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الذین  و أقرانهم  المؤسسات اإلیوائیةو المیول المهنیة لدى أطفال جودة الحیاة 
  یعیشون مع أسرهم 

  دكتور / حمدى محمد شحاته عرقوب
  مقدمة:
الحدیثة على ضرورة دراسة جودة الحیاة كمتغیر  ١الدراساتنتائج أكدت 

 من االهتمام بدراسة الشخصیة المرضیة التى ظلت إیجابى فى الشخصیة بدال
سائدة فى الفكر السیكولوجى لفترة زمنیة طویلة فاإلنسان لكى یعیش فى عالم 

وظائف  غیر مضطرب علیه أن یسعى إلیجاد هدف لوجوده ، وأن لجودة الحیاة
فالجودة تجعل لحیاة اإلنسان هدفا ، وتوفر قیما ، مهمة فى الحیاة اإلنسانیة

عطى شعورا بالقدرة على تیمكن من خاللها الحكم على السلوك ؛ كما  ااییر ومع
منحه لإلنسان من الشعور بالقیمة الذاتیة، تالتحكم فى الحیاة ،إضافة إلى ما 

وعلیه فإن جودة الحیاة ینظر إلیها باعتبارها مفهوما إیجابیا ینبغى أن یمتلكه 
ج عنه مشكالت نفسیة تجعلهم  األفراد ،وأن الفشل فى تحقیق جودة الحیاة ینت

یقومون بالتعویض عنها من خالل االضطرابات النفسیة، واألشخاص الذین 
یمكنهم الوصول إلى مستوى مرتفع من جودة الحیاة یشعرون بدرجة منخفضة 
من القلق ، ولدیهم ثقة أكبر بالنفس ،وتقبل للذات ، واتجاهات إیجابیة ،وهم 

عورا بالرضا عن الحیاة ، ولدیهم توقعات أكثر أكثر استمتاعا بالعمل  وأكثر ش
تفاؤال بالمستقبل، كما أنهم أكثر تمتعا باالتزان االنفعالى ، وأقل عصابیة وأكثر 

  اجتماعیة ،ولدیهم القدرة على التحكم الذاتي  والسعادة والصحة النفسیة.

                                                

ودراسة  Vreeke et al ،١٩٩٧، فریكي وآخرون .Taylor & Bogdan ١٩٩٦دراسة تیلوروبوجدان - ١
، جیلمان vitterso ، ٢٠٠، ودراسة فیترسو،Leitma، ١٩٩٩، و دراسة لیتمان، Diener et al.1999دینر

، ودراسة  Chamorro et al،  ٢٠٠٦ودراسة شامورو و آخرون  Gilman, et al -، ٢٠٠٤وآخرون، 
  .٢٠١٠، دراسة محمد أبو حالوة، ٢٠٠٨ھند سلیم محمد 
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انعكاسا لما یقدمه المجتمع ألفراده من مظاهر لیست فقط الحیاة  فجودة
؛ فاهیة المادیة في مختلف مجاالت الحیاة االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة الر 

كالدخل و الخدمات ، والصحة والسكن والتعلیم كجانب موضوعي فقط ؛ بل 
هي باإلضافة إلى ذلك تشمل جانبا ذاتیا یتمثل في مدى إدراك الفرد لهذه 

صادر بیئته وتقییمه الخاص لم حیاته ،ن ه عرضاو  المظاهر الموضوعیة ،
الموضوعیة والفرص المتاحة أمامه  لتحقیق ذاته وتنمیة قدراته ، ومعایشته 
لمشاعر الحب والتقدیر من اآلخرین .فلكل منا رؤیة ذاتیة صریحة أو ضمنیة 
فیما یتعلق بالطریقة التي ینظم بها حیاته الشخصیة؛ رؤیة ذاتیة فیما یخص 

مكن الفرد من تحقیق هذه الرؤیة نوعیة حیاته الشخصیة وجودتها، فإذا لم یت
شباع احتیاجاته الشخصیة المرتبطة أصال بنوعیة وجودة الحیاة التي یرید أن  وإ
بعیشها، فعلیه أن یستعین باآلخرین لتحقیق هذه الرؤیة، وعلیه فیجب أن یركز 
المنوط بهم رعایة وتربیة األطفال بصفة خاصة كاآلباء والمعلمین 

ن والنفسانیین على مساعدة األفراد المسئولین منهم  واالختصاصیین االجتماعیی
، وأطفال على تحقیق رؤیتهم الشخصیة لنوعیة وجودة حیاتهم الشخصیة

المؤسسات اإلیوائة من أكثر الفئات احتیاجا لهذه المساعدة بعد ذوي 
  االحتیاجات الخاصة، نظرا لظروف معیشتهم وخصائصهم النفسیة.

عور بالرضا واإلحساس بالرفاهیة والمتعة في جودة الحیاة تتمثل في الش إن
دراكه أنه یعیش حیاة جیدة من وجهة نظره،  ظل الظروف التي یحیاها الفرد، وإ
خالیة من األفكار الالعقالنیة، واالنفعاالت السلبیة، واالضطرابات 
السلوكیة،ویستمتع بوجوده اإلنساني ویشعر بالرضا والسعادة، ویستثمر كافة 

مكان  یاته بما یتیح له تحقیق ذاته.قدراته وإ

 ثقافاتهم وتكوین إمكاناتهم ونمو األفراد تشكیل في فاعال دورا األسرة وتلعب 
 حیاة جودة عن األول المسئول یجعلها مما واالجتماعیة، الثقافیة ومعاییرهم

تعتبر المؤسسة التربویة األولى الموكل إلیها إعداد وتنشئة األطفال  فهي أبنائها،
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ویة، تؤهلهم إلى أن یصبحوا أشخاصا أسویاء في المجتمع، وذلك من تنشئة س
خالل إشباع حاجاتهم، ومساعدتهم على اكتساب المعاییر االجتماعیة والقیم 
األخالقیة السائدة في المجتمع، وتنمیة اتجاهاتهم ومیولهم واستعداداتهم وقدراتهم 

ن أي تقصیر في دور األسرة أو انحراف في  الخاصة إلى أقصى حد ممكن، وإ
التنشئة االجتماعیة السویة یؤدي إلى اضطراب شخصیة األبناء وجودة حیاتهم 
النفسیة وانحراف سلوكهم مما یكون له األثر السیئ على حیاة األسرة والمجتمع، 
وترجع كثیر من الدراسات أسباب المشكالت النفسیة واالضطرابات السلوكیة إلى 

لى ال تنشئة الوالدیة الخاطئة، أو الحرمان العاطفي عدم إشباع حاجات الطفل وإ
قد ركزت معظم البحوث في ف .وخاصة األم نتیجة غیاب أحد الوالدین أو كلیهما

نمو الطفل على العالقة بین األم والطفل، ومن النتیجة النهائیة المعقولة بأن األم 
 أهمیة،ولقد برزت أهمیة هي مؤثر مهم في نمو شخصیة أطفالها،وهي األكثر

تأثیرات األمومة وتضاعفت من خالل االعتقاد السائد في داللة وجوهریة خبرات 
الطفولة المبكرة، وألن األم هي المتضمنة في تلك الخبرات. وتمثل العالقة بین 
الطفل واألم عالقة تبادل، فاألم تقدم الحب والمساندة المادیة، بینما الطفل 

  الطفل یكسب الرضا من هذه العالقة.یستجیب بالعاطفة والطاعة ، وكل من األم و 
ومن األمور المتفق علیها أن أول أساس لصحة النفس إنما یستمد من دفء  

العالقة بین األم والطفل أو من یقوم مقامها بصفة دائمة وهي ما یطلق علیها 
ن أي حالة تحرم الطفل من هذه العالقة تسمى بالحرمان األمومي،  "األم البدیلة" وإ

 هذا الحرمان في تعطیل النمو الجسمي والعقلي واالجتماعي والنفسي وتظهر آثار
  .للطفل

فإن األطفال الذین ینشأون في ظروف خاصة تحرمهم من الرعایة  ولذا    
األسریة السویة غالبا ما یكونون عرضة للنقص في العالقات االجتماعیة والرعایة 

تسم سلوكهم بالخوف والقلق الطبیعة، مما یؤدي إلى شعورهم بالنقص والدونیة، وی
والعدوانیة واالنسحاب االجتماعي، ویؤثر ذلك على تقدیرهم لذاتهم، ومستوى 
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طموحهم،وجودة حیاتهم، وبالتالي على مستوي نموهم المهني، حیث یمیلون إلى 
مهن خدمیة دنیا، او مهن ثانویة تطفلیة على المجتمع كالتسول، أو مهن تضر 

ر في الممنوعات وال یتطلعون إلى مهن قیادیة أو علمیة بالمجتمع كالسرقة واالتجا
أو فنیة، مما یحرم المجتمع من مشاركة فئة عریضة من أبنائه في نموه ورخائه، 

بین المیول المهنیة والسمات  ارتباطیهوقد أكدت الدراسات على انه توجد عالقة 
  .الشخصیة كاالستقرار العاطفي والتفاؤل 

ذا كانت المؤسسات اإل یوائیة تلعب دورا رئیسا في تنشئة هؤالء األطفال وإ
المحرومین، وتقدم لهم الرعایة بشتى جوانبها سواء كانت رعایة صحیة أو 
اجتماعیة أو نفسیة أو ثقافیة أو مهنیة بهدف إعدادهم لمستقبل أفضل، فإنها ال 
یمكن أن تعوضهم عن البیئة األسریة الطبیعیة، مما یتطلب ضرورة التكاتف 

المؤسسة اإلیوائیة والمؤسسات التربویة األخرى، لتحسین جودة حیاة هؤالء بین 
  األطفال، وتحسین اتجاهاتهم ومیولهم المختلفة ومنها میولهم المهنیة.

إن السیاق االجتماعي الثقافي الذي یعیش فیه الطفل المحروم قد یحول  
ن المجتمع، دون تحقیقه ألحالمه وطموحاته، حیث إنه یعیش في بیئة معزولة ع

وتقدم إلیه الرعایة بشكل جماعي یتسم بالتقید وااللتزام بالنظام المطبق في 
المؤسسة، مما یشعره بالعزلة وافتقاد الحب واألمن واالستقالل الفردي 
والخصوصیة ، مما یؤثر بشكل كبیر على سعادته وجودة حیاته، فالرعایة 

لدى أفرادها من حیث  المؤسسیة تركز في المقام األول على مواطن الضعف
حل مشكالته الشخصیة دون االهتمام الفعلي بتوظیف مواطن القوة لدیه؛ من 
إمكانات، وقدرات ، واستعدادات، مما قد یؤثر على جودة حیاته الشخصیة، 

 مساعدة نإ ،وینعكس ذلك على تقدیره لذاته ودافعیته  لإلنجاز، ومیوله المهنیة
ذلك  تقییم إلى تقود مشكالته، حل في ةلطفل المؤسس االجتماعي األخصائي

 یلعبه الذي الدور أهمیة یبین وهذا له، المقدمة للرعایة اإلیجابي الطفل
 حل في االجتماعیة التربیة ومؤسسات دور في االجتماعي األخصائي
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 في العیش من النقلة وتسهیل ومساعدتهم، ،أطفالها تعترض التي المشكالت
 التربیة ومؤسسات دور إمداد یستوجب لكذو  مؤسسات، في العیش إلى أسر

 الخدمة مجال في المتخصصین من اجتماعیین بأخصائیین االجتماعیة
 وفق األطفال مساعدة تتم حتى وذلك تدریبیة، بدورات وتأهیلهم االجتماعیة،

  )٦٠، ٢٠٠٨راشد الباز،   (.ثمارها تؤتي لكي ومهنیة، علمیة أصول
ما على العشوائیة، إذ كان الشاب یلتحق إن االختیار المهني قدیما كان قائ

بأي عمل بالصدفة المحضة، وكانت المواءمة المهنیة بین الفرد بقدراته 
مكاناته المعرفیة والوجدانیة ومتطلبات العمل الذي یلتحق به متروكا للصدفة  وإ
ال لالختیار، كما كان اختیار العمل محكوما بالتوزیع الجغرافي للصناعات، أو 

م ما لألیدي العاملة، أو متأثرا بالمركز المالي لألسرة ورغبتها في حاجة إقلی
التحرك واالنتقال من أجل البحث عن العمل؛ أي أن اختیار العمل لم یكن 
محكوما بالتحلیل والتخطیط ، لالنتفاع بتلك المواهب واإلمكانات، إال أن تغیر 

بء عن كاهل األیدلوجیة السیاسیة نحو تحقیق المساواة من أجل رفع الع
المحرومین وتحقیق الطمأنینة في العمل، وكذلك النمو االقتصادي الذي یحتاج 
إلى أید عاملة تتمیز بقدرة عالیة على تغیر السلوك وتعدیله والتكیف مع 
المواقف الجدیدة في العمل، أدى إلى تغیر هذه النظرة القدیمة، واستخدام 

لة االستفادة بما لدى الفرد من التوجیه المهني واإلرشاد في المدارس ومحاو 
مواهب وقدرات وتنمیتها، مما یساعد األفراد في مستقبل حیاتهم على اختیار 
العمل الذي یحقق لهم السعادة والرضا ویسدي للمجتمع النفع والرخاء، وأطفال 
دور الرعایة شریحة من المجتمع تسهم في تشكیلة وتطوره، مما یتحتم معه 

شباع حاجاتهم ورفع مستوى الدافعیة لدیهم، من خالل االهتمام بهم وبمیوله م وإ
البرامج اإلرشادیة والتوجیه المهني أثناء الدراسة بما یتناسب مع قدراتهم و 

  إمكاناتهم، لیستطیعوا تحقیق االختیار المهني المناسب لهم في مستقبل حیاتهم.
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جودة  ومن هذا المنطلق كانت هذه الدراسة التي تحاول بحث العالقة بین
، مقارنة الحیاة ألطفال دور الرعایة، ومعرفة أثر ذلك على میولهم المهنیة

  . بأقرانهم الذین یعیشون مع أسرهم.
  مشكلة الدراسة:

یتأثر بجوانب متداخلة من  واسعاً  تمثل مفهوماً   إن جودة الحیاة         
یة للفرد، النواحي الذاتیة والموضوعیة، مرتبطة بالحالة الصحیة والحالة النفس

عن  ومدى االستقالل الذي یتمتع به، والعالقات االجتماعیة التي یكونها، فضالً 
تتمثل في درجة رقي مستوى الخدمات  أنهاكما  ،عالقته بالبیئة التي یعیش فیها

دراك هؤالء األفراد لقدرة الخدمات  المادیة واالجتماعیة التي تقدم ألفراد المجتمع، وإ
باع حاجاتهم المختلفة. وال یمكن أن یدرك الفرد جودة التي تقدم لهم على إش

الخدمات التي تقدم له بمعزل عن األفراد الذین یتفاعل معهم (أصدقاء وزمالء 
وأشقاء وأقارب)؛ أي أن جودة الحیاة ترتبط بالبیئة المادیة والبیئة النفسیة 

 ؛)٢٠١٠،٧( محمود عكاشة وعبد العزیز سلیم، االجتماعیة التي یعیش فیها الفرد
 الرعایة وبیئات التعلیمیة بالبیئات یدفعنا إلى االهتمام افیه ولذلك فالبحث

 المتخصصین المهنیین الخبراء بین التعاون یتیح وبالتالي والصحیة، االجتماعیة
 من ابتداء الطفل بتربیة یهتم من لكل إیجابیا دورا ویعطي مختلفة، مجاالت في

 تركیز من بدال للطفل الحیاة جودة لتحقیق ،والمتخصصین والمعلمین، األبوین،
 .فقط المشكل والسلوك المرضي الجانب على االهتمام

أن هنــاك ارتباطــا  الحیــاة، جــودة مجــال فــي الدراســات مــن العدیــد أشــارت وقــد
بــین جــودة الحیــاة وبعــض المتغیــرات الشخصــیة واالجتماعیــة، مثــل القلــق والــذكاء 

لرضــا عــن الحیــاة والثبــات االنفعــالى واالنبســاط و الوجــداني واالنتبــاه واالنفتــاح ،وا
الرهاب اإلجتمـاعى ، والحرمـان مـن األم، والبیئـة الحضـریة والریفیـة، وجـودة حیـاة 

ـــــیم األم؛ كدراســـــة   ٢٠٠٠سایروشـــــي وآخـــــرون، كـــــل مـــــن األســـــرة، ومســـــتوى تعل
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Ciarrochi ,et al. ،   ،٢٠٠١دراســــة فیترســــو Vitterso , ،  دراســــة بــــالمر
 ٢٠٠٦،و دراســــــة شــــــامورو وآخــــــرون  ، ,.Palmer ,et al ٢٠٠٢وآخــــــرون،

،Chamorro et al  ، ،ودراســة الســید ٢٠٠٧دراســة صــفاء أحمــد أحمــد عجاجــة ،
  . ٢٠٠٧كامل الشربینى منصور 

صابة  ولما كان األطفال المحرومین من الفئات األكثر تعرضا وإ
الدراسات باالضطرابات السلوكیة والمشكالت النفسیة كما تؤكد ذلك كثیر من 

، ودراسة ١٩٩٤ودراسةآمال عبد السمیع باظة، ، ١٩٩٣  ،ربیع یونس كدراسة
 &Stafford، ١٩٩٥، دراسة ستافورد واستافورد ،١٩٩٥، Berridgeبریدج 

K.Stafford ، ، نشوى عبد الحمید  ،ودراسة ٢٠٠١ودراسة سمیرة عبد السالم
،ودراسة  ٢٠٠٨ز ،ودراسة راشد البا ، ٢٠٠٢ودراسة لوبنى الجیوشي ، ٢٠٠٢

تلك المشكالت  ، ،٢٠٠٠،ودراسة نبویة لطفي عبد اهللا،٢٠٠٨محمد عزام ، 
التي تصاحبهم حتى بعد تخرجهم من المؤسسة اإلیوائیة، فیجدوا صعوبة في 
 االندماج في المجتمع والمشاركة في أنشطتة االجتماعیة واالقتصادیة المختلفة،

ویزید من مشكالتهم النفسیة  وقد تنخفض درجة إدراكهم لجودة حیاتهم ،
مما یتطلب زیادة االهتمام بهذه الفئة وتقدیم البرامج اإلرشادیة واالجتماعیة، 

والتدریبیة في شتى المجاالت وخاصة المجال المهني، بحیث تتحسن جودة 
حیاتهم النفسیة لیصبحوا أكثر توافقا ذاتیا واجتماعیا، وینعكس ذلك على میولهم 

اختیار مهنة المستقبل التي تساعدهم على التعایش  المهنیة ویستطیعون
  واالندماج في المجتمع والمساهمة في اإلنتاج.

