامعة

وس ـ ع يل املـشكالت). 2010(ن بـبعض ـا وعالق اطئـة ا الوالديـة املعاملـة الـسلوكية أسـاليب
أط سـةلدى املد قبـل مـا جتماعيـة . رفال و ـسانية العلـوم ـ التواصـل -26،1،مجلـة

29. 

إسماعيل يوسف ةا). 2009(ياسر سـر م ئـ ب مـن ن م املحـر طفـال لـدي الـسلوكية وملـشكالت
ماجست( غزة). رسالة سالمية امعة   .ا

ثانيـــــا
ً

ية:  جن   املراجع

American Psyciatric Association. (2013). Diagnostic and statistical 
manual of mental disorders, (5th edition). Washington, DC: 
Author. 

Bhatia, M. S., Kabra, M., & Sapra, S. (2005). Behavioral problems in 
children with Down syndrome. Indian pediatrics, 42(7), 675. 

Chakraborty, R., Dasgupta, M., & Sanyal, N. (2015). A Comparative 
Psychosocial Study of Aggression, Attachment Styles and 
Personality among Orphans and Normal Children. SIS Journal 
of Projective Psychology & Mental Health, 22(2).  

Davies, L. E., & Oliver, C. (2016). Self-injury, aggression and 
destruction in children with severe intellectual disability: 
incidence, persistence and novel, predictive behavioural risk 
markers. Research in developmental disabilities, 49, 291-301. 
  

Dunn, M. G., Tarter, R. E., Mezzich, A. C., Vanyukov, M., Kirisci, L., 
& Kirillova, G. (2002). Origins and consequences of child 
neglect in substance abuse families. Clinical Psychology 
Review, 22(7), 1063-1090. 

Erol, N., Öztop, D., & Özcan, Ö. Ö. (2008). Epidemiology of 
Emotional and Behavioral Problems in Children and 
Adolescents Reared in Orphanages: A National Comparative 
Study. Turkish journal of psychiatry, 19(3).  

Gearing, R. E., MacKenzie, M. J., Schwalbe, C. S., Brewer, K. B., & 
Ibrahim, R. W. (2013). Prevalence of mental health and 
behavioral problems among adolescents in institutional care in 
Jordan. Psychiatric services, 64(2), 196-200.  



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020 لسنة أكتوبر، )الخامس(، الجزء )188: (العدد

 

 

417 

Groark, C. J., Muhamedrahimov, R. J., Palmov, O. I., Nikiforova, N. 
V., & McCall, R. B. (2005). Improvements in early care in 
Russian orphanages and their relationship to observed 
behaviors. Infant Mental Health Journal, 26(2), 96-109.  

Kaur, R., Vinnakota, A., Panigrahi, S., & Manasa, R. V. (2018). A 
descriptive study on behavioral and emotional problems in 
orphans and other vulnerable children staying in institutional 
homes. Indian Journal of Psychological Medicine, 40(2), 161.  

Lassi, Z. S., Mahmud, S., Syed, E. U., & Janjua, N. Z. (2011). 
Behavioral problems among children living in orphanage 
facilities of Karachi, Pakistan: comparison of children in an 
SOS Village with those in conventional orphanages. Social 
psychiatry and psychiatric epidemiology, 46(8), 787-796.  

Myrbakk, E., & von Tetzchner, S. (2008). Psychiatric disorders and 
behavior problems in people with intellectual disability. 
Research in Developmental Disabilities, 29(4), 316-332. 

Patton, J. R., Polloway, E. A., & Smith, T. E. (2000). Educating 
students with mild mental retardation. Focus on Autism and 
Other Developmental Disabilities, 15(2), 80-89.  

Pavlović, M., Žunić-Pavlović, V., & Glumbić, N. (2013). Students’ 
and teachers’ perceptions of aggressive behaviour in 
adolescents with intellectual disability and typically 
developing adolescents. Research in Developmental 
Disabilities, 34(11), 3789-3797.  

Ruddick, L., Davies, L., Bacarese-Hamilton, M., & Oliver, C. (2015). 
Self-injurious, aggressive and destructive behaviour in 
children with severe intellectual disability: Prevalence, service 
need and service receipt in the UK. Research in developmental 
disabilities, 45, 307-315.  

Schmid, M., Nuetzel, J., Fegert, J. M., & Goldbeck, L. (2006). A 
comparison of behavioral and emotional symptoms in German 
residential care and day-care child welfare institutions. Praxis 
der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 55(7), 544-558.  

Simsek, Z., Erol, N., Öztop, D., & Münir, K. (2007). Prevalence and 
predictors of emotional and behavioral problems reported by 
teachers among institutionally reared children and adolescents 
in Turkish orphanages compared with community 
controls. Children and Youth Services Review, 29(7), 883-899.  

Stark, L., Rubenstein, B. L., Pak, K., & Kosal, S. (2017). National 
estimation of children in residential care institutions in 
Cambodia: a modelling study. BMJ open, 7(1), e013888.  

 