إن الدور األساسي الذي یجب أن یضطلع به النظام التعلیمي من حیث 
توجیه التلمیذ إلى المهنة التي یفضلها، وتنمیته ألدائها مازال غائبا في سیاستنا 

لیمي یغفل االهتمام بتأثیر األسرة ، والمدرسة التربویة، كما أن النظام التع
والمجتمع نفسیا واجتماعیا في تشكیل أسلوب الحیاة المهنیة للتالمیذ، ویترك هذا 

  الجانب ذا األهمیة في تكوین شخصیة الفرد للصدفة والعشوائیة.
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وتؤكد نظریة التحلیل النفسي على دور الدوافع الالشعوریة التي تكونت في 
بكرة وتأثیرها العام في اختیار الفرد لمهنته مما یؤدي إلى أن تصبح الطفولة الم

مهنا معینة ذات أهمیة كبرى في إشباع بعض حاجاته الشخصیة  في الكبر، 
تؤكد كثیر من النظریات األخرى على أهمیة العوامل اإلنمائیة والبیئیة في  اكم

التخیلي كما تشكیل المیول المهنیة لألطفال، وخاصة في مرحلة االختیار 
  ٢.یسمیها جینز في نظریته للنمو المهني

إن اختیار الطفل مهنة المستقبل التي یفضلها على غیرها من         
المهن نتاجا لتجربة اجتماعیة خاصة تتفاعل فیها العوامل االجتماعیة 
واالقتصادیة والمدرسیة والبیئیة المتنوعة، وهي في الوقت ذاته عامل أساسي من 

  ل المؤثرة في شخصیة الطفل، وموجه رئیس من موجهات السلوك.العوام
لطفل ألي مهنة من المهن یجعله یتمثل شروط هذه المهنة وظروفها ا فمیل

ویقیم أنماط سلوكه في ضوء تفضیله هذه المهنة أو تلك، فیستعید من أنماط 
السلوك ما یجده بعیدا عن شروط هذه المهنة، ویقترب من األنماط الشدیدة 

لصلة بها، ورغم أن هذا التمییز یقتضي وضوح المهنة في تصوره، ویرتبط ا
في حد ذاته ینطوي  لمیلبدرجة الرغبة بممارسة هذه المهنة أو تلك؛ إال أن ا

على ثقافة یقوم علیها، وهو لیس سلوكا اعتباطیا ال یمكن تفسیره، بل هو سلوك 
مؤدیة إلیه، شأنه في اجتماعي قابل للتفسیر، ویمكن التعرف على العوامل ال

ذلك شأن مظاهر السلوك اإلنساني األخرى، كما أنه یأتي على أنماط، منها ما 
یوافق الشروط المحیطة، ویبنى على أسس مستمدة من خصائص شخصیة 
الطفل نفسه، ومنها ما یبنـي على غیر توافق وبتأثیر البیئة المحیطة، وغالبا ما 

بیة التي تمس حیاة الفرد، وتؤثر في یترتب على ذلك جملة من اآلثار السل

                                                

  .٢٠٠٥، بدیع محمود قاسم، صالح الداھري،٢٠٠٠،عبد الفتاح دویدار،١٩٨٣ دینیس تشیلد، -  ٢
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شخصیته، وفي أدائه االجتماعي وتفاعله مع اآلخرین.( أمل دكاك وأحمد 
  )١١٥، ١٩٩٩األصفر، 

 التابعة للجمعیة العامةلمؤسسة أمان مسحیة وقد شارك الباحث في دراسة 
هدفت إلى التعرف على المیول المهنیة و التي  ٢٠٠٣عام لدفاع االجتماعي ل

لهؤالء  تدن في المیول المهنیة ، وأسارت الدراسة إلىل المؤسسات اإلیوائیةألطفا
، التي انحصرت في المهن الخدمیة مثل : فران، حالق، مبیض محارة، األطفال

سباك، میكانیكي، مزارع، نجار، وغیرها من المهن التي قد ترتبط بشكل أو آخر 
ل إقامتهم في المؤسسة بالمشكالت النفسیة التي یقابلها هؤالء األطفال خال

اإلیوائیة، أو بالسمات الشخصیة لهم، مثل المخاوف واالضطرابات السلوكیة، 
  ، وانخفاض مفهوم الذات ، وضعف الدافعیة لإلنجاز.يالالإرادوالتبول 

مما دفع الباحث إلى محاولة التعرف على العالقة بین جودة حیاة أطفال 
ة لدیهم،  وكذلك التعرف على أوجه دور الرعایة و عالقتها بالمیول المهنی

وتحدد  یعیشون مع أسرهم الذین أقرانهمالرعایة و  االختالف بین میول أطفال دور
   مشكلة الدراسة في التساؤالت اآلتیة:

والمیول المهنیة لدى أطفال المؤسسات  جودة الحیاةما العالقة بین  – ١
  اإلیوائیة وأقرانهم الذین یعیشون مع أسرهم.

تختلف جودة الحیاة والمیول المهنیة لدى كل من أطفال هل  - ٢
  المؤسسات اإلیوائیة وأقرانهم الذین یعیشون مع أسرهم.

وأقرانهم  ما أكثر المیول المهنیة شیوعا لدى أطفال المؤسسات اإلیوائیة – ٣      
  ؟ الذین یعیشون مع أسرهم

  الهدف من الدراسة:
  تهدف الدراسة الحالیة إلى:

على العالقة بین جودة الحیاة و المیول المهنیة، لدى أطفال  التعرف – ١
  .وأقرانهم الذین یعیشون مع أسرهم المؤسسات اإلیوائیة
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المؤسسات في المیول المهنیة بین أطفال  الفروقالتعرف على  – ٢  
  الذین یعیشون مع أسرهم.أقرانهم اإلیوائیة وبین 

لدى أطفال المؤسسات، ولدى  المیول المهنیة ترتیبالتعرف على  – ٣      
  أقرانهم الذین یعیشون مع أسرهم.

  أهمیة الدراسة:
 تتمثل أهمة الدراسة في:

التنبیه على ضرورة االهتمام بجودة الحیاة النفسیة ألطفال المؤسسات  – ١
عداد االختصاصیین اإلیوائیة  وتهیئتهم لالندماج في المجتمع واالنتماء إلیه ، وإ

انیین لتقدیم المساعدة والمساندة االجتماعیة والنفسیة لهؤالء االجتماعیین والنفس
  .األطفال
توجیه نظر المسئولین التربویین إلى أهمیة التوجیه واإلرشاد المهني  – ٢

  أثناء مراحل الدراسة لألطفال عامة وأطفال المؤسسات اإلیوائیة خاصة.
أهمیة إعداد  هذه الدراسة في توجیه نظر الباحثین إلىنتائج قد تسهم  – ٣

البرامج اإلرشادیة والتدریبیة لتحسین جوانب النمو المختلفة ألطفال المؤسسات 
  ، لدمجهم دمجا حقیقیا في المجتمع.اإلیوائیة
ندرة األبحاث والدراسات في مجال المیول المهنیة لألطفال عامة،  – ٤

  وأطفال المؤسسات اإلیوائیة خاصة.
  لفیة النظریة:لدراسة والخاإلجرائیة ل مصطلحاتال

  Quality of lifeجودة الحیاة: 
مفهوم جودة الحیاة من المفاهیم متعددة األبعاد یختلف من فرد إلى آخر، وفق 
إدراكه لجوانب حیاته ووصفه لظروفها، وقد كثرت التعریفات وتعددت، ومن أكثرها 
شیوعا وشموال تعریف منظمة الصحة العالمیة، حیث یعبر عن مضامین معظم 

ریفات، وتعرفه على أنه:إدراك الفرد لوضعه في الحیاة في سیاق الثقافة التع
وأنساق القیم التي یعیش فیها ومدى تطابق أو عدم تطابق ذلك مع: أهدافه، 
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وتوقعاته، وقیمه، واهتماماته المتعلقة بصحته البدنیة، وحالته النفسیة، ومستوى 
خصیة، وعالقته بالبیئة بصفة استقاللیته، وعالقاته االجتماعیة، واعتقاداته الش

إلى  Jackson, 2010 كسوناویذهب كریج ج )(WHOQOF Group,1995, 1404عامة. 
 هتالكام أن جودة الحیاة لیست فقط  سعادة الفرد أو خلوه من األمراض، أو

شباع حاجات ئه،نتماااألموال والسیارة والوظیفة الجیدة بل في  التكیف مع ه و وإ
متعة والحریة والمرونة، وتحقیق الهویة واإلشباع الروحي بال واإلحساسالبیئة، 

والدیني، وتقدیر الذات، واإلحساس باألمن واألمان ، والسعادة وظروف العمل 
والنموذج الذي  وقدإلتزم الباحث بهذا التعریف  (Craig Jackson,2010,10-13 )الجیدة

  وضعه كریج جاكسون لجودة لحیاة.
    Residential Careالمؤسسات اإلیوائیة:

 ٢٥قانون الطفل الصادر عن رئاسة جمهوریة مصر العربیة في عرف 
دار إلیواء األطفال الذین ال تقل كل بأنها المؤسسات اإلیوائیة  ١٩٩٩٦مارس 

سنهم عن ست سنوات وال یزید عن ثماني عشرة سنة، والمحرومین من الرعایة 
وفیر الرعایة األسریة األسریة بسبب الیتم أو تصدع األسرة أو عجزها عن ت

). وهذا التعریف هو الذي  ٣٦ – ٣٥، ١٩٩٦.( قانون الطفل، للطفل السلیمة
  اعتمدت علیه الدراسة الحالیة.

  Vocational interests المیول المهنیة:
المجموع الكلي الستجابات القبول التي یبدیها  بأنهالمیل المهني  یعرف

هو  أو  )٥٩، ٢٠٠١، مود قاسم حالفرد والتي تتعلق بمهنة ما.( بدیع م
المجموع الكلي الستجابات القبول التي تتعلق بمهنة ما ( أحمد زكي صالح،  

ویعرفه الباحث بأنه: استجابات القبول التي یبدیها األطفال تجاه  ) ١،  ٢٠٠
، و تتمثل في مجموعة من األنشطة تتعلق بمهنة ما قد یزاولها في المستقبل

  حصل علیها الطفل في المقیاس المستخدم.مجموع الدرجات التي ی
  : اإلطار النظري
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  :Quality of life أوال : جودة الحیاه:
استخدم مفهوم جودة الحیاة في العدید من العلوم، حیث یستخدم أحیانا 
للتعبیر عن الرقي، ومستوى الخدمات المادیة واالجتماعیة التي تقدم ألفراد 

دراك األفراد لمدى قدرة هذه الخدمات على كما یستخدم للتعبیر عن إ المجتمع،
إشباع حاجاتهم المختلفة، و ال یرتبط هذا المفهوم بمجال محدد من مجاالت 
الحیاة، أو بفرع معین من فروع العلم،إنما هو مفهوم موزع یبن الباحثین والعلماء 
على اختالف تخصصاتهم والملفت للنظر أن أصحاب كل تخصص یرون أنهم 

ام هذا المفهوم سواء كان هؤالء تخصص علم االجتماع، أو األحق باستخد
الطب بفروعه المختلفة، أو العلوم البیئیة أو االقتصادیة.( عادل األشول،   

٣،  ٢٠٠٥(  

وظهر مفهوم الجودة في الصناعة، ثم انتشر بین كافة المجاالت، وقد 
دد عرفه الباحثون في ضوء تخصصاتهم العلمیة، األمر الذي أدى إلى تع

  وجهات النظر التي تناولت هذا المفهوم.
 المنظمــة تعریـف بعـد ١٩٨٤ عــام الطبـي القـاموس فــي المصـطلح ظهـر وقـد
 األبعـاد بـبعض الصـحة مفهـوم یـربط والـذي، ١٩٧٨ عـام الصحة لمفهوم العالمیة

 ختلــفت ةذاتیــ بصــورة یفهــم وأصــبح الفــرد، لحیــاة الضــروریة والنفســیة االجتماعیــة
  واالجتماعیة الثقافیة بالتصورات رأثتتو  آلخر شخص من

  والدینیه.
 وتطـورا تـدرجا عـرف بالصـحة المـرتبط الحیاة جودة مفهوم أن إلى االشارة وینبغي
 الحركیــة اإلعاقـة بــین المختصـون ربــط إذ ؛الیـومي والنشــاط بالحركـة لیــرتبط مهمـا

 جـودة وممفهـ فـي العقلـي بالبعـد االهتمـام زاد الثمانینات نهایة وفي ، الحیاة وجودة
 علیهــا ةالمترتبــ والتعقیـدات اآلثــار ثـم، العقلیــة بالقـدرات االهتمــام خـالل مــن الحیـاة
 تطــــور تواصــــل ،كمــــا االســــتقاللیة فقــــدان مشــــكلة إلــــى أشــــارت والتــــي ،بعــــد فیمــــا

 بالسـرطان المرتبطـة الحیـاة بجودة االهتمام وبدأ النفسیة األعراض حول الدراسات
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 ركــز آخــر اتجــاه ظهــر كمــا ،األســري محــیطال علــى المــرض ثــرأو  القلــب وجراحــة
ــــدخول ومفعــــالت الخطــــر عوامــــل علــــى ــــى آخــــر تركیــــز مــــع ،المــــرض فــــي ال  عل

 علــى أثرهــا و لألدویــة الثانویــة اآلثــار عــن للكشــف)  الســریریة( العیادیــة البحــوث
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 بإدمــاج للصــحة الذاتیــة الجوانــب علــى للتركیــز االهتمــام وجــه التســعینیات وخــالل
 ُ  مــن النفســیة والشــدة الضــیق و بــاأللم المرتبطــة بالمعانــاة یتعلــق أساســي طبــي عــدب

( نادیــــة . المواجهــــة إســــتراتجیات و الضــــاغطة، الحیــــاة بأحــــداث االهتمــــام خــــالل
ـــذا فهنـــاك ثالثـــة اتجاهـــات رئیســـة فـــي تعریـــف "جـــودة الحیـــاة ، )٢٠٠٨، بعیبـــع ول

النفســي،حیث یعــرف اصــحاب "هـي: االتجــاه االجتماعي،واالتجــاه الطبي،واالتجـاه 
علـــــــــــي األســـــــــــرة  یركـــــــــــز االتجـــــــــــاه االجتمـــــــــــاعي"جودة الحیـــــــــــاة" مـــــــــــن منظـــــــــــور

والمجتمع،وعالقـــــــات األفـــــــراد والمتطلبـــــــات الحضـــــــاریة والسكان،والدخل،والســـــــكن 
.وتعتبر منظمـة الیونسـكو هـذا المفهـوم شـامال لكـل ىوالمتغیرات االجتماعیة األخر 

یتسـع لیشــمل اإلشـباع المــادي للحاجــات جوانـب الحیــاة كمـا یــدركها األفـراد ، وهــو 
األساســـیة ، واإلشـــباع المعنـــوي الـــذي یحقـــق التوافـــق النفســـي للفـــرد عبـــر تحقیقـــه 
لذاته،أما االتجاه الطبي فقد اعتمد علي تحدید مؤشـرات جـودة الحیـاة ، ولـم یحـدد 
ــــي أدوات  تعریفــــا واضــــحا لهــــذا المفهــــوم ، واكتفــــت هــــذه الدراســــات باالعتمــــاد عل

المفهــوم مــن منظــور الصــحة والمرض.بینمــا ركــز االتجــاه النفســي  خاصــة لقیــاس
علــــي إدراك الفــــرد كمحــــدد أساســــي للمفهــــوم وعالقــــة المفهــــوم بالمفــــاهیم النفســــیة 
شـــــــباعها ، وتحقیـــــــق الـــــــذات ،  األخـــــــري ، وأهمهـــــــا القـــــــیم والحاجـــــــات النفســـــــیة وإ

 -٢٧، ١٩٩٩ومســـتویات الطمـــوح لـــدي األفـــراد . (العـــارف بـــاهللا محمـــد الغنـــدور،
٣٣(  

أن مفهوم جودة الحیاة یشیر إلى الصحة  Cummins, 1997یرى كومنس و  
 (الجیدة أو السعادة، أو تقدیر الذات، أو الرضا عن الحیاة، أو الصحة النفسیة. 

Cummins,1997, 117,( .  
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وعادة ما یتم تعریف مفهوم جودة الحیاة في ضوء بعدین أساسیین لكل 
تي، والبعد الموضوعي. إال أن غالبیة الباحثین منهما مؤشرات معینة: البعد الذا

ركزوا على المؤشرات الخاصة بالبعد الموضوعي لجودة الحیاة. ویتضمن البعد 
الموضوعي لجودة الحیاة مجموعة من المؤشرات القابلة للمالحظة والقیاس 
المباشر مثل: أوضاع العمل، مستوى الدخل، المكانة االجتماعیة االقتصادیة، 

 ,Bishop, & Feist-Price )مساندة المتاح من شبكة العالقات االجتماعیة.وحجم ال
2001)  

وتعرف أیضا بأنها وعي الفرد بتحقیق التوازن بین الجوانب الجسمیة 
والنفسیة واالجتماعیة لتحقیق الرضا عن الحیاة واالستمتاع بها والوجود اإلیجابي؛ 

روف المعیشة الحیاتیة لألفراد فجودة الحیاة تعبر عن التوافق النفسي كناتج لظ
وعن اإلدراك الذاتي للحیاة، لكون هذا اإلدراك یؤثر على تقییم الفرد للجوانب 
الموضوعیة للحیاة كالتعلیم والعمل ومستوى المعیشة والعالقات االجتماعیة من 
ناحیة، وأهمیو هذه الموضوعات بالنسبة للفرد في وقت معین وظروف معینة من 

  )٤٧١ ،٢٠٠٥عراقيالصالح الدین ناحیة أخرى.( 
أنه یجب النظر إلى مفهوم جودة الحیاة من  ،Litman,1999 ،ویرى لیتمان

  .خالل اإلحساس بالرفاهیة والرضا ، الذي یشعر به الفرد في ظل ظروفه الحیاتیة
ویرى رینیه وآخرون أنها إحساس األفراد بالسعادة والرضا في ضوء ظروف الحیاة 

أثر بأحداث الحیاة والعالجات وتغیر حدة الوجدان والشعور، وأن الحالیة، وأنها تت
 ,Reine االرتباط بین تقییم جودة الحیاة الموضوعیة والذاتیة یتأثر باستبصار الفرد.

et al,2003, 297)(  
وتتحد جودة الحیاة من خالل قوى داخلیة وخارجیة، فإحساس الفرد بالسعادة یكون 

ة للموقف، وتتمثل العوامل الذاتیة المؤثرة في معتمدا على الخصائص الموضوعی
جودة الحیاة في مستوى الطموح ، والخبرة، والتوقعات الشخصیة واإلدراك للظروف 

  )Rossler,1990,3الحالیة، كما تتأثر بمستوى الموارد والضغوط البیئیة.( 
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أن تحلیل نتائج الدراسات  Gilman, et al ٢٠٠٤ وأخرونویرى جلیمان  
في مجال جودة الحیاة یفضي إلى التأكید على أن جودة الحیاة بالمعنى السابقة 

ا لمیكانیزمات داخلیة، وبالتالي یتعین على الباحثین  الكلي أو العام تنظم وفقً
التركیز على المكونات الذاتیة لجودة الحیاة بما تتضمنه من التقریر الذاتي عن: 

درا كات الفرد لعالم الخبرة الذي االتجاه نحو الحیاة بصفة عامة، وتصورات وإ
   ,Gilman, et al ) . (2004یتفاعل فیه، ونوعیة ومستوى طموحاته
، أن جودة الحیاة ١٩٩٦Taylor& Bogdanویؤكد كل من تیلور وبوجدان، 

لیس لها معنى دون أن تشمل ما یشعر به الفرد وما یمر به من خبرات، وان 
تكون موجهة لما یشعر به الفرد، الدراسات التي تتناول جودة الحیاة یجب أن 

كما یجب أن نسأل عن خبراته الشخصیة وحیاته وكل ما یمر به من مواقف 
 ١٩٩٧) و یشیر فریكي وآخرون Taylor,et al  (1996 ولیس ما یعتقده اآلخرون،

Vreeke, et al  إلى أن "وجود المعاییر والقیم الخارجیة ال یكون لها معنى إال في
أهمیة وقیمة بالنسبة للفرد نفسه، بمعنى آخر أن المؤشرات  سیاق ما تمثله من

الخارجیة لجودة الحیاة ال قیمة وال أهمیة لها في ذاتها، بل تكتسب أهمیتها من 
  ).,al.,1997) et   Vreeke خالل إدراك الفرد وتقییمه لها".

وعلى الرغم من عدم االتفاق على تعریف واحد لمفهوم جودة الحیاة، إال أنه 
)  ١٩٩٥دة ما یشار في أدبیات المجال إلى تعریف منظمة الصحة العالمیة (عا

بوصفه أقرب التعریفات إلى توضیح المضامین العامة لهذا المفهوم، إذ ینظر 
فیه إلى جودة الحیاة بوصفها " إدراك الفرد لوضعه في الحیاة في سیاق الثقافة 

طابق ذلك مع: أهدافه، وأنساق القیم التي یعیش فیها ومدى تطابق أو عدم ت
مستوى و حالته النفسیة، و قیمه، واهتماماته المتعلقة بصحته البدنیة، و توقعاته،و 

اعتقاداته الشخصیة، وعالقته بالبیئة بصفة و عالقاته االجتماعیة، و  استقاللیته،
عامة، وبالتالي فإن جودة الحیاة بهذا المعنى تشیر إلى تقییمات الفرد الذاتیة 

   .(WHOQOL Group, 1995,1404)لظروف حیاته"
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، ألنه یرتبط ببعض العوامل الذاتیة مثل  إن الشعور بجودة الحیاة یمثل أمرًا نسبیًا
المفهوم االیجابي للذات، والرضا عن الحیاة وعن العمل، والحالة االجتماعیة، 
والسعادة التي یشعر بها الفرد، كما یرتبط ببعض العوامل الموضوعیة مثل 

 والحالة الصحیة، والحالة البیئة، ونظافة لمادیة المتاحة، والدخل،اإلمكانیات ا
. الفرد في تؤثر التي العوامل من ذلك وغیر التعلیم، ومستوى والوظیفیة، السكنیة

 الفرد لدى الحیاة جودة درجة تقدیر أمر تجعل والموضوعیة الذاتیة العوامل وهذه
 یحقق أن دائماً  یحاول مجتمعه، أفراد مع یتفاعل الذي الفرد ألن ضروریاً  أمراً 

 أو حیاة على یحافظ أو أجود، خدمات على والحصول أفضل معیشي مستوى

 ولكن.الماضي في یعیشها كان التي الحیاة مستوى عن یقل ال معیشي مستوى
 تزخر الصلة، ذات والمفاهیم الحیاة جودة مفهوم بین التداخل ذلك من الرغم على

 :هي٣ الحیاة جودة أن منها التعریفات، من بعدد النفسیة األدبیات

 الرغبــات واالحتیاجــات لــدى الفــرد القـدرة علــى تبنــي أســلوب حیــاة یشــبع (Karen, 
Lambour, & Greenspan, 1990). 

 جادة  .(Dodson, 1994) التعامل مع التحدیات الشعور الشخصي بالكفاءة الذاتیة وإ

 الجیــدة الســعادة والرضــا عــن الــذات والحیــاة(Andalman, Attkisson, Zima, & 
Rosenblatt, 1999). 

 التــي تقــدم ألفــراد المجتمــع، والنــزوع  رقــي مســتوى الخــدمات المادیــة واالجتماعیــة
من الحیاة ال یسـتطیع تحقیقـه سـوى  نحو نمط الحیاة التي تتمیز بالترف، وهذا النمط

المشـــكالت المعیشـــیة  مجتمـــع الـــوفرة، ذلـــك المجتمـــع الـــذي اســـتطاع أن یحـــل كافـــة
 )١٧، ٢٠٠٥عبد المعطي،حسن مصطفى  لغالبیة سكانه" (

 الخارجیـــة واإلحســـاس بحســـن الحــــال،  االســـتمتاع بـــالظروف المادیـــة فـــي البیئـــة
دراك الفـرد شـباع الحاجـات، والرضـا عـن الحیـاة، وإ لقـوى ومضـامین حیاتـه وشـعوره  وإ

                                                

  .)٢٠٠٥( البهادلي نجم الخالق عبد&    كاظم مهدي علي  - ٣
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حساسـه إلـى بالسـعادة وصـوال  بمعنى الحیاة إلى جانـب الصـحة الجسـمیة االیجابیـة وإ
فوقیـة مجتمعـه" ( عیش حیاة متناغمة متوافقـة بـین جـوهر اإلنسـان والقـیم السـائدة فـي

 )    ٢٠٤ ،٢٠٠٦حسین، محمد  عبد الفتاح وأحمد 

 "لجوانـب شخصـیته فـي النـواحي النفسـیة،  درجـة إحسـاس الفـرد بالتحسـن المسـتمر
التنســــیق والشخصـــیة، والجســـمیة، و  والمعرفیـــة، واإلبداعیـــة، والثقافیـــة، والریاضـــیة،

للعمـــل واإلنجـــاز، والـــتعلم  بینهـــا، مـــع تهیئـــة المنـــاخ المزاجـــي واالنفعـــالي المناســـبین
المشـــكالت وأســـالیب  المتصـــل للعـــادات والمهـــارات واالتجاهـــات، وكـــذلك تعلـــم حـــل

وتلبیـة الفـرد  التوافق والتكیف، وتبني منظور التحسن المستمر لألداء كأسـلوب حیـاة،
واالهتمـام باإلبـداع  لمتوازن، واستمراریة في تولید األفكارالحتیاجاته ورغباته بالقدر ا

مجـــدي عبـــد واالجتمـــاعي ( واالبتكـــار والـــتعلم التعـــاوني بمـــا ینمـــي مهاراتـــه النفســـیة
 )   ٨٤، ٢٠٠٦ حبیب،الكریم 

 "على إشـباع حاجاتـه المختلفـة (الفطریـة  حالة شعوریة تجعل الفرد یرى نفسه قادر
 )   ٣٩، ٢٠٠٦العادلي،(كاظم ) "المحیطة به والمكتسبة) واالستمتاع بالظروف

 علــى إشــباع حاجاتــه مــن خــالل ثــراء البیئــة  شــعور الفــرد بالرضــا والســعادة والقــدرة
الصحیة واالجتماعیة والتعلیمیـة والنفسـیة  ورقي الخدمات التي تقدم له في المجاالت
دي محمــود عبــد الحلــیم منســي وعلــي مهــ مــع حســن إدارتــه للوقــت واالســتفادة منــه" (

 ).  ٦٥،  ٢٠٠٦كاظم، 

ویتضح من تحلیل كافة التعریفات السابقة أن جودة الحیاة ال تختلف        
والمصاغ تحت مسمى  ، Craig A. Jackson   2010،عن وصف كرییج جاكسون

: ویقصد بها القدرة  Beingوهي على النحو التالي: الكینونة  The 3 B’s الثالثة بي
االنتماء لحركیة، وأسالیب التغذیة وأنواع المأكوالت.البدنیة وممارسة األنشطة ا

Belonging  : ،ویعني به ادراك الفرد وحبه للمكان الذي یعیش فیه، ونطاق الجیرة
والقرب من اعضاء أسرته، وشبكة العالقات االجتماعیة من حوله، وتوافر فرص 

قیام ویعني بها: ال:  Becomingالصیرورة  الحصول على الخدمات المختلفة. 
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بدور فعال في البیئة، وااللتحاق بعمل أو الذهاب للمدرسة، واألنشطة الترفیهیة ؛ 
داخلیة وخارجیة، وتحسین الكفاءة البدنیة والنفسیة، والقدرة على التوافق مع 

  متغیرات الحیاة.
كسون إلى أن جودة الحیاة لیست فقط  سعادة الفرد أو خلوه من اویذهب كریج ج

شباع  ئه،نتماااألموال والسیارة والوظیفة الجیدة بل في  هكتالام األمراض، أو وإ
بالمتعة والحریة والمرونة، وتحقیق الهویة  واإلحساسالتكیف مع البیئة، ه و حاجات

واإلشباع الروحي والدیني، وتقدیر الذات، واإلحساس باألمن واألمان ، والسعادة 
الدراسات السابقة ، ویشیر إلى أنه لوحظ من مراجعة وظروف العمل الجیدة

انخفاض جودة الحیاة عند األطفال المساءة  معاملتهم، ومرضى التهاب الكبد 
والوبائي ، ومرضى التهاب المفاصل، والمرضى الذین یعانون من االلتهابات 
اللیمفاویة، ووضع نموذجا یوضح فیه كیفیة الوصول إلى جودة الحیاة، من خالل 

یع السكاني، والوضع االجتماعي المدخالت كالثقافة، وخصائص التوز 
/االقتصادي، تلك المدخالت التي تساعد الفرد على أن یدرك مكانته في الحیاة 
من خالل آرائه وتصوراته عن األسرة واألصدقاء، والحي الذي یعیش فیه، 

 Craig )).( ١والمسكن، والعمل، والتعلیم، والقیم الدینیة والروحیة.شكل رقم (
Jackson,2010,10-13 
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  لجودة الحیاةCraig Jackson ) یبین نموذج كریج جاكسون١شكل رقم (

ا كرییج وردت في نموذجوقد اعتمد الباحث جوانب جودة الحیاة كما 
في إعداد مقیاس جودة الحیاة المستخدم  ، Craig A. Jackson ٢٠١٠، جاكسون

وشاملة  في هذه الدراسة، ألن أبعاده أقرب إلى طبیعة الدراسة كما أنها واضحة
  لمعظم جوانب المقاییس السابقة  .

إن جودة الحیاة في تحلیلها النهائي "وعي الفرد بتحقق التوازن بین الجوانب 
الجسمیة والنفسیة واالجتماعیة لتحقیق الرضا عن الحیاة واالستمتاع بها والوجود 

لرضا اإلیجابي. فجودة الحیاة تعبر عن التوافق النفسي كما یعبر عنه بالسعادة وا
عن الحیاة كناتج لظروف المعیشة الحیاتیة لألفراد وعن اإلدراك الذاتي للحیاة، 
حیث ترتبط جودة الحیاة باإلدراك الذاتي للحیاة لكون هذا اإلدراك یؤثر على تقییم 
الفرد للجوانب الموضوعیة للحیاة كالتعلیم والعمل ومستوى المعیشة والعالقات 
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هذه الموضوعات بالنسبة للفرد في وقت معین  االجتماعیة  من ناحیة، وأهمیة
  ).  ٧، ٢٠١٠وظروف معینة من ناحیة أخرى ( محمد أبو حالوة،
لفئات مختلفة كدراسة أمیرة طه وقد تناولت العدید من  الدراسات جودة الحیاة 

هدفت إلى الكشف عن الفروق في جودة الحیاة بین المعاقین بصریا  ٢٠٠٥بخش 
لعربیة السعودیة، كما هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة والعادیین بالمملكة ا

بالمملكة  .بین جودة الحیاة ومفهوم الذات لدى هؤالء العادیین والمعاقین بصریا
العربیة السعودیة ، وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائیة 

ح العادیین، ووجود في مستوى جودة الحیاة بین العادیین والمعاقین بصریا لصال
عالقة دالة وموجبة بین مفهوم الذات وجودة الحیاة لدى عینة العادیین والمعاقین 

والتي هدفت الى فحص  (Eng, et al.,2005)وأشارت دراسة انج وآخرون  بصریا،
أبعاد الرضا عن الحیاة لدى طالب الجامعة الذین یعانون من اضطراب القلق 

ت الفارقة فى هذه األبعاد بعد التعرض للعالج االجتماعي، وتحدید المتغیرا
واألداء  الدراسيالسلوكى المعرفي، الى حدوث تحسن واضح فى بعدى التحصیل 

  االجتماعي.
وتوصل هشام ابراهیم عبداهللا في دراسته عن الراشدین العادیین سنة  

، إلى أن الصحة النفسیة هي العامل األكثر أهمیة في التنبوء بجودة ٢٠٠٨
اة، واإلحساس بالرفاهیة، والرضا عن الحیاة لدى جمیع أفراد العینة، وهذا الحی

یؤكد على أهمیة شعور الفرد بالصحة النفسیة لتحسن قدرته على إدراك جودة 
الحیاة، وأطفال المؤسسات في حاجة ملحة لتحسین أحوالهم االجتماعیة 

یة یجب أن تطلع بها والنفسیة، وتنمیة إدراكهم لذاتهم وجودة حیاتهم، وهذه مسئول
  جمیع المؤسسات التربویة في المجتمع.

من خالل دراسة العالقة ،٢٠٠٧،وتوصلت دراسة صفاء أحمد أحمد عجاجة 
بین الذكاء الوجدانى وجودة الحیاة لدى طالب الجامعة ، ودراسة العالقة بین 
 أسالیب مواجهة ضغوط الحیاة وجودة الحیاة لدیهم،و التنبؤ بجودة الحیاة من
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خالل بعض ابعاد الذكاء الوجدانى و بعض أسالیب مواجهة الضغوط ، إلى وجود 
بین الدرجة الكلیة للذكاء  ٠,٠١عالقة ارتباطیة ذات داللة احصائیة موجبة عند 

الوجدانى و الدرجة الكلیة لجودة الحیاة ، ووجود عالقة ارتباطیة موجبة بین العمل 
طة أخرى،وتنمیة الكفاءة الذاتیة كأبعاد من خالل الحدث وااللتفات التجاها وأنش

أساسیة ألسالیب المواجهة، و بین الدرجة الكلیة لجودة الحیاة ، كما تشیر دراسة 
إلى وجود فروق دالة بین الذكور و ، ٢٠٠٧،السید كامل الشربینى منصور 

اإلناث فى أبعاد مقیاس جودة الحیاة ، وفروق بین افراد العینة من حیث العمر 
ومتغیرات الدراسة، ونوعها ، وتوصلت دراسة عماد محمد عبد اهللا  الزمني
الى أن األلم المزمن یؤثر تأثیر سلبى على جودة الحیاة وعلى  ،٢٠٠٧،جبریل

كال من الدافعیة لألنجاز وصورة الجسم ، ووجدت فروق ذات داللة احصائیة بین 
اإلنجاز افعیة فئتى مرضى األلم المزمن ومجموعة االصحاء فى جودة الحیاة ود

وجود عالقة  ،٢٠٠٨،دراسة هند سلیم محمد  ,وصورة الجسم لصالح األصحاء،
ارتباطیة سالبة بین الرهاب األجتماعى وجودة الحیاة  لدى طالب المرحلة الثانویة 
، وكذلك وجود فروق دالة احصائیا على الدرجة الكلیة لمقیاس جودة الحیاة تبعا 

 ٢٠٠٩وأشارت دراسة أحمد فوزي جنیدي  ذكور.ال لصالح) إناث -للنوع (ذكور
إلى فعالیة البرامج اإلرشادیة في تحسین جودة الحیاة النفسیة لألطفال الموهین 

مما سبق نجد أن جودة لحیاة ترتبط ببعض المتغیرات الشخصیة والمعرفیة، ،
بالحالة المرضیة للفرد، والمشكالت السلوكیة، و والذكاء الوجداني، والمخاوف، 

سالیب مواجهة الضغوط والصحة النفسیة، و الدافعیة لإلنجاز، التوافق النفس، وأ
وقد أشارت الكثیر من الدراسات إلى أن أطفال المؤسسات لدیهم الكثیر من 
المشكالت المعرفیة وغیر المعرفیة، مما دفع الباحث لمحاولة التعرف على مستوى 

مقارنة بأقرانهم الین یعیشون  نیةجودة حیاة هؤالء األطفال وعالقتها بمیولهم المه
  .مع أسرهم
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 أطفال المؤسسات اإلیوائیة:

هم األطفال الذین ال تقل سنهم عن ست سنوات وال یزید عن ثماني عشرة 
سنة، والمحرومون من الرعایة األسریة بسبب الیتم أو تصدع األسرة أو عجزها 

م اشباع حاجات عن توفیر الرعایة األسریة السلیمة، فالحرمان یتمثل في عد
الطفل حتى لو كان یعیش داخل أسرته، فعدم الحصول على الرعایة الكافیة 
سواء كانت مادیة أو عاطفیة كالحب والحنان واالهتمام یعتبر حرمانا، فالحرمان 
ال یتوقف عند فقد األبوین أو تخلى احدهما أو كالهما عنه؛ إنما یمتد لیشمل 

غیر طببیعیة، كانفصال األبوین أو  هؤالء الذین یعیشون في ظروف أسریة
 مرضهما، او عدم أهلیتهم لرعایة طفلهما.

الصادر عن جامعة الدول  -  االجتماعیة التنمیة معجم وینظر           
 الطـفل فیعرف اللقیـط، للطفـل مرادف أنه على المحروم الطفل إلى -العربیة 
 معروفین غیر وأم ألب ولدی الذي عنه المتخلى أو اللقیط الطفل:  بأنه المحروم
 التنمیة معجم( قانوناً  عنه المسؤولون یتركه أو منه، للتخلص فینبذانه

ُرفض طفل كل"  هو المحروم الطفل أن یرى من وهناك). ١٩٨٣االجتماعیة،  ی
همل أو ُ  سواء برعایته، یقومون الذین قبل من أو أحدهما، أو أبویه قبل من ی

 على یحصل ال الذي الطفل ذلك هو أو ریین،اعتبا أو طبیعیین أشخاصاً  كانوا
 أو نموه، مرحلة تتطلبها التي الرعایة تتوافر وال مناسب، أسري وتوجیه إشراف
 علي" (واالجتماعیة والنفسیة الجسمیة مظاهرها في معاملة إلساءة یتعرض الذي

  ).١٦، ١٩٨٩ وآخرون، الحوات

عتبرون لذینا المجتمع فئات من فئة اإلیوائیة مؤسساتال وأطفال ُ  ضحایا ی
 ذلك فإن وتوجههم ترعاهم التي األسر لفقدانهم ونتیجةً  فیها، لهم ذنب ال لظروف

 یجب الجهود فإن لذا حیاتهم، في وصعوبات مشكالت من معاناتهم إلى یؤدي
 التكیف على ولمساعدتهم األسریة، الرعایة من الحرمان عن لتعویضهم تُبذل أن
  . فیه فاعلین ءأعضا ولیكونوا مجتمعهم، في
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 مؤسسات في اإلقامة من علیه یترتب وما األسریة، الرعایة من الحرمان نإ
 شخصیته وعلى حیاته في بصماته ویترك الطفل، على كبیراً  تأثیراً  یؤثر إیوائیة،

 إشباع عدم من عنه ینجم وما أحدهما أو الوالدین ففقدان یكبر، ما بعد حتى
ُصبح أن" إلى یؤدي ذلك في ورالقص أو الضروریة الفرد احتیاجات  الطفل ی

 ویبدو أقرانه، مع والمواجهة واإلبداع المنافسة على إقداماً  وأقل خائفا، متوجساً 
 وعدم والعدوان الشدید والحرص واالنطواء والتردد كالخجل عدیدة، صور في ذلك

 إیجابیة شخصیة منه یجعل الطفل احتیاجات فإشباع صحیح، والعكس المباالة،
" البیئي محیطه داخل والتوافق والتكیف المسئولیة تحمل على قادرة نةمتعاو 

 الرعایة إلى الطفل ویحتاج). ١٩٩٥،١٠٩ عبده، الدین محي و الجمیلي خیري(
 فالطفل السلیم، االجتماعي التكیف على وتساعده حیاته، في تعینه التي األسریة

 أسرته، شئون في إشراكه طریق عن النفس في الثقة إكسابه إلى حاجة في
 حیاته لجودة إدراكه من ویزید ،تدریجیاّ  المسئولیة یتحمل لكي له الفرصة وتهیئة

 في الفعالة بمشاركته یصنعه أفضل لمستقبل وتطلعه المختلفة، عمره مراحل في
 .المجتمع

إن الحیاة في المؤسسات تعني نمو األطفال في عزلة عن أسرهم وعن 
الحیاة العامة والتفاعل مع اآلخرین، مقارنة  مجتمعهم، كما تعني انقطاعهم عن

  باألطفال اآلخرین، مما یؤدي إلى أضرار شدیدة وطویلة األمد على الفرد. 
 المنتظر الدور بهذا للقیام تؤهله ال المؤسسات في الحیاة أن الطفل یرى لذا 

ن أنه، إلى اإلشـارة وتجدر. منه  للرعایة أضرار ثبوت به المسلم من كان وإ
 تأثیراتها على تؤكد البحوث فإن المؤسسات، أطفال على اإلیوائیة سسیةالمؤ 

 معدین غیر األطفال یكون ما فعادة البعید، المدى على األفراد على السلبیة
 منذ ترعرعوا الذین األفراد أن كما المؤسسة، مغادرتهم بعد المستقبلیة للحیاة

 أو أباء یكونون حینما مشكالت لدیهم یكون إیوائیة مؤسسات في صغرهم
  .Berridge, 1994&( Madge, 1995)  ( غیرهـم من أكـثر أمهات،
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 ویتمثل واالجتماعي، الشخصي التوافق سوء من یعانون المؤسسات فأطفال
 وانخفاض بالنقص والشعور االستقاللیة وعدم بالحریة الشعور عدم في ذلك

 الذات تقدیر فاضوانخ التوافق، وسوء بالقلق، والشعور اإلنجاز، على القدرة
 محمد الحمید عبد لیلى.( العصابیة األعراض بعض وظهور االنتماء، وعدم
 غیر والنظرة ، االجتماعیة الحیاة من باالنسحاب یتسمون أنهم كما)١٩٩٦عید،

.( بالحیاة التمتع على القدرة وعدم عالقات تكوین على القدرة وعدم الواقعیة،
  )١٩٩٥ حبیب، شحاته جمال

 یدركونالذین فللحیاة، تهم بنظر  یرتبطللرعایة  طفال المؤسساتإن إدراك أ
أكثر إیجابًا.  یدركونهاالذین بالرعایة سلبًا ینظرون للحیاة أكثر تشاؤما، مقارنة 

، وهم ینظرون إلى ألطفالهاویرجع ذلك إلى أن المؤسسة تمثل مجتمعًا مصغرًا 
ظرتهم لمجتمعهم المجتمع الكبیر من خالل مجتمعهم الصغیر، لذا تنعكس ن

  المصغر على الحیاة بوجه عام، سواء كان سلبا أو إیجابا.
 ألسباب التعلیمي المستوى انخفاض یعاني أطفال المؤسسات اإلیوائیة منو 
 إیداعهم قبل المؤسسات أطفال لدى دراسیة مشكالت وجود مثل مختلفة

 والتفكك منها، یعانون التي األسریة للمشكالت نتیجة اإلیوائیة، المؤسسات
 الدور إیداعهم قبل الزمن من لفترة الوالدین رعایة من حرمانهم أو األسري،

 السابقة السیئة والخبرات الحرمان تأثیر أهمیة وآخرون هیث ویؤكد. والمؤسسات
 المعاملة إساءة خاصة األسریة، الرعایة من المحرومون لها یتعرض التي

 بعد حتى ككل، الطفل وعلى راسي،الد التحصیل على سلبیاّ  تؤثر التي واإلهمال
 بالجوانب اإلیوائیة المؤسسات اهتمام عدم أو ،(Heath et al., 1993) عدیدة سنوات

 منها یعاني تعلیمیة مشكالت هناك أن إلى البحوث تشیر كما. لألطفال التعلیمیة
 ,Berridge) إیوائیة مؤسسات في یعیشون الذین األسریة الرعـایة من المحرومون

1994, Colton et al., 1991) 
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 المؤسسات أطفال ىلد العلمي الطموح تنمي التي القدوة، وجود عدم إن
 التحصیلي الجانب على یؤثر ،واألقارب كالوالدینالمؤسسة ةبیئ في اإلیوائیة

 في األطفال هؤالء معاملة سوء إلى ذلك یرجع وقد والنفسي، واالجتماعي
 باإلضافة -الحالیة الدراسة في لباحثا الحظ كما- بها یلتحقون التي المدارس

 غیر األطفال هؤالء على المشرفین في متمثلة قاسیة، والدیة نماذج وجود إلى
 اشتكى فقد المجال؛ هذا في للعمل واجتماعیا نفسیا المعدین وغیر التربویین

 باالعتداء وقیامهم المشرفین، بعض قسوة من المقابالت أثناء األطفال من الكثیر
 .علیهم البدني

 بجانب الفئة لهذه التعلیمیة باألمور خاص اهتمام إعطاء من البد فإنه لذاو 
 الجتماعیینا األخصائیین على ویجب ،والمهني والنفسي االجتماعي االهتمام
 رصدت قدو  معهم، أكبر بدور یقوموا أن والمدرسین والحاضنة المضیفة واألسر
 المنخفض المهني و تعلیميال المستوىو  الواقع ، ٢٠٠٨ عزام، محمد دراسة
 التسرب بین عالقة وجود إلى وأشارت أطفال المؤسسات اإلیوائیة عند نسبیا

 حددتو . البدیلة األم دور أهمیة إلى نبهت و الوالدیة الرعایة فقدان و الدراسي
 الطفولة مراحل في األطفال لهوالء الجنسیة و السلوكیة و النفسیة المشكالت
 بلغت والتي إحصائي و تحلیلي بشكل المراهقة و المتأخرة و المتوسطة
 المؤسسة في یعیشونها التي القاسیة الظروف مع تتناسب عالیة مستویات
 من الهروب القلق، بالنفس، الثقة فقد االنطواء، :المشكالت هذه وأهم اإلیوائیة؛
 الكالم واضطرابات الجنسیة، المشكالت الزائدة، والحركة االنتباه تشتت المدرسة،

 .والكذب والعدوان البذیئة، واأللفاظ واللغة،

المؤسسة تقوم بدور قریب لدور األسرة الطبیعیة بالنسبة یعتقد البعض أن 
لألطفال المودعین . وعلى الرغم من ذلك أال أنه ال یمكنها أن تحل محل األسرة 

تنمیة قدرات الطفل  ألنها البیئة األولى للطفل التي لها دورها الرئیسي في
) وقدمت العدید من الدراسات برامج ٢٠٠٧، منى محمد حسین (. ستعداداته وا
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لتخفیف حدة االضطرابات السلوكیة والعدوان ألطفال المؤسسات اإلیوائیة، معتمدة 
، ١٩٩٩على اللعب الجماعي مثل دراسة وفاء عبد الجواد وعزة خلیل سنة 

سى عفیفي ، ودراسة ناظك عی٢٠٠٠ودراسة فایزة محمد رجب بهنسي سنة 
٢٠٠٠ .  

الدراسات والبحوث في مجال أطفال المؤسسات اإلیوائیة على  معظموأجمعت 
ضرورة االهتمام بإعداد االخصائیین االجتماعیین والنفسانیین، والمشرفین المهنیین 
لتوفیر حیاة جیدة ألطفال هذه  المؤسسات ، وتوفیر مناخ جید للتواصل وتنمیة 

ن الصحة النفسیة والتوافق النفسي مما یحسن من المهارات االجتماعیة، وتحسی
إدراك هؤالء األطفال لجودة حیاتهم، وینعكس بالتالي على میولهم وخاصة میولهم 

التي تساعدهم على تحقق طموحاتهم  المهنیة، التي تدفعهم إلى ممارسة األنشطة
 ومستقبلهم المهني.

   interests   vocational :المیول المهنیة
ني هو المجموع الكلي الستجابات القبول التي یبدیها الفرد والتي المیل المه

تتعلق بمهنة ما للمیول المهنیة أهمیة كبرى في مجال اختیار المهنة واإلعداد 
لصغیر، قلما یهتم بالمهنة التي یرید الها والنجاح فیها، إذ إن الطفل أو المراهق 

موضوع فإن تفكیره یكون أن ینخرط فیها حین یكبر ، حتى إذا فكر في ذلك ال
ن الفرد قد یكتسب میال ایجابیا نحو  مصبوغا بصبغة تخیلیة غیر واقعیة، وإ
بعض أسالیب النشاط دون اآلخر نتیجة للخبرات المختلفة التي یمر بها في 

  .)٢٠٠١، ٥٩حینه.( بدیع محمود قاسم ، 
هني عامة واإلرشاد الم  اإلرشادي النفس علم في المتالحقة التطورات نإ  

 للفرد النفسي النمو بعوامل أساساً  ترتبط جدیدة نظریات ظهور إلى أدتخاصة 
  :٤النظریات هذهأهم  ومن ،

                                                

4   .)٢٠٠٨(العزاوي مهدي سامي، )٢٠٠٧( حسين الهالل )٢٠٠٥ي ( ر اهدال صالح حسن  )٢٠٠١(  قاسم محمود بديع  - 
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 من وتعتبر : ١٩٥١ عام ئهوزمال Ginzbers ،جنزبرج نظریة  -  ١
 ثالثة أسس على تقوم ، المهني للنمو تفصیلیة نظریة لوضع األولى المحاوالت

 الطفولة من تمتد ثالث مراحل من تتكون ئیةنما عملیة المهني االختیار:  هي
 القرارات في تؤثر ما لحظة في اتخذت التي القرارات وأن عشرة، الخامسة حتى
 الممیزة الخاصیة هي متعددة جوانب بین والتوفیق فیها، الرجوع یمكن وال یةلالتا
 المرحلة:  هي مراحل ثالث إلى المهني النمو جینزبرج قسم وقد ،. اختیار لكل

 مرحلة تقابل وهي ١١ – ٦ من تمتد وهي التخیلى االختیار مرحلة وهي األولى
 خالل من الطفل یحققها وقد ، العشوائي باالختیار وتتمیز ، فروید عند الكمون
 ومحبة بالنجاح والشعور ، الناجحة االجتماعیة والعالقات الیدوي والعمل اللعب

 من وتمتد المبدئي، االختیار مرحلة يه الثانیة والمرحلة.  الكبار وتقلید اآلخرین
 أوائل-١٧ بین تمتد:  الواقعي االختیار لمرحلة هي الثالثة ،والمرحلة  ١٧ – ١١

 یتأثر المهني واالختیار والتطور النمو أن ،) جنزبرج( ویذهب،  العشرینات
 ونوع والطموح المیول في یتمثل الذيو : االنفعالي النموو   البیئةبالعوامل 

 . الفرد قیم، و اآلخرین مع والتعامل بةاالستجا

 ١٩٥٣ عام حوالي نشرت التي Super Theory ،سوبر دونالد نظریة – ٢
 الذات لمفهوم واكتمال وتكیف نمو عملیة هي المهني النمو عملیة ان ترى والتي

 بین التفاعل نتیجة هو الذي الذات مفهوم بین توفیق أنها بمعنى ،اإلنسانیة
 والغددي العصبي الفسیولوجي التكوین وبین واالستعدادات، الموروثة القدرات
 ذلك في نجاحه ومدى متعددة اجتماعیة بأدوار یقوم لكي للفرد المتاحة والفرص

 ،جنزبرج، أكده ما مع سوبر ، ویتفقبه والمحیطین زمالءه  یرض ما نحو على
 Development المهني النمو بنظریة سماها والذي للفرد المهني النمو حول

Vocational بالنسبة المهنیة االهتمامات تطور باعتبارها األخرى هي تأخذ والتي 
 تبدأ:  النمو مرحلة:  هي المستویات وهذه.  المختلفة العمریة المستویات في للفرد
 هذه وتهدف ، المتوسطة المرحلة نهایة أي ١٤ سن حتى وتمتد الوالدة منذ
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 بأدوار القیام طریق عن ، ذاته مفهوم تحقیق على الفرد مساعدة إلى المرحلة
:   هي فرعیة مراحل ثالث إلى) سوبر( قسمها وقد.  المدرسیة الحیاة في مختلفة
 االهتمامات مرحلة و ، والخیال اإلیهامي اللعب علیها یغلب التي الخیال مرحلة
 اإلمكانیة مرحلة و ،نشاطه توجیه في أساسیاً  تأثیراً  الطفل اهتمامات تؤثر حیث

 الفرد تساعد وهي ، السابقة الخبرات نتیجة بالظهور الخاصة القدرات تبدأ ثحی
 هذه تبدأو :  االستكشاف مرحلة،و  العمل نحو إیجابیة اتجاهات اكتساب على

 ثم المهنیة، األولویات تحدید خاللها ویتم ، سنة ٢٤-١٥ سن من المرحلة
 و ، المهني والتدریب يوالجامع الثانوي التعلیم بأهداف ربطها طریق عن اختیارها
 المهنة في االستمرار مرحلة وهي ، سنة ٤٤-٢٥ من تمتد وهي:  التأسیس مرحلة
 الفرد موقع وتحسین األساسیة المهارات اكتساب خاللها ویتم ، المهني والتقدم
 من الفرد یحاول سنة ٦٤-٤٥ بین ما تمتد وهي:  االحتفاظ مرحلة ، و المهني
 تغییر عدم نحو ویمیل ، المهنة من واكتسبه حققه ما على المحافظة خاللها
 المكانة هذه على المحافظة ویحاول ، العمل في مكانة الفرد یحقق حیث مهنته

 حیث ، ٦٥ سن بعد ما مرحلة وهي:  األفول مرحلة و ، ثابتة أسس خالل من
 جویحتا ، بالتقاعد وتنتهي ، االلتزامات من والتقلیل المكتسبات ترسیخ خاللها یتم

 المجتمع في جدیدة أدوار أداء على یساعده من إلى المرحلة هذه خالل الفرد
  .  العمریة المرحلة هذه في وقابلیاته قدراته مع تتالءم
 المیـــول بـــین هوالنـــد ربـــط  :  ، ١٩٧٣Holland،  هوالنـــد جـــوننظریـــة  – ٣
 یحیـا يالتـ البیئـة أنمـاط وبـین للشخصیة األساسیة المظاهر أحدى باعتبارها المهنیة

 أن یمكــن كــذلك بعینــه شخصــیة نمــط إلــى مــا فــرد ننســب أن نســتطیع وكمــا ، فیهــا
 ؛ ، فیـه یعیشـون الـذین األفـراد بحسـب البیئـات تشـكل إذ بعینـه بیئـة نمـط إلـى ننسبه

ــــد، تصــــنیف بحســــب للشخصــــیة الســــتة واألنمــــاط ــــواقعي: هــــي هوالن ــــيو  ، ال (  العقل
 إلـــى ینتمـــي فـــرد وكـــل ، والتقلیـــدي ، رالمغـــامو  ، واالجتمـــاعي ، والفنـــان ،)التحلیلـــي

 معینـة مناشـط ویكـره معینـة مناشـط یفضـل بالتـالي وهـو األنمـاط هذه من معین نمط
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 تصـــمیم فــي األنمــاط هــذه علــى الباحــث اعتمــد وقــد ، شخصــیته نمــط مــع تتفــق ال
 .   الحالیة الدراسة مقیاس

 واسطةب إما األنماط تلك أحد تحت یصنف أن یمكن شخص أي أن هوالند یرىو 

 أخذه عند علیها یحصل التي الدرجات بواسطة أو،  المهنیة أو التعلیمیة میوله
 .  المهنیة المیول ألحدمقاییس

 بشخصیات شبیهة شخصیاتهم أفراد بها یلتحق البیئات من بیئة لكل أن یرى كما
 لنمط مناسبة بیئة في منتجین و سعیدین یكونون سوف أنهم یفترض و البیئة تلك

، شخصیاتهم نمط تناسب ال بیئة في منتجین غیر و سعیدین غیر و شخصیاتهم
 عدد توقع على یساعدنا البیئات و األشخاص بین المزاوجة أن هوالند بین قد و

 و االنجاز و التحصیل و المهني االستقرار و المهني االختیار تشمل النتائج من
 یختار عندما الفرد أن دهوالن ویرى . للتأثیر القابلیة و الخالق االبداعي األداء

 معرفة أن یرى كما.  الظاهري الشخصي التوجه إرضاء أجل من یختارها الوظیفة
 كذلك و،  تناسبه التي المهنیة البیئة تكهن من تمكننا المهنیة الفرد شخصیة نمط

 یستطیع الذي الفرد شخصیة تصویر من یمكننا معین مهني مجال متطلبات معرفة
 المهنیة البیئات نحو الفرد إندفاع درجة أن كما.  بنجاح المهنة هذه یؤدي أن

    . الفرد لدى المهنیة الشخصیة األنماط تفاوت حسب متفاوته المختلفة
 الفترة في النظریة أراء " رو آن " نشرت وقد:  Anne Roe ،رو آن نظریة -  ٤     

 اقتهط لبذل موروث میل لدیه فرد كل أن "رو" وترى .م ١٩٦٤ إلى م ١٩٥٧ من

 ینمیه الذي النمط یشكالن الطفولة خبرات مع باالشتراك المیل وهذا،ما بطریقة النفسیة

 على كبیراً  تأثیراً  النمط هذا ویؤثر كلها، حیاته مراحل خالل حاجاته إلشباع الفرد

 من استقتها عوامل ثالثة نظریتها بناء في " رو آن" أدخلت وقد المهني السلوك

، ، الطفولة خبرات وكذلك النفسیة الطاقة تصریف مبدأ:وهي النفس علم نظریات
 تأثیر، للحاجات ماسلو نظریة على الجانب هذا في اعتمدت وقد النفسیة، الحاجات

  .الموروثة الجوانب
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  تعقیب

من خالل استعراض النظریات السابقة نجد أنها قد تناولت المیول المهنیة         
  عام فقد أكدت هذه النظریات على: واالختیار المهني وأهم محدداته وبشكل

أن االختیار المهني عملیة نمائیة تبدأ من الرابعة أو الخامسة وتنتهي  – ١
بالرشد، مما یستوجب االهتمام بالمیول المهنیة لدى األطفال، وعدم قصر ذلك 
االهتمام على الكبار، ولذلك كان اهتمام هذه الدراسة بالتعرف على المیول المهنیة 

ال المرحلة االبتدائیة من أطفال المؤسسات اإلیوائیة وأقرانهم الذین لدى أطف
  یعیشون مع أسر هم.

أن المیول المهنیة تتأثر بعوامل خارجیة كمطالب البیئة والضغوط الخارجیة،  – ٢
  وعوامل داخلیة كالسمات المحددة للفرد مثل القدرات واالستعدادت والمیول.

  الذات، ونمط البییة، في تشكیل المیل المهني. أهمیة خبرات الطفولة ومفهوم – ٣

المیل المهني یمكن قیاسه من خالل قوائم المیول حیث یطلب من  – ٤
المفحوص اختیار مهنة من خالل مهنتین أو أكثر، أو من خالل األنشطة 
المصورة، وقد استفاد الباحث من األطر النظریة للمیول المهنیة في بناء األداة 

 في هذه الدراسة .التي استخدمها 

    العوامل المؤثرة في المیول المهنیة:
تؤثر كثیر من العوامل البیئیة في میول الفرد وتفضیالته المهنیة  مثل الطبقة 
االجتماعیة التي ینتمي إلیها ، وتأثیر األسرة من دخل وطموح الوالدین وأثر 

 اختیارات في ؤثری بدوره مجتمعاألخوة واألخوات والبیئة والمجتمع المحلي. ، وال
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 ولذا االجتماعیة، قیمتها حیث من المهن تصنیفه خالل من وذلك، مهنهم األفراد
زاء. االجتماعي بالتصنیف تتأثر المهن نحو اإلیجابیة أو السلبیة فاالتجاهات  وإ

 من بد ال مهنهم األفراد اختیارات في المؤثرة العوامل من المركب الوضع هذا
 سواء المختلفة مؤسساتها خالل من التربیة تلعبه الذي الدور على التأكید

 وتكثر المهن فیه تتشعب زمن في أننا خاصة اإلعالم، أو األسرة، أو المدارس،
 بصورة السابق في تزاول كمهنة فالتجارة الهائل والتقني، المعرفي للتقدم نظراً 

 محاسبة، أعمال، إدارة من فروعها لها أصبح بل كانت، كما تعد لم بسیطة
 بقیة على ینسحب الواقع وهذا وتنسیق، عرض، وتفاوض، دعایة، تسویق،

 أو المیول عن الكشف في یتمثل التربیة دور إن. األخرى والمهن األعمال،
 واالرتقاء االستعدادات هذه تنمیة ثم ومن األفراد لدى المتوافرة والقدرات الرغبات

، الجودة من متقدم مستوى في ویجعلها اإلنتاجیة من یزید الذي المستوى إلى بها
 إلى الدؤوب سعینا ضرورة یعني ما، اآلخرین مع المنافسة زمن في أننا خاصة
 من نرفع أن أردنا ما إذا الصحیحة أماكنها في البشریة والطاقات القدرات وضع

، كماً  اإلنتاجیة  مواجهة على قادر مزدهر اقتصاد على المحافظة ثم ومن وكیفًا
 من غیره دون مجتمع على مقصورة تعد لم التي الطارئة والمشكالت الصعوبات،
 المجتمعات

ویمكن حصر أهم العوامل المؤثرة في المیول المهنیة حسب نتائج الدراسات 
  السابقة في :

العوامل األسریة :أجمعت العدید من الدراسات على تأثیر األسرة في النمو  – ١
ة یرغبون في العمل بها في المهني ألفرادها، وتوجه األطفال إلى مهنة معین

المستقبل، فالمستوى التعلیمي لألم، ومیسرات القراءة في المنزل كالصف 
 دور تأثیر ) إلى١٩٩٩األصفر، وأحمد دكاك أمل دراسة والمجالت والكتب فتشیر

 في المنزل، في ومجالت مكتبة ووجود األب، عمل ومجال تعلیمها، ومستوى األم
   Baba. Mahila, 2009   ،دراسة بابا ك. ماهیلیاو ، قبلالمست مهنة األطفال اختیار
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 رالتي توصلت إلى أنه یوجد فروق بین أبناء األمهات المتعلمات، وبین أبناء غی
المتعلمات في كل من التحصیل والمیل المهني من حیث المیول القیادیة والفنیة 

  واالجتماعیة.
 العوامل أن أبرز إلى  ، ١٩٩٦ العصیمي دخیل ذاكر دراسة أشارتو 

 أبرز وأن .ثم األصدقاء األسرة هي للمهن الطالب باختیار المرتبطة االجتماعیة

 .وحوافزها، المهنة دخل هي للمهن الطالب باختیار المرتبطة االقتصادیة العوامل
، العوامل إزاء المختلفة الدراسیة الشعب طالب بین إحصائیاً  دالة فروق ووجود

  المهني. باالختیار المتعلقة دیةواالقتصا ، االجتماعیة
كمــا أن للتفاعــل داخـــل األســرة أثـــره فــي مســـاعدة أفرادهــا علـــى اتخــاذ القـــرار 
دراكاتـه المختلفـة، فكلمـا كـان المنـاخ األسـري  المهني ، فاألسرة تشكل ثقافة الطفل وإ

فقـد أوضـحت دراسـة سوي ومنفتح، ساعد أفراده على االسـتقاللیة و الفعلیـة الذاتیـة، 
 أنمـاط، التفاعـل بـین إحصـائیة داللـة ذات ارتباطیـه عالقـة هنـاك أن ، 1996، ونویسـت 

دراك والثقافیـة اإلدراكیـة التهیئـة فـي المتمثـل األسري  الذاتیـة فیمـا للفعالیـة العینـة أفـراد وإ

 إحصائیة ذات داللة سالبة ارتباطیه عالقة توجد كما المهنیة، القرارات استخدامب یتعلق

 فیمـا یتعلـق الذاتیـة والفعالیـة اإلنجـاز لتحقیـق األسـرة فـي تقاللیةاالسـ متغیـرات بـین

  )Whiston , 1996المهنیة(  بالقرارت
والطفــل الــذي یعــیش فــي المؤسســة اإلیوائیــة محــروم مــن هــذا الجــو األســري، 

 األسـري، ءالمتفاعـل والمسـتقل، فهـو یخضـع لحیـاة تنظیمیـة ، روتینیـة، تفتقـد الـدف

ه، كما یفتقد القـدوة الحسـنة، التـي یحتاجهـا حسـب مراحـل رغم المساعدات المقدمة ل
نمـوه المختلفــة، ممـا یــؤثر علــى اسـتقاللیته، ومیلــه لإلعتمادیــة، وبالتـالي علــى میولــه 

  المهنیة وقدرته على اتخاذ القرار المهني في المستقبل.
العامل االجتماعي االقتصادي:حیث یؤثر العامل االقتصادي/ االجتماعي  -  ٢

األطفال نحو بعض المهن دون أخرى ، فقد یمیل األطفال إلى المهن في میول 
التي تدر دخال سریعا بسبب انخفاض مستوى دخل األسرة، وقد یكون ارتفاع 
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مستوى دخل األسرة سببا في اختیار المهن التي تحتاج إلى كفاءة وتحقق مظهرا 
 ١٩٨٤ون،و آخر دراسة بورمان وهذا ما أكدته اجتماعیا الئقا في المجتمع، 

Borman  et al,  والتي هدفت إلى معرفة العالقة بین اللعب المركب والمیول المهنیة
والكفاءة الذاتیة، ودراسة عالقة هذه المتغیرات في عالقتها بالعمر والجنس والحالة 

أطفال المستوى االجتماعي  تشیر إلى أنحیث االجتماعیة /االقتصادیة، 
المتوسط في المیول المعنیة ویمیلون إلى المنخفض أقل من أطفال المستوى 

،  وتوصلت اعتبار أنفسهم أقل ممن أآلخرین اجتماعیا وبدنیا وأقل منهم كفاءة
 واالقتصادي االجتماعي المستوى إلى أن إن ،١٩٩٣ ،لطفي طلعت إبراهیمدراسة 

 ألسرةل الطبقي المستوى ارتفع كلما إنه .و .المهني االختیار في المؤثرة العوامل أهم من

   .العالیة ذات المكانة المهنة الختیار التطلعات زادت كلما
أكدت العدید من الدراسات على وجود عالقة ارتباطیة السمات الشخصیة:  -  ٣

، كالكفاءة االجتماعیة، وتقدیر موجبة بین المیول المهنیة وبعض سمات الشخصیة
 Shobha ،٢٠٠٧، ي شوبها. و نیمدراسة  ؤكدتالذات ومفهوم الذات، واإلبداع، ف

Nandwana and Nimmi Asawa       أن المیول المهنیة لها عالقة قویة باإلنجاز على
األكادیمي، والسمات الشخصیة، كما توضح أن هناك عالقة قویة بین مفهوم 

،  Borman et al 1984، ویشیر بورمان وآخرون الذات الواقعي والمیول المهنیة، 
كوا في األلعاب األكثر تعقیدا یرون أنفسهم أكثر األطفال الذین شار إلى أن 

اجتماعیا وبدنیا ویختارون المهن التي تنطوي على مزید من التفاعالت المركبة 
  في البیانات واألشخاص واألشیاء.

إلى أن هناك عالقة ارتباطیة دالة  ٢٠٠٨دراسة فواز حمد الصویط  وتوصلت
دراسة صالح ، وكذلك فق النفسيإحصائیا بین محددات االختیار المهني والتوا

، وموضوعها المیول المهنیة وعالقتها ببعض انماط ٢٠٠٠أحمد یوسف سنة 
الشخصیة كمدخل للتوجیه التربوي لطالب المرحلة الثانویة بدولة اإلمارات العربیة 

وتوصلت الدراسة إلى أن هناك تفضیل من قبل الطالب للبیئات المهنیة ، المتحدة
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متفاوتة حیث جاءت البیئة المهنیة االجتماعیة في المقدمة ،  جمیعها ولكن بنسب
 دراسة، وتوصلت وكانت البیئة الفنیة أقل البیئات المهنیة تفضیال لدى الطالب

وتوجد عالقة سالبة دالة احصائیا بین إلى أنه  ،١٩٩٣ ،الغامدي صالح بن علي
 ,التفضیل المهني، االنبساط والبعد الواقعي والبعد التقلیدي، والبحثي من مقیاس
 دراسةأشارت  و ،وذلك في دراسته على طالب لثانویة العامة بمدینة الریاض

 والسمات المهني االختیار من كل بین عالقة وجودإلى  ، ٢٠٠٢، برغوثمحمد السید

 .اإلیجابیة التوافقیة العملیة وبین العقلیة الشخصیة والقدرات

على وجود عالقة    Rene, Proyer,2006،دراسة رین بریر نتائج كما تؤكد 
ارتباطیه موجبة بین الذكاء والمیول المهنیة، فقد أكدت الدراسة وجود عالقة 

 ،وبین القدرات المكانیة( العقلیة) ارتباطیة بین كل من المیول الواقعیة والبحثیة 
 في احصائیة داللة ذات فروق وجود ،٢٠٠٩، أكد محمد درویش محمد كما

 مهنیة بیئات خمس على الشخصیة نمط لمتغیر تؤول مهنيال االختبار درجات
 على الفروق كانت حیـــــث"  والفنیة واإلداریة والتقلیدیة واالجتماعیة العقلیة"  هى

 واإلداریة واالجتماعیة العقلیة البیئة وعلى الحسي النمط اتجاه في التقلیدیة البیئة
 داللة ذات فروقاً  اكهن أن أوضح كما . الحدسي النمط اتجاه في والفنیة

 بیئات أربع على الجنس لمتغیر تؤول المهني االختبار درجات في إحصائیة
 على الفروق كانت حیث"  واإلداریة والتقلیدیة واالجتماعیة الواقعیة"  هي مهنیة

 االجتماعیة البیئتین وعلى ، الذكور اتجاه في واإلداریة الواقعیة البیئتین
 الدراسي التخصص لمتغیر تؤول  فروقا هناك أن.  اثاإلن اتجاه في والتقلیدیة

 كانت حیث" .  واالجتماعیة العقلیة و الواقعیة"  هي مهنیة بیئات ثالث على
 البیئة وعلى العلمي التخصص اتجاه في العقلیة و الواقعیة البیئتین على الفروق

 لةدال ذات اً فروق هناك أن أوضح اكم ياألدب التخصص اتجاه في االجتماعیة
 الدراسة متغیرات بین فاعلالت ألثر تعزي هنيالم اراالختب اتدرج في إحصائیة

 ،١٩٩٧، وأكد أحمد سلیمان عمر روبي .  ةالثانی أو األولي الدرجة من سواء
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في دراسته التي تناولت المیول المهنیة وعالقتها بالتوجه نحو القوة االجتماعیة 
امعة قطر، وهدفت إلى التعرف على لدى طالب وطالبات الكلیة التكنولوجیة بج

خصائص بنیة المیول المهنیة لدى عینة الدراسة وتحدید مدى التشابه أو 
طالبة، ،  ٧١طالبا، و ٦٧االختالف في میولهم المهنیة، وكانت عینة الدراسة 

على أنه توجد فروق في المیول المهنیة بین الطالب، وأن هناك عالقة بین 
وفي دراسة نصر الدین أمحمد  نحو القوة االجتماعیة.المیول المهنیة والتوجه 

 المهنیة المیول بین العالقة معرفة إلي هدفت التي ،٢٠٠١، عمر أبو شندي
 التحصیل ومستوي العظمي الجماهیریة في المتوسط التعلیم مرحلة لطلبة

 ٩٨-٩٧ الدراسیة السنة في درسوها التي التخصصیة العلمیة المواد في الدراسي
 المهنیة المیول بین إحصائیا دالة ارتباط عالقة وجود عدم إلي النتائج ،أشارت

 ارتباط عالقة وجود عدا لدیهم الدراسي التحصیل ومستوي الدراسة عینة ألفراد
 علي بمدرسة علمي ثالثة سنة طالب عینة لدي إحصائیة داللة ذات واحدة
   .الثانویة النجار
ضح أن المیل المهني لیس بمعزل ، یت ذكرها ومن خالل الدراسات السابق 

عن العوامل االجتماعیة والشخصیة ، فاألسرة لها دورها الفعال في تكوین میول 
أن األفراد أبنائهم وتوجیهها ، وكذلك المستوى االجتماعي االقتصادي، نرى 

یمیلون إلى اختیار المهن التي یستطیعون من خاللها تحقیق مفهومهم عن 
فسهم، أو نتیجة ما یتمتع به الفرد من سمات في ذاتهم، والتعبیر عن أن

المزاوجة بین أنماط الشخصیة مع أنماط أن  وال یمكن أن نهملشخصیته . 
 البیئة التي تشبهها یؤدي إلى االستقرار المهني والتحصیل واإلنجاز واإلبداع كما

في  یؤكد هوالند في نظریته، وذلك یحتاج إلى مزید من االهتمام بالتربیة المهنیة
كلما زاد االهتمام مؤسساتنا التربویة و منها دور الرعایة بأشكالها المختلفة،  إذ 

بالتربیة المهنیة واإلرشاد في المؤسسات والمدارس كانت هناك فرصة أفضل 
عدادهم التربوي والمهني، ألن  لألطفال الختیار المهنة المناسب لسماتهم وإ
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د في حیاته الحاضرة والمقبلة. فهو لالختیار المهني أثر بعید في شخصیة الفر 
فاالختیار ، قرار مصیري حاسم یحدد مستقبلة ویرسم له معالم النجاح أو الفشل

الصحیح یحیل الشباب إلى طاقات خالقة ومنتجة. كما یحقق االختیار المهني 
من المنافع االقتصادیة واالجتماعیة والنفسیة. فمن الناحیة االقتصادیة فإن  كثیرا

الفرد للمهنة المناسبة له یؤدي إلى زیادة كفایته واحتمال ترقیته وزیادة اختیار 
أجره وارتفاع مستواه وكذلك عدم اضطراره إلى تغییر عملة بعد أن یكون قد 
قضى فیه وقتًا طویال . وبعد أن تكون المؤسسة قد أنفقت الكثیر على تدریبه 

أسرته، أن االختیار  وتعلیمه، وینعكس ذلك بالضرورة على جودة حیاته وحیاة
الخاطئ قد یؤدي إلى سوء توافق الفرد مع عدم القدرة على مسایرة المجتمع بما 
فیه من معاییر وأعراف وتقالید والخروج علیها والصدام معها، ویكون لذلك األثر 

وكما أن االختیار المهني الصحیح قد یحدث أثرا ، على جودة حیاته ئالسی
یة ویجعله فردا متوافقا یخلو من الصراعات الداخلیة إیجابیا بحالة الفرد الصح

الشعوریة والالشعوریة. ویتحلى بقدر من المرونة، ویستجیب للمؤثرات المهنیة 
باستجابات مالئمة. ویتجه الكثیر من األفراد نحو مهن معینة، ویلتحقون بها 

التي ن وضع المرء في المهنة التي تناسبه من العوامل ، إنتیجة میولهم نحوها
تساعده على االتزان الذاتي واالجتماعي، على اعتبار أن المهنة هي الهدف 
الذي یسعى إلیه الفرد لكي یصبح عضوا مشاركا ومنتجا في المجتمع ، وقادرا 
على تحقیق السعادة له ولمن حوله ، وعلى العكس فعندما تكون المهنة غیر 

ذلك انخفاض إنتاجیته  مناسبة  فإن سعادته ال تتحقق وبالتالي سیترتب على
وعدم إحساسه باالطمئنان؛ ومن هنا كانت أهمیة التدریب واإلرشاد المهني 

، وأطفال المؤسسات أفضلالمدرسي ألطفالنا لیتحقق لهم مستقبل مهني وحیاتي 
اإلیوائیة أكثر الفئات حاجة إلى االهتمام بجودة حیاتهم ، ومساعدتهم على 

  اإلیجابیة في نشاطاته.االندماج في المجتمع والمشاركة 
  منهج الدراسة:
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حیث هدفت  - االرتباطي المقارن -استخدمت الدراسة المنهج الوصفي
الدراسة إلى التعرف على جودة الحیاة والمیول المهنیة لدى أطفال المؤسسات 

  وأقرانهم الذین یعیشون مع أسرهم.
  عینة الدراسة :  

أطفال المؤسسات من ٤٠طفال وطفلة،  ٨٠تكونت عینة الدراسة من 
ومتوسط من أقرانهم العادین من المدارس الملتحقین بها ،  ٤٠و،  اإلیوائیة

ا هو مبین بالجدول مأسباب التحاقهم بالمؤسسة ك وتتنوع ، ٧،٥أعمارهم هو 
  ) ١رقم ( 

  ) یبین خصائص العینة١جدول رقم (
  النوع            
  سبب الدخول

  أطفال المؤسسات
  اإلیوائیة

شون مع أطفال یعی
  أسرهم

  المجموع

  یتیم
  مجهول

  تفكك أسري
  حالة اقتصادیة

٧  
١٦  
١٤  
٣  

-  
-  
-  
-  

  

  ٨٠  ٤٠  ٤٠  المجموع

  
  الدراسة: أدوات
  إعداد الباحث. :الحیاة جودة مقیاس

 وصف المقیاس:

 الكینونـة وهـي جاكسـون كـریج وصـفها كمـا رئیسـة جوانـب ثالثـة من المقیاس یتكون
رقـم (  الجـدول مـن تتضـح فرعیة كمـا أبعاد ثالثة بجان ولكل الصیرورة و واالنتماء

، واعتمـــد الباحـــث فـــي صــــیاغة عبـــارات المقیـــاس علــــى التـــراث النظـــري الــــذي ) ٢
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تناول جودة الحیاة، والمقـاییس المختلفـة لجـودة الحیـاة، مثـل مقیـاس منظمـة الصـحة 
، ومقیـاس جـودة الحیـاة ٢٠٠١، ومقیاس جودة الحیاة لسامي هاشـم ٢٠٠٥العالمیة 

ـــــــدي ا ـــــــاة لعبـــــــد العزیـــــــز ســـــــلیم ٢٠٠٩لنفســـــــیة ألحمـــــــد جنی ، ومقیـــــــاس جـــــــودة الحی
عبــــارة، وبعــــد عرضــــه  ٨١،وكانــــت عبــــارات المقیــــاس فــــي صــــورته األولیــــة ٢٠١٠

عبـارة؛ كــل مجـال تمثلــه  ٥٤للتحكـیم وصـلت عبــارات المقیـاس فــي صـورته النهائیــة 
ت المقیـاس ) یبـین مجـاال ٢عبـارات، والجـدول رقـم (  ٦عبارة، وكل بعـد تمثلـه  ١٨

وقـــام الباحــث بإعـــداد صـــورتین مـــن المقیـــاس، أحـــدهما ، وأبعــاده، وتعریـــف كـــل بعـــد
  ) ١لمؤسسات، واألخرى لألطفال الذین یعیشون مع أسرهم. ( ملحق رقم األطفال 

 ) مجاالت وأبعاد جودة الحیاة.٢جدول رقم (
  المجال األبعاد التعریف

القدرة البدنیة على التحرك وممارسة األنشطة 
  الحركیة. 

 أسالیب التغذیة وأنواع المأكوالت المتاحة. 

 Physicalالوجود البدني 
Being  

  
 الكینونة(الوجود)

Being  
  التحرر من القلق والضغوط.  

الحالة المزاجیة العامة للفرد (ارتیاح /عدم 
  ارتیاح). 

الوجود النفسي 
Psychological Being 

  وجود أمل في المستقبل (االستبشار).
 فكار الفرد الذاتیة عن الصواب والخطأ. أ

 Spiritualالوجود الروحي 
Being 

  المنزل أو الشقة التي أعیش فیها. 
 نطاق الجیرة التي تحتوي الفرد. 

 Physicalاالنتماء البدني  
Belonging  

  
االنتماء 

Belonging  
 

  القرب من أعضاء األسرة التي أعیش معها. 
قاء (شبكة وجود أشخاص مقربین أو أصد

 عالقات اجتماعیة قویة). 

 Socialاالنتماء االجتماعي 
Belonging. 

توافر فرص الحصول على الخدمات 
المهنیة المتخصصة (طبیة، 

  اجتماعیة،...الخ). 
 األمان المالي. 

االنتماء المجتمعي 
Community Belonging  

  القیام بأشیاء حول منزلي. 
 المدرسة.  العمل في وظیفة أو الذهاب إلى

 Practicalالصیرورة العملیة 
Becoming 

  
الصیرورة 



  ٢٠١٠) لسنة ٤( العدد الثانيالمجلد مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            
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 ١٨٥

األنشطة الترفیهیة الخارجیة (التنزه، 
  التریض). 

األنشطة الترفیهیة داخل المنزل (وسائل 
 اإلعالم والترفیه). 

 Leisureالصیرورة الترفیهیة 
Becoming 

Becoming  
  
 

  تحسین الكفاءة البدنیة والنفسیة. 
توافق مع تغیرات وتحدیات القدرة على ال

 الحیاة. 

 Grothالصیرورة االرتقائیة 
Becoming 

Craig Jackson,2010,10-13  
  :المقیاس صدق 

 ٨١صــاغ الباحــث أبعــاد المقیــاس فــي شــكل عبــارات یمكــن قیاســها ، وصــلت إلــى 
عبــارة ثــم تــم عرضــها علــى مجموعــة مــن المحكمــین مــن أســاتذة الجامعــة المهتمــین 

% مـــــن ٨٠یـــــاة ، وتـــــم حـــــذف العبـــــارات التـــــي لـــــم یتفـــــق علیهـــــا بمجـــــال جـــــودة الح
    .عبارة ٥٤المحكمین وتعدیل بعض العبارات لیصبح المقیاس في صورته النهائیة

  ثبات المقیاس: 
ألفـا وكانـت النتـائج  ثبـاتقام الباحث بحساب ثبـات المقیـاس باسـتخدام معامـل 

    )٣كما هو مبین بالجدول رقم(
  جودة الحیاةأبعاد ثبات مقیاس مل ا) یبن مع ٣جدول رقم (

الوجود   البعد
  البدني

  الوجود
  النفسي

  الوجود
  الروحي

  االنتماء
  المكاني

  االنتماء
  االجتماعي

  االنتماء
  المجتمعي

  الصیرورة
  العملیة

  الصیرورة
  الترفیهیة

  الصیرورة
  االرتقائیة

  الدرجة
  الكلیة

  ٠,٨٨  ٠,٨٢  ٠,٨٥  ٠,٨٩  ٠,٦٨  ٠,٧٥  ٠,٨١  ٠,٨٤  ٠,٧٨  ٠,٧٣  الثبات

   ٠,٠١وكلها دالة عند  ٠,٨٨و  ٠,٦٨وكانت معامالت االرتباط تتراوح بین 
  المقیاس المعد. ثباتمما یشیر إلى 

  :  للمقیاس الداخلي االتساق
 األطفــال مــن ٢٠و اإلیوائیــة المؤسســات أطفــال مــن ٢٠ علــى المقیــاس طبــق حیــث
 االرتبـاط عامـلم حسـاب وتـم عشـوائیة، بطریقة اختارهم تم أسرهم مع یعیشون الذین
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١٨٦  

 مبـین هـو كمـا النتیجـة كانـت الكلیـة الدرجـة وبـین ببعض بعضها المقیاس أبعاد بین
  ) ٤(  رقم الجدول في
  
  
  
  

 الكلیة وبالدرجة یبعضها المقیاس أبعاد ارتباط یبین)  ٤( رقم جدول

 الصیرورة االنتماء الكینونة المجال
الدرجة 
 الكلیة

   االرتقائیة الترفیهیة العملیة المجتمعي االجتماعي المكاني الروحیة النفسیة البدنیة    

ونة
كین

ال
 

 ٠,٧٣ ٠,٥٩ ٠,٦٩ ٠,٧٧ ٠,٦٨ ٠,٧٤ ٠,٨٥ ٠,٦٦ ٠,٧٣   البدنیة

 ٠,٨٤ ٠,٧٥ ٠,٧٤ ٠,٨٠ ٠,٦٨ ٠,٧٥ ٠,٨١ ٠,٧٨     النفسیة

 ٠,٦٩ ٠,٦٩ ٠,٧٨ ٠,٦٨ ٠,٨٦ ٠,٧٣ ٠,٦٥       الروحیة

ماء
النت

ا
  

 ٠,٧٩ ٠,٧٤ ٠,٦٤ ٠,٧١ ٠,٥٥ ٠,٨٦         المكاني

 ٠,٧٨ ٠,٨٥ ٠,٨١ ٠,٦٩ ٠,٨٥          االجتماعي

 ٠,٨٧ ٠,٧٤ ٠,٦٦ ٠,٨٧            المجتمعي

ورة
صیر

ال
 

 ٠,٧٧ ٠,٦٨ ٠,٥٧             العملیة
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 ١٨٧

  ٠,٦٩ ٠,٧٠              الترفیهیة
 

 ٠,٦٩               االرتقائیة
 

 
 بعضها المقیاس أبعاد بین االرتباط معامالت نأ السابق الجدول من ویتضح

 بین المعامالت هذه تتراوح حیث ٠,٠١ عند إحصائیة داللة وذات عالیة البعض
 فیما ٠,٨٤ إلى٠,٦٩ وبین البعض، بعضها األبعاد بین فیما ، ٠,٨٧ إلى ٠,٥٥

 مجالت بین االرتباط معامل حساب وتم  للمقیاس، الكلیة والدرجة األبعاد بین
 بین تتراوح مرتفعة ارتباط التمعام فكانت)  ٥( رقم الجدول في المختلفة المقیاس
  .المستخدم المقیاس الثقة في على مؤشرا یعتبر مما ٠,٨٣و ٠,٦٨

یبین االرتباط یبن درجات مجاالت مقیاس جودة الحیاة  ) ٥جدول رقم ( 
  بعضها ببعض وبین الدرجة الكلیة

  
  إعداد الباحث. :المهنیة المیول مقیاس - ١
 منها المصورة المهنیة؛ المیول مقاییس من العدید على الباحث اطلع
 ١٩٨٤األشول، الدین عز لعادل المصور المهنیة المیول استبیانك واللفظیة،

  المجال  الكینونة  االنتماء  الصیرورة  الكلیة

  الكینونة   ٠,٧٠  ٠,٨٣  ٠,٧١

  االنتماء    ٠,٦٩  ٠,٧٨

  الصیرورة     ٠,٦٨
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١٨٨  

 ٢٠٠٠الح،ص زكي أحمد ومقیاس ، ١٩٩٩،جابر الحمید عبد جابر مقیاسو 
 استخدامها یجعل عقلیا،مما للمعوقین أو المتقدمة لألعمار أعد معظمها أن ووجد

 یتناول معظمها أن كما الحالیة، الدراسة في مجد غیر الصغیرة األعمار مع
 مقاییس في عبارة ٥٠٠ أو المقاییس بعض في المائتین عن تربو كثیرة عبارات
 الدراسة عینة عمر مع یتناسب صورم مقیاس إعداد الباحث رأى ولذلك ، أخرى

  .وخصائصها
  

  :المقیاس وصف
 حب المختلفة المهنیة المیول من ستة تمثل ، نشاطا ٣٠ المقیاس یتكون

 في عرضها السابق الشخصیة ألنماط تبعا المهنیة البیئات أو للمهن هوالند تقسیم
 بطاقاتخمس  شكل في تعرض أنشطة، خمسة تمثله میل كل،  النظري اإلطار

، تمثل كل صورة نشاطا معینا، یمثل نمطا من   صورست  تتضمن بطاقة كل
 اواحد نشاطا ختارأن ی المفحوص من ویطلبأألنماط البیئیة المهنیة عند هوالند 

،  المستقبل في به العمل یفضل الذي النشاط على دائرة بوضع حهصف كلفي 
  )٢( والمقیاس من صورتین صورة للذكور وصورة لإلناث.ملحق رقم

  :المقیاس صدق
 من مجموعة على األولیة صورة في المقیاس عرض:المحكمین صدق -  ١

 وتم المختلفة،المهنیة  األنشطة صورة تعبر عن  ٤٢ من یتكون وكان المحكمین،
 معظم رأى كما التكرار من منعا بعضها وحذف األنشطة بعض صور تعدیل

 وكان المحكمین السادة من% ٨٠ علیها وافق التي الصور واختیرت المحكمین،
 في العاملین النفسانیین خصائینواإل الجامعات أساتذة لسادةا من عشرة عددهم
 صورة ٣٠ من النهائیة صورته في المقیاس لیتكون اإلیوائیة، المؤسسات مجال
  ) ٢ رقم ملحق( المختلفة المهنیة األنشطة تمثل

  :المقیاس في المستخدمة المیول حساب استقاللیة خالل من الصدق - ٢
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 ١٨٩

و   اإلیوائیــة المؤسســات أطفــال مــن طفــال ٢٠ مــن عینــة علــى المقیــاس طبــق
 بــین االرتبــاط معــامالت اســتخراج وتــم مــن األطفــال الــذین یعیشــون مــع أســرهم، ٢٠

   .) ٦( رقم بالجدول موضح هو كما النتیجة وكانت المختلفة، المیول أنماط

  المقیاس في المختلفة المیول أنماط بین االرتباط یبن)  ٦( رقم جدول

 في المختلفة المیول بین بین االرتباط معامالت أن السابق لجدولا من یتضح
 عن میل كل استقاللیة إلى یشیر مما ومنخفضة، سلبیة داللة ذات المقیاس
  .المستخدم المقیاس صدق على التأكید وبالتالي األخرى، المیول

 حساب المقیاس باستخدام إعادة التطبیق و ثبات  حساب تم :المقیاس ثبات
بفاصل  ،الثانيو  ألولا التطبیقین في العینة أفراد درجات بین االرتباط معامل
  )  ٧( رقم الجدول یوما، وكانت النتائج كما هو مبین في ١٥زمني 

 .المهنیة المیول اختبار تطبیق مرتي بین االرتباط یبین)  ٧(  رقم جدول
  الداللة  االرتباط  إعادة التطبیق  التطبیق األول

    انحراف معیاري  متوسط  ريانحراف معیا  متوسط
٠,٧٢  

  
٠,٠١  

٠,٣٠  ٤,٩ ٠,٣٨ ٤,٨٢  

  التقلیدي  المغامر  االجتماعي  الفني  ليتحلیال  الواقعي  

  ٠,٢٥-   ٠,٣٣-   ٠,٢٢-   ٠,٠٨-   ٠,٢٠-   ١  الواقعي
  ٠,٢١-   ٠,٢٧ -   ٠,٣١-   ٠,١٩-   ١    تحلیليال

  ٠,١٧ -   ٠,٢٤-   ٠,١٣  ١      الفني

  ٠,٠٧-   ٠,٢٣-   ١        االجتماعي
  ٠,٠٩-   ١          المغامر

  ١            التقلیدي
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ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

١٩٠  

، وهو ارتباط دال احصائیا عند 0,72هو التطبیقین بین ااالرتباط معامل وكان
  ویعطي ثقة في ثبات المقیاس الحالي. ٠,٠١

  فروض الدراسة:
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات أطفال المؤسسات  - ١

ین متوسط درجات أقرانهم الذین یعیشون مع أسرهم على مقیاس جودة اإلیوائیة وب
    .مع أسرهم الحیاة لصالح األطفال الذین یعیشون

درجات مجموعات  اتتوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط -  ٢
 –الفنیة  –التحلیلیة  –أطفال المؤسسات اإلیوائیة حسب میولهم المهنیة.( الواقعیة 

  .على مقیاس جودة الحیاة التقلیدیة ) –لمغامرة ا –االجتماعیة 
درجات مجموعات  اتتوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط -  ٣

 –التحلیلیة  –حسب میولهم المهنیة.( الواقعیة  األطفال الذین یعیشون مع أسرهم
  .على مقیاس جودة الحیاة التقلیدیة ) –المغامرة  –االجتماعیة  –الفنیة 
فروق ذات داللة احصائیة بین الذكور واألناث على مقیاس التوجد  – ٤

  جودة الحیاة.
 األطفال لدى عنه المؤسسات أطفال لدى المهنیة المیول ترتیب یختلف - ٥ 
  .أسرهم مع یعیشون الذین

  :وتفسرها الدراسة نتائج
توجد فروق ذات داللة إحصائیة "  نصه الذي األول للفرض بالنسبة       

جات أطفال المؤسسات اإلیوائیة وبین متوسط درجات أقرانهم الذین بین متوسط در 
    .یعیشون مع أسرهم على مقیاس جودة الحیاة لصالح األطفال الذین یعیشون

  )  ٨(  رقم بالجدول مبین هو كما النتائج كانت
) یبین الفروق بین أطفال المؤسسات اإلیوائیىة و األطفال  ٨الجدول رقم ( 

  أسرهم على مقیاس جودة الحیاة الذین یعیشون مع
  الداللة  ف تاالنحراف   المتوسط  العدد  العینة



  ٢٠١٠) لسنة ٤( العدد الثانيالمجلد مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٩١

 المعیاري

  ٠،٠١  ١١،٢٤  ١١,٨  ٣،٢  ٣٢  ٤٠  اإلیوائیة   أطفال المؤسسات
  ٥،٢  ٤٣  ٤٠  طفال یعیشون مع أسرهمأ

تشیر النتائج إلى وجود فروق ذات    T testبحساب الفروق باستخدام اختبار 
بین متوسط درجات ألطفال المؤسسات ومتوسط  ٠،٠١ند داللة إحصائیة، ع

درجات األطفال الذین یعیشون مع أسرهم على مقیاس جودة الحیاة لصالح 
 ٣٢األطفال الذین یعیشون مع أسرهم، حیث كان متوسط ألطفال المؤسسات 

، ٤٣، وكان متوسط األطفال الذین یعیشون مع أسرهم ٣,٢بانحراف معیاري 
 عند إحصائیا دالة فروق وهي ،١١,٢٤، وكانت الفروق  ٥,٢بانحراف معیاري 

 التي الدراسات من العدید نتائج مع ویتفق الثاني ، الفرض صحة یؤكد مما ٠,٠١
 التوافق، كسوء المؤسسات، أطفال منها یعاني التي المشكالت إلى تشیر

 بینهم، السلوكیة المشكالت وانتشار لدیهم، النفسیة الصحة مستوى وانخفاض
 بالدونیة، واإلحساس بالحیاة، التمتع على القدرة وعدم واالنسحاب، العدوان،ك

 ،١٩٩٥ حبیب شحاته جمال: دراسة مثل الدراسیة، المشكالت إلى ةباإلضاف
 أحمد هناء ودراسة ،٢٠٠٢ الجیوشي، لوبنى ودراسة ،١٩٩٣صالح، مها ودراسة

ة عبد ودراسة سمیر  ٢٠٠٠ودراسة نبویة لطفي عبد اهللا ،١٩٩٣ أمین
 ، Stafford& K.Stafford)(  ١٩٩٥و دراسة ستافورد واستافورد ،  ٢٠٠١السالم

 الخدمات رغم یعیشون حیث عنها، والرضا لحیاتهم، إدراكهم على یؤثر مما
 حاجاته من الكثیر إشباع من فیحرم الطبیعي، األسرة جو عن بعیدة حیاة المقدمة

 ایجابي، ذات مفهوم وبناء جنسي،ال التنمیط عملیة ومن والنفسیة، ةالبیولوجی
 الحیاة جودة مستوى انخفاض إلى ذلك ویؤدي واالجتماعي، الذاتي األمن وفقدانه
  .بالمدرسة المحیطة البیئة في أقرانهم عن لدیهم

  وبالنسبة للفرض الثاني والذي ینص على أنه:



  (دراسة مقارنة مع األطفال الذین یعیشون مع أسرهم) د.حمدى محمد شحاته عرقوب میولهم المهنیةو  المؤسسات اإلیوائیة طفاللدى أجودة الحیاة 
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

١٩٢  

 أطفال مجموعات درجات متوسط بین إحصائیة داللة ذات فروق توجد"
 – الفنیة – التحلیلیة – الواقعیة( المهنیة میولهم حسب اإلیوائیة المؤسسات
  "الحیاة جودة مقیاس على)  التقلیدیة – المغامرة – االجتماعیة

متوسط المجموعات واالنحراف المعیاري لكل مجموعة،  قام الباحث بحساب 
 الجدول في كما النتائج و كانت الست المجوعات متوسط بین ثم تم حساب الفرق

  ) ١٠( رقم والجدول)  ٩(رقم
 ) یبین المتوسطات واالنحراف المعیاري للمیول المختلفة٩الجدول رقم(

  ألطفال المؤسسات اإلیوائیة
  العدد  االنحراف المعیاري  المتوسط المیل

  ١٥  ٣,٤  ٢٩,٩٣٣  الواقعي

  ٣  ١  ٣٦,٠٠٠  التحلیلي

  ٣  ١,٥  ٣١,٦٦٦٧  الفني

  ٨  ٢,٤  ٣٢,٨٧٥٠  االجتماعي

     ٤,٢  ٣٤,٠٠٠٠  المغامر

  ٩  ١,٨  ٣٣,٣٣٣٣  التقلیدي

  ٤٠  ٣,١٩  ٣٢,٠٧٥٠  المجموع

  وداللتها للمیول بالنسبة المجموعات بین الفروق یبین)  ١٠(رقم الجدول



  ٢٠١٠) لسنة ٤( العدد الثانيالمجلد مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٩٣

حیث تشـیر النتـائج إلـى أن هنـاك فروقـا ذات داللـة إحصـائیة بـین المجموعـات 
المختلفــة حســب میــولهم علــى مقیــاس جــودة الحیــاة، وهــي فــروق دالــة احصــایا عنــد 

، ٣٤، یلیــه المغــامر بمتوســط٣٦لصــالح مجموعــة المیــل التحلیلــي بمتوســط  ٠،٠١
، ثــم ٣١،٧، ثــم الفنــي بمتوســط ٣٢،٩عي بمتوســط ، ثــم االجتمــا ٣٣،٣ثــم التقلیــدي

لـدیهم إدراك أفضـل لجـودة  التحلیلیـة، فاألطفال ذوي المیول ٢٩،٩الواقعي بمتوسط 
حیــاتهم ، یلــیهم المغــامرون ثــم أصــاب المیــول التقلیدیــة، وأصــحاب المیــول الفنیــة ، 

بط بالمكســب واالجتماعیـة ، واخیــرا الواقعیــة، الـذین یمیلــون للمهــن الواقعیـة التــي تــرت
الســریع، أو تتســم بالحریــة، مثــل المیكــانیكي ، والنقــاش، والمــزارع، واللحــام، وغیرهــا 
مــن المهــن الیدویــة التــي تــرتبط ببیئــة المؤسســة وطبیعتهــا، والتــدریب المهنــي المقــدم 
لألطفـــال فـــي هـــذه المؤسســـات، ممـــا یســـتدعي االهتمـــام بالتوجیـــه المهنـــي المقتـــرن 

ال وتحســین تــوافقهم الــذاتي و االجتمــاعي وصــحتهم بتحســین أوضــاع هــؤالء األطفــ
وهــذه النتیجــة تتفــق مــع بعــض الدراســات مثــل دراســة أمــل دكــاك، و أحمــد ؛ النفســیة

 مــــاهیال بابــــا ودراســــة ، ،٢٠٠٨العــــزاوي مهــــدي ، ودراســــة ســــامي ١٩٩٩األصــــفر،
٢٠٠٩، Baba ,k, Mahilaمهنــة الطفــل اختیــار فــي البیئــة أثــر علــى تؤكــد ، والتــي 
 .ذلك في األسرة ودور ل،المستقب

  الداللة  قیمة (ف)  المتوسط  درجة الحریة  مجموع المربعات  

  ٠,٠١  ٣,٨٠٢  ٢٨,٤٦٠  ٥  ١٤٢,٣٠٠  بین المجموعات

داخل 
  المجموعات

٧,٤٨٥  ٣٤  ٢٥٤,٤٧٥      

        ٣٩  ٣٩٦,٧٧٥  المجموع



  (دراسة مقارنة مع األطفال الذین یعیشون مع أسرهم) د.حمدى محمد شحاته عرقوب میولهم المهنیةو  المؤسسات اإلیوائیة طفاللدى أجودة الحیاة 
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

١٩٤  

  :نصه والذي الثالث للفرض وبالنسبة
طفال األدرجات مجموعات  اتتوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط"

 –الفنیة  –التحلیلیة  –حسب میولهم المهنیة.( الواقعیة الذین یعیشون مع أسرهم 
  ".على مقیاس جودة الحیاة التقلیدیة ) –المغامرة  –االجتماعیة 

كانت النتیجة  للعینات المستقلة، T testبحساب الفروق باستخدام اختبار نه فإ
  )١٢) والجدول رقم (  ١١كما هو مبین في الجدول رقم ( 

  
  

طفال الذین األمیول ل) یبین المتوسطات واالنحراف المعیاري ١١الجدول رقم(
  یعیشون مع أسرهم

  العدد  االنحراف المعیاري  المتوسط المیل

  ١٠  ٣,٥٤  ٤٣,٩  تحلیلي

  ٨  ١,٤٩  ٣٩,٢٥  تقلیدي

  ٧  ٢,٣٦  ٣٦,٢٩  واقعي

  ٦  ٢,١٦  ٣٣,٦٧  االجتماعي

  ٥  ٢,٣٠  ٤٧,٦٠  فني

  ٤  ٣,١٠  ٤٩,٢٥  مغامر

  ٤٠  ٥,٨  ٤١,١٠  المجموع

 وداللتها للمیول بالنسبة المجموعات بین الفروق یبین) ١٢(رقم الجدول
  لألطفال الذین یعیشون مع أسرهم



  ٢٠١٠) لسنة ٤( العدد الثانيالمجلد مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٩٥

  
) أن هنــاك فـــروق بــین بـــین مجموعــات المیـــول ١٢یتضــح مـــن الجــدول رقـــم ( 

، ٤٩,٢٥علــــى مقیــــاس جــــودة الحیــــاة، لصــــالح المغــــامر بمتوســــط ٠,٠١ دالـــة عنــــد
، ٢,٣٠، وانحـــــراف معیـــــاري٤٧,٦٠بمتوســـــط ، ثـــــم الفنـــــي٣,١٠وانحـــــراف معیـــــاري

، ٣٩,٢٥بمتوســـط ، ثـــم التقلیـــدي٣,٥٤، وانحـــراف معیـــاري٤٣,٩بمتوســـط فـــالتحلیلي
، ثـــم ٢,٣٦، وانحـــراف معیـــاري٣٦,٢٩بمتوســـط ، فـــالواقعي١,٤٩وانحـــراف معیـــاري

مرة ؛ فأصــــحاب میــــل المغــــا٢,١٦، وانحــــراف معیــــاري٣٣,٦٧بمتوســــط االجتمــــاعي
لــدیهم إدراك لجــودة الحیــاة یفــوق أصــحاب المیــول األخــرى ؛ وهــذا یتفــق مــع طبیعــة 

، ویختلف األطفال الـذین یعیشـون مـع أسـرهم فـي إدراكهـم لجـودة الشخصیة المغامرة
یوائیة حسب طبیعة المیول.حیاتهم عن أطفال المؤ    سسات ٌا

لة احصائیة وبالنسبة للفرض الرابع والذي ینص على: "التوجد فروق ذات دال
  بین الذكور واألناث على مقیاس جودة الحیاة."

یناث للعینة كلها  یوائیة  –فبحساب الفروق بین الذكور وٌا أطفال المؤسسات ٌا
واألطفال الذین یعیشون مع أسرهم كانت النتائج كما هو موضح في الجدول رقم 

)١٣           (  

  الداللة  قیمة (ف)  المتوسط  ریةدرجة الح  مجموع المربعات  

  ٠,٠١  ٣١,٣٥  ٢١٥,٢٩٨  ٥  ١٠٧٦,٤٨٨  بین المجموعات

داخل 
  المجموعات

٦,٩١٥  ٣٤  ٢٣٥,١١٢      

        ٣٩  ١٣١١,٦٠  المجموع



  (دراسة مقارنة مع األطفال الذین یعیشون مع أسرهم) د.حمدى محمد شحاته عرقوب میولهم المهنیةو  المؤسسات اإلیوائیة طفاللدى أجودة الحیاة 
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

١٩٦  

  جودة الحیاة على مقیاس ناث والذكوراإل ) یبین الفروق بین ١٣جدول رقم (
  الداللة  ف  االنحراف المعیاري  المتوسط  العدد  النوع
  غیر دال  ٠,٨٤  ٣,٤  ٣٨,٦  ٤٨  ذكر
  ٢,٦  ٣٦,٥  ٣٢  انثى

وتوضح نتائج الجدول السابق عدم وجود فروق بین الذكور واإلناث على 
 ودراسة  ،٢٠٠١، وهذا یتفق مع دراسة سامي محمد هاشممقیاس جودة الحیاة

بالجنس،  ، وهذا یؤكد على أن جودة الحیاة التتأثر٢٠٠٨إبراهیم عبد اهللا هشام 
  . إنما تتأثر بعوامل خاصة بالشخصیة

 أطفال لدى المهنیة المیول ترتیب یختلف ونصه " الخامسوبالنسبة للفرض 
  ."أسرهم مع یعیشون الذین األطفال لدى عنه المؤسسات

 بـین المؤسسـات أطفـال بـین اضـحو  اختالف فهناك ، صحته أثبتت النتائج فإن
  الجــدول فـي كمـا وذلــك المیـول ترتیـب حیــث مـن أسـرهم مــع یعیشـون الـذین األطفـال

  .) ٢( ،) ١(  رقم والشكلین)  ١٤(  رقم
وأقرانهم  اإلیوائیة ) یبین توزیع المیول ألطفال المؤسسات١٤جدول رقم (

  الذین یعیشون مع أسرهم
  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  العینة

  مغامر  فني  تحلیلي  اجتماعي  تقلیدي  واقعي  المیل  تأطفال المؤسسا

  ٢  ٣  ٣  ٨  ٩  ١٥  العدد

  مغامر  فني  اجتماعي  واقعي  تقلیدي  تحلیلي  المیل  أطفال مع أسرهم

  ٤  ٥  ٦  ٧  ٨  ١٠  العدد

 المركــز وفـي ،المؤسسـات  أطفــال لـدى األول المركـز فــي تقـع الواقعیـة فـالمیول
 التــي البیئــة نمــط مــع یتفــق وذلــك ،هم أســر  مــع یعیشــون الــذین األطفــال لــدى الثالــث

 مـــع ســـریعا مكســـبا تـــدر التـــي نشـــطةفهـــم یفضـــلون األ المؤسســـات، أطفـــال یعیشـــها



  ٢٠١٠) لسنة ٤( العدد الثانيالمجلد مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٩٧

 یعــانون إنهــم حیــث ،، أو سـائقمثــل نقــاش أو مــزارع ممارسـتها فــي بالحریــة شـعورهم
  . والقوانین بالقواعد والمقیدة المنظمة الروتینیة الحیاة من المؤسسة في

 المیــول فــي أســرهم مــع یعیشــون الــذین األطفــال مــع سســاتالمؤ  أطفــال ویتفــق
 طبیعـــة إلـــى ذلـــك ویرجـــع منهمـــا، لكـــل الثـــاني الترتیـــب فـــي جـــاءت التـــي ، التقلیدیـــة

 االجتمـــاعي، و المـــالي واألمـــان االســـتقرار إلـــى تفتقـــر بالمؤسســـة، المحیطـــة البیئـــة
 ریةالحضـــ البیئـــة بـــین اخـــتالط فیهـــا یحـــدث والریـــف، الحضـــر بـــین بیئـــة إنهـــا حیـــث

 والروتینیـة ، واألمـان ، االسـتقرار تحقـق التـي لألنشطة میالُ  أكثر هم ولذا ، والریفیة
 خاصـة قـدرات تحتـاج ال التـي والوظـائف الحكومي، العمل خالل من ثابت ودخل ،

 .عالیة مهارات أو

VAR00003

6.005.004.003.002.001.00

VA
R

00
00

2

16

14

12

10

8

6

4

2

0

  
  ) یبین توزیع المیول بالنسبة ألطفال المؤسسات ١شكل رقم (                  
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 المؤسســات ألطفــال الثالثــة المرتبــة فــي االجتماعیــة األنشــطة إلــى لالمیــ ویــأتي
 بیئـــة إلـــى ذلـــك ویرجـــع،  أســـرهم مـــع یعیشـــون الـــذین لألطفـــال والرابعـــة،  اإلیوائیـــة
 اآلخــرین خدمــة إلــى المؤسســات هــذه أطفــال مــن كبیــر عــدد یمیــل حیــث المؤسســة
 إمـــام أو،  مدرســـا العمـــل یریـــد مـــن فمـــنهم، الخـــدمات هـــذه لمثـــل بالحاجـــة لشـــعورهم

 فـــي كثیـــرا لهـــا یتعـــرض نمـــاذج وهـــذه،  نفســـي أو اجتمـــاعي أخصـــائي أو،  مســـجد
  .المؤسسة

 وفــي،  اإلیوائیــة المؤسســات ألطفــال الرابعــة المرتبــة التحلیلــي فــي المیــل ویــأتي
 الحــــظ المقابلـــة خـــالل فمـــن أســـرهم، مــــع یعیشـــون الـــذین لألطفـــال األولـــى المرتبـــة
 بعــض وذكــر المســتقبل مهنــة اختیــار علــى الاألطفــ مــن قلیــل عــدد اصــرار الباحــث
 وینتمـي وطیـار، ، جامعـة وأسـتاذ طبیب، مثل ،التحلیلیة میولهم تؤكدالتي  األنشطة
 بیئـــــة علـــــى الســـــابقة البیئـــــة تـــــأثیر یؤكـــــد االقتصـــــادیة،مما الحالـــــة فئـــــة إلـــــى هـــــؤالء

 المرتبــة فـي لتحلیلـيا المیـل فجـاء أسـرهم مــع یعیشـون الـذین األطفـال أمـا المؤسسـة،
 أبنــاء بــین االجتماعیــة والمنافســة الطبیعیــة البیئــة طبیعــة إلــى یرجــع وذلــك األولــى،
  . األسر
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  العادیین لألطفال المهنیة المیول توزیع یبین) ٢(  رقم شكل

 المجمــوعتین، مــن لكــل والسادســة الخامســة المرتبــة فــي والمغــامر الفنــي ویــأتي
  .بها المحیطة والبیئة المؤسسة طبیعة مع ذلك ویتفق
  
  
  
    

  توصیات الدراسة
  توصى الدراسة بــ :

االهتمـــام بالتربیـــة المهنیـــة فـــي المـــدارس بمراحلهـــا المختلفـــة عامـــة، ودور  – ١
  الرعایة بأشكالها المختلفة خاصة.
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ضــرورة االهتمـــام باإلعـــداد الجیــد لألخصـــائیین النفســـانیین واالجتمـــاعیین  – ٢
  الذین یعملون مع أطفال المؤسسات اإلیوائیة.

إجـراء مزیـد مــن البحـوث والدراســات فـي مجـال جــودة الحیـاة ومصــاحباتها  – ٣
  النفسیة لدى أطفال المؤسسات، واألطفال المساءة معاملتهم.

إعــــداد البــــرامج اإلرشــــادیة التــــي تهــــدف إلــــى تحســــین جوانــــب الشخصــــیة  – ٤
  المختلفة، ألطفال المؤسسات اإلیوائیة.

د والتوجیــه المهنــي، للعــاملین فـــي ضــرورة االهتمــام بإعــداد بــرامج اإلرشــا - ٥
  مجال التربیة بوجه عام والمؤسسات اإلیوائیة بوجه خاص.

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ملخص الدراسة:

 ألطفال المهنیة والمیول الحیة جودة على التعرف إلى الدراسة هدفت
 إعداد وكذلك أسرهم، مع یعیشون الذین بأقرانهم مقارنة اإلیوائیة، المؤسسات

 الحیاة لجودة ومقیاس سنة، ١١-٧ من لألطفال المهنیة للمیول أحدهما مقیاسین
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 الذین لألطفال وصورة، المؤسسات ألطفال صورة صورتین في وهو ، لألطفال
من أطفال المؤسسات  ٤٠طفال ؛  ٨٠أسرهم، وكانت العینة  مع یعیشون

، واستخدت الدراسة المنهج من األطفال الذین یعیشون مع أسرهم ٤٠اإلیوائیة، و
  .-االرتباطي المقارن-الوصفي

 اإلیوائیة المؤسسات أطفال بین فروقا هناك أن إلى الدراسة وتوصلت
 األطفال لصالح ،في إدراكهم لجودة الحیاة أسرهم مع یعیشون الذین واألطفال

 الحیاة جودة مستوى انخفاض إلى أیضا النتائج وتشیر أسرهم، مع یعیشون الذین
 وتحسین الفئة بهذه االهتمام یتطلب مما یة،اإلیوائ المؤسسات أطفال لدى

 جودة تحسین بهدف ذاتیة، أو موضوعیة كانت سواء لهم المقدمه الخدمات
، وتوضح الدراسة أیضا عدم وجود فروق بین عینة المجتمع في ودمجهم حیاتهم

  الدراسة من حیث النوع ( ذكر / أنثى) على مقیاس جودة الحیاة.
 میولهم حسب العینة مجموعات بین فروقا هناك أن إلى الدراسة أشارت كما

، یلیه المغامر ٣٦لصالح مجموعة المیل التحلیلي بمتوسط  الحیاة، جودة في
، ثم الفني بمتوسط ٣٢،٩، ثم االجتماعي بمتوسط  ٣٣،٣، ثم التقلیدي٣٤بمتوسط
، كما یوجد اختالف بین أطفال المؤسسات  ٢٩،٩، ثم الواقعي بمتوسط ٣١،٧

ذین یعیشون مع أسرهم، في ترتیب بعض المیول وهي التحلیلي واألطفال ال
والواقعي والتقلیدي، واتفقوا في ترتیب بعضها اآلخر وهي االجتماعي والفني 

  والمغامر.
  
  
 

Summary of the study 

    The study aimed to identify the quality of life and  Vocational  Iinterests for the 
children of residential institutions, compared to their peers who live with their families, 
as well as the preparation of two scales, one of the Vocational  Iinterests for children 
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from 7-11 years, and a measure of the quality of life for children, while in the two 
images of children in institutions, and a picture of children living with their families, 
and the sample was 80 children; 40 of the children boarding institutions, and 40 of the 
children who live with their families. 

The study found that there are differences between the children of residential and 
children living with their families, for children who live with their families, and the 
results suggest also to the low-level  of quality of life of the children of residential 
institutions, which requires attention to this category and improve the services 
provided to them, whether objective or subjective,  in order to improve the quality of 
their lives and their integration in society. 

The study also no significant differences between the study sample in terms of gender 
(male / female) on a scale quality of life. 

The study also noted that there are differences between the sample groups according to 
their Iinterests in Quality of Life, the Iinterest for the group of investigative average of 
36, followed by the enterprising with an average 34, 33.3, and the traditional, social, 
and an average of 32.9, an average of 31.7 and then technical, then the real average of 
29.9, and there are differences among institutionalized children and children living 
with their families, in the order of some of the investigative interests,  traditional and 
realistic and agreed in the order of others like the social, artistic, and adventurous. 

  
 

  
  
  
  

  المراجع
): اختبار المیول المهنیة، المطبعة العالمیة، ٢٠٠٠أحمد زكي صالح( .١

 القاهرة.
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 بالتوجـــه وعالقتهـــا المهنیـــة المیـــول): ١٩٩٧( روبـــي عمـــر ســـلیمان أحمـــد .٢
 بجامعـــة التكنولوجیـــة الكلیـــة وطالبـــات طـــالب لـــدى االجتماعیـــة القـــوة نحـــو
 .١٩٩٧ ابریل، ،٤٢العدد النفس، علم مجلة قطر،

): فعالیــــــة برنــــــامج إرشـــــادي لتنمیــــــة الــــــذكاء ٢٠٠٩أحمـــــد فــــــوزي جنیـــــدي( .٣
الموهـوین، رسـالة دكتـوراه غیـر  الوجداني في جودة الحیـاة النفسـیثة للتالمیـذ

 منشورة، كلیة التربیة بالسویس، جامعة قناة السویس.

): السلوك العدواني لدى البنین والبنـات مـن ١٩٩٤آمال عبد السمیع باظه( .٤
مجلــد ، ٢٠أطفـال دور الرعایـة االجتماعیـة، مجلـة كلیــة تربیـة طنطـا، العـدد

 طنطا.)، ٣٤(

 مهنــــة واختیـــار األســــرة صخصـــائ :١٩٩٩( األصـــفر أحمــــد و دكـــاك أمـــل .٥
 تشـرین ، الصـفري العـدد ، والتنمیـة الطفولـة مجلـة ، األطفـال بین المستقبل

 . ١٤٩-١١٥ ، الثاني

ـــذات لـــدى ٢٠٠٦أمیـــرة طـــه بخـــش (  .٦ ): جـــودة الحیـــاة وعالقتهـــا بمفهـــوم ال
المعــاقین بصــریا والعــادیین بالمملكــة العربیــة الســعویة، مجلــة كلیــة التربیــة، 

  .٢٢ – ٢، ١، مجلد ٣٥عدد جامعة طنطا، مصر، 
  والتطبیـــق، النظریـــة بـــین المهنـــي الـــنفس علـــم):٢٠٠١(  قاســـم محمـــود بـــدیع .٧

 .عمان األردن، والتوزیع، للنشر الوراق مؤسسة

): اختــــار المیــــول المهنیــــة، دار الســــحاب ١٩٩٩جــــابر عبــــد الحمیــــد جــــار(  .٨
  للنشر والتوزیع، القاهرة.

 میـــــول لمقارنــــة العیهاســـــتط دراســــة): ١٩٩٩(الوهـــــاب عبــــد محمـــــد جلیلــــة .٩
 التابعــة األطفــال نــوادي رواد مــن١٤-٩ مــن العمریــة المرحلــة فــي األطفــال

 للطفولــــة، العلیــــا الدراســــات معهــــد ماجســــتیر، ةلرســــا االســــتعالمات، لهیئــــة
 .القاهرة شمس، عین جامعة
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): المخــــاطر النفســــیة واالجتماعیــــة ١٩٩٥جمــــال شــــحاته حبیــــب(  .١٠
یوائیة ودور الخدمـة االجتماعیـة فـي التي یتعرض لها أطفال المؤسسات اإل

 -انمـالطفل المصري بـین الخطـر واأل -مواجهتها، المؤتمر السنوي الثالث
أبریــل، معهــد دراســات الطفولــة ، جامعــة عــین شــمس،  ٦-٣فـي الفتــرة مــن 

 القاهرة.

ــــــاجي جمهـــــــــور .١١ ــــــان نــ  المهنیـــــة المیـــــول: ) ٢٠١٠(الحمیـــــدي سرحـــ
. تعـز بمدینـة دراسـیا المتفوقین للطلبة بةالموهو  الشخصیة بسمات وعالقتها

  .الیمن تعز، جامعة ، التربیة كلیة ،غیر منشورةماجستیر  دراسة
التوجیـه المهنـي  :)١٩٩٩جودت عزت عبدالهادي و سعید حسني العـزة (  .١٢

 دار الثقافة، عمان. ونظریاته،

): اإلرشــاد النفســي وجــودة ٢٠٠٥حســن مصــطفى عبــد المعطــي ( .١٣
لمعاصــــر. وقــــائع المــــؤتمر العلمــــي الثالــــث: اإلنمــــاء الحیـــاة فــــي المجتمــــع ا

-١٣النفســي والتربویــة لإلنســان العربــي فــي ضــوء جــودة الحیــاة (ص ص 
  مارس. ١٦-١٥مصر،  -). جامعة الزقازیق٢٣

 موقـع،  المهنیـة البیئـات و األنمـاط منهج): ٢٠٠٧( حسین الهالل .١٤
ــــــىمتــــــاح  ســــــعود الملــــــك جامعــــــة ــــــاریخ. اإلنترنــــــت عل  ٣/١/٢٠١٠ بت

http://www.ksu.edu.sa"  
 المــدخل): ١٩٩٥( عبــده الــدین بــدر و الجمیلــي خیــري .١٥

:  اإلسـكندریة. والطفولـة األسـرة مجـال فـي المهنیـة الممارسـة في
  .والتوزیع والنشر للكمبیوتر العلمي المكتب

 الملـك عهـد فـي االجتماعیة الرعایة :)٢٠٠٠( الباز سعد بن راشد .١٦
 .الریاض ،العامة العزیز عبد الملك مكتبة  العزیز، عبد

): تقیـیم الرعایـة المؤسسـیة لنـزالء دور ٢٠٠٧راشد بن سعد الباز ( .١٧
مؤسســــات التربیــــة االجتماعیــــة، كلیــــة العلــــوم االجتماعیــــة، جامعــــة اإلمــــام 



  ٢٠١٠) لسنة ٤( العدد الثانيالمجلد مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٠٥

ــــاریخ  محمــــد بــــن ســــعود اإلســــالمیة،الریاض. ــــاح بت علــــى ١٢/٩/٢٠٠٩مت
 .http://uqu/edu/sa/majalat/humanities/vol14/f2.htmالموقع:  

): دراسـة عاملیـة للتكـوین النفسـي ١٩٩٣ربیع شعالن عبد الحلیم ( .١٨
لألطفــال المحــرومین أســریا فــي ضــوء أنمــاط مختلفــة مــن لحرمــان. دكتــوراه 

 جامعة األزهر، القاهرة. ةغیر منشورة، كلیة التربی

 وعالقتــه المهنــي االختیــار): ١٩٩٦دخیــل ذاكــر العصــیمي (   .١٩

 ثـانوي الثالـث الصـف طلبـة لـدى ةواالقتصـادی االجتماعیـة العوامـل بـبعض

 الملـك جامعـة التربیـة، كلیـة منشـورة، ماجسـتیرغیر رسـالة الریـاض، بمدینـة

  .سعود
 الحاضــــر قضــــایا وأطفــــال نســـاء): ٢٠٠٨(العــــزاوي مهــــدي ســـامي .٢٠

 القـبس، المسـتقبل،مطبعة لمهنـة العراقي الطفل اختیار محددات والمستقبل،
  .٦٥ – ٣٠ بغداد،

جـودة الحیـاة لـدى المعـوقین جسـمیا  ):٢٠٠١هاشـم(  محمد سامي .٢١
-١٢٥، ١٣،١٢والمسنین وطالب الجامعة، مجلـة اإلرشـاد النفسـي، العـدد

١٨٠. 

 لتنمیــة مقتــرح برنــامج): ٢٠٠١(الســالم عبــد المحســن عبــد ســمیرة .٢٢
 أنمـــاط ضـــوء فـــي أســـرهم مـــن المحـــرومین طفـــالاأل لـــدى الخلقیـــة األحكـــام
 جامعـــة التربیــة، كلیـــة ،منشــورة غیــر دكتـــوراه رســالة الحرمـــان، مــن مختلفــة
 .القاهرة األزهر،

ـــذكاء ٢٠٠٧الســـید كامـــل الشـــربینى ( .٢٣ ): جـــودة الحیـــاة وعالقتهـــا بال
الخمســة الكبــرى فــى الشخصــیة االنفعــالى وســمة مــا وراء المــزاج والعوامــل 

 )٥٧عــــــدد ( )١٧، مجلــــــد(المجلــــــة المصــــــریة للدراســــــات النفســــــیة. والقلــــــق
 .  ٢٠٠٧أكتوبر



  (دراسة مقارنة مع األطفال الذین یعیشون مع أسرهم) د.حمدى محمد شحاته عرقوب میولهم المهنیةو  المؤسسات اإلیوائیة طفاللدى أجودة الحیاة 
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

٢٠٦  

 بــبعض وعالقتهــا المهنیــة لمیــولا): ٢٠٠٠( یوســف أحمــد صــالح .٢٤
 بدولــة الثانویــة المرحلــة لطــالب التربــوي للتوجیــه كمــدخل الشخصــیة انمــاط
 جامعـة ، التربویـة الدراسـات معهد ، دكتوراة رسالة المتحدة، العربیة ٌامارات
 .القاهرة

ــــ .٢٥ ــــه المهنــــي ٢٠٠٥ي ( ر اهدصــــالح حســــن ال ): ســــیكولوجیة التوجی
 یع، عمان.للنشر والتوز  ونظریاته، دار وائل

) : النمـــوذج الســـببى للعالقـــة ٢٠٠٧صــفاء أحمـــد أحمـــد عجاجــة ( .٢٦
بین الذكاء الوجدانى وأسالیب مواجهـة الضـغوط وجـودة الحیـاة لـدى طـالب 

 . رسالة ماجستیر، كلیة التربیة "صحة نفسیة" ، جامعة الزقازیق٠الجامعة

 لآلبـاء إرشـادي برنـامج فعالیـة) :  ٢٠٠٦(  العراقـي الـدین صالح .٢٧
 كلیــة مجلـة ، الخاصـة االحتیاجــات ذوي أبنـائهم لـدى الحیــاة جـودة ینلتحسـ
 . ٢٥٨-٢١٩،) ٦٦ (عدد ،) ١٦( مج ، بنها التربیة

 المـؤثرة االجتماعیـة العوامـل:  )١٩٩٣ (لطفـي، إبـراهیم طلعـت   .٢٨

 عـین جامعـة اآلداب، كلیـة حولیـات مجلـة والمهنـة، التعلـیم نـوع اختیـار علـى

  .١٢٥ -٦٨ ، ٢٠ العدد ، شمس
): نوعیـــة الحیـــاة مـــن المنظـــور ٢٠٠٥عـــادل عـــز الـــدین األشـــول ( .٢٩

االجتمــــاعي والنفســـــي والطبـــــي. وقـــــائع المـــــؤتمر العلمـــــي الثالـــــث: اإلنمـــــاء 
جامعـة  ،١١-٣،النفسي والتربویـة لإلنسـان العربـي فـي ضـوء جـودة الحیـاة 

 مارس. ١٦-١٥مصر،  -الزقازیق

المصـور ): اتیـان المیـول المهنیـة ١٩٨٤عادل عز الـدین األشـول( .٣٠
 للمتخلفین عقلیا.

). التنبــؤ بجــودة الحیــاة النفســیة ٢٠١٠( عبــد العزیــز إبــراهیم ســلیم .٣١
فــــــي ضــــــوء توجهــــــات أهـــــــداف اإلنجــــــاز وبعــــــض اســــــتراتیجیات مواجهـــــــة 



  ٢٠١٠) لسنة ٤( العدد الثانيالمجلد مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٠٧

): ١الضــغوط، مجلــة الدراســات التربویــة واإلنســانیة،المجلد الثــاني، العــدد (
 ریة. ، تصدرها كلیة التربیة بدمنهور، جامعة اإلسكند٢٦٥ -١٩١

ــــاهللا محمــــد الغنــــدور( .٣٢ ): أســــلوب حــــل المشــــكالت ١٩٩٩العــــارف ب
وعالقتـــــه بنوعیـــــة  الحیاة"دراســـــة نظریـــــة"المؤتمر الـــــدولى الســـــادس لمركـــــز 

 -)،جامعة عـین شـمس٢١اإلرشاد النفسى (جودة الحیاة توجه قومى للقرن 
 ١٧٧ -١نوفمبر، ص  ١٢ – ١٠القاهرة، من 

 ، محســــــــن حمــــــــدأ و  الــــــــدویبي الســــــــالم عبــــــــد و الحــــــــوات علـــــــي .٣٣
 للرعایـــة والنفســیة االجتماعیــة األســـس:  المحــروم الطفــل رعایــة :)١٩٨٩(

ـــة ـــة البدیل ، طـــرابلس، االجتماعیـــة للدراســـات العربـــي اإلنمـــاء معهـــد. للطفول
 لیبیا.

 جـــودة:) ٢٠٠٥( البهـادلي نجـم الخالق عبد&    كاظم مهدي علي .٣٤
مـانیین الجــامعة طلبة لدى الحیاة ُ مجلــة ، "مقارنـة ثقافیـة ةدراسـ" واللیبیـین الع

متــاح بتــاریخ  متــاح ،. ٨٧ -٦٧األكادیمیــة العـــربیة المفتـوحـــة، الــدنمارك،: 
-http://www.avademy.org/docs/thirdالتــالي: علــى الموقــع ٢٠/١٢/٢٠٠٩

issue-1.doc   
ــــد اهللا جبریــــل ( .٣٥ ــــاة وبعــــض ٢٠٠٧عمــــاد محمــــد عب ) : جــــودة الحی

ــــــرات الشخصــــــیة لــــــدى قئتــــــین مــــــن مرضــــــى ا أللــــــم المــــــزمن مقارنــــــة متغی
 .رسالة ماجستیر ، كلیة أداب علم نفس ، جامعة المنوفیة، صحاءاألب

وعالقته هنــــــــــــــــــي ملتیار اخاال) : ٢٠٠٨(  ويطلصا دحمم بناز وف  .٣٦
لـــدى ضـــباط قاعـــدة الملـــك فهـــد الجویـــة ،ماجســـتیر، كلیـــة النفسي   قافوالتب

 مكة المكرمة.١٤٢٩التربیة ، جامعة أم القرى، 

ــــة أحمــــد الســــید .٣٧ ــــاح و محمــــد حســــین ســــعید حســــین  فوقی عبــــد الفت
): العوامـــل األســـریة والمدرســـیة والمجتمعیـــة المنبئـــة بجـــودة الحیـــاة ٢٠٠٦(

لــدى األطفــال ذوي صــعوبات الــتعلم بمحافظــة بنــي ســویف. وقــائع المــؤتمر 



  (دراسة مقارنة مع األطفال الذین یعیشون مع أسرهم) د.حمدى محمد شحاته عرقوب میولهم المهنیةو  المؤسسات اإلیوائیة طفاللدى أجودة الحیاة 
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

٢٠٨  

العلمــــي الرابــــع: دور األســــرة ومؤسســــات المجتمــــع المــــدني فــــي الكتشــــاف 
جامعــة بنــي  -، كلیــة التربیــة٢٧٠-١٨٧ ،ورعایــة ذوي الحاجــات الخاصــة

 مایو. ٤-٣سویف، 

 دار التنفیذیــــــة، والئحتـــــه ١٩٩٦ لســـــنة) ١٢( رقـــــم الطفـــــل قـــــانون .٣٨
  . ٣٦ -٣٥ ،٢٠٠٤ سنة ، القاهرة القانونیة، الكتب لتوزیع الحقائب

 التربیــة كلیــة طلبـة إحســاس مدى): ٢٠٠٦( العادلي كریدي كاظم .٣٩
 علـــم نـــدوة وقـــائع. تغیـــراتالم بـــبعض ذلـــك وعالقـــة الحیـــاة بجـــودة بالرســتاق

 عمــان، ســلطنة -قـابوس الســلطان جامعــة. ٤٧-٣٧ ،الحیـاة وجــودة الـنفس
  .دیسمبر ١٩-١٧

 تحسـین فـي اللعـب ):فاعلیـة٢٠٠٢لـوبنى عبـداللطیف  الجیوشـي(  .٤٠
 دراســة ،اإلوائیــة المؤسســات أطفــال لــدى اإلجتمــاعي الســلوك أنمــاط بعــض

 .القاهرة جامعة التربویة، الدراسات معهد منشورة، غیر ماجستیر

 المقدمــة الرعایــة أســایب): ١٩٩٦( عیــد محمــد الحمیــد عبــد لیلــى  .٤١
، وأطفـــال مؤسســـات اإلیـــواء وعالقتهـــا بـــبعض جوانـــب  S.O.Sقریـــة ألطفـــال

ـــــة، عـــــدد  ـــــة معوقـــــات الطفول ـــــال، مجل ، مركـــــز ٥الشخصـــــیة لهـــــؤالء األطف
 معوقات الطفولة ، جامعة األزهر، القاهرة،.

): ٢٠٠٦( كـــــاظم مهـــــدي علـــــي و  منســــي، الحلـــــیم عبـــــد محمــــود .٤٢
 ،الحیـاة وجـودة الـنفس علـم نـدوة وقـائع. الجامعـة لطلبـة الحیاة جودة مقیاس

  .دیسمبر ١٩-١٧ عمان، سلطنة -قابوس السلطان جامعة. ٧٨-٦٣
 تقنیـــــات اســـــتخدام فعالیـــــة). ٢٠٠٦( حبیـــــب الكـــــریم عبـــــد مجـــــدي .٤٣

 الطـــــالب مـــــن عینـــــات لـــــدى الحیــــاة جـــــودة أبعـــــاد تحقیـــــق فـــــي المعلومــــات
ـــــدوة وقـــــائع. مـــــانیینالع  جامعـــــة. ١٠٠-٧٩ الحیـــــاة وجـــــودة الـــــنفس علـــــم ن

 .دیسمبر ١٩-١٧ عمان، سلطنة -قابوس السلطان



  ٢٠١٠) لسنة ٤( العدد الثانيالمجلد مجلة كلیة التربیة بدمنهور ـ جامعة االسكندریة            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٠٩

 وعالقتــه المهنــي ) : االختیــار ٢٠٠٢محمــد الســید برغــوث (   .٤٤

 غیـر ماجسـتیر رسـالة الحربیـة، الكلیـة لطلبـة اإلیجابیــة التوافقیـة بالعملیـة

 . شمس عین جامعة منشورة،

 نمـــط وتفضـــیل المهنـــي االختیـــار):٢٠٠٩( مـــدمح درویـــش محمـــد .٤٥
 جامعــة النفسـي، التربـوي العلمــي ،المـؤتمر الجامعـة طــالب لـدى الشخصـیة

 .٢٠٠٩اكتوبر، ٢٧-٢٥ ، التربیة كلیة دمشق،

 النفســـــــــیة المشـــــــــكالت ):٢٠٠٨( ســـــــــخیطة فریـــــــــد عـــــــــزام محمـــــــــد .٤٦
 مــن الوقائیــة وســبل اإلیوائیــة المؤسســات مــن الســائدة الســلوكیة واإلضــرابات

 الثــــاني المـــؤتمر حالــــة، دراســـة األیتــــام، عنـــد واالنحــــراف اإلســـاءة طرمخـــا
 أبریـــل ١٥-١٤ البحــرین الملكیــة، الخیریــة المؤسســة الیتــیم، الطفــل لرعایــة
٢٠٠٨ 

 -العربیـــــة الــــدول جامعــــة :)م١٩٨٣( االجتماعیـــــة التنمیــــة معجــــم .٤٧
 .القاهرة االجتماعي، العمل إدارة

ییمیـــه لـــدور ):دراســـة تق٢٠٠٨منـــى محمـــد حســـین بـــن عصـــمان(  .٤٨
المؤسســـات االجتماعیـــة اإلیوائیـــة فـــي رعایـــة الطفـــل المحـــروم مـــن األســـرة 

  دراسة ماجستیر،جامعة الفاتح، كلیة االداب، لیبیا، طرابلس. ،الطبیعیة 
 األطفـال لـدى الـذات مفهـوم): ٢٠٠٠( اهللا عبـد محمد لطفي نبویة .٤٩

 عهــدم منشــورة غیــر ماجســتیر رســالة_مقارنــة دراســة -األم مــن المحــرومین
 .القاهرة شمس، عین جامعة للطفولة، العلیا الدراسات

 الخاصـــة االحتیاجــات ذوي حیــاة جـــودة):  ٢٠١٠(  بعیبــع نادیــة  .٥٠
 جامعــــة النفســــیة، للصــــحة ســــتیفن جمعیــــة ، لإلســــتقاللیة اآلخــــر الوجــــه –

-http//: asps.yourforumlive.com/t238:الموقــع علــى متــاح. الجزائــر باتنــه،

topic ١١/٥/٢٠١٠بتاریخ. 
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 مـــــع للعمـــــل مقتـــــرح برنـــــامج) :  ٢٠٠٠( عفیفـــــي عیســـــى ناظـــــك  .٥١
 رســــالة ، الالتـــوافقي ســـلوكهم لتعـــدیل النســــب مجهـــولي األطفـــال جماعـــات
 .حلوان ، االجتماعیة الخمة كلیة دكتوراة،

): الشـــــعور بالوحـــــدة وعالقتـــــه ٢٠٠٢نشـــــوى أحمـــــد عبـــــد الحمیـــــد( .٥٢
رومین مغیـــر بـــالتولفق النفســـي واالجتمـــاعي لـــدى عینـــة مـــن األطفـــال المحـــ

المحــرومین مــن الرعایـــة الســریة، رســالة ماجســـتیر، معهــد الدراســات العلیـــا 
 للطفولة جامعة عین شمس،.

العالقــــة بــــین بعــــض ): ٢٠٠١نصــــر الــــدین أمحمــــد عمــــر أبــــو شــــندي(  .٥٣
المیــول المهنیــة ومســتوي التحصــیل الدراســي لــدي عینــة مــن طــالب التعلــیم 

اتح . كلیـــة اآلداب . قســـم طرابلس،ماجســـتیر، جامعـــة الفـــالمتوســـط بمدینـــة 
 التربیة وعلم النفس، لیبیا.

 الراشـدین مـن عینـة لـدى الحیـاة جـودة) :  ٢٠٠٨( اهللا عبد إبراهیم هشام .٥٤
 واجتماعیـة تربویـة دراسـات مجلة ، الدیموجرافیة المتغیرات بعض ضوء في
  . ٥٤-١ ، حلوان جامعة ، التربیة ،كلیة القاهرة ، ٤العدد،
) : جودة الحیـاة وعالقتهـا بالرهـاب األجتمـاعى ٢٠٠٨هند سلیم محمد (  .٥٥

ــــة الثانویــــة ــــدى طــــالب المرحل ــــة تربیــــة"علم نفــــس ، ل رســــالة ماجســــتیر، كلی
  .تربوى"،جامعة حلوان

): فعالیـة برنـامج ١٩٩٩وفاء عبد الجـواد وعـزة خلیـل عبـد الفتـاح ( .٥٦
لخفــض الســلوك العــدواني باســتخدام اللعــب لــدى األطفــال المعــاقین ســمعیا، 

 ،الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة.٥٠النفس، العدد مجلة علم

): جــــــودة الحیــــــاة المفهــــــوم ٢٠١٠محمـــــد الســــــعید أبــــــو حـــــالوة (   .٥٧
 المؤتـمر العلمي السنوي لكلیة التربیة، جامعة كفر الشیخ. واألبعاد،

58. Alika, H. I.,& Egbochuku, E. O.,(2009) : vocational interest, 
counselling, socioeconomic Status and age as correlates, Edo Journal of 
Counselling  Vol. 2, No. 1 May 2009. 
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